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مثلنا �لعربي يقول "غبار �لعمل وال زعفر�ن �لبطالة"، وهو �شعار �أزيل ال يتنازل عنه 
ع�شاق �حلياة للربهنة على وجودهم وترك ب�شمة جهودهم يف �آر�شيف ذ�كرتها. لكن 
هناك �ليوم من عَك�س ذلك �ملثل )180( درجة وبات يردد: "زعفر�ن �لبطالة وال غبار 
�لعمل"، جاعاًل من هاتفه �خلليوي �أو حا�شوبه �شاغله �الأول ومفتاح باب �لرزق �لوهمي 
يف جميع تفا�شيل �حلياة، �إذ جتد �أن �لكثري من خمتلف �الأعمار ومن كال �جلن�شني 

�لفائدة  �لبع�س حّول  لكن  فو�ئده،  له   .. نعم  "�لنت"،  �لو�فد  يذوبون غر�مًا يف هذ� 
�ىل �شرر، لي�شبح و�فدنا خيمة �بتز�ز، وم�شايف بطالة  ملدمنيه، وم�شايف غري معلنة 
�لتي هي  �لع�شرية  ليدخل م�شايف  بيوتنا  �لد�ء  وقد جتاوز هذ�  �لنف�شية.  لالأمر��س 
باب �حلل لكل م�شكلة �إال م�شيبة "�لنت".. خ�شيتنا �أن ت�شبح "م�ّشاك �هلل باخلري" 

باخلري". �هلل  "كّنك 
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ت�سحية كبرية
�شّرة  �ليوم  فتحت  �ل�شرب  �عتادت  �لتي  نهلة 
لـ )جملة  و�لطيبة  باحلب  �ملفعم  وقلبها  �آالمها 
�ل�شبكة( فقالت:"رف�شت �لزو�ج مر�رً� وتكر�رً� 
و�إخــوتــي  ــي  ــدت و�ل الأرعـــى  حياتي  نـــذرت  الأين 
يف  وعملت  �لــدر��ــشــة  مقاعد  تــركــت  �لــثــالثــة، 
�أفكر  مل  �أين  من  �لرغم  على   ، عــدة  جمــاالت 
يومًا يف �أن �أترك در��شتي  ال�شيما بعد �أن و�شلت 
�ىل  مرحلة  �لدر��شة �الإعد�دية، �لتي �عتربها 

�الأ�شو�أ على �الإطالق يف حياتي، ففي تلك �ل�شنة 
�آخــر  يف  بك�شر  و�لــدتــي  و�أ�شيبت  و�لـــدي  تــويف 
ن�شفي،  ب�شكل  �شللها  �ىل  �أدى  �لفقري  �لعمود 
على  تقوى  ال  متحرك  كر�شي  رهينة  فاأ�شبحت 
�أن  بعد  قــوة(، وذلــك  لها وال  �حلركة )ال حول 
تعر�شا حلادث �شري مفجع على �لطريق �ملوؤدي 

�ىل �ملو�شل من بغد�د." 
موهبة التطريز

ت�شيف نهلة: "منذ ذلك �ليوم �مل�شوؤوم مل �أذق 

تعرثت  فلطاملا  �لكرمية،  �لرغيدة  �حلياة  طعم 
ليلة  بني  �أ�شبحت  كــوين  جديد،  من  ونه�شت 
و�شحاها جمربة على توفري لقمة �لعي�س لو�لدتي 
والإخوتي �لثالثة  �ل�شغار لكوين �الأكرب بينهم، 
�أجــر  لــقــاء  �ملعجنات  وبع�س  �حلــلــوى  �شنعت 
زهيد �أتلقاه من �لزبائن �لذين كانو� يق�شدون 
تكفي  كانت  بالكاد  لكنها  لطلبها،  �شكني  مكان 
�ليدين  �أقف مكتوفة  و�لدتي، مل  تكاليف عالج 
حينها، خا�شة و�أنا �متلك موهبة �لتطريز �لتي 

�أن  قررت  �ل�شغر.  منذ  �ملف�شلة  هو�يتي  كانت 
دخلت  �أ�شنافها،  بجميع  �خلياطة  فن  �أتعلم 
ثالث دور�ت لتلك �ملهنة ومار�شتها ب�شكل جيد 
�لفقر  به  �لذي حتديت  �أ�شبحت �شالحي  حتى 

و�ل�شياج �ملنيع �شد �حلاجة."
�ل�شوق  �نــفــتــاح  مــن  بــالــرغــم  ـــه  �إن نهله  تــقــول 

�لعر�قية على �الأ�شو�ق �لعاملية وكرثة �ال�شتري�د 
�إال �أنها ما تز�ل جتل�س خلف �ملاكنة وقتًا طوياًل 
تطلبه  ما  وكــل  و�ل�شر��شف  �ملالب�س  لت�شمم 
�ملهنة  تــلــك  و�أن  خلــيــاطــتــه،  منها  �لــزبــونــات 
)�خلياطة( �لتي ماتز�ل تو�جه �الحت�شار، تعد 
م�شدرً� للرزق ال باأ�س به ومتكن �ملر�أة من �إد�رة 

دفة حياتها و�لعي�س بكر�مة. 
العمل ووجود االن�سان

هو  �لعمل  �أن  مــبــد�أ  مــن  "�نطلقت  وت�شيف: 

وجود  �أ�شا�س  وهو  �لعقل  لركود  �ملحركة  �لقوة 
�أجتهد  �أن  �ل�شروري  من  وجدت  لذ�  �الإن�شان، 
�لفقر  �شوكة  الأك�شر  �حلياة  �شعوبات  و�حتــدى 
�شابًا  كان  �شو�ء  عر�قي  فرد  كل  وعلى  و�لعوز، 
�م �شابة �لتفكري باإيجاد �لعمل �ملنا�شب ليك�شب 
�لدو�ئر  يف  �لتعيني  على  يعتمد  ال  و�أن  قوته  به 
�حلكومية طاملا �أنها تعتمد بالدرجة �الأوىل على 
يفكر مب�شروع �شغري  �أن  عليه  بل  �ملح�شوبيات، 
ويتدرج به نحو �لنجاح حتى ي�شل لربح ي�شد به 

رمق عي�شه."
�إحــيــاء  "باإعادة  �ملــ�ــشــوؤولــني  نــا�ــشــدت  �لــعــاين   
�خلياطة  معامل  وت�شغيل  �لوطنية  �ل�شناعة 
�لبلد  �قت�شاد  �شتنع�س  بذلك  الأنها  �لعر�قية، 
نوعًا ما و�شت�شهم بتوفري فر�س عمل الأكرب عدد 

ممكن من �ل�شباب."

ك���ف���اٌح ح��ت��ى ال���ن���ج���اح.. 

امل�شتقبل ن��ح���  واأح��الُم��ه��ا 
ن��ه��ل��ة ال��ع��اين

لطاملا حلمت االأربعينية نهلة العاين باأن يكون لها م�سغل كبري خا�ص 
بها للخياطة وتطريز الف�ساتني والعباءات الن�سائية بداًل من غرفة 

�سغرية يف منزل عائلتها االآيل لل�سقوط الذي يقع مبنطقة )احلارة( يف 
االأعظمية لتتمكن من تدوير عجلة احلياة ب�سكل اأف�سل.

 غيداء البياتي   
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بينما تعمل دول المتتلك 
ماميكن مقارنته برتاث بغداد 
العريق، وال�سيما مبانيها 
التي تذّكر بطرزها املعمارية 
الفريدة، حيث تلتقي فيها 
فنون خمتلف الثقافات 
بعبق جمالها كواحدة من 
اأجمل مدن ال�سرق لغاية 
العقدين االأخريين من القرن 
الفائت قبل اأن تطالها يد 
التعي قيمتها واأهمية معاملها 
و�سواهدها وكنوزها الرتاثية 
التي التقدر بثمن، اذ تكاد 
اأن تختفي تلك املباين 
العريقة يف بلد اأ�ساع قبل 
ذلك اآثاره التي تعود اأغلبها 
اىل ماقبل �ستة اآالف �سنة 
قبل امليالد.

املدينة العريقة خ�شرت 
نح� اأربعة اآلف َمعَلم

يُد اجلهل والف�شاد تطاُل 
تراث بغداد

اإياد عطية اخلالدي
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وعلى �لرغم من �لقو�نني �لر�دعة �لتي �شّنت منذ 
�ملباين  تلك  حماية  بهدف  �لعر�قية  �لدولة  ن�شوء 
�ىل  حتولت  �أنها  �إال  و�لتخريب،  �لتجاوز�ت  من 
�لذي  �لف�شاد �جلــارف  �شيل  �أمــام  حرب على ورق 
تـــر�ث �و  يــنــُج منه  �لــعــر�قــيــة ومل  طــال �حلــيــاة 

ح�شارة.
فقد متكن �لف�شاد من طم�س جزء مهم من تاريخ 
�شكل  مــبــاٍن  �ىل  خمالبه  �مــتــدت  �أن  بعد  بــغــد�د 
وجودها �أثرً� يف حياة �لبغد�ديني وذ�كرتهم، فيما 
كانت �أمانة بغد�د ت�شتويل على بيوت �أخرى تبيعها 
جمل�س  و�شفه  عمل  وهو  "�ال�شتثمار"،  مــز�د  يف 
يف  �مل�شوؤولني  لدى  �لروؤية  بغياب  بغد�د  حمافظة 
ينح�شر  عملهم  �أن  يعتقدون  �لذين  بغد�د  �أمانة 

باخلدمات �لبلدية.
ف�شل وا�شح

بغد�د  �لدولة يف و�شع يدها على مباين  مع ف�شل 
وحتويلها  ذ�كرتها  على  �حلفاظ  بهدف  �لرت�ثية 
�ىل مر�كز ثقافية، عمل �أفر�د على حماولة �شر�ء 
هويتها  على  و�حلــفــاظ  وترميمها  �ملــنــازل  هــذه 
�لرت�ثية، لكن مع ��شتمر�ر �لال مباالة و�أمام عجز 
موؤ�ش�شات ينه�شها �لف�شاد، فاإن ماتبقى من مباين 
ينه�س  مامل  �أي�شًا  �لــزو�ل  �ىل  طريقه  يف  بغد�د 

�مل�شوؤولون بو�جباتهم.
اأمانة بغداد

جمل�س  يف  و�ل�شياحة  �لثقافة  جلنة  رئي�س  ل  يحمِّ
غياب  بغد�د  �أمانة  �ملطلبي  �شعد  بغد�د  حمافظة 
هذ�  ي�شتمر  �أن  متوقعًا  دورهـــا،  فهم  يف  �لــروؤيــة 
�أن دوره   لبغد�د يدرك  �أمني  �النحد�ر حتى ي�شل 
و�إمنا  �ملجاري،  و�إن�شاء  �ل�شو�رع  تبليط  يف  لي�س 

يرتكز دوره على �إعادة �الألق �ىل بغد�د.

�أو�شح �ملطلبي �أن هنالك فارقًا و��شحًا بني روؤية 
جمل�س حمافظة بغد�د للرت�ث و�أمانة بغد�د �لتي، 
بغد�د  ومعامل  بيوت  �أغلب  متتلك  �ملوؤ�شف،  من 
�ملحو  �ىل  تعر�شت  �لتي  تلك  وال�شيما  �لرت�ثية، 
�إعمار  �أعاد  �ملجل�س  �أن  �ىل  الفتًا  �لهوية.  وطم�س 
يف  وال�شيما  �لــرت�ثــيــة  بــغــد�د  مباين  مــن  �لعديد 
�شارع �ملتنبي وبيت رئي�س �لوزر�ء يف �لعهد �مللكي 
ثقافية  و�لق�شلة وحتويلها �ىل مر�كز  �شعيد  نوري 
�لفنية  وملتقياتهم  �لعر�قيني  �إبد�عات  حتت�شن 

و�لثقافية.
م�شروع كبري

ويقول رئي�س جلنة �لثقافة و�ل�شياحة �إن حمافظة 
وخ�ش�شت  �الأ�شا�شية  �لت�شاميم  و�شعت  بغد�د 
ي�شتهدف  كبري  م�شروع  لتمويل  �لالزمة  �الأمــو�ل 
و�إعــادة  تر�ثها  حماية  ويت�شمن  �لعا�شمة  مركز 
نهر  و��شتثمار  و�شو�هدها  و�أ�شو�قها  ملعاملها  �الألق 
دجلة، معربًا عن �أ�شفه �أن تتحول �ملباين �لرت�ثية 
م�شاريع  �ىل  �ملتقدمة  �لــدول  بعناية  حتظى  �لتي 
�لبيوت  هذه  �إعمار  �أن  من  بالرغم  �ملــال،  جللب 

لي�س مكلفًا واليحتاج �ىل مبالغ كبرية.
�الإ�شهام  �ىل  �لعر�قينب  �لتجار  �ملطلبي  ودعــا 
باحلفاظ على هوية بغد�د و�شر�ء بيوتها �لرت�ثية 
�شريطة �ملحافظة عليها و�أن يجري ترميمها بذ�ت 
�لطرز وبنف�س �ملو�د �لتي ��شتخدمت يف عمارتها، 
موؤكدً� �أن �ملجل�س يدعم عملية بيع و �إيجار �لبيوت 
�حلكومة  مــاد�مــت  عليها  حتافظ  جهة  ــة  �أي �ىل 
و�عترب  �لبيوت،  هذه  ل�شر�ء  ميز�نية  التخ�ش�س 
ترميم  مباين  بــاإز�لــة  بغد�د  �أمانة  قيام  �ملطلبي 

تر�ثية ��شتهانة برت�ث بغد�د وهو �أمر حمزن.

جتاوزات

بيوت  على  �مل�شوؤولني  بع�س  ��شتيالء  عملية  لكن 
الأحز�بهم  ومقر�ت  و�جهات  �ىل  حتويلها  تر�ثية 
�أثارت غ�شب �ملد�فعني عن تر�ث �ملدينة �لعريقة.

�لــعــر�قــي، وهي  �لـــرت�ث  د�ئـــرة  مل�شوحات  ووفــقــًا 
و�إد�رتــهــا  �لرت�ثية  �ملباين  بتوثيق  �ملعنية  �جلهة 
�أكــرث  هــنــاك   فـــاإن  ــاوز�ت،  ــج ــت �ل مــن  وحمايتها 
موقعًا   3571 ب�شمنها  تر�ثيًا  موقعًا  مـــن5880 
تتوزع بني بيت ومقهى وخان وحمام وق�شر وتكية 

وكني�شة، لكن �أغلبها �أزيل �و مهدد بالزو�ل.
فاإن  ــرت�ث،  �ل د�ئــرة  �أجرتها  م�شوحات  وبح�شب 
�مل�شيَّد�ت  قائمة  �شمن  �شنفت  �ملــبــاين  هــذه 
بها  حلــق  مــا  ب�شبب  بــالــزو�ل  �ملــهــددة  �لرت�ثية 
فقد�نها  �ىل  �أدت  وت�شدعات  وخر�ب  دمار  من 
تاأخر  �أو  �إهمالها  جر�ء  وتاريخيتها،  معماريتها 

وتعطيل �أعمال ترميمها وتاأهيلها.
ويف �لو�قع فاإن �أغلبها متتد �أعمارها �ىل �لفرتة 
�لعثمانية �ملتاأخرة وبد�ية �لقرن �لع�شرين، وتقع 
ك�شارع  �لعتقية  و�أحيائها  بغد�د  قلب  يف  �أغلبها 
تعود ملكية نحو  %80  و�ل�شورجة، فيما  �لر�شيد 
ومي�شورة  ثرية  لعائالت  خا�شة  كاأمالك  منها 
غــــادرت �لــبــالد مــنــذ زمـــن بــعــيــد �و هــاجــرت 

ذلك  ور�ءهـــا  تــاركــة   ،2003 عــام  بعد 
�ل�شاغلني  �أيـــدي  يف  �حل�شري  �الإرث 
�و  مـــدر�ء  مــن  �مل�شتغلني  و�حلــائــزيــن 

حر��س.
لقد فقدت هذه �ملباين قيمتها �ملعمارية 
ــة و�لــهــنــد�ــشــيــة وطــابــعــهــا  ــي ــزخــرف و�ل
�لتاأريخي بفعل ما طالها من جتاوز�ت 
ـــة  ــات الأروق ــاف ــش وخمــالــفــات بــنــاء و�إ�
و��شتغالالت  و��شتعماالت  ع�شو�ئية 
لتلك  �لثقافية  �لهوية  �شوهت  فو�شوية 
�الأبنية و�لبيوت و�إفر�غها من حمتو�ها 

�لرت�ثي، وحتديدً� �ملقاهي و�خلانات و�حلّمامات 
و�لتكيات و�لبيوت �لرت�ثية  �لتي حتولت �ىل ور�س 
يف  و�شناعية  جتــاريــة  ومــر�كــز  ومعامل  وحمــال 
تر�ثها  �ىل  �لدول  نظرة  يف  �شذوذً�  متثل  ظاهرة 
ومعاملها  بــغــد�د  بكنوز  مقارنته  الميــكــن  �لـــذي 

و�شو�هدها.
معاناة متعددة االأوجه

ــرة  ـــاد كــاظــم د�ود، مــديــر د�ئ يــقــول �لــدكــتــور �إي
متعددة  معاناة  تعي�س  د�ئرته  �إن  �لعامة،  �لرت�ث 
كانت  فلطاملا  و�جــبــاتــهــا،  ـــام  �إمت تعيق  �الأوجــــة 
مالكاتها ت�شطدم مبالك �لبيوت �لرت�ثية �لذين 

اليرحبون بوجودها وهي تقوم بو�جبتها يف م�شح 
ف�شاًل  �لرت�ثية،  و�ملعامل  �لبيوت  ومتابعة  وتدقيق 
وت�شتغل  ت�شغل  �لــتــي  �جلــهــات  تــعــاون  عــدم  عــن 
بني  تقاطعات  وجــود  �ىل  الفتًا  �لرت�ثية،  �لبيوت 
�ل�شيعي  �لوقفني  وقــو�نــني  ــرت�ث  �ل حماية  قانون 
و�ل�شّني هو �أمر يربك عملهم �لذي توؤثر عليه قلة 

�لتخ�شي�شات ونق�س �لكو�در.
ما�شية،  �لعامة  �لرت�ث  د�ئرة  �أن  كاظم  د  ويوؤكد 
رغم كل �لعقبات، باإجر�ء�تها �مل�شتندة �ىل تفعيل 
قانون �الآثار �ملرقم 55 ل�شنة 2002 وال�شيما تلك 
�لعقار�ت  الأ�شحاب  مالية  منح  بتوفري  �ملتعلقة 

نو�جه  لكننا  �لــرت�ثــيــة،  بيوتهم  ترميم  لغر�س 
�ملناطق  يف  تقع  �لتي  �لبيوت  يف  بالغة  �شعوبات 
�لقانون  تفعيل  بالفعل �ىل  ولهذ� نحتاج  �لتجارية 
بتحديد فقرة �الإعفاء �ل�شريبي للمو�طنني �لذين 

يرممون بيوتهم على نفقتهم �خلا�شة.
مع  م�شرتكة  جلــان  وجــود  �ىل  كاظم  د.  ــار  و�أ�ــش
حتمي  ت�شريعات  �شن  بهدف  �لثالث  �لرئا�شات 
ــاري ومــنــاطــقــه �لــرت�ثــيــة  مــركــز بــغــد�د �حلــ�ــش
نهر  على  �ملطلة  �لبيوت  تلك  وال�شيما  وتطويرها، 

دجلة.
بيت �شا�ش�ن ح�شقيل

وقد �أثار قيام �أمانة بغد�د بعمليات تهدمي �لبيوت 
�لرت�ثية كمعهد �لدر��شات �لنغمية ومنزل موؤ�ش�س 
�أول  و�أول وزير مالية يف  �لعر�ق  �لنظام �ملايل يف 
منح  بغد�د  �أمانة  �أعلنت  حيث  عر�قية،  حكومة 
�ملنزل الأحد �مل�شتثمرين بعد هدمه، وعّدته "غري 
تر�ثي"، بهدف حتويلها �ىل مو�قع جتارية ما �أثار 
معتربين  �لعريقة  �ملدينة  برت�ث  �ملعنيني  غ�شب 
�أن هذ� �لعمل يوؤكد على عدم �أهلية �مل�شوؤولني يف 
كونه  عن  ف�شاًل  دورهــم،  فهم  على  بغد�د  �أمانة 
من  حتميه  �لتي  و�لقو�نني  �لــرت�ث  على  �عــتــد�ًء 
يف  وتطويره  �لــرت�ث  هذ�  على  �حلفاظ  يقع  جهة 

�شميم عملها.
ويف هذ� �ل�شدد يوؤكد مدير د�ئرة �لرت�ث �لعامة  
د. �إياد كاظم د�ود �أن د�ئرته �أقامت دعوة ق�شائية 
�شد �جلهة �لتي قامت بهدم بيت تر�ثي يعود �ىل 
�أول وزير مالية عر�قي هو �ل�شيد �شا�شون ح�شقيل، 

و�أن �لد�ئرة تتابع هذه �ل�شكوى.
حرائق متعمدة

�ملباين  حتمي  �لتي  �لنافذة  �لت�شريعات  وتعاقب 
من  عليها  وحتافظ  و�الإز�لـــة  �لهدم  من  �لرت�ثية 
�الأ�شر�ر، بال�شجن مددً� ال تقل عن  �شت �شنو�ت 
لكن  تــر�ثــيــًا،  بــنــاًء  ه متعمدً�  و�ــشــوَّ مــن هــدم  لكل 
عمليات �حلرق و�لعبث و�لت�شويه للبيوت �لرت�ثية 

ماز�لت متو��شلة.
د�ود  كاظم  ــاد  �إي د.  �لــرت�ث  ــرة  د�ئ مدير  ويقول 
�أ�شاليب  �إن مالكي �لعقار�ت �لرت�ثية يلجاأون �ىل 
و�شفها بـ "بامللتوية" لتهدمي بيوتهم �لرت�ثية، ومن 
تتهدم  لكي  باملياه  �إغر�قها  �و  �لبيوت  بينها حرق 
�أن  �ىل  م�شريً�  �لرت�ثية.  �ل�شفة  عنها  فت�شقط 
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د�ئرته حترك �شد هوؤالء دعاوى ق�شائية  ت�شل 
�إعادة �لبيت �لرت�ثي �ىل ماكان عليه  �أحيانًا �ىل 

قبل �لتخريب وفر�س غر�مات كبرية.
�ل�شبكة   " لـ  �أكــد  بالعمل  �شلة  ذ�  م�شدرً�  لكن 
�لو��شعة  و�لتهدمي  �حلرق  عمليات  �أن  �لعر�قية" 
�أن  بدليل  �ملعنية،  �جلهات  بتو�طوؤ  وجتري  جرت 
ب�شال�شة  بناء  �إجـــازة  على  ح�شلت  �ملباين  تلك 
�أعــد�د  تناق�شت  �إذ  جتــاريــًا  ��شتثمارها  وجــرى 
�لبيوت �لرت�ثية يف بغد�د ومل يتبق منها �أكرث من 

200 بيت تر�ثي.
و�أ�شاف: مل تعد مهمات �جلهات �ملعنية بالرقابة 
بل حتولت  �لقانونية  و�ملحا�شبات  �لتجاوز�ت  رفع 
ح�شاب  على  �ل�شحت  �أمــو�ل  جلني  عمليات  �ىل 
تخريب بغد�د و�آثارها و�شو�رعها، وهذ� �الأمر لي�س 
من �ل�شعب على �أي مو�طن ب�شيط �أن مييزه، فما 
وال�شيما  �لدو�ئر،  باملطلعني على عمل هذه  بالك 

�أمانة بغد�د.
ال�زير اجلديد

يقول �لباحث يف �لرت�ث و�لتاريخ �شعد �خلالدي �إن 
�لكبري يعد جرمية  �لعر�ق وتر�ثه  "ماحدث الآثار 
ومهربون  جمرمون  فيها  �شاهم  �الأبعاد  متكاملة 
من دول خمتلفة، لكن �ملحزن �أن ي�شارك عر�قيون 
معهم بينما مهمتهم �الأ�شا�شية هي �حلفاظ على 
�أن متتلك  دولـــة  �أيـــة  تتمنى  �لـــذي  ـــرت�ث  �ل هــذ� 
وكباحث  مــنــه،  بع�شًا 
ــوؤول  ــش تــاريــخــي مــ�
�أن  بو�شعي  لي�س 
ل  �أجمِّ

�الأكرث  �ليد  هي  �حلكومي  �لف�شاد  فيد  �حلقيقة، 
�لفا�شدين  منحت  الأنها  �لــعــر�ق  لــرت�ث  تــدمــريً� 
�لــعــر�ق  �آثــــار  بــحــق  جــر�ئــمــهــم  لتنفيذ  �لــغــطــاء 

وتر�ثه".
ــهــا مل حتظ  ــغــد�د �أن ويــو�ــشــح: مــن �ــشــوء حــظ ب
بداًل  �لتي  �الأثــريــة  كنوزها  قيمة  يــدرك  مب�شوؤول 
كان  بائ�شة،  �أمـــو�ل  جلني  و�إز�لــتــهــا  هدمها  مــن 
باالإمكان ��شتثمارها جلني �الأمو�ل ب�شكل م�شتمر 
بها  تفخر  معامل  كونها  وتطويرها  ترميمها  عرب 
متثل  بلد  يف  �ل�شّياح  عيون  �ليها  وترنو  �الأجــيــال 
�أر�شه حكايات و�أ�شر�رً� حتكي ق�شة تاريخ مدينة 

خلَّدها �لتاريخ.
وبنّي �أن يد �لف�شاد �متدت، بكل �أ�شف، �ىل �الآثار 
وجاهاًل  فا�شدً�  �مل�شوؤول  يكون  فعندما  و�لــرت�ث، 
يف ذ�ت �لوقت، فالميكننا �ن نتوقع غري ماحدث 
و�لكفاح  �لر�شيد  �شو�رع  مناطق  يف  بغد�د  لرت�ث 
و�لكاظمية و�لكر�دة ومنطقة �لكفاح وغريها من 

�ملناطق �لبغد�دبة �لقدمية.
�لثقافة عبد  �أن وزير  �الأمل هو  لكن مايبعث على 
�الأمـــري �حلــمــد�ين هــو رجــل �آثـــار وتـــر�ث وتربى 
و�أمــ�ــشــى جــــزءً� مــن حــيــاتــه يف مــديــنــة تــعــد من 
�أهــم مــدن �حلــ�ــشــار�ت و�أقــدمــهــا، وهــذ� �لوزير 
نرى  �أن  ناأمل  �أهميته..  ويعي  �لرت�ث  قيمة  يدرك 
يف  وال�شيما  و�لـــرت�ث  �الآثـــار  و�قــع  على  ب�شماته 
�ملدينتان  هاتان  تعر�شت  فقد  و�ملو�شل،  بغد�د 
و�لرت�ثية  �الآثــاريــة  كنوزهما  بحق  جــر�ئــم  �ىل 
"د�ع�س" �الإجر�مية  نفذتها يف �ملو�شل ع�شابات 
"دو�ع�س �لف�شاد" وهم �الأكرث خطورة  ويف بغد�د 

الأنهم يت�شرتون بالوظيفة وميار�شون �الإ�شاءة حتت 
غطاء يتحايل على �الأنظمة و�لقو�نني.

�لنوع  بهذ�  �بتليت  لطاملا  بغد�د  فــاإن  �لو�قع  ويف 
ـــرى يف �الأثــــر �ــشــوى بناية  مــن �لــعــقــول �لــتــي الت
�الهتمام  معنى  والتفهم  �الآجــر  �و  �لطابوق  من 
زمن  يف  حتى  حــدث  ما  وهــذ�  عليها،  و�حلــر�ــس 
�لــرت�ث  �ىل  �لنظرة  كانت  �إذ  �ل�شابق  �لنظام 
مايربطها  عــادة  جهل  نظرة  �لعثماين  وال�شيما 
�أنها  يعي  �ن  دون  �لقومية  باآيدليوجيته  �مل�شوؤول 
يف  ور��شخ  �أ�شيل  وجــزء  بغد�د  تــر�ث  �لنهاية  يف 
مع  تتعامل  الأفــكــار  �إخ�شاعه  والميكن  ذ�كرتها 
�لعاملية  �ملنظمات  جتتهد  �لذي  �الإن�شاين  �لرت�ث 
ميكن  حقيقية  ق�ش�س  وتلك  عليه،  �حلفاظ  يف 
�مل�شوؤولني مع كنوز بغد�د  �أ�شلوب تعامل  مل�شها يف 
وقد  �حل�شارية.  و�شو�هدها  ومعاملها  و�أ�شر�رها 
�لبيوت  من  �لعديد  �أن  �شابق  ثقايف  م�شوؤول  �أكــد 
قد  و�لعثمانية  �لفيكتورية  �لعمارة  ذ�ت  �لرت�ثية 
�أنها  بذريعة  �ل�شابق  �لنظام  �إبان  تهدميها  جرى 
ال تنتمي �ىل �لطر�ز �ملعماري �لعر�قي بينما هي 
يف �الأ�شا�س جزء من تاريخ �لعر�ق..  �أ�شاف هذ� 
�لتجارية  �ملناطق  يف  تر�ثية،  بيوتًا  �أن  �مل�شوؤول 

خا�شة، مت تهدميها بتو�طوؤ من م�شوؤويل �أمانة 
بغد�د ومالكيها يف �شنو�ت �حل�شار.

�أن  �لعر�قية(  �ل�شبكة  )جملة  وتــوؤكــد 
و�ل�شو�خ�س  بالبيوت  �الهتمام  عدم 

�لرت�ثية بات �أمرً� مالحظًا يف كافة 
�ملحافظات �لعر�قية، و�أنها ت�شري 

�ىل بغد�د الأهميتها، كمثال 
ولي�س للح�شر.
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ح�شن العاين 

ن�اعم
البلبل والفيل!

كان اأول ما فكرت فيه، بعد هذا النقالب التاريخي يف 
اأو�شاعي املادية، ه� جتديد حياتي الزوجية، خا�شة 

واأن يف الإذاعة �شبايا يجعلن الرجل يتخلى عن 
مبادئه، ولكني مل اأمتلك ال�شجاعة الكافية!!

عبد �ملنعم �لبياتي، و�حد من �أقدم ��شدقائي يف �ملنطقة يومها )حي 
مع  كنت  فقد  �ملعي�شية،  باأو�شاعي  غــريه  من  �أدرى  كــان  �ل�شالم(، 
�أ�شرتي دون خط �لفقر ب�شبع درجات على مقيا�س ريخرت، هذ� �لرجل 
�أرغب  كنت  �إن  �شاألني  �الإذ�عــة  يف  ــًا  �إد�ري موظفًا  يعمل  �لذي  �لنبيل 
بالكتابة لالإذ�عة مقابل �أجور، فو�فقت قبل �أن ينتهي من �شوؤ�له، ذلك 
�أو�فق  جتعلني  باأن  كفيلة  كانت  بها  �أمرُّ  كنت  �لتي  �ملالية  �الأزمــة  الأن 
�لـ  �أو نا�شطًا مدنيًا من ن�شطاء  �أبيب،  �إذ�عة تل  على �لعمل مذيعًا يف 

!!)C.i.A(
الأنها جيدة  لي�س  لهم،  ر�قت  كتاباتي  �أن  ويبدو  �لرحلة،  بد�أت  وهكذ� 
على ما �أظن، بل لكوين �أكتب بخط و��شح ومقروء وبني �شطر و�شطر، 
زيادة على �نفر�دي من دون �لكّتاب �الآخرين، بتحريك �لكلمات نحوً� 
و�شرفًا، ولهذ� كان فاح�س �لربنامج و�ملذيع و�مل�شرف �للغوي و�ملدير، 
يرتحمون على و�لدّي وموتاي، غري �أن �لرحمة �لتي جنيت منها فائدة 
من  �لتن�شيب  ق�شية  يف  فاحتوين  عندما  كانت  عظيمة،  �شخ�شية 
ينتهو�  �أن  قبل  فو�فقت  �الإذ�عــة،  يف  حمرر  �إىل  �لتعليم،  يف  وظيفتي 
)كاتبًا  ولي�س  �ملــالك(  على  )حمــررً�  �أ�شبحُت  وبذلك  �ملفاحتة،  من 
خارجيًا(، و�رتفعت منا�شيب دخلي �ل�شهري �ىل ثالثة �أ�شعاف ر�تبي 

�لقدمي، و�أ�شبحت )جنمًا( يف �أقل من �شتة �أ�شهر.
�أو�شاعي  يف  �لتاريخي  �النقالب  هذ�  بعد  فيه،  فكرت  ما  �أول  وكــان 
�شبايا  �الإذ�عــة  يف  و�أن  خا�شة  �لزوجية،  حياتي  جتديد  هو  �ملادية، 
يجعلن �لرجل يتخلى عن مبادئه، ولكني مل �أمتلك �ل�شجاعة �لكافية!!

بعد �نتهاء تن�شيبي �لوظيفي عام 1976 على ما �أظن، رف�شُت �لتجديد 
كما رف�شُت نقل خدماتي الأ�شباٍب يطول �ل�شرح فيها، ولكنني و��شلت 
ع�شر�ت  ح�شيلتها  كانت  عقود،  عدة  مدى  على  �الإذ�عــة  مع  �لتعامل 
و�أذكرها  بها  �أعتزُّ  مازلت  �حلميمة،  و�لعالقات  �لطيبة  �ل�شد�قات 
باخلري، بل مازلت �أتو��شل مع بع�س �لزمالء �ىل �الآن، مثلما خرجت 
بح�شيلة من �لوعي �الإعالمي، وجتربة غنية يف تفا�شيل �لعمل �لفني..
على �أن �أمتع ما يف ذلك �لزمن �جلميل هو �أجو�ء �الإذ�عة، وما تت�شم 

به من مرح ومقالب وحكايات طريفة ومو�قف حرجة وحمرجة.. كنُت 
بع�شها  عن  �لكثري  �لكثري  �شمعت  فيما  بع�شها،  على  �شاهدً�  بالطبع 
�الآخر، ولعل من �أطرف م�شموعاتي و�أظرفها، تلك �لرو�ية )�لو�قعية( 
يح�شرين  –ال  �ملا�شي  �لقرن  �شتينات  �أو  خم�شينات  �ىل  تعود  �لتي 
�لذ�كرة  و��شتعلت  �لزمن  َبُعَد  فقد  �لدقة،  وجــه  على  �الآن  �لتاريخ 
مدير  ي�شتغفل  كان  �حل�شابات  موظفي  �أحــد  �أن  ومفادها:  ن�شيانًا- 
�الإذ�عة )وهو رجل ال عالقة له باالإعالم من قريب �أو بعيد(، ويقدم له 
يف نهاية كل �شهر قائمة مببلغ )4( دنانري، حتت باب )طعام �لبلبل(، 
و�لرجل يو�فق، ويوّقُع على مذكرة �ل�شرف، ظّنًا منه �أن �شوت �لبلبل 
�لذي تفتتح به �الإذ�عة بّثها �ل�شباحي هو بلبل حقيقي، ولي�س ت�شجياًل، 
�فت�شاح  قبل  �أ�شهر  �لبلبل عدة  �أجور  يقب�س  وظّل موظف �حل�شابات 

�أمره وحما�شبته ب�شدة!
�أية  �أدري  �الآخــرون من تلك �حلكاية، وال  يف حينها �شحكت و�شحك 
�شحكة ميكن �إطالقها �ليوم، وقد �أ�شبح �أمثال ذلك �ملوظف �لفا�شد 
باالآالف، وهم ال يقدمون مذكرة الإطعام بلبل مببلغ )4( دنانري، و�إمنا 
مببلغ  يوم  كل  �مل�شتوردة  �للحوم  من  طنًا  �لفيلة،  من  �أ�شر�ب  الإطعام 
من  ح�شتهم  الأن  مذكر�تهم،  يوّقع  من  ويجدون  دوالر،  �آالف   )4(
�ملبلغ ح�شة �الأ�شد، و�إذ� ما �فت�شح �الأمر، كان هناك من يد�فع عنهم 
ب�شلطته ومركزه وحمايته، ولو و�جهته باحلجة و�أخربته "�أن �لفيلة يا 
موالنا ال تاأكل �للحوم"، �شخر منك وقال: كالمك �شحيح، ولكن بف�شل 
ثورة �لتا�شع من ني�شان �ملجيدة، �أ�شبحت �لفيلة تاأكل كّل �شيء.. حتى 

حلوم �لب�شر!!

م�������ق�������االت



�لفنانة  �لــتــقــت  �لعر�قية"  �ل�شبكة  "جملة 
�حلـــو�ر  هـــذ�  يف  �الإمــــــارة  مـــيـــادة  �لت�شكيلية 

�ل�شحفي: 
* متى بد�أت موهبة �لر�شم تن�شج لديك؟

-  بد�أت تن�شج منذ �لطفولة  بعمر �أربع �شنو�ت 
للمعلمة حينها  �إذ كان  �لرو�شة،  عندما كنت يف 
دور كبري يف تنمية موهبتي وكانت تتابعني عندما 
تن�شيقي  مــدى  ويلفتها  �لر�شم  كر��شة  يف  �ألــّون 
لالألو�ن، ثم جاء بعد ذلك دور �الأهل ال�شيما �أبي 
�لر�شم  �أ�شا�شيات  تعليم  دورة  يف  �أدخلني  �لذي 
عندما كنت طالبة يف �ل�شف �خلام�س �البتد�ئي 
وكنت حينها �أ�شكن يف حمافظة دهوك و�شاركت 
�ملركز  على  وح�شلت  و�مل�شابقات  �ملعار�س  يف 

�الأول يف �ملحافظة.  
ور�شوماتك  �حلد�ثة  عن  بعيدة  �أعمالك  تبدو   *

يطغى عليها فن �لبورتريه، ملاذ�؟
-  �أميل للو�قع �أكرث و�أحب �أن �أج�شد تعب �ل�شنني 
�أو تعابري �حلزن و�لوجع و�لفرح يف وجوه �لنا�س، 
عن  مبتعدة  �لو�قعية  للمدر�شة  �أمــيــل  �أين  �إذ 
�حلد�ثة الأن مفهوم �حلد�ثة هو �إي�شال فكرة �أو 
مو�شوع غري مرئي يف خميلة �لر�شام �ىل مو�شوع 
�أنه ال �شري من  �ملتلقي، كما  يفهمه  مرئي قد ال 
�أن �أجرب �حلد�ثة يف �أعمايل �لفنية برغم حبي 

للو�قعية ب�شكل و��شع. 
* �أي �الأ�شخا�س كان له تاأثري يف �جتاهك للر�شم؟ 
-  ال يوجد �شخ�س موؤثر قدر ما هي موهبة نابعة 
�لز�هية،  و�الألــو�ن  �لطبيعة  بجمال  �إح�شا�س  من 
لكن يبقى تاأثري �الأ�شرة وت�شجيعها يل يف حتقيق 

�أهد�يف يف هذ� �ملجال.
* كيف كان تاأثري �لبيئة على �أفكارك و�ألو�نك؟

و�ألو�ين  �أفكاري  على  و��شح  تاأثري  لها  �لبيئة    -
وقد  و�الجتماعية،  و�لروحية  �ل�شكلية  باأبعادها 
وكذلك  يرتديه  ملا  �الإن�شان  �ختيار  يف  تدخلت 
�ىل  �أدى  وهـــذ�  عي�شه،  وطبيعة  م�شكنه  مــن 
و�إ�شقاطها  �ملعروفة  �لتقليدية  �الأ�شكال  بلورة 
يف  مييزه  �إبــد�عــي  عمل  يف  �لفني  �ملنجز  على 
بحياة  �لبيئة  ترتبط  لذلك  �الجتماعية،  بيئته 
�لر�شام و�شلوكه، وت�شاعده يف تطوير قدرته على 
�أو  ذ�تي  فكر  �ىل  باال�شتناد  و�لتكوين  �ل�شياغة 

مدر�شة فنية معينة ينطلق منها �ل�شكل.
كل  من  ينهل  �أن  �لت�شكيلي  �لفنان  على  هل   *  
�لينابيع �أم �أن عليه �أن يتخ�ش�س يف مدر�شة فنية 

بعينها؟
-  لي�س بال�شرورة، فباإمكان �لفنان �أن ينهل من 
�لتخ�ش�س مبدر�شة فنية،  �أو ميكنه  �لينابيع  كل 
و�ينما  م�شتمر  تطور  ويف  كثرية  �لفن  فمد�ر�س 
يجد �لفنان نف�شه �شياأخذه �إح�شا�شه وميوله �ىل 

�جتاه معني. 
  * بر�أيك �أيهما �أهم يف �للوحة �للون �أم �لفكرة؟
-  �للون �أهم، الأن �الألو�ن جتذب �لنظر �أ�شرع ال 
�قتناوؤها  �للوحة متنا�شقة ميكن  �شيما �ذ� كانت 
وتعليقها لكن �لفكره حتتاج تكامل مو�شوع ولون.

  * �أي �الألو�ن تف�شلني؟
�الألــو�ن  لدي  و�الأف�شل  �الألــو�ن  جميع  �أع�شق    -
�لــ�ــشــوء  �ىل  الأنــهــا متــيــل  ــة  ــئ ــد�ف �ل �أو  �حلــــارة 

وت�شتخدم عادة يف �إظهار �البتهاج. 
�أمن  لوحاتك،  مو�شوعات  ت�شتقني  �أيــن  من   *  

�خليال �أم من �لو�قع؟
�أو  �لبورتريه  �أعمايل هي  و�أكــرث  �لو�قع،  -  من   
�الإن�شان  هو  للفن  �حلقيقي  �ملو�شوع  الأن  �لوجوه 
يحدثها  �لتي  �الآثــار  تف�شري  يف  �لعّلة  يعد  �لــذي 
�لفن يف م�شاهديه وكيف يحركهم حتريكًا عميقًا 
�لتي  للحياة  �لعميقة  �مل�شاعر  فيهم  يثري  وهــو 

ي�شرتك فيها �جلميع.
* يقول �لر�شام �لهولندي �ل�شهري "فين�شنت فان 
كوخ": )لي�س على �لر�شام �أن ير�شم ما يرى، بل 

ما �شوف يرى( هل تتفقني مع هذه �ملقولة؟
- �أعتقد �أن فان كوخ كان يق�شد ما ير�ه يف عامل 
نف�شية  ��شطر�بات  من  يعاين  كان  الأنــه  �خليال 
وعقلية �أو ميثل حالة �لر�شام �لوجد�نية وخياله، 
رمبا يتفق �لكثري مع هذه �ملقولة لكن �أنا كر�شامة 

و�قعية ال �أتفق معها.
�لذي مل  �لر�شام  فائدة  ما  يقول  ر�أي  * هنالك   
تقنَت �أعماله �لفنية، لتبقى تلك �الأعمال حبي�شة 
د�خل �أ�شو�ر �ملعار�س وكاأنها لوحات للنظر فقط 

! مباذ� تعلقني؟
-  �القتناء يكون ح�شيلة خلفية ثقافية وعلمية، 
�لفنية،  لوحاته  تقنَت  مل  �إن  �لفنان  ذنب  ولي�س 

فنانة ب�سرية طموح وجلت 
جمال الر�سم يف عمر مبكر 
لت�سمو موهبتها يف ف�ساء 
االإبداع، يداعب اإح�سا�سها  
�سخب االألوان، وت�ستعني 
بالواقع عند تنفيذ لوحاتها 
املرتعة باحلزن والتعابري 
املوغلة بالوجع املرتاكم يف 
وجوه �سخ�سياتها الفنية، توؤمن 
اأن االإن�سان هو العّلة احلقيقية 
التي تنطلق منها امل�ساعر 
اجليا�سة يف الفن الت�سكيلي، 
كما اأنها ت�سعى اىل حتقيق 
حلمها يف اإن�ساء موؤ�س�سة لدعم 
املواهب الفنية.

ح�ار: اأحمد �شمي�شم
ت�ش�ير: با�شل �شالم  

د تعابري ال�جع اأج�شِّ
يف وج�ه النا�س

ميادة الإمارة
لل�شبكة:  
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فنية  ثقافة  لدينا  تكون  �أن  �ل�شروري  من  لــذ� 
جمتمعية تلهم �لفنان يف �إبد�عه لتتحول �أعماله 

�لفنية �ىل كنز ثمني. 
* هل كل من ير�شم يعدُّ فنانًا و مبدعًا؟ �أم ثمة 

مقايي�س ومعايري للفنان �لت�شكيلي؟
مبدعًا،  فنانًا  يعد  ير�شم  من  كل  لي�س  كال،    -
من  �جلـــودة  لنا  حتــدد  جمالية  معايري  فهناك 
عدمها لكن مع كل جيل ينخف�س �شقف �ملعايري، 
يبقى معيار �خلــربة و�الحــرت�فــيــة هو  مــع ذلــك 
�لـــذي يــحــدد مــعــيــار �لــفــنــان �لــنــاجــح و�ملــبــدع، 
مبعنى �أنه �إذ� �أر�د �لر�شام �أن يكون بارعًا فعليه 
فنية  تقنيات  عن  و�لبحث  �لتعلم  يف  �ال�شتمر�ر 
�الكتفاء  عدم  وعليه  �ل�شخ�شي  �أ�شلوبه  لُيطور 
يف �لو�شول �ىل �ل�شهرة، و�لرتكيز على �ملو��شيع 

�لتي ي�شعر �لر�شام جتاهها بال�شغف. 
 * ما �لق�شية �الأبرز �لتي ت�شغل بال �لفنانة ميادة 

�الأمارة ؟
ودعــمــهــا  �ملـــو�هـــب  وتــنــمــيــة  �حـــتـــو�ء  ق�شية    -
و�إي�شالها �ىل �لنور، لتكون لتلك �ملو�هب مكانة 

كبرية يف �ملجتمع خلدمة �ل�شالح �لعام.  
 * يتحدى �لفنان دومًا �لو�قع و�لظروف، ما �أهم 

�لتحديات �لتي و�جهتك يف رحلتك مع �لفن؟
تو�جهني  �لتي  و�ملعوقات  �لظروف  من  كثري    -

�جتماعية  ظروفًا  تكون  قد  فنان،  �أي  وتو�جه 
مبعنى  و�لــزوج،  و�الأبناء  �الأ�شرة  كم�شوؤولية 

�لقوي  �الإنــ�ــشــان  لكن  �حلــيــاة،  �لــتــز�مــات 
�لطموح ي�شتطيع �ن يجتاز هذه �ملعوقات.

* ما طموحك يف �مل�شتقبل ؟
-  �لطموح ال حدود له، حققت �شيئًا منه 
و�آمــل  �الأول  �ل�شخ�شي  معر�شي  باإقامة 

و�ال�ــشــرت�ك  �لــثــاين  معر�شي  �إقــامــة  يف 
مبــعــار�ــس فــنــيــة خـــــارج �لـــعـــر�ق 

موؤ�ش�شة  �إقــامــة  وكــذلــك 
لـــــدعـــــم �ملـــــو�هـــــب 

�لفنية.
مل�شكالت  *هـــل   
يف  تــاأثــري  �لفنان 

لوحاته،  تكوين 
كــــمــــا �حلـــــال 

مثاًل بالن�شبة لل�شاعر؟ 
-  ال �شك �أن �لظروف و�مل�شكالت و�ملو�قف توؤثر 
�إيجابية  تاأثري�ت  �أكانت  �إلهام �لفنان �شو�ء  على 
و�ذ�  مت�شائمًا  �أم  متفائاًل  كان  �إذ�  �أو  �شلبية،  �أم 
�ىل  �مل�شاعر  تلك  �شتنتقل  و�قعيًا  �أم  حاملًا  كان 

لوحاته وتنعك�س ال �إر�ديًا يف تكوين لوحته.
ت�شعني  خميلتك  يف  يــدور  ما  وجــه  هناك  هل   *

د�ئمًا �إىل ر�شمه ب�شغف؟
- ال يوجد وجه معني يف خميلتي، لكن لدي �شغف 
لكل  و�إجالاًل  �ل�شن �حرت�مًا  كبار  ر�شم وجوه  يف 

خط ر�شمه �لزمن يف طّيات وجوههم. 
م�شاحبتك  �أثــنــاء  خا�شة  �أجـــو�ء  لديك  هــل   *

�لري�شة؟
- نعم �أهم �شيء يف �أجو�ئي هو �لهدوء و�إ�شاءة 

عالية مع مو�شيقى كال�شيكية جميلة.  
  * بر�أيك هل هناك ر�شم عبثي ال معنى له؟

ومعظمه  له  معنى  ال  عبثي  ر�شم  يوجد  نعم    -
يج�شد يف �ملد�ر�س �حلديثة ب�شبب حالة �ل�شر�ع 
يف ميول �لفنان للبحث عن هدفه يف �حلياة وعدم 
مقدرته على فعل ذلك يف �لو�قع، فيلجاأ �ىل ر�شم 

عبثي ميثل حالته �ل�شخ�شية غري �ملفهومة.  

alshabaka aliraqya السنة الرابعة عشرة العدد )345( 30 ايلول 162019

alshabaka
aliraqya

17 م�������ق�������االت

نرمني املفتي

فنجان حمبة

ال�شني خيال، هذا انطباعي ول�شت مباِلغة. يف بكني، التي 
عديد نف��شها نح� ٢٣ ملي�ن ن�شمة، ويف �شاعات النهار والعمل 

ي�شبح اأكرث من ٣8 ملي�نًا، ل اأثر لأي ازدحام يف ال�ش�ارع، 
�شبكة امل�ا�شالت مذهلة، واملعروف اأن امل�ا�شالت املمتازة، من 

رات وطرق �شريعة وق�انني ملزمة وغرامات  �ش�ارع وجم�شَّ
ورادارات، ت�شكل اخلط�ة الأ�شا�س لتط�ر اأي بلد

ال�شني خيال )1( 

عندما �شاهدت فيلم )�الإمرب�طور �الخري( 1987 لربتولت�شي، �لذي فاز بت�شع جو�ئز �أو�شكار، 
ماو،  �أ�ش�شها  �لتي  �لثقافية  �لثورة  كرهت  �ل�شني،  بينها  من  عــدة،  لــدول  م�شرتك  �إنتاج  وهو 
 1966 يف  بد�أت  فاملعلنة  )بويي(،  �الأخري  �الإمرب�طور  �ملعلنة،  �أق�شد  �إليها،  يتعر�س  مل  و�لتي 
وتويف �الإمرب�طور يف1967. لكن هذه �لثورة كانت قد بد�أت ونفذت فعاًل قبل هذ� �لتاريخ. يف 
�لذين  لليابانيني  �لعمالة  تهمة  حتت  �إليه  تعر�س  وما  ومعاناته  بويي  �شجن  عن  لقطات  �لفيلم 
�جتاحو� �ل�شني و�حتلوها يف 1937. وكانت �ل�شني، يومئذ يف ذ�كرتي، ذلك �لبلد �لذي يرتدي 
�شعبه كّله بدلة من قطعتني بلون و�حد و�شور �ل�شني �لعظيم.. وقبل �أن �أزور �ل�شني متنيت �أن 
�أزورها بعد �أن عر�شت نا�شيونال جيوغر�فيك على مدى �أ�شابيع حلقات وثائقية عنها، فال�شني 
مثلها مثل كافة دول جنوب �شرق �آ�شيا، تتقدم بنحو خيايل، فقد متكنت، ومعها �شنغافورة، من 
�ل�شيطرة على �الأمن �ل�شيرب�ين �لعاملي متامًا، و�أ�شبحت لهذه �لدول �قت�شاديات ترعب �أمريكا 
�أواًل و رو�شيا ثانيًا، مثل �ل�شني و�لهند وماليزيا و�شنغافورة. �أما �لتطور �لعلمي، فكل دولة منها 
ت�شتطيع �أن تكون كوكبًا لوحدها، وقطعًا ال يوجد �أي جمال للمقارنة بيننا وبينهم..كانت �لثورة 
ت كثريً�  �لق�شوة خفَّ �لثقافية وجتربة �ملاوية قا�شية و�ل�شني حتت حكم حزب و�حد، لكن تلك 

حني �أ�شبحت �ل�شني قوة عاملية ال ي�شتهان بها..
�ل�شني خيال، هذ� �نطباعي ول�شت مباِلغة. يف بكني، �لتي عديد نفو�شها نحو 23 مليون ن�شمة، 
�شبكة  �ل�شو�رع،  �زدحام يف  الأي  �أثر  ال  مليونًا،  �أكرث من 38  ي�شبح  و�لعمل  �لنهار  �شاعات  ويف 
�شريعة  وطرق  ر�ت  وجم�شَّ �شو�رع  من  �ملمتازة،  �ملو��شالت  �أن  و�ملعروف  مذهلة،  �ملو��شالت 
وقو�نني ملزمة وغر�مات ور�د�ر�ت، ت�شكل �خلطوة �الأ�شا�س لتطور �أي بلد، ال يوجد خمالف يف 
�ل�شو�رع، خا�شة �مل�شاة، ن�شبة كبرية منهم ) ن�شاء ورجال( ي�شتخدمون �لدر�جات �لهو�ئية ولهم 

م�شار�ت خا�شة يف �ل�شو�رع ويلتزمون باأ�شوية �ملرور.  
نظافة  عمال  يتوزع  �لنهار  �شاعات  مدى  وعلى  جدً�،  نظيفة  زرناها  �لتي  �الأخــرى  و�ملدن  بكني 
يف �ل�شو�رع و�الأحياء �ل�شكنية. �ل�شني، �لتي كانت تلب�س لونًا و�حدً� وتعاين �لفقر و�ملخدر�ت، 
�أ�شبحت ثاين �قت�شاد يف �لعامل، و�شبقت كل دول �لعامل، وب�شمنها �لواليات �ملتحدة و�ليابان، 
علميًا. يف �ل�شني 56 قومية وع�شر�ت �الأديان، لكن �لكل ال ينتمون �شوى �إىل �ل�شني، وباإر�دة 

�النتماء �أ�شبحو� �لقوة �لتي ي�شكلونها �الآن.. 



كثري من ال�سخ�سيات يف خمتلف املجاالت تركوا ب�سمة وا�سحة خالل 
رحلتهم االإبداعية يف جمال عملهم واأ�سبحوا عالمة م�سجلة يف االإبداع هنا 
اأو هناك. ومن بني املبدعني واملبدعات املذيعة املتاألقة هدى املهتدي الرّي�ص 

التي كتبت ا�سمها بني اأ�سماء املبدعني العرب عرب اأثري اإذاعة الكويت ويف 
كتاباتها املتميزة. "جملة ال�سبكة" التقتها يف حوار ال تنق�سه ال�سراحة:

هدى املهتدي الرّي�س

برامج الإذاعات العربية 
بغداد – مهدي العكيليالي�م ن�شخ مكّررة

ج��ه��ي��ن��ة اإذاع��������ة ال���ك����ي���ت:

*من هي هدى �ملهتدي �لرّي�س؟
- هدى �ملهتدي �لرّي�س لبنانية من مو�ليد طر�بل�س 
لبنان،ع�شو  يف �حتاد �ل�شحفيني �لعرب، ع�شو  يف 
�حتاد �لكتاب �لعرب، ع�شو  يف �حتاد �ل�شحفيني 
�الأفارقة �لعاملي، ع�شو  يف �حتاد �ل�شحافة �لعاملية، 

ع�شو  يف ر�بطة �الأدباء و�ل�شعر�ء �لعرب.
*كــونــك كــاتــبــة.. هــل لــنــا �أن نــتــعــرف عــلــى �أبـــرز 

كتاباتك؟
�إعــجــاب  نــالــت  �لــتــي  �لكتب  مــن  �لــعــديــد  كتبت   -
و  �شهريار"  و"�آٍه  �أحبك"  "هكذ�  منها  �لكثريين، 
"�حلرف  "�لفينيق" و  "و�شايا" و  "خا�س جدً�" و 
�حلرف"  وتر  و�لبحر..  "�أنا  �حلرف" و  و�أنــت  �أنــا 
"ويقول  �لطبع  حتت  و�أخـــريً�  و�للون"  و"بال�شوء 
و  ظلي"  "يقول  و  جدتي"  �إىل  "تر�تيل  و  �لودع" 

ذ�تية. �شرية  ووجوه" وهو  "�شا�شة 
قلوب  �إىل  �ــشــفــرِك  جــــو�ز  كـــان  بــرنــامــج  �أهــــم   *

�جلماهري؟
�لــتــي �رتبطت  ــرب�مــج �الإذ�عـــيـــة  �ل �أ�ــشــهــر  - مــن 

"نافذة  �لــيــومــي  �لــربنــامــج  �ملــهــتــدي  ــدى  ه با�شم 
�مل�شري  �لكاتب  �لر�حل  �إعــد�د  �لتاريخ" من  على 
ـــن تــقــدميــي مـــع �الإعـــالمـــي  درويـــ�ـــس �جلــمــيــل وم
�لر�حل �أحمد �شامل، وم�شاركتي يف برنامج "�أخبار 
جهينة" �ليومي مع �الإعالمي �لر�حل �حمد �شامل، 
�أثــري  يــتــ�ــشــدر�ن  �الآن  حتى  ز�ال  مــا  �لــربنــاجمــان 
�أكرث  �لكويتية منذ �شنو�ت طو�ل، وقد ناال  �الإذ�عة 
وكذلك  �لعربية  �الإذ�عـــات  �حتــاد  من  جائزة  من 
مكان" و  كل  يف  "معكم  �لقمة" و  "جنوم  برنامج 

"نحن يف �شيافتكم" و "هم�س �حلروف" و "�شهرة 
و�لثقافية  �ملنوعة  �لــرب�مــج  من  وغريها  �الإثنني" 
�لربنامج  يا كويت"..  "�شباح �خلري  �لعديدة منها 
�لتلفزيوين �ليومي �لذي قدمته يف دور�ت تلفزيونية 
عديدة و�رتبط عاطفيًا باأفر�د �الأ�شرة �لكويتية �لتي 
وحتى  �لتا�شعة  من  �شباحًا  مل�شاهدته  جتتمع  كانت 
منت�شف �لنهار يف �لعطلة �ل�شيفية وكان من �أحب 
�لرب�مج �لتي وثقت عالقتي جيدً� مع جمهوري من 
جميع �الأعمار و�الجتاهات و�الأذو�ق. مكتبة �الإذ�عة 
و�لتمثيليات  �لــرب�مــج  �آالف  �الآن  ت�شم  �لكويتية 
�إذ�عية،  متثيلية  �أدو�رً�  فيها  �أديــُت  �لتي  �خلا�شة 
ف�شاًل عن دور "�لر�وية" يف معظم �لرب�مج �لدينية 

و�خلا�شة و�مل�شابقات.
*هل �شغلِت منا�شب على �مل�شتوى �لثقايف �لعربي؟

�أكرث من من�شب منها �شفرية �لكلمة من  - �شغلُت 
�الأم  �لوطن  عن  و�الآد�ب  للثقافة  �لعاملي  �الحتــاد 
�ملبدعني  ل�شعبة  �إعالمية  م�شت�شارة  كذلك  لبنان، 
�حلجاز  بنت  ملوؤ�ش�شة  �إعالمية  وم�شت�شارة  �لعرب، 

�لثقافية، �إ�شافة �إىل عملي �ملهني كاإعالمية وكاتبة 
يف  مطبوعة  دو�وين  ثمانية  �أ�شدرت  كما  و�شاعرة، 

�ل�شعر و�لنرث.
* ملـــاذ� �خــــرتِت �لــعــمــل �الإذ�عـــــي دون غـــريه من 

جماالت �الإعالم �الأخرى؟
�الإذ�عــــي  �لــعــمــل  �إىل  قـــادين  لـــالإذ�عـــة  ع�شقي   -
�ملــجــاالت  كــل  يف  تطلعاتي  كــل  وحققت  وجنــحــت 

و�حلمد هلل.
�ملهني  �لعمل  من  �أو  �ملوهبة  من  نابع  عملك  *هل 

فقط؟
لهذ�  وع�شقًا  ورغبة  موهبة  هناك  �أن  يف  �شك  ال   -
�مل�شرية  تلك  �أثمر  �لــذي  هو  وهــذ�  �لفني،  �لعمل 
�الإبد�عية �لطويلة، و�لبقاء يف �ملقدمة دليل �لنجاح 
دليل على جناح  �لذي حتقق وحب �جلماهري خري 
كــل جمـــال، و�حلــمــد هلل  �أو ذ�ك يف  �ملــبــدع  هـــذ� 
�لكويت  �ملتابعني يف  �إىل قلوب  �لو�شول  متكنت من 

وعقولهم. 
و�لرتدد  ر�ودك �خلوف  �لبد�ية وهل  كانت  * كيف 

من �لف�شل؟
هاج�س  ـــــر�وده  وي �لــفــ�ــشــل  يخ�شى  ــ�ــشــان  �إن ــل  ك  -
من  و�ثقة  كنت  ولكني  �لكابو�س،  ذلك  من  �خلوف 
�حللم  حتقيق  يف  كبرية  رغبة  عندي  الأن  �لنجاح 
�خلوف  حاجز  وك�شرت  �ل�شغر  منذ  ر�ودين  �لذي 

باالإ�شر�ر و�لتحدي. 
* هل كانت لك م�شاركات يف �ملهرجانات �خلارجية؟ 
�أكرث من مهرجان وكنت �شيفة   - نعم �شاركت يف 
و�مل�شرحية  �ل�شينمائية  �ملهرجانات  معظم  على 
و�لثقافية وعلى قنو�ت تلفزيونية و�إذ�عية عديدة يف 

بلد�ن عربية عدة.
* هل حظَيت �لرّي�س بالتكرمي ملا قدمته يف م�شريتها 

�لطويلة؟
- ُكرمت من دولة �لكويت و�الإعالم �لكويتي ومعظم 
و�لثقافية  �الأدبــيــة  و�ملنابر  �لن�شائية  �جلمعيات 
�الإعالمية  �لنه�شة  يف  مل�شاهماتي  و�الجتماعية 
لتكرميي  �لدعوة  �لكويتي، وقد وجهت يل  لالإعالم 
مبنا�شبة �حتفال �لتلفزيون �لكويتي بيوبيله �لذهبي 

قدمته  ملا  وتقديرً�  �الإعالمية  مب�شاهماتي  �عرت�فًا 
كما  عــدة،  �شنو�ت  مــدى  على  عطاء  من  لالإعالم 
�إعالمية  كاأف�شل  �لــعــاملــي  �ملــــر�أة  ــوم  ي يف  كــرمــت 
وح�شلت  �لكويتي،  �الإعــالم  جمال  يف  �أم  وكاأف�شل 
�الإعـــالم  وز�رة  مــن  تكرميي  درع  مــن  �أكـــرث  على 
�لعربي  �لثقايف  و�مللتقى  �لوطن  وتلفزيون  �لكويتية 
جهات  ومــن  و�لريا�شة  لل�شباب  �لعامة  و�لهيئة 

عديدة ثقافية و�جتماعية و�أدبية.
*كيف ترين �لرب�مج �لعربية �الآن؟

- لالآ�شف ال توجد فكره حملية من �أر�س �لو�قع، بل 
جميعها م�شتن�شخة من �خلارج ومقّلدة وقد ن�شاهد 

�لربنامج نف�شه يف ع�شر�ت �لف�شائيات �لعربية. 
* �أين �أنت �الآن؟

-متفرغة للكتابة و�لتاأليف.
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�شيناريو،  �أف�شل  جــائــزة   BY CENSOR
 GOLD لفيلم  كانت  �جلديدة  �ملو�هب  وجائزة 
كل  �لف�شية  �لورقة  جائزة  ونال   ،RUNNER
 SAEED AGHAKHANI �ملمثل  من 
و�ملمثلة MINOU SHARIFI، �إ�شافة �ىل 

تكرمي جمموعة �أخرى من �لفنانني. 
ندوات تثقيفية 

بعناوين  �أكادميية  نــدو�ت  جمموعة  �ملهرجان  �شم 
�لتي  �لعربية"  �ل�شينما  هوية  �أبرزها"  خمتلفة، 
�ل�شلوم  كــاظــم  �ل�شينمائي  �لــنــاقــد  فيها  حتـــدث 
"ندى  �ل�شورية_�لفرن�شية  �ل�شينمائية  و�لناقدة 
و�الأ�ش�س  �ملقومات  �أبرز  �أ�شار� �ىل  �للذ�ن  �زهري"، 

عن  ومتيزها  �لعربية  �ل�شينما  هوية  تك�شف  �لتي 
غياب  بخ�شو�س  حو�رية  ندوة  �أقيمت  كما  غريها، 
�لنقاد  ينظر  وكــيــف  ــكــردي،  �ل �ل�شينمائي  �لنقد 
ميكن  مــو�د  من  موجود  هو  ما  �ىل  �ل�شينما  و�شناع 
�أن ت�شمى نقدية، و�شارك فيها �لناقد هلكت �إدري�س 
�لذي ك�شف يف حديثه عن �شببني رئي�شني، هما قلة 
وغياب  �ملنتجة،  �لكردية  �ل�شينمائية  �الأفــالم  عدد 
�لكثري منها عن �شا�شات �لعر�س و�مل�شاهدة، �شاركه 
�حلديث كل من" �إبر�هيم حاج عبدي" �لذي �قرتح 
�ل�شينمائية  بــاالأفــالم  لالرتقاء  خطو�ت  جمموعة 
�لذي  �أول�شن"  فريدي  �ل�شويدي"  و�ملنتج  �لكردية، 
عّلل �شبب تاأخر �لنقد ب�شورة عامة �إىل �شيوع ثقافة 
و�شائل  �نت�شار  ب�شبب  �لـــر�أي  �إبـــد�ء  يف  �الخت�شار 
�لتو��شل �الجتماعي �لتي مل يعد جمديًا معها �لبقاء 
�ل�شينمائية  و�ملو�د  �لطويلة  �لنقدية  �ل�شفحات  على 
�لتف�شيلية. كما �أقيمت ندوة تناولت "دور �ملو�شيقى 
�إقليم  يف  �الأفــالم  "تعليم  عن  ونــدوة  �ل�شينما"،  يف 
مهرجان  ومدير  �الأكادميي  فيها  �شارك  كرد�شتان" 
�ل�شيوف  �ل�شينمائي د. عامر�شباح �ىل جانب  بابل 
ق�شم  و�أع�شاء  �إد�رة  م�شاركة  �ىل  �إ�شافة  �الآخرين، 
�لثقافة  وز�رة  و�مل�شرح-  �ل�شينما  د�ئرة   / �ل�شينما 
بني  �مل�شرتك  �الإنــتــاج  عن  نــدوة  �إقامة  يف  �لعر�قية 
على  �إقيم  كما  �الإقليم،  وحكومة  �ملركزية  �حلكومة 
مدير  قبل  مــن  �شحفي  مــوؤمتــر  �ملــهــرجــان  هام�س 
 ،FIPRESCI �لنقاد  جائزة  وجلنة  �ملهرجان 
�ألقو�س  وملدينة  �الإيزيدية  للمعابد  �شياحية  ورحالت 

وزيارة كني�شتها �لتاريخية. 
�شي�ف املهرجان 

�أ�شار �لفنان حممود �أبو �لعبا�س �ىل �أن "�ملهرجان 

للمخرجني  و�الإعــالمــي  �لفني  دعــمــه  عــن  ك�شف 
�أفالمهم  عــر�ــس  خــالل  مــن  �مل�شاركني  �ل�شباب 
وو�شعها �شمن كاأ�س �ملناف�شة كي جتعلهم يقدمون 
على �ل�شعي يف �شناعة فيلم ذى قيمة فنية عالية، 
فالبد �أن ن�شفق للقائمني على �إقامة هذ� �ملهرجان 
�لفنانة  �حلا�شرين".  �أثـــــارت  ــتــي  �ل لــلــحــرفــيــة 
بني  يحمل  "�ملهرجان  �إن  قالت:  �مل�شري،  �شلمى 
�لفن  بو�قع  �لنهو�س  يف  جــادة  خطو�ت  م�شامينه 
�ل�شابع، ور�شالتي جلميع دول �لعامل �أن �لعر�ق بكل 
�لتعبري"،  وحلرية  وللفن  للحياة  حمب  حمافظاته 
�مل�شي  �ىل  و�لفنية  �لثقافية  �ملوؤ�ش�شات  د�عــيــة 
كونهم  و�لفنانني،  للفن  �حلقيقي  �لدعم  باجتاه 
�أما  �لدولية.  �ملحافل  يف  وكرد�شتان  �لعر�ق  و�جهة 
�ملخرج ح�شنني �لهاين، فقد �أ�شاد بامتياز �ملهرجان 
و�أغلب �الأفالم �مل�شاركة، المتالكها بنية �شينمائية 
�ملخرجني  لدى  �الإبــد�ع  مل�شة  �ىل  م�شريً�  متكاملة، 
�شعو� �ىل �شناعة  الأنهم  لالأفالم،  �لفني  و�لكا�شت 
متنوعة  وعناوين  �أحــد�ثــًا  وثّقت  �شينمائية  �أفــالم 

وهادفة.

اختتم مهرجان دهوك ال�سينمائي الدويل ال�سابع، الذي اأقيم حتت �سعار" تعاي�ص 
ال�سعوب" ملدة ثمانية اأيام متتالية على قاعة املوؤمترات يف جامعة دهوك و�ساالت 

ال�سينما يف مول دهوك، عرو�سه املتنوعة مابني االأفالم الروائية الطويلة 
والق�سرية واالأفالم الوثائقية، 

ودويل وع����رب����ي  ع����راق����ي  ب���ح�������ش����ر 

مهرجان ده�ك ال�شينمائي الدويل 
يختتم فعالياته 

 بغداد – وائل املل�ك

وعربيًا  عر�قيًا  خمرجًا   119 �ملهرجان  يف  �شارك 
من  كبرية  نخبة  ح�شور  و�شط  مــوؤخــرً�،  و�أجنبيًا، 

�لفنانني و�ملثقفني و�ملخت�شني بالفن �ل�شابع. 
الأفالم الفائزة 

�شنفت �جلو�ئز �ىل ثالثة �أ�شناف، �إ�شافة �ىل �جلو�ئز 
FATIYA على جائزة  فيلم  �لفردية، فقد حاز 
�لورقة �لذهبية كاأف�شل فيلم ق�شري يف �لعامل، تاله 
�أف�شل فيلم  the shepherd على جائزة  فيلم 
وفيلم   BIRD BOY فيلم  فيما ح�شد  ق�شري، 
 THE HEAVY FIesh OUTوفيلم 
نال  كما  �لتحكيم،  جلنة  جائزة   BURDEN
 CORNERED IN وفيلم   SOLO فيلم 
MOLENBEEK جائزة �أف�شل فيلم وثائقي 
 EVERY HOUSE IS A وفيلم  عاملي، 
تاله  وثائقي،  فيلم  �أف�شل  على   SCHOOL
 AND THEN WE DANCED فيلم
على جائزة غوين كاأف�شل فيلم رو�ئي طويل، وفيلم 
CAMION على جائزة فايرب�شكي. �ما �شمن 
 PASSED نــال  فقد  �لف�شية،  �لــورقــة  جــائــزة 
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حقيقية على �ل�شعيد �لعملي وقطفنا ثمارها �ليوم 
يف ما �شاهدناه من لوحات و�أعمال خزفية ونحت 
ذلك  يوؤكد  وما  �شك،  �أي  دون  �حلا�شرين  �أبهرت 
�أي�شًا هذ� �لعدد �لهائل من �جلمهور �لذي جت�ّشم 
�ملحافظات.  بع�س  ومن  بغد�د  من  �حل�شور  عناء 
و�الآثــار  و�ل�شياحة  �لثقافة  وز�رة  �أن  �لوزير  و�أكــد 
تدعم جميع �لفعاليات �لفنية �لثقافية �لتي ت�شب 
�لــوز�رة  �أن  كما  عمومًا،  �لعر�قي  �لفن  �شالح  يف 
مقبلة على مو��شم فنية ت�شكيلية كثرية، فال يكاد 
هناك،  �أو  هنا  فني  معر�س  ويكون  �إال  �أ�شبوع  ميّر 
مو�شحًا �أن وز�رة �لثقافة و�ل�شياحة و�الآثار ت�شتعد 
�شدًى  له  �شيكون  �لــذي  بغد�د(  )بينايل  مل�شروع 

�لفن  بتاأريخ  ويليق  �لثقافية  �الأو�ــشــاط  يف  و��شع 
�لت�شكيلي �لعر�قي، معربًا عن �شكره �لعميق الإد�رة 
ولــد�ئــرة  �لتنظيم  ح�شن  على  كولبنكيان  قاعة 
�لفنون �لعامة �لتي لها �الأثر �الأكرب يف �إقامة مثل 

هذه �لفعاليات �لفنية.
�أو�شح �ملدير �لعام لد�ئرة �لفنون �لعامة يف  فيما 
وز�رة �لثقافة و�ل�شياحة و�الآثار �لدكتور علي عويد 
مبثابة  حرة" كان  "ف�شاء�ت  معر�س  �أن  �لعبادي 
باقة من �لورود �ملتنوعة عرب �للوحات �لتي عر�شت 
و�لده�شة،  �جلمال  يف  غاية  وكانت  �لقاعات  يف 
وبنّي �أن �إقامة مثل هذ� �لكرنفال �لفني يعدُّ حالة 
�شحية و�إيجابية يف جمال �لفن �لت�شكيلي �لعر�قي، 

هو�ية  جمــرد  كونه  على  يقت�شر  مل  �لر�شم  الأن 
ميار�شها بع�س �لنا�س �و يتخذها عماًل بل �أن تاأثري 
ممار�شة �لر�شم يعد عاماًل فعااًل يف �لتخل�س من 
�لتوتر و�ال�شطر�بات �لنف�شية، م�شريً� �إىل �أن �لفن 
�لت�شكيلي �لعر�قي رمبا كان �الأكرث قربًا من �لتنوع 
و�ملحاكاة للو�قع و�الأكرث حرية من �لفنون �الأخرى 
�لت�شكيلي  �لفن  �أن  �إىل  الفتًا  وجل،  �و  خوف  دون 
يعّد ظاهرة �و �شكاًل من �أ�شكال �لن�شاط �الإن�شاين 

�لذي يلبي حاجات �ملجتمع �ملختلفة.     
جبار  �لدكتور  �لعر�قيني  �لفنانني  نقيب  و�أ�ــشــار 
من  حرة" يعد  "ف�شاء�ت  معر�س  �أن  �ىل  جــودي 
�ملعار�س �لفنية �ملميزة يف كونه �أكرب معر�س فني 
يف  �لعر�قية  �لت�شكيلية  �حلركة  تاريخ  يف  ينظم 
�أكرب قاعة يف �ل�شرق �الأو�شط، قاعة )كولبنكيان(، 
الفتًا �إىل �أن �إقامة هذ� �ملعر�س �لكبري يعّد مفخرة 
�لفنانني  نحن  نفو�شنا  يف  �ل�شعادة  ويبعث  للعر�ق 
ن�شاطات  من  م�شت  �شنو�ت  يف  فاتنا  ما  �س  لنعوِّ
وفعاليات حت�شب للعر�ق �أواًل وللفن �لعر�قي ثانيًا.  
ب�شرى  �لت�شكيلية  �لــفــنــانــة  قــالــت  جهتها،  مــن 
�شمي�شم: "هذه �لتظاهرة �لفنية �جلميلة �أعادتني 
�جلميلة،  بغد�د  ليايل  من  �ل�شاحرة  �الأجــو�ء  �إىل 
تنوع  مل�شت  �ملعر�س  بقاعات  جتـــو�يل  يف  �لــيــوم 
�لفنية  ومــذ�هــبــهــا  ومــد�ر�ــشــهــا  �لفنية  �الأعــمــال 
�ملختلفة، فنجد �لو�قعية و�لتجريدية، و�ل�شريالية، 
و�لكال�شيكية، وغريها، ف�شاًل عن �أعمال �خلزف 
و�لنحت، لذ� كان �ملعر�س يحمل يف �أروقته �لتنوع 
�لفني �لعر�قي �لت�شكيلي بكل مذ�هبه، مباركة كل 
�ملعر�س  هذ�  �إقامة  �أجــل  من  �شعت  �لتي  �جلهود 

�ملذهل".  
�شياء  �لدكتور  �جلميلة  �لفنون  معهد  مدير  وبنّي 
�لفنية  �لن�شاطات  �قامة مثل هذه  �أن  �لقي�شي  طه 
�لفنانني  لنقابة  حت�شب  مــبــاركــة  �لــتــفــاتــة  تــعــد 
�شاهدناه  ما  و�أ�شاف:  �لعر�قية،  �لثقافة  ووز�رة 
�أ�شالة  مــن  حرة"  "ف�شاء�ت  معر�س  يف  �لــيــوم 
ما  �ملعرو�شة  �للوحات  يف  �لفنية  �خلامات  وتنوع 
�الأنامل  لتلك  �لعر�قي  ـــد�ع  �الإب من  جــزء  �إال  هو 
موغاًل  فنًا  و�خليال  �الإح�شا�س  بعميق  ت  خطَّ �لتي 
باالأفكار و�لرموز و�لدالالت غري �ملتناهية يف �لدقة 

و�لرتكيز.

�شارَك فيه 400 فنان 
وح�شرُه جمه�ٌر غفري

 اأ�شخُم معر�ٍس ت�شكيليٍّ 
عراقيٍّ يف ك�لبنكيان

ف�شاءاٌت حرة..

مب�ساركة 400 فنان وفنانة، وبح�سور ر�سمي و�سعبي كبري، �سهدت 
قاعة )كولبنكيان( يف بغداد نهاية ال�سهر املا�سي افتتاح معر�ص 

"ف�ساءات حرة".. العر�ص االأ�سخم يف تاأريخ احلركة الت�سكيلية 
العراقية الذي نظمته نقابة الفنانني العراقيني وجمموعة 

واالآثار. وال�سياحة  الثقافة  وزارة  مع  "اأزاميل" بالتعاون 

اأحمد �شمي�شم - ت�ش�ير: ح�شني طالب

خزف  مــن  متنوعة  فنية  �أعــمــااًل  �ملــعــر�ــس  �ــشــمَّ 
�لكبرية  �الأربـــع  �لقاعات  �شغلت  ونحت  وت�شكيل 
�لكثيف،  باحل�شور  ت  غ�شّ �لتي  كولبنكيان  من 
ُنفذت تلك �الأعمال باأيدي عدد كبري من �لفنانني 
�شاركو�  �لعر�ق  حمافظات  خمتلف  من  �لعر�قيني 

يف هذه �لتظاهرة �لفنية �ملتفردة.
و�الآثــار  و�ل�شياحة  �لثقافة  ــر  وزي �ملعر�س  �فتتح 
�أكد يف كلمة  �لذي  �لدكتور عبد �الأمري �حلمد�ين 
له �ألقاها يف حفل �الفتتاح وجاء فيها: "�إننا �شعد�ء 
�لعر�ق  ميثل  �لذي  �ل�شخم  �ملعر�س  هذ�  بافتتاح 
فنية  �أعمال  يحتويه من  ملا  �ىل جنوبه  �شماله  من 
�لفنانني  من  كبرية  جمموعة  فيه  ��شرتكت  مة،  قيِّ
�ملحافظات  �شّتى  من  و�ل�شباب  �لرّو�د  �لت�شكيليني 
�ل�شر�كة  �أن  �لــوزيــر:  و�أ�ــشــاف  متييز".  �أي  دون 
يف  �لعر�قيني  �لفنانني  ونقابة  �لثقافة  وز�رة  بني 
�فتتاح معر�س "ف�شاء�ت حرة" تعّد �شر�كة مثمرة 
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و�حلرية، مت�شبثًا بزمن جميل، يثري �الأ�شئلة.
�ل�شرقي  �لــبــاب  مــن  �ل�شعدون  �ــشــارع  ميتد   
)�شاحة �لتحرير( حتى �شاحة �لفتح يف �لكر�دة 
�ل�شرقية بطول ثالثة كيلومرت�ت ون�شف، ويعد 
وحيويًا  مهمًا  ومركزً�  �لرئي�شة  �ل�شو�رع  �أحد 
الأ�شهر  عياد�ت  من  يحويه  ملا  بغد�د  للعا�شمة 
�ملتعددة،  �ل�شفر  ومكاتب  �لعر�ق،  يف  �الأطباء 
�لن�شر  ودور  �ملكتبات  عن  ف�شاًل  و�لــفــنــادق، 
�ل�شهرية، ودور �لعر�س �ل�شينمائي �لتي تنت�شر 
�لن�شر  �شينما  �لــدور  هذه  ومن  جانبيه.  على 
�لـــ1200،  مبقاعدها   1961 عام  �ُشيدت  �لتي 
بعد  �أمــا   و�أجنبية،  عربية  �أفــالمــًا  وعر�شت 
�لعام 1963 فاقت�شرت عرو�شها على �الأفالم 
�الأفــالم  مــن  �لعديد  قدمت  �أن  بعد  �لعربية 
�لــقــارة  "�أتالنتي�س  مــثــل:  �ملــمــيــزة  �الأجنبية 
و"�لثائرة  �الأربعة"  و"ع�شاقها  �ملفقودة"  
�لذهبي"  و"�ل�شهم  لورين  �حل�شناء" ل�شوفيا 
�إنها يل" جليم�س  و"روز�نا بود�شتا" و"خذها 
�شتيو�رت، و"�لطريق �إىل �لغرب" جلون وين، 
ماكلني  ل�شرييل  �ل�شفر�ء"  رويــز  و"�لرول�س 
�لعربية  �الأفــالم  قائمة  �أمــا  �ل�شريف.  وعمر 
لعبد�حلليم  "�خلطايا"  �أفـــالم  �شّمت  فقد 
�ل�شجرة"  فــوق  و"�أبي  لطفي،  ونادية  حافظ 
�لعمر  و"حكاية  �أي�شًا،  حافظ  �حلليم  لعبد 
و"�إحنا  حمامة،   وفاتن  �الأطر�س  كّله" لفريد 
فــريــد،  و�آمـــــال  �لــ�ــشــريــف  لــعــمــر  �لتالمذة" 
و"�لنا�شر �شالح �لدين" الأحمد مظهر ونادية 
لطفي، و"�شلوى يف مهب �لريح" لزبيدة ثروت 
و�شكري �شرحان، و"�لتلميذة" ل�شادية وح�شن 
يو�شف، و"�ل�شبع بنات" حل�شني ريا�س ونادية 
و�أحمد  حمامة  لفاتن  �أعرتف"  و"لن  لطفي، 

مــظــهــر، فــ�ــشــاًل عن 
�لـــفـــيـــلـــم �لـــعـــر�قـــي 
خلليل  "�لظامئون" 
�ــــشــــوقــــي ونـــــاهـــــدة 

�لرماح.
العندليب يف 
�سينما الن�سر

ـــني كـــانـــت �ــشــهــرة  ح

ز�ر  ــا  �أوجــه يف  حــافــظ  �حلليم  عبد  �لــفــنــان 
كانت  �الأوىل  �لــزيــارة  منا�شبتني؛  يف  بــغــد�د 
كٌل  هم  كبارً�،  عربًا  فنانني  ي�شم  وفد  �شمن 
وكــارم  �ل�شغرية  وجنــاة  قنديل  حممد  مــن: 
ولبلبة  �شلطان  وهدى  فا�شل  و�شريفة  حممود 
�أحمد و�أحمد غامن وثريا  ومها �شربي وفائزة 
�ملطلب  عبد  وحممد  يا�شني  و�إ�شماعيل  حلمي 

وفايدة  توفيق  و�شمرية  بــالن  وفهد  و�شباح 
كامل ومرمي فخر �لدين و�أمينة رزق وحممود 
�شكوكو، وكان �لهدف من زيارة �لوفد هو �إقامة 
يوم  �لن�شر،  �شينما  م�شرح  على  فنية  حفالت 
�لتا�شع و�حلادي ع�شر من حزير�ن عام 1964 
وكان يومًا م�شهودً� لدى حمبي �لعندليب، فهي 
�ملّرة �الأوىل �لتي ي�شتمع فيها معجبو حليم �ىل 
غنائه على نحو حي مبا�شر، غنى عبد �حلليم 
حافظ جمموعة من �أغانيه منها: و"حياة قلبي 
و"بلد  و"�مل�شوؤولية"  و"�حللوة"  و�أفر�حه" 

�لثو�ر" و"حكاية �شعب". 
�لزيارة �لثانية لبغد�د كانت عام 1965 مع وفد 
�لفنانني �لعرب �ىل بغد�د، و�حت�شنت �شينما 
�لن�شر �أي�شًا حفالت غنائية عدة قدمها �لوفد 

�لز�ئر. 

ــو�ب  �أب �إغـــالق  بعد  �الأ�ــشــيــاء حتولت  تلك  كــل 
�إىل  رو�دهـــا  وجــه  يف  �لعتيدة  �لن�شر  �شينما 
�الأجـــد�د  تفا�شيلها  يـــروي  ــات،  ذكــري جمــرد 
لالأبناء  وم�شّوقة  جميلة  تفا�شيل  و�الآبــــاء، 
�شعور  �الآن  حتى  يعاي�شو�  مل  �لذين  و�الأحفاد، 
دخول �ل�شينما، فقد ن�شاأت �أجيال كاملة وترّبت 
منها  فــرد  �أي  يدخل  ومل  �ملا�شية  �لعقود  يف 

عالقتهم  و�نح�شرت  حياته،  يف  �شينما  �شالة 
ي�شمى  ما  �أو  بالتلفزيون  و�لعرو�س  باالأفالم 

ب�شينما �لد�تا �شو.

قلعُة االأفالِم العربية
عندما ت�شري يف �شارع �ل�شعدون ياأخذك �ل�شارع 
باآلة  �أ�شبه  فهو  �أخـــرى،  �أزمــنــة  �إىل  ــارة  زي يف 

بد من  وال  �آخــر،  يعيدك �ىل زمن  �إذ  �لزمن، 
�أماكن كانت تتنف�س  �أن تعّرج بك قدماك �ىل 
يف  �حلنني  باأجنحة  وحتــّلــق  و�لــفــن،  �لثقافة 
�أماكن كنت ترت�شف  م�شاء�ت بغد�د �جلميلة، 
وغناء  ومو�شيقى  م�شرحًا  �لروحي،  ز�دها  من 
و�شينما، لكنك تفاجاأ �أن �لغبار ميلوؤها و�لريح 
ت�شرخ يف فر�غها، ت�شتند �ىل جد�ر �ل�شمت 

اأمام مبنى �سينما الن�سر، و�سط مدينة بغداد، ا�ستقر الباعة املتجولون بعدما اأغلقت ال�سينما 
اأبوابها منذ عقود عدة، وحزمت حقائبها وقررت الرحيل ق�سرًا خمّلفة وراءها تاريخًا 
طوياًل ومبهرًا، فتحولت اإىل مبنًى مهجوٍر خاٍل من الروح، ومن �سخب االأفالم واجلماهري 
والتدافع من اأجل احل�سول على تذكرة. جدران املبنى متهالكة، يتو�سطها ا�سم ال�سينما 

وقد �سقطت بع�ص حروفه بفعل الهجران، ومل تعد لوحات اإعالناتها تزهو باأ�سماء االأفالم 
و�سورها، ..القاعة الكبرية التي طاملا ارتادها العراقيون خَلت من العرو�ص.

غّنى على م�شرحها عبد احلليم حافظ وجن�ُم العرب..

�شينما الن�شر..
 قلعُة الأفالم العربية 

حم�شن اإبراهيم
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 و�شتكتفي فقط بن�شخة رقمية وذلك ب�شبب جلوء �أغلبية �لقر�ء �ىل �الإنرتنيت 
ب�شكل  فاترة  �ال�شتهالكية  �ملجالت  مع  �لربيطانية  �حلب  عالقة  و�أ�شبحت 

متز�يد منذ و�شول �ملناف�شني عرب �الإنرتنت من يوتيوب وفي�شبوك.
ق�شايا املراأة

�هتمت جملة )ماري كلري( يف �ململكة �ملتحدة بالكثري من �لق�شايا �حليوية 
"جملة �ملر�أة �لفكرية" ومالأت فجوة حا�شمة يف  و�ملهمة و�أطلق عليها لقب 
و�تخذت  و�جلمال،  �ملو�شة  مع  �ل�شمات �خلطرية  �ملر�أة حني مزجت  حياة 
على  �حل�شول  يف  �شاعدها  ما  �ملو�شعية  �ملـــر�أة  ق�شايا  يف  ر�ئـــدً�  موقفًا 
فيها  ن�شر  لتقرير  و�حــدة  ذلك  يف  مبا  �لدولية  �لعفو  ملنظمة  جو�ئز  �أربــع 
�ملحررة  ليز جونز،  �إقالة  �لكونغو، ومتت  ك�شالح حرب يف  �الغت�شاب  عن 
�أكرث من  بلغت  تد�ولها من ذروة  و�نخف�س  �إىل عام 2001  من عام 1999 

450،000 يف منت�شف �لت�شعينات �إىل 120،000 �الآن.
ويجري تلخي�س م�شكالتها يف �أف�شل ع�شرة ر�شوم بيانية لعناوين �مل�شتهلكني 
�حلالية �لتي ي�شرتيها �لقر�ء �أو ي�شرتكون فيها. يف �لن�شف �الأول من هذ� 
�لعام، حققت جملة �مل�شتهلك �لربيطانية �ل�شنوية �أ�شو�أ مبيعات �إذ �نخف�شت 
بن�شبة 60% ما يزيد قلياًل عن 1.2 مليار جنيه ��شرتليني يف عام 2005 �إىل 

481 مليونًا �لعام �ملا�شي. 
بن�شبة  �لدولية  )كوزموبوليتان(  جملة  �شعبية  �نخف�شت  نف�شها  �لفرتة  يف 

60%، وتر�جع تد�ول جملة )هيت( �الأ�شبوعية بن�شبة ثالثة �أرباع.
عامًا،   66 بعد  �لطباعة  عن   )NME( جملة  توقفت  �ملا�شي،  �لعام  يف 
يف  للرجال  جملة  �أكرب  وهي  �ملجانية،   Shortlist جملة  �أي�شًا  و�أغلقت 

�ململكة �ملتحدة.
اأزمة �شناعة

ويقول  �ملقبلة،  �ل�شنو�ت  يف  �شوءً�  يــزد�د  �شوف  �الأمــر  �أن  �خلــرب�ء  يعتقد 
»�إندير�س  وكالة  يف  �الإعــالم  و�شائل  �شوؤون  يف  �ملحلل  ماكابي،  دوغال�س 
للتحليل« يف بريطانيا: هناك )�أزمة يف �ل�شناعة( وهيمنة و��شعة للتو��شل 
عالمتها  كانت  و�إن  حتى  جملة  و�ــشــر�ء  للخروج  �لــد�فــع  فما  �الجتماعي 
دون  ثانية؟  كل  �لتحديثات  على  �حل�شول  ميكنك  عندما  قوية  �لتجارية 
�لتلفزيونية  �ليوتيوب وم�شاهدة �لرب�مج  قتال و�نقياد �مل�شتهلكني خلدمات 
من  �ملزيد  نرى  �أن  نتوقع  نحن  �الإنرتنت..  عرب   Netflix على  و�الأفــالم 
عمليات �الإغالق يف �ل�شنو�ت �خلم�س �ملقبالت �أكرث من �ل�شنو�ت �ملا�شية. 

يف ظل خلفية �ملبيعات �لقامتة، يركز �لنا�شرون ب�شكل متز�يد على �الإنرتنت 
و��شتخد�م عالمة جتارية �شعيًا ور�ء حتقيق ربح يتجاوز �لطباعة. على �شبيل 
�ملثال، �شت�شتمر جملة )ماري كلري( على �الإنرتنيت و��شتخد�م �لعناوين �لتي 
يوتيوب،  �شركة )غوغل(ومعها  �شتجني  وبحلول عام 2021،  �لقر�ء  جتذب 
في�س بوك، �ن�شتجر�م، تويرت ومعها �شناب �شات ما يقرب من 12 مليار جنيه 
�إ�شرتليني من �إير�د�ت �الإعالنات �لرقمية يف �ململكة �ملتحدة، �أي ما يعادل 

70% من �إجمايل �ل�شوق �لرقمية. 
عن اجلارديان

بعد هيمنة الإعالم الإلكرتوين

يعاين �سوق بيع املجالت العاملية املطبوعة �سراعات كبرية من اأجل البقاء يف 
ع�سر هيمنة و�سائل االإعالم على االإنرتنت، ولقد تناولت ال�سحف املطبوعة خرب 
اإغالق جملة )ماري كلري( ال�سهرية يف اململكة املتحدة بعد مرور اأكرث من 31 عامًا 

على اإ�سدارها،

املجالت العاملية ال�رقية
يف الرمق الأخري

ترجمة: ثريا ج�اد
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�الآ�شيوية  �لقارتني  وقته يف  فق�شى جزءً� كبريً� من 
�أهلهما  وعــاد�ت  �أغو�رهما  ي�شتك�شف  و�الإفريقية، 
وتقاليدهم، �شوره �ملبهرة تغزو �ملجالت و�ل�شحف 
"نا�شيونال  جملة  مثل  �لــعــامل  ــحــاء  �أن جميع  مــن 

جيوغر�فيك" �ل�شهرية.
وتر�ثها،  �لبلد�ن  جمال  عن  �لبحثية  م�شريته  ويف   
�لعر�ق،  �إىل  زيــارة مهمة  عــدة  ــو�م  �أع قبل  له  كــان 
�أثناء  ومتكن  �لعر�ق،  كرد�شتان  يف  �أربيل  ز�ر  فقد 
�لتقاط �شور مبدعة ملجموعة من  �لزيارة من  هذه 
�ملعامل �ل�شياحية، وكذلك بع�ٍس عاد�ت وتقاليد �أهل 
�لفرن�شي  �مل�شور  �لتقت  )�ل�شبكة(  جملة  �ملنطقة. 
�ل�شهري"�إيريك الفورج"، ودخلنا �إىل عامله �ل�شوري 

�ل�شحري:
احللم امل�شتحيل

"الفورج" على �إظهار بع�ٍس �لعاد�ت و�لتقاليد  ركز 
تلك  على  تعقيبًا  يقول  ز�رهــا،  �لتي  �ملنطقة  الأهــل 
�مل�شتحيل  من  �أنــه  �أظــن  كنت  �لبد�ية  �لرحلة:"يف 
كرد�شتان  عن  �لكثري  ــر�أت  ق �لــعــر�ق،  �إىل  �آتــي  �أن 
كانت  �الإنرتنت  �شبكة  ويف  �لقدمية،  �ملجالت  يف 
لكن  عليها،  �أكـــرث  للتعرف  جــيــدة  فر�شة  ــدي  ل
�الوقـــات..  �أحــد  يف  م�شتحياًل  بــد�  ــذي  �ل �حللم 
�لــعــر�ق!،  �إىل  جئت  لقد  يتحقق!،  وجدته  فجاأة 
لقد �أحببت كرد�شتان، وكلما زرت مكانًا فيها كانت 
�ل�شّياح  من  �لكثري  هناك  يكن  مل  �أكــرث،  تده�شني 
�أعطاين فر�شة  �أن هذ�  �إن قلت  �أنانيًا  �أكون  .. وقد 
�لنا�س  �أن  �ملوؤكد  لكن  فريدة،  �شور  اللتقاط  �أف�شل 
يغفلون عن تلك �الأماكن �ملده�شة". وي�شيف: "زرت 
�الإمـــار�ت  مثل  �بهرتني،  وقــد  عـــدة..  عربية  دواًل 
د�ئمًا  �أحاول  �أنا  و�ليمن،  و�شوريا  ولبنان  و�ل�شود�ن 
لي�س  فاالأمر  �ل�شور،  ور�ء  �لق�ش�س  عن  �أبحث  �أن 
جمرد �شور عابرة، بل �شور حتمل 
�ملحبط  من  حكايات،  طياتها  بني 
و�الأماكن  �الأ�شياء  عن  �لقر�ءة  جدً� 
ال  عنها  �ملكتوب  معظم  ــت،  ر�أي �لتي 
ميكنها  وحدها  �ل�شور  حقها،  يفيها 
خالل  ومــن  �لنق�س،  هــذ�  تعو�س  �أن 
د�ئــمــًا  �أحــــاول  كنت  للمجالت،  عملي 
مثرية  تكون  �أن  ميكن  ق�شة  �أر�شد  �أن 
لالهتمام للجميع، من �لقر�ء يف �ل�شني 

الأولئك �لذين يف �لواليات �ملتحدة".

بعد�شة امل�ش�ر الفرن�شي ال�شهري 
)اإيريك لف�رج( 

العراق العظيم

ح�ار وترجمة � اأحمد الغ�ر 
 جملة ال�شبكة العراقية

ُيقال اإن الفرق بني االإن�سان 
العادي واالإن�سان الفنان 

هو اأن الفنان دائمًا ما 
ي�سعر بوجود عوامل اأخرى 

وغري منظورة من وراء 
هذا العامل الذي ن�سكنه، 
وامل�سور الفوتوغرايف هو 

اأحد املبدعني، حيث يظهر 
ذلك بجالء من خالل 

التقاطاته املبهرة. امل�سور 
الفرن�سي ال�سهري "اإيريك 

الفورج" هو اأحد هوؤالء 
الفنانني املفتونني بال�سفر 

وا�ستك�ساف البلدان البعيدة 
منذ �سغره، 
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�سفريًا لل�سورة
"�إيريك  ــــّد  ــــع ي
�أحـــــد  الفورج" 
�شور  �لتقاط  من  متكنو�  �لذين  �مل�شورين  �أ�شهر 
�شكان  لباقي  جمهولة  عــو�مل  تبدو  قد  �أماكن  عن 
�أو  �إلــيــهــا  بال�شفر  م�شموح  غــري  ــد�ن  ــل وب �الأر�ــــس، 
�ل�شمالية  كوريا  مثل  زيارتها،  �الآمــن  غري  من  رمبا 
وبع�س �ملناطق �لنائية يف �ل�شومال و�إثيوبيا وغينيا 
�جلديدة، حيث يوثق بحميمية ودية كل ما تقع عليه 
عينه من ح�شار�ت وب�شر، فيتحدى �أفكارنا �مل�شبقة 
كونه  "الفورج" عن  ثقافتهم وحياتهم. يخربنا  عن 
ل�شركة  �شفري  :"�أنا  �لعامل  حــول  لل�شورة  �شفريً� 
فر�شة  لــدي  و  �الآن،  �شنو�ت   5 ملــدة  �لعاملية  �شوين 
للح�شول على �أحدث �لكامري�ت و�أف�شل �لعد�شات، 
وجهته  وعــن  �لــعــامل،  �أنــحــاء  خمتلف  �إىل  و�ل�شفر 
على  �ملف�شل  "مكاين  يخربنا:  للت�شوير  �ملف�شلة 
هذ� �لكوكب هي دولة كوريا �ل�شمالية، �لتي زرتها 6 
مر�ت، ولالأ�شف مل ي�شمح يل بزيارتها مرة �أخرى، 
الأن �ل�شلطات �حلاكمة هناك �أر�دت مني �أن �أحذف 
لكنني  �لبالد،  �لفقر يف  �أظهرت  �لتي  بع�س �شوري 
�لعامل،  عــن  �حلقيقة  �أخــفــي  �أن  رف�شت  رف�شت، 
عن  �شهرة  �الأكرث  هي  هناك  �لتقطتها  �لتي  �شوري 
كوين  من  تذمرت  هناك  �ل�شلطة  �ل�شمالية،  كوريا 
لــهــا، �جلــنــود  قــد �لتقطت حلــظــات غــري خمــطــط 
�أو حتى وهم نائمون على  وهم يف و�شع �ال�شرتخاء 
�لع�شب من �شدة �لتعب، وهي �أمور عادية يف معظم 
�ل�شعب  بت�شوير  �أي�شا  "الفورج"  قــام  �لبلد�ن!". 
للهجوم  منهم  �لعديد  تعر�س  �لــذيــن  �الإيــزيــدي، 

كما  ويقول:  د�ع�س،  م�شلحي  قبل  من  و�لتهجري 
هو معروف فاإن �ل�شورة تعرب �أكرث بكثري من 

�لالجئني  هـــوؤالء  وجــوه  �لكلمات،  مئات 
�أكرث بكثري من  كانت كافية للتو��شل 
�أي ن�س ميكن كتابته عنهم، �ل�شور 
�ل�شر�ع  خ�شائر  نــرى  كــي  تكفينا 
على �ملدنيني، �إنه دليل ملمو�س على 
"�إح�شا�س  ويتابع:  �حلرب"،  فظائع 

حقب  �إحــدى  يف  ت�شري  كاأنك  غام�س 
ــي، كــمــا �أ�ــشــعــدتــنــي �جلـــوالت  ــا�ــش �مل

�لعام  �جلــو  �أحببت  �أي�شا  �ل�شياحية، 
كانو�  �لنا�س  بع�س  �الأ�ــشــو�ق،  يف  �ل�شائد 

�الختالط  خــالل  من  مل�شت  معي،  للتحدث  يــاأتــون 
بالنا�س بع�شًا من �لتقاليد �ملحلية، �لكثري من �أهل 
وتعريفهم  �الأجــانــب،  با�شتقبال  ي�شعدون  �ملنطقة 
كرمية  �ل�شيافة  كانت  لبلدهم،  �لثقايف  بــالــرت�ث 
من  و�لكثري  و�لتمر،  �لقهوة  من  �لكثري  حيث  جدً�، 
وي�شيف:"لقد  �لطعام!"،  لتناول  �ملتكررة  �لدعو�ت 
حماية  على  هناك  �ل�شلطات  حر�س  مــدى  مل�شت 
حقيقي،  مــا�ــسٍ  لديها  فاملنطقة  وتــر�ثــه،  �ملا�شي 
ولي�شت مثل بع�س �لبلد�ن �جلديدة حيث �حل�شارة 

�لوهمية".
ميزة فنية

لــالأمــاكــن  �لتقطها  �لــتــي  �ــشــوره  �أن  مــن  بــالــرغــم 
من  كبري  بن�شيب  حتظى  و�ل�شياحية  �لطبيعية 
�ل�شور  �لتقاط  يف�شل  ــه  �أن �إال  و�لـــرو�ج،  �ل�شهرة 
يف  �شعوبة  يقول:"لدي  �لــوجــوه،  ال�شيما  للب�شر، 
حتى  �أو  و�الأ�شجار،  �لطبيعية،  �ملناظر  مع  �حلديث 
�لقطط!"، ويتابع: "�أ�شلوبي لي�س �أكادمييًا، فاأنا منذ 
بد�ية دخويل �إىل عامل �لت�شوير مل �أح�شر�أية دور�ت 
�أكادميية �أو �أقر�أ �أي كتب عن �لت�شوير �لفوتوغر�يف، 
يف كثري من �الأحيان يوجه �مل�شورون �لطموحون يل 
�الإجابة عنها حقًا،  �أ�شتطيع  ال  لكني  تقنية..  �أ�شئلة 
وال �أخجل من �لقول �إنني ال �أعرف �الإجابة، بالن�شبة 
يل  �لكامري�ت جميعا لديها �لوظائف نف�شها، فقط 
نحن  مييزنا  مــا  هــو  هــذ�  حــقــًا،  ن�شتخدمها  كيف 
ينتظر  "الفورج" �أنه  �أخربين  �خلتام  ويف  �لفنانني 
�أخرى،  �لعر�ق مرة  �أن يزور  �لظروف  له  ت�شمح  �أن 
من  �ملزيد  وي�شتك�شف  �ل�شور،  من  مزيدً�  ليلتقط 

درِره �ملجهولة.

بالن�شبة يل .. الكامريات جميعا لديها 
ال�ظائف نف�شها، فق���ط كيف ن�شت�����خدمها 

حق���ًا ه���ذا ه��� ما مييزنا

لالستفسار 

يرجى االتصال على الرقم 
او البريد االلكتروني

07809165013

Mark@imn.iq

تدعو 

شبكة االعالم العراقي 
جميع الشركات التجارية لبث اعالناتها من خالل 

قنوات شبكة االعالم العراقي او احلصول على 
الرعايات اخلاصة ببرنامج الشبكة
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�لعر�قي با�شم فر�ت يف حو�ر مع  �ل�شاعر و�لكاتب 
جملة �ل�شبكة �لعر�قية: 

* متى �نطلق با�شم فر�ت �ىل �لعاملية؟ 
�أرى  لكن  �شعبة،  كلمة  �لعاملية  كلمة  �أن  �أعتقد   -
عندما  وال�شيما  بالثقافات  و�الحتكاك  �لرتحال  �أن 
لي�س  �ل�شفر  �أو  �النــدمــاج  �أو  �الحتكاك  هــذ�  يكون 
تتكون  بحتة،  ثقافية  نظرة  و�إمنــا  �شياحيًا  �شفرً� 
�أكتب يكون ذلك  لدي روؤى خمتلفة كثرية، وعندما 
�حل�س �الإن�شاين و��شحًا يف ق�شائدي، هذ� ما مل�شته 
�الإنكليزية  �ىل  ق�شائدي  بع�س  ترجمت  عندما 

و�الإ�شبانية وغريها من �للغات، لكني �أميل �ىل �للغة 
�الإنكليزية كونها ت�شدرت ق�شائدي وكتبت بها عني 
مقاالت ودر��شات كثرية �شو�ء يف �لواليات �ملتحدة 
�لدول،  من  وغريها  وكند�،  ونيوزلند�،  �الأمريكية، 
فهذ� كله �أعّده �النطالقة �حلقيقية يل نحو �لعاملية. 
* كيف تنظر �ىل جتربة �شاعر من �ل�شرق �الأو�شط 
يكتب  �أن  ويحاول  خمتلفة  ثقافة  يف  يعي�س  عندما 
ًا جديدً� من�شجمًا مع تلك �لثقافة دون �النقطاع  ن�شّ

عن ثقافته �الأ�شلية؟  
- هنالك ماأزق كبري عا�شه بع�س �ل�شعر�ء، �إذ �أنك 

�للغة  حيث  من  خمتلف  جمتمع  يف  تعي�س  عندما 
و�لثقافة، و�ذ� كنت تفكر باجلمهور، وال�شيما عندما 
�شتكتب  �أنــك  �أظــن  فال  بــالــقــر�ء�ت،  نا�شطًا  تكون 
وال  مفرت�س،  جلمهور  مد�عبة  و�إمنا  حقيقيًا  ن�شًا 
�أتذكر �أين يف يوم من �الأيام فكرت باجلمهور �لذي 
�شيح�شر جل�شاتي �ل�شعرية، بل �أكتب بروؤية خا�شة 
و�لثقافة  و�ملــكــان  �ملنطقة  مبــوؤثــر�ت  لكن  لل�شعر 
�لتي  �لق�شائد  يف  جليًا  ظهر  ما  وهــذ�  �جلــديــدة، 
�أعتقد  لــذ�  نيوزلند�،  يف  عــدة  �شنو�ت  بعد  كتبتها 
�لذي  هو  �جلديدة  و�لثقافة  �ملكان  مع  �لتاآلف  �أن 

�لقادم  �ل�شاعر  يكتبه  �لذي  �جلديد  �لن�س  يجعل 
من منطقة عربية �ىل منطقة �أوروبية خمتلفًا بقدر 
منفتحة  وتكون  �الأوىل  �لهوية  �لتي متتد يف  جذوره 
ويف  جــذورهــا  تخ�شر  فال  �جلــديــدة،  �لثقافة  على 

�لوقت نف�شه تكون متاآلفة مع �لثقافات �الأخرى. 
هل  عربية،  لي�شت  �شتى  بيئات  يف  طوياًل  ع�شَت   *
جمهورك  مثل  �أجنبيًا  جمهورً�  لديك  �أن  تعتقد 

�لعربي �لذي يتابع كتاباتك؟ 
- نعم، ن�شو�شي �ل�شعرية كانت ت�شتقطب جمهورً� 
كبريً�، وال �شيما يف نيوزلند�، بل كنت �أح�شل على 

بطاقة  �أن  و�أتذكر  �ل�شعرية،  جل�شاتي  من  �الأمــو�ل 
ح�شور �جلل�شة �ل�شعرية كانت تباع بـ )12( دوالرً�، 
لهذ� مل �أح�شل على �الأمو�ل من دو�ويني �ل�شعرية 
�إىل  د�ئمًا  �أنتبه  وكنت  باالإنكليزية،  بل  بالعربية 
�الإح�شا�س  د�خلهم  و�أجد يف  �لقر�ءة  بعد  �جلمهور 
�لكبري بالكلمة مع �إعجاب مبو�شيقية �للغة �لعربية، 
و�أكرث ما ي�شلني با�شتمر�ر ن�شوة 
وهم  �ملتلقني  عند  �الإح�شا�س 
�لن�شو�س  �ىل  بدقة  ين�شتون 

�ل�شعرية ب�شغف كبري. 
�لرتحال  جتربة  �أّثــرت  كيف   *
ك  ن�شِّ يف  عــنــدك  �لــ�ــشــا�ــشــعــة 

�ل�شعري؟
ــة �لـــرتحـــال �أ�ــشــافــت  - جتــرب
عــــو�مل  فــجــعــلــت  ــــريً�،  كــــث يل 
حيث  مــن  خمتلفة  قــ�ــشــائــدي 
�شبيل  فعلى  و�لثقافات،  �ملكان 
�ملثال كنت �قطن يف �ليابان يف 
منطقة قريبة من مكان �شقوط 
قنبلة هريو�شيما، هذ� �ملو�شوع 
وو��شح يف  قــوي  تاأثري  له  كــان 
عندما  وكـــذلـــك  ــائــدي،  قــ�ــش
�جلنوبية  �أمــريكــا  �ىل  ذهبت 
بعو�ملها �ل�شحرية �لتي قر�أناها 
وبقية  �لرو�ئي )ماركيز(  عند 
�الأمــر  هــذ�  ت�شلل  �لــرو�ئــيــني، 
كــتــابــاتــي  نــوعــيــة  �أيــ�ــشــًا �ىل 
وروحيتها، حتى �أن من 
ي�شعر  ق�شائدي  يــقــر�أ 
ـــحـــة �ملـــكـــان  ـــر�ئ ب
فيه  �أكــــــون  �لـــــذي 
�لدليمي  لطفية  �ملبدعة  �لكاتبة  �أتذكر  لذ�  وعبقه، 
جعلتني  فقالت:  ق�شائدي  بع�س  قـــر�أت  عندما 
"الو�س" �لهندية  يف  و�ملكان  �لبهار�ت  رو�ئح  �أ�شم 

�لبوذية.  
* بع�س دو�وينك �ل�شعرية ترجمت �ىل لغات عدة، 
�للغات  �ىل  �لعربية  �لرتجمة من  ترى جتربة  كيف 
على  �أمينة حافظت  �لرتجمة  كانت  وهل  �الأخــرى؟ 

روح �لن�س؟   
�أي  �أن  �أوؤمن  �لكثري،  - �شاأقول كالمًا رمبا �شيزعج 
�أية لغة من لغات �لعامل  �إذ� ترجم �ىل  ن�س عربي 

بينما  نف�شها،  �ملتناهية  و�لدقة  �مل�شتوى  يعطي  ال 
يكون  �لعربية  �ىل  �الأجنبي  �لن�س  يرتجم  عندما 
�أجمل و�أكرث لياقة مع �أن �لفكرة و�مل�شمون نف�شهما، 
من  متمكنًا  يكون  �لذي  �ملرتجم  عن  �أحتــدث  وهنا 

�أدو�ته وعارفًا ماذ� يعمل. 
رحلة  �أية  �لرحالت؟ يف  �أدب  م�شروع  بد�أت  متى   *

ويف �أية �شنة؟ 
- هذ� �مل�شروع كان موؤجاًل �شنو�ت طو�اًل، وكان من 
�أكرث من عقدين، و�أكرث من  �أن يبد�أ قبل  �ملفرت�س 
حّفزين خلو�س جتربة �لكتابة يف �أدب �لرحالت هم 
و�ل�شاعر  و�لناقد  �لدليمي،  لطفية  �لكاتبة  من  كل 
�ل�شاعر  �ملنايف  و�شديق  هــويــدي،  �شالح  �لدكتور 
بي  زرعــو�  من  هم  �لثالثة  هــوؤالء  خطاب،  �شباح 
�شريتي  �أدّون  �أن  علّي  و�أحّلـــو�  �مل�شروع  هــذ�  حب 
�لكتابة  فــبــد�أت  �لــرتحــال،  و�أدب  �ملكانية  وحياتي 
من  تبد�أ  �لتي  �الأوىل  رحلتي  )�الإكـــو�دور( عن  من 
�أق�شى �جلنوب ثم حول �الإكو�دور، فوجدت �أف�شل 
بوك،  �لفي�س  �الإجتماعي  �لتو��شل  موقع  يف  حتفيز 
�إيجاد جهاز حا�شوب،  �شعوبة يف  �أجد  كنت  لكنني 
�الأول  كتابي  ن�شرت  ثم  يومي،  ب�شكل  �أن�شر  وكنت 
)م�شافر مقيم.. عامان يف �أعماق �الإكو�دور( وبعد 
بريو  �ىل  رحلتي  عــن  �لــثــاين  كتابي  �أمتــمــت  ذلــك 
�لكتاب  هذ�  وحاز  �لبوليفاري(  )�حللم  وكولومبيا 
�لرحالت يف م�شابقة  �أدب  �الأوىل يف  على �جلائزة 
�لثالث  �ل�شاعاتي عام 2015، ثم جاء كتابي  ناجي 
عن جتربة �للجوء ورحلتي يف عموم نيوزلند� بعنو�ن 
�لر�بع  �لكتاب  جــاء  ثم  ماهوتا(،  عند  ع�شبة  )ال 
�آ�شيا، وبعدها  �لذي تناول جتربتي يف جنوب �شرق 
ن�شر كتابي �خلام�س و�الأخري بعنو�ن )لوؤلوؤة و�حدة 
ميزة  يف  �أهــم  �إن  �لقول  �أ�شتطيع  لذ�  تــل(،  و�ألــف 
�أعمايل هي �أين �أكتب بطريقة خارجة عن �ملوؤثر�ت 

�ال�شت�شر�قية و�ل�شيا�شية.  
�ىل  �الإيـــاب  رحلة  رحلتك..  �شتكتب  هل  �أخـــريً�   *

�لعر�ق؟
- هل قر�أت ما ببايل؟! نعم، هذ� �مل�شروع �أنا عازم 
�أن �كتب عن  �أعتزم  �إجنــازه منذ �شهور عدة،  على 
�شنو�ت  غبت  وكيف  �لعر�ق  من  �خلروح  رحلتي يف 
هذه  كــل  بعد  عــدت  عندما  و�شعوري  جـــدً�،  طــو�ل 
�شو�ٌء  و�الختالفات  �لعر�ق  وجــدت  وكيف  �الأعــو�م 
�أكانت �إيجابية �أم �شلبية، و�شريى هذ� �مل�شروع �لنور 

قريبًا �إن �شاء �هلل.

منذ اأكرث من ع�سرين عامًا وهو يطوف 
يف قارات العامل، باحثًا عن اأ�سرار 
الوجود حماواًل فهم األغازه.. بال�سعر 
تارة، وبالكتابة تارة اأخرى، ع�سق 
الثقافات االآ�سيوية وكتب عنها يف 
ال�سعرية،  ن�سو�سه  بوذا" ويف  "طواف 
و�سحرته اأمريكا الالتينية فكتب فيها 
عميقًا  وتوغل  البوليفاري"،  "احللم 
يف اأدغال اأفريقيا واقرتب من اأوجاع 
اإن�سانها يف رواندا وكينيا و�سواهما، 
فكتب "لوؤلوؤة واحدة واألف تل"..

ال�������ش���اع���ر وال���رّح���ال���ة

با�شم فرات:
ق�����ش��ائ��دي م��ف��ع��م��ة ب��ال��رتح��ال 

و�شاأكتب رحلتي العراقية
حاوره: د. ح�شن عبد را�شي 

اأكتب بروؤية خا�شة لل�شعر لكن مب�ؤثرات املنطقة 
واملكان والثقافة اجلديدة، وهذا ما ظهر جليًا يف 

الق�شائد التي كتبتها بعد �شن�ات عدة يف ني�زلندا
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ولهلم  �لنم�شاوي  �لنف�شي  �ملحلل  تالميذ  �أحد  كان   
ر�يخ �لذي �أغنى �لتحليل �لنف�شي مبا يعرف بالعمل 
�أخــذ  فقد   .)  Body- Work( �جل�شد  على 
للعمليات  �لرئي�شة  �ملفاهيم  �أ�ــشــتــاذه  عــن  �لتلميذ 
�لنف�شي  �لعالج  يف  نظريته  وطــّور  �ل�شيكو�شوماتية، 
و�أ�ش�س يف �خلم�شينات معهد حتليل �لطاقة �حليوية 
يف نيويورك. ويف �ل�شنو�ت �لثالثني �لالحقة تاأ�ش�شت 
�شرق  يف  عديدة  بلد�ن  يف  �ملماثلة  �ملعاهد  ع�شر�ت 
�لعامل وغربه با�شتثناء �لبلد�ن �لعربية ماعد� بع�س 

�ملحاوالت �لفردية هنا وهناك. 
بني يدينا كتاب ملوؤ�ش�س علم �لطاقة �حليوية �ألك�شندر 
�الإن�شان  �شحة  �جل�شد-  "�شيكولوجية  بعنو�ن  لوين 
"نز�ر  �لدكتور  برتجمته  قام  و�جل�شدية"  �لنف�شية 
يف  كنعان  د�ر  عن  موؤخر�  �شدر  �ل�شود" وقد  عيون 
�لعلم  هذ�  على  �ل�شوء  ت�شليط  هنا  نحاول  دم�شق. 
يف هذ� �لكتاب. فالطاقة �حليوية تعالج �أد�ء �لنف�س 
و�لطاقة،  �جل�شد  مقوالت  يف  �لوظيفي  �الإن�شانية 
على  يتجلى  �لــذي  و�مل�شاعر  �لعو�طف  قمع  ُمعتربة 
�حلر  �ل�شريان  حتا�شر  د�ئمة  ع�شلية  توتر�ت  �شكل 
و�الكتئاب  �لُع�شابات  م�شدر  �لع�شوية،  للطاقة 
تظهر  �ملبكرة،  �لطفولة  يف  ــذ�ت.  �ل وحــدة  وفقد�ن 

�الأمل  بتجنب  �خلا�شة  �ملــهــار�ت  الحــقــًا،  تتعّزز  ثم 
على  �حل�شول  وطر�ئق  و�خلــوف  و�لقنوط  و�لياأ�س 
بنية  تطور  �إىل  تــوؤدي  وهــي  �ملحيطني.  وحــب  �الأمــن 
طباع �الإن�شان، �لتي تت�شكل من �شورة م�شوهة غالبًا 
�لقا�شية  و�ملخططات  �لذ�تية  ولل�شخ�شية  للعامل 
�ال�شتجماع  �أمنـــاط  وكــذلــك  و�لــعــو�طــف،  لل�شلوك 
"غطاء  بــ  �ملدعوة  �الأع�شاء،  حليوية  �ملعيقة  �لذ�تي 
�الإن�شان  مالمح  تعك�س  �لنحو،  هذ�  على  �لطباع". 
�جل�شدية نف�شيته ب�شورة رمزية. ويتاألف �لعالج من 
معرفة بنية �لطباع و"�إنعا�س" �النفعاالت �ملجّمدة يف 
�جل�شد. وهذ� ما يوؤدي �إىل حترير �حتياطات كبرية 
�لدو�فع  قمع  على  �شابقًا،  �مل�شروفة،  �لطاقة،  من 
تكيف  �أ�شكال  يف  ��شتثمارها  ميكن  �لتي  �جل�شدية، 
و�الأكــرث  منطية  �الأقـــل  �أعــنــي  وتــطــورهــا،  �لفرد�نية 
�إبد�عية. ويحتل �لتنف�س �حلّر �أهمية خا�شة يف هذ� 
وثيقًا.  �رتباطًا  باخلوف  تعطيله  ويرتبط   �ملجال، 
رفع �حل�شار عن  �لنف�شي هو  �لعالج  �أن هدف  كما 
�لعالج  هــذ�  ويتمركز  ومنــوهــا،  �ل�شخ�شية  تطور 
تلبية  �إن  �لع�شوية.  مع  وتكاملها  "�الأنا"  تطوير  يف 
�حلاجات �النفعالية �لرئي�شة و�لتطلعات �ل�شخ�شية، 
يف  �لو�قعي  بالتوجه  ترتبط  للطاقة،  ز�ئد  هدر  دون 

�ت�شال  ذ�ت  �لنا�شجة  فال�شخ�شية  �ملحيط.  �لعامل 
بتدفق �لطاقة �لد�خلي للع�شوية و�لعو�طف �ملتقلبة، 
جتلياتها  مر�قبة  على  �شو�ء،  حد  على  قــادرة  وهي 
وتعبري�تها، وعلى �إلغاء �لرقابة �لذ�تية، و�ال�شت�شالم 
�جلن�شية  �لن�شوة  ذروة  يف  )كــمــا  �لتلقائية  لتيار 
و�لـــذروة �الإبــد�عــيــة ومــا �شابه ذلــك(. وهــي قــادرة 
�مل�شاعر  �إىل  �شو�ء  متماثلة،  وبدرجة  �لو�شول،  على 
�الأليمة �ملزعجة: كاخلوف و�الأمل، و�ل�شخط و�لياأ�س، 
للذة:  و�حلاملة  �ل�شارة  و�مل�شاعر  �لعو�طف  �إىل  �أو 
كاجلن�س و�لفرح و�حلب و�لتعاطف. ويتجلى �لتعبري 
�حلركات  ر�شاقة  يف  �النفعالية  لل�شحة  �جل�شدي 
مع  �جليد  وبالتو��شل  �لع�شالت  وتنا�شق  وجماليتها 
�لفرد  قدمي  حتت  �لرتبة  وبثبات  �ملحيطني  �لنا�س 
�لطاقة  م�شطلح  ح�شب  بالتاأري�س  ي�شمى  ما  )�أو 
�جلــذ�ب  و�ل�شوت  �لو��شحة  و�لنظرة  �حليوية(، 
�للطيف. كما �أن �لطاقة �حليوية ومع حمافظتها على 
منهج قريب من �لتحليل �لنف�شي �ملعا�شر، ت�شتخدم 
�أي�شًا منهج مل�س و�شغط �لع�شالت �ملتوترة، و�لتنف�س 
�لعميق و�لو�شعيات �خلا�شة. ويقوم �ملري�س بتنفيذ 
متارين خا�شة، تو�ّشع �إدر�كه جل�شده، وتطّور تلقائية 
�لتعبري عنده. يحاول �ملوؤلف يف هذ� �لكتاب �أن يبني 

هارم�ين بني الفردي 
والك�ين؟

ه�����ل ه���ن���اك

قراءة يف "�شيك�ل�جية اجل�شد"

يقراأ النا�ص احلكماء حياتك ال�سابقة كلها من مظهرك اخلارجي، ومن 
م�سيتك و�سلوكك، فالتعبري عن الذات هو خا�سية الطبيعة الب�سرية، حتى 

اأن اأ�سغر تفا�سيل اجل�سد تعرّب عن �سيء ما. كما اأن وجه االإن�سان يعك�ص 
كاملراآة ما يجري يف داخله. هذا ما يقوله "رالف فالدو اإمر�سون" اأحد 
العلماء املهتمني بعلم الطاقة احليوية، الذي اأ�س�سه الدكتور األك�سندر 

لوين )1910- 2008( وهو املعالج النف�سي ال�سهري،

حربي حم�شن عبداهلل

�أن �ل�شحة ذ�ت جانب روحي و�أن �الإح�شا�س �لذ�تي 
بالر�شا ناجت عن �جل�شد، ي�شل  �شعور  بال�شحة هو 
�أحيانا لدرجة �لفرح. يف مثل هذه �حلاالت حتديدً�، 
كله.  وبالعامل  �حلية  �لكائنات  بجميع  ب�شلتنا  ن�شعر 
فعندما  �الآخــريــن.  عن  يعزلنا  �لــذي  �الأمل،  بعك�س 
وحدها  �ملــر�ــس  �أعــر��ــس  لدينا  تظهر  ال  منــر�ــس، 
�أن  كما  �لعامل.  عن  �أي�شًا  منعزلني  �أنف�شنا  جند  بل 
ويف  �لر�شيقة،  �جل�شد  حركات  يف  تتجلى  �ل�شحة 
"�إ�شر�ق" �جل�شد وجماله، ويف ليونته ودفئه كذلك. 
كما �أن �النعد�م �لكامل لهذه �ل�شفات يعني �ملوت �أو 

�ملر�س �ملميت. 
من  �أنـــو�ع  ثــالثــة  هك�شلي  ــدو�ــس  �آل �لباحث  ي�شف 
�الإن�شانية،  �جلاذبية  �حليو�نات،  جمال  �جلــمــال: 
�جلاذبية  وترتبط  �لف�شيلة.  �أو  �لروحية  �جلاذبية 
�أعلى م�شتوى. وتتجلى  بالر�شا يف  بال�شعور  �لروحية 
ويعرفها  باالآخرين.  عالقاته  يف  �الإن�شان  جاذبية 
�ل�شخ�شية.  و�جلاذبية  �لطيبة  باأنها  �أدق  ب�شورة 
خالل  من  عليها  فنتعرف  �حليو�نات  جاذبية  �أمــا 
�ل�شناجب  كحركة  حــرة.  وهي  حلياتها  مالحظاتنا 
�لر�شيق  �ل�شنونو  طري�ن  �أو  �الأ�شجار  بني  تلعب  �لتي 
�جلمال  �أن  هك�شلي  يرى  �أخــريً�  �ملثال.  �شبيل  على 
روحــه  "يفتح  عندما  يتجلى  لــالإنــ�ــشــان  �حلقيقي 
لل�شم�س و�لهو�ء" بداًل من ت�شويه ج�شده و�إعاقة جتّلي 
روحانياته �لفطرية. كما �أن �جل�شد بدون روح، لديه 
م�شتوى منخف�س من �لقوة �حليوية، ويخلو متامًا من 
تتحرك  الأنها  ميكانيكية،  حركاته  وتغدو  �جلاذبية. 
�لروح  تنفذ  عندما  لكن  فقط.  و�الإر�دة  للوعي  وفقًا 
�أ�شبه بالتيار  �إىل �جل�شد يرتع�س من �الإثارة، ويغدو 

�ملتدفق.
بعنو�ن  �لكتاب  من  ف�شل  يف  لوين  �ألك�شندر  يقول 

"�لروحانية و�لر�شاقة" ما ن�شه: )مو�شوعيًا، ميكن 
�حليوية  �لطاقة  مب�شتوى  �لنف�شية  �ل�شحة  حتديد 
�لتي تتجلى يف �شرعة �لنظرة ولون �جللد وحر�رته، 
وكذلك  �جل�شد،  وحيوية  �لــوجــه،  تعبري  وتلقائية 
ر�شاقة �حلركات، وحتتل �لعينان �أهمية كبرية، فهما 
�الإن�شان  روؤية حياة  بو��شطتهما  �لروح، وميكن  مر�آة 
"يف  �لروح  �لتي تنعدم فيها  �لروحية. ففي �حلاالت 
�لعينان فارغتني.  �ل�شيزوفرينيا مثاًل" تكون  حاالت 
�أمــا  حزينتني.  �لعينان  تــكــون  �الكــتــئــاب  حــالــة  ويف 
عيناه  فتكون  �حلالتني  هاتني  بني  �لــو�قــع  �الإن�شان 
وظيفة  �ختالل  على  يدل  وهذ�  وجامدتني،  معتمتني 
ف�شاًل  �لكاتب  يفرد  لذلك  �الإن�شان(.  ير�ه  ما  فهم 
كاماًل عن �لعيون بعنو�ن "وجهًا لوجه �أمام �لعامل". 
ويف ف�شل بعنو�ن "�لطاقة" يتحدث �لكاتب عن �لفكر 
�لديني �ل�شرقي وكيف يجمع بني �لروح �أو �لروحانية 
علم  نظر  وجهة  )من  للج�شد  �لطاقية  �لنظرة  وبني 
ملاذ� كانت  �ل�شهل فهم  �أنه من  �لطاقة( لذلك يرى 
من  ج�شمني  و�لقمر  �ل�شم�س  تعد  �لبد�ئية  �ل�شعوب 
�الأر�س  على  مبا�شرة  ب�شورة  يوؤثر  كالهما  �لطاقة: 
تتوقف  �ل�شينية،  �لفكرة  وبح�شب  فيها.  و�حلــيــاة 
"�إين  �ملتناق�شتني  �لطاقتني  تـــو�زن  على  �ل�شحة 
ويف  و�ل�شماء.  �الأر�ــس  طاقة  متثالن  �للتني  ويان"، 
�لتمييز  يتم  �الإبر،  بوخز  للعالج  �ل�شينية  �ملمار�شة 
�لطاقتان.  هاتان  فيهما  تتحرك  �لتي  �الأقنية  بني 
على  باالأ�شابع  �ل�شغط  �أو  باالإبر  �لوخز  طريق  فعن 
نقاط جريان هذه �الأقنية، ميكن توجيه تيار �لطاقة 
يف �جل�شم بغر�س عالج �الأمر��س وتدعيم �ل�شحة.

�نعد�م  باأنها  �ل�شحة  تعريف  عند  �لكاتب  يتوقف 
هذه  مثل  "الأن  �شلبيًا،  �لتعريف  هــذ�  ويعد  �ملر�س 
�إىل  �مليكانيكي  نظرة  ت�شبه  �جل�شد  �إىل  �لنظرة 

�ل�شيارة، �لتي ميكنه فيها ��شتبد�ل 
كلها.  �الآلية  بعمل  �مل�شا�س  دون  �لغيار  قطع  بع�س 
وعن  حــي،  كائن  �أي  عــن  قوله  ي�شح  ال  هــذ�  ومثل 
نتحرك  فنحن  �خلــ�ــشــو�ــس.  وجـــه  عــلــى  ــ�ــشــان  �الإن
�آلية �لقيام به.  ب�شورة تلقائية، وهذ� ما ميكن الأية 
بالكائنات �حلية  �رتباطًا عميقًا  �أننا مرتبطون  كما 
بالذ�ت،  تنبع  وروحانيتنا  �أي�شًا.  وبالطبيعة  �الأخرى 
منا  �أكــرب  ومنظومة  قــوة  مع  بالوحدة  �شعورنا  من 
نحن، وال فرق �إن كنا �شن�شّمي هذه �لقوة با�شم ما، 

�أو ندعها كاالأقدمني، دون ��شم".
كتاب "�شيكولوجية �جل�شد- �شحة �الإن�شان �لنف�شية 
من  يتكون  لــويــن  �ألك�شندر  للدكتور  و�جل�شدية" 
�لف�شول  �أغلب  تختم  ف�شاًل،  ع�شر  و�ثني  مقدمة 
مبجموعة متارين يو�شي بها �لدكتور ملعاجلة حاالت 
عرب  عاجلها  مر�شية  ــاالت  ح ي�شف  كما  بعينها، 
�لهام  �لكتاب  هذ�  قدمه يف  ما  وكل  �لتمارين.  هذه 
من  �ملزيد  ي�شتحق  �حليوية  �لطاقة  علم  �أن  يوؤكد 
�الهتمام و�لدر��شة و�لك�شف. هذه �ملقاربة �لتي �شعى 
و�لثالثني  لتطويرها وحت�شينها ملدة قاربت �خلم�شة 
ــار �لــ�ــشــرق و�لــغــرب  ــك ــًا، جتــمــع يف قــو�مــهــا �أف عــام
ترتبط  �لتي  �لتوتر�ت  لفهم  �لعقل  قــوة  وت�شتخدم 
باجل�شد. �إنها تعبئ طاقة �جل�شد للتخل�س من هذه 
�إن حلقة �لو�شل هنا، هي مفهوم �لطاقة  �لتوتر�ت. 
فالطاقة  و�لغربي،  �ل�شرقي  �لطب  يف  جنــده  �لــذي 
هي: �لقوة �لكامنة خلف �لروح. �إنها �أ�شا�س روحانية 
��شتخدمناها ب�شورة و�عية تغدو قوة  و�إذ�  �جل�شد. 

جبارة.  
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�ملكتبة،  بد�يات  عن  �لع�شامي  ثائر  �ل�شيد  يخربنا 
�ىل  ن�شبة  �لع�شامي،  جعفر  ��شم  حتمل  كانت  �لتي 
موؤ�ش�شها و�لده، �أن �ملكتبة كانت معماًل لتجليد �لكتب 
�ملا�شي،  �لقرن  ثمانينات  حتى  �مليد�ن،  منطقة  يف 
وي�شيف: نعي�س يف عامل �لكتب منذ عقود طويلة، بد�أ 
بعد  حتولت  �ذ  طباعتها،  ثم  �لكتب،  بتجليد  و�لــدي 
�لثمانينات �إىل مطبعة تغلب عليها �ل�شمة �لتجارية، 

حيث كنا نطبع �ملجلد�ت، و�لال�شقات، وغريها.
�إىل  �لــكــتــب وجتــلــيــدهــا  تغليف  مــن  �لــتــحــول  حـــدث 
طريق  عــن  �لع�شامي-  لنا  يــوؤكــد  -كــمــا  طباعتها 
�أ�ـــشـــدقـــاء و�لــــــده، ومـــن �ــشــمــنــهــم حمــمــد مــهــدي 
و�شالح  �لنو�ب،  ومظفر  �لوردي،  وعلي  �جلو�هري، 
�ملطبعة  �شاعدوه يف حتويل  �لف�شلي وغريهم، ممن 
زمنًا  لهم  ملتقًى  يتخذونها  كــانــو�  �لتي  �لتجارية 
طوياًل، �إىل مطبعة تعني بن�شر �لكتب و�إ�شد�رها �ىل 
عامل �لقر�ءة، ثم �أ�شبحنا نطبع �أي�شًا لوز�رة �لرتبية 
�ملناهج �لدر��شية كافة، �إذ كانت �لدولة تفر�س علينا 
و�شبه  حمددة  وباأ�شعار  �ملحلية،  �لطباعة  "�إلز�مًا" 
ربحًا  من  و�أقل  وكانت غري مربحة متامًا،   رمزية، 

�لكتب �الأخرى. 
منعطف مهم

�إىل  �لع�شامي  ثائر  �أحد�ث عام 2006، ��شطر  بعد 
ترك �لبالد، و�أوقف عمل �ملطبعة، حفاظًا على كيان 
حيث  �لقاهرة  �ىل  فاجته  منه،  تبقى  ما  �أو  �الإن�شان 
يقول  م�شر.  يف  �ملطابع  �أهــم  �إحــدى  �شاحب  �لتقى 
مع  تعاملي  بدء  منذ  �لتغيري  ح�شل  �لع�شامي:  ثائر 
�شاحب مطبعة م�شر، �شعرت باحلنني �ىل مطبعتي، 
ثم ت�شاءلت عن �شبب تركي لها، و�أعدت �لتفكري يف 
نيَّة يف  ذلــك-   قبل  لــدي-  تكن  �إذ مل  �ليها،  �لعودة 
�لعودة �ىل �لبالد مرة �أخرى مطلقًا، لكن ما جعلني 

 املكتبة التي ولدت بعد 
مقتل املتنبي 

ع�����ش��ام��ي��ة ال���ن�������ش���اأة وال���ه����ي���ة

دار الع�شامي
اآية من�ش�ر 

ت�ش�ير- ح�شني طالب

هي �سفينة كبرية يف بحر 
الكتب، مل ترتك �ساطئ 
املطبوعات يومًا، ومل تبحر 
بعيدًا عنه، مكتبة الع�سامي، 
املكتبة التي دخلت منذ 
�ستينيات القرن املا�سي، عامل 
الكتب، عرب جتليد الكتب 
وتغليفها، ثم ا�ستمرت طوياًل 
وطوياًل، واأ�سبحت اإحدى 
اأهم دور الن�سر واملكتبات يف 
العراق.
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�أ�شدقائي �لي�شاغبون �لعد�شة يف در�س �الإخر�ج �ل�شينمائي، �لذين يتثاءبون 
كثريً� يف حما�شرة �لثقافة �لقومية".. �أ�شدقائي �لذين �شغف بهم �أ�شتاذ 
"�شان  يفقهو� هذيان  ويتمان" ومل  "و�لت  يعجبهم  �الأملاين" ومل  "�خلدع 
جون بري�س" وفلكه �الأ�شطورية.. �أ�شدقائي على مقعد �لدر��شة �خل�شبي 
�الإنكليزية"،  �للغة  در�س  "�شيتا هاكوبيان يف  �إجابات  يبحثون عن  �لذين 
ريح  �أطفاأت  �لذين  هوؤالء  �ل�شيناريو"..  "در�س  يف  مالحظاتي  ويتجنبون 
�لعزالت �شو�د �شعورهم �لطويلة، و�أف�شدت خطابات �لقائد بر�مج تعليمهم 
�لعايل.. ومل يعودو� يلب�شون �لرمادي و�لكحلي �الأنيق..  �أين هم �الآن .. �أي 
�لدروب حتمل �بت�شاماتهم �لطرية يف �شباح �شتوي .. �أين �أحز�ن غر�مهم 

وق�ش�س �لبنات �مللبد�ت بالبيا�س و�خلجل..؟ 
�ملان�شيتات  تنجب  ملاذ�  �لبندقية..  ظل  حتت  �إال  التنام  �لوطن  �أيها  ملاذ� 
�شوتًا �شدئًا كل يوم.. ملاذ� ترتك �الإلبومات �لفرحة مك�شورة �لقلب مهملة 
يف �لزو�يا ... �أ�شدقائي �لذين يرتكون فيلمهم �ملف�شل قبل حلول �لعقدة 
.. وينامون مبكرً� كي يت�شنى لهم �ن يحلمو� ب�شورة "�الأبي�س و�ال�شود"..  
موؤيد  حممد،  م�شر  طعمة،  فار�س  مبكر�":  "كربو�  �لذين  �أ�شدقائي 

�شرب،  حممود  �لبحر�ين،  �أحمد  هاكوبيان،  �شيتا  طعمة،  ناجي  حم�شن، 
هدوء  من  حقاًل  يوزع  كان  �لذي  من�شد  ناجي  وتــوت،  فا�شل  ح�شن،  �أمل 
يف �شباحات �الأنا�شيد �لوطنية.. عماد ��شماعيل �لذي ترك ثيابه مهملة 
�لعد�شة بالدقة �ملطلوبة"،  "�شبط  �أن يدرك  يف ي�شار روحي وم�شى قبل 
قيل �إن �ل�شوء مل يُك تامًا لذ� �شرقته �لدموع .. �أ�شدقائي هناك.. حتت 
ظالل �خل�شالت �ل�شود لوفاء �لقي�شي، حتت �شو�رب �ل�شر�مة �لكاذبة 
�أيها  �أنت  �أي حّطاب غليظ �لقلب  �أين هم �الآن..  ملعاون �لعميد �لطيب.. 
�لوطن!  �أ�شدقائي �لذين تعلمو� �أغنيات �حلرب باكرً�: ح�شن كرمي.. عبد 
�حل�شني �لنعمة، ر�ئد �شرقي، جمعه زغري، ند�ء مندالوي، هالة �الأعظمي، 
�أيتها �ل�شاحة  منى جا�شم، منى خ�شري، ورقاء، فالح كرمي.. ��شماء كرث 
�ملربعة:  زهر�ء علي، لقاء �لعي�شاوي.. �شاربا ظافر �خلطيب �ملزدهيان.. 
.. �شكايات  ��شتناد حد�د  �لد�يني �حلمر�ء.. ق�شائد  �لوهاب  كنزة عبد 
كمال �شبتي.. �شوت منا�شل د�ود �جلهوري.. �غنية �شهام �لرطبة.. �لعود 
�ملك�شور بيد روحي �خلما�س.. �أيها �لر�عي حلقل �لر�شا�س.. كيف بو�شعك 

�أن تتاأمل تلك �ل�شورة باالأبي�س و�الأ�شود؟

اأ�سدقائي الذين اأخذتهم رياح التوقيع يف "�سجل احل�سور ال�سباحي".. 
الذين" م�ست بهم احلرب اىل اجلدران".. الذين "خطفتهم اأ�سواق النفط 

واالإعالنات".. اأ�سدقائي الذين "ي�سحكون عاليًا يف �سور الطفولة".. هوؤالء 
الذين وقفوا كـ "املرايا حتت اأ�سد بابل، ويف �سهقات االأعياد، وعلى اأكف 

ال�سفرات املدر�سية"..
اأحمد هاتف

�ش�رٌة م�شتطيلة 
ل�طٍن مك�ش�ر

اإىل فار�ص طعمة ومن ر�سموا ابت�ساماتهم باالأبي�ص واالأ�سود

ف�����اش ب���اك

�أثـــّبـــت قــــر�ر �لـــعـــودة هو 
ب�شرورة  �أفكر  جعلني  �لــذي  �ملتنبي  �شارع  تفجري 

�لعودة و�لبناء يف �لبلد و�إحياء ما تبقى.
 قتل املتنبي!

على  �شيئًا  نف�شيًا  �أثـــرً�  تــرك  �ملتنبي  �شارع  تفجري 
ــائــر �لــعــ�ــشــامــي، وجــعــلــه يــ�ــشــرع يف �لـــعـــودة �ىل  ث
تاأ�شي�س مكتبة  �لعر�ق، وت�شغيل �ملطبعة جمددً�، مع 
 55 من  �أكرث  طباعة  قررت  وي�شيف:  "�لع�شامي" 
ومرتجمني  ملوؤلفني  كتب  فقط،  �شهرين  يف  عنو�نًا 
�لهادي  عبد  نعمان،  م�شطفى  ومنهم:  عر�قيني، 
فنجان، وكتب علي �لوردي �لتي ��شتطعت ��شتح�شال 
عديدة  �إ�ــشــد�ر�ت  عن  ف�شاًل  عائلته،  من  حقوقها 
من  �شاحنات  ثــالث  و�شلت  �شهرين  بعد  �أخـــرى. 
ودور  م�شتوردً� من م�شر  كان  �أي�شًا  بع�شها  �لكتب، 

عربية �أخرى، لنن�شئ �ملكتبة بعد �لتفجري 
كبري  بعدد  و�الأرو�ح،  �لكتب  �لتهم  �لــذي 
يب�شر  مــن  �أول  وكــانــت  ـــد�ر�ت،  �الإ�ـــش مــن 
وكــان  �جلــريــح،  �ملتنبي  �ىل  �حلــيــاة  بــعــودة 
ولو  �خطو  �أن  و�لكبري،  �لوحيد  د�فعي  هــذ� 
�لذي  �ملكان  هذ�  نحو  �إيجابية  و�حــدة  خطوة 
قدم لنا �لكثري، رغم �أين فعليًا مل �أ�شتطع وقتها 
�شرق  �لذي  �حلادث  مكان  �إىل  خطو�ت  �لتقدم 
�أ�شدقائي مني: �لوطن. وقررت وقتها ترك م�شر 
��شتمر�ر  مع  نهائية،  ب�شورة  �لعر�ق  �ىل  و�لعودة 
طباعة وت�شدير �لكتب ولكن من لبنان، والأكرث من 
�أربع �شنو�ت، حتى �شاألت نف�شي: مل ال �أجرب طباعة 
وهذ�  ذ�تها؟  مطبعتي  من  �لعر�قيني،  �ملوؤلفني  كتب 
ما حتقق فيما بعد، لتبد�أ مرحلة جديدة يف عامل د�ر 
حمليني،  لكّتاب  �ملحلية  �لطباعة  وهي  �لع�شامي، 
 100 من  �أكــرث  باإجناز  ــد�أت  ب �إذ  حمليني،  ولــقــر�ء، 
جمل�شًا  و�أ�ش�شنا  بغد�د،  يف  مبطبعتنا  خا�س  كتاب 
عملنا عرب  لتح�شني  ي�شعى  �أ�شبوعيًا،  ثقافيًا  وملتقًى 
نقا�شات �ملثقفني �لعر�قيني.�أ�شبحت �ملطبعة موؤهلة 
للطباعة يف عام 2013 ومتز�منة مع فعاليات "بغد�د 
عا�شمة �لثقافة �لعربية" عام 2013 �إذ كان ملطبعة 
ود�ر �لع�شامي دور كبري يف طباعة بع�س كتب ذلك 
�حلدث �ملهم، وحدث �شرخ كبري حينما �أخربونا باأن 
هذه �لكتب �شوف تطبع يف بريوت، يف وقت كنت قد 
وتر�ثه من  �لعر�ق  تاأريخ  و�شف  كتابًا يف   55 قدمت 

�جلد�ل  و��شتمر  ح�شرً�،  �لعر�ق  يف  طباعتها  �أجل 
�خلا�شة،  مطبعتنا  يف  طباعتها  مــن  متكنت  حتى 
جائزة  على  �حل�شول  من  �لع�شامي  د�ر  فتمكنت 
�أف�شل د�ر لطباعة �لكتب عام 2013  وذلك الإ�شد�رنا 

كتبًا عر�قية �لتاأليف و�لطباعة.
ر�شائل وق�ش�س وروايات

�أطلقت د�ر �لع�شامي م�شروعًا الإعادة طباعة ر�شائل 
لفائدة  وذلـــك  ــور�ه،  ــت ــدك و�ل �ملاج�شتري  و�أطـــاريـــح 
�حلاجة  وح�شب  ومنا�شبة  حمــددة  بن�شخ  �لــقــر�ء، 
من  �أكــرث  �إ�ــشــد�ر  مــن  �ملكتبة  ومتكنت  كما  �ليها، 
بالطبع  لعام 2014.  �لكتاب  150 عنو�نًا يف معر�س 
�لعديد  طباعة  من  متكّنا  �الأدبــي،  �جلانب  نهمل  مل 
�لرو�يا ت و�ملجاميع �لق�ش�شية و�ل�شعرية، كما  من 
�ل�شبابية،  �الأدبية  باملو�هب  خا�شًا  م�شروعًا  �أطلقنا 
وكانت �لنتائج مبهرة.  ��شتمرت �لع�شامي بنجاحها 
�لكتب  مــن  �ملــزيــد  تــقــدم  وهــي  �شنة،  كــل  �ل�شاحق 
يف  بهم  وتتاألق  �لكبرية،  �الأدب  ل�شاحة  و�ملــوؤلــفــني 
 2013 منذ  كتاب  �الألــف  جتــاوزت  �لتي  �إ�شد�ر�تها 
�الألف  باإ�شد�ر  �لبدء  �إىل  �لد�ر  وتطمح  يومنا،  حتى 
عنو�ن �لثاين تز�منًا مع معر�س �لعر�ق �الأول �ملزمع 
�فتتاحه يف كانون �الأول �ملقبل، يقول ثائر �لع�شامي:
بجهود  يعمل  �لذي  دور�لفريق  ن�شيان  �أ�شتطيع  -ال   
�أجل  من  يحاربون  جميعهم  عــدده،  قلة  رغم  جبارة 
�حرت�فية،  بطرق  خال�شة،  عر�قية  كتب  �إ�ــشــد�ر 

و�شعيد �أنا بهم، وباملكتبة.



الأنها  بروكلن  يف  تنمو  �شجرة  كــاز�ن  �ختار 
و�لطبقة  ــورك  ــوي ــي ن �ـــشـــو�رع  عــن  تــتــحــدث 
�لعاملة، طّوح بالن�س �الأ�شلي ور�ح هو يكتب 
ن�شًا �آخر م�شتاًل �لفكرة فقط، هذه �لطريقة 
حني  �ملقبلة،  �أفالمه  �أكرث  يف  يّتبعها  �شوف 
�لنقاد  به  �أ�شاد   1954 عــام  �لفيلم  �شوهد 
��شرتك  �لتي  �الأفـــالم  بع�س  هناك  كثري�، 
فيها كاز�ن ممثاًل وخمرجًا: )�لكهف �لكبري 
وفطرية يف �ل�شماء( 1934، )مدينة للغزو( 
1941. يعترب فيلم )�لكيد �ملرتد( �أول فيلم 
له  و�نتبهت  متميزً�  خمرجًا  ح�شوره  �أكــد 
حقق  �لفيلم  هــذ�  يف   ،1947 عــام  هوليوود 
�حلديثة  �الأمــريكــيــة  بالو�قعية  ي�شمى  مــا 
�لــتــي كــانــت بــد�يــتــهــا يف �لــتــلــفــزيــون حيث 
�لدر�ما �لتي كانت توؤخذ من �شلب �ملجتمع، 
�لفيلم جمموعة  هذ�  يقدم يف  �أن  و��شتطاع 
د�نا  �أمــثــال  �ملمثل  �شتديو  فريق  من  ر�ئعة 
�آرثر  مالدن،  كارل  كوب،  جي  يل  �ندرو�س، 
�إيجي ي�شري  �لناقد جيم�س  كيندي، ما جعل 
�ىل �الأد�ء �لفذ �لذي قدمته هذه �ملجموعة.

يف �لعام 1945 قدم كاز�ن و�حدً� من �أف�شل 
�أفالمه: )�تفاق �ل�شادة(، �لذي حقق جناحًا 
يف  فاز  �أو�شكار  جو�ئز  لثماين  ور�شح  باهرً� 
ممثلة  و�أفــ�ــشــل  فيلم  �أفــ�ــشــل  منها:  ثــالثــة 
كاز�ن  وح�شل  هــومل(،  )�شيل�شت  م�شاعدة 
�ملنتج  دفــع  ما  �إخـــر�ج،  �أف�شل  جائزة  على 
فيلمًا  عليه  يقرتح  �أن  ز�نــوك  د�ريــل  �لكبري 
ي�شري على نف�س �لنهج. كان ز�نوك قد ر�شح 
و�دعى  �عتذر  لكنه  �لفيلم  لهذ�  فورد  جون 

مقداد عبد الر�شا

�ىل  تو�شل  قــد  ز�نـــوك  �أن  جتــد  لذلك  �ملــر�ــس، 
فيلم  وجاء  كاز�ن  و�فق  �لفيلم،  ينفذ  �أن  كاز�ن 
و�أ�شار  كثريً�  �جلمهور  له  �شفق  ر�ئعًا  )نيكي( 
�إليه �لنقاد بالكثري من �الإطر�ء يف �لعام 1949.

�أخــرى  فر�شة  معه  وجـــاءت   1950 �لــعــام  جــاء 
له  مالزمًا  ظل  جمــدً�  له  �شنعت  لكاز�ن  كبرية 
و�أحلقه  �ل�شو�رع(،  يف  )ذعــر  فيلم  �الآن:  حتى 
كال�شيكيات  �أروع  من  و�حــدً�  �عترب  �آخر  بفيلم 
��شمها  )عــربــة  فيلم  ــه  �إن �الأمــريكــيــة،  �ل�شينما 
كتبها  قد  كان  م�شرحية  عن  �ملاأخوذ  �لرغبة( 
قدمت  �لتي  �مل�شرحية  هذه  يف  وليامز،  تني�شي 
�شابقًا على م�شارح برودوي كانت �ملمثلة جي�شيكا 
تاندي قد ح�شلت على لقب )بالن�س دوبو�( وهو 
طيلة  لها  مال�شقًا  وظــل  �مل�شرحية  بطلة  ��شم 
حياتها الأد�ئها �لفذ، لكن فيفيان يل كانت �آ�شرة 
حقًا يف �لفيلم ومعها جمموعة ر�ئعة من �ملمثلني 
�لفيلم  يقف يف مقدمتهم مارلون بر�ندو. حقق 
جائزة  ع�شرة  ثــالث  جمموع  مــن  عــدة  جــو�ئــز 
ر�شح لها: فيفيان يل �أف�شل ممثلة، كارل مالدن 
ممثلة  �أف�شل  هنرت  وكيم  م�شاعد  ممثل  �أف�شل 

م�شاعدة، �إ�شافة �ىل جائزة �أف�شل �إد�رة فنية.
يف �لعام 1952 قدم كاز�ن ر�ئعته )يحيا ز�باتا(، 
يف هذ� �لفيلم حاول كاز�ن �إعادة �العتبار لنف�شه 
باأنه  �لفيلم  و�شفو�  لكنهم  �ل�شيوعني،  قبل  من 
عن حياة قاطع طريق ولي�س ثائرً�، كتب �شيناريو 
�لعام 1953  �شتاينبك. يف  �لرو�ئي جون  �لفيلم 
�أجنز كاز�ن فيلمًا مل يحقق له �لنجاح كما كان 
يتوقع حيث ف�شل ف�شاًل ذريعًا، �إنه فيلم )رجل يف 
�أهم ممثلي  ماأزق( حتى مع ��شرت�ك و�حد من 
مل  ذلك  �أن  �إال  مار�س،  فردريك  �ملمثل،  �شتديو 

ي�شفع له. يف هذ� �لفيلم حاول كاز�ن �أن مي�شك 
�لع�شا من �لو�شط ويو�زن بني و�شايته لزمالئه 
وبني ما و�شل �ليه وحماولته �إر�شاء �لنظام لكن 

ذلك مل ينفع.
�أن  كــاز�ن  فيه  ��شتطاع  �لعام 1954�لــذي   جاء 
ينه�س من تلك �لكبوة فقدم فيلمًا ر�ئعًا: )عند 
جبهة �لنهر(، وكانت �لبطولة الأملع جنوم �شتديو 
ويل  بــر�نــدو،  مــارلــون  �ملقدمة  يف  يقف  �ملمثل 
لقد  �شتايكر.  ورود  مــالــدن،  وكــارل  كــوب،  جي 
��شتطاع  �الأد�ء  يف  حقًا  كبرية  مناف�شة  كانت 
رود �شتايكر �أن يخلخل �أد�ء بر�ندو ويتفوق على 
جو�ئز  بثماين  �لفيلم  فاز  �لفذ.  باأد�ئه  �جلميع 

�أو�شكار من جمموع ثالث ع�شرة جائزة.
�أهم  من  و�حــدً�   1954 �لعام  يف  كــاز�ن  �ختار   
ـــذ�ك و�لـــذي �عــتــرب ظاهرة  جنــوم هــولــيــوود �آن
يومنا  حتى  �ملاألوف  عن  وخارجًا  متمرد  �شباب 
�خــتــاره  �لـــذي  ــن  دي جيم�س  �ملمثل  �إنـــه  هـــذ�.. 
كان  ــة  رو�ي عن  �ملــاأخــوذ  عــدن(  )�شرقي  لفيلم 
عن  ــاز�ن  ك يقول  �شتاينبك.  جــون  �أجنــزهــا  قد 
كــان  فــيــه،  نف�شي  وجـــدت  "لقد  �لــفــيــلــم:  هـــذ� 
و�حدة  مع  �لعمل  ثم جاء  �أنا"،  هو  دين  جيم�س 
ممثالت  و�أف�شل  هةليوود  ممثالت  �أجمل  من 
�شتديو �ملمثل، �إنها �الأيقونة �لر�ئعة كارول بيكر 
�إذ قدمها مع كارل مالدن يف فيلم )بيبي دول( 
تني�شي  مل�شرحية  �أخــرى  قــر�ءة  فيه  قــدم  �لــذي 
وليامز و�لتي �عتربها �شعيفة وحتتاج �ىل �إعادة 

�شياغة.
�جلــديــدة  للوجوه  �كت�شافه  يف  كـــاز�ن  ��شتمر 
يف  معه  يعمل  كان  و�أكرثهم  �أفالمه  يف  وقدمها 
�شتديو �ملمثل، منهم �أندي كريفت وباتري�شا نيل 

وود  ناتايل   ،1957 �لزحام(  يف  )وجه  فيلم  يف 
وور�ن بيتي يف فيلم )روعة يف �لع�شب( 1960، 
يل رميك يف )�لنهر �لهائج( 1969، لكن �لفيلم 
�أمريكا(.  )�أمريكا  كان  له  قربًا  �أكرث  �لذي ظل 
يقول "�إنها من �أكرث �ل�شور �لتي ظلت عالقة يف 
عمري،  من  �خلام�شة  يف  كنت  �أن  منذ  خميلتي 
من  �أهلي  جــاء  كيف  �أحكي  �أن  د�ئمًا  �أود  كنت 
�ملو�شوع يل  تدريجيًا حتول  هنا،  �ىل  �الأنا�شول 
يف  جــدً�  مني  قريبًا  �لفيلم  كــان  �شخ�شيًا،  �أنــا 
فيلم  و�أول  حياتي  �شميم  من  �إنه  كثرية،  �أ�شياء 
حينما  كبرية  ده�شتي  كانت  وكم  لنف�شي،  �أكتبه 

وجدت �أن �أ�شحابي �حتفو� به كثريً�".
�شيء  �أي  ـــاز�ن  ك يــقــدم  مل   1970 �لــعــام  منذ   
يذكر، ففي نف�س �لعام �أجنز فيلم )�لز�ئرون( 
)�ملقاتلون(  بفيلم   1974 �لعام  يف  �أعقبه  ثم 
1969 وقدم فيلمًا ف�شل ف�شاًل كبريً� يحكي حياة 
ن�شيب  من  بطولته  كانت  �أونا�شي�س  �مللياردير 
�لعام  وحتى   1981 �لــعــام  منذ  كــويــن.  �أنــتــوين 
1989 قدم كاز�ن �أفالمًا تعترب وثائقية ومبثابة 
يعترب  �آخر  و�شيئًا  �ملمثل  �شتديو  ملجموعة  حتية 
مكماًل لفيلم )�أمريكا �أمريكا( هو )�لوقوف يف 
�ل�شحر�ء(، 50 عاما من �لعنف، و�أهال �شتديو 
و�أخــريً�  �ملمثل  و�شتديو  �شرت��شبورغ  يل  �ملمثل، 

��شرتك كممثل يف فيلم يحمل عنو�ن )عملية(.
�أى �شيء،  �نا مل �عد قــادرً� على قر�ءة  "و�الآن   
مل �أعد مالئمًا لهذ� �لزمن، �أنا �شخ�س يتحرك 
�أحلم  نائمًا  �أكــون  حينما  باحلياة،  �أفكر  كثريً�، 
باأنني عدت �ىل �لعمل يف �ل�شينما مرة �خرى".. 
�لعزلة  لن يحدث ذلك، فلقد دخل كاز�ن وعاء 

�الأبدي.

خ����������ي����������ال

�شاعر يوناي مغمور يقول يف ق�شيدة موجعة: 
فيه  �أجل�س  يوم  كل  عمري،  �شنّي  فاأتذكر  �أ�شابعي  فيهما  �أعد  �مل�شاء  �ىل  �ل�شباح  من  فيه  �أجل�س  يوم  "كل 

من �ل�شباح �ىل �مل�شاء �أعد فيهما �أ�شابعي فاأتذكر عدد �أ�شدقائي، �شياتي يوم �أجل�س فيه من �ل�شباح 
�ىل �مل�شاء �أعد فيهما �أ�شابعي فال �أجد �شوى �أ�شابعي". حقًا �أنه لوجع كبري حينما يخبو ذلك �الألق وتلك 

�الأيام �لتي كنت فيها يف �ل�شوء ودفع بك �لزمن �ىل �لعتمة، �لعتمة �الأبدية، ذلك ماو�شل �ليه �إيليا كاز�ن، 
ومافائدة �أن تظل �أعماله حتى �لزمن �لبعيد ويظل �ال�شم خالدً�، عبث حقًا.

هال �سينما
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انة - بارودة   الدهدوانة – احل�سّ
يتحدث �لباحث �لكبري عماد عبد �ل�شالم روؤوف عن 
للجانب  فيح�شب  كتبه  من  عدد  يف  بغد�د   حمالت 
�ل�شرقي وهو �لر�شافة 103 حمالت ويح�شب للجانب 
ت�شمية  حملة  ولــكــل  حمــلــة،   150 –�لكرخ  �لغربي 
وطرفة تاريخية �أو جغر�فية قد نخو�س يف تفا�شيلها 
يـــومـــًا، ولــكــنــي �أذكــــر حمــلــتــني مــنــهــا  وهــمــا حملة 

انة( بت�شديد �ل�شاد . )�لدهدو�نة( وحملة )�حل�شّ
�ل�شيخ  ملحلتي  جمـــاورة  تقع  ــتــي  و)�لــدهــدو�نــة(�ل
�شندل و�شوق حمادة يف �لكرخ �شميت كذلك لتعرج 
�الأخرى  �ل�شو�رع  معدالت  عن  و�رتفاعها  �شو�رعها 
مع  �ن�شيابًا  فيها  مي�شون  �لذين  وتــدحــرج  و�الأزقـــة 

حركة �ل�شارع.
عمار�ت  بفعل  �ليوم  تال�شت  وقد  انة(،  )�حل�شّ �أما 
)طــوالت(  لكرثة  كذلك  �شميت  فقد  حيفا،  �ــشــارع 
للعاملني  ��شمها ن�شبة  �أخذ  �ل�شباق فيها، وقد  خيول 
على �خليل يف تلك �الإ�شطبالت �لتي ينحدر �شارعها 
�ىل �ل�شارع �لرئي�س من حملة �ل�شيخ علي و�شواًل �ىل 

مقام �ل�شيخ معروف �لكرخي.
ت�سابهات االأ�سماء

�لعر�قية  �ملدن  من  كبريً�  عــددً�  �أن  نذكر  وللطر�فة 
ن�شبة  �لــ�ــشــر�ي(  ت�شمى)حملة  حملة  فيها  تــوجــد 
كركوك  مــدن  من  عــددً�  و�أن  �حلكومة،  �شر�ي  �ىل 
و�ل�شليمانية و�أربيل و�أق�شيتها تقع فيها حملة ت�شمى 

)�لقلعة( ن�شبة للقالع �ملبنية فيها.
�لعر�قي  بع�س مدن �جلنوب  فاإن  �إ�شافة �ىل ذلك، 
�ملحاربني  مثل  �ملهن  باأ�شماء  ت�شمى  حمــالت  فيها 
يتكرر  حملة  وجود  �ىل  �إ�شافة  و�الأطباء،  و�ملعلمني 

��شمها هي حملة )�لعكبة( بالكاف �لفار�شية للتدوير 
�لذي يح�شل يف �شارعها �ملجاور حلركة �لنهر و�شط 

�ملدينة.
اإعمار املدن وازدهارها

�الأ�ــشــمــاء  وتتغري  ومتـــوت  تـــذوي  –�أخريً�–  �ملـــدن 
�لــز�هــيــة مثل  �لــقــويــة  �ملـــدن  لــكــن  �أحــيــانــًا،  فيها 
وكركوك  و�أربيل  و�حللة  و�ملو�شل  و�لب�شرة  بغد�د 
عمارتها  وترتفع  وتت�شع  تزدهر  و�شو�ها  و�ل�شليمانية 

بازدهار ح�شارة �لعر�ق، عافاه �هلل ومنحه �لربكة.

�لــعــر�ق  منتخب  ع�شو  مــنــري،  �ــشــر�ج  ��شمي 
�أن  يل  ��شمحو�  و�ل�شهم..  �لقو�س  ريا�شة  يف 
ولدت  �ملركز:  هذ�  �ىل  و�شلت  كيف  �أحّدثكم 
و�أ�شاعد  نف�شي  �أعــيــل  ولكي  فــقــرية..  الأ�ــشــرة 
�أحيانًا،  �ل�شميط  ببيع  طفولتي  بــد�أت  و�لــدّي، 
وكانت  �ل�شعبية،  �الأ�شو�ق  يف  �لنايلون  و�أكيا�س 
�شيار�ت  ميكانيكي  �أ�شبح  �أن  حينها  �أمنيتي 
دهن  و�آثــار  �لبيت  �ىل  �أعــود  و�أن  )فيرتجي(، 
�جلري�ن  �أمــام  دلياًل  مالب�شي  على  �ل�شيار�ت 

على �أنني �أعمل بجد وتعب.
�لثامنة  �شن  ويف  �الأمــنــيــات،  وتــغــريت  كــربُت   
�لعر�قي   �جلي�س  يف  جنديًا  تطوعت  ع�شرة 
ودخلت دورة جتنيد �شعبة جدً�. يف �آذ�ر 2008، 
غريب(  ــو  )�أب يف  �مل�شاة  فرقة  مع  و�جــب  ويف 

�نفجرت عبوة نا�شفة حتت قدمي وت�شببت ببرت 
كانت  �لتي  �إر�دتي  قتل  �الإرهاب  حاول   . �شاقيَّ
�أين و�جهت  �أقــــوى.. و�خـــرتت �حلــيــاة، رغــم 
ــوت، بل كــدت �أن �أمـــوت،  وقــاومــت �آالمـــًا ال  �مل
�أمنيتي  ولت�شبح  يتحملها  �أن  �الإن�شان  ي�شتطيع 
ورجعت  و�ل�شكر ع�شت  و�حلمد هلل  �أعي�س.  �أن 

�أقوى من قبل. 
�أن  فاإما  خيار�ن:  و�أمامي  �مل�شت�شفى  غــادرت 
�ل�شفقة  نظر�ت  و�أحتمل  م�شكينًا  معاقًا  �أعي�س 
يف جمتمع يعاين فيه )�أ�شحاب �لهمم( �لكثري 
من �مل�شاعب، �أو �أن �أجد �شبياًل الأ�شبح بطاًل 
كان  وهـــذ�  حقيقية.  حــيــاة  الأجـــل  ومــنــا�ــشــاًل 
�لقو�س  و�أحــبــبــت  �لريا�شة  فــبــد�أت  خــيــاري، 
و�ل�شهم، وهذه �ملرة �أ�شبحت �أمنيتي �أن �حقق 

هديف. وبد�أت �نتظم يف �لتدريبات و�أركز على 
�ألــو�نــًا  �شيمنح  ــذي  �ل حلمي،  الأُقـــل  �و  هــديف، 

حلياتي. 
حملية  مباريات  يف  وفوزي  جناحاتي  و�أهلتني 
خالله  مــن  وحــقــقــت  �ملنتخب  �ىل  لل�شعود 
�أن  �إجناز� عامليًا الأمنح وطني جمد فوزي بعد 

منحته ن�شف ج�شدي. 
ومنذ �أن �أ�شبحت العبًا و�أنا يف  �ملركز �الأول يف 
كل  �لبطوالت �ملحلية، و�حلمد هلل فقد حققت 
بالرمي  �لــعــامل  بطولة  يف  �لذهبية  �مليد�لية 
خمتلف  يف  �لف�شيات  مــن  و�لــعــديــد  �لــفــرقــي 
�لبطوالت. ر�شالتي ملن يقر�أين هي �أن �إر�دتك 
لتحقيق  مــفــتــاحــان  ــهــدف  �ل عــلــى  وتــركــيــزك 

د.  ز و �شدِّ �أحالمك وطموحاتك ، فقط ركِّ

 ت�شميات من حمالت العراق

 املدن تتحول وتتغري ت�سمياتها وتظهر من جديد باأ�سماء اأخرى، وكذلك حمالت 
واأزقة املدن الكبرية وال�سغرية مبا ال يرتك للذاكرة ال�سفاهية من قدرة وا�سعة 

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

الفيل من بغداد؟ وملاذا هذه الت�سمية؟
  با�شم عبد احلميد حم�دي

كتابة وت�ش�ير م�شطفى نادر

د على الهدف و �شدِّ
ز ركِّ
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�آذ�ر،  �لثامن من  ليلة  �لعام 1954 وحتديدً�  كانت يف  �ملرعبة  بغد�د  ليايل  �إحدى 
كل  قا�س،  ب�شكل  وهددها  كلها  �لبالد  )�ألوية(  �جتاح  �لذي  �لفي�شان  ليلة  كانت 
ذلك كان ب�شبب �الأمطار �لتي هطلت يف �شمال �لبالد، و�عتبارً� من يومي 23-22 
يف  �خلطر،  نقطة  �ىل  �لفي�شان  من�شوب  من  �ملياه  م�شتوى  و�شل   1954 �آذ�ر  من 
�ليوم �لتايل �جتمع  جمل�س �لوزر�ء برئا�شة �لدكتور فا�شل �جلمايل و�تخذ بع�س 
�لقر�ر�ت �لتي من �شاأنها �أن تتخذ يف مثل هذه �حلاالت، ويف حالة ��شتمر�ر �رتفاع 
مكثفة  �الت�شاالت  و�أ�شبحت  �لتد�بري  �حتذت  دجلة،  نهر  يف  �أكرث  �ملياه  من�شوب 
نتيجة �لتهديد �لذي �أحاق بالبالد و�لذي �أ�شبح و��شحًا جدً�. �آعطيت �شالحيات 
للجهات �ملعنية باإحد�ث ثغر�ت يف �ل�شدود و�ملو�قع �ملنا�شبة للتخفيف من �خلطر 
و�شار جليًا خالل �الت�شاالت �أن منا�شيب دجلة �آخذة باالرتفاع وبد�أت تهدد بغد�د، 
مت ترحيل �شكان �ل�شر�ئف �لذين كانو� ي�شكنون ي�شكنون خلف �ل�شدة، و�تخذ وزير 
�لد�خلية �آنذ�ك �شعيد قز�ز على عاتقه حماية �لنا�س وتكفل بذلك ر�ف�شًا �إخالء 
مدينة بغد�د �لذي كان �لقر�ر عليها باالإجماع تقريبًا، لقد ظل طيلة فرتة �لفي�شان 
حثَّ  �خلطر،  خط  حتت  كانت  �لتي  و�الأماكن  ــوز�رة   �ل بني  و�نتقال  �ت�شال  على 
�ل�شباب على �لتعاون و�لعمل و�إنقاذ بغد�د، �شدر �أمر بفتح ثغر�ت �ل�شد�د �ملحيطة 
مبنطقة تل حممد للتخفيف من �شغط �ملياه عند �ل�شفة �ل�شرقية، بلغت �خل�شائر 
جلنة  تاألفت  �لبالد،  عموم  يف  عر�قي  دينار  مليون   20 نحو  �لفي�شان  ذلك  جر�ء 

مل�شاعدة �ملنكوبني و�تخذت جميع �لتد�بري.

�أ�ش�س �لفنان حقي �ل�شبلي يف �لعام 1927 �أول فرقة م�شرحية يف �لبالد وقد 
�أخذت  �لفرقة  هذه  تاأ�شي�س  ومع  للتمثيل،  �لوطنية  �لفرقة  ��شم  عليها  �أطلق 
�حلركة �مل�شرحية �شكاًل �آخر يف �لبالد و�أ�شبحت ر�شمية بعد �أن متت �إجازتها 
من قبل وز�رة �لد�خلية، وهذ� �الأمر وحده كان كافيًا الأن يعطي �شفة �حرت�فية 
�لظروف  من  �لرغم  على  �جلمهور  �ىل  عرو�شها  تقدم  لكي  للفرقة  ومنظمة 
�آنذ�ك و�الإمكانيات �القت�شادية �ملتدنية، فالفرقة كانت  �الجتماعية �ل�شعبة 
فقرية ماديًا وفنيًا ومكانيًا. تقدر عدد �لرو�يات �لتي قدمتها �لفرقة على مدى 
كان  رو�ية خمتلفة،  نحو 120  �لعام 1934  وحتى  �لعام 1927  ومنذ  تاريخها 
�لعمل �الأول لها رو�ية )جز�ء �ل�شهامة(، ثم قدمت )يف �شبيل �لتاج( وتبعتها 
رو�ية  ثم  بائ�شة(  و)دمــوع  قي�شر(  ويوليو�س  �الأيوبي  �لدين  )�شالح  برو�ية 
)وحيدة(، كان من �أهم �ع�شاء �لفرقة �الأ�شاتذة: �أحمد حقي، فا�شل عبا�س، 
�شمرية،  �لياهو،  زهــدي  �لذويب،  �شربي  بطي،  �شليم  حممد،  �لدين  حميي 
هادي علي، ندمي �الأطرقجي، كرجي �شاعاتي، �ملنلوج�شت عزيز علي، يحيى 
فائق، �ملطرب حممد �لقباجني و�ملطرب ناظم �لغز�يل وغريهم �لكثري. خلو 
�لفرقة من �لعن�شر �لن�شائي دفع �لفرقة لال�شتعانة بعنا�شر ن�شائية من �شوريا 
�لبالد، خالل هذه �لفرتة ظهرت بع�س  �للو�تي كن يعملن يف  وم�شر ولبنان 
�ملمثالت �لعر�قيات �لهاويات على �ل�شاحة �مثال فخرية علي، مديحة �شعيد، 
نزيهة توما، �نطو�نيت ��شكندر.  وحكاية هذه �ل�شورة هي ح�شور �لفنان حقي 
�لفنان  ومعه  بعد(  فيما  �لن�شال   ( غازي  ثانوية  يف  م�شرحية  عر�س  �ل�شبلي 
و�ىل  �جلغر�فيا  مدر�س  �لد�غ�شتاين  �لدين  نور  و�الأ�شتاذ  عبد�لرز�ق  �أ�شعد 

�ليمني حميد عبد �جلليل مدير �ملدر�شة.

ج�شر  فهو  عــدة،  �أ�شماء  بغد�د  �أهــايل  عند  �ل�شر�فية  جل�شر 
�لقطار الأن �لقطار كان ي�شري عليه، و�جل�شر �حلديدي)ج�شر 
�حلديد �نكطع من دو�س رجليه(، وج�شر �لعيو��شية ثم ج�شر 
�لعام  يف  �لبالد  على  عزيزً�  �شيفًا  يحل  �أن  وقبل  �ل�شر�فية، 
و�حــدً� من ج�شور مدينة  ويكون  يقام  �أن  له  كان ميكن   1952
و�ملو��شالت  �الأ�شغال  وز�رة  تقرر  �أن  قبل  �أ�شرت�ليا  يف  �شدين 
�لعر�قية �شر�ء هيكله �جلميل. �ل�شركة �لربيطانية كودباليزرد 
��شتغرقت  ملــدة  ت�شاميمه  بو�شع  قامت  �لتي  هي  �لهند�شية 
عامني كاملني، بلغ طوله 450 مرتً�، لذ� عدَّ �أطول ج�شر حديدي 
دعامات  و�شت  ف�شاء�ت  �شبعة  من  �جل�شر  يتكون  �لعامل.  يف 
متتد �أ�ش�شها �ىل عمق 15 مرتً� حتت قاع �لنهر، ت�شميمه �الأول 
مير  �حلديد  لل�شكة  وممر  لل�شيار�ت  ممرين  من  يتكون  كان 
عليها �لقطار. وب�شبب �أحد�ث �لوثبة يف �لعام 1948 تلكاأ بناء 
�جل�شر، ثم ر�شد له مبلغ من قبل جمل�س �الإعمار لكن �ملبلغ مل 
يكن كافيًا للتنفيذ بالطريقة �لتي كان متفقًا عليها، مت �إجنازه 

�أول قطار ي�شري متهاديًا  �أهايل بغد�د  �لعام 1952 و�شاهد  يف 
فوق نهر دجلة من حمطة �شرقي بغد�د �ىل �ملحطة �لعاملية. 

يعترب  �لذي  �أبيه  عن  �ملفرجي  �ل�شديق عالء  �ل�شحفي  يقول 
�ول �شخ�س قاد �لقطار و�شار فوق دجلة قاطعًا �مل�شافة �ملتفق 
�فتتاح  عند  م�شهود  �ملهنية يف مظهر  �شجاعته  "تبدت  عليها: 
�ذ  �لعر�س عام 1952،  �لو�شي على  �ل�شر�فية من قبل  ج�شر 
كان بني فقر�ت مر��شيم �الفتتاح عبور �لقطار على �جل�شر وهو 
ما �قدم على قيادته بعد تخاذل �ل�شائق �لهندي ورف�شه �لقيام 

بذلك".

صور حكايات 

مهم جدا 
 اليحق الأي �سخ�ص 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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جتار  و�أف�شل  �لعمارة،  يف  �لف�شة  �شاغة  و�أف�شل 
�لتي  �ملهن  من  �لكثري  وثمة  �ل�شليمانية،  يف  �لع�شل 
ب�شبب  �أو  �ملكننة  دخول  بعد  منها  كبري  جزء  �ندثر 

�حلروب.
الأ�شطة العراقي واأزمة العمل

خرية  للجبهات  �شيق  �الإير�نية  �لعر�قية  �حلرب  يف 
حال  ما  كافة،  و�حلــرف  �ملهن  من  �لبلد  �أ�شطو�ت 
دون تعلم �جليل �جلديد �أ�شر�ر �ل�شنعة من �آبائهم 
�ال�شتعانة  �إىل  �لبلد  ��شطر  لذلك  و�أ�شطو�تهم، 
بالعمالة �خلارجية فا�شتقدم �لعر�ق حينها �أكرث من 
وباك�شتاين  و�شود�ين  م�شري  عامل  ماليني  ثالثة 
�إىل  �ملــهــرة  عمالها  ذهــب  �لــتــي  بــاالأعــمــال  للقيام 
تر�كمية  خربة  �ىل  حتتاج  �الأعمال  وهــذه  �حلــرب، 
ومعرفة بال�شنعة ومبتطلبات �ل�شوق، ومل تكن خربة 

هوؤالء يف �ل�شنعة تقارن بخربة �الأ�شطة �لعر�قي. 
�ملو�طن  �شار  �حل�شار  وفــر�ــس   1991 حــرب  بعد 
�لعر�قي متعدد �ملو�هب، فنظرً� لغالء �ملعي�شة وعدم 
كل  تعلم  �إىل  �جلميع  ��شطر  �لنقدية  �ل�شيولة  توفر 
من  ترقيعه  ميكن  ما  وترقيع  �ملنازل  �شيانة  طــرق 
و�إعــادة  �ملنزل  �أثــاث  تاأهيل  و�إعـــادة  �ملياه  خز�نات 
�ملنزلية  �لكهربائية  �الأجهزة  وت�شليح  �لثياب  تدوير 
يعرف  جياًل  لنا  �أنتجت  �لتي  �الأعمال  من  وغريها 
ون�شف  فيرت  ن�شف  فهو  �شيء،  كل  من  ن�شفًا 
وحتى  حد�د  ون�شف  جنار  ون�شف  كهربائي 
�لتي  �لطبقة  مــالبــ�ــس..�أمــا  خــيــاط  ن�شف 
��شتهرت  �أي�شًا  فهي  �لــبــالد  خــارج  هــاجــرت 

بالعمل يف �ملجاالت كافة.
الأََنفة من بع�س الأعمال

ــرغــم مـــن ذلـــك ظـــل كــثــري مـــن �لــعــر�قــيــني  ــال ب
تخ�س  �لــتــي  �الأعــمــال  يف  �لعمل  مــن  ي�شتنكفون 
�ملطاعم  �ليوم  نرى  لذلك  و�لت�شييف.  �لتنظيف 
�شيما  وال  ــة،  ــي ــب �الأجــن بــالــعــمــالــة  مــــالأى  و�ملـــحـــال 
�لبنغالية، يف �لوقت نف�شه ن�شهد بني �حلني و�الآخر 
خريجني  ل�شباب  �عــتــ�ــشــامــات 
دو�ئــر  يف  )تعيينات(  يجدو�  مل 
�شهاد�ت  حملة  �أنهم  رغم  �لدولة 
وز�ر�ت  �أمــــام  يــتــجــمــعــون  عــلــيــا، 
عر�قية  ونقابات  حكومية  ودو�ئـــر 
ويطالبون  و�ملــحــافــظــات  بــغــد�د  يف 
بتعيينهم �شمن كو�در �لدولة و�لقطاع 

ا�ستهرت املدن العراقية 
باأ�سطوات وحرفيني و�سّناع 
تعّمرت بهم املدن وكربت.. 

فاأ�سهر اأ�سطوات البناء يف 
بغداد، واأف�سل احلدادين 
و�سناع "الِعبي" الن�سائية 

والرجالية جتدهم يف 
النجف، واأف�سل احللوانيني 

والنجارين واخلزافني يف 
كركوك، واأف�سل الن�ساجني 

بني قما�ص و�سّجاد يف احللة، 
واأف�سل �سانعي)الكّفة( من 

هيت، واأف�سل من حاك جريد 
النخل واأف�سل من زّين املاآذن 

وقباب اجلوامع اأ�سطوات 
كربالء،

يف ظّل تفاقم اأزمة البطالة يف العراق

ل الأجانب  القّطاع اخلا�س يف�شّ
!وَحَملة ال�شهادات يف العراء

ريا عا�شي
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 %40 تبلغ  �لعر�ق  يف  �لبطالة  ن�شبة  �أن  علمًا  �لعام، 
 ،2018 للعام  �لــدويل  �لنقد  �شندوق  تقرير  ح�شب 
ن�شمة،  مليون   40 �لـ  يقارب  �لعر�ق  �شكان  و�أن عدد 
ون�شف هذ� �لعدد ترت�وح �أعمارهم دون �لـ 19 �شنة، 
وبح�شب هذه �ملعطيات فاإن ن�شبة �لبطالة يف ت�شاعد 
لالإح�شاء  �ملــركــزي  �جلــهــاز  �أن  حــني  يف  م�شتمر، 
للعام  �لــعــر�ق  يف  �لبطالة  ن�شبة  �أن  �أعلن  �لعر�قي 

نف�شه بلغت %22.6.
ملاذا ال�افد ولي�س العراقي؟

ومركز  حمــل  �شاحبة  )�أربــعــيــنــيــة،  �بــر�هــيــم،  �أم 
يف  "�أعمل  لـ"�ل�شبكة:  قالت  �لــريمــوك(  يف  جتميل 
�ملهنة لدى  وتعلمت  �ملهنة منذ عقدين، تدربت  هذه 

وح�شلت  عر�قية  مدربتي  وكــانــت  للحالقة  مركز 
عامالت  �شت  �ليوم  مركزي  يف  تعمل  �شهادة،  على 
يف جمال �لب�شرة �أربعة منهن من �شرق �آ�شيا و�ثنتان 
من  �شابان  فلدي  �حلالقون  �أمــا  �لعر�ق،  من  فقط 
�ذ  �الآ�شيوية  �لعاملة  مع  �لعمل  ل  �أف�شّ و�أنــا  لبنان، 
�أنهن يعملن ع�شر �شاعات متو��شلة وال يتطلنب كثريً� 
وملتزمات ب�شاعات �لعمل، على عك�س �لعر�قية �لتي 
ما  �أنهن  كما  باملو�عيد  تلتزم  وال  �أكرب  �أجــورً�  تطلب 
�أو مكتب  �شركة  وظيفة يف  فر�شة  عليهن  تعر�س  �إن 
�لوقوف  بدل  �ملكاتب  عمل  يف�شلن  الأنهن  يف�شلنها 

ل�شاعات طو�ل �ثناء �لعمل".
علي ربيع، )خم�شيني �شاحب مطعم يف �لعر�شات( 

ل �الأجنبي على �لعر�قي الأنه �أدق يف عمله  يقول: �أف�شّ
و�أكرث �شربً�، كما �أن �أهم مقومات �ملطعم �لنظافة، 
�حلمامات  غ�شل  من  ي�شتنكف  ال  �الأجنبي  �لعامل 
�أغلب  لذ�  ذلــك،  �لعر�قي  يرف�س  حني  يف  وتلميعها 
عمايل من �لبنغاليني الأنهم قليلو �مل�شاكل وال ياأنفون 

من تنظيف �حلّمامات!
مكاتب ت�شغيل عمال اأجانب

مكاتب  مــن  كثري  �الجتماعي  �لتو��شل  مــو�قــع  يف 
ببع�س  �ت�شلت  �الأجــنــبــيــات،  �خلــادمــات  توظيف 
�الحتياجات  ذوي  من  �بنة  يل  �أن  و�دعيت  �ملكاتب 
مقيمة  خادمة  على  �حل�شول  يف  و�أرغـــب  �خلا�شة 
وقال  بالرف�س،  �الإجابات  �أغلب  فجاءتني  �ملنزل  يف 

�أن  ميكن  باأنه  �أغلبهم 
يوفر خادمتني يف �ليوم 

بدو�م 12 �شاعة وبذلك 
مقابل  �شاعة   24 يغطي 

عمولة 400 دوالر فقط  للمكتب غري �أجور �لعاملتني.
خدمة  عاملة  على  ح�شويل  على  و�فــق  �آخــر  مكتب 
منزلية مقيمة على �أن �أدفع ر�شوم �إقامتها و�شمانها 

�ل�شحي �لتي تقارب �لع�شرة �آالف دوالر. 
للعناية  مركز  يف  تعمل  �لنيبال  من  عاملة  �شاألت 
بالب�شرة، فقالت: فرق �لعملة ينفعني جدً� فانا �أعمل 
الأعود  �أهلي  �ىل  ــو�ل  �الأم و�أر�شل  �شنو�ت  �أربــع  منذ 
وي�شافر �أخي بداًل عني، تقول �إن �إقامتها على �شاحب 

�ملركز وهي ت�شكن يف �ملركز ذ�ته وتعمل �أكرث من 
عليها  �جلميع  يغادر  �أن  وبعد  �ليوم،  يف  �شاعة   12
�لتنظيف قبل �لنوم وال ميكنها �لتمتع باإجازة الأنها 

ت�شكن يف مقر عملها.
�أغلب  �إن  قــال  ثالثيني(  بــغــد�دي  )مــو�طــن  م.ح 
�الأجانب  و�الأ�شو�ق من  �لتجارية  �ملحال  �لعمال يف 
هم عمال قدمو� مع �ل�شركات �ال�شتثمارية �لكربى، 
�إقامة،  دون  للعمل  ت�شربو�  عقودهم  �نتهاء  وحني 
�لد�خلية  وز�رة  موظفي  بع�س  من  تو�طوؤ  وهناك 
�لتابعني لد�ئرة �الإقامة، �لذين يعطون هوؤالء �أور�قًا 
وقتية )وثيقة �إقامة( ح�شب �ملادة )11( من قانون 
�إقامة �الأجانب رقم )118( ل�شنة 1987 وتعديالته، 
�ذ يقول ن�س �لقانون فيها )على كل �أجنبي يرغب 
�جلمهورية  يف  بالبقاء 
ـــة �كـــــرث مــن  ـــعـــر�قـــي �ل
بها  لــه  �مل�شموح  �ملـــدة 
يح�شل  �أن  �ل�شمة  يف 
�ملدة  تلك  �نتهاء  قبل 
�إقامة من  على وثيقة 
ملدة  �الإقامة  �شابط 
�شنة  على  تــزيــد  ال 
ــل �نــتــهــاء  ــب ــــه ق ول
ب�شهر  �ملـــدة  هــذه 
يطلب  �أن  و�حــــد 
�أن  ويجوز  �أخرى  �شنة  �الإقامة  �شابط  من  متديدها 
�أننا  بالذكر  يتكرر ذلك لعدة مر�ت(، ومن �جلدير 
�أر�شلنا �أ�شئلة بهذ� �ل�شدد �إىل عدد من �ل�شباط يف 

د�ئرة �الإقامة فرف�شو� �الإجابة. 
العراقي  اأف�شل

يف  كــافــرتيــا  �شاحب  ثالثيني  )�ــشــاب  حممد  ــن  زي
كيفية  على  عدة  �شنو�ت  تدربت  يقول:  �لعر�شات( 
بــالــقــدر�ت  ــًا  مــوؤمــن مــا جعلني  �ملـــهـــار�ت،  تــطــويــر 
غري  لدينا  �لكافرتيا  يف  يعمل  �أن  �أرف�س  �لعر�قية، 

طورتها  �إن  �لعر�قية  �لعمالة  باأن  الإمياين  �لعر�قيني 
م�شاكل  عــن  تغنيك  �أف�شل  خــدمــة   على  �شتح�شل 
�لعاملة، لذ�  �الإقامة وكل ما يتعلق با�شتري�د �الأيدي 
�أو  �لطلبات  لتقدمي  �شو�ء  خدمة  عامل  �أطلب  حني 
تدريبية  دورة  �أعمل  طباخ  �أو  قاعة  م�شوؤول  لوظيفة 
ك�شب  وطرق  �لتعامل  يف  �أ�شلوبه  فيها  �أطــور  للعامل 
�أن �لعّلة �حلقيقية يف �لعامل �لعر�قي  �لزبائن، كما 
�شرب  قليلو  �لعر�قيني  فنحن  �لتعامل،  �أ�شلوب  هي 
�لــتــجــاري  �لــعــمــل  مــع  وهـــذ� ال ي�شلح  و�نــفــعــالــيــون 

و�خلدمي.
لالألب�شة  حمــل  �ــشــاحــب  )�أربــعــيــنــي  عــبــا�ــس  مفيد 
�لتعامل  عليَّ  تفر�س  يقول: طبيعة عملي  �لرجالية( 
�لعر�ق  يف  �الألب�شة  �أبيع  الأنني  عر�قيني،  عمال  مع 
�لنا�س،  طبيعة  ويعرف  �للغة  يفهم  من  �حتاج  لــذ� 
ن�شعى  �لتز�مًا، ونحن  و�أكرث  �أرخ�س  �الأجنبي  �أن  �إال 

للح�شول على �أف�شل �لعمال.
دريد �ل�شفار )�أربعيني ميتلك حماًل لبيع �لتجهيز�ت 
�ملنزلية( يقول: ال يعمل عندي �ال �لعر�قيون لكن حني 
منهم  الأختار  �أربعني  ت�شغيل  فعلّي  ع�شرة  �إىل  �أحتاج 
�ملعروف  �أن  �إذ  �ملطلوبة،  �ملوؤهالت  ذوي  من  ع�شرة 
لذ�  و�لتذمر،  �الن�شباط  عدم  �لعر�قية  �لعمالة  عن 
لتتاأكد من عمله  و�أنت تر�قبه  �أن تدير عملك  عليك 

بدقة.
ماذا نحتاج؟

�أن  علينا  مــرغــوبــة  �لــعــر�قــيــة  �لعمالة  ت�شبح  كــي 
ن�شتهني  �أاّل  وعلينا  لنجد �حللول.  �الأخطاء  ن�شخ�س 
كل  الأن  بها،  يعمل  من  قدر  من  نحط  وال  مهنة  باأية 
�ل�شخ�شي،  بجهدك  تعمل  دمت  ما  حمرتمة  �ملهن 
يف  �حلديثة  �ل�شبل  يعرفون  ال  بغد�د  �شباب  �أغلب 
زيادة  علينا  لذ�  يتقدم  و�لعامل  عمل،  على  �لتقدمي 
ت�شهم  �لتي  �ملهن  كل  لنطور  �جلميع  وتقّبل  وعينا 
عن  ناهيك  �لف�شاد،  مــن  خــال  جديد  عــر�ق  ببناء 

تفعيل دور �لنقابات �لتي غابت �أو غّيبت

العامل الأجنبي اأف�شل العراقي لأنه اأدق يف عمله واأكرث 
�شرباً، كما اأن اأهم مق�مات املطعم النظافة، العامل الأجنبي 

ل ي�شتنكف من غ�شل احلمامات وتلميعها يف حني يرف�س 
العراقي ذلك، لذا اأغلب عمايل من البنغاليني لأنهم قليل� 

امل�شاكل ول ياأنف�ن من تنظيف احلّمامات!
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وز�رة �لرتبية �شي�شمح للطلبة �ل�شعفاء بالدخول 
نرتك  �أن  من  بــداًل  لذلك  �ملتميز،  �لتعليم  �ىل 
�ختيار  يف  �حلـــرية  ت�شيبهم  �لطلبة  �أولـــيـــاء 
�ملدر�شة، علينا �إ�شالح منظومة �لتعليم ب�شورة 

عامة، لت�شبح مد�ر�شنا جميعًا متميزة.
العدد �سيزداد؟

تربية  يف  �الخت�شا�شي  �الإ�ــشــر�ف  مدير  يقول 
�إن  �لكعبي:  ح�شب  عبود  �الأ�شتاذ  �لثانية  �لكرخ 
�جلامعي  �لتعليم  من  �ملو�زي  �لتعليم  فكرة  نقل 
كافة  ب�شنوفه  �لرتبية  وز�رة  يف  �لتعليم  �ىل 
�ل�شفوف  يف  �لطلبة  �أعــد�د  زيــادة  �ىل  �شيوؤدي 
�أ�شاًل نعاين من  الأننا  �لرتبوية،  �لعملية  و�إرباك 

قّلة �ملد�ر�س يف وز�رة �لرتبية.
�لعايل  �لتعليم  نــغــذي  نحن  �لكعبي:  �أ�ــشــاف 
�لعلمية  �لكفاية  على  نركز  �أن  فعلينا  بالطلبة، 
منهم،  �ملتميزين  �لطلبة  على  و�ملحافظة  لهم، 
نحافظ  �أن  علينا  لـــذ�  وطــنــيــة،  ثــــروة  ــم  ــه الأن
مد�ر�س  يف  عالية  مبعدالت  �لطلبة  قبول  على 

�ملتميزين.
عزيز  خلف  فا�شل  �الأ�شتاذ  زميله  قال  حني  يف 
�إنه  ذ�تها:  �لرتبية  يف  �لرتبوي  �الإ�شر�ف  مدير 
ملد�ر�س  مــو�زيــة  وهــي  �لتفوق  مــد�ر�ــس  فتح  مت 
ت�شعني  معدل  مــن  �لتالميذ  وتقبل  �ملتميزين 
�لذي  �ملقرتح  مع  تتفق  بذلك  وهــي  ف�شعودً�، 

تناق�شه.
حيدر  �الأ�شتاذ  ها�شم"  بني  "قمر  ثانوية  مدير 
�أتفق مع مثل هذه �لفكرة،  كاظم �شفيق قال: ال 
وز�رة  يف  �لتعليم  جمانية  مــع  تتعار�س  الأنــهــا 
�لرتبية، هذ� من ناحية، ومن ناحية �أخرى الأنها 
على  �لطلبة  وت�شجع  �لتفوق  مبد�أ  مع  تتعار�س 
للدر��شات  مركز  �ىل  نحتاج  لكننا  �التكالية، 
قبل  ودر��ــشــتــهــا  �لــرتبــويــة  �الأفــكــار  ال�شتيعاب 

تطبيقها.
�البتد�ئية  �لعرب"  "بالد  مدر�شة  مدير  �أمــا 
�الأ�شتاذ حامد عزيز �خلفاجي، فاأكد لنا �أن هذ� 
�ملقرتح قد ينجح، �شرط �أن تكون �الإد�ر�ت وطنية 
تطوير  يف  �الأمــو�ل  ��شتغالل  وميكنها  و�شريفة، 
�إعطاء  عن  ف�شاًل  �لتعليمية،  و�لهيئة  �ملدر�شة 
باالأمو�ل  �لت�شرف  يف  و��شعة  �شالحيات  �ملدير 
و�إبعاد �لروتني �الإد�ري لتحقيق �لفائدة �لق�شوى 

يف معاجلة �أي نق�س يح�شل يف �ملدر�شة.
مدير  ح�شني  ـــد  دري ــاذ  ــت �الأ�ــش ــــر�أي  �ل يخالفه 
من  �إنه  يقول:  �لعلمية" وهو  �ل�شيدية  "�إعد�دية 
�شنفرغ  الأننا  �ملقرتح،  هذ�  تطبيق  �ملمكن  غري 
�ملد�ر�س �العتيادية من �لطلبة �جليدين، وبذلك 
و�لتفوق  �ملتميزين  مد�ر�س  بني  فــو�رق  �شنخلق 

و�العتيادية.
و�أ�شاف: لي�س بال�شرورة �أن يكون �لطالب �لذي 
و�لدليل  متميزً�،  �ملتميزين  مد�ر�س  يف  يــد�وم 
للدر��شة  �لوز�رية  �المتحانات  نتائج  ذلك  على 
�الإعد�دية 2018-2019، �إذ كانت ن�شب �لنجاح 
بامل�شتوى  لي�شت  �ملتميزين  مــد�ر�ــس  بع�س  يف 
�ملــد�ر�ــس  درجــــات طــالبــنــا يف  و�أن  �ملــطــلــوب، 
 96( �ملعدالت  وفاقت  �أف�شل،  كانت  �العتيادية 

و 97(.
نحتاج اىل تعديالت يف القوانني..

�ملدير  به  علق  ما  هذ�  �لتطبيق،  �لفكرة ممكنة 
قي�س  �لدكتور  �لثانية  �لكرخ  بغد�د  لرتبية  �لعام 
�إن  قــائــاًل:  ��شتدرك  لكنه  �لكالبي،  ��شماعيل 
نحن  لذلك  �لتعليم،  جمانية  مع  يتنافى  �ملبد�أ 

�لتعليم  جمــانــيــة  قــانــون  مــر�جــعــة  �ىل  نــحــتــاج 
و�إجر�ء بع�س �لتعديالت عليه.

وز�رة  قو�نني  كل  �أن  �حلقيقة  �لكالبي:  �أ�شاف 
�لرتبية هي قو�نني ر�شينة، لكن مع تقدم �لزمن 
بع�شها  �أ�شبح  مت�شارع،  بنحو  �حلــيــاة  وتــغــري 
يف  تقدمت  �ملتطورة  فالدول  تغيري،  �ىل  يحتاج 
ثت  الأنها حدَّ بخطو�ت عمالقة،  �لرتبوي  �ملجال 
حاجة  يــو�كــب  ومبــا  ع�شري،  بنحو  قو�نينها، 
�ليابان  مثل  دول  �ملــثــال،  �شبيل  على  �ملجتمع، 
�أعلى  �ىل  قفزت  وغريهما،  �ملتحدة  و�ململكة 

�ملر�تب يف �لتطور �لرتبوي.
يف  �لرتبوية  �لقو�نني  مر�جعة  علينا  و�أ�ــشــاف: 
�لتعليم  يرغب يف  ملن  �ملجال  نف�شح  و�أن  �لعر�ق 
�ملــجــال  ف�شحنا  مثلما  �خلــا�ــشــة  نفقته  عــلــى 
دعم  مينع  مــن  يوجد  فــال  �الأهــلــيــة،  للمد�ر�س 
ملد�ر�شنا  �إيـــــر�د�ت  لتوفري  ــوي  ــرتب �ل �لــقــطــاع 
�لعايل )�لتعليم  �لتعليم  مثلما ما هو موجود يف 
ميد�نية  در��ــشــات  �ىل  نحتاج  نحن  �ملـــو�زي(، 
�لرتبية  حلقات  تر�جع  و�قت�شادية  و�إن�شانية 

وموؤ�ش�شاتها.

تلك  لتطبيق  �إلــيــنــا  و�شلت  كــثــرية  مــنــا�ــشــد�ت 
عر�شنا  �لرتبية،  وز�رة  مد�ر�س  على  �لتجربة 
هذه �لفكرة على �ملتخ�ش�شني يف جمال �لرتبية 

كانت  فماذ�  و�مل�شرفني،  و�ملعلمني  و�ملدر�شني 
�حل�شيلة؟

لو كان التعليم ر�سينًا؟!

مدر�شة  من  �شن�شول  ي�شرى  �جلامعية  �ملعلمة 
كان  لو  قالت:  �لثانية،  �لكرخ  ماجد" يف  "�بن 
�ملقرتح،  هــذ�  �ىل  �حتجنا  ملا  ر�شينًا،  �لتعليم 
من  ن�شتفد  مل  �لعر�ق  يف  نحن  �الأ�شف  مع  لكن 
يف  �أكــان  �شو�ء  �لتعليم  يف  �لناجحة  �لتجارب 
�متالكنا  من  �لرغم  على  �ليابان،  �أم  فنلند� 
عقواًل تربوية فذة من �لرتبويني �لقدماء �لذين 
�ل�شمعة  الإعـــادة  �لنجاح  مقومات  كل  ميتلكون 

�لطيبة �ىل �ملدر�شة �لعر�قية.
�لها�شمي  �إنعام  �ملتقاعدة  �ملدر�شة  ر�أت  يف حني 
مد�ر�س  على  �ملــو�زي  �لتعليم  مقرتح  تطبيق  �أن 

بعد جناحه الن�شبي يف التعليم العايل

هل ينجح التعليم امل�ازي
يف مدار�س وزارة الرتبية؟

طبقت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي جتربة التعليم املوازي، الذي يتيح للطالب 
الذي يح�سل على معدل اأقل بقليل من احلدود الدنيا للكلية التي يرغب باالنت�ساب اأن 

يتقدم للقبول فيها، مقابل ر�سوم مالية، وقد جنحت التجربة اىل حد ما يف وزارة التعليم 
العايل، وال �سيما يف اأو�ساط الطلبة الراغبني بالقبول يف الكليات الطبية والهند�سية. 

�الأ�شتاذ دريد ح�شني�الأ�شتاذ حامد عزيز �خلفاجي

بغداد/علي غني 
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�ىل  وتوجه  وعائلته  م�شتم�شكاته  ح�شن  �أبــو  مللم 
ق�شام  الإ�ــشــد�ر  �شكناه  حمل  على  حمكمة  �أقــرب 
�شرعي لو�لده �ملتوفى، و��شتب�شر خريً� عندما طبع 
له "�لعر�شحاجلي" ورقة و�حدة فقط ر�جيًا فيها 
�لورقة  �أخذ  �لق�شام،  ذلك  �إ�شد�ر  �الأول  �لقا�شي 
وم�شى نحو �لقا�شي وهو يقول يف �شره �حلمد هلل 

..تبدو �ملعاملة )�شهلة!(.
�لقا�شي  كتبه  ما  هذ�  �لالزم"  الإجر�ء  "�الإد�رة 

�الأول يف هام�شه.
- مرحبا �شت

- �أهاًل
- �لقا�شي حول هذه �لورقة �إليكم

- �شنو؟
- طلب ق�شام �شرعي

- حلظة
- تف�شل "جيب ذويل"

�ىل م�شت�شفى..... يرجى تزويدنا بن�شخة م�شدقة 
ل�شهادة �لوفاة

�شكن  بتاأييد  تزويدنا  يرجى  �ملحلي  �ملجل�س  �ىل 
�ملوما �ليه

�أحــو�ل.... يرجى تزويدنا ب�شورة قيد  �ىل د�ئرة 
بالربيد  تردنا  �ن  على  �لتاأ�شري�ت  كافة  �لعائلة 

�لر�شمي.
�مل�شتم�شكات  ��شتن�شخ  زحمة  مو  �ذ�  ح�شن  "�بو 

كلها على ن�شختني" 
�لطلب  وحتول  �أربعًا  �لورقة  �شارت  لقد  �هلل..  يا 

�ىل معاملة.
يف  معاملة  �أي  رحلة  بد�ية  �شديدة  بب�شاطة  تلك 

�لعر�ق، تبد�أ بورقة وال تنتهي بحقيبة.
اأحوال مدنية

نفذ �أبو ح�شن ما طلب منه يف ما يخ�س �مل�شت�شفى 
�لتي  �الأحــو�ل  د�ئــرة  �لبلدي وذهــب �ىل  و�ملجل�س 

فيها �شجالت عائلته، وقدم لل�شابط �مل�شوؤول كتاب 
" مفو�س...... الإجر�ء �لالزم  �ملحكمة فهم�س له 

�أ�شوليًا".
�ملفو�س  �ىل  �ل�شابط  تهمي�شة  ح�شن  �أبــو  �أخــذ 
عائلته  عن  ب�شوؤ�له  وبــد�أ  �لعائلة  �شجل  فتح  �لذي 
و�أ�ــشــمــائــهــم ومــو�لــيــدهــم وعـــن �ملــتــزوجــني فيها 
�ملفو�س  ��شئلة  على  �أجــاب  وقد  �أي�شًا،  و�ملتوفني 
له متوفاة قبل  �أخٍت  و�حدً� عن  �شوؤ�اًل  �إال  جميعها 

خم�شني عاما مل توؤ�شر وفاتها يف حينها.
�أن يذهب �ىل �شوؤون  �أبي ح�شن  طلب �ملفو�س من 
�حلــالــة  هـــذه  عــن  لال�شتف�شار  بــكــتــاب  �الأحـــــو�ل 

و�خطاء "ب�شيطة" �أخرى ظهرت يف �ل�شجل.
و�شل �لرجل �ىل �ملديرية �ملذكورة ليجد ع�شر�ت 
وملفات  �أور�قـــًا  �أيديهم  بني  يحملون  �ملر�جعني 
��شم  بني  م�شامينها  �ختلفت  كما  �ألو�نها  �ختلفت 
باكرث  يقر�أ  وحــرف  مكانها  من  "طافرة"  بنقطة 

من قر�ءة.
ي�شمع م�شكلة هذ�  �أبو ح�شن مع �ملر�جعني  �ندمج 
وي�شحك على م�شكلة ذ�ك لريتفع بعد قليل �شوت 
�أ�شماع  �ىل  و�شل  �لــد�ئــرة  باحة  يف  كبري  لرجل 
�لذي  �لكعبي  جندي  ريا�س  �للو�ء  �لد�ئرة  مدير 
م�شدر  �ىل  �أمكنه  ما  باأ�شرع  وو�شل  مكتبه  ترك 
"وين  �أخطاء  باحلديث:  �ل�شيخ  ��شتمر  �ل�شوت، 
نتفاجاأ  �أخطاء  �لهوية  يف  �ل�شجالت  يف  مرتوح" 
ــر  دو�ئ بــحــوزة  هــي  �لــتــي  بــوجــودهــا يف �شجالتنا 
نريد  وعندما  �أتـــت؟  �أيــن  مــن  نعرف  ال  �الحـــو�ل 
لها  ولي�س  �أول  لها  دو�مـــة  يف  ندخل  ت�شحيحها 
�آخر، وال نعرف حتى طريقة هذ� �لت�شحيح، طلب 
له هذه  �شرح  ثم  �لهدوء  �لرجل  ريا�س من  �للو�ء 
�أخطاء  هي  تردنا  �لتي  �الخطاء  �أكــرث  �الأخــطــاء: 
��شتعمال  ب�شبب  �ل�شابقة  �ل�شنو�ت  من  تر�كمية 
�ليدوية  �لكتابة  و�العتماد على  �لورقية  �ل�شجالت 
قلة  ومنها  �شحيحة  غري  وثائق  �ملو�طن  تقدمي  �و 
خربة �ملوظفني �أو �لتحريف و�لتزوير يف �ل�شجالت 

و�الأخطاء �الإمالئية و�الأ�شماء �لغريبة.
و�ل�شجالت  �لــو�قــعــات  بق�شميها  �ملــديــريــة  تقوم 
ما  وطلب  �ملــو�طــن  مــن  �ملقدمة  �لوثائق  بتدقيق 
يثبت �شحة �شدور تلك �لوثائق و�إ�شد�ر �الإيعاز�ت 
�لنافذة  �لقو�نني  مبوجب  �الأخطاء  تلك  بت�شحيح 

�ىل دو�ئر �الأحو�ل �ملخت�شة.
�شالحية  �شمن  تقع  منها  ق�شم  �الإيــعــاز�ت  هــذه 
�ىل  مــوكــلــة  �شالحيتها  منها  وقــ�ــشــم  مديريتنا 
�ل�شالحيات  وهـــذه  �ملــدنــيــة،  �الأحــــو�ل  مــديــريــة 
وح�شب توجيه وزير �لد�خلية �أعطي ق�شم منها �ىل 
دو�ئر �الأحو�ل يف �ملحافظات للتخفيف عن كاهل 

مو�طنيها هناك.
قبل  �الأحو�ل من  �شوؤون  ��شتمر �حلديث مع مدير 
�أمناء  �إن  �أحــدهــم:  قــال  عندما  �ملر�جعني  بع�س 
�ل�شجل �ملدين موظفون �أغلبهم لي�شو� من �أ�شحاب 
�ل�شهادة،  تنق�شه  بع�شهم  �أن  حتى  �الخت�شا�س، 
غري  �لكالم  هــذ�  �إن  �أجــابــه:  �لــد�ئــرة  مدير  لكن 
دقيق فاأكرث �أمناء �ل�شجل �ملدين �الآن من خريجي 
وهم  �ل�شجل  هــذ�  حل�شا�شية  و�ل�شباط  �لكليات 
�ملوظفني  مــن  �لقليلة  و�لــقــلــة  عــلــيــه،  مــوؤمتــنــون 
�لعليا  �ل�شهاد�ت  �أ�شحاب  من  لي�شو�  �ل�شابقني 
لكنهم �أ�شحاب خربة مرت�كمة وهذه �الأخطاء �لتي 

ترونها كلها لي�س لنا ذنب بها.
�ملو�طنني  مع  مفتوح  بنقا�س  ريا�س  �للو�ء  دخــل 
�الأخطاء؟  هذه  نحن  نتحمل  وملاذ�  �أحدهم:  فقال 
�لذي  �ملوظف  ت�شحيحها  يتحمل  �ن  و�ملفرو�س 
�أخــطــاأ! هــذ� �لــكــالم غــري دقــيــق، �أجــابــه �ملــديــر، 
و�أ�شاف: �لقيد خا�س باملو�طن وهو �أعرف بحالته 
وز�ر�ت  مــع  نعمل  ونــحــن  و�لعائلية  �الجتماعية 
فعقود  �لــعــدل  ووز�رة  �ل�شحة  وز�رة  مثل  عــدة 
�لزو�ج وحجج �لوالدة و�لوفاة ت�شدر من �ملحاكم 
وبيانات �لوالدة ت�شدر من وز�رة �ل�شحة فن�شطر 
�أور�قــه  �شحة  يثبت  �أن  �ملــو�طــن  من  �لطلب  �ىل 
لنا  يت�شنى  حتى  �لــدو�ئــر  تلك  من  وم�شتم�شكاته 
�ن نبت يف معاملته ومطابقتها لالأحكام و�لقو�نني 
م�شوؤولية  و�لت�شحيح  وحقوقه  هويته  على  حفاظًا 
جــزءً�  نحن  نتحمل  �ملو�طن  وبــني  بيننا  م�شرتكة 

و�نتم �ملو�طنني تتحملون �جلزء �الآخر.
بالت�شجيل  �لــد�خــلــيــة  وز�رة  ـــد�أت  ب هلل  و�حلــمــد 
ــكــرتوين �لـــذي يــعــّد خــطــوة مهمة يف �إ�ــشــد�ر  �الل
�شاهم  وقد  �الأخــرى،  �لثبوتية  و�الأور�ق  �لهويات 
ذلك يف تقلي�س �الأخطاء �ىل ن�شب تكاد ال تذكر، 
ــل �لــعــمــل وحــافــظ عــلــى حــقــوق �ملــر�جــعــني  وعــّج
ونوعية  �اللكرتونية  و�لطباعة  باحلجز �اللكرتوين 
تتطلبها  �لتي  �لثبوتية  �الأور�ق  وعــدد  �لبطاقة 

�ملعامالت يف �لدو�ئر �الأخرى.
رجل  وتكلم  و�ل�شكاوى  �ملناق�شة  د�ئـــرة  �ت�شعت 
مدينة  �أهــايل  "جبار" ومن  �أنــه  نف�شه  عن  عرف 
ويريد  �إنها بال حل  �لتي قال  �ل�شدر عن م�شكلته 
عجزت  �إذ�  فيها  �لبت  �شالحية  لها  �أخــرى  جهة 
ريا�س:  �لــلــو�ء  فاأجابه  �الأحـــو�ل  �ــشــوؤون  مديرية 
كان  �إذ�  حل  لها  لي�س  معامالت  هنالك  توجد  ال 

�لعر�قيني  هنالك ما تثبت �دعاء �ملو�طن فغالبية 
هم  �شابقًا  �أجريت  �لتي  �لتعد�د�ت  يف  م�شجلون 
موجودة  �لتعد�د�ت  وهذه  �أجد�دهم،  �أو  �أهلهم  �أو 
�خطاء  على  حتتوي  �لتي  �ملعاملة  �أما  وحمفوظة، 
و�إذ�  ـــر�أي،  �ل هيئة  على  فتعر�س  �شند  لها  لي�س 
يف  �لقانونية  �لــد�ئــرة  �ىل  �ملعاملة  ترفع  عجزت 
وز�رة  يف  �لقانونية  ــرة  ــد�ئ و�ل �الأحــــو�ل  مديرية 
�لقانون وهذ� طبعًا  لتكييف حالتها وفق  �لد�خلية 

يحتاج �ىل وقت بني �لربيد و�لتنفيذ.
اال�ستعالمات 

دخل على خط �ملناق�شة رجل قال �إن ��شمه "ق�شي" 
و�إنه "منت�شب" قائاًل: �شيادة �للو�ء نحن موظفون ال 
منلك يف �لعادة �لوقت �لكايف للمر�جعة، ن�شطدم 
لنا  ي�شمحون  وال  باال�شتعالمات  مر�جعتنا  عند 
�ل�شابط  ملناق�شة  �ملخت�س  �لق�شم  �ىل  بالدخول 
�مل�شوؤول بل ي�شتلمون منا �ملعامالت، �شحك �للو�ء 
�الأحــو�ل  �شوؤون  مديرية  يف  نحن  و�أجــابــه:  ريا�س 
مكان  لدينا  لكن  ��شتعالمات  موظف  لدينا  لي�س 
ــوقــوف فيه  �ل يــتــنــاوب على  �ملــعــامــالت  ال�ــشــتــالم 
�ملر�جعني  ال�شتقبال  �ملخت�س  �لق�شم  �شباط 
و��شتالم معامالتهم و�ال�شتفهام منهم على طبيعة 
�ملخت�س  �ملوظف  �إىل  ت�شليمها  ثم  �ملعامالت  تلك 
و�أحيانًا  �تخاذه،  �لو�جب  �الإجر�ء  عليها  م�شروحًا 
جتد مدير �لق�شم جال�شًا على هذ� �لكر�شي و�شاعة 

�أخرى ملعاونه وثالثة ل�شابط �آخر.
�نتهى �لدو�م �لر�شمي يف �ملديرية وخرج �أبو ح�شن 
بن�شف �شن �شاحك بعد �أن علم �أّن معاملته �لتي 
ولكنها  هنا،  �كتملت  حلملها  حقيبة  لها  ��شرتى 
�أحو�له  د�ئــرة  بني  �أخــرى  ملعاملة  �لبد�ية  كانت 

�ملدنية و�ملحكمة. 

جرت العادة يف التقاليد ال�سينمائية املرعية يف كل العامل اأنه اإذا حتولت ق�سة 
حقيقية اإىل فيلم �سينمائي، فاإن من الواجب االأخالقي واملهني والقانوين اأن 

ترد عبارة ت�سري اإىل اأن هذا الفيلم م�ستوحى من ق�سة حقيقية، يكتبون 
)BASED ON TRUE STORY(. احلكاية يف هذا التحقيق م�ستوحاة من 

ق�سة حقيقية وحدثت وحتدث و�ستحدث ماليني املرات يف العراق، بنظامه 
االإداري القائم اإىل االآن على الن�سخة العثمانية .. اأمتنى لكم م�ساهدة ممتعة:

ت�لد ورقة وت�شيخ يف حقيبة مالأى
ق�شة حياة "معاملة"

مازن الربيعي - ت�ش�ير:ح�شني طالب

�للو�ء ريا�س جندي �لكعبي
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عانى اأحمد من تاأجيل زواجه مرات عدة، ب�سبب ال�سعوبة التي واجهها يف اإجراء 
معاملة عقد الزواج، والوقت الذي يقت�سيه هذا االأمر، من بيان نتيجة اختبار تطابق 

دمه مع دم خطيبته، واالإجراءات االأخرى التي يجب عليه اإكمالها حتى يتم هذا 
العقد ب�سكل اأ�سويل.

ذوالفقار ي��شف

 4 مـــرور  بعد  فــوجــئ  عــامــًا(  �أحــمــد ح�شن )33 
�أعو�م على زو�جه، باأن جمل�س �لق�شاء �الأعلى قد 
�أعلن عن �نطالق خدمة عقد �لزو�ج �الإلكرتوين 
�لر�شافة  حمكمتي  من  كل  ويف  بغد�د،  عموم  يف 

و�لكرخ �الحتاديتني.
فرحتان" "الفرحة 

و�إجــازة  �ملوحدة  �لبطاقة  خدمَتي  �نطالق  بعد 
ــزو�ج  �ل بعقد  �إحلاقهما  مت  �إلــكــرتونــيــًا،  �ل�شوق 
عن  �لتخفيف  �إيجابياته  من  �لــذي  �الإلــكــرتوين 
كاهل �ملو�طن وتوفري �جلهد و�لتكاليف و�لتنظيم 
تقدم  نحو  متطورة  كخدمة  للمو�طنني،  ل�شالح 
�لوقوف يف  �ملعامالت دون  �إجناز  �لبلد، و�شرعة 
طو�بري تتعب �ملو�طن و�ملوظف �ملخت�س يف �إجناز 

معامالتهم.
�لفرحة  �شتت�شاعف  "�الآن  ح�شن:  �أحمد  يقول   
منذ  متزوجًا  ولكوين  �لــزو�ج،  على  �ملقبلني  عند 
من  يعاين  �أن  �أمتنى  ال  �أين  غري  �شنو�ت،  ــع  �أرب
عانيته  �لذي  �لزو�ج  عقد  باإجر�ء  يقوم  �أن  يريد 

يريد فرتة ر�حة  �لــزو�ج  قبل ذلك، فاملقبل على 
قبل زو�جه، وتنظيم �حتياجات �لزفاف وغريها 
يوم يف  �أهم  الأنه  �ليوم،  بهذ�  �ملتعلقة  �الأمور  من 
باأح�شن  فيه  يبدو  �أن  من  والبد  �لزوجية،  حياته 
�خلدمة  وهذه  ح�شن،  ووجه  مظهر  من  ماميكن 

هي ماحتقق له ولعرو�شه تلك �لغاية".
بوابة اإلكرتونية

وّفرت �خلدمات �الإلكرتونية �لكثري من �ملميز�ت 
�لتي تخدم �ملو�طن، فمن عناء �إجناز �ملعامالت 
من قبل �ملعقبني �ىل �لطو�بري و�لزخم �حلا�شل 
�إثر  �مل�شتح�شلة  �الأمــو�ل  �ىل  �لدولة،  دو�ئــر  يف 
�إجنازها، �أ�شبحت هذه �خلدمة متوفرة بني يدي 
�ملو�طن وهو يف منزله، فما �إن تزور موقع جمل�س 
�لق�شاء �الأعلى يف �شبكة �الإنرتنت، جتد �أن هناك 
خيارً� يتيح لك ت�شجيل معلوماتك �أنت ومن تريد 
عدة،  �إر�ــشــاد�ت  �ملوقع  ي�شم  حيث  بها،  ــزو�ج  �ل
ولكل  �لـــزو�ج،  عقد  لطالبي  وتوجيهية  تعليمية 

حالة �إجر�ء�ت خا�شة بها.

�الإلــكــرتوين  �لعقد  ت�شجيل  طالب  يــروم  عندما 
�لبدء باالإجر�ء�ت، يجب �أن مير مبرحلة �لفح�س 
موجودة  �خلا�شية  وهــذه  وخطيبته،  هو  �لطبي 
يف  �إخباره  يتم  �إذ  �ملوقع،  هذ�  خالل  من  �أي�شًا 
�أي موقع يجب �أن يجري �لفح�س �لطبي وح�شب 
ت�شجيل  يتم  �لتي  للمحكمة  �جلغر�فية  �لرقعة 
�أقرب  يف  �لطبي  �لفح�س  والإجــر�ء  فيها،  �لعقد 
الختبار  �لــدم  من  عّينات  ب�شحب  �شحية  عيادة 

مدى تطابقها بني �لطرفني.
وبعد ظهور نتائجه ُتبعث عن طريق نظام م�شرتك 
�شيجري  �لتي  و�ملحكمة  �ل�شحية  �لعيادة  بني 
�ىل  �لذهاب  قبل  ذلك  وكل  �لعقد،  ت�شجيل  فيها 
�ملحكمة، �أي �أنه يجب �إجر�ء �لفح�س �لطبي قبل 
�لت�شجيل يف ��شتمارة طلب �لعقد، وذلك الإ�شافة 
��شم �ملركز �ل�شحي �لذي �أقيم فيه �لفح�س يف 

��شتمارة �لعقد.
كب�سة زر

لهذ�  �أن  �لعتابي  عــادل  �شلو�ن  �ملحامي  يــوؤكــد 

للمخط�بني  ن�ع�م�ة  الإل���ك���رتوين
الزواج

ونقمة على املعّقبني

�ملــ�ــشــروع و�لــغــايــة �الأ�ــشــا�ــشــيــة منه 
�ملحاكم  عن  �ل�شغط  تخفيف  هي 
�إجنــاز  يف  كبريً�  زخمًا  ت�شهد  �لتي 
عــقــود �لـــــزو�ج و�لـــطـــالق، و�أيــ�ــشــًا 
من  �ملو�طنني  على  �ل�شغط  لتقليل 
و�ملتعبة،  �ملّتبعة  �لروتينية  �الإجر�ء�ت 
مظاهر  عــلــى  �لــقــ�ــشــاء  �ىل  ــافــة  �إ�ــش
�لف�شاد �مل�شت�شري من قبل �لبع�س من 
معقبي  عمل  و�إيقاف  �لنفو�س،  �شعاف 
�ملعامالت، وُكتاب �لعر�ئ�س �ملتو�جدين 
على �أبو�ب �ملحاكم، و�حلد من �بتز�زهم 
بطريقة  �ملعامالت  ترويج  يف  للمو�طنني 

غري م�شروعة، 
هو  �اللــكــرتوين  �لعقد  مامييز  �أهــم  �أن  مــوؤكــدً� 
حاالت  يف  �إال  �لقا�شر�ت  زو�ج  على  �لق�شاء 
معينة، �إذ يتم بعد �إر�شال فح�س �لدم من قبل 
�ملركز �ل�شحي �ىل �ملحكمة عن طريق �لربيد، 
على  و�ملو�فقة  �لعقد  ��شتمارة  ملء  �إمتام  وبعد 
و�حــدة  زر  بكب�شة  �ال�شتمارة  تبعث  �شروطه، 
�ىل �ملحكمة، بعدها يتم بعث ر�شالة ن�شية �ىل 
مر�جعته  مبوعد  الإخــبــاره  �لعقد  طالب  هاتف 
للعقد  �لتالوة  مر��شم  �أد�ء  يوم  وهو  للمحكمة، 
الإمتام  �لقا�شي  �ل�شيد  �أمام  و�ملثول  �ل�شرعي، 
�الأحـــو�ل  قــانــون  ح�شب  �لر�شمية  �الجــــر�ء�ت 

�ل�شخ�شية �لعر�قي يف �ملادة )3(. 
اعرتا�ص

�أ�شافت خدمة �لزو�ج �الإلكرتوين طفرة نوعية 
و�إ�شفاء  �ملو�طنني،  معلومات  تنظيم  جمال  يف 
خربة جديدة الأ�شحاب �ملكاتب �شو�ء �ملحامني 
�لذين ميار�شون مهنتهم باخت�شا�س يف حماكم 
�ملكاتب  �أ�ــشــحــاب  �و  �ل�شخ�شية،  �الأحـــــو�ل 

�شة من وز�رة �لعدل. �ملرخَّ
يوؤكد ح�شني فا�شل �لتميمي، حماٍم يف حمكمة 
من  �أن  يعتقد  �لبع�س  "�أن  �لــكــرخ:  ��شتئناف 
�شلبيات عقد �لزو�ج �الإلكرتوين هي كيف مييز 
�لقا�شي �ملخت�س ويتحقق من ر�شا �ملتعاقدين؟ 
�الأقارب  �أو�إجبارً� من  �إكر�هًا  �أن هناك  �أو هل 
�إذ ي�شكل  على �أحد �ملتعاقدين الإجر�ء �لعقد؟  
�لبع�س  ي�شتغلها  قد  خطرية  ثغرة  �الأمــر  هــذ� 

الإجــبــار و�إكــــر�ه �ملـــر�أة على �لـــزو�ج مــن �أحــد 
�ل�شغط  �و  �الإكــر�ه  هذ�  يح�شل  وقد  �أقاربها، 
�ملتعاقدين  ح�شور  الأن  �لقا�شي  �طــالع  دون 
�الإد�رة  قبل  من  �ملحدد  �ملوعد  �أثناء  �شيكون 
و�أن  ب�شرعة،  �ل�شخ�شية  �الأحـــو�ل  حمكمة  يف 
بع�س  يف  ي�شّعب  �ملحاكم  يف  �حلا�شل  �لزخم 
من  �لـــزو�ج  على  �الإكـــر�ه  من  �لتاأكد  �الأحــيــان 
عدمه، وقد �أثار هذ� �لت�شكيك و�لت�شاوؤل �لكثري 
�أن  غري  �لعر�قي،  �لنو�ب  جمل�س  �أع�شاء  من 
قبل  من  ُحددت  قد  �ملو�شوع  هذ�  على  �الإجابة 
جمل�س �لق�شاء �الأعلى باأن �لزو�ج وقبوله يحدد 
و�رد  �الإكر�ه هنا غري  �أن  �أي  �لقا�شي،  مبقابلة 
�لقا�شي  يتلوه  �لــذي  �ل�شفهي  �ل�شوؤ�ل  ب�شبب 
على م�شامع �ملتعاقدين للتاأكيد على عدم وجود 

�إكر�ه يف هذ� �الأمر".
وم�ستاهلها" خري  "�سايف 

ي�شيف �ل�شيد �لتميمي "�أن �لزو�ج، وما �أجملها 
�أحدهما  يحب  �ثنان  يقرتن  عندما  كلمة،  من 
�لـــزو�ج وما  �أجــمــل حلظات عقد  ومــا  �الآخـــر، 

�ملحاكم،  طــابــور  يف  �النتظار  خــالل  �أ�شعبها 
و�شحب �لوثائق �ملطلوبة، وفح�س �لدم �ملزعج 
�ملــو�طــنــني مــن بع�س  ��ــشــتــغــالل  ��ــشــافــة �ىل 
�أجل  ومــن  �ملحاكم،  يف  و�ل�شما�شرة  �ملعقبني 
�لــزو�ج  على  و�ملقبلني  �لعر�قي  �ملو�طن  ر�حــة 
�لتكنولوجيا  ق�شم   2019 عــام  بــد�يــة  �أعــلــن 
و�لنظم يف جمل�س �لق�شاء �الأعلى تفعيل خدمة 
يف  بها  �لعمل  ليبد�أ  �الإلــكــرتوين،  ــزو�ج  �ل عقد 
بغد�د  يف  �ل�شخ�شية  �الأحـــو�ل  حماكم  جميع 

وتقليل �لروتني �الإد�ري للمتعاقدين.
عن  له  �شوؤ�لنا  عند  �بت�شم  �لعبادي  �هلل  عبد 
طريقة �إجر�ء�ت عقد زو�جه، يقول:"لقد كنت 
�لعقد،  معاملة  مفرد�ت  يف  �لروتني  همَّ  �أحمل 
عانو�  قد  كانو�  قبلي  �إخوتي  من  تــزوج  فالذي 
�ملحظوظ  كنت  �أنــنــي  �إال  �الإجــــر�ء،  هــذ�  مــن 
وت�شهيل  �خلدمة  هذ�  تفعيل  مت  �أن  بعد  فيهم، 
هذ� �الإجر�ء للمقبلني على عقد �لزو�ج، لقد مت 
ُختم  وقد  ر�ئع،  وبتنظيم  طريقة  باأ�شهل  �الأمر 

�لعقد بقول �لقا�شي يل: �ألف مبارك".

املحامي �شل�ان عادل العتابياملحامي ح�شني فا�شل التميمي



نــعــم، �إنـــه هــو �ــشــارع �أبـــي نــّو��ــس بــدمــه وحلمه، 
ب�شر�خه  وجــربوتــه،  بتو��شعه  وورعــه،  مبجونه 
�شارع  وطي�شه،  بحكمته  وحزنه،  بفرحه  و�شمته، 
�و  �أَر  �أغلبها ومل  �أبــدً�، ذرعت  �ل�شو�رع  ت�شبهه  ال 

�أ�شعر باأن بع�س �أبي نّو��س كان فيها. 
�أ�شباغ �لطائفية  تلونها  لوحة عر�قية خال�شة مل 
�و �لقومية، كتب يف هوية �أحو�له �ملدنية: عر�قي.

�لده�شة  تلك  و�شط  جمانية  �أريكة  على  جل�شنا 
وكاأننا  بال�شحر  �ملــغــردة  و�لــو�حــة  �جلــمــال  مــن 
فر�شته  م�شروط  بت�شاوؤل  يتهام�شان  ع�شفور�ن 
�أحـــد�ث �لــيــوم مــفــاده �أن �أمــري �لــ�ــشــو�رع لي�شت 
�أطالل  وال  كنائ�س  �أجر��س  وال  جلو�مع  �آثــار  فيه 
معابد، ال قبور �أنبياء �و مر�قد �أولياء �أو مقامات 
�شاحلني، �الإعجاز هو كيف خال هذ� �ل�شارع من 
كل ما هو ديني؟ ومل يتعن�شر �أو يُلذ بخيمة حزب 

ومن  و�لبعثي  �لليرب�يل  هــنــاك،  �ملارك�شي  مــا، 
�عتنق �الإ�شالم �ل�شيا�شي، ومن حتاور مع �الإحلاد 
خل�شة كلهم هناك، كيف �جتمعو� على ع�شق �شارع 
حدث  ما  �أجهل  كيف  مبادئ؟  على  يجتمعو�  ومل 
ويحدث؟ هل خطط لهذ�؟ عماًل مبقولة �شاحبه 
كانت  زمــن  يف  قــال  حــني  با�شمه  ت�شمى  �لـــذي 

�لبد�وة و�لتع�شب �لديني حا�شرة فيه:
و�هلل ما طلعت �شم�س وال غربت

�إال وحّبك مقرون باأنفا�شي
ما يل وللنا�س كم يلحونني �شفهًا
ديني لنف�شي ودين �لنا�س للنا�ِس

�لنا�س  وديــن  لنف�شي،  ديني  هــاين  �بــن  يا  نعم، 
دين،  قــدر  من  يحط  ومل  �أحـــدً�  يهُج  مل  للنا�س، 
هــو يف  وهــا  ديــنــي،  دينكم ويل  لكم  ــال  ق و�إمنـــا 
وال  مذهبية  وال  طائفية  ال  �أر�د،  كما  �ــشــارعــه 

�أحد هناك  �أخرى، مل ي�شاأل  تف�شيل لقومية على 
�ل�شاعر جان دمو عن مرجعية والدته ومل يفت�س 
فوجئ  وال  هويته،  عن  �حل�شريي  جيب  يف  �أحــد 
هاج�شهم  قوميته،  عن  ي�شاأله  مبن  يومًا  �لبياتي 
نّو��س..  �أبــو  وخيمتهم  �لوطن  و�شاغلهم  �ل�شعر 
وجدت،  �إن  مر�رته  بحالوة  �لعمر،  بطول  �شارع 
�أ�شكره  مازح  بعقل  �ختمرت  �إن  حالوته  ومبر�رة 

�لطي�س.
�شهادة ميالد �ل�شارع ت�شري �ىل �لعام 1934، حني 
�شق �لنهر على �أنقا�س �شدة تر�بية �أن�شئت لتفادي 
�لعام  منذ  بال�شارع  �لعمل  بد�أ  �إذ  دجلة،  في�شان 
مــرورً�  �لر�شيد  �شارع  نهاية  من  ممتدً�   ،1932
"�جلمهورية حاليًا"  �مللكة عالية  من حتت ج�شر 
من  دجلة  لنهر  حماذيًا  �ملعّلق  باجل�شر  و�نتهاًء 
�شفته �ل�شرقية، ومل يكن �ل�شارع بهذ� �الت�شاع يف 

بد�يته حيث كان عر�س �ل�شارع �أربعة �أمتار فقط.
�لــذي  �لــقــدمي  �شديقي  هــنــاك:  كلهم  تذكرتهم 
عــّلــمــنــي كــيــف �أ�ــشــنــق عــافــيــتــي بــخــيــوط دخــان 
�أن يقنعني بغر�م  �أبي �لذي رحل دون  �شيكارتي، 
�لنبل،  وتر�تيل  �لقد��شة  �إغــر�ء�ت  رغم  �مل�شجد 
�أخي �لذي ر�شمني بلوحته �أوتار عود عّلقت بكف 
�الأريكة  تلك  على  جال�شة  وهي  حبيبتي  جمنون، 

تكتب ر�شائل ع�شقها يل بحرب �لورد.
 هنا على هذه �ل�شفاف كان ح�شني مرد�ن يكتب 
وعبد  �لعّفة،  ملحكمة  �لعارية  ق�شائده  مظلومية 
�الأمري �حل�شريي بجانبه يّوثق للتاريخ �لذي ير�ه 
�شر هزمية �لطرق من خطاه، و�لن�شاء من حيائه، 
�ل�شعر�ء  من  موّقعًا  �ل�شعري  �لبيان  كان  هناك 
خيمة  عن  �ل�شارع  يف  يبحثون  وهــم  �لعر�قيني، 
يلوذ بها �إبد�عهم.. متى؟ عام 1969 لت�شدر بعد 

ذلك جملة �ل�شعر، �أين؟ هناك يف مقهى يا�شني.
ميتد �شارع �أبي نّو��س من �جلد�ر �جلانبي لثانوية 
�جلادرية  حي  حتى  حاليًا"  "�لعقيدة  �لر�هبات 

قبالة جممع �ملنطقة �خل�شر�ء.
�لعربي �حل�شن  �ل�شاعر  �إىل  �ل�شارع  ت�شمية  تعود 
بن هاين �مل�شهور بـ )�أبي نّو��س( و�ملعروف ب�شاعر 
�لو�شف  و�لذي غلب على �شعره  و�ملدنية،  �ملدينة 

�لتي عربت  �ل�شعرية  و�ل�شورة  و�حلكمة  �جلميل 
�شد  �شعرية  بــثــورة  قــام  مدينة  �شاعر  روح  عــن 
�الألفاظ �لبدوية، متبنيًا �حلياة �حل�شرية بجميع 

تفا�شيلها . 
ولد �بن هاين عام 763 وتويف عام 814 للميالد 
ون�شاأ يف مدينة �لب�شرة �لتي غادرها لي�شتقر يف 

بغد�د.
�أزيــح  نــّو��ــس  الأبــي  كبري  متثال  �ل�شارع  يتو�شط 
�لعر�قي  �لفنان  نحته   ،1972 عــام  عنه  �ل�شتار 
�لر�حل �إ�شماعيل فتاح �لرتك. �أما �ملعامل �الأخرى 
له،  وع�شيقة  به  ل�شيقة  وهي  �ل�شارع،  �لتي متيز 
فاأهمها ن�شب �شهريار و�شهرز�د وما ميثالنه من 
و�أخبار  و�لعرَب،  بالرتف  �ملتخم  �لتاريخ  حكايات 
و�أ�شاطري  �الإنــ�ــشــان  ـــو�در  ون و�ل�شالطني  �ملــلــوك 
�حلــيــو�ن، وحــكــايــات �لــديــن و�لــدنــيــا و�حلــالل 

و�حلر�م.
�خلالد  دجــلــة  �شفاف  على  بــوجــوده  و�لن�شب 
ومبدع  وليلة،  ليلة  �ألف  �أ�شطورة  وميّجد  يحاكي 
حكمت  غني  حممد  �لر�حل  �لفنان  هو  �لن�شب 
�شباب  فــعــالــيــات  و�أقــيــمــت   ،1972 عـــام  ـــك  وذل
نّو��س  �أبــي  �شارع  و�شيظل  وظــل  بقربه،  �ل�شالم 
ل�شنو�ت م�شت و�أخرى مقبلة �شارع �لفرح و�حلب 

و�جلمال. 
�أنفك  �ل�شارع حتى متالأ  �إن تدخل  ما  �ل�شابق  يف 
�أي  �أن  �أظن  وال  �مل�شوي،  �ل�شمك  ر�ئحة  وجوعك 
�شائح �أجنبي �أو عربي �شو�ء كان م�شوؤواًل كبريً� �أو 
باأكلة  لينعم  نّو��س  �أبا  وق�شد  �إال  ب�شيطًا  مو�طنًا 
�لعمر، بل ويلتقطون �ل�شور مع �ل�شمك قبل وبعد 
�شّيه لريوو� يف بلد�نهم حكايات عن �أكلة عر�قية 
�شوى  �لعامل  يف  مكان  �أي  بها  ينفرد  ال  خال�شة 
بيع  �أماكن  تعدد  من  �لرغم  وعلى  دجلة،  ل�شيق 
�ىل  ت�شل  ولــن  مل  لكنها  �ليوم،  �ل�شمك  و�شو�ء 
 " �أغنية  �أنغام  �مل�شوي على  نّو��س لذة  �أبي  �شمك 

يا�شياد �ل�شمج �شيديل بّنية".
 ما �أ�شعدين و�أنا �أنظر �إىل  متثال �أبي نو��س د�خاًل 
�إىل �شاحته كز�ئر وهو يرفع كاأ�شه وكاأنه مينحك 
مو�فقة �لدخول يف حياة �شارع �أقل ما يو�شف به 
�إال من عذوبة  �أنه �شارع �ال�شتقالل من كل �شيء 
و�إليها  معها  ليكون  عنها  يتنازل  ال  فهو  �حلياة، 
�لقيا�س،  نعم  �لقيا�س،  �ل�شارع  فهو  و�أبــدً�،  د�ئمًا 
�لعر�قي  �ملجتمع  حالة  يعرف  �أن  يريد  من  الأن 
و�أو�شاعه، عليه �أن يذهب �إىل �أبي نّو��س.. فهناك 
�شيجد �شالته وعلى م�شاطب متنزهاته و�أر�شفته 

ياأتيه �خلرب �ليقني، ويتمنى لل�شارع �أالينتهي.

الليلة الثانية
بعد الألف

يف  التوايل  على  التا�سع  مبهرجانهم  بغداد  �سباب  احتفل  ال�سعار  هذا  حتت  دائمًا"..  الطريق  هو  "ال�سالم 
يوم ال�سالم العاملي، الزمان هو الرابع والع�سرون من ال�سهر املا�سي، اأما املكان فكان حدائق �سارع اأبي نّوا�ص 

حيث تعانقت االألوان مع املو�سيقى، واالأغاين مع امل�سرح، واحلب مع ال�سالم، اإن ماراأيته هناك مل يثلج �سدري 
فقط، بل جال بي يف اأزقة املا�سي واأنا اأقول: كم متنيت لهذا ال�سارع اأال ينتهي واأنا اأ�سري بجانب حبيبتي يف 
ثمانينات القرن املا�سي، نعم.. متنيت وبعنف، كعنف اجلبهات يف تلك احلرب امللعونة التي عدت منها �ساملًا 

بال�سدفة املتاأتية من دعاء االأمهات واحلبيبات.
ي��شف املحمداوي

�شارع اأبي نّ�ا�س..
السنة الرابعة عشرة العدد )345( 30 ايلول 2019 alshabaka aliraqya
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�ملر�شحني  �لقطبني  هما  و�الأم،  �الأب  كان  و�ذ� 
�الأ�شرية،  �لنز�عات  لقيادة  غريهما  من  �أكــرث 
فذلك يعني �أن مع�شلة ال �أ�شعب وال �أعقد منها 
�آثــارهــا  وتـــرتك  �جلــديــد  �لن�سء  تربية  تــو�جــه 
ب�شورة  �الأطفال  وت�شرفات  �شلوك  يف  �لعميقة 
�آنية وم�شتقبلية على حد �شو�ء. ولعله من �ملفيد 
�شلفًا �أن نقف عند �إ�شارة بليغة تعنى بها �ملباحث 
�الجتماعية و�لنف�شية معًا، فهي توؤكد �أن "�لور�ثة 

�الإن�شان  �شخ�شية  بناء  على  تتعاونان  و�لبيئة" 
�لكثرية  و�الآر�ء  �لتفا�شيل  عن  �لنظر  وبغ�س 
تكوين  يف  �لعاملني  �أحــد  �أولوية  عن  قيلت  �لتي 
�أن  هو  فيه  خالف  ال  �لــذي  فاالأمر  �ل�شخ�شية، 
�ل�شورة  ر�شم  و��شعًا يف  يحتل حيزً�  منهما  كاًل 

�لكلية لالإن�شان.
�أن ما يعنينا هنا �أكرث من غريه، هو �لعامل �لبيئي 
�لذي تبد�أ تاأثري�ته منذ مر�حل �لطفولة �ملبكرة 

�ملر�هقة.  �شن  من  متاأخرة  مر�حل  �ىل  ومتتد 
ولو �أخذنا بتعريف �لدكتور عبد �لعزيز �لقو�شي 
باأن  �لنف�شية(  �ل�شحة  )�أ�ش�س  �لقّيم  كتابه  يف 
�لبيئة هي جميع �لعو�مل �خلارجية �لتي توؤثر يف 
�ل�شخ�س من بدء منوه، فهذ� يدل على �أن عامل 
�لبيئة هو من �ل�شمول و�لتنوع و�ل�شعة �ىل �حلد 

�لذي ي�شعب ح�شره �أو �قتفاء �أثره.
ــاأن  ب �ملـــذكـــور-  �لــتــعــريــف  –على وفـــق  ال�ــشــك 

هي  تكن  مل  �إن  �لبيئة  عنا�شر  �أحد  هي  �لرتبية 
�لرغم  على  ��شتثناء،  دون  من  �لعنا�شر  �أهــم 
فهو  �لنطاق  و��شع  نف�شه  �لرتبية  مفهوم  �أن  من 
و�ملجتمع  و�الأ�شدقاء  و�ملدر�شة  �لبيئة  تاأثري�ت 
نت�شور  �أن  ميكن  �الأ�شا�س  هذ�  وعلى  و�ملحلة.. 
�لتي  �ل�شلبية  �أو  �الإيجابية  �لتاأثري�ت  حجم ونوع 
ترتكها عالقة �الأبوين وتكوينة �ملنزل على �لبناء 
�لرتبوي  �لبناء  عموم  وعلى  و�لعقلي  �لنف�شي 

لالأبناء.

البيت حجر االأ�سا�ص
يف  �خلارجي  �ملحيط  �شاأن  من  �لتقليل  ي�شح  ال 
لكن  �لطفل،  ل�شخ�شية  �لعامة  �ملفرد�ت  تكوين 
يا�شني،  �أحالم  �لدكتورة  ر�أي  يبقى، على  �لبيت 
�لعمرية  �ملر�حل  يف  وخا�شة  �الأ�شا�س  حجر  هو 
�الأوىل، ويف هذ� �ملجال ت�شري �لباحثة �الجتماعية 
ليلى �إ�شماعيل �ىل �أن �لتجارب �ملبكرة يف حياة 
�لطفل تبد�أ مع هذ� �لعامل �ل�شغري، عامل �ملنزل 
يعني  وهذ�  �لرئي�شة  نو�ته  �لو�لد�ن  يوؤلف  �لذي 

باأن مرحلة �لطفولة ذ�ت ح�شا�شية مفرطة.
يولون  �لنف�شية  �لــدر��ــشــة  حقول  يف  �لعاملون 
�شنو�ت،   )10-5( بني  خا�شة  �لطفولة،  مرحلة 
قدرً� متميزً� من �الهتمام ويدعون �ىل �شرورة 
�النتباه �ىل هذه �ملرحلة �لتي تت�شكل فيها ذ�كرة 
�لكبري  ــدور  �ل على  وي�شددون  �ملبكرة  �لطفولة 
�لذي ميكن �أن يلعبه �الأبو�ن، �إذ ما ز�ل �ل�شغري 
�شمن  لو�شعها  وقابلة  مطاوعة  طرية  عجينة 
�ل�شورة �ملطلوبة حتى قال بع�شهم �أن �لرجل ما 

هو �إال �شورة �لطفل.
�أن �أغلب �لبيوت تتعر�س �ىل هذ�  * من �ملعلوم 
�لنوع �و ذ�ك من �لنز�عات �لعائلية، وعلى وجه 
ذلك  �آثــار  هي  ما  ترى  �لو�لدين،  بني  �لتحديد 

على �الأبناء؟
هو  خطورة  ــار  �الآث تلك  �أ�شد  �أن  قناعتي،  يف   -
�هتز�ز �ل�شورة �لتي ترت�شب يف ذ�كرة �لطفل، 
�أي �أن جتربته مع �لعامل �لذي يتعرف عليه الأول 

مرة �شتكون مريرة.
* كيف؟

م�شتو�ها،  كان  �أيــًا  �الأبوين  بني  �خل�شومات   -
منهما  كاًل  �أن  �أي  طبيعية،  غري  حالة  عن  تعرب 
عادة  �مل�شحوب  �النفعال  من  بقدر  يت�شرف 

ولغة  �ألــفــاظ  مــن  �إلــيــه  يقود  مــا  بكل  بالغ�شب، 
بع�س  ت�شل  وقد  �أحمق،  ت�شرف  �أو  "منفلتة" 
قمة  وهــذ�  و�ل�شرب  �ل�شتائم  �إىل  �ل�شجار�ت 
�لــنــوع من  بــهــذ�  يــتــزود  �لطفل  الأن  �خلــطــورة، 
�لعالقة �لتي متثل عامله �ملعريف �لوحيد، وقد ال 

يجد �شريً� يف تقليدها على �شعيد �مل�شتقبل.
�ل�شجار  �أن  مع  يا�شني:  �أحــالم  �لدكتورة  تقول 
من �أي م�شتوى �و نوع يوؤدي �ىل �نهيار �ل�شورة 
لالأطفال،  تقدميها  "يفرت�س"  �لتي  �جلميلة 
لكن �خلطر ال يقف عند هذ� �حلد، ففي �لعادة 
منحاز  وهو  �الأبــوي  �لنز�ع  بعد  �ل�شغري  يخرج 
كان  ومهما  باطاًل،  �أو  حقًا  �لطرفني  �أحــد  �ىل 
�نحيازه،  �و  تعاطفه  كــان  جهة  �أيــة  ومــع  موقفه 
�أحد  الأن  حياته،  يف  �شيحدث  كبريً�  �شرخًا  فاإن 
�الأبوين "�شي�شقط يف نظره" و�شوف يرت�شخ قدر 
هذ�  يف  ما  و�أ�شو�أ  �شده،  و�لعدو�نية  �لعد�ء  من 
�ملوقف �لعدو�ين �أنه كامن من �أعماق �لنف�س ال 
يظهر على �ل�شطح لكي متكن ت�شويته �أو عالجه.
يوؤكد �مل�شرف �لرتبوي �ل�شيد حممد جا�شم على 
�أن �الأ�شر �لتي تعاين من عدم �ال�شتقر�ر ب�شبب 
�لو�لدين  بني  �مل�شتمرة  و�خل�شومات  �ل�شجار 
�لدر��شي  �لتدين  من  درجة  على  �أبناوؤها  يكون 
حت�شيلهم  مــ�ــشــتــوى  يف  �لــو��ــشــح  و�لــ�ــشــعــف 
ذلك  ويعلل  �ال�شتيعاب،  على  وقدرتهم  �لعلمي 
من  كثريً�  �الأبناء  تفقد  �الأبوية  �مل�شاحنات  باأن 
ونف�شيًا  ذهنيًا  �ملطلوب  �لــتــو�زن  �ىل  حاجتهم 
و�أعتقد باأن �خلطاأ �لفادح �لذي يرتكبه �لو�لد�ن 

يكمن يف نظرتهما �لقا�شرة �ىل �أبنائهما.
* باأي معنى؟

ال  �الأمـــر  و�أن  ــااًل  �أطــف ــو�  مــاز�ل �أنــهــم  - مبعنى 
�شوؤون  مــن  �ــشــاأن  هــو  �ل�شجار  �أن  �أي  يعنيهم، 
مثل  بــاأن  فاتهم  وقد  �ل�شغار،  يدركه  ال  �لكبار 
للطفل  تقدير  �شوء  متثل  �لقا�شرة  �لنظرة  هذه 
فاإذ� كان غري  وعدم فهم �شخ�شيته �حلقيقية، 
معني باأمر �مل�شاجرة فهذ� ال يعني باأنه بعيد عن 

نتائجها و�أ�شلوبها و�نعكا�شاتها.
ــة لغة  ــش تــــروي �لــ�ــشــيــدة رجــــاء هــا�ــشــم )مــدر�
�إجنليزية( �أنها عرب جتربتها �لطويلة يف ميد�ن 
�أكرث من عقدين قد مل�شت،  �لتدري�س على مدى 
يعانون  �لــذيــن  �لطلبة  �أن  و��ــشــحــة،  بــ�ــشــورة 
�خل�شومات  ب�شبب  �ــشــو�ء  عائلية  متاعب  مــن 

عدم  �أم  �لو�لدين  بني  �مل�شتمرة  و�مل�شاجر�ت 
عالمات  عليهم  تظهر  ما  غالبًا  �ن�شجامهما، 
ويف  �لدرو�س،  �أثناء  يف  �لرتكيز  وعــدم  �ل�شرود 
من  �أكرث  �لطالبات  يف  ذلك  تاأثري  يكون  �لعادة 
�شبه  كانت  طالباتي  �إحــدى  �أن  �أذكــر  �لطالب، 
خوف  حالة  وتعي�س  �ل�شف  عن  ذهنيًا  غائبة 
�ىل  و��شتمعت  بها  �نفردت  وحني  طبيعية،  غري 
م�شكلتها يف حماولة لتقدمي �لعون لها، مل تتو�ن 
�ــشــود�ويــة  كــانــت خا�شعة الأفــكــار  �لــبــكــاء،  عــن 
حــدث  ــو  ل فيما  �مل�شتقبل  عــن  قــامتــة  و�ــشــورة 
�أن  فكرة  حتتمل  ال  �إنها  و�لديها،  بني  �نف�شال 
تعي�س �أمها مطلقة، و�ل�شيء �لذي لفت �نتباهي 
كانت  �لطالبة  �أن  هو  رجــاء-  �ل�شيدة  –تقول 
عن  تتحدث  كانت  لو  كما  و�لــدهــا  عن  تتحدث 

رجل غريب يكرهها ويكره �أمها.
قريبة  حالة  �خلالق  عبد  �شامل  �لدكتور  ويذكر 
عليها، الحظ  �شاهدً�  وكان  �أحد جري�نه  تخ�س 
�الأب  عمد  �لزوجني  بني  �ل�شجار�ت  ب�شبب  �أنــه 
�أمــام  لزوجته  ب�شعة  �شلبية  �ــشــورة  ر�ــشــم  �إىل 
بح�شورهم،  �إهانتها  يتق�شد  وكــان  �أبنائهما 
�خلالق،  عبد  �لدكتور  يقول  كما  �ملوؤ�شف،  ومن 
فقد  و�لدهم،  تقليد  عن  يتورعو�  مل  �الأوالد  �أن 
كانو� يتطاولون يف �لكالم على �أمهم حمتمني �أو 
م�شجعني ب�شحكات �الأب �أو �شكوته، و�لغريب يف 
ما يرويه �لدكتور هو �أن �الأوالد ما �إن بلغو� �شن 
نف�شه  �الأب  على  يتطاولون  ر�حو�  حتى  �ل�شباب 
من غري �أن يقدر على ردعهم، الأنهم كانو� على 
متوقع  �أمر  وهذ�  �أيديهم..  ال�شتعمال  ��شتعد�د 

بالطبع.

االأبواب املغلقة
هل ثمة حل؟

�الأ�شتاذ  �لــرتبــوي  عــبــارة  ��شتعري  �أخـــرى  مــرة 
حممود �لعبيدي عندما نفرت�س حلول �شتاء من 
�أن نفرت�س وجود  غري قر�شة برد ميكن عندها 

بيت ال يعرف �مل�شكالت.
* و�حلل؟

�ملقدمة  ويف  �أهمها  لعل  كثرية،  حلول  هناك   -
�الأبناء  م�شوؤولية  معنى  �الأ�ــشــرة  تعي  �أن  منها 
وكيفية حتمل هذه �مل�شوؤولية و�إال فمن �الأف�شل �أن 

ال ينجبا )�أعني �الأبوين( �أطفااًل باملرة.

زوجية يف غرف
معارُك

مغلقة!!
حني نفرت�ص حلول �ستاء من غري قر�سة برد، ميكن اأن نفرت�ص 
عندها قيام بيت ال يعرف امل�سكالت، وتلك من املعجزات التي ما 

اأنزل اهلل بها من �سلطان.

كتابة: ح�شن العاين- ر�ش�م: خ�شري احلمريي
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* �أال يبدو مثل هذ� �حلل �شبه م�شتحيل؟
- بل هو �حلل �ملثايل.. مبعنى �أن �لطفل م�شوؤولية 
و�أن على �لو�لدين �إدر�ك هذه �حلقيقة �لتي هي 
من �ألف باء �أية عائلة.. �أو من �ألف باء �أية تربية.
�لعبيدي  �لــ�ــشــيــد  يــو��ــشــل  حــقــيــقــة،  هــنــاك   -
��شتثناء  بــــدون  عــائــلــة  �أيــــة  �أن  هــي  حــديــثــه، 
�أو  �الجتماعي  �أو  �لثقايف  م�شتو�ها  كان  ومهما 
�أبنائها حر�شًا  تربية  �القت�شادي، حتر�س على 
�شورة،  �أف�شل  على  يكونو�  �أن  وتتمنى  �شديدً�، 
�مل�شكلة  ولكن  مــ�ــشــوؤول،  بــاأنــه  ــدرك  ي فاجلميع 
"جهل" �أغلب �لعو�ئل لو�شائل �لرتبية  تكمن يف 
�ل�شجار  �أو  �ل�شد�م  جتنب  ومنها  �ل�شحيحة، 

�أمامهم.
�نتباه  �أهمية  توؤكد على  �لدكتورة �شمرية فا�شل 
�لو�لدين �ىل �شرورة �أن يكون �أي �شجار مبناأى 
دعت  �و  �ملــوقــف  �قت�شى  و�إذ�  �ل�شغار،  عــن 
فعلى  �نفجار،  �أو  غ�شب  حلظة  يف  �لــ�ــشــرورة 
ويحولو�  باأع�شابهم  يتحكمو�  �أن  �الأمــور  �أولياء 
حــو�ر  �أو  عتاب  لغة  �ىل  �لعنيفة  �ل�شجار  لغة 
يت�شمن  ال  ولكنه  مت�شنجًا،  حــو�رً�  كان  لو  حتى 
تنهي  �ملــفــرد�ت  هــذه  مثل  الأن  نابية،  مــفــرد�ت 

�شورة �لو�لدين �جلميلة �لتي يعتقد �الأوالد باأنها 
�لكون. يف  "�أعظم" �شورة 

�إ�شماعيل  ليلى  �الجتماعية  �لباحثة  وتخطو 
خطوة عملية �أو�شع وهي ت�شري �ىل �أن �لدر��شات 
برتبية  �خلا�شة  و�ملــبــاحــث  �حلديثة  �لنف�شية 
بني  �ل�شجار�ت  �أن  على  جميعها  توؤكد  �لن�سء 
مثلما  ــكــاره  �إن ي�شعب  و�قــعــًا  كونها  �لــو�لــديــن 
�لذهبية  �لن�شيحة  فــاإن  لذلك  جتنبه،  ي�شعب 
�أن  هي  �شو�ء  حد  على  و�الأب  لــالأم  تقدم  �لتي 
تكون نز�عاتهما يف مكان بعيد عن مر�أى وم�شمع 
ويعمد�ن �ىل  نومهما  كاأن يدخال غرفة  �الأوالد، 

غلق �لباب عليهما ب�شورة حمكمة.
* هل يبدو مثل هذ� �لت�شرف مقبواًل �و منطقيًا؟

بعيد  حد  �ىل  ومنطقي  جــدً�  مقبول  هو  نعم   -
ماد�م �لعمل به يتم باتفاق م�شبق بني �لطرفني.

* كيف؟
من  خا�شًا  منطًا  �أ�شرة  لكل  �أن  �ملعروف  من   -
مثل  ت�شبح  �لتي  و�الأعــر�ف  و�لتقاليد  �لعاد�ت 
و�ال�شتيقاظ  و�لنوم  �لطعام  فاأوقات  "�لقانون"، 
مع  جميعها  �لرتفيهية،  و�ل�شفر�ت  و�لــزيــار�ت 
�الأيام تخ�شع لنظام �أو عرف �أو تقليد، حالها يف 

عليها  �التفاق  يتم  منزلية  ق�شية  �أية  حال  ذلك 
�أو  كاالإنفاق  �العتياد  يفر�شها  �أو  �لو�لدين  بني 

�لتب�شع �أو �ملمنوع �أو �مل�شموح.. �لخ
هذ�  مثل  متار�شني  هل  �شاألت:  �إذ�  �شلفًا  �أعتذر 

�الأ�شلوب يف �ملنزل مع �الأوالد؟
وباأمانة  �أبــدً�..  �ل�شوؤ�ل  هذ�  مثل  يحرجني  ال   -
عالية �أقول لك: حت�شل بني �حلني و�حلني �الآخر 
�إىل  فنعمد  زوجــي  وبني  بيني  منزلية  �شجار�ت 
�إىل  �أو  �لبيت، نذهب يف جولة حرة  حلها خارج 
�ملنزل من  �ىل  نرجع  �ملــر�ت  بع�س  ويف  مطعم، 
دون �أن نتو�شل �ىل حل، �أي تبقى �مل�شكلة قائمة 
يكلم  ال  �أحـــدً�  �أن  حــد  �ىل  متخا�شمني  ونبقى 
بذلك  ي�شعرون  ــا  �أوالدن جنعل  ال  ولكننا  �الآخــر، 
�شيء  كل  وكــاأن  نت�شرف  ح�شورهم  ففي  ــدً�،  �أب
على  ونتعاون  ويحدثني  �أحدثه  طبيعي..  بيننا 
"مت�شية" �أمور �لبيت وحاجيات �الأبناء بال�شورة 

�لتي �عتادو� عليها و�ألفوها ب�شورة يومية.
�أنها  فيها  مــا  و�أجــمــل  جميلة..  تــربــويــة  فــكــرة 
ونت�شاجر  بعيدً�  �الأوالد  ندع  ال  فلماذ�  ب�شيطة.. 

ور�ء �الأبو�ب �ملقفلة؟
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عبد اهلل �شخي

تاأمالت

بعد انقالب �شباط عام 1963 هيمنت عليه فكرة الرواية 
ف�شعى اإىل اإعادة بناء احلياة الفالحية اإذ اأنتج رباعية 

هي الأوىل من ن�عها يف الأدب العراقي، كما اأظن، اأوائل 
�شبعينات القرن املا�شي، و�شمت "الزناد، بالب��س دنيا، غنم 

ال�شي�خ، فل��س احمّيد". 

�شارع "اأب� كاطع"

�تخذ  �هلل،  عبد  �جلبار  عبد  �لر�حل  �لفيزياء  عامل  با�شم  �جلادرية  بغد�د يف  �ملحاذي جلامعة  �ل�شارع  ت�شمية  بعد 
جمل�س حمافظة بغد�د خطوة جريئة �أخرى بتغيري ��شم )�شارع 10( �لر�بط بني �شاحة �الندل�س وجم�شر ملعب �ل�شعب 

با�شم �لر�حل �شمر�ن �ليا�شري "�أبو كاطع".
�أحاط  �لذي  �لطويل  �الإهمال  فيه  حتدى  قــر�رً�  بغد�د  حمافظة  جمل�س  �أ�شدر  �ملا�شي  مايو  �أيــار/  من  �ل�شابع  ففي 

بعالمات بارزة يف تاريخ �لعر�ق �لثقايف و�ل�شيا�شي و�لفكري. 
�شمر�ن �ليا�شري كاتب و�شحايف ومنا�شل �شيا�شي �كت�شب معرفته وثقافته من �حلياة �ليومية، توجهًا برغبة مفعمة 
باالأمل بالرعاية �ل�شخ�شية بعيدً� عن �لدر��شة �الأكادميية. �شغف بالقر�ءة و�الطالع على �الأدب �لعربي و�لعاملي فبنى 
�شخ�شية رفيعة �مل�شتوى تتمتع بح�سٍّ نقدي �شاخر �أهّله الأن يقدم برناجمًا �شعبيًا من �إذ�عة بغد�د بعد ثورة متوز عام 
بحاجات  الهتمامه  و�شاحبه  �لربنامج  �شيت  ذ�ع  ما  و�شرعان  كاطع".  يبو  ب�شر�حة  "�حجيها  عنو�ن  حتت   1958
حريتهم  لهم  ي�شمن  م�شتقبل  نحو  وتطلعاتهم  طموحاتهم  فنقل  �الأوىل،  بالدرجة  و�لفالحني  �ليومية،  �ملو�طنني 
�لتي ولد ون�شاأ فيها، بيئة ق�شاء �حلي يف  �لبيئة  وكر�متهم، ويوفر لهم لقمة هانئة، وهو بهذ� �ملنحى مل يبتعد عن 
حمافظة و��شط �أو�خر �لع�شرينات لعائلة متتهن �لزر�عة. يومها كان �لفالح حمكومًا بنزوع �الإقطاع �إىل �لهيمنة على 
�ملنتج و�الإن�شان، عندها تلم�س �لفتى �شمر�ن �لفروق �لطبقية بني �لنا�س و�نحاز �إىل �لفقر�ء منهم فد�فع عنهم ونا�شل 

من �أجلهم وتعر�س للمالحقة و�العتقال من قبل �أجهزة �أمن �حلكومات �ملتعاقبة. 
بعد �نقالب �شباط عام 1963 هيمنت عليه فكرة �لرو�ية ف�شعى �إىل �إعادة بناء �حلياة �لفالحية �إذ �أنتج رباعية هي 
�الأوىل من نوعها يف �الأدب �لعر�قي، كما �أظن، �أو�ئل �شبعينات �لقرن �ملا�شي، و�شمت "�لزناد، بالبو�س دنيا، غنم 

�ل�شيوخ، فلو�س �حمّيد". 
هذه �لرو�ية �لر�ئدة كان من �ملمكن �لبناء عليها لتاأ�شي�س �أدب يعنى بالريف وخ�شائ�شه. مل متهل �حلياة �ل�شيا�شية 
�مل�شطربة �شمر�ن �ليا�شري لينجز م�شاريعه يف �لرو�ية �لتي كان ي�شتعد لها �إذ كان يتنقل بني �شجون �لعمارة و�لكوت 
وبغد�د، ثم �ن�شغاله بالعمل �ل�شحايف يف جريدة "طريق �ل�شعب" �إذ كان يكتب عمودً� يف �شفحتها �الأخرية حتت عنو�ن 
"ب�شر�حة". كان عمودً� متميزً� �ىل حد �أن �لقر�ء كانو� يبد�أون به ت�شفح �ملطبوع ملعرفة �ملوؤ�شر �ل�شيا�شي حينذ�ك.  
يف عام 1976 غادر �لعر�ق �شرً� �إىل بر�غ، لكنه مل يتحمل حياة �ملنفى، فهو �بن �لبيئة �ل�شعبية �لعر�قية �ملتدفقة. لقد 

ظل يعاين مر�رة �لبعد حتى رحيله يف حادث �شري.
�آمااًل بت�شمية �شو�رع �أخرى باأ�شماء مبدعني  �أن نعقد  �لتفاتة جمل�س حمافظة بغد�د �شجاعة وخمل�شة تدفعنا �إىل   

�شّكلو� تاريخنا وذ�كرتنا.

م�������ق�������االت



�شعد على خميم �الإمام �حل�شني )ع(، لكنهما 
�ل�شجن،  و�أودعــا  �أُ�شر�  حتى  طريقهما  �أ�شاعا 

ثم هربّهما �ل�شجان ليلجاآ عند �إمر�أة، وتكررت 
�حلــارث  عليهما  فقب�س  �أبيهما  ق�شة  معهما 

�لفر�ت  �شط  على  ر�أ�شيهما  وقطع  �لــهــمــد�ين، 
وحمل �لر�أ�شني �ىل عبيد �هلل بن زياد.

الوالدة والوفاة..
يخربنا �الأمني �خلا�س للمرقد �أن )حممد �الأ�شغر( 

ولد  قد  كان  بن عقيل )ع(  مل�شلم  �الكرب  �البن  وهو 
�شنة 52هــجــريــة، )و�إبــر�هــيــم( وهــو �الأ�ــشــغــر ولد 
�شنو�ت  ع�شر  �الأول  عمر  فيكون  53هجرية،  �شنة 
وترتبط  عليهما،  �هلل  ر�شو�ن  �شنو�ت  ت�شع  و�لثاين 
�لطف  بو�قعة  )ع(  و�إبر�هيم  حممد  �شهادة  ق�شة 
كانا  فقد  61هجرية،  �شنة  حدثت  �لتي  كربالء  يف 
�ىل  �ن�شمت  �لتي  �أ�شرتهما  ر�فقا  �شغريين  �شبيني 
مكة  من  معه  وقدمت  )ع(  �حل�شني  �الإمـــام  موكب 
�ىل كربالء، ويف �ليوم �لعا�شر من حمرم ملا �جنلى 
بيته  و�أهــل  )ع(  �حل�شني  م�شرع  عن  �ملعركة  غبار 
فاأحرقوها  �خليام  على  �الأعـــد�ء  هجم  و�أ�شحابه، 
�الأطفال  �أجرب  ما  وهذ�  و�الأطفال،  �لن�شاء  و�أرعبو� 
على �لفر�ر �شوب �ل�شحر�ء فت�شلل هذ�ن �ل�شبيان 
�لن�شاء  �أر�س �ملعركة. وبعد ترحيل �الأ�شرى من  من 
بهما  فجيء  �لغالمني  هذين  على  عــرث  و�الأطــفــال 
بالت�شييق  و�أو�شاه  رجل  �ىل  فدفعهما  زياد  �بن  �ىل 

عليهما يف �لطعام و�ل�شر�ب.
�لذي توىل دفن  �إن  �الأمني �خلا�س:  �ل�شيد  وي�شيف 
�شهدو�  �لذين  �لقبائل  من  جماعة  هم  م�شلم  ولدي 

مقتلهما.

قرية اأوالد م�سلم
�خلا�س:  �الأمــني  �لر�شول  عبد  علي  �ل�شيد  ي�شيف 
يقع �ملز�ر يف منطقة متتاز بطابعها �لزر�عي وتكرث 
فيها ب�شاتني �لنخيل و�حلم�شيات، وميتاز �أهل هذه 
ولدي  مرقد  �ىل  �لو�فدين  ــزو�ر  �ل بخدمة  �ملنطقة 
و�خلا�شة  �لعامة  �لزيار�ت  بن عقيل )ع( يف  م�شلم 
بوجود  �ملنطقة  هــذه  تعد  �إذ  �الأربــعــني،  زيــارة  مثل 
�ملــرقــد �ملــقــد�ــس حمــطــة ��ــشــرت�حــة ملــنــاطــق بــغــد�د 
هذه  ويـــوؤم  وجبلة،  و�حلــفــريــة  �ل�شويرة  ومناطق 
من  �أخــذهــا  مت  �لتي  �الإح�شائيات  ح�شب  �ملنطقة 
وز�رة �لد�خلية و�لوز�ر�ت �الأخرى ما اليقل عن 10 
و�إيابًا، ما يحعلها منطقة  ذ�ت  ز�ئر ذهابًا  ماليني 
�لعامل  دول  جميع  من  زو�رهـــا  مهم  �شياحي  طابع 
وال�شيما من �إير�ن و�ل�شعودية و�لهند وباك�شتان وقطر 
و�لبحرين وعمان و�الإمار�ت و�شوريا ولبنان و�لكويت 
و�الأردن وحتى م�شر ومن �ل�شود�ن بح�شب �ملتوكل، 
ر�أ�س  تبعد عن  وفد جزيرة  ز�رنا  �ملر�ت  �إحدى  ويف 
�لرجاء �ل�شالح بـ 500 كم �إذ جاءنا رئي�س وزر�ئها 
وي�شيف:  �ملرقد.  بهذ�  و�لتربك  للزيارة  عائلته  مع 
هناك مو��شم للزيارة يف �أعياد نوروز �إذ يوؤمنا ع�شرة 
�آالف ز�ئر �إير�ين �ىل �لعتبات �ملقد�شة ومن �شمنها 
�شيد  من  وقربهم  خل�شو�شيتهم  م�شلم  �أوالد  زيارة 
�ل�شهد�ء و�آل بيت �لنبوة و�شمن جد�ولهم للزيار�ت.

تفا�سيل املزار
�لكلية  �ملــرقــد  م�شاحة  �إن  �خلــا�ــس  �الأمـــني  يقول 
ومثبت يف  �الأ�شالع  مت�شاوية  دومنات غري   7 هي 
�لت�شجيل �لعقاري وديو�ن �لوقف �ل�شيعي، يتكون 
�لــدخــول  �الأول عند  عـــدة:  �أجـــز�ء  مــن  �ملــرقــد 

رغم ما �سهده من جرمية يندى لها جبني االإن�سانية، اإال اأنك عندما ت�سل اإليه  
ف�سوف ترى مكانًا يفوح منه عبق االإميان وعطر ال�سهادة. فهذا املكان ذبح فيه 
اثنان من اأ�سغر اأطفال بيت النبوة بعد ا�ست�سهاد االإمام احل�سني )ع( يف العا�سر 
من حمرم.

املكان يبعد عن واقعة الطف بنحو 37 كم يف قرية ت�سّرفت وحملت ا�سم 
�سهيديها ال�سغريين عمرًا والكبريين اإميانًا " اأوالد م�سلم"، اإنه مكان مقتل ومدفن 
اأبي  بن  عقيل  بن  م�سلم  ابني  واإبراهيم  حممد  الطاهرين  "الذبيحني" العلويني 
طالب بن عبد املطلب بن ها�سم بن عبد مناف بن ق�سي بن كالب.

عامر جليل اإبراهيم
ت�ش�ير ح�شني طالب

يزوره 10 ماليني 
زائر �شن�يًا..
مرقد اأبناء م�شلم )ع( 
الطف   اوج���اع  ي��روي 

للتعريف  �شعيها  �شمن  �لعر�قية"  �ل�شبكة  "جملة 
�ملـــز�ر  هـــذ�  ز�رت  �لــديــنــيــة،  �ل�شياحية  بــاأمــاكــن 
كرمي  �لر�شول  عبد  علي  �ل�شيد  و�لتقت  �ل�شريف 

�الأمني �خلا�س للمز�ر.
اأوالد م�سلم

�أوالد  قرية  كــرمي:  �لر�شول  عبد  علي  �ل�شيد  يقول 
م�شلم �شميت هكذ� تيمنًا  بالذبيحني، وتبعد �لقرية 
وعن  ون�شف  مرت  �لكيلو  بحدود  �مل�شيب  ق�شاء  عن 
وعن  37كـــم  بنحو  �ملقد�شة  كــربــالء  مدينة  مــركــز 
�ل�شرقية  �ل�شفة  على  45كم،  بحدود  بابل  حمافظة 

من نهر �لفر�ت.
�إىل ولدي م�شلم، وهو  وي�شيف: هذ� �ملكان من�شوب 

مكان مقتلهما، و�أغلب �لظن �أنه مو�شع دفنهما �أي�شًا، 
حيث ُف�شل ر�أ�شاهما عن �جل�شدين �لطاهرين بعد 
�لر�أ�شني  با�شتثناء  �لفر�ت  نهر  يف  و�ألقيا   مقتلهما 

�لذين حمال �إىل عبيد �هلل بن زياد.
حممدً�  �أن  للمز�ر:  �خلا�س  �الأمــني  �ل�شيد  ي�شيف 
و�إبر�هيم �بني م�شلم بن عقيل كانا قد فّر� بعد و�قعة 
بن  عا�شور�ء بطف كربالء، حني هجمت خيل عمر 
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م�شقف  هناك  �لي�شار  جهة  من  �لرئي�س  �لباب  من 
مب�شاحة 28م مزود بو�شائل �لر�حة كالتربيد وغريه 
من و�شائل �لر�حة، �ما يف �لو�جهة فتوجد كرفانات 
�ن�شيابية  لتنظيم  �ملرقد  و�إد�رة  �لز�ئرين  خلدمة 
دخول �لز�ئرين، وعند دخولك �لباب �لرئي�س يكون 
من  ×30م،  30م  باأبعاد  وهو  �ملرقد  �شحن  �أمامك 
وهي  28م  مب�شاحة  �أو�ويـــن  هناك  �ليمنى  �جلهة 
�ىل  و�شولهم  عند  �لز�ئرين  ال�شرت�حة  خم�ش�شة 
�ملرقد �ل�شريف، ويف �جلهة �لي�شرى للمرقد هنالك 
وللمز�ر  للمنطقة  �لدينية  �ملنا�شبات  الإحياء  قاعة 
�ل�شريف مب�شاحة 20م × 10م، ومن �جلهة �المامية 
�ملغلفة  �لطارمة  ت�شمى  للح�شرة  مقدمة  هنالك 

بالكا�شي �لكربالئي �ملعرق.
دخولك  عند  للمز�ر:  �خلا�س  �الأمني  �ل�شيد  ي�شيف 
�شباكان  �أمـــامـــك  يظهر  �ملــقــد�ــشــة  �حلــ�ــشــرة  �ىل 
مرت  وبعر�س  مرتين  بطول  �لذهب  من  م�شنوعان 
�ل�شريفني،  �لقربين  لكال  �ملرت  وربع  مرتين  و�رتفاع 
لل�شالة  د�خلية  ح�شرة  هنالك  �لي�شار  جهة  مــن 
بطول 30م وبعر�س 5م الأد�ء مر��شم �لزيارة، وعند 
�لي�شار  باجتاه  �حلرم  وخلف  �حل�شرة  من  �خلــروج 
�حل�شابات  وغــرف  و�لــنــذور  �لهد�يا  غــرف  هنالك 
�لي�شار  جهة  مــن  وهــنــالــك  �الجــتــمــاعــات،  وغـــرف 
�ل�شمالية  �جلهة  وباجتاه  لل�شحيات  جممع  �أي�شًا 
�ليمنى هنالك خمزن د�خلي للمرقد ي�شم �ملقتنيات 

�خلا�شة باملرقد مثل �ل�شجاد وغريها من �الأمور.

وباب  �لقبلة  باب  هو  �لرئي�س  �لباب  بابان:  للمز�ر 
�أما  �لفر�ت،  بباب  �شمي  �لغرب  باجتاه  جانبي  ثاٍن 
�أبو�ب �حل�شرة فهما �ثنان �أي�شًا وهما معموالن من 

�لذهب.
�لو�حدة  �لقبة  م�شاحة  مذهبتان   قبتان  �ملز�ر  تعلو 
مئذنتان  وللمز�ر  25م،  وبارتفاع  مربعًا  مــرتً�   160

بارتفاع 30 م، و�شاعة بنيت يف �شنة 2007م.
ي�شيف �الأمني �خلا�س للمز�ر: مت ��شتمالك 2650م 
يتو�شع  و�ــشــوف  �ملــرقــد  �ىل  و�شمها  �الأهــــايل  مــن 
كامل  خمطط  لدينا  �خللفية،  �جلهة  من  �ل�شحن 
 8،000 من  م�شاحته  وزيــادة  �ملرقد  �إعمار  الإعــادة 
معد  و�لت�شميم  مرت  �ألــف   22،000 �ىل  مرت  �آالف 
قيد  يف  �الآن  ونحن  عليه،  �مل�شادقة  ننتظر  وكامل 
�إن�شاء  مــن  �الأوىل  �ملرحلة  �أكملنا  فقد  �ال�شتثمار 
حمال جتارية لتكون و�رد�تها �ىل �ملرقد، و�الآن بد�أنا 

�ملرحلة �لثانية لزياد �ملحال �ىل 75 حماًل جتاريًا.
مراحل البناء

�الأمــني  نائب  علي  �جلبار  عبد  علي  �ل�شيد  يحدثنا 
�إعمار  مبر�حل  �ملرقد  مــّر  قــائــاًل:  للمز�ر  �خلا�س 
م�شلم  �أوالد  حرم  بناء  وين�شب  �ل�شنني،  مئات  منذ 
�إىل �حلاج حممد ح�شني �ل�شدر وذلك  على ماذكر 
جــد�ر  �ل�شحن  و�ــشــط  وكـــان يف  عــام 1220هـــــ  يف 
خ�ش�س  مدخل  �الأول  ن�شفني:  �ىل  �ملكان  يق�شم 
لر�حة  و�لــثــاين  �لــز�ئــريــن،  لـــدو�ب  مربطًا  ليكون 
�لز�ئرين، ويف عام 1355هـ قام جماعة من �لتجار 

ــــي �حل�شن  �أب �لــ�ــشــيــد  �ملـــرجـــع  ــذ�ن مـــن  ــئ ــت ــش ــاال� ب
لهم،  فـــاأذن  �لفا�شل،  �جلـــد�ر  بــرفــع  �الإ�ــشــفــهــاين 
فرفعوه و�شيدو� غرفًا ال�شرت�حة �لز�ئرين. وي�شيف: 
بعدها �أزيلت �لغرف وجرى تو�شيع �ل�شحن �ل�شريف 
ذكر  كما  ثــاٍن  باب  فتح  �إىل  �إ�شافة  مئذنتني  وبناء 
وبــد�أ  �لــفــر�ت  بــاب  و�شمي  �خلــا�ــس  �الأمـــني  �ل�شيد 
�الإ�ــشــر�ف  وكــان  1995م  �شنة  من  بالتو�شع  �لعمل 
ع�شرية  �خلـــد�م  مــن  منتخبة  جلنة  قبل  مــن  عليه 
�المني  نائب  وي�شيف  )�لبكري�ت(،  �لبكارة  �ل�شادة 
عن  نقاًل  �لق�شام  علي  �ل�شيخ  ذلــك  ذكــر  �خلا�س: 
ببناء  قــام  �أنــه  �لهالل  علي  �حلــاج  �لرو�شة  �شادن 
طريق  عن  �لتربعات  جمع  من  )�لــطــارمــة(  �لبهو 
�ملوؤمنني يف �لعر�ق، وذلك عام 1352هـ وقد �أ�شرف 
على بنائه �ملعمار حمودي �لبغد�دي و�شادن �لرو�شة 
�لبكارة هو �حلاج علي  �ل�شادة  �شيخ ع�شرية  �الأقدم 
�ملرجع  قبل  مــن  توليته  عند  هــالل  ح�شني  �حلـــاج 
عام  ويف  )قد�س(،  �حلكيم  حم�شن  �ل�شيد  �لديني 
بتزويد  �لتجار  مــن  �جلماعة  تلك  قامت  1381هــــ 
مبنى �لرو�شة باإ�شالة �ملاء �ل�شايف لر�حة �لز�ئرين، 
ـٍ ويف  كما �أو�شل �لتيار �لكهربائي للمبنى عام 1384ه
�أقو��س  و�أقيمت فيه  �ملرقد،  بناء  عام 1394هـ جدد 
�مللحقة  �ملقربة  حولت  كما  �الإ�شالمي،  �لطر�ز  على 
لوقوف  �شاحة  �إىل  معاملها  �نــدر��ــس  بعد  باملرقد 

�ل�شيار�ت. 
�لر�شول  عبد  علي  �ل�شيد  قــال  �حلــديــث  نهاية  يف 
ن�شاطات  �ل�شريف  �ملــز�ر  يف  نقيم  �خلا�س:  �الأمــني 
قر�آنية وثقافية على مد�ر �ل�شنة وال�شيما يف �لعطلة 
�لقر�آن  وعلوم  �لفقه  يف  دور�ت  فنقيم   �ل�شيفية 
�لتالوة وهذه �لدور�ت خم�ش�شة لالأطفال  و�أحكام 
لن�شغل هذه �لفئة ون�شتقطبها ونعلمها لكي تكون بذرة 

�شاحلة يف �ملجتمع ليتعلمو� �أ�شول دينهم.
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عامر بدر ح�ش�ن

اأما بعد

كنت من جيل قيل له اإن الدميقراطية الغربية هي جمرد 
اأكذوبة واإننا اإذا اتبعناها يف العراق فقد نتيح الفر�شة 

لأعداء ال�شعب كي يت�شلل�ا ويحرف�ا امل�شرية عن طريقها، 
ولهذا مت تبني الدميقراطية الأخرى التي خّل�شها املثل 

العراقي القائل: »تريد اأرنب اأخذ اأرنب، تريد غزال اأخذ 
اأرنب« ومل نح�شل على الغزال، بل اأ�شبح عندنا ذئبًا واحداً 

وماليني من الأرانب!

غزلن واأرانب

ح�شل هذ� يف �ملغرب يف �أول منفاي عام 1978.
عندما  عمري  من  و�لع�شرين  �لثامنة  يف  حينها  كنت 

ر�أيت، باأم عيني.. �لدميقر�طية!
�حتيال،  �و  مبعجزة  �شفري،  جــو�ز  �أخــرجــت  عندما 
ذهبت �إىل �ملن�شور، حيث �ل�شفار�ت، بت�شميم و��شح: 
وكانت  �إليه!  �شاأغادر  �أ�شرع،  �لفيز�  �شيمنحني  بلد  �أي 
�ليوم �لتايل  �إليه فجر  �لبلد �لذي توجهت  �ملغرب هي 
فيز�،  �إىل  الحتتاج  كانت  �ملغرب  زيــارة  و�حــد:  ل�شبب 
�أو  بطريقتي  منافيهم  �ختارو�  �لعر�قيني  �أن  و�أعتقد 

باأغرب منها، ماد�م �لهدف هو �لهرب من �ملوت!
و�لرباط،  كاز�بالنكا  يف  �أيــام،  لعدة  لذيذ،  �شياع  بعد 
حرية،  يــوم  �شحى  يف  خرجت  فيها،  ��شتقررت  �لتي 
من �شقة �ل�شيدة عائ�شة �حلر�ق، �لتي ��شتاأجرت فيها 
غرفة، و�لكائنة يف زنقة �شيدي حممد يف �شارع حممد 
�خلام�س )و�لزنقة تعني دربونة( وتوجهت �ىل �شو�رع 
�ملدينة.. وهناك �شمعت �شخبًا عاليًا، �شرعان ما تبني 
�شرطي مدججني  مئتي  مــن  �أكــرث  عــن  �ــشــادر  ــه  �أن يل 
ببايل  وخطر  و�لع�شي.  �لزجاجية  و�لو�قيات  باخلوذ 
خم�شة  عيني،  باأم  �شهدت،  فاأنا  ال؟  ومل  �نقالب..  �أنه 
�نقالبات قبل �أن �أكمل �لثامنة ع�شرة من �لعمر، وبعّدة 
�أقل من هذه: دبابة تقتحم �الإذ�عة فجرً�، وبيان رقم 
�لريح  مهب  يف  �لبلد  وي�شبح  �أكرب  �هلل  ون�شيد  و�حد، 

�أكرث فاأكرث!
كانت �ل�شرطة تقف مبو�جهة مئات من �ل�شباب، وقفو� 
متحّدين يريدون �إكمال م�شريتهم عرب �ل�شارع �لرئي�س 

�لذي �شّدته �ل�شرطة.
لقد خرجت من بلد يعترب �لقانون فيه جتّمع �أكرث من 
بكلمة  ينطق  من  يعامل  وهو  موؤ�مرة،  �أ�شخا�س  ثالثة 

�شد �حلاكم بنف�س عقوبة من يلقي عليه قنبلة: �ملوت!
�أر�ه  �أكن  �أمام م�شهد مل  �أقف يف هذه �للحظة  �أنا  وها 
وجهًا  �حلكومة  �شد  يهتفون  �لطلبة  �لتلفزيون:  يف  �إال 
لوجه، و�ل�شرطة يف مكانها ت�شري للطالب �أن يذهبو� يف 

طريق �آخر. وهذه هي كل �حلكاية!

كان �لهتاف يرتفع وال جديد فيه �شوى �أن �شابًا متحم�شًا 
يخرج من بني �شفوف �ملتظاهرين بهتاف �أعلى ويتوجه 
�شرطيًا  �أن  و�شوى  جماعته،  فتعيده  مهاجمًا  لل�شرطة 
�ملعروفة،  �لعربية  �لطريقة  على  �لق�شية  يحّل  �أن  �أر�د 
�ىل  يعيده  كان  ما  �شرعان  �أحــدً�  لكن  �ل�شرب،  وهي 
�شرطة  باأكمله:  �مل�شهد  �أحببت  ولقد  �ملنتظم.  �ل�شف 
هي  �أهـــذه  �نتبهت:  ثــم  ومــعــار�ــشــة..  حكومة  وطلبة، 
و�ملعار�شة  تلعنها �حلكومة  �لتي  �لغربية  �لدميقر�طية 

يف بلدي على حد �شو�ء؟
هي  �لغربية  �لدميقر�طية  �إن  له  قيل  جيل  من  كنت 
نتيح  فقد  �لعر�ق  �تبعناها يف  �إذ�  و�إننا  �أكذوبة  جمرد 
�مل�شرية  ويحرفو�  يت�شللو�  كي  �ل�شعب  الأعد�ء  �لفر�شة 
عن طريقها، ولهذ� مت تبني �لدميقر�طية �الأخرى �لتي 
خّل�شها �ملثل �لعر�قي �لقائل: »تريد �أرنب �أخذ �أرنب، 
بل  �لغز�ل،  على  نح�شل  �أرنــب« ومل  �أخــذ  غــز�ل  تريد 

�أ�شبح عندنا ذئبًا و�حدً� وماليني من �الأر�نب!
وما ر�أيته هو �أن �ل�شباب كانو� ي�شرخون يف �لتظاهرة: 
�أعد�ء  يتغلغل  �أرنب! ومل  �ل�شرطة:  وترد عليهم  غز�ل! 
�إىل  و�الأر�نــب  �لغزالن  �لليل عادت  �إليهم. ويف  �ل�شعب 

بيوتها �شاملة.. غامنة.
�ختار  وجعلني  كال�شاعقة.  �مل�شهد  ذلك  �شربني  لقد 
مرعى  يبدو  فهكذ�  ـــب!  و�أر�ن غــزالن  �الأبـــدي:  خياري 
�حلياة �ملليء بالغزالن و�الأر�نب و�حلمالن و�لفر��شات 
�لذي حتدد �شريه:  �لقطيع  �أجمل من طابور  و�لطيور، 

من �ملهد �ىل �لهاوية!

م�������ق�������االت

علي عبد �لر�شول كرمي 



االأمية هي افتقار االإن�سان اىل املهارات االأ�سا�سية التي يجب اأن ميتلكها اأي �سخ�ص لي�ستطيع اأن يتاأقلم مع 
حميطه، وكانت �سابقًا مقت�سرة يف مو�سوع واحد هو القراءة والكتابة، وكانت ت�سمى االأمية االألفبائية يف اإ�سارة 

اإىل احلروف امل�ستخدمة يف القراءة والكتابة. ومن املثري للده�سة اأن االأمية واكبت التطور احلا�سل يف العامل،

مع�شلٌة عامليٌة جديدة

�ل�شريع، تطور نوع جديد من �الأمية  �لتكنولوجيا حلياتنا وتطورها   فمع غزو 
ميثل مع�شلة �لع�شر �حلايل وهي �الأمية �الإلكرتونية �لتي تتمثل يف عدم قدرة 
�لفرد على �لتعامل مع �لتكنولوجيا �أو عدم معرفته بكيفية ��شتخد�مها 
�مل�شكالت،  من  �لكثري  يف  �شببًا  هــذ�  وكــان  �شليم،  نحو  على 
فالفجوة �لكبرية بني �لنا�س وما يقدم لهم من خدمات 
ت�شاعدهم لت�شهيل حياتهم و�أعمالهم جعلت تلك 
�شيما  وال  للكثريين،  فائدة  بال  �خلــدمــات 
من  يعانون  �لذين  �الأ�شخا�س  ن�شبة  �أن 
ــدً�،  ج عالية  �الإلــكــرتونــيــة  ــة  �الأمــي
لالأمية  �أن  مــن  �لــرغــم  فعلى 
و��شحًا  ــريً�  ــاأث ت �الألفبائية 
لكن  �الإلكرتونية،  �الأمية  يف 
�الأمر يف �لنهاية مل يقت�شر 
على هذ�، فحتى �الأ�شخا�س 
�الخت�شا�شات  �أ�ــشــحــاب 
و�لــ�ــشــهــاد�ت �لــعــلــيــا جتد 
عن  يعجزون  بينهم  كثريين 
ويرجع  �لتكنولوجيا،  مــع  �لتعامل 
�لتقنية  �أن هذه  �لرغم من  �ملجال، على  و�لتثقيف يف هذ�  �لتوعية  لقلة  ذلك 
حياتنا  يف  �أهميتها  نتجاهل  نــز�ل  ما  ولكننا  بجديدة  لي�شت 
��شتطعنا  لــو  �لكبري  �الإيــجــابــي  وتــاأثــريهــا 
�شحيحًا  تــعــامــاًل  معها  �لــتــعــامــل 

ور�شيدً�. 
كثريً�  �الإلكرتونية  �الأمية  �شببت  لقد 
�إدر�ك  عــدم  �أن  منها  �مل�شكالت،  من 
يجعلهم  �لــتــكــنــولــوجــيــا  ملــاهــيــة  �لــنــا�ــس 
��شتخد�مها  يف  ـــرتددون  وي منها  يخافون 
حتى لو كانت تخت�شر عليهم عمل �أيام كثرية 

مظاهر خوف �لنا�س و�ملوظفني ب�شكل خا�س من يف �ــشــاعــات قــلــيــلــة، ومــن 
�أن �ملوظفني  �أنها �شت�شلبهم وظائفهم ولهذ� جتد  �لتكنولوجيا �عتقاد بع�شهم 
�لكبار يف �ل�شن يف �لغالب يرف�شون �أية تغيري�ت يف �آلية �لعمل �أو �أية تقنيات 

تدخل �إىل �أعمالهم خوفًا من �أن يتم ��شتبد�لهم و�ال�شتغناء عنهم.
�إن عدم وجود توعية �أ�شا�شية للموظفني مبو�شوعات �لتكنولوجيا �لعامة يجعل 
من �ل�شعب عليهم �لتعامل مع �لتقنيات �لكبرية و�حلديثة ب�شبب عدم وجود 
�أ�ش�س مرجعية لهم يف هذ� �ملجال، وهذ� يوؤدي �ىل حدوث تاأخري و�أخطاء كثرية 
يف �لعمل ف�شاًل عن �حلاجة �إىل �إنفاق �أمو�ل كثرية يف تدريب �لكادر بالكامل 

من �ل�شفر، فالتكنولوجيا �شالح ذو حدين، فاإن مل تتعلم �لطريقة �ل�شحيحة 
ال�شتخد�مها �شتنقلب �خلدمات �لر�ئعة �لتي تقدمها لك �إىل م�شكالت كبرية 
تقع فيها دون �أن تدرك ذلك، وعليه فمن �ملهم �أن تكون ُملّمًا ولو باالأ�شا�شيات 
�ملتعلقة بالتكنولوجيا �ملتوفرة بني يديك لتتجنب �شلبياتها وتتمتع باإيجابياتها 
بع�س  �أن  بالذكر  �جلدير  ومــن  �حل�شر،  ال  للمثال  وهــذ�  حــد،  �أق�شى  �إىل 
�ملجتمعات ظهرت فيها جماعات مناه�شة للتكنولوجيا وتدعو ملقاطعتها ب�شبب 

�إدمان �لكثريين عليها و�بتعادهم عن �الآخرين و�نطو�ئهم عليها.
�شيما  وال  �لدول،  كاهل  على  ثقياًل  حماًل  �الإلكرتونية  �الأمية  وباء  �أ�شاف  لقد 
�لنامية منها، فلقد عانت زمنًا طوياًل من �الأمية �الألفبائية وها هي ت�شطدم 
تعليم  تعّذر  هي  �لكربى  و�مل�شكلة  �الإلكرتونية،  �الأمــيــة  يدعى  كبري  بجد�ر 
�لتكنولوجيا ل�شخ�س ال يجيد �لقر�ءة و�لكتابة، وهذ� ما عّقد �لو�شع، و�الأمر 
ي�شبح �أكرث تعقيدً� مع مرور �لوقت وتوغل �لتكنولوجيا �أكرث فاأكرث يف حياتنا، 
ن�شتطيع  ال  حلياتنا  �ليومي  �لروتني  من  يتجز�أ  ال  جــزءً�  �أ�شبحت  �أنها  حتى 
�ال�شتغناء عنها، لي�س حبًا فيها فقط بل الأنها �رتبطت بكل مفا�شل �لعي�س من 
�حلياة �ل�شخ�شية �ىل �لتعليم �ىل �لطب �ىل �الإد�رة، فال تكاد متر دقيقة علينا 
يف حياتنا دون �أن نحتاج �لتكنولوجيا، لذلك نحن بحاجة الأن نكون �أكرث �إدر�كًا 
لهذ� �لدخيل �لذي �جتاح حياتنا وخ�شو�شياتنا و�أعمالنا حتى �لنخاع، يجب 
من  و�الأهــم  حد،  �أق�شى  �ىل  منه  ن�شتفيد  وكيف  معه،  نتعامل  كيف  نتعلم  �أن 
ذلك كله يجب �أن نتعلم كيف نحمي �أنف�شنا منه، وكيف نتجنب �جلزء �ملظلم 
يقولون،  كما  �شغرية  قرية  �لعامل  جعل  �لذي  �لتكنولوجي  �لطوفان  هذه  من 
وفتح للب�شرية �آفاقًا جديدة للتعلم و�لتطور و�لتو��شل و�لعمل، ولكنها باملقابل 
�شلبتنا عالقاتنا �الجتماعية وخ�شو�شياتنا و�لكثري من �لوقت �لذي ن�شتغرقه 

يف ت�شفح هذه �ملن�شة �أو تلك.
مع  �لتعامل  وكيفية  �حلا�شوب  مناهج  تدري�س  يتم  �أن  �لــو�جــب  مــن  لذلك 
يختلف  �الآن  �لو�شع  الأن  �الإن�شان،  حياة  يف  �الأوىل  �ملر�حل  من  �لتكنولوجيا 
�ل�شرعة،  عامل  يف  �ليوم  نعي�س  ونحن  قرن،  ن�شف  قبل  عليه  كان  عّما  متامًا 
يف  نبقى  ف�شوف  �لعامل  هــذ�  �شرعة  مو�كبة  على  ــادرً�  ق جياًل  نن�شئ  مل  فــاإن 
�إليه  تو�شلت  مبا  تقا�س  �ليوم  �لدولة  قوة  �إن  �لعامل.  هذ�  من  �الأ�شفل  �لدرك 
وبكمية  �ملعلومات،  وتكنولوجيا  �لتكنولوجيا  جماالت  يف  علمية  �إمكانات  من 
�لبيانات �لتي متلكها هذه �لدولة، و�إىل �أي مدى ت�شتطيع حتليل هذ� �لبيانات 
و�ال�شتفادة منها با�شتخر�ج معلومات ذ�ت قيمة عالية ميكنها �أن تقلب مو�زين 
�ل�شلم و�حلرب يف �لعامل. �إن �لتكنولوجيا �ليوم تعد �ل�شالح �الأكرث خطورة على 
�الإطالق و�إن �حلرب �ملقبلة لن تكون حرب �شالح وذخرية، بل �شتكون حرب 
متتلكها،  �لتي  و�ملعلومات  �لبيانات  كم  هي  وذخريتك  و�شالحك  بحتة،  تقنية 
فاإن مل تكن قادرً� على �لتعامل مع �أ�شا�شيات هذه �لتقنية فكيف لك �أن ت�شمد 

يف هذه �حلرب؟

الأّمية الإلكرتونية

رفاه ح�شن
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�الآخر �ل�شمت.
اإيقاف الريا�شة العراقية

�ملحكمة  قــر�ر  �أن  �لريا�شيني  �ملحللني  بع�س  يرى 
يعد  �لكرة  �حتاد  موظفي  بحق  موؤخرً�  �شدر  �لذي 
تدخل  مبثابة  و�أنــه  �لريا�شية  للمنظومة  �نتهاكًا 
�أمـــرً�  �ملحللني  مــن  �لبع�س  ه  عـــدَّ بينما  حكومي، 
طبيعيًا يحدث يف �أغلب بلد�ن �لعامل من حيث تزوير 
�أور�ق ر�شمية �أحدث �نعطافة كبرية يف �النتخابات 

�لكروية.
حالة خطرة

�ملتابع �لريا�شي كرمي حممد قال عن �لو�شع �ملتازم: 
حقيقة وبدون جماملة فاإن �لكرة �لعر�قية �شتخ�شع 
�إذ�  �لفيفا  قبل  من  �إيقاف  �ىل  �لعاجل  �لقريب  يف 
ما �أ�شّر �حتاد �لكرة على تقدمي �شكوى على �أ�شا�س 
موظفيه  من  ثالثة  ــد�ع  �إي �ىل  �أدى  حكومي  تدخل 
مع  تز�منت  �مل�شاكل  هــذه  �أن  و�أ�ــشــاف  �ل�شجن، 
ت�شفيات  يخو�س  �لذي  �لعر�قي  �ملنتخب  مباريات 
لقد  �لعامل،  وكاأ�س  �آ�شيا  نهائيات  �ىل  �ملوؤهلة  �آ�شيا 
�الأمر  ينتهي  �أن  تتمنى  �لريا�شية  �جلماهري  كانت 
بني عدنان درجال و�ملال عبد �خلالق رئي�س �الحتاد 
لكن  �شفافية،  �أكرث  بطرق  �مل�شائل  وحل  بالرت��شي 
و�شولها �ىل هذه �حلالة �خلطرة ينذر بقادم �شيئ 

للو�قع �لكروي.  
منحدر خطري

�الأمــور  ها�شم:  �شليم  �لريا�شي  �مل�شجع  قال  فيما 
�لعر�قي  �لكروي  للو�شع  بالن�شبة  باتت معقدة جدً� 
ين�س  �لذي  قر�رها  �جلنايات  �إ�شد�ر حمكمة  بعد 
�النتخابات،  �أور�ق  تزوير  �ملتورطني يف  �شجن  على 
ويقدم  �لكروية  �ملنظومة  تتبدل  �أن  نتمنى  كنا  لقد 
مبن  ��شتقاالتهم،  �لكروي  �الحتــاد  �أع�شاء  جميع 
م�شعود،  �خلــالــق  عبد  �ملــال  �الحتـــاد  رئي�س  فيهم 
�لكرة  معاناة  يف  ز�د  �لبقاء  على  �إ�شر�رهم  لكن 
خطري  منحدر  �ىل  �أو�شلوها  �إنهم  بل  �لعر�قية، 
و�لدليل �لنتائج �ملخزية جلميع منتخباتنا �لوطنية 
�إذ�  فيما  خريً�  نتاأمل  كنا  �خلارجية،  �لبطوالت  يف 
عدنان  �لكابنت  �لــكــروي  �الحتـــاد  منظومة  ت�شلم 
على  م�شرون  �إنــهــم  يــبــدو  مــا  على  لكن  درجـــال، 
�الأول  �مل�شتفيد  ح�شل،  مهما  �لكر��شي  يف  �لبقاء 
هّزت  �لتي  و�لعو��شف  �مل�شاكل  هذه  من  و�الأخــري 
عر�س �الحتاد �لكروي هي فرق �لدول �ملجاورة �لتي 

كّنا نرتبع على  �أن  بانتكا�شات كرتنا، فبعد  �شتفرح 
على  النقوى  �ليوم  �أ�شبحنا  �الآ�شيوية  �لكرة  عر�س 

مقارعة �أ�شعف �ملنتخبات �لعربية �أو�الآ�شيوية. 
من �شيئ اىل اأ�ش�اأ

�أزمــة  �ىل  ناظم  �أحــمــد  �لريا�شي  �ملتابع  وتــطــرق 
�الحتـــاد �لــكــروي قــائــاًل: �الحتـــاد �لــكــروي �حلــايل 
ــل �لــكــرة �لــعــر�قــيــة �ىل �لــهــاويــة، مــن حيث  �أو�ــش
جميع  يف  �لعر�قية  �لوطنية  �ملنتخبات  �إخفاقات 
�لوطني  منتخبنا  بــات  حتى  �ملا�شية،  �لبطوالت 
للطيبني( يف عهد �الحتــاد �حلــايل..  مل  )ج�شرً� 
ن�شتطع �لفوز على �أ�شعف �ملنتخبات �الآ�شيوية �لتي 
�أما  �الأهــد�ف،  بوفرة من  �الأ�شود  كانت تخ�شر مع 
�ليوم  فنحن نخ�شى تلك �ملنتخبات و�ل�شبب يكمن 
�ل�شحيح  �لتخطيط  وعدم  �إجر�ء�تنا  ه�شا�شة  يف 
مــن قبل �الحتـــاد �حلــايل �لــذي يــقــوده �ملــال عبد 
��شتقالته  قدم  قد  �الحتــاد  هذ�  كان  فلو  �خلالق، 
لكان �الأمر على ماير�م عندما يتوىل زمام �الأمور 
منظومة  بت�شلم  �أحق  فهو  درجال،  عدنان  �لكابنت 
�الإد�ري،  �لعمل  يف  خــبــريً�  لكونه  �لــكــرة  �حتـــاد 
ت�شري من  �الأمــور  �أهــل �الحتــاد جعل  �أن رف�س  �إال 
من  ثالثة  حب�س  كانت  و�لنتيجة  �أ�ــشــو�أ  �ىل  �شيئ 
موظفيه، هذه �الأمور و�مل�شاكل رمبا تدفع �ملال عبد 
�خلالق �ىل تقدمي �شكوى يف �لفيفا �لدولية بحجج 
باأن  علمًا  �لتدخل �حلكومي وغريه،   �أبرزها  كثرية 
يّدعون،  كما  حكوميًا،  ولي�س  ق�شائي  هو  �لــقــر�ر 
باإيقاف  ــر�ر  ق التــخــاذ  �لفيفا  باإقناع  منهم  �أمـــاًل 
�لريا�شي  �ل�شارع  اليتمناه  ما  وهو  �لعر�قية  �لكرة 
ق�شائيًا  �لقر�ر  لكون  يح�شل  �أن  والميكن  �لعر�قي 
ولي�س �شخ�شيًا، ف�شاًل عن كونه �شاأنًا د�خليًا يخ�س 
�لعر�ق، والي�شمح بتدخل �لفيفا �وغريه من �جلهات 

�لريا�شية �لدولية يف هذ� �الأمر.   

مع انطالق ت�سفيات كاأ�ص العامل لكرة القدم بداأت امل�ساكل 
تنهال على كرتنا من كل حدٍب و�سوب، كانت �سرارتها االأوىل 

مع املدرب االأجنبي كاتانيت�ص.. اأما البقاء واأما الرحيل، فقرر 
احتاد الكرة االإبقاء عليه دون اأن حتدث م�ساكل، لكن امل�سكلة 

او العا�سفة التي رمبا �ستطيح بالكرة العراقية هي االأزمة 
احلالية التي تدخلت فيها املحاكم العراقية.. 

كتب/ اأحمد رحيم نعمة

و����ش���ط ت���رق���ب ال�������ش���ارع ال��ري��ا���ش��ي

م�جعة  ���ش��رب��ة  ي���ج��ه 
لحتاد الكرة

الق�شاء العراقي

ثالثة  على  بال�شجن  �أحكام  �إ�شد�ر  �ىل  �أدت  و�لتي 
�أور�ق  يف  �لتزوير  بتهمة  �لكرة  �حتاد  موظفي  من 
تر�شيح �لنجم �لكروي �ل�شابق عدنان درجال، هذه  
�مل�شاكل و�الأزمات رمبا ُتدخل كرتنا يف نفق 
�ملتوقعة  غــري  �لعو��شف  نتيجة  مظلم 
ويف وقت حرج تنتظر فيه جماهرينا 
�لكروية نتائج �الأ�شود يف �لت�شفيات 

�ملزدوجة.
قرار حمكمة اجلنايات

�أ�ــــشــــدرت حمكمة  ـــــام  �أي قــبــل 
حكمها  �لــر�ــشــافــة  جــنــايــات 
�أور�ق  تــزويــر  ق�شية  ــاأن  ــ�ــش ب
عدنان  �ل�شابق  �لدويل  تر�شيح 
ــات �الحتــــاد  ــخــاب ــت درجـــــال الن
ــعــر�قــي لــكــرة �لـــقـــدم، حيث  �ل
�شنتني  بــالــ�ــشــجــن  �لـــقـــر�ر  كـــان 
ر�شا  �شباح  �الحتـــاد  �شر  الأمـــني 
على  �حلكم  وتاأجيل  ــر  زوي و�شتار 
�لغيابي  �حلكم  بانتظار  طــربة  وليد 
�لذي �شي�شدر �شده.. هذه �الأمور وّلدت 
�لكرة  �روقــة �حتــاد  هيجانًا وعــدم ر�شا يف 
�لعر�قي، �لبع�س عّده قر�رً� ظاملًا، فيما لزم �لبع�س 

عبد اخلالق م�سعود

وليد طربة

�سباح ر�سا

عدنان درجال
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وطريقة  و�لبدنية  �ملهارية  �ل�شرطة  فريق  �إمكانات 
كانت  �إليت�س  �ليك�شاندر  �ل�شربي  مــدربــه  لعب 
�لكرة  ممثل  وحافظ  �لكويتية،  �لعقبة  بعبور  كفيلة 
�لعر�قية على �أ�شلوبه يف �لتنويع و�ملرونة �خلططية 
�خلططي  و�لــبــنــاء  �لهجمات  حت�شري  عملية  يف 
�ل�شل�س يف طريف �مللعب و�ل�شغط عند فقد�ن �لكرة 
و�لهجوم �ل�شريع بعد �حليازة و�النتقال من �لدفاع 
�لكرة،  فقد�ن  على  مناف�شه  الإجبار  �لهجوم،  �ىل 
نقل  مع  �ملر�كز  يف  �مل�شتمر  �لتبادل  �ىل  باالإ�شافة 
�ملــنــاوالت  على  و�لــرهــان  متعددة  بطرق  �لــكــر�ت 
مهارة  بف�شل  �ملد�فعني  خلف  �ل�شاقطة  �أو  �لبينية 

�ل�شرعة و�لتكنيك �لعايل لالعبي �خلربة، وال�شيما 
ب�شم  �لــذي  جونيور  مابكو  �لكونغويل  �ملــحــرتف 

�إبد�عه بت�شجيله هديف �لفوز.
حت�شري الهجمات

بني  ما  تنوعت  �ل�شرطة  هجمات  حت�شري  طريقة 
�ىل  �لعالية  بالكر�ت  �الأمـــام  �إىل  �ملبا�شر  �للعب 
من  و�الإفـــادة  �جلــز�ء  منطقة  �ىل  �أو  �مللعب  طريف 
هدد  �لذي  يو�شف  علي  �ل�شاب  �ملهاجم  �نطالقات 
�أ�شاع مع  بل  �أكرث من منا�شبة،  �لكويتي يف  �ملرمى 
حمققة،  �أهــد�ف  ثالثة  �لزهرة  عبد  عــالء  زميله 
يف  وال�شيما  مثمرة،  تكن  مل  �لــكــر�ت  �أغــلــب  لكن 

�ل�شوط �الأول، وتعامل معها �لفريق �لكويتي بذكاء، 
ما  �ملنطقة  بدفاع  و�للعب  �ل�شفوف  ر�ّس  �أجاد  �إذ 
�لت�شلم  يف  �لعريق  �لفريق  العبي  على  �ملهمة  عّقد 
�ل�شهل و�لت�شرف �لبعيد عن �لرقابة، لكن �ملدرب 
�إليت�س كان ير�هن د�ئمًا على �لكرة �لثانية �ملرتدة 
خارج  ثانية  �لهجمات  لتفعيل  �ملناف�س  �لفريق  من 
�أ�شلوبه  �لعودة �ىل  ياردة، ف�شاًل عن  �لـ18  منطقة 
�أي  �ملــدرب،  �لقيثارة يف حقبة هذ�  مّيز كرة  �لذي 
�حليازة  مع  �لكرة  وتدوير  �ملبا�شر  غري  �لتح�شري 
و�لت�شلم بني خطوط �للعب بو��شطة �لكر�ت �لبينية 
�لثلث �لهجومي حتديدً� ف�شاًل عن  �ىل �الأمام ويف 

�لركالت �لثابتة �لتي هددت مرمى �لفريق �ملناف�س. 
الالمركزية يف التحركات 

يف  �لــزهــرة  عبد  وعــالء  يو�شف  علي  من  كل  �أدى   
�ل�شوط �الأول، ي�شاف لهما جونيور ومهاوي ومرو�ن 
كانت  متعددة  خططية  �أدو�رً�  �لثاين  �ل�شوط  يف 
تهدف �ىل خلخلة دفاعات �لفريق �لكويتي، لف�شح 
و�شرغام  �شباح  ونبيل  جا�شم  كــر�ر  �أمــام  �ملجال 

��شماعيل للدخول من طريف �مللعب �ىل 
�لعمق �أو �إعطاء �أدو�ر هجومية �أكرث لكل من �أجمد 
عطو�ن و�شعد عبد �الأمري يف �لتحرك خلف �لثنائي 
)عبد �لزهرة – يو�شف( لكن متركز كر�ر جا�شم 
كان خارج منطقة جز�ء �حلار�س حميد �لقالف يف 
عدة  هجمات  يف  ��شرتك  لكنه  �الأحــيــان،  من  كثري 
باجتاه  �لبيني  �أو  �جلانبي  �لتمرير  يف  و�جبه  عد� 
�الإرهـــاق  عــالمــات  �أن  �إال  �لكويتي،  �لــدفــاع  عمق 

ظهرت عليه وكاأنه يعاين من �إ�شابة قدمية.
قراءة اإليت�س

�عتمد �لكويت �لكويتي على �ل�شرت�تيجية �لدفاعية 
مــد�فــعــني  �أربـــعـــة  تثبيت  �ملــحــكــمــة؛ 
من  خم�شة  �أمــامــهــم  ــف  �خلــل يف 
العبي  بقيادة  �لو�شط  خط  العبي 
ــدة  ــري ــش �الرتــــكــــاز �ــشــيــ�ــشــوكــو و�
يوجهان  كانا  �للذين  �ل�شريدة 
تلك  وتــعــزيــز  لتفعيل  �جلــمــيــع 
�لو�جبات يف منت�شف �مليد�ن، 
ــطــاع مــــدرب �لــ�ــشــرطــة  ــت ــش و��
رقــابــة  و�ــشــع  �إلــيــتــ�ــس  �ليك�س 
�شانع  حتركات  على  �شارمة 
�ألعاب �ملنتخب �لكويتي �الأول 
ز�يد  في�شل  �لكويت  ونــادي 
�لذهاب  مبار�ة  يف  �لفارقة  �لعالمة  �شكل  �لــذي 
زميله  �ىل  بــاالإ�ــشــافــة  �خلــلــف  �إىل  تــر�جــع  �لـــذي 
�لثنائية  و�ل�شر�عات  �لتدخالت  عرب  كالديرون 
نبيل  و�أجمــد عطو�ن ف�شاًل عن  �الأمــري  ل�شعد عبد 
بني  �الأمـــام  يف  وحــيــدً�  نا�شر  يو�شف  وبــد�  �شباح، 
يف  كثريً�  ي�شرتك  كــان  �لــذي  فائز  علي  �ملد�فعني 
�شعد  زميله  جانب  �ىل  �لهجمات  حت�شري  مرحلة 
خطورتهم  من  �لكويتي  �لثالثي  هذ�  فحّد  ناطق، 

خلف  �ملــ�ــشــاحــات  عــن  �لبحث  يف  تت�شح  �لــتــي 
�ملد�فعني و�شرب �ملد�فعني عرب �لكر�ت �خللفية 
�ملفتاحية.  �لتمرير�ت  مــع  و�لتعامل  �ل�شاقطة 
�ملــدرب  بقيادة  �لكويتي  �لفريق  حت�شري  �أ�شلوب 
ح�شام �ل�شيد معروف بالرهان على �لكر�ت �لبينية 

�أو �ل�شاقطة خلف قلبي �لدفاع وحار�س �ملرمى.
 مهاوي يف الأمام

�لظهري  م�شاركة  و�شهد  مثريً�  كان  �لثاين  �ل�شوط 
�أتقن  �لــذي  بــداًل عــن كــر�ر جا�شم  عــالء مــهــاوي 
و�جبات "و�شط طرف ميني" �مللعب يف حني �نتقل 
�ليت�س  �ملدرب  �لي�شار، فمنح  نبيل �شباح �ىل جهة 
�لو�جبات �لهجومية لوليد �شامل يف �لتقدم وتكوين 
زيادة عددية يف و�شط �مللعب وفتح �لعمق �لكويتي، 
بان�شيابية  �لكرة  �لتمرير وحترك  ولزيادة خيار�ت 
يقابله  �لو�شط،  العبي  �أمــام  �خلطوط  لفتح  عالية 
�ملوقف  لتعقيد  ملعبه  �ىل  �ملناف�س  �لفريق  تر�جع 
و�شد �مل�شاحات، وقد �شكل مهاوي خطورة و��شحة 
�الإ�شناد  �أو  و�لتوغل  �خرت�قاته  تلك �جلهة عرب  يف 
�ىل  �نتقاله  �ىل  باالإ�شافة  �لهجمات  يف  �لــد�ئــم 
�لعمق وف�شح �ملجال يف تفعيل �لرك�س �لتد�خلي �أو 
�لربط يف هذه �جلهة لوليد �شامل �لذي �أهدر فر�شة 

حمققة يف �لوقت �ال�شايف.
 ج�ني�ر املنقذ

جونيور  مابكو  �لكونغويل  بورقة  �لــزّج  كان  كذلك   
يف  �إيجابيًا  عاماًل  �شباح  نبيل  عن  بداًل  لعب  �لذي 
�شغط  حمــاور  وت�شكيل  �لهجومية  �لقدر�ت  تفعيل 
بني  �لتمركز  يح�شن  جونيور  �لكويتي،  �لدفاع  على 
�ملد�فعني كما ح�شل يف هدفه �الأول وكذلك بر�عته 
يف تفريغ نف�شه يف �لكر�ت �لهو�ئية و�لكرو�شات كما 
فعلها يف هدف �لفوز �لثاين �الأغلى، ف�شاًل عن قوته 
يف �حلجز و�حلفاظ على �لكرة حتت �ل�شغط، وكان 
يت�شلم �لكر�ت من خارج منطقة �جلز�ء يف �لو�شط 
وتارة يف جهة �لي�شار و�أحيانًا يتحول �ىل حمطة يف 
�آخر عندما  �ل�شرطة بتبديل  �الأمام، وعززه مدرب 
حل مرو�ن ح�شني بداًل عن علي يو�شف، وهنا بد�أت 
فر�س  �أهــدرت  و�إْن  و��شحة  �ل�شرطاوية  �لهيمنة 
مثرية  مــبــار�ة  كانت  لقد  للت�شجيل.  عــدة  �شانحة 
�خلططي  �الن�شباط  �ل�شرطة  العبو  فيها  �أجـــاد 
�لدقة  �فتقدو�  لكنهم  �لهجمات،  بناء  يف  و�ل�شرب 

يف �لتهديف.

حقق فريق ال�سرطة بكرة القدم فوزًا ثمينًا على �سيفه الكويت الكويتي بهدفني نظيفني جاءا 
بقدمي املحرتف الكونغويل مابكو جونيور، فى مباراة االإياب التي اأقيمت على ملعب كربالء الدويل 

�سمن دور الـ32 من البطولة العربية )كاأ�ص حممد ال�ساد�ص( لالأندية االأبطال. 

حل�شاب الدور ال�32 من كاأ�س الأندية العربية

ال�����ش��رط��ة ي��ج��ت��از ال��ك���ي��ت 
الك�يتي لعبًا واأداًء 

حتليل – علي النعيمي
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هذ�  يف  �لــعــز�وي  �لتقت  �لعر�قية  �ل�شبكة  جملة 
�حلو�ر  

* �أين كانت �لبد�يات؟
يف  �الأعظمية  مدينة  يف  �لريا�شية  بد�يتي  كانت   -
حيث  �نطالقتي  بد�ية  يعّد  �لــذي  �الأعظمية  نــادي 
ر�شمية  و�شاركت يف بطوالت  �أواًل  �ل�شباحة  مار�شت 
عدة �إذ كنُت �ألعب م�شافات طويلة لكنني كنت ميااًل 
مع  تز�منًا  مار�شتها  �لتي  �الأج�شام  كمال  لعبة  �ىل 
ريا�شة �ل�شباحة حيث كانت توجد �شالة للحديد يف 

م�شبح �لقاد�شية �لذي كنت �رتاده غالبًا.
* حدثنا عن م�شاركاتك؟

- �أول م�شاركة يل كانت بطولة �لفر�ت �الأو�شط �لتي 
�أقيمت بق�شاء �ملدحتية يف حمافظة بابل يف وزن 90 
�أ�شبح  ومنها  �الأوىل  �ملرتبة  و�أحـــرزت  كليوغر�مًا 
لديَّ �شغف غري طبيعي بهذه �لريا�شة، مما ز�د من 

�إ�شر�ف  حتت  �لتدريبات  يف  و��شتمررُت  لها  حبي 
�شاحب  يعد  �لــذي  �لـــدوري  �شهاب  طالب  ــدرب  �مل
يل  قــدم  �إذ  �لــعــز�وي  م�شتاق  على  �لكبري  �لف�شل 
�لدعم �ملادي و�ملعنوي، وكان يتكفل حتى بال�شفر�ت 
جيدً�،  يكن  مل  �القت�شادي  و�شعي  الأن  �خلارجية 
وبعد �شفره �ىل دولة قطر �جتهت �إىل �ملدرب جو�د 
�لعر�ق  �شباب  بطولة  بعدها يف  و�شاركت  �ملو�شوي، 
�لتي �أقيمت يف نادي �الأعظمية عام 1998 وح�شلت 
�مل�شاركة  لنا  يحق  وكــان  �الول،  �ملركز  على  فيها 
ومتقدمني،  و�شباب  نا�شئني  �شنويًا  مــر�ت  ثــالث 
فاذ� �أحرزت �ملركز �الأول للنا�شئني ت�شارك ببطولة 
�ل�شباب و�ذ� �أحرزت �أحد �ملر�كز �لثالثة �الأوىل يف 

�ل�شباب ت�شارك ببطوالت �ملتقدمني.
* ما �لذي جذبك لريا�شة كمال �الج�شام؟

كنت  �إذ  �لفطرة  على  �لريا�شة  هذه  �أحــب  كنت   -
�أحد  هناك  وكان  �لتلفزيون،  يف  مب�شاهدتها  مولعًا 
�أ�شاهده  وكنت  ر�ئعًا  ج�شمًا  ميتلك  منطقتي  �أوالد 

عندما مير ب�شو�رع �ملنطقة وكنت معجبًا به  للغاية، 
توجهي  بد�يات  يف  كنت  �إذ  كثريً�،  بي  �أثــر  ما  وهو 
للتمرين على �حلديد، بعدها �أ�شبح من �أ�شدقائي 

�ملقربني وجمعتنا م�شاركات عدة �شوية.
* �أي �ملدربني كانو� �أ�شحاب �لف�شل عليك؟

- �لف�شل هلل �شبحانه وتعاىل �أواًل ثم للمدربني طالب 
�شهاب و�لف�شل �الأكرب �لذي لن �أن�شاه �أبدً� للمدرب 
طالب �ملح�شناوي �لذي دعمني ماديًا ومعنويًا، وكان 
ووقف  بخطوة  خطوة  حياتي  تفا�شيل  كل  يف  معي 
معي حتى على �مل�شتوى �لعائلي �إذ حدثت يل م�شكلة 
بخم�س  علّي  وُحكم  �ليونانية  كومنيزة  جزيرة  يف 
يل  و�أر�شل  �لعر�ق  من  بي  فات�شل  �شجن،  �شنو�ت 
عن  �ملحت�شبة  �لغر�مة  وهــي  دوالر  �لــف   21 مبلغ 

�خرت�ق �حلدود و�أخرجني من �ل�شجن.
* هل مثلت �أندية عر�قية؟

عن  ف�شاًل  و�ل�شباب  و�الأمــانــة  �لـــزور�ء  مثلت  نعم 
�الأعظمية، و�أمثل حاليًا نادي �لزور�ء حتت �إ�شر�ف 

�ملدربني خالد �ملح�شناوي وحممد ح�شني.
* �أبرز �لبطوالت �ملحلية �لتي �شاركت فيها؟

- �شاركت يف بطولة �لعر�ق لل�شباب وبطولة �لعر�ق 
للمتقدمني.

* �أهم م�شاركاتك �لدولية؟
- بطولة �لفجرية �لدولية يف دولة �الإمار�ت �لعربية 
�آ�شيا  �ملتحدة وبطولة �ملا�س �لدولية و�أخريً� بطولة 
يف �ل�شني �لتي �شاركت فيها على ح�شابي �خلا�س 
ومبجهود�ت فردية وكانت غايتي من �مل�شاركة هي 
�ملناف�شة مع �أبطال على م�شتوى عاملي من �إ�شبانيا 

و�إيطاليا. 
* مبن تاأثرت من �لنجوم �ل�شابقني؟

جا�شم  وعماد  حميد  �أ�شعد  �ملحلي  �مل�شتوى  على   -
وروك�س  �ل�شنباطي   نا�شر  �لعاملي  �مل�شتوى  وعلى 

فيلر وكوملان �لذين �لتقيت بهم يف �أوروبا.
�الأج�شام حتتاج  كمال  ريا�شة  �أن  عليه  �ملتعارف   *
�ل�شعب  �أخرى من  و�أمور  نظام غذ�ئي خا�س  �ىل 

توفرها على �حل�شاب �خلا�س؟
- هذه حقيقة، حتتاج هذه �للعبة �ىل نظام غذ�ئي 
من  �ملادي  �لدعم  ولغياب  �أخــرى،  وتكاليف  خا�س 
من  كافة  �لنفقات  �أحتمل  فــاإين  �للعبة  �حتــاد  قبل 
يوميًا وجبات غذ�ء مبا  �حتاج  �إذ  ح�شابي �خلا�س 

يعادل 35 �ألف دينار عر�قي. 
* كم عدد �مل�شاركني يف �لوفد �لعر�قي يف �مل�شاركة 

�الأخرية؟
 23 �شخ�شًا،  ثالثني  من  يتكون  �لر�شمي  �لوفد   -

العبًا و�شبعة �إد�ريني.
�لــوفــد  عليها  ح�شل  �لــتــي  �ملــيــد�لــيــالــت  عـــدد   *

�لعر�قي؟ 
- ح�شلنا على 14 ميد�لية ملونة يف �أوز�ن خمتلفة 

�إ�شافة �إىل بطل �الأبطال وكارت �حرت�ف.
* يف �أي وزن كانت م�شاركة م�شتاق �لعز�وي؟

فما  كليوغر�مًا   90 �ملفتوح  �لــوزن  على  �شاركت   -
فوق.

* �أبرز �لالعبني �مل�شاركني معك يف �لبطولة؟ 
- حممد �دري�س يف وزن 75 كيلوغر�مًا وعلي �شامل 
ـــوزن �ملــفــتــوح و�أحــــرز �ملــركــز �لــثــاين و�أحــمــد  يف �ل
فخري و�أحرز �ملركز �لثالث وعبا�س �شياع وقحطان 

وغريهم.
* �نوع �مليد�ليالت �لتي �أحرزها �لعر�ق؟ 

و�شبع  ف�شيات  و�أربــــع  ذهــبــيــة  مــيــد�لــيــات  ثـــالث 
ميد�ليات برونزية.

*هل هناك م�شاركات مقبلة؟
- نعم يوم 14 /10 �شتكون هناك بطولة �لعامل يف 

ن�شختها �لثانية و �شتقام يف �ل�شني �أي�شًا.
* �ملعروف �أن هذه �ل�شفر�ت مكلفة ماديًا و�الحتاد 

غري معني بتحمل نفقاتها؟
"زيونة  عــد�  ر�عية  جهة  �أي  هنالك  ولي�س  نعم   -
�لــوطــنــي  للمنتخب  �لــر�ــشــمــي  �لـــر�عـــي  كروب" 

بالتجهيز�ت �لريا�شية �لكاملة.
�لعر�ق  �أن لعبة كمال �الأج�شام يف  * هل تعتقد 

تنال ��شتحقاقها؟
لو كــان هناك دعــم كــاٍف لهذه  �بـــدً�،   -
حتى  �الوىل  �ملر�كز  يف  د�ئمًا  لكنا  �للعبة 

هو  �ليوم  و�لدليل  �لعاملي،  �مل�شتوى  على 
عودتنا  وعند  حققناه،  �لذي  �الجناز  هذ� 

�ىل �لعر�ق كنا ناأمل �ن نكرم من قبل 
ماحدث  لكن  �مل�شوؤولني  �ل�شادة 

عــكــ�ــس ذلــــك متـــامـــًا وهــــو ما 
ي�شبب �الحباط لدى �لالعبني 

يف �مل�شاركات �ملقبلة.
�مـــاكـــن  عــــن  ــــــاذ�  م  *

�لتدريبات؟
ــاك  هــن لــيــ�ــس   -  
قـــاعـــات حمـــددة 

ـــل العــب  ـــل ك ب
يــــــتــــــدرب يف 

�لقاعة �لتي يعمل فيها، فلي�س هناك قاعة تابعة 
لالحتاد.

* بعد �حر�زك �مليد�لية �الآ�شيوية هل هناك دعم 
�أو تكرمي؟

�لدولة  مــ�ــشــوؤول يف  �أي  مــن  دعــم  �أي  اليــوجــد   -
�لعر�قية عد� قناة �لنجباء وقناة �لديار، و�ل�شيد 
عالقة  �أي  ــه  ل لي�شت  ـــذي  �ل �لــعــبــيــدي  عــ�ــشــام 
بالريا�شة، وقائم مقام �العظمية باعتباري �أحد 
�شكنة �ملنطقة، و�ليوم يف �شبكة �العالم �لعر�قي 
�ل�شبكة  وجملة  �هلل  فرج  ف�شل  �ال�شتاذ  قبل  من 
م�شكورة و�نا م�شرور جدً� لهذه �اللتفاتة �لكرمية.
�لتو��شل  �الأخــرية يف مو�قع  ــة  �الآون �ثــريت يف   *
�الجتماعي مو�شوع هدية وزير �ل�شباب و�لريا�شة، 

ما مدى �شحة هذه �لرو�يات؟
�شاأتكلم بكل �أمانة... بعد و�شولنا �إىل بغد�د �لتقينا 
ومت  بيته  يف  �لعبيدي  �حمد  �ال�شتاذ  �ل�شباب  وزير 
تقدمي �حللويات وهي من �أ�شول �ل�شيافة �لعر�قية، 
�أحد  �ل�شباب يل يف  وزير  تكرمي  �شوؤلُت عن  بعدها 
فاأجبت:  معي  �جريت  �لتي  �لتلفزيونية  �للقاء�ت 
و�أبرز  "منتج" �للقاء  �ملر��شل  لكن  �لبقالوة فقط، 

هذ� �ملقطع فقط.
* هل لديك كلمة �خرية؟ 

�ملــ�ــشــوؤولــني ال �شيما مــعــايل وزيــر  �أنــا�ــشــد �لــ�ــشــادة 
منت�شبًا  كــوين  للخدمة  �إعــادتــي  �ىل  �لد�خلية 
حماية  مديرية  �لد�خلية  وز�رة  يف  �شابقًا 
�شفري  ب�شبب  �لعمل  وتركت  �ل�شخ�شيات 

�ىل هولند� عام 2007. 
�شبكة  �ىل  �جلزيل  بال�شكر  �تقدم  ختاما 
جملة  و�ىل  �لــعــر�قــي  �العـــالم 
�لــ�ــشــبــكــة عــلــى وجــه 
�خلـــــ�ـــــشـــــو�ـــــس 
�اللتفاتة  لهذه 
�لتي  �لكرمية 
ــــكــــون  ــــت �ــــش
كبري�  د�فعا 
لتحقيق  يل 
�الجنــــــــــــاز�ت 

م�شتقبال.

احتفت �سبكة االإعالم العراقي بالبطل االآ�سيوي م�ستاق العزاوي 
الذي اأحرز لقب بطولة اآ�سيا بكمال االأج�سام التي اأقيمت موؤخرًا يف 
بكني، فقد ا�ستقبل رئي�ص ال�سبكة االأ�ستاذ ف�سل فرج اهلل يف مكتبه، 
وبح�سور ال�سيدة نرمني املفتي رئي�سة حترير "جملة ال�سبكة"، 
البطل م�ستاق العزاوي وقدم له درع �سبكة االإعالم العراقي تثمينًا 
لالإجناز الكبري الذي حققه للريا�سة العراقية.

مته �شبكة الإعالم بدرعها كرَّ

ل� ت�ّفر الدعم حل�شدنا 
بط�لت العامل

م�شتاق العزاوي:
بطل كمال الأج�شام

علي اخلر�شان
ت�ش�ير- ح�شني طالب
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بعده  فوزي،  حامد  �لعمالق  �لر�حل  منهم  نذكر 
جاء �حلار�س �لذهبي رعد حمودي لي�شتمر جيل 
فتاح  ثــم  حــديــدة  ــو  �أب منهم  �لعمالقة  �حلــر��ــس 
�شر��شة عن  بكل  د�فع  لياأتي جيل جديد  ن�شيف 
بـ)طيارة(  �مللقب  خمي�س  ها�شم  �أمثال  مرماه 
حمرة  �أبو  وقا�شم  ها�شم  �لكبريعماد  و�حلار�س 
�لوهاب، بعد ذلك نور �شربي �لذي  وعامر عبد 
�لعر�قية،  �ل�شباك  نار يف حر��شة  �شعلة من  كان 
بل �شارك يف �أغلب �نت�شار�ت �لكرة �لعر�قية يف 
�أمم �آ�شيا �إذ كان �شببًا رئي�شًا يف ح�شول �لعر�ق 
حر��شة  �أن  �إال   .)2007( �آ�شيا  �أمم  لقب  على 
�بتعاد  بعد  خطر  يف  �أ�شبحت  �لعر�قي  �ملرمى 
نور �شربي ب�شبب عدم وجود �ملكت�شف للمو�هب 
تدين  �شبب  �لعر�قي...عن  �لــدوري  يف  �ملوجودة 
�ملنتخبات  مــع  �لــعــر�قــيــني  �حلـــر��ـــس  مــ�ــشــتــوى 
�لوطنية يف �لبطوالت، جملة )�ل�شبكة �لعر�قية( 
يف  �الخت�شا�س  �أ�شحاب  بع�س  �آر�ء  ��شتطلعت 

هذ� �ل�شاأن:
حقيقة قا�شية

عماد  حاليًا  �ملنتخبات  ومدرب  �لدويل  �حلار�س 
قائاًل:  �حلر��س  �إخفاق  �شبب  عن  حتدث  ها�شم 
�ل�شاحة  يف  �ملوجودون  �ملرمى  حر��س  ب�شر�حة 
�الآن �شو�ء �أكانو� يف �الندية �أم يف �ملنتخب �لوطني 
وي�شلو�  يقارعو�  �أن  ي�شتطيعون  وال  موؤهلني  غري 
�ليابان،  مثل  �لكبرية  �لفرق  حر��س  م�شتوى  �إىل 
وهذه حقيقة، و�حلقيقة قد تزعج �لبع�س، وعلى 
�مل�شوؤولية  من  قدر  على  يكون  �أن  نف�شه  �حلار�س 
ويحاول �أن يطور نف�شه وهو يف �لنادي و�أن يكون 

جاهزً� عند ��شتدعائه للمنتخب.
انعدام ثقافة الحرتاف

حر��س  يف  ر�أي  قا�شم  با�شم  للمدرب  كان  فيما 
�ملو�هب  �نح�شار  هو  �ل�شبب   : قــال  حني  �ملرمى 
و�شعف قــاعــدة �حلــر��ــس �ــشــو�ء يف عــدم وجــود 
م�شاركات حملية ودولية، ف�شاًل عن عدم تاأ�شي�س 

فقط  باحلر��س  خا�شة  �أكادمييات  �أو  مد�ر�س 
ثقافة  �نعد�م  وكذلك  �لعامل  دول  بباقي  �أ�شوة 
بينهم  ومــن  جميعًا،  العبينا  لــدى  �الحــــرت�ف 
على  بظالله  يلقي  بــدوره  وهــذ�  �ملرمى،  حر��س 
فــرتة  الأطــــول  وبــقــائــه  ــس  �حلــار� م�شتوى  تــطــور 
م�شتو�ه،  على  و�ملحافظة  �ملــالعــب  يف  ممكنة 
ومن �أهم �الأ�شباب يف �كت�شاف �حلر��س و�لعمل 

على تطويرهم هو توفري �لدعم �لكامل 
قابلياتهم  �ملدربني وتطوير  لكافة 

تدريبية  دور�ت  يف  بزجهم 
على  خــارجــيــة  ومعاي�شات 
�لنظر  وعدم  عاٍل  م�شتوى 
�شيقة  ــظــرة  ن لــلــريــا�ــشــة 
ومــتــدنــيــة لــعــدم �إميــانــهــم 

�لقدم  وكــرة  �لريا�شة  بــاأن 
�لكبري  �لتاأثري  لديها  بالذ�ت 

على حركة �ملجتمعات، وال �شيما 
يف �لعر�ق وحب �جلمهور للكرة، وخري 

دليل ما نالحظه من ح�شور جماهريي كبري يف 
�ملالعب لي�س له نظري يف �لدول �ملجاورة.

انعدام التخطيط
�لعر�ق  �شباب  منتخب  مرمى  حر��س  مدرب  �أما 
�ل�شحفني  مـــن  كــثــري  ــول:  ــق ــي ف جــبــار  حــ�ــشــني 
�لقدم  كرة  ريا�شة  ب�شوؤون  و�ملهتمني  و�مل�شجعني 
يقولون �إن هناك �أزمة حر��س مرمى يف �لعر�ق، 
وهذ� �لكالم غري �شحيح وغري دقيق �إمنا هناك 

غياب للتخطيط وعدم و�شوح مالمح ل�شرت�جتية 
�إد�ر�ت  تتحملهما  �حل�شا�س  �ملركز  لهذ�  خا�شة 
�الندية �أواًل ومدربو �الأندية ثانيًا، بعدها ياأتي دور 
�للجنة  ثم  و�لريا�شة  �ل�شباب  وز�رة  ثم  �الحتــاد 
�الأوملبية، ولو ناق�شنا دور كل هوؤالء كاًل على حدة، 
نقول �إن �إد�ر�ت �الأندية تتحمل �مل�شوؤولية �لكربى 
ب�شبب عدم �الهتمام بالفئات �لعمرية، وال �شيما 
حر��س �ملرمى، �إذ ال يوجد مدرب خمت�س بتدريب 
�أو  �لنا�شئني  �أو  �الأ�شبال  م�شتوى  على  �لفئة  هذه 
مدربو  �أما  قليلة.  ��شتثناء�ت  �إال  �للهم  �ل�شباب، 
�الأندية فيبحثون د�ئمًا عن �ملدرب �ل�شعيف �لذي 
يلبي طلباتهم ليكون حتت �شيطرة �ملدرب ويتقبل 
�الإمالء�ت. فاالحتاد مل ي�شن قو�نني حلماية هذ� 
ي�شدد  ومل  �ملرمى  حر��س  مدربي  وحماية  �ملركز 
يف  �ملرمى  حر��س  مدربي  �إ�شر�ك  �شرورة  على 
�لدور�ت �لتدريبية �خلا�شة بهم، �أو �إقامة ور�شات 
�أكادمييني،  متخ�ش�شني  باإ�شر�ف  �شهرية  عمل 
ومل جتِر �ال�شتفادة من منتخبات �لفئات �لعمرية  
�لوطني،  �ملنتخب  �إىل  منهم  �ملوهوبني  وتر�شيح 
�أمثال علي عبادي وعبد  �ل�شباب منهم  وال �شيما 
�لنا�شئني  منتخب  مثال  �لــلــذيــن  عــمــار  �لــعــزيــز 
مثل  ــذي  �ل عبا�س  حممد  و�حلــار�ــس  و�ل�شباب، 
وكــان  و�الأوملـــبـــي،  و�لــ�ــشــبــاب  �لنا�شئني  منتخب 
كحر��س  �لوطني  �ملنتخب  مع  وجودهم  يفرت�س 

ثو�لث �أو حتى رو�بع الإعد�دهم للم�شتقبل. 
ل ت�جد معايري

�ما ُمدرب حر��س فريق نادي �جلي�س موؤيد عبد 
��شماعيل فيقول: هبوط م�شتوى حر��س �ملرمى يف 
�لعر�ق يعود �إىل �شببني؛ �الأول عدم وجود مدربي 
و�ل�شبب  �لعمرية،  للفئات  جيدين  مرمى  حر��س 
�ختيار�حلر��س  معايري  �عتماد  عــدم  هو  �الآخــر 
�ملثالية،  للمو��شفات  وفقًا  �لعمرية  �لفئات  يف 
�ألعاب  عــدة  مــز�ولــة  �إىل  يحتاج  �ملــرمــى  حــار�ــس 
م�شاهري  �أن  يعرف  وكلنا  موهبته  ل�شقل  �أخــرى 
�حلــر��ــس يف �لــعــر�ق �أمــثــال رعــد حــمــودي �لــذي 
�لذي كان  يلعب �جلمنا�شتك، وعماد ها�شم  كان 
يلعب حار�س مرمى لكرة �ليد، وهكذ� ت�شهم تلك 
و�ال�شتفادة  �لتعلم  �أثــر  نقل  يف  وغريها  �الألعاب 
بناء  �لبدنية يف  و�ل�شفات  �لفنية  �ملكت�شبات  من 

حار�س مرمى يليق مب�شتوى �ملنتخب.

اأكدت التجارب ال�سابقة واحلالية اأن حار�ص املرمى يعّد ن�سف الفريق الكروي 
نظرًا للمركز احل�سا�ص الذي ميثله، وقد ازدهرت حرا�سة املرمى العراقي 
يف �سنوات �سابقة نتيجة وفرة النجوم اآنذاك، بل اأن البع�ص من جمهورنا 

الريا�سي ما زال يردد اأ�سماء احلّرا�ص التي اأ�سرقت يف �سماء الكرة العراقية 
التي كانت متاألقة يف ظروف �سعبة، 

كتبت / اأمرية حم�شن 

يف غياب �شياقات اختيار حّرا�س املرمى

��ب��اك ال��ع��راق��ي��ة  يف خط�رال�����شِ

حرا�س املرمى امل�ج�دون يف ال�شاحة الآن 
�ش�اء اأكان�ا يف الندية اأم يف املنتخب ال�طني 

غري م�ؤهلني ول ي�شتطيع�ن اأن يقارع�ا 
وي�شل�ا اإىل م�شت�ى حرا�س الفرق الكبرية

با�شم قا�شم عماد ها�شم
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امل��ا���ش��ي: ال���ق���رن  م��ن��ت�����ش��ف  يف 
�شيا�شة وكباريهات!

بغداد

زكريا اأحمد اأول من ا�شتقبلني يف القاهرة

علمني وقدم يل اأربعة احلان 
مل تذع حتى الآن

فائزة احمد:

كلية احلق�ق زعيمة ال�شراب وما اأكث�ر 
ال�شعراء والي�شاريني يف دار املعلمني!
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اأم كلث�م يف كل مالهي بغداد!
خرجت من �لفندق �أ�شاأل عن �شارع �لر�شيد.. �أجمل 

و�أعظم �شو�رع بغد�د، فاإذ� باأحد �ملارة يقول يل:
- هذ� �شارع �لر�شيد!

وقفت و�شط �لطريق وقد �أخذتني �ملفاجاأة، كان �شارع 
�لر�شيد من �شو�رع �لدرجة �لتا�شعة �ملخف�شة �إذ� ما 
قورن ب�شارع فوؤ�د �الأول بالقاهرة �و �شارع �شعد زغلول 
مرت  على  عر�شه  يزيد  ال  �لر�شيف  باالإ�شكندرية.. 
طابقني  من  �أكرث  تعلو  ال  جانبيه  على  و�الأبنية  و�حد 

�و ثالثة.
املراأة العراقية!

باأجمل  �لنظر  الأمّتع  بغد�د  �أجتول يف طرقات  وبد�أت 
ما يف �لعر�ق، وكانت �ملر�أة �لعر�قية، فال هي �شرقية 
وجهها  ويطل  �ل�شود�ء  عباءتها  يف  تلتف  غربية!  وال 
ــاألــو�ن  وب �خلـــدود  على  �حلــمــر�ء  بــاألــو�نــه  �ل�شبيح 
للعيون.  نهبًا  �لفتنة  هذه  وترتك  �ل�شفاه  على  �لدماء 
كل  �أن  ر�عني  �لن�شائية  �جلمعيات  دور  �إحــدى  ويف 
و�حدة منهن كانت تاأتي �ىل باب �جلمعية وقد �شمت 
مبالب�س  �لرقيق  �لقو�م  فيبدو  بـ)�لعباية(  �أطر�فها 

من �أحدث �ملو�شات..
ــري�ت مــن �لــعــر�قــيــات نــزعــن �لــعــبــايــة و�أخـــذن  ــث وك
كما  �نتباهي  جتذب  مل  منهن  و�حــدة  لكن  بال�شفور، 

كانت تفعل "�أم �لعباية".
العباية يف اجلامعة العراقية!

ت�شمها  مل  متفرقة  كليات  �لعر�ق  يف  �لعايل  للتعليم 
�لعر�قية  للجامعة  نــو�ة  ولكنها  �جلامعة،  فكرة  بعد 
و�لهند�شة  و�لطب  �حلقوق  كليات  وهــي  �جلــديــدة، 
هذه  طلبة  ويحيا  �ملعلمني.  ود�ر  و�لتجارة  و�ل�شيدلة 
فت�شمهم بني طالبات وطلبة  �لكليات حياة جامعية، 
�ملدرجات، ويلقى عليهم �الأ�شاتذة حما�شر�تهم على 
�لنظام �جلامعي، و�إن كانت �جلامعة مل تن�شاأ بعد....

كلية احلق�ق
بناء �شخم، يجمع �ألفي طالب و�أكرث من مئة طالبة، 
�لتحق  من  ومنهم  للدر��شة،  يتفرغ  من  بينهم  فمن 

بالوظيفة ورغب يف �إمتام در��شته..
وجوه غريبة.. موظف جتاوز �الأربعني �ىل جانب �شاب 
�ليوزبا�شي  برتبة  و�شابط  �لثاين..  �لعقد  يتجاوز  مل 
�ل�شحفيني  �أكـــرث  ومـــا  مــعــمــم..  �شيخ  جــانــب  �ىل 
قيامهم مبهنتهم  مع  در��شتهم  ليتمو�  جــاوؤو�،  �لذين 

�ل�شحفية..

�لكلية،  حديقة  �أركــان  �أحــد  يف  �أو  خا�شة،  قاعة  يف 
�لف�شوليني  �أعــني  عــن  بعيد�ت  �لطالبات  �جتمعت 
و�ملحجبات  �لع�شريات  �لــ�ــشــافــر�ت  بينهن  فــرتى 
�لالئي مل يرتكن �لعباية �ل�شود�ء بعد.. وهوؤالء �لالتي 
�الأيــدي..  على  وحملنها  �لروؤو�س  عن  �لعباية  نزعن 

�إنهن يع�شن يف عزلة فر�شتها �لتقاليد و�لهم�شات!
�لدكتور جابر جاد  �أ�شاتذة م�شريون وهم  �لكلية  يف 
�أ�شتاذ  كامل  م�شطفى  و�لدكتور  �القت�شاد،  �أ�شتاذ 
�أ�شتاذ  �ل�شرقاوي  جميل  و�الأ�شتاذ  �جلنائي،  �لقانون 

�لقانون �لروماين عد� �أ�شاتذة من فل�شطني..
دار املعلمني

وعلى م�شرية ن�شف �شاعة تقوم د�ر �ملعلمني �لعالية، 
وت�شمان  و�لعلوم..  �الآد�ب  هما  كليتني..  جتمع  وهي 
جامعية  حياة  وفيهما  مــتــعــددة..  متفرقة  �أق�شامًا 
علمي،  جــو  يظلهم  و�لطالبات  فالطلبة  �ــشــادقــة.. 

و�ل�شعر�ء بني طلبة د�ر �ملعلمني..
كليات متفرقة

خالف  ح�شني  �لدكتور  ��شتقبلنا  �لتجارة  كلية  يف 
�أرجائها  يف  بنا  وطــاف  م�شر  من  �ملنتدب  عميدها 
فمررنا بغرفة مالحظة �لكلية، �الآن�شة �شاجدة، وهي 
من خريجات كلية �حلقوق.. وهكذ� ��شتطاعت �لفتاة 

�لعر�قية �أن تنال وظيفة يف كلية �لتجارة..
وهناك �لطالبات، وما �أكرثهن، قد �أخذن يف �لكتابة 
ومل  �لعهد  حديثة  �لتجارة  وكلية  �لكاتبة  �الآلــة  على 
�ىل  كانت  �لهند�شة..  وكلية  بعد،  طلبة  فيها  يتخرج 
خم�س  منذ  حتولت  ثم  �شناعية  مدر�شة  قريب  عهد 
�ل�شهادة  حملة  �إال  بها  يلتحق  ال  كلية  �ىل  �شنو�ت 
مبثل  عهد  حديثة  �لعر�قية  �لفتاة  ز�لت  وما  �لثانوية 

هذه �لكلية، فلم تلتحق بها �شوى طالبتني.
مدينة الطب

بناء  و�شط  ويف  �لكليات..  هــذه  عن  بعيد  مكان  يف 
�مل�شت�شفى �مللكي �لكبري.. تقع مدينة �لطب.. وت�شمل 
كليتي �لطب و�ل�شيدلة ومدر�شة �ملوظفني �ل�شحيني 
قريب  �ىل عهد  �ليهود  كان  وقد  �لقابالت،  ومدر�شة 
�لعام  هــذ�  يف  ولكن  �لكليات..  هــذه  �أروقـــة  ميــالأون 

حرمت �لكلية �لتحاقهم بها..
حجرة  يف  زميلها  بجانب  تقف  �لعر�قية  �لفتاة  �إن 

�لت�شريح توؤدي عملها وقد حطمت �أغالل �لتقاليد..
احلياة ال�شيا�شية

�شباب  عــن  يخلتف  ال  �جلــامــعــي  �لــعــر�قــي  �لــ�ــشــاب 

كنت اأحلم بالعراق وبغداد، وكنت 
اأتخيل ليايل األف ليلة وليلة، 

ومتنيت ليلة من تلك الليايل على 
�سفاف نهر دجلة!

ثم ا�ستيقظت من اأحالمي الأجد 
نف�سي يف فندق �سمري امي�ص.. اأجمل 
فنادق بغداد، وجل�ست اأ�سرتيح من 
عناء الطائرة يف حديقة الفندق 

التي تطل على نهر دجلة..
واأخذ اخليال يداعبني وي�سور يل 

بغداد مدينة هارون الر�سيد يف 
�سورة فاتنة �ساحرة..

امل��ا���ش��ي: ال���ق���رن  م��ن��ت�����ش��ف  يف 
�شيا�شة وكباريهات!

بغداد

كلية احلق�ق زعيمة ال�شراب وما اأكث�ر 
ال�شعراء والي�شاريني يف دار املعلمني!
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بال�شيا�شة،  �ال�شتغال  حيث  من  �مل�شرية  �جلامعة 
فكلية �حلقوق هي زعيمة �الإ�شر�ب.. ينق�شم طلبتها 
على  يــوم  كل  �ل�ّشباب  يرت��شقون  �أحـــز�ب  عــدة  �ىل 
وهتفو�  ثارو�  كلمتهم  �حتدث  ما  فاإذ�  �لكلية،  �أبو�ب 

باالإ�شر�ب فتتبعهم بقية �لكليات.
�أما د�ر �ملعلمني، وهي ت�شم كليتي �الآد�ب و�لعلوم فقد 
تاأثرت كثريً� بالدعايات �لي�شارية، فكاأنها �شورة من 
كليتي �الآد�ب و�لعلوم يف م�شر.. وتن�شب فيها �ملعارك 
بني �لفريقني �لي�شاري و�ليميني.. ثم تهد�أ �لعا�شفة 

�شهرً� لت�شتاأنف �الإ�شر�ب.
ولقد بد�أ �ل�شباب �لعر�قي يتجه نحو �مليول �لي�شارية 
نتيجة لالإ�شر�ب �ل�شيا�شي و�نت�شار �لنظام �الإقطاعي 

ب�شكل خميف!
الفن يف العراق

يف �شارع �لر�شيد.. �لطريق �لرئي�س يف مدينة بغد�د 
تكاد  �لتمثيل  دور  �لفن..  وينت�شر  �للهو،  دور  تنت�شر 
على  فهي  و�لكباريهات  �ل�شينما  �أما  معدومة،  تكون 

طول �لطريق.
ج�لة يف الكباريهات!

نّو��س �ىل �جلو�هري..  �أبي  �لفار�بي، �ىل  من ملهى 

على  تقوم  ثورة  فيه من  �لبلدي مبا  �لرق�س  ي�شيطر 
ور�ء  ما خفى  و�إظهار  بــاالأرد�ف  و�للعب  �لبطون  هز 
بعثات  �لرق�شات  هــذه  ــوؤدي  وت �لرق�س"..  "بدلة 
عن  �لفن  �أخذن  عر�قيات  �و  �لدين  عماد  �شارع  من 
يف  تت�شابه  �ملالهي  وتكاد  �ل�شينما  عن  �أو  زميالتهن 
"�لفتح"  في�شيطر  �لوجوه  بع�س  من  و�لقاهرة  بغد�د 
ت�شلب  �أن  ت�شطيع  �لتي ال  و�الآرتي�شت  �ل�شاالت،  على 
ت�شلح  ال  �لليلة  يف  جنيه  مئة  �لذو�ت"  "�بن  مــن 

للعمل..
اعالم الفن!

�شليمة مر�د،  �ل�شيدة  �لعر�ق  �لغناء يف  وتتبّو�أ عر�س 
وهي يهودية عر�قية، ال توؤدي �شوى �الأحلان �لعر�قية: 

مّيه يا مّيه.
"يا  معناها  �إن  لك  فيقولون  مّيــه  معنى  عن  وت�شاأل 
حممد  �ملطرب  هناك  �لــوهــاب  عبد  ويقابل  �أمي"، 
فيقدم  �لقدمي  �ل�شرقي  �للون  �أغانيه  و�أكرث  �لقبنجي 

ق�شائد وتو��شيح.
موؤلف  فهو  علي  عزيز  �الأول  �لعر�ق  منولوج�شت  �أما 

! وملحن ومغنٍّ
ومن مونولوجاته �لتي يرددها �شباب �لعر�ق مونولوج 

فل�شطني
 يا عرب هل ��شتعمار

�شاعل فل�شطني بنار
لو منعجل بخذ �لثار
لالأبد يلحكنه �لعار

اأم كلث�م و�شكك�!
�لعر�ق،  مالهي  على  ت�شيطر  كلثوم  �أم  �أغاين  وتكاد 
تــوؤدي حلنًا من  ملهى من مطربة م�شرية  يخلو  فال 
�لعر�قيون  �إخو�ننا  يع�شقها  �لتي  كلثوم  �أم  ــان  �أحل
�إن  ويقولون  ي�شكون  ولكنهم  ل�شماعها،  ويــتــاأوهــون 
و"هلهل"  روعتها  �أفقدها  �الأغــاين  هذه  ترديد  كرثة 

�أحلانها..
�أما �شكوكو فقد �أخذ عنه �لعر�قيون كثريً� من �أحلانه 
�لعر�ق ويرددون  �لفن يف  �أهل  وتتلمذ عليه كثري من 

�أحلانه ومنولوجاته.
ال�شينما

تزيد  ال  كرثتها،  برغم  �لــعــر�ق،  يف  �ل�شينما  ودور 
فخامة على �شينما �يديال و�أولومبيا!

ولو  م�شرية،  �أفالمًا  �الأحيان  �أغلب  يف  تعر�س  وهي 
�أن �إخو�ننا �لعر�قيني يطالبون برتجمة �للغة �لعامية 

�مل�شرية �ىل عاّمية عر�قية!
�لعر�ق  يف  جــديــدة  �شينمائية  نه�شة  بـــد�أت  ولقد 
عر�قيني  فيلمني  يعد  وهو  بغد�د،  �شتوديو  قو�مها 
حول  يـــدور�ن  وهما  �ملقبل،  �ملو�شم  يف  لعر�شهما 

بطولة �لعرب و�شجاعة عنرت!
�شباب العراق ي�شتعد للقتال

يف �لر�شتمية.. بعيدً� عن بغد�د، وعن �شخب �ملدينة 
�حلربية  �لكلية  تقوم  دجلة  �شفاف  وعلى  و�شهرها.. 

يف �لعر�ق.
ه�ؤلء هم �شباب العراق..

روح وثابة، تعّودو� منذ �لتحاقهم بالكلية على �حلياة 
�خل�شنة �مل�شنية.. فال �أثاث وال ريا�س وال بذخ وال فقر 
وال غنى.. �لكل مت�شاوون ال فرق يف �ملاأكل �و �مللب�س 

�و �ملعي�شة..
�حلو��شر  ومن  و�جلنوب  �ل�شمال  من  جــاوؤو�  طالب 
�ملختلفة،  ونزعاتهم  �ملتباينة  بلهجاتهم  و�لــقــرى 
و�حدة  �أ�شرة  فاأ�شبحو�  �جلديدة،  �حلياة  �شهرتهم 

تعي�س معًا.. �شعارها �لطاعة �لعمياء..
با�شتعر��شهم  �لطلبة  وقام  �ليومي،  �لتدريب  و�نتهى 
�لكلية  ن�شيد  ين�شدون  �شفوفهم،  �جتمعت  �أن  بعد 

�لع�شكري يف �شوت جهوري يبعث �لرهبة.. ويدعو �ىل 
�حلما�شة..

وعاد بنا قائد �لكلية �ىل حجرته ن�شاأله عن كليته..
* متى �أن�شئت؟

هذ�  �لف�شي  بيوبيلها  و�شتحتفل   ..1923 عام  يف   -
�لعام..

* كم كان عدد طلبتها عند �إن�شائها؟
- 60 طالبًا..

* و�الآن؟
- جتاوزو� �خلم�شمئة..

* من �أبرز �ملتخرجني فيها؟
- �مللك غازي..

امللك غازي
بهو  يف  �لكلية..  جدر�ن  تعلو  �ل�شاب  �مللك  �شورة  �إن 
ويف  �لع�شكرية..  مبالب�شه  �شورته  تطالعنا  �لطالب 
قاعة �لتمثيل و�ملحا�شر�ت �شورته مبالب�شه �مللكية.. 
ويف بهو �ل�شباط وحجر�ت �الأ�شاتذة و�لقادة ماز�لت 

�شورة �مللك غازي تزين جدر�نها..
ماز�لت  �لعر�قيني  قلوب  ولكن  �مللك غازي  لقد مات 
عا�س  �لــذي  �بنها  تذكر  �لكلية  ومــاز�لــت  جريحة.. 
يتلقى درو�شه كاأي طالب  بني جدر�نها طالبًا ب�شيطًا 
�آخر.. كان يعي�س هنا كفرد ب�شيط يكره من يحرتمه 
كاأمري ويلح يف معاملته ويقا�شي ما يقا�شيه �الآخرون 
من عناء.. ت�شلق �جلبال و�لزحف على �الأر�س و�لقفز 

و�لفرو�شية.
ل جديد يف العراق!

دخلت �لعر�ق وخرجت منه دون �أن �أجد جديدً� مييز 
�لعر�قيني عن بقية �ل�شعوب �لعربية..

فهمها  ميكن  ال  �لــعــر�ق  يف  �لعاّمية  �للهجة  �أن  �إال 
باللغة  �لتفاهم  �أف�شل  ما  كثريً�  وكنت  ب�شعوبة  �إال 
�الإجنليزية عن �لتحدث بلغتهم �لد�رجة �لتي يتخللها 

د�ئمًا كلمة "�أكو وماكو"..
�الأزيـــاء  تعدد  يف  �لقيا�شي  �لــرقــم  �لــعــر�ق  وي�شرب 
فلكل قبيلة "عقال" خا�س، ويف �ملدن يرتدي �لبع�س 

)�لفي�شلية( و�لبع�س �الآخر يرتدي �لعمامة..
و�لتع�شب �لديني هناك غريب، �إنه تع�شب بني �أبناء 
�لدين �لو�حد ولي�س بني �لطو�ئف �ملختلفة.. فعندما 
�ملختلفة هناك هم�س يف  �لدينية  �ملحاكم  �شاألت عن 

�أذين �شديق قائاًل:
- جتنب هذ� �ملو�شوع!

�أول  وكان  ينتهي..  ال  جمياًل  حلنًا  د�ئمًا  تخيلتها  و�لتي  �أحبها  �لتي  م�شر  �ىل  بريوت  من  جئت 
�إقامتي  �أ�شبوع من  به بعد  �لتقيت  �أحمد..  �ل�شيخ زكريا  بامللحنني �مل�شريني مع �مللحن  لقاء يل 
يف �لقاهرة، وكان �للقاء يف حمل �إقامتي باأوتيل "نوتوكري�س"، كانت معي �أمي و�بنتي فريال �لتي 
ظني "من نظرة.. توعدين" وهو �أول  كان عمرها يف ذلك �لوقت خم�س �شنو�ت.. وكان لقاوؤنا ليحفِّ
حلن حفظته منه.. �أ�شمعني �للحن بدون عودة يف بادئ �الأمر، كان يدندنه ب�شوته بدون �لعزف 
على �لعود، وكان يتحرك ومييل مع دندنته، معربً� عن كل كلمة بق�شمات وجهه، �ل�شيء �لذي جعل 
�بنتي فريال تقوم وتقلده، يف تلك �للحظة خجلت من ت�شرفات �بنتي، وقد ظهر ذلك على وجهي، 
�إال �أن �ل�شيخ زكريا �حت�شن فريال �ل�شغرية و�أخذ يكلمها بتعبري�ت وجهه، حتى ��شتطاعت يف 
�لب�شاطة  فيه  مل�شت  �لت�شرف  هذ�  ومن  بذلك..  �شعيدً�  وكان  وتردده  �للحن  حتفظ  �أن  �لنهاية 
و�خلفة و�حليوية، وعرفت �أن �مللحن لي�س �آلة للتحفيظ، و�إمنا هو �إن�شان يقنعك بالتعاي�ش�س مع 

�للحن..
ظني �للحن بعزفه على �لعود، وذلك بعد �أن تعاي�شت مع �لكلمات و�نفعلت  بعد �شاعات بد�أ يحفِّ
هذه  ميزة  وكانت  ر�بعًا..  وحلنًا  دينيًا،  حلنًا  ثم  مالكني"..  "يا  ذلك..  بعد  له  غنيت  ثم  بها.. 

�الأحلان �أنها �شرقية �شميمة تعتمد على �الأد�ء �ملدرب..
وقد علمني �ل�شيخ زكريًا �أحمد �أن �أغني "بالقر�ر".. وكان يقول يل �إنه يرتاح ل�شوتي و�أنا �أغني 

من �لقر�ر..
وعلمني �أن �أ�شرَّ �شيء للمطربة هو �لغناء ب�شوت م�شتعار، الأن �ل�شوت �مل�شتعار ال ي�شتطيع �أن يقنع 
�مل�شتمع �أو يو�شل �ليه �نفعاله.. و�أن على �ملغني �أن يدرب �شوته با�شتمر�ر لكي يحاول د�ئمًا �لتغلب 
على م�شاكل �الأد�ء �لتي تقابله.. و�أن �ملغني "�ل�شاطر" هو �لذي يعرف كيف يقنع �جلمهور، لي�س 

بطريقة �أد�ئه فقط، و�إمنا مبدى �النفعال و�لتعبري �لذي يرت�شم على وجهه �أثناء تاأديته �للحن..
�أن تذيع  و�أمنيتي  �آر�ئــه..  ��شتفدت من  �لوقت فقد  �ل�شن يف ذلك  �أين كنت �شغرية  وال �شك يف 
�الإذ�عة هذه �الأغنيات �لتي غنيتها الأنني �أعتربها من �لرت�ث. ال الأنني غنيتها، ولكن الأن �لذي 

قام بتلحينها مو�شيقار عبقري!!

زكريا اأحمد اأول من ا�شتقبلني يف القاهرة
علمني وقدم يل اأربعة احلان 

مل تذع حتى الآن!

بقلم: فايزة اأحمد
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منها  عــدة  الأ�شباب  �لــعــدو�ين  �ل�شلوك  يحدث 
�أو  �إخــوتــه  مــن  �لطفل  بها  ي�شعر  �لتي  �لــغــرية 
يولد  ما  به،  �الهتمام  بعدم  و�شعوره  �أخــو�تــه، 
لديه �شعورً� باحلرمان، ولذلك ي�شتعر�س قوته 
يكون  وقد  �أو  �إخوته،  �ألعاب  تك�شري  يف  �لبدنية 
ي�شاهدها  �لتي  �لرب�مج  ب�شبب  �لطفل عدو�نيًا 
�شور  مــن  �الجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  عــرب 
وفيديوهات حتث على �لعنف وتزيد من �لرغبة 
لديهم للت�شرف ب�شكل عدو�ين جتاه �الآخرين.

دالل مفرط
تقول:  بيت  ربة  عامًا(  مالك حممد علي )37 
�البتد�ئي  �خلام�س  �ل�شف  يف  �لوحيد  �بني 
ولكونه  �لبنات،  �أخــو�تــه  بــني  �الأخـــري  وترتيبه 
وكل  )�ملــدلــل(  فاإنه  �لعائلة  يف  �لوحيد  �لولد 
و�أعتقد  طلباته ورغباته نحققها له دون تردد، 
�مليزة  هذه  ��شتغل  الأنــه  ذلك  يف  �أخطاأت  �أنني 
�الأكرب  �أخو�ته  على  بال�شرب  ينهال  وبد�أ  عنده 
ي�شربهّن  فــهــو  عــلــيــهــّن،  �لــتــكــرب  وحــتــى  مــنــه، 
مبنا�شبة �أو بدون منا�شبة، وقد تطور �الأمر وكاد 
�أفزعني  �لبنات ما  �أخو�ته  �إحدى  �أن يفقاأ عني 
ال  نحو  على  عدو�نيًا  �أ�شبح  ــه  الأن قلقي  و�أثـــار 
يطاق.. حاولت مر�رً� �حلد من عدو�نيته جتاه 
دون  لكن  �جلــري�ن  �أوالد  �شيما  وال  �الآخــريــن، 
يف  �ل�شرب  �أ�شلوب  معه  و��شتخدمت  جــدوى، 

بع�س �الأحيان للحد من عدو�نيته.  
�سجار عنيف

�لكربى  �بنتها  رنا في�شل )موظفة( من  ت�شكو 
فتقول: �نف�شلت عن زوجي منذ ثالث �شنو�ت 
نتيجة �أ�شباب عدة، وكنا د�ئمًا ما نت�شاجر �أمام 
نف�شيتهن..  على  و��شح  ب�شكل  �أثــر  ما  �لبنتني 
حدث  �إن  ما  ولكن  جــدً�  هادئة  �لكربى  �بنتي 
�إذ  عــقــب،  على  ر�أ�ــشــًا  �نقلبت  حتى  �لــطــالق 
د�ئمًا  فهي  رهيب،  نحو  على  �أ�شبحت عدو�نية 
ما ت�شرب �أختها �ل�شغرى وت�شّدها من �شعرها 
ومتزق كتبها �ملدر�شية ودفاترها، وقد و�شل بها 
�الأمر �ىل �إخفاء �أحد كتب �أختها حلرمانها من 
البنتي  يحدث  ما  كثريً�  �آملني  �المتحان.  �أد�ء 

�لت�شرف  كيفية  و�أنا حائرة يف  �شلوكها،  وتغري 
منها  تعاين  �لتي  �لنف�شية  حالتها  وتغيري  معها 
وكثريً� ما �أن�شحها ولكنها ال ت�شتمع لن�شائحي.  

اأفالم رعب
مينا �شكر )معلمة �بتد�ئية( تعاين هي �الأخرى 
وحبه  ولعه  ب�شبب  �ملفرطة  �بنها  عدو�نية  من 
ي�شاهدها  �لتي  و�لرعب  �لعنف  الأفالم  �ل�شديد 
و�ليوتيوب،  �الجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  عرب 
وغالبًا ما ُيقلد كل �ل�شخ�شيات �لتي ي�شاهدها 
مرغوب  وغري  عنيفًا  �شلوكه  فيكون  �لفيلم  يف 
�أ�شرم  �الأيــام  �أحــد  يف  �ملثال  �شبيل  على  فيه، 
�لنار يف �لبيت وكادت �أن حتدث كارثة لوال �شرت 
�هلل ولطفه وكل ذلك ب�شبب م�شهد حاول تقليده 

يف �أحد �الأفالم.   
الثقة بالنف�ص

 تقول �أ�شتاذة علم �الجتماع د. مروج عبد �هلل: 
�لطفل �لعدو�ين يف �أغلب �الأحيان يثور وينفعل 
ويجتاحه  �لرتكيز،  يفقد  الأنــه  �الأ�شباب  الأتفه 
يــقــوم  ب�شلوك غري  لــهــذ�  ــاط   ــاالإحــب ب �ــشــعــور 
عليهم  وينهال  �أخو�ته  �أو  �إخو�نه  جتاه  �شحيح 
�ل�شلوك يحتاج �ىل �ملزيد من  بال�شرب، وهذ� 
معرفة  لغر�س  �لو�لدين  من  و�جلهد  �ل�شرب 
�لدو�فع و�الأ�شباب �لتي تثري عدو�نيته وغ�شبه، 
توجيه  يف  �لكبري  �ملدر�شة  دور  �أي�شًا  نن�شى  وال 
�لطفل و�حلد من عدو�نيته بالتعاون مع عائلته، 
ومن �ل�شروري جدً� منح �لطفل م�شاحة كافية 
الأنهما  �لنف�س  بالنف�س وكيفية �شبط  �لثقة  من 
يف  من   كثريً�  ي�شاعد�ن   جدً�  مهمان  عامالن 

�حلد من �ل�شلوك �لعدو�ين.  

تعاين كثري من العائالت من 
عدوانية اأوالدهم �سواء 
اأكانوا �سبيانًا اأم فتيات،  تظهر 
ب�سكل وا�سح مع اإخوانهم 
اأو اأخواتهم، وقد متتد يف 
بع�ص االأحيان اىل فرتة 
املراهقة وا�ستعرا�ص القوة 
اأمام اأ�سدقائهم يف املدر�سة 
عادة، ما يثري قلق الوالدين 
وحماوالتهم امل�ستمرة 
ملعرفة كيفية التعامل مع 
هذا ال�سلوك والت�سرفات 
العدوانية التي قد تتطور اىل 
م�سكالت كبرية داخل املنزل 
وحتى خارجه.

ا�شتعرا�س للق�ة 
نتيجة ال�شراع العائلي

الطفل 
العدواين..

ثريا ج�اد
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كانت و�لدتي �شغوفًا بتقدمي �لهد�يا، وك�شخ�س بالغ 
يتح�شب لكل �شغرية وكبرية، كنت �أحثها على �لتوقف 
�الأمــو�ل  �إنفاق  بها  �الأجــدر  و�أن  �لهد�يا  تقدمي  عن 
على نف�شها، لكنها كانت ترف�س. كانت حتب تقدمي 

�لهد�يا �أكرث من �لالزم.
الهدية يف منظ�ر الباحثني

مــو�ــشــوعــًا مف�شاًل  ــا  ــد�ي ــه �ل ــقــدمي  ت ـــان  ك لــطــاملــا 
علماء  كان  �إذ  �الإن�شان،  ب�شلوك  �ملتعلقة  للدر��شات 
و�القــتــ�ــشــاديــون  �الأنــرثوبــولــوجــيــا  وعــلــمــاء  �لنف�س 
وم�شوقو �لب�شائع يولون �أهمية كبرية ملو�شوع �لهد�يا. 
من  ومعقد  مهم  �لهد�يا جزء  تقدمي  �أن  وجدو�  لقد 
�لعالقات  حتديد  على  وي�شاعد  �الإن�شاين  �لتفاعل 

وتقوية �لرو�بط مع �لعائلة و�الأ�شدقاء.
ولي�س  �ملانح  يكون  ما  غالبًا  �لنف�س:  علماء  يقول   
من  �لنف�شية  �ملكا�شب  �أكــرب  يح�شد  من  هو  �ملتلقي 
�لفرد  لــدى  �ملتولد  �الإحــبــاط  لكن  �لــهــديــة،  تقدمي 
ميكن  �ال�شتهالكية،  و�لنزعة  و�ملرور  �لزحام  ب�شبب 
�أن جتعله يرت�جع يف بع�س مو��شم �الأعياد عن تقدمي 

�لهدية.
�أربعة  �أن   2005 عام  �أجري  للر�أي  ��شتطالع  �أظهر   
من كل خم�شة �أمريكيني يعتقدون �أن �لعطل ت�شتنزف 
�الأمريكي  �حللم  ملركز  وفقًا   ، باإفر�ط  ماديًا  �لفرد 
�ال�شتهالك  عــلــى  وي�شجع  ـــروج  ي ـــذي  �ل �جلــديــد، 

�مل�شوؤول.
يف  �الإنــفــاق  خف�س  �ملعقول  من  �أنــه  جتد  بينما  لكن 
�لنف�س  علماء  يقول  �لعطل،  و�أيــام  �الأعــيــاد  فــرت�ت 
�حلل  هو  لي�س  �الأحــبــة  مع  �لهد�يا  تبادل  حظر  �أن 
قبول  يرف�شون  �لذين  �الأ�شخا�س  �أن  �إذ  �الأف�شل، 
جانبًا  يفقدون  قد  �لعطالت،  يف  تبادلها  �أو  �لهد�يا 

مهمًا من عالقاتهم مع �لعائلة و�الأ�شدقاء.
بجامعة  �لنف�س  علم  �أ�ــشــتــاذة  الجنــر  �إيــلــني  تــقــول 
�لهد�يا  �عطاء  لعدم  �ل�شلبي  �لتاأثري  عن  هارفارد 
�أن تقدم  �أ�شمح لك  "�إذ� مل  يف �لعالقات �الإن�شانية: 
�أ�شجعك على �لتفكري  �أنني ال  هدية يل، فهذ� معناه 
تعني  كما  �أحبها،  �لتي  �الأ�شياء  يف  بالتفكري  وال  بي 
�أنني �أمنعك من خو�س جتربة مفرحة يف �النخر�ط 

يف جملة �أن�شطة. 
هدايا الهن�د احلمر

وعـــرب تــاريــخ �لــبــ�ــشــريــة يــعــرتف �لــنــا�ــس مبختلف 
م�شاربهم بالقيمة �الجتماعية للهدية. فمنذ �آالف 

الهدية هي ما يهدى 
ل�سخ�ص ما دون توقع 
مقابل، ميكن اأن جتعلك 
الهدية اأكرث �سعادة واأقل 
حزنًا، هي و�سيلة يتبادلها 
النا�ص فيما بينهم ل�سحذ 
املحبة ومتتني الروابط 
االجتماعية.
يقول جون لوي�ص "عندما 
توفيت والدتي منذ 
ب�سع �سنوات، حتدثت 
اأنا واإخوتي كيف �ستكون 
حياتنا من دونها. اأ�سار 
اأحد اإخوتي اإىل اأننا بعد 
رحيلها لن نحظى باملزيد 
من الهدايا".

مه��ا مقدِّ �شخ�شي��ة  ع��ن  تع��ربِّ 

ر����ش���ائ���ُل ح���ب وط��ري��ق 
لك�شب القل�ب 

الهدايا

تارا باركر، ني�ي�رك تاميز
ترجمة: اآلء فائق
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�إحياء  �لثقافات �الأ�شلية يف  �ل�شنني �نخرطت بع�س 
باحتفال  يعرف  �حلمر  �لهنود  لــدى  كبري  �حتفال 
"بوتالت�س" وهو حفل معقد تقوم فكرته على تقدمي 

�أح�شن �لهد�يا و�أف�شل �لعطاء�ت.
 على �لرغم من تباين �لتف�شري�ت �لثقافية ، فغالبًا 
د�خل  �لعطاء�ت  بتقدمي  �ملنفردة  �لعائلة  كانت  ما 
ع�شرية ما �أو قرية تتمتع بالنفوذ و�جلاه، فلي�س معيار 
تقييم كرثة ممتلكاتها بقدر ما ينظر لها على كرثة 
عطائها وكرمها. كلما ز�د كرم �لعائلة، كلما �رتفعت 

مكانتها د�خل �لقرية �أو �لع�شرية.
كانت  رمبــا  �لتطور  قــوى  �أن  �لباحثني  بع�س  يعتقد 
�أكــرث  كــانــو�  �لــذيــن  �لــرجــال  �لــهــد�يــا.  تف�شل منح 
�إجنابًا،  �أكرث  كانو�  رمبا  وكرمًا من غريهم،  �شخاًء 
كونهم كانو� يجمعون �أكرث من زوجة. كما �أن �لن�شاء 
�لكرميات، كثري�ت �لعطاء �شعرن بالر�حة يف �إعالة 

�لعو�ئل �لفقرية د�خل �لع�شرية.
ب�شلوك �حليو�ن  تعنى  �لتي  �لكتب  �أن  بالذكر  جدير 
وثقت كيفية ��شتخد�م �لقرد عدمي �لذيل من ف�شيلة 
�الإناث  ��شتمالة  مقابل  للغذ�ء  و�ل�شمبانزي   ape

للو�شول للعالقة �حلميمة .
�الختالفات بني �جلن�شني يف تقدمي �لهد�يا

جامعة  يف  نف�شانية  باحثة  ــر،  روك مارغريت  تقول 
ما  عــادة  �لــرجــال  �إن  د�في�س،  مبدينة  كاليفورنيا 
�الأمــر  يتعلق  عندما  باالأ�شعار  وعــيــًا  ــرث  �أك يكونون 
بينما  عليها،  ويح�شلون  يقدمونها  �لتي  بالهد�يا 
�لهد�يا  وتلقي  تقدمي  لدى  قلقًا  �أكــرث  �لن�شاء  تكون 

ذ�ت �الأهمية �لعاطفية.
حكاية  عن  لالآخرين  ق�شت  طاملا  �إنها  روكــر  تقول 
ع�شفور  بي�شة  الأخــذ  �شجرة  ت�شلق  �لــذي  �لــرجــل 
�شديقته  عيون  مع  تتنا�شب  الأنها  فقط  �حلناء،  �أبو 
هذ�  ت�شّرفه  لهن  يـــروق  عــامــة  �لن�شاء  ــاء.  ــزرق �ل
�لــرجــال  لكن  رومان�شي"،  هــو  كــم   ، "�آه  ويــقــلــن: 

باالأحمق، ف�شاًل عن غبائه برتك  �شينعتون ت�شرفه 
�أنثى �لطري دون بي�شة.

لكلية  �مل�شاعدة  �لعميدة  ماكغر�ث،  مــاري  تو�شح 
�إد�رة �الأعمال يف لويوال �أن �الختالفات بني �جلن�شني 
مــر�حــل مبكرة من  �لــهــد�يــا ظــهــرت يف  تــقــدمي  يف 
�شيكاغو  يف  لويوال  بجامعة  �لباحثون  در�س  �حلياة. 
مركز  يف  �شنو�ت   4 و   3 عمر  يف  �الأطــفــال  ت�شرف 
عيد  حفلة  جميعهم  ح�شر  وقــد  �لنهارية،  للرعاية 
مع  للت�شوق  �لبنات  ذهبت  بينما  نف�شها.  �ملــيــالد 
بعناية،  وتغليفها  �لهد�يا  �أجمل  و�ختيار  �أمهاتهن 
كان �الأوالد غالبًا غري مدركني للهدية، و�أخذو� غفوة 

بينما ذهبت �أمهاتهم للت�شوق بدال عنهم".
�الأكــرث  �لطريقة  هــو  �لــهــد�يــا  منح  يكون  مــا  غالبًا 
و�شوحًا الإظهار �هتمام �ل�شريك �أو تقوية �لرو�بط �أو 
حتى �الإ�شارة �إىل �أن �لعالقة يجب �أن تنتهي. ذكرت 
�إحدى زميالت روكر �أنها علمت �أن زو�جها قد �نتهى 

عندما �شلمها زوجها هدية يف حقيبة بقالة بنية.
ملن تعطي هداياك اخلا�شة؟

عن  يتوقفون  �لذين  �الأ�شخا�س  �إن  �لباحثون  يقول 
�الجتماعي  �لتخاطب  خط  يخ�شرون  �لهد�يا  تقدمي 

ــقــول  مــاكــغــر�ث: �لــــهــــام. ت د. 

من  يخربك  بك  �خلا�شة  �لهد�يا  لقائمة  "�ملت�شدر 
هو �ملهم يف حياتك ومن هو �الأكرث �أو �الأقل �أهمية".

ملحة عن �شيك�ل�جية العطاء
در�س  �لعطاء،  �شيكولوجية  عن  ملحة  على  لالطالع 
�إهد�ء  موؤخرً�  كومنولث  فرجينيا  بجامعة  �لباحثون 
بع�س �حليو�نات �الأليفة كهد�يا ملحبيهم، فقد وجدو� 
�أحبائهم �شعد�ء مع  �أن ذلك نابع من �لرغبة بجعل 
للحيو�نات.  و�لرعاية  �لر�حة  و�شائل  تاأمني  مر�عاة 
قد يبدو �لبحث، �لذي �شيتم ن�شره يف �لعام �ملقبل، 
طبيعة  عن  و��شحة  �شورة  �أي�شًا  يعطي  لكنه  تافهًا، 
ال  �الأليفة  �حليو�نات  الأن  للعطاء  �لذ�تية  �خلدمة 

ميكن �أن ترد باملثل.
كيفية اختيار الهدايا

يحتار كثري من �الأ�شخا�س عند �ختيار �لهدية ب�شبب 
ال  فن  هو  �لهدية  و�ختيار  �لنا�س،  �أذو�ق  �ختالف 
ما  معرفة  عليك  لــذ�  �إتقانه،  �شخ�س  �أي  ي�شتطيع 

ينا�شب �ل�شخ�س الإدخال �لبهجة و�ل�شرور لقلبه.
اأم�ر يجب اتباعها

�لن�شاء  وهــد�يــا  �لــرجــال  هد�يا  بني  �لتمييز  يجب   
�لهدية  �ختيار  �لطرفني.  لكال  �ملنا�شب  و�ختيار 
من  باأ�س  وال  �إليه،  �ملهدى  �ل�شخ�س  �حتياج  ح�شب 
لل�شخ�س  مقربني  �أ�شخا�س  مــن  �مل�شاعدة  طلب 

ل من هد�يا. �ملهدى �إليه ملعرفة ما يف�شّ
وتقدمي  و�جلــنــ�ــس  �لعمر  ح�شب  �لــهــد�يــا  �خــتــيــار   

�ملنا�شب لكل �شخ�س. 
وجتنب  �لهدية،  �شر�ء  عند  �ملادية  �لقدرة  مر�عاة 

�لتكّلف يف �ختيار �لهدية. 
�ختيار �لهدية ح�شب نوع �لعالقة بني �الأ�شخا�س. 

�ختيار �لهدية ح�شب �ملنا�شبة، فهد�يا �لزو�ج تختلف 
عن هد�يا �أعياد �مليالد وعن �لهد�يا �لتي تقّدم 

للمري�س.
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تعتزم �شبكة �العالم �لعر�قي �فتتاح �ملتحف �لفني يف مقر �ل�شبكة قريبًا.. لذ� تدعو �ل�شادة 
�ملو�طنني و�ل�شركات �لفنية �لر�غبة باهد�ئها �جهزة تقنية وفنية �ثرية �و مميزة وكذلك 
�شور �مل�شل�شالت �و �الفالم وكو�لي�شهما و�ل�شحف و�ملجالت �لعر�قية �لقدمية لعر�شها 

د�خل �ملتحف مع تثبيت ��شم جهة �الهد�ء يف لوحة خا�شة بها.

لال�شتف�شار يرجى �الت�شال بالرقم 07718176074

الدكت�ر ف�شل فرج اهلل
 رئي�س �شبكة العالم العراقي



ازي���������������������اء

حتمل  �لــتــي  ــــاء  �الأزي قطع  مــن  �لقفطان 
وهو  فريدة،  و�أناقة  خا�شًا  �شرقيًا  طابعًا 
ما جعل دور �الأزياء و�مل�شممني يتناف�شون 
�لقفاطني  من  خمتلفة  �أ�شكال  �بتكار  يف 
�ملتمثلة  �لعربية  �الأ�شالة  بني  جتمع  �لتي 
�للم�شة  وبــني  و�خلــامــات  �لتطريز�ت  يف 

�لع�شرية �الأنيقة. 

يف منا�شبات عديدة، مثل رم�شان و�الأعياد، 
ي�شبح �لقفطان �لقطعة �الأن�شب الرتد�ئها 
وال  و�ل�شهر�ت،  �لنهارية  �الإطـــالالت  يف 
�شيما �أنه من �لقطع �لطويلة و�لف�شفا�شة 
وهو ما مينحِك �إطاللة حمت�شمة تتنا�شب 
جانب  تفقدي  �أن  دون  �ملنا�شبات  كل  مع 

�الأناقة.

باملغرب  �لقفطان  �رتــبــاط  مــن  بالرغم 
�لفخم  ومــظــهــره  �أنــاقــتــه  �أن  �إال  �لــعــربــي 
خز�نة  يف  �الأ�شا�شية  �لقطع  مــن  جعاله 

�ملر�أة �لعربية ب�شفة عامة.

القفطان
بني الأ�شالة العربية 
والّلم�شة الع�شرية الأنيقة

السنة الرابعة عشرة العدد )345( 30 ايلول 2019ازي���������������������اء alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

89 88



تارا باركر، ني�ي�رك تاميز
ترجمة: اآلء فائق

السنة الرابعة عشرة العدد )345( 30 ايلول 2019 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

91 حياة90 اس��ل��وب 

ب�سعاد
�شيدة �أربعينية موظفة يف د�ئرة خدمية و�أم الأربعة �أوالد 
م�شغول  وزوجها  �الأخــرية  �جلامعية  �شنته  يف  �أكربهم 
عد�  عائلته،  ب�شوؤون  له  والعالقة  ومقهاه،  باأ�شدقائه 
دفع م�شاريف كل حاجياتهم. طلبت مني كمدربة طاقة 
�إيجابية، �أن �أجد لها حلواًل حلياتها �ل�شعبة �لتي ال جتد 
فيها يومًا ت�شعر فيه بالر�حة و�ل�شعادة، وكانت تتهم مبا 

تعانيه زوجها ومر�جعي د�ئرتها و�شكاو�هم..
��شمها  عن  �شاألتها  عزيز(،  )�أم  بـ  نف�شها  يل  قدمت 
باأن  طالبتها  �ليها،  �ال�شتماع  وبعد  )ب�شعاد(،  و�أجابت 
نلتقي مرة �أخرى بوجود زوجها �لذي توقعت �أن يرف�س 
"ال يهتم بنا". يف �ليوم �لتايل جاءت  الأنه ح�شب قولها 
مع زوجها �لذي بد� متعاونًا و�البت�شامة ال تغادر وجهه.. 
��شمها،  من  ت�شكو  كانت  زو�جنا  �أيــام  �أول  "منذ  قــال: 
�لتي  م�شكلتها  هو  ��شمها  �أن  �الأ�شهر  مبــرور  و�كت�شفت 
وب�شببه  ت�شاوؤمها،  و�أ�شا�س  معها،  تتعاي�س  �أن  تريد  ال 
�لتي  ف�شاًل عن طبيعة عملها  �لتفاوؤل،  معنى  تعرف  مل 
بعد  و�شنة  �لد�ئم،  بالت�شاوؤم  ��شمها  مع  ت�شهم  تركتها 
"هل  و�أ�شاف:  �لبيت"،  جو  من  �أتهرب  جعلتني  �خرى 
ت�شتيقظ من  �أبدً� مبت�شمة حني  �أرها  �أنني مل  ت�شدقني 
غري  تعرف  ال  وهــي  متفائل  بطبيعته  �لــزوج  �لنوم".. 

�ل�شكوى و�حلديث عن �ملتاعب..
فرحة

��شمها  �أوىل خطو�ت �لعالج كانت مو�فقتها على تغيري 
د�خل �لبيت �ىل )فرحة(، و�أن ترتك �شكاوى �ملر�جعني 
و�الأوالد  �لـــزوج  مــع  بها  تتحدث  وال  �لــبــاب  عتبة  عند 
يتعب  فال  �لتجهم،  من  �أ�شهل  �البت�شامة  �أن  تقتنع  و�أن 
�شتبعدها  وبالتايل  �لتجهم،  يفعل  كما  �لوجه  ع�شالت 
عن �لتجاعيد �ملبكرة �لتي بد�أت تغزو وجهها و�أ�شبحت 
و�خلري  �لتفاوؤل  تعني  و�البت�شامة  للت�شاوؤم،  �آخر  �شببًا 
�أن �لطاقة �الإيجابية �لتي  �لذي �شيجلبه.. و�شرحت لها 
قال  يــغــادر�ن،  وهما  �لــتــفــاوؤل..  من  تاأتي  عنها  تبحث 
يرى  �أنه  و�أكد  و�نده�س  "يال فرحة" و�بت�شمت،  زوجها 

�بت�شامتها الأول مرة منذ �شنو�ت..
عمر طويل

لو �أردنا �أن نعرف �لتفاوؤل �شنقول �إنه عك�س �لت�شاوؤم، �و 
�الإيجابية �شد �ل�شلبية، �أي طاقة �إيجابية جتعلنا نتعامل 
يكون  و�أن  �شكوى  وال  تردد  بال  �حلياة  م�شاعب  كل  مع 

لدينا �أمل بالغد د�ئمًا.. 

خربية  ومو�قع  �شي  بي  �لبي  ن�شرتها  علمية  در��شة  يف 
�أخرى، قام بها باحثون من كلية �لطب - جامعة بو�شطن 
على مدى ثالثني �شنة وك�شف عن نتائجها موؤخرً�، نقر�أ 
�أن �لذين �تخذو� �لتفاول ُ��شلوب حياة يعي�شون �أطول من 
�لذين ينظرون  �الأ�شخا�س )ن�شاء ورجال(  و�أن  غريهم 
باإيجابية مع  �ىل �جلانب �مل�شرق من �حلياة ويتعاملون 
�لتوتر�ت، يتمتعون ب�شحة نف�شية �أف�شل. هنا البد من �أن 
نتذكر غالبية �الأمر��س �لع�شوية �مل�شتع�شية مثل �شغط 
�لدم و�ل�شكري وقرحة �ملعدة و�لقلب و�لقولون.. بكلمات 
�لتفاوؤل يبعدنا عن كل هذه �الأمر��س �لتي  �خرى، فاإن 
�أطباء  مر�جعات  و  �أدويــة  من  جحيم  �ىل  �حلياة  حتيل 

وعمليات جر�حية وتكاليف مالية كبرية..
فاأل ح�سن

�لر�شول  �أن  �ل�شريفة  �لنبوية  �الأحــاديــث  كتب  يف  نقر�أ 
حممد )�شلى �هلل عليه و�شلم( كان يعجبه �لفاأل �حل�شن 
ويكره �لطرية، ويف �شروحات �الأحاديث �ل�شريفة نقر�أ �أن 
بينما  ظن،  وح�شن  �شبحانه  باهلل  �إميــان  �حل�شن  �لفاأل 
�لت�شاوؤم �شوء ظن و�لذي ال يليق مبوؤمن، ولنتذكر د�ئمًا 
وهو   �لتفاوؤل  على  ي�شر  �لذي  �الآخر  �ل�شريف  �حلديث 
عند ظن  "�أنا   : تعاىل  �هلل  يقول  )�ــس(:   �لر�شول  عن 
فاإن ذكرين يف نف�شه  �إذ� ذكــرين،  و�أنــا معه  عبدي بي، 
مالأ  يف  ذكرته  مــالأ  يف  ذكــرين  و�إن  نف�شي،  يف  ذكرته 
 ، ذر�عــًا  �إليه  تقربت  ب�شرب  �إيل  تقّرب  و�إن  منهم،  خري 
و�إن تقرب �إيل ذر�عًا تقربت �إليه باعًا، و�إن �أتاين مي�شي 

�أتيته هرولة". 
 �إن ح�شن �لظن باهلل �شبحانه يعني �لتفاوؤل و�خلري �لذي 
ولنتذكر  �لتفاوؤل  كلمة  �أ�شل  و�لفاأل  �شبحانه.  منه  ياأتي 
�شطر �لبيت �ل�شعري للطغر�ئي �لذي ��شبح حكمة وهو 
هنا  �لف�شحة  �الأمـــل(،  ف�شحة  لــوال  �لعي�س  �أ�شيق  )مــا 
نح�شن  جتعلنا  �لتي  �الإيجابية  �لطاقة  و�الأمــل  �لتفاوؤل، 

�لظن ونكون �أكرث ثقة باأنف�شنا. 
و اأخريًا..

�لطاقة  م�شادر  عــن  حتدثنا  �ل�شابقة  مو��شيعنا  يف 
�الإيجابية و�أكدنا �أنها ت�شاعدنا يف �لتغلب على �مل�شاعب 
�لتفاوؤل،  يخت�شرها  �مل�شادر  هــذه  كل  لكن  �ليومية، 
مثل  كثريً�،  �و  قلياًل  ماديًا،  تكلفنا  �الأخــرى  فامل�شادر 
�لنباتات،  وتوزيع  �الأثــاث  ونوعية  �جلــدر�ن  �شبغ  �ألــو�ن 
ن�شتيقظ  ونحن  �بت�شامة  �شوى  يكلفنا  ال  �لتفاوؤل  بينما 

�شباحًا..

) تفاءلوا باخلري جتدوه(.. 
حكمة ن�سمعها دائمًا، لكن هل 
توقفنا عندها او اأن م�ساعب 
احلياة اليومية يف الوظيفة 
والبيت ت�سغط علينا وجتعلنا 
وكاأننا مل ن�سمعها؟

ما اأ�شيق العي�س
ل�ل ف�شحة

 الأمل

اأن�شام ال�شاجلي



�أعمل  �لتي  �شركتنا  �ىل  جــاءت  جميلة  �شابة  هي  قــال: 
عمل،  عن  تبحث  �لب�شرية،  �ملــو�رد  لق�شم  مديرً�  فيها 
�أعو�م ومل جتد فر�شة  �أربعة  فقد م�شت على تخرجها 
عمل يف �لدو�ئر �حلكومية، ��شتف�شرُت عن �خت�شا�شها 

بالتقدمي،  �خلا�شة  �ال�شتمارة  �أعطيتها  �أخــرى،  و�أمــوٍر 
ملاذ�  �أعــرف  وال  خــريً�،  ووعدتها  ملئها  يف  و�شاعدتها 

فعلُت هذ�!
بالفرح  �شعرت  ��شتمارتها،  لقر�ءة  عدُت  خروجها  بعد 
وب�شيء من �الرتياح و�أنا �أقر�أ �حلقل �خلا�س بهاتفها...

دون  ح�شرً�  �لفتاة  بهذه  �فكُر  و�أنــا  مكتبي  �ىل  عــدُت 
حملُت  �لوظيفة.  لنف�س  تقدمن  �لــلــو�تــي  مــن  غريها 
�ال�شتمار�ت جميعها ودخلت �ىل �ملدير و��شتعر�شُت له 
�ل�شرية �لذ�تية جلميعهن �ال �أنني �طلُت �حلديث عنها 

بالذ�ت، ف�شاألني �ملدير... هل تعرفها!
ومهذبة،  حمرتمة  �إن�شانة  تبدو  لكنها  �أبـــدً�..  �أجبتُه: 
و�أبلغني  �لــر�أي  و�فقني  �خت�شا�شها،  حتتاج  و�شركتنا 
�ملتقدمات  بجميع  �أت�شل  �أن 
�إال  جميعًا  ح�شرن  للمقابلة.. 
هـــي.. وجـــرت �ملــقــابــلــة، وبعد 
�النتهاء �شاألني �أين �لفتاة �لتي 
�الخت�شا�س  حتمل  من  فيهن  �أجد  فلم  عنها،  حتدثت 

�لذي حتدثت عنُه،
قلُت.. �إنها مل تاأِت! �شاأت�شل بها مرة ثانية، وهنا دخلت 
و�شلت  قد  �ملتقدمات  �حــدى  بــاأن  لتبلغنا  �ل�شكرترية 
فر�أيتها هي  �أدخلها، قفزُت من مكاين  و�شاألت هل  توً� 
وطلبت منها �أن تدخل، وعرف �ملدير �أنها هي... �شاألها 
�لزحام  ب�شبب  فاأجابتُه:  �ملوعد  �لتاأخري عن  �شبب  عن 

يا �أ�شتاذ:
ثم �شاألها عن �خت�شا�شها وعن �أجو�ء �لعمل يف �ل�شركة 

و..و...
هكذ�،  �الأخــريــات  ي�شاأل  مل  هو  غريب،  بحزٍن  �شعرُت 
��شتمارتها  على  هام�شُه  وكتب  معها،  �حلديث  �أكمل 
))مو�فق على تعيينها((. فرَحت كثريً�، ولكن فرحتي 
لها  و�ــشــرحــُت  مكتبي  �ىل  ��شطحبتها  ـــرب،  �أك كــانــت 
تفا�شيل عملها، وخرّيتها بني �لعودة �ىل �لبيت الإكمال 
�عتذرت  �لــدو�م،  نهاية  ت�شتمر معنا �ىل  �أن  �و  �أور�قها 
يوم  �ول  �شيكون  غــدً�  وقالت:  ومهذب  لطيف  باأ�شلوب 

لعملي هنا وخرجت...
�شكرتني  �الأ�شباب،  ببع�س  متعلاًل  م�شاًء  بها  �ت�شلُت 
عدة،  �أمــور  يف  وحتدثنا  �شيء  كل  يف  �إياها  مل�شاعدتي 

كيف  �ملدير،  على  تن�شُب  ��شئلتها  �غلب  �أن  والحظت 
و..و...  �ملــز�ج  ع�شبي  هو  هل  �ملوظفني،  مع  تعامله 
�شوؤ�اًل  ت�شاألني  مل  هي  �إذن  �لهاتف،  و�أغلقت  �عتذرُت 
عن مهامي يف �لد�ئرة، وما �ىل ذلك: �إنها ال تهتم بي، 

وهذ� و��شح جدً�...
�الأيام ببطء ثقيل، ويف كل يوم  �لعمل و�شارت  با�شرت 
�أحببتها  فاأنا  مني،  موقفها  من  وحريتي  قلقي  يــزد�ُد 
�شوى  تبادلني  ال  ولكنها  �الأوىل،  �للحظة  ومنذ  حقًا 

�الحرت�م...
كان �ملديُر يطلبها دومًا بحجة �لعمل �أو بدونِه وحينما 
�ملدير:  �شكرترية  جتيبني  دخولها  �شر  عن  ��شتف�شر 
�لتقارير  �إعد�دها  خالل  من  كفاءتها  يعرف  �أن  يريُد 

�خلا�شة ببع�س �الأعمال: 
ت�شجعت يومًا وطلبُت منها �أن نلتقي خارج �لد�ئرة حتى 

و�إن كان ذلك يف بيتهم: تعجبت وقالت: يف بيتنا!
نعم يف بيتكم و�أمام �أهلك...

ــوعــد �ملــتــفــق بــيــنــنــا، ر�أيـــــُت �لتعجب  ــُت عــلــى �مل ذهــب
و�ال�شتغر�ب عليهم جميعًا فقلُت:

يف  �لعمل  �شري  على  �بنتكم  �إطــالع  هو  زيــارتــي  �شبب 
�شركتنا والأحذرها من بع�س �ل�شخ�شيات يف �ل�شركة، 
موظفات  مــع  مــا�ــسٍ  �شاحب  الأنـــه  �ملــديــر  �شيما  وال 
�لهر�ء  �أكمل... �شرخت: ما هذ�  �ل�شركة!! مل تدعني 
�أمام  وحتــذرين  لتاأتي  علّي  وما�شاهدك  تقولُه،  �لــذي 
�أهلي، مل مي�س على عملي معكم �شوى فرتة وجيزة.. 

كيف ��شتنتجت كل ما قلته؟
�أ�شكتها و�لدها، وطلب مني �أن �أكمل...

بيتهم  من  وخرجت  ثانية،  بي  رحبو�  هذ�  حديثي  بعد 
�أجّر خطو�تي بثقل وعقلي م�شّرد ال �أ�شتوعُب مافعلتُه: 
هاتفها  ولكن  لها،  �العتذ�ر  وحاولت  كثريً�  نف�شي  ملُت 
كان مغلقًا... �نتظرتها �شباحًا يف �لد�ئرة، ولكنها مل 
�ت�شلت  قد   )!( �أن  و�بلغني  �ملدير،  طلبني  بل  ــاأِت،  ت

لتطلب �إجازه، فو�فق لها.
بزيارتي  عــرف  �أنــه  ويبدو  يحدثني  وهــو  ع�شبيًا  كــان 
عنُه،  وال�شيما  متزن  وما طرحته من حديث غري  لهم 
ومبا  فيها  �أفكر  و�عتزلُت مبكتبي،  خرجُت من غرفته 
لها،  مب�شكلة  ت�شببُت  �نني  بالتاأكيد  باالأم�س،  فعلته 

فانا تعرفُت على و�لدها حينها ولكنني مل �تعرف على 
�ل�شباب �ملوجودين! ومل �عرف �شفة قر�بتهم لها...

لقد  بــي؟؟  هذ�  فعلت  ملــاذ�  لتقول  بي  �ت�شلت  وفجاأة 
�شاعدتني كثريً� يف �لبد�ية ولكن موقفك عند زيارتك 
�أن  وخ�شيُت  �أحببتك  الأنني  قاطعتها:  �أفهمُه..  ال  لنا 

ياأخذك غريي.
قالت: �أنا ال ��شتوعب �شيئًا مما تقوله، ماذ� تعرف عني 
�أجه�شت  ثم  وجيزة فقط،  منذ فرتة  تعارفنا  لتحبني، 

بالبكاء و�غلقت �لهاتف.
حاولت كثريً� �الت�شال بها وكان �لرد )�لرقم �ملطلوب 
خارج نطاق �لتغطية( ذهبُت �ىل بيتهم وقبل �أن �أدخل 
تر�جعُت  منزلهم،  �أمــام  و�قفة  �ملدير  �شيارة  ر�أيــت 
يف  رجل  ومعه  خرج  ثم  خروجه...  و�نتظرُت  قلياًل... 

�لثالثني من عمرِه ي�شافحه ويودعُه...
تقدمُت منهما ليفاجاأ �ملدير بوجودي، ثم قدمني �ىل 
وقد حتدثنا  زوج)!(  �أنه  تــوً�...  �شافحه  �لذي  �ل�شاب 
معًا عن عودة زوجته �ىل �لعمل ولكن يف �شركة �أخرى.

�شعرت وكاأن �شاعقة وقعت فوق ر�أ�شي، وال �أعرف كيف 
و�شلُت �ىل بيتنا ومْن �و�شلني، عرفُت بعدها �أن �ملدير 
قد �أ�شعفني وجاء بي �ىل �لبيت، ملُت نف�شي كثريً�، ماذ� 
بحق  و�أي�شًا  �ملحرتمة،  �ملهذبة  وبالفتاة  بنف�شي  فعلت 
مديري يف �لعمل... حلظة غباء حوّلت �أقد�ر �لكثريين، 
�الأزمــة وما  �ملديُر وذكــاوؤه يف �حتو�ء هذه  ولوال حكمة 

�شببته �أنا، لتهدمت بيوت �آمنة ولتفرق �أزو�ج �شعد�ء،
وال  جميلة...  وردة  بذبول  ت�شببُت  باأنني  �أعــرتف  �أنــا 
موقفها  وما  منها...  زوجها  موقف  �شيكون  ما  �أعــرف 
هي من �لعمل... عرفُت فيما بعد باأنها تركت �لعمل يف 

�شركتنا باحثة عن عمل �آخر يف �شركة �أخرى!!
  �أنا �ل�شبب الأنني بنيُت ق�شورً� يف �لهو�ء.. 

�شعرُت بحزٍن غريب، ه� مل ي�شاأل الأخريات هكذا، اأكمل احلديث 
معها، وكتب هام�شُه على ا�شتمارتها ))م�افق على تعيينها((. 

فرَحت كثرياً، ولكن فرحتي كانت اأكرب، ا�شطحبتها اىل مكتبي 
و�شرحُت لها تفا�شيل عملها، وخرّيتها بني الع�دة اىل البيت لإكمال 
اأوراقها او اأن ت�شتمر معنا اىل نهاية الدوام، اعتذرت باأ�شل�ب لطيف 

ومهذب وقالت: غداً �شيك�ن اول ي�م لعملي هنا وخرجت...

امليزان 

امليزان 

يف

يف
رجاء خ�شري

تن�شر  �شرُّ حياتها كي  فهو  دومــًا..  �ملاء  �لــوردُة عن  تبحث 
عطرها على مْن حتب، وتباهي به �لزمن، وحينما ي�شيبها 
�خلريف  قدوم  معلنة  �الأدغــال  حولها  من  وتلتُف  �جلفاف 
وعذ�بات  �آالمــًا  م�شببة  ترتى  �أور�قها  تت�شاقط  �أو�نــه،  قبل 
عملتُه...  ما  ت�شتذكر  عندها  باحلياة،  حتلم  كانت  لــوردة 
�أبدً� متو�شلة  وتبقى تتاأرجح مع دوالب �لزمن �لذي اليقف 

بزمن لن يعود...لن يعود �أبدً�!!

ق�ش�ٌر يف اله�اء

السنة الرابعة عشرة العدد )345( 30 ايلول 2019 alshabaka aliraqya
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املراأة ال�شلبية 

العقرب الثور

الميزان

الحوت العذراء

الجوزاء

الدلو

القوس

الحمل

االسد

الجديالسرطان

توقعات االبراج االسبوعية

اعداد/ علي البكري

بــعــ�ــس �لـــتـــحـــوالت �اليــجــابــيــة 
�لــتــي حتــيــط بكم  و�لــــظــــروف 
�ال�ــشــتــفــادة منها وعــدم  تــوجــب 
�إ�شاعة وقتكم يف هو�م�س �الأمور 
للتغري�ت  �ال�ــشــتــعــد�د  ،عليكم 
�ملايل  �ال�شتقر�ر  و�خلروج من حالة عدم  �اليجابية 
�إىل  يحتاج  جديدة  جتربة  يف  �لدخول  �أكرث.  بتدبري 

در��شة جادة وعدم �ملغامرة.

فيها  ي�شرتك  متاعب  تــربز  تكوينيا 
�إنكم  جتدون  وقد  و�لعائلة  �ل�شريك 
يف مز�ج ال ي�شاعد  كثري� يف �جناز 
باإجناز  �الكتفاء  عليكم  متطلباتكم 
�الأمــــــور �ملــهــمــة وتـــــرك مــتــعــلــقــات 
�الآخرين لوقت �أخر. �ل�شفر.يقوم �لبع�س منكم ب�شفر قريب 

من خالل طرف عاطفي .

لتح�شني  فيه  �ملحاولة  عليكم  وقــت 
�أعمالكم �لتي ت�شري بوترية متباطئة 
يف  ينجح  �لوقت  هذ�  خالل  �لبع�س 
�لدخول �إىل �أعمال جديدة و�لبع�س 
�شحيا. جديد.  عمل  م�شروع  يبد�أ 
حــال  يف  �لطبيب  مــر�جــعــة  عليكم 

�شعوركم بتعب مفاجئ و�خذ وقت كايف للر�حة .

و��شتعد�دكم  فاترة  �أمزجتكم  تبدو 
ــــرب عــلــيــكــم �النــ�ــشــغــال  لــلــتــوتــر �ق
�لعائلة تر�فق ذلك  �أو�شاع   مبتابعة 
متوقعة.عاطفيا. غري  مالية  نفقات 
و�النتقاد  للعتب  مثاليا  وقتا  يعد  ال 
لل�شريك �لعاطفي فقد ت�شعرون بالندم الحقا .�ل�شفر.هناك 
�أجو�ء قادمة يف �أفقكم �لتكويني تدعم قيامكم ب�شفر بعيد. 

�لــعــو�مــل �لد�عمة  �أهـــم  �حلــظ مــن 
تقرتب  حيث  فيه  �لقيام  ترغبون  ملا 
تدعيم  نحو  �لتغيري�ت  فر�س  منكم 
مــركــزكــم �الجــتــمــاعــي و�ملــــايل مع 
ــعــور مــطــمــئــن نــحــو �أفــــق جــيــد.  �ــش
عاطفيا.هناك �لكثري من �لتح�شن و�لتغري �اليجابي يف هذ� 
�لوقت عليكم �الإ�شر�ع يف �ملبادرة نحو �الرتباط و�لزو�ج يعد 

هذ� �لوقت هو �الأهم .

قريب  ل�شفر  فر�شة  �إدر�ك  حتاولون 
�و متابعة مو�شوع در��شي �و الجتياز 
�أن  ن�شتطيع  �لوقت  هــذ�  يف  �ختبار 
للح�شول  �و  لغة  تعلم  دورة  ندخل 
على رخ�شة قيادة  �أجو�ئنا �لنف�شية 
لهذ�  .عاطفيا.تنجحون  يرغب  من  �لتح�شن  من  حالة  يف 

�ليوم �إذ� �أقدمتم على �ملبادرة يف مو�شوع �لزو�ج.   

وعدم  و�قعي  ب�شكل  و�شعكم  تقدير  .عليكم 
�إهمال ما يدور حولكم �لوقت �لذي مترون فيه 
وم�شروفاتكم  عملكم  طريقة  ملر�جعة  يدعو 
يعر�س عليه  �لبع�س  باالزدياد  �الأخذة  �ملالية 
عمل م�شرتك مع �الآخرين وهي فر�شة لتجربة 
هذ� �لنوع من �لعمل و�ن كان لفرتة موؤقتة .�لبع�س منكم يقوم 
��شتثمارها  عليكم  عاطفية  فر�س  ق�شري.عاطفيا.هناك  ب�شفر 

ب�شكل �شريع.

يطلب  وقــد  و�الإرهـــاق  بالتعب  �شعور  ينتابكم 
�لوقت  ومبــرور  �إ�شافية  �أعــمــال  تــاأديــة  منكم 
�لر�حة  �إنكم بحاجة الأخذ ق�شطا من  جتدون 
وترك  �أف�شل  لوقت  �أعمالكم  تاأجيل  .حاولو� 
ــن، كما ال يعد  �لــدخــول يف جــدل مــع �الآخــري
على  �ملحافظة  عليكم  للمبادرة  جيد  وقــت 

مدخر�تكم �ملالية .  

�لعمل   �أحـــو�ل   على  منكم  �لكثري  يركز 
و�شيفي  مركز  على  يح�شل  من  ومنكم 
جديد قد جتدون �ل�شبل �لكفيلة حل�شول 
قيمة  من  ترفع  وتعديالت  تغري�ت  على 
حتمل  عليكم  �أخــر  جانب  يف  �أعمالكم، 
مل  �إذ�  �شلبي  عامل  تكون  قد  �لتي  �لنف�شية  �ل�شغوط 

حت�شنو� �لت�شرف مع هذه �ل�شغوط.   

قر�ر  �تخاذ  ن�شتطيع  �ل�شخ�شي  �ل�شعيد  على 
م�شاكلنا  لبع�س  حلــلــول   �لــو�ــشــول   يف  �أمـــال 
و�جل�شدي  �لنف�شي  تو�زننا  .ن�شتعيد  �ملتعرثة 
يبعدنا  جديد  و�شع  يف  �لدخول  من  نقرتب  و 
عن �ملتاعب و�ل�شغوطات كما ن�شعر   بطاقتنا 
عالقاتنا  يف  �حلذر  علينا   ، �لقادم  �الأ�شبوع  بد�ية  مع  �لفكرية 

�لزوجية   و�لتعامل بحذر.

�لفر�س  �إ�شاعة  عــدم  عليكم  عاطفيا 
�لوقت  هــذ�  خــالل  �أمامكم  تلوح  �لتي 
فر�س  �أهم  �أمــام  �نتم  �لقادمة  و�الأيــام 
تــو�فــقــت  مــا  �إذ�  و�لــــــزو�ج  ـــاط  ـــب �الرت
بكم  حتيط  �لتي  �لظروف  مع  رغباتكم 
تغري  رغبتم  �إذ�  للتفكري  �لوقت  من  مزيد  �خذ  عليكم 

�أعمالكم قريبا ت�شتطيعون �لقيام ب�شفر خارجي .    

على  للح�شول  �أو  له  و�الإعـــد�د  �ل�شفر 
تاأ�شرية �أو تقدمي �أور�قنا ملو�شوع هجرة 
�أو للح�شول على منحة در��شية �أو للعمل 
تكون  قد   ، �ل�شياحية  �ملكاتب  جمال  يف 
�أجــو�ء  مع  ت�شغلكم  �لتي  �لــظــروف  هي 
�لعاطفي  بال�شريك  �الهتمام  .عليكم  م�شجعة  نف�شية 

وعدم حتمليه �أكرث خالل هذ� �لوقت . 

و�أنــت  معهم  تعي�س  �أن  ميكن  منــوذجــني  �خــطــر 
نار  �ل�شلبية  ــر�أة  .�مل تدفعه  �لــذي  �لثمن  تــدري  ال 
حترتق لتحرق نف�شها ومن معها مبرور �لوقت فهي 
كل ما  وقطيعة  و�لبغ�س  �لكره  تبحث عن  تركيبة 
يو�شل لن ترتك لنف�شها حرية �لعي�س بهدوء فهي 
ولدت لتمزق �لهدوء وتخرتق �شمتك بال�شر�خ ال 
ميكن �أن تتعظ هذه �ملر�أة من �شو�بقها فهي طاقة 
منفرة للجميع تبت�شم ملن حتب فقط حتافظ على 
فعقلها  �شي  كل  ذلــك  كلفها  و�ن  حتى  �أ�شر�رها 
مرتبط بغر�ئزها ال ميكن �أن تبني �أ�شرة منظمة 
�الن�شجام  ت�شكو  مفككة  منهكة  عائلة  �شتخلق  بل 
�أن  مهما  ولي�س  فقط  تتفوق  �أن  هــو  همها  .كــل 
من  وخدمة  ملطالبها  م�شخرين  حولها  من  جتعل 
وحتارب  جد�  مت�شلطة  �ملولودة  .هذه  بهم  ترغب 
قربهم  كان  مهما  لالآخرين  �لنجاح  ونهار�  ليال 
�إذ� مل يوؤدون فرو�س �لطاعة لها تتمتع بعقل  لها 
�شوى  به  تنتفع  �أن  ميكنها  ال  لالأ�شف  لكن  مفكر 
و�مل�شاكل  �لكمائن  نحو  حولها  مبن  تدفع  باأفكار 
وتوؤ�ش�س  �ملــدى  بعيدة  خططا  �ملـــر�أة  هــذه  تتبنى 
لتقوم  لها  �ل�شبيهات  �الأخريات  من  حا�شنة  لها 
ببث �ل�شموم �شو�ء كن يف �ملنا�شب �أو ربات بيوت 
و�لتخل�س  �ملــر�أة  هذه  على  �لتعرف  ميكن  .كيف 

من �أ�شاليبها �ل�شفر�ء .
1-ال ميكنك هزميتها �إذ� مل تتمتع بنف�س طويل.

2-عليك �أن تبقى غام�شا طول �لوقت وال ميكنها 
معرفة �إال ما ترغب �أنت �أن تك�شفه .

3-�البت�شامة �لد�ئمة ال تفارقك و�ل�شوت �لهادئ 
نربتها  تعلو  تر�ها  وعندما  معها  حديثك  �أثناء 

معك فور� �ترك لها �ملكان دون �أي كلمة .
رو�بط  ب�شبب  معها  للبقاء  م�شطر�  كنت  4-�إذ� 
قاهرة عليك �أن تكرث من �لنظام وو�شع �ل�شو�بط 

و�إياك �أن تخ�شع لها فتلك نهاية �حرت�مها لك . 

اإعداد:علي البكري

1-�شاحب �ل�شورة فنان عربي 
قدير 

2-كارتون �شهري
3-مدمر �و ممحي )م(، ربطة 

عنق باالإجنليزية
4-بحر، من �الأوز�ن )م(، 

ن�شف ع�شري
5-�شجرة ذ�ت �أغ�شان 
�شائكة )ناق�س �حلرف 

�الخري(،مت�شابهة
6-�شفيحة عري�شة من خ�شب، 

�أد�ة تدخني )م(
7-جن�س نباتي، مو�شولة

8-جمع لرية
9-من �إخو�ن �لنبي يو�شف )ع(

10-ل�شرب �ل�شاي

1-مطرب عر�قي ر�حل
2-عاملة فيزياء وكيمياء

3-من �الألو�ن )م(، من 
�الألو�ن

4-قائد ريال مدريد، جمع 
تل )م(

5-ن�شف غنام، يف �للحوم، 
قطة باالإجنليزية )م(

6-ماركة �شيارة، جازمة، 
للندبة

7-حرف ن�شب )م(، ُمركب 
نيرتوجيني ع�شوي

8-عك�س حي
9-�أد�ة لنقل ماء �لنهر �إىل 
�لياب�شة على �شفاف �لنهر. 

10-مالكم �أمريكي �شابق

عم�ديافقي

اعداد/ ثريا ج�اد

حل العددال�شابق

الكلمات املتقاطعة

م���ن اخ�����رتع ال���ط����اب���ع ال���ربي���دي���ة؟
كان )�ل�شري رونالد هيل( مدير �لربيد �لربيطاين هو �شاحب فكرة 
كتيب  يف  ذلك  و�شح  عندما   ،1837 عام  �لربيدية  �لطو�بع  �إن�شاء 
على  و�لقدرة  �لربيد  �أهمية  �أظهر  �إذ  �لربيد(،  )�إ�شالح  بعنو�ن 
تطوير نظام عامل �لربيد �إىل �الأف�شل عن طريق خف�س �ل�شر�ئب 
�لربيدية �لتي كانت تفر�س على �ل�شعب �ىل حدها �الأدنى، باالإ�شافه 
�ىل فر�س �شر�ء طابع بريدي بر�شوم حمددة بعد �أن يل�شق على كل 
مغلف ير�شل عن طريق مكاتب �لربيد، وعر�س �لفكرة على �لربملان 
نهاية  يف  ولكن  لها،  وموؤيد  معار�س  بني  �نق�شم  �لذي  �لربيطاين  
ببدء  �لربيد  مكاتب  فاأمر  �لفكرة  تنفيذ  على  �التفاق  مت  �ملناق�شه 

�لعمل بنظام �لطو�بع �لربيدية.
�أول ظهور للطو�بع �لربيدية

فكتوريا  �مللكة  �شورة  وكانت  بريد،  طابع  �أول  ظهر   1840 عام  يف 
تو�شع على �لطابع كرمز بريدي لربيطانيا من خالل �ل�شري رونالد 
باالأ�شود  �الأوىل  طبعتان،  فكتوريا  �مللكه  �شورة  من  وطبعت  هيل، 
يف  دولــة  ثاين  �أمريكا  وتعد  و�الأبي�س،  بــاالأزرق  و�لثانية  و�الأبي�س 
�لفكرة عام 1842م  تبنت  �لربيدية حيث  �لطو�بع  ت�شتخدم  �لعامل 
�أول طابع  نيويورك. وحمل  بوالية  �لربيدية  و��شتعملتها يف مكاتبها 
بعد ذلك  و��شنطن(.  �الأمريكي )جورج  �لرئي�س  لها �شورة  بريدي 
��شتعملت كل من �لرب�زيل و�شوي�شر� �لطو�بع �لربيدية عام 1983م 
وقامت كل من فرن�شا و�أملانيا عام 1849 بتبديل �لطابع �خلا�س بها 
با�شتعمال  وبد�أت  م�شر  عرفته   1866 عام  ويف  �لربيدي،  بالطابع 

�لطو�بع �لربيدية يف عهد حكومة �خلديوي.
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خ�شري احلمريي

هل حقًا �أن �ملعدل �ليومي لعمل �ملوظف �لعر�قي هو 17 دقيقة فقط من �أ�شل 
480 دقيقة هي فرتة �لدو�م �لر�شمي �ليومي )8 �شاعات( �أم �أن �لتقرير �لذي 
قر�أته فيه بع�س "ورمبا �لكثري" من �لتجني؟ والأن طبعي �لكاريكاتريي �لدفني 
عّلمني �ل�شك فيما �أ�شمع �أو �أقر�أ )رغم ر�شانة �مل�شدر �لذي يعتمده �لتقرير(، 
وممر�ت  غرف  �حلــدث،  موقع  من  �شريعًا  ��شتطالعًا  �أجــري  �أن  قــررت  فقد 
و�شبابيك وكافرتيات دو�ئرنا �لر�شمية، �أماًل يف دح�س هذ� �لرقم �ملريب )17 

دقيقة(! و�النت�شار جلهد وتفاين �ملوظفني.
حملت �أور�قي متنكرً� بهيئة مر�جع مع �أين يف �حلقيقة مر�جع م�شتدمي لدو�ئرنا 
)�حلبيبة(، ويف �أول د�ئرة، ومنذ دقائق �لدو�م �الأوىل كدت �أنهي مهمتي و�أعود 
�ملوظفني  ر�أيــت  �ل�شبابيك  من  �أنظر  كنت  فحني  �ملريب،  �لرقم  على  �شاطبًا 
)و�ل�شهادة هلل( منكبني على مكاتبهم، ولذلك �أطلت بقائي ومتابعتي للحدث 
و�أنا �أنظر �ىل �شاعتي حتى عرب �لوقت فرتة �لـ)17 دقيقة( �حلرجة و�شارف 

على �ل�شاعة وهم على نف�س )�النكباب(، �شاعة ون�شف ومل يتغري �مل�شهد، فمن 
�أين �أتى ذلك �لتقرير بتلك �لفرية �ل�شنعاء، �أم هي جمرد تهم و�إتهامات ُتلقى 
جز�فًا لت�شويه �ل�شمعة، ال �أكرث وال �أقل، ولذلك حتم�شت وقررت �أن �أتقدم �أكرث 
نحو �ل�شبابيك الأين )و�ل�شهادة هلل( كنت �أنظر من م�شافة بعيدة بع�س �ل�شيء 
)�لعمل(..  �أ�شو�س على  ال  كي  �القرت�ب  منعني من  �ال�شتعالمات  الأن موظف 
�لتقط �شورة  �أن  �أريد  �النكباب، كنت  متفائاًل من م�شهد  و�قرتبت،  حتم�شت 
و�إثبات وجهة نظري، �قرتبت  ��شتطالعي  لتدعيم  �ملوظفني  �شيلفي مع  ورمبا 
حتى �أ�شبحت ل�شق �ل�شباك رغم �عرت��س موظف �ال�شتعالمات وعن�شر �الأف 

بي �أ�س، �لذي �أم�شك بتالبيبي و�أنا �أح�شر ر�أ�شي من �ل�شباك وهو ي�شرخ:
 �شنو ما �شايف موظفني يرتيكون؟

و..
رديت وجد�مي تخط حرية وندم !



د. علي ال�شاله    �شاعر بابلي

يف املنتهى
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د�ئمًا ما ت�شاحب �ملعارك، منذ �ل�شيوف و�لرماح و�حلجارة وحتى �ملد�فع و�لقنابل 
�لنووية، معارك �أخرى �أخطر و�أبقى ت�شكل ز�دً� جاهزً� ملا م�شى وملا ياأتي من �حلروب 

و�لنز�عات �لدموية، وهي �ملعارك �لفكرية و�لتاريخية و�الجتماعية، وهي معارك 
ت�شتمر تغلي يف �لنفو�س لدى �ملهزومني ورمبا لدى �ملنت�شرين على حد �شو�ء.

ومهما تكن فد�حة �لنتائج فاإن �الأمم �لعظيمة و�حليَّة هي �الأمم �لتي ت�شتطيع �أن 
تقدم �أجوبة �شافية ملا يعتمل يف �لنفو�س �ملجروحة و�لتي �أخذتها �حلروب �إىل �أماكن 

فكرية متطرفة و�أ�شاعت فيها ثقافة قتل �الآخر �ملختلف وفنائه و�شيطنته.
وتزد�د �أهمية تلك �الأجوبة كلما كانت �حلروب د�خلية وذ�ت �شلة بالعقائد و�الأديان 

و�ملذ�هب ولي�شت حروبا خارجية �و على �حلدود.
وهنا البد من �لتوقف عند �الأ�شئلة �لتي �شكلت �لدو�فع �لرئي�شة لن�شوء �لتنظيمات 

�لدموية �ملتطرفة مثل �لقاعدة ود�ع�س و�أبنائهما مع مالحظة �لتغيري و�لتطور  
�حلا�شل يف  و�شائل �لتخاطب و�لتثقيف �لفكري و�الجتماعي.

فلن جتد �ليوم، وخ�شو�شًا من �الأجيال �جلديدة، من يقر�أ �و ي�شغي �إىل خطابات 
مبا�شرة فّجة، و�إمنا يجب �لتوجه �إليهم عرب �لثقافة و�لفنون �ل�شمعية و�لب�شرية 

وخ�شو�شًا �لدر�ما و�ل�شينما، و�لتي غدت �شاحات رئي�شة للحروب �لفكرية وميادين 
حقيقية للرد على �حلجج و�الأفكار �ملت�شارعة، فقد �شكلت هوليود مثاًل �إحدى 

�ل�شاحات �لرئي�شة �لتي خ�شر �لعرب و�مل�شلمون فيها معركتهم وق�شيتهم �لفل�شطينية 
�إال با�شتثناء�ت قليلة، و�شار �لتعاطف �لعاملي مع خ�شومهم.. وكذلك يف جتربتنا 

�لعر�قية �حلديثة حيث قلبت بع�س �مل�شل�شالت �لدر�مية �لعربية �حلديثة ما يح�شل 
ر �لذر�ئع حتى لالإرهاب يف جر�ئمه �لكربى �شد  يف �لعر�ق �إىل و�قع خمتلف وفَّ

�الأبرياء.
والبد هنا من �لتاأكيد على �إنتاج وتقدمي �أعمال در�مية ر�شينة عر�قية وم�شرتكة مع 

ف �ملتلقي  �لفنانني �مل�شريني و�ل�شوريني  و�خلليجيني لكي نعالج جذور م�شكالتنا ونعرِّ
�لعربي، وحتى �لعاملي، مبا ح�شل وكيف ح�شل وقبل ذلك وبعده لكي نقدم له من 

نحن؟ الأن �شورتنا لديه م�شو�شة يف �أف�شل �الأحو�ل.
وهذه هي �أ�شئلة �لثقافة و�حل�شارة و�ل�شالم و�لت�شامح و�لتعاي�س �لد�ئم �لتي ال جتيب 

عنها �ملد�فع.. و�إن �نت�شرت.

الأ�شئلُة التي لجتيُب عنها املَدافع 


