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العا�شمة  تلته االأ�شواق املركزية التي كانت متلأ مناطق  )اأورزدي باك(، ثم 
واملحافظات، وكل �شوق منها يعادل اأكرب موالت بغداد احلالية مبا كان يحتويه 

من ب�شاعة حملية وم�شتوردة وباأ�شعار مدعومة من الدولة، لت�شبح االأ�شواق 
املركزية ملجاأ العوائل الفقرية اأيام احل�شار،على العك�س من املوالت احلالية 

التي اأغلب زبائنها من العوائل مي�شورة احلال ماديًا.
االأ�شواق  تلك  اأهملت  مل��اذا  كبرية:  ا�شتفهام  بعلمات  ينتهي  ال��ذي  ال�شوؤال   
اأن  امل�شكلة  لكن  جمدها؟  اأيام  على  تنوح  التي  كاخلرائب  بناياتها  واأ�شبحت 

ال اأحدًا يعطيك اجلواب عن �شر االإهمال احلكومي لتلك ال�شروح التجارية.
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ه���ن���ا ال����ع����راق
البالد التي ال متوت، مهد 
التاريخ، وطائر فينيقه.. 
خزانة اأ�سرار اخللق التي كانت 
على الدوام مهبطًا للر�ساالت 
ومركزًا للعامل القدمي، هنا حيث 
الكتابة وال�سعر والقوانني، حيث 
الدولة االأوىل يف العامل،.. دولٌة 
مهيبة اأظلت اجلهات االأربع 
بجناحيها الهائلني، هنا حيث 
حدث الطوفان العظيم، وحيث 
ا�ستوت على اجلودي، وحيث 
بنى االأجداد برج بابل العظيم 
.. هنا املالحم واالأ�ساطري 
واالأبطال واالآلهة، هنا اأئمة اآل 
البيت عليهم ال�سالم واأ�سحاب 
املذاهب والطرق ال�سوفية 
واملعتزلة واإخوان ال�سفا .. هنا 
تقريبًا خال�سة احل�سارة واملجد 
واملروءة .. باخت�سار �سديد .. 
هنا العراق.

AFP:ال�سورة
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تبداأ الق�سة 
اإذ يدرك جلجام�ُش اأن املوت وح�ش 

ال يني يح�سد اأرواح اخلليقْة، 
ولقد عّذَبُه اأن يخطَف الوح�ُش بال 

حرٍب �سديَقْه، 
مل َيُعْد َيح�ُسن يف عينيه من اأوروَك 

�سيٌء، 
ال عذاراها وال ديباجها الزاهي 

وال ورد احلديقة، 
ولذا قرر اأن يهجر دنياه ومي�سي، 

باحثًا عن ع�سبة اخللد 
وعن لون احلقيقة..

قد يكون جلجام�س هذا رجًل راأى اأن )داع�س/ 
خمبابا( قد ابتلع غربي البلد و�شمالها الغربي، 
قريبًا  حتلق  وغربانه  خفافي�شه  جيو�س  و�شارت 
يغلي  ال��دم  .. ف�شار  بغداد   / ب��اب��ل/اأوروك  من 
يف عروقه، حتى اإذا �شمع فتوى اجلهاد الكفائي 
على  روح��ه  ح��ام��ًل  ���ش��يء،  على  يلوي  ال  انطلق 
ذلك  لي�شد  اجل�شور،  قلبه  من  اإال  اأع��زل  كفيه، 
كان  وهكذا  اأهله،  حيا�س  عن  االأ�شود  الطوفان 
ال�شعبي  انت�شر جلجام�س اجلي�س واحل�شد  ..اإذ 
االحتادية  وال�شرطة  االإره���اب  مكافحة  وجهاز 
حتى  ودح��ره  االإره��اب  على  الع�شائري  واحل�شد 
يف  َطهور،  مباء  واغت�شلت  العراق  اأر�س  حتررت 
تغرب  ال  واإمرباطوريات  كربى  قوى  كانت  حني 
عن قواعدها ال�شم�س تتوقع وتتمنى اأن تطول تلك 

احلرب حتى تنهك ج�شد العراق اأكرث.
اأنقذ  ال��ذي  الديوانية  اب��ن  ح�شني  تتذكرون  هل 
ب�شع عائلت مو�شلية كرمية؟ ح�شني هذا ي�شبه 
جده االإمام احل�شني )ع( ا�شمًا ومعنى، فكلهما 
خرج ثائرًا على ظلم وطالبًا االإ�شلح،.. عندما 
مل يجد ح�شني ابن الديوانية ما ي�شعف العائلت 
اأو دواء جاءهم بربتقال كان معه،  به من غذاء 
وبكى عليه  ا�شت�شهد وهو يحاول حمايتهم،  لكنه 
املو�شليون واأقاموا له ماأمتًا يف املو�شل قبل ماأمت 

اأهله يف الديوانية.
الكتب،  بطون  من  االأ�شطوري  البطل  خرج  لقد 

وجد  حينما  اإي��اه��ا،  م��غ��ادرًا  امللحم  وا�شتاأذن 
العراقيني،  نحن  ملحمنا  يف  احلقيقية  كينونته 
وها هو يعي�س بيننا، فهو لي�س بال�شرورة عملقًا 
مفتول الع�شلت يحمل االأ�شود كاأنها قطط بني 
يديه، بل قد يكون طالبًا اأ�شمر نحيفًا من اأهايل 
النا�شرية يعي�س يف بيت طيني، غني يف كل �شيء 
النف�س  وعزة  والنخوة  بالكرامة  غنٌي  امل��ال،  اإال 
وال�شجاعة ..بطل اأ�شطوري ا�شمه ح�شني حم�شن 
له حياة  بيته الطيني مل ي�شمن   .. معيوف مثًل 
خ�شو�شية،  درو�شًا  وال  راحة  و�شائل  وال  مرتفة، 
على  �شائرًا  كيلومرتًا   13 م�شافة  يقطع  وك��ان 
قدميه كل يوم ذهابًا اإىل مدر�شته اأو اإيابًا منها، 
تلك  كل  قاهرًا  درا�شته  يف  تفوق  ح�شني  البطل 
"الوح�س"  على  معركته  يف  منت�شرًا  الظروف، 
وحني جاءته الهدايا واملغامن عفَّ عن التمتع بها، 
االأبطال  الأبناء جلدته  بها مدر�شة  يبني  اأن  واآثر 
هناك  النف�س..  اأغنياء  املال،  فقراء  الطينيني، 

اأقدام الر�شل  جنوبًا يف مكان قريب من مواطئ 
وبيوت اهلل وزقوراته. 

فالبطل   .. ال��ع��راق  يف  ل��ه��ا  ن��ه��اي��ة  ال  ال��ب��ط��ول��ة 
اإن�شان  وهو  ظهرانينا،  بني  ال��دوام  على  موجود 
ب�شيط يف الغالب، وال يّدعي البطولة وال يتفاخر 
فمثًل   .. بل �شجيج  لكنه ميار�شها حياتيًا  بها، 
من  ك��ادح��ًا  ب�شيطًا  �شابًا  ك��ان  العبيدي  عثمان 
زوار  �شريخ  �شمع  حني  لكنه  االأعظمية،  اأه��ايل 
ال�شلم  عليه  الكاظم  جعفر  بن  مو�شى  االإم��ام 
ق��رارًا  ينتظر  مل  دجلة،  اأم��واج  يف  يغرقون  وهم 
لنجدة  اإال من �شمريه وعراقيته، فهبَّ  اأحد  من 
اإىل  بهم  لي�شل  تباعًا،  ينقذهم  واإخوته  اأخواته 
فغرق  ال�شريفان،  �شاعداه  َكلَّ  حتى  االأم��ان،  بّر 
االأعظمية  �شاطئ  خني  م�شمِّ غ��رق��وا،  م��ن  م��ع 
اأن  حاول  ومن  هو  الطاهرة  باأرواحهم  ودجلتها 
اإىل رّف حمائم  االأرواح  تلك  يفتديهم، فتحولت 
اأ�شدها  بغداد؛  اإماَمي  �شريَحي  بني  حتلق  بي�س 
مو�شى الكاظم )ع( وفقيهها اأبي حنيفة النعمان 

)ر�س(.
لهن  الن�شاء  فقط،  رجااًل  لي�شوا  العراق  واأبطال 
الكربى  زينب  ب�شيدتهن  لهن  ولعل  بطوالتهن، 
التي  اأم جا�شم  فهذه  رائعة،  اأ�شوة  كربلء  بطلة 
جي�شًا  داع�����س  �شد  املقاتلني  لتطعم  تطوعت 
الذي كانت تطهوه  وح�شدًا من خبزها وطعامها 
ممزوجًا باأدعيتها ودموعها، وتلك اأمّية اجلبارة 

حتى  ن��ادرة  بب�شالة  وقاتلت  ال�شلح  حملت  التي 
ومفخرة  لل�شجاعة  اأيقونة  ف�شارت  ا�شت�شهدت 
وهل  كله،  وبلدها  ومدينتها  وع�شريتها  الأهلها 
ي�شح اأن نن�شى اأم ق�شي التي احت�شنت ع�شرات 
اإليها  جل��اأوا  الذين  �شبايكر  جنود  اأوالده���ا  من 
حني غدر بهم الدواع�س، فعّر�شت حياتها وحياة 
عائلتها للخطر، وجازفت بنقلهم من تكريت اإىل 
علي  اأم  هي  اأخ��رى  بطلة  فا�شتقبلتهم  كركوك 
باأمان،  اأهاليهم  اإىل  تو�شلهم  اأن  وا�شتطاعتا 

فهل من بطولة اأكرث ت�شاميًا ونبًل.
العراقي،  البطويل  الوهج  م�شل�شل  ا�شتمر  ولئن 
يجري  ال��ذي  احلار"  ب�"الدم  �شلة  لذلك  ف��اإن 
وال��داين  القا�شي  ويعرف  العراقيني  ع��روق  يف 
هي  ذاتها  امليزة  ولعل  الفارقة،  علمتهم  اأن��ه 
يف  امل���رات  ع�����ش��رات  ي��ث��وروا  اأن  حفزتهم  ال��ت��ي 
والظلم  االح��ت��لل  راف�شني  احلديث  تاريخهم 
والف�شاد واملعاهدات اال�شتعمارية، بدءًا من ثورة 
الع�شرين مرورًا بانتفا�شة 1930 ثم ثورة ماي�س 
و�شواًل  و�شواها،   1948 يف  ت�شرين  ووثبة   1941
قتالهم  ثم  ال�شعبانية عام 1991  االنتفا�شة  اإىل 
للعراق  االأخري  االأمريكي  االحتلل  �شد  ال�شر�س 
عام 2003، واأخريًا ولي�س اآخرًا كل تلك الوثبات 
اإىل  اأق�شاه  من  العراق  عّمت  التي  اجلماهريية 
اإىل حلظتنا احلا�شرة،  انتهاًء  اأق�شاه يف 2015 
اإذ اأثبت العراقيون اأنهم اأباة ال�شيم، فاإذا �شكتوا 
يهّبون  لكنهم  ِحلمًا،  ي�شكتون  فاإمنا  ظلم  على 

اإع�شارًا اإذا نفد �شربهم وِحلمهم.
اأحدهم  يكون  قد  للمفارقة-  ويا   - هنا  االأبطال 

يخرج  بعد،  �شاربه  ينبت  مل  ..�شابًا  متظاهرًا 
يف  وامل��ح��ا���ش�����ش��ة  للف�شاد  رف�����ش��ه  ع��ن  ل��ي��ع��رّب 
فر�س  يف  بحقه  وليطالب  ال��دول��ة،  موؤ�ش�شات 
احلقوق  من  وغريها  وال�شحة  والتعليم  العمل 
االأ�شا�شية، ويكون والده منت�شبًا يف ال�شرطة اأو يف 
جهاز مكافحة ال�شغب، يلتقيان مبح�س ال�شدفة 
يف املظاهرة، الولد بزّيه املدين ال�شبابي يف �شف 
االآخر،  �شّفه  يف  الع�شكري  بزّيه  واالأب  الوطن، 
ليخت�شرا  بالدموع،  م�شرجًا  عناقًا  فيتعانقان 
حني  االأدن��ى  حدها  اإىل  العراقي  الوجع  م�شافة 
يغفو الولد على حجر اأبيه يف لقطة لن تتكرر يف 

اأي مكان اآخر من العامل.
ماذا عن �شائقي التكاتك؟ من اأية بطولة ونكران 
اإىل وقت قريب  كّنا  الكائنات؟  ذات جاءت هذه 

ن�شيق بالتكاتك ذرعًا وهي تت�شابق حتت عجلت 
بتهور ملحوظ يف  �شائقوها  بها  ال�شيارات، ومير 
اأو  ال�شيارات،  �شفوف  بني  ال�شيقة  امل�شاحات 
مناطق  يف  �شيما  وال  ال�شري،  اجتاه  عك�س  ياأتون 
الطّنانة  االآالت  ه��ذه  حتولت  فكيف  الر�شافة، 
التي  تلك  م��ن  اآ���ش��وري��ة  ع��رب��ات  ي�شبه  م��ا  اإىل 
العراق  اآثاُر  املنقو�شة يف احلجر  حتفل ب�شورها 
اأو  واح��دة  وظيفة  فللعربة  ال..  لكن  ومتاحفه؟ 
اأثناء  موكبه  يف  االآ�شوري  امللك  حمل  وظيفتان، 
مركبة  اإىل  تتحول  اأو  ال�شيد،  واأوق���ات  ال�شلم 
ح��رب��ي��ة يف اأوق����ات امل���ع���ارك، اأم���ا ال��ت��وك ت��وك 
نقل  و�شيلة  فهو  كثرية،  اأ�شياء  اإىل  حت��ول  فقد 
وهو  واإليها،  التظاهر  �شاحات  من  املتظاهرين 
�شيارة اإ�شعاف �شغرية ُتخلي امل�شابني واجلرحى 
اإىل حيث يتلقون العلج، وهو و�شيلة نقل الطعام 
اأي�شًا  واملاء ملن يحتاجونه من املتظاهرين، وهو 
باالزدحامات  هازئة  تتجول  التي  الفرح  مركبة 
وقد رفعت اأعلم العراق وعزفت ن�شيده الوطني.
الوطن،  �شباب  يحتكرها  ق�شية  لي�س  االإ�شلح 
ملح  اإنهم  املميز،  ح�شورهم  لل�شيوخ  كان  فلقد 
بني  وج��وده��م  اأجيالها،  وحكمة  االأر�����س،  ه��ذه 
التظاهر  �شاحات  يعطي  واأح��ف��اده��م  اأبنائهم 
املتدفقة،  وطاقتهم  ال�شباب  فوران  يوازن  وقارًا 
ي�شبطوا  اأن  اإمكانهم  جهد  يحاولون  اأنهم  كما 
نف�شها،  على  مت�شظية  تنفلت  فل  اجلموع  اإيقاع 

�شورة من الفي�س بوك

�شورة من الفي�س بوك

البطل ح�شني حم�شن
املطعم الرتكي�شورة من الفي�س بوك
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التظاهرة  �شمري  م��ن  ال��ر���ش��ني  اجل���زء  اإن��ه��م 
ووعيها احلي.

املطعم الرتكي
بناية كاأية بناية اأخرى، هيكل خاٍل من االأح�شاء، 
مليء  طيني  برقيم  يكون  ما  اأ�شبه  عموديًا  يقف 
بالنقو�س البارزة )الريليفات(، اأو م�شلة عملقة 
لكنها  �شرقًا،  جوالته  اإحدى  يف  حمورابي  ن�شيها 
جنباتها  م��لأوا  الذين  بال�شباب  حتتفي  اليوم 
وطبقاتها االأربع ع�شرة، فقد �شاقت بهم ال�شوارع 
يف  بهم  لرتحب  البناية  تلك  فانربت  وال�شاحات 
ف�شاءاتها ومتنحهم ف�شحة للتعبري عن راأيهم من 

عٍل. قد يكون ثمة مطعم تركي او مطاعم 
اأجنبية،  اأو  عربية  مدينة  اأي��ة  يف  تركية 
املكان،  لهذا  الرمزية  ال��ق��وة  لها  لي�شت 
اأما هذه البناية التي ال وجود ملطعم فيها 
فاإنها  تركي،  غري  اأم  ك��ان  تركيًا  حاليًا، 
من  ج��زءًا  للحتجاج،  اأيقونة  اأم�شت  قد 
هايد بارك عراقي له ت�شاري�شه اخلا�شة 

املختلفة.
ن�ساء التحرير

زينة  ل�شن  التحرير  �شاحة  يف  الن�شاء 
لبنة  ه��ّن  امل�شهد،  يكمل  اإك�����ش�����ش��وارًا  اأو 

اأ���ش��ا���ش��ي��ة ف��ي��ه، ن��ا���ش��ط��ات يف ال��ت��ظ��اه��ر ورف��ع 
اأو طبيبات  الف�شاد،  االإ�شلح وحماربة  �شعارات 
م�شاعدة  يحتاج  من  كل  ي�شاعدن  وممر�شات 
واملكان�س  القمامة  اأكيا�س  حاملت  اأو  طبية، 
ال�شوارع  قبل  بابت�شاماتهن  النا�س  قلوب  ينظفن 
واأمهاتهم  املحتجني  اأخ���وات  ه��نَّ  وال��ط��رق��ات، 
ويت�شرفن على هذا االأ�شا�س، ينقل اأحد املدونني 
ما  الفتيات  اإح���دى  ك��ان��ت  ط��ري��ق  على  م��ر  اأن���ه 
بنربٍة  له  قالت  وفجاأة  تنظيفه،  يف  تعمل  زال��ت 
اآمرة: بعد ال تفوتون منا ..ه�شتوين كان�شة الكاع 

وما�شحتها!!

فما كان منه اإال اأن رّد عليها: لعد وين نويّل؟
اخلامتة – البداية

عام  م��ظ��اه��رات  مثلي  ك��ث��ريون  و�شهد  ���ش��ه��دُت 
وينتهي  تنتهي  املظاهرات  تلك  وكانت   ،2015
فعلها فور انف�شا�شها ليًل، وتعود االأمور �شريتها 
وال  ال��واق��ع،  يف  لها  �شيا�شيًا  ت��اأث��ري  ال  االأوىل، 
انعكا�س لها يف احلياة، اليوم اأكاد اأجزم اأن ثمة 
ما يتغري يف احلياة، وثمة من ي�شحو وكاأنه كان 
يف غيبوبة، ي�شل املرء اإىل اإ�شارة مرور فيجدها 
يتابعون  امل���رور  و���ش��رط��ة  �شحيح،  بنحو  تعمل 
التزامها  وم��دى  ال�شيارات  مراقبة  يف  عملهم 
حزمة  ع��ن  اأعلنت  احلكومة  بالقوانني، 
���ش��ارع يف ت�شريع  اإ���ش��لح��ات، وال��ربمل��ان 
القوانني التي ظلت معطلة طويًل، واأ�شدر 
منها  اإيجابية،  االآن  حتى  تبدو  ق���رارات 
تقلي�س االمتيازات املالية للنواب والوزراء 
الدنيا  والدرجات اخلا�شة، ورفع احلدود 
ال�شن  وت��ق��ل��ي�����س  امل��ت��ق��اع��دي��ن  ل���روات���ب 
القانوين للتقاعد .. ثمة ما يحدث حقًا،.. 
فعٌل بطويل فٌذ هو ما اأنتج كل هذا التغيري 
اإنها   .. الكتب  حبي�شة  تعد  مل  البطولة   ..

هنا بيننا مت�شي على قدمني.

فوري وا�شعاف  "التكتك" دلفري 

للمراأة ح�شورها
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ح�شن العاين 

ن�اعم
افكار من�عة

البغدادي�ن الذين ولدت بينهم وترعرعت وكربت 
وعرفتهم منذ طف�لتي عن قرب، وكذلك العراقي�ن بال 

ا�شتثناء، نا�ٌس وديع�ن م�شامل�ن كرماء طيب�ن، يتحل�ن 
بخلق رفيع واأدب جم، وقد انعك�س هذا التك�ين النبيل على 

�شل�كهم ولهجاتهم وم�شطلحاتهم اللغ�ية

اأمتلك �شلحية  ال  واأنا  وتدافع عنها،  االأمريكية  النظر  بوجهة  توؤمن  انت   *
م�شادرة راأيك، ولكنني اأمتلك احلق يف دعوتك اىل حزم حقائبك لكي تقاتل 

)هناك( مع اأمريكا �شد اإيران.
اأمتلك �شلحية  واأنا ال  وتدافع عنها،  االإيرانية  النظر  بوجهة  توؤمن  واأنت   *
م�شادرة راأيك، ولكنني اأمتلك احلق يف دعوتك اىل حزم حقائبك لكي تقاتل 

)هناك( مع اإيران �شد اأمريكا.
* البغداديون الذين ولدت بينهم وترعرعت وكربت وعرفتهم منذ طفولتي 
كرماء  م�شاملون  وديعون  نا�ٌس  ا�شتثناء،  بل  العراقيون  وكذلك  ق��رب،  عن 
طيبون، يتحلون بخلق رفيع واأدب جم، وقد انعك�س هذا التكوين النبيل على 
�شلوكهم ولهجاتهم وم�شطلحاتهم اللغوية، ت�شاأل الواحد منهم واأنت تزوره 
يف بيته لتعّر�شه اىل وعكة �شحية ]�شلون ال�شحة اأبو فلن[، فل يحدثك عن 
معاناته مع املر�س، ورحلته امل�شنية بني امل�شت�شفيات وغياب العناية الطبية 
و�شحة الدواء و"االإبرة" التي ال يح�شل عليها اإال بر�شوة، و"الكانونة" التي ال 
اأنفه من ال�شيدليات  اإال بثمن، والعلجات التي ي�شرتيها برغم  تو�شع بيده 
اخلارجية، بل يقول لك "احلمد هلل" بلهجة مطمئنة، ثم يعاتبك الأنك "كّلفت" 
نف�شك وحتّملت عناء الزيارة، وت�شاأله عن طبيعة مر�شه، فريد عليك مبنتهى 
الذوق ]بعيد عنك.. �شويه متاعب بالقلب[، الحظوا كيف ي�شتعمل م�شطلح 
"بعيد عنك" يف بداية رّده ا�شتعمااًل جميًل فيه داللة اأخلقية عظيمة، ال تقّل 
اأو  جمااًل واأخلقًا عن اآخر تعر�س منزله اىل حريق، وحني يوا�شيه �شديقه 
جاره، ال يتحدث عن الكارثة التي تعر�س لها، اال بعد اأن يبداأ كلمه بتعبري 
اأخلقي على غرار ]اهلل يكفيك ال�شر[ اأو ]بعيد عن ال�شامعني[ اأو ]ا�شم اهلل 
عليك[، وغري ذلك الكثري من امل�شطلحات والتعابري التي تبدو وكاأنها تعويذة 
تقي "املقابل" من كل �شوء ومكروه، وهذا من دون �شك اأدب رفيع من اآداب 

التخاطب التي يتحلى بها العراقيون.
قائمة  تزال  –ال  االأهمية  بالغة  ملحظة  اىل  اأنّبه  واأن��ا  بعيدة  عقود  منذ   *
مع االأ�شف- على الوفود الر�شمية التي متثل العراق يف املحافل والن�شاطات 
تاأثري  حتت  رئي�شه،  وخا�شة  الوفد  )يت�شّكل(  اأن  ي�شح  ال  حيث  اخلارجية، 
االأماكن  تلك  يف  وجودنا  الأن  ذلك  حما�ش�شة،  اأو  حزبي  انتماء  اأو  و�شاطة 

وتلك الفعاليات، يعني وجود الوطن و�شخ�شيته وهويته، وقد كتبت غري مّرة، 
املقدمة منهم رئي�س  النوعي للأ�شخا�س، ويف  ودعوت اىل �شرورة االختبار 
واأية  والتفاو�س  احلديث  يقود  من  العادة  يف  وهو  الواجهة،  يف  الأنه  الوفد، 

فعالية اأخرى.
يف عام 2006 على ما اأذكر، كان الو�شع الداخلي ي�شهد موجة عنف طائفية 
فّجرتها الكلب امل�شعورة الطارئة على وحدة العراقيني املتينة، وال اأن�شى اأبدًا 
اأنني كنت �شمن وفد ر�شمي رفيع امل�شتوى )جاءت م�شاركتي يف الوفد ب�شبب 
خطاأ غري مق�شود يف ت�شابه االأ�شماء بيني وبني �شخ�س اآخر كان يراأ�س وفدًا 
باب  من  �شوفيا  هناك  )ي�شمونها  �شوفيا  اىل  زيارة  يف  الهند(  اىل  متوجهًا 
يعقد  الذي  لل�شباب  الدويل  املهرجان  حل�شور  وذلك  يبدو(  ما  على  الدالل 
كل اأربع �شنوات، وبالطبع كانت معنا ع�شرات الوفود االأخرى من �شتى بلدان 
الطرافة  يف  غاية  فقرة  اىل  االفتتاح  حفل  على  امل�شرفون  عمد  وقد  العامل، 
واالإمتاع واإغناء املعرفة، تق�شي باأن يرتقي رئي�ُس كل وفد املن�شة ويقدم بلده 
باأبرز �شيء يرمز اليها، وهكذا �شعد الفرن�شي وقال ]متحف اللوفر.. نحن 
من فرن�شا[، وقّدم غريه ج�شر لندن اأو اإهرامات م�شر اأو برج بيزا اأو متثال 

احلرية اأو ال�شور العظيم.. الخ وكان الت�شفيق يتعاىل مع كل ا�شم جديد.
اأمي،  �شبه  طيبًا،  اإن�شانًا  عامًا،  وال�شتني  اخلام�شة  ابن  وفدنا،  رئي�س  كان 
ومفرو�شًا على الوفد باإرادة حزبه، ولذلك �شارعُت واقرتحت عليه اأن يقدم 
العراق با�شم احلرف امل�شماري اأو األف ليلة وليلة.. الخ، ولكنه مل يعرين بااًل، 
الت�شفيق  العراق[، وتعاىل  ]بعيد عنكم نحن من  وحني ارتقى املن�شة قال 
اىل عنان ال�شماء من باب االحرتام للعراق وتاريخه املجيد، وهم يظنون باأن 

عبارة )بعيد عنكم( قد تعني م�شلة حمورابي باللغة البابلية..!

م�������ق�������االت



 
كبار  م��ن  ب��دع��م 
امل��ع��روف��ني بقوة  ال��ع��راق��ي��ني  ال��ف��ن��ان��ني 
العراقية،  حما�شهم وموؤازرتهم للطفولة 
ه��ارف  علي  ح�شني  ال��دك��ت��ور  كالفنان 
والفنان مقداد م�شلم واآخرين، من اأجل 
اعادة احلياة مل�شرح الطفل لكونه ن�شاطًا 
جماليًا تربويًا ي�شاعد يف تنمية الطفولة 
واملهارات، ف�شًل عن  وزي��ادة اخل��ربات 
بو�شوح  الطفل  �شخ�شية  �شمات  تر�شيخ 

يف املجتمع.
الطفل  مل�شرح  الوطنية  الفرقة  مدير   
الفنان "ح�شني علي �شالح" الذي ت�شّلم 
ل�  حتدث  للفرقة  كمدير  موؤخرًا  مهاّمه 
ون�شاطات  خطط  عن  ال�شبكة(  )جملة 
بعد  الطفل  مل�شرح  الوطنية  الفرقة  عمل 

اإعادة العمل بها من جديد: 
* حدثنا عن الن�شاطات اجلديدة يف عمل 

ال��ف��رق��ة ال��وط��ن��ي��ة 
منذ  الطفل  مل�شرح 
مهامكم  ت�شّلمكم 
م�����دي�����رًا ل��ل��ف��رق��ة 

موؤخرًا ..
م�����ش��رح  غ������اب   -
دائ���رة  ال��ط��ف��ل يف 

ال�شينما وامل�شرح ل�شنوات طوال، وحدثت 
وامل�����ش��رح،  ال��ط��ف��ل  ب��ني  ك��ب��رية  قطيعة 
وال�شيما يف ظل غياب القنوات العراقية 
ت�شّلم  اأن  وبعد  بالطفل،  املتخ�ش�شة 
مهامه  م��و���ش��ى  ح�شن  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور 
وامل�شرح  ال�شينما  لدائرة  عامًا  مديرًا 
وكالة، كلفني باإدارة فرقة م�شرح الطفل 
الئق  ب�شكل  ح�شني  ع��ّلوي  للفنان  خلفًا 
مب��ا ي��خ��دم ال��ط��ف��ول��ة يف ال���ع���راق، بعد 
باالأعمال  متلكئًا  الفرقة  عمل  ك��ان  اأن 
ت�شّلمي  عند  لذا  امل�شرحية،  والن�شاطات 

�شهر  منت�شف  يف  امل��ه��ام 
عمدت  العام  هذا  من  متوز 
الفرقة  ع��م��ل  تن�شيط  اىل 
من  الطفل  م�شرح  واإع���ادة 
امل�شارح  اأح�شان  اإىل  جديد 
بواقع  والنهو�س  العراقية 
ال��ط��ف��ل ال��ع��راق��ي ب��اإق��ام��ة 
حمليًا  الفنية  والفعاليات  الن�شاطات 
فنية  ور���ش��ات  ث��لث  قدمُت  اإذ  ودول��ي��ًا، 
حا�شر فيها عدد من الفنانني العراقيني؛ 
الور�شة االأوىل كان عنوانها )عمل املمثل 
ب��ني ف��ن��ون االإل��ق��اء واالإخ�����راج- م�شرح 
الفنان  فيها  حا�شر  اأمن��وذج��ًا(  الطفل 
الكبري مقدام م�شلم و�شّمت 22 م�شرتكًا 
وامل�����ش��رح  ال�شينما  دائ����رة  داخ����ل  م��ن 
املهمة  الثانية  الور�شة  اأم��ا  وخ��ارج��ه��ا. 
الدمى  )�شناعة  عنوانها  فكان  والنادرة 
فيها  ح��ا���ش��رت  وال��ق��ف��ازي��ة(  املتحركة 

بعد اأن ُغيِّب م�سرح الطفل �سنوات عديدة من على خ�سبات امل�سارح العراقية، والركود الذي 
اأ�ساب م�سرح الطفل العراقي يف مزاولة ن�ساطاته الفنية الأ�سباب كثرية؛ مالية وفنية 

واإدارية، اإال اأن هناك بارقة اأمل تنبعث من جديد لتبث احلياة يف نفو�ش االأطفال باإعادة 
العمل يف الفرقة الوطنية مل�سرح الطفل يف دائرة ال�سينما وامل�سرح واإطالق ن�ساطاتها 

وفعالياتها وور�ساتها الفنية،

مدير الفرقة ال�طنية مل�شرح الطفل 

�شالح":  علي  "ح�شني 

�شالح":  علي  "ح�شني 

عدنا اإىل امل�شارح العراقية 
بفعاليات حملية ودولية 

اأحمد �شمي�شم  
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االأ�شتاذة يف  االأمري  الدكتورة زينب عبد 
ع�شرة  مب�شاركة  اجلميلة  الفنون  كلية 
�شّبان ودامت �شبعة اأيام، وكانت ح�شيلة 
واإقامة  جميلة  دمى  ع�شر  �شنع  الور�شة 
حني  يف  للدمى.  خا�س  م�شرحي  عر�س 
ع��ن )كتابة  ال��ث��ال��ث��ة  ال��ور���ش��ة  ���ش��ت��ك��ون 
يوم  تنطلق  للطفل(  امل�شرحي  الن�س 
الدكتور  الفنان  ب��اإدارة   2019/11/20
اأي��ام  �شتة  ت�شتمر  ه���ارف  علي  ح�شني 
من  بح�شيلة  اهلل،  �شاء  اإن  و�شنخرج، 
الن�شو�س امل�شرحية اجليدة، ثم �شنقيم 
الور�س  يف  للم�شاركني  خا�شة  احتفالية 
الثلث لنقدم لهم ال�شهادات التقديرية. 
من  الفنية  ال��ور���س  تلك  حققت  م��اذا   *

نتائج ملمو�شة للم�شاركني؟ 
ن�شاطات  املقامة �شمن  الفنية  الور�س   -
حققت  الطفل  مل�شرح  الوطنية  الفرقة 
العملي  ال�شعيد  ع��ل��ى  م��ب��ه��رة  ن��ت��ائ��ج 
بتقدمي ثلثة عرو�س م�شرحية �شتعر�س 

الرافدين  وم�شرح  الوطني  امل�شرح  على 
وم�شرح املن�شور، ت�شتقطب تلك االأعمال 
وزارة  م��ع  بالتن�شيق  امل��دار���س  ط��لب 
)ال�شاحر  االأوىل   امل�شرحية  ال��رتب��ي��ة، 
حممود  الفنان  تاأليف  من  وامل�شباح( 
اأبو العبا�س واإخراجي، وامل�شرحية الثانية 
ال�شاطي  تاأليف جمال  فوي�س( من   )ذا 
واإخ�����راج ال��ف��ن��ان ع���لوي ح�����ش��ني، اأم��ا 
امل�شرحية الثالثة فهي بعنوان )حدث يف 
ف�شًل  كاظم،  حممد  للمخرج  املزرعة( 
عن تقدمي عرو�س م�شرحية لدور االأيتام 
العطل  اأيام  االأهلية يف  املدار�س  وطلب 
ال�شيفية يف م�شرحي الوطني واملن�شور، 
على  )ع�شرة  م�شرحية  ُعر�شت  حيث 
خ�شبة  على  باالأطفال  اخلا�شة  ع�شرة( 
امل�شرح الوطني من تاأليف الفنان ماجد 

دردن�س واخراجي.       
دولية  مهرجانات  اإقامة  تعتزمون  هل   *
للطفل  امل�شرحية  باالأن�شطة  للتعريف 

العراقي؟
-  هناك نّية حقيقية يف اإقامة مهرجان 
ال�شينما  دائ��رة  يف  الطفل  مل�شرح  دويل 
اآذار من ال�شنة  وامل�شرح ينطلق يف �شهر 
امل��ق��ب��ل��ة، و���ش��ن��ن��ق��ل ن�����ش��اط��ات ال��ف��رق��ة 
عدد  اإىل  جميعها  امل�شرحية  والعرو�س 
دعوة  اأي��ة  و�شنلبي  العربية،  ال��دول  من 
��ه ل��ن��ا م��ن اأج���ل اإي�����ش��ال  خ��ارج��ي��ة ت��وجَّ
اأبعد  اإىل  وف��ّن��ه  العراقي  الطفل  �شوت 
ن��ق��ط��ة م���ن ال���ع���امل، ع��ل��ى ال���رغ���م من 
امل�شرح  بهذا  بالعناية  االن��دف��اع  تراجع 
العامل  دول  كل  االأخ��رية يف  ال�شنوات  يف 
وكرثة  واالإنرتنيت  التلفزيون  �شحر  اأمام 
الف�شائيات التلفزيونية وجاذبية االألعاب 
من  الت�شجيع  غياب  واأي�شًا  االإلكرتونية، 
التحفيز  وان��ع��دام  املعنية  اجلهات  قبل 
تن�شيط  على  للقائمني  واملعنوي  امل��ادي 
ك��ّت��اب��ه  دور  وت��ف��ع��ي��ل  ال��ط��ف��ل  م�����ش��رح 

وخمرجيه.   
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نرمني املفتي

فنجان حمبة

مع ا�شتمرار الظ�اهر ال�شاذة يف ال�شارع، العنف، 
الطائفية، واأخطرها: اللهاث خلف )و�شخ الدنيا( الذي 

جعل العراق يف �شدارة الدول التي تعاين الف�شاد وتنفيذ 
كتل �شيا�شية لأجندات خارجية.

اإزاء هذه الظ�اهر ل اأجد تف�شرياً اإل اأننا ت�همنا اأننا 
كانت لنا قَيم، فلي�س من املعق�ل اأن ن�شل اإىل هذه 

الدرجة من القبح ل� كانت لدينا ول� بقايا قَيم.

ل�شُت مت�شائمة

�ُشئلُت كثريًا ملاذا ال اأغادر العراق؟ وال�شيما اأن مبقدوري اأن 
اأجد عمًل براتب جمٍز اأينما ذهبت؟ وكان جوابي دائمًا اأن 
العراق حلٌم ميتد من اجلبل �شمااًل  اىل البحر جنوبًا،  ومن 
حلٌم  ال�شرق،  يف  النخيل  ب�شاتني  اىل  الغرب  يف  ال�شحراء 
يعرف ال�شباب كيف يحافظون عليه، كان ال�شباب حتى واأنا 
يف الثلثني من عمري رهاين للمحافظة على العراق و�شّمه 
يف القلوب والعيون، ومل يخيب ال�شباب ظني اأبدًا.. اأكرر ن�شر 
احليِّز  يف  ن�شرته  واأن  �شبق  الذي  مت�شائمة(  ل�شت   ( مقال 
�شد  حمتدمة  واملعارك   2016 الثاين  ت�شرين   7 يف  نف�شه  
الأنني  ال�شباب،  من  االأبطال  املقاتلني  غالبية  وكان  داع�س، 

اأ�شري فيه اىل ال�شباب وما ي�شتطيعون فعله الأجل العراق:
القرار 661 دخول مواد  العجاف، منع  يف �شنوات احل�شار 
قلم  عند  تنته  ومل  بالكتاب  تبداأ  مل  البلد  اإىل  حت�شى  ال 
والفيتامينات  القلب  اأدوية مر�شى  مع  كان  الذي  الر�شا�س 
اال�شتخدام  ذات  امل���واد  بند  حت��ت  ت��ن��درج  واالإل��ك��رتون��ي��ات 
االأمن  جمل�س  جلنة  ملراقبة  اإخ�شاعها  ُيقرتح  التي  املزدوج 
امل�شوؤولة عن مراقبة تطبيق العقوبات املفرو�شة على العراق.

لكونها  امل��واد  تلك  بع�س  اإىل  ما�ّشة  بحاجة  كان  البلد  والأن 
داعمة للحياة، ن�شط املهّربون الذين يكونون دائمًا بانتظار 
يتكلم(  )املال  يقول  الذي  االأمريكي  املثل  وحتّول  الفر�شة. 
اأن��ه )و�شخ  امل��ال على  مع  يتعامل  ك��ان  واق��ع يف جمتمع  اإىل 
ال�  بالدينار  م��لي��ني  اأ���ش��ح��اب  امل��ه��رب��ون  واأ���ش��ب��ح  دن��ي��ا(، 
)�شوي�شري( ولي�س املطبوع، الذي اأ�شبح يف �شنة ما، مليون 
دينار منه ي�شاوي 400 دوالر بعد اأن كان الدينار ال�شوي�شري 

ي�شاوي 3 دوالرات.
حتى  ك��اف��ة،  بفروعه  ال��ف��ّن  ب��داأ  ويطلب،  يتكلم  امل��ال  والأن 
ليتحّول  احل�شار،  اأثرياء  يعجب  ما  اإىل  يتحول  الت�شكيل، 
اإىل  اجلميل  والغناء  تهريج،  اإىل  العريق  العراقي  امل�شرح 
بقدر  م�شتوى  اإىل  ال��ف��ّن  ان��ح��در  غريبة.  وكلمات  ���ش��راخ 
اأن  اأ�شبحوا )النخبة(!، حينها كتبت  الذين  ثقافة املهربني 

معجزة  اإىل  بحاجة  واأ�شبحنا  انقلب  العراقّي  القَيم  ميزان 
اأثرياء احلرب والظروف بعد 2003،  لتعديل امليزان. وجاء 
فر�س  نّهازو  احل�شار.  اأثرياء  عن  يختلفون  ال  للعجب،  ويا 
بها  ي��غ��رّيون  التي  باأقنعتهم  حقائب  يحملون  ومت�شلقون 
الواحد، واختفى  اليوم  اأو ثلث يف  اأحيانًا ملرتني  وجوههم، 

حتى ذلك امليزان املقلوب.
 ومع ا�شتمرار الظواهر ال�شاذة يف ال�شارع، العنف، الطائفية، 
العراق  جعل  الذي  الدنيا(  )و�شخ  خلف  اللهاث  واأخطرها: 
�شيا�شية  كتل  وتنفيذ  الف�شاد  تعاين  التي  ال��دول  �شدارة  يف 

الأجندات خارجية.
اإزاء هذه الظواهر ال اأجد تف�شريًا اإال اأننا توهمنا اأننا كانت 
من  الدرجة  هذه  اإىل  ن�شل  اأن  املعقول  من  فلي�س  قَيم،  لنا 

القبح لو كانت لدينا ولو بقايا قَيم.
وبرغم كل هذا، ل�شت مت�شائمة حتى لو كانت اأموال الف�شاد 
واأثرياء احلرب ومن تبّقى بيننا من اأثرياء احل�شار، ت�شرخ 

بداًل عن التكلم لتثبت اأ�شحابها، ولن تقدر.
والعنف  الوجع  �شقلهم  الذين  ال�شباب  الأن  مت�شائمة  ل�شت 
ت�شحياتهم،  لكرثة  رائعًا  يبدو  قَيم  مليزان  يوؤ�ش�شون  ب��داأوا 
اهلل،  ب��اإذن  املو�شل،  من  حا�شم  بن�شر  يعودوا  اأن  بانتظار 
الف�شاد  يواجهون  مثلهم  �شباب  باأيدي  اأيديهم  ي�شعوا  واأن 
واالأنانية، ليوؤ�ش�شوا لنا غدًا طال انتظاره و�شيبداأون، اأمتنى، 
اأقنعة،  خلف  الكريهة  وجوههم  ئون  يخبِّ ال��ذي��ن  ك��لَّ  رك��َل 

وبتك�شري الكرا�شي((.
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ثمة فنانات اأبدعن يف جت�شيد دور االأم على 
االأم��وم��ة  نعمة  م��ن  حرمن  لكنهن  ال�شا�شة 
االأم��ر خارجًا عن  ك��ان  بع�شهن  ال��واق��ع،  يف 

لن عدم االإجناب.  اإرادتهن وبع�شهن ف�شّ
ت�شحية من اأجل الفن

ُعرفت �شندريل ال�شا�شة �شعاد ح�شنى بطّلتها 
التي  للفن واحلياة،  املرموقة وروحها املحبة 
ومل  فقط،  اأجله  من  عمرها  تفني  جعلتها 
االأمومة  م�شوؤولية  االإجن��اب وحتمل  تفكر يف 

على الرغم من زواجها اأكرث من مرة.
يف حني تخّلت الفنانة حتيا كاريوكا عن حلم 
ور�شاقة  جمالها  على  للمحافظة  االأم��وم��ة 
ج�شدها رغم تعدد زيجاتها، وبعد اأن فقدت 
حلم االإجناب تبّنت طفلة ومنحتها جزءًا من 

ثروتها.
اللئي  الفنانات  اأ�شهر  من  ي�شرا  الفنانة 

ويف  ال�����ش��ا���ش��ة،  ع��ل��ى  االأم  دور  ��دن  ج�����شّ
االأم  دور  تلعب  كانت  اأدواره���ا  معظم 

اأنها  اإال  خمتلفة،  وط��رق  باأ�شكال 
ويف  تنجب،  مل  احلقيقة  يف 

�شنة 1994 اكت�شفت اأثناء 

�شاهني  يو�شف  مع  "املهاجر"  فيلم  ت�شوير 
الكلمة  له  كانت  القدر  اأن  اإال  حامل  باأنها 

الف�شل واأجه�شت ومل حتمل ثانية.
الفنانة نبيلة عبيد �شّحت باالأمومة من اأجل 
اإن  تلفزيوين  لقاء  اأكرث من  الفن، وقالت يف 
حتر�س  وجعلتها  جذبتها  واالأ�شواء  ال�شهرة 
ع��ل��ى ع���دم االإجن������اب ح��ت��ى حت��اف��ظ على 
ر�شاقتها وج�شمها، وحتى ال يعطلها �شيء عن 

واأ�شارت  للفن،  حبها 
اأح�������������د  يف 

لقاءاتها 
ىل  اإ

خوفًا  تراجعت  لكنها  التبني  يف  فكرت  اأنها 
على  ندمت  اأنها  موؤكدة  االأطفال،  تربية  من 

قرار عدم االإجناب.
رغم  اأي�شًا  تنجب  مل  �شاهني  اإلهام  الفنانة 
زواجها اأكرث من مرة، و�شرحت يف حواراتها 
مرتني  نف�شها  اأجه�شت  اأن��ه��ا  التلفزيونية 
اأحيانًا  واأنها  له،  وتفرغها  للفن  ب�شبب حبها 
نف�شها  اأجه�شت  قد  تكن  مل  لو  تفكر؛  كانت 
فكيف كانت حياتها �شتتغري، كما اأ�شارت اإىل 
وعدم  طفل  م�شوؤولية  لتحّمل  حبها  عدم  اأن 
ا�شتقرار زيجاتها جعلها تقرر االإجها�س.

الفنانة ليلى علوي التي تفرغت متامًا 
يف  ت��رغ��ب  مل  للتمثيل  وح��ب��ه��ا  ل��ل��ف��ن 
اإال يف �شن االأربعني، ما جعلها  الزواج 

تتخلى عن حلم االأمومة طواعيًة.
م�شاهري ه�لي�ود

وعلى الرغم من اختلف اجلن�شيات 
واالأديان، اإال اأننا نرى عدم اقت�شار 
االأم�����ر ع��ل��ى م�����ش��اه��ري وف��ن��ان��ات 
حلمهن  ع��ن  تخّلني  ق��د  عربيات 
يف االأمومة من اأجل طموحاتهن 
وال  للفن،  وحبهن  واأحلمهن 
وينفري  اأوب����را  اأن  يف  �شك 
ال�شخ�شيات  اأجن����ح  م���ن 

عرفت  وق��د  ال��ع��امل،  م�شتوى  على  امل��وج��ودة 
بقوتها التي ا�شتطاعت اأن تتخطى بها جميع 
ال�شعاب والعقبات التي واجهتها يف احلياة، 
وقد  االأم��وم��ة،  يف  حلمها  ع��ن  تخلت  لكنها 
ال�شحف  الإح���دى  بقولها  ذل��ك  ع��ن  ع��ربت 
لكانوا  اأط��ف��ال  ع��ن��دي  ك���ان  "لو  االأج��ن��ب��ي��ة 
اجلمع  ب��اأن  تعتقد  الأن��ه��ا  وذل��ك  كرهوين"، 
الكبرية  واأحلمها  املف�شل  برناجمها  بني 

�شيمنعها من اأن تكون اأمًا جيدة.
االأ�شخا�س  من  العديد  اأن  من  الرغم  على 
اأ�شرة  تكوين  يف  احلقيقية  رغبتهم  يبدون 
منذ  اإن��ه��ا  قالت  هاندلر"  "�شيل�شي  اأن  اإال 
تكوين  يف  رغبتها  بعدم  ت�شعر  كانت  البداية 
اأ�شرة، وقد �شرحت يف اأحد اللقاءات قائلة: 
"بالتاأكيد ال اأريد اإجناب االأطفال ولكن لي�س 
الأنني ال اأحبهم، بل الأين اأرى اأن االأمر يحتاج 
م�شوؤولية  حتمل  اأ�شتطيع  ول��ن  ���ش��رب،  اإىل 

االأمومة.
للعديد  تعر�شت  اأني�شتون  جنيفر  النجمة 
على  ال��دائ��م  خوفها  ب�شاأن  التعليقات  م��ن 

ج�����ش��ده��ا وال������ذى قد 
يكون �شبًبا وا�شًحا فى 
االأم��وم��ة،  ع��ن  تخليها 
وقد �شرحت فى بع�س 
امل�����واق�����ف ع����ن ع���دم 
التحدث  ف��ى  رغ��ب��ت��ه��ا 
ع����ن ه�����ذا امل���و����ش���وع 
كل  يخ�س  اأن���ه  وت���رى 
ف���ق���ط وال  ال�����زوج�����ني 
بالتدخل  الأح���د  ���ش��اأن 
ال  االأم������ر  واأن  ف���ي���ه، 
االأنثوى  ب�شكلها  يتعلق 
اجلن�شية  �شعادتها  اأو 
للحياة  نظرتها  ولكن   ،
عن  تختلف  ال�شعيدة 
االآخرين، وهذه م�شاأله 
ح�شا�شة للغاية بالن�شبة 
ما  يعلم  اأح���د  ف��ل  لها 
ي���دي���ر خ��ل��ف ج����دران 

املنزل.

ُحرمن من نعمة الأم�مة

جنمات عربيات

االأمومة جتربة فردية اأنعم اهلل بها على املراأة، وهي نعمة قد 
ال ت�ساهيها نعمة اأخرى، لكن قد تختلف مظاهر جتربة االأمومة 
وجتلياتها عند الن�ساء على وفق العوامل الثقافية واالجتماعية 
والنف�سية املوؤثرة يف ت�سكيل بنية الروح االأنثوية، لذا قد ن�سهد 

تعر�سها لنك�سات عند بع�سهن.
ال�شبكة العراقية/ وكالت

وعامليات
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العر�س  ودور  املقاهي  حتت�شن  التي  �شوارعها   
من  الب�شرة  الأه���ايل  قبلة  ك��ان��ت  ال�شينمائي 
تق�شي  كانت  ب�شرية  وع��وائ��ل  وك�شبة  مثقفني 
ال�شيفية  ال��ع��ر���س  دور  يف  رائ��ع��ة  اأم�����ش��ي��ات 
وال�شتوية. عرف الب�شريون ال�شينما يف ثلثينات 
الب�شرة  �شينمائية يف  دار  واأول  املا�شي،  القرن 
هي �شينما )احلمراء( التي افُتتحت عام 1933، 
الر�شيد  و�شينما  عام 1935،  الوطني  �شينما  ثم 
عام 1936، حتى و�شلت دور العر�س ال�شينمائي 
عر�س،  دار  ع�شرين  من  اأك��رث  اىل  الب�شرة  يف 
وكانت ال�شينمات تق�شم اإىل �شتوية و�شيفية، ومل 
تنح�شر دور العر�س يف مركز املدينة )الع�شار( 
اجلمهورية  ويف  القدمية  الب�شرة  يف  كانت  بل 
يف  يعر�س  ال��ذي  الفلم  وك��ان  وبريهة،  واالأب��ل��ة 
الثاين  اليوم  يف  ُيعر�س  الع�شار  �شينمات  اإحدى 
يف  اأو  االأب��ل��ة  يف  االأخ���رى  ال�شينمات  اإح���دى  يف 
الب�شرة  العر�س يف  دور  اأبرز  ومن  اجلمهورية. 
موقعها  كان  التي  ال�شيفية  العرب  �شط  �شينما 
و�شينما  ال��ع�����ش��ار،  يف  االآن  الت�شويقي  املجمع 
)�شينما  وهوليوود  واأطل�س،  والر�شيد  الوطني، 
غازي( يف �شارع الوطن، و�شينما ال�شندباد خلف 
�شينما الوطني ال�شيفي، و�شينما الب�شرة ويقع 
و�شينما  جا�شب،  حجي  جممع  حاليًا  مكانها  يف 
الن�شر مقابل �شينما الب�شرة، و�شينما احلمراء 
بريهة،  م��دخ��ل  يف  موقعها  ال�شتوية  اجل��دي��دة 
�شمال  ال�شيفية  اجل��دي��دة  احل��م��راء  و�شينما 
قا�شم  الكرمي  عبد  �شاحة  ق��رب  بريهة  منطقة 
القدمية  احل��م��راء  و�شينما  االإط��ف��اء،  �شارع  يف 
�شاحة  يف  الكرنك  بعد  فيما  و�شميت  ال�شتوية 
ال�شيفية  القدمية  احلمراء  و�شينما  الربوم،  اأم 
�شمال مراأب املربد قرب بريد الب�شرة، و�شينما 
م�شت�شفى  خلف  كلوب  ب��ورت  و�شينما  ال�شياب، 
امليناء  و�شينما  ال�شتوية  امليناء  و�شينما  املوانئ، 
يف  ال��راف��دي��ن  و�شينما  امل��ع��ق��ل،  يف  ال�شيفية 
رويال  و�شينما  �شيف،  �شارع  القدمية  الب�شرة 

قرب �شوق العطارين يف الع�شار. 
�شكل ح�شاري

يف اأجواء ب�شرية ليلية جميلة وعلى امتداد �شارع 
االآتية  احل��اف��لت  جتمع  ملتقى  وعند  الع�شار، 
العر�س  دور  كانت  الب�شرة  م��دن  خمتلف  من 

مدينة جميلة هادئة، تقبع بني اأح�سان الطبيعة 
اخل�سراء، وب�ساتني النخيل املمتدة على �سفاف اأنهارها، 
وما بني املا�سي واحلا�سر تر�سم الب�سرة لوحة فنية 
وتاأريخًا يزخر بالثقافة والفن وجمدًا �سعريًا وح�ساريًا 
وفنيًا عرب رموزها على مر التاريخ، فهي مدينة تتنف�ش 
الفرح رغم ما مرت به من اأحداث تاريخية،

 

يف الب�شرة
تاريخ يزخر بالفن

ال�شبكة العراقية

دور العر�س

ال�شينمائي

والع�شار  الب�شرية،  العوائل  ت�شتقطب  ال�شيفية 
يف  والر�شيد  والوطن  اأطل�س  �شينما  ي�شم  ك��ان 
�شميت  ال��ت��ي  احل��م��راء  و�شينما  ال��وط��ن  ���ش��ارع 
كانت  ال��ربوم  اأم  �شاحة  يف  بالكرنك  بعد  فيما 
يف  واأ�شهرها  الب�شرة  اأه��ايل  حمطات  اإح��دى 
االأفلم،  نوعية  من  تعر�شه  امل�شاهدين مبا  �شد 
وقبل العر�س ال�شينمائي كان هناك طق�س تقوم 
لفيلمها  والرتويج  بالدعاية  يتمثل  الدار  تلك  به 
الفلم  اأبطال  �شور  ُتطبع  كانت  اإذ  االأ�شبوعي، 
الذي �شيعر�س اأثناء االأ�شبوع وتل�شق على قاعدة 
خ�شبية طويلة، ويرفعها �شخ�س ما، بينما يقوم 
�شخ�س اآخر يتمتع مبوا�شفات خا�شة منها خفة 
الدم والنكتة واحلركة وقوة ال�شوت لي�شري اأمام 
تلك املن�شة املحمولة وهو يعلن ب�شوت عال عن 
موعد الفلم وتاريخ عر�شه واأ�شماء املمثلني فيه، 
�شوارع  يف  بجولته  م�شتمرًا  اإليه  االأنظار  ليجلب 
تتميز  كانت  التي  ال��دور  تلك  واأزقتها..  املدينة 
�شبل  وت��وف��ري  تنظيم  م��ن  ح�����ش��اري  ���ش��يء  بكل 
مرقمة  ال���دور  تلك  وك��ان��ت  للم�شاهد،  ال��راح��ة 
والثاين  للعزاب  االأول  ق�شمني؛  اإىل  ومق�شمة 
هي  ال�شيفية  العر�س  دور  كانت  بينما  للعوائل، 
التي  امل�شائية  العرو�س  �شيما  وال  رواج��ًا  االأك��رث 
املخ�ش�شة  م�شاًء   11 حتى   9 ال�شاعة  من  تبداأ 
االأفلم  يف�شلون  ال�شباب  كان  حني  يف  للعوائل، 
ظهرت  التي  الوطنية  االأف��لم  وبع�س  االأجنبية 
والورقة  اأكتوبر  ثورة  ومنها  ال�شتينات  منت�شف 

احلمراء ودبابة هو�شكني.
عبد ال�شالم النابل�شي وك�كا

الب�شرة  يف  ال�شينمائي  العر�س  دور  تكن  مل 
ب��غ��داد بل  ال��ع��ر���س يف  اأه��م��ي��ة ع��ن دور  ت��ق��ل 
من  ال��دور  تلك  تناف�س  االأحيان  بع�س  يف  كانت 
ناحية  وم��ن  والتنظيمية  العمرانية  الناحيتني 
ال�شتينات عر�س  منت�شف  االأف��لم. يف  عرو�س 
ال�شلم  عبد  بطولة  احلب(  اأيها  )مرحبًا  فيلم 
الب�شرة  يف  وجاكلني  �شلم  وجن��اح  النابل�شي 
وا�شتمر عر�شه �شتة اأ�شهر متتالية، ح�شر الفنان 
عبد ال�شلم النابل�شي حفل افتتاح الفيلم، وفيلم 
�شينما  �شالة  يف  ُع��ر���س  ال��ذي  وعبلة(  )عنرت 
منري  ���ش��راج  الفنان  افتتاحه  وح�شر  الكرنك 

والفنانة كوكا اللذان �شكنا يف بيت اخل�شريي. 
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الت�شكيلي  الفن  يف  م��وؤل��ف��ات  ع��دة  ل��ه  ���ش��درت 
منها :"تداولية املقاربات ال�شوفية يف اخلطاب 
العقلي  جتليات  الت�شكيلي  اخلطاب  الب�شري، 
الفنون  يف  ال��زخ��رف��ي��ة  امل��ن��ظ��وم��ة  وال���روح���ي، 
– املعنى  للفن  والفن  امللتزم  الفن  اال�شلمية، 
ال�شوفية  واملعرفة  التجلي  والفل�شفة،  الفكر  يف 
الطبع  وحتت  الب�شري،  الت�شكيل  يف  روؤية   –

النقدية يف  درا�شاته  ، ف�شًل عن  موؤلفات عدة 
عدد من املجلت وال�شحف العربية".

* م��اه��ي ك��وام��ن ال��ف��ن ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ي، وم��اه��ي 
حمفزاتك كفنان؟  

لها  االأف��ق  وا�شعة  منظومة  الت�شكيلي  الفن   -
ت�شتغل وفق اجتاهات عديدة، فهناك  تداعيات 
واآخ��ر  واحلد�شي،  التخيلي  بالبعد  يرتبط  ما 
يرتبط باملنظومة العقلية واجتاهاتها املنطقية، 
�شمن  ي�شتغل  ال��ذي  الروحي  البعد  جانب  اىل 
ال�����ش��رورة ال��داخ��ل��ي��ة وف��ع��ل ال���وج���دان.. الفن 
يحت�شن  وتقنياته  اأ�شاليبه  بكل  الت�شكيلي 
كوامن تكاد تقرتب من ذاتانية الفنان من جهة 
الفن  اأخرى، وهذا ما يجعل  واملجتمع من جهة 
اأن  اإال  لذاته،  والفن  االلتزام  جدلية  نحو  يتجه 
امل�شميات  هذه  من  يخرج  يكاد  املعا�شر  الفن 
لي�شج باللمعقول واملفكك والتدمريي واملهم�س 
الذي  املعا�شر  الفكر  م��رتك��زات  اىل  ا�شتنادًا 

غاير فعل احلداثة وكل�شيكيات الفن القدمي. 

* ما الذي يقربك لّلوحة، وما يبعدك عنها؟
- اللوحة بالن�شبة يل هي الوطن، فكلما اقرتبت 
منها كلما وجدت وطني.. هي امللجاأ الذي تنتزع 
زم��ان عندي يف  اذ ال  ال��زم��ن،  منه حم��دودي��ة 
وطني )اللوحة(.. فما يقربني منها الروح التي 
تتحرك وحتوم يف ف�شائها.. وال اأعتقد اأن هناك 
�شيئًا ما يبعدين عنها، �شوى هروبها مني عنوة 

باجتاه املتلقي.  
توظف  اأن���ك  اأم  تراثية  اأع��م��ال��ك  ُت��ع��د  ه��ل   *

الرتاث واحلداثة معًا؟
اليها،  اأنتمي  التي  البنية  من  جزء  ال��رتاث   -
وال��ت��اري��خ يف  وال���رتاث  ان��ت��زاع للح�شارة  ف��ل 
وامل�شتقبل..  للحا�شر  ا�شتمرار  اإنها  اأعمايل، 
اإ�شارات  خلل  من  ال��رتاث  توظيف  يكون  لذا 
مو�شوعات  وفق  تناولها  يتم  رمزية  ودالالت 
والروؤية  احلداثوي  باالأ�شلوب  ترتبط  متعددة، 

الذاتية وفق معاجلات تقنية خمتلفة..  
الفني  )النقد  املقولة  هذه  حول  تقول  ماذا   *

لي�س تف�شريًا للن�س بل هو تاأويل له(؟
القدمية  النقدية  مناهجه  له  الفني  النقد   -
واملعا�شرة، وقد اأخذ النقد يتواكب مع النتاج 
يف  النقد  فكان  للفن،  ظهور  اول  منذ  الفني 
التاأثرية  او  يتجه نحو االنطباعية  االأمر  بادئ 
مف�شرًا  ليكون  ال�شياقي،  والنقد  والتاريخية 
جهة  م��ن  الفنان  مق�شدية  ب��اجت��اه  وحم��ل��ًل 
اأن  اإال  اخ���رى..  جهة  م��ن  ال��داخ��ل��ي  واملعنى 
واأحدث  الفن  تطور  كما  تطور  املعا�شر  النقد 
ثورة �شد الكل�شيكية والتقليدية، ليكون وا�شع 
والتفكيكية  والظاهراتية  التداولية  نحو  االأفق 
وال��ب��ن��ي��وي��ة وم���ا ب��ع��ده��ا، ل���ذا ع��ل��ى ال��ن��اق��د 
كيفية  يف  عالية  بقدرة  يتمتع  اأن  املو�شوعي 
ر�شد الن�س الفني وقراءته وفق منهج نقدي 

 ، االعتباطية  التاأويلية  عن  فيه  يبتعد  حمدد 
تاأمل ومتعن  فهناك ن�شو�س فنية حتتاج اىل 
وفرز االإ�شارات وفك الرموز ومن ثم االإحاطة 
التي  ال�شفرات  وق��راءة  الن�س  ملب�شات  بكل 
تختفي وراءه.. بالرغم من اأن املتلقي ب�شورة 
الن�س  مينح  ن��اق��دًا  االآخ���ر  ه��و  اأ�شبح  عامة 
الفني معاين جديدة تختلف عن قراءة الناقد 

املخت�س.    
* ما التنظري النقدي ومن اأين ي�شتمد اأدواته؟
يقال  فعندما  التطبيق،  يقابله  التنظري   -
جدلية  ه��ن��اك  اأن  يعني  ال��ن��ق��دي  ال��ت��ن��ظ��ري 
بالتطبيق  يتمثل  اآخ���ر  مفهوم  م��ع  وا���ش��ح��ة 
يعود اىل وجود تنظريات  النقدي، ولعل ذلك 
يف  تبحث  التي  احلقيقية  املنهجية  عن  بعيدة 

على  وال��وق��وف  االإبداعية  الن�شو�س  ر�شد 
التطبيق  بينما  داخلها..  وواردة  �شاردة  كل 
را�شد  حقيقي  منهج  بوجود  يتمثل  النقدي 
ي�شتطيع الناقد من خلله النفاذ نحو كينونة 
احلقيقية  االأ���ش�����س  و���ش��ع  ث��م  وم��ن  الن�س 
النقاد  على  ال�شبل  قطع  فالتنظري  لقراءته، 
املناهج  تطبيق  على  القدرة  لديهم  الذين 

واملعايري النقدية. 
مع  هو احلال  كما  مدار�س  الفني  للنقد  * هل 

ال�شكيل؟
اجتاهات  او  مناهج  عليها  يطلق  من  هناك   -
قدمية  نقدية  مناهج  اىل  تنق�شم  وهي  نقدية، 
الكل�شيكي،  االأ���ش��ط��وري،  النف�شي،  )النقد 
االجتماعي  التاريخي،  ال��ت��اأث��ري،  ال�شياقي، 
)االأ�شلوبية،  معا�شرة  واأخ���رى  واملارك�شي(  
التداولية،  التفكيكية،  بعدها،  وم��ا  البنيوية 
ال�شيميائي،  ال��ث��ق��ايف،  النقد  ال��ظ��اه��رات��ي��ة، 

القراءة والتلقي، النقد الن�شوي(.
* الدادائية اجلديدة، حركة الفلوك�شي�س، فن 
االأدن��ى،  احلد  فن  او  املفاهيمي  الفن  البيئة، 
ماهو  امليديا  وف��ن  املتق�شف  او  الفقري  الفن 

تعليقك على هذه امل�شطلحات؟
اجت��اه��ات  اإمن���ا  م�شطلحات  لي�شت  ه��ذه   -
اخلا�شة  وقواعدها  اأ�شاليبها  لها  فنية  وحركات 
مهم�س  ه��و  وم��ا  البيئي  املحيط  م��ن  ا�شتمدت 
متتلك  احلركات  هذه  من  واح��دة  فكل  ومبتذل، 
جمالية يف �شيغة التعبري والت�شكيل، وهي ب�شكل 
االإفادة  كيفية  على  الفنان  قدرة  اىل  تعود  واآخر 
روؤي��ت��ه  وت�شكيل  اخل��ارج��ي  ال��ع��امل  حيثيات  م��ن 
حد  اىل  تنتمي–  متعددة  �شيغ  وف��ق  اجلمالية 
ما – للنزعة االإن�شانية والبيئوية كما فعل - على 
يف  بويز(  )جوزيف    - احل�شر  ال  املثال  �شبيل 
الدادائية  يف  )راو�شنربغ(  الفلوك�ش�س،  حركة 

اجلديدة، )دونالد جاد( يف فن احلد االدنى. 
اإياك،  ال�شلم( مالذي منحه  *  لقبك ) �شفري 

ويف اأية �شنة، وهل ح�شلت على األقاب اخرى؟
- منحت لقب )�شفري ال�شلم( للثقافة والفنون 
وال��ث��ق��اف��ة يف  ال�����ش��لم  ج�����ش��ور  منظمة  م��ن 

كاليفورنيا باأمريكا يف 1 / 11 / 2016 

قا�شم احل�شيني
ال���ف���ن���ان

  قا�سم جليل احل�سيني... من مواليد بابل 1970، دكتوراه فنون 
جميلة، ع�سو نقابة الفنانني العراقيني، ع�سو املركز العاملي 
للفنون الت�سكيلية،ع�سو اللجنة النقدية يف مو�سوعة الفن 
الت�سكيلي واخلط العربي – رئي�ش جلنة ملتقى ع�ستار الدويل 
الثالث 2017 / م�سر، تدري�سي يف كلية الفنون اجلميلة / جامعة 
وا�سط، م�سارك يف العديد من املعار�ش داخل وخارج القطر حا�سل 
على جائزة االإبداع يف امل�سابقة الوطنية للمبدعني العراقيني 
.2017

حاورته : هناء العب�دي

نحتاج لغًة نقديًة
 ت�اكب الإبداع
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ولكل لقطة من لقطاته حكاية تروي حدثًا 
ما، فهو يعتقد اأن ال�شورة لغة ولي�س جمرد 
ت�شوير لقطة و�شغطة زر، اإمنا هي اإيقاف 
حلظة من الزمن حتكي اأكرث مما ن�شتطيع 
خربته  من  جعفر  كرمي  ا�شتفاد  نقول.  اأن 
كلعب كرة قدم مع اأندية امليناء واجلي�س 
وال�شباب ومع املنتخبات العراقية )املنتخب 
تلك  ليوظف  والع�شكري(  واالأومل��ب��ي  االأول 
الفوتوغرايف،  الت�شوير  جمال  يف  اخل��ربة 

منذ اأن بداأ م�شواره الفني عام 1989.
عامل جميل

ال��ت��ح��ول  جم���ال  والأن  ال��ت��ح��دي،  ي��ع�����ش��ق 
على  ج���دي���دًا  ك���ان  ال��ري��ا���ش��ي  للت�شوير 
وقد  التحدي،  خو�س  ق��رر  ال��ك��رة،  العبي 
اأن مهنة الت�شوير تعتمد  �شجعه على ذلك 
امللعب  داخل  االإب��داع من  على  االأ�شا�س  يف 
يف  خربته  �شاعدته  خارجه،  من  واأحيانا 
قرر  الت�شوير،  جم��ال  يف  كثريا  امل��لع��ب 
لكرة  وع�شقه  للت�شوير  ه  حبِّ بني  يجمع  اأن 
الريا�شي  الت�شوير  جمال  واختار  القدم، 
بكل  يقت�شي  م��ا  وه��و  عمله  جم��ال  ليكون 
لتغطية  امللعب  اإىل  الدائم  نزوله  تاأكيد 
االأخرى،  والفعاليات  القدم  كرة  مباريات 
ا�شتمتع  اإذ  ق��راره  �شحة  الحقًا  اأدرك  وقد 
بعمله كثريًا على العك�س من مهنة التدريب 
ع�شبيًا  امل��درب  فيها  يكون  ما  غالبًا  التي 
ويواجه  كثريًا من ال�شغط النف�شي، كما اأن 
جناح املدرب وبقاءه يتحددان مبدى قناعة 
هو  امل�شور  اأن  حني  يف  واجلمهور،  االإدارة 
الذي يحدد ماذا يريد واملجال الذي يعمل 

فيه وحتى الزاوية التي يقف فيها. 
يتاأمل كثريًا ويتابع مباراة كرة القدم بعني 
وحني  اأح��داث��ه��ا  ويعي�س  ال�شابق  ال��لع��ب 
ا�شتهوته الكامريا بات ينظر اىل االأحداث 
من  الت�شجيع  لقي  املحرتف،  امل�شور  بعني 
نف�شه  على  حتى  وتفوق  ال�شابقني  زملئه 
العراقية  للريا�شة  اآر�شيف  اأك��رب  واأجن��ز 
اأهله  ما   ،1997 العام  اىل   1989 عام  من 
للح�شول على جائزة اأف�شل م�شور ريا�شي 
فكان   ،1997 ع��ام  حتى   1991 ع��ام  م��ن 

امل�شورين  اأف�شل  بني  و�شعه  الذي  النجاح 
ال�شحافة  وكالة  دفع  ما  والعامليني  العرب 
كاأ�س  نهائيات  لت�شوير  الإيفاده  الفرن�شية 
عن  ف�شًل  فرن�شا،  يف  القدم  لكرة  العامل 
اخ��ت��ي��اره م��ن ل��دن االحت���اد ال���دويل لكرة 
امل�شورين،  اأف�شل  قائمة  �شمن  ال��ق��دم 

واختيار �شوره من بني االأف�شل لعام 2006.
اأن  يحلم  كان  الريا�شية  حياته  بداية  يف   
العامل،  كاأ�س  نهائيات  ي�شارك -العبًا- يف 
يف  مب�شاركته  ال�شيء  بع�س  احللم  الم�س 
اأجنلو�س  لو�س  يف  االأوملبية  االأل��ع��اب  دورة 
غ��ادر  ح��ني  حتقق  احللم  لكن   1984 ع��ام 
ت�شوير  يف  م�شاركته  ع��ن��د  ال��ك��رة  ع���امل 
العام  يف  و�شبقتها   2006 ع��ام  م��ون��دي��ال 
كا�س  بطولة  وه��ي  اأخ���رى  م�شاركة  نف�شه 

اأفريقيا يف م�شر. 
لكرة  الدويل  االحتاد  داأب  دائم  تقليد  ويف 
االأف�شل عامليًا  ال�شورة  اختيار  القدم على 
ال��ق��دم، هي  يف م��ا يخ�س م��ب��اري��ات ك��رة 
االأخ��رية  لي�شت  ورمب��ا  االأوىل  امل��رة  لي�شت 
التي يتوج فيها كرمي جعفر بلقب "�شاحب 
مفاجئًا  االأم��ر  ولي�س  االأف�شل"،  ال�شورة 
الكربى  الريا�شية  االأح���داث  يغطي  ح��ني 
جمال  يف  عامليًا  االأف�شل  بني  نف�شه  ويجد 
الت�شوير، فهذا االأمر زاده ثقة وبات يبحث 
ا�شمه  ارتبط  ال���دام.  على  االأف�شلية  عن 
دائمًا،  االأف�شل  قائمة  وت�شدر  ب��االإب��داع 
�شخ�شية   50 م��ع  اخ��ت��ري   2010 ع��ام  ويف 
عربية االأكرث تاأثريًا يف جمال العمل ف�شًل 
اأف�شل م�شور يف  عن ح�شوله على جائزة 

الدوري القطري ثلث مرات.

يف نهاية الثمانينات 
وبداية الت�سعينات اعتزل 
كرة القدم واجته �سوب 
الت�سوير الفوتوغرايف، 
فهو ال ي�ستطيع اأن يغادر 
امل�ستطيل االأخ�سر، 
لذا وجد يف الت�سوير 
الريا�سي �ساّلته، موهبة 
متميزة يجمع بني 
جمالية االإبداع واجلودة 
احِلرفّية، ير�سد حركات 
الريا�سيني بكل دقة 
واإتقان،

حم�شن ابراهيم

ك������رمي ج��ع��ف��ر
اعتزَل الكرَة 
واحرتَف الت�ش�يَر 
فتاألَق عامليًا

امل���������ش�����ر ال���ع���راق���ي
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بعد حترير املو�شل من الظلميني، ن�شط احلراك الثقايف 
املنتديات  من  العديد  افتتاح  خ��لل  من  فيها  والفكري 
االأدبية وغريها. مثًل افتتاح مقهى قنطرة الثقايف وملتقى 
الكّتاب و احتاد ال�شحافيني املركزي. ومن هذه املنتديات 
املدينة من  نخبة من مثقفي  اأ�ش�شته  الذي  الكتب  ر�شيف 
ومن  جمعة،  ي��وم  ك��ل  ع�شر  يقام  والر�شيف  ال�شباب، 
املكتبات  اأ�شحاب  فيه  ي�شارك  اإذ  الكتب  بيع  ن�شاطاته 
خم�ش�شًا  كان  الذي  النجفي  �شارع  غياب  عن  كتعوي�س 
ن�شاطات  تقام  ذل��ك  على  ع��لوة  وامل��ج��لت،  الكتب  لبيع 
ومثقفون  اأكادمييون  يقدمها  وحما�شرات  وعلمية  ثقافية 

معروفون من اأبناء املدينة. 
من  ع�شر  الثامن  امل��واف��ق  اجلمعة  ي��وم  الر�شيف  �شهد   
ال�شبابي  الفريق  قدمها  متميزة  ن�شاطات  االأول  ت�شرين 
للأ�شغال  كمعر�س  عدة  فعاليات  تن�شر"  اأن  قبل  "فكر 
معر�شًا  وكذلك  ت�شلية  وم�شابقة  فكرية  وم�شابقة  اليدوية 
القدمية  املو�شل  بيوتات  معامل  عن  الفوتوغرافية  لل�شور 
ويف  ال�شابات،  الإحدى  ت�شكيليًا  معر�شًا  وكذلك  وطرازها 
م�شرحية  ال�شباب  من  لفيف  قدم  ال�شابقة  اجلمع  اإحدى 
الفرتة  خ��لل  املدينة  اأه��ل  معاناة  جت�شد  الر�شيف  على 
وقد  املدينة،  على  الدواع�س  فيها  �شيطر  التي  الظلمية 

ا�شتقطبت جمهورًا غفريًا تفاعل مع اأحداث امل�شرحية .
ال  للجميع،  مفتوح  ف�شاء  اأن��ه  الكتب  ر�شيف  مزايا  ومن 
�شرائح  خمتلف  حت�شره  واإمن���ا   فقط  بالنخب  يخت�س 

املجتمع من حمبي الثقافة والوعي .
فرتة  بعد  الفكري  الوعي  ن�شر  يف  الر�شيف  �شاهم  وق��د 
التاآلف  روح  ن�شر  وكذلك  املدينة  اأب��ن��اء  بني  الظلميني 

والت�شامح وتعزيز ال�شعور باالنتماء لعراقنا العزيز .

كتابة و ت�ش�ير: ح�شني حمة علي

متنبي الكتب يف املو�سل

"داع���ش" ثقاف��ة  عل��ى  للق�س��اء 
�شارع النجفي يف املو�شل�سارع النجفي ..
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ا�شت�شاف  ب��غ��داد  يف  الفرن�شي  الثقايف  املعهد 
حممد  الفرن�شي  امل�شرحي  وال��ك��ات��ب  ال��روائ��ي 
قا�شمي الذي ينحدر من اأ�شول جزائرية يف اأول 
ال�شاعر  زيارة له اىل بغداد، ليتحدث عن حياة 
"الرامبلدايني"  الباحثني  احد  لكونه  "رامبو" 
فرن�شا  يف  ك�شاعر  حياته  بدرا�شة  تعمق  ال��ذي 

وتاجر يف اليمن، واملثري يف تلك اجلل�شة الرائعة 
االأم��ري  عبد  �شوقي  ال�شاعر  هو  اأداره���ا  من  اأن 
الذي كان له الف�شل يف البحث والك�شف عن بيت 
الرغم من مرور عقود على   رامبو يف عدن على 
رحيله، وهذا االأمر يعد اإجنازًا للثقافة العراقية 
اأهم  من  االن�شاين.  ل��لأدب  اأهميته  عن  ناهيك 
الباحثني الذين ركزوا على علقة ال�شاعر رامبو 
جزائرية  اأ���ش��ول  م��ن  الفرن�شي  ه��و  ب��االإ���ش��لم 
الذي  قا�شمي  حممد  امل�شرحي  والكاتب  الروائي 

الأول  يزورها  التي  بغداد  اىل  باري�س  من  ح�شر 
العراقية"  ال�شبكة  "جملة  التقته  حيث  م��رة 
ال�شاعر  ختم  :"اإن  التالية  االأم���ور  لها  ليو�شح 
التجارة  وامتهن  ال�شعر  اأن ترك  بعد  رامبو  اآرثر 
اأ�شبح با�شم )عبد ربه(، وعن اإقامته يف احلب�شة 
وحتديدًا يف مدينة هرر)harrar( حيث اتخذ 
له منزاًل بالقرب من اأحد اجلوامع االإ�شلمية". 
الر�شائل  الكثري من  "اأن هناك  قا�شمي:  اأ�شاف 
يف  �شقيقته  اىل  ع���دن  م��ن  رام��ب��و  بعثها  ال��ت��ي 

القراآن  من  ن�شخة  اإر�شال  عليها  يوؤكد  فرن�شا، 
تربطه  الذي  والده،  بيت  املوجودة يف  املهم�شة 
"اأن  م�شيفا:  رامبو"،  ب��ول��ده  وثيقة  ع��لق��ة 
 Frederique(رامبو ف��ردري��ك  وال����ده 
وتعلم  اجل��زائ��ر  يف  عا�س   )Rimbaud
اللغة العربية، ويقال اإن والده قد ترجم القراآن 
من  الرتجمة".قا�شمي،  لهذه  اأثر  اليوجد  لكن 
ال�شاعر  �شديقه  اأداره���ا  التي  اجلل�شة  خ��لل 
�شوقي عبد االأمري، اأو�شح للح�شور  "اأن هناك 
والتجار  امل�شافرين  لبع�س  موؤر�شفة  �شهادات 
االإيطاليني الذين التقوا رامبو، ذكروا عنه اأنه 
كان يتقن اللغة العربية وحتدث معهم بحوارات 
فاز  التي  الق�شيدة  واأن  االإ���ش��لم،  عن  مهمة 

تتحدث  كانت  �شنوات،  ع�شر  وعمره  رامبو  بها 
ال��ق��ادر اجل��زائ��ري وق��د ُترجم  عن االأم��ري عبد 
ر�شالة  :"اأن  موؤكدًا  الق�شيدة".  تلك  من  جزء 
�شقيقته )اإيزابيل( عن اآخر حلظات حياة رامبو 
�شلة  الأداء  الق�س  زاره  وعندما  امل�شت�شفى،  يف 
املوتى كان ال�شاعر يرف�س ا�شتقبال الق�س، مبينًا 
اأداء ال�شلة رغمًا  اأن �شقيقته طلبت من الق�س 
عنه، واأن الق�س عندما خرج من عند رامبو قال 
بعبارات  يتمتم  كان  االأخرية  اإنه يف حلظاته  لها 
كرمي".فيما  "اهلل  وهي  الق�س  معناها  يفهم  مل 
اأو�شح رئي�س حترير جملة "بني نهرين" ال�شاعر 
واالإعلمي �شوقي عبد االأمري الذي اأدار اجلل�شة 
الثقافة  يف  املعنيني  من  العديد  ح�شرها  التي 
والتي  ع��دن  اإىل  االأوىل  زيارتي  "منذ  وال�شعر: 
يف  رامبو  اإقامة  على  عام  م���رور)100(  وافقت 
عدن، من هناك بداأت عملية البحث عن منزله 
والتي ا�شتغرقت )12( عامًا من العام 1980 اىل 
افتتاح  املنزل، الذي كان  العام 1992 وهو عام 
 )  barday( شابقًا لل�شركة التجارية باردي�

التي كان يعمل فيها رامبو".
اإىل  هنا  ن�شري  اأن  االأمري:"البد  عبد  ي�شيف 
ودار�شون  مينيون  باحثون  بها  قام  مهمة  جهود 
املنزل،  على  والعثور  البحث  عملية  يف  فرن�شيون 
والأه��م��ي��ة امل��ك��ان وال��رم��ز واحل���دث ح�شر حفل 
اخلارجية  وزير  هما  فرن�شيان  وزي��ران  االفتتاح 
 )roiland dumas(دميا�س روالن�����د 

 ،)jack lang( الن��غ  ج��اك  الثقافة  ووزي���ر 
ال�شعراء  با�شم  ر�شالة  األقيت  املنا�شبة  تلك  ويف 
)رامبو  با�شم  مركز  حينها  وتاأ�ش�س  االأ�شدقاء، 

اإال  يعمل  مل  للأ�شف   لكن  العاملي(،  لل�شعر 
لفرتة زمنية ق�شرية". مبينًا "اأن املقر 

جتارية  �شركة  عليه  �شيطرت  االآن 
ف��ن��دق  ���ش��ي��اح��ي��ة وح��ول��ت��ه اىل 

واملق�شود  )رام��ب��و(   با�شم 
ه����و امل���م���ث���ل االأم����ريك����ي 

���ش��ت��ال��ون(،  )�شلف�شرت 
وع��ل��ق��ت ���ش��ورت��ه على 
م���دخ���ل م���ق���ر م��رك��ز 

العاملي  لل�شعر  رام��ب��و 
الذي حولته تلك ال�شركة 

�شياحي".   ف���ن���دق  اىل 
حديثه  االأم��ري  عبد  وختم 

من  ي��ك��ن  "مهما  ق���ائ���ًل: 
باالإ�شلم  رامبو  علقة  اأم��ر 

وال��ع��امل ال��ع��رب��ي ف��اإن��ه��ا وقعت 
رامبو  فيها  ت��رك  التي  املرحلة  يف 

اأنها  اأي  تاجر،  ال�شعر، وحتول اىل جمرد 
تتعلق برامبو التاجر ولي�س ال�شاعر، الأننا مل جند 
له علقة  �شعريًا  اأو ن�شًا  اإ�شلمية  اأثرًا ملفاهيم 

بالعرب واالإ�شلم".
اىل  االأم���ري  عبد  �شوقي  ر�شالة  م��ن  مقتطفات 

رامبو بعد مئة عام من و�شوله اأىل عدن:

واأن��ا  ع��دن  اأر����س  ق��دم��اي  وط���اأت  ان  "منذ 
فوهة  وحت��ت  ال�شاخنة  �شواطئها  يف  اأب��ح��ث 
بها  ريح مر  بقايا )نعال(  البارد عن  بركانها 
اأث���رًا ف��وق ه��ذه اجلبال  منذ ق��رن، فهل ت��رك 
االأبجدية التي مت�شك بخا�شرة اهلل  بني الربع 

اخلايل والبحر؟"
غ��ّي��وف��ي��ك  وم���ع���ي  ع�����دت  ����ش���ن���وات  "بعد 
واأدوني�س  يو�شف  و�شعدي   )  Guillevic(
ميتلئ  التي  االأ�شداء  متاثيل  بني  عنك  نبحث 
نقف  اليوم  لكننا  النواهي..  حي  يف  الليل  بها 
فيك... لنا  بيتًا  لنبني  القدمي  ج��دارك  جنب 

يارامبو..
ولكن كم كنت اأعرف اأنك تكره البيوت !!!" ال�ساعر  بها  متتم  التي  الكلمات  اآخر  هي  كرمي"..  "اهلل 

الفرن�سي "اآرثر رامبو" قبل موته، هذا ال�ساعر الذي جل�ش 
على عر�ش االإبداع وهو مل يتجاوز الع�سرين من عمره، لي�سبح 

حتى يومنا هذا حمط اهتمام جميع الدار�سني لهذا اجلن�ش 
االإبداعي، اىل درجة اإطالق ت�سمية "الرامبلدايني" على 

الباحثني يف �سعريته �سواء من الفرن�سيني اأوغريهم من جميع 
بقاع العامل.

كتابة : ي��شف املحمداوي
ت�ش�ير: كرم املعت�شم

امل����ت ق��ب��ل  رّدده�����ا  ك����رمي(  )اهلل 

ورح���ل���ت���ه م����ن ال�����ش��ع��ر 
اىل التجارة

رامب�" "اآرثر 

جانب من احل�شور

ارثر رامبو

الكاتب امل�شرحي حممد قا�شمي مع �شوقي عبد االمري



خارجه،  اأو  العراق  داخ��ل  يف  �شواء  العاملية  اإىل 
وللأ�شف  ولكن  مهمة،  وجت���ارب  اأ�شماء  لدينا 
الرواية  عن  متخلف  نقد  هو  العراقي  النقد  اأن 
يف  ال��رو���ش��ي��ة،  التجربة  عك�س  على  ال��ع��راق��ي��ة، 
)ت�شرنوفي�شكي(  مثل  النقاد  ك��ان  مثًل  رو�شيا 
روائية  حركة  خلقا  اللذين  هما  )دوب��ل��وروف(  و 
)ال��ف��ق��راء(  رواي����ة  ���ش��درت  حينما  رو���ش��ي��ة، 
من  احتواوؤها  وجرى  ا�شتقبلوها  لدي�شتوفي�شكي 
قبل النقاد ودفعوا بها اإىل اآفاق اأخرى، وكل اإنتاج 
ويحت�شنوه  النقاد  يتابعه  رو�شيا،  ي�شدر يف  كان 
تيار  بخلق  �شاهم  ما  وه��و  الُكت�ّاب،  وي�شجعون 
لدينا  العك�س،  على  هنا  هناك،  املعامل  وا�شح 
ال�ُشللية واالإخوانية والتهمي�س واأنوية الناقد الذي 
من  وينتظر  يقرر  الذي  وهو  احلاكم  باأنه  يعتقد 
كلمة  يكتب عنه  اأن  اأجل  به من  التو�شل  الروائي 

هنا اأو هناك، هذا هو املو�شوع.
• ما الذي مُييز م�شروعك ال�شردي عن م�شروع 

جمايليك؟
ت�شكل  امل�شروع  وهذا  روائ��ي،  م�شروع  لدي  اأنا   -
فل�شفيًا وفكريًا، ال اأريد اأن اأحتدث عنه كثريًا حتى 
ال اأقع يف املبالغة، لكن مثًل م�شروع )املتاهات( 
هي رواية واحدة يف ت�شع روايات مت�شل�شلة تتنا�س 
ب�شكل معاك�س مع )اجلحيم( لدانتي، دانتي لديه 
اإىل  فيه  ي�شل  طبقات  ت�شع  من  يتاألف  اجلحيم 
ال�شيطان، اأنا اأ�شعد يف املتاهات الأ�شل اإىل اهلل، 
باأنها  قلت  اإن  اأبالغ  ال  روائ��ي،  م�شروع  هي  لهذا 
رمبا اأطول رواية عربية موجودة، حتى اأطول من 
كتاب األف ليلة وليلة، بحدود خم�شة اآالف �شفحة 
اأي�شًا  تتميز  �شخ�شية،  وخم�شون  مئتان  وفيها 
بتجني�س البطل، فيها مثًل مئة واثنان وخم�شون 
�شخ�شيات  و�شت  ومئة  )اآدم(،  با�شم  �شخ�شية 
با�شم )حواء(، االختلف بينهم يف اللقب فقط، 
التكريتي،  اآدم  التائه،  اآدم  امل��ط��رود،  اآدم  مثل 
يف  خ�شو�شية  ه��ذه  اأن  واأع��ت��ق��د  ال�شبع،  اآدم 
كل  �شابقة  ت��وج��د جت��رب��ة  ال  اأع��ت��ق��د  ال��ت��ج��رب��ة، 
ا�شمهن حواء،  الن�شاء  وكل  اآدم  ا�شمهم  اأبطالها 
جانب  اإىل  ال��ت��ج��رب��ة  خ�شو�شية  �شمن  ه���ذا 
برتجمة  قيامي  جانب  اإىل  املتو�شعة،  جغرافيتها 
اإىل  االأملانية  اللغة  من  الكونية  الفيزياء  يف  كتب 

املن�شرم،  ال��ق��رن  ت�شعينات  يف  العربية  اللغة 
الن�ّس  بناء  ا�شتخدمتها يف  العلمية  الثقافة  هذه 
الروائي، وهذه امل�شاألة مطروحة للنقاد ملتابعتها 
اإىل جانب اأن هذا اأبعدين عن اجلوائز الأن واحدًا 

من ال�شرط يف اجلوائز اأن ال تكون مت�شل�شلة.
جمهوركم..  وبني  بينكم  كبرية  فجوة  هناك   •
اأعني الذين يقطنون خارج العراق، هل �شاهمت 

ال�شو�شيال ميديا بردم هذه الهوة؟
واملواقع  الفي�شبوك  مثل  �شاهمت،  بالتاأكيد   -
االإلكرتونية �شاهمت كثريًا بتو�شيل اأخبارنا على 

اليوم  منظم،  ب�شكل  لي�شت  اأي�شًا  ولكنها  االأق��ل 
اأ�شبح كل كاتب هو مدير اأعمال نف�شه من خلل 
اأخبارنا،  ن�شر  اأو  يكتب عنا  بن�شر ما  ا�شتثمارها 

وهي بهذا ال�شكل اأ�شهمت كثريًا و�شاعدتنا.
جديدك؟ ماهو  اأخري،  • �شوؤال 

بعد )املتاهات( هي )فندق  برواية ما  بداأت    -
تكون  ال  اأن  فيها  حاولت  رواي��ة  ال�شماء(،  ب��اب 
�شدًى اأو ترجيعًا للمتاهات، يجب اأن تكون عمًل 
خمتلفًا عن املتاهات، واأعتقد اأنها �شتكون كذلك.

بينها  ال�شعرية،  ال��دواوي��ن  م��ن  العديد  اأ���ش��در 
اأ�شود،  �شوء  املجو�شي،  رماد  الطوطم،  )مراثي 
�شموع ال�شيدة ال�شومرية( والعديد من الروايات 
وكتب  و)امل��ت��اه��ات(  امل��ق��د���س(  )اجلحيم  مثل 

اأخرى.
ه��ذا  م��ع��ه  واأج����رت  التقته  ال�شبكة"  "جملة 

احلوار، حوار ابتداأناه ب�شوؤال:

يف  وا�شتغلت  ال�شينما  وَدر�شت  ال�شعر  كتبت   •
اأيهما  ال��روائ��ي،  م�شروعك  عن  ف�شًل  امل�شرح، 

اأقرب لروح )ال�شاوي(؟
الفنون وطرائق  اأنا �شاعر، وتوجهت لكل هذه   -
اأن���ا يف امل�����ش��رح �شاعر  ال��ق��ول ب���روح ال�����ش��اع��ر، 
توجهت  ال��رواي��ة  يف  وحتى  �شاعر  ال�شينما  ويف 
نظم  مبعنى  لي�س  ال�شاعر  ال�شاعر،  ب��روح  اإليها 
يف  ال�شعرية  رع�����ش��ة  مبعنى  واإمن����ا  الق�شيدة 
تعرف  كما  وال�شعرية  ال��وج��ود،  رع�شة  داخ��ل��ي، 
ال��ع��لق��ات  م��وج��ودة يف احل��ي��اة وال���وج���ود ويف 
ال�شعرية  عن  احلديث  فاإن  بالتايل  االجتماعية، 
كتابة  بالن�شبة يل  ال�شعر،  لي�س احلديث عن  هو 
منذ  علّي  املهيمنة  وه��ي  بدايتي،  كانت  ال�شعر 
دواوي��ن  �شبعة  خللها  اأ���ش��درت  �شنة،  اأرب��ع��ني 
اللغة  عن  �شعر  دواوي��ن  اأربعة  وترجمت  �شعرية، 
وامل�شرح  كال�شينما  االأخ���رى  الفنون  الرو�شية، 
توجهت  حينما  ولكن  جماعية،  اأدائية  فنون  هي 

مقولة  قلب  هي  يل  بالن�شبة  كانت  الرواية،  اإىل 
ات�شعت  "كلما   : فيها  يقول  وال��ت��ي  )ال��ن��ف��ري( 
العك�س،  ال��رواي��ة  يف  العبارة"،  �شاقت  ال��روؤي��ة 
كلما ات�شعت الروؤية تفجرت اللغة وفا�س الكلم 
�شاعدتني  املقولة  هذه  وبالتايل  ال�شرد،  وفا�س 
كثريًا، فهناك الكثري من االأ�شياء التي ال ت�شتطيع 
وفل�شفية  فكرية  اإ�شكاالت  ق�شيدة،  يف  ح�شرها 
�شيا�شي،  وعنف  وجن�شية  ونف�شية  واجتماعية 
وهذا ال ميكن ح�شره يف ن�ّس �شعري، وبالتايل 
توجهت اإىل الرواية، ويف احلقيقة جميعها قريبة 
نف�شي حقيقًة هي  اإىل  االأقرب  لكن  نف�شي،  على 
الرواية الأين اأكون فيها املهيمن على العمل الكلي.

)املتاهات(  الروائية  �شل�شلتك  عن  حدثني   •
وهل مت  العربية،  البلدات  بع�س  ُمنعت يف  والتي 

منعها يف العراق؟
�شارع  يف  موجودة  وهي  العراق  يف  مُتنع  مل  ال   -
توجد  ال  الأنه  العراقية،  الكتب  ومعار�س  املتنبي 

هنا  ال�شيا�شيون  وثانيًا  اأواًل،  ه��ذا  هنا،  رقابة 
يف  املنع  خرب  اأما  الكتب،  يقراأون  ال  هلل  واحلمد 
دول اخلليج واالأردن واملغرب و�شوريا فجاءين من 
دار الن�شر، وهي الدار العربية للعلوم )نا�شرون(، 
االختلف(  و)دار  )�شفاف(  من�شورات  واأي�شًا 
واأن  منعت  رواياتي  ب��اأن  يل  وقالوا  اجلزائرية، 
اتهمت  تقارير  وفق  ال�شوداء،  القائمة  يف  ا�شمي 
منه  وال�شخرية  املقد�س  على  بالتهجم  رواياتي 
ون�شر الفح�شاء، علمًا باأين ال اأتهجم على املقد�س 

واإمنا اأحاول تفكيكه.
تراها  كيف  العراقية،  ال�شردية  عن  • لنتحدث 

اليوم وهي ت�شل اإىل العاملية؟
يف  الوطني  ال�شعور  ياأخذنا  اأن  نريد  ال  يعني   -
العراقي،  وال�شرد  العراقية  الرواية  احلديث عن 
ولكن هذا اأي�شًا ال مينعنا من اأن نتوقف باحرتام 
اأن  ا�شتطاعت  مهمة  روائية  جتارب  اأمام  �شديد 
لت�شل  العربي  ال�شرد  وناف�شت  حمليتها  تتجاوز 

حاوره: علي ال�ش�مري
ت�ش�ير – �شباح الربيعي

ُبرهان �ساوي �ساعر وروائي و�سينمائي ومرتجم واأكادميي عراقي ولد يف العام 
1955، ب�داأ الن�سر يف ال�سحافة العراقية والعربية منذ العام 1971، در�ش 

ال�سينما يف مو�سكو، واالإعالم يف اأملانيا، ثم التاريخ والعلوم ال�سيا�سية يف جامعة 
مو�سكو الدولية لعلوم االجتماع يف رو�سيا، غ�ادر العراق يف العام 1978 بعد 

م�سايقات �سيا�سية واأمنية، تعر�ش خاللها لالعتقال.

برهان �شاوي:
طرقت اأب�اب الإبداع بروح ال�شاعر
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مة يف تربية اجليل، اإذ يحاول ال�شاعر  ال�شِّ
نقل واقعه اإىل العاّمة مع ت�شويب بع�س 
الرفيع  بذوقه  املتداولة  اخلاطئة  الروؤى 
املرهف  واأح�شا�شة  الفذ  �شعوره  وزرع 
التاأثري،  عن�شر  عرب  املتلقني  نفو�س  يف 
فال�شاعر هو املعّلم االأول للذوق وللتاريخ 
اأي�شًا يف  اأن يكون االأول  وللأدب  ويجب 
ت�شمني الق�شيدة لقيم ومبادئ اأخلقية 
م�شوقة  طريقة  ع��رب  النا�شئة  يف  ت��زرع 

ومتداولة بني لغة هذا الع�شر.
معلوم  وكما  واأمته،  بيئته  ابن  فال�شاعر 
ومبادئ  وقيم  وثقافة  ت��اري��خ  اأم��ة  لكّل 
عن  متيزها  خا�شة  ونكهة  ومنطلقات 
املنطلقات  ه��ذه  وتتجلى  االأمم،  باقي 
املجتمعات  لتلك  اليومية  ال�شياقات  يف 
ويتوارثها االأبناء عن االآباء �شابقًا ب�شكل 
ال��لوع��ي  م�شتوعبات  �شمن  ت��ل��ق��ائ��ي 
التفاعل  ع��رب  اأو  ل����لأمم  االج��ت��م��اع��ي 

اأو  املختلفة  �شخ�شياتها  ب��ني  امللمو�س 
متون  يف  واالأدب  ال��ت��اري��خ  ق���راءة  ع��رب 
دوام��ة  يف  نعي�س  ال��ي��وم  لكننا  ال��ك��ت��ب، 
عاملية و�شراع رقمي تكنولوجي طاٍغ على 
الفعلية  والتفاعلت  امللمو�شة  التداوالت 
التي خل�شت تلك ال�شياقات االجتماعية 
يف اأرقام وكتابات على �شا�شات ملمو�شة 
ويف ف�شاءات متحررة من قيود االنت�شار 
وعرب  الثقافية  التداخلت  على  وقائمة 
اأ�شاليب  بكل  املطعمة  االأث���ري  ب��واب��ات 
اأن  اليوم  نعلم  وكلنا  واجلذب،  الت�شويق 
الرقمية  الثورة  هذه  اإبعاد  من  الحم��ال 
من  والبد  القادمة  االأجيال  متناول  عن 
على  احلفاظ  مع  الع�شر  لهذا  مواكبة 
اخلا�شة  واالأخلقيات  وامل��ب��ادئ  القيم 
ي��ع��ر���س ع��ل��ى م��واق��ع  واأن م��ا  الأم��ت��ن��ا، 
اللغة  عند  ينتهي  ال  ميديا  ال�شو�شيال 
وانت�شارها  بها  والتاأثر  للتلقي  وحدها 

ما  االآن��ي��ة،  املجتمعات  عند  وت��داول��ه��ا 
اأو  م�شوقة  ب�شورة  مزحت  قد  تكن  مل 
اأو  ف��ي��دي��و  بت�شوير  اأو  �شجي  ب�����ش��وت 
اجل��م��ي��ع م��ع��ًا، وه��ن��ا الب���د م��ن ت�شمني 
وتفعيل  واملبادئ  القيم  هذه  كل  ال�شعر 
ج��اّدة  حم��اول��ة  يف  اجليل  بناء  يف  دوره 
الإخراج ال�شعر من قيوده املزمنة املتعلقة 
بالوزن والقافية مع االحتفاظ مبو�شيقاه 
من  حتريره  ذل��ك  من  واالأه��م  اجلاذبة 
الدواوين  بطون  ومن  النخبوية  القراءة 
الرقمي  دوره  لياأخذ  املكتبات  واأروق���ة 
االإرث  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  يف  االإل���ك���رتوين 
واإلقائه  )ت�شويره  عرب  للأمة  الثقايف 
مبونتاج  االجتماعي  التوا�شل  مواقع  يف 
موؤثرة  تكنولوجية  وبتقنية  خا�س  لغوي 
ويطلع  و�شهولة  مبتعة  اجليل  ليتداوله 
ب�شكل  واالجتماعي  الثقايف  اإرث���ه  على 

ممتع( .

كما  فح�شب  وقافية  وزن��ًا  لي�س  فال�شعر 
يعرفه ال�شواد االأعظم من النقاد، ولي�س 
�شجًل للما�شي بنطاقه املحدود، فال�شعر 
عما  ال�شاعر  يكتب  حني  امل�شتقبل  نبوءة 
اإما  النبوءة  وهذه  ما حدث،  ال  �شيحدث 

التاريخ  مفهوم  مع  وتتطابق  ت�شيب  اأن 
 ، واال�شتمتاع  للعربة  وتبقى  ت�شيب  اأو ال 
من  متجردة  كتابة  كل  اأن  يعني  ال  وهذا 
املنطلق  هذا  من  �شعرًا.  تعد  املو�شيقى 
اأ�شبحت  ال�شعر  كتابة  اأن  البع�س  يظن 

اأمرًا مي�شورًا ومتاحًا للعاّمة!!..ال ال�شاعر 
االإح�شا�س  حتريك  يف  اإلهية  فطرة  ل��ه 
وتوجهه  املتلقي  ومتتع  ال�شعور  وتفعيل 
يف  عليه  مما  اأكرث  )القيمي(  بامل�شمون 
ال�شكل)اللفظي(، فل بد اأن ت�شتغل هذه 

والتداوُل الرقمي لع�شِر احلداثة

ال حدود لهند�سة الت�سكيل ال�سعري وال نهاية 
لوظيفته وتطوره وامتداده ، فهو مل يقف عند 
بحور اخلليل ومل يبَق باكيًا على الّطلل البايل ومل 
يعت�سم الغمو�ش املعتم وال اعتكف الت�سوف نهجًا 
وال الفل�سفة ثوبًا؛ جتدد مع كل حقبة تاريخية 
مبا يتالءم مع اأذواق اأفرادها ومنطلقاتهم من حيث 
)ال�سكل وامل�سمون( وتغريت هند�سة ال�سعر عما 
كانت عليه يف املا�سي، لكنه ظل على متون الدواوين 
حبي�سًا ومل يتحول �سوب التداول الرقمي 
احلداثوي الذي يعترب لغة الع�سر بامتياز،

د. علي هادي اآل مطروح

هند�شُة ال�شعِر
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يف املجموعة ال�سعرية )تبغدد احلنظل( لل�ساعر �سالح ح�سن 
ال�سيالوي، ثمة �سعي لت�سعري اليوميات املريرة عرب النفاذ 
لتفا�سيل بغداد يف اأحلك مراحلها الزمنية. فمنذ العتبة االأوىل 
للعنوان؛ تتاأكد للقارئ ق�سدية ال�ساعر ال�سيالوي يف توثيق 
مرحلٍة زمنيٍة ب�سط الرماُد اأجنحَتُه عليها. 

 عادل ال�ش�يري

ت�������ش���ع���ري امل����������رارة 

يف )تبغدد احلنظل( 
ل�شالح ال�شيالوي

ب��ت��غ��ري��ب ال���ع���ب���ارات، وال��ل��غ��ة امل��ت��ف��ج��رة 
برموزها.

ال�شيلوي  �شلح  مار�شه  الذي  القفز  لكن 
وم��ع��ّدًا  حم�شوبًا  ك��ان  ه��ذه  جمموعته  يف 
اعتناء  بق�شديته  ���ش��لح  اعتنى  ب��ل  ل��ه، 
ال�شعري  التعامل  باأ�شرار  العارف  اخلبري 
الفو�شى  يعي  كونه  ال��ي��وم��ي؛  احل��دث  م��ع 
فعل  التي متار�س �شجيجها على  واملجانية 

الكتابة احلقيقية.
يعق  مل  الت�شعيني  الرمزي  الن�شق  ومغادرة 
يف  التجريبية  غوايته  ممار�شة  يف  ال�شاعر 
مبرحلة  اخلا�شة  اليومية  امل��رارات  التقاط 
زمنية حمددة، و�شكبها على الرتاكيب التي 
تخالف  ال  التي  ال�شعرية  جملته  بها  ي�شكل 
تخالف  ب��ل  فح�شب،  ال��ك��لم  م��ن  ال�شائد 
اأ�شلوب الن�س اليومي احلايل،  ال�شائد من 
وبذلك يوؤكد ب�شمًة متفردًة، تتميز بو�شوح 

الق�شد وكثافة املعاين :

يف البيوِت امل�ساءِة ِب�سوِر الراحلني
ُن املراأُة حلبيِبها باالأقفال، حيُث تتزيَّ

والرجُل ي�سداأُ 
ثم يتك�سُر يف حياتها كاملفاتيح.

مثَل اأنبياء نفتُح اأبوابًا عميقًة يف 
الكتب

ونرك�ُش بدمائنا التي ال ُترى/ ن�ش 
)دماء ترك�ش وال ُترى( �ش57 

احلقيقة  يف  هو  احلنظل(  )تبغدد  وكتاب 
دماء  عليها  ترك�س  التي  الكتب  طليعة  يف 
قلق  واخل��راب،  القلق  بحنظل  املتبغددين 
احل��ب��ي��ب��ات امل��ت��ربج��ات ب��اأق��ف��ال ان��ت��ظ��ار، 

وخراب الرجال املتك�شرين.
حتى  ال�شاعر  ذهنية  ب��غ��داد  احتلت  لقد 
حتى  ال�شعرية  م���رارات���ه  خم���زَن  ���ش��ارت 
الن�شو�س  ك��ل  ع��ن��اوي��ن  ع��ن  غيابها  م��ع 

فظللها  ذك��ي،  غ��ي��اٌب  وه��و  املجموعة  يف 
ولي�س  العناوين،  على  كبري  ب�شكل  وا�شحة 
فيها،  املبا�شر  حل�شورها  داٍع  من  هناك 
)قمر  و  اأ�شى(  )حبيبات  البغداديات  فكل 

عافية(:

هذه املراأُة مقمرة جدًا
والأن �سورها يف الذاكرة

بذور عوا�سف يف اأفئدة كلماتي
ال اأحتدث عنها جهرة

الأن اأنوثتها تف�شر املاء/ ن�س )قمر العافية( 
�س46

اأن  البد  والق�شدية  ال�شورة  تكتمل  وحتى 
يكون كل البغداديني )لي�شوا �شوى اأجنحة(:

اهلُل يت�ساعُد فيهم
اهلُل يف خفقاِت ع�سافريهم

فلماذا يقولون ثّمة من قتله يف املدينة؟ 

/ ن�ش )لي�سوا �سوى اأجنحة( �ش22
ن�شو�س املجموعة تت�شلل بهدوء وان�شيابية 
اأروق��ة  ب��ني  التجوال  حرية  للقارئ  ت��ارك��ة 
التاأمل  اأف���ق  ل��ه  ف��احت��ة  ال�شفيفة،  اللغة 
يحاول  فال�شاعر   ، زوايا  والتاأويل من عدة 
يف  لي�شكبها  اأف��ك��اره  م��ن  املت�شظي  مللمة 
العاطفة  بني  باالنتقاالت  الزاخر  الن�س 
مل  ماأ�شاوية  �شور  هيئة  يف  تخزنت  التي 
الروؤية  وبني  بغداد،  االأثرية  حبيبته  تاألفها 
ليكون  بها  الت�شريح  لل�شاعر من  التي البد 
له موقفه الوا�شح وال�شريح من االأحداث، 
اإزاء  امل��ب��دع  بقلق  متاأرجحًا  يبقى  وال���ذي 

�شريالية االأحداث:
دَت مثلي رَّ لو مَتَ

لعرفَت اأن القطيَع حكمُة الراعي
ُت اأركانها بخوفنا من الذئب، ُيثبِّ

�ُسَك وردٌة لو تتَلبَّ
�ُسَك �سماٌء ممطرٌة، اأو تتنفَّ

ُر مع موج حزٍن �ساطٍع  لو تتك�سَّ
اأو ت�سارُك �سجرًة اإح�سا�َسها

حني تاأكُل ح�سرَة اخ�سراِرها،
ُب حزنًا جمياًل لو جُترِّ

ُر الع�سفوُر حالوَة ج�سِدها لتمرٍة ُيَنقِّ

ل�شعرَت حينها بدمي يلهُث على هذه ال�شطور/ 
ن�س )دمي على هذه ال�شطور( �س65

اأراد �شلح ال�شيلوي اأن ي�شرخ بكلِّ ما اأوتي 
االأن��ي��اب  يف  امللتمع  اخل���راب  بوجه  ق��وة  م��ن 
بج�شد  تفتك  اأن  اأرادت  ال��ت��ي  الطائفية 
 �� �شراخه  اأنَّ  اأدرك  ه  لكنَّ احلبيبة،  املدينة/ 
يكون هم�شًا،  اأن  ��  البد  الفني  امل�شتوى  على 
يح�شن  ال  مبوا�شفات  نرثيًا  ن�شًا  يكتب  الأنه 
منهم.  وه��و  القليلني  غ��ري  اأ���ش��راره��ا  ف��كَّ 
نربته،  يف  خافت  احتجاجه،  يف  ع��اٍل  ن�سٌّ 
من  املنربية،  متطلبات  ع��ن  بوجهه  ي�شيح 
ت�شعريًا  الب�شطاء  بتفا�شيل  االلت�شاق  اأجل 

ملراراتهم ولو باالإمياء.

باجلديد  لي�س  �شعريًا  التوثيقي  وال�شعي 
ا�شتغاالت  اأو  العراقي،  ال�شعر  م�شهد  على 
يف  املختلف  اأن  غري  العراقيني،  ال�شعراء 
اعتمدها  التي  االآل��ي��ات  هو  املجموعة  ه��ذه 
فالن�شو�س  املرحلة.  تلك  لت�شعري  ال�شاعر 
التي تلتحم بالتفا�شيل اليومية، تقف اليوم 
النرثي  الن�س  �شعراء  اهتمامات  طليعة  يف 

وكتابه.
تبقى علقة ال�شاعر مبحيطه الزمكاين من 
�شيرتكه  ملا  على منجزه  ا�شتغاله  اأ�شا�شيات 
هذا املحيط من اآثار تعك�س الوعي اجلمايل 
بعنا�شر  املرتابطة  التجربة  ي�شكل  ال��ذي 
ال�شورة  لتعطي  وم�شمونًا؛  �شكًل  الن�س 

النف�شية لل�شاعر وروؤيته للأ�شياء.
ال�شعراء  من  ال�شيلوي  �شلح  وال�شاعر 
"ق�شيدة  على  )�شكلنيًا(  ا�شتقروا  الذين 
فرناه  ولتطلعاته،  له  خيارًا  النرث" بو�شفها 
املهيمنات  على  كليًا  قفز  املجموعة  هذه  يف 
ال��رم��زي��ة ل�����ش��ع��راء ال��ن�����س ال��ن��رثي، وه��ي 
خريطة  على  كبرية  م�شاحات  اأخ��ذت  التي 
احلافلة  احلقبة  تلك  يف  العراقية  ال�شعرية 
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خ����������ي����������ال

مقداد عبد الر�شا

خيال،  ي�شنعه  خيال  خيال،  حياة  اأخ��رى، 
متامًا،  متحررًا  اخليال  يكون  اأن  �شريطة 
برعبها  احلرية  معناها،  بكامل  احلرية 
�شيكون  ال��ذي  املتحرر  اخليال  ونتائجها، 
وحتفز  تن�شاأ  كثرية  خلياالت  وق��ودًا  حتمًا 
التي  احل���دود  تلك  غ��ري  ح����دودًا  وت�شنع 
حتدها اخلرائط لبلدان قد اليعرفها اأحد، 
حوارات  بروكلن،  يف  طفولته  اأفلمه،  هي 
حول مايف�شله من اأفلم، املمثلت اللئي 
بريكمن  ال��ك��ب��ار،  ال�شينمائيون  يحبهن، 
يف  وال��ت�����ش��اب��ه  الب�شرية  النف�س  وخ��ف��اي��ا 
التاأثري  له  الب�شري ومن  االنتقاء  العزف، 
يف  و�شرت  ك��ربت  "حينما  ذل��ك،  يف  عليه 
�شن املراهقة، ال اأتذكر اأنني �شرت يف �شن 
املراهقة، وقتها اأدركت اأن بع�س املخرجني 
اأف�شل من غريهم، وحينما بلغت اخلام�شة 
دور  بع�س  اف��ت��ت��ح��ت  ع��م��ري  م��ن  ع�����ش��رة 
ال�شينما االأجنبية خلل احلرب، لكن فيما 
بعد، اأى بعد احلرب، بداأت اأ�شاهد اأفلمًا 
اأف�شل  ي�شتوردون  كانوا  فنية،  حتفًا  تعترب 
وعي  بعد على  فيما  اأ�شبحت  ثم  االأف��لم، 
يف  والفرن�شيني،  االإيطاليني  باملخرجني 
الأنكمار بريكمن  فيلمًا  �شاهدت  ما  مرحلة 
اأظنه كان بعنوان )�شيف يف مونيكا(، كان 
)الليلة  �شاهدت  ثم  �شحرين،  رائعًا  فيلمًا 
بريكمن  اأف��لم  انت�شرت  بعدها  العارية(، 

يف الواليات املتحدة."
ماألوفًا  مايجعله  وه��ذا  يتمدد  الكون  اإن   
وحمتمًل، تقدي�س االأحلم، اخلو�س فيها 

حد املتعة واجلنون، هل من اأحد ميكنه اأن 
باالأحلم؟  الباهر  التعلق  ه��ذا  لنا  يف�شر 
جتعلنا  التي  الوحيدة  الطريقة  هي  لعلها 
وال��ي��وم��ي  امل���األ���وف  امل�����اأزق،  ع��ن  بعيدين 

الباهت، هي الدواخل اإذًا.
مهوو�س  اأن���ا  اأين،  تعلمني  اأن���ت  -األ��ف��ي: 

باملوت، اإنه م�شوع كبري ي�شغلني، �شحيح؟
-اآين: �شحيح؟

احلياة،  عن  مت�شائمة  نظرتي  اإن  األفي:   -
اإذا كنا �شنخرج  اأن تعريف هذا عني  يجب 
اإىل  تنق�شم  احل��ي��اة  ب��اأن  اأ�شعر  اأن��ا  م��ع��ًا، 
الفظيع والبائ�س، �شيكون الفظيع، ال اأعلم، 

كاالأمور احلتمية واملكفوفني واملعقدين.
-اآين: اأجل

احلياة،  �شيعربون  كيف  اأع��رف  ال  -األفي: 
هو  البائ�س  تعرفني،  كما  يذهلونني  اإنهم 
كل �شخ�س اآخر، هذا كل مايف االأمر، اإذًا 
ت�شكري  اأن  يجب  احلياة  تعربين  حينما 
ج��دًا  حمظوظة  الأن��ك  بائ�شة،  اأن��ك  نعمة 

لتكوين بائ�شة جدًا. 
-األفي: اأف

العنف  وه���ذا  اللمعقول  ه��ذا  خ�شم  يف 
واللاإن�شانية التي نقابل بها كل �شباح كل 
اأولئك  يوم، البد لنا اأن نف�شل العي�س مثل 
الظل  يف  احلياة  يف�شلون  الذين  البوؤ�شاء 
على اأن يتمرغوا يف جحيم الغ�س واخلداع، 
اإننا نعي�س االأيام كما لو اأننا النتعرف على 
عامل  والعار،  باخلزي  املوبوء  العامل  هذا 
نحن  اإذًا  قدم،  مو�شع  فيه  الجند  ملتب�س 

بوؤ�شاء، "اأنا اأعي�س يف �شقة يف فيفث اأفنيو 
الراقية  الغربية  الناحية  يف  اأي�شًا  واأعي�س 
بتو�شيل  اأق��وم  كنت  عندما  نيويورك،  من 
اأبنائي اإىل املدر�شة يف الوقت الذي حت�شر 
ف��ي��ه االأم���ه���ات االأخ���ري���ات اأب��ن��اءه��ن اإىل 
املدر�شة كنت اأالحظ اأنهن يرتدين معاطف 
ولديهن  اآم��ن��ة  حياة  يع�شن  اإن��ه��ن  فخمة، 
يف  اأوق��ات��ه��ن  ج��ّل  ومي�شني  كبرية  م��ن��ازل 
الت�شوق وتناول الغداء، وبني احلني واالآخر 
قد تن�شم اإحداهن اإىل م�شروع مع فنانني 
اأو كّتاب اأو �شيا�شيني، لكن يبدو يل اأن هذا 
اأكره هوؤالء  اأنا ال  االأمر مبجمله م�شطنع. 
اأنهن  لو  االأف�شل  اأن من  اأجد  لكني  النا�س 
لعله  جدوى،  اأكرث  اأخرى  اأمور  على  رّكزن 
لدي  ل��ك،  اأ�شلفت  كما  متامًا  بائ�س  ع��امل 
جدًا،  مهمة  لكنها  منزيل  يف  قليلة  اأ�شياء 
اأم��ل��ك ع��ددًا  ل��وح��ة جميلة ج���دًا،  ه��ن��اك 
مهّمني  لفنانني  ال��ل��وح��ات  م��ن  ب��ه  الب��اأ���س 
لو  تعلم  كما  لكن  ج��دًا،  باهظة  واأثمانها 
فلن  اجل��ّن��ي  وخ���رج  القنينة  تلك  فتحت 
ب�شرعة،  اإفل�شي  �شاأعلن  هو�شي،  يعجبه 
يومًا  اأ�شعر  ومل  جدًا  �شعيدًا  جتدين  لذلك 

ما باأنني تعي�س."
من  يبلغ  اآل���ن  وودي  اأن  ن��ع��رف  اأن  ب��ق��ي 
اإجن��از  يف  يعمل  والي���زال  ع��ام��ًا  العمر84 
اأفلمه. يف العام احلايل 2019 اأجنز فيلم 
املقبل  وللعام  نيويورك  يف  ممطر(  )ي��وم 
األي�س هذا  بالعمل عليه،  يقوم  هناك فيلم 

مبعثًا لل�شعادة، ال�شعادة بوجهها االآخر؟

يقول املخرج فران�شوا ترفو: يبدو يل اأن الكربياء يف ال�شينما م�شاألة غبية متامًا، فالذي يجب اأن يكون مهّمًا 
هو النتيجة، اإذا كانت هناك �شرورة الأن اأعمل مع ثمانية اأ�شخا�س �شيناريو فيلم واحد فلن اأتردد، �شوف 

اأكتب اأ�شماءهم يف الفيلم، اأما اأوؤلئك الذين يريدون اأن يكونوا لوحدهم موؤلفي اأفلمهم فلي�س اأمامهم 
�شوى اأن يعملوا وحيدين، اإنه ملن الوا�شح اأن عمل فيلم ما هو عمل �شخ�س واحد يعود اإليه كل مايحدث بني 

احلركة والتوقف ويتخذ لوحده القرارات على مدار فرتة الت�شوير، اإنه جامع خيوط االآخرين الذين يعملون 
معه يف اإجناز الفيلم.

هال �سينما

بال�شمت  امل��اأخ��وذ  ال��ول��د اخل��ج��ول  ه��ذا 
ي��ع��رف  ال����ذي  ال���ول���د  اآن،  يف  وال�����ش��ّج��ة 
ط��رق��ات ن��ي��وي��ورك وح���ارات���ه���ا، اأف��لم��ه 
اأغلبها عن نيويورك واأنا�شها، الولد عازف 
اأ�شبوع،  كل  فرقته  مع  الباهر  ال�شاك�شفون 
الولد الذي يحب ال�شينما، يقدمها لنا كما 

ف��ذل��ك��ة،  دون  ه���ي 
ن  و د

ق�ش�س،  اإنها  احلديث.  الزمن  فذلكات 
ب�شّنارة  ق�ش�شه هو، جتارب حياته، يعلق 
ك��ان ع��اب��رًا  ول��و  اأى ح���ادث حتى  دم��اغ��ه 
ويقدمه  نا�شجًا  ي�شبح  اأن  اإىل  ويختزنه 
اليحب  م��ن��زٍو  خ��ي��ال،  م��ن  طبق  على  لنا 
ح للجوائز،  االأ�شواء، يف مرات كثرية ير�شَّ
لكننا نعرف اأنه يجل�س بهدوء 
يف:  يفكر  �شقته  يف 

اأفعله يف املرة املقبلة،  اأن  ما الذي يتوجب 
ماهو الفيلم الذي �شي�شعدين قبل اأن ي�شعد 

االآخرين؟
االأفلم  �شناعة  تعلمت  : هل  بدين  -رجل 

يف املدر�شة؟
-�شاندي : ال ال ال اأبدًا، مل اأتعلم اأى �شيء 

يف املدر�شة، هم تعلموا مني. 
املدر�شة التعلم �شوى �شكل احلروف وكيف 
حياتك،  دروب  يف  ت�شعى  اأن  عليك  تلفظ، 
متلك  ه��ل  ب��امل��ع��رف��ة،  ال  ب��اخل��ي��ال  عليك 
يلتقيه  ال�شريح  اآل��ن  ال��وودي  هذا  خيااًل؟ 
عرب  مّت���ت  ل��ق��اءات  يف  ب��ي��ورك��م��ن  �شتنك 
رقعة  اأف�شل  هو  كتابه  اأن  ليعلن  �شنوات 
ملعرفة كل حياة وودي اآلن، كتاب من القطع 
اأ�شدرته  �شفحة   430 يف  يقع  املتو�شط 
يف  م�شروعها  �شمن  املدى"  "موؤ�ش�شة 
ال�)�شرية( يتحدث عن حياة املخرج  كتب 
ال�شاك�شفون  وع����ازف  وال��ك��ات��ب  وامل��م��ث��ل 
امتد  ل��ق��اء  اآل���ن،  وودي  الن�شاء  و���ش��اح��ر 
�شتنك  ال�����ش��وي��دي  اأج����راه  ���ش��ن��وات  ل�شت 
بيوركمن بداأ يف العام 1986 حينما ح�شر 
بيوركمن اإىل نيويورك مل�شاهدة فيلم )حنا 
واأخواتها( الذي اأجنزه اآلن يف ذلك العام، 
اأح��د  يف  وظهر  اختفى  وك��ال��ع��ادة،  لكنه، 
مع  ال�شاك�شفون  اآل��ة  على  يعزف  ال��ن��وادي 
الفرقة التي يلتقيها مرة كل اأ�شبوع ويروح 
وتعادل  االآلة مبتعة الت�شاهى  يداعب هذه 
كل تلك االأ�شواء التي قد يحلم بها الكثري.

حل��ي��اة  ان��ع��ك��ا���س  مبجملها  احل���ي���اة  اإن   

وودي اآلن
يف خيال وودي اآلن
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ا�شداء  احيانا  فنحن  مرايانا..  يف  نغرق  والأننا 
االآخر  انا  اك��ون  ورمب��ا  وع��ي،  دون  تتنا�شل  روؤى 
ثوب فكرة ما،  ا�شقط يف  اع��ي.. ورمب��ا  ان  دون 
اود ان  اأناي ولوين.. لكنني هنا..  دون ان افقد 
الأ�شم  ورمب��ا  م��راآة..  ام��راأة  الأرى  نافذة..  اأفتح 
هو"وليد  ال�شوت  هذا  قبل،  من  اآلفه  مل  �شوتا 
مع  امل�شافة  خلق  على  �شعرية"قدرة  ب���راءات 
االآخر، جراأة الناأي.. هكذا تكون تامة ووا�شحة، 
ان  ع��ل��ى  غيث".."القادرة  هي"اأماين  ه���ذه 
ابالغ  فل�شت  ك��ث��ري..  ورب��ي  ذل��ك  هي"..  تكون 
�شياغة  تعلمت  م��ذ  عني  اب��ح��ث  قلت"انا  ان 
عليك  فقط  اع��رف��ه��م..  م��ن  اأنفا�شي"وكذلك 
دعك  ومت�شي"..  جانبا  القدا�شة  ان"تنحي 
ر�شم  على  قادرة  وحدها  ال�شم�س  ف�  القلق،  من 
امل�شهد املختلف.. هكذا هو ال�شاعر، القادر على 
خمتلفة،  واح��دة  واأم���اين..  ال��ف��رادة..  �شياغة 
اعتاد  زمن  يف  عادية  غري  بب�شاطة"جملة  انها 
يف"اأ�شر  وقعت  ل��ذا  االإيقاع"..  ذات  يغني  ان 
ماتكتبه".. الأن الده�شة"حياة اخرى"... وجدت 
على  ق���ادرة  فهي  احل��ي��اة..  ه��ذي  بع�س  فيها 
كتابة وعيها باأبرة على خرز اللغة، هي تفا�شيل 
واخرى.. ت�شريح ممعن الدقة يف تاأمل امل�شهد، 
يف حتليله، يف الغو�س بعيدا يف تداعياته، و�شوال 
اىل جوهره.. وهذا الياأتي دفعة واحدة.. خطى 
يف الظلم.. هكذا مت�شي باأنفا�شها على ال�شطر، 
هي  والفكرة،  للقلب  دقيق  وجيب  وفق  تتحرك 
تكتب بالتاأمل، تكتب بحجر اللون له، لذا حتك 
ومن  عن"ماالتعرفه"..  بحثا  كثريا  اللغة  جلد 

هذه اللمعرفة، تولد لغتها البكر  
عن  ثيابك  تتوقف  ان  اىل  اي�شا..  تكرب  قد   "

منوها، لترتكك تكرب وحدك".
الدوائر  تلك  جارحة  املعنى،  تاأتي  اجلراأة  بهذه 
اجل�شد  مايرتكه  كل  وعابرة  العمر،  ا�شئلة  حول 
تريد  انها  تغادره،  التي  الثياب  على  ظلل  من 
تنتزع  ان  دون  الكاملة،  طاقتها  اللغة  متنح  اأن 

لونها الذي نعرفه.. اهي"اأعادة تدوير"لذا فهي 
جت�شم الفعل، لتمحنه افقه الذي ي�شعرنا به.

"اأنام كذئب واترك عيون ق�شيدتي مفتوحة".. 
التفا�شيل،  امت�شا�س  احل���ال،  ه��و  ه��ذا  رمب��ا 
الفعل،  اىل  لل�شعود  امل��ع��ن��ى،  زوائ����د  تق�شري 
املختلف،  الوعي  لكنه  مانعيه،  غري  �شيئا  لي�س 
احلوا�شي،  ق��راءات  يف  املمعن  املثري،  العميق، 

حماولة  واالأحا�شي�س،  والظل،  ال�شوء  وت�شرب 
ال��ت��اأم��ل،  مب��ك��ربات  ال�شغرية  اللحظة  ل��روؤي��ة 
اللحظة، هو قطع  تلك  الروح يف  لتج�شيم ج�شد 
وال  للمزج  المترير  ال�شيناريو..  يف  كما  ح��اد، 
انتظار الآلية الفعل االأعتيادية لتنمو، بل دم على 

فم املعنى ليكتمل املوت... 
حتت  جيدا  الوكها  الكلمات،  اأ�شرب  كنت  "انا 
تغ�شلني،  تبللني،  اجعلها  جلدي،  حتت  ا�شناين، 
بال�شعر،  اجلميلة،  بالن�شو�س  ا�شتحم  كنت 
بالعزلة  العظيم،  بالقلق  باملو�شيقى،  بالنرث، 

ال�شهية، بالع�شق"
هذه"االأماين"..  ماتفعله  اىل  تر�شدنا  هكذا 
حتاول ان جتعلنا �شهودا على خلياها التي تكرب 
النمل يف  والنحت وجتوال  العميق،  التاأمل  بفعل 

قلق الرمل.. 

وادخلها  االأوراق  ا�شعل  كنت  بل  اأقراأ..  اأك  "مل 
يف اأنفي".. 

اذن هي القراءة املا�شة للمعنى، لت�شابك الر�شم 
لي�شغي،  احلرب،  تذوب  انها  الكلمة،  وانت�شاب 
الوالدات  عن  بعيدا  نف�شه،  بناء  ليعيد  ليحرتق، 
الطبيعية، متاما كما تلد الغزالة �شجرة، او كما 

يولد العطر خطى... 
التكتب اأماين غيث لت�شرق يف ال�شهرة، بل تكتب 
لتتنف�س، لتحيا، لتجد تلك الطفلة، وتلك االأنثى، 
وتلك االأم، وتلك االإبنة فيها.. انها حتاول تكرير 
امت�شا�س  العابرة،  حلظاتها  تقطري  االأدراك، 
تلك النقمة التي كانت يف جملة غري ر�شيدة مثل 

 :
اأبي"..... اأقتل  اأن  حلمت  "كم 

ذاتها  ت���دٍور  لتعود  و���ش��ار،  ك���ان،  ال���ذي  االأب 

عليها،  م��ررن��ا  ا�شئلة  ت�شع  ه��ي  اىل"االأب".. 
اىل  ل��ت��ع��ي��دن��ا  اه��ت��م��ام��ا...  من��ن��ح��ه��ا  ان  دون 
�شوت  هي  لذا  ال�شعر...  خارج  ونظنه  ماناألفه 
منطقة  خارج  وظنناه  ماتركناه،  فراغات  ميلأ 
ال�شعر، انها جتعل من مو�شوعة"احل�شانة"مثل 
ال�شور  اط��ار  يف  ت�شعه  ه��ائ��ل..  �شعريا  فعل 
املتلحقة، املج�شمة، الدالة، لت�شل اىل اق�شى 
�شقطت  التي  ال�شرخة  التي  ال�شرخة..  حدود 
انها  ال�����ش��اع��رات،  الن�شاء  ن�شو�س  م��ن  �شهوا 
بعطرها،  ال�شعري،  الن�س  اىل  االأم��وم��ه  تعيد 
التي  الدقيقة  وتفا�شيلها  وحنانها،  وا�شئلتها، 

الجتدها يف ن�س اآخر.. 
اماين غيث.. امراأة بزمن خمتلف متاما، �شاعرة 
من طراز خا�س، مل اأعتقد انها �شتمطرين بكل 

تلك االأ�شئلة، لكنها فعلت... 

الطفل الذي تاأخذه مني  االآن 
كان  ا�شهر،  ثلثة  ملدة  الطعام  واأك��ره  اأتقياأ  جعلني  داخلي،  يف  حياته  بداأ 

ي�شبب يل الكثري من االآالم و�شعورا بالك�شل ورغبة دائمة يف النوم 
كان معي ، وكنت اأنت حني تريد اأن تراه،  ت�شع يدك على بطني كي ت�شمع 

نب�شه
الطفل الذي تاأخذه مني االآن 

جعلني اأخ�شر بع�س ا�شناين واأفقد الكثري من �شعري جعلني اأ�شمع طقطقة 
قرابة  اأنتظر  وكنت  ب�شدة  يركلني  كان   ، حاد  دم  بفقر  اأُ�شاب  و  عظامي 

ن�شف �شاعة كي يتوقف نزيف فمي كّل �شباح
الطفل الذي تاأخذه مني االآن 

�شبب يل تورمًا وانتفاخا يف قدَمي واوجاعًا يف ظهري جعل وجهي ي�شيخ قبل 
اأوانه وبقيُت اأحميه ت�شعة اأ�شهر اإىل اأن حان وقت جميئه   ف�شبب يل جرحا 

كبريًا وقطبًا كثرية ما زالت توؤملني حّتى االن
الطفل الذي تاأخذه مّني االآن 

 ، بكمادات  حرارته  اأطّفئ  وكنت  الليل  طيلة  مغ�شه  اآالم  توقظني  كانت 
اأنَت تهرب من �شوته اإىل الغرفة الثانية   كان ينام على ذراعي بينما كنَت 

متذمرًا وتقول " اأ�شكتي ابِنك" 
الطفل الذي تاأخذه مني االآن 

اأطعمته مني �شنتني، كان يرجتف حني اأ�شعر بالربد ويبكي حني اأح�ّس باالأمل 
ويتاأثر بنوع طعامي مبزاجي وم�شاعري،

وحني  ال�شغرية  القطع  من  فمه  احمي  كي  به  اأحلق  كنت  يحبو  بداأ  وحني 

علمته امل�شي �شرت اأرك�س خلفه كي ال يوؤذي نف�شه باالأ�شياء احلادة وكنت 
اأحتّمل فو�شاه حني كان يحّول البيت اإىل معركة 

فيما انت كنت تغلق اأنفك حني ت�شم رائحة اأو�شاخه فتاأمرين "غرّيي البِنك 
"

حرمت نف�شي من اأ�شدقائي، من ثياب نظيفة، من ف�شاتيني ال�شيقة،  من 
نومي،  من حريتي،من ج�شدي  للراحة،   من  وقت  العالية،  من  احذيتي 
الر�شيق الذي �شار مرتهل ومت�شققا، �شنوات ق�شيتها وانا  اقوم بكل �شيء 

بيد واحدة ، حتى يكرب 
الطفل الذي تاأخذه مني االآن 

اأحفظ كل علمة يف ج�شمه و اأذكر مواقيت لقاحاته ومتى ظهر كل �شّن من 
اأ�شنانه ، اأعرف عوار�س حزنه او فرحه، 

الطفل الذي تاأخذه مني االآن 
نطق كلمته االوىل فكانت " ماما" و يف اأول يوم له يف املدر�شة حني اأو�شلناه 
انا وانت، كان ي�شرخ باكيًا" اأماما"،  ويف كل احلفلت التي كان يرق�س 
فيها، كانت عيناه تبحثان عن عينّي انا، وكنت اأ�شمعه كلما راأى مناما قبيحا 

ي�شرخ" ماما " وحني مير�س كان يهذي ويقول "ماما"
الطفل الذي تاأخذه مني االآن 

�شار كبريا 
لدرجة اأنه لن يزعجك ولن يتعبك

ف�شار" ابَنك" انت، " ابَنك " وحدك
وجئت تاأخذه االآن

اأماين غيث:
الده�شة حياة اأخرى 

�سوتك"هو اأنت الذي التدركه".. لذا فكل ن�ش"�سوت".. هو �سوتك، ف�� كن اأنت 
لتكون �سوتك.. هذا هو جوهر ال�سعر، ورمبا نقطة ارتكاز االأبداع.. لنقل"اين 
اظن ذلك".. كي ال اأقع يف"فم من يظنون الفهم دائرة مغلقة حول غبائهم".. 
لذا فكل"ن�سو�ش احلياة هامة" الأنها حتمل �سمات من اجنبوها ب�سكل ما، الفرق 
هنا يف ارتكاز ال�سوت، يف نغمته، ويف ن�سيجه، ويف مادته االأولية التي هي لغة 
وخيال وارتكازات امل�سافة والتنا�سق والتوزيع، ورمبا لهذا يختلف 
ال�سوت، وتختلف النربه.. 

اأحمد هاتف

ارحموا االأرحام )من�سور غري �سخ�سي( 



االأ���ش��ت��اذ ط��ارق  امل��ح��ام��ي  وق��د ت�شدى 
بغداد يف  للكتابة عن  �شنوات  حرب منذ 
وزراء  منها:  ودرا���ش��ات  كتب  جمموعة 
–بغداديات  بغداد  مت�شوفة   – بغداد 

تراثية.
وجاء كتابه الرابع )الرتاث البغدادي بني 
الذي  امللكي(  والعهد  العبا�شي  الع�شر 
ليغطي  حديثًا  منه  االأول  اجل��زء  �شدر 
وال�شيا�شي  ال�شعبي  التاريخ  من  من��اذج 
لبغداد يف جمموعة مدونات طريفة داّلة.
املراأة  عن  درا�شته  اأ�شواء  الكاتب  �شّلط 
وقيان  الفقهية  وامل���دار����س  ال��ب��غ��دادي��ة 
والق�شاة  واملقامات  ومو�شيقاها  بغداد 
ال��دول��ة  ودور  واالأ�����ش����واق  واحل��م��ام��ات 
وال�شخ�شيات واملغنني واملغنيات والعلماء 
منوع  جمع  يف  واالأدب  الفقه  واأ�شاطني 
ط��ري��ف م��ن امل��ع��ل��وم��ات وال��وق��ائ��ع التي 
جاءت يف األف وخم�شمئة  �شفحة ممتعة 

ت�شتحق القراءة واالإ�شادة.

من طرائف الكتاب
عن  احلديث  الكتاب  مقدمات  يف  ج��اء 
الثلث  يف   البغدادي  عند  الراأ�س  غطاء 

اأ�شار  وق��د  الع�شرين،  القرن  من  االأول 
االجتماعية  العيوب  من  اأن  اإىل  املوؤلف 
اآنذاك اأن يخرج الرجل خارج منزله دون 
الراأ�س  اأغطية  عن  متحدثًا  راأ�س  غطاء 

املختلفة يف ذلك الزمان ومنها:
-�شدارة امللك في�شل االأول والتي �شميت 

بالفي�شلية وارتداها موظفو الدولة.
ال�شوداء  ال�شدر  حممد  ال�شيد  -عمامة 
وه���و رئ��ي�����س جم��ل�����س االأع���ي���ان ورئ��ي�����س 

الوزراء �شنة 1948.
- طربو�س الوزير �شا�شون ح�شقيل. 

�شكنها  مم���ن  ب���غ���داد  ���ش��ك��ان  -ع���ق���ال 
وجراوية �شكانها.

ذلك  وغ��ري  والفينة  والكلو  -الك�شيدة 
من تفا�شيل طريفة.

حرامي بغداد
فيلم  الع�شرين  القرن  من�شف  ا�شتهريف 
ب��غ��داد( عن  با�شم )ح��رام��ي  اأم��ري��ك��ي 
ال�شينما  دور  وعر�شته  �شابو،  ال�شبي 
ط��ارق  لكن  لطرافته،  م���رارًا  ال�شعبية 
حرب ياأخذنا اىل �شفحة  الل�س الظريف 
القا�شم  اأب��و  دّرب��ه  ال��ذي  )اب��ن حمدي( 

البغدادي يف القرن الرابع الهجري.
وكان ابن حمدي �شابقًا لل�شيد روبن هود 
ب�شنوات وهو ي�شرق الزناكني )االأغنياء( 

وي�شرف على الفقراء.
قوافل  على  ي�شتويل  ح��م��دي  اب��ن  ك��ان 
ولكنه  ق�شرًا  )ح�شته(  وي��اأخ��ذ  التجار 
كان قد اتفق مع مدير �شرطة بغداد على 
ت�شليمه ح�شة مما  يفي�س وملا نكث ابن 
حمدي االتفاق اأمر رئي�س ال�شرطة بقتله.

خمترب حممود فهمي دروي�ش
ع���رف ال��ن��ا���س امل��خ��ت��ربات ال��ر���ش��م��ي��ة 
اأهلي  خمترب  اأقدم  لكن  اليوم،  واالأهلية 
يحلل  االأمرا�س يف بغداد اأ�ش�شه االأ�شتاذ 
)خمترب  با�شم   1936 عام  نحو  دروي�س 
ابن �شينا(. واالأ�شتاذ فهمي دروي�س عامل 
العلوم  يف  ظليع  فهو  خ��ا���س  ط���راز  م��ن 

وهو  املخترب  اإج��ازة  منحه  ما  الطبيعية 
واحدًا من  وكان  واالأدب  اللغة  اأ�شتاذ يف 
موؤلفي تاريخ بغداد مع الدكتور م�شطفى 

جواد يف �شتينات القرن املا�شي!

عي�سة بنت البا�سا
البلط  ب�)�شيدات  اخلا�س  الف�شل  يف 
من  االأول  الن�شف  يف  ببغداد  العثماين 
تاأثري  يتحدث حرب عن  الثامن(  القرن 
اأحمد  )مثل  العثمانيني  ال��والة  زوج��ات 
با�شا  واإ���ش��م��اع��ي��ل  با�شا  وح�شن  با�شا 
يف  ال�شيا�شة  م��ق��درات  على  و���ش��واه��م( 

بغداد وما جاورها:
 يف مقربة زمرد خاتون املقرن�شة )وهي 
زوجة اخلليفة امل�شت�شيء( بالكرخ دفنت 
الذي  اجلديد  با�شا  ح�شن  زوجة  عائ�شة 
با�شمه،  با�شا  ح�شن  جديد  �شارع  �شمى 
ال�شم�س  تطل  مرتفعة  مقربتها  وكانت 

عليها، لذلك غنى االأطفال ببغداد:

طلعت ال�شمي�شة  
على قرب عي�شة

عي�شه بنت البا�شا 
تلعب باخلرخا�شة

وعي�شه هذه زوجة ح�شن با�شا وابنة واٍل 
�شبقه هو اأحمد با�شا.

مئتان وع�سرون مادة
كتاب  م��ن  االأول  اجل���زء  ف���اإن  وب���ع���د.. 
اأك���رث من  ال��ب��غ��دادي( يجمع  )ال����رتاث 
بغداد  �شابئة  يف  ب��غ��دادي��ة  م���ادة   220
ودراوي�����ش��ه��ا  ومت�شوفتها  وخطاطيها 
وتقاليدها  وعاداتها  و�شاغتها  ون�شائها 
و���ش��خ�����ش��ي��ات��ه��ا ال�����ش��ع��ب��ي��ة وح��ك��ام��ه��ا 
ودور  وملهيها  وراق�شاتها  ومطربيها 
واأعيادهم  اأهلها  واأزي���اء  فيها  العبادة 
اإ�شافة  ي�شكل  م��ا  اأح��زان��ه��م،  وطقو�س 
العراقي  للرتاث  متابع  لكل  طيبة  نوعية 

االأ�شيل.

 با�شم عبد احلميد حم�دي

بغداديات طارق حرب

 اهتم الكثري من االأدباء وال�سا�سة وعموم املثقفني العراقيني 
مبدنهم فكتبوا عنها وعن تواريخ ظهورها كمنتجعات �سكانية  وعن 

عادات اأهلها ووقائعهم ال�سعبية والتاريخية.
وحظيت بغداد عند مثقفيها وعاريف ف�سلها بالكثري من املوؤلفات 

التاريخية والفولكلورية مما اليحاط بتفا�سيله يف مقالة ق�سرية 
كهذه، وح�سبنا اأن ن�سري اإىل جهود االأ�ساتذة م�سطفى جواد واأحمد 

�سو�سة وميخائيل عواد وحممود فهمي دروي�ش وعزيز جا�سم 
احلجية وعبد احلميد العلوجي واأحمد اجلزراوي وخالد ال�سعدون 

و�سواهم يف ال�سنوات االأخرية.
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صور حكايات 

 

تاأجيل جل�شة  اإىل  العراقي،  االأعيان  رئي�س جمل�س  نائب  الهادي اجللبي،  ا�شطر احلاج عبد 
يوم اخلمي�س 6 حزيران 1957 ب�شبب اإ�شابة �شالح جرب بنوبة قلبية، وحتّول املجل�س اإىل حالة 
�شياح. ومل تفد مع �شالح جرب معاجلات االأطباء الذين هرعوا اإىل املجل�س، اإذ لفظ اأنفا�شه 
االأخرية يف قاعة جمل�س االأعيان بعد اإ�شابته بنوبة قلبية ل� 16 دقيقة عن عمر ناهز 62 عامًا.  
وكانت اجلل�شة قد عقدت يف ال�شاعة العا�شرة واأربعني دقيقة من �شباح يوم اخلمي�س ال�شاد�س 
من حزيران عام 1957، وبعد تلوة خل�شة اجلل�شة ال�شابقة تكلم ن�شرة الفار�شي معلقًا عن 
ل اأو تهمل"، فرد عليه  تلوة اأ�شئلته يف اجلل�شة ال�شابقة اأثناء غيابه وقال: "كان االأَوىل اأن توؤجَّ
نائب رئي�س املجل�س باأن املجل�س وافق على تلوتها، ويف هذه اللحظة اأ�شيب �شالح جرب بنوبة 
اليوم، فقد ح�شر جل�شة جمل�س االأعيان  اإذ كان القدر على موعد معه يف �شباح ذلك  قلبية 
برغم اأن اآثار املر�س كانت بادية عليه، اإال اأنه كان �شاحك الوجه وتبادل التحية مع عدد من 
االأعيان ثم اجته نحو اأحمد خمتار بابان نائب رئي�س الوزراء )كان رئي�س الوزراء نوري �شعيد 
يف كراجي بباك�شتان على راأ�س الوفد العراقي الذي ح�شر املجل�س الوزاري مليثاق بغداد(، وبعد 
مرور دقائق قليلة ارتفعت �شربات ال�شيد عبد املهدي على املن�شدة وكان نائب رئي�س املجل�س 
اأ�شئلة ال�شيخ ال�شبيبي اىل امل�شوؤولني فاجتهت االأنظار نحو م�شدر ال�شوت واإذا ب�شالح  يتلو 
وارتفعت  يفعل؟  ماذا  يدري  ال  م�شطربًا  املهدي  عبد  بال�شيد  واإذا  قلبية  بنوبة  م�شابًا  جرب 
اىل  ت�شري  ال�شاعة  وكانت  امل��اء(،  جيبوا  طبيب..  اأقرب  خابروا   .. )طبيب  ت�شرخ  االأ�شوات 
العا�شرة.  والدقيقة  ع�شرة  احلادية 
وان��ط��ل��ق��ت ال����ن����داءات ال��ت��ل��ف��ون��ي��ة 
اأح��م��د  وت��ع��اون  االأط���ب���اء  ت�شتدعي 
اجللبي  املهدي  عبد  واحل��اج  خمتار 
باملاء،  جرب  �شالح  وج��ه  م�شح  على 
والربع  ع�شرة  احلادية  ال�شاعة  ويف 
اأطباء  و�شل الطبيب ب�شحبة رئي�س 
ح�شن  حممد  د.  اأعقبه  ثم  ال�شرطة 
�شلمان والدكتور عبد االأمري علوي 
وزي����ر ال�����ش��ح��ة ف��ال��دك��ت��ور ك��رج��ي 
ع�شرة  احلادية  ال�شاعة  ويف  ربيع.. 
عبد  احل��اج  خ��رج   )27( والدقيقة 
الهادي اجللبي من القاعة وهو يبكي 
فعرف الواقفون يف مدخل القاعة اأن 

�شالح جرب قد وّدع احلياة.
 وح��ك��اي��ة ه���ذه ال�����ش��ورة ه��ي اآخ��ر 
خ��ط��اب ل��ل�����ش��ي��د ���ش��ال��ح ج���رب ي��وم 

ال�شاد�س من حزيران للعام 1957.

يقول الفنان وال�شديق العزيز املغرتب روميو يو�شف: كان مقر فرقة 
الر�شيد  الفني احلديث عبارة عن �شقة تقع عند بداية �شارع  امل�شرح 
اأنا  اأع�شاء الفرقة،  من ناحية الباب ال�شرقي، كنا نلتقي يوميًا، نحن 
واملاكيري يو�شف �شلمان وعبد القادر رحيم وعلي يا�س ويو�شف العاين 
و�شامي عبداحلميد وعبد الواحد طه وجميد العزاوي ومقداد العامل 
يو�شف  االأ�شتاذ  قدم  املقر  هذا  يف  اأن  اأتذكر  يزوروننا.  كانوا  وزملء 
العاين حما�شرة مو�شيقية غنائية عن فريوز والرحابنة الأنه �شبق واأن 
عمل يف بريوت وتعّرف عليهم عن كثب، كانت حما�شرة ناجحة بحق، 
عاد  حينما  املو�شيقية.  الفوا�شل  اأدي��ر  كنت  اأن��ا  بهم،  ال�شقة  ت  غ�شّ
الفنان قا�شم حممد من مو�شكو حيث كان قد تخرج من معهد كيت�س، 
وهو اأ�شًل ع�شو الفرقة قبل �شفره للدرا�شة، ح�شر مل�شاهدة م�شرحية 
)املفتاح( و�شاهد جمموعة من ال�شباب احليوي واملندفع، قرر اأن يقوم 
باإخراج ثلثية )اأزفالدو دراكون( التي قام هو برتجمتها. وقد تكون 
اأربعة  اختار  البلد،  نحو م�شرح جتريبي يف  اأول خطوة  الثلثية  هذه 
ممثلني: �شلح الق�شب وخليل عبدالقادر وناهدة الرماح واأنا روميو 
اكت�شاف جديد، فكل  اأننا يف  لنا  تبني  االأوىل  القراءات  يو�شف. ومنذ 
ممثل عليه اأن يتقم�س اأكرث من �شخ�شية ويلعب اأكرث من دور، مل نعاِن 
احلكاية  يف  فمثًل  بالتف�شيل،  �شيء  كل  ي�شرح  كان  قا�شم  الأن  كثريًا 
األعب  اأن  الذي �شار كلبًا( كان علّى  الرجل  والتي هي) حكاية  االأوىل 
دور مدير م�شنع ومن واجبي اأن اأعلِّم �شلح الق�شب كيف ينبح، الأن 
امل�شنع الذي اأديره كان بحاجة اإىل كلب حرا�شة. وهناك م�شهد احلب 

بني �شلح وناهدة وهما جال�شان يف حديقة عامة فيها اأ�شجار وطيور، 
ونخلق  والع�شافري  االأ�شجار  بدور  نقوم  القادر،  عبد  وخليل  اأنا  كنا، 
الثلثة.  االأعمال  يف  جناح  اأمي��ا  جنحنا  وقد  جميًل،  رومان�شيًا  ج��وًا 
كانت التمارين ت�شري ب�شكل �شل�س وجميل الأن الكل كان م�شتمتعًا والأن 
يف  اأنني  اأتذكر  رائعًا،  كان  واالكت�شاف  متامًا  جديدة  كانت  التجربة 
اأحد االأيام ح�شرت متاأخرًا ب�شبب عملي يف االإذاعة وكنت قد تناولت 

غدائي اأي�شًا، تركني قا�شم األتهم الطعام ثم �شاألني :
-ه�شه ح�شرتك تريد متثل بعد اأن انرت�شت معدتك بالطعام؟

-اأحاول
قا�شم  االأ�شتاذ  �شحك  التمارين،  وب��داأت  من�شدة  فوق  بخّفة  قفزت 

وقال:
-ه�شه بعد ما اأخاف على العمل.

وحكاية هذه ال�شورة التي هي بتاريخ 1969-1-29
ميينًا �شلح الق�شب، روميو يو�شف، خليل عبدالقادر، جزء من ناهدة 

الرماح وهي جال�شة واملعد واملخرج قا�شم حممد، م�شرح بغداد.

مهم جدا 
 اليحق الأي �سخ�ش او موؤ�س�سة او جملة او �سا�سة او مواقع الكرتونية 

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

احلق بذلك وبعك�سه �ستكون املحاكم هي الفي�سل.
مقداد عبد الر�شا

�شيد ال�شمك من املهن القدمية يف العامل التي مار�شها االإن�شان، فمن املاأثور 
و�شف  من  اأول  اأن  ويوؤثر  البنه،  علمها  قد  اآدم  اأبناء  اأحد  اأن  القدماء  عند 
يهيم  االأ�شماك  من  معينًا  نوعًا  اأن  كيف  بنّي  اإذ  )اإيليان(  هو  ال�شمك  طعم 
باحل�شرات كغذاء له وكيف ا�شتفاد ال�شيادون من هذه ال�شفة للإيقاع به. 
ومن الطريف اأن )�شانك يو( الذي عا�س يف ال�شني  قبل امليلد كان يتح�شر 
على املا�شي اجلميل اإذ يقول:"يف الع�شور الذهبية التي م�شت كان االأباطرة 
العطوف  القلب  وطعمهم  االإر���ش��اد  وخيطهم  احلكمة  ق�شبتهم  �شيادين، 
اأ�شماكهم."  واأداء الواجب نحو املواطنني، كان العامل كله بحرهم وال�شعب 
وهناك طرق عدة  القدم،  منذ  ال�شمك  �شيد  ال�شيادون  العراق عرف  ويف 
ا�شتعملوها للإيقاع بال�شمكة اأهمها: ال�شيد بالنّتالة، وهي طريقة م�شهورة 
على  فلينة  فيها  وتثبت  الُطعم  ذات  ال�شغرية  وال�شّنارة  على اخليط  تعتمد 
بال�ش�س،  وال�شيد  ال�شمكة.  ال�شياد حركة  م�شافة من اخليط كي يلحظ 
اأمنت وتو�شع بدل  اأكرب وخيطها  اأنها تكون عادة  اإال  للنّتالة  طريقة م�شابهة 
لبع�س  الذي يرمى على بعد منا�شب ويرتك  لتغطي�س اخليط  ثّقالة  الفلينة 
الوقت ويجذب بعد ذلك بوا�شطة البكرة. وال�شيد بالفالة، والفالة معروفة 
يف كل اأنحاء البلد وهي على �شكل كف واأ�شابع تثبت بوا�شطة مربد بطول 
مرت ون�شف املرت تقريبًا فاإذا ما راأى حامل الفالة �شمكة كانت هدفه. وقد 
او  باحلّذافة  وال�شيد  ال�شتعادتها.  الفالة  بربط حبل يف  الهور  اأهل  احتاط 
ال�شّلية وتكون على نوعني: نوع كبري على �شكل �شبكة م�شتديرة قطرها نحو 
3 اأمتار يت�شل يف و�شطها حبل مي�شك به ال�شياد ويحيط بها حبل اآخر على 
هيئة حلقات من الر�شا�س وترمى، فاإذا ما�شادفت اأ�شماكًا حجزتها حتتها.
 17 ال�  على  تربو  اأنها  اإال  االأ�شماك  ل�شيد  الطرق  كل  لذكر  املجال  اليت�شع   
طريقة. وحكاية هذه ال�شورة هي لوحة تعود اىل العام 1922 ر�شمها الرحالة 

)جار�س وليم( لنهر دجلة وطريقة �شيد ال�شمك بوا�شطة ال�شبك.
امل�شدر/حامد جا�شم حممد/ العاملون يف النفط 1972

السنة الرابعة عشرة العدد )347( 7 تشرين الثاني 2019 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

41 40



وتك�شف "ال�شبكة العراقية" عن كيفية ح�شول 
دليًل   )16( على  القاد�شية  جنايات  حمكمة 
اأحد  �شد  اأمامها  املقامة  بالدعوى  مت�شًل 
مليار   )16( مبوجبها  �شاع  والتي  املوظفني، 
دينار ل�شالح �شركة اأهلية، واملبلغ ميثل قيمة 
اإذ  الزراعي،  امل�شرف  من  امل�شتلم  القر�س 
قّدمت ال�شركة عقارًا ليكون �شمانًا للقر�س، 
ذلك  اأن  والوثائق  التحقيقات  من  تبنّي  لكن 

امل�شتلم،  املبلغ  اأم��ام  �شيئًا  ي�شاوي  ال  العقار 
وهناك من تلعب بقيمته.

)�شبخة( ب�25 ملياراً!
عليها  اطلعت  التي  الق�شية  حيثيات  يف  جاء 
ال�شركات  اإح��دى  اأن  العراقية"  "ال�شبكة 
االأهلية اأقدمت على طلب قر�س من امل�شرف 
�شمانة  عليه  للح�شول  وق��دم��ت  ال��زراع��ي، 
دي��ن��ار  م��ل��ي��ار   )25،956( بقيمة  ع��ق��اري��ة 

بح�شب القيمة التقديرية للك�شف الذي اأجراه 
املتهم يف هذه الق�شية وهو موظف يف دائرة 
الت�شجيل العقاري يف الديوانية، وهذا الرقم 
اأجل  من  للم�شرف  مقنعًا  يبدو  ال��ورق  على 
�شرف القر�س، لكن املفاجاأة اأن العقار الذي 
تبلغ م�شاحته الكلية )3000( دومن يقع خارج 
و�شفه  ميكن  بل  بال�شكان،  املاأهولة  املناطق 
اأو ماء فيه وال  اأنه )�شبخة( اأي ال زرع  بدقة 
ي�شد جزءًا ي�شريًا من قيمة القر�س امل�شروف 
الحقًا لتلك ال�شركة بقيمة )16( مليار دينار.
تقدير  يف  بها  املعمول  ال�شوابط  وف��ق  وعلى 
ك�شمان،  املقدم  للعقار  امل�شابهة  العقارات 
والتي اطلعت عليها "ال�شبكة العراقية"، فاإن 
دينار  األف  تبلغ )750(  الواحد  الدومن  قيمة 
ب���)15(  املتهم  املوظف  ق��ّدره��ا  فيما  فقط، 
بذلك  وه��و  �شعفًا،   )20( اأي  دينار،  مليون 
عمدًا  واأح���دث  والتعليمات،  االأوام���ر  خالف 
ال�شرر باأموال امل�شرف الزراعي مب�شاعفته 
ما  ووف��ق  للقر�س،  العقارية  ال�شمانة  قيمة 

جاء يف قرار احلكم ال�شادر بحقه.
قرو�س مهدورة

النزاهة  هياأة  اىل  املحالة  للق�شايا  املتابع 
واالأحكام ال�شادرة مبوجبها من قبل املحاكم 
ق�شايا  من  الهائل  الكم  يجد  املتخ�ش�شة، 
امل�شرف  قرو�س  ب�شرف  املتعلقة  الف�شاد 
القرو�س  تلك  اأفقد  ال��ذي  االأم��ر  ال��زراع��ي، 
يف  اال�شتثمار  واق��ع  على  �شلبًا  واأّث���ر  هدفها 
م��زورون  هم  واملنتفعون  ال��زراع��ي،  القطاع 
وفا�شدون حتايلوا على القانون ب�شتى الطرق.

نف�شه  عن  التهمة  دفع  الق�شية  بهذه  املتهم 
اأمام حمكمة جنايات القاد�شية، وقال بح�شب 
"جاء  بحقه:  ال�شادر  احلكم  قرار  اأورده  ما 
تقدير قيمة العقار وفقًا للتعليمات وال�شوابط 
املعمول بها عام 2015، واأن ما قّدره اخلرباء 
الق�شائيون كان غري منطقي، الأن العقار ملك 

�شرف ويقا�س باملرت ولي�س بالدومن".
هوؤالء اخلرباء املنتخبون من حمكمة التحقيق 
ال�شتة ع�شر على  االأدلة  تقريرًا �شمن  قدموا 
خالية  "االأر�س  اأن  فيه  ذك��روا  املتهم،  اإدان��ة 

تك�شف التالعب
يف القرو�س الزراعية

مليار دينار

اأموال �سخمة للدولة �ساعت نتيجة التزوير يف معامالت القرو�ش امل�سرفية 
احلكومية، اإذ تالعب املزورون بال�سندات واالأوراق الر�سمية، وبولغ كثريًا 

بتقدير قيمة ال�سمانات العقارية مقابل احل�سول على تلك القرو�ش مبليارات 
الدنانري، واآخر ما مت الك�سف عنه، هدر باملال العام بقيمة )16( مليار دينار 

لقر�ش زراعي نبتت بني جنباته بذور الف�ساد.

 

ب�شري الأعرجي

16
َزَرع الف�شاد فَح�شد

 !
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رملية  كثبان  وفيها  امل�شيدات واخلدمات  من 
وال و�شائط �شقي اأو قنوات للري وال خملفات 
مليون  تبلغ  الواحد  ال��دومن  وقيمة  للح�شاد 

دينار".
لكنه  مليون،  اإىل  األفًا   750 من  املبلغ  ارتفع 
بالتاأكيد مل ولن ي�شل اإىل 15 مليونًا كما قّدره 

املوظف لقيمة الدومن الواحد.
الأدلة ال�شتة ع�شر

االأدلة ال�شتة ع�شر التي توفرت لدى املحكمة، 
ذات ال�شلة بالدعوى، متثلت ب�شكوى امل�شرف 
الزراعي التعاوين التي تعززت باأقوال املمثل 
واأق��وال  العقاري  الت�شجيل  لدائرة  القانوين 
االإداري  التحقيق  وحَما�شر  االإثبات  �شاهد 
املعنية  للدوائر  التحقيقية  اللجان  وحما�شر 
الرقابة  دي���وان  وت��ق��اري��ر  ال��دع��وى  مبو�شوع 
و�شوابط  الق�شائيني  وتقدير اخلرباء  املالية 
بلدية  مديرية  وكتب  العقارات  اأقيام  تقدير 
يف  العقاري  الت�شجيل  ومديرية  الديوانية 
العقار  ع��ل��ى  الك�شف  وحم�����ش��ر  ال��دي��وان��ي��ة 
م��و���ش��وع ال��دع��وى وا���ش��ت��م��ارات ال��ب��لغ��ات 
مل��ك��ت��ب حت��ق��ي��ق��ات ال��ن��زاه��ة يف ال��دي��وان��ي��ة 
املقدمة  للعقارات  العقاري  الت�شجيل  و�شور 
وكتب  ال�شركة  قبل  من  عقارية  ك�شمانات 
والعدل  املالية  الرقابية يف وزارتي  الدوائر 
اأدل��ة  وه��ي  والتحري،  االنتقال  وحما�شر 
اىل  ا�شتنادًا  املتهم  الإدان��ة  ومقنعة  كافية 
امل��ادة  اأح��ك��ام  وف��ق  اإل��ي��ه  املوجهة  التهمة 
هذه  وم��ع  العقوبات.  ق��ان��ون  م��ن   )340(

اإن  وق��ال  اليه،  وّج��ه  ما  املتهم  اأنكر  االأدل���ة، 
�شعر  واإن  اأ�شعارها،  ارتفعت  "العقارات 
دينار  مليون   )15( مببلغ  تقديره  مت  ال��دومن 
ب�شبب ا�شت�شلح االأر�س وزراعتها باحلنطة 
لكن  العلقة".  اأ�شحاب  قبل  من  وال�شعري 

املحكمة مل تقتنع مبا قاله املتهم اأمامها.
الغائب عن اللجنة..

وبح�شب حيثيات الق�شية، فاإن هناك خمالفة 
االأر���س  على  الك�شف  ب��اإج��راء  متثلت  مهمة 
ح�شور  دون  م��ن  للقر�س  ك�شمان  املقدمة 
التعاوين  الزراعي  امل�شرف  خمّول  توقيع  اأو 
��اح مل  امل�����شّ امل��وظ��ف  اأن  كما  ال��دي��وان��ي��ة،  يف 
تقدير  ك�شف  حم�شر  يف  العقار  موقع  يحدد 
اأو  البلدية  حدود  داخل  كان  اإن  العقار  قيمة 
خارجها، واملوقع مهم جدًا يف تقدير القيمة.

النزاهة  ه��ي��اأة  اىل  اأح��ي��ل  ��اح  امل�����شّ امل��وظ��ف 
العام،  باملال  هدر  اىل  اأدى  بفعل  ال�شرتاكه 
وزارة  يف  املخت�شة  اجلهات  فوحتت  وكذلك 
مع  االإداري  التحقيق  اإج��راء  لغر�س  املالية 
اإدارة امل�شرف الزراعي التعاوين يف الديوانية 
املنّظم  العقار  قيمة  تقدير  ك�شف  العتمادها 

االأ�شويل م������ن ق��ب��ل  املوظف 

واملوظف الفني فقط من دون اإ�شراك خمول 
الذي  العقار  قيمة  تقدير  جلنة  يف  امل�شرف 
اللجنة  ن�شاب  اكتمال  عدم  اىل  غيابه  اأدى 

بجميع اأع�شائها الثلثة.
�شرف  مت  املخالفات،  تلك  من  الرغم  وعلى 
متر  مل  الق�شية  لكن  دي��ن��ار،  مليار   )16(
جنايات  حمكمة  اأ�شدرت  فقد  عقاب،  بدون 
القاد�شية االحتادية قرارًا ب�شجن املتهم �شبع 
الزراعي  للم�شرف  احلق  واإعطاء  �شنوات، 

بطلب التعوي�س اأمام املحاكم املدنية.
املت�شررون..

ق�����ش��ي��ة ���ش��رف ال��ق��رو���س م���ن امل�����ش��ارف 
بطرق  ال��زراع��ي  الواقع  لتطوير  املخ�ش�شة 
ف�شاد  تتعدى  امل�شاألة  فرمبا  تنتِه،  مل  ملتوية 
الر�شا  يدفعون  واأ�شخا�س  و�شركات  موظفني 
مقابل احل�شول على مئات املليارات.. الواقع 
منظومة  وهناك  ي�شتفحل،  الف�شاد  اأن  يقول 
العراق.  ث��روات  لنهب  باإتقان  عملها  تن�ّشق 
تف�شح  ب���داأت  الف�شاد  ق�شايا  اأن  و�شحيح 
مواجهة  لكن  فيها،  املتورطني  االأف���راد  عن 
العمل  من  املزيد  اىل  بحاجة  املنظومة  تلك 
اجلميع  الأن  اجل��م��اع��ي،  وال��دع��م  احلقيقي 
ال�شرر  يقف  ول��ن  الف�شاد،  من  ت�شرروا 

عند حد معني.

تتحفظ ال�شبكة على ن�شر  
اال�شماء والوثائق ل�شريتها
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عبد احلليم الرهيمي

ا�شتذكار

قد يبدو الأمر مده�شًا وم�شتغربًا ومعيبًا اأن 
ت�شهد الكثري من البلدان، ومنها العراق ولبنان، 

احتجاجات تندد باجل�ع وتطالب باأب�شط 
احلق�ق عقداً بعد اآخر دون اأن ت�شتجيب لها 

ال�شلطات احلاكمة املتعاقبة

)بطني دائمًا على حق(!

كان الو�شف االأكرث �شيوعًا وتعبريًا حلركة االحتجاجات االأخرية ال�شخمة يف لبنان هو 
اأو ثورة جياع فّجرها اإ�شدار احلكومة قرارات جائرة بفر�س �شرائب  اأنها: انتفا�شة 
جديدة على املواطنني بحجة �شد العجز يف املوازنة ، بينما املواطنون يعانون اأ�شًل من 
وال�شحة  التعليم  متطلبات  تلبية  عن  والعجز  العمل  فر�س  وانعدام  العي�س  م�شاعب 
الباهظة الثمن، يف حني تنعم الطبقة احلاكمة بكل االمتيازات واملغامن امل�شروعة وغري 

امل�شروعة، على االأكرث، التي توفر لها حياة مرّفهة وحتى مبّذرة ال تعرف معنى العوز.
العام 1972  اىل  الذاكرة  بي  اأعادت  واأهدافها  و�شعاراتها  اللبنانية هذه  ثورة اجلياع 
حني قدمت حديثًا اإىل لبنان ف�شهدت تظاهرة الآالف اللبنانيني وهم ينددون بال�شلطة 
البطن  منتفخ  لرجل  دمية  و�شعت على ظهرها  وقد  اآب(  )بيك  وراء عربة  وي�شريون 
وكتب على بطنه هذه بحروف بارزة )بطني دائمًا على حق(. املتظاهرون كان تعبريهم 
هذا عن ثورة اجلياع بال�شوت وال�شورة، وحني �شاألت عن �شبب رفع هذا ال�شعار وما 
اآنذاك  اللبنانية  اجلمهورية  رئي�س  من  ت�شخر  اأنها  املتظاهرين  اأحد  يل  اأو�شح  يعنيه 
وهو  االآخرين  على  به  يزايد  الذي  القول  دائمًا  ي��رّدد  كان  الذي  فرجنية(  )�شليمان 

)وطني دائمًا على حق(.
العراق  البلدان، ومنها  الكثري من  ت�شهد  اأن  االأمر مده�شًا وم�شتغربًا ومعيبًا  يبدو  قد 
اأن  دون  اآخ��ر  بعد  عقدًا  احلقوق  باأب�شط  وتطالب  باجلوع  تندد  احتجاجات  ولبنان، 
ت�شتجيب لها ال�شلطات احلاكمة املتعاقبة، اإذ ترتاكم هذه امل�شاكل دون حلول رغم توفر 
اإمكانيات هذه احللول لو توفرت لها االإرادة ال�شيا�شية والنزاهة واالإخل�س واحلر�س 
والفا�شدين،  الف�شاد  والوطن، وق�شي بحزم على  املواطنني  العام وم�شالح  املال  على 
ووظفت خريات البلد واإمكاناته للبناء واالإعمار وتوفري اخلدمات وفر�س العمل و�شبل 
رياء  ال  حقًا  اللبنانيون  ويقول  نقول  حتى  واأم��ان،  واح��رتام  بكرامة  املواطنني  عي�س 

ومزايدة : )وطني دائمًا على حق(!
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هذه ال�شيادة الن�شوية )احلديثة( تعود بالرجال 
اال�شتقواء  اىل  احل�شرة-  م��ن  �شيء  –مع 
بالتاريخ واالأجماد يوم كان اليونانيون يعدون 
جمتمعة،  االأر����س  لق�شايا  مقيا�شًا  ال��رج��ل 
الرجال( قادر على  امل��راأة فهي )نوع من  اأما 
)االإجن��اب(، وعند االإغريق كان الرجل رمز 
اجلمال والقوة، يف حني كان قدامى امل�شريني 
خوفًا  النيل  يف  )ح�شريًا(  فتياتهم  يرمون 
فهو  االأوالد،  ولي�س  البنات،  واأد  اأم��ا  وطمعًا، 
من اأعراف )بع�س( القبائل يف ع�شر ما قبل 
االإ�شلم مثلما كان عادة مار�شتها العديد من 
املراأة  ت�شبح  حتى  جرى  الذي  فما  ال�شعوب، 
رمز اجلمال والقوة وال�شلطة، وعنوان الذكاء 
اأواًل(،  )ال�شيدات  �شعار  ويرتفع  واالإب����داع، 
على  والوقوف  الذكريات  اإال  للرجل  تبقى  وال 

االأطلل؟!

حقائق اأولية
التي  هي  �شعودًا  الع�شرين  القرن  منجزات 
قلبت املوازين، فقد اأ�شارت اإحدى الدرا�شات 
اإىل اأن املراأة من الناحية الفيزيائية تاأتي بعد 
الرجل من حيث االإ�شابة بال�شيخوخة لتمتعها 
بقوة مقاومة ورغبة يف البقاء تفوق تلك التي 
اأ�شهمت  وقد  م��رات،  ثلث  الرجل  بها  يتمتع 
الن�شاء  على  االإب��ق��اء  يف  الطبية  املبتكرات 
عمر  من  اأك��رث  �شنوات   )7-6( عمر  مبعدل 

الرجل، وهذا املعدل اآخذ باالزدياد!
اأعقبته...  التي  وال�شنوات  الع�شرون  القرن 
���ش��ف��ع��ات م��ت��ع��اق��ب��ة ت��وج��ه��ه��ا االك��ت�����ش��اف��ات 
ي�شبه  مبا  الرجل  عامل  اىل  العلمية  واملباحث 
اخلرب  ن��ق��راأ  الطبي  امل��ي��دان  ففي  االن��ت��ق��ام، 
يتمتع مب��ه��ارات خا�شة  امل���راأة  ال��ت��ايل: )م��خ 
ال ت��وج��د يف م���خ ال���رج���ل، وم��ن��ه��ا احل��ا���ش��ة 
ال�����ش��اد���ش��ة(... ث��م��ة درا���ش��ة اأج���ري���ْت على 
معدل  )اأن  اأك���دت  ب�شرية  م��وم��ي��اء   )200(
الن�شاء(...  ل�شالح  مطلقة  ب�شورة  االأعمار 
اأن جمموعة من علماء النف�س  بّلة  زاد الطني 
اإىل  تو�شلوا  والت�شريحي  اجل�شماين  والطب 
يف  الرجل  على  تتفوق  امل��راأة  )اأن  مفاده  راأي 

قوة الذاكرة وحدة ال�شمع والب�شرة واملهارات 
من  اأب��ط��اأ  واأن��ه��ا  امل��لح��ق��ة،  ودق���ة  ال�شفهية 
الن�شيان،  يف  منه  واأ���ش��رع  احل��ب  يف  ال��رج��ل 
القلب  الأم��را���س  منه  عر�شة  اأق��ل  اأن��ه��ا  كما 
وال�شرايني و�شغط الدم... ثم اإنها اأقوى منه 
قدراتها  بدليل  التحمل  على  وطاقة  ج�شمانيًا 
وال���والدة  احل��م��ل  على  الهائلة  اال�شتثنائية 
واالإجناب(. وكلم كثري مل اأ�شاأ االإ�شارة اإليه 
�شلطة  م��ن  للرجل  تبقى  م��ا  اأخ��د���س  ال  حتى 
وهيبة وقوة مزعومة. ومع ذلك كله، ال ميكن 
اأن نتجاوز هذا اخلرب )العلمي( الرقمي املثري 
للجدل ب�شبب ظرافته، فقد تو�شل العلماء اىل 
اأطول  اأن )ل�شان املراأة(  اإىل  )حقيقة( ت�شري 
 )15-10( من  يقرب  مبا  الرجل  ل�شان  من 

ملمرتًا!!

حوار �ساخب
كان من الطبيعي اأن تثري مثل هذه )االأخبار( 
الرجال،  اأو�شاط  بني  )اجل��دل(  من  عا�شفة 
م�ش�س،  على  را�ٍس  اىل  ب�شدة  معرت�س  فمن 
ومن �شاخر اىل موافق لو �شّحِت املعلومات.. 
وهكذا يرى الدكتور قا�شم حممود اأن ما يقّره 
القبول  يجب  ال��ت��ي  احل��ق��ائ��ق  م��ن  ه��و  العلم 

نف�شها  العلمية  اأن احلقائق  امل�شكلة  لكن  بها، 
فاإن  وعليه  باملئات،  وال�شواهد  ثابتة،  لي�شت 
ذاك  اأو  اجل��ان��ب  ه��ذا  يف  امل���راأة  )اأف�شلية( 
)اإذا �شّحت( تقت�شي اأن ال تزعج الرجل، فهو 
اأن  يفرت�س  التي  اأف�شلياته  بال�شرورة  ميتلك 
والكلم  ذل��ك،  ومع  الن�شاء..  غ�شب  تثري  ال 
يف  ب��اأن  مقتنع  فاأنا  حممود،  للدكتور  م��ازال 
تتفوق  ق��وة  نقاط  البايولوجية  امل��راأة  تكوينة 
املتوفر  ح��دود  يف  لكنني  ال��رج��ل،  على  فيها 
الذي  ال��راأي  اأعرت�س على  لدي من معلومات 
وفيما  الن�شاء.  ل�شالح  ���ش��يء  ك��ل  )ي��ج��رّي( 
يت�شاءل املحامي حممد عبد الكرمي عن �شحة 
تلك املعلومات اأو االأخبار ومدى علميتها، يعلق 
الزميل جواد احلطاب على خرب ل�شان املراأة 
اأق�شر  عمرًا  يعي�س  الرجل  باأن  اأ�شهد  قائًل: 
ب�شبب ل�شان املراأة الطويل!! وبتع�شب رجايل 
ال��دراج��ي  املجيد  عبد  ال�شيد  ي��رى  وا���ش��ح 
تفوق  عن  احلديث  اأن  لغات(  )بكالوريو�س 
�شخ�شيًا  واأن��ا  االآث��ار اخلربية  نوع من  امل��راأة 
اأف�شل من املراأة  على قناعة تامة باأن الرجل 
حتى  عليها  يتفوق  اأن��ه  والدليل   ،%90 بن�شبة 
اأم��ه��ر  اأن  ب��دل��ي��ل  تخ�ش�شها،  جم���االت  يف 
االأزي���اء  وم�شممي  واخل��ي��اط��ني  الطباخني 

يف حقبة زمنية �سئيلة من عمر الب�سرية، ال تزيد على مئتي �سنة، �سهد العامل تطورات 
مذهلة، �سواء على �سعيد االكت�سافات واملبتكرات واالخرتاعات، اأم على �سعيد املفاهيم 

واالآيديولوجيات والنظريات الثقافية. وزيادة على ذلك فقد متّيزت هذه احلقبة ب�سرعة 
غري م�سبوقة يف تالحق عطاءاتها احل�سارية والعلمية، رمبا كان اأبرزها اأو اأهمها على 

وجه الدقة، هو انتقال املراأة من اأكرث املراكز تخلفًا واهمااًل ون�سيانًا اإىل املراكز االأوىل 
اجتماعيًا وعقليًا وبايولوجيًا، اىل احلد الذي جعل البع�ش ال يرتدد مثاًل يف و�سف القرن 

الع�سرين باأنه ع�سر املراأة بامتياز، نا�سيًا منزلة الروبوت ومركبات الف�ساء واجلينات 
الوراثية واال�ستن�ساخ الب�سري واالإنرتنت.

هل حقًا..
ل�شان املراأة ط�يل؟

كتابة: ح�شن العاين
ر�ش�م: خ�شري احلمريي
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جمعة الالمي

ذاكرة امل�شتقبل

وحدثني روجيه غارودي، اأنه اأم�شى اأوقاتًا غري ق�شرية يف 
الإعداد حل�ار مع ال�شاه حممد ر�شا بهل�ي، كان م��ش�عه: 

الرق�س. وقال يل يف دم�شق: "اأنا رجل بدون ما�ٍس"، وتناولنا 
يف لقاء جرى ببغداد �شنة  1977، عالقته ب�شارتر، فقال 

يل: "ثمة دور ن�شر فرن�شية ترف�س عرو�شًا من كتاب ح�ل 
�شريتي الن�شالية والثقافية والروحية".

حنَي يحرتُم الكاتُب مهنَته..!

"اأف�شل طريق اإىل الكرامة واأق�شرها    
اأن يك�ن ما ُنبطن مطابقًا ملا ُنظهر"      
)اأر�شط�(     

يحرتم الكاتب، وال�شحايف املتاأدب، نف�شه وعقله واختياراته، ومهنته، وال يقبل اأن يطالبه طارئ على االأدب اأو الكلمة، 
بك�شف ح�شاب يومي عن اأحلمه امل�شائية، وحماوراته مع مثله يف ال�شباح، وهيامه باحلقيقة، يف كل وقت، ويف كل مكان .

يف بع�س احلوارات الفا�شلة يف حيواتنا جند، نحن الكّتاب، اأن الذي نحاوره يتعلم منا ونتعلم منه، واأننا عندما نقابله 
وجهًا لوجه، تتناف�س اإرادتانا يف ال�شدق واالإبداع وامل�شوؤولية. وتعالوا، ارجعوا اإىل حوارات اأندريه مالرو، مع بع�س رموز 
اأي�شًا  ع�شره وع�شرنا: ماوت�شي تونغ، و�شو ان الي، عندما كان يف ال�شني، حيث اأم�شى ع�شر �شنوات، اأجنز خللها 

روايته ال�شهرية: “جيل القدر". نعم، ارجعوا اإىل تلك “املقابلت ال�شحافية”، ثم قارنوا بني الرثى والرثيا.
وحدثني روجيه غارودي، اأنه اأم�شى اأوقاتًا غري ق�شرية يف االإعداد حلوار مع ال�شاه حممد ر�شا بهلوي، كان مو�شوعه: 
الرق�س. وقال يل يف دم�شق: "اأنا رجل بدون ما�ٍس"، وتناولنا يف لقاء جرى ببغداد �شنة  1977، علقته ب�شارتر، فقال 

يل: "ثمة دور ن�شر فرن�شية ترف�س عرو�شًا من كتاب حول �شريتي الن�شالية والثقافية والروحية".
وعندما كان يخطط لكتابه )الراق�س(، طرحت اأمامه م�شهدنا الديني واالأخلقي يف عا�شوراء، فقال يل: مل اأ�شمع بهذا 

اإاّل منك يا �شديقي العزيز.
ويعرف بع�س الزملء الكّتاب وال�شحافيني امل�شريني واللبنانيني وال�شوريني والعراقيني واملغاربة اأن تلك احلوارات التي 
اأجروها مع اأطفال �شوارع، اأو �شاكني قبور، اأو فنانات على الر�شيف، اأو �شعراء مطرودين من احتادات الكّتاب، لهي اأثمن 

من تاج ك�شرى. وكان للفقري ال�شعيد ن�شيب يف هذا املجال.
اإىل منزلها ليًل، لتكون بع�س نتائجه ق�شة:  واأجريت حوارًا مع امراأة ال تطيق روؤيتها الن�شاء، ويت�شلل الرجال خل�شة 
الثقافة واالإعلم العراقية يف �شنة  التي تعر�شت اىل هجوم من قبل كبار موظفي وزارة  “الليل يف غرفة االآن�شة م”، 

1969 على �شفحات جريدة "الثورة". 
الكاتب احلقيقي، وال�شحايف احلقيقي، هو الذي حتدث با�شمه اأفلطون قبل ع�شرات القرون، عندما قال: "لقد حاربت 

ثلثة: الرذيلة، والكراهية، والظلم"..
فلماذا ين�شى اأدبا ء )النعمة احلديثة( موا�شيهم؟

احللي  و���ش��اغ��ة  الن�شاء  وح��لق��ي  الن�شوية 
جا�شم  ال�شيد  اأما  الرجال!!  من  هم  الن�شوية 
عبد ال�شتار )ماج�شتري علوم �شريعة( فيقول: 
حكمته  اآي���ات  وم��ن  خلقه  يف  حكيم  اهلل  اإن 
وراء  هما  واملراأة  الرجل  كان  وملا  )املوازنة(، 
تكوينهما  يف  اأودع  فقد  الب�شرية،  دمي��وم��ة 
و�شعف  ق���وة  عنا�شر  والنف�شي  اجل�����ش��دي 
تكمل  لكي  حم�شوبة  ب�شورة  واإيجاب  و�شلب 
هذا  يف  امل��راأة  ب�شعف  الرجل  قوة  تنه�س  اأو 
الرجل  ب�شعف  امل��راأة  قوة  وتنه�س  اجلانب، 
لتحقيق  ُمعّد  بناءهما  اإن  اجلانب،  ذاك  يف 
املوازنة  �شمن  الب�شيطة  االإن�شانية  امل��وازن��ة 
اجلبال  عبد  خالد  املعلم  االأع��ظ��م..  الكونية 
واحلقوق  امل�شاواة  )ب�شالفة(  ر�شينا  يقول: 
مو�شوع  يف  نت�شاهل  ل��ن  لكننا  وال��واج��ب��ات، 

االأف�شلية!
ع��ق��د يف جنيف  ال����ذي  ال��ط��ب��ي  امل���وؤمت���ر  يف 
اأن  اإىل  االإ�شارة  متت  املا�شي،  القرن  اأواخ��ر 
اأج�شامهم  الن�شاء ال حتتفظ  الرجال بخلف 
)االأ�شرتوجني(  هرمون  من  كبرية  بكميات 
القلب  ويجعل  التوتر  �شدة  من  يخفف  ال��ذي 
ب�شورة  وظائفها  ت���وؤدي  وال��ع��ظ��ام  وال��دم��اغ 
ال��دور  اإىل  اأ����ش���اروا  العلماء  بع�س  ج��ي��دة.. 
ت�شمن  التي  ال�شهرية  للدورة  الكبري  ال�شحي 
اآخ��رون  وعلماء  اأف�شل،  �شحية  حياة  للمراأة 

اإذ  �شحيًا،  ال��رج��ل  رع��اي��ة  �شوء  اإىل  تنبهوا 
لي�س هناك )طب رجايل( كما هو احلال مع 
واأح��ادي��ث  وتطوراته،  ومباحثه  الن�شاء  طب 
التي  املتعبة  النف�شية  ال�شغوط  ع��ن  ك��ث��رية 
يف  م�شوؤولياتهم  نتيجة  الرجال  لها  يتعر�س 
اإىل  جديد  من  العودة  ويف  واالأ���ش��رة..  العمل 
معدل  اأن  على  نتفق  الرقمية  االإح�شائيات 
وفيات الرجال بال�شكتة القلبية يف �شن )40-
50( اأكرث من الن�شاء، اأما بعد �شن )75( �شنة 
اأكرث  الن�شاء  بني  ت�شبح  الوفيات  ن�شبة  ف��اإن 
مما هي عند الرجال، وهذا يعني اأن الرجال 
فاالأمر  الن�شاء  اأما  ال�شباب،  عمر  يف  ميوتون 
العلقات  يخدم  ال  االأمر  ح�شد!  بدون  وا�شح 
التي  )االإع���لن���ات(  ه��ذه  اأن  كما  االأ���ش��ري��ة، 
حتاول اإ�شفاء �شفة العلمية على نف�شها لي�شت 
�شحيحة مئة باملئة. ومل تخرج الدكتورة فريال 
املو�شوي عن هذا الطرح، موؤكدة على اأن لكل 
املفردة-  هذه  على  التحفظ  –مع  )اأف�شلية( 
�شيئًا يقابلها عند الطرف املقابل، ناهيك عن 
كون االأف�شلية يف حقيقتها لي�شت امتيازًا، بل 
مثًل  فالرجل  حمددة،  خدمات  توؤدي  وظيفة 
متاأخرة،  �شن  اإىل  متتد  ن�شاط  بقوة  يتمتع 
القدرات  بع�س  موا�شلة  على  يقدر  حني  وهو 
امل���راأة خا�شة يف جمال  م��ن  اأب��ع��د  م��دة  اىل 
عن  تعو�س  امل��راأة  ف��اإن  االإخ�شابية،  القدرة 

ذلك با�شتعادة ن�شاطها اجل�شدي بعد توقفها 
ما بني 45-50 �شنة. اإذن هي وظائف ولي�شت 
ينعم  ال���ذي  ف��ال��رج��ل  وم��ن هنا  ام��ت��ي��ازات، 
بن�شاط اإخ�شابي قد ي�شتمر اإىل عمر الثمانني 
من  ال�شيخوخة  الأمرا�س  عر�شة  اأكرث  اأنه  اإال 

املراأة.
اإميان  الدكتورة  راأي  على  طغت  الدعابة  روح 
عبد الرحمن وهي تعرب عن �شعادتها الإن�شاف 
املراأة ومنحها االأف�شلية ملا ن�شمعه اأو نقراأه من 
)ترويجات( اإعلمية، ولكن اأخ�شى لو رّوجت 
عن  الرجل  ر  ي�شمِّ اأن  االآراء  ه��ذه  ملثل  امل��راأة 
والكبرية  ال�شغرية  يف  و)ُي��ن��ّب�����س(  ذراع��ي��ه 
خفية  وعنا�شر  قوته  يف  خفية  عنا�شر  ع��ن 
الن�شاء  م�شيبة  ت��ك��ون  وع��ن��ده��ا  �شعفنا  يف 
م�شوغًا  اأج���د  ال  ح��ال  اأي���ة  على  م�شاعفة.. 
ال�شامل  املفهوم  الأن  واالأف�شليات  للمقارنات 
امل�شطرة،  لقيا�شات  يخ�شع  ال  االإن�شان  لبناء 
واقت�شادية  وبيئية  اجتماعية  عوامل  فهناك 
ومناخية، وهناك تكوينات بايولوجية وعوامل 
وطيدة  جميعها  وثقافية..  وتربوية  نف�شية 
و�شهد  والعقلي..  اجل�شماين  بالتكوين  ال�شلة 
اأه��ل��ه��ا.. ذل��ك حت��دي��دًا م��ا ي�شح  �شاهد م��ن 
"احلاجة خريية فرحان" التي قالت: ال  على 
الن�شوان  االأي��ام،  من  بيوم  داي��رة  وال  �شايرة 

ي�شرين اأح�شن من الزمل!!
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�سديقي ال�سحفي..
معاملة  م��ن  ال�شحفي  �شديقي  ق�شة  ب����داأت 
-7-11 بتاريخ  ال�شحفية  اخل��دم��ة  احت�شاب 
2018، اإذ خاطبت دائرته )�س( نقابة ال�شحفيني 
العراقيني، وبعد خم�شة اأيام اأر�شلت النقابة ردها 
للدائرة )�س( ثم بعد ذلك اأر�شلت النقابة �شحة 
ال�شدور يف اأيام قليلة لتلك الدائرة، بذلك ح�شم 
اإىل جهات  النقابة وحت��ّول االأم��ر  االأم��ر من قبل 

اأخر.
الرقابة املالية ودقة االإجراءات..

امل�شتم�شكات  دائ��رت��ي  اأر�شلت  �شديقي:  يقول 
املالية  ال��رق��اب��ة  دي����وان  اإىل  واالأدل�����ة  امل��ط��ل��وب��ة 
االحتادي، واحلقيقة تذكر اأن جلنة الرقابة املالية 
قرارها  اأ�شدرت  اإذ  املهنية،  من  غاية  يف  كانت 
االأول وفيه غنب يل، لكنها عادت و�شححت االأمر 
بعد تقدمي االأوامر التي تخ�س ق�شيتي ال�شادرة 
اأن�شفتني،  فيها قرارات من الدولة، وهي بذلك 
اللجان  وك��ان��ت  ال�شحفي،  الزميل  ي��ق��ول  كما 
واأجنزت يف غ�شون  املواقيت املحددة،  تلتزم يف 
احت�شاب  معاملة  يف  مقبول  اأم��ر  وه��و  �شهرين، 
وكانت  امل��رك��ز،  التدقيق  تتطلب  التي  اخل��دم��ة 
اأرى املوظف  اأن  املعاملة تتحرك ب�شفافية، ودون 
املخت�س، وهذا عني ال�شواب والنزاهة. وبذلك 
من   2019-2-19 يف  املعاملة  اأكملت  قد  تكون 

ديوان الرقابة املالية االحتادي.
التقاعد واخلدمة..

ُحولت  �شهر  من  اأك��رث  م��رور  بعد  �شديقي:  تابع 
وبعد  للتقاعد،  العامة  املديرية  اإىل  معاملتي 
درا�شة معاملتي من املوظفني املخت�شني وت�شديد 
اأ�شيفت  بذمتي،  ال��ت��ي  التقاعدية  التوقيفات 
الوظيفية،  خ��دم��ت��ي  اإىل  ال�شحفية  خ��دم��ت��ي 
ا�شتغرقت  وق��د  تقاعدية،  خدمة  يل  واحت�شبت 
املعاملة مدة �شهر، واأعرتف اأن املوظفات يف هيئة 

التقاعد تعاطفن معي لكوين �شحفيًا.
ودفع املق�سوم..

ثم عادت املعاملة اإىل الدائرة املعنية، التي اأر�شلت 
الدائرة   )......( حمافظة  جمل�س  اإىل  كتابها 
بتاريخ  التوظيف  �شعبة  امل��لك��ات  ق�شم  املالية 
امل�شتم�شكات  جميع  اإكمال  وبعد   ،2019-2-5

املطلوبة، وم�شادقة اللجان املوجود ة يف الدائرة 
واإر�شال  العام،  املدير  فيها  مبا  فيها  اأعمل  التي 
التو�شيحات كافة مبعاملة طويلة، اإال اأنني يف كل 
علي  يرد  املخت�س،  املوظف  اإىل  بها  اأذه��ب  مرة 
مل  املحافظ  نائب  تكتمل،  مل  اللجنة  اإن  بالقول 
يثبت بعد، يجب اإر�شالها اإىل املالية، بعد كل هذا 
التعطيل وامللل واملر�س الذي اأ�شابه، ا�شطر اإىل 
)دفع املق�شوم( ليح�شل على القرار، واحت�شاب 
اخلدمة على الرغم من اأن معاملته اأ�شولية مئة 

باملئة، وانتهت بال�شهر اخلام�س من عام 2019.
مواطن اآخر..

املوظفات  اإح��دى  اأنها  االأخ��رى،  املواطنة  ق�شة 
التي ترغب مب�شاحبة زوجها اإىل اخلارج، لكنها 
فقدمت  العراق،  يف  وظيفتها  تخ�شر  اأن  تريد  ال 
اإىل اجلهات املعنية ملنحها اإجازة اخلم�س �شنوات 
براتب ا�شمي، ولكونها ال ت�شتطيع املراجعة، فاإن 
دوالر   )6000( مبلغ  منها  طلب  املعقبني  بع�س 
االإجازة  اخلا�س مبنحها  باال�شتثناء  ياأتيها  حتى 
من الوزارة املعنية، ومبا اأن الرقم كبري بالقيا�س 
لراتبها، فاإنها ف�شلت ترك وظيفتها التي ق�شت 
زوجها  وم�شاحبة  �شنة،  ع�شرين  من  اأكرث  فيها 

اإىل اخلارج.
�سلفة لبناء بيت..

ِقدم  من  يعاين  ك��ان  اأن��ه  الزملء  اأح��د  يل  روى 
بيته، فاإراد اأن يعيد بناءه ب�شكل جديد، فن�شحه 
على  يقدم  ب��اأن  منه،  املقربني  االأ���ش��دق��اء  اأح��د 
االأر���س،  اإىل  بيته  فهدم   ).........( من  �شلفة 
الدائرة  فبعثت  املعنية(،  )الدائرة  اإىل  وذه��ب 
وبعد  وذهبت،  ال��دار  عاينت  املعنيني  من  جلنة 
على  اللجنة،  تعد  مل  �شهرين  م��ن  اأك���رث  م���رور 
مبلغ  واإعطائه  املعقبني،  اأحد  تكليفه  من  الرغم 
االآن  اأن��ا  يقول:  وهو  للعرف(  )الهدية  التعقيب 
تلك  الفرج من  واأنتظر  �شقيقتي،  بيت  ا�شكن يف 
اأفعله، وما  اأن  الذي علّي  اأعرف ما  الدائرة، وال 

املطلوب حتى مت�شي معاملتي؟!
اتهام وموقف..

اأودعته  اإذ  ابنه،  ق�شة  عن  حدثني  االآب��اء،  اأحد 
)جهات معينة( ال�شجن ب�شبب حيازته عملة غري 
متداولة )غري مزورة( الإحدى الدول، وهو يقول: 

�شراح  باإطلق  تق�شي  قانونية  م��ادة  هناك  اإن 
اأف��راد  بع�س  لكن  ج��رم��ًا،  يرتكب  مل  الأن��ه  ابني 
الق�شية(  على  تعقيدات  )اأدخ��ل��وا  اجلهة  تلك 
فيما  وتبني  �شديدة،  قانونية  مب��واد  واأدخ��ل��وه��ا 
و�شديقه  ه��و  )اب��ن��ي(  اب��ت��زاز  هدفهم  اأن  بعد 
تو�شيع  وج��رى  الق�شية،  ذات  يف  معه  امل��وق��وف 
وبعد  عنه،  للدفاع  حمامية  فكلفُت  الق�شية، 
و�شديقه،  ابني  �شراح  اأطلق  اأ�شبوعني  من  اأكرث 
دفعت  اأن  بعد  بكفالة،  قانونية  مادة  �شوء  على 
مليني الدنانري للمحامية، وقد علمت فيما بعد 
اأن املحامية اأعطت هي اأي�شًا )املق�شوم( لت�شهيل 

اأمر اإطلق �شراح ابني و�شديقه.
احلكومة االإلكرتونية..

اآالف  ومثلها  ال��واق��ع��ي��ة،  احل��ك��اي��ات  ه��ذه  بعد 
اأ�شار  ال��دول��ة،  وموؤ�ش�شات  دوائ��ر  يف  احلكايات 
ح��االت  م��ن  التقليل  اأن  اإىل  املخت�شني  اأغ��ل��ب 
احلكومة  با�شتخدام  يكمن  واالب��ت��زاز  الف�شاد 
نزاهة  ميتلكون  موظفني  وتعيني  االإلكرتونية، 
هذا  واإع��م��ام  )االإل��ك��رتون��ي��ة(،  احلكومة  بتلك 
النظام على الدوائر واملوؤ�ش�شات كافة، وتب�شري 
لكل  اإلكرتونيًا  املواطن  تقدمي  بكيفية  املواطنني 
دائرة من دوائر الدولة، واإبعاد ال�شيغة الورقية 
ال��دول��ة،  م��ع��ام��لت  امل��ع��ام��لت يف جميع  ع��ن 
���ش��ريورة  لت�شهيل  ال��روت��ني  ح��ل��ق��ات  واخ���ت���زال 
�شلحيات  املعنيني  املوظفني  ومنح  معاملته، 
التواقيع  ع�شرات  واخت�شار  الروتني،  من  تقلل 
غ��ري ال�����ش��روري��ة ب��ال��ل��ج��ان، واق��ت�����ش��اره��ا على 
الزائدة  احللقات  واإزالة  االخت�شا�س،  اأ�شحاب 

يف جمال�س املحافظات.
احلكومة تقيل األف موظف فا�سد!

وبينما كنا نعد هذا التحقيق ال�شحايف، اأ�شدرت 
دوائ��ر  يف  الف�شاد  لتقليل  اإج���راء  يف  احلكومة، 
من   1000 باإقالة  ق���رارًا  وموؤ�ش�شاتها،  ال��دول��ة 
ما  متفاوتة،  وب��درج��ات  الفا�شدين،  املوظفني 
بني موظف عادي وم�شوؤول، واأكدت اأنها �شت�شدد 
الرقابة على موؤ�ش�شات الدولة كافة للق�شاء على 
الدوائر  اأو  االأ�شماء  تن�شر  اأن  دون  من  الف�شاد 
اإن��ذارًا  تعطي  بذلك  وهي  فيها،  يعملون  الذين 

للآخرين.

بعد اإقالة 1000 م�ظف بتهم الف�شاد

هذه احلكايات واقعية ال لب�ش فيها، اأبطالها من املراجعني لبع�ش دوائرالدولة، التي لن نف�سح 
عن اأ�سمائها احرتامًا للمهنية ال�سحفية وحدودها القانونية، وناأمل اأن يقرع هذا التحقبق جر�ش 

االإنذارع�سى اأن يهدي اهلل اأولئك "البع�ش" من موظفي تلك الدوائر وم�سوؤوليها اإىل الطريق ال�سحيح، 
فت�سحو �سمائرهم، وي�سعون اهلل ن�سب اأعينهم، الأن االإن�سان مهما اأوغل يف ارتكاب االأخطاء، فعليه 

التفكري بالتوبة الن�سوح، وهو ما نرجوه من هذا املو�سوع.

ما نزال ن�شمع:
ت�شري" ما  معاملتك  "حجي.. 

بغداد: علي غني



العراق  يف  الدوائية  ال�شناعة  مو�شوع  ولكون 
يكت�شب اأهمية كبرية يف هذا الوقت، خا�شة بعد 
اأن اأ�شبح العراق �شوقًا مفتوحة للكثري من االأدوية 
جملة  زارت  امل�شتوردة،  الطبية  وامل�شتلزمات 
اأدوية �شامراء  "ال�شبكة العراقية" �شركة ومعمل 
اإدارتها،  جمل�س  ورئي�س  العام  مديرها  والتقت 
حممود  الرحمن  عبد  احلميد  عبد  ال�شيدالين 
منتجاتها  اأه��م  على  ال�شوء  لت�شليط  ال�شامل، 
الدوائية وخطة ت�شويقها فاأثمر وجودنا عن هذا 

املو�شوع: 
�شرٌح دوائيٌّ عريق

"اإن   : ال�شامل  احلميد  عبد  العام  املدير  يقول 
اأ�شا�س  على   ،1965 العام  يف  تاأ�ش�شت  ال�شركة 
العراق  بني  والفني  االقت�شادي  التعاون  معاهدة 
يف  ال�شركة  اإن��ت��اج  وب���داأ  ال�شوفيتي،  واالحت����اد 
القرن املا�شي، واختريت مدينة  اأوائل �شبعينات 
وعلى  ال�����ش��رك��ة  مبنى  عليها  لي�شيد  ���ش��ام��راء 
"اأن  مو�شحا   ، دومن"   200 ب���   تقدر  م�شاحة  
جدًا،  قوية  كانت  بداياتها  يف  ال�شركة  انطلقة 
اأدوي��ة  الإن��ت��اج  عملقة  �شركات  مع  تعاونت  اإذ  
وغريها  ال�شوي�شرية  رو���س  �شركة  مثل  ر�شينة، 
مبراحل  ال�شركة  ومرت  العاملية،  ال�شركات  من 
االإنتاجية  البيئة  تطوير  خللها  من  مت  عديدة 
وجناحه  وجودته  ال��دوائ��ي  امل�شتح�شر  وتطوير 
ح�شب �شهادات الفح�س التي ت�شدر من الرقابة 
الدوائية، و�شارت ال�شركة بخطى ثابتة بعد اأن مت 
كان  جديدة  خمتربية  واأجهزة  مكائن  ا�شترياد 

لها الف�شل يف زيادة االإنتاج وحت�شني نوعيته".
بعد فر�س  الت�شعينات  "اأنه يف فرتة  ال�شامل  اأكد 
�شد  يف  �شركتنا  �شاهمت  العراق  على  احل�شار 
اجلزء االأكرب واملهم من حاجة البلد اإىل الدواء، 
باالأدوية  ال�شوق  اإغراق  م�شكلة  نواجه  االآن  لكننا 
اأن  يعتقدون  املواطنني  م��ن  وكثري  امل�����ش��ت��وردة، 
�شحيح.  غري  وه��ذا  متوقفة  �شبه  االآن  ال�شركة 
ال�شركة التي حتمل الكثري من ال�شهادات العاملية 
من موؤ�ش�شات دوائية حمرتفة حتاول اإعادة الثقة 
يف عدة حماور، منها عن طريق و�شائل االإعلم 
والقنوات الف�شائية وو�شائل التوا�شل االجتماعي 
التوا�شل  موقع  يف  املمولة  االإع��لن��ات  وخطط  
ال��رتوي��ج  اإىل  خللها  م��ن  ت�شعى  االج��ت��م��اع��ي، 

ملنتجاتها الدوائية واإ�شعار املواطن بعملها، كذلك 
لكون  والتغليف،  التعبئة  حت�شني  على  الرتكيز 
ال�شركة  يف فرتة احل�شار  كانت تويل اهتمامًا 
والتغليف  التعبئة  ح�شاب  على  للإنتاج  ك��ب��ريًا 
واأعتقد اأن هذا االأمر ظل ملزمًا الأذهان الكثري 
اليوم  العمل  اأن  اإال  ال�شركة،  عن  امل�شوؤولني  من 
بعلب  واالعتناء  الفكرة  ه��ذه  تغيري  على  يرتكز 
ب�شكل  وتغليفها  ت�شميمها  طريق  عن  االأدوي���ة 

الئق".
الفات�رة الدوائية  

رئي�س جمل�س اإدارتها اأو�شح للمجلة :"يف الفرتة 
ال�شابقة و�شل اإنتاجنا اىل 400 م�شتح�شر، لكن 
عليها  قّل  والطلب  قدمية  اأ�شبحت  اأدوي��ة  هناك 
باملقابل  )البن�شلني(،  دواء  مثل  كبري  ب�شكل 
ظ��ه��رت اأن���واع ج��دي��دة م��ن االأدوي����ة مثل اأدوي���ة 
والقلب  ال�شكر  واأدوي��ة  ال�شغط  ارتفاع  معاجلة 
يخ�س  فيما  م�شكلة  نواجه  وغ��ريه��ا،  وال��ده��ون 
ب�شبب  لها  الرتويج  طريقة  يف  اجلديدة  االأدوي��ة 
اإغراق ال�شوق باأدوية اأجنبية مماثلة لها، لكننا مل 
االآن مقاربة جديدة  االأيدي ولدينا  نقف مكتويف 
للأدوية اجلديدة التي �شوف ننتجها ونعطيها اإىل 

تعد �سركة اأدوية �سامراء من 
اأبرز ال�سركات الدوائية يف 
منطقة ال�سرق االأو�سط، ملا 
لها من �سمعة كبرية يف جمال 
�سناعة الدواء بكفاءة عالية 
ت�ساهي املنا�سئ العاملية، 
معتمدة على جمموعة 
من اخلرباء واملخت�سني 
بعلم ال�سيدلة والكيمياء 
والت�سنيع الدوائي، وم�ستندة 
اىل  جودة م�ستح�سراتها 
التي تنتجها بعد ا�ستقراء 
حاجة ال�سوق، ف�ساًل عن ثقة 
املواطن خل�سوع منتوجها 
لل�سيطرة النوعية ورخ�ش 
اأ�سعاره اإذا ما قورنت بغريها 
من اأ�سعار املنتج الدوائي 
االأجنبي.

م������دي������ر ع�����������ام  اأدوي���������������ة ������ش�����ام�����راء: 

ُمنتجنا ي�شاهي 
املنا�شئ العاملية

عامر جليل ابراهيم
ت�ش�ير ح�شني طالب 
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وكيل يقوم بدوره بالرتويج لها، فالدواء له خا�شية 
ال�شلعية  املنتجات  كل  عن  تختلف  ال��رتوي��ج  يف 
االأخرى، فتعريف النا�س بالدواء والرتويج له يتم 
عن طريق الطبيب ولي�س االإعلم، لذلك نحاول 
االآن طرح منتوجنا من االأدوية الطبية اجلديدة  
الفاتورة  لتقليل  تناف�شية  وباأ�شعار  كبري،  ب�شكل 
الدوائية للمري�س �شواء تلك التي ن�شلمها لوزارة 
بكل جهدنا  ون�شعى  القطاع اخلا�س،  اأو  ال�شحة 
املتعلقة  ال�شحية  النق�س يف اخلدمات  �شد  اإىل 

باجلانب الدوائي".
امل�شت�رد الأجنبي واملحلي

 ب�شاأن ميزة امل�شتورد عن املحلي، يبني ال�شامل اأن 
العراقي،  املواطن  بعقلية  مرتبط  املو�شوع  هذا 
الذي يعتقد � مبفهوم م�شبق � اأن الدواء االأجنبي 
ك�شركة  الأننا  خاطئ  انطباع  وهذا  االأف�شل،  هو 
خمتربات  لدينا  اأن  كما  ج��ي��دة،  �شمعة  لدينا 
فيها  ال��دواء  باإخ�شاع  نقوم  عاملية  مبوا�شفات 
للتحليل والتاأكد من فعاليته، هناك د�شاتري عاملية 
االأمريكية  الد�شاتري  خا�شة  ال��دوائ��ي،  للتحليل 
اإىل  ا�شتنادًا  اأدويتنا  نحلل  ونحن  والربيطانية 
هذه الد�شاتري م�شتخدمني نف�س االأ�شاليب املتبعة 
االأدوي��ة فكما  وتغليف  تعبئة  اأما ما يخ�س  فيها، 
املحلي   منتوجنا  حت�شني  اإىل  ن�شعى  باأننا  ذكرت 
يف هذا اجلانب، هذا ف�شًل عن رخ�س منتوجنا 
املنتوج االأجنبي  الكثري منه  املحلي الذي يناف�س 

يف �شعره وكفاءته.
ال�شركة،  تنتجها  التي  االأدوية  اأ�شعار   عن معدل 
يقول املدير العام :"االأدوية  ترتاوح اأ�شعارها بني 
100 دينار اإىل 2000 دينار، كالربا�شيتول والفلو 
التقليدية  االأدوي��ة  من  وغريها  واالأ�شربين  اآوت 
اأ�شعارها  فتكون  االأدوي���ة  بع�س  اأم��ا  الب�شيطة. 
غالية بع�س ال�شيء مثل دواء )ال�شوبر اكززين(، 
وهو اجليل الثالث من امل�شادات احليوية وي�شل 
علجات  اإىل  و�شواًل  دينار   )2000( اىل  �شعره 
اإىل ما  اأ�شعارها  التي قد ت�شل  ال�شغط وال�شكر 

بني ثلثة اإىل اأربعة اآالف دينار".
حماية املنتج املحلي

ال�شركة  اإنتاج  و�شول  وكيفية  املحلية  ال�شوق  �شد 
ال�شيدالين  ال�شوؤال  اإىل ذلك..  يجيب عن هذا 
القيمة،  هو  االأول  حمورين:  خ��لل  من  ال�شامل 

فهو  الثاين  املحور  اأم��ا 
يخ�س  فيما  الكمية، 
تتنتج  ال��ث��اين  امل��ح��ور 
م��ن   %5 ���ش��رك��ت��ن��ا 
ح����اج����ة ال�������ش���وق 
ال���ع���راق���ي���ة، اأم���ا 
القيمة  بخ�شو�س 

ف��ن��ن��ت��ج م���ا ي����وازي 
رخي�شة  اأدوي���ة  ننتج  اأننا  هو  وال�شبب   ،%1.5
الثمن واالآن نتوجه الإنتاج االأدوية مرتفعة الثمن 
عرب حمورين: االول ما ننتجه يف �شركتنا ب�شعر 
100 دينار �شوف ننتجه ب�شعر 1000 األف دينار، 
وهذا ما يزيد ح�شتنا يف البلد، اأما املحور الثاين 
فهو جلب اال�شتثمار للم�شتح�شرات الدوائية التي 
ال ننتجها مثل االأدوية اخلا�س بال�شرطان واالدوية 
البايولوجية والتخدير، نحاول زيادة االإنتاج كمًا 
ونوعًا وقيمة، �شركتنا االآن التغطي حاجة ال�شوق 
اخلا�س  القطاع  يف  منو  هناك  فيوجد  العراقية 
يف  خجولة  م��ازال��ت  ال��دول��ة  وحم���اوالت  املحلي، 
املنتج  وت�شجيع  ال��دوائ��ي��ة،  ال�شناعة  تطوير 
من  والكثري  معلوم،  هو  كما  ج��دًا  مهم  الوطني 

اىل  تلجاأ  ال��دول 
اأ�شواقها  اإغ��لق 
ب��وج��ه امل�����ش��ت��ورد 
حتقيق  اإىل  �شعيًا 
االك��ت��ف��اء ال��ذات��ي، 
وعلى الدولة اأن تهتم 
الدوائية  بال�شناعة 
امل����ح����ل����ي����ة، وه����ن����اك 
جمل�س  م���ن  حم�����اوالت 
تفعيل  نحاول  اأننا  كما  ذلك،  بخ�شو�س  الوزراء 
اإغراق  عملية  نواجه  الأننا  املنتج،  حماية  قانون 
اأ�شواطًا  وقطعنا  ذلك  بوجه  بقوة  ونقف  لل�شوق، 
مهمة، لكن الطريق طويل وعلينا النجاح وحماية 
ازده���ار  يف  ت�شاهم  �شحيحة  بطريقة  املنتج 
املقبلتني  ال�شنتني  يف  واأتوقع  الدوائية،  �شناعتنا 

�شنحقق اإجنازات كبرية يف هذا املجال.
مراكز بح�ث واأنظمة عاملية

الدواء  وت�شنيع  اإنتاج  اأن  اإىل  االإ�شارة  من  البد 
يختلف ب�شكل كلي عن اإنتاج باقي ال�شلع، فهناك  
منها  الدوائية،  لل�شناعة  عاملية  واأنظمة  قواعد 
لل�شناعة  منا�شبة  بيئة  يف  تنتج  اأن  يجب  اأن��ك 

تنظم  عاملية  د�شاتري  هناك  اأن  كما  الدوائية، 
عملية اإنتاج الدواء اإذ يلزم ال�شناعة الدوائية 
حتليل للأدوية مقابل لوائح ثابتة )ا�شتندر(، بعد 
الرتكيبة  على  البحثية  الدرا�شات  من  االنتهاء 
اخلا�شة بالدواء نر�شل امللف اإىل وزارة ال�شحة 
وعندما  للفح�س  من��اذج  ب��دوره��ا  تطلب  التي 
والت�شجيل  ال��دواء،  ت�شجيل  يتم  الفح�س  ينجح 
بعدها  تبداأ  ال��دواء،  انتاج  االأوىل يف  العملية  هو 
وكيل  طريق  عن  اجلديد  للدواء  للرتويج  حملة 
ال��دوائ��ي وال��رتوي��ج له يف جميع  ب��االإع��لن  يقوم 

برهن  املحلي  ال��دوائ��ي  واملنتج  ال��ع��راق،  اأن��ح��اء 
الرقابة  تقارير  خلل  من  وقيمته  جناحة  على 
يبني  كما  ال�شركة،  متويل  م�شادر  ال�شحية.  
من  قيمتها  من   %50 اأن  "هي  ال��ع��ام،  مديرها 
وزارة املالية والن�شف الثاين يعتمد على التمويل 
اخلا�س من مبيعات �شركتنا، نحاول يف امل�شتقبل 
القريب اأن نتحول اىل �شركة رابحة، وهو ما يوفر 
اأهمها   من  عديدة،  جم��االت  يف  اأك��رب  حرية  لنا 
تعزز  التي  والطبية  العلمية  الكوادر  ا�شتقطاب 
وال�شرف،  التعيني  عمليات  يف  والتحرر  اإنتاجنا 
القيود  بع�س  علينا  يفر�س  احلكومي  فالتمويل 
بح�شب  بها"،  نلتزم  اأن  يجب  التي  والتعليمات 
قول ال�شامل، مبينًا اأن وزارة ال�شحة هي امل�شرتي 
الرئي�س ملنتجاتنا وت�شل قيمتها ال�شرائية بحدود 
)12( مليار دينار عراقي وهذا املبلغ ي�شكل ربع 
مبيعاتنا، ولدينا اخلطة الناجحة بزيادة االإنتاج 
ال�شحة، وهذا مايزيد من  وزارة  الذي حتتاجه 
املرتكزات  على  احل�شول  وب��ال��ت��ايل  اأرب��اح��ن��ا  

االأ�شا�شية لدعم ال�شناعات الدوائية املحلية.
اآفاق م�شتقبلية

يف  ال��دوائ��ي��ة  ال�شناعة 
مهمة  �شناعة  ال��ع��راق 
م��اوج��دت  اإذا  ت��زده��ر 
ال���رع���اي���ة وااله���ت���م���ام 
احل��ق��ي��ق��ي��ني،  واأه��م��ي��ة 
رع���اي���ت���ه���ا ت����اأت����ي م��ن 
�شناعتنا  حماية  خ��لل 
الوطنية عن طريق قيام 
على   بالت�شديد  ال��دول��ة 
وفر�س  االأدوية  ا�شترياد 
تراعي  الدولة  اأن  نعلم  ونحن  عليها،  ال�شرائب 
للمواطن من خلل حتديد حجم  املادية  احلالة 
ال�شرائب، لكن ال�شعر الذي ي�شرتي به املواطن 
امل�شتوردين  الأن  التكلفة،  ع��ايل  يبقى  ال���دواء 
ي�شيفون اأ�شعارًا من خلل اإغراء بع�س االأطباء 
�شعت  م��ا  واإذا  امل�����ش��ت��وردة،  الأدوي��ت��ه��م  للرتويج 
�شننتهي  وطنية  ب�شناعة  النهو�س  اإىل  الدولة 
الدواء  و�شول   وبالتايل  الزائدة،  احللقات  تلك 
وحتديدًا  الدولة  وعلى  اأق��ل،  ب�شعر  املواطن  اإىل 
اأن ي�شعا قوانني  جمل�س الوزراء ووزارة ال�شحة 

ذل��ك هو  الأن  م��وج��ود،  ه��و  اأك��رث مم��ا  ت�شجيعية 
الوطنية  ال�شناعة  حلماية  ال��وح��ي��د  ال�شبيل 
وحتقيق ازدهارها، والبد من  خطة الإنتاج اأدوية 
دوائ��ي  ومفعول  اقت�شادية  ج��دوى  لها  ج��دي��دة 

كبري.
معاناة وحل�ل

لها  ال�شرطانية  االأدوي��ة  اأن  العام  املدير  يو�شح   
بظروف  تنتج  �شامة  اأدوي����ة  وه��ي  خ�شو�شية 
متقدمة،  تكنولوجيا  تتطلب  و�شناعتها  خا�شة 
فهي  املجال،  ه��ذا  يف  مت�شددة  ال�شحة  ووزارة 
تطلب من ال�شركة املتعاونة معنا اأن تكون حا�شلة 
جاءتنا  االآن   ،)fdh( االأمريكية  ال�شهادة  على 
ونحن  �شرطانية  اأدوي��ة  م�شنع  الإن�شاء  درا�شات 
ما  اإذا  املوؤكد  وم��ن  املو�شوع،   لهذا  متحم�شون 
�شوف  ال��ت��ع��اون  ر�شينة  �شركة  علينا  عر�شت 
اأدوي��ة  ننتج  اأن  اأولوياتنا  وم��ن  ذل��ك  يف  ن�شهم 
�شرطانية، ال�شوق العراقية ت�شتهلك يف ال�شنة ما 
يقدر ب� 200،000000 مليون دوالر اأي نحو 250 
م�شاهمة يف  لنا  كانت  واإذا  عراقي،  دينار  مليار 
العراقي  املواطن  الكلف،  ف�شنقلل  ال�شوق  ه��ذا 
االأدوي��ة  يف  �شواء  العلج  كلفة  ارتفاع  من  يعاين 
ال�شرطانية او غريها، ومن يتحمل العبء الكبري 
لذلك   املري�س،  هو  االأ�شعار  يف  االرت��ف��اع  لهذا 
اأعلى  على  معاجلة  اإىل  امل��و���ش��وع  ه��ذا  يحتاج 
للتاأمني  الدولة  من  م�شعى  وهناك  امل�شتويات، 
دفرت  للمواطن  يكون  اأن  اأي  للمواطن،  ال�شحي 
اأي��ة  يدفع  وال  مير�س  عندما  ب��ه  يتعالج  �شحي 

مبالغ وهذا ما معمول به يف اأغلب دول العامل.
اإنتاجنا والدواع�س

يوؤثر على عمل  اأن  دخول داع�س مل  ال�شامل  اأكد 
ال�شركة وا�شتمر انتاجنا ومل يتوقف منذ تاأ�شي�س 
العمل   ع��ن  توقفت  ���ش��رك��ات  ه��ن��اك   ال�����ش��رك��ة، 
الأ�شباب معينة لكننا مل نتوقف، فالقوات االأمنية 
واحل�شد ال�شعبي وفرا احلماية للمدينة وحافظا 
احلميد  عبد  ال�شيديل  يختم  ال�شركة.   على 
اأدوي��ة  �شركة  ع��ام  مدير  حممود  الرحمن  عبد 
حمظوظني  اأنف�شنا  نعد  بالقول:  حديثه  �شامراء 
الأن ال�شركة مل ي�شبها اأي اأذى كباقي املوؤ�ش�شات 
اإىل  عمد  امل��ج��رم  التنظيم  ف��ه��ذا  احل��ك��وم��ي��ة، 

تخريب كل ما له �شلة باحلياة. 

املحرر مع مدير عام ال�شركة
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العراق  �شكان  عديد  اأن  تبني  النتائج،  وبح�شب 
بح�شب  ن�شمة  و182  األفًا  و124  مليونًا   38 بلغ 
عديد  واأن   2018 لعام  ال�شكانية  االإ�شقاطات 
بلغ  �شنة   15 عن  اأعمارهم  تقل  الذين  ال�شكان 
واإناثًا،  ذك��ورًا  ال�شكان  جمموع  من  املئة  يف   45
بواقع 15 مليونًا و428 األف ن�شمة. وبح�شب نف�س 
 %49 51%مقابل  الذكور  ن�شبة  فاإن  االإح�شائية، 
دميوغرافيًا  فتيًا  العراق  يعّد  وبذلك  ل��لإن��اث، 

وغنيًا بالطاقات الب�شرية.
�شبابنا الي�م

ال�شاب عامر يو�شف، 24 �شنة، يعمل يف �شناعة 

ب�شبب  ال��درا���ش��ة  ع��ن  تخلفت  ي��ق��ول:  احللويات 
ومل  الطائفية  اأيام  اأهلي  مع  �شوريا  اإىل  هجرتي 
ال��درا���ش��ة حني  ال��ع��ودة اىل مقاعد  م��ن  اأمت��ك��ن 
بدل  الكاظمية  اأ�شواق  يف  العمل  فف�شلت  عدنا، 
اأكيا�س  اأحمل  كنت  الدرا�شة،  يف  الوقت  ت�شييع 
العمل  اأث��ن��اء  تدربت  ثم  ال�ّشمن،  وعلب  ال�شكر 
اليوم  اأتقنه  تعّلم �شناعة احللويات وهو ما  على 
و�شاأبقى اأعمل فيها، وعند �شوؤايل له: هل �شتكمل 
بال�شهادة؟  اأ�شنع  م��اذا  ق��ال:  الح��ق��ًا؟  تعليمك 
اأج��ل  م��ن  ط��واب��ري  ي�شطفون  ال��ي��وم  اخلريجون 

التعيني وال من جميب.

ال�شابة منى جنيب، 20 عامًا، تعمل يف حمل لبيع 
االآي�س كرمي يف بغداد تقول: اأنا اأدر�س يف جامعة 
�شة،  بغداد/ تربية بنات، اأرغب يف اأن اأعمل مدرِّ
لكني م�شاًء اأعمل يف هذا املحل الأعني اأ�شرتي اإذ 
ع�شرة  قبل  اإرهابي  انفجار  يف  وال��دي  ا�شت�شهد 
اأعلم  لكني  تعيني  اأح�شل على  اأن  اأمتنى  اأعوام، 
اأن الطريق طويل، لذا �شاأعمل يف مدار�س اأهليه 
يحالفني  مل  واإن  ال�شهادة،  على  ح�شويل  ح��ال 

احلظ ف�شاأبقى يف عملي هذا.
ال�شاب حممود ح�شني، 19 �شنة، يعمل يف حمطة 
يف  اأب��ي  ا�شت�شهاد  بعد  يقول:  ال�شيارات  لغ�شل 

بغداد  اىل  واإخ��وت��ي  وال��دت��ي  مع  قدمت  املو�شل 
غ�شل  هنا يف  اأع��م��ل  الأم���ي،  ج���ّدي  م��ن��زل  حيث 
خ�شو�شية  معلمة  وال��دت��ي  وتعمل  ال�����ش��ي��ارات 
املنزل  يف  تعمل  واأخ��ت��ي  اجل���ريان،  من  للطلب 
ب�شناعة احللي وتبيع عن طريق الفي�شبوك، واأنا 
اأج��ربت  ال��ذي  تعليمي  "خارجي" الأكمل  ادر���س 

على تركه ب�شبب ظروفنا ال�شعبة.
ال�شيدة فاتن علي، اأربعينية، تربوية ومتطوعة يف 
اإقامة دورات  اأعمل على  تقول:  املنظمات  اإحدى 
وخرباتهم  مهاراتهم  لتطوير  لل�شباب  تعليمية 
طريق  عن  ال�شغرية  م�شاريعهم  ولفتح  الذاتية 
مني  اإميانًا  القيادية،  املهارات  لتطوير  دورات 
�شعب  العمل  �شوق  اأن  اأع��رف  والأنني  بطاقاتهم 

لكنه لي�س بامل�شتحيل.
و�شاحبة  كلية  خريجة  ع�شرينية،  طيبة،  ال�شابة 
اأث��ن��اء  عملت  ت��ق��ول:  "و�شط"  ا���ش��م��ه  م�����ش��روع 
الن�شوية  امل��ن��ظ��م��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  درا���ش��ت��ي 
وتعلمت  املهارات  لتطوير  كثرية  دورات  ودخلت 

مع  العمل  اأحب  ال  �شغري،  مب�شروع  البدء  كيفية 
روؤ�شاء، لذلك اقرت�شت من اأحد البنوك بعد اأن 
قدمت لهم م�شروعي م�شحوبًا بدرا�شة اجلدوى 
وخطة العمل، وبعد اأن كفلني اأبي افتتحت املقهى 
ال�شغري الذي ترينه، واأنا اأقدم فيه اأنواعًا �شحية 
من الب�شكويت واملعجنات ال�شحية التي ال تزيد 
من  االإن�شان  على  وحتافظ  احلرارية،  ال�شعرات 

مر�س ال�شمنة.
ال�شباب والأمم املتحدة 

للأمم  العامة  اجلمعية  اأق��رت   ،1965 ع��ام  يف 
ُمثل  يف  ال�شباب  اإ���ش��راك  اإع��لن  ق��رار  املتحدة 
ال�شلم واالحرتام املتبادل والتفاهم بني ال�شعوب. 
 ،1975 ع��ام  اإىل   1965 ع��ام  م��ن  ال��ف��رتة  ويف 
االقت�شادي  واملجل�س  العامة  اجلمعية  رك��زت 
يف  اأ�شا�شية  موا�شيع  ثلثة  على  واالجتماعي 
ميدان ال�شباب، وهي امل�شاركة والتنمية وال�شلم. 
وجود  اإىل  احلاجة  على  كذلك  التاأكيد  وج��رى 
 1979 عام  ويف  بال�شباب.  معنية  دولية  �شيا�شة 

عّينت اجلمعية العامة �شنة 1985 لتكون "ال�شنة 
الدولية لل�شباب: امل�شاركة والتنمية وال�شلم".

يوم  اإع��لن   ،2010 يف  العامة،  اجلمعية  اأق��رت 
احلكومات  ودعت  ال��دويل،  ال�شباب  يوم  اآب   12
واملجتمعات  واالأف��راد  املدين  املجتمع  ومنظمات 
املحلية يف كل اأرجاء العامل اإىل دعم اأن�شطة ُتقام 
املنا�شبة.  بهذه  والدويل  املحلي  ال�شعيدين  على 
ال�25  ال�شنوية  الذكرى  مع  ال�شنة  تلك  وتزامنت 
الأول �شنة دولية لل�شباب احتفل بها يف عام 1985.
وركزت اجلمعية العامة على اأن تكون برامج عمل 

ال�شباب ح�شب االأولويات االآتية وهي: 
•التعليم

•الت�شغيل
والفقر •اجلوع 

•ال�شحة
•البيئة

املخدرات •تعاطي 
االأحداث •جنوح 

يعّد العراق من البلدان الفتية دميوغرافيًا بح�سب االإح�سائية التي قام 
بها اجلهاز املركزي لالإح�ساء عام 2018 بالتعاون مع منظمات دولية، 

وذلك �سمن خطة عمل ت�سطلع بها وزارة التخطيط لال�ستعداد للتعداد 
ال�سكاين املزمع اإجنازه عام 2020 املقبل.

ي���������ش����ّك����ل�����ن ن�������ش���ف ال���������ش����ّك����ان

يهزم�ن البطالة وي�اجه�ن 
التحّديات

ال�شباُب العراقي�ن

ريا عا�شي
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عبد اهلل �شخي

تاأمالت 

 ف�شيحة العام احلايل فتتمثل مبنح اجلائزة لكاتب 
عن�شري جتلى م�قفه املعادي لالإن�شانية عند اندلع حرب 

البلقان بدعمه امل�قف ال�شربي، وزيارته �شاحة املعارك 
عام 1995، بعد اأ�شهر من مذبحة �شربرنيت�شا التي راح 

�شحيتها قرابة ثمانية اآلف م�شلم

ف�شيحة ن�بل

االأكادميية  و�شعت  هاندكه،  بيرت  النم�شاوي  للكاتب  االأدب  حقل  يف  نوبل  جائزة  مبنحها 
ال�شويدية نف�شها اأمام انحراف الهدف الذي قامت من اأجله تلك اجلائزة التقديرية الرفيعة، 
ودفعت الكثريين، حتى من خارج االأو�شاط الثقافية، اإىل الت�شكيك مب�شداقية اجلائزة التي 
تهبها كل عام. اليوم ياأتي تقدير كاتب عن�شري بذلك الو�شام االأدبي الرفيع بعد اأن مرت 
االأكادميية ال�شويدية بف�شيحة اأخلقية ا�شطرت على اإثرها اإىل حجب جائزة االأدب للعام 
املا�شي 2018 وذلك للمرة االأوىل منذ نحو �شبعني عامًا، كانت ف�شيحة اعتداء جن�شي اأدت 
فتتمثل مبنح  احلايل  العام  ف�شيحة  اأما  االأكادميية.  اأع�شاء جمل�س  من  عدد  ا�شتقالة  اإىل 
اجلائزة لكاتب عن�شري جتلى موقفه املعادي للإن�شانية عند اندالع حرب البلقان بدعمه 
�شربرنيت�شا  مذبحة  من  اأ�شهر  بعد   ،1995 عام  املعارك  �شاحة  وزيارته  ال�شربي،  املوقف 
التي راح �شحيتها قرابة ثمانية اآالف م�شلم، اإ�شافة اإىل نزوح ع�شرات االآالف من املدنيني 
امل�شلمني هربًا من املوت. بعدها اأ�شدر كتابا عنوانه "رحلة �شتوية نحو اأنهار الدانوب وال�شافا 

واملورافا والدرينا" طالب فيه باإن�شاف ال�شرب، الأنهم "كانوا يدافعون عن اأنف�شهم". 
قوبلت ت�شريحات هاندكه با�شتنكار وا�شع النطاق، فالباك�شتاين �شلمان ر�شدي اأطلق عليه 
كتابًا  اليوم  بعد  تقراأ  لن  اإنها  قالت  �شونتاغ  �شوزان  االأمريكية  العاملي".  العام  "وغد  �شفة 
واحدًا لهذا النم�شاوي. اإن هاندكه ال ي�شمع اأحدا �شوى نف�شه اإذ ح�شر ت�شييع ميلو�شيفيت�س 
املتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم �شد االإن�شانية واإبادة جماعية. اإد فوليامي، ال�شحايف 
الربيطاين، اعترب اأن هاندكه كان يكذب يف ق�شية البلقان، يف وقت كانت القبور اجلماعية 

تكت�شف اأمام العامل. اأقوال هاندكه تزوير اأمام حقيقة جثث ال�شحايا. 
الكاتب الربيطاين هاري كنزرو، الذي كان قد دّر�س اأدب هاندكه لطلبه، راآه "كاتبًا جيدًا 
يجمع بني التب�شر العميق مع العمى االأخلقي ال�شادم". كاتب جيد؟ نعم، لكنه يفتقد اإىل 
عن�شر مهم جدًا يف الكتابة وهو ال�شمري االإن�شاين. كان اإزرا باوند �شاعرًا كبريًا، لكنه خ�شر 

مليني القراء عندما دافع عن الفا�شية االإيطالية. 
االأكادميية ال�شويدية فقدت م�شداقيتها وفقدت الثقة بها ومبواقفها لدى الكثري من االأدباء 
يف العامل الذين يلتقون مع هدف اجلائزة االأ�شا�شي وهو الدفاع عن الكرامة الب�شرية عرب 

اأداء اأدبي يدافع عن القيم الفكرية واحل�شارية يف كل اأنحاء العامل.

م���������ق���������ال

الفراغ �شغل  •اأن�شطة 
وال�شابات  •الفتيات 

•امل�شاركة
•العوملة

واالت�شاالت املعلومات  •تكنولوجيا 
الب�شرية/االإيدز املناعة  نق�س  •فريو�س 

والنزاع •ال�شباب 
االأجيال بني  •العلقات 

مراكز تاأهيل ال�شباب 
عمر  اىل  العراقية  ال�شباب  م��راك��ز  عمر  ميتد 
اإذ  امل��ئ��ة ع���ام،  ق��راب��ة  ال��دول��ة احل��دي��ث��ة، ويبلغ 
�شرعت اململكة العراقية يف بداية تاأ�شي�س الدولة 
التي حتيل  ال�شباب  تاأهيل  مراكز  بفتح  احلديثة 
ال�شاب العاطل عن العمل اىل ريا�شي حمرتف او 
عامل من الدرجة االوىل، وعند قيام اجلمهورية 
اأحدث  وفق  على  العمل  يف  املراكز  هذه  �شرعت 
مناهج الرتبية والتدريب يف حينها لل�شتفادة من 
اأوقات فراغ ال�شباب وتاأهيلهم وتطوير مهاراتهم، 
لتاأهيل  م��رك��زًا   487 امل��راك��ز  ه��ذه  جمموع  وبلغ 
تطوير  املراكز  هذه  من  الغاية  كانت  ال�شباب، 
والبدنية،  والعملية  العلمية  ال�شباب  م��ه��ارات 
وفعًل اأقيمت يف حينها مع�شكرات ك�شفية عديدة 
ثم  وم��ن  الريا�شي  بالطابع  فعالياتها  متيزت 
باالبتكارات العلمية والبحوث االجتماعية ن�شبت 
حم��ددة  عمرية  فئات  وم��ن  ال�شباب  م��ن  لفرق 
امتدت بني طلب املراحل املتو�شطة والثانوية ثم 
طلبة اجلامعات، كما اأقيمت حملت ملحو االأمية 
والتوعية من االأمرا�س الوبائية وتوعية الفلحني 
جمموعات  طريق  عن  احلديثة  الزراعة  بطرق 
طلبية مدربة اأثناء عطلتهم ال�شيفية ا�شتثمارًا 
ف�شًل  العمرية،  الفئات  لهذه  الب�شرية  للطاقات 
وزراعة  �شعبية  �شكنية  اأحياء  لبناء  حملت  عن 

الطرقات وت�شجريها.
دخ�ل الغ�ل

اإىل  امل��راك��ز  ه��ذه  حتولت  الدكتاتورية  ف��رتة  يف 
مراكز قمع، اإذ اقتيد طلبة الثانويات واجلامعات 
يف  الطلبة  و�شيق  ع�شكرية  تدريب  مراكز  اىل 
عطلتهم اإجباريًا اإىل جبهات القتال ومن تخّلف 
اىل  �شوقه  ومت  قيده  ُرق��ن  املع�شكرات  ه��ذه  عن 
العراقي واقتيد ملطحنة احلرب  �شفوف اجلي�س 
حينها. ويف عام 1987 قام جنل الغول بحل وزارة 
ال�شباب والريا�شة ودجمها باللجنة االأوملبية التي 
كان يرتاأ�شها هو، وبذلك فقد اأحيلت هذه املراكز 

اىل اللجنة االأوملبية.
تال�شي املراكز

عقب عام 2003 وما تله من اأعوام حاولت وزارة 
لكن من  املراكز،  اإعادة هذه  والريا�شة  ال�شباب 
487 مركز �شباب ال يوجد منها اليوم �شوى 120 
"ال�شبكة" اخلبري الدويل ل�شوؤون  مركزًا. التقت 
الذي  الب�شري  جا�شم  كرمي  والريا�شة  ال�شباب 
ال�شباب  وزارة  ت�شكيل  اإع��ادة  بعد  قائًل:  حدثنا 
امللكات  واأع��ادوا  املراكز،  اأغلب  ُحلَّ  والريا�شة 
املراكز  هذه  ف��اإن  وللأ�شف  االأبنية،  يعيدوا  ومل 
اليوم اأغلبها اأُعطيت لل�شتثمار بطريقة خاطئة، 
اإذا  للم�شتثمر  حتيلها  اأن  ال���وزارة  على  اأن  اإذ 
ا�شطرت لذلك على اأن ي�شتثمرها يف عمل مماثل 
للهدف الذي اأن�شئت من اأجله، كاأن تقام مراكز 
�شحية اأو مراكز تقوية املهارات او اأن حتول اإىل 
من  وي�شتفاد  الدولية  االإن�شانية  للمنظمات  مقاّر 
بدل االإيجار واخلدمة املجتمعية، ال اأن حتال اىل 
حمال لت�شليح �شيارات وور�س كما يحدث االآن يف 
مركز �شباب احلرية على �شبيل املثال يف حني اأن 
مركز �شباب الن�شر تديره نّحاته ا�شمها طلئع 
عملت على تطوير العديد من املهارات ال�شبابية 

ال الريا�شية فقط.
ال�����ش��ب��اب  وزارة  ح���ل  اإن  ال��ب�����ش��ري:  اأ����ش���اف 
ندفع  زلنا  ما  ع��دي  املقبور  زم��ن  يف  والريا�شة 
اللجنة  مهمة  اأن  اأذ  اليوم،  حتى  تداعياته  ثمن 
وتعزيزها،  االإجن��از  ريا�شة  تطوير  هي  االأوملبية 
الريا�شة  يف  تنح�شر  ال  ال�شباب  وزارة  ومهمة 
وتنظيم  الهواية  ريا�شة  رعاية  عليها  بل  فقط 
ريا�شة االحرتاف، مبعنى اأن الدولة غري ملزمة 
بدفع رواتب العبي املنتخب بل هي ملزمة برعاية 
املنتخبات واملراكز ال�شبابية املحلية وعليها مثًل 
اإن  دورة  من  االن�شحاب  املنتخب  من  تطلب  اأن 

كانت اإ�شرائيل م�شرتكة مثًل.
يكمل ال��ب�����ش��ري: ال��ي��وم ت��دف��ع ال��دول��ة روات���ب 
�شنويًا  دي��ن��ار  مليون   400 ي��ق��ارب  مب��ا  للعبني 
با�شتح�شال  ال�شبابية  امل��راك��ز  تطالب  بينما 
مبالغ بدل اإيجار قاعات تابعة للمراكز، وُيردف 
طاقة  واأغلى  اأه��م  هي  الب�شرية  الطاقة  قائًل: 
ميكن العمل عليها، فعلى وزارة ال�شباب اأن تعمل 
لدعم ال�شباب وتطوير مهاراتهم ال�شلمية واإجناز 
امل�شاريع الكربى لهم الأنهم ثروة وطنية ال ي�شتهان 
�شبيل  على  فرن�شا  ونتاجها،  الفكري  باإبداعها 
يورو  مليون   39 على  ح�شلت  احل�شر  ال  املثال 
من الريا�شة عن طريق رعاية ال�شركات الكربى 
للأندية الريا�شية واملنتخبات ال العك�س، ويختم 
الريا�شية  الطاقات  ه��ذه  اأن  موؤ�شف  بالقول: 
فالريا�شة هي  �شلبية،  تتحول اىل طاقات  الفذة 
للكراهية  و�شيلة  اإىل  حتولت  لكنها  حمبة  و�شيلة 
والتنابز  امل��لع��ب  عنف  يف  ن�شهده  م��ا  وذل���ك 
العمل  اأدجمت يف  لو  الطاقات  هذه  بالت�شميات، 
ُينتفع  والعمال فاإنها �شتفجر طاقات كبرية جدا 
االأرا�شي  حتررت  الب�شرية  الطاقات  فبهذه  بها، 
التي احتلها داع�س وهذه الطاقة الب�شرية نف�شها 
لتوفرللدولة مبلغ  ال�شناعات احلربية  عملت يف 
اأثناء  11 مليار دوالر من �شناعة العتاد احلربي 
هذه  تطوير  مت  ل��و  فتخيلي  داع�����س،  م��ع  حربنا 
املوارد الب�شرية واإ�شراكها يف اإعمار البلد وتطوير 
العراق هم من  �شكان  اأن ن�شف  علمًا  �شناعته، 
�شبابنا  يح�شل  اأن  االأبدي  حلمنا  ال�شباب.يبقى 
على فر�س اأف�شل مما ح�شل عليه االآباء.. فهل 

�شن�شهد ذلك؟؟

اأقرت اجلمعية العامة، يف 2010، اإعالن ي�م 12 اآب ي�م 
ال�شباب الدويل، ودعت احلك�مات ومنظمات املجتمع 

املدين والأفراد واملجتمعات املحلية يف كل اأرجاء العامل 
اإىل دعم اأن�شطة ُتقام على ال�شعيدين املحلي والدويل 

بهذه املنا�شبة. 



�شعيها  ويف  العراقية"،  "ال�شبكة  جم��ل��ة 
ل��ل��ت��ع��ري��ف ب���االأم���اك���ن وامل�������زارات ال��دي��ن��ي��ة 
امل��ك��ان  ه���ذا  زارت  ال���ع���راق،  يف  ال�شياحية 
املظفر،  علي  ال�شيخ  والتقت  عليه  واطلعت 

االأمني اخلا�س للمزار واملرقد ال�شريف.
ولدته

يقول ال�شيخ املظفر: يعود هذا املرقد ال�شامخ 
اإىل ال�شيد اجلليل اأبي اإ�شماعيل اإبراهيم بن 
املجتبى  احل�شن  االإم��ام  ابن  املثنى،  احل�شن 
واأم��ه  اأب��ي طالب )ع(،  بن  االإم���ام علي  اب��ن 
االإم���ام  بنت  فاطمة  ال��ق��در  جليلة  ال�شيدة 
اأو 78 هجرية على  احل�شني، املولود �شنة 76 
145هجرية  �شنة  وت��ويف  ال��رواي��ة،  اخ��ت��لف 
على  �شنة   69 اأو   67 ع��م��ره  ي��ك��ون  وب��ذل��ك 

اختلف الروايتني.
املنورة  املدينة  يف  ول��د 
جّده  كنفي  يف  وترعرع 
وج��ّده  احل�شن  االإم���ام 
ونهل  احل�شني  االإم���ام 
من هذا البيت الطاهر 
علوم اأهل البيت عليهم 

ال�شلم. 
املظفر:  ال�شيخ  ي�شيف 
كان ال�شيد الغمر كبري 
مكانة  ول��ه  احل�شن  اآل 
خا�شة حتى عند حكام 
زمانه وكان حمدثًا، اإال 
�شاأنه  الرواية  قليل  اأنه 
اأه��ل  م��ن  الكثري  ���ش��اأن 
الظروف  ب�شبب  البيت 
عليهم  ف��ر���ش��ت  ال��ت��ي 
مينع  م��ع��ي��ن��ًا  و����ش���ع���ًا 
معهم،  النا�س  توا�شل 
روايتهم،  قّلت  ولذلك 
ل��ي�����س ل��ق��ل��ة ال���دراي���ة 
ب�شبب  واإمن����ا  وال��ف��ق��ه 
ال���و����ش���ع ال�����ش��ي��ا���ش��ي 

القائم اآنذاك.
تاأريخ املزار

عن  يحدثنا  م��ن  اأق����دم  اأن  امل��ظ��ف��ر:  ي��وؤك��د 

من  االأن�شاب  تهذيب  يف  العبيديل  هو  امل��زار 
ذكر  عندما  الهجري  اخلام�س  القرن  علماء 
ال�شيد ابراهيم الغمر وقال عنه: هو �شاحب 
ابن  ذلك  بعد  وذك��ره  الكوفة،  يف  ال�شندوق 
التا�شع الهجري، ومن القرن  عنبة يف القرن 
ع�شر  ال��ث��اين  ال��ق��رن  اىل  ال��ه��ج��ري  التا�شع 
اختفى  مفقودة  حلقة  هنالك  كانت  الهجري 
فيها القول الأ�شباب جنهلها اىل زمان ال�شيد 
الهجري،  ع�شر  الثاين  القرن  العلوم يف  بحر 
يحدثنا ال�شيخ حرز الدين يف مراقد املعارف:  
الكوفة  ح��ج��ارة  ع��ل��ى  امل��ن��ق��ب��ني  بع�س  ع��رث 
الدفينة وحتقق من ذلك مرجع ع�شره ال�شيد 
حممد مهدي بحر العلوم )قد�س( واأمر ببناء 
اإيوانني،  بي�شاء عليه و�شحن �شغري ذي  قبة 
ال�شيد  �شيدها  التي  البناية  هذه  وا�شتمرت 

بحر العلوم اىل عام 1965م.
احلكيم  حم�شن  ال�شيد  مرجعية  زم���ن  يف 
جدار  حوله  وبني  املزار  هذا  تو�شع  )قد�س( 
بعد  وا�شتمرت   ، االأبنية  بع�س  له  واأ�شيفت 
املزار  هذا  اإعمار  يف  املح�شنني  اأي��ادي  ذلك 
القرن  من  الت�شعينات  اأواخ��ر  اإىل  وترميمه 
املا�شي، حني قام اأحد وجهاء الكوفة احلاج، 
ال�شابق  البناء القدمي  ال�شعد، بتهدمي  مقداد 
ال�شاخمة  والقبة  املهيب  البناء  ه��ذا  وبناء 
اأح��د  ت��ربع  ذل��ك  بعد  اخل��ا���ش��ة،  نفقته  على 
اأ�شد، بهذا  اأحمد  اأهل الكوفة، احلاج  وجهاء 
اخلا�شة،  نفقته  على  ال��ذه��ب  م��ن  ال�شباك 
ويف العام2011م قامت هيئة االإعمار التابعة 
ب��اإع��ادة  االأ���ش��رف  النجف  حمافظة  ملجل�س 
باإ�شافة  االأوىل  املرحلة  ومتت  امل��زار  اإعمار 
االإداري  واجل��ن��اح  ال��وا���ش��ع  ال�شحن  ه���ذا 

وقاعات للمنا�شبات وال�شيافة.
امل�شاحة:

نحو  تبلغ  امل���زار  م�شاحة  اإن  ال�شيخ  ي��ق��ول 
)5000م( غري حميط املزار الذي هو تقريبًا 
هذه  وت�شم  )4000م(  اأو  )3000م(  بحدود 
بها هيئة  التي قامت  االأوىل  املرحلة  التو�شعة 
ي�شم  ال��ذي  االإداري  اجلناح  وه��ي  االإع��م��ار، 
الهند�شي  والق�شم  اخل��ا���س  االأم���ني  مكتب 
واملكتبة  احل�شابات  وق�شم  الثقايف  والق�شم 

هو من اأ�سرة علوية 
ها�سمية قري�سية خال�سة، 

اأبوه هو احل�سن املثنى 
ابن االإمام احل�سن ابن 

االإمام علي بن اأبي طالب، 
واأمه فاطمة بنت االإمام 
احل�سني بن علي بن اأبي 

طالب عليهم ال�سالم ، 
�سجنه املن�سور مع اإخوته 

وت�سعة من رجال اآل 
احل�سن يف الها�سمية وتويف 

يف حمب�سه. 
له مرقد يف مدينة 

الكوفة ومزار يوؤمه اآالف 
الزوار من داخل العراق 

وخارجه، اإنه ال�سيد 
اأبو اإ�سماعيل اإبراهيم 

بن احل�سن املثنى امللقب 
بالُغمر الإغماره النا�ش 

باجلود والكرم.

ب بالغمر  ُلقِّ
لكرمه

اإبراهيم
ح���ف���ي���د احل�����ش��ن
)عليه ال�شالم(

  

عامر جليل ابراهيم 
ت�ش�ير- ح�شني طالب

ال��ك���ف��ة يف  وم��������زاره  م����رق����ده 

ال�شيخ علي املظفر
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وامل��ت��ح��ف، امل��ك��ت��ب��ة ت��ق��ري��ب��ًا ب��ح��دود 100م 
القراآن  علوم  ومركز  70م  بحدود  واملتحف 
تقريبًا بحدود 130م وقاعة املنا�شبات بحدود 
220م، وهذه كلها من �شمن 

التو�شعة اجلديدة.
امل�شروع   من  االأوىل  املرحلة 
متت على نفقة هيئة االإعمار 
املحافظة  ملجل�س  ال��ت��اب��ع��ة 
وك���ذل���ك ع��ن��دن��ا امل�����ش��ي��ف 
ت��ق��ري��ب��ًا  120م  مب�����ش��اح��ة 
للم�شيف  ال��ت��اب��ع  وامل��ط��ب��خ 
وال�شحيات  100م  مب�شاحة 
الرجايل  الق�شم  بق�شمني: 
وال���ق�������ش���م ال���ن�������ش���ائ���ي ك��ل 
واح������د م��ن��ه��م��ا مب�����ش��اح��ة 
اخلارجي  وامل�شيف  120م 
امل�شتحدث وهو خارج املزار 
ال�شتقبال  خ�ش�س  ال���ذي 
220م  ب���ح���دود  ال���زائ���ري���ن 
ال�شحيات  كذلك   ، تقريبًا 
و  70م،  بحدود  له  املجاورة 
�شتنطلق  املقبلة  االأي���ام  يف 
من  الثانية  امل��رح��ل��ة  ب��داي��ة 
�شت�شمل  التي  امل��زار  اإعمار 
القبة  بناء  واإع��ادة  ال�شريح 
لل�شلة،  وقاعة  وامل��ن��ارات 
ال��ب��ن��اء ال���ق���دمي مب�����ش��اح��ة 
ق��اع��ة  وب������ج������واره  200م 
200م  مب�����ش��اح��ة  ال�����ش��لة 
�شحن  اإن�����ش��اء  وب�����ش��دد   ،
احل�����ش��ن امل��ث��ن��ى مب�����ش��اح��ة 
1000م هذا �شمن امل�شاريع 

امل�شتقبلية التي نعد لها.
امل���زار  اإن  ال�����ش��ي��خ  وي���ق���ول 
�شهر  ط��ي��ل��ة  اأب���واب���ه  ي��ف��ت��ح 
اأوله اإىل اخلام�س  �شفر من 
االأول  رب��ي��ع  م��ن  ال�شابع  او 
لزيارة  الوافدين  الكرام  الزائرين  ال�شتقبال 
االأربعني  زي��ارة  ويف  احل�شني،  عبداهلل  اأب��ي 
ي�شتقبل املزار يوميًا بحدود األفي زائر ويقدم 

هذا  والع�شاء،  والغداء  االإفطار  وجبات  لهم 
يف �شهر �شفر، وكذلك يف �شهر رم�شان نقيم 
ماأدبة اإفطار طيلة ال�شهر الف�شيل بواقع 200 
اىل 250 وجبة اإفطار ليًل يف منا�شبات وفيات 
والزيارة  )ع(  الزهراء  ا�شت�شهاد  مثل  االأئمة 
�شيد  زي���ارة  اأن  مبينًا  وغ��ريه��ا.  ال�شعبانية 
اإبراهيم الغمر على مدار ال�شنة ومل يخ�ش�س 
لها يوم  خا�س، ونحن يف املزار نقيم ذكرى 
�شهادة �شيد اإبراهيم الغمر اإذ اأن املذكور يف 
اأن �شهادته يف �شهر ربيع االأول، لكن  التاريخ 
فيه  ا�شت�شهد  ال��ذي  اليوم  يحدد  مل  التاريخ 
ونحن عادة يف اآخر جمعة من �شهر ربيع االأول 
الزائرين  ون�شتقبل  كبريًا  عزاء  نقيم جمل�س 

الكرام  مبنا�شبة هذه الذكرى االأليمة.
ويف اخلتام اأ�شاف املظفر: من الق�شايا التي 
املزار هو حمط  اأن هذا  اإليها  االإ�شارة  جتدر 
اهتمام العلماء، اإذ اأن ال�شيد اإبراهيم الغمر 
يرجع اإليه ن�شب جميع ال�شادة الطبطبائية يف 
العامل، واأغلب علمائنا االأعلم من مراجعنا 
الطبطبائية،  ال�����ش��ادة  م��ن  ه��م  وف��ق��ه��ائ��ن��ا 
اإبراهيم  ال�شيد  جدهم  احلكيم  اآل  فال�شادة 
العلوم جدهم  اآل بحر  ال�شادة  الغمر وكذلك 
ح�شني  حممد  ال�شيد  الغمر،  اإبراهيم  �شيد 
بتف�شري  امليزان  )تف�شري  �شاحب  الطبطبائي 
ي�شع  وال  الطبطبائي،  ال�شيد  ج��ده  ال��ق��راآن( 
الفطاحل  ه����وؤالء  اأ���ش��م��اء  ل��ت��ع��داد  امل��ج��ال 
رج��ال  ك��ت��اب  يف  املحقق  يحدثنا  االأع����لم. 
عند  احلا�شية  يف  العلوم  بحر  �شادق  ال�شيد 
نقطة  فيذكر  الغمر  اإبراهيم  ال�شيد  ترجمة 
مهمة يقول اإنه ال�شيد اليزدي �شاحب العروة 
وهو من كبار مراجع ال�شيعة يقول اإنه كان يف 
كل ليلة اأربعاء عندما يذهب اىل زيارة م�شجد 
ال�شهلة مير بزيارة �شيد اإبراهيم الغمر ويعلن 
للنا�س مفتخرًا اأن هذا قرب جده، وممن ذهب 
الكوفة  يف  الغمر  اإب��راه��ي��م  �شيد  مرقد  اىل 
حرز  وال�شيخ  رجاله،  يف  العلوم  بحر  ال�شيد 
تاريخ  يف  العراقي  املعارف  مراقد  يف  الدين 
الكوفة وال�شيخ عبا�س القمي يف �شفينة البحار 
اإبراهيم  لل�شيد  ترجموا  ممن  كثري  وغريهم 

الغمر.

 

السنة الرابعة عشرة العدد )347( 7 تشرين الثاني 2019 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

63 62

عامر بدر ح�ش�ن

اأما بعد

اأن كل كاتب اأو �شديق من اأربعة اأ�شدقاء ه� 
جمن�ن، ويف كل عائلة ي�جد نفر خمّبل يف 

الأقل! ومن بني كل اأربعة م�ظفني ي�جد 
م�ظف خمّبل، ومن كل اأربعة دواع�س ي�جد 

اأربعة جمانني!

هل اأنت رابعهم؟!

وهالني  طبية  جملة  ت�شفحت  العيادة  يف  دوري  انتظار  يف 
تقرير فيها، لو �شح، فاإنه ي�شكل كارثة مبعنى الكلمة!

العامل  اأ�شخا�س يف  اأربعة  كل  واحدًا من  اأن  التقرير  خل�شة 
العامل  اأن ربع �شكان  يعني  العقلية،  بقواه  او م�شكوك  جمنون 

جمانني!
هذا يعني، من باب التف�شيل، اأن كل كاتب اأو �شديق من اأربعة 
اأ�شدقاء هو جمنون، ويف كل عائلة يوجد نفر خمّبل يف االأقل! 
كل  وم��ن  خمّبل،  موظف  يوجد  موظفني  اأربعة  كل  بني  وم��ن 

اأربعة دواع�س يوجد اأربعة جمانني!
ومن بني كل اأربع جميلت واحدة جمنونة، ومن بني كل اأربع 
جميلت اأكرث من ال�شابقات توجد واحدة اأحلى واأكرث جنونًا، 

وكلما زاد اجلنون زاد اجلمال والعك�س �شحيح اأي�شًا!
ونحن  ب��ال�����ش��ف��رة،  ح��ّلق��ني مي�شكون  اأرب��ع��ة  ك��ل  ب��ني  وم���ن 
قادة  اأربعة  كل  ومن  جمنون،  حلق  يوجد  لهم،  م�شت�شلمون 
ت�شتثني  ال  االإح�شائية  اأن  بل  جمنون!  قائد  يوجد  اأح��زاب 
وال�شعراء  ال�شيا�شيني  واملحللني  اجلامعة  واأ�شاتذة  االأطباء 
واملذيعني..  واملثقفني  ال�شعبيني  وال�شعراء  الع�شائر  و�شيوخ 

والعد ال ينتهي!
***

وريث  اأن  العراق،  ملك  االأول،  في�شل  امللك  راأى  مرة  وذات 
عر�شه الوحيد االأمري غازي كان جمنونًا، فقال للم�شوؤولني اإن 
العراق اأغلى عليه من ابنه واإن عليهم اأن يختاروا وليًا للعهد 

بداًل من االأمريغازي!
اإنه  للملك  قالوا  املتملقني  من  وجمع  احل�شري  �شاطع  لكن 
اإذا �شّلمه لهم ف�شيجعلونه عاقًل! وهكذا م�شى االأمر وقدموا 

للملك �شهادة تقر باأن ويل العهد �شار يف كامل قواه العقلية!
لكن �شريته مل تثبت هذا، فقد ارتكب جمزرة �شد االآ�شوريني 
وافتتح  الهوى  هتلري  واأ�شبح  الع�شائر،  وح��ارب  العراق،  يف 
يذيع  وك��ان  ال��زه��ور،  ق�شر  يف  بيته  يف  اإذاع���ة  اأول  بنف�شه 
هواياته  اىل  اإ�شافة  تقدمها،  التي  التمثيليات  وميثل يف  فيها 
وال�شيارات.  واملوتو�شيكلت  الطائرات  قيادة  يف  اخلطرية 
وو�شل االأمر به اأنه ا�شرتك يف انقلب بكر �شدقي عام 1936 

�شد حكومته!

ال�شريعة  قيادته  نتيجة  بعمود  �شيارته  ا�شطدمت  وعندما 
و�شكِره، انق�شم العراقيون يف �شبب موته واأخريا ذّبوها برا�س 

ج بطًل قوميًا يف العراق وخارجه! االإنكليز، وعلى هذا توِّ
***

تذكرت امللك غازي واأنا اأقراأ االإح�شائية ووجدت اأننا من بني 
كل الدول احتجنا ل�شهادة طبية تثبت اأن ملكنا لي�س جمنونًا.. 
باالنقلبات  املولعني  ال�شباط  الفتقار  ياأخذنا  ال��ذي  االأم��ر 
الع�شكرية الذين حكمونا �شابطًا اإثر �شابط اىل �شهادة تثبت 
اأنهم عقلء! حتى انتهى االأمر اإىل �شدام الذي اختلط عنده 

جنون العظمة بجنون اجلرمية ف�شرنا يف هذا احلال.
واالآن فاإنني ال اأدري كيف اأطبق هذه االإح�شائية الدولية على 

م�شوؤولينا؟
اأربعة  اإنه �شيكون لدينا وزير جمنون من كل  هل يجوز القول 

وزراء فقط؟
وهل لدينا نائب جمنون من كل اأربعة نواب يف الربملان ب�س؟

الن�شبة  اإذ رمبا كانت  �شكلنا �شابقًا وحاليًا ال يدل على هذا، 
اأكرث!

لهذا تف�شري بالطبع، فاإما اأن االإح�شائية الدولية غلط يف غلط 
)وهذا اأريح للجميع( اأو اأن نبداأ حملة ال�شطياد املجانني يف 
جمتمعنا.. لكن هذا احلل حمفوف باملخاطر اإذ اأن املجانني، 
االأكرث حيوية ون�شاطًا، هم من �شي�شطاد العقلء وير�شلونهم 

لل�شّماعية!
ال�شغري  يلزم  قانون  بت�شريع  اإال  ت��رون،  كما  واحل��ال  حل،  ال 
والكبري بتقدمي �شهادة طبية تقول اإنه من العقلء قبل ت�شليمه 
�شرط  �شك  دون  وهو حل عظيم  �شلح..  اأي  او  م�شوؤولية  اأية 
عند  ال�شهادات  بتوفري  املخت�س  �شوق مريدي  على  ال�شيطرة 

الطلب!

م���������ق���������ال



�شان  خليج  م��ن  اجلنوبية  املنطقة  وي�شمل 
و4  مدينة   28 ال���وادي  ي�شم  فران�شي�شكو. 
مقاطعات وي�شكنه 2.5 مليون ن�شمة ن�شفهم 
تقريبًا من اأ�شول اآ�شيوية،من الهند وال�شني 
هي  خو�شيه  ���ش��ان  مدينة  وت��ع��د  وال��ف��ل��ب��ني، 
مربع،  كم  ال��وادي ومتتد حتى 110  عا�شمة 
ال��ع��امل  م��ن  البقعة اجل��غ��راف��ي��ة  ه���ذه  وت��ع��د 
منها  العامل،  وثراًء يف  وتقدمًا  تطورًا  االأكرث 
وامل�شاريع،  واالأب��ح��اث  الدرا�شات  اأه��م  تنبع 
العامل  يف  التقنية  ال�شركات  اأه��م  وتقطنها 

الكثري،  وغريها  واأوراك���ل  واأب��ل  جوجل  مثل 
والتطوير  البحث  م��راك��ز  اأه���م  ت�شم  كما 
لكل  ال��وادي حلمًا  العمل يف  ويعد  نا�شا،  مثل 
املدينة  اإذ يراها كثريون  التكنولوجيا  حمبي 
التقنيات  باآخر  العامل  ترفد  التي  الفا�شلة 
يف  اأ�شهمت  التي  واالكت�شافات  واالخرتاعات 

تغيري م�شار العامل كثريًا منذ اأن وجدت.
اال�شم  بهذا  ال��وادي  ت�شمية  وراء  ال�شبب  اإن 
الوادي  بها  ا�شتهر  �شناعة  اأول  اأن  اإىل  يعود 
التي  االإل��ك��رتون��ي��ة  ال�����ش��رائ��ح  �شناعة  ه��ي 
ويكون  التقنية،  ال�شناعات  تدخل يف معظم 
اإذ  �شناعتها،  يف  اأ�شا�شية  م��ادة  ال�شيليكون 

حا�شبات  بناء  يف  واعتماده  �شناعته  ب��داأت 
اجليل الثاين نهاية خم�شينات القرن املا�شي. 
وعلى الرغم من ذلك فاإن وادي ال�شيليكون ال 
فلقد  فقط،  االإلكرتونية  الرقائق  هذه  ينتج 
يقدمها  التي  واملنتجات  ال�شناعات  تنوعت 
�شهده  الذي  الكبري  االزده��ار  نتيجة  ال��وادي 
اأ�شهم  ولقد  املا�شي،  القرن  ثمانينات  منذ 
الوادي بثلث العائدات اال�شتثمارية يف جمال 

امل�شاريع اجلديدة يف اأمريكا.
كان  فلقد  ال���وادي  تاأ�شي�س  ب��داي��ة  ع��ن  اأم��ا 
جل��ام��ع��ة ���ش��ت��ان��ف��ورد واأح����د ا���ش��ات��ذت��ه��ا يف 
الف�شل  تريمان  اإميونز  فريديريك  الهند�شة 

للجامعة  كان  فلقد  ال��وادي،  ن�شاأة  الكبري يف 
ف����رع يف ال������وادي ول���ه���ذا ���ش��ج��ع االأ���ش��ت��اذ 
�شركاتهم  اإن�شاء  على  تلميذه  فريديريك 
اأن  طلبه  بع�س  وا�شتطاع  هناك،  اخلا�شة 
ويليام  ومنهم  اخلا�شة،  �شركاتهم  ين�شئوا 
اقنعهما  اأن  بعد  ب��اك��ارد  ودي��ف��ي��د  هيوليت 
م�شاريعهم  ت��ط��وي��ر  يف  ب��ال��ع��م��ل  االأ���ش��ت��اذ 
التخرج.  بعد  املنطقة  ه��ذه  يف  و�شركاتهم 
بيئة  اأن يوفر  الوادي  ا�شتطاع  الوقت  ومبرور 
منا�شبة وملمهة لتطوير امل�شاريع، وهو ي�شم 
االأعمال،  حا�شنات  من  كبريًا  ع��ددًا  اأي�شًا 
وقد ال يكون هذا االأمر اإيجابيًا جدًا اإذ لي�شت 
كل تلك ال�شركات باحلرفية التي يت�شف بها 
وادي ال�شيليكون، ولكن توجد بع�س ال�شركات 
التي تقدم خدمات حقيقية للت�شويق واالإعلن 

عن امل�شاريع والرتويج لها.
ال���وادي  يف  �شركتك  ببناء  حتلم  كنت  اإن 
فعليك اأن تعلم اأن االأمر لي�س بهذه ال�شهولة، 
الوادي  يف  االأرا�شي  اأ�شعار  اأن  البداية  ففي 
اإىل  ذل��ك  يف  ال�شبب  وي��ع��ود  ج���دًا،  مرتفعة 
باأف�شل  جم��ه��زة  مثالية  بيئة  ال����وادي  اأن 
هم  �شاكنيه  اأغلب  اأن  عن  ف�شًل  التقنيات، 
وادي  يف  تعي�س  اأن  االأثرياء...ميكنك  من 

تتعامل  اأن  وعليك  ثريًا  كنت  اإذا  ال�شيليكون 
يف  حتى  املنطلق  هذا  من  التفا�شيل  كل  مع 
واالأ�شعار خمتلفة  تقدمي اخلدمات، اجلودة 
ال���وادي  ي�شتطع  فلم  ذل��ك  ك��ل  وم��ع  مت��ام��ًا 
من  الرغم  فعلى  الفقر،  �شبح  من  التخل�س 
االآن  ال���وادي  يعي�شه  ال��ذي  الفاح�س  ال��رثاء 
فاإننا ن�شتطيع م�شاهدة الفقراء يتجولون يف 
اأرجاء خمتلفة هنا وهناك، ورمبا هذه بع�س 
بخ�شو�س  اأح��د  يذكرها  ال  التي  ال�شلبيات 
تقنيات  م��ن  للعامل  يقدمه  م��ا  الأن  ال���وادي 

يطغى على كل �شيء.
الواليات  التقنية ال يف  العا�شمة  الوادي  يعد 
العامل  يف  واإمن���ا  فقط  االأمريكية  املتحدة 
باأ�شره، وي�شهم يف تقدمي التقنيات التي توؤثر 
قطاعات  على  م�شريي  ورمب��ا  كبري  بنحو 
التقنيات  من  كثريًا  لنا  اأخ��رج  فلقد  ع��دة، 
اجلهد  من  كثريًا  االإن�شان  على  وف��رت  التي 
والوقت والتعب، وب�شبب ذلك جرى التخل�س 
وا�شتحداث  القدمية  التقنيات  بع�س  م��ن 
ت�شاعد  اأك��رب  ف��ائ��دة  ذات  ج��دي��دة  تقنيات 
تواجهه  ال��ت��ي  امل�شكلت  ح��ل  يف  االإن�����ش��ان 
الطرق  واأف�شل  باأ�شرع  امل��ج��االت  �شتى  يف 
هي  التكنولوجيا  يجعل  م��ا  وه��ذا  املمكنة، 

وادي  يعد  مل  ورمب��ا  اليوم.  االأق��وى  ال�شلح 
فح�شب،  التقنية  العامل  عا�شمة  ال�شيليكون 
اأن  بحكم  بكثري  ذل��ك  م��ن  اأك��رث  اأ�شبح  ب��ل 
يف  العميق  توغلها  عن  ف�شًل  التكنولوجيا، 
تدخل  فهي  واالجتماعية،  اليومية  حياتنا 
منها  مهمة  حيوية  قطاعات  يف  اأك��رب  بعمق 
يجعل  وه��ذا  وال�شحية،  والع�شكرية  املالية 
نتعلم  اأن  املهم  م��ن  خ��ط��ريًا  �شلحًا  منها 
كيف نح�شن ا�شتخدامه، واالأهم من ذلك اأن 
لري�شل  ال�شيليكون  وادي  انتظار  عن  نتوقف 
يف  ي��ك��ون  اأن  يجب  ب��ل  التقنية،  هباته  لنا 
يف  وال�شيما  تقنية  عا�شمة  من  اكرث  العامل 
مل  اإذ  النامية،  وال��دول  الثالث  العامل  دول 
يعد اإجنازًا كبريًا اأن تواكب ما تو�شلت اإليه 
التكنولوجيا يف العامل، بل االإجناز احلقيقي 
حرب  يف  اليوم  ونحن  عليها،  تتفوق  اأن  هو 
�شرو�س ال يفوز فيها اأ�شحاب ال�شلطة واملال 
من  فيها  يفوز  ولكن  التقليدية،  واالأ�شلحة 
جماالت  يف  االأق��وى  التقنية  االأ�شلحة  ميلك 
وهذا  املعلومات،  وتكنولوجيا  التكنولوجيا 
اأو  ال�شيرباين  اإىل مو�شوعات االأمن  ياأخذنا 
اآخر  عامل  ذلك  املعلومات،  باأمن  ي�شمى  ما 

�شنتطرق اإليه يف مقاالت الحقة.

مع بداية القرن الع�سرين وانطالق الثورة التقنية يف العامل برزت احلاجة 
اإىل وجود مكان ي�سم مراكز للبحث والتطوير يف جمال التكنولوجيا. وقد 
كان وادي ال�سيليكون هو املكان املختار لهذه املهمة، يقع وادي ال�سيليكون يف 

الواليات املتحدة االأمريكية غربي البالد يف والية كاليفورنيا،
 

عا�شمة العامل التكن�ل�جية
وادي ال�شيليك�ن

رفاه ح�شن
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 فاملنتخب العراقي يت�شدر املجموعة ب�شبع نقاط 
اإثر الفوز على هونك كونغ وكمبوديا والتعادل مع 
يف  االأ�شود  فوز  من  البد  اإذ  البحريني،  املنتخب 
املجموعة  على  ال�شيطرة  اأجل  من  اإيران  مباراة 
عن  نبحث  اأن  دون  امل��ري��ح  ال��ت��اأه��ل  وب��ال��ت��ايل 

احل�شابات املعقدة االأخرى.
الأ�ش�د �شيت�شدرون املجم�عة 

 ع��ن ه���ذه امل���ب���اراة وم����دى ت���ف���اوؤل اجل��م��اه��ري 
الريا�شية العراقية وبع�س االأمور ت�شفحناها مع 
عدد من اأهل ال�شاأن الكروي، وكانت البداية مع 

احلكم الدويل ال�شابق طارق اأحمد الذي قال: 
فهو  فنيًا،  ا�شتقر  الوطني  منتخبنا  اأن  حقيقة 
اأمام  االأخريتني  املبارتني  يف  جيدًا  م�شتوى  قدم 
العلمة  جامعًا  وكمبوديا  كونغ  هونك  منتخبي 
يتبّق  الكاملة ليت�شدر املجموعة بكل جدارة ومل 
من  مقربة  على  يكون  لكي  اإي��ران  على  الفوز  اإال 

اإليه  العاملية وهو مانطمح  النهائيات  اإىل  التاأهل 
اأن هناك فر�شة �شاعت  ويفرحنا كثريًا، الننكر 
االإوىل  مباراتنا  يف  اليد  متناول  يف  وكانت  منا 
اأمام املنتخب البحريني التي كان فيها منتخبنا 
االأقرب اىل الفوز، لكن احلظ مل يكن مع االأ�شود 
يف  ب�شبابنا  كبري  اأملنا  عمومًا  املباراة،  تلك  يف 
اإذ  اآ�شيويًا،  ديربيًا  �شتكون  التي  امل��ب��اراة  ه��ذه 

�شتجمع اأقوى منتخبني يف اآ�شيا. 
حظ�ظنا اأوفر

عبد  ال�شابق  العراقي  الوطني  املنتخب  م��درب 
اهلل عبد احلميد حتدث قائًل: بعد ثلث جوالت 
واآ�شيا  العامل  لكاأ�س  امل��زدوج��ه  الت�شفيات  من 
باملجموعات  ال��ف��رق  نتائج  على  اأول��ي��ة  وبنظرة 
 18  -17 ح�شد  فريقنا  م��ن  يتطلب  ال��ث��م��ان، 
ك��اأول  التايل  للدور  االنتقال  ي�شمن  كي  نقطه 
لدينا  حاليًا  ث���واٍن،  اأرب��ع��ة  اأف�شل  او  املجموعه 

مباراة  يف  الفوز  اإال  منتخبنا  على  وما  نقاط،   7
اإي�����ران م��ن اأج����ل ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى امل��ج��م��وع��ة، 
اأر�س  على  �شتكون  التي  البحرين  مباراة  وتبقى 
للفوز  �شانحة  اأي�شًا  الفر�شة  و�شتكون  الب�شرة، 
العراقية،  اجلماهري  و�شط  يلعبون  االأ�شود  لكون 
العمل  يجب  لذا  التاأهل،  �شمّنا  قد  نكون  حينها 

الوحيد،  املبتغى  ه��ذا  حتقيق  على  ج��د  بكل 
اأملنا كبري بتقدمي امل�شتوى العايل من قبل 

العبينا االأبطال بعد عودتهم مل�شتواهم 
الفنيه  ق��درات��ه��م  واإظ��ه��ار  امل��ع��ه��ود 
اإمكانيات  على  بكثري  تتفوق  ال��ت��ي 

كونك  وهونك  والبحرين  اإي��ران  العبي 
التدريبي  ال��ك��ادر  على  نتمنى  وكمبوديا. 

اختيار االأ�شلوب االأمثل لهم ولكل مباراة ح�شب 
ظروفها واأهميتها، وبداًل من تكرار النهج ونظام 
املناف�شه  للفرق  مك�شوفًا  اأ�شبح  ال��ذي  اللعب 

ويفتقد للنزعة الهجومية التي متيزت بها فرقنا 
العديد  وباإمكان   الناجحة،  املناف�شات  اأغلب  يف 
الهجوم  مراكز  يف  حاليًا   منتخبنا  العبي  من 
ملا  واملحبب  املوؤثر  ال��دور  لهذا  العودة  والو�شط 
ميتلكونه من تقنيات مميزة، وال�شيما اأن هناك 
ا�شتقرارًا دفاعيًا منظمًا �شيكون �شاندًا وحمفزًا 
للأدوار الهجومية املنتظرة حل�شم بقية املباريات 
لفقد  جم��ال  ف��ل  واأه���داف���ًا،  ن��ق��اط��ًا  ل�شاحلنا 
االأه��داف،  ولع�شر  النقاط 
اأ����ش���ب���ح  اأن  ب���ع���د 
امل�����ش��ه��د وا���ش��ح��ًا، 
وم����ا زال�����ت ال��ث��ق��ة 
م����وج����وة وع��ال��ي��ة 
ب��اأ���ش��ود ال��راف��دي��ن 
ب��ت��ح��ق��ي��ق ط��م��وح��ات 

الكلم  هذا  اأكيد  والعا�شقة،  الوفية  جماهريهم 
من  وك��ل  امل��درب  عن  خافيًا  يكون  لن  املنطقي 
هو قريب من املنتخب، لكن هذه النقاط ممكن 
الفوز  يجب  بحيث  �شهولة  اأكرث  بطريقة  جمعها 

على اأر�شنا. 
التحفظ الدفاعي لكاتانيت�س 

لقد   : جا�شم  حممد  ال��دويل  اللعب  ق��ال  فيما 
طريقة  على  كاتانيت�س  العراقي  امل��درب  اعتمد 
الفرق  م��ع  م��ب��اري��ات��ه  يف  حتى  واح���د،  مهاجم 
االأحيان  اأغلب  يف  طريقته  كانت  بل  ال�شعيفة، 
لكن  العراقي  املنتخب  قوة هجوم  برغم  فا�شلة، 
دون اإحراز اأي هدف، ويف كثري من االأحيان يقدم 
املنتخب م�شتوًى جيدًا لكن بدون ت�شجيل اأهداف، 
اإن حتفظ كاتانيت�س على اخلطة الدفاعية اأفقدنا 
منعزل  واح��د  فمهاجم  الهجوم..  خط  فاعلية 
ي�شتطيع  ال  اخل�شم  مدافعي  من  جمموعة  بني 

عن  يكون  االأه��داف  وت�شجيل  �شيء،  فعل 
اأكرث، فمن  ال  ال�شدفة واحلظ  طريق 

املعروف اأنه يف كل 10 
هجمات يتم ت�شجيل هدف يف االأحوال الطبيعية، 
اأما بطريقة مهاجم واحد فعادة ما يكون هناك 
هدف واحد يف كل 3 اأو اأربع مباريات، نتمنى اأن 
اليلعب املدرب بخطة دفاعية حمكمة يف مباراة 
فاإذا  للدفاع،  و�شيلة  خري  هو  الهجوم  الأن  اإيران 

اأحرز املنتخب االإيراين هدفًا يف املرمى العراقي 
اأعتقد من ال�شعوبة اإحراز هدف التعديل. 

ديربي اآ�شي�ي خال�س
اأحمد  ال�شابق  العراقي  الوطني  املنتخب  جنم 
اأراد  ما  اإذا  كاتانيت�س  اإن  املباراة:  قال عن  علي 
اأن يفوز يف مباراتنا مع اإيران لت�شدر املجموعة 
�شنفقد  واإال  هجومية  بخطة  اللعب  اإال  عليه  فما 
ال�شيطرة ورمبا نخ�شر بهدف، واإذا لعب بطريقة 
اأن  اأعتقد  ال�شابقة،  املباريات  مغايرة عن 
الفوز �شيكون ي�شريًا على الفريق االإيراين، 
ف��امل��ن��ت��خ��ب ال��ب��ح��ري��ن��ي ل��ع��ب 
من  ومتكن  اإي��ران  اأم��ام  مهاجمًا 
اأن يخطف ثلث نقاط يف غاية االأهمية برغم 
مع  مباراتنا  يف  عمومًا  االإي���راين.  الفريق  ق��وة 
اإيران البد من مدربنا اأن ي�شع يف قامو�شه الفوز 
وال�شيما  االأمور،  �شيوؤزم  التعادل  الأن  له  والبديل 
ا�شتطعنا  ف��اإذا  اإي���ران،  ملعب  يف  مباراة  لنا  اأن 
اإنهاء مباراة الب�شرة ل�شاحلنا اأعتقد اأن االأمور 
املجموعة بجدارة  ونت�شدر  �شت�شري على مايرام 
على  كلمتها  اال�شود  تقول  اأن  اأمتنى  وا�شتحقاق، 

ملعب جذع النخلة يف ب�شرتنا الفيحاء. 

اأيام قليلة على انطالق اأهم 
مباريات الت�سفيات االآ�سيوية 
املوؤهلة اىل نهائيات كاأ�ش 
العامل 2022 بني املنتخبني 
العراقي واالإيراين، الفائز يف 
هذه املباراة �سوف يقطع ن�سف 
الطريق بالتاأهل للنهائيات 
العاملية، اإذ �سيلعب اأ�سود 
الرافدين على ملعب جذع 
النخلة يف الب�سرة على اأر�سهم 
وبني جماهريهم التي �ست�ساند 
الفريق من اأجل الفوز الغري،

بالف�ز على اإيران يف الب�شرة.. 

نقطع ن�شف الطريق اإىل 
نهائيات كاأ�س العامل

كتب اأحمد رحيم نعمة

مدرب املنتخب العراقي كاتاني�س

مهند علي
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احلار�س حممد حميد

اللعبان همام طارق وعماد حم�شن

ال�شفاح يون�س حممود
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بع�س  اآراء  ا�شتطلعت  العراقية(  ال�شبكة  )جملة 
اأ�شحاب االخت�شا�س يف هذا ال�شاأن  فكان هذا 

االأ�شتطلع .. 
الكابنت قائد داخل امللعب

مدرب  جثري  قحطان  الكابنت  البداية  يف  حتدث 
يختار  ال��ذي  اإن   : قائًل  العراق  �شباب  منتخب 
موا�شفات  وح�شب  امل���درب  ه��و  الفريق  ك��اب��نت 
ل��ك��ون��ه ق��ائ��دًا داخ���ل وخ����ارج امللعب،  ال��لع��ب 
على  االعتماد  الكابنت  �شارة  حمل  �شوابط  ومن 
قوة  ل��دي��ه  ت��ك��ون  واأن  نف�شه  ال��لع��ب  �شخ�شية 
من  وحمبوبًا  مقربًا  يكون  واأن  وقيادة  �شخ�شية 
قبل زملئه اللعبني، وقد يدخل العمر والقدم 
الكابنت فتتحدد بني  اأما واجبات  االأمر،  يف هذا 
املدرب واللعبني اإذ يكون حلقة الو�شل بينهما، 
حلمل  اللعبني  من  الثنني  اختيارنا  يكون  وقد 
يكون  امل��ب��اراة  يف  اأ�شيب  ف���اإذا  الكابنت،  ���ش��ارة 

البديل موجودًا.  
خربة ميدانية

اأن  ي��رى:  �شاكر  �شلم  الكابنت  ال���دويل  النجم 
عاتق  على  كبرية  م�شوؤولية  الكابنت  �شارة  حمل 
امللعب، ويتم اختياره من قبل  من يحملها داخل 
قبل  من  اختياره  يتم  قليلة  اأحيان  ويف  امل��درب، 
عديدة  موا�شفات  وف��ق  ذل��ك  وي��ك��ون  االإدارة، 
على  كذلك  امللعب،  يف  واالحتواء  القيادة  اأهمها 
القائد  ويكون  العمر،  واأي�شًا  الفريق  يف  االأق��دم 
اجل��ام��ع ب��ني االأل��ف��ه وال�����ش��دة. اأم��ا ع��ن واجبات 
امل�شاكل  وحل  اللعبني  احتواء  فتكون  الكابنت  
يكون  واأي�شًا  واالإدارة  املدرب  اإىل  ت�شل  اأن  قبل 
كذلك  وال��لع��ب��ني،  امل���درب  ب��ني  الو�شل  حلقة  
م�شاعدة املدرب باإي�شال املعلومات الفنية، اأي�شًا 
ذا  يكون  واأن  امللعب  داخل  ويوجه  ي�شجع  هو من 
وال�شيما  امللعب،  وخارج  داخل  قيادية  �شخ�شية 

اإذا كانت لديه خربة ميدانية كلعب املنتخب. 

حلقة و�شل
نادي  م��درب  وم�شاعد  ال�شابق  ال��دويل  اللعب 
ال��ك��رخ ح��ال��ي��ًا اأح��م��د ع��ب��داجل��ب��ار ك��ان ل��ه راأي 
يختار  من  هو  التدريبي  الكادر  اإن  قال:  عندما 
حامل �شارة الفريق، ويعترب حامل ال�شارة حلقة 
الو�شل بني اللعبني واملدرب ويكون قائدًا داخل 
امللعب، يتحمل امل�شوؤولية، وله �شلحية يف توجيه 
ميتلك  واأن  م�شاكلهم،  بع�س  وح��ل  ال��لع��ب��ني 
كاريزما و�شخ�شية قيادية، وله خربة كبرية واأن 
للعبني  وحمبًا  اجلميع  قبل  من  مقبواًل  يكون 
وموؤثر  مهم  وج��وده  اأن   وال�شيما  للفريق،  ووالوؤه 
حتديد  ويتم  االأ�شا�شيني  الفريق  العبي  �شمن 
االتفاق على  ويتم  ال�شارة  كابنت حلمل  اأكرث من 
ذلك واليوجد عدد معني وثابت، حيث قد حت�شل 
املو�شم  خ��لل  او  امل��ب��اراة  �شري  خ��لل  تغيريات 

الكروي تتطلب اأكرث من كابنت. 
املدرب الثاين

اأما كابنت فريق احلدود وال�شناعات الكهربائية 
حاليُا اإياد خلف فيقول: كابنت الفريق هو مبثابة 
ويقود  يوجه  فهو  امللعب  داخ��ل  ال��ث��اين  امل���درب 
املدرب  توجيهات  ويعك�س  امللعب  داخ��ل  الفريق 
قائدًا  يعّد  ال�����ش��ارة  يحمل  ال��ذي  اإن  للعبني، 
يكون  واأن  اللعبني  وقريبًا من  حمرتمًا حمبوبًا 
قياديًا يف امللعب وينقل التفا�شيل التي حتدث يف 
امللعب، وهو املتحدث مع احلكم داخل امللعب اإذا 

كانت هناك اأخطاء او اعرتا�س على اللعبني .
م�ش�ؤولية حمل ال�شارة

العراقي  الوطني  املنتخب  م��درب  قا�شم  با�شم 
ال�شابق ونادي الزوراء حاليًا كان له راأي عندما 
عليه  يكون  ال�شارة  يحمل  من  وب�شراحة:  ق��ال 
عاتقه  على  يحمل  فهو  وم�شوؤولية،  كبري  ع��بء 
يوجه  فهو  امللعب،  داخ��ل  كامل  فريق  م�شوؤولية 
مع  ويتعامل  املنا�شبه  االأوقات  ويكون موجودًا يف 
الأي  التعطى  ال�شارة  هذه  م��درب.  كاأنه  اللعب 

الطاغية  �شفاته  له  ال�شارة  فحامل  كان،  العب 
دون  الكابنت  �شارة  واإعطاءه  حمله  تفر�س  التي 
لل�شرورة  اأكرث من كابنت  يكون هناك  �شواه، قد 
كما  ال�شورة  ينقل  وهو  الفريق،  يقت�شيها  التي 
من   وقربه  احتكاكه  خ��لل  من  للمدرب  يراها 
به  يتحدث  اأن  الي�شتطيع  ما  وينقل  اللعبني، 
اأيًا  النزاع  ويفك  ي�شهل  فهو  االآخرون،  اللعبون 

كان اأو اأية م�شاكل اأخر.
ليبحث عن امل�شاكل

جنم و�شط املنتخب العراقي ال�شابق، الذي حمل 
�شارة الكابنت ملوا�شم كثرية، وال�شيما يف املنتخب 
جعفر  حبيب  الطلبة،  نادي  او  العراقي  الوطني 
البد  الكابنت  �شارة  يحمل  من  اإن  قائًل:  حتدث 
اأم��ور  فهنالك  امللعب،  داخ��ل  حقها  يعطيها  اأن 
اأولها �شبط  اأن يطبقها داخل امللعب  كثرية البد 
طبعًا،  امل��درب  من  باإيعاز  وتوجيههم،  اللعبني 
وال�شيء االآخر البد من الذي يحمل �شارة الكابنت 
اأن يكون متزنًا واليبحث عن امل�شاكل داخل امللعب 
واإمنا يكون قدوة للعبني االآخرين يف التعامل مع 
العبي فريق اخل�شم ومع قرارات احلكام ، فهو 
الذي يعرت�س على القرارات اخلاطئة يف اجلانب 
اللعبني  بقية  م��ن  االع��رتا���س  الأن  التحكيمي 
او  االأ�شفر  للكارت  عر�شه  يجعلهم  احلكم  على 
الفريق  قائد  من  تكون  املطالبة  لذلك  االأحمر، 

بدون �شك.   

قيل الكثري عن �سارة كابنت الفريق لالألعاب الريا�سية اجلماعية، 
البع�ش يعد الكابنت مدربًا داخل امللعب من خالل توجيهاته 
لالعبني اأثناء اللعب، حيث يتميز من يحمل هذه ال�سارة  ب�سفات 
كثرية اأوالها قوة ال�سخ�سية وم�ستواه العايل داخل امللعب، ف�ساًل 
عن عمره الطويل يف املالعب واأمور اأخرى ف�سلته عن زمالئه 
الالعبني. 

ي�شتحق 

�����ش����ارة
كابنت الفريق
 من

حملها

 

بغداد / اأمرية حم�شن 
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عبد اهلل عبد االأمري.. ا�سم واعد، فهو واحد 
من اأبرز الالعبني ال�سباب الذين تعاقدت معهم 

اإدارة فريق نادي الزوراء هذا املو�سم، بل اأن اإدارة 
النوار�ش تعاقدت مع جمموعة مميزة من الالعبني 

ال�سباب لتمثيل الفريق يف املو�سم اجلديد،

�سرف يل اأن األعب اأمام اأخي �سعد فهو معّلمي وملهمي 
واأن نتقابل معًا يف ملعب و�ساحة واحدة ولكن كل واحد 

يف فريق، نعم اإنه حتدٍّ �سعب لكن البد منه، يف مباراة 
جمعتنا معًا  بني الزوراء وال�سرطة، هذه املباراة 

اأحدثت انق�سامًا يف العائلة اىل فريقني

م��ن جن��وم ال��ع��راق  واأن اأك��ون 
والهيئة  الكادر  ظن  ح�شن  عند 
االإدارية واإخواين اللعبني الذين و�شعوا ثقتهم 
يّف، واإن �شاء اهلل نر�شم الفرحة جلمهور الزعيم 

ويكون مو�شم خري لنا. 
*هل جاءتك عرو�س من فرق اأخرى؟ 

ف��رق ع��دة،  م��ن  -ن��ع��م، جاءتني ع��رو���س كثرية 
لكني ف�شلت النوار�س.

*كيف كانت جتربتك مع الديوانية؟ 
-جتربتي مع الديوانية كانت ناجحة على الرغم 
من  املعاناة واالأزمات املالية التي كانت تع�شف 
بالفريق، لكن قيادة الكابنت رزاق فرحان اأعادت 
الروح للفريق، وا�شتطعنا اأن نفرح جمهوراالأحمر 

الديواين وتعلمت الكثري من الفريق واملدرب.
*ماذا عن حظوظك مع املنتحب؟ 

اأثناء  ب��ي  اأ���ش��اد  كاتني�س  امل���درب  اإن  -ي��ق��ول��ون 
اللعب، وهذا يعطيني حافزًا كبريًا ملوا�شلة اللعب 

واالإ�شرار على التمّيز يف امللعب.
*النجف، الديوانية، ثم الزوراء.. ماذا ا�شتفدت 

من هذه التجارب؟ 
املهني  امل�شتوى  على  ك��ث��ريًا  منها  -ا���ش��ت��ف��دت 

واخلربة يف اللعب، وتعلمت من كل مدرب �شيئًا.
ل�شقيقك  ن��دًا  كنت  وال�شرطة  ال��زوراء  *مباراة 

�شعد ماذا كان �شعورك؟ 
-�شرف يل اأن األعب اأمام اأخي �شعد فهو معّلمي 

وملهمي واأن نتقابل معًا يف ملعب و�شاحة واحدة 
ولكن كل واحد يف فريق، نعم اإنه حتدٍّ �شعب لكن 
ال��زوراء  بني  معًا   جمعتنا  مباراة  يف  منه،  البد 
يف  انق�شامًا  اأح��دث��ت  امل��ب��اراة  ه��ذه  وال�شرطة، 
والفريق  �شعد  ي�شجع  فريق  فريقني،  اىل  العائلة 
االآخر ي�شجعني، واحلمد هلل كانت من املباريات 

اجلميلة واجلماهريية ولكل جمتهد ن�شيب. 
كاأف�شل  االنتباه  جلبت  الدفاع  مركز  يف  *واأن��ت 

مدافع ي�شجل االأهداف؟
اجليد  والتوظيف  العاملني  رب  من  توفيق  -هذا 
نعم  كانا  اللذين  ح�شام  و  رزاق  امل��درب��ني  م��ن 

املدربني واملعلمني يف امللعب.
*من املدرب الذي تدين له باكت�شاف موهبتك؟

-الكثري من املدربني تعلمت منهم وكانوا ال�شبب 
يف ماو�شلت اإليه. 

*وانت يف بداية م�شوارك الريا�شي ماذا تطمح؟
الكروي،  م�شواري  بداية  واأنا يف  كبري  -طموحي 
واأمنيتي الكبرية متثيل املنتخب الوطني واأن اأكون 

العبًا حمرتفًا كبريًا والتوفيق من اهلل.
اأيها مازال يف  التي �شجلتها  االأه��داف  *من بني 

الذاكرة؟
-اأكرث من هدف كان حا�شمًا وله مكانه يف قلبي، 
الفوز  ال�شرطة، وهدفا  ومنها  هدفان يف مرمى 
يف مرمى نفط مي�شان،  كذلك الهدفان  يف مرمى 

فريقي احلايل الزعيم الزورائي. 

 *هل تتابع دوريات وبطوالت عاملية؟
بر�شلونه  ع�شاق  وم��ن  ال���دوري���ات  اأت��اب��ع  -ن��ع��م 

والدوري االإ�شباين .
*مثلك وملهمك يف امللعب؟

-�شقيقي �شعد ملا اأعرفه عنه من التزام وان�شباط 
غري  ومن  اأقولها  وللأمانة  نف�شه،  على  وحر�س 

مبالغة قليلون من ميتلكون هذه ال�شفات. 
*هل تطمح باالحرتاف؟

والذهاب  ب��االح��رتاف  يطمح  الع��ب  -ك��ل 
االح��رتاف  اأكيد  والعاملية،  العربية  االأندية  اىل 

طموح وم�شروع ال يفارق تفكريي. 
*ماذا ميثل لك اجلمهور او امل�شجع الريا�شي؟ 

-اجلمهور هو اللعب رقم 12، اأجمل مايف كرة 
العراقي  الريا�شي  وامل�شجع  اجلمهور،  القدم 
اأجمل امل�شجعني، فهو جمنون بحب فريقه، وحّبه 

له نابع من القلب.
*ماذا تقول جلمهور الزوراء؟

-جمهور الزوراء املحب واملخل�س لفريقه اأمتنى 
اأن ت�شتمروا يف وقفتكم مع فريقكم، ونعدكم باأن 
نبذل كل ما بو�شعنا لنفرحكم ولتبقوا دومًا على 
غري  ب��داي��ة  حت��دث  ق��د  نعم،  التتويج،  من�شات 
موفقة، لكن حتمًا �شوف نرجع ونعيد قوانا بقوة 

اهلل وبكم..
*هل اأنت مع اللعب الذي يعتزل اللعب وهو يف 

قمة عطائه؟ 
-اأنا مع اللعب الذي يعتزل وهو كبري يف عيون 

جمهوره.
اأنك مع  اأم  االأجنبي  اأم  املحلي  املدرب  *اأنت مع 

االأف�شل؟ 
جيدة  نتائج  يقدم  ال��ذي  االأف�شل  مع  اأن��ا  -نعم 

وملمو�شة على ال�شاحة . 
*راأي�����ك ب��امل��ح��رتف ال����ذي ي��ل��ع��ب يف ال����دوري 

العراقي؟ 
ي��ح��ت��اج اىل حم��رتف،  ال��ع��راق��ي ال  -ال������دوري 
ولو  امل��ح��رتف��ني..  م��ن  اأف�شل  العراقي  ال��لع��ب 
وامل�شتلزمات  الظروف  املحلي  للعبنا  تهياأت 

لكنا اأح�شن اللعبني يف املنطقة.
*كلمة اأخرية؟ 

العائلة  جملة  ال�شبكة"  ول�"جملة  لك  -ال�شكر 
العراقية. 

الفريق  االإدارة بتجديد دماء  اإليه  وهو ما ت�شعى 
املو�شم  يف  تاألق  االأمري  عبد  اللعب  مو�شم،  كل 
اأ�شبح  حتى  الديوانية  ن��ادي  فريق  مع  املا�شي 
مدافع،  كلعب  م��رك��زه  برغم  الفريق  ه��داف 
مرمى  يف  اأه��داف  �شبعة  يحرز  اأن  ا�شتطاع  فقد 
كتيبة  اىل  ان�����ش��م  امل��و���ش��م  وه����ذا  اخل�����ش��وم، 
النوار�س، فهل �شيحقق ما خطط له بال�شري على 
خطى �شقيقه العب املنتخب الوطني �شعد؟ وملاذا 
التي جاءته  العقود  بالذات برغم  الزوراء  اختار 

من اأندية معروفة؟ 
اأ�شئلة وا�شتف�شارات حدثنا عنها عبد اهلل عندما 
هذا  ف��ك��ان  ال�شبكة(  )جم��ل��ة  على  �شيفًا  ح��ّل 

احلوار:     
*ماذا يعني ان�شمامك اىل نادي الزوراء؟ 

-الزوراء حلم كل العب واأنا من بينهم، ناٍد غني 
لنف�شي كلعب  التعريف واعترب هذا حتديًا  عن 
نخبة  ي�شم  ال��ذي  والكبري  العريق  الفريق  لهذا 

عبد اهلل عبد 
الأمري:

الالعب العراقي اأف�شل 
بكثري من املحرتفني 

ال��ن���ر���س
حاورته / اأمرية حم�شن 
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حتظى الريا�شية االأملانية بنحو ن�شف مليون متابع على 
ب�شكل  وتقوم  "اإن�شتجرام"،  التوا�شل االجتماعى  موقع 
م�شتمر بن�شر �شور لها وهى ترتدى امللب�س الريا�شية.

فازت  وق��د  الق�شري،  اجل��ري  م�شابقات  فى  �شاركت 
عام  فى  االأمل��ان��ى  الفريق  مع  م�شاركتها  اأثناء  �شابقًا 
اأوروبا للنا�شئني، كما  2017 بامليدالية الف�شية ببطولة 
عام  ال��ربون��زي��ة  امليدالية  على  احل�شول  م��ن  متكنت 
ببطولة  التتابع  م�شابقة  فى  م�شاركتها  اأث��ن��اء   2019

اأوروبا الألعاب القوى.
اجل��ري  م�شابقات  يف  ال��ف��ات��ن��ة  االأمل��ان��ي��ة  تتخ�ش�س 
وفازت  مرت(   800-400-200( الق�شرية  للم�شافات 
برفقة الفريق االأملاين يف العام 2017 بامليدالية الف�شية 

يف بطولة اأوروبا للنا�شئني.
يف  ال��ربون��ز  على  "�شميث"  ح�شلت   2019 ال��ع��ام  يف 
م�شابقة التتابع ببطولة اأوروبا الألعاب القوى حتت �شن 
 Busted Coveragе موقع  و�شنفها  عاما،   23

على اأنها اأجمل ريا�شية يف العامل.
التوا�شل  موقع  على  "�شميث"  متابعي  ع��دد  وي�شل 
وت�شتهر  متابع،  مليون  ن�شف  االجتماعي"اإن�شتغرام" 
واأخ��رى  ريا�شية  مبلب�س  فيها  تظهر  التي  ب�شورها 
التي  لن�شرها  �شورها  ونتيجة  مفاتنها،  فاخرة مربزة 
تربز  ف��اخ��رة  واأخ���رى  ريا�شية،  مبلب�س  فيها  تظهر 
ومنها  العاملية،  ال�شركات  كربيات  تت�شابق  جمالها، 
ك�"علمة  معها  للتعاقد  التغذية"،  برامج  "�شركات 

جتارية"، ووجه دعائي مثايل.
على الرغم من �شغر �شنها اإال اأنها تفوقت يف بطوالت 
هو  م��ا  اإىل  الريا�شي  التفوق  ،وت��ع��دت  ال��ق��وى  األ��ع��اب 
اأكرث من ذلك، فبجانب االهتمام ب�شحتها وج�شدها، 
اهتمت بجمالها، لتتوج كاأجمل فتاة ريا�شية يف العامل. 
متثل "األي�س �شميث" املنتخب االأملاين يف األعاب القوى، 
ق�����ش��رية، وج�شدها  مل�����ش��اف��ات  ك��م��ا مت��ار���س اجل���ري 
جتاريًا"  "وجهًا  جعلها  وجهها  وج��م��ال  املتنا�شق 
للكثري من املنتجات، وكذلك ت�شوق للملب�س الريا�شية 

ال�شهرية.
وتتطلع "األي�س �شميث" اإىل املزيد من النجاح والتفوق 
االأوملبية  االألعاب  دورة  يف  للم�شاركة  وتتوق  الريا�شي، 
2020 ال�شيفية املقبلة املقرر انعقادها يف مدينة طوكيو 

اليابانية.

الالعبات  �سميث" من  "األي�ش 
االأملانيات اجلميالت.. تبلغ 
من العمر نحو 20 عامًا، تنوي 
امل�ساركة فى اأوملبياد طوكيو 
ال�سيفية لعام 2020.
تعد "�سميث" من اأجمل العبات 
األعاب القوى فى العامل، اإذ متتاز 
باجل�سد املتنا�سق، ويرى اأ�سحاب 
ال�سركات العاملية الكربى اأنها ذات 
وجه وقوام ي�سلحان لالإعالنات، 
لذلك يقومون بالتعاقد معها، 
لذا فهي وجه جتارى للعديد من 
منتجات املالب�ش الريا�سية.

هدفها ح�شد الذهب 
يف ط�كي� 

األي�س�شميث
ال���ع���امل يف  لع����ب����ة  اأج����م����ل 

 



يح�شل ل� طبقنا التحليل النف�شي 
على اأغنياتهم احلالية؟

ماذا
اأم كلث�م: 

ملكة تتح�شر على ما ي�شيع من 
امللكات ب�شبب املن�شب!

alshabaka aliraqya 74

االي������ام

ارشيف واعداد عامر بدر حسون



�شقة  يف  احللوة  ال�شهرات  اإح��دى  ويف 
�شديقة تهوى الغناء بقدر ما تهوى علم 
النف�س، قالت للعامل النف�شاين الذي هو 

من اأ�شل لبناين:
يحلل  اأن  النف�س  علم  ي�شتطيع  ه��ل   *

نف�شيات املطربني من خلل اأغانيهم؟
قال العامل:

هذا  يف  يعتمد  العلم  ولكن  بالطبع..   -
ال�شدد على حا�شة العامل:

قلت:
كلم  على  والعامل  العلم  يعتمد  هل   -
على  اأم  املطرب  ين�شدها  التي  االأغنية 

�شوته، يف ناحية التحليل؟
قال:

- ع��ل��ى ال��ك��لم وال�����ش��وت م��ع��ًا.. الأن 
من  ج���زءًا  ت�شبح  تن�شد  اإذ  االأغ��ن��ي��ة 

�شخ�شية املطرب ونف�شيته.
* ولكن االأفلم وامل�شرحيات قد تفر�س 
معينًا  وحلنًا  معينًا  كلمًا  املغني  على 

وموقفًا معينًا ال علقة له بها كلها.
اإذا  اإال  يغني  ال  املطرب  اإن  اأب���دا...   -
مفرو�شًا  كان  ولو  حتى  يغنيه  ملا  ارت��اح 
عليه.. على كل حال، اإن هذا "الغر�س" 
بع�س  اإخفاء  على  يقوى  قد  مهما طغى 
معامل الكلمة، ولكنه ال يقوى قطعًا على 

اإخفاء كل معامل ال�شوت.
اأغاين  االآن بع�س  * ح�شنًا.. �شن�شمعك 
اأن  وعليك  واملطربات،  املطربني  كبار 

حتلل نف�شيات اأ�شحابها من خللها..
- �شاأحاول..

مطلعها:
ال�شبا واجلمال ملك يديك

اأي تاج اأعز من تاجيك
ن�شب احل�شن عر�شه ف�شاألنا

من تراها له؟ فدّل عليك
قال العامل:

- هذا رجل واثق من نف�شه حد الغرور، ولكن 
املتوا�شعة..  احلركة  ت�شرته  باطني  غ��روره 
وهو اأر�شتقراطي النزعة، كاأنه ولد يف ق�شر 

وترعرع على يدي مربية �شوي�شرية..
االأ�شياء  مل�س  يخاف  كان  اإذا  اأدري  ول�شت 
بيديه حتى ال يتاأثر بكهرباء االآخرين اأو مبا 
تراه  لذلك  روا���ش��ب..  من  راحاتهم  حتمل 
اأن  لغريه  وي��رتك  "العر�س"  عن  "ي�شاأل" 

يدله عليه..
االأطر�س  فريد  اإىل  الذكي  العامل  وا�شتمع 

يغني:

ع�س اأنت اإين متُّ بعدك
واأِطْل اإىل ما �شئت �شّدك

كانت بقايا للغرام
مبهجتي فختمت بعدك

وبعد اأن متّلى من �شوته واأدائه، قال:
ك��ّف��ه..  على  قلبه  اإن�����ش��ان  االأط��ر���س  ف��ري��د 
حياته  يف  حتى  ُم�شرف  م��غ��داق،  معطاء، 

ب�شبب فّنه!

يح�شل ل� طبقنا التحليل النف�شي 
على اأغنياتهم احلالية؟

ارتفى علم النف�ش اإىل �سّدة 
الفن، اإنه مل يعد مقت�سرًا على 
املر�سى واملعذبني واملكّبلني 
ب�سال�سل العقد، بل �سبا اىل 
ال�سعر واملو�سيقى والغناء، 
ليعي�ش يف جوها املمتع..

عامل نف�ساين من اأ�سل لبناين، 
ال �سرورة لذكر ا�سمه الأنه ال 
يطمع باإعالن، ا�ستطاع من خالل 
اأغاين كبار املطربني واملطربات 
يف ال�سرق اأن ير�سم �سخ�سياتهم 
دون اأن يعرفهم، ويحلل 
نف�سياتهم دون اأن يعاي�سهم 
وياأتيك باآراء قد ت�سل اإىل حد 
الذهول.

حتليل نف�شي ل�شخ�شياتهم 
من اأغنياتهم:

ماذا
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عبد احلليم حافظ: 
هذا الفتى ثائر 

يتحدى امل�ت!

فريوز:
 �شعبة على علماء 

النف�س لكنها مقّيدة 
وجتد حريتها فقط 

عندما تغني!

فريد الأطر�س: 
ل ي�شتمتع باحلب 

دون عذاب!

اأم كلث�م: 
ملكة تتح�شر على ما ي�شيع من 
امللكات ب�شبب املن�شب!



يرتكز  و�شوف  اأ�شبوعني،  اأو  اأ�شبوع  مل��دة  املوؤمتر  ه��ذا  ينعقد  و�شوف 
الكامنة  والعبقرية  يتلءم  العربية مبا  املو�شيقى  تنمية  االهتمام حول 
فيها، وقد وجهت الدعوة اإىل املعنيني من ذوي ال�شهرة لي�س يف العامل 
العربي وح�شب بل يف كل االأقطار التي لعبت دورًا يف تطوير املو�شيقى 

العربية.
و�شتوجه دعوات اأخرى اإىل اأ�شاتذة وباحثي املو�شيقى يف البلد العربية.
كان اأول موؤمتر عقد للمو�شقى العربية يف القاهرة يف 14 اذار 1932 
وقد توىل رئا�شته وزير املعارف امل�شرية اآنذاك املرحوم حممد حلمي 
�شربي  الفتاح  عبد  املوؤمتر  رئي�س  نائب  من�شب  وت��وىل  با�شا  عي�شى 
وتوىل  املوؤمتر  لرئي�س  فني  نائب  من�شب  اأرلنجر  دي  البارون  وت��وىل 
العامة  ال�شكرتارية  العامل  املو�شيقار  احلنفي  اأحمد  حممود  الدكتور 

للموؤمتر.
واملرحوم  الهليل  جنيب  اأحمد  فكانوا:  التنظيم  جلنة  اع�شاء  اأم��ا 
م�شطفى ر�شا وحممد زكي علي ويعقوب عبد الوهاب وم�شيو كانتوين 
وراغب  عريان  واأمواميل  ال�شعر-  –اأمري  �شوقي  واأحمد  اأمني  واأحمد 
وم�شيو  اجل��ارم  علي  ال�شاعر  وامل��رح��وم  علي  �شقر  وامل��رح��وم  مفتاح 
كو�شتاكي وحممد كاحل حجاج وحممد فتحي ومن�شور عو�س وجنيب 

نحا�س.

اأما اع�شاء اللجان فكانوا:
ابراهيم خليل اأني�س وجميل عوي�س وجورج �شمان وال�شيخ ح�شن اململوك 
اخللعي  وكامل  ال�شوا  و�شامي  دروي�س احلريري  وال�شيخ  وداود ح�شني 

وحممود حلمي خور�شيد واملو�شيقار حممد عبد الوهاب.
وقد اتخذ املوؤمتر معهد املو�شيقى العربية مقرًا له.

والنم�شا  واملجر  واأملانيا  اإ�شبانيا  التالية:  االأجنبية  الدول  فيه  ا�شرتكت 
واإيطاليا وبريطانيا وتركيا وفرن�شا وت�شيكو�شلوفاكيا.

وقد اختتم موؤمتر املو�شيقى العربي االأول م�شاء االأحد 3 ني�شان 1932 
بحفلة ر�شمية يف دار معهد املو�شيقى العربية.

الغنائية  االأحل��ان  من  كبرية  جمموعة  ا�شطوانات  على  �شجلت  وق��د 
املو�شيقية من قبل وفود خمتلف  االأقطار العربية.

هناك كثري من الق�شايا املو�شيقية التي بقيت دون حل من اأيام املوؤمتر 
العربي  املو�شيقي  املوؤمتر  احللول يف هذا  تنتظر  وهي  االأول  املو�شيقى 

الثاين ومن اأبرز هذه الق�شايا م�شكلة االأرباع يف املو�شيقى العربية.
العربي  املو�شيقى  املوؤمتر  يعاجلها  اأن  ينتظر  التي  الق�شايا  اأهم  من 

الثاين هي توحيد املو�شيقى العربية يف البلد العربية كافة.
وبعد انتهاء موؤمتر بغداد �شوف ين�شر كتاب ي�شم البحوث التي �شتلقى 

فيه، واملفردات والتو�شيات التي �شيتخذها املوؤمترون.

االأقربني  يحا�شب  ت�شرفاته،  يف  دقيق  وهو 
قبل االأب��ع��دي��ن، وي��ب��دو ذل��ك وا���ش��ح��ًا من 
��ل،  امل��ف�����شّ امل����رّك����ز،  االأداء  يف  ط��ري��ق��ت��ه 

املو�شوعة النقطة فيه فوق كل حرف!
ال�شكوى حتى  االأطر�س ال يقوى على  وفريد 
راأيه  قوي، عنيد، �شلب يف  اإنه  يتاأمل..  وهو 
حتى  يتحدى  ث��ائ��ر،  وم��ق��اوم،  اأم����ره..  ويف 

املوت!
ول�شت اأدري اإذا كان حبه يف اأغانيه ينبع عن 
حب حقيقي، اأم هو متثيل حلب كبري ي�شتهي 

اأن ي�شادفه يف يوم من االأيام.
وانطلق �شوت وديع ال�شايف يغني:

جنات عامد الب�شر
ما بي�شبع منها نظر

وطيور عا نغماتها
بينام وبي�شحا القمر

باللبا�س  ال�شايف  وديع  �شورة  العامل  وتاأمل 
املدين، وقال �شاحكًا:

ال�شايف  ي��رت��دي  ال  كيف  الأع��ج��ب  اإن��ن��ي   -
الثوب الفولكلوري.. اإنه جبلي، جبلي، جبلي 

حتى ولو لب�س ال�شموكن..
ويف �شوته جبل لبنان.

لبنان  اجل��ب��ل يف  اب���ن  ع��اط��ف��ة  روح���ه  ويف 
امل�شرع الباب، املمتد ال�شفرة، الذي يت�شايق 

اإذا مل يزره كل يوم اأقل من ع�شرة اأ�شدقاء 
بيته  خ��ارج  ولكنه  الغرباء..  من  وع�شرون 

يقب�س يده، ال ل�شيء. 
راجعة على �شيعتنا

وعاالأر�س اللي ربتنا
على بو�س االأر�س
احلبيناها وحبتنا

ثم  الثمالة،  اإىل �شباح حتى  العامل  وا�شتمع 
قال:

�شقطعت  مدنية  فنانة  "الليدي"  ه��ذه   -
خطاأ يف كروم القرية..

الكروم،  ه��ذه  نكهات  بع�س  �شوتها  يف  اإن 
�شارة  م�شرح  على  اأ�شًل  ولد  �شوت  ولكنه 
من  ف�شاتينها  لب�شت  و�شاحبته  ب��رن��ار.. 

حملت النفان وكاردان وبلمان..
�شخ�شية  ت��ع��ك�����س  اأدائ���ه���ا  يف  وال��ف��رح��ة 
اأك���رث مم��ا حتب  االآخ�����رون  يحبها  ام����راأة 
اأك��ون  اأن  –واأرجو  اإن��ه��ا  االآخ���ري���ن..  ه��ي 
خمطئًا- نر�شي�شية.. حتب نف�شها اإىل درجة 
االإعجاب، وعندما ت�شبع من نف�شها "متنح" 

البقايا ملن ي�شتحق!
وفريوز

ما اأن �شمعها تغني فقط:
حبيتك بال�شيف

حبيتك بال�شتي
نطرتك بال�شيف

نطرتك بال�شتي
وعيونك ال�شيف

وعيوين ال�شتي
ملقانا يا حبيبي

حتى قال:
يديها  يف  ولكن  ثائرة  ث��ائ��رة..  امل���راأة  ه��ذه 

قيدين ال يتحطمان اإال عندما تغني..
الغنائية..  حريتها  هي  الوحيدة  حريتها  اإن 
للحب..  تغني  وه��ي  ت�شرخ  تلمحها  لذلك 
حلبيبها  تقول  ام��راأة  بحياتك  �شمعت  فهل 

ت�شفعه؟! بال�شتي" وكاأنها  "حبيتك 
وال  النف�س،  علماء  على  �شعبة  ف��ريوز  اإن 
اأع��وام  بعد  اإال  اأغ��واره��ا  اكتناه  ي�شتطيعون 

طويلة..

معل�مات وثائقية مهمة عن امل�ؤمتر 
امل��شيقي العربي الأول

م�ؤمتر امل��شيقى العربي الثاين 
يعقد يف بغداد

وّجه العميد الركن ال�سيد عبد الكرمي فرحان وزير الثقافة واالإر�ساد العراقي دعوة اإىل 
علماء املو�سيقى، واملوؤرخني واملهتمني بهذا احلفل، حل�سور املوؤمتر املو�سيقي العربي الثاين، 

الذي يعقد يف بغداد يف بغداد ابتداء من 18 اجلاري.
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)هيلني  الربوفي�شورة  اأجرتها  حديثة   درا���ش��ة 
دن����ت(، ال��ت��ي ع��م��ل��ت م��ع ع��ائ��لت ع���دي���دة  يف 
اململكة املتحدة، بينت ا�شتطلعاتها اأن 85 % من 
بالتمييز  �شعورهم  من  يعانون  كانوا  امل�شتطلعني 
يكون  م��ا  "عادة  دن���ت:  وق��ال��ت  اأ�شقائهم،  ع��ن 
هناك طفل )كب�س فداء( وهذا ما ي�شبب م�شاكل 
خطرية وهو اأمر بالغ ال�شرر للطفل عندما يكون 
هو الوحيد الذي ال يهتم به والداه، وميكن اأن تكون 
لهذا تاأثريات مروعة على تقديرهم لذاتهم وعلى 
يحبون  واالأم��ه��ات  االآب��اء  اأن  وبّينت  نف�شيتهم". 
اأطفالهم على قدم امل�شاواة، لكن �شخ�شية طفل 

واحد لها �شدى اأكرب من �شخ�شيات اأ�شقائهم.
ترتيبات الزفاف 

تذكر )�شيا(، وهي  اإحدى الفتيات التي �شاركت 
يف اال�شتطلع وتبلغ من العمر 27 عامًا، وهي اأم 
لثلثة اأطفال: اأنها عانت كثريًا من عملية التمييز 
كانتا �شغريتني جدًا  �شقيقتها عندما  وبني  بينها 
عمري  ك��ان  عندما  وت�شيف:  والديها،  قبل  من 
التي  الطريقة  اأت��ذك��ر  زل��ت  ما  تقريبًا  عاًما   12
وبني  بيني  بها  وت��ف��ّرق  اأم��ي  بها  تعاملني  كانت 
اأختي البالغة من العمر عامًا واحدًا فقط، وهذه 

الطريقة ال تزال م�شتمرة حتى يومنا هذا. 
اإ�شرتليني  جنيه   6000 والدتي  اأنفقت  ت�شيف: 
رت  وح�شّ موؤخرًا  تزوجت  التي  اأختي  زفاف  على 
التفا�شيل  بكل  واهتمت  زواج��ه��ا  ترتيبات  ك��ل 
ال�شغرية والكبرية، لكن عندما تزوجت اأنا دفعت 
فقط ن�شف ف�شتان زفايف ومل تقدم يل هدية اإال 
بعد عدة اأ�شابيع ومل ت�شارك يف ترتيبات الزفاف! 

بل مل ت�شتطع اأن جتد يل اأي وقت على االإطلق! 
وبينت )�شيا( : ال اأريد اأن تتكرر هذه احلالة مع 
االأجيال.  عرب  ت�شتمر  اأن  الكبري  وخ��ويف  اأوالدي 
ت��ع��ت��ذر الأط���ف���ايل ع��دة  اأم���ي وه���ي  ل��ق��د �شمعت 
ميلدهم  اأعياد  ح�شور  عدم  عن  بالفعل  م��رات 
معرفة  انتظار  يف  فقط  اأن��ا  حامًل.  اأختي  لكون 
اأكرث  اهتمام  على  �شيح�شل  طفلها  كان  اإذا  ما 
االنتهاء من  واإن حدث هذا ف�شيتم  اأطفايل،  من 
العلقة بيني وبني اأمي اإىل االأبد، ال اأريد اأن اأجعل 

اأطفايل ي�شعرون باالأمل الذي �شعرت به.
ابنة غري �شرعية

كانت  اأنها  وتقبل  تعرف  وهي  )�شارة(،  ن�شاأت 
اأخواتها  واأن  لعائلتها  ال�����ش��وداء  اخل���راف  م��ن 

اأو باأخرى، وتقول:  حمبوبات وعزيزات بطريقة 
مل يكن لدي اأي �شك يف ذلك، فمنذ �شغري كنت 
االأقل تف�شيًل بني اأطفال والدي الثلثة. اأتذكر 
ال�شعور بالغرية من اأخواتي عندما كنت �شغرية 
 - ظاهرًيا  �شعيدة  اأ�شرة  يف  نعي�س  نحن  للغاية، 
ووال��دي طبيب -. مل تفهم  قابلة  تعمل  والدتي  
الحق:  وق��ت  يف  اإال  اخلفية  الديناميكية  �شارة 
احل��ادي��ة  يف  كنت  عندما  "اكت�شفت  وت�شيف 
ع�شرة من عمري اأنني اأبنة غري �شرعية". كانت 
اأمي حامًل، وقد ُهجرت. مل اأكن اأبنة طبيب مثل 

اأخواتي لكني كنت جمرد ذرية رجل ع�شوائي. 
من  اخلم�شينات  اأواخ����ر  يف  االآن  ه��ي  ���ش��ارة 
عمرها، ال �شك يف اأن والديها كانا يحبانها اأقل 
دخلت  عندما  �شارة:  واأو�شحت  اأخواتها،  من 
ُتركت وحدي،  املدر�شة يف اخلام�شة من عمري 
اأن  ميكن  اأنها  النا�س  باإخبار  فخورة  اأمي  كانت 
عدت  الأنني  متاأخر  وق��ت  حتى  العمل  يف  تبقى 
اإىل املنزل، وطهوت ع�شائي وكثريًا ما اأخلد اىل 
النوم واأنا متعبة على العك�س من اأخواتي اللتي 
كانت لديهن طفوليات خمتلفة متامًا ومل يرتكن 
عاطفيًا  علي  يف�شلونهن  كانوا  مطلقًا،  وحدهن 
وماليًا، فعلى �شبيل املثال ا�شرتوا هدية الأختي يف 
عيد ميلدها التا�شع، ويف املقابل مل اأح�شل على 
كلتاهما على  اأي �شيء، ويف وقت الحق ح�شلت 

درو�س يف القيادة ولي�س اأنا.
ال�شع�ر بالذنب

�شارة  على  ه��ذه  املبكرة  ال�شيئة  املعاملة  اأث��رت 
اأي�شًا،  اأخ��وات��ه��ا  على  اأث���رت  و  حياتها،  ط��وال 
االهتمام  ب�شبب  بالذنب  ي�شعرن  "اأخواتي  تقول 
التي  الطريقة  وب�شبب  والدّي  يلقونه من  الذي 
عوملوا بها كاأطفال، فاإنهم ي�شعرون االآن اإىل حد 
كبري اأنهم ال ي�شتطيعون اأن يرتكبوا خطاأ واأنهم 
لديهم  كانت  لقد  بهم.  املحيطني  م��ن  اأف�شل 
علقات �شيئة للغاية مع الرجال نتيجة لذلك". 
حيث  الراأي  هذا  يف  دنت  الربوفي�شور  وتوافقها 
تقول "�شي�شعر االأ�شقاء بالبهجة واالرتياح الأنهم 
والديهم،  من  الكبري  االهتمام  على  يح�شلون 
وعي،  بغري  اأو  بوعي  �شي�شعرون،  ا  اأي�شً لكنهم 
حب  يكن  مل  اإذا  الأن��ه  االأم���ان  ونق�س  بالذنب 
اآبائهم غري م�شروط ، فمن يدري ما قد يحدث 

لهم"؟

قد يلجاأ بع�ش االآباء 
واالأمهات اىل التفرقة بني 
االأبناء �سواء اأكانوا بناتًا اأم 
�سبيانًا بتف�سيل طفل على 
بقية اإخوانه اأو اأخواته، 
رمبا ل�سغر �سن الطفل 
واحتياجه لهذا االهتمام 
الزائد اأو الأ�سباب اأخرى. 
يقول اخلرباء "اإن كونك 
�سقيقًا مهم�سًا داخل العائلة 
ميكن اأن ي�سبب م�ساكل 
خطرية".

ترجمة: ثريا ج�اد
عن اجلارديان

حكايات 
حمزنة  تع�شف 
بالعائالت

ب��������ني
التمييز
الأبناء
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اأقل مكانة  �شر مطلق، وهي  اأنها  املراأة على  اإىل 
امل��راأة  وتعليم  )�شيء(،  جمرد  هي  الب�شر،  من 
ال�شريعة كاأنك تلقي اللوؤلوؤ اإىل اخلنازير، وبع�س 
رجال الدين امل�شيحي يف الع�شور الو�شطي كانوا 
اآدم  اأغوت  التي  اأ�شل اخلطيئة، هي  املراأة  يرون 
املو�شوعة  اإن  حتى  اجلنة،  من  واأخرجته  الطيب 
الربيطانية ت�شري اإىل اأن الن�شائح بالتزام العّفة 
الأن  فقط،  للرجال  موجهة  االأم��ث��ال(  )�ِشفر  يف 
الرجل �شحية، واملراأة ُمغوية، هي م�شدر ال�شلل 
املدافعني  بع�س  حجة  ه��ذه  األي�شت  واالإغ����واء، 
العمائم  ذوى  من  وبع�شهم  االآن؛  التحر�س  عن 
م�شكني،  املتحر�س  اإن  يقولون  عندما  للأ�شف، 
بيتها  من  خرجت  التي  املتربجة  للمراأة  �شحية 
�شافرة، فا�شتحقت اأن يفعل بها الرجل ما ي�شاء 
حلماية  االإله  مبعوث  بتحر�شه  وكاأنه  لها،  عقابًا 
لي�س  لكنه  ه��ذا؟!  مغلوط  منطق  اأى  الف�شيلة، 
منطقًا مغلوطًا يف عرف من يقولون به، الأنهم ال 
للتاأكيد  اإنهم يتحدثون  اأ�شًل،  باملنطق  يتحدثون 
القيم  املجتمع،  حتكم  التي  القيم  ذكورية  على 
التي تتم تربية الطفل عليها منذ الر�شاعة، هو 
اأف�شل من اأخته واإن كانت اأكرث متا�شكًا اأخلقيًا 
درا�شيًا  متفوقة  كانت  واإن  منها  اأه��م  هو  منه، 

عليه، هي التى تخدمه واإن كانت هي االأكرب �شنًا، 
نربي االأطفال الذكور على اأنهم يف مرتبة اأعلى، 
لذلك ال يجدون غ�شا�شة يف التحر�س بالفتيات، 
فلن يفكر اأحد يف التحر�س مبن هو اأف�شل منه اأو 
فالعقل  واالأ�شعف  االأدنى  اأما  له،  م�شاٍو  هو  مبن 
واإي��ذاءه،  واإيلمه،  به،  التحر�س  غ  ي�شوِّ واملنطق 
واملنطق  العقل  هو  هذا  �شمري،  تاأنيب  غري  من 
الذي تتحرك جمتمعاتنا على وفقه، فلن�شدد يف 
القوانني التى تعاقب املتحر�شني، ولنغرمهم اآالف 
والدينارات،  واجلنيهات  وال��ري��االت  ال���دوالرات 
لن  الظاهرة  لكن  �شنوات،  اأو  اأ�شهرًا  ولن�شجنهم 
تنتهي الأنها لي�شت مر�شًا بل هي َعَر�ٌس للمر�س 

االأكرب، مر�س ذكورية املجتمع.
لتلتقط  ق��ل��ي��ًل  ال��ك��لم  ع��ن  �شديقتي  ت��وق��ف��ت 
ويف  االنفعال،  من  حممرًا  وجهها  كان  اأنفا�شها، 
عينيها بريق ي�شبه الدموع، لكن ملحمها كانت 
قاطعًا  ك��ان  و�شوتها  معركة،  يف  كاأنها  ح���ادة 

ك�شيف.. قلت لها: اإذن ال اأمل؟
ق��ال��ت: ب��ل االأم���ل م��وج��ود دائ��م��ًا، االأم���ر �شعب 

للغاية، لكن ال م�شتحيل ما دمنا نحيا.
للمجتمع،  احلاكمة  القيم  تغيري  تطلبني  قلت: 
اإىل  ال��ع��ودة  تريدين  هل  ذكوريته،  عن  ليتخلى 

املجتمع االأمومي؟
جمتمعًا  اأري��د  االإن�شاين،  املجتمع  اإىل  بل  قالت: 
علمهم،  عملهم،  اأ�شا�س  على  النا�س  فيه  نقّيم 
اجلن�س  اأ�شا�س  على  ولي�س  �شلوكهم،  اأخلقهم، 
يولد  اأن  اأحد  الذي ال يد الأحدهم فيه، مل يخرت 
اأو  ع��امل��ًا  يكون  اأن  يختار  لكنه  اأن��ث��ى،  اأو  ذك���رًا 
جاهًل، عامًل اأو ك�شواًل، ذا اأخلق اأو بل �شمري.

�شاألتها: ومن �شيفعل ذلك؟
يا �شديقي،  لي�س مفاجاأة  قالت: كل ما قلته لك 
م�شوؤولية  امل��راأة  اأحّمل  باأنني  �شاأفاجئك  لكني 
اأبناءها  تربي  التي  هي  فاملراأة  املجتمع،  ذكورية 
على  االأوالد  ���ش��اأن  م��ن  فتعلي  واالإن����اث  ال��ذك��ور 
ليقّدرن  الن�شاء  تربية  اإعادة  اإىل  نحتاج  البنات. 
بدون  اأبناءهن  ولريبني  ق��دره��ا،  حق  اأنف�شهن 
تفرقة، اإذا حدث ذلك �شتتفتت ذكورية املجتمع، 
املر�س  ه��ذا  اأنتجها  التي  االأع��را���س  و�شتختفي 

تلقائيًا، اأو ت�شل اإىل حدودها الدنيا.
ممكن  ه��ذا  اأن  تعتقدين  ه��ل  ل�شديقتي:  قلت 

احلدوث؟
نظرت يف فنجان قهوتها، ثم نظرت اإىل �شحابة 

عابرة، وظلت عيناها معلقتني بها، ومل ترد.

هي  بالن�شاء  التحر�س  ظاهرة  �شديقتي:  قالت 
ذك��وري��ة  ع��ن  وخ��ط��ورة  فجاجة  االأك���رث  التعبري 
منذ  للذكر  يعطى  فاملجتمع  العربية،  جمتمعاتنا 
مولده، ورمبا قبل مولده حقوقًا ال مينحها للأنثى.
قلت لها متعجبًا: �شنتناق�س فيما يعطيه املجتمع 

للذكر بعد اأن يولد، لكن ماذا ياأخذ قبل مولده؟
ينتظره  مهم  كائن  ه��و  االأه��م��ي��ة،  ي��اأخ��ذ  ق��ال��ت: 
الن�شاء  تريده  اأم��ل  هو  مولده،  قبل  من  املجتمع 
وي��ن��ت��ظ��ره ال���رج���ال، ل��ذل��ك ع��ن��دم��ا ي��ول��د يكون 
االح��ت��ف��ال ب��ق��دوم��ه امل��ي��م��ون اأك���رب واأك���رث بذخًا 
وفرحًا من االحتفال مبولد اأخته، وهذا ما يرتتب 
الذكر  مينح  املجتمع  ذل��ك.  بعد  �شيء  كل  عليه 
ودينية  اجتماعية  م�شميات  حتت  عديدة  حقوقًا 
خمتلفة، حقوقًا مل يطلبها، وقد ال ي�شتحق الكثري 
منها، لكنه ياأخذها كحق اإلهي، اأما االأنثي فعليها 
حقوقها،  بع�س  لتاأخذ  حلظة  كل  يف  تنا�شل  اأن 
ولي�س  اإن�شان،  اأنها  على  فقط  اإليها  لُينظر  بل 
كاأنثى، الأن االأنثى لدينا لي�شت اإن�شانًا م�شاويًا، بل 
التاريخ مل  الثانية، وكاأن  اإن�شان من الدرجة  هى 
يتطور، وكاأن املتحدثني با�شم االأديان مل يتغريوا 
ينظرون  كانوا  فاليهود  ال�شنني،  اآالف  على مدار 

املراأة خالقة 
املجتمع الذك�ري

�سديقتي امراأة نادرة، هي جميلة، وتدرك ذلك، ومتنح جمالها ما ي�ستحق من عناية، فال تهمله حد 
الب�ساعة، وال تدل�له لدرجة االإفراط، وهي وا�سعة االطالع اأي�سًا، تقراأ يف علم النف�ش واالجتماع 

والتاريخ واالأديان واالأدب والفنون باأنواعها، كنت اأقراأ مقااًل عن التحر�ش يف العامل، وهالني اأن بع�ش 
الدرا�سات ت�سع دولة عربية يف املركز الثالث من حيث اأعداد الن�ساء الالئي يتعر�سن للتحر�ش فيها، 

ودرا�سة اأخرى ت�سع دولة عربية ثانية باعتبارها ثاين اأ�سواأ دولة يف العامل فيما يخ�ش التحر�ش 
بالن�ساء.

�شديقتي
اأف����ك����ار

!

منري عتيبة
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تقلب الطاولة
على الرجال

�شيف عراقية

!

ت�شّلمت القيادة يف املطاعم ال�ش�يدّية 
يف بالدنا يعرت�سها فيتو الرجال 
الذي يح�سر مفردة )ال�سيف( 
اأو املراأة الطباخة بالعمل 
داخل البيت فقط مهما كانت 
براعتها يف املناف�سة، اأّما يف 
مطاعم ال�سويد وعموم اأوروبا 
فاإّن املراأة ال�سيف تاأخذ مكانها 
بكِل اأريحية وتت�سيد املكان 
وياأمتر الرجال العاملون جميعًا 
باإمرتها اإميانًا منهم بقدرتها 
على القيادة اأو ان�سياعًا ل�سطوة 
القانون.

ال�ش�يد/ اآمنة عبد النبي

تبذل جمهودًا  هناك  امل��راأة  اأن  للنظر  واللفت   
ال�شيف،بينما  ملهنة  تتاأهل  ك��ي  ك��ب��ريًا  تدريبيًا 
بالدخول  اإطلقًا  تفكر  ال  امل��راأة  جند  بلدنا  يف 
منها  لل�شخرية  جتنبًا  املجال  هذا  يف  االأكادميي 

مهنيًا ونعتها ب� "الطباخة"! 
جدارة ن�ش�ّية

حتددها  ال  ال�شويد  داخل  املجتمعّية  "الثقافة 
وامل��راأة،  الرجل  بني  البدنية  بالقدرات  الفوارق 
احل��ق��وق،  يف  امل�����ش��اواة  على  قائمة  ثقافة  اإّن��ه��ا 
بني  يفرق  ال  ال��ذي  بالقانون  مدعومة  امل�شاواة 
رجل وامراأة"، هو اأول االآراء الن�شوّية املحتّجة من 

ال�شيف ال�شويدّية )اآنا كارين( قائلة با�شتغراب:
ل��ل��رج��ال  م��ه��ن��ة حم��ت��َك��رة  اأو  ل��ع��م��ل  وج����ود  ال 
وع�شلتهم واأخرى ب�شيطة للن�شاء ورّقتهّن، هذا 
وتطفيف  االإن�شانية،  حلقوقنا  وم�شادرة  احتقار 
الفكرية  ب��امل��ه��ارة  يتحدد  العمل  الإمكانياتنا، 
وبالقدرة على العطاء، ا�شتغرب حينما اأ�شمع يف 
اإىل  املهن  يق�شم  من  هنالك  اأن  ال�شرقّية  البلد 
يبيح  اأو  املجتمع،  طبيعة  بح�شِب  واأنثوية  ذكورّية 
باأيِّ  الن�شاء،  على  ومينعه  ما  اخت�شا�شًا  لنف�شه 
�شيف  اأنا  قرارتهّن،  ي�شادرون  حٍق  وب��اأيِّ  قانوٍن 
املهنة  عامًا،  ع�شرين  منذ  اأكادمييًا  متخ�ش�شة 
التي اأع�شقها منذ الطفولة، الأن املراأة يف بلداننا 
فيه  جتد  ال��ذي  املهنّي  املجال  تختار  االأوروب��ي��ة 
وال�شامن  الرجل،  مثلما  ومنتجة،  �شعيدة  ذاتها 
ما  ويف  ال��ع��ادات،  ال  القانون  هو  كليهما  حلقوق 
فب�شراحة  ال��رج��ال،  من  معي  العاملني  يخ�س 
�شاأن  تقليل  اأو  اأي حرج  االأوروب��ّي ال يجد  الرجل 
هذا  من  ثقافتنا  يف  �شيء  ال  االأوام���ر،  تنفيذ  يف 
العرب  م��ن  االأج���ان���ب،  ال��ع��ام��ل��ون  اأم���ا  القبيل، 
حتديدًا، فقد يواجهون يف البداية اإلزامًا قانونيًا 
اأنهم  اأعتقد  ال��وق��ت  م��ع  لكن  االأوام����ر،  بتنفيذ 

�شيعتادون على التنفيذ بقناعة.
عنٌف ذك�رّي

اإن  القول  هو  بلدنا  يف  املراأة  يواجه  ما  "اأعنف 
اأكرث  يكون  الن�شائية  املهن  ميتهن  ال��ذي  الرجل 
حقوقّنا  ب�شلِب  يكتفوا  مل  فيها،  وتفنّنًا  اإب��داع��ًا 
تركوه  ما  حتى  ي�شادرون  �شاروا  واإمن��ا  املهنية 
لنا من ُفتات االأعمال!" هذا الراأي النارّي، كان 

�شنوات  ُمنذ  اأوروب��ا  يف  املقيمة  العراقية  لل�شيف 
)�شيماء العلي( اإذ تقول:

ينتبهون  ال  ح�شرًا،  وال�شويديون  االأوروب��ي��ون، 
هم  رج��ل،  اأو  ام���راأة  هنا  ال�شيف  اأن  اىل  بتاتًا 
الكل  النظر عن جن�شه الأن  القائد بغ�س  يتبعون 
يتاأتى  ال  وه���ذا  فح�شب،  عمله  الإمت���ام  ي�شعى 
تعبري  هو  بل  فقط،  للتخ�ش�س  احرتامهم  من 
�شريح عن احرتامهم للمراأة اأينما عملت وكيفما 
جمتمعنا  بعك�س  املجتمع،  يف  وجودها  �شكل  كان 
الولوج  على  ب�شورة عامة  امل��راأة  ي�شجع  ال  الذي 
ب��ال��ك مبهمة  ف��م��ا  ���ش��ع��ب،  ع��م��ل  اأي جم���ال  يف 
يعتقد املجتمع ال�شرقي اأن �شاحبها ال�شرعي هو 
الرجل، فقطعًا �شُتجرب املراأة على �شرف النظر 
على  اأخ��رى،  مهن  �شاأن  �شاأنها  كهذه،  فكرة  عن 
قيادة  يف  والعمل  ال�شيارات  �شيانة  املثال  �شبيل 
املن�شاآت والنقل واملوا�شلت الر�شمية التي تعمل 
ُتقابل  وا�شرتخاء،  �شهولة  بكل  امل��راأة  هنا  فيها 

باحرتام من الرجال قبل الن�شاء. 
 جتربة نادرة

ام���راأة،  اأم  ك��ان  رج��ًل  االإن�����ش��ان،  يحقق  "لن 
اذا  خلفه  ال�شعي  دون  من  يريد  ال��ذي  الهدف 
والرغبة  ب��االإخ��ل���س  مدعومة  ذات���ه  ك��ان��ت  م��ا 

باملهمة  لي�س  الرجال  عرين  اقتحام  والتحدي، 
ال�شهلة، لكنها لي�شت م�شتحيلة اأي�شًا"، اإنها خلود 
باكرًا،  وغ��ادرت��ه  القانون  در�شت  التي  القي�شي 
بغداد،  لفندق  ال��ع��ام  "ال�شيف"  بعدها  لتكون 
و”ال�شيف” اخلا�س للتتبيلت يف مطعم اجلنائن 
املعلقة، ف�شًل عن تقدميها برامج املطبخ يف قناة 
الفرات الف�شائية، وح�شولها على �شهادة "�شيف 
واحت��اد  امل�شريني  الطهاة  نقابة  وع�شو  عام" 
اأن  ال�شرف  يل  تقول:  ذلك  عن  العرب.  الطهاة 
اأكون اأول امراأه "�شيف" عراقية حت�شل على هذه 
الع�شوية وال�شهادة على م�شتوى العراق، فحينما 
يكون زبوين االأول والدي، �شي�شجعني هذا االأمر 
البحت  الذكوري  املجال  اقتحام  على  بالتاأكيد 
املعادلة  يف  وفريدًا  �شعبًا  رقمًا  مني  جعل  الذي 
االجتماعية العراقية التي ت�شّر على و�شع املراأة 

�شمن جماالت تخ�ش�شّية ب�شيطة حمدودة.
الأن�ثة ن�شال

جيل  من  االآخر  هو  تغرّي  تِه  برمَّ االأنوثة  "مفهوم 
بحرياٍت  االأوروب��ي��ة  امل���راأة  فَحظيت  اآخ���ر،  اإىل 
االأو�شط  ال�شرق  يف  نظرياتها  مع  مقارنة  اأو�شع 
اأو الدول االآ�شيوّية"، هذا هو التحليل االجتماعي 
يف  املقيمة  ال�شويدّية  الباحثة  ب��ه  اأدل���ت  ال��ذي 

�شتوكهومل )ايڤا �شلندر( قائلة: 
الف�شل االأول يف ذلك يعود اىل احلركات الن�شوّية 
يف  ورق  على  ح���ربًا  جتدينها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��رري��ة، 
العامل  ال�شرقّية،  �شيما  وال  االأخ��رى،  املجتمعات 
واال�شتخفاف  امل���راأة  تهمي�س  جت��اوز  االأوروب����ي 
كان  واذا  الفكرية،  اأو  البدنية  �شواء  بقدراتها 
اأو�شع  حقوق  اأجل  من  فلرمبا  ن�شال  ثمة  هنالك 
القوانني  اأعمالهم،  يف  الرجال  ملزاحمة  حتى  اأو 
لت كل املهن التي يحتكرها الرجال  االأوروبية حوَّ
�شابقًا، كال�شيا�شة واألعاب القوى والف�شاء وقيادة 
اجتماعية  م�����ش��اواة  د���ش��ات��ري  اىل  ال�شاحنات، 
الن�شاء،  ملهارات  الرجل  فيها  خ�شع  وقانونية، 
فيها  يتفوق  ك��ان  التي  التقنية  امل��ج��االت  وحتى 
الرجل بدنيًا، جتدين املراأة اأ�شبحت تفوقه فيها، 
�شاروا  �شواء  حٍد  على  والذكور  االإناث  باأن  علمًا 
جمموعات  يف  الريا�شية  ال��ت��دري��ب��ات  يتلقون 

خمتلطة ب�شكل بديهي.

ال�شيف �شيماء العلي

ال�شيف خل�د القي�شي

اس��������رت��������ي



ن�شاء خمتلفات كانت لهن ق�ش�س عن الطلق 
واآثاره ال�شلبية  واالإيجابية على حياتهن:

ل�حات زيتية
ديكور:  مهند�شة  العزيز(،  عبد  )ن��دى  تقول 
بعد  �شنوات  اأرب��ع  منذ  زوج��ي  عن  انف�شلت 
اأن ع�شت معه اأكرث من 12 عامًا ق�شيتها على 
م�ش�س معه، ورزقت منه بولدين، كنت اأحتمل 
بخله ال�شديد طيلة �شنوات زواجنا على الرغم 
لكنه  جيد،  امل��ادي  وو�شعه  مهند�س  اأن��ه  من 
اأعك�س  اأن  اأري��د  وال  مقرفة،  درجة  اإىل  بخيل 
من  يحرمهم  الذين  اأوالدي  على  ه��ذا  بخله 
وكانت  الطلق  على  اتفقنا  االأ�شياء.  اأب�شط 
لكني  والأوالدي،  يل  بالن�شبة  ح��رج��ة  ف��رتة 
اجلديد  و�شعي  على  اأتاأقلم  ب��داأت  تدريجيًا 
اأع�شقها  التي  القدمية  هوايتي  اإىل  وجل��اأت 
باالألوان  الر�شم  وهي  اال�شرتخاء،  ومتنحني 
ب�شبب  طوال  �شنني  منذ  تركته  الذي  الزيتية 
ان�شغايل بالعائلة، وبالفعل بداأت اأتعافى �شيئًا 
اجلديد  عاملي  ه��و  اأ�شبح  فالر�شم  ف�شيئًا، 

ومنحني ثقتي بنف�شي واملتعة يف اآن واحد.
�شجار دائم

زهور،عانت  بائعة  30عامًا(،   - عادل  )هبة 
هي االأخرى من زواجها التعي�س، كما و�شفته،  
اخل��لف��ات  وك���رثة  امل�شتمرة  وم�شاجراتها 
ف�شل  اأحتمل  ا�شتمررت  تذكر:  اإذ  زوجها  مع 
ابنتيَّ  اأج��ل  م��ن  �شنوات  ع�شر  مل��دة  زواج���ي 
وقع  اأن  وب��ع��د  ال��زه��ور،  بعمر  ال�شغريتني 
يحدث  اأن  املفرت�س  من  ك��ان  ال��ذي  الطلق 
مبجرد  تنتهي  ال  فاحلياة  طويلة،  ف��رتة  من 

اأن  فكرت يف  وعندها  تقول،  كما  االنف�شال، 
وهو  اأال  اأع�شقه  جديد  ب�شيء  نف�شي  اأ�شغل 
االأم��ل  تبعث  التي  بالزهور  واهتمامي  حبي 
حمًل  افتتحت  وبالفعل  الب�شرية،  النف�س  يف 
�شغريًا لبيع الزهور واأ�شبح لدي االآن العديد 
من الزبائن  واالأ�شدقاء واحلمد هلل جتاوزت 

حمنتي.
ال�شريك الآخر

اأف�شحت )ميادة عدنان - 32 عامًا(، تعمل 
�شبب  عن  التجميل،  مراكز  اأحد  يف  كوافرية 
وي�شك  يغار  كان  الذي  زوجها  انف�شالها عن 
يف كل �شيء واأن حلظات ال�شعادة ال ت�شتمر، 
خم�س  مل��دة  الكفاية  فيه  مبا  حتملته  قالت: 
�شنوات وانف�شلت عنه مبح�س اإرادتي وحينها 
قررت اأن ال اأرتبط مرة ثانية برجل اآخر، ولن 
اأفتح قلبي الأي رجل خلويف ال�شديد من الف�شل 
واالأق��دار  ال�شدف  �شاءت  ولكن  اأخ��رى،  مرة 
اأن التقي برجل اآخر يختلف متامًا عن الزوج 
االأول، وفتحت له قلبي من جديد ومت الزواج 
واحلمد هلل كانت ثقتي واإمياين به يف مكانها 
جميع  يف  وي�شاندين  يدعمني  الأن��ه  املنا�شب 
الظروف، وجعلني اأتخطى ف�شل زواجي االأول 

وال�شعور باال�شتقرار العاطفي والنف�شي.     
الريا�شة �شر احلياة

ق��رار  اأن  ب��ي��ت(:  رب��ة   - با�شم  )ب���ان  ت��ذك��ر 
منه،  البد  حمتوم  اأم��ر  زوج��ي  عن  انف�شايل 
التي  الزوجية  اأع��وام  طيلة  يخونني  كان  الأنه 
خللها  ع�شت  ���ش��ن��وات،  ث��لث  مل��دة  دام���ت 
وب�شبب  ب�شببه  واالأمل  احل��زن  م��ن  حالة  يف 
فري�شة  واأ�شبحت  املنطقية،  غري  تربيراته 
انف�شلنا  وح��ني  واالآالم،  ل��لأم��را���س  �شهلة 
عليها  اأح�شد  ال  وظروفًا  ع�شت فرتة ع�شيبة 
واأ�شبحت ال اأقوى على فعل اأب�شط االأمور، لكن 
بف�شل اإحدى ال�شديقات التي ن�شحتني باأن 
الريا�شية،  النوادي  اأي  اىل )اجلم(،  اأذهب 
الطاقة  كل  الإخ��راج  ال�شحية  الو�شيلة  الأنها 
العمل  هذا  وحقيقة  داخلي.  التي يف  ال�شلبية 
منحنتي  للريا�شة  وممار�شتي  القوة  اأعطاين 

الطاقة واحليوية التي كنت اأفتقدها. 

قد يكون الطالق �سدمة كبرية ومفاجئة للكثري من الن�ساء عند حدوثه، ومما يوؤثر 
�سلبيًا على نف�سيتها وتوازنها يف بادئ االأمر وت�سبح حياتها باردة واأقل اأثارة من 
ال�سابق ورمبا تتعر�ش للعديد من االنتقادات والت�ساوؤالت. وعليه فاإن على املراأة اأن 
ال ت�ست�سلم اأبدًا وتف�سح املجال للياأ�ش اأن يتغلغل اإىل داخلها، ومن ال�سروري جدًا فتح 
�سفحة جديد وطي اأوراق املا�سي وا�ستعادة الثقة من جديد كي تتمكن من امل�سي قدمًا 
نحو امل�ستقبل والتاأقلم مع الو�سع اجلديد.

تعايف املراأة نف�شيًا 
وامل�شّي اإىل حياٍة �شعيدة

الطالق.. 
ب����ع����د

ثريا ج�اد
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الف�شاتني من القطع املحببة لدينا كفتيات، لذلك ال نتوقف عن ارتدائها 
طوال العام. ولكن بل �شك اأننا اأحيانًا جند �شعوبة يف ارتداء الف�شاتني 
ال�شيفية بف�شلي اخلريف وال�شتاء نظرًا لربودة الطق�س، وبالتايل نكون 
يكلفنا  ما  وهو  ال�شتاء  لف�شل  منا�شبة  جديدة  ف�شاتني  ل�شراء  بحاجة 

الكثري من االأموال.
بع�س  نبحث عن  اأن  الطبيعي  كان من  واملال،  واملجهود  الوقت  ولتوفري 
اخلريف  خ��لل  باأناقة  ال�شيفية  الف�شاتني  الرت���داء  واحل��َي��ل  ال��ط��رق 
وال�شتاء مع احل�شول على الدفء اللزم. وجدنا بع�س احليل واالأفكار 
ن�شاركك  اأن  قررنا  لذلك  رائعة  حقًا  وكانت  املو�شة  مدونو  اتبعها  التي 

فيها...
١- اجلاكيت اجللد

اجلاكيت اجللد هو احلل ال�شحري دومًا يف ف�شل ال�شتاء، فيمكن تن�شيقه 
اأي قطعة اأخرى بب�شاطة �شديدة. لذلك ارتدي اجلاكيت اجللد مع  مع 
ف�شاتينك ال�شيفية يف ف�شلي اخلريف وال�شتاء، فهو �شيمنحك الدفء 

الذي ترغبني فيه وبالتايل ولن تكوين بحاجة ل�شراء ف�شاتني �شتوية.
٢- البليزر مع الف�شاتني

 من احليل الب�شيطة وال�شريعة التي ميكن اللجوء اإليها يف ف�شل ال�شتاء، 
هو ارتداء البليزر فوق ملب�شك وباالأخ�س الف�شاتني. فاالأمر لن ياأخذ 

منك �شوى دقائق وبالوقت ذاته �شتح�شلني على اإطللة اأنيقة وجذابة.
٣- الف�شاتني مع البل�فرات

فوق  البلوفر  ارت��داء  هي  �شخ�شيًا،  اأف�شلها  التي  احليل  من  واح��دة   
الف�شتان. فهو �شيخفي الن�شف االأعلى منه بالكامل ومينحك قدرًا كبريًا 
ف�شيبدو  خمتلف،  لوك  على  �شتح�شلني  ذات��ه  الوقت  ويف  ال��دفء.  من 

وكاأنك ترتدين تنورة وبلوفر.
٤- البالط� مع الف�شتان

 يف الوقت الذي تزداد فيه الربودة خلل ال�شتاء بالطبع �شتكونني بحاجة 
للح�شول على مزيد من الدفء. لذلك نن�شحك بارتداء الف�شاتني مع 

البالطو الثقيل. فهو بل �شك �شيمنحك مظهرًا اأنيقًا للغاية.

الف�شاتني

يف

2
0
2
0

ال�شيفية
خ��ري��ف و���ش��ت��اء 



الت�شحية  الأن  وال��وط��ن،  للعائلة  حبه  حتى 
ب�شبب عدم الثقة بالنف�س وعدم حب النف�س 
جتعله يكره نف�شه واالآخرين، وهذا الكره قد 
يدفعه اإىل العنف واإىل اإيذاء النف�س، فلبد 
للت�شحية من اأن تكون على اأ�شا�س حب كبري 
ينبع من حب النف�س ال�شحي، كما اأ�شلفت، 
فالت�شحية موقف ال يقدر عليه كل �شخ�س.

الثقة  ننّمي  كيف  اأو  الثقة  ن�شتعيد  كيف 
بالنف�س؟

يعني  بالنف�س الأي �شبب كان  الثقة  اإن عدم 
وزينب،  لغادة  �شرحُت  هكذا  دائمًا،  الف�شل 
اإىل  يوؤدي  و  جدًا  مرير  بالف�شل  واالإح�شا�س 
ال�شلبية  للطاقة  ب��وؤرة  )الفا�شل(  يكون  اأن 
جحيم  اإىل  االآخرين  وحياة  حياته  فيحّول 
االبتعاد عنه  االآخرين على  ويرغم  ُيطاق  ال 
الكاآبة  اىل  تدفعه  ال��ت��ي  ب��ال��وح��دة  لي�شعر 
على  تتحدثا  اأن  منهما  وطلبت  املر�شّية.  
نقاط تعتقدان اأنها نقاط قوة لديهما لنبداأ 
فنحافة  للكل،  مهمة  اخلطوة  وه��ذه  منها، 

زميلت  ا�شتهزاء  �شبب  كانت  واإن  غ��ادة 
الدرا�شة، وفيما بعد يف العمل، لكن مقايي�س 
ج�شمها اأ�شبحت مقايي�س عار�شات االأزياء 
وتاأكدت اأنها يف االأقل اأكرث وزنًا من النجمة 
فرتة  قبل  وزنها  و�شل  التي  جويل  اأجنيلينا 
زينب  لها  واأكدت  كيلوغرامًا فقط،  اإىل 38 
ال��ذي  ال��وق��ت  يف  منها  بالغرية  ت�شعر  اأن��ه��ا 
زينب..  من  بالغرية  ت�شعر  غادة  فيه  كانت 
احلديث  اإىل  �شوى  بحاجة  تكونا  مل  اإذن، 
تطبيق  منهما  طلبت  اإح���راج،  دون  بحرّية 
اخلطوة التالية، وهي امل�شي يف الهواء الطلق 
االإن�شان  يجعل  فامل�شي  يوميًا،  �شاعة  مل��دة 
ين�شى ما يدور حوله ومعه ويرجع اإىل نف�شه 
اإىل  ويدفعه  وي�شاحلها،  ومعها  فيها  ويفكر 
اأو  ط��ارئ  و�شع  اأي  مع  للتاأقلم  اال�شتعداد 

دائم يواجهه. 
التعامل االإيجابي مع النف�ش 

ال مير علينا يوم دون اأن نتوقف للحظات قد 
تطول لنتحدث مع اأنف�شنا، هذه حالة �شحية 

والعك�س �شحيح..  اإيجابيًا  كان احلديث  اإن 
مع  ال�شخ�س  ح��دي��ث  ي��ك��ون  اأن  ج���دًا  مهم 
نف�شه اإيجابيًا، اأن ي�شجع نف�شه ويقول "نعم 
ت�شعره  لوحدها  اجلملة  ه��ذه  اأ�شتطيع"، 
ما  ك��ان  ومهما  بالنف�س،  ال��ك��ب��رية  بالثقة 
للنف�س  التاأكيد  ف��اإن  م�شتحيًل  يبدو  يريده 
"  يهّون امل�شتحيل ويجعله ممكنًا..  "اأ�شتطيع
التعامل االإيجابي مع النف�س يجعل ال�شخ�س 
يتغلب على خوفه وتردده، وهذه من علمات 

الثقة بالنف�س..
اأ�سدقاء اإيجابيون 

ب�شهولة  تنتقل  ُمعدية  االإيجابية  الطاقة 
ال�شخ�س  ثقة  ولرفع  اآخر،  اإىل  من �شخ�س 
ميلكون  ال  ع��م��ن  يبتعد  اأن  عليه  بنف�شه 
بكلمات  االإحباط،  اإىل  االآخرين  دفع  �شوى 
مترير  يحاولون  موتورين  اأنا�س  عن  اأخ��رى 
اأمرا�شهم النف�شية اإىل االآخرين.. ال�شديق 
االإيجابي يحاول اأن يدفع بك اإىل الراحة مع 

النف�س التي تنتج عنها ثقة بالنف�س.. 

اأحببت ذاتي 
الطاقة  اأدر�����س  اأن  ق��ب��ل  ح��ت��ى  �شخ�شيًا، 
نف�شي  اأح���ب  كنت  ك��م��درب��ة،  واأتخ�ش�س 
واأن��ط��ل��ق م��ن ه��ذا احل��ب الأح��ب االآخ��ري��ن، 
اإمنا   ، غريزة  االأهل  فحب  اأهلي،  اأق�شد  ال 
زم��ي��لت��ي وزم��لئ��ي ���ش��واء يف امل��در���ش��ة اأو 
منحني  حبٌّ  العمل.  يف  بعد  وفيما  الكلية، 
البال  راح���ة  منحتني  ال��ت��ي  بنف�شي  ثقتي 
القيل  اىل  اال���ش��ت��م��اع  وع���دم  واالط��م��ئ��ن��ان 
يف  تدخًل  تعترب  التي  وامللحظات  والقال 
احل�شر،  ولي�س  وللمثال  اخلا�شة.  ال�شوؤون 
كنت  املو�شة،  اىل  كامراأة،  يومًا،  األتفت  مل 

وما اأزال اأختار ملب�شي واألوانها مبا يلئم 
االأخريات  تقوله  ما  يهمني  وال  �شخ�شيتي 

عني وعدم التزامي باملو�شة. 
النحافة وال�سمنة!

الثقة  ع���ن  االإي��ج��اب��ي��ة  ل��ل��ط��اق��ة  دورة  يف 
ها  لن�شمِّ اأربعينية،  ام��راأة  ج��اءت  بالنف�س، 
)غادة(، مل تتمكن يومًا اأن تعرّب عن نف�شها 
ومل تتزوج خمافة الطلق ال�شريع، وال�شبب 
�شعف �شخ�شيتها ووزنها الذي جعلها تفقد 
تنفعها  ومل  جدًا  نحيلة  فهي  بنف�شها،  الثقة 
ال��وزن،  بع�س  لتك�شب  االأط��ب��اء  مراجعات 
وهي تتحدث عن و�شعها وخجلها من نف�شها 

الذي اأثر حتى على طريقة كلمها املرتددة، 
كانت �شيدة اأخرى )زينب(، وهي اأم لثلثة 
اأبناء، قد �شاركت يف الدورة لتتعلم اأ�شاليب 
الثقة بالنف�س ب�شبب وزنها الكبري الذي كان 
خلل  م��ن  االث��ن��ت��ان  كانت  طلقها.  �شبب 
الأجل  �شيء  بكل  امل�شحيات  من  اأحاديثهما 
يخطر  ما  وكل  وراحتهما  راتبهما  العائلة، 
الذات  حب  باأن  توؤمنان  وكذلك  بالهما،  يف 

اأنانية..
حبًا  النف�س  حب  اأن  تاأكدتا  ال��دورة  خ��لل 
علم  ي��وؤك��ده  م��ا  وه��ذا  �شحية،  حالة  �شويًا 
�شيء  كل  ال�شخ�س  يفقد  وب��دون��ه  النف�س، 

يف طفولتنا ن�سحونا، �سواء يف البيت اأو يف املدر�سة، اأن حب الذات اأنانية 
ونرج�سية، وروت لنا املعلمات ق�سة االإله االإغريقي )نر�سي�ش(، الذي انبهر 
بنف�سه وبجماله واأ�سبح مدمنًا على روؤية نف�سه يف املراآة. مل ي�سرحوا لنا اأن 

وي مطلوب و�سروي.. الرنج�سية مر�ش بينما حب الذات ال�سَّ
اأن�شام ال�شاجلي

الطاقة الإيجابية ُمعدية..

الثقة بالنف�س مثاًل
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وكم من مرة حدثته ليع�د اىل ر�شدِه وي�شلح 
حالُه وي�شادق اأولده الذين تفرق�ا عن بع�شهم 

ومل تنفع ن�شائحي لهم ول ل�الدهم، �شك�ُت 
احلال اىل �شقيقه وحدثتُه مبخاويف و�شك�كي 

ح�ل ت�شرفات اأخيه )زوجي( وكلمتُه عن 
تفا�شيل حياتنا يف البيت!

امليزان 

امليزان 

يف

يف رجاء خ�شري

ران  ال���ذي  ال�شمت  ان��ت��ه��اء  معلنًا  ي���دُق  اخل��ط��ر  ن��اق��و���س 
معًا...  والقلب  الدهر  اأ�شكتُه  مبا  البوح  واأعلن  قلبي،  على 
بريئة،  ناعمة  لرباعم  احلياة  وهبت  ُذبلت،  التي  فزهرتي 
قد تن�شر �شذاها يومًا على مْن كان �شر دميومة حياتها....

الب�شر  نحن  لكننا  تتوقف عند حمطة..  وال  ت�شري  فاحلياة 
ن�شري ونتوقف... 

ف������ّرق������ه������م
الُفقر جمعهم.. والِغنى

�شاألته عن م�شدر رزقه  اإذ كنُت كلما  والدهم )زوجي(، 
اأح�شل  ما  ربع  نتمنى  كنا  بالقول:  ي�شكتني  والبذخ،  هذا 
عليه االآن؟ مابِك، اأمل تفرحي؟ فاأقول له: كنا �شعداء اأكرث، 

وحياتنا هادئة اأكرث من االآن!

الدنيا  من  يعرف  ال  خممورًا  ليًل  ليعود  ويخرج  يرتكني 
�شيئًا.

وكم من مرة حدثته ليعود اىل ر�شدِه وي�شلح حالُه وي�شادق 
اأوالده الذين تفرقوا عن بع�شهم ومل تنفع ن�شائحي لهم 
وال لوالدهم، �شكوُت احلال اىل �شقيقه وحدثتُه مبخاويف 
عن  وكلمتُه  )زوج���ي(  اأخ��ي��ه  ت�شرفات  ح��ول  و�شكوكي 

تفا�شيل حياتنا يف البيت!

اإ�شلح  اأجل  من  البيت  يزورنا يف  واأن  يحّدثُه  اأن  وعدين 
الو�شع الذي ال يريحني اأبدًا.

م�شت فرتة وجيزة وجاء �شقيقه )وعم اأوالدي( اىل البيت 
اأمامنا جميعًا، بعد اأن طلب من اجلميع احل�شور  وحدثه 
ودار  ووال��ده��م.. حتدثا طويًل  وهو  اأن��ا  كنا جنل�س  حيث 
اأوالدي،  مع  حت��دث  ثم  �شقيقه  وب��ني  بينُه  عنيف  نقا�س 

وخرج غري مرتاح مما راآه باأم عينيه!

ات�شل بي هاتفيًا ليخربين باأن زوجي يعمل)!( مع جمموعة 
م�شبوهة، كما اأنني ح�شلُت على معلومات دقيقة عنه، وبداأ 
واأرقد  اأنهاُر  له وعرفُت تفا�شيل جعلتني  م�شوار مراقبتي 
اأوالدي مبا عرفت وتعجبُت من راأي  يف الفرا�س، وحدثت 
ابني الكبري اإذ قال: اأتركيه يا اأمي يعمل ما ي�شاء وارتاحي، 
فاأنِت ال ت�شتطعني تغيريُه، وال نحُن.. اأرجو اأن تفهمي اأننا 

نحيا يف زمن يختلف متامًا عن زمنكم. 

اأوالدنا  اأنتم  اأن هذا ينطبق عليكم  لنفرت�ْس  به:  �شرخُت 
والدكم  ولكن هل  ي�شوبها اخلطاأ...  النظرية  اأن هذه  ولو 

ُخلق يف زمان غري زماننا؟

وفجاأة دخل علينا كالثور الهائج وقال: �شمعُت كل حديثكم، 
نعم اأنا واأنِت نختلُف متامًا، كنا متلئمني حينما كنا فقراء 

يت�شدق علينا النا�س، اأما االآن فاأنا تطورُت وفهمُت الدنيا، 
اأوالدك  تربي  هل  اأوالدي!  اأبا  يا  احل��رام  باملال  قاطعتُه: 
وت�شعدهم باملال احلرام؟ قال: م�شريتِك معي انتهت، لِك 
تنا�شب  باأخرى  ف�شاأتزوج  اأنا  اأما  واالأوالد...  البيت  هذا 

حياتي اجلديدة وخرج.

التي  امل��راأة  اىل  وتو�شلنا  ب�شقيقِه  ا�شتعنُت  بل  اأ�شكت  مل 
املال  عليها  واأنفق  �شهراته  يف  اأحبها  بها،  ال��زواج  يعتزم 

ال�شحت و...و...

رفعُت راأ�شي اىل ال�شماء ودعوُت اهلل اأن يك�شفهم وينتقم 
منهم قبل اأن يورطوا اآخرين معهم، وال �شيما من ال�شباب 
م�شاريف  لنا  يبعث  كان  ع��ام،  قرابة  ِهجَرنا  الطائ�س، 
لتبلغنا  بيتنا  ال�شرطة  واالأوالد... ويف يوم اقتحمت  البيت 
عن  �شاألتهم  وحينما  البيت  مرافق  كل  فت�شوا  بالتفتي�س، 
اأبلغ  ال�شبب، قالوا: زوجِك يعمل مع ع�شابة خطرية وقد 

عنهم اأحد اأفراد هذه الع�شابة بعد اأن اختلف معهم.

اأق�شمُت لهم باأنه تركنا منذ فرتة.
رد اأحد اأفراد ال�شرطة: نعرف كل �شيء باأدق التفا�شيل، 
على  وال  عليِك  �شيء  اأي  هناك  لي�س  تخايف  ال  واأك��م��ل: 
اأوالدك، ولكن علّي اأن اأخربك باأن اأملكُه وجميع ما ميلك 
تدبري  الدولة...  عليها  �شتحجز  البنوك  يف  اأر�شدة  من 

اأمرِك اأنِت واأوالدك.

خرج ال�شرطة وتركونا يف دوامة لي�س لها قرار... وما زلنا 
جنهل ما �شيحُل بنا. 

نتوقف ون�شري...
من  اخلم�شني  على  �شارفُت  اأن  بعد  وا�شح:  بوجع  قالت 
اأن  بنف�شي، وعلى اجلميع  اأواجه احلقيقة  اأن  عمري علّي 
االأبوين  يتيمة  ن�شاأُت  ذلك.  من  فلُبد  هي،  كما  يعرفوها 
وهو  تطيقني  ال  كانت  زوجته  لكن  الطيب،  خايل  بيت  يف 
يعرف ذلك جيدًا واأنا اي�شًا، لذا وافق اجلميع على زواجي 
من اأول طارق طلبني، وهذا احلدث قد ت�شادفه كثريات 

اأمثايل... 
�شاهدين  ولكنه  يومًا،  اأره  فلم  اأعرفه،  اأن  دون  تزوجته 

واأعجب بجمايل...

وقوت  قوته  على  يح�شل  يكاد  ال  احلال  فقري  اإن�شانًا  كان 
اأهله اال مب�شّقة، الأن والده تويف منذ �شغره، ت�شاعده اأمه 

لتكاليف زواجه  بالن�شبة  اأما  الب�شيطة.  االأعمال  يف بع�س 
الب�شيطة فقد تربع بها االأقارب واالأ�شدقاء، وهكذا انتقلت 

للعي�س معهم، وحمدُت اهلل على كل �شيء!

وتعلمُت منها  البيت  اأعمال  اأّمه )عّمتي( يف  اأ�شاعُد  كنت 
ال�شناعات اليدوية الب�شيطة، التي كانت تبيعها يف االأ�شواق 
لت�شرتي بثمنها ما يلزم البيت من ماأكل وم�شرب، ثم اأبداأ 
وهذه  �شوية،  لناأكل  زوجي  عودة  وننتظر  الطعام  باإعداد 
هي الوجبة الرئي�شة واجليدة 
نرتاح  العائلة،  اأف��راد  جلميع 
ق��ل��ي��ًل اأن���ا وع��م��ت��ي ث��م ن��ب��داأ 
بالعمل اىل �شاعة متاأخرة من 

الليل نق�شيها باحلديث وال�شحك...

زواج��ن��ا،  م��ن  لعامني  ال��وت��رية  ه��ذه  على  حياتنا  م�شت 
اأجنبُت ابني البكر ثم تله توؤام )بنتان( ثم الولد الرابع، 
اأمه  وفاة  با�شتثناء  تتغري  او  تتح�شن  مل  هي  كما  وحياتنا 
التي اأحزنتني كثريًا الأنني كنت ا�شتمُد قوتي منها وال�شيما 
ننتظره  كنا  معنا،  وت�شرفاته  زوج��ي  �شلوك  تغري  بعدما 
بعد  اإال  يعود  يكن  مل  ولكنه  كال�شابق  طويًل  الطعام  على 
بوجهي  ي�شرخ  اأع��ات��ب��ُه  كنت  وحينما  الليل،  منت�شف 

ويهددين بال�شرب اإذا مل اأ�شكت. 

يف اأحد االأيام طلبُت منه اأن ياأتي ليتناول الطعام معنا كما 
كنا يف ال�شابق واأن يتحدث اإىل اأوالدِه وي�شاركهم فرحهم 
وجناحهم يف املدار�س و...و.. اإال اأنه اعتذر بحجة اأنه على 
املال  عليه  ي��دُر  جيدًا  عمًل  له  �شيقدم  �شديق  مع  موعٍد 
الذي �شيكفل لهم حياة اأف�شل من هذه احلياة األف مرة، 

�شدقتُه ودعوت اهلل اأن يرزقُه...

بعد فرتة طلب مني ترك العمل يف البيت وبيع ما اأ�شنعه 
يف ال�شوق، عّلل االأمر باأن اهلل رزقه، وهكذا بداأت حياتنا 
اأك��رب  ب��اآخ��ر  ال��ق��دمي  البيت  غ��رّين��ا  االأف�����ش��ل،  نحو  تتغري 
منهم  لكٍل  واأ�شبحت  التغيري  بهذا  اأبنائي  فرح  واأجمل، 
غرفته وخ�شو�شياته، ارتاح اجلميع، اإال اأنا، فقد �شايقني 
هذا الو�شع اجلديد بل بداأُت اأقلق على اجلميع وال �شيما 
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1-�شاحبة ال�شورة فنانة عراقية 
2-ن�شف بعري،عا�شمة موريتانيا)م(

النحلة،  من  يخرج  وف��اء،  3-ن�شف 
وحدة من وحدات الطاقة )م(
4-التدهور العقلي، مر�س معٍد

5-معركة بحرية حدثت بني امل�شلمني 
واالإمرباطورية البيزنطية

6-نركل)مبعرثة(، بلد عربي
7-�شوت �شرب ال�شخرة بال�شخرة، 

نعم بالفرن�شية
8-تو�شع فوقه االأ�شياء، عملة نقدية

9-اآلهة احلب واجلمال
للحفاظ  ت�شتخدم  كيميائية  10-مواد 
على امللب�س وحمايتها من احل�شرات 

والعتة

1-ملك بابلي
2-ملحن عراقي قدير

باالإجنليزية  ���ش��اي  3-ب��ط�����س، 
)م(

4-ع���ل���م م����ذك����ر)م(، ���ش��اد���س 
اأ�شغر دولة فى اأوروبا )م(

5-ك��ل م��ا َي��ُغ��مُّ االإن�����ش��ان )م(، 
ا�شم علم مذكر اأجنبي)م(

ع�شل  )م(،  �شارق  6-ر���ش��وب، 
باالإجنليزية

7-ن�����������ش�����ف ه�������ك�������ذا، م���ن 
ال�شخ�شيات اخليالية

8-رحالة برتغايل
9-ثلثا يوريا، ن�شف رامز

10-�شهر ميلدي)م(

عم�ديافقي

اعداد/ ثريا ج�اد

حل العددال�شابق

الكلمات املتقاطعة

الأملا�س والياق�ت 
مت ت�شنيف ما يزيد على 300 حجر �شمن االأحجار الكرمية التي مت اكت�شافها وتوثيقها 
حتى  اأو  األوانها  اأو  خ�شائ�شها  اإىل  ن�شبة  وت�شميتها  التاريخ  مدار  على  العلماء  قبل  من 
اأخرى  اإىل  لغة  من  تختلف  قد  الكرمية  االأحجار  اأ�شماء  حولها.  دارت  التي  االأ�شاطري 
فاأحيانًا قد تكون ذات م�شمى ثابت باختلف اللغات واأحيانًا تختلف باختلفها بناًء على 

عوامل تاريخية وثقافية وح�شارية. 
اأ�شل معدين مثل  اأحجار كرمية ذات  اإىل ق�شمني:  تنق�شم االأحجار الكرمية يف تكوينها 
“االأملا�س والياقوت”، واأحجار كرمية ذات اأ�شل ع�شوي مثل “املرجان واللوؤلوؤ”. كلتاهما 
ذات قيمة مادية مرتفعة واإطللة فريدة وم�شتقلة، اإال اأن االأحجار الكرمية ذات االأ�شل 
املعدين قد تتخطى يف قيمتها الفعلية االأحجار الكرمية الع�شوية مب�شتويات عديدة نظرًا 

لندرتها الن�شبية والأنها تقدر بالقرياط ويتم ت�شعريها بناًء على عدة عوامل اإ�شافية.
قد يت�شاءل البع�س: لكن ما هي االأحجار الكرمية القّيمة بالتحديد؟ االإجابة على ذلك 

ال�شوؤال بدقة تكمن يف اأن كافة االأحجار الكرمية االآن تعترب قّيمة وال�شيما يف ظل ندرتها 
اإذ اأنه لي�س من ال�شرورة اأن يكون حجرًا من االأملا�س اأكرث �شعرًا من حجر من الياقوت 
فقد يكون الواقع العك�س وذلك بناًء على حجم وتاريخ وجودة احلجر وغريها من العوامل 

االأخرى التي توؤثر على قيمة احلجر.

احلزن تك�ينيا

العقرب الثور

الميزان

الحوت العذراء

الجوزاء

الدلو

القوس

الحمل

االسد

الجديالسرطان

توقعات االبراج االسبوعية

اعداد/ علي البكري

اإىل  ال���ت���ق���دمي  يف  ي���رغ���ب  م���ن 
عمله  لدعم  اأو  ج��دي��دة  و�شيفة 
القيام  ي�شتطيع  اأف�����ش��ل  ب�شكل 
بذلك ولكن �شمن اأجواء املثابرة 
ترافقنا  التي  ال�شغوط  وحتمل 
اإج��راء  وميكن  االرتياح  اإ���ش��ارات  البع�س  على  تظهر 
الوقت  هذا  خلل  يرتبط  قد  والبع�س  موفقه  �شفرة 

انتبهوا عند حملكم االأ�شياء الثمينة. 

يف  ايجابية  تغريات  اأم��ام  انتم 
ال�شفر  منها  ج��ان��ب  م��ن  اأك���رث 
قادمة  �شركات  م��ع  التعاقد  اأو 
هي  يكون  قد  البلد  خ��ارج  من 
لديكم   امل��ح��اور  واأف�����ش��ل  اأه���م 
اأو  العمل  رئي�س  مع  مهم  لقاء  نحو  ظروفكم  تتجه 
�شخ�شيه ر�شميه كما عليكم عدم الدخول يف توتر مع 
الزملء يف العمل عليكم تخفيف من الطابع الر�شمي 

لعلقاتكم خلل هذه الفرتة.
تزداد امل�شروفات عليكم ب�شكل 
انزعاجه  يبدي  والكثري  مكثف 
وه��ن��اك م��ن ي��راف��ق اح��د اأف��راد 
موا�شله  �شحيا  لرعايته  عائلته 
امتيازات  على  للح�شول  ال�شعي 
اإذا  ثاين  يكون خيار  قد  اأف�شل  
عرفتم ان االأو�شاع اأمامكم قريبا تبداأ بالتغري وهناك 
يثمر عن حتول يف  قد  لقاء مهم  لعقد  فر�شه كبرية 

م�شتقبلكم املهني.

ت����زداد م��ن ح��ول��ك��م ال�����ش��غ��وط يف 
احل�شول  ي��ح��اول  وال��ك��ث��ري  العمل 
من  وه��ن��اك  مهنية  ف��ر���ش��ة  ع��ل��ى 
ي�����ش��ع��ى ل��ت��ح�����ش��ني و���ش��ع��ه امل���ايل 
اأخر  جانب  ل�شحتكم.يف  انتبهوا 
تزداد   ات�شاالتكم مع االآخرين وهناك من �شيطرح عليكم 
موا�شيع جديدة والبع�س اأ�شبح قريبا من ارتباط عاطفي 

حتتاجون اإىل جو حقيقي.

ب��و���ش��ع��ك��م ال���ت���ق���دم ب��ط��ل��ب��ات��ك��م 
وال�شفر  الدرا�شة  تخ�س  ملوا�شيع 
القرو�س  بع�س  على  للح�شول  او 
ر�شمية  اأوراق  يوقع  والبع�س  املالية 
غري  مل�شروفاتكم  االنتباه  عليكم 
ت�شديد  عليه  والبع�س  ال�شرورية 
حاولوا  ماليه  �شراكه  ينهي  م��ن  ومنكم  �شابقه  ف��وات��ري 

االهتمام ب�شحتكم خلل هذا الوقت.

يف  اي��ج��اب��ي��ا  دورا  احل���ظ  يلعب 
حتتاج  التي  االأم���ور  م��ن  الكثري 
يح�شل  من  ومنكم  مبادرة  اإىل 
ي�شكو  وم��ن  مالية  فر�شة  على 
تعطيل االإجناب الوقت ايجابي.. 
له  زميل  خ��لل  من  اإ�شافية  اأع��ب��اء  يتحمل  البع�س 
االبتعاد  عليكم  نقدي  مبلغ  على  يح�شل  من  وهناك 

عن املغامرة.

عليكم  وي��ب��دو  ال��رغ��ب��ة  ب��ع��دم  ت�شعرون 
الك�شل والكثري قد يجد انه متوتر ب�شكل 
االأماكن  عن  االبتعاد  عليكم  .ل��ذا  اكرب 
اأخبار  ت�شله  الكثري  ان  كما  املزدحمة   
اجلهد  من  التخل�س  حتاولون  ايجابيه 
�شوء  من  التخل�س  عليه  والبع�س  العمل  يف  امل�شاعف 
الظن وعدم التحرك ب�شكل اكرب بل االنتظار لوقت اأخر.

على  احل�شول  يف  منكم  الكثري  ينجح 
م��ال��ي��ة وه��ن��اك حت���رك ايجابي  ف��ر���ش��ة 
ل��ل��ب��ع�����س ل���ك���ن حت����ت اأج��������واء ���ش��غ��ط 
احل�����ش��ول  ف��ر���س  ت����زداد  ك��ب��ري  نف�شي 
بحاجه  انتم  التي  املطالب  بع�س  على 
ت�شل  كما  الوقت  ه��ذا  خ��لل  لها  ملحه 
هناك  االجتماعي  مركزه  لتح�شني  مهمة  فر�شه  للبع�س 

م�شروفات عليكم جتنبها.

ينال التعب منكم نف�شيا وهناك �شعوبات 
خ�شو�شا  ال��ب��ع�����س  ي��واج��ه��ه��ا  ن��ف�����ش��ي��ة 
وعدم  لذلك  االنتباه  عليكم  لذا  ال�شركاء 
التدخل يف اأمور ال تخ�شكم خلل الوقت 
لتح�شني  مميز  وب�شكل  تن�شطون  القادم 
واقعكم احلايل البع�س ي�شعى وبكل جهد 
والبع�س  اأهمية  اأكرث  موقع  اإىل  للنتقال 
يح�شل على مك�شب مايل وهناك من�شب ينتظر الكثري 

منكم. 

بن�شاط  ي�شعر  والكثري  ات�شاالتكم  تعزز 
كما  والنف�شي  ال��ب��دين  اجل��ان��ب  يف  جيد 
اختبار  اجتياز  يحاول  ملن  جيدة  فر�شة 
يقوم  والبع�س  تعليمية  لدورة  الدخول  اأو 
منزيل  ج��ه��از  ���ش��راء  اأو  قطعه  ب��اإدخ��ال 
والكثري يجري تعديلت داخل البيت هناك فر�شه الأعاده 
علقات �شابقه اإىل عهدها البع�س يجد نف�شه يف اأجواء 

عائلية.

الوقت  الذي رافقكم خلل  ال�شغط  بعد 
احل��ظ  اأج�����واء  يف  اأالن  ان��ت��م  ال��ق��ري��ب 
وبو�شعكم القيام مببادرة وعلى اأكرث من 
ذلك  من  اال�شتفادة  عليكم  ل��ذا  �شعيد 
على �شعيد اأخرتزداد وترية العمل ب�شكل 
الكثري  فيه  انهماكا  اأك��رث  وتبدون  �شريع 
اأمام  انتم  اأف�شل  ب�شكل  يتح�شن  املايل  اإيراده  ان  �شيجد 

تغري مهم يف حياتكم يتطلب منكم حكمة ت�شرف.

طابع  ذات  دع���وة  منكم  الكثري  يتلقى 
القيام  يف  ين�شط  قد  والكثري  اجتماعي 
مببادرة خ�شو�شا تلك املرتبطة مبو�شوع 
مايل عليكم االنتباه ل�شحتكم تبدءون يف 
ب�شكل  ال�شخ�شي  ال�شعيد  على  التحرك 
املالية  مل�شروفاتكم  انتبهوا  ح��ذرا  اأك��رث 
والبع�س يظهر عليه بع�س القلق انتبهوا لنوعية طعامكم 

خلل هذا الوقت.

ويبدي  �شريعا  يتاأثر  الذي  املولود  على  ن�شتدل  كيف 
اأجواء حزينة من خلل  للدخول يف  اأ�شرع  ا�شتعداد 

يوم امليلد.
من يولد يف هذه االأيام من كل �شهر.

)29-25-20-16-11-7-2(
دون  من  باحلزن  وال�شعور  االأعلى  اال�شتعداد  لديه 
يف  للدخول  اق��رب  يكونوا  اأو  اأحيانا  وا���ش��ح  �شبب 
ال�شيطرة  وي�شعب  �شريعا  مزاجهم  ويتغري  عزلة 
االأي��ام  لهذه  املن�شجمة  غري  الذبذبات  نتيجة  عليه 
فقد يغلب عليهم اخلوف  والرتدد وقد جند لديهم 
���ش��واء يف  ك��ث��رية  ن��واح��ي  للتطرف يف  اال���ش��ت��ع��داد 
خوف  هناك  دينيه  الأفكار  التحم�س  اأو  املعتقدات 
من طريقه تعاملهم اإذا �شيطر عليهم هذا التطرف 
هوؤالء ال يقفون  يف منت�شف الطريق بل قد يندفعون 
يكن  مل  .اإذا  معينة  فكرة  تبنوا  اإذا  النهاية  حتى 
ت��زداد  ق��د  حياتهم  يف  ح�شور  العاطفي  اجل��ان��ب 
لديهم النظرة الت�شاوؤمية وقد جتده يف العائلة لولب 
بريقه  ينطفئ  قد  ما  �شرعان  لكان  باحلركة  ناب�س 
يحتاجوها  التي  املحاور  اإحدى  الت�شجيع  يلعب  .هنا 
�شعوبة  يجدون  وقد  الطويل  م�شوارهم  اأثناء  دائما 
التوا�شل يف اجلانب العاطفي مما يلقي بتبعات �شيئة 
ال�شريك الع�شبية حمور �شلبي قد يفرط عقد  على 
االندماج يف املجتمع فهم ذو نظرة اأبوية ملن حولهم 
اال�شتعداد  لديهم  �شتجد  بل  دوره��م  ينتظروا  لن 
للبحث يف كل اجتاه  لكن ما يعاب عليهم اأحيانا اإنهم 
االإ�شاءة  مت  اإذا  القليل.  اإال  جتاربهم  من  يتعلموا  ال 
منهم  جتد  وقد  اأبدا  االإ�شاءة  هذه  يغفروا  فلن  لهم 

احلاقدين واملغالني يف احلب والكره معا.
التاأثريات املحتملة للحزن التكويني.

1-يف الفرتة االيجابية
.جند منطية يف التفكري واأ�شلوب العي�س يبدو فاتر(

2-يف الفرتة ال�شلبية .
)�شلوك متطرف ومترد واأحيانا ت�شرفات �شاذة(

3-الزواج واحلزن التكويني
تدريجيا  االنعزال  نحو  والرغبة  املزاج  )تاأثريه على 
ال��ق��رارات  ال�شلبية  بالفرتة  امل��رور  عند  خ�شو�شا 

ال�شريعة والندم واخلوف من القادم(

اإعداد:علي البكري
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خ�شري احلمريي

يرتدد هذا امل�شطلح التربيري لدينا بكرثة لتف�شري الظواهر ال�شيا�شية 
واالجتماعية الغام�شة، اأو تلك التي نعجز عن تف�شريها، اأو التي نرغب 
بتف�شريها بح�شب ما نتمنى، وتوفر هذه النظرية و�شائد مريحة وظًل 
املولعون  يتغا�شى  ما  وغالبًا  �شيء،  كل  ومترير  �شيء  اأي  لتربير  وارفًا 
بنظرية املوؤامرة عن الوقائع املنطقية لتف�شري االأحداث ويعمدون اىل 

تف�شري ماحولهم مبا يحلو لهم! 
النظرية من جهد  تعنيه  ت�شمية )نظرية( مبا  اأننا نطلق عليها  ورغم 
اأو  مثًل،  املعهودة  نظريته  اكت�شاف  يف  فيثاغور�س  جهد  يوازي  فكري 
)�شتيف  جهود  الن�شبية،اأو  النظرية  ا�شتنباط  يف  )اآين�شتاين(  جهد 

نحن  التي  النظرية  اأن  اإال  ال�شوداء،  الثقوب  نظرية  �شاحب  هوكينغ( 
املخ  خليا  من  خلية  اأي��ة  ت�شتنه�س  وال  جهد  اأي  تتطلب  ال  ب�شددها 
التفكري،  مانعات  اأهم  من  تعترب  اإذ  متامًا،  العك�س  على  بل  الغافية، 
وما على مّدعيها �شوى ربط اأي حدث اأو ظاهرة نعي�شها بجهة دولية اأو 

اإقليمية لي�شبح �شاحب )نظرية(!
املواقف  وتربير  تف�شري  يف  ال�شهل  )التاآمري(  التفكري  اأن  وامل�شكلة 
واالأحداث اأ�شبح مرغوبًا ومقبواًل على نطاق وا�شع، لي�س ب�شبب قدرته 
النا�س من  ب�شبب خ�شية  واإمنا  واالإقناع )معاذ اهلل(،  املحاججة  على 

الت�شّدي له وتفنيده خوفًا من تهمة اال�شرتاك يف )املوؤامرة(!
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الدولية  للموؤ�ش�شات  وت�شغريهم  بع�شنا  لدى  الداخلي  الت�شخم  اإىل  ميااًل  ل�شت  اأنني  من  الرغم  على 
الكربى واأولها منظمة اليون�شكو العريقة، )املنظمة الدولية للرتبية والثقافة والعلوم(، كلما جرى احلديث 
واأخطاء  مو�شوعية  عوامل  عن  ناجتًا  االإخفاق  هذا  ماكان  وغالبًا  نريد،  مبا  اإقناعها  يف  اإخفاقاتنا  عن 
ارتكبت من بع�س املح�شوبني علينا كما فعلت الدكتاتورية مطلع الثمانينات �شعودًا، عندما قامت ببناء 
ق�شر للدكتاتور �شدام فوق تّلة �شناعية اأقيمت لهذا الغر�س معتمدة على مقولة نبوخذ ن�شر التاريخية 
ا�شتعباد  فاأراد  العراقيني  ا�شتعباد  الدكتاتور مل يكفه  االأربع(، وكاأن  بابل ميلك اجلهات  )اإن من ميلك 

اجلهات االأربع.
 ومثل ذلك ما فعله من اإعادة بناء املدينة االأثرية بطابوق جديد نق�س عليه ا�شمه و�شنوات حكمه ال�شوداء، 
اأول من قام بالتنقيب  اأو لكونه  اأنبوب النفط اخلام يف املدينة االأثرية،  اأو من موافقة �شلطاته على مد 

االأثري با�شتخدام ال�شفلت والرافعات وكاأنه يتعامل مع اأكوام قمامة.
 لقد كانت كل تلك االأفعال جرائم بحق احل�شارة والتاريخ واملدنية املعا�شرة يف الوقت ذاته مثلما هي 

جرائم اأخلقية تعربِّ عن جنون عظمة مبالغ بدرجته ونوعه.
 وقد كان موقف اليون�شكو من تلك الت�شرفات الهمجية ت�شرفًا �شائبًا و�شحيحًا وميثل احتجاجًا مطلوبًا 

على اإهانة االإن�شانية وتاريخها وح�شارتها التي ائتمن عليها العراقيون.
 ومع كل ذلك وماتله فاإن اليون�شكو قد تاأخرت يف و�شع بابل على الئحة الرتاث العاملي باملحاوالت اخلم�س 
ال�شابقة بعد اأن عاد العراق اإىل احل�شرية احل�شارية الدولية، وكان عليها اإدراج بابل على الئحة الرتاث 
العاملي وابتداء عمل م�شرتك مع االآثاريني العراقيني الإعادة االعتبار لبابل بتنقيب واإ�شلح علمي مدرو�س 

و�شريع.
اأ�شماء او ا�شتثناء،  اأثني على كل من قام بجهد يف ذلك دون  اأن  اإدراج بابل   والبد يل واأنا اأحتدث عن 
لكنني اأود اأن اأخ�س بالذكر مندوَبي الكويت والبحرين لدوريهما اأثناء الت�شويت، اأما مندوب تون�س فاإن 
دوره كان اأكرث من رائع، حيث ردَّ بفرن�شيته الطليقة اأربع مرات على مداخلت املعرت�شني واأجربهم على 
االإجماع عندما قال: "اأيها ال�شيدات وال�شادة.. نحن الندرج بابل االآن، بل ن�شحح خطاأ وقعت به اليون�شكو 

بعدم اإدراجها."
 �شكرًا للكويت.. �شكرًا للبحرين ..�شكرًا لتون�س ومندوبها.

بابل.. 
ت�شحيح خطاأ الي�ن�شك�


