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�أّطرت  ينوح على ما�ٍض  كالثكلى  و�لإهمال،  �ل�شيخوخة  �أو�شاَله جتاعيد  متلأ 
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�لك�شافة  �لعر�قية. هذ� هو حال ملعب  �لريا�شة  �أ�شاطني  �لكثريين من  حياة 
�لذي تاأ�ش�ض يف �لعام 1931 حتت م�شمى ملعب )�لبلط �مللكي(، �شهد هذ� 
عمالقة  مباريات  و�حت�شن  �لعر�قية،  و�لزعامات  �مللوك  ح�شور  �لآن  �ملهَمل 
�لكرة و�أبطال �ل�شاحة و�مليد�ن. يف �لعام 1968 �أقيم يف مدخله ن�شب تاأريخي 

لّلعب جميل عبا�ض )جمويل( من عمل �لنحات مري�ن �ل�شعدي. �ليوم �مللعب 
و�لن�شب مهملن ب�شورة ل يتخيلها �أحد، فمن غري �ملعقول �أن ي�شبح م�شري 
�أول ملعب �لعر�ق بهذه �ل�شورة، و�ل�شبب �لرئي�ض هو عائدية �مللعب لوز�رة 
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عهده، وكاأن �مللعب حتت �شر�ع وز�رتني تابعتني لدولتني.. ولي�ض لدولة و�حدة!
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�لعلم"  �أ�شّدق  "�أنا  �شفحة  وموؤ�ش�ض  فكرة  �شاحب 
�لعامل  �أن  �ل�شبكة"  لـ"جملة  يــوؤكــد  �لري�ض  �أحــمــد 
�لعربي يعي�ض على نحو م�شتمر يف حالة من �لإعياء 
و�لتهالك نتيجة للتع�شب و�لإرهاب، ول ميكن مطلقًا 
لأنهما  �لطائفية  على  ول  �ل�شيا�شة  على  �لتعويل 
بغري  �لعامل  �شي�شتمر  فكيف  �مل�شاكل.  كل  م�شدر 
وهو  �لعلم هو �حلل،  كان:  بر�أيه  �حلقيقة؟ �جلو�ب 

مفتاح �حلقيقة يف عاملنا هذ�.
- بد�أت �لفكرة نتيجة �لتعّط�ض للمعرفة، �لتي مل تكن 
على  �لعربي  �ملحتوى  معظم  �لعربية.  باللغة  متوفرة 
�لإنرتنت يف �ملا�شي كان �أبر�جًا وتخاريف، ثم جاءت 

�لو�قع. هذ�  �لعلم" لتغرّي  �أ�شّدق  "�أنا 
نظام افرتا�شي بعمل واقعي

�أ�ــشــّدق  "�أنا  قبل  مــا  �أن  بفخر  �لري�ض  �أحــمــد  يــرى 
�لعربي،  �لإنرتنيت  بعدها يف عامل  �لعلم" لي�ض كما 
من   2011 عــام  �لأ�شدقاء  من  وجمموعة  متكن  �ذ 
تاأ�شي�ض �ل�شفحة، معتمدً� �لعمل �لتعاوين �مل�شرتك.

- �عتمدنا مبدئيًا ن�شر مقالت �أجنبية و�أخبار علمية 
لكل  ملخ�ض  باإ�شافة  بــد�أنــا  ثم  �لإنكليزية  باللغة 
مقالتنا  نعّد  �ليوم  بتنا  �لأمــور حتى  وتطورت  ر�بط 

ونحررها ونن�شرها باأنف�شنا.
يق�ّشم �لعمل د�خل �ملنظمة �إىل جمموعات عدة لها 
لكل  م�شرفون  هناك  �شارم،  ونظام  و��شحة  هيكلية 
جمموعة تقرتح وتر�جع �ملقالت �لتي يتم �ختيارها 
قبل  عليها  للمو�فقة  �ملتطوعني،  قبل  من  و�قرت�حها 

بدء �لعمل.
�آخـــر،  عــلــى  ملــو�ــشــوع  �أولـــويـــة  نعطي  -ل 

�حلقيقة �أولويتنا �لوحيدة.
�إل  طــوعــيــة،  �ل�شفحة  كــانــت  ومهما 
لقبول  �ل�شروط  من  عــددً�  هنالك  �أن 
�لعلمي  �لتح�شيل  ومنها  �ملتطوعني 
و�مل�شتوى �للغوي �للذ�ن يتم �ختبارهما 
د�خل  للعمل  متطوع  �أي  �ن�شمام  قبل 
�أكرث  �ليوم  �ل�شفحة  ولــدى  �ملنظمة، 

من 1500 طلب بانتظار �ملر�جعة.
يعمل  �لب�شرية  للمو�رد  فريق  لدينا   -
�نتظام  لــ�ــشــمــان  �لــ�ــشــاعــة  مـــد�ر  عــلــى 
�لعمل و�شد �أي نق�ض. نحن �ليوم نحو200 متطوعة 
ومتطوع، ف�شًل عّمن ينتظرون �ملو�فقة على عملهم 

معنا.

جمتمع التغيري الكبري
يوؤكد �لري�ض �أن �ل�شعوب �لناطقة بالعربية متعط�شة 
�لتي  �ل�شفحة  وجـــود  �شبب  وهـــذ�  �لتغيري،  خللق 
لنا-  يو�شح  -كما  و�شتبقى  جمــاين،  ب�شكل  �أ�ش�شت 

جمانية بقوله:
-ل نقبل �أن نقّدم �ملعرفة مقابل �ملال.

ولأنـــنـــا جـــزء مــن عـــامل �فــرت��ــشــي، و�ملــرتجــمــون 
مكان  يف  يكونو�  لن  بالطبع  للرتجمة  و�ملتطوعون 
و�حد، جُترى �لجتماعات على نحو د�ئم ل�شتمر�رية 
ــهــا عـــر مــنــ�ــشــات �لــتــو��ــشــل  ــث �لــ�ــشــفــحــة وحتــدي
وفــرق  �لإد�رة  �شعيد  على  �شيما  ول  �لجــتــمــاعــي 

�لإ�شر�ف و�لتن�شيق.
ل �شاأن للعلم بالدين

�ملتعلقة  �ل�شعوبات  مــن  �لعديد  �ل�شفحة  تــو�جــه 
و�لرتويج  بالإحلاد  �لتهام  حد  بع�شها  بلغ  بالدين، 
له، و��شتهد�ف �لأديان وغريها، فيو�شح لنا �لري�ض 
بع�ض �لنقاط �ملهمة عن هذه �لإ�شكاليات �لتي تلزم 

�ل�شفحة منذ حلظة تاأ�شي�شها بالقول:
بالعلمانية  ل  معنيني  غري  هذه  �شفحتنا  يف  نحن   -
ول بالدين ول بالإحلاد ول بال�شيا�شة، هذه �لأمور ل 
تناق�ض بيننا وَمن يطرح �أيًا منها ُيف�شل من �ملنظمة 
فورً�، جئنا لن�شر �لعلم وهذ� �لأمر يزعج �لكثري من 
يجدو�  �أن  �عتادو�  �لذين  و�مل�شاعر  �خلر�فات  جتار 

�ل�شاحة خالية لهم لتزوير �حلقائق وخد�ع �ملتلقني.
�لطرق،  ب�شتى  حتــارب  �ل�شفحة  �أن  كذلك  يو�شح 
للمغر�شني  ميكن  ل  ما  ميلكون  يرى-  كما   - لكنهم 
و�شل  �ذ  �حلقيقة،  نقل  يف  �حلــيــاد  وهــو  �متلكه، 
فكتب  �لغربي  �لعامل  �لعلم" �إىل  �أ�شّدق  "�أنا  �شيت 
و�أمــريكــا،  بريطانيا  كــل  يف  م�شاهري  علماء  عنها 
�أبــرزهــم  كما �أجـــرت مقابلت مــع عــدد مــن هـــوؤلء 
روبرت  و�لروفي�شور  كر�و�ض  لور�ن�ض  �لروفي�شور 
و�ينرغ وقد كانت هذه �لأ�شد�ء ممتازة، كما دخلت 
�لأوروبــيــة  �جلامعات  من  عــدد  مع  تعاون  يف  �أي�شًا 
غر�ز  وجامعة  �لأملانية  برلني  جامعة  ر�أ�شها  على 
�ملعرفة بني  تبادل  للقيام بدر��شات تعزز  �لنم�شاوية 

�لحتاد �لأوروبي و�ملوؤ�ش�شات �لأكادميية �لعربية.
 4 منذ  بـــريوت  يف  �لعلم"  ــّدق  ــش �أ� "�أنا  �شجلنا   -
�إذ  �ملنظمة  حقوق  �لرتخي�ض  هذ�  ويحفظ  �شنو�ت، 
من  ن�شاطها  نقل  ميكنها  قانونية  �شخ�شية  مينحها 
ن�شعى  ما  وهذ�  �لو�قع  �أر�ض  �إىل  �لفرت��شي  �لعامل 

�إىل حتقيقه م�شتقبًل فور حتقيق �لتمويل له.

�شفحة  العلم"..  اأ�شّدق  "انا 
اخرتقت جدران العوامل 
الفرتا�شية، لت�شبح اليوم 
الأوىل يف ن�شر العلوم 
وتفرعاتها. �شفحة "اأنا 
اأ�شّدق العلم" ملوؤ�ش�شها اأحمد 
الري�ض، ا�شتطاعت اأن تغني 
العامل العربي باآلف املعلومات 
العلمية، ولت�شبح م�شدرًا مهمًا 
وموثوقًا لعدد جتاوز اليوم 3 
ماليني �شخ�ض.

ق  اأ�شدِّ

���ش��ف��ح��ة ع��ل��م��ي��ة ت��ط���ع��ي��ة 
حتت�شنها جامعات العامل

اأنا
ال��ع��ل��م

اآية من�ش�ر

اأحمد الري�س

السنة الرابعة عشرة العدد )346( 14 تشرين االول 2019 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

7 ب������ص������م������ة6



و�أن تكون �ملفو�شية �لعليا للنتخابات م�شتقلة – كما 
قررها �لد�شتور- ول تخ�شع للمحا�ش�شة �حلزبية، 
وحّذرت من �أن عدم توفري هذين �ل�شرطني �شيوؤدي 
�لنتخابية  �لعملية  من  �ملو�طنني  معظم  ياأ�ض  �ىل 

وعزوفهم عن �مل�شاركة فيها.
نتيجة  كبرية  �شحايا  خّلفت  �لحتجاجات  �أن  ومع 
بعد  �أهد�فها  حققت  �أنها  �إل  �لد�مية،  �ملو�جهات 
و�لقوى  �حلكومة  و�شع  كبري  خطر  ناقو�ض  دقت  �أن 
�ل�شيا�شية �لتي �نبثقت عنها على حمك �ختبار كبري 
رغم  جتاهلها  جــرى  حقيقية  حتديات  تو�جه  وهــي 
ونخبة  �ملرجعية  قبل  من  �أطلقتها  �لتي  �لتحذير�ت 

من مفكري �لبلد ومثقفيها.
للمتظاهرين  �لعاجلة  �ملطالب  لتلبية  �شعيها  ويف 
�أعلنت �حلكومة عن حزمة قر�ر�ت، ول�شيما بعد �أن 
�أثبت �ملتظاهرون �نتماءهم �لوطني ووعيهم �لكبري 
توجيه  حاولت  خمططات  على  �لفر�شة  فوت  �لذي 
�لتظاهر�ت �ىل م�شار�ت تهدف �إىل تقوي�ض �لنظام 
�ل�شيا�شي و�لنقلب على �لدميقر�طية �لتي تظاهر 

�لنا�ض حتت خيمتها.
من م�شرح احلدث

مل ينف�ض بعد عنه غبار معارك حترير مدن �لعر�ق 
من تنظيم د�ع�ض، ومل تفارق ذ�كرته تلك �للحظات 
�لع�شيبة يف �ملو�شل و�لفلوجة وهو يتقدم مع رفاقه 
لي�شاركهم  و�لنتحاريني  �ملفخخات  بني  �ملقاتلني 
�لتنظيم  ذلـــك  ــن  ــر�ث ب مــن  �ــشــر  �آخـــر  تطهري  يف 
�شهادة  كم�شروع  د�ئمًا  نف�شه  و�شع  لقد  �لإرهابي، 
كي  وكر�متة  �شعبه  وحرية  �لعر�ق  حلماية  وت�شحية 
�لتي  ودميقر�طيته  ببلده  �لأطفال  �شحكات  ت�شتمر 
بو�شع  لي�ض  �لتي  �ملوؤمر�ت  من  �ألغام  ولدت يف حقل 
�لنقيب  لكن  ينكرها،  �أن  �لأر�ــض  هذه  على  �إن�شان 
)حــيــدر �لــيــا�ــشــري( �لـــذي وقــف كــي يحمي �أبــنــاء 
�مل�شروعة مل  بحقوقهم  للمطالبة  �ملتظاهرين  �شعبه 
بني  من  جمهول  �شخ�ض  يخرج  �أن  باله  يف  يخطر 
�ملتظاهرين ليلقي بوجهه مادة حارقة �أفقدته �لوعي 

ل�شاعات و�شوهت وجهه.
يوؤكد �لنقيب حيدر �ليا�شري �أن �ملقاتلني يف خمتلف 
و�أو�مــر  لتوجيهات  بحاجة  لي�شو�  �لأمنية  �لأجهزة 
مهامهم  �أن  يــدركــون  فهم  �ملتظاهرين،  حلماية 
�لأو�مر  كانت  ذلك  ومع  و�لعر�قيني،  �لعر�ق  حماية 
و�لــتــوجــيــهــات و��ــشــحــة تــوؤكــد عــلــى �أهــمــيــة حماية 

بينما اأكدت املرجعية الدينية العليا دعمها ملطالب 
املتظاهرين، حمذرة احلكومة وداعية اإياها اإىل تدارك الأمور 
قبل فوات الأوان، فاإنها رف�شت ب�شدة العتداءات التي تعر�ض 
اإليها املتظاهرون ال�شلميون والقوات الأمنية مطالبة احلكومة 
بتغيري اأ�شاليبها يف التعامل مع م�شكالت البالد مبا يح�شن 
اخلدمات وتوفري فر�ض عمل للعاطلني.
ون�شحت املرجعية املتظاهرين بامل�شاركة يف النتخابات كونها 
اأف�شل ال�شبل لإحداث التغيري الذي ينعك�ض اإيجابيًا على 
حياتهم. وحتقيقًا لهذا الغر�ض طالبت املرجعية الدينية 
باأن يكون القانون النتخابي عادًل يراعي حرمة اأ�شوات 
الناخبني ول ي�شمح باللتفاف عليها

اإياد عطية اخلالدي 
فريق العمل: ذو الفقار ي��شف - اآية من�ش�ر

احلك�مة
ت�شتجيب ملطالب 

املتظاهرين
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�لتظاهر�ت �ل�شلمية.
�ليا�شري  �لنقيب  يت�شاءل  ؟!  �ملتظاهرون  هم  من 
ــذي �ــشــارك يف كــل �ملــعــارك �لــكــرى �شد تنظيم  �ل
د�ع�ض و�آخرها معركة حترير �ملو�شل ويجيب: �إنهم 
�إخوتنا و�أبناء عمومتنا و�أ�شدقاوؤنا، فكيف لنحميهم 
يــطــالــبــون بحقوقهم  �أنــهــم خــرجــو�  نــعــرف  وكــلــنــا 
�أن ت�شتغل جهات م�شبوهة  �مل�شروعة، لكن مل نتوقع 
�شلمية  �حتجاجات  من  وحتولها  �ملظاهر�ت  تلك 
وبني  قو�تنا  بني  �لفتنة  لزرع  تهدف  مو�جهات  �ىل 

�ملتظاهرين �ل�شلميني.
�شدمة

�ل�شبب �لذي دفعه  �إن  يقول �ملتظاهر )وليد رز�ق( 
فر�شة  على  �حل�شول  هو  �لتظاهر�ت  �ىل  للخروج 
عمل �شو�ء يف وظيفة �أو �لتطوع يف �جلي�ض، وي�شيف: 
�شبب،  له  منا  كل  �لتحرير  �شاحة  �ىل  ذهبنا  لقد 
غ�شبًا  �أكــرث  كــان  �ل�شر�يفي(  )�شلم  ف�شديقي 
�أن  قبل  وبناها  �أر�ــض  قطعة  ��شرتى  لأنــه  و�ندفاعًا 
�إنه  �إياه متجاوزً�،  تهّدها �لأجهزة �ملخت�شة معترة 
�أفر�د  �شتة  من  �ملكّونة  وعائلته  يحميه  �شقفًا  يريد 

وجدو� �أنف�شهم �ليوم يف �لعر�ء.
��شمه،  �ىل  ــارة  ــش �لإ� عــدم   طلب  متظاهر،  وقــال 
قنينة  �إعـــطـــاءه  وحــــاول  مــنــه  �قـــرتب  �أحــدهــم  �إن 
ل�شتخد�مها �شد �لقوى �لأمنية لكنه رف�ض وعرف 
�أن  مـــوؤكـــدً�  كــانــت )مـــولـــوتـــوف(،  ــهــا  �أن بــعــد  فيما 
�شوى  يحملو�  ومل  م�شلحني  يكونو�  مل  �ملتظاهرين 
�لذين  و�أن  �حل�شينية  و�لــر�يــات  �لعر�قية  �لأعــلم 
و�ملولوتوف  باحلجارة  �لأمنية  �لقوى  يرمون  كانو� 
�ختلطو� باملتظاهرين بعد �شاعتني من بدئها تقريبًا.

�ش�ر رائعة
ر�ئعة  �ــشــورً�  �ل�شويلي(   )حممد  �ملتظاهر  يــروي 
تختطفها  �أن  قبل  �ل�شلمية  مظاهر�تهم  بــدء  يف 
�ىل  �ل�شلمي  م�شارها  حولت  جمهولة  جهات  منهم 
تهتف  �حلناجر  كانت  ويــقــول:  دمــويــة،  �ــشــد�مــات 
�لفر�ض  وغــيــاب  �لف�شاد  �شد  جملجلة  بــاأ�ــشــو�ت 
�أحد  �ىل  و�شلنا  عندما  ولكن  �لتعيني،  يف  �لعادلة 
�أننا  �إىل  �ملتظاهرين  من  عدد  نبهنا  �مل�شت�شفيات 
بهدوء  �لأخــرى  �جلهة  �ىل  فعرنا  �مل�شت�شفى  قرب 
فعادت  عرنا  حتى  ر�حتهم  �ملر�شى  لن�شلب  كي 

�لهتافات �ل�شلمية.
تبادل  حدث  عندما  �أنــه  خ�شاف(  )ح�شن  ويــروي 
و�لقو�ت  �ملند�ّشني  من  جمموعة  بني  �لنار  لإطــلق 
ــة  قــامــت جمــمــوعــة بــ�ــشــرب �أحـــد مقاتلي  ــي �لأمــن
�لأجهزة �لأمنية، لكن عددً� من �ملتظاهرين حملو� 
�ملقاتل وخاطرو� بحياتهم حتى متكنو� من نقله �إىل 
�شيار�ت �لإ�شعاف �لتي نقلته بدورها �ىل �مل�شت�شفى.

�جلديدة،  بغد�د  �أهــايل  من  رحــم(،  )و�شام  ويقول 
�إىل  فيها  يــخــرج  �لــتــي  �لأوىل  ـــرة  �مل لي�شت  ــهــا  �إن
�لتظاهر ويعر عن ر�أيه، لكنه فوؤجئ هذه �ملرة باأن 
�لتظاهر�ت هي عبارة عن مو�جهات، وقال �إنه قرر 
للتظاهر�ت، حيث  �لثاين  �ليوم  منذ  �مل�شاركة  عدم 

حدثت �شد�مات عنيفة بعد قيام �لبع�ض با�شتفز�ز 
�شد�مات  �ىل  �لتظاهر�ت  ماحّول  �لأمنية،  �لقو�ت 
حتول  من  �أ�شدقائي   �أحذر  وجعلني  ود�مية  عنيفة 
�لتظاهر�ت �ىل �شد�مات و�أن جمهولني يدفعون �ىل 
و�لأجهزة  �ملتظاهرين  بني  �شد�مات  �ىل  حتويلها 

�لأمنية.
��شت�شهد جاري و�شديقي )حم�شن(  وقال: للأ�شف 
مند�ض  يــد  على  �لنخيل  مــول  قــرب  �لتظاهرة  يف 
�لتعبري  هدفهم  كان  �آخــرون  �شباب  وجرح  جمهول 
عن غ�شبهم من �لف�شاد �إذ �أن منزلهم �لذي جرى 
�أ�شخا�ض  مــن  ��ــشــرتوه  جتــاوز  �أنــه  بحجة  تهدميه 
ومل  بيتهم  هدم  لكن  ر�شمية،  ومكاتبات  بــاأور�ق 
لأنه  باعهم  من  ويحا�شبو�  �أمو�لهم  لهم  يعيدو� 

م�شنود من جهات فا�شدة.
ــًا( وهــو  يــقــول فــار�ــض حـــازم مــهــدي )23 عــام
�أمام  "�أ�شهد   : ويق�شم  �ل�شماء  �ىل  ر�أ�شه  يرفع 
ما  باأكرث  �شلمية  كانت  �لتظاهرة  بد�ية  �أن  �هلل 
حرق  ول  ع�شّي  فل  و�شف،  من  لل�شلم  يكون 
ول  �ملتظاهرين  قبل  من  تخريب  �و  �نتهاك  ول 
حدث  مــا  �شرعان  ولكن  �لأمــنــيــة،  �لــقــو�ت  مــن 
�شد�م وحتولت �لتظاهر�ت �ىل مو�جهات د�مية 
من  �لع�شر�ت  جر�ءها  �أ�شيب  �حلي  بالر�شا�ض 

�لقو�ت  فــاإن  مايبدو  وعلى  �ملتظاهرين 
برمي  جمهولني  قيام  ��شتفزها  �لأمنية 
عــبــو�ت حــارقــة �ــشــدهــا فــــردت بعنف 

و�ختلط �حلابل بالنابل.
حتري�س وفتنة

  �ملحلل �ل�شيا�شي )جنم �لق�شاب( نفى 
خارجية  موؤمر�ة  وجود  نظره  وجهة  من 
يف �لتظاهر�ت وذكر �أن �أغلب �ملحتجني 
هـــم �ــشــبــاب غــا�ــشــبــون ليــنــتــمــون �ىل 
�شيا�شية  مب�شاريع  وليرتبطون  �أحــز�ب 
وعد�لة  بحقوقهم  ــرت  �أق �حلكومة  و�أن 

�إن هوؤلء �ل�شباب  ق�شيتهم حني �عترتهم �شهد�ء، 
بحقوقهم  مطالبني  وخرجو�  طائفيني  لي�شو�  �لعزل 

فقط.
من جهتها، �أكدت �ل�شحفية )جنلء �خلالدي( �أن 
�لتظاهر�ت كانت عفوية وخرجت من رحم �لغ�شب 
�لعر�قي على �لف�شاد و�أن �أغلب �ملتظاهرين يحملون 
عظيمًا،  بلدهم  بروؤية  ويحلمون  م�شروعة  مطالب 
�مل�شهد  يف  حا�شرة  �ملوؤمر�ت  �أن  �لبديهي  من  لكن 
فاإن  �لنهاية  ويف  ومفاجئًا،  م�شتغربًا  لي�ض  �أمر  وهو 
�لقوى �ل�شيا�شية هي �مل�شوؤولة عن و�شول �لعر�قيني 
لأية  ميكن  بركان  �ىل  حتول  �لذي  �لو�شع  هذ�  �ىل 

جهة �أن تفجره.
ويف �لو�قع ليوجد عاقل ي�شع �أمامه �شريط �أحد�ث 
�لعر�ق منذ �شقوط �لنظام �ل�شابق لغاية �ليوم لريى 
�لذي  �لإعلمي  �حل�شد  وهول  �ملوؤمر�ت  هذه  حجم 
مازلنا  �لتي  �لفريدة  �لعر�قية  �لتجربة  و�أد  يحاول 
باأنها  متامًا  موؤمنون  �خلر�ب  وكل  �لف�شاد  كل  رغم 
لأنــه  فيه  من�شي  �أن  يجب  �لــذي  �لوحيد  �لطريق 
د بالدم و�لت�شحيات �لغالية، �إن �لعر�ق  طريقنا �ملعبَّ
كان ومل يزل جزءً� من �شر�ع ملتهب يف �ملنطقة و�إن 
ف�شل  من  �لناجت  �لنا�ض  غ�شب  حتويل  �ل�شهولة  من 
فيه  للعر�ق  ناقة  ل  �شر�ع  �ىل  �لدولة  �أجهزة  بع�ض 

ول جمل فما علقة متظاهر، خرج يطلب خدمات 
يف  �لإقليمي  بال�شر�ع  �لف�شاد،  ويرف�ض  وعــمــًل 
تريد  �لــتــي  �لــ�ــشــعــار�ت  بتلك  وماعلقته  �ملنطقة 
تقوي�ض �لدميقر�طية �لتي هو يتظاهر حتت خيمتها 
كما  يدعو  كان  �إن  بحقوقه  يطالب  ومن  وحمايتها 

يدعون �ىل �إ�شقاط �لدولة؟
ويف معر�ض رّده على تعليق لأحد �ملحللني �لذين كان 
و�ل�شحفي  �لكاتب  يقول  �لف�شائيات  لأحد  يتحدث 
حممد �ل�شو�ف: �أ�شاأل هذ� �ملحلل وغريه هل هناك 
مل  �إن  �لعر�ق؟  من  �أكــرث  �ملوؤمر�ت  �ىل  تعر�ض  بلد 
�لعر�ق بحروب  ��شتعل  فلماذ�  متاآمرون  يكن هناك 
�لفتنة وملاذ� حتولت مدن �لعر�ق �ىل م�شرح للحرب 
ومن �لذي �أر�شل �لنتحاريني �ىل �لعر�ق ومن �لذي 
�ملّخخات وهل  فّجر  �لذي دعمهم ومن  مولهم ومن 
�أنهم  �أم  هزميتهم  بعد  توقفو�  هل  هـــوؤلء؟  �نتهى 
و�إعادته  �لعر�ق  لفرت��ض  �لفر�ض  ينتهزون  ماز�لو� 
�أبنائنا  بــدم  للأ�شف  �ملــرة  هــذه  لكن  ـــور�ء؟  �ل �ىل 
و��شتغلًل لغ�شبهم و�حتجاجاتهم �شد �لف�شاد و�أنا 
�أنه  مرة  كل  يثبت يف  وجي�شنا  �شعبنا  �أن  �هلل  �أحمد 
�لتي  �ملوؤمر�ت  �إحباط  على  قدرة  و�أكــرث  وعيًا  �أكرث 
و�شوتهم  �لعر�ق  �أعد�ء  كان  للأ�شف  �لقول  ميكنني 
حا�شرين يف �لتظاهر�ت، لكنه �شوت ن�شاز �أر�د �أن 
م�شادمات  �ىل  ويحولها  �لتظاهر�ت  موجة  يركب 
تاريخ  يف  منجز  �أهــم  �شلب  �إىل  يهدف  دم  وحّمام 

�لعر�ق �أل وهو حريتهم ونظامهم �لدميقر�طي .
ولكن  عــمــلء  لــيــ�ــشــو�  و�لــغــا�ــشــبــني  �ملــحــتــجــني  �إن 
رجالتهم،   ير�شلو�  �أن  بال�شرورة  لي�ض  �ملتاآمرين 
بهما  ترب�شت  �لتي  فالدول  �أمامنا،  وليبيا  و�شوريا 
تر�شل  مل  وفــتــنــة،  وخـــر�ب  حـــروب  �ىل  وحولتهما 

جيو�شها �إليهما، �إمنا دمرهما �أبناوؤهما �لعاقني.
متى كان �ملتاآمرون يح�شرون �ىل �ملو�جهة باأنف�شهم 
�لأحــد�ث  يحركون  حا�شرين  د�ئــمــًا  كانو�  لكنهم 

باأمو�لهم و�أد�ودتهم.
حك�مة املرحلة

�أكـــدت  �لــتــظــاهــر�ت  �لــيــوم �لأول لنــطــلق  ومــنــذ 
�لعادلة،  ومطالبهم  �ملتظاهرين  �أحقية  �حلكومة 
لكن �مل�شهد كان و��شحًا �أمام �لقياد�ت يف �لبلد �إذ 
حذر رئي�ض �جلمهورية برهم �شالح من �ملرتب�شني 
�لأمــن  وقــو�ت  �ملتظاهرين  با�شتهد�ف  و�ملجرمني 

على حد �شو�ء.

املرجعية ترف�س العتداء على 
املتظاهرين ال�شلميني والق�ات الأمنية 
وتن�شح املتظاهرين بامل�شاركة ال�اعية 

يف النتخابات يف ظل قان�ن عادل
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وز�ري  تعديل  "�إجر�ء  على  عزمه  �لرئي�ض  و�أعلن 
كان  وقــت  يف  �ل�شارع  ملطالب  ي�شتجيب  جوهري" 
��شتقالة  عــلــى  يــ�ــشــوت  ــد�د  ــغ ب حمــافــظــة  جمل�ض 
جمل�شا  و��ــشــل  بينما  ــري،  �جلــز�ئ فــلح  �ملحافظ 
�ملهدي  عبد  عــادل  ورئي�شيهما  ــنــو�ب  و�ل �لــــوزر�ء 
من  حــزمــة  وت�شريع  �إ�ــشــد�ر  �حللبو�شي  وحمــمــد 

�لقر�ر�ت و�لقو�نني �لتي و�شفت بالتاريخية .
��شتعادت  و�ل�شعبي  �لر�شمي  و�لأمل  �لأ�شى  وو�شط 
�أيام  بغد�د ومدن �لعر�ق حياتها �لطبيعية لكن بعد 
�أبناء  �أر�وح  فيها  �أزهــقــت  �لتي  �لحتجاجات  من 
�لأمنية  �لأجهزة  ومنت�شبي  �ملتظاهرين  من  �لعر�ق 
ماكان  و�أرو�ح  ت�شيل  �أن  ينبغي  كــان  ما  دمــاء  وهــي 
ينبغي �أن تزهق وتظاهر�ت ماكان ينبغي �أن تتحول 

�ىل فتنة ي�شتغلها �أعد�ء �لعر�ق و�شعبه.
حزمة اإ�شالحات

ــى �لـــرغـــم مـــن �لــتــ�ــشــحــيــات �جلــ�ــشــيــمــة فـــاإن  وعــل
�حلكومة  وو�شعت  �أهد�فها  حققت  �لحتجاجات 
و�لقوى �ل�شيا�شية يف �لرملان �أمام م�شوؤوليتها وعلى 
�لعر�ق  �شفينة  مت�شي  �أن  فاإما  كبري  �ختبار  حمك 
تغرق  �أن  و�إمـــا  �لأمـــان  �شاطئ  �ىل  �جلميع  حتمل 

�لكبري  �لتحدي  هو  هــذ�  عليها،  من  بكل  �ل�شفينة 
�لذي  �ل�شيا�شي  و�لتفكري  للعمل  �جلديدة  و�لبيئة 
وّفرته �لحتجاجات ودفع خمتلف �لقوى �لفاعلة �ىل 
�ل�شعب  �لتفاعل معه و�لرتقاء �ىل م�شتوى تطلعات 

و�شقف طموحاتها �لكبري.
وكانت نتائجه �لأوىل حزمة قر�ر�ت  عاجلت �مللفات 
�أو�مر  �ىل  فتحولت  حّلها  يف  �لنتظار  لميكن  �لتي 
و�جبة �لتنفيذ، وحتى جتد �لقر�ر�ت طريقها �شالكة 

�ألــف  نحو  �لجتـــاه  هــذ�  يف  �حلكومة  ـــت  �أز�ح فقد 
م�شوؤول فا�شد لطاملا ��شتغّلو� هموم �لنا�ض و�عتا�شو� 

على �آلمهم ومعاناتهم.
�ل�شكنية  ـــي  �لأر��ـــش عــلــى  �لــتــقــدمي  بـــاب  وفــتــح   -
برنامج  وتنفيذ  �ملحدود،  �لدخل  لذوي  �ملخ�ش�شة 
وطني للإ�شكان ي�شمل بناء 100 �ألف وحدة �شكنية .

- ويف �إطار حل ناجع لرفع �لعوز عن كل عر�قي فقد 
ل  ممن  �لعاطلني،  من  �شخ�ض  �ألــف   150 منح  مت 

ميلكون �لقدرة على �لعمل، منحة �شهرية.
مت  فقد  �لعمل  نو�فذ  من  �ملزيد  فتح  �أجــل  ومــن   -
�لتفاق على توفري ما ل يقل عن 45 �ألف فر�شة عمل 

للمو�طنني.
من  لل�شباب  �لتطوع  بــاب  �لدفاع  وز�رة  وفتحت   -
و�لد�خلية  �لدفاع  وز�رتا  وتتخذ   ،)25  -  18( عمر 
»�لإجر�ء�ت �لأ�شولية« لإعادة �ملف�شوخة عقودهم يف 

�ملحافظات كافة.
�ملتظاهرين  �ل�شحايا من  �عتبار  �لقر�ر�ت  و�شملت 
بالقو�نني  و�شمولهم  »�شهد�ء«،  �لأمنية  و�لأجــهــزة 
ــيــاز�ت  ــنــافــذة، ومــنــح عــو�ئــلــهــم �حلــقــوق و�لمــت �ل

�ملرتتبة على ذلك.
التزام

وتعهد رئي�ض �لوزر�ء عادل عبد �ملهدي، خلل جل�شة 
�حلكومة، باللتز�م بتقدمي �لفا�شدين للق�شاء د�عيًا 
�شروط  جميع  لتوفري  �لتعاون  �إىل  �ل�شيا�شية  �لقوى 

�لإ�شلح.
على  �شدد  �حللبو�شي  حممد  �لرملان  رئي�ض  وكــان 
يف  �لفا�شدين  من  �لكبرية«  »�حليتان  و�شع  وجــوب 

�ل�شجون.
على �شخرة ال�عي

�أبناء  دمــاء  لأن  �لــ�ــشــدور  ميــلأ  �حلــزن  كــان  و�إذ� 
�أريقت على �لأر�ض،  �لعر�ق و�ملتظاهرين �ل�شجعان 
يف  در�شًا  قدم  �لعر�قي  �ل�شعب  �أن  هو  �ملفرح  لكن 
�ملتظاهرون  �شعر  �لذ�ت، فعندما  ونكر�ن  �لت�شحية 
بخطورة �لو�شع ووجود خمططات تقود �ىل تخريب 
ودمهم  مظاهر�تهم  ومــن  منهم  وجتعل  بــلدهــم 
ما  �شرعان  خارجية،  لأجــنــد�ت  م�شاريع  �مل�شفوك 
�لعر�قي  �لــوعــي  �شخرة  على  لتتحطم  �ن�شحبو� 
وقو�ته  بالعر�ق  �ل�شوء  �أر�دت  خبيثة  خمططات 

�لأمنية ومتظاهريه �ل�شجعان.

رغم احلزن والأرواح 
التي اأزهقت فاإن 

الحتجاجات حققت 
اأهدافها، وخلقت 

بيئة �شيا�شية جديدة 
وو�شعت احلك�مة 
والق�ى ال�شيا�شية 

اأمام حتديات حقيقية 
ج�شيمة
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ح�شن العاين 

ن�اعم
علي وعمر 

هكذا ت�طنت روحي عند هذه القناعة التي ل يرقى 
اإليها �شك ول و�ش�ا�س، غري اأن هذه القناعة على ر�ش�خها، 

�شرعان ما تهاوت كما يتهاوى بناء عمالق اأ�شا�شه من الرمل، 
وذلك بعد ان تن�عت قراءاتي وات�شعت

�أغلب �لظن �أنها �أو�ئل �لعقد �ل�شبعيني من �لقرن �ملا�شي، و�أنا طالب يف �ل�شف 
�لر�بع )�إعد�دية �لكرخ(، وهذ� يعني �أنه وقت مبكر من مر�هقتي �لفكرية �لتي 
و�لكونية  و�جلن�شية  و�لدينية  �لفل�شفية  �لأ�شئلة  بع�شر�ت  عامرة  �لعادة  يف  تكون 
ولهذ� ظّلت  لل�شحك،  ومدعاة  �شاذج  �أغلبها  كون  �لنظر عن  بغ�ض  و�ل�شيا�شية، 
�لإجابات عليها معلقة يف ذّمة �لزمن �ىل �أن بلغت مرحلة �لرجولة و�ت�شعت د�ئرة 
�أنني  �لأ�شئلة غام�شة على �لإجابة، و�أحمد �هلل  معرفتي، ومع ذلك بقيت بع�ض 
حتررت من هَو�ض �لأ�شئلة و�لإجابات بعد )2003( لن�شغايل باألف هَو�ض ي�شيب 

لها ر�أ�ض �لر�شيع!!
لعّل �أحد تلك �لأ�شئلة �لقدمية �لتي ��شتوقفني غمو�شها هو ملاذ� كان جنود �لإمام 
على  يتغلبون  عمر  جنود  كان  وملاذ�  د�ئمًا،  �خل�شم  مع  معاركهم  يك�شبون  علي 
عدوهم د�ئمًا، وكانت �لإجابة �لتي مل �أتو�شل �ىل غريها و�لتي تتو�فق مع عقلية 
مثل عقليتي يف بد�ية تكونها �لفكري، وينق�شها �لكثري من �لن�شج، وتفتقر �ىل 
�لثقافة و�لوعي، �أن �شبب �لنت�شار يكمن يف قوة علي �لبدنية، ويف �شجاعته �لتي 
�أمام  ت�شمد  ل  �لذي  �لفقار  وذو  �لفار�ض  �إنه  �حلق،  ودفاعًا عن  �ملنّية  تهاب  ل 
�شربته بطولة �لأبطال، و�لفتى �لذي �شرع جنوم �ملعارك وفر�شان �لكفر، حتى 
و�ل�شجاعة  �لقوة  ورد ذكر  �ملثل حيثما  و�لأعد�ء، م�شرب  �لأ�شدقاء  �أ�شبح عند 
ته  و�لفرو�شية.. ويكمن يف غ�شبة عمر و�شدة بط�شه ويف عزمه وباأ�شه وقوته ودرَّ

�لتي �أفزعت �لباطل و�نت�شرت للحق حتى �أم�شت م�شرب �ملثل.. 
هكذ� توطنت روحي عند هذه �لقناعة �لتي ل يرقى �إليها �شك ول و�شو��ض، غري 
�أن هذه �لقناعة على ر�شوخها، �شرعان ما تهاوت كما يتهاوى بناء عملق �أ�شا�شه 
من �لرمل، وذلك بعد �ن تنوعت قر�ء�تي و�ت�شعت، و�أ�شبحُت �أمتلك من �لوعي 
جديدة:  ب�شياغات  �لقدمية  ��شئلتي  لإعادة  يوؤهلني  ما  �لعمر  و�شنو�ت  و�لن�شج 
�لإعجاز  مبلغ  ويبلغا  �ملذهلة،  �لنت�شار�ت  تلك  يحققا  �أن  عمر  �أو  لعلي  كيف 

وجي�شيهما �أقل عددً� وطعامها وملب�شهما ومرتبهما �أدنى درجه؟! 
يكون بني  �أن  و�أكر من  و�لبدنية،  �لفردية  �لرجلني  قوة  �أكر من  �مل�شاألة  �أن  ثم 
ميتلك  �لعدو  �أو  فاخل�شم  �ملوت،  يهابون  ل  و�شجعان  �شناديد  �أبطال  جنودهما 
باملقابل موجبات �لن�شر كلها، ولديه �لأبطال و�ل�شجعان ومعه كرثة �لعدد و�لعّدة 

و�للقمة �لد�شمة �ملجزية، ومع ذلك يخ�شر!!

�هتديت  حني  حمظوظًا  كنت  ولعلي  غريب  �شر  هو  بل  �شرً�  �لأمــر  يف  �أن  ل�شك 
�إليه، و�أرحت ر�أ�شي من تد�فُع �لأ�شئلة وزحامها، ومن حريتي يف فهم هذ� �للغز 
رموز  من  �خلالدين  �لر�ئعني  �لرمزين  هذين  �شرية  يف  �أمتعن  و�أنــا  وتف�شريه، 
�للحمة و�لهرة، ويرتك جلنوده  ياأكل  �أبي طالب ل  �لعرب و�مل�شلمني، فهذ� �بن 
�لعظمة وفتات �لطعام، بل ياأكل مما ياكلون وق�شعتهم هي ق�شعته، ورمبا يجوع 
�أن ي�شبعو�، ومل يكن له يف �ملعارك �شر�دق وخدم وح�شم وحمايات يف  �أجل  من 
�ملو�قع �خللفية من �شوح �لقتال، بل كان يتقدم �شيوفهم، وج�شده �ىل وقع �ل�شهام 
�ل�شماء  ومن  فر��شًا  �لأر�ض  يتخذ من  �أج�شادهم،  �أقرب من  و�ل�شيوف  و�لرماح 
حلافًا، ل مييز بني مقاتل ومقاتل، لأنه من �آل بيته �أو جار �أو �شديق �أو قريب �أو 
كان  �ل�شوف،  يلب�شون  وجنده  �حلرير  يلب�ض  �خلطاب  �بن  كان  وما  رحم،  �شلة 
ح�شتهم،  ح�شتها  تفوق  باأثو�ب  لنف�شه  ي�شتاأثر  ول  يرتدون  ما  يرتدي  مثلهم 
وما كان ميتطي فر�شًا وجي�شه يقطع �لطريق �شريً� على �لأقد�م.. وكان �جلنود 
يرون باأم �أعينهم موقف قائدهم علي، �شلم �هلل عليك يابن �أبي طالب، وموقف 
قائدهم عمر ر�شي �هلل عنك يابن �خلطاب، فكيف ل يندفعون �ىل �لقتال بروح 
و�إن كان مبنزلة علي  �أجل فرد  �أجل ق�شية هي ق�شيته ولي�ض من  من يقاتل من 

وعمر. 
�أية حرية تربك �ليوم �شيخوختي ونحن منتلك من �لعّدة و�لعدد و�ملال و�لك�شوة 
وموفور �لطعام ما نفوق به عدونا �للئيم، ومع ذلك تعر �لكلب حدودنا، وميلأ 
�لعملء �شو�رعنا بل وجل، ل نكاد ن�شحق �لقاعدة حتى تبزغ هجمة �لدو�ع�ض، 
ول نكاد نبط�ض بالدو�ع�ض حتى تعلن �خلليا �لنائمة عن جر�ئمها هنا وهناك.. 
و.. و�خ�شى من هو�ض �لأ�شئلة لو د�همتني من جديد و�أولها: ملاذ� يجري ماجرى، 

وملاذ� جرى ما يجري؟!. 

م�������ق�������االت



و�لر�شالة  �لكبرية  �ملهمة  هذه  عن  وللحديث 
على  �ل�شبكة  تــاأخــذ  �لتي  �لنبيلة  �لإعــلمــيــة 
للنا�ض،  وحــيــاديــة  مبهنية  �إي�شالها  عاتقها 
نبد�أ  بكادر  �لعر�قية"  �ل�شبكة  "جملة  �لتقت 
يعرف  �لــذي  �لعائدي(  )جعفر  مديرها  مع 

�جلمهور بالقناة و�أق�شامها قائل:
�لقناة �لإخبارية من �شبعة �أق�شام هي: حترير 
و�ملكتبة  و�لفني،  �ل�شيا�شية  و�لر�مج  �لأخبار 
و�ملر��شلني  و�لــكــر�فــك  و�ملــونــتــاج  و�لتن�شيق 

وبعد  و�لــعــمــلــيــات،  و�لإنـــتـــاج 
ت�شّلمنا للمهمة قررنا تقلي�ض 
�ىل  �ل�شبعة  �ملديرية  �أق�شام 
�أربعة رئي�شة، فيما مت حتويل 
�ُشعب،  �ىل  �لثلثة  �لأق�شام 
وذلك ل�شغط �لإنفاق وح�شر 
ب�شكل  ــات  ــي ــوؤول ــش ــ� �مل ــام  ــه م

يتنا�شب وعمل �ملديرية.
�لــبــقــاء على �حلــيــاديــة يف   *

ظل �لتنوع يف �لطيف �لعر�قي قد يكون �شعبًا، 
كيف حتافظون عليها؟

- قانون �شبكة �لإعلم �لعر�قي ل�شنة 2015 يف 
�لفقرة �ل�شابعة منه ت�شمن  �لتنوع وعّرفه باأنه 
للمجتمع  �ملتنوعة  و�مل�شالح  �حلاجات  تلبية 
و�لتعبري  �ملختلفة  �ملتلّقني  جمهور  و�شر�ئح 
عنها بطريقة عادلة، و�لقناة �لإخبارية كانت، 
وماز�لت، توفر غطاًء مهمًا للمهنية و�حليادية 

يف بر�جمها ون�شر�تها �لإخبارية.

* حتمل �لإعلم م�شوؤولية كبرية لبناء �لإن�شان 
د�ع�ض ع�شكريًا،  �لق�شاء على  بعد  �حل�شاري 
فكره  على  �لق�شاء  مرحلة  مع  تتعاملون  كيف 

�إعلميًا؟ 
�لر�شالة  ترميم  لإعــادة  مهمة  مرحلة  هذه   -
وعي  �شناعة  خلل  من  �ملتلقي  �جلمهور  �ىل 
و�لع�شكر،  �حلــرب  �آلت  عن  بعيدً�  جمتمعي 
م�شتحيلة  لي�شت  لكنها  �شعبة  مهمة  وهـــذه 

بالن�شبة لفريق عملنا.
ـــطـــفـــل  �ل يــــحــــظــــى   *
كبرية  بــاأهــمــيــة  و�ملـــــر�أة 
جلعلهم  �ملجتمعات  يف 
هل  به،  ُيقتدى  �أمنوذجًا 
للمر�أة و�لطفل ح�شة يف 

بر�مج قناتكم؟
ــان  ــج ــن )ف ـــامـــج  ـــرن ب  -
ب�شكل  مهتم  �ل�شباح( 
هذين  تــاأهــيــل  يف  كــبــري 

�لهتمام  خلل  من  و�لطفل  �ملــر�أة  �ملجالني: 
من  �لطفل  وكذلك  ومتكينها،  �ملــر�أة  ب�شوؤون 
بالتعليم  �لهتمام  على  وحّثه  ت�شجيعه  خلل 
ـــذرة مهمة يف  ب لــيــكــون  ومــنــاقــ�ــشــة مــايــوؤهــلــه 

�ملجتمع.
* �شمعنا �أن �لقناة �لعر�قية �لإخبارية ت�شتعد 

لإطلق دورة بر�جمية جديدة، حدثنا عنها؟
بينها  من  جديدً�  برناجمًا   )12( تت�شمن   -
�لــعــذ�ري   �حمد  �لزميل  يقدمه  )�مللخ�ض( 
جديد  فني  مب�شمون  �لإخــبــاريــة  و�لن�شر�ت 
ق�شم  م�شوؤول  �لفتلوي  �أي�شر  �لزملء  �أعــده 

�لإبد�ع و�لزميل �ملدير �لفني حممد �شنون.
* هل ترّكزون على ملف من �مللفات �لإعلمية 
�ل�شيا�شي،  )�مللف  مثًل  روؤيتكم  ح�شب  �أكــرث 
�أم  �لقت�شادي...�لخ(،  �مللف  �لثقايف،  �مللف 

�أن لكل منها خ�شو�شية؟
- �مللف �ل�شيا�شي من �أهم �مللفات �لتي �شتكون 
ينتج  ولكونه  نظرً� حل�شا�شيته  �أولوياتنا  �شمن 

ملفات  وكذلك  �ملتنوع  �ل�شيا�شي  �لنظام  عن 
�أهــد�ف  �شمن  وغريها  و�لمنية  �لجتماعية 

عملنا.
* من �شمن منهاج عملكم �إنتاج �أفلم وثائقية 
و�حل�شد  �لعر�قي  �جلي�ض  �نت�شار�ت  ُتخّلد 
�ل�شعبي، لتبقى تلك �ل�شفحات �خلالدة منارً� 
�شهد�ئنا  بق�ش�ض  مقتديًا  �مل�شتقبل،  جليل 

�لعظام..
- هــنــاك تــعــاون كبري مــع مــديــريــة �لــر�مــج 
بر�مج  �إنتاج  عنه  متخ�ض  �لوثائقية  و�لأفــلم 
جديدة توثق �نت�شار�ت قو�تنا �لأمنية و�حل�شد 
�ل�شعبي، ولدينا �أي�شًا بع�ض �لأفلم �لق�شرية 
�لتي �شّطرها  �لبطولت  �لقناة حتاكي  تنتجها 

رجالنا �لأ�شاو�ض.
ني وح�ّشا�َشني  * �لعر�ق يحتُل مكانًة وموقعًا مهمَّ
ُتوجهون  كيف  و�لــعــامل،  �لــعــربــي  �لــوطــن  يف 

ر�شالتكم �لإعلمية لدول �جلو�ر و�لعامل؟
- هذ� �ل�شو�ل مهم جدً�، فت�شليط �ل�شوء على 

و�لدولية  �لقليمية  �ملهمة  و�مللفات  �لق�شايا 
تد�عياته،  وحيثيات  �لد�خلي  �ل�شغط  يخفف 
برناجمًا  تت�شمن  �جلديدة  �لر�جمية  �لدورة 
جديدً� يعنى بامللفات �لإقليمية و�لدولية يقدمه 

�لزميل �أحمد �حل�شني بعنو�ن)نقطة قر�ر(.
ــقــنــو�ت �لــفــ�ــشــائــيــة و�أ�ــشــبــحــت  ــددت �ل ــع * ت
�لنطاق،  وو��شعة  كبرية  �لإعلمية  �ملناف�شة 
قناتكم  جلعل  �لو�قع  هذ�  مع  تتعاملون  كيف 

مميزًة �أكرث، وحتظى بثقة �مل�شاهد؟
يف  و�ثقة  خطو�ت  تخطو  �لإخبارية  �لقناة   -
و�لنــطــلقــة  �لعربية  �لــقــنــو�ت  مــع  �لتناف�ض 
�جلديدة �شتكون مفاجاأة للجمهور يف �لنتقال 

نحو �أفق �لإبد�ع
*  منذ �شنو�ت عدة تفتقد �لفرت�ت �لإخبارية 
باللغة  لــلأخــبــار  نــ�ــشــرًة  �لعر�قية  �شا�شة  يف 
�لإنكليزية، ما هي �ملعوقات �لتي حتول دون بث 

ن�شر�ت كهذه؟
�لن�شر�ت  �و  �ملو�جيز  لإجنـــاز  عائق  �أهــم   -

ان���ط���الق���ت���ن���ا اجل����دي����دة
�شُتفاجئ اجلمه�ر

مهمتنا �شناعُة وعي جمتمعي 
بعيداً عن الع�شكرة 

مدير العراقية الإخبارية :

ت�شم �شبكة الإعالم العراقي العديد من القنوات الف�شائية واملحطات 
الإذاعية وال�شحف واملجالت، ولكل منها دور مهم يف رفع الوعي لدى الفرد 

واملجتمع وتثقيفه، واإي�شال احلقيقة كما هي للمواطن، ويف ظل املناف�شة 
الإعالمية الكبرية يف ال�شاحة العراقية والعربية ت�شعى ال�شبكة مبفا�شلها 

كافة، اإىل اأن حتظى بثقة املواطن وامل�شوؤول. 

ح�ار: ج�اد �شليم 
ت�ش�ير- ح�شني طالب
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وجود  عــدم  هو  �لنكليزية  باللغة  �لإخــبــاريــة 
�ملجال،  هــذ�  يف  متخ�ش�شة  �إعلمية  كــو�در 
�لنكليزية،  باللغة  �خلــري  للوعي  و�لفتقار 
جيدة،  �إخــبــاريــة  منــاذج  وجــود  دون  مايحول 
�إل  �شابقًا،  ذلك  جربت  �لإخبارية  و�لعر�قية 

�أنها توقفت ب�شبب �شعف �ملنهج.
�لعر�قي  �ل�شارع  على  �لأمور  تختلط  عندما   *
يلجاأ  معني،  خر  م�شد�قية  من  �لتحقق  ويوّد 
بر�أيك  �لعر�قي..  �لإعلم  �شبكة  �شا�شات  �إىل 
كيف جنعل من �شبكة �لإعلم �لعر�قي م�شدرً� 

للأخبار �ملوثوقة عربيًا وعامليًا?
�لأنــــبــــاء  وكــــالــــة  دور  هـــــذ�  بـــ�ـــشـــر�حـــة   -
ــة)و�ع( بــاعــتــبــار �أن هـــذ� �ملــ�ــشــروع  ــي ــر�ق ــع �ل
خ�ش�ض ليكون �مل�شدر �لر�شمي بالتن�شيق مع 
�لهتمام  لل�شبكة،  �لتابعة  و�لإذ�عات  �لقنو�ت 
و�إعــطــاوؤهــا  ر�شمي  كم�شدر  ــاء  ــب �لأن بوكالة 
�ل�شبق �ل�شحفي من �شاأنه �أن يوفر �لأولوية يف 
على  �لأ�شا�ض  بالدرجة  يعتمد  وهذ�  �لتعاطي، 
منها  بالذكر  و�أخ�ض  �لدولة  موؤ�ش�شات  تعاون 

�ملوؤ�ش�شات �لأمنية.
*  هل تعتقد �أن �لق�شية �لعر�قية على �ل�شعد 
�ملختلفة و�شلت للمتلقي �لعربي و�لعاملي، و�إذ� 
وما  �ملو�شوع  ت�شخ�ض هذ�  كيف  �لعك�ض،  كان 

هي �ملعاجلات �لتي يجب توفرها؟
م�شوؤوليته  �لر�شمي  �لــعــر�قــي  �لإعـــلم   / ج 
ومو�شوعية  مبهنية  �لإعلمية  �لر�شالة  نقل 
�لد�خل،  يف  �لأو�ــشــاع  وحقيقة  يتنا�شب  ومبــا 
ب�شر�حة �لتعاطي �لعربي مع �لق�شية �لعر�قية 
�لتي  ول�شيما  �لعربية،  �لــقــنــو�ت  خــلل  مــن 
جناح  يعّقد  �لعر�ق،  جتاه  �شلبي  موقف  لديها 
كبري  جهد  �ملطلوب  �لر�شمي،  �لإعــلم  مهمة 
�لعر�قي  �لو�شع  ل�شناعة قناعات جديدة عن 

و�إي�شالها باأية و�شيلة للخارج. 
على  يعتمد  �إعلمية  و�شيلة  باأية  �لرتقاء    *
�جلو�نب �لفنية و�ملو�رد �لب�شرية �أي�شًا، ما هي 
خططكم؟ وهل حتتوي على دور�ت تتنا�شب مع 

طموحاتكم؟
- يف �لدورة �لر�جمية �جلديدة هناك م�شروع 
فني كبري يت�شمن تطوير �جلو�نب �لفنية فيما 

 )3d (يتعلق بالتقارير �لأنفوغر�ف وكذلك �لـ
و�ملو�شن كر�فك و�ملو�شن فديو .

�لإخبارية  �لعر�قية  �لقناة  يف  �لر�مج  مدير 
:" فنيا   للمجلة  بني  �لتميمي  جما�شع  �لدكتور 
 ، بالر�مج  �ل�شتديوهات �خلا�شة  مت حتديث 

وكذلك حتديث �لفو��شل و�لعتماد �لكر�فيك، 
وبالن�شبة للم�شمون فاإنه يختلف كثريً� فهناك 
وخا�شة  ــاة  �حلــي جــو�نــب  خمتلف  يف  تــو�ــشــع 
مت  لذ�  �ملو�طن،  بهموم  تتعلق  �لتي  �ملو��شيع 
مي�ض  �لذي  نهرين(  )بني  برنامج  ��شتحد�ث 
مت  كما  مبا�شرة،  و�حتياجاته  �ملو�طن  معاناة 
)�ملُّلخ�ض(  �ل�شيا�شي  �لرنامج  ��شتحد�ث 
�لأ�شبوع،  يف  �أيــام  خم�شة  ملــدة  يعر�ض  �لــذي 
وديكور  خمت�ض  وكــادر  مقدم  تخ�شي�ض  ومت 
ريا�شية  خمتلفة  بر�مج  �ىل  �إ�شافة  خا�ض، 
�قت�شادي  وبــرنــامــج  و�شيا�شية  و�جتماعية 
جديد مت �لرتكيز فيه على ق�شايا �ل�شتثمار".

ــر �لــفــنــي يف  ــدي فــيــمــا يـــرى حمــمــد �ــشــنــون �مل
باجلانب  يتعلق  ما  �ن  �لإخبارية:"  �لعر�قية 
�لكو�در  �أف�شل  و�ختيار  �إعد�د خطة  �لفني مت 
�إبــد�عــيــة  �إمــكــانــيــات  مــن خمــرجــني ميتلكون 
ون�شر�ت  �لــر�مــج  على  توزيعهم  مت  عالية، 
و�لتن�شيق  �خت�شا�شه،  ح�شب  كــٌل  ــار  �لأخــب
�ل�شتديوهات  �ختيار  على  �لديكور  ق�شم  مع 
�حلديثة وتليف �لأخطاء �ل�شابقة بحيث يكون 
�ملو�طن  طموحات  ويلبي  �ملطلوب  بامل�شتوى 
�لأ�شكال  �أف�شل  ُم�شتخدمني  �ل�شبكة،  و�إد�رة 
ين�شجم  مبا  �لــر�مــج  هــذه  �إخـــر�ج  يف  �لفنية 
و�لتطور �لذي و�شلت �إليه �لف�شائيات �لعاملية 

و�لعربية.

جما�شع التميمي

حممد �شن�ن
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نرمني املفتي

فنجان حمبة

�س دور املثقف، الذي  اأعرف م�شبقًا اأن ال�اقع العراقي همَّ
بدوره، ول اأق�شد اجلميع قطعًا، اأقنع نف�شه واأ�شبح 

�شلبيًا اإزاء الق�شايا التي ن�اجهها، ها اأنا الآن اأجيب على 
ال�ش�ؤال واأتذكر �شابًا قال يل ي�مًا اإن الذين يجل�ش�ن يف 

قي�شرية حن�س )جمعة املتنبي( ل يعرتف�ن بال�شباب 
الذين يح�شرون الفعاليات يف الق�شلة ويعتربونهم غري 

مثقفني

�ش�ؤال وحرية..

�أين دور �ملثقف فيما يجري؟
ل�شفة  ممكنًا  تعريفًا  �أجد  ل  �شخ�شيًا  فاأنا  �جلو�ب،  وحرّيين  �شاألت، 
�أ�شل  �إىل  وعــدت  �لعربية  �للغة  معاجم  ر�جعت  لو  حتى  )�ملثقف(، 
�لثقافة  �حلالتني،  ففي  �لفرن�شية،   عن  ب  �ملعرَّ )ثقافة(  م�شطلح 
�جلابري  عابد  حممد  �إىل  و��شتنادً�  �لقدمية  �لعربية  يف  فعًل،  كانت 
مه و�شّو�ه(، ويف  )ثقف �لولد يعني �أ�شبح حاذقًا وثّقف �لرمح يعني قوَّ
�لثانية فاإن �لفعل culture  كان يعني �لزر�عة، ومع �لتطور يف كافة 
�ملجالت، ترز �حلاجة �ىل م�شطلحات جديدة، �أ�شبح �لفعل �لفرن�شي 
معادًل للثقافة. و��شتنادً� �ىل �جلابري، مرة �خرى، )كلمة "ثقافة" يف 
�ل�شطلح �لأنرثوبولوجي تعني ما نعّر عنه نحن �ليوم بـ "ح�شارة". 
�لفردي  �ل�شلوك  �أي�شًا  �إنها  بل  وح�شب،  �لفكري  �لبناء  لي�شت  �إنها 
ت�شاف  وقد  و�أخــلق.  و�أعر�فـ  تقاليد  بهما من  يرتبط  وما  و�ملجتمعي 

�إىل ذ�ك كله �أدو�ت �لعمل و�لإنتاج (. 
هو  �ملثقف  �إن  �لقول  �أ�شتطيع  وبب�شاطة  �لتعريف،  عن  قليل  و�أبتعد 
�شاحب منجز كبري متكن من خلله �أن يجمع حوله مريديه وجمهوره 
�إىل  حوله  من  يوّجه  �أن  لي�شتطيع  باإرغام  ولي�ض  باإقناع  رمــزً�  و�أ�شبح 
هل  �لجتماعي،  �لتو��شل  مو�قع  ثقافة  خ�شم  يف  و�أت�شاءل،  ما.   فعل 
لدينا �شاحب منجز؟ هناك مدونون لديهم مئات �لآلف من �ملتابعني 
نات مو�شة وماكياج لديهن مليني �ملتابعات، ولكن كلما، ويف كل  ومدوِّ
مرة، ت�شهد فيها بغد�د خا�شة �لتظاهر�ت، تبد�أ �ملن�شور�ت �ملتناق�شة، 
هناك من يحث و�آخر ير�وغ وثالث ي�شكت، وبني غالبيتهم  وبني �ل�شارع 

م�شافات كبرية.
ول  بدوره،  �لذي  �ملثقف،  دور  �ض  �لعر�قي همَّ �لو�قع  �أن  م�شبقًا  �أعرف 
�لتي  �لق�شايا  �إز�ء  �شلبيًا  و�أ�شبح  نف�شه  �أقنع  قطعًا،  �جلميع  �أق�شد 
نو�جهها، ها �أنا �لآن �أجيب على �ل�شوؤ�ل و�أتذكر �شابًا قال يل يومًا �إن 
�لذين يجل�شون يف قي�شرية حن�ض )جمعة �ملتنبي( ل يعرتفون بال�شباب 
�لذين يح�شرون �لفعاليات يف �لق�شلة ويعترونهم غري مثقفني، يومئٍذ 
كتبت من�شورً� على �لفي�شبوك باأن �ملثقف �لذي ل ينزل �إىل �ل�شارع ول 

يعرفه عن قرب لي�ض مثقفًا.
و�أن  بيديه  ياأخذ  �أن  يعينه،  �أن  له،  ي�شرح  �أن  �ملثقف،  يحتاج  �ل�شارع 

من  وي�شتهزئ  عنهم  يبتعد  �أن  ل  معهم،  �أنه  �ل�شباب،  خا�شة  ي�شعره، 
�إح�شاء�ت  توؤكد  تفكريه.  ُ��شلوب  ومن  لب�شه  ومن طريقة  �شعره  ة  َق�شَّ
وز�رة �لتخطيط �أن 61٪ من �لعر�قيني دون 35 �شنة، وهذه ثروة كبرية 
منجز  �شاحب  هو  �ملثقف  �إن  قويل  و�أكــرر  ن�شتثمرها.  كيف  عرفنا  لو 

كبري، ولي�ض �لرو�ئي �و �ل�شاعر �و �لناقد، فقط.. 
ف�شًل عن ذلك، هناك مثقف/ة �أ�شحاب منجز �أدبي كبري، ل يعرفهم 

�ل�شباب من جيل �لفي�شبوك، رغم هذ� مل يحاولو� �أن يوجهو�، 
�أرغمتهم  �لذين  �و  باختيارهم  �شو�ء  �لعر�ق،  يعي�شون خارج  لعر�قيني 
�لظروف، باجتياح �لفي�شبوك، بينها من�شور�ت توجه ند�ء�ت لـ )�إنقاذ( 
من  كل  لأن  �خلــارج،  يف  �لذين  �لعر�قيني  من  )�ل�شرفاء  �ىل  �لعر�ق، 
يف  جل�ض  من  كل  تتهم  و�أخــرى  �شريفًا(  لي�ض  �لعر�ق  يف  �لبقاء  �ختار 
�لبيت �و منع �أولده من �مل�شاركة مع �ملتظاهرين بـ )وطنيتهم(، علمًا 
هو، �أو هي، غادر� �لعر�ق حفاظًا على حياة �أبنائهم �أو حلياة �أف�شل لهم، 
متاما مثل )�لبع�ض( يف �لعر�ق من �لذين عائلتهم يف �خلارج وكانو� 
)�أحدهم(  مثل  د�ع�ض، ومتاما  للقتال �شد  بالتطوع  �ل�شباب  يطالبون 
�لذي �شافر من بلد �ىل �آخر ك�شفري ومن ثم ��شتقر خارج �لعر�ق بعد 
)�ل�شباب(  مطالبًا  مقاًل  �لثانية  �لفلوجة  معارك  خلل  وكتب   2003
بالت�شحية لأن )دماءهم( �شتعيده �إىل �لعر�ق بعد �أن )�أتعبته( �لغربة! 
وهو يف �لوقت نف�شه منع �أولده �ل�شباب حتى من زيارة بغد�د )خوفًا( 

عليهم من �لعنف و�ملفخخات.
�شاألت: �أين دور �ملثقف �لعر�قي من كل ما يجري؟ لأين طالبت مر�رً� 

باإيجاد تعريف و��شح للـ )مثقف(. 



رحل عنا قبل اأيام عميد 
امل�شرحيني ومعلِّم الأجيال 

و�شيخ املجّربني والأب 
وملك الإلقاء واملرّبي 

والأ�شتاذ )جامعي مدر�ض( 
يف كلية الفنون اجلميلة 

)الدرا�شات العليا( الفنان 
)�شامي عبد احلميد( 

عن عمر ناهز الـ91 
عامًا )مواليد ال�شماوة 

1928(.. قامة كبرية من 
قامات امل�شرح العراقي 

والعربي مل ي�شّيعه 
اإل القليل من حمّبيه 

وتالمذته وطالبه، ومل 
يح�شر اأي م�شوؤول يف 

الدولة مرا�شم الت�شييع 
التي كان من املفرت�ض اأن 
يت�شدرها وزير الثقافة.

)�هلل وياك �شامينا معلمنا �أبونا مربينا(.. �شيلتقيك 
�لعر�قي:  �مل�شرح  عمالقة  �شبقوك،  �لذين  �لكبار 
حقي �ل�شبلي، عبد �لو�حد طه، �أ�شعد عبد �لرز�ق، 
خليل �شوقي، يو�شف �لعاين، مر�شل �لزيدي، فا�شل 
وعوين  حممد  وقا�شم  فريد  ح�شون  بــدري  خليل، 

كردي ..  قناديل �مل�شرح �لعر�قي �لكبري.
خ�شارة كبرية

ذ�كرة  )�شامي عبد �حلميد(  �لفنان  �لر�حل  يعد   
يده  على  ودر�ــض  تتلمذ   من  وكــل  �لعر�قي  �مل�شرح 
فهو حمظوظ لنه معّلم فذ جرب كل �أدو�ر �لعلم.. 
و�شانع  وخمــرج  وناقد  ومرتجم  ومعد  موؤلف  فهو 
للفن  كــبــرية  خ�شارة  يعد  ورحيله  �شينوغر�فيا، 
�لعر�قي و�لعربي.. دخل مو�شوعة جيني�ض للأرقام 
عامًا  �لــــ80  تخطى  ممثل  �أكــر  بكونه  �لقيا�شية 

وماز�ل م�شتمرً� يف �لعمل �مل�شرحي. 
كتب وترجم �لعديد من �لكتب و�لبحوث �لتي تخ�ض 
فيه  مميزً�  كان  �لذي  �لإلقاء  وفن  �مل�شرحي  �لفن 

ل�شوته �لقوي �لرخيم �جلهوري.
 العهد امللكي

عــا�ــشــر �لـــر�حـــل �ــشــامــي عــبــد �حلــمــيــد �ملــر�حــل 
يومنا  لغاية  �مللكي  �لعهد  �لعر�ق منذ  �ل�شيا�شية يف 
�خلم�شينات  بد�ية  منذ  �مل�شرح  يف  عمله  بد�أ  هذ�، 
يف  ��شرت�كه  ب�شبب  �لأوىل  �ملــرة  مــرتــني:  و�عتقل 
لل�شتباه  و�لثانية  بغد�د  حلف  �شد  �لتظاهر�ت 
بكونه ينتمي �إىل �أحد �لأحز�ب �ل�شيوعية �ملحظورة 
يف �إير�ن. �أنهى �لفنان �شامي عبد �حلميد در��شته 
وعاد  �حلقوق  �شهادة  نال  ثم  بغد�د  يف  �لأكادميية 
يف  �وريغون  جامعة  من  عليا  �شهادة  على  ليح�شل 

�أمريكا.
 وهو بروفي�شور م�شرح وعامل يف �جلمال و�لإخر�ج. 
بغد�د  �مل�شرح من جامعة  �لدكتور�ه يف  �شهادة  نال 

كلية �لفنون �جلميلة.
اأعماله امل�شرحية

�لنخلة   ( م�شرحية  منها  كثرية  م�شرحيات  يف  مّثل 
و�جلري�ن( للمخرج قا�شم حممد،

للمخرج  �أي�شًا  و�لــهــزل(  �جلــد  بنب  �لأزل  )بغد�د 
�لر�حل قا�شم حممد،

)�لإن�شان �لطيب( للمخرج �لر�حل عوين كرومي،
)غربة( للمخرج كرمي خنجر،

)قمر من دم(  للمخرج �لر�حل فا�شل خليل،
)�مللك لري( للمخرج �شلح �لق�شب،

ــاء( ملــوؤلــفــهــا عــــادل كاظم  ــش ــ� )نــدميــكــم هـــذ� �مل
وخمرجها �إبر�هيم جلل، 

�لر�حل  ملخرجها  �لطائرة(  �ل�شحون  يف  )رحلة 
�إبر�هيم جلل وم�شرحية )�أغنية �لتم( لت�شيخوف 

)عمل مونودر�ما(.
عدة  �شينمائية  �أفلم  يف  مثل  فقد  �ل�شينما  يف  �أما 

منها:
)من �مل�شوؤول( عام 1956، )نبوخذ ن�شر( 1962، 
)�مل�شاألة  ـــو�ر(19٧9،  ـــش )�لأ� )�ملــنــعــطــف(19٧5، 
 ،198٧ عام  و�جلبل(  )�لفار�ض   ،1982 �لكرى( 
عدي  �ل�شاب  للمخرج  )كرنتينا(  فيلم  و�آخــرهــا 
ثورة  منها:  كثرية  �أعــمــاًل  للم�شرح  و�أخــرج  ر�شيد 
�لزجن / ملحمة كلكام�ض / بيت برنارد� �ألبا / �أيام 
 / غــودو  �نتظار  يف   / �أنتيغونا   / و�لع�شل  �جلنون 
�ملفتاح / �لزيارة / �إىل �إ�شعار �آخر/ هاملت عربيًا 
/ �لقرد �لكثيف �ل�شعر/ عطيل يف �ملطبخ/ �لزنوج/ 

وجزيرة �ملاعز. 
مهرجانات م�شرحية 

�ــشــارك �لــفــنــان �ــشــامــي عــبــد �حلــمــيــد يف �أغــلــب 
�ملهرجانات �مل�شرحية يف �لوطن �لعربي و�أهمها:

�أيــام  مهرجان  �ملغرب،  يف  �مل�شرح  ربيع  مهرجان 
�مل�شرح  مهرجان  �لإمــار�ت،  يف  �مل�شرحية  �ل�شارقة 
قرطاج  مــهــرجــان  يف  م  وكـــرِّ �لأردن،  يف  �لأردين 
يف  �لــــرو�د  ـــرز  �أب مــن  كــو�حــد  تون�ض  يف  �مل�شرحي 
�مل�شرح �لعربي وح�شل على و�شام �لثقافة �لتون�شية 
جائزة  على  وح�شل  تون�ض،  جمهورية  رئي�ض  من 
�لإبد�ع من وز�رة �لثقافة �لعر�قية، كما نال جائزة 
لري(  )�مللك  م�شرحية  يف  دوره  عن  ممثل  �أف�شل 
�لتي �أخرجها د. �شلح �لق�شب يف مهرجان بغد�د 

�مل�شرحي �لأول.
عطيل يف املطبخ

 يف �أحد �أيام �ل�شيف يف �لت�شعينات �شَرت هم�شات 
بني �ملمثلني وحمّبي �مل�شرح باأن  �لر�حل �شامي عبد 
�حلميد قد ن�شب و�أن لي�ض لديه �شيء جديد،  فقّدم 
حينها عر�شًا م�شرحيًا ��شمه )عطيل يف �ملطبخ(، 
كافترييا  يف  قدمه  كــبــريً�  م�شرحيًا  عر�شًا  وكــان 
حقًا  عمله..  يف  ــدع  و�أب و�مل�شرح  �ل�شينما  موؤ�ش�شة 

مثرية  جتــربــة  �ملطبخ(  يف  )عطيل  جتــربــة  كــانــت 
ر�ئعة.

عا�شفة �شالح الق�شب! 
يف م�شرح �لر�شيد يف ت�شعينات �لقرن �ملا�شي عر�ض 
لوليم  )�لعا�شفة(   م�شرحيته   �لق�شب  �شلح  د. 
�شك�شبري، و�ملعروف عن �شلح �لق�شب �أنه ليلتزم 
بالن�ض فيغري وي�شيف ويقدم م�شاهد ويوؤخر ح�شب 
�لذي  �حلميد  عبد  �شامي  �لدكتور  عك�ض  روؤيــتــه، 
يلتزم بالن�ض ويكون �أمينًا له، وبعد �نتهاء �لعر�ض 
غا�شبًا  �مل�شرح  من  �شامي  �لأ�شتاذ  خرج  �مل�شرحي 
�أ�شتاذي  �أ�شتاذي  �إياه:  �شائًل  �لق�شب  به د.  فلحق 
عبد  �شامي  �لأ�شتاذ  فاأجابه  بامل�شرحية؟  ر�أيك  ما 
�لتي  يده باجلريدة  بع�شبية )وهو ي�شرب  �حلميد 
كان يحملها يف يده(: وهل تعتقد �أن هذه �مل�شرحية 
ل�شك�شبري؟ �إنها لي�شت عا�شفة �شك�شبري بل عا�شفة 

�شلح �لق�شب!!!! 
نور ال�شريف

�هلل يرحمك دكتور �شامي عبد �حلميد، كان هناك 
خلف كبري بينه وبني �لدكتور �شلح �لق�شب، ومع 
ذلك فقد �متثل لأو�مر �ملخرج �شلح �لق�شب حني 
يف  وعر�شت  ل�شك�شبري  لري(  )�مللك  دور  له  �أ�شند 
�لر�حل  فيها  �لأول وقدم  �مل�شرحي  بغد�د  مهرجان 
�لكثري من  �أعجب  �أد�ًء مذهًل  �شامي عبد �حلميد 
�لفنانني �لعرب ومنهم �لفنان �لر�حل نور �ل�شريف 
�لذي قفز �ىل خ�شبة �مل�شرح ليحت�شن �شامي ويهنئه 
بحر�رة على هذ� �لأد�ء �لر�ئع �جلميل، وفعًل فاز 
�ملــمــثــل �ــشــامــي عــبــد �حلــمــيــد يف مــهــرجــان بــغــد�د 
عن  م�شرحي  ممثل  �أف�شل  بجائزة  �لأول  �مل�شرحي 
دوره يف م�شرحية ) �مللك لري( ن�ض ل�شك�شبري من 

�إخر�ج �شلح �لق�شب..
حياة م�شّو�شة

�لرنامج:  مقدم  �شاأله  له  تلفزيوين  لقاء  �آخــر  يف 
�لجتماعية  �حلــيــاة  يف  �ــشــامــي  �أ�ــشــتــاذ  مـــار�أيـــك 
و�لو�شاع �لعامة �لتي نعي�شها؟ فاأجابه باأنها )حياة 
�مل�شرحيني  �لفنانني  وكل  طلبتي  �أدعو  م�شّو�شه(.. 
كثرية  معاٍن  ففيها  )غــربــة(،  م�شرحية  مل�شاهدة 
�ل�شد�رة يف  �إىل  �لعر�ق  يعود  �أن  �لكبرية  و�أمنيتي 
�أبا  ومعلمي  �شيدي  �هلل  رحمك  �لعربي...  �مل�شرح 

�أ�شيل.

اأكرم القي�شي

عبد احلميد:�شامي 
الفار�س يغادر اجلبل
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 1951 عــام  �حلديث  �لفن  لفرقة  �نتمائه  خــلل  ومــن 
ع�شر�ت  وكــتــب  كــبــرية  ــامــات  وق فنية  مــو�هــب  �أطــلــق 
من  �لعديد  و�شارك يف  �مل�شرحية  و�لبحوث  �مل�شرحيات 

�لأعمال �ل�شينمائية و�لتلفزيونية. 
يف  �حلميد  عبد  بقي  بالعطاء  موغل  طويل  تاريخ  بعد 
يتكئ  مهيب،  �شمت  يف  و  �ملــر�ــض.  مــع  طــويــل  �ــشــر�ع 
�ملبعرثة  ــه  �أور�ق بني  غارقًا  طويل  تاريخ  على  مبرفقيه 
م�شهد  يعيد  وهو  �مل�شرح  خ�شبة  على  مفتوحتان  وعيناه 
خريف  كــورقــة  �جل�شد  فتهاوى  �أحــبــهــا،  طــاملــا  �ــشــورة 
�إليه  يرنو  وظّله  يديه مذعورة  بني  تنزلق  فيما ذكرياته 
�حلياة،  م�شرح  عمق  يف  وهــام  �لعني  �أغم�ض  بده�شة، 
�أ�شيائه، طلبه، تاريخه �لفني. �شامي عبد �حلميد، كان 
�مل�شرح  من  د�فئة،  لوحة  �لفن  خارطة  على  ير�شم  هنا 

كانت �لبد�ية و�لنهاية. 
بعيدً� عن �أر�ض �لوطن رحل �مل�شرحي �لكبري �شامي عبد 
�لأردنية   �ململكة  �لـ 91 عامًا يف  ناهز  �حلميد عن عمر 
�أثناء رحلة  �ملنية  و�فته  �إذ  بعد �شر�ع طويل مع �ملر�ض 
علجه. برحيله فقد �مل�شرح �لعر�قي 
و�لعربي رمزً� من رموز �لفن، 
فقد وهب �لر�حل حياته 
لــلــتــعــلــيــم و�لإخـــــــر�ج 
�مل�شرح  يف  و�لتمثيل 
�لأول  عــ�ــشــقــه  �لــــذي 
و�لأخـــــــري، تــخــرجــت 
ـــال  ـــه �أجـــي ـــدي عـــلـــى ي
�مل�شرح  ر�ئد  فهو  كثرية، 
و�أ�شتاذ كبري يف كلية �لفنون 
با�شقة  نخلة عر�قية  �جلميلة، 
�إبد�عية  وطــاقــة  عملق  و�ــشــرح 

�أثرت �مل�شرح بالعديد من �لأعمال.
م�ش�ار العطاء

�لعام  �ملولود يف  �شامي عبد �حلميد 
�ل�شماوة،  حمافظة  يف   1928
�لعلوم  يف  متمر�ض  �أ�ــشــتــاذ 
�لــفــنــون  بكلية  �ملــ�ــشــرحــيــة 
ــغــد�د.  �جلــمــيــلــة جــامــعــة ب
لي�شان�ض  �شهادة  على  حا�شل 
ـــوم �لأكـــادميـــيـــة  ـــل �حلـــقـــوق ودب
�لدر�ما وماج�شتري  لفنون  �مللكية يف لندن 
يف  �أوريـــغـــون  جــامــعــة  مــن  �مل�شرحية  �لــعــلــوم 

�ملنا�شب  من  �لعديد  �لر�حل  �شغل  �ملتحدة.  �لوليات 
منها رئي�ض �حتاد �مل�شرحيني �لعرب وع�شو جلنة �مل�شرح 
�لعر�قي وع�شو �ملركز �لعر�قي للم�شرح ونقيب �لفنانني 
�لفن  تخ�ض  �لتي  �لكتب  من  �لعديد  ــف  �أّل �لعر�قيني. 
�مل�شرحي منها: فن �لتمثيل، وفن �لإلقاء، وفن �لإخر�ج، 
�لعنا�شر  منها:  �لكتب   من  �لعديد  ترجمته  عن  ف�شًل 
وت�شميم  دين،  لألك�شندر  �مل�شرحية  لإخر�ج  �لأ�شا�شية 
�حلركة لأوك�شفورد، و�ملكان �خلايل لروك، �إ�شافة �ىل 
�أهمها: �شدى �لجتاهات  �لبحوث  �لع�شر�ت من  كتابته 
�ملعا�شرة يف �مل�شرح �لعربي، �لعربية �لف�شحى و�لعر�ض 

�مل�شرحي، �مللمح �لعربية يف م�شرح �شك�شبري.
�شارك يف مهرجانات م�شرحية عديدة ممثًل وخمرجًا 
�لأردين،  �مل�شرح  ومهرجان  قــرطــاج،  مهرجان  منها: 
ومهرجان ربيع �مل�شرح يف �ملغرب ومهرجان كونفر�شانو 
و�أيــام  �لعربي  �خلليج  جامعات  ومهرجان  �إيطاليا  يف 

�ل�شارقة �مل�شرحية.
ح�شل �لر�حل على جو�ئز كثرية و�أو�شمة عديدة �أهمها 
�لثقافة  وو�شام  قرطاج،  مهرجان  من  �لتتويج  جائزة 
�لتون�شي من رئي�ض جمهورية تون�ض، وجائزة �لإبد�ع من 
�أف�شل ممثل  �لثقافة و�لإعلم �لعر�قية، وجائزة  وز�رة 
�أ�شهر  من  �لأول.  �لعربي  للم�شرح  بغد�د  مهرجان  يف 
وملحمة  �لــزجن،  ــورة  ث �مل�شرحية:  �لإخــر�جــيــة  �أعماله 
ويف  و�ملفتاح،  و�أنتيغوين،  �ألبا،  برنارد  وبيت  كلكام�ض، 
عربيًا،  وهــامــلــت  �ملــطــبــخ،  يف  وعطيل  غـــودو،  �نــتــظــار 
فقد  �ل�شينما  يف  �مــا  �ل�شعر.  كثيف  و�لــقــرد  و�لــزنــوج، 
�ل�شينمائية منها  �لأفلم  �لعديد من  �لر�حل يف  �شارك 
ن�شر  )نبوخذ  فيلم   )1956  - �ملــ�ــشــوؤول؟  )مــن  فيلم 
)�ملنعطف  وفيلم  ملون،  عر�قي  فيلم  �أول  وهو   )1962
)�مل�شاألة  وفيلم   ،)19٧9 )�لأ�ــشــو�ر  وفيلم   ،)19٧5
 ،)198٧ و�جلبل  )�لفار�ض  وفيلم   ،)1982( �لكرى 

وفيلم )كرنتينا( للمخرج عدي ر�شيد. 
�لعديد  يف  و��شحة  ب�شمة  له  كانت  �مل�شرح  جمال  ويف 
و�جلري�ن(  )�لنخلة  م�شرحية  �مل�شرحية:  �لأعمال  من 
للمخرج  و�لهزل(  �جلــدِّ  بني  �لأزل  )بغد�د  وم�شرحية 
)�لإن�شان  وم�شرحية  حممد،  قا�شم  �لر�حل   �مل�شرحي 
كــرومــي،  عــوين  �لــر�حــل  �مل�شرحي  للمخرج  �لطيب( 
وم�شرحية )�ن�شو هريو�شرت�ت( ملوؤلفها �لعاملي غريغوري 
غورين - �إخر�ج  فا�شل خليل، وم�شرحية )قمر من دم( 
كرمي  �إخــر�ج  )غربة(  وم�شرحية  خليل،  فا�شل  �إخــر�ج 

خنجر.

خم���رج���ًا وم����ؤل���ف���ًا ومم��ث��اًل

يرتّجل عن �شه�ة امل�شرح العراقي

م�شرٌح مقفر قبل غيابه، فكيف به بعد رحيله؟ الكبار ليرحلون واإمنا 
يرتكون اآثارًا لهم ت�شتدل بها اأجيال قادمة.. �شامي عبد احلميد الذي 
اأغنى امل�شرح كتابة ومتثياًل، جعل من اخل�شبة مدر�شة ومن امل�شرح 
منهجية معاجلًا هموم ومعاناة الفئات امل�شحوقة من املجتمع العراقي، 
ف�شاًل عن اأ�شلوبه النقدي يف تناول املو�شوعات. لعبد احلميد ف�شٌل 
كبري يف حداثة امل�شرح العراقي، متثياًل واإخراجًا وتاأليفًا واقتبا�شًا. 

حم�شن اإبراهيم

�شامي عبد احلميد
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اأكافح الن�شيان وامل�ت علي 
بالدبابي�س

ال���ف���ن���ان
ج������م������ال:

�شانع �جلمال يف �أروقة جملة "�ل�شبكة �لعر�قية" يف 
حو�ر خا�ض:

من  �جلميل  �لكون  هــذ�  يف  للخو�ض  تهياأَت  *متى 
�لفن؟ وما �أول �أ�شباب �لإبد�ع؟

علي  مــات  لو  "ماذ�  ب�شوؤ�ل  ــد�أت  ب �لأفــكــار  فكرة   -
لي�ض  �ملــوت،  من  جــدً�  خائفًا  كنت  فقد  جمال؟؟" 
يفنى وميوت،  �إن�شان  كل  �لنهاية  ففي  �ملادي،  �ملوت 
�لن�شيان،  من  �ملعنوي،  �ملوت  من  خائفًا  كنت  لكني 
من �لندثار، وفكرت يف طريقة للخلود، حتى وجدت 
�إذ  �ل�شلم(،  )عليه  علي  للإمام  مقولة  يف  �لإجابة 
يقول ما معناه: �إذ� �أردت �أن حتيا بعد موتك فافعل 
�شيئًا من �ثنني، �إما �أن تكتب �شيئًا ي�شتحق �أن ُيقر�أ، 
هنا  ومن  عنه"،  ُيكتب  �أن  ي�شتحق  �شيئًا  تفعل  �أن  �أو 
�أفــكــار،  وخلق  تكوين  حمــاولــة  يف  �لنطلقة  كانت 
�لتي �شاعدتني يف عملية �شنع  وهذه �لنطلقة هي 

�جلمال.
*هل ت�شتطيع �لأنامل �أن تبعث �مل�شتقبل عر �ملوهبة؟ 

كيف ��شتطعت خلق هذ� �جلمال؟
- �جلمال يختبئ يف كل �شيء، عليك فقط �أن تتعلم 

كيف تكت�شفه وتلحظه، ولكي تكون �شانعًا للجمال، 
�لطريقة،  بهذه  �لأ�شياء  جوهر  �إىل  تنظر  �أن  يجب 

و�شت�شنع �لأعاجيب.
روؤيتك  ما  للأج�شاد،  خميفة  كائنات  *�لدبابي�ض 

عندما وظفتها فنيًا؟
للأج�شام  �لآخــر  �لوجه  ت�شوير  على  قــدرة  للفن   -
قيمة  ذي  غري  خميف  �شكل  من  وحتويلها  �ملخيفة، 

فنية �ىل �شكل مميز ولفت وفريد. 
*�لإلهام هو ملك �حلو��ض للبتكار، فما �لذي يلهم 

علي جمال؟
جمال  �لتفا�شيل،  جــمــال  �خلــالــق،  خلق  جــمــال   -

�ملو�شيقى، جمال �لفن هو ما يلهمني.
* لكل لوحة �و منوذج ت�شنعه 

ما  معقد،  وتنظيم  تركيب 
بها  ت�شنع  �لتي  �أدو�تــك 

هذ� �لرتكيز؟
- �لأدو�ت �لأ�شا�شية 

�لفكرة  تلك  هــي  يل 
فلي�ض  و�ملثابرة،  و�ل�شر 

لتنتج فنًا فخمًا،  �أدو�ت فخمة  �أن متتلك  بال�شرورة 
�إذ �أن من عو�مل �لإبد�ع �لب�شاطة وجمالية �لتكوين 

و�لرتكيب، و�أدو�تي موجودة ومتوفرة يف كل منزل.
*قيل �إنك متزج موهبتك بدر��شتك �لأكادميية، كيف 

ترى �لعلقة بينهما؟
- باعتقادي �أن در��شتي يف �لهند�شة �إ�شافة كبرية يف 
خطة  و�شناعة  وهند�شتها،  وترتيبها  �أفكاري  تكوين 

�لعمل تاأتي يف �لغالب بعد مرحلة تكوين �لفكرة.
ــد من  لــتــحــّرر كــل مــا يف جعبتك مــن جــمــال، لب  *
يجتذب  �لــذي  مــا  مميز،  ماهو  كــل  �ىل  تتطلع  �أن 

تطلعاتك؟
�ملعا�شرة  �لــفــنــون  ومتابعة  �لب�شرية  �لتغذية   -
�لجتماعي،  �لتو��شل  بر�مج  م�شتعينًا  و�ملبتكرة، 
�لتي فتحت نافذة على جميع �لفنون لتكوين وتركيب 

�لأفكار وطرحها للمتلقي و�جلمهور بدون تكلفة.
و�لفعاليات  �ملهرجانات  يف  م�شاركات  لديك  هل   *

�لفنية؟
مـــ�ـــشـــاركـــات  لــــــدي   -
مـــــهـــــرجـــــانـــــات  يف 
�أهــمــهــا مــهــرجــان 

)tedex( يف بغد�د، ومهرجان بغد�د د�ر �ل�شلم، 
ومهرجان يوم �جلامعة، ف�شًل عن لقاء�ت تلفزيونية 
وتقرير يف قناة  و�لعربي،  وقناتي دجلة  �ل�شرقية  يف 

�لتغيري، بالإ�شافة �ىل دعو�ت موؤجلة.
تخدمها  �لتي  و�لــظــروف  �إمكانياتها  موهبة  *لكل 
لتتطور، ماهي تلك �لظروف؟ وما هي �حلو�جز �لتي 

و�جهتك يف م�شرية �لإبد�ع؟
- و�جهتني بع�ض �لعر�قيل قبل عملية تكوين �لأعمال 
�لــدو�م،  على  بديلة  خطة  �أ�شنع  �أنني  �إل  و�أثناءها، 
لهذ� فاإن كل �أعمايل د�ئمًا تكون م�شحوبة باخلطة 

"ب".
تطوره  �أن  ت�شتطيع  �لذي  وما  �أعمالك،  عن  *حدثنا 

فيها �إذ� �شنحت لك �لفر�شة؟
�لدبابي�ض  لوحات  على  �أعــمــايل  تقت�شر  مل   -

�ل�شريط  من  مبتكرة  لوحة  عملت  بل  فقط، 
�لــل�ــشــق �لــكــهــربــائــي )�لــتــيــب �ملــلــون(، 

و�إذ�  �مللون،  �لفّلني  قطع  من  ولوحة 
�شنحت يل �لفر�شة، �إن �شاء �هلل، 

�شاحاأول �أن �أعمل لوحة كبرية 
مــن �لــدبــابــيــ�ــض، مــكــّونــة من 

لوحات  و�شاأعمل  دبو�ض  مليون 
بتقنيات جديدة مبتكرة.

حافز  هو  ــادي  و�مل �ملعنوي  ، *�لدعم  ر � �شتمر لل
فمن �لذي يدعمك؟

و�ملقربون  عائلتي،  هــي  يل  �لأول  �لــد�عــم  �أكــيــد   -
على  وحــّثــوين  و�شجعوين  بــقــدر�تــي  وثــقــو�  �لــذيــن 

�ل�ــشــتــمــر�ر، ف�شًل عــن �لأ�ــشــدقــاء وكــثــري من 
�لتو��شل  �شفحات  على  و�مل�شاهدين  �ملتابعني 

ــًا مــا يــثــنــون على  ــم �لجــتــمــاعــي، �لــذيــن د�ئ
ما  وهــذ�  بها،  �إعجابهم  ويــبــدون  �أعــمــايل 

جعلني �أتطلع �إىل �لأف�شل.
*ي�شعى �ملبدع �إىل �لتميز و�لفر�دة، فما 

�لذي تريد �أن تكونه؟
علي  �شخ�شية  �أكـــون  �أن  �أحــــاول   -

�ملميز، علي  �مل�شتقبلية: علي  جمال 
�شدى  ي�شل  �لــذي  �لفريد  �ملبدع 

علي  بعيدة،  �أماكن  �ىل  �أعماله 
بها،  يحتذى  قــدوة  يكون  �لــذي 

ـــذي ميـــوت ول  ــان �ل ــش ــ� عــلــي �لإن
ميوت �أثره.

فتى غم�ض اأنامله املتاألقة يف نهر الإبداع، و�شّخر فائ�ض قواه يف خدمة الفن، دخل اأحد اأديرة 
التميز ليخرج منه كاهنًا ذهبيًا يرتدي زي البتكار، مل يخ�ض �شيئًا من تلك العقبات املتطرفة التي 

واجهها يف م�شريه نحو القمم، وقد ربط نف�شه بحبال املمكن، هو ذلك الفالح الأول الذي ا�شتبدل 
�شنابله ليغر�ض بدلها دبابي�شه امللونة، علي جمال..

ذوالفقار ي��شف
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بفن  "�لبولقي"  ــا  ــعــرفــن ي ـــة،  ـــد�ي ـــب �ل يف 
ورقــة  حتويل  "عملية  �أنــه  على  �لأوريــجــامــى 
م�شطحة �ل�شكل �ىل  جم�شم  ثنائي �و ثلثي 
�و  �ل�شكل  ورقة مربعة  بتحويل  �أن  �إذ  �لأبعاد، 
م�شتطيلة �ل�شكل بطيات وخطو�ت معينة ميكن 
كلمة  �أ�شل  �أمــا  وجميل،  قّيم   �شيء  �إخـــر�ج 
�لأوريجامي فهي من )�أوري( ومعناه )�لطي( 
و )�جلامي( معناه �لورق"، وي�شيف �أن "هذ� 
�لفن ي�شتخدم يف معظم �لدول لت�شهيل �شرح 

�ل�شكال �لهند�شية للطلب".
عن بد�ية علقته بهذ� �لفن يخرنا باأنها "قد 
بد�أت عندما كنت يف �أو�خر عام 2011 �أ�شاهد 
معر�شًا فنيًا يف رو�شيا على �لتلفزيون، خا�شًا 
�أعماًل  بفن ت�شكيل �لورق، حينها �شاهدت 
�إنها بورقة و�حدة  مبهرة، وكان يقال 
�أعجبتني  هــذ�،  �أ�ــشــدق  مل  ولكني 
�لفكرة جدً�. بعدها بفرتة بد�أت 
هذ�  عن  �لإنرتنت  على  �أبحث 
�لفن، �أ�شوله و�أ�شاليبه، طرق 
لإخــر�ج  �ملختلفة  �لــورق  طي 
��شكال مبهرة يف �لنهاية". 
عـــن �لــ�ــشــعــوبــات �لــتــي 
�أنه مل  و�جهته يف بد�ياته 
يجد من ي�شاعده يف تعلم 
هذ� �لفن، ويرجع �ل�شبب 
�لـى "عدم معرفة �أحد يف 

�ملجتمع بهذ� �لفن".
�مل�شتخدم  �لــورق  �أنــو�ع  عن 
يقول  �لأوريــجــامــي،  فــن  يف 
ورق  يــ�ــشــرتط  "ل  ــولقــي:  ــب �ل
�أي نوع  �إذ ميكن ��شتخد�م  معني، 
�أن هناك  بــالــرغــم مــن  �لــــورق،  مــن 
ولكنه  �لأوريجامي  لفن  خم�ش�شًا  نوعًا 
�أنه غاٍل جدً�، ميكن  لي�ض متوفرً� كثريً�، كما 
و�لطباعة  و�جلر�ئد  �ملجلت   ورق  ��شتخد�م 
�أما  بالغر�ض"،  تفي  كلها  �لعادية،  و�للوحات 
�لو�حد  �لت�شميم  ي�شتغرقه  �لذي  �لوقت  عن 

لإجنازه، فيقول: "يف �لبد�ية كان �لأمر �شعبًا، 
وي�شتغرق وقتًا طويًل، لكن �لآن �أ�شحبت قادرً� 
على فهم �أي ت�شميم و�إجنازه فى وقت ب�شيط، 
وعمومًا فاإن متو�شط �إجناز �لأعمال �لتقليدية 
من 5 �إىل 20 دقيقة ولكن هناك �أ�شكاًل �أكرث 
تعقيدً� ي�شتمر �لعمل فيها 4 �شاعات  و�أحيانا 

6 �شاعات".
يف  متعة  " �أجــد  "�لبولقي":  يقول  عمله  عن 
من  �لكثري  ولـــدّي  للجمهور،  �لأعــمــال  �شرح 
�لعربي، ومن خلل  �لوطن  �ملتابعني من دول 
��شتطعت  �لفي�شبوك،  وحتــديــدً�  �لإنــرتنــت، 
مدربون  مني  طلب  فقد  �لعامل،  �إىل  �لو�شول 
�أجانب �إر�شال بع�ض ت�شميماتي �لتي �بتكرتها 

لكى يدر�شوها يف مناهجهم باخلارج!"
فن  قــو�عــد  يك�شر  �أن  "�لبولقي"  ��شتطاع 
غري  خمتلفًا  ــًا  ورق با�شتخد�مه  �لأوريــجــامــي 
ت�شميم  بتنفيذ  قـــام  كــمــا  ــًا،  عــاملــي �ملــعــتــاد 
وعن  ول�شق،  ق�ض  دون  و�حــدة  بورقة  كامل 
�ل�شعوبات �لتي تو�جهه وتو�جه هذ� �لفن يف 
"�أوىل  يقول:  عموما،  �لعربي  و�لوطن  م�شر 
للفنون  �أمــاكــن  تــوفــر  عــدم  هــي  �ل�شعوبات 
�أن هناك  كــمــا  �لأوريـــجـــامـــي،  مــثــل  �ملــمــيــزة 
�شعوبة يف نقل �لأعمال و�شرحها للجمهور من 
خلل �ملعار�ض �أو ور�ض �لعمل، وز�ر�ت �لثقافة 
و�لفنون ل تهتم �شوى بال�شائد من �أمناط �لفن 

فقط، وما دونها ل يجد من يهتم به!"
من  �لفن  هــذ�  على  يقبل  ملن  ن�شائحه  وعــن 
�لفن،  هذ�  يحب  �أن  "�أوًل..  يقول:  �ل�شباب، 
�ملتلقي،  يتقبلها  قيمة  ذ�ت  �أعماًل  يبدع  لكي 
خلل  من  مميزة  ر�شالة  يقدم  �أنــه  يعي  و�أن 
�ل�شعب  �ل�شهل  �لــفــن  هـــذ�  ـ  ــي  ــام ــج �لوري
مبن  تدفع  �لر�شالة  هــذه  ـ  �لبع�ض  يقول  كما 
�نتباهه  وزيــادة  عقله،  �إعمال  �إىل  ي�شاهدها 
وذكائه، و�لأمر ممتع جدً�، ومن خلله ن�شتغل 
هذ�  ممار�شة  ل�شهولة  �ليوم  يف  �ملهدر  �لوقت 
�أور�ق  حــمــل  خـــلل  مــن  مــكــان  �أي  �لــفــن يف 

�شغرية يف �جليب".

مل يكن يتخيل اأن م�شاهدة 
فيديو عن فن ت�شكيل 

الورق )اأو كما ًيطلق عليه: 
الأوريجامي(، �شوف يكون 

�شببًا يف �شهرته وذيوع �شيته 
لحقًا يف هذا الفن الذي 

اأحبه واأتقنه، الفنان امل�شري 
ابن  البولقي"،  "حممود 

مدينة بور�شعيد امل�شرية، 
والبالغ من العمر 22 عامًا 

فقط، ا�شتطاع اأن يعّلم 
نف�شه ويبتكر ويطور اإىل اأن 
اأ�شبحت ت�شميماته تناف�ض 

الت�شميمات العاملية. "جملة 
ال�شبكة" التقته لنتعرف على 
جتربته وليطلعنا على اأ�شرار 

هذا الفن.

ال���ف���ن امل��ه��م��ل 
الأوريجامي

مع   ح�اٌر   .. ال�رق  طّيات  و�شط 
الب�لقي" الفنان "حمم�د 

اإعداد وح�ار � اأحمد الغ�ّر 
 جملة "ال�شبكة العراقية"
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متابعة �ل�شبكة

�ختارت �إد�رة مهرجان "بو�شان" �ل�شينمائي �لدويل، 
حيفا"  "�شارع  �لعر�قي  �لفيلم  �جلنوبية،  كوريا  يف 
�مل�شابقة  يف  فيلم  كاأف�شل  حيال؛  مهند  �إخــر�ج  من 
�لأحــد�ث  حول  �لفيلم  ويــدور  للمهرجان.  �لر�شمية 
يف  �لعر�ق  �شهدها  �لتي  �لأهلية  و�حلــرب  �لدموية 
باملارة  يرتب�ض  قّنا�ض  �شخ�شية  خلل  من   ،2006

من �أعلى عمارة يف �شارع حيفا.
عنو�ًنا  حيال  مهند  يتخذه  �لــذي  حيفا"  و"�شارع 
بغد�د،  و�شط  �ل�شو�رع  �أكــرث  من  و�حــد  هو  لفيلمه 
�لذي �شهد قتاًل عنيًفا يف �شنو�ت �لقتتال �لطائفي 
وكــان  و200٧،   2006 و   2005 �أعــــو�م  ــعــر�ق  �ل يف 
م�شائر  فيه  تت�شابك  �لذي  �لفيلم  لأحــد�ث  م�شرًحا 
�أزمات عدة، وكان  بلد يعاين  �شخ�شيات مرتبكة يف 
ور�شتي  يف  جــائــزتــني  على  ح�شل  �لفيلم  مــ�ــشــروع 
“�شبكة” و”تكميل” يف مهرجان قرطاج �ل�شينمائي 

يف 2018.
ويبلغ  �لطويلة  �لــرو�ئــيــة  �لأفــــلم  مــن  �لفيلم  يعد 
حيال  مهند  �ــشــيــنــاريــو:  دقــيــقــة،   ٧9 عــر�ــشــه  زمـــن 
�ل�شلمان،  وهــل  رحيم  علي  �نتاج:  �ل�شلمان،  وهــل 
ومونتاج -علي رحيم، �إد�رة �لت�شوير- �شلم �شلمان 
و�ملو�شيقى �لت�شويرية - رعد خلف، �لبطولة لــ علي 
�أ�شعد  �أحمد،  لبنان، ر�شاب  ثامر، مينى مرو�ن من 
و�شام  �لكرخي،  على  �للعيبي،  �إميــان  �ملجيد،  عبد 

عدنان، عبا�ض ثامر وفر��ض كرمي.

�لفلم مهند حيال يف وقت �شابق،  �أعتر خمرج  وقد 
�أن مهرجان “بو�شان” من �أهم �ملهرجانات يف قارة 
و�شبق  �لعامل،  يف  �ل�شينما  �أ�شو�ق  �أكــر  ومن  �آ�شيا، 
ملهند حيال �ملولود عام 1985 يف مدينة �لنا�شرية �أن 
حممد  منهم  عدة  عر�قيني  ملخرجني  م�شاعدً�  عمل 
�أفلمًا  �إخر�جه  عن  ف�شًل  ر�شيد  وعــدي  �لدر�جي 
عديدة منها: قلب �ملدينة، وخطا، وفر�ت، و�شيناريو، 
كما مت عر�ض فيلمه "عيد ميلد �شعيد" يف مهرجان 

برلني �لدويل عام 2013.

الأف�شل يف مهرجان 
"ب��شان" ال�شينمائي

�شارعحيفا
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ِعقٌد يف اإحدى خزانات املتحف 
العراقي  يعود تاريخه اىل تل 

العبيد، اأي 4500- 6000 �شنة قبل 
امليالد، لطاملا ا�شتوقفني، وت�شاءلت 
اأي عا�شٍق كبرٍي ذلك العراقي الذي 

ابتكر عقدًا من عظام احليوانات 
ل به جيَد امراأته؟ من اأين  ليجمِّ

ل العظام  جاءته الفكرة، كيف حوَّ
اىل خرز واإن كانت غري منتظمة 

ومت�شاوية، وكيف متكن من 
تثقيبها، ومن اأين جاء باخليوط؟ 

اأمر ما وراء اخليال، ومل اأجد 
اجلواب، اأو ل اأريد اأن اأجده.. 

وتتكرر الزيارات اىل املتحف  الذي 
ل ي�شاهيه، بكمية احلب الذي 

فيه، اأي متحف اآخر يف العامل..

يف املتحف العراقي اأفكار 
وابتكارات واخرتاعات للح�شارات 

العراقية التي اأ�ش�شت للتاريخ 
بدايته، هنا العراق الذي بداأ منه 
احلب ا�شتنادًا اىل رواية يتداولها 

العراقيون �شفاهًا باأن اآدم التقى 
بحواء يف القرنة حيث يلتقي 

الفرات بدجلة، لتبداأ اأوىل ق�شة 
حب فعلية اأجنبت الب�شرية، من 
هنا، من العراق انت�شر احلب وما 

نزال ننرثه متاأملني اأن يعود لي�شود 
العامل كله. 

هنا العراق 
هنا احلب

*نرمني
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* �ملعروف �أن �لرتجمة عامة مهمة �شعبة و�أن 
قر�أت  حني  لكن  �أ�شعب،  مهمة  �ل�شعر  ترجمة 
�لأذربيجانية  لل�شاعرة  ترجمته  �لذي  �لديو�ن 
�أتيتك(  قد  )رّبــاه  و�ملعنون  ييو�(  ويل  )�شونا 
ــهــا مــكــتــوبــة ��ــشــا�ــشــًا  ــاأن كــانــت �لــقــ�ــشــائــد وك
�ل�شعر  جــو  يل  نقلت  �أنـــك  مبعنى  بالعربية، 
لأنك  هل  �ل�شاعرة،  و�إح�شا�ض  وبيئته  �لأذري 

�شاعر بالأ�شا�ض؟
يف  و�خلــو�ــض  �شك  �أي  بل  �شعبة  �لرتجمة   -

و�أ�شعب  خا�شة،  قــدر�ت  �ىل  يحتاج  غمارها 
ترجمة هي ترجمة �ل�شعر، لكنها �حيانًا تكون 
يزرع  �لذي  �ل�شوق  د�فع  منها:  بعو�مل،  هّينة 
جمالية �ملنت �لأ�شل يف نف�ض �ملرتجم. تعرفت 
و�طلعت  �أذربيجان  من  و�شو�عر  �شعر�ء  على 
ــو� بــارعــني يف و�شف  ــان �أ�ــشــعــارهــم، وك عــلــى 
حروب  من  معاناتهم،  عن  و�لتعبري  �لطبيعة 
�لنقطة  هذه  مدنًا،  فيها  ففقدو�  مــددً�  طالت 
على  يل  د�فــعــًا  �أيــ�ــشــًا  كانت  بيننا  �مل�شرتكة 
ترجمة كتاب )رّباه قد �أتيتك( �أيام كانت فيه 
�لدو�ع�ض،  قبل  من  حمتلة  وطننا  من  �أجــز�ء 
على  �أعاناين  �ملاأ�شاة،  وم�شرتكات  ف�شاعريتي 
و�أظّنني  و�شعورها  �ل�شاعرة  روح  �أتقم�ض  �أن 
لغة  يف  باحلياة  تنب�ض  �أجعلها  �أن  يف  �أفلحت 

�أخرى ومناطق �شمعت بها ومل �أرها.
�أتيتك(   * هذ� �لكتاب حمل عنو�ن )رّباه قد 
ق�شائد  مع  وثيق  �رتباط  �لعنو�ن  لهذ�  فهل 

�لكتاب كاألفاظ ومفاهيم؟ 
-مع �لأ�شف، ��شتطيع �أن �أقول ل، �لكتاب كان 

)�آر�ز  ��شم  يحمل  بالأذرية  تاأليفه  بد�ية  منذ 
�أين  �إل  و�شو�حيه(،  �لر�ض  )نهر  �أي  بــاري( 
و�إىل �لآن مل �أعرف �ل�شبب �لذي دعا �ل�شاعرة 
ق�شائد  كانت  ــذي  �ل �ل�ــشــم  ذلــك  تغيري  �إىل 
لفظًا  منه  وقريبة  له  و�قعية  �لكتاب م�شاديق 
ظننت  �إن  �لظن  �أُ�شيء  ل  �أن  فاأرجو  ومعنًى. 
ب�شكل عام  �لعربي  �لعامل  �ل�شاعرة تخيلت  �أن 
و�لعامل �لعر�قي ب�شكل خا�ض، ل يعري �هتماما 
�أكرث من �لهتمام با�شم مقتب�ض من �آية قر�آنية 
�أو حديث �أو ما يتعلق بالدين و�ملذهب، خا�شة 
�حتلل  �أيـــام  �ــشــادف  وطلبها  �لرتجمة  و�أن 
�لــبــلد. ولكني كنت  �لــدو�عــ�ــض لأجـــز�ء مــن 
لكان  �لأول  عنو�نه  على  �لنتاج  بقي  لو  �أمتنى 

�أف�شل و�أجمل و�أ�شدق. 
�لدين  جلــلل  �أبــيــات  ترجمة  عــادتــك  مــن   *
ل�شائب  �أو  �لــ�ــشــري�زي  ل�شعدي  �أو  �لــرومــي 
من  بكاملها  ق�شيدة  ترجمت  وقّلما  تريزي، 
�إىل  دعــاك  �لــذي  فما  �لفار�شية،  �و  �لأذريـــة 
موؤلف  نتاج  وهو  �ل�شاعرة،  هذه  كتاب  ترجمة 

من 250 �شفحة؟ 
-  قّلما ترجمت ق�شائد بكاملها من �لفار�شية 
هو�شنك  ق�شائد  مثيلت  مــن  �لعربية  �إىل 
و�آخرين،  ومثلما  و  م�شطفى قليز�ده  �بتهاج 
من  �أبياتًا  �ختار  فــاإين  �ل�شوؤ�ل،  يف  تف�شلتم 
�شعدي  �أو  تــريــزي  �شائب  �أو  مــولــوي  �أ�شعار 
�ل�شري�زي، ذلك لأن �لرتجمة عمل �شاق ي�شني 
�لروح �إذ� كانت تنبع من دو�خلها مبا ين�شجم 
وروحــه  بقلبه  �ملــرتَجــم  مع  �ملــرتِجــم  ويتفاعل 

حتى يتاأطر �لنتاج باإطار �لروعة و�لإبد�ع.
ديــو�ن  ترجمة  �إىل  دعــاين  �لــذي  �ل�شبب  �أمــا 
)رّباه قد �أتيتك( فيكمن �أول يف �ل�شغف �لذي 
ثم  �لــرتجــمــة،  عــمــل  �إىل  �ــشــدري  يف  يجي�ض 
�آخرين،  �أ�شارك مرتجمني  �أو  �أُن�شئ  �أن  وددت 
من  �ــشــيء  لتعريف  ثــقــايف  ج�شر  �إنــ�ــشــاء  يف 
�لعربية،  باللغة  �لناطقني  �إىل  �لأذري  �لأدب 
وقع  �لذي  و�لظلم  �ملعاناة  تعريف  �إىل  �إ�شافة 
يف  ترز  �ل�شاعرة  و�أن  خا�شة  �لأذريــني،  على 
مبا  �لــقــلــوب  حتــرق  كلوعة  ق�شائدها  بع�ض 
و  بــاغ(  )قــرة  �ىل  نف�شها من ح�شر�ت  تذهب 
)�شو�شا(.  ولعل �شببًا �آخر هو بع�ض ق�شائدها 
�لتي وجدتها ذ�ت خ�شو�شية يف و�شع �لإ�شبع 
على �لد�ء وتعريف ما مل يتم تعريفه من قبل 

�شعر�ء �آخرين من قبُل.
فا�شلة يف  �ملــرتجــم  �لــديــو�ن  كــان هــذ�  �إن   *

�إبد�عك فماذ� قبله؟
�لأذربيجانية حينما كنت  كتبًا �ىل  - ترجمت 
لكن  �ملهجر،  د�ر  يف  دينية  موؤ�ش�شة  يف  �أعمل 
�شعري  كتاب  �أول  هو  �أتيتك(  قد  )رّبــاه  كتاب 
ثلثة  فهي  �لأخـــرى  نتاجاتي  �أمـــا  ترجمته، 
�لرتكمانية  باللغة  منها  �ثنان  �شعرية  دو�ويــن 
ــثــلث لـــغـــات: �لــرتكــمــانــيــة  ــث �ــشــعــر ب ــال ــث و�ل

و�لفار�شية و�لعربية.
جعلتك  �لتي  �لظروف  عن  قليًل  لنتحدث   *
من  وقريبًا  بدرجة  �لغزل  عن  بعيدً�  �شاعرً�، 

�لوجع �لإن�شاين..
دور  ياأتي  ثم  �لأ�شا�ض  هي  �لذ�تية  �ملوهبة   -
�لظروف  �شدة ورخاًء، حلكة  و�لظروف  �لبيئة 
تدع  ومل  �جلميع  وعّمت  كلها  �لأرجـــاء  غّطت 

جتعل  �أن  �لطبيعي  من  وهنا  للر�حة،  جمــاًل 
�لقريحة ز�خرة مبا فيها، وبل  �لظروف  هذه 

ن�شوب.
* حتى ق�شائدك �لغزلية قريبة من �لت�شوف، 
وقد ترجمت يف ديو�نك �لأخري ق�شيدة و�أبياتًا 

ملولنا جلل �لدين �لرومي..
قلما  �أنــهــم  �لــعــر�ق  تركمان  عند  �ملــعــروف   -
يكون بينهم من ل يعرف �خلوريات �أو ينظمها، 
�ل�شعر  �لــربــاعــيــات يف  مــن  نــوع  و�خلـــوريـــات 
�لرتكماين، وهي من م�شادر �لإلهام �لأ�شا�شية 
ومن  معه،  �ل�شعر  موهبة  وتولد  يولد  من  لكل 
مغرمات  وجــّد�تــنــا  �أمهاتنا  �أن  �أخـــرى  جهة 
باحلكايات �ل�شعبية �لتي غالبًا ما تنظم �شعرً� 
�هلل(  )رحمها  وو�لــدتــي  �لرتكمانية،  باللغة 
كانت مولعة بقر�ءة دو�وين �شعرية يف رثاء �أهل 
تروي  �ل�شن،  �شغري  و�أنا  وكانت،  )ع(.  �لبيت 
وب�شري،  كركوك  تاريخ  وعن  عائلتنا  تاريخ  لنا 
)�آيدنلي(  ع�شريتها  �ن  عرفت  و�لدتي  فمن 
تنتمي �ىل )�آي طولدو( – �لوزير �ملذكور قبل 
�ألف عام يف كتاب )قوتادقو بيليك( لـ)حاجب 

يو�شف بل�شو غوين(.
* وماذ� عن �لغزل يف ق�شائدك؟

- يف �لبد�ية وحتى ملدة عقدين من �لزمن مل 
�أكن بعيدً� عن �لغزل، ولكن ذلك �لغزل �لذي 
�ل�شناعي  بني  وهو  �ملُثل،  �إطــار  عن  يخرج  ل 
�لنتاج  ففي  �لق�شائد،  �أكـــرث  يف  و�لعاطفي 
مللمت  بدونك(  و�لروح  بدوين  )�لقلب  �لأخري 
�أكرث ��شعاري �لتي كتبتها منذ �أو�ئل �لثمانينات 

ال�شاعر واملرتجم �شادق ب�شرييل:

اأق�شى الثقافة الرتكمانية
النظام البائد

ه� �شاعر تركماين، اأ�شدر ثالثة دواوين �شعرية، وترجم عن اللغة الأذرية للعربية كتاب 
)رّباه قد اأتيتك(، �شاعر ي�ؤمن باأّن لالأدب ر�شالة مهمة، هي من مهام الكاتب.

اإنه ال�شاعر واملرتجم �شادق ب�شرييل، الذي حاورته "جملة ال�شبكة" لالطالع على نتاجه 
الإبداعي:

حاورته : "جملة ال�شبكة"

ترجمت كتبًا اىل الأذربيجانية حينما كنت اأعمل يف 
م�ؤ�ش�شة دينية يف دار املهجر، لكن كتاب )رّباه قد اأتيتك( 
ه� اأول كتاب �شعري ترجمته، اأما نتاجاتي الأخرى فهي 

ثالثة دواوين �شعرية اثنان منها باللغة الرتكمانية 
والثالث �شعر بثالث لغات: الرتكمانية والفار�شية 

والعربية.



عبد اهلل �شخي

تاأمالت

بعد اأكرث من ثالثني عامًا عدت اإىل الرواية برتجمة ال�شاعر 
�شالح نيازي م�شممًا على قراءتها، وف�شلت مرات عدة. اأخرياً 

اأكملتها بنجاح "�شاحق" اإذ قراأتها مرتني. وعاد ال�ش�ؤال نف�شه: مَل 
كل هذه ال�شجة؟ فهي رواية �شكلية، ع�شرية، تفتقر اإىل الت�ش�يق، 
ومفتعلة. ولعل ال�شجة التي رافقتها حني �شدورها �شببها الإطراء 

الذي �شملها به تي. اأ�س. الي�ت، واإزرا باوند.

ي�لي�شي�س

�أم�شيت �شنو�ت طو�ل �أحاول فيها قر�ءة رو�ية "يولي�شي�ض" �أو "عولي�ض" للكاتب �لآيرلندي �ل�شهري جيم�ض جوي�ض، لكني يف 
كل مرة كنت �أخفق يف �إكمالها. وياأتي يوم �آخر �أعقد �لعزم فيه على قر�ءتها، وبعد ثلثة �أو �أربعة ف�شول �أرميها من يدي 

فينتابني �شعور بالتاأنيب، فاأنا �أمام رو�ية �أحدثت �شجة عاملية منذ �شدورها يف باري�ض يف �لثاين من �شباط عام 1922.
كانت �أول حماولة يل لقر�ءتها يف �أو��شط �لثمانينات عندما �أهد�ين ن�شخة منها �ملخرج �ل�شينمائي �ل�شوري حممد مل�ض، 
�أمتكن من  بالعربية منها برتجمة من طه حممود طه، ومل  �أول طبعة  �أن �شدرت  �لقاهرة �شادف  �إىل  له  �شفرة  فاأثناء 
�إمتامها، فت�شاءلت بيني وبني نف�شي )مل �أجروؤ على �لت�شريح علنًا(: مَل كل هذه �ل�شجة؟ �أهديت تلك �لن�شخة لل�شاعر 

فا�شل �لعز�وي وتخل�شت من عبء ثقيل.
بعد �أكرث من ثلثني عامًا عدت �إىل �لرو�ية برتجمة �ل�شاعر �شلح نيازي م�شممًا على قر�ءتها، وف�شلت مر�ت عدة. �أخريً� 
�أكملتها بنجاح "�شاحق" �إذ قر�أتها مرتني. وعاد �ل�شوؤ�ل نف�شه: مَل كل هذه �ل�شجة؟ فهي رو�ية �شكلية، ع�شرية، تفتقر �إىل 

�لت�شويق، ومفتعلة. ولعل �ل�شجة �لتي ر�فقتها حني �شدورها �شببها �لإطر�ء �لذي �شملها به تي. �أ�ض. �ليوت، و�إزر� باوند.
ما عزز �نطباعي �ل�شلبي عنها هو تقرير ن�شرته �شحيفة "�لغارديان" �لريطانية �أو�خر �لثمانينات يعلن عن �شدور طبعة 
كانت  �للحقة،  �لطبعات  �إليها  ��شتندت  �لتي  �لأوىل،  �لطبعة  �أن  وذكر  مرة.  لأول  �ملطبعية  �لأخطاء  من  خالية  جديدة 
مليئة بالأخطاء لأن �لطباعني كانو� فرن�شيني ل يح�شنون �لإنكليزية، وكان جوي�ض كليل �لب�شر فلم يتمكن من ت�شحيح 
تلك �لأخطاء. ويورد �لتقرير مثاًل على ذلك فيقول �إن كلمة "bread" )خبز( يف �إحدى �لطبعات �لإنكليزية �أ�شبحت 
مقابلة �شحافية مع جوي�ض يقول �إنه و�شع عمدً�  ويف  لغويًا.  �إجنازً�  �لنقاد  بع�ض  عده  �لذي  �لأمر  "beard" )حلية( 

�لكثري من �لألغاز كي يبقى يف �لتد�ول �أطول فرتة ممكنة! 
لكن كّتابًا معروفني مثل باولو كويلو قال يف لقاء مع "�لغارديان عن �لرو�ية: "�إنها من �أكرث �لكتب �لتي �أحدثت �شررً� يف 
لور�ن�ض قال: "�آ�شف، �أنا و�حد من �لذين مل يتمكنو�  �أج.  دي.  متقن".  وغري  فظًا  "كتابًا  عدتها  وولف  فرجينيا  �لأدب". 
�أبعد �حلدود".  �إىل  �أدبي  دون موهبة، لكنه دّجال  من  متامًا  لي�ض  "هو  جوي�ض:  عن  قال  غو�ض  �إدموند  �إكمالها".  من 
�لدو�ض هك�شلي �عتر �لرو�ية "من �أكرث �لكتب ملًل و�أقلها �أهمية". �أما �لقر�ء فلهم �آر�وؤهم، كما وردت يف ��شتطلع للبي 
بي �شي نقله �ل�شاعر �أحمد مطر، يقول بول برينز "�إنها جمرد كلم فارغ طنان، وقد �أ�شبحت من �لكل�شيكيات ب�شبب هذ� 
�لطنني". وقال هيل: �لن�شخة �لتي لدي تذكر �أن جوي�ض �أم�شى ع�شر �شنو�ت يف كتابتها، ومن وجهة نظري �أنه كان ميكن �أن 
يكتبها يف ع�شر دقائق". �أما ديف وو�شر فيعتقد �أن: "يولي�شي�ض كتاب ر�ئع، ميكن �ل�شتفادة منه بطريقتني: بو�شعه كثقالة 

فوق �لورق، �أو كم�شند حتت �أرجل �لطاولة �ملتقلقلة!"
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�لغزل يحتل  �أن  و�أقر  �لديو�ن،  �أيام طبع  حتى 
فيه م�شاحة غري قليلة، ولكن ل ينبغي �لتغا�شي 
ق�شايا  تناولت  �لتي  �لقطع  �أو  �لق�شائد  عن 
ترجمات  �ىل  �إ�شافة  �شيا�شية،  �أو  �جتماعية 

خمتلفة �مل�شادر و�ملعاين. 
�لأذري  �ل�شعر  بني  �ل�شبه  وجه  ماهو  *بر�أيك 

و�ل�شعر �لعربي؟ 
يحتاج  �ل�شوؤ�ل  �أن �جلو�ب على هذ�  �أعتقد   -
ـــني  �لأدب يف  و��ــشــعــة  خـــرة  ميتلك  نــاقــد  �إىل 
)�شونا(  �ل�شاعرة  �أن  ومبا  و�لعربي.  �لأذري 
�ختيار  يف  و��شتقلليتها  خ�شو�شياتها  لها 
�ملو��شيع و�لتعبري عنها، فل ��شتطيع �ملقارنة 
�أين  �شيما  ول  عــربــي  �شاعر  �أي  ــني  وب بينها 
�لعرب  �ل�شعر�ء  �أ�ــشــعــار  على  �لطـــلع  قليل 
�حل�شر�ت  بث  �و  �لبكاء  ولرمبا  �ملعا�شرين. 
على قرة باغ و�شو�شا �شمة م�شرتكة جتمع بينها 
وبني بع�ض �شعر�ء �ملهجر مثل �شعر�ء فل�شطني. 
�لذي  فالوزن  �ل�شعري  ــوزن  �ل جانب  من  �أمــا 
�قتفته �ل�شاعرة هو وزن خا�ض بالعرق �لرتكي 

وي�شمى وزن )�لهجاء(.
تركمان  �شعر�ء  هناك  تركماين،  ك�شاعر   *
�شاعر  ف�شويل،  جدهم  خطى  على  جدً�  كبار 
�لرتكمان �لأكر وجمدد �ل�شعر �لرتكي، و�أنت 
رحيله  قبل  منح  من  وبينهم  ��شتقبلهم،  من 
دكتور�ه فخرية، كل هوؤلء �لذين رحلو� و�لذين 
�لعامل  قيد �حلياة معروفون جدً� يف  هم على 
�لرتكي وغري معروفني يف بلدهم �لعر�ق، حتى 
�لذين يكتبون بالعربية، ما هو �ل�شبب؟ تهمي�ض 

�أم جتاهل �أم �أن هناك ��شبابًا �أخرى؟
- �حلقيقة مّرة! �إذ يجب �أن ننحو باللئمة على 
�لق�شم �لكبري من �ل�شعب �لرتكماين، ول�شيما 
�ملثقفني، �إذ مل يلق �أدبهم منهم �هتمامًا باحلد 
باأدبائهم  ينه�ض  �لذي  بامل�شتوى  ول  �ملطلوب 

�إىل �مل�شاف �لإقليمية على �لأقل. 
على  و�لطـــلع  �ل�شتقر�ء  مــن  يظهر  ممــا   *
�أ�شماء �شعر�ء تركمان �أنهم مل ينالو� �إل �شهرة 
�أمثال  من  بلغتهم  �لناطقة  �لبلد�ن  يف  �شئيلة 
�شادق  و�ملرحوم حممد  �ملرحوم ح�شن گورم 

وحتى �لعّلمة �ملرحوم علي معروف؟
�لبائد و�شوء علقاته �شاهما  - بط�ض �لنظام 

�لثقافة �لرتكمانية مع دول �جلو�ر  �إق�شاء  يف 
طائفية  حمــاربــة  وحمــاربــتــهــم  وتهمي�شهم 
ــا�ــض يف �نــغــلق  وقــومــيــة، ولــعــبــا �لــــدور �لأ�ــش
فهم  وحمــيــطــهــم،  �أنف�شهم  عــلــى  �لــرتكــمــان 
دول  �أتـــر�ك  يطلع  مل  �إذ  �شمعو�،  وهــم  قــالــو� 
�أما  �ملتميزين.  �لرتكمان  �شعر�ء  على  �جلو�ر 
�ل�شخ�شية  علقاتهم  فبف�شل  �لقليلة  �لقلة 
و�نتماء�تهم �خلا�شة برزت �أ�شماوؤهم يف بع�ض 
�أنحاء تركيا و�أذربيجان. لذ� مل ينعك�ض �ل�شعر 
لهذ�  �لأخـــرى.  �لبلد  يف  �جلدير  �لرتكماين 
�أورخــان  جــلل  لتوفيق  ــرً�  ذك جند  ل  �ل�شبب 
�أو  تريز  يف  �شادق  حممد  �و  گورم  ح�شن  �و 
هو  )ق�شريًا(  �نــزو�ًء  و�أكرثهم  و�آخرين،  باكو 
�ل�شخ�شية  هــذه  مــعــروف(،  )علي  �ملــرحــوم 
�لأدبية �لتي �أ�شهمت يف �إثر�ء �لأدب �لرتكماين 
بنتاجات ل مثيل لها يف �لدول �لرتكية بالرغم 
نقل  مل  �إن  طويلة،  مناف�شات  مو�جهته  مــن 

ح�شدً� طويًل. 
)ود�وؤك منك وما ت�شعر(

 ينبغي �أن نعرف جميل �شبكة �لإعلم �لعر�قي 
�لأ�شتاذ  مِلا قامت به من طبع كتاب  ون�شكرها 
�لأدب  ــبــلغــة يف  �ل ــم  )عــل �أوغـــلـــو  مـــعـــروف 
و�شلت  �أن  �ل�شرور  دو�عــي  ومن  �لرتكماين(. 
ومع  �إيــر�ن.  �أذربيجان  �ىل  منه  عديدة  ن�شخ 
�أوغلو  معروف  �لأ�شتاذ  للمرحوم  �أن  �لأ�شف 
موؤلفات �أخرى ماتز�ل يف رفوف بيته �ملتو��شع، 
فلم ينِر �شيا�شي ول مي�شور حال ول جهة لطبع 
ون�شر حتى ن�شخة و�حدة منه، مع �أن �ملرحوم 
حتى  �لكتابة  يرتك  مل  معروف  علي  �لأ�شتاذ 

�خلام�شة  ناهز  �لذي  عمره  من  �أيامه  �أو�خــر 
و�لت�شعني .

�و گوزلرمي به به گى
  من ئوزونون و�ييند� 
ئوزو بو و�يد� ده گى 

�شعر�ء  جتــد  �أن  عجيبة  مــفــارقــة  �ألي�شت   *
�ملــرحــوم  لأ�ــشــعــار  نــظــري�ت  يــوؤلــفــون  تركمانًا 
ع�شرة  يعرفون  ل  لكنهم  �لتريزي،  �شهريار 
�أبيات من �أ�شعار �ملرحوم عثمان مظلوم، مثًل، 
ق�شيدة  �شمعه  تطرق  مل  �شهريار  �أن  ــن  و�أظ

و�حدة من �أ�شعار �لرتكمان؟ 
- يف �ل�شتينات من �لقرن �لفائت كانت هناك 
كركوك  يف  �جل�شر  ر�أ�ــض  قرب  �شغرية  مكتبة 
ل�شعر�ء  ــات  ــف ــوؤل �مل عــ�ــشــر�ت  وتــبــيــع  تــعــر�ــض 
�أذربيجان �إير�ن من قبيل كتب كرميي مر�غه 
�ي و �شر�ف �لتريزي و�آخرين، بينما مل يطلع 
�شاعر  �أي كتاب لأي  �لإير�نيون على  �لأذريون 
)يوو��شيز(  ديـــو�ين  �ــشــدور  حتى  تــركــمــاين  
)طري بل ع�ض( عام 199٧، �لذي طبع يف قم، 
نيز( 2010 ) بحر  ده  بارد�غد�ن بري  و) بري 
�شن�شيز(  جــان  من�شيز  ك  و)يــوره  قــدح(  من 
وثمة   .201٧ بدونك(  و�لــروح  بدوين  )�لقلب 
�شاعر معا�شر �آخر هو �لأخ �شمري كهية �أوغلو، 
ياأُل جهدً� يف هذ� �ملجال،  �إنه مل  فللحق نقول 
فقد جاد باأمو�له و�أّلف كتبًا عديدة يف تريز، 
ن�شرها  �ل�شخ�شية متكن من  وبحكم علقاته 
هناك ويف مناطقنا �لرتكمانية، و�جلود باملال 

)يف �ل�شاحة �لأدبية( �أق�شى غاية �جلوِد.

يف ال�شتينات من القرن الفائت كانت هناك مكتبة 
�شغرية قرب راأ�س اجل�شر يف كرك�ك تعر�س وتبيع 

ع�شرات امل�ؤلفات ل�شعراء اأذربيجان اإيران من قبيل كتب 
كرميي مراغه اي و �شراف التربيزي واآخرين



 انثيالت 
للِقَدْم وملتغري�ت حفلت  تنتمي حفريًا  ولأنها مدينة   
و�لتنقيبات،  �حلــفــريــات  وك�شفتها  �لع�شور،  بها 
عليها )مدينة  �أُطلق  �لنفط، حتى  �كت�شاف  و�آخرها 
�لذهب �لأ�شود( وتعددت ت�شمياتها )�آر�جنا، �آر�بخا، 
و�ل�شعر�ء  بالكّتاب  �ملتغري�ت دفعت  كركوك(. وهذه 
�إىل �تخاذها رمزً� قاّرً�، عّرو� فيه عن حر�ك �لزمن 
�حلافل  �لآ�ــشــوري  تاريخها  من  منطلقني  �ملعا�شر 
بال�شحرية و�لده�شة، �شاأنها �شاأن ع�شر �شومر وبابل، 
فمعظم  للبلد.  �لعام  �لتاريخ  من  جــزءً�  و�عتباره 
ن�شو�ض �لكّتاب �رتبطت بالتاريخ وفق بناء فني، �أي 
�أن  ما ميكن  �أو  تاريخيًا،  للرو�ية حر�كًا  �أنهم جعلو� 
ن�شطلح عليه باملنت �لتاريخي �لرو�ئي، �لذي ي�شتمد 
عمد  �ملثال،  �شبيل  فعلى  �لعام،  �لتاريخ  من  حيويته 
تنتمي  ولأ�شباب  ما،  تاريخًا  يتناولون  وهم  �ملوؤلفون 
�إىل  �ملمتدة  وعلقاته  للحدث  �لرت�ثية  �لنظرة  �إىل 
عمق �لتاريخ؛ �إىل �لقول: �إن للتاريخ متو�لية �شردية، 
تزحف باأجز�ئها نحو تاريخنا �ملعا�شر. فكان ملدينة 
كركوك �لآ�شورية �إ�شار�ت تخ�ض ت�شمياتها �لقدمية، 
وجليل  �لــعــز�وي  )فا�شل  �لكّتاب  من  كل  فعل  كما 

و�شعد  جر  علو�ن  وحممد  بول�ض  و�شرَكون  �لقي�شي 
)�آر�جنــا،  هما  ت�شميتني  بني  ور�وحــو�  �ل�شمرمد(. 
�كت�شبت  وبهذ�  �آ�شوريتان  ت�شميتان  وهما  �آر�بخا(، 
�حلديثة  وعلقاتها  �لــرت�ثــيــة،  خا�شيتها  �ملدينة 
�لكّتاب  فا�شتغل  �لأ�ــشــود(،  )�لذهب  �لنفط  مبنتج 
عمق  على  للتدليل  �لقت�شادي،  متنها  لتدوين  ذلك 
غدت  هذه  برثوتها  ولأنها  �أوًل،  �لتاريخي  وجودها 
جاذبة لأنظار �لآخرين ثانيًا، كما �أن قلعتها �لعتيدة، 
لتعميق  مثابة  غــدت  �لــقــدميــة،  �آر�جنـــا  متثل  �لتي 
لحقًا،  �شيتعمق  �لهتمام  هذ�  �أن  و�أعتقد  �لدللة، 
تاريخ  من  �مل�شتمدة  �لبلغية  وقوته  ثر�ئه  ب�شبب 

�ملُدن �لقدمية.
العتبات

مبعنى  متنها،  �إىل  تقود  �لــرو�يــة  يف  �لعتبات  �أُوىل 
�مل�شمون ح�شرً�،  ما يخ�ض  �لك�شف عن هويتها يف 
)�ملدينة  �لثنائية  �آر�بــخــا  �إىل  �ملــنت  يف  ُت�شري  فهي 
�إىل  تقود  )�آر�بخا(  فعتبة  �لــر�وي(.  زوجة  و�لفنانة 
�لعر�ق  بل  �ملدينة،  بتاريخ  جمموعة علقات ترتبط 

�لأمــريكــي  �لحــتــلل  منذ  معا�شر  ك�شجل  برمته 
عام2003 وما حلق هذ� من متغري�ت �شلبية على كل 
�لأ�شعدة، ول �شيما بناء �لإن�شان، فالعتبة )�أر�بخا( 
�لتاريخ  يف  �لعريقة  �ملــديــنــة  �إىل  مبا�شرة  ُت�شري 
�لآ�شوري. لذ� فهي معنية مبا �شيطالعنا من �رتباط 
ت�شمية  على  فالتكاء  ومعا�شر،  قدمي  تاريخني،  بني 
تاريخية، يعني علمة مبا�شرة للمقارنة بني زمنني. 
ويقدم  مــقــارنــة،  يعقد  معنى  �إىل  تقود  عتبة  فهي 
ولعل  �لو�قع.  يف  �حلا�شل  للتدهور  منطقيًا  تريرً� 
�لرو�ية، من حيث هي فن، حتوز على جدلية خا�شة، 
ن�شخة  لي�شت  فهي  �لد�خلية،  علقاتها  جدلية  هي 
تاريخًا  وتعطي  منه،  تاأخذ  ما  بقدر  �لتاريخ،  من 
مدونة  بهذ�  فهي  عالية،  رو�ئية  بفنية  �إليه  منظورً� 
لها جدليتها �لذ�تية. ويف �جلانب �لآخر تعالج �لعتبة 
�لــزوج   + )�آر�بــخــا  بني  �مل�شطربة  �لعلقة  �ملــنت  يف 
يتمحور  �لثنائية،  بني  �لد�ئر  فال�شر�ع  �لفنان(. 
�لفنانة  �لــزوجــة  ورغبة  �لفنان،  �ل�شارد  قلق  حــول 
للنزوع �إىل �ملطلق �لذي يفوق �حلرية. مبعنى حترر 

�جل�شد �لأنثوي فنيًا باجتاه تطلعات ممكنة �لتحقيق، 
)فردريك(،  �لأملــاين  �لفنان  مع  علقتها  �شيما  ول 

وت�شكيل �لقطيعة بني �لطرف �لآخر للثنائية.
وثاين �لعتبات هي لوحة �لغلف، فقد �حتوت �للوحة 
جملة �أ�شياء منها )لوحة ت�شكيلية، كوز تر�ثي، ِلقية، 
فاللوحة  �أثــري(.  على متثال  مفتوحة حتتوي  خز�نة 
ُت�شري �إىل ما ت�شمنته �لرو�ية من فعل �شرقة لوحات 
بعد  �لر�قية  �لفنادق  جــدر�ن  من  �لــرو�د  �لفنانني 

ن�شخها، �أي تزويرها. 
�خليانة  يف  �لــنــ�ــض  مــوؤ�ــشــر  عــن  �لــفــنــان  يبتعد  مل 
�إرث  �شرقة  باجتاه  �لفنية  مبخيلته  فعر  �لوطنية، 
�لأمــريكــان  �ــشــاع بعد 2003 ووجـــود  �لـــذي  �لــوطــن 
على  �لتطاول  و�شرعنة  حلماية  �لق�شاة،  بجنودهم 
�إىل  وتهريبها  �لعر�قي  و�ل�شعب  �لوطن  مــوروثــات 
ولعل  �لعاملية.  �ملتاحف  يف  ��شتقر�رها  ثم  �خلــارج 
�خلز�نة ُت�شري �إىل فعل فتح خز�ئن �ملتحف �لوطني 
�لتي  �لأمكنة  جيدً�  تعرف  عر�قية،  و�أ�شابع  بــاأيــٍد 
�لعارمة  للفو�شى  وقــايــة  �لُتحف  د�خلها  ُحفظت 
��شتوعب  �لفنان قد  �ملر�فقة للحتلل. وبهذ� جند 

ما د�ر يف منت �لرو�ية ونفذه بجد�رة لفتة للنظر.
وثالث �لعتبات قدمت تريرً� يعتمد �لتوج�ض �ل�شلبي 
يف فهم متد�ول �لن�ض، يف كونه حامًل ملعناه بعيدً� 
�لكّتاب  �تكاأ عليها  عن ق�شدية �ملرمى. وتلك لزمة 
�لرقيب، وهي حمنة كما ميكن تو�شيفها  هروبًا من 
ورثها �لكّتاب من �لأزمنة �جلائرة، ول�شّيما يف بلد�ن 
و�لد�شائ�ض  للموؤ�مر�ت  تعر�شت  �لتي  �لثالث  �لعامل 
للبلد�ن  �لد�خلية  �ل�شوؤون  يف  و�لتدخل  و�لحتللت 
فهي  �لأ�ــشــعــدة،  كــل  على  م�شريتها  �إربـــاك  بق�شد 
�ملمار�شات  �شعف  تعني  مــوروثــة  عقدة(  ــ  ــة  )لزم

�لدميقر�طية �حلقة يف �حلو�ر وطرح �لأفكار.
يف �لعتبة �لر�بعة، ي�شعنا �لكاتب يف �شلب �ملو�شوع، 
�لأربعة( هي  )�إىل �خليول  لأن  ل ذلك  ُيف�شّ ل  لكنه 
ح�شن(،  )فائق  �ل�شيت  ذ�ئع  �لكبري  �لفنان  خيول 
�أ�شبحت لزمة د�لة حلظة تقييم �لفن �لعر�قي،  �إذ 
�لفنية  �لهوية  �شياغة  حيث  من  �أهمية  تقل  ل  وهي 
�أو  �شليم(  جلــو�د  �حلرية  )ن�شب  جد�رية  هي  كما 
جد�ريات  ومعظم  حيدر(،  كاظم  )�ل�شهيد/  لوحة 
�لأهم  �جلملة  �أن  كما  �ل�شعودي(.  )غــازي  �لفنان 
�لقبيلة(،  تكن جزءً� من خيانة  �لعتبة هي )ومل  يف 
�لتي تنبئ مبعنى �رتبط مع �لحتلل من جهة، ومع 

�خليانة �لعظمى يف موؤ�زرة �أبناء �لقبيلة للحتلل. 
كما  عليها  �لتجاوز  كان  فقط  نقية.  لوحة  فهي  لذ� 
بعد  �للوحات  �شرقة  جرمية  يف  �لن�ض  �شياق  ك�شف 
تزويرها؛ ُتعد جرمية ل تقل عن �لتجاوز على �لوطن 
�لباطل، فهي عتبة مهمة بحمولتها  �لتحرير  بحجة 
�لبلغية مبا ت�شمره من معاٍن، وتوؤ�شره من علمات 

حمفزة للأ�شئلة. 
يف  مهمة  لأيقونة  ك�شف  فهي  �لعتبات،  خام�ض  �أمــا 
�شلعًا(  وخم�شون  )و�حد  فـ  وتاأ�شي�شها.  �ملدينة  خلق 
لــهــا( كذلك  ثــم )زيــنــهــا و�شجد  ــور(  ــش �آ� و)بــنــاهــا 
مقّطعات  �لذهب(، هذه  مدينة  )�آر�جنــا...  �شماها 
�ملن�شوب  �ملدينة  تاريخ  لتو�شيف  �لكاتب  من خطاب 
�أرى  �إىل �لع�شر �لآ�شوري، ومللكها )�آ�شور بانيبال(. 
ت�شب  متعددة،  عتبات  على  حازت  �لرو�ية  هذه  �أن 
بعمق  توؤ�شر  كذلك  للن�ض،  �لعام  �ملعنى  يف  جميعًا 
دليل عن م�شمونها، �لذي هو خالق لدو�فع �لك�شف 

عن �ملعنى �لعام عر �لقر�ءة �ملتاأنية.
حراك املنت الروائي

بــــوؤرة و�حـــدة  ـــوؤر �لـــرو�يـــة، ثــم جتتمع يف  ب تــتــعــدد 
�آر�بخا(.  )�لــر�وي+  بني  �لثنائية  �لعلقة  ترتكز يف 

وكلهما ميار�ض فن �لر�شم و�لنحت. مبعنى ميتلك 
�لثنائي وعيًا متقدمًا. ويتاأكد هذ� عر تعدد �ملحاور 
وتتمحور  تتطور  �إذ  �لــنــمــاذج.  وجــهــات  و�خــتــلف 
�أر�بخا(.   + )�أر�بخا  ثنائية  يف  ترز  مهمة  ثيمة  يف 
مدينة  )�آر�بخا(  �لوطن خلل �جلزء  رمز  فــالأُوىل 
لتحقق  باأحد�ثها  تــدور  �لــرو�يــة  ــود.  ــش �لأ� �لــذهــب 
باجتاه �شياع �لثنني. �آر�بخا �ملدينة تذهب برثو�تها 
و�آر�بخا �حلبيبة  �لف�شاد،  �إىل جيوب �ملحتل وحيتان 
�إىل  و�لنقياد  �لع�شق  حمور  �شمن  ت�شيع  و�لزوجة 
)فردريك(، �لفنان �لأملاين. �إن �شياع �لثنائي يعني 
كان  �إذ  �لرئي�شتني،  �ل�شخ�شيتني  بناء  وحــدة  ك�شر 
وفني  �أُ�ــشــري  منجز  حتقيق  هجرتهما  عر  �ملــوؤمــل 
حُتيطه  �ملــرهــف؛  �لفنان  ـــر�وي،  �ل فحياة  �شاعد. 
�إىل  و�لعودة  رفحاء،  باجتاه  �لهرب  �أحــد�ث؛  جملة 
ثم  �لــعــاّمــة،  �لأمـــن  ــات  ــز�ن زن و�ل�شجن يف  �لــوطــن 
�لتي  �لأخطاء،  �رتكاب  و�لتمادي يف  �شر�حه  �طلق 
هي �أخطاء فادحة تتعلق بخيانة �لوطن. ونق�شد بها 
بخ�ض.  ثمن  مقابل  ــرو�د،  �ل �لفنانني  لوحات  �شرقة 
لقد �كتملت خيانة )�آر�بخا( مع )فردريك( بعد �أن 

قّرت بخيانة تزوير �للوحات و��شتبد�لها بالأ�شلية.

لعل الكاتب العراقي، يف جمال ال�شرد الق�ش�شي والروائي، اجنذب اإىل حا�شنة املوروث 
القدمي يف تناول العالقات املختلفة من الأزمنة املتغرية. ومدينة كركوك حظيت مبثل هذا 

الهتمام، ل ل�شيء �شوى من اأجل تعميق الدللة املرجتاة من مداولت الن�ض،

جا�شم عا�شي
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�أهم �ملجلت �مل�شرية و�للبنانية مبا�شرة للب�شرة 
�شبيل  على  �ملجلت  هذه  ومن  �ملطار،  طريق  عن 
�ملثال ل �حل�شر: )جملة �لهلل، وجملة طبيبك، 

وجملة �لكو�كب، و�آخر �شاعة، و�لعربي وغريها(.
منتجع الأدباء

 كثري من رو�د �ملكتبة �لقد�مى يحبذون �أن يطلقو� 
عليها ��شم موؤ�ش�شها )مكتبة في�شل حمود(، فقد 
و�لق�شاة  و�لأ�ــشــاتــذة  �لأدبـــاء  مــن  كثري  �رتــادهــا 
و�لقر�ء من خمتلف �مل�شتويات �لثقافية، �إذ مل يكن 
هناك �شيء ُيغني عن �لقر�ءة، ومن �لأ�شماء �لتي 
�لكبري  �لعر�قي  �ل�شاعر  �ملكتبة  على  ترتدد  كانت 
�جللو�ض  له  يحلو  كــان  �لــذي  �ل�شياب  �شاكر  بــدر 
على ُرزم مرجتعات �ل�شحف �لقدمية ما�شكًا ورقة 
�أبيات �ل�شعر  وقلم ر�شا�ض ليدّون ما يح�شره من 
�أثناء جلو�شه يف "�لأهلية"، وكذلك �لعامل �لقا�شي 
�ل�شيد عبا�ض �شّر، و�لقا�شي م�شطفى علي �لذي 
�أ�شبح وزيرً� للعدل، و�ل�شعر�ء عبد �لو�حد �لعطار، 

وغريهم،  �جللبي،  علو�ن  و�شامل  �لرّماح،  ومقبل 
�لدكتور  �لر�حل  فمنهم  تلهم  �لــذي  �جليل  �أمــا 
جلامعة  رئي�شًا  �أ�شبح  �لــذي  علو�ن  عبا�ض  علي 
�لب�شرة عام 2005 م، و�ل�شاعر حممود �لريكان، 
حممود  �لر�حل  و�لقا�ض  خ�شري،  حممد  و�لقا�ض 
�لعايف،  جا�شم  �لناقد  و�لكاتب  �لــوهــاب،  عبد 
و�ل�شاعر كاظم �حلجاج، و�ل�شاعر �لر�حل ح�شني 
عبد �للطيف، و�لرو�ئي كاظم �لأحمدي ، و�لكثري 

من �لأدباء مبختلف �أجنا�شهم �لأدبية.
حتّدي احل�شار

�لذين  �ملكتبة  رو�د  عن  م�شطفى  �ل�شيد  يخرنا 
كانو� يتز�يدون على نحو م�شتمر، ملا تتمتع به من 
جايلتها،  �لتي  �لأخرى  �ملكتبات  عن  تختلف  ميزة 
�إذ �شعى في�شل حمود منذ تاأ�شي�شها �ىل �أن تكون 
�لعناوين  من  موجود�تها  بتنوع  منوذجية  مكتبة 
و�ل�شيا�شة  و�لتاأريخ  و�لأدب  �لعلم  فــروع  بجميع 
تكون  باأن  متيزت  كما  و�لدين،  و�لفل�شفة  و�لفكر 
�لدوريات  �ملطبوعات من  ل�شتى  �لوكيل �حل�شري 
�لأ�شبوعية  �ملجلت  �أ�شهر  �إىل  و�ملحلية  �لعربية 
و�لــ�ــشــهــريــة و�لــفــ�ــشــلــيــة، كــذلــك كــانــت �لــوكــيــل 
يف  �ل�شادرة  �ل�شحف  جميع  لتوزيع  �حل�شري 

�لعر�ق وما تز�ل كذلك. 
�نتقلت �ملكتبة �ىل �جلانب �ملقابل ملوقعها �لأ�شلي 
بعد  وذلـــك  �ل�شابق  مــن  ــع  �أو�ــش حمــل  يف  تقريبًا 

عام  ويف  �لكبري،  �لب�شرة  جامع  ببناء  �ملبا�شرة 
19٧8م �نتقل موؤ�ش�شها �ىل رحمة �هلل ليت�شلم ولده 
�لبكر غازي مهمة �إد�رة �ملكتبة وبد�أ بالتطوير من 
حيث تنويع �لكتب و�لعمل كذلك ببيع �لقرطا�شية 

ولو�زمها. ي�شيف �لكتبي م�شطفى غازي قائًل:
- بد�أ �لعمل يف �ملكتبة يزدهر وينمو حتى �شنو�ت 
�لعر�ق  على  فر�ض  �لــذي  �لقت�شادي  �حل�شار 
حيث �نح�شرت جتارة �لكتب كما يف باقي �لأعمال 

�لتجارية �لأخرى.
نك�شة احلريق

غريت  �لتي  �لكبرية  �لنك�شة  عن  كذلك  يخرنا 
�أحد�ث  يف  بالكامل  �أحرقت  حني  �ملكتبة،  جمرى 
بهّمة  لكن   ، 1991م  عــام  �ل�شعبانية  �لنتفا�شة 
نه�شت من  في�شل حمود   �لر�حل غازي  و�إ�شر�ر 
�لتاأريخي  �إرثــهــا  مــن  �لكثري  فــقــد�ن  رغــم  جديد 

ومقتنيات �شخ�شية وكتب مهمة.
�لعر�ق  على  طــر�أ  �لــذي  �ل�شيا�شي  �لتغيري  بعد   -
على  �لعر�ق  يف  �لكتب  �شوق  �نفتح  م   2003 عام 
�لعر�قية ملختلف  �ل�شوق  تعط�ض  ب�شبب  م�شر�عيه 

�نو�ع �لكتب �لتي كانت حمظورة �شابقًا.
حتويلها  حمود  في�شل  قررغازي   2016 عام  ويف   
�لبكر م�شطفى،  ولده  وتوزيع مبعّية  ن�شر  د�ر  �ىل 
�لأهلية  د�ر�ملكتبة  عن  ي�شدر  مطبوع  �أول  وكــان 
للقا�ض  �شرخة(  )�شدى  كتاب  و�لن�شر  للتوزيع 
كتاب  تبعه  خ�شري،  حممد  �ملــعــروف  �لب�شري 
للكاتب  �شيا�شية(  مقالت  جمموعة   / )بــهــار�ت 

و�ل�شاعر �لب�شري �ملعروف كاظم �حلجاج. 
- ما ز�لت �لد�ر م�شتمرة يف ن�شر نتاجات �ملوؤلفني 

�لعر�قيني وطباعتها من حمافظات �شتى.
انت�شار غري م�شبوق

م�شطفى  �حلفيد  ت�شلم  غــازي،  �ل�شيد  وفــاة  بعد 
و��شتمر  و�لـــــد�ر،  �ملكتبة  �إد�رة  في�شل  غـــازي 
بالإ�شافة و�لتطوير عر �إقامة معار�ض �أو �مل�شاركة 

يف معار�ض تقام يف �لب�شرة لطلبة �جلامعة.
عامًا،   91 �لأهلية  �ملكتبة  عمر  �أ�شبح  و�لــيــوم،    
�لب�شرة  �إىل حملت متقاربة يف منطقة  و�نتقلت 
لها،  ثابت  مكان  �مــتــلك  عــدم  ب�شبب  �لقدمية 
�لإبد�ع  من  ومكانية  زمانية  م�شاحات  لها  متمنني 

و�لتاألق.

اآية من�ش�ر

ما تزال �شل�شلتنا الطويلة مثل قالدة حب يف عنق احلياة، م�شتمرة، بحبات 
لوؤلوؤ تخرج لنا يف هيئة مكتبات اأثرت العراق بثقافة هي الأعمق والأعرق يف 
املنطقة، و�شتبقى جملة "ال�شبكة العراقية" تنّقب يف اأقا�شي املدن بحثًا عن 

عوامل اأخرى. ومكتبة اليوم هي املكتبة الأهلية يف الب�شرة، التي تبلغ من العمر 
اأكرث من 90 عامًا وما زالت حتى هذه اللحظة تن�شد اأغاين احلياة.

حقيقة البداية
عام  �لب�شرة  حمافظة  يف  �لأهلية  �ملكتبة  �أُ�ش�شت 
ولد  �لــذي  حمود،  في�شل  �لر�حل  يد  على   1928
يف �لب�شرة / ق�شاء �شط �لعرب، وقرر �أن يوؤ�ش�ض 
كانت  �لتي  �لثقافية  ب�شبب �حلركة  مكتبة �شغرية 
ت�شهد �ت�شاعًا و��شحًا يف تلك �لفرتة و�لذي �شجعه 
رجــالت  مــع  �لو��شعة  علقاته  �أي�شًا  ذلــك  على 
�ملكتبة،  ليفتتح  و�ل�شيا�شة  و�لقانون  و�لأدب  �لفكر 
وحتديدً� يف منطقة �لب�شرة �لقدمية، حيث كانت 
�لر�حل  و�أطلق  �لتجاري،  �ملدينة  مركز  وقتها  يف 
قّلة  ب�شبب  رمبــا  )�لأهــلــيــة(،  ��شم  مكتبته  على 

تاأ�شي�شها،  وقت  �لتجارية(  )�أي  �لأهلية  �ملكتبات 
لذلك �أتت �لت�شمية لهذ� �ل�شبب على �لأرجح، كما 

يخرنا حفيده �ل�شيد م�شطفى غازي بالقول:
لها  ــان  ك �ل�شبعينات  يف  �حلــاكــمــة  �ل�شلطات   -
�ملحال  �أغلب  �أ�شماء  تغيري  قــررت  �إذ  �آخــر،  ر�أي 
�لتجارية، �لتي تندرج �أ�شماوؤها حتت م�شّمى حزبي 
�شمنها  ومن  �آنــذ�ك،  يو�شف  كان  كما  رجعي،  �أو 
)�ملكتبة �لأهلية(، مع �أن �ملرحوم في�شل حمود مل 
و�إمنا كان  �لأهايل،  �أية �شلة بجماعة  تكن تربطه 
ذ� نَف�ض قومي، وهو من موؤ�ش�شي حزب �ل�شتقلل، 
فتغري ��شم �ملكتبة �ىل )مكتبة �لفكر �لعربي(، ثم 

)�ملكتبة  �لأ�شلي  ��شمها  �إرجاع  �رتاأينا   2003 بعد 
�لأهلية( ملا يحمله من قيمة تاأريخية وتر�ثية منذ 

بد�ية �لتاأ�شي�ض يف �لعام 1928.
النت�شار العربي 

�لعربية،  �لن�شر  بدور  �لت�شال  حمود  في�شل  بد�أ 
ــــك ل�ــشــتــري�د  ــنــايــة، وذل ــب ــل �ملــ�ــشــريــة مــنــهــا و�ل
�ملطبوعات وتوزيعها يف �لب�شرة، ومن دور �لن�شر 
�للبناية �لتي تعامل معها يف حينها: )د�ر �لعودة، 
�أما  �لعلم للمليني وغريها(،  �لطليعة، ود�ر  ود�ر 
�لدور �مل�شرية فمنها: )د�ر �لهلل، ود�ر �ملعارف، 
ومكتبة مدبويل وغريها(، �إذ كانت ت�شل للمكتبة 

 عامًا حتت �شلطة املطب�ع

املكتبة الأهلية يف الب�شرة.. 
عنف�اٌن دائم
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مقداد عبد الر�شا

عدة  للمخرج  وجهت  لقد  فر�نكو(،  ــام  �أي �ىل 
�حللم،  �مل�شهد  يحذف  �أن  عليه  بــاأن  تهديد�ت 
لي�ض  )تانكو(  قاطع.  ب�شكل  ذلــك  رف�ض  لكنه 
كل  �ــشــاور�  فيه  و�شع  نهائيًا  ��شتعر��شًا  فقط 
طاقته و��شتطاع �أن يجمع فيه �لروؤية �ل�شيا�شية 
برد  زخــات  �إنــه  �آن،  يف  و�ل�شينمائة  و�جلمالية 
نظريها  قــلَّ  حركة  مع  �لأجـــو�ء  يف  يتناثر  ثلج 
حينما   1982 �لعام  �ىل  يعيدنا  �إنــه  للأج�شاد، 
بجمال  �أغـــوت  �لــتــي  �لــ�ــشــاحــرة  تلك  لنا  قــدم 
�أح�شان  يف  لتنتهي  �لر�شيقة  وحركته  ج�شدها 
�أحبها بجنون، طعنة و�حدة  �لذي  ذلك �ملدرب 
يف  �أي�شًا  هنا  �لنهاية،  حتى  تــدوم  لقبلة  كافية 
)تانكو( قدم لنا موهبة لحد لطاقتها و�نفعالها 
�شاور�:  يقول  ما�شرتو(.  �لباهر)مايا  وج�شدها 
كل  يقع يف حبها  فتاة  لفيلمي  �أختار  �أن  "�أردت 
�شغفنا،  لقد  فعًل،  ماحدث  وهذ�  ير�ها"،  من 
تتحرك يف  وهي  �ل�شاحرة  بتلك  �لنّظارة،  نحن 

فلك �ل�شوء و�لتانغو و�لع�شق.
�أن  بعد  نت�شاءل  �أن  �إل  لدينا  يبق  مل  �أخـــريً�   
هل  �لر�ئعة:  �لب�شرية  �ملتعة  هــذه  من  ننتهي 
هذ�  يف  �ل�شخ�شية  جتربته  عن  �شاور�  حتدث 
من  �شخ�شيًا  عانى  فلقد  رمبا،  �لر�ئع؟  �لتانغو 
بفرتة  �لفيلم  هذ�  ينجز  �أن  قبل  عاطفية  هزة 
ق�شرية، لقد �أر�د �أن يعّرعن ماأ�شاته �لد�خلية 
�لظروف  كانت  مهما  ومو�شيقى.  وغناًء  رق�شًا 
فاإنه  �لب�شرية  �لتحفة  هذه  لإجناز  دفعته  �لتي 
�أجنزها  �لتي  �لأفـــلم  �أف�شل  من  و�حـــدً�  يعد 
فيلمه  بعد  �ملهنية  حياته  يف  �ــشــاور�  كارلو�ض 

�لأخاذ )كارمن(.

خ����������ي����������ال

�لكتابة مبا�شرة �ىل �ل�شينما حتتاج �ىل خيال، و�خليال �أهم من �ملعرفة، و�ملعرفة لتاأتي من �لت�شكع 
و�جللو�ض يف �ملقاهي، فاملقاهي يف �لعامل وجدت من �أجل �لإنتاج، �إنتاج �ل�شعر و�لر�وية و�ل�شينما. مّر على 

�لعا�شفة �أكرث من �شتة ع�شر عامًا ومل جند فيلمًا يع�شف بنا، مل؟ لأننا نتخذ من �ملقاهي مكانًا للتبجح 
و�لرثثرة غري �ملجدية، �حلال لي�ض �لآن فقط، �إنها حالة يت�شف بها �لبع�ض للأ�شف منذ زمن بعيد، وتفق�ض! 

�أف�شل �إجناز�تنا ي�شفق لها �أ�شدقاوؤنا فقط ول يعرفها �لعامل، �أي�شًا للأ�شف.

هال �شينما

�ل�شحر  حيث  �إ�شبانيا  بــلــده  فلمنكو  يــرتك 
�ىل  وي�شافر  �لفذ  و�لإيقاع  �ملتنا�شق  و�لن�شياب 
�لأرجنتني لي�شنع فيلمًا �أخاذً� �شاحرً� �شفق له 
�إ�شبانيا  �بن  �شاور�  كارلو�ض  به.  ورحبو�  �لكثري 
و�ل�شغوف  �لر�ق�شة  �شينماها  وعا�شق  �لفذ 
بيانو  عازفة  �أمــه  فــن،  �بــن  فهو  بالفوتغر�ف، 
�فــلمــه)16  �أول  �شنع  ر�ــشــام،  �نتونيو  و�أخـــوه 
حتى  �لع�شق  هذ�  1950و��شتمر  �لعام  يف  ملم( 
هذه �للحظة )8٧ عامًا(�لتي ي�شجل فيها حتية 

كبرية �ىل بيكا�شو و�لكرينكا)قيد �لإجناز(.
�ملو�شيقى  بــالإيــقــاع،  متعلق  �أفــلمــه  �أغــلــب  �إن 
هو  تانغو  ـــدم(،  �ل عر�ض  )كــارمــن،  و�لــرقــ�ــض 
�لأكرث �شحرً�، مغامرة خطرية، فاإما �أن ن�شفق 
له �أو �أن ندير له ظهورنا ونرتك �لقاعة. �شاور�، 
خارطة  فــوق  و�شعته  �لتي  خطو�ته  من  �لو�ثق 
�لأر�ض بعد �أن قدم لنا فيلمه �لأخاذ )كارمن( 
ــــــــــزة كــــان  1982)جــــــــــائ
)رق�شة  و�لأن  �لكرى( 
تف�شح  �لتي  �لتانغو( 
�أمــــريكــــا  روح  عــــن 
برمتها،  �للتينية 
�ـــــشـــــاور� 

ي�شري  كمن  ومغامرة،  بجنون  باإيقاعها  مي�شك 
�أن يقطع �مل�شافة  فوق حبل يف ف�شاء عاٍل فاإما 

بنجاح �و يهوى �إىل �لأر�ض وتنتهي حياته.
كيف ميوت �ل�شحرة ؟ �شاور� يعرف �أدو�ته بدقة 
متناهية، بني فلمنكو �إ�شبانيا وتانغو �لأرجنتني 
هــنــاك جمــمــوعــة مـــن �لأفــــــلم قــــام �ــشــاور� 
�جلنوب،  �أطــلــق،  �لــــدور�دو،  منها  بتحقيقها، 
مار�ثون.. لكن و�حدً� من جمموع هذه �لأفلم 
هو  �جل�شدية،  �إيقاعاته  م�شاف  �ىل  يرتِق  مل 
بالرق�ض  باملو�شيقى  وحركاته  باجل�شد  �شغوف 
لتخ�شر  بقوة  �لأر�ـــض  ت�شرب  �لتي  ــالأقــد�م  ب
وتطفو وترتفع حتى تغطي �أركان �لأرجنتني، بل 
يف  �شاور�  يقدمه  �أن  ميكن  كان  تانغو  و�لعامل. 
غابات،  �لأخــاذ،  �لطبيعة  �شحر  حيث  �إ�شبانيا 
ل �أن يجرب �إيقاعه  مع�شكر�ت �لغجر، لكنه ف�شّ
هي  �أ�شهر  �شتة  �لأرجنتني.  �لأ�شل:  �لبلد  يف 
وقع  �لفيلم،  فيها  �شور  �لتي  �لزمنية  �لفرتة 
�ختياره على �شتديو مب�شاحة تقدر بـ 1200 مرت 
مربع و��شتعان بو�حد من �أف�شل مدر�ء �لت�شوير 
�أن  بالإمكان  �ــشــتــور�رو(.  )فيتوريو  �لعامل  يف 
�أ�شماء عدة ل�شحره وجماله،  نعطي هذ� �لفيلم 
ممكن �أن ن�شميه مر�يا، �إذ �أن و�حدً� من �أبطال 
هذ� �لفيلم هو �ملر�يا وكيف وظبها �شاور� ب�شكل 
�ــــشــــاحــــر حــتــى 
ظهور  لتخ�شى 
�لــــكــــامــــري� 
�أحـــــد  يف 
ــاهــد  ــش ــ� م
�لـــفـــيـــلـــم، 

�جلدر�ن كلها مر�يا، ت�شاأل نف�شك �أين �لكامري� 
�إذن و�أين و�شع �ل�شوء؟ ياأخذك �شحر �لأج�شاد 
هذ�  لفيلمي  �أردت  "لقد  �ل�شئلة،  هذه  وتن�شى 
يجب  �ملو�شيقية  �لأفـــلم  لأن  ب�شيطًا  يكون  �أن 
فيلم  ــه  �أن على  نتفق  نحن  ب�شيطة".  تكون  �أن 
�لأج�شاد  من  جمموعة  فقط  لي�ض  لكنه  ب�شيط، 
ت�شرب �لأر�ض بقوة، هناك �أرو�ح ملتهبة حتلق 
عاليًا يف ف�شاء �لأرجنتني، ف�شاء �لعامل �أجمع، 
�حلكاية  و�لأقـــد�م.  �لأج�شاد  ل  يتحرك  �لعقل 
يعي�ض  فنان  حول  تدور  �ملخرج  لنا  يرويها  �لتي 
�أن  بعد  نف�شه(  �شاور�  هو  )رمبا  عاطفية  �أزمــة 
هجرته زوجته، يتو�شل �إليها �أن تظل معه لكنها 
ترف�ض ذلك، ولكي ين�شى حمنته و�لعذ�ب �لذي 
جّلة  يف  يغو�ض  �أن  عليه  وجــوده  معنى  يخلخل 
�لعمل، يف جّلة �لتحليق، �لرق�ض هو �أحد �أدو�ت 
عن  فيلمًا  ي�شنع  �أن  يقرر  �خلل�ض،  �لتطهري، 
يقابل  �لليلية  �لنو�دي  �أحــد  يف  �لتانغو.  رق�شة 
و�شط  كبري  نفوذ  وذ�  لل�شبهات  مثريً�  �شخ�شًا 
�أجو�ء �لليل، �لليل �لأحمر، يطلب منه �أن يعريه 
�لفتاة �ملم�شوقة �ل�شاحرة �لتي تعي�ض معه للقيام 
م�شتبكًا  نف�شه  يجد  وبلمحة  �لفيلم،  بــاإجنــاز 
ــر و�لـــروح  بعلقة حــب مــع هــذ� �جلــمــال �لآ�ــش
�لطائرة، ما يجعل حياتها يف خطر د�ئم. وهكذ� 
�أي�شًا  يدخل �لفيلم يف �لفيلم كما يف )كارمن( 
م�شاهد  �أف�شل  من  و�حــدً�  �شاور�  يحقق  حيث 
تطيح  �لــ�ــشــريــرة  �لــقــوى  يجعل  حينما  �لفيلم 
�أن  بني  �لــتــو�زن  و��شتغلل  و�لعفوية  باجلمال 
تكون تابعًا ومتبوعًا. �حللم هو مايحققه �ملخرج 
يف حياة �لعا�شق و�ملع�شوقة )هذ� �مل�شهد �أعادين 

السنة الرابعة عشرة العدد )346( 14 تشرين االول 2019 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

39 38

�شاورا الإ�شباين 
يرق�س يف الأرجنتني



السنة الرابعة عشرة العدد )346( 14 تشرين االول 2019 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

41 ف�����اش ب���اك40

ميد  متلون  بورتريتاته  يف  كما  لــوحــاتــه  يف  وهــو   
�إيجاز  �إىل  فيغادره  �لك�شف  يحرقه  حتى  �لأ�شفر 
�أن  للفر�غ  تاركًا  وينح�شر  �للون  فيه  يتقل�ض  �آخــر 

ياأكل �للوحة متحدثًا ب�شوته �ملديد.
 نعم، مل ينل فرهاد ماي�شتحقه من ذيوع �ل�شهرة، 
فحمه  و�أقــلم  فر�شاته  يختر  �أن  يوثر  د�ئمًا  لأنــه 
�ملو�د  من  �لكثري  ورمبا  و�لآلت،  و�لزيت  و�ملائيات 

�لأولية �لتي يتنف�شها �لت�شكيل �ملعا�شر.
�أتــذكــر بــو�ــشــوح كــل تلك �خلــطــوط �ملــتــد�خــلــة يف 
فيها،  �شيوغل  �أنــه  ظننت  حتى  �لأوىل  ��شتغالته 
لكنه فتح بابًا و�أغلقه ليم�شي لتجربة �ملّد �أو �خلط 
ممو�شق،  ن�شاز  لكنه  �لفر�غ،  يف  و�لنا�شز  �ملمدود 
وح�شابات  و��ــشــحــة  عفوية  �إىل  يجنح  ــض  مــدرو�

متغايرة، هو يف لوحته مو�شمي �إىل حد بعيد، كاأنه 
�ألو�ن  و�شطوع  كرد�شتان،  مناخ  تقلبات  مع  يتناغم 
�ألو�نه  كثري�  ��شتوقفتني  و�ل�شجر.  و�ل�شماء  �جلبل 
هذ�  بل  �خلانقه  و�لدكنة  �لقتامة  لحتتمل  �لتي 
ومــّده  �شحقه  �لقامت  �للون  تذويب  على  �ل�شتغال 
�أو  �بت�شامة  �أو  �شكونًا  �أو  �شحكة  ليكون  وت�شذيبه 
حزنًا ليعلو �شوته، هو حزن عفيف، �شادح، �إلهي، 
بال�شجن  �ملــلأى  �جلنوبية  �لزهرييات  تلك  ي�شبه 

�جلميل.
جمهرة  ربيب  هــو  بــل  مدر�شة،  لي�ض  بيبو  فــرهــاد 
�شري  بعطا  بــدءً�  �لكرد  �لعر�ق  فناين  كبار  من 
�نتمائه  بــقــدر  وهــو  وغــريهــم،  خــيــاط  و�إ�شماعيل 
وحافظ  ح�شن  فائق  لتجارب  بعمق  ينتمي  للجبل 

ميثل  ورمبــا  حممد،  وفاخر  �شيت  ووليد  �لــدروبــي 
فرهاد مدر�شة �ملغايرة تلك �لتي لتقف عند حدود 
�ل�شئله  يف  و�لنحت  و�حلفر  �لبحث  بل  �لأ�شلوب 
و�ل�شغف.  و�لف�شاء  �لــلــون  ــات  �إجــاب �إىل  و�ــشــوًل 
بيبو  �ألــو�ن فرهاد  �ملمتد يف  �لرتك  �شحر  ولنن�شى 
تاأتي  ولذ�  هناك،  �حلديثه  باملد�ر�ض  �لعارف  وهو 
�ألو�نه خليطًا من �أ�شو�ت متد�خله مزدحمة �شجية 
�أنه  �إل  �لفن،  بتدري�ض  �ن�شغاله  ورغــم  ور�ق�شة. 
يخرج عن تلك �لقو�عد �لقاتلة ليمار�ض �شغبه على 

ج�شد �للوحة.
نعم، فرهاد بيبو هو �أحد تلك �لأ�شو�ت �لعالية يف 
�لفن �لعر�قي ورمبا �شي�شهد �لغد علوَّ كعبه وتفرده 

يف م�شاحاته �لبحثية.

فرهاد بيب�... 
مدر�شة ال�شغف

كدائمًا.. يذهلني فرهاد بيبو، 
الفنان املتميز وال�شتثنائي 
مبفاجاآت �شارة جتعل قلبي يطري 
فرحًا. اأنا اأحب خطوط هذا الفنان، 
لأنها لتقف عند حدود، فهي 
دائمًا مّيالة للتجريب والتحديث 
واملغايرة والبحث، لذا من جمموعة 
بورتريتاته لجتد املت�شابه، بل اأنه 
يوغل يف اأ�شلوب حتى ين�شج فيغادره 
اإىل اآخر بحثًا عن روح اأخرى ولون 
اآخر وبعد جديد.

اأحمد هاتف



حبيب العجمي والكاريات
يف مدخل �إعد�دية �لكرخ للبنني ينت�شب مبنى مهيب 
هو مرقد رجل �لدين �ملت�شوف حبيب �لعجمي، وقد 
�أيام  �خلــو�يل،  �لأيــام  يف  متو��شعًا  �ملرقد  هذ�  كان 
�لأربعينات  �شنو�ت  يف  �ملا�شي.  �لقرن  خم�شينات 
�ل�شرقي  �شماله  �ىل  تقع  كانت  �ملا�شي  �لقرن  من 
على م�شافة مئتي مرت تقريبًا قي�شرية كبرية حتوي 
�ملكان  هــذ�  من  تبد�أ  �لتي  �حلديد  �ل�شكة  عربات 
لتنقل �لر�غبني من �لزو�ر بـ)�لكاريات( من جماور 
�شاحة  �ىل  �لعجمي(  )حبيب  �ل�شالح  �لويل  مرقد 
باب �لدرو�زة يف �لكاظمية لزيارة مرقدي �لإمامني 

�لكاظمني عليهما �ل�شلم.
ت�شحبها  عربة  عن  عبارة  �لــو�حــد  )�لــكــاري(  كــان 
�خليول على �ل�شكة �لتي متتد خمرتقة حملت �لكرخ 
�ل�شاجلية  منطقتي  جمتازة  �لكاظم،  وباب  �لقدمية 

و�لعطيفية حتى دخول �لكاظمية.
�لأعجمية( مكونًا من  �لو�حد )بالكاف  �لكاري  كان 
طابقني وثمن �لركوب )�آنة( و�حدة و)�لآنة( قيمتها 
�لكاظمية  �لــزيــارة  وقــت  ��شتد  ــاإذ�  ف فلو�ض،  �أربــعــة 
)�لــرت�م- �إد�رة  �أخرجت  و�ل�شبت،  �خلمي�ض  يومي 
�لكاريات( عربة بخارية ت�شمى )�لطرزينة( لت�شحب 
�لزو�ر  زخم  ل�شتيعاب  توخيًا  ثلثة  �و  تر�م  عربتي 

وللإ�شر�ع يف �إي�شالهم.
ــــض �جل�شر  ــر مبــحــلت ر�أ� كـــان طــريــق �لــ�ــشــكــة مي
و�ل�شوق �جلديد و�ل�شت نفي�شة و�لتكارتة و�ل�شو�مرة 
حيث  �لكاظم  بــاب  ليدخل  و�جلعيفر  و�لعيثاويني 

ب�شاتني �لعطيفية.
با�شا  �لعثماين �مل�شلح مدحت  �لو�يل  �لرت�م  �أ�ش�ض   
عام 18٧1 ومت رفعه عام 194٧ من قبل وز�رة �ل�شيد 
�شركة  قبل  من  �ل�شارع  تبليط  ومت  �ل�شدر،  حممد 

)ومبي( �لإنكليزية تبليطًا حديثًا.

�لعجمي  حبيب  م�شجد  ــزرن  ي بــغــد�د  فتيات  كانت 
مغرب كل خمي�ض وي�شعلن �ل�شموع طلبًا للمر�د وهن 

يغنني: جينا نزورك ياحبيب �لعجمي
�شمعة �بطولك ياحبيب �لعجمي

�و خطيبها  بعلها  مع  �ملر�د جاءت  �لفتاة  نالت  فاإذ� 
وملأت حائط �لويل �ل�شالح حناء �شاكرة وفِرحة.

 
فر�ض ياقو يف األقو�ض

مدينة  يف  حكيم  يــاقــو  �ل�شعبي  �لطبيب  ��شتهر   
زوجة  �أ�شيبت  ويــوم  �لطب،  يف  بر�عته  )�ألقو�ض( 
باإطلقتني   1931 عــام  بــك  �شعيد  �ليزيدية  ــري  �أم
ياقو  عاجلها  خطاأً  �لأمــري  خــادم  قبل  من  ناريتني 

حكيم و�شاعد يف �شفائها.
ياقو حكيم  من  �شعيد طلب  �لأمــري  �إن  �لــرو�ة  يقول 
�أن يطلب منه ما ي�شاء جائزة لعمله، فرتدد �لطبيب 
فر�شه  منه  فطلب  �لأمــري،  عليه  ــّح  �أل حتى  �ل�شعبي 

�ل�شهرية.
مع  للحكيم  �أهد�ها  فقد  لفر�شه  �لأمــري  حب  ورغــم 
عّدتها �لكاملة وعباءة فاخرة �أي�شًا، ويوم قدم �مللك 

غازي �ىل �ألقو�ض كانت فر�ض ياقو ت�شابق �شيارته!
دير  يق�شد  كــان  �لــذي  غــازي  �مللك  �شيارة  توقفت 
فر�شه  �أن ميتطي  يــاقــو  مــن  وطــلــب  هــرمــز  �لــربــان 
لإكمال �لطريق، نزل ياقو عن �لفر�ض وركبها �مللك 

وركَب ياقو ب�شيارة �مللك حتى باب �لدير.
�ألّح عليه  نزل �مللك عن �لفر�ض �شاكرً�)ياقو( �لذي 
بقبول �لفر�ض هدية، لكن �مللك غازي �كتفى ب�شكره 

وهو يتاأمل تلك �لفر�ض �جلميلة.
 

خالد الق�شاب يعالج عبد الكرمي قا�شم
�لحتاد  لبناية  �ملو�جه  �ليوم  ز�يد  �ل�شيخ  م�شت�شفى 
ي�شمى  عــام 1959  كــان  ــاب  و�لــكــّت لــلأدبــاء  �لــعــام 
�ل�شبتيني  جماعة  �ىل  تابع  وهــو  �ل�شلم  م�شت�شفى 
وفيه عالج �لدكتور �جلّر�ح و�لر�شام خالد عبد �هلل 
�لذي  قا�شم  �لكرمي  عبد  �لـــوزر�ء  رئي�ض  �لق�شاب 
عام  �لأول  ت�شرين  يف  �غتيال  حماولة  �ىل  تعر�ض 
لها  وخطط  تزّعمها  بعثية  جماعة  قبل  من   1959
�لوهاب  عبد  �ل�شحفي  فيها  و�شارك  �لركابي  فوؤ�د 
و�شو�هم،  ح�شني  و�شد�م  �لزيبك  و�شليم  �لغريري 
يد  على  نارمتبادل  باإطلق  �لغريري  فيها  قتل  وقد 

�لزعيم  مر�فق  مع  �لنار  �إطلق  يتبادل  وهو  �شد�م 
فاّرً� ليرتك  �شاقه  قا�شم �جلنابي ويجرح �شد�م يف 
�شارع  يف  ميتًا  �لغريري  �شاحبهم  �لغتيال  حماولو 
�لر�شيد لتك�شف �جلثة عن هوية �جلهة �لتي حاولت 

�لغتيال.
�أ�شيب �لزعيم يف �شدره و�إبطه وكذلك مر�فقه وقتل 
�ىل  متطوع  ب�شيارة  �لـــوزر�ء  رئي�ض  ونقل  �ل�شائق، 

م�شت�شفى �ل�شلم.
يقول خالد �لق�شاب يف ر�شالته �إىل �شديقه �لر�شام 
ر�شالة  تلقى  �إنــه  بهجت  م�شطفى  نــوري  �لــدكــتــور 
تاأمره  �لبتاويني  يف  عيادته  يف  وهو  غا�شبة  تلفونية 

بالتوجه �ىل م�شت�شفى �ل�شلم مع قناين دم كافية!
كان ذلك م�شاء يوم �ل�شابع ع�شر من ت�شرين �لثاين 
كان  �ل�شارع  �إن  هــذ�  بعد  �لق�شاب  ويقول   ،1959
هائجًا، و�إنه تلقى �لأمر دون �أن يعلم م�شدره و�أ�شرع 
�ىل م�شت�شفى �ل�شلم وكان �أول من دخله من �لأطباء 

ويقول:
يتباكون  كــانــو�  �لنا�ض  مــن  كــبــريً�  جمعًا  )�جــتــزت 
�أ�شرعت �إىل قاعة �لعمليات يف �لطابق  وي�شرخون. 
�لعلوي حيث وجدت عبد �لكرمي قا�شم تغطيه �لدماء، 
وكاأنه يخطب بني �جلماهري..  يتكلم بحما�شة  وكان 
بع�ض  �ىل  كلمه  ووّجــه  بعدي  �ل�شحة  وزير  وو�شل 
�لأطباء �ل�شوفييت يف �لقاعة، و�أمرهم باخلروج ثم 
تقريرك  �لآن.. �فح�شه وقدم  �مل�شوؤول  �أنت  قال يل 
طلقًا  هناك  �أن  �ل�شريع  �لفح�ض  بعد  �أجبته  عنه، 
ناريًا يف �لإبط �لأي�شر و�آخر يف �لع�شد �لأي�شر، و�آخر 

�جتاز �لكتف �لي�شرى ور�بعًا يف جو�ر �ل�شدر وحالته 
�لعامة م�شتقرة، ثم بد�أت باإجر�ء �لعملية ل�شتخر�ج 

�لطلقة من �لإبط حتت �ملخدر �ملو�شعي(.
للعقيد  �ل�شقيق  �لأخ  هو  �ل�شّو�ف حممد  �لوزير  كان 
�نقلبية  حركة  تزعم  �لــذي  �ل�شو�ف  �لوهاب  عبد 
يف �ملو�شل يف 8-�آذ�ر 1959 �أدت �ىل مقتله و�إعد�م 
�ل�شباط �لذين تعاونو� معه، لكن حممد �ل�شو�ف ظل 
على موؤ�زرته لرئي�ض �لوزر�ء، وقد ��شتعان ب�شديقه 
لثقته  �لق�شاب  خالد  �جلــر�ح  بالكرخ  طرفه  و�بــن 
�لق�شاب  �هلل  عبد  �ل�شيد  �بــن  هو  و�لق�شاب  بــه، 
رئي�ض �ملجل�ض �لنيابي يف �لعهد �مللكي �لذي ��شتقال 
مع  عقدت  �لتي  بورت�شموث  معاهدة  على  �حتجاجًا 

بريطانيا عام 4٧.
�لزعيم  جــر�حــة  يف  عمله  خــالــد  �لق�شاب  ي�شف 
ر�شالته  يف  ــقــول  وي �جلــــروح  خــيــاطــة  يف  وجنــاحــه 
بهجت:  م�شطفى  نــوري  �لطبيب  �لر�شام  ل�شديقه 
لإ�شعاف  ذهبت  للزعيم  عمليتي  من  �نتهائي  )بعد 
وجهه  كــان  ــذي  �ل �جلنابي  قا�شم  �لرئي�ض  مــر�فــق 
�ل�شباط  "قلنا له ل تعدم  بالدم وكان يردد  ملطخًا 
�خللق  رجًل عايل  �جلنابي  ي�شمعنا" وكان  لكنه مل 

فا�شًل(.
�لزعيم  يعود  ظل  �لذي  �لق�شاب  خالد  كلم  �نتهى 
مع جمموعة من �لأطباء �لعر�قيني حتى خروجه من 
ذلك �مل�شت�شفى �لذي ي�شمى �ليوم )م�شت�شفى �ل�شيخ 
ومو�ده  ببنايته  �لعربية  �لإمار�ت  دولة  لعناية  ز�يد( 

�للوج�شتية وت�شغيل بع�ض �أطبائها فيه.

 با�شم عبد احلميد حم�دي

اأماكن و�شخ��س
جينا نزورك ياحبيب العجمي..

فر�ض الأمري وامللك غازي..
م�شت�شفى ال�شيخ زايد اأيام زمان..
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�لكوميدي  �لفن  �أهم جنوم  من  و�حد  �شطع جنم  �ملن�شرم  �لقرن  �شتينات  بد�ية 
�لعديدة  �لرغم من م�شاركاته  �أيقونات بغد�د وجمالها وحمبتها،على  و�أيقونة من 
متثيًل مع فرقة �لزبانية ودوره �ملهم يف فيلم )من �مل�شوؤول(، �إل �أنه مل ي�شطع �إل 
يف برنامج ظل طويًل يف �لذ�كرة �جلمعية. �إنه برنامج )�شندوق �ل�شعادة( �لذي 
كان يقدمه �لفنان �لر�حل فخري �لزبيدي ومن خلله، وكما ذكرنا، �شطع جنمه 
�لذي دفع  �لرنامج  �إد�رة ذلك  �لزبيدي من حلوة روح وقدرة فائقة يف  ملا لدى 
�لكثري من �لنا�ض لقتناء �أجهزة تلفزيون ملتابعته )و�للي ماعنده �مكانية ي�شرتي 
تلفزيون يروح عند �جلري�ن بكل ترحيب(، ولد �لزبيدي يف �لعام 1925 يف حملة 
هو  كان  �لزبانية  فرقة  تاأ�ش�شت  حينما  �لزبيدي،  ر�شول  فخري  هو  �حليدرخانة، 
و�حدً� من �أع�شائها مع �حلاج ناجي �لر�وي وحممد �لقي�شي وناظم �لغز�يل وحامد 
�لأطرقجي، �لزبانية قدمت �لكثري من �لأعمال �لتلفزيونية �أهمها متثيلية )�شلتاغ( 
وهي عن حياة �ملطرب �شلتاغ �لذي ج�شده �ملطرب �لكبري �لر�حل يو�شف عمر. ولعل 
وحر�شه  �لــدوؤوب  و�شعيه  و�جلميلة  �لرهيفة  �لزبيدي  وروح  �أناقة  ليعرف  �لبع�ض 
�لعا�شمة،  �أمانة  يف  كموظف  عمله  خلل  من  بغد�د  مبدينة  �لعناية  على  �لكبري 
تاريخ  موؤلف مهم يحكي عن  وله 
حتى   1900 )مــن  بعنو�ن  بغد�د 
و�ملــفــيــد  �جلـــامـــع   1934 �ــشــنــة 
حتى  �لزبيدي  ظل  و�لظريف(. 
وقــبــل رحيله  �لأخــــرية  حلــظــاتــه 
�شاحب  ــًا  ــف طــري �لـــــروح  عـــذب 
ــد�دي  ــغ ب و)  �ــشــحــكــة جمــلــجــلــة 
بعنو�ن  م�شرحية  ــف  �أّل �أ�شيل(، 
ــــــرة(، �أخــرجــهــا  ــرة ود�ي ــاي )�ــش
خ�شبة  على  م�شلم  مقد�د  �لفنان 
�أحد  ــا  �أن وكنت  �ملن�شور  م�شرح 
وحكاية  �لــرئــيــ�ــشــيــني،  ممثليها 
فخري  للفنان  هي  �ل�شورة  هذه 
)�لأ�ــشــبــوع(  جملة  يف  �لــزبــيــدي 
لـــزيـــار�تـــه �ملــتــكــررة لــلأ�ــشــتــاذ 
�لقباين  حــافــظ  �ملــذيــع  �لــر�حــل 
حيث كان يعمل حمررً� يف �ملجلة.

و�شل �لقي�شر �لأملاين يف �لعام 1889 �ىل ميناء ��شتانبول، ��شتمرت 
لتزد�د  �ل�شام  �أنحاء بلد  �أ�شابيع جتول خللها يف  �شتة  �لزيارة مدة 
بذلك  وحمققًا  ر�أ�شه  يف  يــدور  كــان  �لــذي  �ملخطط  لتنفيذ  حما�شته 
�لذي  بنك(  �لأملاين)دويت�شك  �لعر�قي  �مل�شرف  على  كبريً�  �شغطًا 
�أوكلت �إليه مهمة تنفيذ �مل�شروع. �لرئي�ض �لتنفيذي للم�شروع نظر �ىل 
هذه �ملغامرة نظرة ريبة وتوج�ض، مل يو�فق، �إل �أن �إ�شر�ر �لإمر�طور 
بهذ�  �جلحيم  )�ىل  �ل�شهرية  جملته  قــال  لكنه  ــر،  �لأم �إىل  �أخ�شعه 
�لمتياز وقطار بغد�د(. �ملهند�شون �لأملان خططو� ملد �شكة حديد يبلغ 
حتى  باملو�شل  مــرورً�  با�شتانبول  بغد�د  تربط  مرت  كيلو   1600 طولها 
�لأوروبية من  بالقارة  �ل�شرق  ربط  يعني  ما  �لعربي  و�خلليج  �لب�شرة 
مباركتهم  من  �لرغم  على  �لإنكليز  �أغ�شب  �لأمر  هذ�  بغد�د،  خلل 
�أن �لتقارب �لعثماين �لأملاين كان يخدم �أهد�فًا تركية،  �إذ  للم�شروع، 
ما يرر �ل�شتياء �لإنكليزي �لفرن�شي. �آخر حلقات �مل�شروع مّتت عند 
نهاية �حلرب �لعاملية �لثانية من قبل �لإنكليز حني مت ربط �جلزء �ملمتد 
بني �ملو�شل و�شامر�ء. �لبناء مت باأمو�ل �إنكليزية �إذ كان �لعر�ق يخ�شع 

للحتلل �لريطاين ما يعني �أن �مل�شروع �كتمل باأمو�ل عر�قية.
�أملانيا  بني  يربط  كــان  �لــذي  �ملو�شل  خط  هي  �ل�شورة  هــذه  حكاية   

و�لعر�ق.

�ل�شحفي  كتب  بال�شر، هكذ�  يبوح  �أن  قبل  �ل�شبلي  رحل حقي 
�لر�حل �شالح �شليمان قبل �أكرث من 35 عامًا، وي�شتمر بالقول: 
�شنة 1929 كان حقي �ل�شبلي يف بد�ياته �مل�شرحية �شابًا و�شيمًا 
وذ� �شوت جميل متحم�شًا للم�شرح، وحني ز�رت �لفنانة فاطمة 
�لفنان عزيز عيد مع فرقتها �مل�شرحية بغد�د  ر�شدي وزوجها 
ور�فقها  �ل�شبلي  حقي  �ل�شاب  �لفنان  بها  �لتقى  �ل�شنة  تلك 
حتى  �شرً�  بقي  �أمر  وحدث  �مل�شرحية،  فرقتها  عرو�ض  خلل 
�لآن، وكنت على و�شك �أن �أكت�شف �ل�شر لول �أن �لفنان �لكبري 
�شوؤ�يل  على  يجيب  �أن  قبل  دنيانا  غادر  �ل�شبلي  �لأ�شتاذ حقي 
ر�شدي؟  فاطمة  �لفنانة  وبني  بينك  �لعلقة  ماهي  هو:  �لذي 
ذلك �أن فاطمة ر�شدي �هتمت خلل زيارتها �ىل بغد�د بال�شاب 
�لفنان حقي �ل�شبلي وقربته �إليها، فكان يلزمها د�ئمًا، وحني 
�قرتب موعد عودتها مع زوجها وفرقتها �ىل �لقاهرة مت�شكت 
ترتيب  وكان لبد من  ��شطحابه معها،  �ل�شبلي وقررت  بحقي 
خا�ض لهذ� �لأمر، وملا كانت �لفرقة قد قدمت �إحدى عرو�شها 
فقد  �شاهده  مبا  �إعجابه  �أبدى  �لذي  �لأول  في�شل  �مللك  �أمام 
حثت فاطمة ر�شدي وزوجها عيد على �أن ي�شاعدها لدى �مللك 

على  ليطلع  م�شر  �ىل  �ل�شبلي  باإيفاد  مو�فقته  على  للح�شول 
�لفنون  �أ�شول  على  ويتدرب  �مل�شري  �مل�شرح  تطور�ت  �آخــر 
�مل�شرحية هناك، ور�شخ �لزوج عيد للأمر وتقدم برجائه �ىل 
�مللك وهو ميتدح موهبة �ل�شبلي. و�فق �مللك على ذلك، وهكذ� 
طو�ل  منها  قريبًا  ليظل  ر�شدي  فاطمة  برفقة  �ل�شبلي  ذهب 
متحم�شًا  وكــان  بغد�د  �ىل  بعدها  عــاد   ،1930-1929 �شنتي 
لتاأ�شي�ض فرقة م�شرحية يقودها بنف�شه، رحل �لثنان، �ل�شبلي 
وفاطمة ر�شدي، عن عاملنا وبقي �ل�شر دفينًا، ل هي �أف�شته ول 
�ل�شبلي فعل ذلك، هل �أحبته؟ وما�لذي جرى يف �لقاهرة طيلة 
�ل�شنتني؟ وحكاية هذه �ل�شورة هي زيارة فرقة فاطمة ر�شدي 
�ىل بغد�د عام 1923، �لفنان حقي �ل�شبلي �لثالث من �ليمني 

ور�شدي و�شط �ل�شورة. 

صور حكايات 

مهم جدا 
 ليحق لأي �شخ�ض او موؤ�ش�شة او جملة او �شا�شة او مواقع الكرتونية 

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

احلق بذلك وبعك�شه �شتكون املحاكم هي الفي�شل.
مقداد عبد الر�شا
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و�لثقة �لد�خلية بتحقيق �شيء مفيد، جتعله ي�شعر مبتعة ب�شيطة لنجاحه يف �لقيام 
بذلك.

عالج غطر�شة الطفل
��شاليب  تغيري  كيفية  عن  مل�شورتي  طلبًا  �لآبــاء  يق�شدين  عندما  توينجي:  تقول 
�أطفالهم �ملتبجحة، �أو�شي يف كثري من �لأحيان بعدد من �ل�شرت�تيجيات �لرئي�شية 

منها: 
ك�شف �مل�شدر �حلقيقي للموقف �ملتعجرف

جائزة  �أو  بكاأ�ض  �لفوز  �أو  �لأوىل  بلقب  �لفوز  عليها  يتعني  �أنه  �بنتك  ت�شعر  هل 
لنيل ��شتح�شانك �و حبك لها؟ �أو هل يحاول �بنك �إقناع �أ�شدقائه �أنه يف �أعماقه 
باأنه غري موؤهل لفعل ما؟ �لو�شول جلذر �مل�شكلة هي طريقك للبحث عن  ي�شعر 

�لتغيري�ت �للزمة و�حللول �لفعالة.
الرتكيز على ال�شخ�شية، ولي�س فقط الأداء

هل توؤكد على �إجناز�ت طفلك )تفّوقه �لدر��شي، لياقته �لبدنية، ح�شده للجو�ئز( 
�أكرث من �شفاته �ل�شخ�شية )�للطف، �لذكاء، �ل�شر، �لخ(؟ �شاعد طفلك على 

�أن يكون �أكرث تفهمًا وتقبًل ملو�طن �ل�شعف و�لقوة لديه.
العرتاف باإجنازات الآخرين

�شّجع طفلك على �لبحث �أي�شًا عن �إجناز�ت �لآخرين ول تتو�َن عن بذل �أق�شى 
�جلهود للإ�شادة مبهار�ت �أقر�نه ونقاط قوتهم �أو مو�هبهم �خلا�شة.
عّزز من ت�ا�شعه و�شجعه على اأعمال الرب

كتحّليه  �ل�شخ�شية  ت�شرفاته  على  بالثناء  بنف�شه  وتفاخره  تباهيه  من  هدئ 
�شكرً�  قول  ب�شرورة  ذّكــره  �أي�شًا،  �لآخــريــن.  جتاه  و�لكرم  و�لعطف  بالتو��شع 

لل�شخ�ض �لذي ي�شيد به.
كتاب "�أنا �أف�شل منك" ي�شاعد �لطفل على �لتو��شع ويطبع يف ذهنه �أن �لغطر�شة 

�ل�شافرة ل نفع لها على �لإطلق.
دلئل على قيامك برتبية طفل متكرب

�لأطفال  متييز  عليك  �ل�شهل  من  �شي�شبح  �لأطــفــال،  من  جمموعة  لعب  عند 
�ملتغطر�شني، فهم يرزون عن غريهم ب�شلوكهم �ل�شيئ، وت�شريحاتهم �حلادة، 
باقي  عن  متفوقني  �أنف�شهم  و�عتبار  �لعايل  و�شر�خهم  بنف�شهم،  وتفاخرهم 
�لأطفال حتى لو كانو� �إخوتهم. ثمة خيط رفيع للغاية بني �لأطفال �لو�ثقني من 
بينهما  �لفرق  ملعرفة  �ل�شفتني  على  يّطلع  �أن  �ملرء  على  و�ملتغطر�شني.  �أنف�شهم 

وفهم ما �إذ� كنت بحاجة للت�شرف قبل �أن ي�شبح �لطفل متعجرفًا.
الطفل ال�اثق من نف�شه واملتعجرف

�أف�شل من غريه،  ب�شكل  �أي عمل  �إجناز  قدرته على  �ملتعجرف يف  �لطفل  يغايل 
بينما يو�فق �لطفل �لو�ثق من نف�شه ب�شكل طبيعي على �إجناز �لعمل.

املفاخرة با�شتمرار
ي�شعى �لطفل �ملتعجرف لإقناع �لآخرين باإجناز�ته و�لتعبري عن ذلك بكل فخر 

وزهو، بينما يفخر �لطفل �لو�ثق من نف�شه بالإجناز�ت �لتي حتققت فقط.
اإخفاء العي�ب

يخفي �لطفل �ملتعجرف عيبه وف�شله وي�شعر بالعار �ل�شخ�شي ول ميهل �لطرف 
�لآخر فر�شة تقبل خطئه �أو حّثه على �لتعلم من �خلطاأ كما يفعل �لطفل �لو�ثق 

من نف�شه عادة.
 ياأخذ �لطفل �ملتعجرف كل �شيء كمناف�شة وي�شدر �لأحكام جتاه �لآخرين، بينما 

يقوم �لطفل �لو�ثق مبر�جعة �شلوكه وتقييمه.
ال�شع�ر بعدم الأمان

وبالتايل  له،  تهديدً�  �لأطفال  بقية  وي�شكل  �لأمان  بعدم  �ملتعجرف  �لطفل  ي�شعر 
من  غريهم  مع  �لو�ثقون  �لأطفال  يتناف�ض  بينما  معهم،  للتعاطف  يفتقر  فهو 

�لأطفال تناف�شًا عادًل.
�ملتغطر�ض ينعدم لديه �إح�شا�ض �لعمل �جلماعي

م�شاهمته  على  يركز  �ملتغطر�ض  �لطفل  فــاإن  جمموعة،  �شمن  �مل�شاركة  لــدى 
لعمل فريق عمل،  نف�شه  �لو�ثق من  ي�شعى  بينما  نف�شه،  �إبر�ز  �لفردية، رغبة يف 

لعتقاده �أن �لنجاحات حُتالف د�ئمًا �أع�شاء �لفريق ول حتالف �لفرد �لو�حد.
املتغطر�س ل يحرتم الآخرين

�لطفل �ملتغطر�ض ل يحرتم �أفكار �لنا�ض ول يهتم بها، بينما يقّدر �لطفل �لو�ثق 
من نف�شه �أفكار �لآخرين.

يحاول با�شتمر�ر هدم معنويات �لآخرين
ل ي�شعر �لطفل �ملتغطر�ض باخلجل من �إيقاع �لأذى ببقية �لأطفال وثني عزميتهم 

بالكلمات و�لأفعال، بينما ي�شاند �لطفل �لو�ثق بقية �لأطفال.
الأ�شباب التي جتعل الطفل يتكرب

�أن حمادثة  لإدر�ك  بحاجة  كبالغني  لكننا  �ملتعجرف،  �لطفل  معرفة  �ل�شهل  من 
�أن  قبل  هذ�  حل�شم  بحاجة  فنحن  يكفيان،  ل  وتوجيههم  �ملتعجرفني  �لأطفال 
نحتاج  ما  كل  كيف؟  هو  �ل�شوؤ�ل  متعجرفني.  بالغني  �إىل  �لأطفال  هــوؤلء  يتحول 

لفعله هو معرفة ما �لذي جعل �لطفل يتكر وملاذ�؟ وميكن �أن تكون �لأ�شباب:
مدح الأطفال اأكرث من الالزم

باأطفالهم  يعتّزون  فتجدهم  باأبنائهم،  �لتفاخر  على  د�ئــمــا  �لآبـــاء  يحر�ض 
و�إجناز�تهم ومينحونهم �هتمامًا خا�شًا. ت�شري �لأبحاث �إىل �أن ��شتمر�ر �لقيام 
بذلك ميكن �أن يقودك لتن�شئة �أطفال متعجرفني، �إذ �شتكون لديهم د�ئمًا نظرة 
م�شخمة ومبالغ فيها عن �أنف�شهم. من �لأف�شل تذكريهم باإجناز�تهم، وبيان �أن 
بقية �لأطفال ل يقلون �أهمية عنهم. هذ� �شيجلب �لثقة لهم ويجعلهم قريبني من 

بقية �لأطفال وينزع عنهم فكرة �لتعايل.
عدم م�شاركة ال�الدين

ثمة عنا�شر مفقودة يف حياة �لطفل، كعدم تو�جد و�لدي �لطفل طو�ل �ليوم، �أو 
�أن �أحد �لو�لدين غري موجود �أو ل يوجد ر�بط �أبوي.
مقارنة الأطفال

و�لدر��شة  �لريا�شية  �لألعاب  �لأطفال يف  �مل�شتمرة مع غريه من  �لطفل   مقارنة 
مع  �شلبيته  من  �لتخل�ض  على  �لطفل  حث  �ل�شروري  من  للغطر�شة،  تعر�شه 

�لآخرين.
�لآن وبعد �أن عرفنا خ�شائ�ض �لطفل �ملتكر و�لأ�شباب �ملحتملة ور�ء ت�شرفاته 
�إىل  �لطفل  حتول  لتد�رك  للت�شرف  بحاجة  نا�شجني  كبالغني  فاإننا  وكلماته، 
متكر. نحتاج مل�شاعدة �أطفالنا كي يعي�شو� حياتهم باأف�شل قدر�تهم بالتعاطف 

و�لإح�شا�ض بالنتماء للمجتمع و�لإح�شا�ض �حلقيقي بالنجاح.

ثمة حالة �شيئة بداأت تنت�شر بني الأطفال هذه الأيام، وهي 
لالأ�شف الغطر�شة. ل يولد اأي طفل متكرب بالفطرة، لكن موؤخرا 
بداأ املزيد من الأطفال يتفاخرون باأنف�شهم ويقارنون مقتنياتهم 
واإجنازاتهم بغريهم من الأطفال. 
غالبًا ما تقوم الغطر�شة على نوع من الوهم، وهي ت�شرف يقوم 
به الطفل لُيظهر اأنه اأكرث اأهمية من بقية الأطفال اأو يعرف 
اأف�شل منهم، في�شعى للحط من �شاأنهم والتقليل من قدرهم. الطفل 
املتغطر�ض يعزز اإح�شا�شه الوهمي بالغرور ويغايل يف تقديره لذاته، 
ويظهر نف�شه كما لو اأنه مبنتهى الكمال ول ت�شوبه �شائبة.

تقي طفلك من 
الغطر�شة

كيف

ترودي ل�دفيغ�، عن م�قع/ مي�شيل ب�ربا
ترجمة: اآلء فائق

و�تخذ  طفلك  لدى  �لغطر�شة  علمات  على  تعّرف  غطر�شة،  �إىل  تتحول  طفلك  ثقة  تدع  ل 
�لتد�بري �ل�شحيحة لت�شحيح هذ� �ل�شلوك.

ممن  كلية،  طالب  �ألف   3٧ بيانات  �لأمريكان  �لباحثني  من  فريق  دّقق  �لدر��شات  �إحــدى  يف 
�رتفعت لديهم �شمات �ل�شخ�شية �لرنج�شية، بال�شرعة ذ�تها �لتي �رتفعت بها وترية �ل�شمنة 

منذ �لثمانينات حتى وقتنا �حلا�شر.
ت�شارع وترية الرنج�شية يف الألفية الثالثة

جان ماري توينجي، عاملة نف�ض �أمريكية بجامعة �شان دييغو تبحث يف �لختلفات �حلا�شلة بني 
 Generation" "�لرنج�شية وباء" و كتاب  �لأجيال، لها �لعديد من �ملوؤلفات منها كتاب 
Me"، تبني �أن وترية �لرنج�شية ت�شارعت ب�شكل لفت يف �لألفية �لثالثة مما كانت عليه �شابقًا.
�لتناف�شية  ثقافتنا  �إىل  منه  كبريً�  جزءً�  �لنف�ض  عاملة  ن�شبت  �لذي  للقلق،  �ملثري  �لجتاه  هذ� 

و�ملادية و"�ملدمنة على �ملديح"، باأنه لي�ض فقط غري لئق، بل �إنه ل يوؤدي ل�شد�قات د�ئمة.
�خلر �ل�شار هو �أن �لأطفال ميكنهم تعلم �لكّف عن غطر�شتهم، و�لأمر مرتوك ملدى �هتمام 

�لكبار وعنايتهم بحياة �أولدهم.
تقول توينجي: ل ت�شيئو� فهمي فاأنا ل �أ�شتخف مبو�هب �أو مهار�ت �أي طفل. هذه �مل�شاألة ل تتعلق 
مبا ميكن للطفل فعله �أو كيف يبدو، بقدر ما تتعلق بهو�شه يف �أنه مبركز �ل�شد�رة، ومدى تاأكده 

من �أن �جلميع ي�شيدون بقدر�ته على ح�شاب بقية �إخوته. 
�إذ� تركت حلالها دون ر�دع، ف�شوف تبقى منطًا من  يذكر �لباحثون �أن حاجة �لطفولة هذه، 

�أمناط حياتهم عند مرحلة �لبلوغ �أي�شًا.
�إح�شا�ض �لطفل بقيمته �لذ�تية يجب �أّل يكون م�شروطًا بح�شوله على ��شتح�شان �لأهل وتلّقي 
�لأو�شمة من �لآخرين، فاأف�شل تقدير لذ�ته هو تقيمه لنف�شه، �إذ يكت�شب �لطفل �شعورً� بالفخر 
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جتولت  �لأزمــة،  هذه  �أ�شباب  على  وللوقوف 
من  عــدد  يف  �لعر�قية"  �ل�شبكة  "جملة 
متفرقة  مــنــاطــق  يف  �لــتــجــاريــة  ـــو�ق  ـــش �لأ�
مــن بــغــد�د ومــع �ملــو�طــنــني وخــرجــت بهذه 

�حل�شيلة من �لآر�ء و�لتطلعات:   
�حلرية  منطقة  يف  كانت  �لأوىل  حمطتنا 
بكثافة  �ملعروف  )�لثانية(  �شوق  يف  ببغد�د 
مــعــرو�ــشــاتــه مــن �لــبــ�ــشــائــع، �ــشــاألــنــا )�أبـــو 
حممد(، �شاحب حمل جتاري، عن �أ�شباب 
�رتفاع ��شعار �ملو�د �لغذ�ئية يف وقت قيا�شي 
تز�منًا مع حدوث �لتظاهر�ت فاأجاب بحّدة: 
�لغذ�ئية  �ملنتجات  �أ�ــشــعــار  نرفع  مل  نحن 
ب�شورة �عتباطية، بل �أن ما دفعنا �ىل ذلك 
من  �لغذ�ئية  �ملحا�شيل  �أ�شعار  �رتفاع  هو 
ما  منها،  نت�شوق  �لتي  �لرئي�شة  )�لعلوة( 
جعلنا نزيد �لأ�شعار �لثابتة مبقد�ر �ألفني �و 
�ل�شلعة  تكلفة هذه  دينار ح�شب  �آلف  ثلثة 
حول  ل  �ملحال  �أ�شحاب  نحن  لذ�  تلك،  �و 
�ملنتجات  يف  �حلا�شلة  بالزيادة  قوة  ول  لنا 

�لغذ�ئية.
بينما يقول �حلاج )�أبو خ�شر( من �لبقالني 
�ملعروفني يف �ل�شوق: لي�ض من �مل�شتغرب �أن 
ترتفع �أ�شعار �ملحا�شيل �لغذ�ئية يف �لأزمات 
يف  �لتظاهر�ت  حــدوث  فمثًل  �ل�شيا�شية، 
�إغلق  �ىل  �أدى  بغد�د  يف  وحتديدً�  �لعر�ق 
منطقة  بني  �ملو�شلة  �حليوية  �لطرق  �أغلب 

و�أخرى ما جعلنا يف حالة �شلل ملدة �أ�شبوعني 
قد  �لتجارية  �ملحال  �أغلب  و�أن  متتاليني، 
�إقبال �ملو�طنني  نفدت منها �لب�شائع جر�ء 
�شيئة  �أمور  من  �لتب�شع خ�شية  على  �لكثيف 
قد حتدث، �إذ توقعو� �أن يكون �لو�شول �ىل 

�ل�شوق مرة �أخرى �شعبًا للغاية. 
قائًل:  بــدلــوه  ــديل  ُي حاكم  �شمري  �ملــو�طــن 
�أ�شعار  ترتفع  �أن  �لغريب  مــن  �أن  �أعتقد 
وت�شتعل  �لــغــذ�ئــيــة  و�ملــنــتــجــات  �لــبــ�ــشــائــع 
قطع  بحجة  و�شحاها  ليلة  بــني  �لأ�ــشــو�ق 
�لطرق جر�ء قيام �لتظاهر�ت، لأن من غري 
�أ�شعار  �لبقال  يرفع  �أن  و�ملن�شف  �ملعقول 
متذرعًا  حمّله  يف  م�شبقًا  �ملوجودة  ب�شاعته 
ب�شوء �لأو�شاع يف �ل�شارع!! فكيف �إذ� ��شرتى 
مثًل  �شي�شبح  وكم  جديدة،  ب�شائع  �لبقال 
رمبا  �لطماطم؟  من  و�حد  كيلوغر�م  �شعر 

ي�شل �إىل خم�شة �آلف دينار!؟ 
 55 )موظف،  جا�شم  عماد  �لــر�أي  ي�شاطره 
من  �لثالث  �لــيــوم  ع�شّية  يــقــول:  �إذ  �شنة( 
�لتظاهر�ت ذهبت ل�شر�ء ��شطو�نة غاز على 
)قنينة(  ب�شعر  و�إذ�  منزيل  من  �أمتار  بعد 
�لغاز قد �أ�شبح 15 �ألف دينار!! وعند �شوؤ�يل 
عن �شبب غلء �لغاز �كتفى �شاحب �ملحطة 
بكلمتني وهز ر�أ�شه قائل: )�لو�شع تعبان(!! 
�حلال  يختلف  مل  ببغد�د  زيونة  منطقة  يف 
مل�شنا  �أ�ــشــو�قــهــا  يف  جتــو�لــنــا  فعند  كــثــريً�، 

اأ�����ش����ع����ار ال�������ش���ل���ع ارت����ف����ع����ت..

من الذي يتاجر 
بالأزمات؟

ل يخفى على اأحد اأن ا�شطراب امل�شهد ال�شيا�شي والأحداث 
ال�شيا�شية الطارئة يف اأي بلد من البلدان توؤثر بنحو مبا�شر يف �شري 

احلياة الجتماعية واملعي�شية للمواطنني، فالتظاهرات الأخرية 
ال�شلمية التي �شادت اأغلب حمافظات العراق للمطالبة بتح�شني 

اخلدمات �شّببت، بطريقة اأو باأخرى، ارتفاعًا ملحوظًا و�شريعًا يف 
اأ�شعار املنتجات الغذائية التي مت�ض قوت املواطنني، ما جعل الأ�شر 

العراقية تعاين من تلك القفزات"غري املرّبرة" واملفاجئة يف الأ�شعار، 
على حد قولهم، واإن اأحوالهم ل حتتمل املفاجاآت ول�شيما اأن الدخل 

ال�شهري لأغلب املواطنني يكاد ل يكفيهم اأيامًا معدودات.

ت�ش�ير/ AFPاأحمد �شمي�شم
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�لأ�ــشــعــار،  غــلء  مــن  �ملــو�طــنــني  �متعا�ض 
��شتوقفنا �أحد �ملاّرة �ملتب�شعني على عجالة 
فتحدث قائًل: �إن ما يحدث �ليوم من غلء 
يحتاجها  �لتي  �ملنتجات  �شيما  ول  �ملعي�شة، 
من  لعبة  �إل  هو  ما  يومي،  نحو  على  �لفرد 
�ألعيب بع�ض �لتجار �لكبار �لذين ل يخافون 
�هلل م�شتغلني �لأحد�ث �لطارئة �لتي جتري 
حتت  �ملنتجات  �أ�شعار  لريفعو�  �لــبــلد  يف 
مــعــقــولــة، فمثًل  ــــرر�ت خمــجــلــة وغـــري  م
ثمنها  �خلبز  من  �أرغفة  �شتة  �أن  �ملعروف 
وبقدرة  �خلّبازين،  بع�ض  �أن  �إل  دينار  �ألف 
�أرغفة  �شتة  من  ــدًل  وب �شعره،  رفعو�  قــادر 
�أرغفة  خم�شة  يعادل  دينار  �لألــف  �أ�شبح 
يدري!   من  �أربعة،  �ىل  ت�شل  ولرمبا  فقط، 

�حلمد هلل على كل حال.
يف �إحدى زو�يا �ل�شوق يجل�ض رجل كبري يبيع 
�أ�شباب  عن  �شاألناه  باأنو�عها،  �خل�شر�و�ت 
�أجــد �ملرر  �أنــا ل  فــاأجــاب:  �لأ�شعار  ــادة  زي
�لأيـــام،  هــذه  �لأ�ــشــعــار  زيـــادة  �ملن�شف يف 
من  �لبع�ض  ير�ها  �أمــور  من  جــرى  ما  لأن 
�رتفاع  �ىل  �أدت  �لتجارية  �ملحال  �أ�شحاب 
�لأ�شعار، فهذ� �شبب غري مقنع �إذ �أن �نقطاع 
مي�ِض  مل  بغد�د  يف  �لتجو�ل  وحظر  �لطرق 
�شاعة فقط  �أي 24  و�حد  يوم  �شوى  عليهما 
�لغاز يف  �أن يكون �شعر ��شطو�نة  ُيعقل  فهل 
�ألف دينار و�شعر كيلو  بع�ض �ملناطق )25( 
�لطماطم ثلثة �آلف دينار وِق�ْض على ذلك 

باقي �ملنتجات �لأخرى، هذ� �أمر ل ي�شدق 
�أي �شنف من  �أزد فل�شًا و�حدً� على  فاأنا مل 

ب�شاعتي و�ل�شوق ي�شهد يل بذلك. 
�لكر�دة  منطقة  يف  كانت  ــرية  �لأخ جولتنا 
ــط �لــعــا�ــشــمــة بـــغـــد�د، فــفــي جتــو�لــنــا  ــش و�
بع�ض  �رتــفــاع  من  �شكانها  �شكا  باأ�شو�قها 
�ملنتجات كال�شمك و�للحم مثًل، ف�شًل عن 
�إغلق  ب�شبب  �لبنزين  على  �حل�شول  �أزمة 
�ىل  �أدى  مــا  �لــوقــود  تعبئة  حمطات  �أغــلــب 

�ملحطات  �أمام  �ملركبات  من  طو�بري  جتمع 
)�لكاز(  مع  �حلــال  وكذلك  �فتتاحها،  بعد 

لأ�شحاب �ملولد�ت �لأهلية.
�أ�ــشــو�ق  �ــشــاحــب  �ملطلبي  عــمــار  يحدثنا   
)�لركة(: �إن ما يحدث من �رتباك �لو�شع 
متوقع  �أمــر  هو  �لعر�قية  للأ�شو�ق  �ل�شائد 
عنها  تنجم  �شيا�شية  �أزمـــة  فكل  م�شبقًا، 
ح�شل  ما  وهذ�  عنيفة  �قت�شادية  فعل  ردة 
�أن  لذ� علينا  �أحــد�ث عام 2003،  �أي�شًا يف 
نتاأقلم مع تلك �لأزمات بالرغم من �جل�شع 
�لفاح�ض لبع�ض �لتجار �لذين يعتا�شون على 
�لأ�ــشــف، فن�شمع هنا  مــع  �لأوطـــان  ــر�ب  خ
وهناك عن �رتفاع ملحوظ يف �أ�شعار �ل�شلع 
نتيجة �لطمع وعدم �لقناعة مبا هو موجود. 
ت�شررت  �لأخــرى  هي  �ملتقاعدين  �شريحة 
ب�شبب �لأزمة، فقد �شكا لنا بع�ض �ملتقاعدين 
�نقطاع  ب�شبب  رو�تبهم  �شرف  تاأخر  من 
�إذ  �لعر�ق  عموم  يف  �لإنرتنت  �شبكة  خدمة 
رو�تبهم  ليتم �شرف  �لإنرتنت  توفر  يتطلب 
عر منافذ �لدفع �لذكية �لإلكرتونية )�لكي 

كارد(.
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جمعة الالمي

ذاكرة امل�شتقبل

كانت بداية قذرة، ثم بداأت ترتّكب وتت�شّعب، حتى �شارت 
معّقدة، وحت�لت اإىل ع�شابة  ثم �شارت منظ�مة اجتماعية 

لها زعامتها،  وعندها مريدوها، ثم متركزت يف عائلة، هي 
مبثابة حزب، اأو طائفة، اأو "تاآلف" ع�شابات وفرق، ثم 

�شارت اآلة للقتل ينا�شرها اإعالم م��ش�ف، ويروج لها عدد 
اأكرب من �شركات ال�شينما يف ال�ليات املتحدة الأمريكية

�شكينتك" ا�شحذ  النتحار،  حتقيق  "بعد 

) �آل كابوين (
�ملهاجر  كابوين،  غابرييل  �ألفون�ض  كان  �أي�شًا،  �ل�شنة  هذه  وبعد   ،1921 �شنة  قبل 
ُمتَّجري  كبري  �لظل،  رجــل  ب،  �ملــهــرِّ �لقوي،  �شيكاغو  ورجــل  �أمريكا  �إىل  �لإيــطــايل 
�لدعارة و�شناعة �لكحول �شّرً�، �أقول: قبل هذ� كله، وغري هذ� كله من �أحّط �لأعمال، 
كان موجودً� يف �لعر�ق، وكان با�شم خمتلف �شرتونه يف �لنهاية. ويف كل نهاية تعودت، 
�ل�شوء على ما قبل  تلقي  �لبد�يات، فهي  �إىل  �أعود  �أن  �أنا، ب�شفتي كاتبًا ق�ش�شّيًا، 
�لنهايات، وما بعد �لنهايات كذلك، حتى ن�شّور �لعرة �مل�شتقاة من ما قبل �لبد�يات، 

وحتى �لبد�يات و�لنهايات وما بعدها، فاعترو� يا �أويل �لألباب.
ترتّكب  بد�أت  ثم  قذرة،  بد�ية  كانت  لكنها  يد،  �أي  متناول  �شهلة، ويف  �لبد�ية  كانت 
وتت�شّعب، حتى �شارت معّقدة، وحتولت �إىل ع�شابة  ثم �شارت منظومة �جتماعية 
لها زعامتها،  وعندها مريدوها، ثم متركزت يف عائلة، هي مبثابة حزب، �أو طائفة، 
�أو "تاآلف" ع�شابات وفرق، ثم �شارت �آلة للقتل ينا�شرها �إعلم مو�شوف، ويروج لها 

عدد �أكر من �شركات �ل�شينما يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية. 
�ملتعلمة،  غري  و�ل�شر�ئح  �لفئات  ��شتوردت  �أن  بعد  ول�شيما  كله،  هذ�  من  و�لأخطر 
�لبلد�ن  يف  و�ملــروءة  �لغرية  وعدم  �لنز�هة،  عدم  على  و�ملتعودة  �لكر�مة،  وناق�شة 
�لعربية، تر�ث �آل كابوين، حتولت "�لدولة �لوطنية" �إىل مزرعة خا�شة لل�شيد �ألفون�ض 

غابرييل كابوين.
وهذ� – متامًا، هو ما قدمته �مل�شهديات �لعر�قية ما قبل �شنة 1921 بقرون، وما بعد 
ذلك بع�شر�ت �ل�شنني حتى �ليوم. وبعودة حتى لو كانت �شريعة �إىل �لأر�شيف، �أر�شيف 
�جلميع، �شرنى ذلك و��شحًا ومعلنًا و�شريحًا يف �أ�شخا�ض و�أحز�ب وطو�ئف، ودماٍء 

غزيرة. فلقد �شحذ �جلميع �شكاكينهم على �شعب ُخدع باأقو�لهم و�شعار�تهم.
كان ذلك ـ وما يز�ل، ما �أُ�شميه: �آل كابور�قي.

�ل�شورة ل حتتاج �ىل تكبري: �آل كابور�قي بيننا!
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تفاوؤل وبهجة
��شتيقظت  �بنتها  �أن  �ىل  ليان  �أم  �أ�شارت 
وحما�ض  ن�شاط  بكل  �لباكر  �ل�شباح  منذ 
مرتدية  �ملدر�شة،  يف  برفيقاتها  لتلتقي 

�لــزي �ملــدر�ــشــي �جلــديــد، وبــاأنــهــا خلدت 
��شتعد�دً�  مبكر،  وقــت  يف  للنوم  م�شاًء 
للدو�م و�لدر��شة، وت�شيف: ت�شعدين روح 
عيني  يف  ر�أيتها  �لتي  و�لبهجة  �لــتــفــاوؤل 

�ملدر�شي  زّيها  وتن�ّشق  ترّتب  وهي  طفلتي 
وربطة �شعرها �لبي�شاء وحقيبتها �ملمتلئة 
�شّدين  كما  �ملــجــّلــدة،  و�لكتب  بالدفاتر 
و�ل�شاحة  و�لـــدر�ـــض  لل�شف  ��شتياقها 

ولل�شبورة و�ملعلم".
وقت للتاأقلم

�شوقي  رفقة  �ملهج(  )مدر�شة  يف  �ملعلمة 
كــل عــام در��ــشــي نرى  بــد�يــة  :"يف  قالت 

�لتلميذ �جلدد  عيون  تنهمر من  �لدموع 
�لبتد�ئي  �لأول  �ل�شف  �ىل  �لــقــادمــني 
جديد،  تعليمي  عامل  �ىل  ينتقلون  �لذين 
�لإح�شا�ض  د�خلنا  يف  يحرك  �ل�شيء  هذ� 
مع  نتعاطف  ويجعلنا  جتاههم  بــاحلــزن 
هوؤلء �ل�شغار، لأنهم يحتاجون �ىل وقت 
�لتعليمي  بالكادر  �ملفرت�ض  ومن  للتاأقلم، 
حتى  جتاههم  ��شتثنائي  �هتمام  �إبـــد�ء 
يــتــحــررو� مــن �ــشــعــورهــم بــال�ــشــتــغــر�ب، 
�لتعليم  على  بالرتكيز  يومهم  ويكملو� 
��ـــشـــتـــخـــد�م  �أي  ـــب،  ـــع ـــّل ل �ملـــ�ـــشـــاحـــب 
�لطريقة  هــذه  بالّلعب"  �أ�شلوب"�لتعلم 
جتعلهم يتلهفون �شوقًا للمدر�شة و�لدو�م".

     
لوحة احلائط

بلوحة  حتتفظ  �ل�شاعدي  نــو�ل  �ملوظفة   
�ليوم  عمل  "لتوؤجل  حكمة  عليها  كتبت 
عام  كل  بد�ية  يف  �إنها  تقول  �لغد"،  �ىل 
�حلائط  على  �للوحة  تلك  تعّلق  در��ــشــي 
لهم  ت�شجيعًا  �لأبــنــاء  لغرفة  �لو�شطي 
تذمر،  دون  للدر��شة  �لــد�ئــم  للتح�شري 
�بتد�ًء  يوميًا  �ملدر�شية  �لو�جبات  و�إجناز 
بجّد  �لعام  �آخر  يوم در��شة حتى  �أول  من 
بتلك  :"�أحتفظ  قائلة  و�أردفــت  ومثابرة، 
�لبتد�ئية  يف  �ولدي  كان  �أن  منذ  �للوحة 
و�ليوم �أحدهم يف �ل�شف �لثالث �ملتو�شط 
�لإعـــد�دي، وكلهما  �لر�بع  و�لأخــرى يف 
�عتاد� وجودها على جد�ر غرفتهما بد�ية 
�لكبرية  �أن  و�لطريف  در��ــشــي،  عــام  كل 
تقوم برفعها يف �آخر يوم من �لمتحانات 
لها  ي�شتاق  كليهما  �أن  و�جلميل  �لنهائية، 

يف �لعطلة �ل�شيفية". 
�أمــل  للبنات(  �ملثنى  )متو�شطة  مــديــرة 
دور  تكمل  �ملــدر�ــشــة  "�إن  تــقــول:  يعقوب 
�لأ�شرة �لرتبوي وفيها يتكامل دور �ملعلمني 
ــني مــن �أفــــر�د �لأ�ـــشـــرة، وفــرتة  ــرّب مــع �مل
�ملهمة يف حياة  �ملر�حل  تعد من  �لدر��شة 
�لأبناء كونها ت�شهم وب�شكل كبري يف تكوين 
�ملر�هقة،  حتى  �لطفولة  من  �شخ�شيتهم 

عقول  يف  �لعلم  يغر�ض  �ملدر�ض  �أو  فاملعلم 
غر�ض  يف  ــرة  �لأ�ــش دور  يــاأتــي  ثــم  �لطلبة 
و�لأخــلق  و�ملــبــادئ  و�لقيم  �لتعاون  روح 
و�لإر�شاد  �لن�شح  لكن  �لأبناء،  نفو�ض  يف 
و�لتوجية يجب �أن تكون من كل �لطرفني، 
فرتة  يف  ول�شيما  و�ملدر�شة،  �لأ�ــشــرة  �أي 
�ملر�هقة، وهذ� �أهم توجية نقوم به بد�ية 

كل عام در��شي". 

نق�ض كوادر
عن �لتح�شري�ت �لتي مي �إجنازها من قبل 
�ملد�ر�ض ل�شتقبال �لعام �لدر��شي �جلديد 
ــرة )�إعـــد�ديـــة  ــدي و�لــطــلــبــة �أو�ــشــحــت م
�ل�شامر�ئي  ثــامــرة  للبنات(  �لــعــامــريــة 
بالقول:"�أهم ما تقوم به �إد�ر�ت �ملد�ر�ض 
كل  يف  �لخت�شا�شات  نو�ق�ض  تهيئة  هو 
�أن  ميــكــن  �لـــذي  "�لكادر"  �أي  مــدر�ــشــة 
يف  �لتنقل  معاملت  ترويج  خلل  ينق�ض 
�ملديرية، فيتم م�شبقًا تخ�شي�ض �ل�شو�غر 
ل�شدها، بعدها يتم حت�شري بناية �ملدر�شة 
�شبغ  من  �للوج�شتية  �لتجهيز�ت  و�إمتــام 
�نتهاًء  �لرحلت  �ىل  و�ل�شفوف  �لو�جهة 
بال�شاحة و�لكافترييا بحيث تكون منا�شبة 

وملئمة للطلبة وللكادر �لتدري�شي".
در��شي  يوم  �أول  "يف  �ل�شامر�ئي:  وت�شري 
تهنئ  لوحة  بو�شع  �ملدر�شة  �إد�رة  قامت 
بها �لإد�رة �لطالبات �أمام �لبو�بة، وتزيني 
�ل�شاحة ببع�ض �لبالونات ون�شر�ت �لزينة 
جيد،  ب�شكل  �لبناية  تنظيف  بعد  �مللونة، 
ومتت مر��شم ��شتقبال �لطالبات �شباحًا 
�ملدر�شة،  �شاحة  يف  بتنظيم  �شفهم  بعد 
ثم  �لعام  �ملدير  بكلمة  �لفعاليات  وبد�أنا 
بح�شور  �لإد�رة  كلمة  و�أعقبتها  �لنقابة 
وتخللت  ــــور،  �لأم �أولــيــاء  جمل�ض  رئي�ض 
�لعلم  رفــع  مر��شم  �ل�شتقبال  فعاليات 
قبل  من  م�شبقًا  رفعه  مت  �لــذي  �لعر�قي 
يف  �حــرت�م  وبكل  �ملدر�شية  �لإد�رة  كــادر 
�أعلى بناية �ملدر�شة تعبريً� عن بد�ية عام 

در��شي جديد".

وّدعت الطفلة ليان قا�شم ذات الثمانية اأعوام ال�شهر واللعب حتى اأوقات متاأخرة من الليل دون التقيد 
بوقت معني للنوم او الطعام، لتبداأ مرحلة الرتتيب والتنظيم ل�شاعات الدرا�شة والطعام واخللود 

اىل النوم يف ا�شتقبال عام درا�شي جديد ون�شاط اإبداعي تعليمي مفيد ي�شبع حاجتها يف جمال العلم 
واملعرفة واملطالعة واحلا�شوب وتقنياته.

غيداء البياتي

مع وداع عطلتهم ال�شيفية
الطلبة ي�شتقبل�ن بالفرح 
عامهم الدرا�شي اجلديد 



بع�ض  يف  تنفجر  قد  مناعية  ��شتجابة  هو  �للتهاب 
�لأحيان م�شببة م�شاكل �أكرث من حتّمل �لأمل �ملزمن 
لآلم  �لرئي�شية  �لأ�شباب  جميع  يف  ويظهر  ــوؤمل  �مل
�ملفا�شل،  �لتهاب  �لإ�شابة،  ذلك  يف  مبا  �ملفا�شل، 

�للتهاب �لكي�شي، �لتهاب �لأوتار، و�أكرث من ذلك.
ن اآلم م�شكِّ

�إذ� كان �أمل �ملفا�شل مزمًنا، فقد تعتمد على �شكل 
ذلك  ومع  �ليوم،  طيلة  �لأمل  م�شكنات  �أ�شكال  من 
�أن ياأخذها طو�ل �لوقت؛  فلي�ض من �جليد للج�شم 
كنت  �إذ�  ولكن  للقلق،  مثرية  جانبية  ــار  �آث هناك 
فيمكن  لللتهابات  م�شاًد�  غذ�ئًيا  نظاًما  تعتمد 
هي  �أطعمة   ٧ وهناك  طبيعي،  ب�شكل  �لأمل  تقليل 

�إ�شافات لذيذة �إىل �لنظام �لغذ�ئي ميكن �أن تفعل 
ذلك، وبع�شها ر�ئع حقًا:

الكرز  .1
على  �حل�شول  قزح" �إىل  قو�ض  "�أكل  عبارة  ت�شري 
ذ�ت  و�خل�شر�و�ت  �لفو�كه  من  متنوعة  جمموعة 
كان  وكلما  �لغذ�ئي،  نظامك  يف  �لز�هية  �لألـــو�ن 
�لأك�شدة  م�شاد�ت  عدد  ز�د  �شخونة،  �أكرث  �لطعام 
هو)�لكرز(  �لرئي�ض  و�ملــثــال  عليها.  يحتوي  �لتي 
�لذي نح�شل منه على �شبغة ذ�ت لون �أحمر ناب�ض 
باحلياة من فئة من �ملو�د �مل�شادة للأك�شدة ت�شمى 
�لنثو�شيانني. قد يقلل �لكرز، خا�شة �شنف تورتة، 
�لتهاب  �أ�شكال  من  �شكل  وهو  �لنقر�ض،  نوبات  من 
�ملفا�شل �لذي ي�شبب بلور�ت �شلبة تتطور يف بطانة 

�ملفا�شل.
الزجنبيل  .2

�لزجنبيل هو تو�بل �شائعة �ل�شتخد�م يف جميع �أنو�ع 
�ملاأكولت له نكهة حلوة وحارة ت�شري �إىل كمية وفرية 
�لو�قع  يف  �لعلم  عزل  لقد  �لأك�شدة.  م�شاد�ت  من 
وي�شميها  قويًا  دو�ًء  �لزجنبيل  جتعل  �لتي  �ملــادة 
�ملنتظم  �ل�شتهلك  �أن  �ملعروف  ومن  جينجرول. 
�لع�شلت.وقد  و�آلم  �للتهاب  من  يقلل  للزجنبيل 
وجدت در��شة �أجريت على مر�شى �لتهاب �ملفا�شل 
 ٪40 بن�شبة  �لأمل  يقلل  �ملرّكز  �لزجنبيل  تناول  �أن 
�أكرث من �لعقار �لوهمي �مل�شتخدم يف تلك �لدر��شة. 
على  يوؤثر  �لزجنبيل  �أن  �إىل  �لباحثون  تو�شل  لقد 
�شو�ء  �خلليوي،  �مل�شتوى  على  �للتهابية  �لعمليات 

�أكنت تتناوله طازًجا �أم م�شحوًقا �أو مكمًل.
ال�شمك  .3

غالًبا ما ين�شح با�شتخد�م زيت �ل�شمك للأ�شخا�ض 
�لذين يعانون �آلم �ملفا�شل لأنه يحتوي على �لكثري 
�أوميغا 3 �لدهنية. ميكن للأوميجا 3  �أحما�ض  من 
تزيد من  ا  �أي�شً ولكنها   ، �للتهاب فقط  تقلل  �أن  ل 
تدفق �لدم يف �جل�شم �أثناء ن�شاطك. وهذ� له تاأثري 
و�لتورم.  �ملفا�شل  �آلم  من  �حلــد  على  �آخــر  مفيد 
�أخرًي� ، من �ملعروف �أن EPA و DHA يف زيت 
�ل�شمك يحد�ن من �إنتاج بع�ض �لروتينات �ل�شلبية 

�ملرتبطة ببع�ض �أنو�ع �لتهاب �ملفا�شل.
الكتان بذور   .4

�إذ   ،3 �أوميغا  على  �حل�شول  �إىل  بحاجة  �لأن�شان 
وجد �لباحثون �لذين در�شو� ��شتهلك بذور �لكتان 

�إنتاج  �لعادة تقلل ب�شكل كبري من  �أن هذه  بانتظام 
ذلك  لي�ض  لللتهابات.  �ملوؤيدة  للمركبات  �جل�شم 
فح�شب، بل �إن DHA و EPA يف بذور �لكتان 
وهي  �لرو�شتاجلندين،  �إنــتــاج  يف  دوًر�  يلعبان 
ملعقتني  با�شتخد�م  لللتهابات.  م�شادة  مركبات 
�جل�شم  يح�شل  �لأر�ــشــي   �لكتان  بــذور  من  فقط 
�أوميغا  لأحما�ض  �ليومية  �لقيمة  من   ٪140 على 
و�حل�شاء  �لع�شائر  �إىل  هــذ�  �أ�ــشــف  �لدهنية.   3
�لكتان  بذور  زيت  �شر�ء  ا  �أي�شً ميكن  و�ل�شل�شات، 

يف �شكل كب�شولة.
اجل�ز  .5

عالية  ن�شبة  على  �ملك�شر�ت  حتتوي  �لأ�شماك،  مثل 
من �أوميغا 3 وم�شاد�ت �لأك�شدة، وكلهما معروف 
ومع  �للتهاب.  عن  �لناجمة  �ملفا�شل  �آلم  بتقليل 
�لعنا�شر  هــذه  فائدة يف  �أعلى  �جلــوز  فــاإن   ، ذلــك 
يتم  �لتي  �ملك�شر�ت  من  �آخــر  نوع  �أي  من  �لغذ�ئية 
�حل�شول  ميكنك  بالتايل  �شائع،  ب�شكل  ��شتهلكها 
�أن  ا  �أي�شً ويعتقد  �جلــوز.  مع  منها  �أكر  كمية  على 
�لإ�شابة  خطر  من  تقلل  �للذيذة  �ملك�شر�ت  هــذه 
بال�شرطانات / �أو د�ء �ل�شكري من �لنوع �لثاين على 

مد�ر �لعمر.
اللفت  .6

�لد�كنة  وجميع �خل�شر  )�شوبرفوود(  �للفت  يعتر 
م�شهور  �للفت  لكن  �ملفا�شل،  ل�شحة  �ملورقة جيدة 
�مل�شادة  �لفلفونويدية  مبركباته  خا�ض  ب�شكل 
يحتوي  مرّكبًا.   45 عددها  يبلغ  و�لتي  للأك�شدة 
ا على فيتامني C، �لذي ي�شهم يف تطوير  �للفت �أي�شً
�لكولجني، وهو عن�شر حا�شم يف �لأربطة و�لأوتار 
و�لع�شلت �لتي تدعم �ملفا�شل، بالإ�شافة �إىل ذلك 
�لعظام.  لتقوية  �لكال�شيوم  من  لطيفة  كمية  لديه 
يقلل  �أن  بانتظام ميكن  �للفت  تناول  فاإن  وبالطبع، 

ب�شكل خطري من �للتهابات.
الأف�كادو  .7

يتم و�شف �لفوكادو باأنها �لأ�شح من �لدهون ذلك 
حم�ض  �شكل  يف  هي  �لأفــوكــادو  دهــون  معظم  لأن 
تقلل  �لتي  �لدهنية  �لأحما�ض  من  نوع  وهو  �أوليك، 
�جل�شم  يف  لللتهابات  �حليوية  �ملوؤ�شر�ت  بع�ض 
�أحما�ض  من  به  باأ�ض  ل  قدر  على  للح�شول  ا  �أي�شً
�أوميجا 3 �لدهنية عند تناول �لأفوكادو، �إنها �إ�شافة 

ر�ئعة جلميع �أنو�ع �لوجبات.

اأط�����ع�����م�����ة 7

نات تبعدنا عن ا�شتخدام امل�شكِّ

للتخل�س من اآلم املفا�شل

يعاين الكثري منا من اآلم 
املفا�شل والركبتني وحتى 
الوركني، اإذ ن�شعر بها كل 
يوم عندما ن�شتيقظ �شباحا 
نتيجة اجللو�ض على الكر�شي 
لفرتة طويلة جًدا، ما يجعل 
املرفقني يجدان �شعوبة يف 
التقاط  الفواكه واخل�شر يف 
حمال البقالة اأو النحناء 
لتقبيل  طفل عزيزعلينا، 
وما علينا �شوى اتباع نظام 
غذائي م�شاد لاللتهابات 
ميكن اأن يحدث فرًقا كبرًيا 
يف اأمل املف�شل. 

ترجمة: ثريا ج�اد
ذا �شن
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�لأجهزة  �آلف  �إنتاج  من  �لور�شة  هذه  متكنت  فقد   
�ملخترية و�لعلمية �ملوجودة يف �ملنهج �لدر��شي من 

مو�د متوفرة يف �لأ�شو�ق �ملحلية.
ال�شفُّ خمترٌب متنقل..

�لفقار  ذو  �إعــد�ديــة  من  علي  �أحمد  �لطالب  يقول 
�لــد�ئــرة  بنف�شي  �أ�ــشــاهــد  و�أنــــا  فــوجــئــت  �لعلمية: 
�لكهربائية مبعناها �لب�شيط، فقد �عتدنا يف �شنو�ت 
على  بر�شمها  �ملــدر�ــض  يقوم  �أن  �ملا�شية  �لدر��شة 

فقد  �لآن  �أمــا  �لأجــز�ء،  على  ويوؤ�شر  فقط  �ل�شبورة 
حتول �لر�شم �ىل جهاز نر�ه ر�أي �لعني يف جتربة ل 
ُتن�شى �بدً�، وهذ� �لأمر جعلني �أفكر يف كيفية �شنع 

هذه �لد�ئرة بنف�شي يف �لبيت.
وي�شيف:  ذ�تها  �ملدر�شة  يف  ه�شام  زميله  ي�شانده 
�أن  نتمنى  وكنا  �لفيزياء،  در�ض  نطيق  ل  �شابقًا  كنا 
�أو يتمتع باإجازة، لكن عندما �أ�شيفت  يغيب �ملدر�ض 
�لتجارب �لعملية �لتي وزعتها �ملديرية على �ملد�ر�ض 
هذه  لأن  �لــدر�ــض،  حل�شور  �ل�شوق  �أ�ــشــد  يف  ونحن 
�لأجهزة �مل�شّنعة جعلتنا ننتبه �ىل �لدرو�ض �لعلمية.

�إعد�دية  من  �شعد  حل  �لفيزياء  �شة  مدرِّ و�أو�شحت 
�ملعرفة للبنات: بف�شل �لأجهزة �لتي متت �شناعتها 
د�ئــم  علمي  نقا�ض  �ىل  �لــدر�ــض  حتــول  �ملديرية  يف 
�أن  و�أجـــزم  متنقل،  وخمتر  مفيدة  فكرية  و�أ�شئلة 
كان  �أن  بعد  �لدر�ض  �شريعًا يف  �أ�شبح مي�شي  �لوقت 
كال�شلحفاة، و�أن مدر�ض �لفيزياء �شار حمبوبًا بف�شل 
هذه �لأجهزة �لب�شيطة �لتي �شنعت باأيٍد ماهرة من 
عقل  لإغــنــاء  وقتهم  جــلَّ  كّر�شو�  مبدعني  مدر�شني 

هذه  يف  تطورت  �ذ�  �لأمـــور  �أن  و�عــرتف  �لطالب، 
�ملدر�شة  يف  جديد  حتــول  هناك  ف�شيكون  �لأجــهــزة 

�لعر�قية.
ــاء ز�هـــدة خلف يف  �ــشــة �لأحــي يف حــني عــرت مــدرِّ
ب�شناعة  �إعجابها  عــن  للبنات  �لأ�ــشــيــل  ــة  �إعــد�دي
�ملادة،  فهم  نوعيًا يف  تطورً�  وعّدته  �لور�ثة  خمطط 
�أن  للطلبة  ميكن  �لتي  �خلفايا  كــل  بــنيَّ  م  فاملج�شَّ
ومــاذ�  للأجنا�ض  �شتحدث  �لتي  �لتوقعات  يعرفو� 
�ل�شيء بعد  تلم�ض  �أن  �إنه عمل ر�ئع  �أن تكون،  ميكن 

�أن كان يف عامل �لغيب.
و�أ�شافت مدر�شة �لكيمياء �أفر�ح ح�شن من متو�شطة 
�جلزيرة: �إن جم�ّشم �لذر�ت يبني �لإلكرتونات �لتي 
ميكن �أن ت�شرتك بالتفاعل بعد �أن كان �لطالب يلقي 

�شعوبات عديدة يف معرفة ما �لأقرب �ىل �لنو�ة .
�س يف ور�شة! براءة اخرتاع ملدرِّ

وبينت ولء طه، ع�شو فريق �لعمل �لذي ي�شم �أي�شًا 
كًل من �ملدر�شني خلود لفتة و�لدكتور رعد �لبي�شاين 
وزينب  �هلل  عبد  وفــوؤ�د  علء  وم�شتاق  عبود  وجمال 

حمادي و�أحلم �شادق وو�شن طالب و�لأ�شتاذ حت�شني 
خريج  �ل�شاب  �لور�شة  يف  �ملجاين  للعمل  و�ملتطوع 
ق�شم �حلا�شبات ر�ئد �شباح، �أن �لعمل بروح �لفريق 
�لو�حد قادنا �ىل �كت�شافات علمية مذهلة لي�ض فقط 
تعدى  و�إمنــا  �لثانوية  يف  �ملقرر  �ملنهج  م�شتوى  على 
هذ� �لأمر �ىل �أجهزة �أ�شهمت يف تطور�ت نوعية يف 
�لعملية �لرتبوية منها جهاز ك�شف �لغ�ض �لإلكرتوين 
ولء  �ملدر�ض  وهو  �لور�شة،  �أفر�د  �أحد  به  حاز  �لذي 
طه، على بر�ءة �خرت�ع، و�جلر�ض �لإلكرتوين وهناك 

�أمور �شتعلن يف حينها.
يعرقل  �لــذي  �لروتني  لول  �لبي�شاين:  د.رعــد  وقــال 
�ىل  نحتاج  لأننا  خمتلفًا،  �لأمــر  لكان  �لأمــور  بع�ض 
حمّط  �أ�شبحت  �لتي  للور�شة  �ل�شلحيات  تو�شيع 
�شعيد  على  ول�شيما  ــر�ق،  ــع �ل يف  �جلميع  �أنــظــار 
ونالت  �ملحافظات،  يف  للرتبية  �لعامة  �ملــديــريــات 
�إعجاب جميع �مل�شوؤولني ويف �ملقدمة وز�رة �لرتبية، 
�أن  على  �إجــمــاع  وثمة  للرتبية،  �لعامني  و�ملديرين 
�خليال  حّولت  لأنها  �لإعجاب  هذ�  ت�شتحق  �لور�شة 

�ىل و�قع ملمو�ض يف �لدر��شة.
جه�د ذاتية يف �شناعة الأجهزة

و�أ�شارت رئي�شة �لور�شة �مل�شرفة نو�ل ناجي �ىل: �أننا 
نحتاج �ىل �لطلع على جتارب �لعامل، وهذ� �لأمر 
�لذ�تية  نعتمد على جهودنا  لنا، فمازلنا  غري متوفر 
م�شروع  بحق  نطالب  نحن  و�ل�شناعة،  �لتفكري  يف 
وهو �أن ننقل �ىل �لعر�ق �لتجارب �لناجحة لخت�شار 
ول  ودقة،  بحر�ض  �لعر�قية  �ملدر�شة  وتطوير  �لزمن 
وهو  �لعلم  عــن  �لعر�قي  �لطالب  يتخلف  �أن  نريد 
�لذكى بني �أقر�نه، وتلك حقيقة ل يدركها �إل �لذين 
�لعلمية  �ملنا�شب  من  فالكثري  �خلــارج  �إىل  �شافرو� 

يديرها علماء ومبدعون عر�قيون.
اإجنازات رغم ال�شرطان!

�لذكاء  غرفة  تدير  وهــي  �لور�شة،  رئي�شة  حر�شت 
)نطلق عليها غرفة �لعمليات �لتي ل تتعدى �لأمتار(، 
تقوم  وهــي  �لدقيق،  �لور�شة  عمل  لنا  تبني  �أن  على 
على  و�لعمل  وتوثيقها  �ملتحققة  �لإجنــاز�ت  بت�شل�شل 
تطويرها بال�شكل �لنهائي، ومل مينعها مر�شها �لذي 

وهي  )�ل�شرطان(  �لعامل  يف  �لأخطر  باأنه  يو�شف 
لتقدمي  �لور�شة  تخطوها  خطوة  كل  عند  تعاجله، 
تكون  �أن  �ىل  نوؤ�ش�ض  �إننا  تقول:  للطلبة،  �جلديد 
�أن  �ل�شياء  و�أهــم  �شيء،  كل  يف  �لأوىل  هي  �لور�شة 
تاأتي بجديد �ىل �أبناء �لوطن، فاأنا �شعيدة باإجناز�ت 
فريق �لعمل �لذي يتفوق على نف�شه يف �أحايني كثرية، 
�لأ�شعاف  يعادلون  لكنهم  فردً�  ثلثة ع�شر  عددهم 

يف �لعمل �لإبد�عي.
تزويد مدار�س العراق بالأجهزة

�لدكتور  �لثانية  �لكرخ  لرتبية  �لعام  �ملدير  ك�شف 
�أنه يفكر بتزويد مد�ر�ض �لعر�ق كلها  قي�ض �لكلبي 
��شتطاعت  فالور�شة  �ملخترية،  �لعلمية  بالأجهزة 
�أن تنتج �أكرث من �ألفي جهاز ميكن �أن ت�شتفيد منها 
تلعب  خاوية  خمتر�تها  كانت  �لتي  �ملد�ر�ض  مئات 

فيها �جلرذ�ن .
�لد�ئم  �ملعر�ض  �فتتحت  عندما  �لكلبي:  و�أ�شاف 
للور�شة كنت يف غاية �ل�شعادة لأننا �ملديرية �لوحيدة 
ت�شهم  �لتي  �لور�شة  �لتي متتلك مثل هذه  �لعر�ق  يف 
يف تو�شيح �ل�شعب يف �ملناهج، ول�شيما �لفيزياء، بل 
وجدت �أع�شاء �لور�شة يت�شابقون يف عر�ض �جلديد، 
�إحــدى  �مل�شرفني يف  دمــوع  ذ�كــرتــي  عــن  تغيب  ولــن 
يفتقدونه  كانو�  ملا  ور�شتنا  يزورون  وهم  �ملحافظات 
يف مديريتهم ولأجل هذه �لدموع �لعزيزة �أهدينا لهم 
مناذج من كل �لأجهزة �لتي مت ت�شنيعها يف �لور�شة.

يف  ي�شهم  ــذي  �ل �ملجهول  �جلــنــدي  �شاأكون  و�أفـــاد: 
كل  �أ�ــشــع  �أن  �لأمـــر  تطلب  لــو  حتى  �لور�شة  تطوير 
�لذين  �لعلماء  �ل�شخ�شية يف خدمة هوؤلء  �إمكانيتي 
�لور�شة هي  �أن  برتبة مدر�شني، ول �شك مطلقًا  هم 

بيت من بيوت �لعلم .
ن�فر ماليني الدولرات

خ�ش�شت �لوز�رة مبلغ 15 مليون دينار لإن�شاء ور�شة 
�لور�شة  جنــاح  بعد  �لعلمية  �لأجــهــزة  لإنتاج  علمية 
�ملد�ر�ض  بتزويد  �لثانية  �لكرخ  تربية  يف  �لإنتاجية 
مبا حتتاجه من هذه �لأجهزة، وبهذ� �لإجناز تكون 
�لور�شة هي نو�ة لور�ض �إنتاجية يف كل مديرية عامة 
تعطينا  �أن  ونــاأمــل  و�ملحافظات،  بغد�د  يف  للرتبية 
�لوز�رة �شلحيات يف بيع �لأجهزة للمد�ر�ض �لأهلية 
�ل�شتري�د من  بدًل من  �ملحافظات  �أو حتى مد�ر�ض 
مثل  ت�شنع  �أجنبية  �شركات  مع  �لتعاقد  �أو  �خلــارج 

هذه �لأجهزة �لتي تكلف �لدولة مليني �لدولر�ت.

منذ �شنوات احل�شار يف ت�شعينات القرن املا�شي، غابت عن املدر�شة العراقية التجارب العلمية يف املنهج 
املدر�شي املقرر للمواد العلمية يف املرحلة الثانوية )الفيزياء والكيمياء والأحياء(، وهذا الغياب 
اقرتن بغلق اأغلب املختربات يف املدار�ض بحجة عدم توفر الأر�شدة املالية، لأن التجارب يف املنهج 
املقرر حتتاج اىل مواد لإجرائها، لكن فكرة ب�شيطة اعتمدتها الور�شة الإنتاجية يف تربية الكرخ 
الثانية، اأرجعت الروح اىل الواقع العملي،

جت���رب���ٌة ع���راق���ي���ٌة رائ����دة

يف �شناعِة الأجهزِة املختربيِة 
والعلميِة للمدار�س

بغداد/ علي غني
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فقد �شهدت مدن و�أق�شية وقرى يف حمافظات 
�نت�شار  و�لأنبار  ودياىل  �لدين  و�شلح  نينوى 
مر��شم �لعز�ء ب�شكل تدريجي، وزيادتها عامًا 

بعد �آخر.
نين�ى

�أكـــرث حمــافــظــة عــانــت مــن �شيطرة  وكــانــت 
�شهدت  �لتي  نينوى،  هي  �لرعاع  �لإرهابيني 
عملية قمع و�إبادة مل ت�شهدها طو�ل تاريخها. 
يقول �لنا�شط و�لإعلمي �شهاب �آغا �ل�شفار: 
�شيئًا  عــادت  �لعا�شور�ئي  �لطبخ  مر��شم  �إن 
وقــر�هــا،  �ملحافظة  مــدن  بع�ض  �ىل  ف�شيئًا 
مناطق  يف  موجودة  كانت  �ملظاهر  هــذه  و�إن 
�خلــوف  ب�شبب  ــك  وذل  ،2014 قبل  حمـــدودة 
ــي �ملــتــطــرف، ومن  ــاب مــن �ل�ــشــتــهــد�ف �لإره
�أجــز�ء  وبع�ض  نينوى،  �شهل  �ملــنــاطــق:  هــذه 
�لر�شيدية، �لتي �شهدت �إقامة مو�كب وجمال�ض 

عز�ء متو��شعة ن�شبيًا، �أو �شّرية.
بعد  بالتغرّي  بــد�أ  �لو�شع  �أن  �ل�شفار  �أ�شاف 
�ىل  �ل�شّرية  من  �لعز�ء  �نتقل  فقد  �لتحرير، 
�أقيمت  �لعلنية، وبد�أ بالنت�شار تدريجيًا، فقد 
حمّرم  من  �لأول  يف  و�لتوزيع  �لطبخ  مر��شم 
�حلر�م وما بعده د�خل مدينة �ملو�شل، وكذلك 

يف حي �لنور باجلانب �لأي�شر من �ملو�شل.
دياىل

ــى �لـــرغـــم مـــن �أن حمــافــظــة ديــــاىل مل  وعــل
�إل  �لإرهــابــي،  �لتنظيم  بيد  باأكملها  ت�شقط 
�إن  �أنها ح�شلت على ن�شيبها من �لقمع. وما 
�رتــد�ء  �ىل  عــادت  حتى  �ملحافظة  حترير  مت 
ثوبها �حلقيقي، وعادت مو�كب �لعز�ء وتقاليد 
عا�شور�ء �شريتها �لأوىل، وهي جت�شد �لتعاي�ض 

�ل�شلمي باأجمل �شوره.
�أهــايل  �إن  �لعبيدي:  �أحــمــد  �لإعــلمــي  يقول 
�ملعتادة  طقو�شهم  مار�شو�  ــاىل  دي حمافظة 
عدد  يف  زيـــادة  ت�شجيل  ومت  طبيعي،  ب�شكل 
مقيمي �لعز�ء ومن يقدم �لطعام طلبًا للثو�ب. 
�شهد  �ملحافظة  مناطق  معظم  �أن  و�أ�ــشــاف 
ومنها  �لطعام،  وتقدمي  �لعز�ء  مو�كب  �إقامة 
بعقوبة  و�ــشــوق  و�ــشــر�جــق  �لــكــاطــون  مناطق: 
وخرنابات  وزهـــري�ت  و�شهربان  �شيد�  و�أبــو 
�أهــايل  من  وهــو  �لعبيدي،  يكمل  و�خلال�ض. 

غربي بعقوبة، �أن من ��شطلعو� باإقامة مر��شم 
�ملذ�هب  و�لطبخ هم عر�قيون من كل  �لعز�ء 
و�لرتــقــاء،  �لت�شامي  من  جو  ويف  و�لأعـــر�ق، 
من  �لــعــا�ــشــر  ليلة  حــتــى  تــ�ــشــاعــدي  وب�شكل 
�أن �لهري�شة  حمّرم �حلر�م. ويو�شح �لعبيدي 
بني  �شيوعًا  �لأكــرث  هي  و�لقيمة  و�لفا�شوليا 

�لأطعمة �خلا�شة باملنا�شبة.
الأنبار

لــعــل حمــافــظــة �لأنـــبـــار كــانــت �إحــــدى �لعقد 
�لأمنية بعد 2003، �إذ �شجلت �أق�شيتها وقر�ها 
توترً� �أمنيًا د�ئمًا، وتغلغًل للعنا�شر �لإرهابية. 
يقول �لإعلمي عمر �لدر�جي، وهو من �أهايل 
ذكرى  هو  حمــرم  �شهر  �إن  �لــرمــادي،  مدينة 
خالدة للأمة �ل�شلمية عامة وللعر�ق خا�شة، 
�لعظيم  �لر�شول  �شبط  دم  فيه  ��شتبيح  فقد 
و�شقط �شهيدً� مد�فعًا عن �حلق. و�أ�شاف �أن 
كثريين من حمّبي �لنبي )�ض( و�آله  �لطهار 
و�إطعامه  �لطعام  بــاإعــد�د  بـــادرو�  �لأنــبــار  يف 
�ــشــورة  وقـــــر�ءة  و�لــغــنــي  و�لــفــقــري  للم�شكني 
�لعربية  �لع�شائر  بع�ض  قامت  فيما  �لفاحتة، 
و�أهلها  �لأنــبــار  حمافظة  �أبــنــاء  من  �لأ�شيلة 
�لكر�م باإعد�د وليمة �و ماأدبة طعام للم�شاركة 
ــاء هـــذه �لــذكــرى  ــي ــاء وطــنــهــم يف �إح ــن مــع �أب
�ملحافظة  �أق�شية هذه  �لكثري من  �خلالدة يف 
منه  يرجتى  ل  فردي  وت�شرف  عفوي  وب�شكل 
�أن هذه  �لدر�جي  وتابع  و�لأجر.  �لثو�ب  �شوى 
كانت وما تز�ل ر�شالة �لأنبار �ىل �لعر�ق، لأن 
من  و�لعا�شر  للعر�قيني جميعًا،  )ع(  �حل�شني 
ول  خا�شة،  ونكهة  طعم  �لأنبار  يف  له  حمرم 
�شيما يف �لفلوجة و�لرمادي ونو�حيها ومناطق 

غربي �لأنبار.
وختم �لدر�جي كلمه بالقول �إن و�لدته قامت 
خبز  وزعــت  فيما  وتوزيعها،  �لهري�شة  بطبخ 

�لعبا�ض )ع( يوم �ل�شابع من حمّرم.
�شالح الدين

بقية  عن  �لدين  �شلح  حمافظة  تختلف  ول 
�ملــحــافــظــات �ملـــحـــررة، فــقــد �ــشــهــدت مدنها 
وقر�ها تو��شل �إقامة �لعز�ء �حل�شيني وتقدمي 

�لطعام للمعّزين.
�إطللة  مع  �إنه  �لعبيدي  فليح  �لإعلمي  يقول 

قبل عامني، انق�شعت 
الغمامة ال�شوداء التي 
غّطت م�شاحات وا�شعة من 
بالد الرافدين، ون�شرت 
قوانني جديدة خالفت 
الفطرة العراقية والعادات 
الأ�شيلة النا�شئة عن ثقافة 
الت�شامح وقبول الآخر، 
ومنها منع اإقامة العزاء 
احل�شيني وتوزيع الطعام 
يف ذكرى واقعة الطف، 
وهي العادة التي داأب عليها 
اأهايل حمافظات العراق 
كافة. وكانت من نتائج 
انت�شار القوات الأمنية 
واحل�شد ال�شعبي على 
الإرهابيني الدواع�ض عودة 
العادات ال�شعبية العريقة 
التي ت�شتذكر معركة 
كربالء اخلالدة وا�شت�شهاد 
الإمام احل�شني )ع( واآل 
بيته واأ�شحابه.

يف املناطق املحّررة يحي�ن 
ذكرى الإمام احل�شني

حيدر اجلابر
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�ملجال�ض  تنعقُد  عـــاٍم   كــّل  مــن  حمـــّرم  �شهر 
�حل�شينّية يف ذكرى ��شت�شهاد �لإمام �حل�شني 
بن علي )ع( �شّيد �شباب �أهل �جلّنة وريحانة 
�ليوم  �لعر�ق  �أبناء  ويقف  )�ض(،  �هلل  ر�شول 
�ملعاين  لي�شتلهمو�  �لطو�ئف  كل  من  جميعًا 
�لنبيلة من هذه �لثورة �لعظيمة �لتي خلدت يف 
�أذهانهم. ي�شيف �لعبيدي �أن حمافظة �شلح 
�لدين من �ملناطق �ملحررة �ملهمة، وبعد عودة 
�لأمن فيها بد�أ ن�شب مو�كب �لتعازي و�ملو��شاة 
يف ذكرى ��شت�شهاد �شيد �لأحر�ر �أبي عبد�هلل 
�حل�شني )ع(. ويوؤكد �لعبيدي �أن مناطق بيجي 
عن  ف�شًل  وبلد،  و�لعَلم  و�ل�شرقاط  وتكريت 
�شامر�ء وغريها، �شهدت �إقامة مو�كب �لعز�ء 
�لعبيدي  يتابع  للثو�ب.  طلبًا  �لطعام  وتقدمي 
حب  و�أن  وبــركــة،  خري  كله  )ع(  �حل�شني  �أن 
�أهايل �شلح �لدين �إياه لي�ض عاطفة فح�شب، 
و�إمنا هو عقيدة �ي�شًا، ومن هذ� �ملنطلق جند 
�إخو�نهم لإحياء  �لكثري من �لأهايل ي�شاركون 
�ل�شعائر �لدينية من تقدمي �لطعام و�ل�شر�ب 

يف �ملو�كب �حل�شينية.
�ملو�كب  �أحد  �شاحب  �ل�شامر�ئي  حامد  وقال 
يف �شامر�ء �إن �حل�شني )ع( هو لكل �لب�شرية 

وثورته �أمنوذج ملو�جهة �لظلم ورف�شه و�إرجاع 
�حلق �إىل ن�شابه، كما �أن �حل�شني )ع( لي�ض 
�لعظيمة  ثورته  �ألهمت  فقد  معينة،  لطائفة 
�لــنــا�ــض مــن �لــديــانــات كــافــة وكـــان ومــا ز�ل 
و�شيبقى هو قائد �لفكر �لثوري �شد  �خل�شوع 

لل�شتبد�د و�لإجر�م �ل�ّشيا�شي.
احل�شني )ع( ي�حد العراقيني

باأنها  حمــرم  طقو�ض  �شعائر  تو�شيف  ميكن 
كل  و�أن  �لعر�قيني،  قلوب  �إليها  تتجه  بو�شلة 
تن�شيهم  �لتي متر عليهم لن  و�ل�شد�ئد  �ملحن 
ليكون  �لعر�ق  �ختار  )ع(  �ل�شهيد  �لإمــام  �أن 

مثو�ه �لأخري.
الإيزيدي�ن

�إن  �شنكايل  دلــد�ر  �لإيزيدي  �لإعلمي  يقول 
�شنجار  ق�شاء  �أهــايل  بني  �لتاريخية  �لعلقة 
مل مُتــــت، بـــل �أ�ــشــبــحــت �أقـــــوى بــعــد هــجــوم 
وبنّي  �ملنطقة،  على  �لإرهــابــي  د�ع�ض  تنظيم 
ــاء ذكــرى  ــي �إح ــني يف  ــدي ــزي �لإي مــ�ــشــاركــة  �أن 
�شبقتها  فقد  �لأوىل،  �ملــرة  تكن  مل  عا�شور�ء 
زينب  �ل�شيدة  مرقد  يف  �ملا�شية  �ل�شنو�ت 
�أما  �شنجار،  مبدينة  �شري"  "�شوكا  حي  يف 
كــان  فــقــد  �ل�شكنية  و�ملــجــّمــعــات  ــقــرى  �ل يف 

هري�شة  معا  يطبخون  و�مل�شلمون  �لإيزيديون 
عا�شور�ء. وتابع �شنكايل، وهو كاتب وم�شور، 
قطعها  ميكن  ل  �لتاريخية  �لعلقات  هذه  �أن 
�لعلقات  هذه  تقوية  �ىل  د�عيًا  �إنهاوؤها،  �أو 
لإعادة �حلياة وتقوية �لعلقات �لتي جتمعنا. 
�ملز�رت  ت�شتهدف  �لتي  �لتفجري�ت  و��شتنكر 

و�حل�شينيات و�مل�شاجد و�لكنائ�ض.
امل�شيحي�ن

بالفخر  طوبيا  جمال  �مل�شيحي  �لكاتب  ي�شعر 
�لعو�ئل  من  �لكثري  م�شاركة  عن  يتحدث  وهو 
مــر��ــشــم  يف  �ملــحــافــظــات  كــل  يف  �مل�شيحية 
�إمــام  ��ش�شت�شهاد  يــوم  و��شتذكار  عا�شور�ء 
�حلق و�لإن�شانية �حل�شني بن علي )ع(، �لذي 
�لثورة على  �أجل  �شحى بكل غاٍل وبنف�شه من 
�لباطل و�لظلم. وقال طوبيا �إن �لإمام �حل�شني 
)ع( �إمام لكل �لأمم، وَمثٌل �أعلى للثو�ر، ومن 
�إخو�نهم  �مل�شيحيون  ي�شارك  �ملنطلق  هــذ� 
مو�كب  و�إقامة  بالطبخ  يقومون  �إذ  �مل�شلمني، 
�أ�شاف  �لثو�ب �ىل )�مل�ّشاية(.  وتوزيع  �لعز�ء 
هذ�  يف  �شارك  �لفاتيكان  من  وفدً�  �أن  طوبيا 
و�لحــرت�م  �حلب  عن  تعبريً�  �جلليل  �حلــدث 

لأهل �لبيت )ع(.
املندائي�ن

�لديني  �لــزعــيــم  حــلــو،  جــبــار  �ــشــتــار  �ل�شيخ 
لي�ض  )ع(  �حلــ�ــشــني  �أن  يـــرى  لــلــمــنــد�ئــيــني، 
جمعاء،  للإن�شانية  ولكنه  بامل�شلمني،  خا�شًا 
�أبعاد ل تنح�شر  �لق�شية �حل�شينية ذ�ت  لأن 
)ع(  �حل�شني  �شحى  فقد  معينني،  ــاأفــر�د  ب

بحياته ملحاربة �لف�شاد.
لأجــل  )ع(  �حل�شني  �شحى  لقد  حلو:  وقــال 
هــذه  �حــــرت�م  �جلــمــيــع  وعــلــى  عــامــة  ق�شية 
لأبناء  تعليمات  �أ�شدرنا  وقد  �حلزينة،  �لأيام 
�لطائفة مبنع مظاهر �لفرح و�ل�شرور، و�حلث 
�ملو�كب  يف  و�مل�شاركة  �ل�شلو�ت  �إقامة  على 

�حل�شينية يف بغد�د ومي�شان و�لب�شرة.
ح�شور  عــلــى  و�ظــبــو�  �ملــنــد�ئــيــني  �أن  ــع  ــاب وت
�خلطب وجمال�ض �لعز�ء، �نطلقًا من �ل�شعور 
)ع(  �حل�شني  حمّبي  ــاأن  ب مــذكــرً�  بالو�جب، 
جم�ّشدين  منا�شباتهم،  يف  �ملند�ئيني  �شاركو� 

معنى وفكرة �لوطن �لو�حد.
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ج�اد غل�م

ف�شاء

كن متميزاً خمتلفًا عن الآخرين ذا ح�ش�ر بائن وكاريزما 
خا�شة بك لأجل اأن متتلك اأ�شل�بًا ي�شري اإليك وحدك 

واعمل كي جتد لك مقعداً ومكانًا بارزاً معروفًا بني الكبار 
الالمعني، فه�ؤلء الكبار كان�ا قبلك �شغاراً و�شَع�ا اأن يك�ن�ا 

اءة بطم�حهم وم�شاعيهم الدوؤوبة. جن�مًا و�شّ

ق�اعُد النجاِح الت�شع

�لنجاح يف �حلياة وتهدئة �لنف�ض و�لنماء �لعقلي ل تاأتي �عتباطًا �أو جتيء على حني غّرة ؛ �إمنا لها قو�عد عليك مر�عاتها –�أقولها لقارئنا 
�لعزيز -- مثلما �أن لكل �شيء �أ�ش�شًا ثابتة كي نعيد ترتيب منطية حياتنا بال�شكل �ملُر�شي وعلى �أف�شل ما ميكن.

 �أوجز هنا تلك �لقو�عد من �أجل �أن تعيد تنظيم وتهذيب �شلوك معي�شتك؛ �شعيًا �ىل تغيري حياتك:
�أم بل ق�شد و�شوًل �ىل طريق �ل�شو�ب، فالعرت�ف  �أكنت عامدً�  �أنك وقعت فيها �شو�ء  �أن تدرك �أخطاءك وتتجاوزها وتعرتف  1( عليك 

باخلطاأ ف�شيلة وجتاوزه من �لف�شائل �لنادرة يف �لإن�شان .
2( �إياك و�لنغما�ض يف �لفو�شى و�لر�شا بها، و�ن�شد �لنظام و�حرت�م �لقانون وقو�عد �ل�شلوك �حل�شن �خلا�شع ملعايري هادفة �ىل جعل �حلياة 

ت�شري بي�شٍر وتقف بقو�م م�شتقيم توخيًا للر�حة �لنف�شية كونك حترتم �لقانون �ل�شائد وتن�شحب من �لفو�شى و�لعبث و�لهرج و�ملَرج.
3( جتاهْل كل ما لي�شت�شاغ وتنفر منه �لنف�ض �شو�ء �أكان كامنا يف �ل�شخو�ض �لتي تعاي�شها �أم �ل�شفات �لتي �عتاد عليها �ملجتمع طاملا هي 
منفرة وكريهة بهدف �شقل ذكائك �لعقلي ولتبتعد عن �ل�شغائر وتعرف �أين ت�شع كل و�حد يف حجمه �لطبيعي ومكانه �للئق به ِحّطًة �أو ِرفعًة.
4( ��شتغِن عما ل ينا�شبك من معارف �أو �أ�شدقاء �و ذوي قربى و�ترك ما ل ينفعك ويوؤذي جمتمعك فلي�ض كل ما ُي�شتغنى عنه خ�شارة بل قد 

يكون ت�شذيبًا لنف�شك من �شد�أ وبذ�ء�ت �أنت يف غنى عنها كي تبد�أ بد�يات �أف�شل مما كنت عليه قبًل.
5( ��شَع ما يف و�شعك لتجد لك مكانًا منا�شبًا يف حمٍل رفيع عاٍل �أو يف قّمة �شامقة، فما حاجتك �ىل �لقاع و�ملد�رك �ل�شفلى �ملليئة بالزحام 

و�لكتظاظ و�خلناق؟؟ 
6( كن متميزً� خمتلفًا عن �لآخرين ذ� ح�شور بائن وكاريزما خا�شة بك لأجل �أن متتلك �أ�شلوبًا ي�شري �إليك وحدك و�عمل كي جتد لك مقعدً� 

اءة بطموحهم وم�شاعيهم �لدوؤوبة. ومكانًا بارزً� معروفًا بني �لكبار �للمعني، فهوؤلء �لكبار كانو� قبلك �شغارً� و�شَعو� �أن يكونو� جنومًا و�شّ
٧( �عمل على مر�جعة قناعاتك وثو�بتك ول تطوقها بخطوط حمر باعتبارها غري قابلة للتحديث، فكل �شيء قابل للتغيري و�ملر�جعة ماد�مت 

�حلياة تع�شف وتهد�أ مرًة وت�شيء وتظلم على مد�ر �ليوم �لو�حد، فكيف �ذ� مّرت �ل�شنون و�زد�د �لعمر عامًا يتبعه عاٌم �آخر؟!
8( و�أنت تعي�ض �حلياة بكل مطّباتها وعرث�تها وم�شالكها �لرحبة و�ل�شيقة؛ عليك �أن تر�شم هدفًا حمددً� ت�شعى للو�شول �إليه وتختار �لطريق 
�لأكرث �أمنًا و�شل�شة و�قرت�بًا لنيلِه، فاحلياة من غري هدف جثٌة هامدة ل قيمة لها مثل ج�شد بل روح  �أو مثل روح هائمة وتائهة لي�ض لها ج�شٌد 

ت�شتقّر فيه.
9( �عتد �أن تتحمل �لآلم مادمت تريد �أن تتعلم، وطر�ئق �لتعليم و�لنماء و�لرتقاء مليئة بال�شعاب، ومد�رج �لعلم �لعالية ت�شيبك بالإنهاك 
�أثناء �ل�شعود ورمبا ت�شادفك �لعرث�ت �جل�شام فتقع �أحيانًا وتكبو، لكن عليك �أن تنه�ض جمددً� وتطبب نف�شك وت�شمد جر�حك وتتم�شك باأيِّ 
جد�ر �و منجاة تنقذك وتنت�شلك، وقد تغو�ض يف �لأعماق وتتغلغل باحثًا عن �لدرر و�لكنوز �لنائمة يف قعر �لبحار و�ملحيطات، لذ� عليك �أن 

حتمل بو�شلتك �لد�لة ول تعباأ بالأمو�ج �إن �شكنت �و هاجت وباملياه �إن جزرت �و مّدت.
وبعيدً� عما كتبت �لرو�ئية �لرتكية )�أليف �شافاق( ق�شتها �جلميلة  )قو�عد �لع�شق �لأربعون( فل �شري �أن ن�شع هنا  قو�عد �ل�شعود �إىل 

�لأعايل ومهارة م�شالك �لغو�ض يف �لأعماق لتطييب �لنف�ض وِرفعتها ورقّيها، وعلينا �إتقانها حزمًا ل ينك�شر وعزمًا ل يلني.

م���������ق���������ال



ليز�ل �شاخ�شًا، ف�شًل عن �آثار �لطبيعة �لتي حبانا 
غربه  ومــن  جنوبه  �ىل  �لعر�ق  �شمال  من  بها  �هلل 
�ىل �شرقه، حتى �أ�شبحت عناويَن بارزة يف موؤلفات 
مابني  بلد  ز�رو�  �لذين  و�مل�شتك�شفني  �مل�شت�شرقني 

�لنهرين.
�لــوحــيــدة يف حميطه  �لــدولــة  يكون  �لــعــر�ق  ويــكــاد 
�لآثار  من  و��شعة  ف�شيف�شاء  ميتلك  �لذي  �لإقليمي 
فــالآثــار  ــو�حــد،  �ل �لطيف  د�خـــل  يف  حتى  �ملــنــّوعــة 
و�آخــر  كــلــد�ين  �أثـــر  بــني  تــتــوزع  �مل�شيحية  �لدينية 
�شرياين، و�لآثار �لإ�شلمية �لتي مل ت�شتثِن مذهبًا �أو 

طائفة يف قامو�شي �ل�شياحة و�لوجود.
تطور  �ل�شبكة"  "جملة  تر�شد  �لتحقيق  هــذ�  يف 
وعموم  بغد�د  يف  �ل�شّنية  �لأوقــاف  لدى  �ل�شتثمار 
�لعر�ق يف حو�ر مع رئي�ض ديو�ن �لوقف �ل�شّني ومدير 

عام �لأ�شرحة و�ملر�قد و�ملقامات يف �لديو�ن.
ثقافة �شياحية

�أية �شناعة، حتتاج �ل�شياحة �ىل ثقافة  �شاأنها �شاأن 
�مل�شكلة  بــو�قــعــهــا،  للنهو�ض  وخــطــط  تخ�ش�شية 
�أنه لتوجد ثقافة �شياحية يف �لعر�ق، كما  �حلقيقة 
�ل�شيخ  �ل�شّني  �لوقف  ديــو�ن  رئي�ض  ذلك  ي�شّخ�ض 
�لدكتور عبد �للطيف �لهمّيم، مو�شحًا: �إ�شافة �إىل 
�لتثقيف بهذ� �جلانب �ملهم، نحتاج �ىل بنى حتتية 
�لهتمام  بــاأن  جنــزم  ونحن  �ل�شائحني،  ل�شتقبال 
�لنفط  و�رد�ت  و�رد�ت رمبا لتقل عن  �شيجلب  بها 
�ىل  نحتاج  فلهذ�  �ل�شحيح،  بال�شكل  ��شتغلت  لو 
وغريها  و�ت�شالت  ومطاعم  ترفيه  وو�شائل  فنادق 

�لتحتية  �لبنى  تتوفر  مل  و�إذ�  �لتكميلية،  �لأمور  من 
لميكن �لنهو�ض بها يف �لعر�ق، وهي لي�شت مقت�شرة 
على  �لآثار �لإ�شلمية فقط، بل توجد مو�قع مهمة  
مثل �أور �لكلد�نية، وهي مف�شل حقيقي، ول�شيما يف 
�أوروبا، باعتبار �شيدنا �إبر�هيم �خلليل ولد على هذه 

�لأر�ض وكانت هناك ح�شارة عريقة يف �ملنطقة. 
�لأ�شتاذ �شعد �لقي�شي، مدير عام �ملر�قد، دخل على 
�خلط وَذّكر �ل�شيخ �لهمّيم مبو�شوع د�ئرة �ل�شياحة 
�لدينية قائًل: �إىل وقت قريب مل تكن هنالك د�ئرة 
جمل�ض  �أقــّرهــا  �أن  �إىل  �لدينية،  بال�شياحة  خا�شة 
�شورى �لدولة،   وجاءت �ملو�فقة باأمر �ل�شيد رئي�ض 
�لوزر�ء، وكان للدكتور طورهان �ملفتي، رئي�ض �لهيئة 

�لعليا للتن�شيق بني �ملحافظات ورئي�ض جلنة �ل�شياحة 
�لدينية للوقف �ل�شيعي و�ل�شّني و�لديانات �لأخرى، 

دور كبري يف جانب �ل�شياحة �لدينية يف �لعر�ق.
الإعالم وال�شياحة

عندما  بالده�شة  �لنا�ض  ي�شاب  كثرية  �أحــيــان  يف 
على  يكونو�  مل  �شياحية  �أمــاكــن  هناك  �أن  يعلمون 
ببعيدة  لي�شت  م�شافة  على  وهــي  بــوجــودهــا،  علم 
مبا  �لنا�ض  تعريف  يف  �لإعلم  دور  ياأتي  عنهم،هنا 
�أم  كانت  دينية  �شياحية،  �آثــار  من  بلد�نهم  حتويه 
توجد  م�شيفًا:  �لهمّيم  �ل�شيخ  يقول  كما  طبيعية، 
�لعر�ق،  لدينا مز�ر�ت عديدة يف عموم حمافظات 
يف نينوى مثًل يوجد ما ل يقل عن 52 مرقدً� �أغلبها 
و�لنبي  يون�ض  �لنبي  مر�قد  با�شتثناء  معروف  غري 
�شيت و�لنبي جرجي�ض و�لبقية جتهلها �لنا�ض، وحتى 
يف بغد�د يوجد �أكرث من �شريح مثل �لطري و�أحمد 
بن حنبل وغريها، و�لأ�شتاذ �شعد �لقي�شي �أكرث من 

يعلم بهذه �ملر�قد و�ملز�ر�ت.
قد ل يعرف �لكثريون �أنه يوجد لدينا 1٧6 �شريحًا 
�أنحاء  ومرقدً� م�شجلة لدى �لوقف �ل�شّني يف جميع 
هنالك  م�شيفًا:  �ملر�قد،  مدير  يقول  كما  �لعر�ق، 
�لب�شري  و�حلــ�ــشــن  ــزبــري  و�ل �أنــ�ــض  �شيدنا  مــرقــد 
�شريحًا   39 بــغــد�د  يف  ويــوجــد  تــطــول،  و�لــقــائــمــة 
�أهايل  و�أكــرث  �ل�شّني،  �لوقف  حدود  �شمن  ومرقدً� 
مرقد  هناك  مي�شان  ويف  يعرفونها،  �لقدماء  بغد�د 
نبي  �ملو�شل حيث  �لرفاعي، و�شوًل �ىل  �أحمد  �شيد 

�هلل يون�ض، على �شبيل �ملثال ل �حل�شر.

و�شلت اأهمية ال�شياحة اإىل م�شتويات عالية حتى اأ�شبحت من املرتكزات 
الرائدة يف القت�شاد العاملي، ول�شيما يف دولنا العربية، وازداد اهتمام الدول 
بالتنمية ال�شياحية وتفعيل دورها يف نهو�ض وانتعا�ض الدول ملا متتلكه من منافع 
اقت�شادية واجتماعية وبيئية، ما يجعلها الباب الوا�شع للتخل�ض من التكاء 
على الرثوة النفطية فقط.

عامر جليل اإبراهيم
ت�ش�ير ح�شني طالب

لدينا 176 مرقداً و�شريحًا 
يف جميع اأنحاء العراق
ّني ومدير عام الأ�شرحة:  رئي�س دي�ان ال�قف ال�شُ

العمل ال�شياحي ال�شحيح 
يغنينا عن النفط 

�لعديد  وتطورها  �ل�شياحة  قطاع  منو  على  ويرتتب 
من �أ�شا�شيات �حلياة �ملرتفة �لتي نتمناها ل�شعوبنا، 
�لفعالة  و�مل�شاهمة  �جلديدة  �لعمل  فر�ض  خلق  مثل 
�ملحلية  �ل�شتثمار�ت  وت�شجيع  �لعامة  �ملو�زنات  يف 
و�لأجنبية وزيادة �لدخل �لقومي و�لتاأثري على �لعديد 
قطاع  مثل  �ل�شياحي  للقطاع  �ملر�فقة  �لأن�شطة  من 
�لنقل و�ملو��شلت و�لت�شالت و�ل�شناعة و�لزر�عة 
و�مل�شارف و�لإن�شاء�ت وغريها من متطلبات �لعي�ض 

�لرغيد.
ويزخر �لعر�ق بقائمة طويلة من �لأماكن �ل�شياحية 
بلدنا  على  بها  �هلل  �أنــعــم  طبيعية  منها  �لآثــاريــة، 
ب�شورة  ��شتثمرت  �إن  �لتي  ودينية  تاريخية  و�أخــرى 
�شحيحة لناف�شت �لنفط بو�رد�تها. ومع ذكر �لآثار 
�لتاأريخية للح�شار�ت �ل�شومرية و�لبابلية و�لآ�شورية 
�لإ�شلمية  �لــديــانــات  �أ�ش�شته  مــا  جتــاهــل  لميــكــن 
و�لذي  و�لإيزيدية،  و�ملند�ئية  و�ليهودية  و�مل�شيحية 

�ل�شيخ �لدكتور عبد �للطيف �لهميم
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خطط م�شتقبلية
من  �ل�شتفادة  لتحقيق  �لقت�شاد:  خــر�ء  يقول 
�مل�شتقبلية  �لروؤية  على  ُيعتمد  وجناحه  م�شروع  �أي 
�لــر�أي؟  هذ�  من  نحن  �أيــن  له،  �لعميقة  و�لدر��شة 
لذلك  �شحيح،  كــلم  هــذ�  �لهمّيم:  �ل�شيخ  يجيبنا 
عن  متكاملة  ودر��ـــشـــة  م�شتقبلية  خــطــة  و�شعنا 
ودر��شة  فنادق  لبناء  ولدينا خطة  �لدينية  �ل�شياحة 
و�لــوز�ر�ت  �لــوزر�ء  ملجل�ض  �لعامة  �لأمانة  مع  تامة 
�ملخت�شة بهذ� �ل�شاأن لأننا مبفردنا لميكن �أن ننجز 
فتح  �إذ�  فمثًل  م�شتقبلية،  خطط  من  و�شعناه  ما 
و�ل�شديقة  �ملجاورة  �لدول  من  �لري  �حلج  طريق 
�لأعــد�د لن تقل عن 5 - ٧ مليني ز�ئر  �أن  �أعتقد 
ومو��شلت  وفــنــادق  طــرق  �ىل  يحتاجون  وهـــوؤلء 

و�ت�شالت.. �ىل �آخره من دعم.
الإرهاب

بالإ�شافة �ىل تدمري �لإن�شان يحاول �لإرهاب دومًا 
وهــذ�  يدخله،  مكان  �أي  يف  �حل�شارة  يطم�ض  �أن 
فهدمت  �لإرهــابــيــة  د�ع�ض  ع�شابات  به  قامت  ما 
ب�شلة  ميت  ما  وكل  و�ملقامات  و�لأ�شرحة  �جلو�مع 

�ىل �حل�شارة و�لتاريخ.
فنحن  كبرية،  م�شكلة  هذه  �لهمّيم:  �لدكتور  يقول 
 ( ب�شبب  بــالــكــامــل  ــّدم  مــه م�شجد   1500 لــديــنــا 
�لدو�ع�ض( وبد�أنا �لعمل يف �مل�شاجد �لتي حتتاج �إىل 
ترميم و�شيانة، و�لعمل كبري، ودخل على خط �لبناء 

�إعمارها  �أو  �جلو�مع  لبناء  �ملترعني  من  �لعديد 
ر هي �أماكن من �ل�شروري ��شتغللها  و�أغلب ما دمِّ

�شياحيًا.
ما  �ل�شّنية  و�ملقامات  للمر�قد  �لعام  �ملدير  ل  يف�شّ
�ملو�شل  يف  يوجد  حاليًا  �لهمّيم:  �ل�شيخ  به  حتدث 
و 42 مرقدً� ومقرة يف دياىل  25 �شريحًا مهدمًا، 
مهدمة  �لأنــبــار  يف  و�شريحًا  مرقدً�   16 و  مهدمة، 
و�تخذنا �لإجر�ء�ت لبناء هذه �ملر�قد و�ل�شيد رئي�ض 
�لتخطيط  وز�رة  �ىل  رفعها  �ل�شّني  �لوقف  ــو�ن  دي
�ل�شروع  ليتم  عليها  �ملايل  �لتخ�شي�ض  ل�شتح�شال 

باإعادة �إعمارها. 
نقطة البداية

يف  �لدينية  لل�شياحة  �لأمثل  �ل�شتثمار  �إىل  وعــودة 
من  فلبد  �ل�شّنية،  �لأوقـــاف  يخ�ض  ومبــا  �لــعــر�ق، 
�لبدء باخلطوة �لأوىل ل�شتثمار ما موجود يف �لعر�ق 
�أف�شل  �إىل  للو�شول  و�أ�شرحة وتطويرها  من مر�قد 
�لطرق ل�شتغللها �شياحيًا، ولهذ� قام �لوقف �ل�شّني 
يقول  كما  و�ملحافظات،  بغد�د  يف  �ملر�قد  بتطوير 
�ل�شيخ �لهمّيم �لذي �أ�شاف: قمنا بتطوير مرقد �أبي 
حنيفة �لنعمان و�ل�شيخ عبد �لقادر وجممع �لبهلول 
و�ل�شري  �لــكــرخــي  ومــعــروف  �لــبــغــد�دي  و�جلــنــيــد 
�لأماكن  معظم  ��شتملك  عر  و�لطري  �ل�شقطي 
بناء  �أو  حنيفة  ــي  �أب مرقد  مثل  باملر�قد  �ملحيطة 
�شل�شلة من �لفنادق و�ملطاعم و�لبيوت �لرت�ثية كما 

يف مرقد �ل�شيخ عبد �لقادر.
بغد�د،  �ىل  بالن�شبة  هذ�  �ملر�قد:  عام  مدير  يكمل 
�شيد  مرقد  باإعمار  بد�أنا  فقد  �ملحافظات  يف  �أمــا 
بن عبيد  ومز�ري طلحة  مي�شان  �لرفاعي يف  �أحمد 
�هلل  و�أن�ض بن مالك يف �لب�شرة ومز�ر �لأربعني يف 

تكريت.
تعاون 

بال�شياحة  للرتقاء  �لــلزمــة  �مل�شاريع  ول�شخامة 
�لدينية لبد من وجود تعاون بني �لوز�ر�ت �ملخت�شة 
من  �إقليمية  �و  دولية  وجهات  جهة،  من  بينها  فيما 
بقوله:  �لهمّيم  �ل�شيخ  ــده  �أك ما  هــذ�  �أخـــرى،  جهة 
�لرتكية  )تيكا(  منظمة  مــع  م�شرتك  عمل  يوجد 
بالن�شبة �إىل �جلو�مع �لأثرية مثل جامعي �لأحمدية 
مع  �لنوري  جلامع  �آخــر  م�شرتك  وعمل  و�ملــر�ديــة، 
�لإمار�ت و�ليون�شكو، و�أعمال �أخرى مبئذنة �حلدباء 
دولية  منظمات  مع  �نفتاح  وهنالك  يون�ض  و�لنبي 

وتعاون �آخر مع �أملانيا متمثلة ب�شركة �ألفا.
�ملدير  �لقي�شي  حممود  �شعد  �حلاج  �لأ�شتاذ  ويكمل 
حاليًا  �ل�شّنية:  و�ملقامات  و�ملر�قد  للأ�شرحة  �لعام 
�شمن  من  و�لتعمري  جهة  �أيــة  من  ترعات  لتوجد 
يف  نعمل  2019م  عــام  ملــو�زنــة  �لت�شغيلية  �حل�شة 
هي  �لت�شغيلية  و�حل�شة  لنا،  �ملــقــررة  �حل�ش�ض 

�شيانة �لأبنية.
تعمل  فهي  �لرتكية  )تيكا(  منظمة  بخ�شو�ض  �أمــا 
�لقادر �لكيلين، وترغب  �ل�شيخ عبد  باإعمار مرقد 
�ملو�شل  يف  يون�ض  �هلل  نبي  مرقد  �إعمار  �إعــادة  يف 
ومنارة �حلدباء ترعًا من �حلكومة �لرتكية ونعمل 

معهم كم�شرفني على �لعمل.
ختامًا نحن ناأمل �أن ت�شتثمر هذه �لف�شيف�شاء �لكبرية 
�لأر�ــض  كامل  على  �ملوزعة  �ل�شياحية  �لأماكن  من 
�ىل  �شرقها  ومن  جنوبها  �ىل  �شمالها  من  �لعر�قية 
غربها ��شتثمارً� قد يكون يومًا من �لأيام بديًل عن 

�لنفط.. و�لكلم للمتحدثني.

�ل�شتاذ �شعد �لقي�شي مدير عام �ملر�قد
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اأما بعد

اأعرف اأن خ�فًا مهلكًا ومدمراً واأن رغبة طبيعية بال�شالمة و�شع�بة 
يف م�اجهة الرعب العام هي التي �شغطت على اأ�شاتذة وزمالء 

فغم�ش�ا اأقالمهم بال�شخام الأ�ش�د بدًل من اأن يغم�ش�ها بالن�ر!
واأعرف اأن تلك حمنة عامة لّ�ثت الغالبية يف اأكرب همجية منظمة!

لكنني وبعد هذه ال�شن�ات على غياب اخل�ف )بغياب الطاغية 
وحزبه( ل اأرى يف �ش�رة الكتابة العراقية �شيئًا مفرحًا!

احذروا هذه املهنة !

حياة  يف  ودخلت  �لو�قعية  حياتي  غــادرت  عامًا،   46 وقبل  �ليوم،  هــذ�  مثل  يف 
�فرت��شية بالكامل.

و�أحز�نها  م�شر�تها  وكل  ولذيذة  خطرة  ز�لــت،  وما  �لفرت��شية،  حياتي  كانت 
مكّرة وم�شاعفة ع�شر�ت �ملر�ت!

***
ففي 6/10/19٧3 ن�شرُت �ول مقالة يل يف �ل�شحافة )طريق �ل�شعب �لعدد 20(.

ومنذ تلك �للحظة و�أنا مثل �لعا�شق �مل�شحور!
�أفكار وما تفتحه  �أ�شر وعبودية �حلروف و�لكلمات وما تنتجه من  لقد وقعت يف 

من �آفاق ل متناهية!
ويف �لنهاية �شارت تعا�شتي و�شعادتي رهينة قر�ءتي �و كتابتي لـ "جملة مفيدة"!

***
�ملهنة �لتي �خرتتها هي منط حياة �أكرث مما هي مهنة، وهي بدو�م كامل ل عطلة 

�و ��شرت�حة فيها.
وهي خطرة وت�شتحق �لتحذير منها!

ففي هذه �ملهنة ترتكب كل �لأخطاء �أمام �لآخرين وت�شبح يف متناولهم متى ما 
�أر�دو� ��شتخد�مها �شدك!

***
�ملجد يف مهنة �لكتابة �ل�شحفية قليل وعابر يف غالب �لأحيان!

�لأ�شود  �ل�شخام  كالت�شاق  بالكاتب  ملت�شقًا  يبقى  فيها  يرتكب  �لذي  �لعار  لكن 
بالثوب �لأبي�ض!

***
ولعّلي هربت من هذ� �مل�شري يوم هربت من �لعر�ق عام 19٧8.

ولعلي بقيت ع�شر�ت �لأعو�م يف �ملنفى �أردد مع �ل�شاعر فوزي كرمي ما قاله:
�حلدود مر�فئ  يا  �إليك  يعد  مل  �شر�ع  "كل 

ل باحثًا �شدًى عن �ملعنى
ولكن هربًا من �ملعاين �ل�شود

فهو �شر�عي"!
***

وكانت �ملعاين �ل�شود تلحقنا يف �ملنفى �لذي �متد لع�شر�ت �ل�شنني..
وكنت هناك �أتلقى �شخام �ملعاين �ل�شود مما �أقر�ه يف �شحافة بغد�د من مقالت 

وق�شائد وق�ش�ض ت�شتغل يف مديح �لقاتل وحروبه وت�شويق �أجماده �لوهمية!
�ملختلف،  للآخر  �لكر�هية  وتكري�ض  �شيادة  �ل�شخام  ذلــك  يف  �لأخــطــر  وكــان 
وتقدي�ض �لعبودية.. وهي �آفة �لكتابة �لعربية عمومًا، و�لعر�قية ب�شكل خا�ض حتى 

يومنا هذ�!
***

�أعرف �أن خوفًا مهلكًا ومدمرً� و�أن رغبة طبيعية بال�شلمة و�شعوبة يف مو�جهة 
�أ�شاتذة وزملء فغم�شو� �أقلمهم بال�شخام  �لرعب �لعام هي �لتي �شغطت على 

�لأ�شود بدًل من �أن يغم�شوها بالنور!
و�أعرف �أن تلك حمنة عامة لّوثت �لغالبية يف �أكر همجية منظمة!

لكنني وبعد هذه �ل�شنو�ت على غياب �خلوف )بغياب �لطاغية وحزبه( ل �أرى يف 
�شورة �لكتابة �لعر�قية �شيئًا مفرحًا!

�ل�شائدة  �و مذهبًا( هي  �و دينًا  �و قومية  �لقوي )قائدً�  �لعبودية ومتجيد  فقَيم 
وكل ما تغري هو �لأ�شماء!

وهم  بجو�ئزهم  يباهون  و�لآد�ب  �لفنون  يف  �لقاد�شية  جو�ئز  حملة  ومـــاز�ل 
يت�شدرون م�شاحة غري قليلة من �مل�شهد �حلايل للثقافة و�لكتابة �لعر�قية!

***
رمبا كان �لأمر يحتاج �ىل �شنني �أخرى كي يفرق �لكاتب بني �لعار و�ملجد!

ورمبا كان �جليل �جلديد بحاجة ملرجعية يف �لكتابة، غري �لتي بني �أيديهم، كي 
يكتبو� وفق زمنهم وحقائقه، ل وفق �لأوهام �لتي �شوقها �ل�شابقون وما ز�لو�!

***
لكنني و�إذ �لقي نظرة على �شتة و�أربعني عامًا ق�شيتها يف �لكتابة، �أ�شعر �أنني كنت 

مبحرً� يف حلم لذيذ  ل �أريد �أن �أ�شحو منه!
ففي هذ� �حللم �لطويل كان من �أجلاأ �إليهم و�أحتمي بهم هم �أ�شاتذة �لب�شرية، 
وجنيب  وت�شيخوف  ودي�شتويف�شكي  و�شك�شبري  وكلكام�ض  هومريو�ض  من  بــدءً� 

حمفوظ وبتهوفن وفريوز، و�نتهاء مبئات �لأقمار �لتي طاملا �أ�شاءت ليل �لب�شر!
فهوؤلء، مهما بعدو�، �أكرث و�قعية و�إن�شانية من ثقافة عبا�ض جيجان مثًل )وهو 

باملنا�شبة �ملثل �لأعلى �مل�شترت و�خلفي للثقافة �لعر�قية(!
***

ولو حرفًا يف  و�لمتنان ملن علمني  كله  �ل�شكر  �لأعماق:  �أقول من  كله  وبعد هذ� 
�ملهنة �لأخطر و�لألذ!

م���������ق���������ال



ولقد �شمل ذلك �لأطفال فاأ�شبحت �شلوتهم �لوحيدة 
�لذكية  �للوحية  �لأجهزة  عر  �لولوج  هي  و�لأثــرية 
و�لتطبيقات،  �لألــعــاب  مــن  غــري حمــدود  عــامل  �إىل 
�لأمر �لذي جعل �لآباء يف �أ�شد �حلاجة �ىل مر�قبة 
�أبنائهم ومتابعتهم بحر�ض ل�شمان �شلمة �أفكارهم 
و�أخلقياتهم، لذلك وجب �لبحث عن �أن�شب �لطرق 
�لأجهزة  على  �لطفل  يق�شيه  �لــذي  �لوقت  لرت�شيد 
رمبا  مهار�ت  تنمية  يف  ��شتغلله  وحماولة  �لذكية، 
تكون بو�بة يدخل �لطفل من خللها �ىل عامل �آخر، 
�إدمــان  ب�شدد  كثرية  خمــاوف  هنالك  �أن  �شيما  ول 

�لكثري  �للوحية، وق�شاء  ��شتخد�م �لأجهزة  �لأطفال 
�لطفل  �إ�شابة  �ىل  يــوؤدي  قد  ما  معها،  �لوقت  من 
نتيجة  و�جل�شدية  �لنف�شية  �لأمــر��ــض  من  بالكثري 
�لآباء  طماأنة  �ل�شروري  من  ي�شبح  هنا  من  لذلك. 
�لذي  �لوقت  �أن ثمة كثريً� من �لطرق ل�شتثمار  �إىل 
وجتنيبهم  مماثلة،  ن�شاطات  يف  �لأطــفــال  يق�شيه 
�لطرق  �أهــم  ومن  �لأمــر��ــض،  نوع من  بــاأي  �لإ�شابة 
ــوع؛ تعليم  �ملــو�ــش �لــتــي ميــكــن �عــتــمــادهــا يف هـــذ� 
�أوك�شجني  تعد  �أنها  �شيما  ول  للأطفال،  �لرجمة 
�لقرن �حلايل، ومن �ملهم جدً� �أن يكون �لفرد ملمًا 

معها  �لتعامل  من  ليتمكن  �لأقــل  على  باأ�شا�شياتها 
هي  و�لــرجمــة  �لأمــثــل.  بال�شكل  عليها  و�ل�شيطرة 
تعطى  خطو�ت  يف  ُت�شاغ  �لتي  �لأو�مــر  من  �شل�شلة 
�شو�ء  �مل�شائل  حل  بغية  �لإلــكــرتوين  �حلا�شب  �إىل 
�أكانت ريا�شية �أم �إح�شائية �أم �إد�رية �أم �قت�شادية، 

ومعاجلة �لبيانات باأق�شى �شرعة و�أعلى دقة.
يف  بع�شها  تت�شابه  عــدة،  لغات  ثمة  �لــرجمــة  ويف 
�لأ�شا�شيات �لرجمية ذ�تها، وتختلف يف خ�شائ�ض 
معينة ح�شب �حلاجة �لتي وجدت لأجلها هذه �للغة �أو 
تلك، و�لهدف من وجود �للغات هو ت�شهيل �لتو��شل 

بني �لإن�شان و�لآلة. 
وتطوير  �مل�شتقبل  قــادة  �إعـــد�د  مفهوم  على  وبــنــاًء 
�لتقني  �لتطور  ملو�كبة  �لقادمة  �لأجيال  �إمكانيات 
مــبــادر�ت  �نطلقت  ــعــامل،  �ل يف  �حلــا�ــشــل  �ل�شريع 
حول  لــلأطــفــال  �لــرجمــة  لتعليم  عــدة  ونــ�ــشــاطــات 
بر�مج  �شناعة  على  �ملبادر�ت  تلك  ورّكــزت  �لعامل، 
�لتفكري  �لطفل  ُتعّلم  �ألــعــاب  �شيغة  يف  وتطبيقات 
�لأخطاء،  وت�شحيح  �مل�شكلت  حل  وكيفية  �ملنطقي 
فلكل  �لأطفال،  �أعمار  ح�شب  م�شتويات  على  وتق�شم 
فئة عمرية �ألعابها �ملنا�شبة �لتي تقدم �أفكارً� تنا�شب 

عقلية �لطفل ومدى ��شتيعابه. ومع تقدم �لطفل �ىل 
�ألعابه  �شناعة  كيفية  تعليمه  يتم  �أعلى  م�شتويات 
بنف�شه، ويف كل مرة ينجح �لطفل يف حتقيق �لهدف 
لألعاب  �أفكار  �بتكار  يف  ويبد�أ  بنف�شه  ثقته  ــزد�د  ت
جديدة، ول �شيما �إذ� كان ذلك بت�شجيع م�شتمر من 
�إذ  �ملزيد،  �إجنــاز  على  وحتفيزهم  لأطفالهم  �لآبــاء 
�لنف�ض  نتائج مذهلة. يقول عامل  �شتكون لهذ� �لأمر 
�لرتبوي �لدكتور بنيامني بلوم: "يجب �أن نلتفت �إىل 
�لتعلم،  �لأطفال على  �شت�شاعد  �لتكنولوجيا  �أنَّ هذه 
�إذ� كان �لأهل و�ملعلمون متعاونني معهم، فكل  فقط 

مهارة حتتاج �ىل تنمية".
تعليم  ــرى مبــجــال  ــك �ل ــامل  ــع �ل دول  �هــتــمــت  لــقــد 
�أطلق  فلقد  خــا�ــض،  نحو  على  لــلأطــفــال  �لــرجمــة 
مبادرة من  �أوباما  بار�ك  �ل�شابق  �لأمريكي  �لرئي�ض 
بتعليم  تهتم   ABCode بعنو�ن  �لأبي�ض  �لبيت 
ولكن يف  فقط،  �أمريكا  لي�ض يف  للأطفال،  �لرجمة 
كل �أنحاء �لعامل، كما �أطلقت جامعة �لر��شبريي باي 
 ”Code Club”عنو�ن حتت  تدريبيًا  برناجمًا 
�مللكات  وتدريب  �ملدر��ض  يف  للرجمة  نو�ٍد  لإن�شاء 
للفئات  �ملنا�شب  �لرجمي  �ملنهج  على  �لتدري�شية 
هذه  فو�ئد  �أهــم  ومــن  للأطفال،  �ملختلفة  �لعمرية 
�لنو�دي، ف�شًل عن تعليم �لرجمة، بناء روح �لفريق 

و�لتعاون و�مل�شاركة بني �لأطفال.
�ملبادر�ت،  هذه  من  طيب  ن�شيب  للعر�ق  كان  لقد 
�ملــبــادر�ت  من  كثري  تظهر  ــد�أت  ب  2016 عــام  فمنذ 
ومنها  للأطفال  �لرجمة  لتعليم  �لعر�قية  �ل�شبابية 
�لتي  �ملجانية   coding for kids مــبــادرة 
�لزبيدي  علي  �ملجال  هذ�  يف  �لنا�شط  بها  ��شطلع 
�لذي بد�أ يف تعليم �لرجمة لبنه �ل�شغري، و�نطلق 
يف  �لتجربة  لين�شر  تلك  �ل�شخ�شية  جتربته  مــن 
�إىل  عاملية  جتارب  نقل  من  وهنالك  �لعر�ق،  عموم 
�لعر�ق كما فعلت �لدكتورة نادية علي يف نقل جتربة 
“Code Club” �ىل حمافظة مي�شان و�نطلقًا 
منها �ىل �شائر �ملحافظات، ول نن�َض �أخريً� �ملهند�شة 
 ABCode ل�شابة بتول ح�شني �لتي نقلت جتربة�
عدة  �أقامت  حيث  �لعر�ق،  �ىل  �لأبي�ض  �لبيت  من 
للأطفال  �لرجمة  لتعليم  و�لب�شرة  بغد�د  يف  ور�ض 
من  �شاعة   ”hour of code“ فعالية  �أثــنــاء 

�لرجمة.
و�أظهر �لعر�ق يف �لآونة �لأخرية �هتمامًا و��شحًا يف 
جمال تعليم �لرجمة للأطفال، �إذ �نطلق �لكثري من 
�لفعاليات �ملجانية و�لربحية �لتي ت�شتهدف �ملد�ر�ض 
�لأهلية لتعليم �لأطفال �لرجمة، و�أبدى �لأطفال من 
يف  �لرجمة  مو�شوعات  مع  ر�ئعًا  تفاعًل  جانبهم 
مدى  �لن�شاطات  هذه  �أظهرت  ولقد  مبكرة،  �أعمار 
يف  �لرجمة  �أطفالهم  تعليم  باأهمية  �لأهــايل  وعي 
�أعمار �شغرية، و�شعيهم لتنمية مهار�تهم و��شتغلل 
�أوقاتهم يف عمل ن�شاطات مثمرة يكون لها تاأثري كبري 

على حياة �لأطفال على �ملدى �لبعيد.

مع الت�شارع العلمي والتقني الذي �شهدته العقود الأخرية، دخل 
العامل يف مرحلة جديدة، واأ�شبحت التكنولوجيا هي �شريان احلياة 

الناب�ض والقطاع الأول امل�شيطر على كل القطاعات القت�شادية 
والع�شكرية وحتى احلياة الجتماعية، اإذ اأ�شبح التعامل مع 

التقنيات املختلفة حاجة �شرورية يومية يف حياة الأفراد 
واملوؤ�ش�شات وحتى احلكومات، 

رفاه ح�شن

مدخل اإىل التقدم 
العلمي

تعليم
ال���ربجم���ة ل��الأط��ف��ال
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على  فح�شل  در��شته،  �أكمل  �لريا�شة  �عتز�له  بعد 
بغد�د  جامعة  من  و�لــدكــتــور�ه  �ملاج�شتري  �شهادتي 
و  )�شاحة  �لريا�شية  �لرتبية  فل�شفة  �خت�شا�ض  يف 
ميد�ن، بايو ميكانيك(، باحث علمي يف �خت�شا�ض 
جلميع  �حلركي  و�لتحليل  �لريا�شي  �لبايوميكانيك 
�ل�شاحة  �ألعاب  فعاليات  خا�شة  �لريا�شة  فعاليات 
وز�رة  يف  �لعلمية  �للجنة  ع�شو  �أنــه  كما  و�ملــيــد�ن، 
�ل�شباب و�لريا�شة، ت�شّلم عمادة كلية �لرتبية �لبدنية 
وعلوم �لريا�شة / جامعة �لكوفة فرتة طويلة، وحاليًا 
يف  �لريا�شة  وعلوم  �لبدنية  �لرتبية  كلية  عميد  هو 

جامعة بغد�د..
م�شاركات واأو�شمة

 عن طفولته وبد�ياته مع �لريا�شة يقول �خلاقاين: 
دورة  يف  م�شاركاتي  �أوىل  كــانــت   19٧8 �لــعــام  يف 
�آنــذ�ك   عمري  وكــان  بانكوك  يف  �لآ�شيوية  �لألــعــاب 
18 عامًا، ذهبت مع �ملنتخب �لعر�قي باألعاب �لقوى 
ملجرد �مل�شاركة كعن�شر �شبابي، ويف 19٧9 �شاركت 

�أقيمت يف بغد�د، و�أحرزت  يف �لبطولة �لعربية �لتي 
حينها �لو�شام �لذهبي يف �لوثب �لعايل برقم عربي 
جديد كان مرتين و3 �شم. وتو�لت �لإجنــاز�ت حتى 
1983، كما �شاركت ببطولة �آ�شيا يف �لكويت �خلام�شة 
م�شريتي  �أن  �حلقيقة  �لف�شي.  �لو�شام  و�أحـــرزت 
�إذ  �لوقت،  نف�ض  يف  ق�شرية  لكنها  طويلة  �لريا�شية 
تعر�شت �ىل �إ�شابة عام 1984 تركت �إثرها �ملناف�شة 
�مل�شتوى  و�أكملت م�شريتي على  �لدويل  �مل�شتوى  على 
�أ�شرف  و�لآن   .. در��شتي  �أكملت  ثم  ..ومــن  �ملحلي 
على كلية �لرتبية �لبدنية وعلوم �لريا�شة يف جامعة 

بغد�د. 
�لطالب  لتغذية  خ�شب  مرتع  نعرف  كما  �لكلية   *

نــافــعــًا يف جمــال  عــنــ�ــشــرً�  يجعله  ــد مبــا  �جلــدي
�شه، ما �ملفرد�ت �لأ�شا�شية �لتي تزودون بها  تخ�شّ

طلبتنا؟
- �لكلية فيها جمموعة كبرية من �خلر�ء �لريا�شيني 
وكادر تدريبيي متخ�ش�ض يف علوم �لرتبية �لريا�شية 

لتطرب"!!  �حلي  "مطربة  ولكن  بالبنان  له  ي�شار 
�أحيانًا.. ومن �أهد�ف �لكلية �أنها ت�شعى �ىل �شقل 
�ملو�هب وتنمية �لطاقات باجتاه معني، فالريا�شي 
�لكلية  �إمــكــانــيــة،  ولــديــه  �لكلية  �ىل  يــاأتــي  �لـــذي 
لإكمال  �شروري  وهــذ�  �ملعرفة  زيــادة  يف  ت�شاعده 

م�شو�ره �لريا�شي للم�شتقبل بنجاح.
بغد�د  جامعتي  بني  �لتعليم  يف  ــو�رق  ف هناك  *هــل 

و�لكوفة؟
- لكل عمل وقت، ولكل وقت عمل، كل �لأعمال متعبة 
وحتتاج �ىل جهد وجامعة مثل بغد�د حتتاج طبعًا �ىل 

جهد م�شاعف �أكرث من جامعة �لكوفة.
*ماذ� حتتاج �لكلية لتظهر بال�شورة �لتي تتمنونها؟

بالعمل،  يتم  و�لنهج  �ملتبع،  �لنهج  �إل  لينق�شها   -
لنا  بالن�شبة  لذلك  و�إد�ري  و�ملنهج باجتاهني: علمي 

غايتنا  معينًا  نهجًا  لدينا  �إن  نقول  عندما 
�مل�شتوى  رفــع  هي  �لأ�شا�شية 

وتنظيم  �لعلمي 

�ملرحلة،  ومتطلبات  يــتــلءم  مبــا  �لإد�ري  �لعمل 
وغايتنا �لأ�شا�شية �أن تكون كليات �لرتبية منتجه ت�شد 
حاجتنا وحاجة �ملجتمع من �أندية وموؤ�ش�شات و�للجنة 
�لأوملبية ووزر�ة �ل�شباب ووزر�ة �لرتبية، بحيث تكون 

قادرة على تاأدية �لو�جبات بال�شكل �ملطلوب.
بط�لت خارجية وت�اأمة

* ما �أهم ن�شاطاتكم �لتي تو�ظبون على حتقيقها وما 
حجم �لدعم �حلكومي؟

- لدينا ن�شاطات د�خلية وخارجية، فالد�خلية منها 
تقع على عاتقنا، وهي مهمة للطلبة و�لتدري�شيني يف 
�آن و�حد، وكذلك بالن�شبة للن�شاطات �خلارجية �لتي 
�إقامة  �أجل  بقية �جلامعات من  من خللها نخاطب 
�لعمل  منظور  د�خل  نحن  ومازلنا  معينة،  ن�شاطات 
�لد�خلي و�ملفرت�ض �أن نك�شر هذ� �لطوق ونخرج �ىل 

�ملجتمع �لعربي و�لإقليمي.
م�شتوى  على  خــارجــيــة  بــطــولت  هــنــاك  �أن  لننكر 
�لــدولــة  قبل  مــن  دعــم  وهــنــاك  �لعربية  �جلــامــعــات 
من  و�أكـــرث  �أكـــرث  ن�شاطات  نــريــد  لكننا  بــه،  لأبــا�ــض 
م�شتويات  �ىل  ننطلق  فمن خلله  �لإقليمي،  �ملحيط 
�أعلى، وبالن�شبة لنا فنحن مرتبطون بجامعات عربية 
وعاملية و�أحيانًا تكون �مل�شاركات �شعيفة لأن بطولت 
قبل  مــن  �أكـــر  وم�شاهمة  دعــم  �ىل  حتــتــاج  �لــعــامل 
�لدولة، �أمورنا �لد�خلية �ملادية لباأ�ض بها لأن لدينا 
ون�شاطاتنا  متعددة  منافذ  من  ياتي  ذ�تــيــًا  متويًل 
حتتاج  فعًل  فاإنها  �خلارجية  �لن�شاطات  �أما  كافية، 

�ىل دعم حكومي.
*هل هناك تو�أمة مع جامعات عربية �أو عاملية؟

بقية  مع  م�شرتك  لتعاون  عام  ب�شكل  توجه  لدينا   -
يذهبون  �لتدري�شيني  مــن  ق�شم  �لآن  �جلــامــعــات، 
هذه  �ىل  وذهابهم  وجودهم  ن�شتغل  مــوؤمتــر�ت  �ىل 
�ملوؤمتر�ت، هناك دعم وتعاون م�شرتك مع جامعات 
هذه  يف  �إيجابية  �إ�شار�ت  وهناك  و�أملانية،  فرن�شية 
�ملجال، ولدينا وفد �شي�شافر هذ� �ل�شهر �ىل فرن�شا 
تعاون  هــنــاك  يــكــون   �أن  فــحــو�ه  بكتاب  وزودنــاهــم 
معها  تربطنا  �لتي  �لفرن�شية  �جلامعة  مع  م�شرتك 
�أجــل  مــن  �جلــانــب  هــذ�  و�شن�شتثمر  طيبة  عــلقــات 

�لتطور وتبادل �خلرة. 

عميد كلية الرتبية البدنية وعل�م الريا�شة:

نحتاج اىل رعاية الدولة والت�اأمة 
مع جامعات اأخرى

العراقية  الريا�شية  ال�شخ�شيات  اخلاقاين" من  حممد  قا�شم  "اأ.د 
املعروفة، اجتهد وتاألق يف �شماء الريا�شة، عندما كان لعبًا 

للمنتخب الوطني العراقي باألعاب القوى، حينها حقق الإجنازات 
العري�شة يف امل�شامري العاملية.

بغداد/ اأحمد رحيم نعمة
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29 عاما واقدام لعبو منتخباتنا 
الوطنية مل تداعب الكرة على 

ادمي مالعبنا ب�شورة ر�شمية 
ب�شبب قرار "الفيفا" بح�شر اللعب 

على الرا�شي العراقية ب�شبب 
احلروب التي مرت على 

بلدنا العزيز.
خالل هذه املدة 

الزمنية الطويلة مرت 
الكرة العراقية مبراحل 

جناح وف�شل ب�شبب هذا 
احلظر ومن اهم النجاحات 

التي حققتها كرتنا هو الو�شول 
اىل نهائيات كاأ�ض العامل عام 
1986 يف املك�شيك وهي املرة 

الوىل التي ي�شل فيها العراق اىل 
تلك النهائيات.

ت�ش�ير/ AFPبغداد.. امرية حم�شن

ملعبنا  ح�شن  �ىل  منتخباتنا  تعود  و�لــيــوم 
�ملتعط�شة  �لعر�قية  �جلماهري  �شيحات  وحتت 
مل�شاهدة جنومها وهم يد�عبون �مل�شتديرة مرة 
ولينعم  عنا  �لريا�شي  �حلظر  رفع  بعد  �خــرى 

�شيوف �لعر�ق بفي�ض �لكرم �لعر�قي.
منتخب �لهونغ كونغ �ول �ملنتخبات �لتي �شتعلب 
عزيزً�  �شيفًا  حل  �لعر�ق  يف  ر�شمية  بطولة  يف 
ي�شتحق  مبا  �وًل  �لعر�قيون  وفاكرموه  علينا 
هذ�  ليكون  نظيفني  بهدفني  منتخبنا  و�كرمه 
�ىل  �لوطنية  منتخباتنا  عــودة  بــاكــورة  �لــفــوز 

�ملناف�شات �لر�شمية على �ر�شه.
�ملباريات  ورفــع �حلظر عــن  �لــعــودة  عــن هــذه 
�ل�شتطلع  هــذ�  �ل�شبكة  ملجلة  كــان  �لر�شمية 
�لحتــاد  ع�شو  كــان  �ملتحدثني  و�ول  �لريا�شي 
�لعر�قي �ملركزي لكرة �لقدم فالح مو�شى �لذي 
قال: �نها فر�شة ملنتخبنا �لوطني لقول �لكلمة 
�مده  طال  حرمان  بعد  ملعبنا  على  �لف�شل 
تلعب  �لوطنية  ومنتخباتنا  قرن  ربع  من  فاكرث 
وهذه  و�ل�شديقة  �ل�شقيقة  �لدول  ملعب  على 
تلك  ح�شم  يف  فرقنا  لت�شاعد  كانت  �لأمـــور 
�ملنتخبات  يحت�شن  �ليوم  فالعر�ق  �للقاء�ت، 
�أمــام  �لأوىل  �ملــبــار�ة  و�ن  �شيما  ملعبه  على 
�نطباعا  �أعــطــت  و�لــتــي  مونغ  �لهونغ  منتخب 
ح�شنا عن ��شتظافة �ملباريات من قبل �جلانب 
و�أن  خا�شة  منتخبنا  يتاهل  �أن  نتمنى  �لعر�قي 
�جلماهري �لعر�قية متحم�شه جد� للنت�شار�ت 
�لتي �شري�شمها �لأ�شود على ملعب جذع �لنخلة 

�لدويل.
معاناة

فيما قــال �مــني �شر �لحتـــاد و�حلــكــم �لــدويل 
ـــق  ـــاب ـــش ـــ� �ل

طارق �حمد: لقد عانت �لكرة �لعر�قية �لأمرين 
�ملفرو�ض  �حلظر  نتيجة  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  يف 
على ملعبنا لأ�شباب خمتلفة؛؛ �ليوم وبعد �أن 
رفع �حلظر باإمكان منتخباتنا تقدمي �لعرو�ض 
حرمت  �لتي  �لعر�قية  �جلماهري  �أمام  �ملميزة 
�شنو�ت طو�ل من م�شاهدت �لأ�شود وهي تعلب 
على ملعبنا �أملنا كبري يف ��شود �لر�فدين يف 
�ىل  �لثانية  للمرة  و�لتاهل  �ملنتخبات  تخطي 

نهائيات كاأ�ض �لعامل.
�ن  كرمي:  مهدي  �ل�شابق  �لدويل  �للعب  وقال 
�لعاملية  �لنهائيات  �إىل  للتاأهيل  قد حان  �لوقت 
وبني  �ر��شيها  على  تلعب  �لأ�ــشــود  و�ن  خا�شة 
كثري�  عانينا  م�شت  �شنو�ت  يف  جماهريها؛ 
من �لرتحال �ىل ملعب �لدول وكانت �شنو�ت 
من  وبــرغــم  �لعر�قية  �لــكــرة  بها  مــرت  �شعبة 
�لنهائيات  �ىل   1986 عام  منتخبنا  تاأهل  ذلك 
�لعاملية يف �ملك�شيك وكاد منتخبنا �ن يتاهل يف 
�ل�شنو�ت �ملا�شية لكن وكما قلت �شعوبة ملعب 
�لدول ووقوف جماهريها �ىل جانبها حال دون 
ملعبنا  عن  �حلظر  رفع  وبعد  �ليوم  �لتاأهل؛ 
و�حــتــ�ــشــان مــلــعــب جـــذع �لــنــخــلــة �جلــمــاهــري 
للمرة  �لأ�شود  تتاهل  �أن  نتمنى  �ملحبة  �لعر�قية 

�لثانية بعد �شنو�ت ع�شيبة على كرتنا.
ملح البطولت

على  ها�شم  عماد  �ل�شابق  �لدويل  �لنجم  و�أكد 
كاأ�ض  نهائيات  �إىل  �لتاأهل  بطاقه  نيل  �شرورة 
�لعامل بعد �شنو�ت طويلة من حرمان منتخباتنا 
كانت  لقد  ها�شم:  وقــال  ملعبنا  على  �للعب 
�لبطولت  ملح  �لوطنية  منتخباتنا  ـــت  ولز�ل
�ملنتخب  متابعة  مــن  جماهرينا  حــرمــان  لكن 
�جلماهري  كانت  حيث  �لفا�شلة  �لنقطة  كــان 

�لعر�قية متني �لنف�ض يف م�شاهدة �لأ�شود وهي 
تلعب على �ر�شنا، �ليوم بعد �أكرث من 29 عاما 
وقد  قرب  عن  �ملنتخب  �لعر�قي  �مل�شجع  يتابع 
يلعب  وهو  باملنتخب  �ملحبة  جماهرينا  �حتفت 
لأول مرة مبار�ة ر�شمية على ملعب جذع �لنخلة 
يف ب�شرتنا �حلبيبة �متنى �ن تكون بد�ية خري 
للكرة �لعر�قية و�ل�شري نحو كاأ�ض �لعامل بخطى 

ثابتة.
دافع كبري

�ما �لنجم �لدويل �ل�شابق على �شابر فقال عن 
�حت�شان �لعر�ق لأول مرة �لبطولت �لر�شمية: 
تتابع  �لــوفــيــة  وجماهرينا  كــبــرية  فــرحــه  �نــهــا 
�لنخلة؛  جذع  ملعب  مدرجات  على  من  �لأ�شود 
جر�ء  �ل�شابقة  �ل�شنو�ت  يف  �لكثري  عانينا  لقد 
على  فاللعب  �خلارجية؛  �مللعب  على  �للعب 
للعبني  كبري  د�فــع  يعطي  �لعر�قية  �مللعب 
�أر��شيهم؛  وعلى  جماهريهم  بني  يلعبون  وهم 
للمرة  بالو�شول  منتخبنا  يتاهل  �هلل  �شاء  �ن 

�لثانية �ىل نهائيات كاأ�ض �لعامل.
فقال:  قا�شم  حميد  �ل�شابق  �لدويل  �لنجم  �ما 
�شنو�ت طويلة مرت على كرتنا وهي تلعب على 
كرتنا  ��شعفت  �لأمـــور  وهـــذه  �لـــدول  مــلعــب 
�لتجول بني �مللعب؛ �كرث من ربع قرن  نتيجة 
و�جلماهري �لعر�قية كانت تتمنى ت�شجيع �لأ�شود 
على ملعبنا وقد فرجت �خري�  نتيجة تكاتف 
�لر�شمية  للمباريات  �لعر�ق  باحت�شان  �جلهود 
�أملنا كبري يف تقدمي �لأ�شود للم�شتويات �لر�ئعة 
و�ن  �شيما  �ملــبــاريــات  يف  بها  يت�شم  كــان  �لتي 
 12 رقــم  �للعب  �شتكون  �لعر�قية  �جلماهري 
فبعد مبار�ة هونغ كونغ نتمنى �أن ي�شتمر �لأ�شود 

بالزحف نحو خطف �لبطاقه �لعاملية.

بعد اأك�ث�ر من ربع قرن

ي�شت�شيف ت�شفيات كاأ�س العامل
العراق



�لتابعة  �لحتاد�ت  تدير  �لأوملبية  �أ�شبحت   2003 عام  وبعد 
�ملالية  لبع�ض �خلروقات  ونتيجة  وز�ري.  �أي تدخل  لها دون 
�لعر�قية  �حلكومة  تدخلت  للأوملبية  �لتابعة  لــلحتــاد�ت 
حل�شم �لأمور �لإد�رية و�ملالية، فتم ت�شكيل �للجنة �خلما�شية 
و�لريا�شة  �ل�شباب  وز�رة  من  و�إد�ريــني  خر�ء  �شمت  �لتي 
�لتي  �ملبالغ  �شرف  مع  �لريا�شية  �لحتـــاد�ت  عمل  ملتابعة 
وطويت  �خلارجية،  �مل�شاركات  لغر�ض  �لحتــاد�ت  حتتاجها 
فقط،  ��ــشــمــًا  �أ�شبحت  بحيث  �لأوملــبــيــة،  �للجنة  �شفحة 
عك�ض  �لريا�شي  �مل�شهد  و�لريا�شية  �ل�شباب  وز�رة  لتت�شدر 

ما كان �شابقًا.
قتل الريا�شة العراقية!

رئي�ض �حتاد �لقوة �لبدنية منا�شل جا�شم يقول: لقد �أكدت 
�أنهم  �خلما�شية  �للجنة  فيها  حتكمت  �لتي  �ملا�شية  �ل�شهور 
�أن  و�لدليل  �لألعاب،  جلميع  �لعر�قية  �لريا�شة  قتل  ينوون 
منحة   �أيــة  ت�شرف  مل  �أ�شهر   6 من  �أكــرث  منذ  �للجنة  هــذه 
للحتاد�ت با�شتثناء كرة �لقدم، لكون �للجنة )تهاب( كرة 
بط�شت  لذلك  �لكرة،  �أهــل  بيد  �ل�شارم  �لقر�ر  لأن  �لقدم 
�لحتاد�ت  �أغلب  ت�شارك  مل  �إذ  �لـــ42،  بالحتاد�ت  �للجنة 
ب�شبب  �ملحلية  �لبطولت  تقم  ومل  �خلارجية  �لبطولت  يف 
�نقطاع �لتمويل  �ملايل، و�ل�شبب هو �للجنة �خلما�شية �لتي 
رمبا  �لحتــاد�ت  فاأغلب  لــلحتــاد�ت،  �ملــايل  �لدعم  �أوقفت 
فــاإذ�  �لأمـــو�ل،  �شرف  لتوقف  نتيجة  �لتقاعد،  �ىل  حتــال 
�شك  بل  فاإنه  قريب  خارجي  ��شتحقاق  ما  �حتاد  لدى  كان 
بعد  �ملو�فقة  تاأتي  ثم  ومــن  وتدقيق  فح�ض  �ىل  �شيخ�شع 
�شهرين �أو ثلثة على �لطلب!! ما جعل �لكثري من �لحتاد�ت 
تعتذر عن �مل�شاركات �خلارجية ب�شبب هذه �لأمور �لتعجيزية 
متى  �ىل  لنــدري  �لعلج )�خلما�شي(!!   �لتي متر مبر�حل 
لي�شت لعبة و�حدة فهنالك  �لريا�شة  يبقى هذ� �حلــال..؟!! 
�أبطال يف خمتلف �لألعاب رفعو� �لعلم �لعر�قي يف �لبطولت 

�لدولية وعزف لهم �لن�شيد �لوطني.
اخلما�شية  وال�ش�ابط التعجيزية

فيما قال ز�هد نوري رئي�ض �حتاد �لرماية �لعر�قية: �حلقيقة 
�خلما�شية  �للجنة  بف�شل  �ندثرت  �لعر�قية  �لريا�شة  �أن 
�إذ  �لعك�ض،  �أثبتت  لكنها  �لحتــاد�ت  لدعم  خ�ش�شت  �لتي 
جلميع  �لدعم  �أوقفت  بل  ــاد�ت،  �لحت على  �خلناق  �شيقت 
حكم  زمــن  يف  ريا�شتنا  باتت  حتى  �لريا�شية  �حتــاد�تــنــا 
�للجنة �خلما�شية يف خر كان، ول ندري على ماذ� تخطط 
هذه �للجنة؟ فمنتخب �أية لعبة عندما يكون لديه ��شتحقاق 
�أجل �شرف  خارجي ويذهب �لقائمون عليه �ىل �للجنة من 
�للجنة  يف  �ملعاملة  )تــنــام(  للبطولة  يذهبو�  لكي  �ملبلغ 

�إلغاء  �ىل  �لحتــاد  يدفع  ما  ذلك  �شابه  وما  �لتدقيق  بحجة 
�لريا�شية  و�لحتــاد�ت  ��شهر  �شتة  من  �أكرث  منذ  �لبطولة. 
�لق�شية  هــذه  حتل  متى  نعلم  ول  جميب  من  ولي�ض  تنادي 
و�ىل متى تظل �للجنة �خلما�شية حتكم ، �إذ يبدو �أن م�شل�شل 
�مل�شاكل �لد�ئرة بني وز�رة �ل�شباب و�لريا�شة و�لأوملبية لن 
قام  �لتي  �لناجحة  �ملميزة  �ملــبــادرة  برغم  ب�شهولة  ينتهي 
�لطرفني،  بني  �لنظر  وجهات  تقريب  �أجل  من  �لبع�ض  بها 
ليريدون  ممن  و�ملتملقني  �مل�شتفيدين  بع�ض  هناك  �أن  �إل 
�أجل غايات  �ل�شر�عات من  �لإبقاء على  ويحاولون  �ل�شلح 
معروفة، ق�شم يريد �لبقاء يف من�شبه حتى و�إن حّلت كارثة 
�مل�شاكل  هــذه  بكر�شيه،  متم�شك  �لآخــر  �لبع�ض  ريا�شية، 
و�لرت��شقات �ألقت بظللها على �لألعاب �لريا�شية �لعر�قية 

ــدمــريً� ما  بــل دمــرتــهــا ت
�لوطنية  جعل منتخباتنا 
يف  للطيبني(  )جــ�ــشــرً� 

جميع �لبطولت.
 الع�دة اإىل درجة 

ال�شفر
�خلبري �لريا�شي �شوكت 
�آخــر  تو�شيح  ــه  ل �ــشــامل 
�لذي  ما  لنعرف  بقوله: 
�لكل  لريا�شتنا؟  ح�شل 
يريد �أن )يهِم�ض(!! حتى 
ون�شبح  من�شي  �ــشــرنــا 
�لريا�شية!  �مل�شاكل  على 
وز�رة �ل�شباب و�لريا�شة 

بالكل(!  )�لكل  �أ�شبحت 
بل   !! و�آ�شيوية  عربية  �أوملبية  لأقــدم  )فرمتتها(  بعد  وذلك 
�ىل  �أحيلت   �لكرة  �حتاد  با�شتثناء  ريا�شيًا  �حتــادً�   44 �أن 
�لتقاعد! و�أعطيت قو�ئمهم �ىل )مفتي( �للجنة �خلما�شية 
�لتي دمرت كل �شيء ميت ب�شلة للريا�شة، لكنها لت�شتطيع 
�لكرة! لأ�شباب كثرية، فيما ظلت  �لكتلة يف �حتاد  يلَّ ذر�ع 
بقية �لحتاد�ت تنادي ول من جميب!! و�إذ� كان �أي �حتاد له 
��شتحقاق خارجي قريب فاإنه بل �شك �شيخ�شع �ىل �شل�شلة 
�و ثلثة!! ما جعل  بعد �شهرين  �ملو�فقة  ثم  مر�جعات ومن 
�لكثري من �لحتاد�ت تعتذر عن �مل�شاركات �خلارجية ب�شبب 
�لريا�شية،  �لحتــاد�ت  دمرت  �لتي  �لتعجيزية  �لأمــور  هذه 
و�إذ� ظل �لو�شع على هذ� �ملنو�ل �أعتقد �أن �للجنة �لأوملبية 
�لدولية رمبا ت�شدر قر�رً� باإيقاف �لريا�شة �لعر�قية ويومها 

�شنعود �ىل �ملربع �لأول. 

منذ العقد الت�شعيني 
ولغاية الألفية، كانت 
اللجنة الأوملبية 
الوطنية العراقية 
ترتبع على عر�ض القرار 
الريا�شي، جميع الأوامر 
ت�شدرها �شواء اىل 
الحتادات الريا�شية 
اأو الأندية، بل اأن وزارة 
ال�شباب كانت تاأخذ 
الأوامر الإدارية واملالية 
من الأوملبية دون اأي 
نقا�ض، 

اللجنة الأوملبية ال�طنية العراقية 
خارج نطاق التغطية الريا�شية

بعد اأن كانت �شاحبة القرار 

!
كتب/ اأحمد رحيم نعمة
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لبيانكا  �لنهائية  �ملبار�ة  �لكنديني  من  تابع  فمن 
�أمام �لأ�شطورة �شريينا يف بطولة �أمريكا للتن�ض 
يف  �أندري�شكو  ت�شددها  �شربة  كل  مع  قلبه  تعّلق 
وليامز  �لأ�شطورة  على  فيه  تفوقت  ر�ئع  عر�ض 
�نت�شرت  �لنهائي.  يف  متتاليتني  مبجموعتني 
�أول  يف  ربيعًا،   19 �لعمر  مــن  �لبالغة  �للعبة 
م�شاركة لها بالقرعة �لرئي�شية يف بطولة �أمريكا 
�إحدى  منحت  وقد  �للعبة،  ملكة  و�شد  �ملفتوحة 
�ل�شحف �لفرن�شية �للعبة �أندري�شكو لقب �مللكة 

�جلديدة.
�أنــدريــ�ــشــكــو �لــتــي كــانــت حتــتــل �ملــركــز 1٧8 يف 
هذه  يف  متكنت   2018 لعام  �لعاملي  �لت�شنيف 
�لبطولة من جذب �لأنظار �إليها بالفوز على �أقوى 
كارولني  هزمت  حني  �لعامليات  �لتن�ض  لعبات 
وفزنياكي وفينو�ض وليامز مت�شدرتي �لت�شنيف 

�لعاملي.
بداية جيدة 

هوكي  لعبي  �أف�شل  من  جمموعة  ينجب  بلد  يف 
تن�ض  فاإن ظهور بطلة  بانتظام  �لعامل  �جلليد يف 
بيانكا  عــدت  لقد  جــديــدة،  �آفــاقــًا  يفتح  عاملية 
�لبطولت  بلقب يف  تتوج  �أ�شغر لعبة  �أندري�شكو 
�لأربع �لكرى منذ �لرو�شية �شفيتلنا كوزنت�شوفا 
�آذ�ر  �أمريكا �ملفتوحة عام 2004، ويف  يف بطولة 
ح�شولها  بعد  ويلز  �إنديانا  بلقب  فازت  �ملا�شي 
�أجرتها  بالكتف  �إ�شابة  لكن  دعوة  بطاقة  على 
على �لن�شحاب من دور �لـ 16 يف ميامي لحقًا، 
�مللعب  بــطــولت  معظم  عــن  ب�شببها  وغــابــت 
يف  تورونتو  ببطولة  وفازت  و�لع�شبية،  �لرملية 
منذ  كاملة  مبار�ة  تخ�شر  ومل  ر�أ�شها  م�شقط 
يف  �شفر   -8 وتفوقت  �ملــا�ــشــي،  �آذ�ر 
مو�جهاتها �شد �أول ع�شر لعبات 
وقــد  �لــعــاملــي،  �لت�شنيف  يف 
بني  بالفعل  مكانها  �شمنت 
كند�،  �لريا�شة يف  �أ�شاطري 
ول �شيما �أن �أكرث �ملتفائلني 
�لكندي  �لتن�ض  مب�شتوى 
رمبا مل يتوقع هذ� �لإجناز 

قبل عام.
�أنــدريــ�ــشــكــو قــالــت: هــذه 
�لتي  �لأوىل  �ملــرة  لي�شت 

تخيلت فيها خو�ض مباريات نهائية �شد �شريينا 
وهــذ�  �أ�ــشــبــح �خلــيــال حقيقة،  لــقــد  ولــيــامــز.. 
جنون، �أعتقد �أن �خليال ي�شاعد حقًا، ويف �إحدى 
بالن�شبة  �لفوز  هذ�  معنى  عن  �شوؤلت  �ملقابلت 
لها فاأجابت: من �ل�شعب �شرح ذلك يف كلمات.. 
�أ�شعر بامتنان �شديد، و�أ�شافت قبل ت�شلم جائزة 
بجدية  عملت  لقد  دولر:  مليون   3.85 قدرها 
�لعام حتول  �للحظة، هذ�  �أجل هذه  �شديدة من 
�حللم �إىل حقيقة، وتابعت: �لآن �شيكون يف و�شعي 
�للعب بهذ� �مل�شتوى �أمام �شريينا، وهي �أ�شطورة 

حقيقية يف �للعبة، �إن هذ� �شيء مذهل.
م�ش�ار �شعب.. لكن

بد�أت �لكندية بيانكا �أندري�شكو م�شو�رها �ل�شعب 
للتن�ض  �ملفتوحة  �أمــريكــا  بطولة  بلقب  بالتتويج 
عندما تغلبت على �لأمريكية �ملخ�شرمة �شريينا 
ويليامز يف �لنهائي مبجموعتني 6-3 و٧-5، كاأول 

كندية حترز �للقب يف عهد �لحرت�ف.
رقم  مــعــادلــة  مــن  �لأمــريكــيــة  �لنجمة  وحــرمــت 
تتويجًا  �لأكـــرث  كـــورت  مــارجــريــت  �لأ�ــشــرت�لــيــة 
�لــتــاريــخ بو�قع  �لــكــرى يف  �لــبــطــولت  بــاألــقــاب 
�أن  بعد  لقبًا   23 عند  �شريينا  ظلت  �إذ  لقبًا،   24

خ�شرت يف نهائيات متتالية باجلر�ند �شلم.
�ملفتوحة  كند�  لقب  على  �أندري�شكو  وح�شلت 
�أوربان  فايي  بعد  �لتاريخ  كندية يف  لعبة  كثاين 
تتوج  مر�هقة  �أول  �أندري�شكو  وباتت   ،1969 عام 
ماريا  �لرو�شية  منذ  �شلم  �جلــر�نــد  يف  بلقب 

�شار�بوفا يف بطولة �أمريكا �ملفتوحة عام 2006.

قبل عام، ورمبا اأكرث، 
مل يكن الكنديون 
ي�شمعون كثريًا عن 
بيانكا اأندري�شكو، 
لكنهم �شعقوا فرحًا 
عندما علموا اأن الفوز 
بلقب بطولة اأمريكا 
املفتوحة للتن�ض كان 
من ن�شيب بطلتهم 
بيانكا، اإذ مل يعد ذلك 
حلمًا بعد اأن قادت 
�شاحبة هذا ال�شم 
بالدها اىل اأول لقب 
يف البطولت الأربع 
الكربى.

على ح�شاب جنمة التن�س 
�شريينا..

ملكة جديدة 
يف كندا

ي�شك� ر ند اأ

العراقية" "ال�شبكة 
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درد�شة �شريعة مع الفنان 

ح�شريي اأب� عزيز:
كنت عريفًا يف ال�شرطة و�شجلت 

اأول ا�شط�اناتي عام 1934

التي جل�س حتتها اآدم عند 
خروجه من اجلّنة

اأ�شط�رة �ش�مرية حّ�لها النا�س 
اىل �شجرة مباركة!

�شجرة القرنة

alshabaka aliraqya 76

االي������ام

ارشيف واعداد عامر بدر حسون



�آدم  و�إغو�ء  �ملحرمة  بالثمرة  تقرن حو�ء  ومل 
�إل يف �حلكايات �ل�شعبية.

بغداد: من غازي العيا�س
�أن  �ل�شيطان  مع  بتعاونها  حــو�ء  ��شتطاعت 
غري  �آدم  يجد  ومل  ــة،  �جلــّن مــن  �آدم  تــخــرج 
و�تخذ  ثمارها  من  و�أكــل  بها  ��شتظل  �شجرة 
يقيه  غطاء  ظلِّها  ومــن  فر��شًا  �أر�شها  مــن 
�ملــحــرقــة..  �ل�شيف  و�شم�ض  �ل�شتاء  مطر 
�لكتب �ملقد�شة و�لأ�شاطري و�لتاريخ  وحتدثت 
�أكل  على  حو�ء  �أغرته  وكيف  �آدم  خروج  عن 
�لتفاحة �ملحرمة، وبقيت �ل�شجرة �لتي �أظلت 
ترث  مل  جمهولة  �جلــّنــة  مــن  طـــرده  بعد  �آدم 
ف�شول �أحد ومل يعرها �ملوؤرخون �هتمامًا ومل 
بقيت  عنها،  �لبحث  عناء  نف�شه  �أحــد  يكلف 
جمهولة ل يعرف عنها �شيء رغم �أنها ماز�لت 
ي�شكنون  �لذين  يقد�شها  �شاخمة،  �ليوم  حتى 
حولها، ويتخذها �لآخرون مز�رً� يتباركون به 
�ل�شّياح  من  �أ�شخا�ض  ب�شعة  �شنة  كل  وت�شهد 
م�شدقني  بــني  �لف�شول  بــد�فــع  �إليها  يــاأتــون 
�لتي  �ل�شجرة  هي  �مامهم  �لتي  �أن  ومكذبني 

�أظلت �آدم وحو�ء؟!!
هنا ظهرت ال�شجرة

مدينة  يف  �لــعــر�ق  جنوب  �ل�شجرة  هــذه  تقع 
��شمها "�لقرنة" حيث يلتقي عندها نهر� دجلة 
�شاعات  ثلث  �لب�شرة  عن  وتبعد  و�لفر�ت 
ت�شعني  �إن  قلت  ما  �إذ�  و�شدقوين  بال�شيارة، 
�شيئًا  يعلم  ل  �لعر�قي  �ل�شعب  مــن  �ملئة  يف 
�شمعو�  ما  و�ذ�  تقع،  و�أيــن  �ل�شجرة  هذه  عن 
�أحدً� يروي ق�شتها يديرون له ظهورهم، ومن 
لأن جدر�ن  �آ�شفني،  باأخرى  كفًا  ي�شربون  ثم 
ت�شم  ل  "�لع�شفورية"  �ل�شماعية  م�شت�شفى 

مثل هذ� �لرجل �ملجنون؟!!
و�أنا  �لب�شرة  �إىل  بغد�د  من  �لطائرة  ركبت 

تروى  بــد�أت  �لتي  �لأحــاديــث  �شدق  يف  �أ�شك 
عن هذه �ل�شجرة، �إل �أن �ل�شكوك �شرعان ما 
تبددت و�أنا ��شتمع �ىل �أحاديث �لذين ي�شكنون 
�شمعت  �لــ�ــشــجــرة..  فيها  تقع  �لــتــي  �لــقــريــة 
�أعمارهم  ز�دت  �أنا�ض  �أفــو�ه  من  �لأحــاديــث 
عن �ملئة �شنة وهم ينقلون يل ما �شمعوه عن 
وكلها  �أجد�دهم،  �أجد�د  قاله  وما  �أجد�دهم 
هي  �أمامي  �لتي  �ل�شجرة  �أن  تثبت  حكايات 
�لتي ��شتظل بها �آدم وحو�ء بعد طردهما من 

�جلنة!!

�إليها  �لنظر  و�أطــلــت  �ل�شجرة  مــن  �قــرتبــت 
�شور  كــل  خميلتي  يف  ��شتعر�ض  و�أنـــا  كــثــريً� 
�لتي حتملها  و�ملاآ�شي  و�ل�شقاء و�لعذ�ب  �لأمل 
�أبونا ب�شبب �إن�شانة ��شمها حو�ء، وفجاأة قطع 

تاأملتي �شوت جهوري يقول:
�لبقاء عند هذه  تطيل  �أن  لي�ض من �خلري   -
�ل�شجرة، لئل تنالك لعنة حو�ء كما نالت �أبانا 

�آدم!!..
على ل�شان الأجداد

�لتفتُّ ناحية �ل�شوت فاإذ� بي �أمام �شيخ وقور 

اأ�شط�رة �ش�مرية حّ�لها النا�س اىل �شجرة مباركة!

التي جل�س حتتها اآدم عند خروجه 
من اجلّنة

�شجرة القرنة

هناك معلومة خاطئة يف هذا التحقيق لبد من ت�شحيحها:
حواء مل تقم باإغراء اآدم وهي ل دور لها يف اإخراجه من اجلنة.. هذه معلومة خاطئة متامًا 

وهي حتاول اإل�شاق كل ال�شرور بحواء. يف القراآن الكرمي، ويف اأكرث من اآية، مت ذكر اآدم باعتباره 
هو من ع�شا رّبه واأكل من ال�شجرة املحّرمة وحواء دفعت ثمن خطيئته.. 

ال�شابط 
الإنكليزي الذي 
حتّدى قدرتها 
على الطالق 
تركته زوجته 
بعد اأ�شب�ع!

حتّقق الأمنيات 
وتتلّقى 
النذور.. لكن 
كل من اقرتب 
منها تعّر�س 
للطالق!
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نفاوة"  �حلـــاج  د  "�لهيِّ يــدعــى 
�لذين  و�أحـــد  �لقرية  �شيخ  ــه  �إن
هي  �ل�شجرة  هــذه  �أن  يــوؤكــدون 
�آدم.. وجل�شنا  بها  ��شتظل  �لتي 
بع�ض  مــعــنــا  ــ�ــض  وجــل بــيــتــه  يف 
يزيد  �لــذيــن  و�أحـــفـــاده  �أولده 
وبــد�أ  �لع�شرين  على  عــددهــم 
يتحدث  نفاوة"  �حلاج  "�لهيد 
عن �لقرية وعاد�تها وكل ما يف 
�إل �ل�شجرة �لتي �شعرت  �لقرية 
يتحا�شى  �أنـــه  حديثه  �أول  مــن 
عــنــهــا،  �لــتــحــدث  �أو  ذكـــرهـــا 
قلت  كلمه  من  �نتهى  وعندما 

له:
- وهذه �ل�شجرة �لتي يف �لقرية، هل �شحيح 
بعد طردهما  بها  ��شتظل  قد  وحو�ء  �آدم  �أن 

من �جلنة؟!!
�لتي  �لبت�شامة  و�ختفت  �لرجل  وجه  و�متقع 
وحّلت  قبل حلظات  وجهه  ترت�شم على  كانت 

مكانها �ل�شر�مة و�لق�شوة و�لأمل فقال:
هذه  روؤيــة  �أحتا�شى  �أين  ولــدي  يا  �شدقني   -
نظرت  كلما  لأين  عنها،  �لتحدث  �أو  �ل�شجرة 
�ليها �أو ذكر ��شمها �أمامي تعوذت من �ملر�أة 

بدًل من �ل�شيطان؟!
لكلمه،  بتاأييدي  تــوحــي  �شحكة  فاأطلقت 
قائًل  كلمه  يف  م�شى  ثانية  �أ�شاأله  �أن  وقبل 

و�أ�شابعه تد�عب �شيب حليته:
- نعم �إنها نف�ض �ل�شجرة وكان و�لدي وجّدي 
يرويان لنا ما حكى لهما جدهما وجد جدهما 
من �أن هذه �ل�شجرة هي �لتي �أظلت �آدم وحو�ء 
وحتى  يومها  ومن  �جلنة،  من  طردهما  بعد 

مــز�رً�  وتعتر  مباركة  مقد�شة  ماز�لت  �لآن 
لكثري من �لنا�ض ياأتون �ليها كل يوم خمي�ض، 
فيوقدون �ل�شموع لها ويحرقون �لبخور حولها 

وي�شعون "�حلّنة" على قاعدتها!!
و�شكت �لرجل �لذي يتعوذ من �ملر�أة بدًل من 
�ل�شيطان، فاأخرجته من �شكوته و�أنا  �أقول له:

عــن هذه  �لتي حتملها  �لــذكــريــات  هــي  مــا   *
�ل�شجرة؟!

�حفاده  �أحد  �ىل  و�أ�شار  مكانه  يف  فتململ   -
ياأتينا  �أن  منه  طالبًا  جانبه  �ىل  جل�ض  �لــذي 
بالقهوة �لعربية، وقبل �أن يجيب على �شوؤ�يل، 
ر�ح يروي حكايات عن كرم �لعرب وخ�شالهم 
و�أن  للعرب  �لعرب  �أر�ــض  �أن  وكيف  �حلميدة 
�لبذور  غري  فوقها  تنبت  ل  �لطيبة  �لأر�ـــض 
وهو  كلمه  قاطعًا  نحوي  و�لتفت  �خلـــرّية 

يقول:
�أثــار  قد  �شوؤ�لك  لأن  ولــدي  يا  �شاحمني   -
بع�ض �ل�شجون و�لذكريات يف نف�شي، فمنذ 
�أدركت فيه م�شوؤولية  �لعمر �لذي  �أن بلغت 
�ل�شتعمار: يحكم  �ألو�نًا من  ر�أيت  �حلياة 
بعده  ومــن  �لعثماين  �ل�شتعمار  بــلدي 

ــم �لــغــربــي  �لــريــطــاين ومـــن ث
ــى �لــطــاعــون  بــكــل دولـــــه، وحــت
وتع�شفه  مــر�رتــه  ذقنا  �لأحــمــر 
ولـــكـــن �أحـــــــدً� مـــن هــــــوؤلء مل 
لــزرع  مكانًا  يجد  �أن  ي�شتطيع 
طيبة  �لأر�ـــــض  فبقيت  بــــذوره 
عربية �أ�شيلة وكنت �أنا يف هذه 
�أبارحها  مل  �لأر�ــض  من  �لبقعة 
طو�ل حياتي، ومنذ كنت طفًل 
�شغريً� كانت هذه �ل�شجرة تثري 
�أرى  عندما  ول�شيما  ف�شويل 
�لأجــانــب �لــذيــن كــانــو� يــاأتــون 
�أكرث من مرة  �لأ�شبوع  �إليها يف 
�أغ�شانها  ويقتطعون  �ل�شور  لها  يلتقطون 
للذكرى  معهم  لياأخذوها  "�لنبق"  وثمارها 
ويف كل مرة �أ�شاأل فيها �أبي عن �ل�شجرة فريد 
علي بقوله �إنها �ل�شجرة �لتي ��شتظل بها �آدم 
�أن  �شعرت  �لأيــام  بعد طرده من �جلنة، ومع 
بذور �حلقد �شد حو�ء �أخذت ترتعرع يف قلبي 
حتى �أين كدت �أع�شي �أمر و�لدي عندما قرر 
زو�جي، ولكني ر�شخت لأمره وتزوجت مرغمًا 
ومنذ ع�شر�ت �ل�شنني و�أنا �أحاول �لبتعاد عن 
�أجتنب  حتى  ذكرها  و�أحتا�شى  �ل�شجرة  هذه 

مل  ذنبًا  زوجتي  �أحّمل  �أن 
تقرتفه!!

حــ�ــشــريي �أبـــو عــزيــز طــاملــا �أحتــفــنــا بـــاأروع 
�لأغاين �لريفية �جلميلة �ملنبعثة من �أعماق 
�أحا�شي�ض  عــن  ــّرة  ــع �مل �لــعــر�قــي،  �لــريــف 
من  �جلنوبية  �لألوية  يف  �لفلحني  وم�شاعر 
�لعر�ق �حلبيب.. و�لفنان ح�شريي �أبو عزيز 
يف  �لريفي  �لغناء  مطربي  كبار  من  و�حــد 
�لعر�ق.. �لذي يتمتع ب�شهرة و��شعة يف دنيا 
�لطرب لي�ض يف �لعر�ق فح�شب.. بل يف كافة 

�لأقطار �لعربية قلنا له:
* متى بد�أت تغني وكم كان عمرك؟

- كان عمري 14 �شنة �أي منذ 39 عامًا.
* ما هي �لألو�ن �لتي جتيد غناءها؟

- �أنا �أجيد كل �أنو�ع �لغناء �لريفي لأين �بن 
�لريف وقد ولدت يف مدينة �لنا�شرية.

* كيف تعلمت �لغناء وعلى يد من تعلمته؟
ــول �لــغــنــاء �لــريــفــي على يد  �أ�ــش - در�ــشــت 
�لأ�شتاذ �ملرحوم مل جادر �لذي كان �شاعرً� 

ومغنيًا ريفيًا يف مدينتي �لنا�شرية.
ــ�ــشــجــيــل  ــت �ل �ــــشــــركــــات  بـــــــــد�أت  ـــى  مـــت  *

�أغانيك؟ "�ل�شطو�نات" ت�شجل 
يف  �لأغـــاين  ت�شجيل  يف  عهدي  �أول  كــان   -
عام 1934 و�شجلت حل�شاب �شركة )�شودو� 

�شعبيًا  �لأغاين جناحًا  ونالت  وتار(،  وعكار 
كبريً�.

* متى نزحت �ىل بغد�د؟
 1934 عــام  �لنا�شرية  مدينة  غـــادرت   -

قا�شدً� بغد�د مركز �لفن.
* هل �شحيح �أنك دخلت �شلك �ل�شرطة؟

- نعم كنت �شرطيًا وكنت �أحمل رتبة عريف 
وعن طريق عملي يف �ل�شرطة دخلت �لإذ�عة 

كمطرب.
* هل عملت يف �ل�شينما؟

- ��شرتكت يف فيلم �أنتج منذ �شنو�ت وهو 
و��شمه  وم�شر  �لعر�ق  بني  م�شرتك  فلم 
�أغنية  �آنذ�ك  فيه  غنيت  �ل�شرق"  "�بن 

�لورد". بياع  يا  "عمي 
* كيف نرفع م�شتوى �لغناء �لريفي؟

- �لغناء �لريفي بحاجة �ىل مزيد من 
�لعناية لذلك �قرتح �أن تهتم مديرية 
باإعد�د  �لإذ�عة  �ملو�شيقى يف  بر�مج 
تلفزيونية  وبــر�مــج  ــة  �إذ�عــي بــر�مــج 

ذ�ت م�شتوى فني عال و�إدخال �لفرق 
هــذ�  مــطــربــي  مل�شاحبة  �ملو�شيقية 

�لغناء و�لهتمام بتطويره.
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�لكثري من �ل�شابات، وحتى �ملتزوجات، كانت 
لهن �آر�ء وجتارب خمتلفة عن �لزو�ج 
تباينت  �شنًا،  منهن  �أ�شغر  هو  مبن 
يا  هل  و�لقبول،  �لرف�ض  بني  ما 
ترى �ذ� كان �لرجل �أ�شغر من 
هذ�  �شينق�ض  �ــشــنــًا،  �ملــــر�أة 
�حلياة  يف  و�جــبــاتــهــم  مــن 
ــتــت  ــب ــــد �أث �لـــزوجـــيـــة؟ وق
�ملــر�أة  �أن  �لعلمية  �لأبحاث 
بــعــد �لأربـــعـــني تــبــدو �أكــر 
�شنو�ت،  ب�شت  �لــرجــل  مــن 
ولكن هل ميحو �حلب كل هذه 
)�ض(  حممد  فالر�شول  �لفو�رق؟ 
�هلل  ر�ــشــي  خــديــجــة  بال�شيدة  تـــزوج 
عنها عندما كان عمره 25 عامًا فيما كان 
عمرها 40 عامًا فكان �أ�شغر منها لكنه �أحبها 

حبًا ل ميكن و�شفه. 
حياة العزوبية

�أحـــد  مــوظــفــة يف  عـــامـــًا(  جنـــلء �جلــنــابــي )28 
فكرة  قاطعًا  رف�شًا  ترف�ض  �أنها  ذكــرت:  �مل�شارف 
�لزو�ج مبن هو �أ�شغر منها �شنًا.. لأنها تكون يف �أغلب 
�لأحو�ل نا�شجة وو�عية.. بينما يظل �ل�شاب فرت�ت 
طويلة دون �شن �لن�شوج، فل يهتم باأ�شرته �أو زوجته 
و�أعتقد  �لتي �عتاد عليها،  �لعزوبية  لرتباطه بحياة 
�لر�أي  هذ�  ي�شاطرنني  �لفتيات  من  كبرية  ن�شبة  �أن 
ول �أدري �إن كنت �أبالغ يف م�شاألة �لعمر �أو �أن هناك 
زوجي  يكون  �أن  �أحب  ول  �شعوري،  بنف�ض  ت�شعر  من 
ب�شهولة  يو�فقون  ل  �لأهــل  �أن  و�عتقد  مني،  �أ�شغر 
�عــرف  �أنــنــي  مــن  �لــرغــم  على  كــهــذ�  مو�شوع  على 
�لكثري من �لن�شاء ممن تزوجن مبن هم �أ�شغر منهم 
�أرف�شها  لكني  ناجحة ومثمرة  وكانت زيجاتهم  �شنًا 
ب�شكل جازم.. فعلى �لأقل �أف�شل �أن يكون �لفارق يف 
�ل�شن بيني وبني �شريك حياتي �مل�شتقبلي من 3 �ىل 5 
�شنو�ت و�أنا ل �أحب �لرجل �إل نا�شجًا مكتمل �لعقل 

ول فائده يل بال�شباب و�لتهور.
احلب والتفاهم

حتكم  و�لتقاليد  �لعاد�ت  �أن  �لبع�ض  يقول  "رمبا 
فكرة �لرتباط مبن هو �أ�شغر مني يف �ل�شن  

ولي�ض هناك �أي مانع �إطلقًا �أن يتزوج رجل بامر�أة 
�لــرز�ق  عبد  مــروة  قالته  ما  �شنًا".. هذ�  منه  �أكــر 

هو  يهمني  مــا  كــل  ماج�شتري:  طالبة  عــامــًا(   25(
)�حلب( لأنه �لر�بطة �لأقوى يف �لوجود، ثم �لتفاهم 
بني �لطرفني، ورمبا �ذ� تزوج �ل�شاب بفتاة �أكر منه 
كل  يثبت يف  ومل  و�أكــرث عطفًا  عليه  �أحن  كانت  �شنًا 
�أ�شغر  �أن �لزو�ج مبن هو  �لديانات ول يف �لأعــر�ف 
�ملو�شوع  �ملهمة يف  و�لنقطه  �أو عيب  �ل�شن حر�م  يف 
هي ما �إذ� كان �لرجل فيه من �لرجولة و�لن�شج ما 
يجعلني ل �أ�شعر بهذ� �لفرق فاإنني �أو�فق على �لفور 

ولن �أتردد �إطلقًا.
اإ�شرار عنيد

زوجي  حمامية:  )42عــامــًا(  �جلميلي  ميادة  تقول 
�لد�ئرة  يف  نعمل  ونحن  �شنو�ت  بثماين  ي�شغرين 
ولديه  بي  �لرتباط  يف  ويرغب  يحبني  كان  نف�شها، 
بالزو�ج  لإقناعي  �لكثريين  يل  �أر�شل  عنيد،  �إ�شر�ر 
وكنت  �ل�شن  فــارق  ب�شبب  �أرف�شه  كنت  ولكني  منه 
تكر  عندما  زوجــتــه  مــن  �لــرجــل  ي�شخر  �أن  �أخـــاف 
بعد  �ل�شن  يف  كرنا  �ذ�  بيننا  �مل�شاكل  تبد�أ  وحينها 
مرور �أزمان �شيتزوج علي بحجة �نني �أكر منه و�أنني 

خرفت وهو ماز�ل �لأ�شغر..
لكني وجدته عازمًا وم�شرً� على �لزو�ج بي و�أقنعني 
�شعادة  يف  معه  �أعي�ض  و�أنــا  �رتبطنا  وفعًل  بكلمه 
يومًا  ي�شعرين  و�حلمد هلل ورزقت بطفل جميل، ومل 
بالفارق يف �لعمر بيننا ووجدت فيه كل �ل�شفات �لتي 

تتمناها �ملر�أة يف �شريك حياتها. 
احلب ي�شنع املعجزات

�إن  يقول:  ديكور  �لقي�شي  )40عامًا( مهند�ض  فوؤ�د 
وزوجتي  و�لتو�فق  �ملحبة  �أ�شا�ض  على  يعتمد  �لزو�ج 
تكرين بخم�ض �شنو�ت، فهي �مر�أة ذ�ت فـكر نا�شج  
�لأهل  يعد  ومل  جدً�،  عادية  م�شاأله  �إنها  نظري  ويف 
كان  مثلما  �شلبية  نظره  �لمــور  هــذه  �إىل  ينظرون 
�بنهم  �شعادة  هو  �لآن  يهمهم  ما  وكل  �ل�شابق،  يف 
يحبها،  �لتي  بالفتاة  �لقـــرت�ن  يف  رغبته  وحتقيق 
كيف  تعرف  �جتماعية  زوجة  �شتكون  �إنها  وي�شيف: 
بــر�أي  تاأبه  ول  زوجها  وت�شعد  بيتها،  �ــشــوؤون  تدبر 
حب  علقة  هناك  �أن  ومبــا  عمرها،  يف  �لآخــريــن 
�لذي  �لقتناع   �شيما  ول  �ل�شريكني،  بني  �شادقة 
�ملعجز�ت كما  ي�شنع  �لفو�رق، و�حلب  يذيب جميع 
يقولون، وهناك معلومة لبد من �لإ�شارة �ليها وهي 
�إح�شا�شهن بامل�شوؤولية  �أن �لفتيات �ل�شغري�ت يكون 
حد  �أع�شقهم  �أولد  بثلثة  منها  �هلل  ورزقني  �قــل 

�جلنون. 
الق�شمة والن�شيب

فاجاأتني  عامًا(   29( لطفل  و�أم  بيت(  )ربة  ي�شر� 
وهي  عامًا  بــــ)2٧(  يكرها  �شخ�ض  من  بزو�جها 
�لذي  �لإن�شان  بهذ�  وبارتباطها  حياتها  يف  �شعيدة 
�أثر يف  �أي  له  يكن  بيننا مل  �لعمر  فارق  قالت عنه: 
وّبخوين  قد  �لكثريين  �أن  من  �لرغم  على  حياتنا 
�لكبري  �ل�شن  فارق  به مع  �لأمر لرتباطي  بد�ية  يف 
و�آر�ءهم  نظرياتهم  غريو�  ما  �شرعان  لكنهم  بيننا 
من  �لكثري  ويعمل  ويحبني  خلوق  �إن�شان  فهو  حوله 
يحتذي  وقدوة  مثاًل  �أ�شبح  �لآن  وهو  �إ�شعادي  �أجل 
مل  و�لتعامل..  و�ل�شلوك  �لأخــلق  يف  �لآخــرون  بها 
�أن يجرحني بل على �لعك�ض عو�شني  يفكر يومًا يف 
 2006 �لعام  منذ  فقدته  �لــذي  �أبــي  وح�شن  حنان 
ون�شيحتي  �شيء  كــل  يف  ويدعمني  ي�شاندين  فهو 
لكل �ل�شابات �لرتباط مبن هو �أكر منك �شنًا لأنه 
�شيكون لك �لزوج و�لأخ و�ل�شديق. ويف �لأخري نقول 
�إنــه رغــم كل هــذه �لآر�ء و�لأفــكــار فــاإن �لــزو�ج هو 

ق�شمة ون�شيب.

ثريا ج�اد

اأ�شغر منها �شنًاهلتت��زوج امل��راأة رجاًل 

م���ا ب���ني ال���رف�������س وال��ق��ب���ل

تعترب ظاهرة زواج طرفني بينهما فارق كبري يف ال�شن اأمرًا غري مرغوب 
فيه يف جمتمعنا، فالفتاة عادة ما تنظر اىل فار�ض اأحالمها اأن يكربها 

ب�شن معينة، ولكن ما ال�شر الذي يدعو ال�شاب او البنت للزواج مبن هو اأكرب 
او اأ�شغر �شنًا؟ هل هو البحث عن الأمان واحلنان؟ اأم اخلوف من اأن ت�شبح 

املراأة عان�شًا ما يوؤدي بالنهاية اىل زيجات غري موفقة م�شريها الف�شل 
واخلذلن، ورمبا ال�شعادة والهناء.
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�أم خاطبته وهو يف رحمها  �ليوم ن�شمع �شرخة 
بخطاب �لعا�شقة جلنينها �لذي �نتظرت ولدته 
مبر�ض  م�شابًا  �ليوم  تر�ه  وهي  �ل�شر  بفارغ 
�أعظم  يكون  �أن  �أمنيتها  كانت  �أن  بعد  �لتوحد 
بهذ�  مــاأزومــًا  تــر�ه  وهــي  �لدنيا  يف  �شخ�شية 
�لد�ء وي�شلك ت�شرفًا غري �لذي متنته له، فاأية 
�ن يردها  �ملجتمع  ي�شتطيع  حرقة يف �شلوعها 
�مل�شابة  هي  وكاأنها  ولدها  بع�شق  �ملبتلية  لتلك 
بذلك �ملر�ض، وهي تر�شم قول �ل�شاعر"�أولدنا 
�لريح  ــومــرت  �لأر�ــض...ل على  مت�شي  �أكبادنا 
�لغم�ض".  من  عيني   بع�شهم...لمتنعت  على 
�ملنكوبة  �أيتها  جميعًا  �شرختنا  هي  �شرختك 
باأعز ما متلكني، وها نحن نبث ما يخاجلك من 

هم للقادرين على علج من هو �أهم.
قد ن�شمع –نحن �لأ�شوياء- عن �شخ�ض �أحادي 
�لت�شمية  لهذه  وهلة  �أول  ون�شتغرب  ذ�تــوي،  �أو 
علمية  م�شطلحات  منـــاذج  �ل  هــي  مــا  �لــتــي 
)حالت(  على  �لأطباء  يطلقها  –�جتماعية  
 Autismلتوحد� ملر�ض  �شفات  تعد  بعينها 
�شابق  دون  ــا  لأولدن �لقدر  �شنعه  �لــذي  �ملظلم 

�إنذ�ر.
�إن كثريً� من �لأ�شر يف جمتمعنا يجهلون مظاهر 
جمرد  �أو  عقليًا  تخلفًا  ويعدونه  �ملــر�ــض  هــذ� 

حالة عزلة، لأن �لإعلم مل يعِط هذ� 
�ملر�ض حقه يف �لتوعية و�لتثقيف بني 
ملو�جهة  �ل�شتعد�د   وكيفية  �لنا�ض، 
د�خل  معها  �لتعامل  وطــرق  �لإعاقة،  هذه 
وترك �جلميع  �لعام،  �ملجتمع  و�شط  �و  �لأ�شرة 
�لنماذج  مو�جهة  �حلــرية يف  دو�مــة من  و�شط 

�لتي �بتليت بهذ� �ملر�ض.
�إن �أهم ما ينبغي �إي�شاحه هنا هو ذلك �لتفاوت 
يف �أعر��ض من يعانون من ��شطر�ب �لتوحد يف 
ومع  �لنف�شية  �حلالة  مع  و�لتفاعل  �لت�شرفات 
�لآخر، ون�شب �ل�شتجابة حلالة �لفرح و�حلزن 

و�لر�شا ..�لخ، وبالتايل �لنجاح يف �لعلج.
مع  تتنا�شب  علج  طرق  �تباع  ن�شتطيع  حينها 
لهذه  ولأن  حــالــة،  وكــل  طفل،  كــل  �حتياجات 
�لإعاقة درجات تختلف من طفل �ىل �آخر منها 
طيف  درجات  يف  و�خلفيف  و�ملتو�شط  �ل�شديد 
 : �أو م�شطلح  ت�شمية  هنا جاءت  ومن  �لتوحد، 

طيف �لتوحد.
انعزال وتفرد

يعني  ولكنه  فقط  �لنعز�ل  يعني  ل  �لتوحد  �إن 
ب�شلوكيات  ينفرد  �لطفل  �أن  �ي  �لتفرد،  �ي�شًا: 
يعي�شها يف عامله  �أقر�نه،  �شلوكيات  تختلف عن 
�لــعــام  �ملجتمع  عــلــى  ي�شعب  ـــذي  �ل �خلــا�ــض 

يقولون اإن  الأم تناغي ولدها  قائلة "قررت اأن اأربيك، 
واأنت يف بطني، لتكون اأعظم �شخ�شية ولو قلت يا اأمي ملاذا 
بداأت باكرًا �شتكت�شف اأن الإن�شان لو كرب لن تنفع معه اإل 

معجزة".

ع���ف����اً:
ا�شمع�ا �ش�تي

نداء الطفل املت�حد : اأم�شي 
يف ممر مظلم ويل اهلل

هناء ح�شني  اأحمد
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تعتزم �شبكة �لعلم �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�شلت �و �لفلم وكو�لي�شهما و�ل�شحف و�ملجلت �لعر�قية �لقدمية لعر�شها 

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

لل�شتف�شار يرجى �لت�شال بالرقم 0٧٧181٧60٧4

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

يعي�شها  �لتي  باحلالت  تثقيف  بعد  �ل  تفهمه، 
�إن�شانية  على  �لتاأكيد  و�شرورة  �لتوحد،  طفل 
�جتماعيًا،  �لنوع  هذ�  من  حــالت  مع  �لتعامل 
وب�شكل يليق باإن�شانية �لإن�شان �لذي ينبغي عليه 

�لتعامل باإيجابية مع حالة �ملتوحد.
 �لتوحد هــو �إعــاقــة نــاجتــة عــن ��ــشــطــر�ب يف 
على  يــوؤثــر  بحيث  للطفل  �لع�شبي  ــاز   �جلــه
وظائف �ملخ، فهو �أحيانًا يت�شرف كاإن�شان �شوي 
يت�شرف  و�أحيانًا  �لعادية،  �لب�شرية  طبيعته  يف 
�شمن �شلوك غريب متوتر ل ي�شتطيع �ل�شيطرة 

عليه من قبله �أومن قبل �لأهل.
تفاعل اجتماعي

عادة ما يو�جه �مل�شابون �شعوبات يف �لتو��شل 
�لجتماعي  �لتفاعل  ويف  �للفظي  وغري  �للفظي 
و�شعوبات يف �لنطق، �إذ تتجلى �شعوبات تكوين 
�لأن�شطة  وممار�شة  �إمتامها،  حتى  �و  �جلمل 
�لجتماعية �لعامة مع �لآخر�ملتقارب يف �لعمر.

عادة ما تظهر هذه �حلالة يف �ل�شنو�ت �لأوىل 
من عمر �لطفل دون �أن يلحظ �لأهل ذلك... 
�لطبيعي  غري  �لطفل  ل�شلوك  ينتبهون  وحينما 
�لإ�ــشــغــاء  وعـــدم  �حلـــركـــات  لنف�ض  وتـــكـــر�ره 
نف�ض  يف  �أقر�نه  مثل  �لنطق  تطور  يف  و�لبطء 
�لرتكيز  ن�شبة  قلة  و�أيــ�ــشــًا  �لعمرية،  �ملرحلة 
دوت  �لآخــر  كلم  وتقليد  �لنوم  وقلة  �لعني  يف 
��شتيعاب، و�لإ�شر�ر على روتني حركي و�شلوكي 
متكرر دون �شو�ه، و�لردود �لعنيفة لأية حماولة 
طقطقة  نلحظ  كذلك  �لتغيري،  على  لإجباره 
�ل�شتجابة  و�شعوبة  �لعني  ورفــرفــة  �لأ�ــشــابــع 
مثل  �أ�شعب  حالت  توجد  وقد  �ملحيطة،  للبيئة 
�ليد  ع�ض  مثل  �لــذ�ت  و�إيــذ�ء  �لذ�كرة  �شعف 
وحك �جللد و�شرب �لر�أ�ض و�خلوف من بع�ض 
��شتخد�م  ��شتيعاب  يف  ف�شل  كذلك  �لأمــاكــن، 
وحتى  –�أنت(  –هو  �أنــــا  ــل)  مــث �لــ�ــشــمــائــر 

�ل�شتجابة بـ نعم عند �ملناد�ة.
عالج ترب�ي

على  ياأتي  �لتوحد  ��شطر�ب  �إعاقة  عــلج   �إن 
وياأتي  �لآخر،  �أحدها  يكمل  عدة  مهمة  مر�حل 
ثم  ومــن  �لأوىل  �ملــرتــبــة  ــوي يف  ــرتب �ل �لــعــلج 
�للغوي  �لعلج  ويرت�دف معه  �ل�شلوكي،  �لعلج 

�لنطقي ��شافة �ىل �لعلج �لطبي �لدو�ئي.

ولغر�ض  ــعــلج  �ل طـــرق  كــل  مــن  �لأهــــم  يبقى 
�لر�شا  حالة  �ىل  باملتوحد  و�لو�شول  �إجناحه 
و�ملجتمع  �لأهل  تقبل  و�لجتماعي، هو  �لنف�شي 
دون  ومو�جهتها  بامل�شكلة  و�لعـــرت�ف  للحالة 
��شت�شلم، �أو هروب �أو جتاهل، �أو رمي �مل�شكلة 
يف  �لكل  يتكاتف  �أن  �لأب،  �أو  �لأم  عاتق  على 
للطفل  �ملطلوبة  �لــرعــايــة  م�شوؤوليات  حتمل 

�ملتوحد.
عنا�شر  فيها  خا�شة  تربوية  مر�كز  وجــود  �إن 
تعليمية تتجاوب مع حالت �لتوحد هو و�حد من 
فذلك  �لرتبوي،  �لعلجي  �لنجاح  عو�مل  �هم 

ي�شمن �لتعاون بني �لبيت و�ملدر�شة.

يف  �أف�شل  ذلــك  كــان  مبكرً�  �لعلج  كــان  كلما 
�ل�شايف،  �لعلج  ل�شمان  و�لتو��شل  �ل�شتجابة 
�لتقدم  ي�شتطيع  طفل  كل  �أن  ذلك  �هلل،  بــاإذن 
كان  و�إن  حتى  �لبد�ية  �شعوبة  رغم  و�لتح�شن 

�لتح�شن بطيئًا بد�ية.
 �شل�كيات �شلبية

مثلما  و�إيجابياته  وميز�ته  مهار�ته  طفل  لكل   
�كت�شافها  ��شتطعنا  فــاإذ�  �شلبية،  �شلوكيات  له 
عامله  �لدخول �ىل  ن�شتطيع  �إذن  فنحن  ب�شرعة 
�شخ�شيته  مع  تتلءم  بطريقة  مغاليقه  وفــك 
حالت  كل  لي�شت  �إن  �لقول  من  ولبد  وحالته، 
�لــدرجــة  يف  فـــروق  فهناك  مت�شابهة  �لــتــوحــد 
و�ل�شلوك لكنها جميعا تو�شف بكلمة )�لتوحد(.
حجم  �ىل  ننبه  و�أن  ن�شري  �أن  بنبغي  هنا  �ننا   
�لكارثة �لجتماعية �ملتز�يدة �ملتمثلة يف �زدياد 
�أعد�د �أطفال �لتوحد، دون �هتمام جاد �ل من 
�ملتخ�ش�شة،  �لرتبوية  �ملــر�كــز  وبع�ض  �لأهــل 
�ل�شريحة  هذه  �ن�شاف  و�ملجتمع  للدولة  ولبد 
ــوق يف  �لأخـــذ  مــن �لأطـــفـــال مـــهـــدوري �حلــق
باأيديهم للعي�ض يف حياة طبيعية �آمنة، بعيدً� عن 
�لعام  �ملجتمع  د�خل  �جلهلة  من  �لبع�ض  ق�شوة 
�لذي يتعاملون ب�شادية �أو عدو�نية �أو �شوء تفهم 

مع �حلالة �ملر�شية لطفل �لتوحد.
�أن  �لعام  �ملجتمع  منا�شدة  هنا  �ل�شروري  من 
�أو  �أب  كل  ينظر  كما  �لتوحد  طفل  �ىل  ينظر 
و�لعطف  �لرحمة  بعني  ــك  وذل طفلها  �ىل  �أم 
وطفل  �لأهـــل  ي�شاعد  �أمـــر  فــذلــك  و�لــرعــايــة، 

�لتوحد على جناح علجه. 
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لق���سّح���ق���ائ���ب ا
 لإط�����الل�����ة م��ن��ع�����ش��ة يف 
املنا�شبات 
�لتي  و�ــشــهــرًة،  طلبًا  �لأكـــرث  �لق�ض  حقائب  تعّد 
ميكنِك �عتمادها، �شو�ء �أكنِت ذ�هبة للت�شوق مع 
�ل�شديقات �أم يف رحلة بحرية، �أو حتى للم�شاركة 
�لعلمات  �أرقــى  توقيع  من  م�شائية.  منا�شبة  يف 
ذوقــِك؛  وينا�شب  بِك  يليق  ما  �ختاري  �لتجارية 
�لفريدة  �لع�شرية  �لإطــللــة  ذو�ت  من  لتكوين 
)حقائب  تعد  مل  �لأخــرية  ــة  �لآون يف  نوعها.  من 
�لق�ض( حكرً� على �إطللت �ل�شارع كما عهدناها 
من  �لعديد  عمد  فقد  �ملن�شرمة،  �ل�شنو�ت  يف 
�شانيل  جاكمو�ض،  مثل  �لعاملية؛  �لأزيــــاء  دور 
�لعلمات  من  وغريها  "لويفي"   ،Chanel
و�لأ�شكال  �لألــو�ن  متنّوعة  ت�شاميم  �بتكار  �إىل 
�أيدي  بني  و��شعًة  �ملميزة،  �لق�ض  حقائب  من 
�لأمثل  لتختار منها  باقة مميزة منها؛  �لن�شاء 
  .2019 ل�شيف  �إطللتها  من  لكل  و�لأن�شب 

�لق�ض يف خمتلف  �لرتويج  حلقائب  وبــد�أت 
�ملنا�شبات �ل�شيفية، �شو�ء �أكانت نهارية 

�أم م�شائية.
باللون  للكتف،  �لق�ض  حقيبة  تعتر 
�إىل  �لإ�ــشــافــات  �أحـــدث  مــن  �لبيج، 
 Marmont GG جمــمــوعــة 
من  ت�شميمها  مت  غوت�شي  د�ر  من 
يــعــد مو�شة  �لــــذي  �لــر�فــيــا،  قــ�ــض 
وهــي   ،2019 لــ�ــشــيــف  ــة  ــي ــش ــا� ــش �أ�

�شل�شلة معدنية  حتتوي على حز�م من 
و�شر�ئط  جلدية  مقاب�ض  مع  ذهبية 

من�شوجة باللونني �لأحمر و�لأخ�شر 
�لأيقوين.
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خطوة النجاح
�أنظمها  �لتي  �لعمل  ور�ــض  يف 
طالبت  �لإيــجــابــيــة،  للطاقة 
بال�شماح  ــات  ــدرب �ملــت �إحــــدى 
لل�شتماع  �شديقتها  ملــجــيء 

�إيجاد  وحمــاولــة  م�شكلتها  �ىل 
لــهــا، وجـــاءت )�أم و�ــشــن(،  حــل 
يعرف  ل  بوجه  �أربعينية  �شيدة 
يتمكن  ومل  ــ�ــشــامــة،  ــت �لب

تعابري  تغطية  من  �ملاكياج 
وملب�ض  و�لإحــبــاط،  �حلــزن 

باألو�ن قامتة. م�شكلتها بد�أت 
�لوحيدة  �بنتها  ر�ــشــوب  مــع 
�لـــوز�ريـــة  يف �لمــتــحــانــات 
للدر��شة  وتــركــهــا  ل�شنتني 
�أم  بــاأنــهــا  لها  و�تــهــام زوجــهــا 
�لــز�ئــد  تــدلــيــلــهــا  ب�شبب  فــا�ــشــلــة 
للبنة بينما كان �لزوج يحث �بنته 
كثريً�  وي�شاعدها  �لــدر��ــشــة  على 

�ىل  لــــلــــتــــقــــدمي 
�مــــتــــحــــان خــــارجــــي، 
وبالفعل، �جتهدت و�شن بدعمه و�جتازت 
للدر��شة  �أهلها  مبعدل  �لــوز�ريــة  �لمتحانات 
نف�شها  و�ــشــن(  )�أم  �أقــنــعــت  �لــعــلــوم.  كلية  يف 
و�بنتها  زوجها  نف�شها عن  وعزلت  فا�شلة  باأنها 
وتذهب  �لغد�ء  وتهيئ  �لبيت  تنظف  و�أ�شبحت 

�ىل غرفتها، و�إن حاول �لزوج �و �لبنة �و حتى 
و�لدتها �إخر�جها مما هي فيه، تبد�أ �إما بالبكاء 
تخاف  وحيدة،  بقيت  �لنهاية  ويف  �ل�شر�خ،  �و 

�لآخرين خمافة ف�شل �آخر..
باأن  �إقناعها  يف  �حلل  كان 
ــــذي �عــرتفــت  �لــفــ�ــشــل �ل
يــــوؤدي �ىل  �أن  ـــاد  وك ــه  ب
هو  �لد�ئم  �بنتها  ف�شل 
نف�شه خطوة مهمة نحو 
عليها  وكـــان  �لــنــجــاح، 
�بــنــتــهــا  ـــب  ـــر�ق ت �أن 
�لــــتــــي بــــــــد�أت مــن 
�ىل  و�شوًل  ف�شلها 
جنــاح بــاهــر. ولأن 
مت�شعًا  د�ئمًا  هناك 
من  للبدء  �لــوقــت  مــن 

�أول جــــديــــد،  �ل�شريح  حديثها  وكــان 
وكان  نف�شها،  على  �لتغلب  حمــاولت 
ملب�شها  ــو�ن  �أل تغرّي  �أن  �حلل 
�لبهجة  متنحها  �ألـــو�ن  �إىل 
�لنف�شية  �لــر�حــة  وبع�ض 
وجهها  تــعــابــري  يــغــري  مــا 
لنجاح  وتفرح  تغادرعزلتها  و�أن 
�بنتها و�أن ت�شكر زوجها �لذي حتمل 
�مــــر�أة  �ىل  يــلــجــاأ  ومل  تــ�ــشــرفــاتــهــا 
�خـــــرى. وخـــلل 
�ــشــهــريــن فــقــط، 
و�شن  �أم  تــغــريت 
و�عــــــتــــــذرت مــن 
�بــنــتــهــا وزوجـــهـــا 
عن كل ما ت�شببت 
متاعب  مــن  لهما 
وبعد  �لآن،  يومية. 
ثقتها  ��شتعادت  �أن 
تن�شر  �لإيــجــابــيــة  طاقتها  و�أ�شبحت  بنف�شها 
هو�يتها  �ىل  تعود  �أن  قــررت  بيتها،  يف  �لر�حة 
يف �بتكار �لطبخات وبد�أت تن�شر �شور �أطباقها 
�وىل  كخطوة  �لفي�شبوك  على  �شفحتها  على 

لتبد�أ يف �لبيع..
طاقة الياأ�ض

كان )�أحمد( قد قرر �أن يكون طيارً�، لكنه ف�شل 
�لذي  زميله  حــاول  �جل�شدية،  �لخــتــبــار�ت  يف 
لكنه  �لياأ�ض  �ىل  يدفعه  �أن  �لختبار�ت  �جتاز 
قاوم �ل�شعور بالياأ�ض و �إن بد� حمبطًا، وقرر �ن 

يدر�ض �لإر�شاد �جلوي.
�أر�شيًا"،  طــيــارً�  "�أ�شبحت  مبت�شما:  يــقــول   
وفــعــًل، فـــاإن �لــطــيــار، مهما كــان حمــرتفــًا، ل 
ي�شتطيع �أن ينهي مهمته دون وجود مر�شدين يف 
�ملطار�ت و�لقو�عد ومو�قع �لر�د�ر�ت، وي�شيف: 
ي �لر�شمي للمر�شد  ل يختلف عن زي  "حتى �لِزّ
�إن  �لعلمات  �و  �لإ�شافات  ببع�ض  �ل  �لطيار 
لي�ض  �أن  �أحمد  �أكد  و  �و ع�شكريًا"..  كان مدنيًا 
زميله فقط، بل حتى �ملقربون منه وحتت عنو�ن 
�لتعاطف معه، كادو� �أن يدفعوه �ىل �لياأ�ض، لكنه 
�عتر هذ� )�لياأ�ض( طاقة للبد�ية، وفعًل كانت 
طاقة هائلة �عترتها �إيجابية و�أ�شبحت كذلك.

اآين�شتاين 
هاجرت  و�لــــده،  و�جــهــت  مالية  �أزمـــة  ب�شبب 
عائلته �ىل �إيطاليا و�أرغم على �لبحث عن عمل 
و�لده  ياأ�ض  كاد  ونف�شه،  و�شقيقته  و�لديه  ليعني 
�لياأ�ض خطوة  �عتر  �ملقابل  لكنه يف  يعديه،  �أن 
ح�شل  جامعية  منحة  عن  يبحث  وبــد�أ  �نطلق 
فيها  و�جــه  �لتي  �شوي�شر�  زيــوريــخ-  يف  عليها 
در�شي  يف  لف�شله  علميًا  �و  ماديًا  �شو�ء  �لكثري، 
�لفرن�شية،  �للغة  يف  ور�شوبه  و�لأحياء  �لكيمياء 
هذه �ملرة كان �لف�شل خطوته  لتكري�ض نبوغه يف 
على  عامل  �أهم  لي�شبح  و�لفيزياء،  �لريا�شيات 

مر �لتاريخ.. �إنه �آين�شتاين.

حذاِر من الياأ�ض
)جمهورية  �إذ�عــة  يف  ر�ئــع  برنامج  هناك  كان 
�لياأ�ض(  من  )حــذ�ر  ��شمه  بغد�د(  من  �لعر�ق 
كــان  عــويــ�ــشــة،  لق�شايا  ــول  �حلــل ميــنــح  ـــان  وك
�شاحب،  ي�شاعد  �لإيجابية، مل  للطاقة  م�شدرً� 
حتى  �منـــا  �لــقــ�ــشــيــة،  �لــر�ــشــالــة-  �شاحبة  �و 
�مل�شتمعون و�مل�شتمعات .. مهما تغريت �لظروف 
وتطورت �حلياة، فاإن متاعبها تبقى و�أن �حلاجة 
فكلمة   نف�شه،  وبال�شم  �شروري  مثله  لرنامج 
)حذ�ر( لوحدها ت�شكل �خلطوة �لأوىل للنجاح.

حذاِر من الياأ�س 
الف�شُل خط�ٌة نح� النجاح

�إحباطًا،  ورمبا  ياأ�شًا  �و  ف�شًل  يكون  قد  �لع�شر 
�و  فا�شًل  نف�شه  وي�شف  ي�شت�شلم  من  هناك 
يائ�شًا ويوؤثر �شعوره هذ� على كل من حوله و�إما 
�أن يحول  �و  �أن ي�شتمر منعزًل وخامًل وخائفًا 
�ل�شر�خ  من  جحيم  �ىل  فيه  يكون  مكان  �أي 
و�أ�شدقائه  �أ�شرته  مع  �ملجدي  غري  و�لنقا�ض 
�أخرى-  -بكلمات  �أنه  �أي  عمله.  موقع  وزملء 
يتحول �ىل طاقة �شلبية و�شخ�ض غري مطاق.. 
�أما �لي�شر  فهو �لإ�شر�ر على جتاوز ما و�جهناه 
و�لت�شلح بالأمل، وبالنتيجة �شنتمكن من حتويل 

�لياأ�ض �و �لف�شل �ىل طاقة �إيجابية..

يقول �شبحانه يف كتابه الكرمي: )فاإن مع الع�شر ي�شرًا 
اإن مع الع�شر ي�شرا(، ويقول امل�شطفى )�ض( يف حديث 

�شريف: )لو جاء الع�شر حتى يدخل هذا اجلحر جلاء 
الي�شر حتى يخرجه(.

اأن�شام ال�شاجلي



هو�ء  من  �أجنحة  ركبو�  بل  �لنتظار  يف  لي�شو�  نع�شقهم  ومــْن 
ومزقو� �أ�شرعة موج عالية وبعثو� لنا بر�شائل ل حتمل حروفًا. 

وبعد.. ُنريد �أن نن�شى جروح �لأيام..
�فعل ما �شئت �أيها �لزمن.. و�أنا �أول من ي�شفق لك.. �شاأ�شفق 
�أيها �لزمن فهّل م�شيت؟!! �لر�حة و�لأمان ليتخطيا زمنًا  لك 
�شاع فيه �حللم و�لرجاء ويبحر� مع �أمو�ٍج لي�ض لها قر�ر، وهذ� 

هو �لتيه �حلقيقي...
جميلة  بغد�د،  من  �لقريبة  �لأحياء  �أحــد  ت�شكن  �شغرية  �شابة 
�أح�شان عائلتي �ل�شعيدة �لتي تطعمنا  هادئة، قالت: ن�شاأُت يف 
�أناديها )�أمي(، تعطف  و�أنا  �لدنيا  حبًا وت�شقينا حنانًا، فهمُت 
�أعرف  ومل  �ملدر�شة  دخلُت  للنظر،  لفت  ب�شكل  وترعاين  علّي 
غريهما )�أمي وجدتي(، �أما جدي فكنت �أظنه �أبي. يف �ملدر�شة 
عّمتي  هي  و�إمنــا  �أمــي  لي�شت  بـــ)�أمــي(  �أناديها  من  �أن  عرفُت 

�أزل  ملـّـا  ــا  و�أن و�أخــذين منها  �أمــي  �لــذي طّلق  ــدي(  )�شقيقة و�ل
و�إي�شًا  �شديقاتي  من  ذلك  عرفت  حينما  بكيت  جدً�!!  �شغرية 
�أبكي  �لبيت  �ىل  لنا. عدُت  �لتي هي جارة  �ملعلمات  �إحدى  من 
قالو�  لأنهم  �ملدر�شة  �ىل  �لآن  بعد  �أذهــب  لن  باأنني  و�أ�ــشــرخ 
�أي  �أمــي،  ��شطحبتني  جرى،  مبا  وحدثتهم  �أين).....!(  عني 
)عمتي(، �ىل �ملدر�شة وحتدثت مع �ملديرة و�ملعلمة بعيدً� عني.. 
وهكذ� عدُت �ىل �ملدر�شة لأ�شبح �ملتفوقة �لأوىل فيها، كان هذ� 
بف�شلها هي، هي �لتي ت�شرف على تدري�شي ورعايتي، لقد كانت 

مدّر�شة مادة �لكيمياء يف �حدى �لثانويات �حلكومية.
مل تفارق ذ�كرتي تلك �حلادثة �ل�شغرية، 
�أمي  م�شارحة  و�أخ�شى  فيها  �أفكر  كنت 
تلفت  كانت  �حلقيقة.  على  تطلعني  لئل 
وحينما  جــّدتــي،  مــع  �أحاديثها  �نتباهي 

�أجل�ض معهما تلوذ�ن بال�شمت.
كرُت و�أ�شبحت يف �ملرحلة �ملتو�شطة، وحينما طلبو� منا بع�ض 
�ملعلومات و�لوثائق �نتبهت �ىل �أن دفرت نفو�شي يحمل ��شم �أمي 
�حلقيقي وهو غري ��شم �أمي �لتي معنا يف �لبيت! عدت �ىل �لبيت 
بعد �نتهاء �لدو�م و�أخرجُت هوية �لأحو�ل �ملدنية وو�شعتها �أمام 
�أمي وطلبت منها تف�شريً� لأنني كرُت وعلّي �أن �عرف كل �شيء، 

فقالت حينها:
ل�شُت  �أنا  كاملة:  �حلقيقة  تفهمي  �أن  وعليك  كرت  �أنِت  نعم.. 
و�لدتك  طّلق  �لذي  و�لــدك  �شقيقة  عمتك  �أنا  �حلقيقية،  �أمك 
بعد ولدتك مبا�شرة لأ�شباب عدة �أولها عدم �لتكافوؤ بينهما، �إذ 
كان �لتفاهم بينهما م�شتحيًل، عندك �أخت �أكر منك ب�شنتني، 
�تفقا �أن تكوين �أنت من ن�شيب و�لدك، �أما �ختك �لكرى فقد 

�أخذتها �أمك.
و�شرخُت: �أحقًا �أن يل �أختًا ومل �أكن �أعرف طو�ل هذه �ل�شنني؟ 
�أمل ت�شتق يل؟ قالت: هذ� هو �لتفاق بني  �أمي عني:  �أمل ت�شاأل 
بل  يت�شل هو، كل منهما يف طريق،  تت�شل هي، ل  و�لديك، ل 
�لثانية  �أختك  ح�شانة  ف�شياأخذ  �ت�شلت  هي  �إن  �أمك  هدد  �أنه 
منها، وها �أنا قد كر�شت حياتي لرعايتك وتربيتك، لأن و�لدك 
دمُت مبا  و�أولدً�... �شُ بناتًا  قد �شافر وتزوج هناك، بل �أجنب 
ورقدُت  �إثرها مر�شُت  وعلى  )�أمــي(،  �شمعتُه من عمتي، عفوً� 
يف �لفر��ض، حدثني �أهل و�لدي �أن هذه �لأمور حتدث كثريً� بني 
رنا بحقِك! هل طلبِت �شيئًا ومل يلبَّ  �لعو�ئل و�شاألوين: هل ق�شَّ
�أناِدها  نعم مل  �أمــي...  ر�أ�شي يف ح�شن  ودفنُت  بكيُت  و...و... 

عمتي، هي �أمي...

و�حت�شنني  �ل�شفر  من  ــدي  و�ل وعــاد  �شريعة  �ل�شنون  م�شت 
وقّبلني كثريً�، وبرود و��شح جتاوبت معه، حدثني طويًل عن 
�لثانية،  زوجته  من  و�أخو�تي  �إخوتي  يل  وقدم  حياته،  م�شرية 
تبادلنا �لتحية ودخلُت غرفتي، �شمعتُه يخر جدتي )�أمه( باأنه 

��شرتى بيتًا قريبًا منا، لذ� كنت �أر�ه د�ئمًا...
يف يوم طلبت من �أمي )عمتي( �أن تريني �شورة �أمي �حلقيقية 
و�شورة �أختي: غ�شبت علّي وطلبت مني �أّل �أكرر هذ� �لأمر و�إل 

�شتعاقبني، ون�شيُت �لأمر.
��شطحبتني يف �حد �لأيام لزيارة �أقارب لنا يف منطقة قريبة 
من بيتنا، ويف �لطريق تعطلت �ل�شيارة بنا، ما ��شطرنا للنزول 
ل�شتئجار �شيارة �أخرى، وقف لنا �شاب و�شيم و�شاأل عمتي عن 
و�لليل �شيحّل،  قليلة  �لأجرة هنا  �شيار�ت  �أن  لها  و�أكَد  وجهتنا 
�أن بيتهم يف �ملنطقة نف�شها  وعر�ض عليها تو�شيلنا، ول �شيما 
معه،  و�شعدنا  )عمتي(  �قتنعت  �ليها،  �لــذهــاب  نــروم  �لتي 
 ، �ل�شمت  �أنــا  و�لتزمت  وبينها  بينُه  حديث  د�ر  �لطريق  ويف 
�أنه �ن�شان موؤدب وعلى خلٍق،  كنت �أرغب باحلديث معه، يبدو 
�أعجبُت منه حينما �أعطى عمتي رقم هاتفه، بل طلب منها �أن 

تت�شل به يف �أي وقت �إذ� �حتاجت �أية م�شاعدة....
على  �حل�شول  و��شتطعت  �ــشــورتــه،  تفارقني  مل  يومها  مــن 
و�أ�شبحنا  بيننا علقة حميمة  ون�شاأت  رقمه منها دون علمها، 
كثريً�  ين�شحني  كان  حياتي،  تفا�شيل  عن  حدثتُه  �أ�شدقاء، 
و�أحقق  بدر��شتي  �هتم  و�أن  و�أهلي  عمتي  طاعة  مني  ويطلب 
بهذه  عمتي  وعلمت  جيدة،  علقتنا  ��شتمرت  �إليه،  �أطمح  ما 
يدور  �شيء  كل  لها  �شرحُت  بل  �أنكر  مل  و�شارحتني،  �لعلقة 
�إكمال  بعد  خطبتي  ينوي  باأنه  و�أخرتها  �أحــاديــث  من  بيننا 
�لإعد�دية فاأنا على �أبو�ب �لمتحانات �لتي �شتحدد م�شريي، 
�لأوىل  �ملــرة  هي  وهــذه  بقوة،  �شفعتني  بل  بوجهي،  �شرخت 
�أن  بي  وتو�شلت  معها  وبكيُت  نادمة  بكت  ثم  ت�شربني،  �لتي 
��شطررنا  و�شادق،  جيد  �إن�شان  فهو  ملــاذ�؟  و�شاألتها  �أتركُه، 
لل�شكوت حينما دخل و�لدي علينا و�شاألها عن �شر هذ� �لنقا�ض 
وع�شبيتها، ل �أعرف كيف تلب�شتني �جلر�أة و�لقوة فقلت له كل 
يومها تغريت عمتي  ��شتمع ومل يقل حرفًا وخرج. ومن  �شيء، 
معي، لكني مل �أتركها، تقربُت منها �أكرث و...و... ويف يوم جاء 
�ملعلومات  و�أكدت جميع  �ل�شاب  �شاأل عن  باأنه  ليخرنا  و�لدي 
�أكمل در��شته  باأنه من عائلة حمرتمة ومعروفة يف منطقتهم، 
ولكن مل يح�شل على وظيفة للظروف �لتي مير بها �لبلد فعمل 

عمًل حرً�.

�شرخت عمتي: هذ� يعني �أنك مو�فق على هذه �لزيجة، �أجابها 
بحزم: نعم، ولكن ب�شرط �أن تكمل در��شتها.

يف  حتى  وت�شرفاتها  �شلوكها  يف  عمتي  ع�شبية  �ألحــظ  كنت 
ذلك،  �ىل  منها  �ملقربات  �شديقاتها  بع�ض  �نتبهت  مدر�شتها، 
م�شاعدتي  منهن  وطلبُت  ي�شايقها،  �لــذي  بالأمر  فحدثتهم 
و�ملو�فقة  ��شتمالتها �ىل �شفي  و�إقناعها... وجنحُت يف  بذلك 
�أهله  جاء  نف�شه  �ليوم  ويف  فرحًا..  طار  بالأمر،  �أبلغته  عليه، 
م�شتلزمات  كل  عن  حتدثو�  ر�شمي،  ب�شكل  وطلبني  لزيارتنا 
�خلطوبة وعقد �لقر�ن و... �أ�شكتتهم عمتي بقولها: لن يحدث 
�شيء �ىل حني �إكمالها �لمتحانات وطلبت منهم �لرتيث بالأمر!
�لمتحانات.  فرتة  طو�ل  �ملو�شوع  �أغلق  �جلميع  ذهول  و�شط 
يف �إحدى �لليايل، وحينما كنت �أدر�ض تناهى �ىل �شمعي �شوت 
�أقدَم  �إن هو  �أنها تهدده  عمتي تتحدث �ىل �شخ�ض ما �شمعُت 
على �أمٍر ما: وت�شفُه باأنه �إن�شان ل ي�شتحقني و... وفكرُت، هل 

هي تتحدث مع حبيبي؟
�أم �أنها تتفق مع �شخ�ض �آخر �شد خطيبي؟! مل �أتبني �لأمر.

�شمعته  مبا  �أ�شارحها  �أن  فقررُت  �أ�شتطع،  ومل  �لنوم  حاولت 
ملحمها  تغريت  �شمعتُه،  مبا  حدثتها   �ل�شباح  ويف  �شدفة، 
وحاولت �لإنكار، لكنني حا�شرتها، فاعرتفت يل باأن )حبيبي( 
لهذه  ثمنًا  عمره  ف�شيدفع  مني  بالزو�ج  موقفه  على  �أ�شر  �إذ� 

�لزيجة!
�فهمك،  �أعــُد  مل  �أنا  عمتي؟  يا  ملاذ�  �أمــي؟  يا  ملاذ�  و�شرخُت: 

�شارحيني يا عمتي...
و�بنه  �أحُبه،  �لذي  �لرجل  وعدت  لقد  خمنوق:  وب�شوت  قالت 
�شاب و�شيم وجذ�ب، على �أن يتزوجني �لو�لد، )تعرفني جيدً� 
ويتزوجِك  �لأخريه(،  �أن قطاري قد غادرين... وهذه فر�شتي 

�بنُه: وهكذ� نبقي �شوية طو�ل �لعمر!!
�أمــي،  عنو�ن  عن  �أبحث  و�لــدي  �ىل  وذهبت  وبكيُت  �شرخُت 
�شوف  فيه،  �أنا  ما  لها  لأ�شكو  �لآن!!!  �حتاجها  �لآن،  �حتاجها 

�نتظر... �نتظر. 

نعم.. اأنِت كربت وعليك اأن تفهمي احلقيقة كاملة: اأنا 
ل�شُت اأمك احلقيقية، اأنا عمتك �شقيقة والدك الذي طّلق 

والدتك بعد ولدتك مبا�شرة لأ�شباب عدة اأولها عدم 
التكاف�ؤ بينهما، اإذ كان التفاهم بينهما م�شتحياًل، عندك 
اأخت اأكرب منك ب�شنتني، اتفقا اأن تك�ين اأنت من ن�شيب 

والدك، اأما اختك الكربى فقد اأخذتها اأمك.

امليزان 

امليزان 

يف

يف رجاء خ�شري

وجع �لقلب من ي�شفيه، بد�أ يت�شلل �ىل �لروح، بل حتى �أبعُد 
نقطة يف �جل�شد، وبعد ماذ� �شيكون �مل�شري؟ ونبد�أ بالبحث 
�ملوجوع  و�لقلب  �لعاتية  �لــروح  فيه  ت�شكن  �آمــٍن  مــلٍذ  عن 
ع�شاهما علينا �أن نلملَم ما ترتكه �لأيام لأّن �حلياة ما�شية 
قلوبنا،  على  غالية  كانت  مهما  حمطة  �أيــة  عند  تتوقف  ل 

وعلَم �لتوقف؟ 

ج�������راح�������ي
لتلمل��َم اأم��ي  اأري��ُد 
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القوس

الحمل
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الجديالسرطان

توقعات االبراج االسبوعية

اعداد/ علي البكري

�لأو�ــشــاع  متابعة  يف  نن�شغل  قد 
لتقدمي  للكثري  وفر�شة  �ملالية 
�أور�قكم لعمل. لديكم �لكثري من 
�لأ�شبوع.  لهذ�  �لإيجابي  �لتطور 
�لفر�ض  مــن  �لكثري  �أمـــام  �نتم 
�لتي فاتتكم يف �لوقت �ملا�شي كما �شيجد �لكثري منكم 
�رتباط  مو�شوع  يف  ول�شيما  �إيجابية  حالة  �أمــام  �أنه 

عاطفي، لكن حذ�ر من �لوقوع يف �شر�ك �لن�شابني.

ونبد�أ  �جل�شدية  طاقتنا  ن�شتعيد 
نحن  �إيجابية.  ـــر�ر�ت  ق باتخاذ 
لــديــنــا �لــفــر�ــض لــدعــم �أعــمــالــنــا 
على  �حلــ�ــشــول  �أيــ�ــشــا  وبو�شعنا 
ــريف  مـــع زيـــــادة يف  ــض مــ�ــش ــر� ق
�جلانب  مركبة،  �أو  ممتلكات  يقتني  مكا�شبنا.�لبع�ض 
�ل�شلبي:علينا �حلذر من �لأعد�ء �لذين يحاولون �إيقاعنا 
يف م�شاكل وجتنب موؤ�مر�تهم �لتي قد ت�شبب لنا �إرباكًا 

يف حياتنا لهذه �لفرتة.
باملتاعب  �ل�شعور  من  �لرغم  على 
هذه  يف  بنا  حتيط  �لتي  �ل�شحية 
�لفرتة لكن علينا  �أن نهتم بو�شعنا  
عاطفيا.  قد ل  ن�شتطيع �أن نوفق 
�إىل  زوجـــيـــة  عــلقــة  �إرجــــــاع  يف 
طبيعتها ب�شبب �لرت�كمات �ل�شلبية 
للفرتة �ملا�شية . �حل�شول على بع�ض �ملطالب �خلا�شة 

بنا قد ل يبدو هو �لوقت �لأف�شل.

فيما  بال�شر  نتحلى  �أن  علينا 
يخ�ض �جلانب �لعاطفي فالأجو�ء 
ل تدعو للتفاوؤل، �ل�شاعة �لتكوينية 
مع  عائلية  و�شغوط  ملتاعب  ت�شري 
نخ�شر  قــد   . مــالــيــة  مــ�ــشــروفــات 
�أور�قًا مهمة نتيجة �شياعها، نحن بحاجة لإعادة �لتفكري 
�مل�شرتيات  ترك  علينا  �ملرتبك،  �ملــايل  �شاأننا  يف  جديًا 

�لفائ�شة.

جوٌّ �إيجابي ي�شعر به �أ�شحاب هذ� 
�لرج لتعزيز مكانتهم �لجتماعية 
للح�شول  �لكثري منهم  ي�شعى  كما 
�لكثري  �لــعــمــل،  يف  مــطــلــب  عــلــى 
�خلفاء  يف  عاطفية  علقة  يقيم 
تف�شل.  فقد  �لعلقة  هذه  عن  يعلن  ل  باأن  نن�شحه  لذ� 
ما  ب�شبب  �أقربائنا  �أحــد  من  �حل�شا�شية  ببع�ض  ن�شعر 

يثريه �شدنا.

ـــد  نــ�ــشــل �إىل  يف هـــذ� �لـــوقـــت ق
حلول و�شطية  و�خلروج من د�ئرة 
عن  و�لــبــحــث  فال�شفر  �ملــتــاعــب، 
على  و�حل�شول  �جلديدة  �لأ�شياء 
بع�ض �ملطالب هي �ل�شائدة لأغلب 
ظروفنا، لكن يبقى علينا �إيجاد �حلل لو�شعنا �لعاطفي 
بو�شعنا  �أطــول،  فــرتة  �إىل  ذلــك  ير�فقنا  قد  �ملتذبذب، 

�حل�شول على فر�شة عمل من خلل زميل �أو �شديق.

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�ض عليه  �لبع�ض  بالزدياد  �لأخذة  �ملالية 
عمل م�شرتك مع �لآخرين وهي فر�شة لتجربة 
هذ� �لنوع من �لعمل و�ن كان لفرتة موؤقتة .�لبع�ض منكم يقوم 
��شتثمارها  عليكم  عاطفية  فر�ض  ق�شري.عاطفيا.هناك  ب�شفر 

ب�شكل �شريع.

و�لبع�ض  �ملتاعب   وتبدو  �شحتنا  ترت�جع 
يلجاأ �إىل �لتد�خل �جلر�حي، �لوقت �شلبي 
�إىل  �ملو�شوع  تاأجيل  ويف�شل  م�شجع  وغري 
م�شجع،  وقت  �إىل  ن�شل  حينما  �آخــر  وقت 
�أنتم �أمام �لكثري من �ل�شغوط ول�شيما تلك 
�ملرتبطة بعمل، حذ�ِر من قيادة مركباتكم 
دون �أن تكونو� جاهزين فاخلارطة �لفلكية تتاأثر بزو�ية غري 
م�شجعة، كما �شيتحمل �لكثري منكم �أعباء �إ�شافية يف �لعمل.

منها  �ملــتــاعــب  مــن  بالكثري  ملبدة  �أجــــو�ء 
نف�شية و�شحية و�لبع�ض  ي�شعر بتوتر ومز�ج 
غري ر�ئق �أثناء �لتعامل مع �لآخرين، نحاول 
قد  لكن  ن�شبيًا،  �أف�شل  و�شع  �إىل  ننتقل  �أن 
�لظهور  وعــدم  �ل�شر  مــن  للكثري  نحتاج 
لديه  يرت�كم  �لكثري   �لع�شبية،  من  بحالة 
�أخذ  علينا  �شحته،  تتوعك  و�لبع�ض  �لعمل 

�ملزيد من �حلذر على �لطرقات.   

من �لأوقات �ل�شعبة على �ل�شعيد �لنف�شي 
و�ملايل �إذ علينا �أن ين�شب �هتمامنا خلل 
وجند  وم�شاغلها  �لعائلة  نحو  �لفرتة  هذه 
تزد�د  �شوف  وم�شاريفنا  �لتوتر  كثريو  �أننا 
قلة  مــع  علينا  ثــقــيــًل  عــبــئــًا  ي�شكل  ب�شكل 
�إير�د�تنا خلل هذه �لفرتة، �لبع�ض ين�شغل مبتابعة مو�شوع 
وقت  �جتياز  نحاول  نحن  دو�مــة،  يف  �أننا  ن�شعر  كما  �شكن، 

�شعب لذ� علينا �ن نتحلى بالهدوء.

ب�شفر  �لقيام  يف  �لإيجابية   �لأوقـــات   من 
�ت�شالت  لنا  تــرد  كما  د�خلي  �و  خارجي 
 . �لنف�شي  تو�زنه  ي�شتعيد   و�لكثري   مكثفة 
و�لعاطفة   �حلظ  فر�ض  من  �لكثري  �أمامنا 
كثريً�  ندفع مب�شاحلنا  �أن  ن�شتطيع  و�ملال، 
�إىل �ملقدمة وهو �لوقت �لذي علينا �أن نبادر 

لدعم موقفنا.

مهم،  لقاء  �أو  حــو�ر  �إجـــر�ء  يف  �لبع�ض  ينجح 
لدى �لبع�ض فر�شة لل�شفر �إن رغب خلل هذه 
�لنفقات  مــن  �لكثري  �أمامنا  ــز�ل  ي ل  �لــفــرتة. 
�ملال  هــدر  عن  نبتعد  �أن  يلزمنا  ما  �لفائ�شة 
ن�شتفيد هذ�  �أن  علينا  لوقت �حلاجة،  و�دخاره 
�ليوم من طاقة �لزمن ونحاول �إ�شلح �لأو�شاع 
�لعاطفية و�ملالية ب�شكل تدريجي، لدينا وقت �إيجابي للرتباط �أو 
للقيام بخطبة كما �شنح�شل على مكا�شب مالية و�لبع�ض يح�شل 

على مبلغ نتيجة دخوله يف م�شابقة مالية.  

ولد  به  مير  من  كل  يخنق  �ملكان  ميلئ  دخــان  فهو 
ليعكر �شفو كل من يقف يف طريقه .ل  �لرجل  هذ� 
كلمات  ينطق  �أو  يتفاءل  �أن  �ملخلوق  هــذ�  ي�شتطيع 
كانو� من مقربيه  و�ن  �لآخرين حتى  �لت�شجيع بحق 
�أو  �أقارب  �أو  �أب  �أو  �أخ  �أو  �آفة جتدها معك زوج  فهو 
رئي�ض يف �لعمل �أو بو�ب يف عمارة ي�شعر هذ� �ملولود 
�نه �لأهم �أينما حل فل يحرتم �إل من كانت حاجته 
�جل  من  و�خل�شوع  بالتذلل  �شيقوم  عندها  عنده 
�لآخــريــن فهو  �ملــولــود ل يهتم لأحـــو�ل  حاجته هــذ� 
متقلب  خــو�ن  �شكاك  منتقد  ع�شبي  �ملر��ض  �شعب 
�إل  بالآخرين  �لختلط  يحب  ل  لوحده  ياأكل  متلون 
مل�شلحة مت�شلط متى ما وجد �شعف من �لآخرين ل 
يحب �أن ي�شاعد �لآخرين �ل�شفة �لأكرث و�شوحا لدى 
�أينما حل حلت معه �لتعا�شة  هذ� �ملولود هو �خلبث 
�أخطاء  عن  ويبحث  خــري�  منه  يرجى  ل  و�مل�شاكل 
�شوى مر�قبة  و��شح مييزه  �شلوك  له  لي�ض  �لآخرين 
تبتعد عن هذ�  �أن  �لو��شح عليك  و�خلبث  �لآخرين 
ب�شقف  ت�شمح  �أن  و�إيـــاك  به  �لتقيت  �أينما  �ملــولــود 
.كيف  ملكره  �شهلة  فر�شيه  تقع  فقد  معه  �ملرونة  من 

ميكنك �أن تتعاي�ض معه �إذ� كنت م�شطر� لذلك. 
1-�أحفظ �أ�شر�رك بعيد� عنه.

�أن  ي�شتطيع  ل  عندما  ع�شبي  غالبا  2-�شتجده 
ب�شر��شة  تو�جهه  �أن  عليك  هنا  �شيء  عليك  مي�شك 
تفوق ت�شوره فهو �شيخ�شع لك لكنه �شينتظر حلظة 

�شقوطك لينق�ض عليك. 
3-ل متتدحه متلقا وتبقى معه فرتة زمنية طويلة بل 
عليك �ملغادرة فور� �إذ� مل يكن �شي يجمعك معه فهو 

�لأف�شل. 
�لطرق  ��شتخدمت  �إذ�  يتقرب منك  �أن  4-�شيحاول 
�ملذكورة �أعله عنده ت�شيد �ملوقف و��شتخدمه عك�ض 

رغباته �شيكون م�شطر� لرتكك.
م�شطر�  تكن  مل  �إذ�  بوجوده  تتحدث  ل  5-�أخـــري� 
لذلك وحاول بني فرتة و�أخرى عند �حلديث �لتوقف 
�شي�شعر  فهو  باحلديث  و�ل�ــشــتــمــر�ر  �إلــيــه  و�لنظر 
ويت�شرف  يخطاأ  قــد  ممــا  �جتــاهــك  بــال�ــشــتــفــز�ز 
�ذكــر  ل  �شوف   . �لآخــريــن  �أمـــام  وي�شعف  ب�شلبية 
�لرجل �ل�شلبي و�ملر�أة �ل�شلبية تكوينيا لأنه قد ي�شبب 
�مل�شاهدة  هذه  �أ�شع  �أن  �أحببت  فقط  كثرية  م�شاكل 

�أمامكم.

اإعداد:علي البكري

عر�قي  فنان  �ل�شورة،  1-�شاحب 
كوميدي جنم )ولية بطيخ( 

2-طليق، �أد�ة جزم، و�لدة
علم  )م(،  بــالإجنــلــيــزيــة  3-وقــــت 

مذكر
4-�أدولف )مبعرثة(، جمرم

مدينة  �حلم�شية،  �لفو�كه  5-مــن 
�شومرية )م(

6-ن�شف ومي�ض، ن�شف �أحمد، من 
�لكائنات �حلية )م(

٧-مطرب عر�قي 
8-فكرة )م(، من �خل�شر�و�ت )م(

9-رجل بالجنليزية، مت�شابهة
10-نادي كرة قدم �إجنليزي

1-�أمري �ل�شعر�ء
ــــة  ــــم مـــــوؤنـــــث، ولي 2-عــــل

�أمريكية
3-نـــــو�ل نــاقــ�ــض �حلـــرف 

�لأخري )م(، �شهم )م(
4-من م�شرحيات �شك�شبري 

)م(، دق )م(
5-جميع، يف �لأهو�ر )م(

6-جـــمـــع �ــشــمــعــة، �أغــنــيــة 
للفنانة هيفا وهبي )م(

٧-عبيد، �شنم
8-مطربة لبنانية

9-حا�شوب حممول
10-نادي كرة قدم �يطايل

عم�ديافقي

اعداد/ ثريا ج�اد

حل العددال�شابق

الكلمات املتقاطعة

ت�����اري�����خ احل�����ل������ي�����ات ال�������ش���رق���ي���ة
بالطبع نحن نتحدث عن �حللوى.. فرغم حبنا �ل�شديد 
لها، �إل �أننا ل نعرف �لكثري عنها وعن �أ�شولها وتاريخ 
حلوى  كل  عن  نبذة  �إعطاء  من  لبد  وهنا  �شناعتها، 

ن�شتمتع بطعمها ول نعرف ق�شتها..
اأم علي

�شبب  يرجع  �مل�شريني،  لــدى  م�شهورة  �شعبية  حلوى 
�شنعها �ىل غ�شب �شجرة �لدر، زوجة عز�لدين �أيبك 
�لأوىل، من �إجناب زوجته �لثانية لولد فقتلته، وعندما 
علمت زوجته �لثانية بالأمر ن�شبت لها كميًنا و قتلتها 
"علي" �بنها �شلطاًنا على م�شر فاأمرت  ومت تن�شيب 
بجمع كل �لدقيق و�ل�شكر مع �ملك�شر�ت وتوزيعها على 

�ل�شعب ومن هنا كانت "�أم علي".
لقمة القا�شي

�ملثلجات،  مع  ياأكلونها  وكانو�  �ليونانيون  بها  ��شتهر 
من  كثري  �ختلط  بعد  �لإ�شكندرية  �إىل  جلبها  مت  ثم 
�لبع�ض  من  �لبع�ض  لقربهم  نظر�ئهم  مع  �ليونانيني 

�لآخر.
البقالوة

يرجع �أ�شلها �إىل ما قبل �مليلد يف ع�شر �لآ�شوريني، 
�إذ يو�شع عجني �خلبز مع �ملك�شر�ت و�لع�شل و�لفو�كه 
ُتقدم  �لعثماين وكانت  �إىل �ملطبخ  �نتقلت  �ملجففة ثم 

يف �لحتفالت.
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واهلل اعلم 
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خ�شري احلمريي

    ل �أعرف من �أين �أتانا هذ� �مل�شطلح �لريا�شي ليزين حديثنا �ليومي 
�أمو�جها،  لرنكب  حميطات  �أو  بحار  بل  �أ�شًل  ونحن  �مللّغزة  بدللته 
ويز�ولها  �لبحرية  �ل�شو�حل  بع�ض  بها  ت�شتهر  ريا�شة  �لأمو�ج  فركوب 
ريا�شيون مغامرون مغرمون بركوب �ألأمو�ج على �ألو�ح خا�شة، ينجح 
منهم من يعرف �أية موجة يركب، ومتى يتزحلق منها �ىل موجة بديلة 
و�جتاه  حجم  يقر�أ  ل  من  ويف�شل  )�لبحر(،  وتبدلت  �أهــو�ء  بح�شب 
�ل�شاطئ حمطمًا  و�رتفاع ومميز�ت �ملوجة �لتي يركبها، فرتميه على 

�إن مل تت�شبب بهلكه.
   ولو كان �لأمر بيدي لأ�شدرت كتيبًا �شغريً� لتعليم �لر�غبني بركوب 
ومتعة )ركوبها(  �لأمــو�ج  ماد�مت  معلم،  بل  �أيام  �لأمــو�ج يف خم�شة 
مغرية ومطلوبة يف كل زمان ومكان، �أدون فيه �ملهار�ت �لأ�شا�شية �لتي 

و�إجــر�ء�ت  فيها،  �مل�شتخدم  �للوح  وحجم  )�لريا�شة(،  هذه  تتطلبها 
�ل�شلمة و�لأمان لتليف �ملطبات �لتي تخّلفها �ملوجات )�لفا�شو�شية( 
موجة  من  للقفز  �ملطلوبة  و�لآليات  جوع،  من  تغني  ول  ت�شمن  ل  �لتي 
�شيا�شة  �ل�شكوك من  �إثارة  �أخرى )ناه�شة( من دون  )متل�شية(�ىل 
�لتحليلية  �لــقــدر�ت  تنمية  مع  يتبعها،  �لتي  )�لأمــــو�ج(  على  �للعب 
ل�شتقر�ء �ملوجة �لغالبة و�ملوجة �ملغلوبة، �ملوجه �ملُتعبة و�ملوجة �ملتعوبة!

موجة  كل  مز�يا  لتو�شيح  �لكتيب  من  ف�شًل  �أخ�ش�ض  �أن  وميكن     
لهبوطها  �لتخمينية  و�لفرتة  لر�كبها  �مل�شمون  )�لرتــفــاع(  ومقد�ر 
وتل�شيها، كيما يكون )�لر�كب( م�شتعدً� للقفز �ىل �شو�ها يف �لوقت 
�لتي  �لقر�ض  و�أ�شماك  �حليتان  تو�جد  �أماكن  من  و�لتحذير  �ملنا�شب، 

ترتب�ض بقليلي �خلرة من )ر�كبي( �لأمو�ج! 
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�لعر�ق وطٌن كربلئيٌّ بامتياز، وطٌن ح�شاريٌّ عظيم، 
جر�حاته بحجم عظمته، وعظمته �شل�شلة جر�حات 

مت�شلة.
و�إذ� كانت �شنو�ت �لدكتاتورية �ل�شاقطة قد جمعت كل 
�ملاآ�شي وجتاوزت كل �ملحن �لتي مرت بها �لب�شرية من 

خلل �لقمع و�ل�شجن وتذويب �ملعار�شني باأحو��ض �لأ�شيد 
وطحن �للحم بالعظم مبفرمات عملقة، و�شوًل �إىل 

�لق�شف �لكيماوي و�إعد�م �لرموز �لفكرية رجاًل ون�شاًء، 
�إذ� كانت هذه �جلر�ئم قد مّرت بالعر�ق فقد حّولها �شعبه 

�ل�شابر �إىل جر�حات م�شيئة ملهمة للأجيال �لقادمة.
وبعد �شقوط �لدكتاتورية فاإن �لإرهاب مل ميهل �لعر�قيني 

لكي يلتقطو� �أنفا�شهم، فابتد�إ �إجر�مه و�رثًا �إجر�م �لبعث، 
وحّول �إىل �لعر�ق بهائم مفخخة من كل دول �لعامل تنفجر 

يف �لأ�شو�ق و�حل�شينيات و�لكنائ�ض و�ملد�ر�ض، وتو��شلت 
جر�حات �لعر�قيني ودموعهم قبل �أن تاأتي دو�مة د�ع�ض، 
�لع�شابات �لأكرث وح�شية يف تاريخ �لإن�شانية، و�لتي عا�ض 

�لعر�قيون فيها �آلمًا مل يعرفوها من قبل، مع �أنهم �أكرث 
�شعوب �لأر�ض حتمًل للألم ومعرفة بها.

تلك �جلر�حات كلها، على كرثتها، مل حتِن �لعر�قيني ومل 
تك�شر ظهورهم لأنها كانت �شر�عات مع غز�ة �و طغاة، 
لكن �لذي جرح �ل�شمري �لعر�قي و�أ�شعل كل �جلر�حات 

فيه هو �شقوط �أبرياء من بنيه من �ملتظاهرين وحماتهم 
من �لقو�ت �لأمنية يف �أحد�ث كان ينبغي �أن تظل �شلمية 

وح�شارية يف زمن �حلريات و�لدميقر�طية.
لقد تعب �لعر�قيون من �لدماء ول ينبغي �أن يتكرر ذلك 

بعد �ليوم �أّيًا كانت �لذر�ئع، فقد جتاوز عمر �لتجربة 
�لدميقر�طية خم�شة ع�شر عامًا ولن يقبل �ل�شعب �أية 

�أخطاء �أخرى.

جراحاٌت م�شيئة


