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االحتجاجات التي اجتاحت املدن العراقية حملت مطالب عادلة ل�شعب 

�شاق ذرعًا بعملية �شيا�شية ا�شتندت على املحا�ش�شة، تلك العملية التي 
ف�شلت يف بناء موؤ�ش�شات قوية قادرة على تلبية اأب�شط احلقوق واأقل 
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العراقية

لون �ساحات التظاهر يجمِّ
العراقيون

14خيال
من  مان�ستمده  هذا  واإن غاب،  احلق  الروحية،  ال�سعادة  ال�سالم،  الطماأنينة، 
خطبة املرجعية الر�سيدة حني تبعث بر�سائلها احلازمة واحلا�سمة اإىل �سعبها 
وقادة البلد على حد �سواء. مل تغلق بابها بل فتحته على م�سراعيه من اأجل 
�سماع مطالبات ال�سعب بحقوقه، و�ساركته املطالبة بتلك احلقوق م�سرتطة اأن 
تكون تظاهراته �سلمية املنحى مبتعدة كل البعد عن العنف الذي اليولد غري 
املهمة جلميع  ر�سائلها  اأو�سلت  املباركة  اإن مرجعيتنا  بل  املاأ�ساوية،  النهايات 

�سلطات البلد، موؤكدة فيها على حماربة الف�ساد ومعاقبة الفا�سدين، و�ساطرت 
االأمنية،  وقواتنا  املتظاهرين  قتلة  مبحا�سبة  امل�سروعة  مطالبهم  املتظاهرين 
بالتدخل  ال�سماح  وعدم  مبكرة،  انتخابات  واإج��راء  االنتخابات  قانون  وتغيري 
باأنها  اأجمع  للعامل  لتربهن  الداخلية،  العراق  �سوؤون  يف  اأوال��دويل  االإقليمي 
مرجعية ال�سعب بجميع مكوناته وهمها االأول واالأخري هو �سالمة وطن و�سعادة 

مواطن.

مرجعيُة ال�سعبدر�ض

80
بدلة الزفاف..
املّلون يزيح 
الأبي�ض 
والأ�سود 

متنيت اأن 
اأكون �سحفية

مرينا وليد:

�سبكة اليام



روا درو�سًا يف النتماء الوطني �سحقوا الطائفية و�سطَّ

بغداد�� املحافظات �� ال�سبكة العراقية
AFP :ال�سور

دها  لوحات بانورامية يج�سِّ
العراقيون يف �ساحات التظاهر

االحتجاجات التي اجتاحت املدن العراقية حملت مطالب 
عادلة ل�شعب �شاق ذرعًا بعملية �شيا�شية ا�شتندت اىل 

املحا�ش�شة، تلك العملية التي ف�شلت يف بناء موؤ�ش�شات قوية 
قادرة على تلبية اأب�شط احلقوق واأقل اخلدمات، املتظاهرون 

الذين ك�شبوا تعاطفًا كبريًا من املرجعية وال�شعب دفعوا 
الربملان واحلكومة اىل اإطالق حزم من االإ�شالحات، تن�شرها 

بالتف�شيل. العدد  هذا  "ال�شبكة" يف 
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اأن لديه وطنًا حرًا �سجاعًا قويًا عزيزًا، فلي�ست 
جمعتهم  التي  هي  الكرمي  اخلبز  اإىل  احلاجة 
هنا بل هي احلاجة اإىل الكرامة.. اإىل ال�سعور 

بالعدل.
الفنانون  ��ره��ا  اأطَّ ال��ب��ان��ورام��ي��ة  ال�����س��ور  ه��ذه 
نفق  ففي  باإبداعتهم،  العراقيون  وال�سعراء 
ال��ت��ح��ري��ر و���س��اح��ة االأم�����ة وامل��ط��ع��م ال��رتك��ي 
العراقيون  د  االأخرى، ج�سَّ املدن  وال�ساحات يف 
ملحمة يف الكرم والفداء وحب الوطن، فحيث 
ت�سري يف ال�ساحة تواجهك مواكب العطاء لن�ساء 
وا  ورجال وبنات واأطفال و�سيوخ يريدون اأن يعربرِّ
يف  لل�سباب  دعمهم  وعن  العالية  وطنيتهم  عن 
رها الر�سامون  روؤية وطنهم عزيزًا، ولوحات اأطَّ
واالأن��ف��اق  وال�����س��وارع  ال�ساحات  ج���دران  على 
املطعم  ع��م��ارة  اأع��ل��ى  ويف  ة،  م���ع���ربرِّ ب��ر���س��وم 
احلما�سية،  االأنا�سيد  ال�سعراء  تبادل  الرتكي 
يعتلون  وامل�سعفون  واالأطباء  احلالقون  وح�سر 
ال�����س��ب��اب ���س��ه��وة جم��د ع��راق��ي و�سرخة  م��ع 
ظنوا  الذين  والفا�سدين  الف�ساد  �سد  احتجاج 
النا�س  اإ�سغال  اأن ي�ستمروا يف  اأنهم ي�ستطيعون 

ب�سعاراتهم الزائفة.  
بال  حما�س�سة،  ب��ال  ف�ساد،   ب��ال  وط��ن  الأج��ل 
طائفية، وبال �سّراق وخمادعون، هي ثورة لكل 
اأن يبداأ امل�سرية من جديد بروح  �سيا�سي يريد 
تظاهرات ت�سرين وب�سورة عراق ت�سرين.. تلك 
العراق  اإن  املرجعية  عنها  قالت  التي  ال�سورة 
الفا�سدون  ت�سبَّث  مهما  ماقبلها  اإىل  يعود  لن 
مبكا�سبهم على ح�ساب احللم العراقي الكبري.
معر�ض عفوي.. تكتبه اآية من�شور

اأردنا احلديث عن الفن العظيم الذي  واإذا ما 
فنية  وروح  �سلمي  بقلب  املظاهرات  وجه  غريَّ 
العفوي  املعر�س  ذك��ر  من  لنا  بد  فال  خاّلقة، 
وعلى  ال�سعدون،  نفق  ج��دران  فوق  اأقيم  ال��ذي 
الده�سة  ف��ائ��ق��ة  ب��ر���س��وم��ات  ام���ت���داده،  ط���ول 
وال��ع��ب��ق��ري��ة م��ن ف��ن��ان��ني ع��راق��ي��ني، ت��ط��وع��وا، 
النفق،  بر�سم جدران  املتطوعني،  كغريهم من 
ال�سلمي  التعاي�س  على  حتث  وطنية  ر�سومات 
ونبذ العنف، واالإ�سرار على �سلمية املتظاهرين، 

وتدويٍن لذكرى هذه املظاهرات.

ر�سم  ارت��اأت  قا�سم(  )ن��وار  الت�سكيلية  الفنانة 
ومغطاة  احل��ادة،  ملالحمها  �سبيهة  لفتاة  وجه 
اجلميلة  بلوحتها  م�سرية  ال��ع��راق��ي،  بالعلم 
 25 م��ظ��اه��رات  يف  ال��ع��راق��ي��ة  امل����راأة  دور  اإىل 
فًا وبطوليًا من  اأكتوبر، حيث مّثلت موقفًا م�سررِّ
على  ر�سمتي  تركت  الإخوتها:  م�ساندتها  خالل 
للمراأة  اأن  القادمة  االأجيال  لتتذكر  اجل��دران 
العراقية دورًا كبريًا يف هذه التظاهرة الكبرية، 
ورغم قوتها، اإال اأنها مل تلتحف بغري العلم الذي 

كان م�سدر قوتها وقوة جميع املتظاهرين.
اأحد الفنانني، رف�س حينما �ساألناه عن ا�سمه، 

ذكره، مكتفيًا باإجابته:
-اإين عراقي وح�سب.

�ساحة  زي����ارة  ع��ل��ى  داأب  ال���ذي  ال��رج��ل  ه���ذا 
الرغم  على  التظاهرات،  ب��دء  منذ  التحرير 
من �سرر قدميه الكبري واعتماده على العكاز، 
ال�سعدون،  نفق  اإن وجد فر�سة وم�ساحة يف  ما 
عكازه،  مع  له  ذاتية  لوحة  بر�سم  با�سر  حتى 
اأمان،  "تعليم،  العراقيني،  اأمنيات  من  وبع�سًا 
هذه  كانت  اإذا  عما  يت�ساءل  فيما  ا�ستقرار"، 
ثم  العراقيني،  على  وع�سيَّة  �سعبة  االأمنيات 
كونها  اأكرث من  اأمنيات  اأظنها  ال  نف�سه:  يجيب 
لن  اأو  توفريها  احلكومة  على  حقوق  حقوقًا، 

نرتك مكاننا.

يف غ�����س��ون اأ���س��ب��وع واح����د، مت��ك��ن��وا م��ن جعل 
لو  فكيف  البهّية،  باألوانهم  �سغرية  ة  جنَّ النفق 

ا�ستطاعوا خدمة بالدهم؟
اأمانة  تقوم  ب��اأن  خماوفنا  تتحقق  ال  اأن  ناأمل 
بغداد مبحو هذا اجلمال بعد نهاية التظاهرات، 

فقد اأ�سبحت منذ االآن تاريخًا.
مفارقات.. تكتبها ريا عا�شي

الكونكريتي  اإن ت�سع قدميك خلف احلاجز  ما 
الهائل  الكم  تكت�سف  الن�سر، حتى  �ساحة  عند 
�سارع  افرت�ست  التي  وامل��واك��ب  الفعاليات  من 
بكافة  التحرير  �ساحة  اإىل  امل���وؤدي  ال�سعدون 
�سنوف الطعام وال�سراب وكاأنك تزور بغداد يف 

مو�سم كرنفال دائم.
الكاكي  يلب�س  وه���و  ع��راق��ي  ج��ن��دي  ي��الق��ي��ك 
م�سّن  رج��ل  ويناديك  طبية،  كّمامة  في�سّلمك 
وهو يقف على ظهر �سيارة حمل اأن ا�سرب املاء 
وتذّكر عط�س احل�سني، وعيناه تدمعان ل�سوت 
واحد  وي��اك  )اآن��ا  ي��ردد  وهو  الكربالئي  با�سم 

والعبا�س �ساهد(.
واأنت تخطو لالأمام قلياًل، �سرتى جمموعة من 
ال�سباب وهم يعجنون ويخبزون اللحم بالعجني 
ح�سن  ال�سهيد  اأخيهم  روح  على  ثوابًا  ليوزعوه 
من  املو�سل  حترير  معارك  يف  ا�ست�سهد  ال��ذي 

الظالميني.

ونقل  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  ب��ني  جت��ول��ت  "ال�سبكة" 
التظاهر  �ساحات  من  رائعة  �سورًا  حمرروها 
البالد  ق��ادت  التي  واملحا�س�سة  الف�ساد  �سد 
من  جانبًا  ونقلت  اخلطري،  املنعطف  هذا  اإىل 
اإىل وطن  يوميات يعي�سها متظاهرون يتطلعون 

ت�سوده قيم العدل وامل�ساواة.
اأ�شئلة يكتبها اإياد عطية اخلالدي

�ساحات  يف  باالمل  االأمل  م�ساعر  متتزج  مل��اذا 
التظاهر؟ ما الذي يدفع ال�ساب غازي، �ساحب 
"التكتك"، اإىل اقتحام �سحب الدخان كي ينقل 
احتمال  وم��واج��ه��ة  امل�ست�سفى  اإىل  امل�سابني 

خ�سارة حياته؟
يخاطروا  ك��ي  الفتية  ه���وؤالء  يجمع  ال��ذي  وم��ا 
بحياتهم وهم يهتفون "بالروح والدم نفديك يا 

عراق" و "نريد وطنًا"؟  
القنابل  ي�ستقبلون  جتعلهم  التي  تلك  قوة  واأية 
عن  بعيدًا  ويحملونها  عارية  ب�سدور  الدخانية 

اإخوتهم املتظاهرين؟!
وي��ال��ه م��ن حافز ه��ذا ال��ذي جعل ه��ذه امل��راأة 
اخل��م�����س��ي��ن��ي��ة ت���اأت���ي ل��ت�����س��ارك اأب���ن���اءه���ا يف 
الذين  ال�سباب  مالب�س  وتغ�سل  التظاهرات 
الرتكي  املطعم  يف  طبقة  ع�سرة  اأرب��ع  ت�سّلقوا 
لري�سموا لوحة عراقية المثيل لها، لوحة ر�سمت 
ال�سجاعة  وت��ل��ك  وال�����س��م��ود  وال�����س��رب  ب��ال��دم 

العراقية املده�سة!
التي ترتدي اجلينز وتلف  املتوثبة  الفتاة  وهذه 
راأ�سها بالعلم العراقي وهي تخبز بيديها اأرغفة 
احلار  االأمهات  بخبز  املتظاهرين  ر  تذكرِّ حارة 

املعجون بحنانهن..
واأنِت هنا يارفل عادل، اأيتها ال�سابة الرقيقة.. 
ماذا تريدين؟ تر�سفني �سيارتك البي�ساء قريبًا 
من اخلط ال�سريع، وترافقني ح�سني اأبو التكتك 
حتت  ال�سفوف  وتتقدمني  التحرير  �ساحة  اإىل 
تعودين مع زميالتك  ثم  رايات عراقية خّفاقة 
ت�ساهمي  اأن  قبل  "موطني"  بن�سيد  ت�سدحني 
من  التحرير  �ساحة  بتنظيف  �سديقاتك  م��ع 

النفايات..
واأم  احلبوبي  �ساحة  كما  التحرير،  �ساحة  يف 
فهوؤالء  تده�سك،  �سور  ثمة  والرتبية،  ال��ربوم 
اأروع  يف  الطائفية  �سحقوا  املتظاهرون  الفتية 

�سور التالحم الوطني.
هوؤالء االأبطال هم اأمل هذا الوطن وي�ستحقون 
بالفعل وطنًا على مقا�س اأحالمهم وت�سحياتهم، 
وترتجمها  تطلعاتهم  تفهم  قيادات  وي�ستحقون 

اإىل م�ساريع عمل على اأر�س الواقع.
له  وت��ه��ت��زُّ  االأب������دان  ل��ه  ت��ق��ع�����س��رُّ  م�سهد  ويف 
ال�سمائر، فبينما يرفرف العلم العراقي خفاقًا 
ويدّوي ن�سيد "موطني" من حناجر املتظاهرين 

منهم  قريبًا  ت�ستمع  البكاء،  يف  يجه�سون  وهم 
وطن  ي�ساركهم حلم  عراقي  نحيب جندي  اإىل 
اأعطى  لطاملا  وطن  العراقيون،  ي�ستحقه  كبري 
على  ال�سباب  من  قوافَل  اأجله  من  العراقيون 

مذبح الدفاع عن حيا�سه.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن حم���اوالت ذوي االأج��ن��دات 
املتظاهرين  ف���اإن  امل���وج���ة،  رك���وب  امل��غ��ر���س��ة 
باأن متلي  اأجنبية  ي�سمحوا جلهات  ال�سرفاء مل 
يريدونه  ما  اأن  يدركون  الأنهم  ماتريده،  عليهم 
ا�سم  وبعظمة  اأحالمهم  بحجم  حر  وط��ن  هو 
وطن  �سهدائه،  وت�سحيات  وتاريخه  ال��ع��راق 
االإم���ام  حملها  ال��ت��ي  ال��ر���س��ال��ة  بقيم  ي��ه��ت��دي 
املرجعية  واأك��دت��ه��ا  ال�����س��الم  عليه  احل�����س��ني 

الر�سيدة.
ال�سيا�سية  العملية  يف  ال�����س��رف��اء  وق���ت  ح���ان 
وا�ستغالل،  ف�ساد  من  بها  علق  مما  لتطيهرها 
من دون اأن ي�سمحوا الأعداء الوطن اأن يت�سللوا 
وحتريف  ت�سويهها  ويحاولوا  ال�سعب  ثورة  اإىل 
ناقة  ال  واأه����داف  اأج��ن��دات  ل�سالح  م�سارها 

للعراقيني فيها والَجَمل .
الق�س�س املده�سة يف �ساحات التظاهر، وتلك 
ال�سور القادمة من مدن  النا�سرية والب�سرة 
والديوانية  املقد�سة  وكربالء  ووا�سط  ومي�سان 
لعراق  جديدًا  تاريخًا  ل  ت�سجرِّ وبغداد  وال�سماوة 
ث��روات��ه  نهبوا  مل��ن  ي�ست�سلم  ل��ن  ع���راق  اآخ���ر، 

و�سرقوا اأحالم �سبابه.
يح�سل  ال��ذي  ال�سن  يف  الطاعن  ال�سيخ  وه��ذا 
ال��ذي  م��ا  "الكعك"،  بيع  م��ن  يومه  ق��وت  على 
يدفعه اىل توزيعه بني ال�سباب؟ وما الذي يجعل 
الطبيبة جيهان تاأتي اإىل ال�ساحة يوميًا حمّملة 
بكميات من االأدوية كي توزعها بني بني املفارز 

الطبية؟
حتمي  خيمة  يكون  وط��ن  ب��وط��ن..  احللم  اإن��ه 
بني  الف��رق  وط��ن  الزمن،  ع��وادي  من  اأبناءها 
فيه  اليذل  وطن  والت�سحية،  بالعمل  اإال  اأبنائه 
تاجر  اإىل  ال�سيا�سي  فيه  والي��ت��ح��ول  ع��راق��ي 

الي�سعر باأهله واأبناء وطنه.
تهّز  ت�سامن  ل��وح��ات  ال��ت��ظ��اه��رات  �ساحة  يف 
العرو�س، ولدت من �سمري �سعب يريد اأن ي�سعر 
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ح�سن العاين 

نواعم
خيال م�ستقبلي

اإن اأغرب الغرائب حقًا، اأن ال�سيا�سة التي تقود ال�سلطة 
والأدب والفن والعلم وبيدها مقاليد كل �سيء، هي الوحيدة 

ذتني، مع  التي و�سعت بينها وبني اخليال اآية الكر�سي واملعوِّ
اأن زوجتي ترى غري ذلك، فهي تعتقد باأن احلكومة حني 

تبدو وكاأنها �ساكتة عن تقدمي اخلدمات للمواطنني، فلكونها 
�سيء!! كل  لهم  قدمت  "تتخيل" باأنها 

منذ ب�سعة اأ�سهر واأنا اأ�سرُي مفردٍة ا�ستوقفتني كثريًا، على الرغم من اأنها جزء 
–ويقابلها  )اخليال(  ا�سمها  املفردة  وهذه  للنا�س،  العام  املعريف  امل��وروث  من 
اأو  الق�سايا  اأك��رث  من  اخليال  يعدُّ  ال�سخ�سية،  معلوماتي  وفق  وعلى  ال��واق��ع-. 
املفاهيم تداواًل و�سيوعًا، وقد و�سفه اأحد املفكرين باأنه واحد من اأهم القوا�سم 
امل�سرتكة يف حياة الب�سرية، فهناك اخليال العلمي مثاًل، الذي يغطي رقعة العلوم 
جميعًا، ومعلوم لدينا اليوم اأن الكثري الكثري من االخرتاعات واالبتكارات بداأت 
اأن ت�سبح من  وال�سخرية وال�سحك قبل  الده�سة  اأثارت  على هياأة خياالٍت رمبا 
اأعظم املنجزات التي خدمت االإن�سانية. وهناك اخليال االأدبي الذي يعد االأكرث 
بها جماليات  يراد  اأكذبه(  ال�سعر  )اأعذب  ان عبارة  البع�س  قال  انت�سارًا، حتى 
يتفتق عنه ذهن  اأو جماليات اخليال وما  وتاأمالتها،  ال�سعرية ومبالغتها  ال�سور 
اخليال  ويغطي  الواقع.  اأر�س  عن  بعيدًا  التحليق  على  خميلته  وق��درات  ال�ساعر 
و... وهل  وامل�سرح  والق�سة  الرواية واخلاطرة  فنون  ال�سعر،  زيادة على  االأدبي، 
اال�ستعارة  �سور  اأحلى  القتنا�س  مدياته  اأبعد  اإىل  اخليال  اإط��الق  اإال  البالغة 
والطباق واجلنا�س والكناية.. الخ؟ وميكن بالقدر نف�سه احلديُث عن هذه املفردة 
واملو�سيقى  وال�سينما  والر�سم  النحت  ميادين  يف  ال�ساملة  الكبرية  ال�سحرية 
والرق�س والغناء.. ويذهب بع�س الباحثني اىل القول باأن �سيئًا ال ي�ستهان به من 
كما  الكهوف،  �سخور  على  ير�سم  كان  عندما  القدمي  االإن�سان  رافق  قد  اخليال 
م�ستحيلة  تبدو  التي  االأحالم  واإن  و..  اآلهته  وابتكار  اأ�ساطريه  �سياغة  يف  رافقه 
االأهمية  بالغ  اأمر  وهذا  هنا،  ومن  خياالت.  اإال  هي  ما  مرحلتها،  اأو  حلظتها  يف 
فاإن النا�س تنظر باإيجابية عالية اإىل كبار املبدعني واإجنازاتهم الغريبة اأحيانًا، 

وت�سفهم بعبارة �سائعة: اإنهم يتمتعون بخيال خ�سب!!
والعلم  والفن  واالأدب  ال�سلطة  تقود  التي  ال�سيا�سة  اأن  حقًا،  الغرائب  اأغرب  من 
وبيدها مقاليد كل �سيء، هي الوحيدة التي و�سعت بينها وبني اخليال اآية الكر�سي 
تبدو  حني  احلكومة  باأن  تعتقد  فهي  ذلك،  غري  ترى  زوجتي  اأن  مع  ذتني،  واملعورِّ
وكاأنها �ساكتة عن تقدمي اخلدمات للمواطنني، فلكونها "تتخيل" باأنها قدمت لهم 
اأول  باأنني  كل �سيء!! واأيًا كان املوقف �ساأزعم �سخ�سيًا، وعلى ا�ستحياء �سديد، 
عراقي اكت�سف، اأو باالأحرى ابتكر "اخليال ال�سيا�سي" وطرحه ب�سورة علنّية على 
�سفحات جملة "ال�سبكة العراقية" الغراء، واأنا انتقل مبخيلتي ال�سيا�سية اإىل عام 

)2029(، اأي بعد ع�سر �سنوات من االآن، حيث ظهر اإىل الوجود "اإقليم اجلنوب 
العظيم" –هذا هو ا�سمه بعد اأن ان�سمْت اإليه حمافظات وا�سط والنجف وبابل 
"اإقليم ال�سمال البطل بنكهة كردية"- هذا هو ا�سمه بعد  وكربالء- مثلما ظهر 
اأن زحفت حدوده من اإقليم كرد�ستان احلايل لت�سمل حمافظات "التاأميم ونينوى 
االإقليمني،  اإعالن  على  واحدة  �سنة  مرور  بعد  اأي   ،)2030( عام  ويف  ودياىل"، 
�ستظهر بوادر خالف بينهما حول حجم "املظلومية االإدارية" التي تعر�س لها كل 
واحد منهما نتيجة دكتاتورية بغداد "يعني املركز" وتفّردها بالقرار، و�سيطالب 
موؤيدو اإقليم اجلنوب بحقهم يف �سم العا�سمة حتت جناحيه، ويذكرون مئة �سبب 
و�سبب لهذه املطالبة وهذا احلق، و�سيفعل موؤيدو اإقليم ال�سمال ال�سيء نف�سه. ومن 
على  ال��دوالرات  "اجلنوب" بتوزيع ماليني  �سيقوم  والذمم  االأ�سوات  �سراء  باب 
اأهايل بغداد، بحجة اأن العا�سمة ال متتلك نفطًا وال معادن وال زراعة وال �سياحة 
وال ثروة من اأي نوع "وهي حجة مقبولة ظاهريًا"، و�سيخرج الفقراء والعاطلون 
عن العمل تاأييدًا لهم، وبدوره �سيعمد "ال�سمال" اإىل ال�سيء نف�سه ويخرج الفقراء 
ال�سراع  وترية  ترتفع  ف�سوف  و�سط  حل  يوجد  ال  وحيث  لهم،  تاأييدًا  والعاطلون 
اأن يتدخل جمل�س االأمن ويندد باأطماع االإقليمني، ويقرر يف  وتنذر باخلطر قبل 
مدينة  تعدُّ  الفيدرالية،  ودمرتها  املن�سور  بناها  التي  بغداد  "اأن  طارئة  جل�سة 
املتنازع عليها، وميثل موقعها احلدود  باملناطق  ال�سالح، وغري م�سمولة  منزوعة 
الدولية الفا�سلة بني االإقليمني، على اأن يتكفل اإقليم ال�سمال باإعادتها يف اأ�سهر 
كيف  اأعرف  اأن  اأمتنى  وكنت  ال�سنة".  اأ�سهر  باقي  يف  اجلنوب  واإقليم  ال�سيف، 
�سيكون موقف الطبقة ال�سيا�سية يف العا�سمة املن�سغلة بالكابينة الوزارية وتوزيع 
اإىل  تعر�س  ال�سيا�سي  خيايل  اأن  املوؤ�سف  لكن  يعنيها،  ال  االأم��ر  وك��اأن  املنا�سب 

اجلفاف والن�سوب من �سدة التعب..

م�������ق�������االت

بعد قليل �سرتى جمموعة ن�سوة يفرت�سن االأر�س 
املتظاهرين  على  ويوزعنه  ال�سّياح  يخبزن  وهن 
ي��وزع  اإح���داه���ن،  اب��ن  ع��ب��ا���س،  يقف  وبقربهن 

ال�ساي. 
عند ال�ساحة �ستمر بقربك عجالت التكتك وهي 
م�سرعة الإي�سال جريح اإىل اأقرب �سيارة اإ�سعاف.
و�سباب  اأم���ن  ورج����ال  ن�����س��وة  ���س��راخ  �ست�سمع 
حجار  عليهم  ت�سمرون  ال  ذول  اإخوتكم  )الالال.. 
ولدكم  الالال..  تنادي  اأخ��رى  و�ست�سمع،  ودعابل 

ذول ال حتطوها برا�سهم(.
وع��ب��اءات  ب��ح��ج��اب  ال��ن�����س��وة  م��ن��ظ��ر  �ست�سهد 
واأخريات �سافرات، كبريات و�سغريات، طالبات 
ومتعلمات واأميات، �ست�سهد حقًا اأن �سعب العراق 
يحاول  التحرير  �ساحة  يقف يف  �سرائحه  بجميع 

دفع االأذى عن اجلميع.
عنفوانها،  بكل  العراقية  امل��راأة  وج��ود  �ستلحظ 
ال  رئي�سيًا  كان  دوم��ًا  ودوره��ا  يومًا  تغب  مل  فهي 
مهم�سًا، فكما حملت �سورها العديدة لوحة فائق 
ح�سن �ستجدها اأي�سًا على االأر�س. وحتت حمامة 
هديل،  ا�سمها  عراقية  �سابة  التقيت  ال�سالم 
حتمل  ثانية،  مرحلة  معمارية  هند�سة  طالبة 
اأيادي  اإطار حو�س زهور �سنعته  فر�ساة وت�سبغ 

زمالئها عند ن�سب حمامة ال�سالم،
تقول: "كنت اأمرُّ يوميًا من �ساحة الطريان عند 
عودتي من اجلامعة يف اجلادرية قا�سدة منزيل 

واأنا  تاأملها  م��رارًا  اأح��اول  كنت  البنوك،  حي  يف 
الك�َسبة  حتتها  ي�سطف  حيث  الطريق  زحمة  يف 
والفاكهه  اخل�سر  عربات  من  والعديد  والعمال 
يف م�سهد بانورامي يجعل قلبي منك�سرًا مهزومًا 
يحملون  م��ازال��وا  فامل�سّنون  اأراه،  م��ا  لوعة  م��ن 
�سظف  ملواجهة  كرامة  خبز  عن  بحثًا  معاولهم 
�سيارات  يف  لل�سعود  م�سرعات  والن�ساء  العي�س 
عند  ع�سوائي  ب�سكل  تقف  التي  ال�سغريه  النقل 
اأجل�س  اأن  اأمتنى  دوم��ًا  وكنت  ال��ط��ريان،  �ساحة 
حتت اجلدارية متاأملة رموزها التي طاملا حدثني 
عنها والدي )رحمه اهلل(، اأبي كان ر�سامًا تتلمذ 
على يد الراحل فائق ح�سن، �سرقه االإرهاب منا 
يف تفجري حدث قبل اأعوام عند وزارة اخلارجية، 
حني خرج ال�سباب لالعت�سام يف �ساحة التحرير 
اأبي  ذك��رى  وتخليد  اجلميل  ورّد  القدوم  ق��ررت 
واأ�ستاذه وجتميل هذا الن�سب الذي اأهملته امانة 

العا�سمة".
ال��دك��ت��ورة  حدثتني  الطبية  امل��ف��ارز  اإح���دى  يف 
مرابطة  "اأقف  ق��ائ��ل��ة:  خم�سينية،  ���س��ه��الء، 
قبل  ت�سكلت  ال�سحة  لوزارة  تابعة  مفرزة  �سمن 
مفارز  �ست  التحرير  يف  ت��وج��د  اإذ  اأ���س��ب��وع��ني، 
الإ�سعاف  ال�سحة  وزارة  اأقامتها  حكومية  طبية 
نتيجة  باالختناق  م�سابون  اأغلبهم  امل�سابني، 
نقوم  ال��دخ��ان،  وق��ن��اب��ل  ال��دم��وع  ل  م�سيرِّ ال��غ��از 
امل�سابني  نقل  ويتم  هنا،  ال��ف��وري  باإ�سعافهم 

احلرجني ب�سيارات اإ�سعاف الدفاع املدين ووزارة 
اجلملة  اأو  زاي��د  ال�سيخ  م�ست�سفى  اإىل  ال�سحة 

الع�سبية.
نا.. يكتبها ذو الفقار  احلرية اأمُّ

يو�شف
اإ�سالحات  حزمة  اأطلقت  العراقية  احلكومة 
تظاهرات غّطت  كلمته يف  ال�سعب  اأطلق  اأن  بعد 
اأنحاء البلد، فقد عانى ال�سعب من غياب  جميع 
الف�ساد يف  وا�ست�سراء  اخلدمات و�سياع احلقوق 

كافة مفا�سل الدولة.
اأحد  نا�سية  على  وقف  عامًا(   22( علي  اأحمد 
يقول:  التحرير،  �ساحة  م��ن  القريبة  ال�����س��وارع 
تليق  اإىل وظيفة  اأ�سبو دائمًا  "اأنا طالب جامعي 
هذه  طيلة  بجد  درا�ستي  لقاء  الئ��ق  وعمل  ب��ي، 

ال�سنوات. 
متى نتنف�س جمددًا؟ كادت فئة من املتظاهرين 
حتقيق  ل��ع��دم  اجل���زع  م��ه��اوي  نحو  تنجرف  اأن 
هذا  ينهون  جتعلهم  التي  بال�سرعة  مطالبهم 
املباين،  اأحد  ت�سلق  بع�سهم  بالن�سر،  االحتجاج 
التحرير  االأكرب منهم فقد الزم �ساحة  الكمُّ  اأما 

ليطلق �سوته ع�سى اأن ي�سمعه العامل.
م�سلم حممد )26 عامًا( تلثَّم بعلم العراق واأكد: 
مطالب  تتحقق  اأن  اإىل  باالحتجاج  �ساأ�ستمر 
ال�سعب، فهي بالنهاية مطالب بديهية وحقوق الأي 

فرد يرغب بحياة كرمية.
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التحرير اليوم

عبد  ع��ادل  لل�سيد  ر�سالة  من  اقتب�س  هذه  امل��ادة  عنوان  ف��اإن  ب��دءًا، 
)اجلملة(،  وه��ي،  م��وؤخ��رًا  وجهها  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  امل��ه��دي 
الو�سف احلقيقي لالإجناز الذي حققه �سباب ت�سرين �سواء يف بغداد 

اأو يف حمافظات الو�سط واجلنوب .
ي�سج التحرير اليوم باآالف املتظاهرين الذين نفد �سربهم بانتظار 
مما  االأدن��ى  احلد  حتقيق  يف  املتعاقبة  احلكومات  وع��ود  تتحقق  اأن 
ي�سبو اإليه ال�سعب العراقي بعد انتظار دام �ستة ع�سر عامًا، ظلت فيه 
اأ�سد  يعاين  العراقي  املواطن  وظل  وتتفرع،  تت�سع  الف�ساد  منظومات 
الذي  العنت  عن  ناهيك  انعدامها،  اأو  اخلدمات  نق�س  من  املعاناة 
يواجهه يف كل معاملة ر�سمية والت�سييق عليه باملزيد من االإجراءات 
البريوقراطية وانت�سار الر�سا بني موظفي املوؤ�س�سات احلكومية وبيع 
الدرجات الوظيفية.. هذه االأمور جمتمعة اأدت اإىل اأن ينفجر املرجل 
الذي كان يغلي، وي�سبح ال�سعار االأكرث �سيوعًا وانت�سارًا يف �ساحات 
التظاهر واالحتجاج �سواء يف بغداد اأو يف حمافظات الو�سط واجلنوب 

هو اإزاحة طبقة الفا�سدين واملطالبة باإجراءات جذرية. 
بيد اأن املراقب املن�سف يجد اأن هذه االإجراءات لو متت بالطريقة 
اإىل  تقود  اأن  �ساأنها  بها، فلرمبا من  تتم  اأن  لها  يراد  التي  املت�سرعة 
فو�سى وفراغ �سيا�سي واإداري ي�سعب ملوؤه يف الوقت الق�سري املتاح، 
وال�سيما دون تعديل حقيقي يف الد�ستور وا�ستمرار الو�سع ال�سيا�سي 

على ما هو عليه االآن..
اإجراءات حكومية

االأول/  ت�سرين  م��ن  االأول  يف  االحتجاجات  ���س��رارة  ان��ط��الق  منذ 
اأكتوبر، بادرت احلكومة باإطالق بيانات ت�سمنت حزمة من الوعود 
وتوزيع قطع  للعاطلني عنه،  توفري فر�س عمل  قبيل  االإ�سالحية من 
ب�  االأرا�سي على العائالت التي تعي�س يف هوام�س املدن التي �سميت 
االجتماعية  االإعانة  توزيع منحة  التجاوز" ف�ساًل عن  او  "احلوا�سم 
على امل�سجلني لدى وزارة العمل من العاطلني اأو الباحثني عن فر�س 
اأن هذه االإج��راءات مل  اأ�سهر، غري  العمل وحددت مدة املنح بثالثة 
العام، خ�سية  املحتجني وال لدى اجلمهور  البداية لدى  قبواًل يف  تلَق 
املظاهرات،  جذوة  تنطفئ  ريثما  ورق  على  حربًا  بع�سها  ي�ستمر  اأن 
ثم مُييَّع املو�سوع ك�سابقاته من الوعود "الكهربائية"، اأي التي كانت 
كل �سيف توؤمل املواطن باأنه �سيح�سل على كهرباء اأف�سل ثم ياأتيه 

ال�سيف ف� "ُي�سوى على نار هادئة".
التي عّرج  برهم �سالح  رئي�س اجلمهورية  كلمة  بعد ذلك  ثم جاءت 
اإ�سالحية  مقرتحات  على  كلمته  وا�ستملت  ق�سايا،  جملة  على  فيها 
من قبيل االإ�سراع يف اإقرار قانون جمل�س اخلدمة االحتادي، وح�سم 
ملفات الف�ساد العالقة يف املحاكم اأو يف هيئة النزاهة وتوفري فر�س 
االأيدي  وت�سغيل  االأجنبية  اال�ستثمارات  لدخول  املجال  وف�سح  العمل 

العاملة العراقية ومقرتحات اأخرى.
تنفيذ

لك�سب ثقة املتظاهرين خا�سة وال�سعب عامة، مت االإعالن عن توفري 
ل�سنة  األف درجة   )29(" و  ل�سنة 2020  األف درجة وظيفية   )202(
2021 بعد تنفيذ قانون التقاعد املوحد الذي ن�سبو اإليه"، كما �سرح 
عن  االإع��الن  ومت  النواب.  جمل�س  رئي�س  احللبو�سي،  حممد  ال�سيد 
القرو�س  ت�سهيل  مع  توزيعها  �سيتم  �سكنية  كاأرا�ٍس  دومن��ًا   60 فرز 
البناء،  ليبداأ  خا�سة  االإ�سكان  م�سرف  وقرو�س  عامة  امل�سرفية 
ومت  والك�سبة،  املتقاعدون  وب�سمنهم  للجميع  القرو�س  منح  و�سيتم 
القراءة  ومت��ت  االجتماعية،  االإع��ان��ات  روات��ب  ج��داول  من  االنتهاء 
اأو  اجلديدة  القوانني  من  للعديد  امل��ادة(  هذه  كتابة  )لغاية  االأوىل 
اأين  ومن  املوحد  التقاعد  قانونا  بينها  ومن  عدلت،  التي  القوانني 
خ�س�ست  والتي  الد�ستور  لتعديل  برملانية  جلنة  و�سكلت  ه��ذا،  لك 
نافذة اإلكرتونية يف املوقع الر�سمي ملجل�س النواب كي ير�سل املهتمون 

واملتظاهرون مقرتحاتهم اىل اللجنة . 
لكن املتظاهر العراقي يريد اأن يلم�س واقعًا، بع�س من التقيناهم يف 
التظاهرات عرّبوا عن خماوفهم اأن يتم تعامل اجلهات املخت�سة مع 
هذه االإجراءات االإ�سالحية كما حدث مع قرار جمل�س النواب بتعليق 
املجال�س  بع�س  فهناك  املثال،  �سبيل  على  املحافظات  جمال�س  عمل 
االحتادية  املحكمة  ل��دى  به  طعنت  وبع�سها  ال��ق��رار  بهذا  التزمت 
القرار،  لهذا  تذعن  اأن  املجال�س  جميع   على  راأيها،  �سدور  ولغاية 
لكن  جمل�سي حمافظتي املثنى ووا�سط ميار�سان عملهما اإىل االآن، بل 
اأنهما اجتمعا الإقالة املحافَظني! اإن من �ساأن هذه ال�سكوك اأن تقو�س 
اأية جهود ت�سعى اإىل التفاو�س مع املتظاهرين للو�سول اإىل ت�سورات 

للحلول املطلوبة اأو لالإ�سالحات املراد حتقيقها.
بيانات املرجعية

مل تّدخر املرجعية الر�سيدة جهدًا يف دعم مطالب ال�سعب العراقي 
وحقه يف احل�سول على اخلدمات والعي�س يف دولة حتفظ له اإن�سانيته 
وكرامته، فلقد كانت خطبتها االأخرية يوم اجلمعة تع�سيدًا ملطالب 
التغيري  يف  العراقي  ال�سعب  ملطالب  حم��دود  غري  ودعمًا  املحتجني 
حقيقية  دول��ة  دعائم  اإر���س��اء  اأج��ل  من  به  يحلمون  ال��ذي  احلا�سم، 
هم  "ملن  وا�سح  نقد  على  ا�ستملت  اخلطبة  اأن  كما  وع��ادل��ة،  قوية 
على  العراقي  ال�سعب  اأح��الم  حتقيق  يف  لتق�سريهم  ال�سلطة"  يف 
ب�ساطتها، ذلك اأنها، ويا لالأمل، ال تتعدى املطالبة باحلقوق االأ�سا�سية 
معنيني  لي�سوا  فهم  االإن�سان،  حلقوق  العاملي  االإع��الن  كفلها  التي 
بالرفاهية بقدر عنايتهم باحل�سول على  التعليم الأبنائهم اأو الرعاية 
ال�سحية اأو حرية الراأي اأو املعتقد واحل�سول على فر�س مت�ساوية يف 
ملواطني  احلقوق  اأب�سط  من  لعمري  وهي  وغريها،  والدرا�سة  العمل 

دولة نفطية غنية باملوارد الطبيعية. 

بعد كل الدماء والدموع
ماذا حتّقق من اإ�سالحات

اندلعت التظاهرات مطلع ت�شرين 
االأول، واندفع ال�شباب لاللتحاق بها 

مطالبني باالإ�شالح ال�شيا�شي ال�شامل. 
وعند ا�شتعرا�ض تاريخ االحتجاجات 

يف العراق ما بعد 2003، �شنجد اأن 
اأبرز موجة احتجاجات �شلمية هي 
تلك التي انطلقت عام 2015، وكان 
�شعارها ومطلبها االأ�شا�شي االإ�شالح 
ال�شيا�شي اأي�شًا، ف�شاًل عن �شعارات 
فرعية من قبيل توفري اخلدمات 

وفر�ض عمل لل�شباب، ف�شاًل عن ملف 
اخلدمات الغائبة عن ال�شارع.

د.ح�سن عبد را�سي
ت�سوير:�سباح المارة

الكرمي" ل�سعبنا  الكربى  الإ�سالحية  الحتجاجية  "احلركة 

؟



ملجلة ال�سبكة العراقية:

متنيت اأن اأكون �سحفية

مرينا وليد

 هي فنانة تختلف 
كثريًا عن جيلها، 
ر�شمت لنف�شها 
طريقًا يختلف عن 
غريها من جنمات 
هذا اجليل رغم 
موهبتها الوا�شحة 
التي ميزتها عن 
غريها يف اأدوار 
�شعبة، حققت 
جناحات �شاحقة، 
اإال اأنها ال تتنازل 
عن مبادئها يف 
اختيار االأدوار 
حتى لو جاءت على 
ح�شاب اأجرها.

النجمة امل�سرية
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قدمت  وقيمته،  العمل  م�ستوى  هو  االأول  همها   
العديد من االأدوار الفنية التي جعلت جمهورها  
"ذئاب  م��ث��ل  غ��ي��اب��ه��ا،  ط���ال  مهما  ينتظرها 
اأمني".  و"قا�سم  االأم�س"  و"ق�سة  اجلبل"، 
اأن  اإال  االأدوار،  اخ��ت��الف  م��ن   ال��رغ��م  وع��ل��ى 
احل�سناء  �سخ�سية  يف  اإال  الي��راه��ا  جمهورها 
"ابنة ذوات" الفن  الرقيقة  فاأطلق عليها لقب 
اللبنانية  وليد"  "مرينا  الفنانه  اإنها  امل�سري. 
امل�سرية التي ك�سفت يف حوار متّيز بامل�سارحة 
واملكا�سفة عن �سبب غيابها املتكررعن ال�ساحة 

الفنية واإبتعادها املتعمد عن االأ�سواء.
بدايتي يف "الراعي والن�شاء"

الفن  كان  وهل  الفني،  م�سوارك  ب��داأت  كيف   *
حلمك؟

-  مل اأكن اأتخيل يومًا اأين �ساأكون ممثلة ودخلت 
فقد  ل��ذل��ك،  اأ���س��َع  ومل  بال�سدفة،  الفن  ع��امل 
كنت اأحب الغناء اأكرث وكنت دائما اأت�سور اأين 
�ساأعمل كمحامية اأو �سحفية اأو م�سيفة طريان، 
والن�ساء"  "الراعي  فيلم  يف  دوري  ج��اء  ولكن 
بال�سدفة عندما اختارين املخرج على بدرخان، 

ومن هنا بداأ م�سواري الفني بتوفيق من اهلل.
وع�سق  تاأثري  له  كان  عائلي"  "قيد  م�سل�سل   *

ان لدى مرينا وليد.. ملاذا؟ خا�سّ
 -  نعم اأحب �سدى ال�سوت الذي حدث ب�سبب 
م�سل�سل "قيد عائلي"، وال�سيما اأنه كان �سببًا يف 
للتمثيل  رجعت  باأين  للجماهري  ر�سالة  اإي�سال 

بعمل اأقوى بعد غيابي  الطويل.
* اأكرث اأدوارك التمثيلية املقربة اإىل قلبك؟

و"ق�سة  البداية،  والن�ساء" لكونه  "الراعى    -
"قا�سم  اأع�سق  كما  اجلبل"،  و"ذئاب  االأم�س" 
اأمني" على الرغم من كونه مل يعر�س يف الوقت 
املنا�سب، ومل تتوفر له الدعاية التي تتنا�سب مع 

اأهميته كعمل تاريخي.
�شيطرة االأعمال املبتذلة

* ما ال�سبب وراء تراجع م�ستوى 
الفن امل�سري، وجناح اأفالم 
رم�سان  وحممد  ال�سبكي 
التي تركز على البلطجة 

وال�سلبيات فقط؟

امل��ادة هي املتحكمة يف االأم��ور فال  اأن  -  طاملا 
اأ�سبح متحكمًا يف كل �سيء  وجود للمبداأ، املال 
اإىل  مبري�س  توجهِت  اإذا  املجاالت،  جميع  ويف 
اأجر  دفعِت  اإذا  اإال  برعايته  يقوموا  لن  امل�سفى 
كانت  واإن  ح��ت��ى  وغ��ريه��ا،  وال���دخ���ول  ال��ع��الج 
الفن،  ي�سمل  االأمر  املري�س خطرة، وهذا  حالة 
فاملنتج يريد الربح والتعنيه الفكرة اأو ال�سيناريو 
عن  اأما  جتارة،  اإىل  حتول  واملو�سوع  ور�سالته، 
يف  البع�س  وراأى  رم�سان"  "حممد  ال��ف��ن��ان 
مقيا�س  هو  وه��ذا  باملبتذلة،  وو�سفها  اأعماله 
كانت  واإن  حتى  ال��ي��وم،  حققه  ال���ذي  جن��اح��ه 
اأعماله التتنا�سب مع املجتمع امل�سري ومبادئه، 
االأجر،  وزي��ادة  اليهمه غري جناحه  كفنان  وهو 
فالرقابة يف  االب��ت��ذال   اأف���الم  اأم��ا ع��ن عر�س 

م�سر هي امل�سوؤول االأول .
بالقيام  وليد  مرينا  حتلم  فنان  اأكرث  هو  من   *

بدور اأمامه؟
العمالقني عادل  اأم��ام  اأق��وم بدور  اأن  -  حلمي 
حلمت  املمثالت  ومن  الفخراين،  ويحيى  اإم��ام 

بالعمل اأمام النجمة الراحلة �سناء يون�س.
اأرف�ض اأدوار االإغراء

*من املمثلون ال�سباب الذين اأعجبتك اأعمالهم؟
كرمي"،   "ونيللي  �سلبي"  "منة  اأعمال  اأح��ب   -

واأحمد  عبدالعزيز   يا�سمني  طريقة  واأع�سق 
حال  ب��ع��ودة  ج��دًا  و�سعيدة  التمثيل،  يف  حلمي 

�سيحة للفن، الفنانة �ساحبة الوجه الربيء.
* اعرتا�سك الدائم على اأدوار االإغراء هل كان 

�سببًا يف خ�سارتك فنيًا؟
-  بالعك�س، اأنا مل ولن اأوافق على دور اإغراء الأنه 
العري  بني  وهناك فرق  وتربيتي،  اأخالقي  �سد 
ولكن  مغرية،  تكون  �سحكة  ممكن  واالإغ���راء، 
العري وامل�ساهد ال�ساخنه بالن�سبة يل م�ستحيلة، 
وهي  بلبنان،  الراهبات  مدار�س  يف  تعلمت  لقد 
ت�سبه املدار�س الع�سكرية يف نظامها وت�سددها، 
كما تربيت تربية من�سبطة  يف اأ�سرة حمافظة.

التاأريخية  االأع��م��ال  غ��ي��اب  وراء  ال�سر  م��ا   *
والدينية؟

الرثوة،  �سّبوبة يف م�سر، جللب  اأ�سبح  الفن   -
�ساركت  وقد  هادفة،  اأعمال  لتقدمي  لي�س  ولكن 
يف عمل تاريخي منذ �سنوات وهو م�سل�سل "�سيف 
الدولة احلمداين" مع النجم اأحمد عبدالعزيز 
بعد جناحنا ال�ساحق يف "ذئاب اجلبل"، وكان 
على  وح�سل  الف�سحى  العربية  باللغة  العمل 
جائزة اأح�سن عمل واأح�سن خمرج واأنا ح�سلت 
ومامييز  عربية،  ممثلة  اأح�سن  ج��ائ��زة  على 
اأنها من جلنة حتكيم مكونة من  هذه اجلائزة 

حاورتها: ر�سا منري
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نرمني املفتي

فنجان حمبة

لعقود حاولنا اأن نعي�ض وف�سلنا، وجاء جيل، ويف حلظة 
كاملعجزة جعلونا نحمد اهلل الذي اأطال باأعمارنا لنعي�ض 

هذه املعجزة باإن هناك اأماًل لتحقيق حلم كدنا اأن نن�ساه. 
وحيدر يريد وطنًا، والوطن لي�ض قطعة اأر�ض وحدود 

فقط، اإمنا الوطن يعني النتماء وعدم املحا�س�سة 
والعي�ض الكرمي وكرامة.. 

" كاحلياة  " حياة 

دروي�س  حممود  كتبه  �سعري  بيت  كاحلياة"،  حياة  من  باأكرث   / نحلم  مل  "ونحن 
فيه  تكون  عربي  بلد  كل  يف  اإمن��ا  وح��ده  العراق  يف  لي�س  �سعارًا،  لي�سبح  ورح��ل، 
�سنة(   19( حيدر  اأن�س  املتظاهر  ويقتب�سه  اأحالمًا،  كرمية  حلياة  املواطن  حقوق 
وي�سيف: "نريد اأن ن�سعر اأننا نعي�س، ولي�س اأن نحيا فقط". وكاأنه قراأين اأو �سمعني.
وعنفًا  واحتالاًل  وغ��زوًا  قا�سيًا  وح�سارًا  ولدت حربًا  التي  �سرارة حرب  اأول  منذ   
واإرهابًا و فو�سى وف�سادًا، كلما �سئلت عن حايل، كان جوابي "ما زلت اأحيا"، وكلنا 

نعرف الفرق بني "اأن نحيا" و"اأن نعي�س".
لعقود حاولنا اأن نعي�س وف�سلنا، وجاء جيل، ويف حلظة كاملعجزة جعلونا نحمد اهلل 
اأن  كدنا  لتحقيق حلم  اأماًل  هناك  باإن  املعجزة  لنعي�س هذه  باأعمارنا  اأطال  الذي 
نن�ساه. وحيدر يريد وطنًا، والوطن لي�س قطعة اأر�س وحدود فقط، اإمنا الوطن يعني 
االنتماء وعدم املحا�س�سة والعي�س الكرمي وكرامة.. يف احليز نف�سه كتبت يف 2016 
عن ال�سباب الذين غامروا بحياتهم وهاجروا ب�سكل غري قانوين بالبحر، اإذ و�سل 
�ساب من كركوك اإىل النم�سا ومت اعتقاله، قال يف ر�سالة اإلكرتونية الأهله اإنه لي�س 
نادمًا، اإذ خاطبه ال�سرطي، وهو املخالف، قائاًل "�سيدي لو �سمحت"، لي�سعره باأنه 
قيمة عليا كاإن�سان، وحافظ على كرامته، واأ�ساف اأن هذا االإح�سا�س كان ي�ستحق 

املغامرة. 
هوؤالء ال�سباب الذين جعلوا جيلي واأجيال �سبقتنا، واأخرى �ستتلونا، نتنا�سى خيباتنا 
اإال  يهتفون  وال  العراقي  العلم  �سوى  يحملون  ال  وهم  نراقبهم  ونحن  وفقداناتنا 
للعراق، ودفعوا باالآالف من االآباء واالأمهات، بل وحتى االأجداد اإىل اللحاق بهم يف 
ال�ساحات، جيل ت�سامى على امل�سطلح القبيح )املكّونات( الذي حّول العراقيني اإىل 
جمموعات ب�سرية ، كل منها تبحث عن مكا�سب با�سم املكّون حتى لو جتاوزت على 

حقوق غريها ما اأدى اإىل املحا�س�سة املقيتة والعنف و الفو�سى.
واأن  ي�ستحق  العراق  واأن  ممكنة  املعجزات  اأن  لنا  اأثبتوا  الذين  لل�سباب  �سكرًا 

باالإمكان حتويل البلد اإىل وطن.  

خمت�سني عرب ولي�سوا م�سريني، فكيف يتم 
اإختيار العمل كاأف�سل عمل وم�سر مل تعر�س 
امل�سل�سل �سوى مرة واحدة حتى اليوم من غري 

اأن نعرف ال�سبب؟
ال اأقي�س العمل باأجِره

* هل يف دفرت يومياتك ا�ستعداد  لعمل  درامي 
جديد؟

ما  م��ع  يتنا�سب  مهم  دور  اختيار  اأنتظر    -
العمل  اأقي�س  وال  االأجر،  واليهمني  اإليه  اأتطلع 
باأجره،  ومن املمكن اأن اأقبل عماًل باأجر اأقل 
من اأجري، ولكني اأرف�س اأية اأعمال  التتنا�سب 
باأجر  كانت  لو  حتى  وقناعاتي  �سخ�سيتي  مع 

مغٍر.

اأ�سرة  اأج��ل  من  التمثيل  عن  التوقف  ق��رار   *
كثريًا ما يحدث اأزمات بالن�سبه للفنان، كيف 

اتخذِت قراراالبتعاد ل�سنوات ب�سكل نهائي؟
-  قررت التوقف عن العمل بعد عملي "ق�سة 
االأم�س"، الأين تزوجت بعده مبا�سرة واأجنبت 
اأبكي  كنت  اأين  ال�سر  اأخفيكم  وال  طفلتني، 
العمر  هذا  يف  واأتركهم  للعمل  اأخ��رج  عندما 
فقررت  االأم،  لرعاية  فيه  يحتاجون  ال��ذي 
التوقف لرتبية بناتي اأواًل ثم اأعود للعمل، الأن 

بناتي وزوجي هما �سريانا حياتي .
* حياة مرينا وليد اخلا�سة دائمًا بعيدة عن 

االأ�سواء.. ملاذا؟
�سعيًا  االأ���س��واء  عن  االإبتعاد  اأتعمد  دائما    -

للراحة النف�سية، واحلياه يف هدوء حتى قبل 
زواجي الأن طبيعتي اخلا�سة اأال اأحتدث كثريًا 

وال اأهتم باأحاديث االآخرين عني.
*   ما مربرات غيابك عن املهرجانات؟

على  اإال  الت��رك��ز  اأ�سبحت  امل��ه��رج��ان��ات    -
يف  ون��ع��رف  وم��ودي��الت��ه��ن،  النجوم  ف�ساتني 
عر�س  بانتظار  كانوا  اجلميع   اأن   املا�سي 
املهرجان لفيلم معني ومهم، اأو ح�سد جائزة 
مهمة، فلماذا اأح�سر مهرجانات يكون احلكم 

فيها على ال�سكل واملظهر دون امل�سمون؟
* كيف تر�سم مرينا وليد عالقتها ببناتها فى 

املنزل؟
-  اأنا وبناتي جمانني و"فلتانني"، واأمتنى على 
جميع االأمهات التقرب من فلذات اأكبادهن، 
وكلمات احلب التنتهى بيني وبني بناتي لبناء 
الثقه بيني وبينهن الأن هذا هو اأ�سا�س التن�سئة 

ال�سليمة .
* اأكرث م�سل�سل يحبه زوجك؟

-   زوجي رجل كال�سيكى جدًا ويع�سق دوري 
يف م�سل�سل "قا�سم اأمني".

زيارتها  ول��ي��د  م��رين��ا  تخطط  ال���دول  اأي   *
اأوالتعاون مع جنومها يف عمل فني قريب؟

 - ال���ع���راق م��ن اأوائ�����ل ال����دول ال��ت��ي اأح��ل��م 
اهلل،  �ساء  اإن  نهو�سه  بعد  ولكن  بزيارتها، 
لل�سورة  وع��ودت��ه  ال��ع��راق  ا�ستقرار  واأنتظر 
الذهنيه التي ر�سمتها يل والدتي عن جمالية 
واأ�سالة هذا البلد، اإذ كانت والدتي تعي�س يف 
عن  يل  حتكي  وكانت  ع��دة،  ل�سنوات  العراق 
البلد،  ه��ذا  و�سموخ  العراقي  ال�سعب  عظمة 
على  بل  علي،  ويعز  �سالمته،  على  اهلل  ندعو 
اجلميع، اأن ن�ساهد العراق يف �سورته احلالية 

* اأجمل يوم فى حياة مرينا وليد؟
عندما  وكذلك  م��رمي،  ابنتى  اإجنابي  يوم    -

اأجنبت مايا .
اأتعامل مع زوجي كطفل

*ماذا ميثل زوج مرينا  لها ؟
-  زوجي هو رجلي خارج املنزل وطفلي داخل 
املنزل، ال اأن�سغل عنه برتبية البنات، بالعك�س 

اأتعامل معه وكاأنه طفلي.

مرينا مع بناتها
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االإخ��ب��اري��ني  املرا�سلني  م��ن  كبري  ف��ري��ق  ع��رب   
ب��غ��داد وامل��ح��اف��ظ��ات منذ  امل��ن��ت�����س��ري��ن يف 
ال�سباح الباكر وحتى امل�ساء، يعملون 
ا�سمه  وه����دف  وط��ن��ي��ة  ب����روح 
عا�سفة  و�سط  اأواًل،  ال��ع��راق 
املزيفة  االأخ���ب���ار  م��ن  ���س��ف��راء 
بع�س  اأطلقتها  التي  الت�سعيد  ولغة 
القنوات الف�سائية ب�سكل يومي ملحاولة 
التي  �سا�ساتها  عرب  العام  ال��راأي  ت�سليل 
اأ���س��ب��ح��ت ه��اج�����س��ًا ي����وؤّرق ك��ل ب��اح��ث عن 
وال�����س��راع��ات  االأزم����ات  ذروة  يف  احلقيقة 

ال�سيا�سية وال�سعبية.
اأو�سع  ب�سكل  املو�سوع  هذا  غمار  يف  وللخو�س 
من  ع���ددًا  العراقية"  ال�سبكة  "جملة  التقت 
مديري ال�سبكة واملرا�سلني االإخباريني للحديث 

تغطياتها  يف  العراقي  االإع��الم  �سبكة  دور  عن 
االأف��ع��ال  ال��ت��ظ��اه��رات وردود  االإخ��ب��اري��ة ح��ول 
القنوات  �سائر  عن  خطابها  واختالف  جتاهها 

الف�سائية االأخرى.  
ا�ستعدنا ثقة املتظاهرين

العائدي  جعفر  االإخبارية  العراقية  قناة  مدير 
جميع  نقل  م��ن  وج��ي��زة  م���ّدة  يف  متكنا  ي��ق��ول: 
االأحداث والفعاليات من �ساحة التحرير، مركز 
ثقل املتظاهرين و�سط بغداد، كما ا�ستطعنا اأن 
�سا�سة  عرب  ال�سلمية  التظاهرات  �سورة  ننقل 
وح�سري  مبا�سر  ب�سكل  االإخ��ب��اري��ة  العراقية 
التظاهرات  ان��ط��الق  م��ن  االأوىل  االأ�سابيع  يف 
مرا�سل  له  تعر�س  مما  الرغم  على  بغداد،  يف 
ال��ع��راق��ي��ة االإخ��ب��اري��ة وم��را���س��ل ق��ن��اة االجت��اه 
والقذف  ال�ستم  عبارات  من  اأي�سًا  الف�سائية 
التغطيات  اأث��ن��اء  التحرير  �ساحة  يف  وال�سب 
االإعالمية من بع�س الذين يحاولون اأن ي�سوهوا 
لن  الت�سرف  ه��ذا  اأن  اإال  التظاهرات،  م�سار 
املتظاهرين  �سوت  واإي�سال  عملنا  عن  يثنينا 
اأ�سحاب  اإىل  امل�سروعة  ومطالبهم  ال�سلميني 

القرار يف احلكومة العراقية.
كامريا  ب��ت��ج��وال  نكتِف  مل  ال��ع��ائ��دي:  اأ���س��اف 
التحرير،  �ساحة  االإخبارية وحدها يف  العراقية 
بل رافقها )لوغو( العراقية يف �سوارع التحرير 
بكل حرية وان�سيابية، بعد اأن ا�ستعدنا الثقة بني 
املتظاهرين و�سا�سة العراقية، وفهم املتظاهرون 
خطابها جيدًا عرب التناغم والتغطيات امل�ستمرة 
مبا�سرة،  ال��ه��واء  على  �ساعات   10 م��دار  على 
والربامج  التلفزيونية  الفوا�سل  بني  بالتناوب 

التظاهرات  تغطي  التي  االإخبارية  والن�سرات 
كفعل ح�ساري  وحياد  �سفافية  بكل  وهناك  هنا 
كفله الد�ستور العراقي، ف�ساًل عن ذلك �سجلنا 
املتظاهرين  م��ن  جم��م��وع��ة  م��ع  ع���دة  ل��ق��اءات 
االإخبارية  العراقية  �ستديوهات  يف  ال�سلميني 
عرب  ومطالبهم  �سوتهم  اإي�سال  اأرادوا  الذين 
بكل  العراقي  ال�سعب  قناة  العراقية،  �سا�سة 

طوائفه. 
الوجه امل�سرق للتظاهرات 

العامة،  العراقية  قناة  مدير  اأو�سح  جهته،  من 
حيدر الفتالوي، اأن قناة العراقية العامة اأوقفت 
مع  اليومي  بثها  يف  وارتبطت  املعتادة  براجمها 
من  االأول  اليوم  منذ  االإخبارية  العراقية  قناة 
انطالق التظاهرات، كون االأخرية هي امل�سوؤولة 
باحلدث  املرتبطة  التغطيات  مبا�سر عن  ب�سكل 
ال�سيا�سي وتغريات ال�سارع العراقي، اإذ ا�ستنفر 
يف  ت�سويرية  ب��ج��والت  العامة  العراقية  ك��ادر 
من  الرغم  على  بغداد  يف  التظاهرات  اأماكن 
لها  تعر�س  التي  املن�سبطة  غ��ري  الت�سرفات 
العراقية  م��ن  للنيل  حم��اول��ة  يف  العمل  ف��ري��ق 

ونهجها الوطني املعتدل.

حر�شت �شبكة االإعالم العراقي 
مبن�شاتها االإعالمية وال�شحفية 

كافة منذ انطالق التظاهرات 
ال�شلمية يوم االأول من ت�شرين 

االأول املا�شي، التي �شملت 
اأغلب حمافظات العراق، على 

نقل اخلطاب الر�شمي الر�شني 
املهني بعيدًا عن لغة التزييف 

والتاأجيج، وذلك بنقل ال�شورة 
احلقيقية من غري رتو�ض اأو 

تزويق اإعالمي اإىل اجلمهور 
العراقي والعربي،

اأحمد �سمي�سم
ت�سوير: ح�سني طالب

 

�سوت �ساند للمطالب 
العادلة

ت على اأن تظلَّ �سوتًا  حر�سَ
لل�سعِب وحقوقه

�سبكُة الإعالم العراقي
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من  وثائقي  فلم  اأول  اأنتجنا  الفتالوي:  اأ�ساف 
اأجزاء عدة بجهود قناة العراقية العامة، حمل 
اأح���داث  م��ن  �سل�سلة  ي��ت��ن��اول  )�سلمية(  ا���س��م 
امل�سرق  ال��وج��ه  واإب����راز  ال�سلمية  التظاهرات 
ما  عك�س  على  التظاهرات،  حلركة  واالإيجابي 
ال�سور  على  ركزت  التي  القنوات  بع�س  روجته 
ال�سلبية فقط، الفيلم يربز جوانب عدة كتعاون 
امل��ت��ظ��اه��ري��ن م��ع ال���ق���وات االأم��ن��ي��ة وح��م��الت 
التحرير،  �ساحة  لتنظيف  الوا�سعة  املتظاهرين 
املتظاهر  باأن  للعامل  جميلة  �سورة  اأعطت  التي 
اجل��وان��ب  ع��ن  ف�ساًل  خم��رب��ًا،  لي�س  ال��ع��راق��ي 
فنية  ت�سكيلية  واأع��م��ال  ر���س��وم��ات  م��ن  الفنية 
جدران  على  الر�سامني  من  جمموعة  اأجنزتها 

نفق �ساحة التحرير واملناطق املحيطة به.
اخلطاب املهني

االإعالم  ومديرية  الرتكمانية  قناة  واأ�سار مدير 
الوطني، نوفل عبد ده�س، اإىل اأن �سبكة االإعالم 
ال��ع��راق��ي ك���ان ل��ه��ا دور ك��ب��ري يف ال��ت��ع��ام��ل مع 
الذي  اخلطاب  خالل  من  ال�سلمية  التظاهرات 
يعتمد املهنية واالحرتافية العالية يف نقل الوقائع 
وال��ك��ذب  التطرف  ع��ن  بعيدًا  معتدل،  ب�سكل 
والتزييف الذي قامت به لالأ�سف ال�سديد كثري 
حتري�سي  دور  م��ن  االإع��الم��ي��ة  املن�سات  م��ن 
كاحلرق  العامة  املمتلكات  �سد  العنف  على 
وا�ستخدام العنف �سد القوات االأمنية، اإذ وثقت 
االإيجابية  املظاهر  ومن�ساتها  بقنواتها  ال�سبكة 
والر�سومات  كاملعار�س  املتظاهرين  لن�ساطات 
وكان  الطعام،  وتوزيع  الطبية  والعيادات  الفنية 
فعال  ح�سور  الوطني  االإعالم  مديرية  لكامريا 
مع  ال��ل��ق��اءات  اإج����راء  يف  التحرير  �ساحة  يف 
ونقلها  االأح��داث  واي�سال  بكثافة  املتظاهرين 
عموم  يف  وال��رتك��م��اين  ال��ك��ردي  امل�ساهد  اإىل 

العراق والعامل.    
�سبق الإذاعة

تغطية  يف  مهم  دور  اأي�����س��ًا  ل���الإذاع���ات  وك���ان 
االأح����داث ون��ق��ل ال��وق��ائ��ع ع��رب االأث����ري، مديرة 
تقول:  جياد  �سمرية  ال��ع��راق  جمهورية  اإذاع���ة 
حر�ست اإذاعة جمهورية العراق من بغداد منذ 
انطالق التظاهرات التي عّمت بغداد وعددًا من 
يف  ال�سّباقة  تكون  اأن  على  العراقية  املحافظات 

املتظاهرون  التي خرج  واملطالب  االأحداث  نقل 
من اأجلها، وكانت مايكرفونات االإذاعة حا�سرة 
املبا�سرة  براجمنا  ع��رب  املميزة  التغطية  يف 
اإذ خ�س�سنا  والتغطيات اخلا�سة،  والت�سجيلية 
للتغطيات االإخبارية، منها برنامج  خطة كاملة 
املبا�سر  االت�سال  فتح  ال��ذي  ع�سرة(  )�ستديو 
املطالب  ل�سماع  وامل�����س��وؤول��ني  املتظاهرين  م��ع 
تخ�سي�س  ك��ذل��ك  تلبيتها،  ب�����س��اأن  وال��ت��ح��اور 
ظهرًا  الثانية  اىل  ال��واح��دة  م��ن  كاملة  �ساعة 
لبّث االأنا�سيد الوطنية التي تتغنى بحب العراق 
واملحافظة عليه، ناهيك عن التغطيات اخلا�سة 
معاناة  لنقل  م�ساًء  اخلام�سة  اىل  الرابعة  من 
واإبراز  م�سكالتهم  اإىل  واال�ستماع  املتظاهرين 
عن  ف�ساًل  التظاهرات،  يف  االإيجابية  اجلوانب 
التوا�سل مع �سبكة املرا�سلني يف املحافظات التي 

ارتباط  وكذلك  ال�سلمية،  التظاهرات  �سهدت 
اإذاعة حمهورية العراق مع القناة االإخبارية يف 
ال�سحفية  وامل��وؤمت��رات  والن�ساطات  التغطيات 

والربامج احلوارية.      
�سوت العراقية

لعبه  ال���ذي  ال��ك��ب��ري  ال����دور  نغفل  اأن  مي��ك��ن  ال 
االإع����الم  �سبكة  يف  االإخ���ب���اري���ون  امل��را���س��ل��ون 
التظاهرات  مناطق  ي��ج��وب��ون  وه��م  ال��ع��راق��ي 
�سباح م�ساء يف بغداد واملحافظات من اأجل نقل 
املو�سوي  �سجاد  املرا�سل  للمواطنني.  احلقيقة 
ال��ع��راق��ي،  االإع����الم  �سبكة  اإن  ق��ائ��اًل:  اأو���س��ح 
م�ستمرة  تغطيات  لديها  االإح�سائيات،  ح�سب 
اإخبارية  تقارير  بني  ما  �ساعة   18 م��دار  على 
بقنواتها  وفوا�سل  وب��رام��ج  مبا�سرة  ول��ق��اءات 
اخلم�س، ما متيزت به قناة العراقية االإخبارية 
التظاهرات  نقل  يف  االأخ��رى  القنوات  بقية  عن 
بالنقل  االأخ���رى  الف�سائية  القنوات  دع��م  ه��و 
املبا�سر ملوقعي �ساحة التحرير واملطعم الرتكي، 
�ساعة  م���دار  ع��ل��ى  م��ب��ا���س��رة  ���س��ورة  ومنحهم 
ومن  العراقية،  )لوكو(  مع  مقابل  دون  جمانًا 
اآ�سيا، وقناة  تلك القنوات قناة ال�سرقية، وقناة 
وجميع  امل�سار،  وقناة  االجت���اه،  وقناة  ب��الدي، 
رمبا  ال��ع��راق،  يف  العاملة  االأجنبية  ال��ق��ن��وات 
البع�س ي�سكل على طريقة خطاب قناة العراقية 
وتلتزم  الر�سمية  ال��دول��ة  قناة  كونها  املعتدل 
مبعايري ال�سلوك املهني واالأمانة الوظيفية، نحن 
واملطالب  والقانونية  االإيجابية  االأح��داث  ننقل 
من  خالية  بطريقة  للمتظاهرين  امل�����س��روع��ة 

التهويل والت�سخيم االإعالمي. 
اأن  اأو�سح  التميمي  ح�سام  االإخ��ب��اري  املرا�سل 
ت��ّدخ��ر ج��ه��دًا يف  ال��ع��راق��ي مل  �سبكة االأع����الم 
يف  التظاهرات  لوقائع  االإخ��ب��اري��ة  التغطيات 
العراق بل �سّخرت امكاناتها الب�سرية كافة، من 
االأح��داث  نقل  يف  وفنيني  واإعالميني  مرا�سلني 
احلية واآخر التطورات ال�سيا�سية وال�سعبية االآنية 
العراقية  �سوت  اأن  اأعتقد  ومهنية،  حيادة  بكل 
االأ�سوات  بع�س  من  الرغم  على  وا�سحًا  ك��ان 
التي اأرادت اأن ت�سكك بوطنيتها وجعلها حت�سب 
جلهة معينة دون اأخرى، اإال اأننا كنا مع اجلميع 

ومع اإخوتنا املتظاهرين ال�سلميني.

جعفر العائدي

�سمرية جياد

نوفل عبد ده�س
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جمعة الالمي

ذاكرة امل�ستقبل

يا ِم�َسلًة بني اأُوروك 
والكوفة، نفديك مباء 

العني، ومنّد ماآقينا ُب�سطًا 
ملقدمك، وناأرق لأنك 

جريح وفقري مثل �سقر 
على راأ�ض جبل،

الوطن!

ُتقبل اأو ُتدبر / تدنو اأو تهجر / َتْقبُل اأو ترف�س / متطر، تربق ، ترعد / تع�سف اأو تبت�سم / ت�ساكنني نف�سي اأو تنا�سفني 
خمدتي..

فاأنَت – وطننا – تكبرية وركعتا �سالة / ودعاء اأمهاتنا عند �سفاف االأنهار.
واأنت الذي اأ�سهرت فجر ال�سالالت / واأنت املاء والنار والرتبة والهواء / وانَت الناُر وفاكهة الفقراء.

يا اأول مظاهرة للم�سلولني يف �سارع الر�سيد، يا جابر عرثات الكرام،
يا ن�سيد املطبعة ال�سرية ورائحة جرائد احلائط ، يا نخلينا،يا بيتنا النهائي ،

يا اأغنيات رعاتنا، يا دماء منذورينا اإىل احلق، يا بكاءنا ال�سامت يف االأ�سهر احلرم
ويا دليل الع�سكر اإىل التنظيم.

العراق!
يا ِم�َسلًة بني اأُوروك والكوفة، نفديك مباء العني، ومنّد ماآقينا ُب�سطًا ملقدمك، وناأرق الأنك جريح وفقري مثل �سقر على 

راأ�س جبل،
 وحتّمر عيوننا الأننا ناأينا بعيدًا عنك.

وندوخ – يا بلد ال�سهداء – اإْذ نفكر اأن الق�سر – ذات يوم – حتكمه اجلواري، وعاث يف اأروقته الغلمان ف�سادًا.
َكْم حاورتني �سومر، ولطاملا قالت يل الكرخاء : 

َناأت البالُد، واغرتبت الروح، وُكتَب على اأبنائي اأن مي�سوا حياتهم بني قهر الوطن واغرتاب املنفى .
تقول بابل : يا ولدي املعّذب بتاريخه، غدًا تعود املكتبات اإىل منازلها، ويرجع الغرباء، 

وتغّرد العنادل فوق القباب الزرق.
اأ�سهد اأنكم � ايها ال�سباب : ال�سيحة، حرف االألف، خفر ال�سبّية �ساعة زفافها،

 ونقطة من دم ال�سهيد يلتقطها منديل املظلومة. 
واأنتم روح العراق!

اأ�سهد – غدًا – اأن الدروب �سُتعطر جنباتها بالرياحني،
 وُتظلل �سماواتها قم�سان ال�سباب املرحني .

اأ�سلحتي.  "�ساأرميه باحِلربة الطويلة، و�ساأوّجه �سّدُه كل 
وكمدينة لعنها )اآن( لن تعود �سريته الأوىل.

 وكمدينة نبذها )اإنليل( لن ينه�ض ثانية."
                          ) من ن�ّض �سومري(



حفل ت��وزي��ع ج��وائ��ز االأو���س��ك��ار ه��و احل��دث 
كل  العامل  يرتقبه  ال��ذي  االأه��م  ال�سينمائي 
عام، اإذ يرت�سح عدد من النجوم والنجمات، 
لنيل  النجوم  بني  وحتتدم  املناف�سة  وت�ستد 
االأولية تدل على  املوؤ�سرات  اجلائزة االأهم. 
اأن هناك ا�سمني هما املر�سحان ب�سدة لعام 
االأول  التتويج  ه��ذا  �سيكون  ورمب��ا   ،2020
طوال م�سريتهما الفنية التي اأغنت ال�سا�سة 
بالكثري من االأعمال اجليدة، النجمان هما 

براد بيت وخواكني فينيك�س.
طموح الفوز

واملولود  االأمريكي  واملنتج  املمثل  بيت،  براد 
1991م  عام  اإليه  االأنظار  لفت   1963 عام 
عدة  اأفالمًا  وقدم  ولويز(،  )ثيلما  فيلم  يف 
النجومية  اإىل  و�سل  حتى  نف�سه  العام  يف 
 2004 عام  ويف  امل�سارات(.  )عرب  فيلم  يف 
بيت  ب��راد  ق��دم  ع��دة  ناجحة  اأع��م��ال  وبعد 
ف��ي��ل��م )ت������روي( امل��ق��ت��ب�����س ع���ن اأ���س��ط��ورة 
ثالث  على  حينها  الفيلم  ح�سل  يونانية، 
اأبرز  االأو�سكار.  جائزة  لنيل  وُر�سح  جوائز، 
واأ�ساطري  الدماء،  )م�سا�سو  هي:  اأفالمه 
وفيلم  )�سبعة(  وفيلم   1994 اخل��ري��ف( 
)اأو�سن  وفيلم   ،1995 ق��ردًا(  ع�سر  )اثنا 
 ،2004 )ط������روادة(  وف��ي��ل��م   ،2001  )11
وفيلم )غ�سب( 2014. ُر�ّسح براد بيت لنيل 
االأو�سكار ثالث مرات كاأف�سل ممثل رئي�سي 
يف االأعوام  1995 و2009 و2012 كما ح�سل 
 1995 لالأعوام  غلوب  الغولدن  جائزة  على 

و1996 و2007 و2009.
الفيلم  هو  هوليوود(  يف  م��رة  ذات  )ح��دث 
فيه  البطولة  ي�ساطره  بيت  ل��رباد  اجلديد 
الفيلم  يتحدث  ليوناردو دي كابريو.  النجم 
عن ممثل تليفزيوين خَبت جنوميته وتاألقه، 
ي�ساعده  ال���ذي  دوب��ل��ريه  مب��ع��اون��ة  ي��ح��اول 
من  �سيئًا  يحققا  اأن  اخلطرة  امل�ساهد  يف 
ال�سينما  �سناعة  عامل  يف  والنجاح  ال�سهرة 
يف الع�سر الذهبي لهوليوود عام 1969 .يف 
بقوة  املر�سحني  من  ب��راد  يعّد  الفيلم  ه��ذا 

لنيل جائزة االأو�سكار.

 ،1974 ع��ام  امل��ول��ود  فينيك�س  خواكني  اأم��ا 
االأو�سكار الأف�سل ممثل  فقد تر�سح جلائزة 
)امل�����س��ارع(،  فيلم  يف  دوره  ع��ن  م�ساعد 
ال��دور جلائزة  تر�سحه عن هذا  ف�ساًل عن 

غولدن غلوب وجائزة البافتا.
غلوب  غولدن  بجائزة  ف��از   2006 ع��ام  يف   
)ال�سري  فيلم  يف  دوره  ع��ن  ممثل  الأف�سل 
كا�س،  ج��وين  دور  ج�سد  اإذ  اخل���ط(  على 
)االإ���س��ارات(  منها:  ع��دة  اأف��الم  وظهر يف 
منلك  و)نحن  و)القرية(  رواندا(  و)فندق 
يف  رئي�سي  دور  يف  ظهر  و)ه���ي(.  الليل( 
اأب��دًا هنا(  فيلم وجودي )اأنت مل تكن حقا 
2017، الذي فاز عنه بجائزة مهرجان كان 

ال�سينمائي الأف�سل ممثل.
بف�سل  بقوة  مر�سحًا  بات  فينيك�س  خواكني 
قيا�سية  اأرقامًا  الذي حقق  فيلم )اجلوكر( 
كبري  ثناء  ع��ن  ف�ساًل  االإي����رادات  ع��امل  يف 
قدراته  على  اأثنوا  الذين  النقاد  جانب  من 
االأول  املر�سح  جعله  م��ا  وذل��ك  التمثيلية، 

خلطف اجلائزة.

اأو�سكار 2020
فنانون يطمحون للح�سول 
على اجلائزة للمرة الأوىل

ال�سبكة العراقية_ وكالت

براد بيت

ليوناردو دي كابريو
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الكركوكلي  املجتمع  عرف   1940 عام  منذ   
دور العر�س ال�سينمائي، ورمبا ازدهرت تلك 
ما  امل��ّدة  الذهبية يف  وعا�ست حقبتها  ال��دور 
بني خم�سينات القرن املا�سي اىل ال�سبعينات 
منه، و�ساأنها �ساأن اأي �سيء حديث، كان رواد 
التي  االنتقادات  ب�سبب  قليلة  قّلة  الدور  تلك 

كانت ُتوّجه ملرتادي ال�سينما اآنذاك.
تلك ال���دور ال��ت��ي ك��ان��ت ع��الم��ات ف��ارق��ة يف 
اأط��الل  جم��رد  اليوم  اأم�ست  كركوك  مدينة 
حتكي ق�سة زمن البهجة واملتعة جلمهورها، 
بعد اأن حتول معظمها اإىل مواقف لل�سيارات!

اأهم دور العر�ض
احتوت كركوك على العديد من دور العر�س 
�سيفية  باأنها  تتميز  كانت  التي  ال�سينمائي 

�سارع  اأطل�س يف  �سينما  اأهمها  و�ستوية، ومن 
ي�سكن  ال��ذي  طّيب  احل��اج  �ساحبها  اأطل�س، 
قرب رو�سة الفتوة بجوار املحافظة، و�سينما 
العاملني يف �سارع االأوقاف قرب بناية املحاكم 
باعة  ف��رع  اإىل  انتقلت  وبعدها  اجل��دي��دة، 
اإىل  وتعود  احلالية،  املحاكم  مقابل  الزجاج 
يف  احل��م��راء  و�سينما  اأوج���ي،  اأم��ري  الوجية 
وهو  اأنور  املرحوم  �ساحبها  احلمراء،  �سارع 
الدين  �سالح  و�سينما  االأف��الم،  توزيع  وكيل 
وه���ي م��ن ال����دور احل��دي��ث��ة، ت��ق��ع يف ���س��ارع 
اجلمهورية، اأ�سحابها نوزاد اأوجي واأ�سقاوؤه، 
ال���رزاق  ع��ب��د  ج��ام��ع  ق���رب  غ���ازي  و�سينما 
و�سينما اخليام  اأزيلت عام 1957،  التحايف، 
يف اجلانب الكبري يف نهاية ج�سر الطبقجلي، 

�سارع القلعة الذي يوؤدي اإىل ج�سر ال�سهداء، 
يف  واأزيلت   1975 عام  البلدية  �سيدتها  وقد 
اأطل�س  �سارع  يف  القلعة  و�سينما  ال�سبعينات، 
نوزاد  و�ساحبها  �سابقًا،  اأطل�س  �سينما  خلف 
امل�سرف  ق��رب  ال�سندباد  و�سينما  اأوج���ي، 
اآغ��ا،  اأحمد  يف  النجوم  و�سينما  ال��زراع��ي، 
قرب حمال بيع االأ�سماك، و�سينما دنيا قرب 
املحاكم القدمية. وكانت لتلك الدور �ساالت 
االأطعمة  لبيع  وحم���ال  االإع���الن���ات  لعر�س 

اجلاهزة واملرطبات. 
اأفالم ممّيزة

لكل دار عر�س �سينمائي يف كركوك تخ�س�س 
يف ع��ر���س ن��وع��ي��ة م��ا م��ن االأف�����الم، فمثاًل 
�سينما احلمراء كانت متخ�س�سة يف عر�س 

اخلم�سينات،  يف  االأطر�س  فريد  اأفالم 
اأثناء فرتة  اأو  وكانت تبث قبل عر�س الفيلم 
اال�سرتاحة اأغايَن لفريد االأطر�س، اأما �سينما 
العلمني فاإن اأغنية عبدالوهاب )خي.. خي( 
اأغنية  جانب  اإىل  لها  مميزة  عالمة  كانت 
م�ساين  ال�سوك  )ف��وق  حافظ  عبداحلليم 

زماين(.
بعر�س  العلمني  �سينما  تخ�س�ست  حني  يف 
االأف����الم االأج��ن��ب��ي��ة واالأف����الم ال��ه��ن��دي��ة، ثم 
االأف���الم  ع��ر���س  اإىل  ال�ستينات  يف  حت��ول��ت 

وا�ستهرت  االأف��الم،  تلك  جانب  اإىل  العربية 
العربية  االأف�����الم  ب��ع��ر���س  اأط��ل�����س  �سينما 
االأف��الم  هذه  بني  ومن  املتميزة،  واالأجنبية 
)بني االأطالل اذكريني( لعماد حمدي وفاتن 

حمامة.
عر�ست  التي  املتميزة  العربية  االأف��الم  من 
لعمر  رج��ل(  بيتنا  )يف  فيلم  ال��دار  ه��ذه  يف 
وعبده  )اأمل��ظ  وفيلم  ثروت  وزبيدة  ال�سريف 
اجلزائرية،  ووردة  ماأمون  لعادل  احلمويل( 
)زورب��ا  مثل  االأجنبية  االأف���الم  ع��ن  ف�ساًل 

ال��ي��ون��اين( الأن���ط���وين ك��وي��ن و)ام���راأت���ان( 
ل�سوفيا لورين وفيلم )روما مدينة مفتوحة(.
ولكل دار �سينما مناٍد يدفع عربة من خ�سب 
يدفعها  دواليب  واأرب��ع��ة  خ�سبية  واجهة  لها 
هذا املنادي ليعلن عن ا�سم الفيلم واالأبطال 
ومن  املدينة  يف  ويتجول  العر�س  واأوق����ات 

اأ�سهرهم رزوقي وعلي طرزان. 

عند م�شاهدتك قلعة 
كركوك املوغلة يف 
التاريخ ميكنك اأن 
تت�شور كيف كانت هذه 
املدينة مثابة لالإبداع، 
ولك اأن ت�شتن�شق عبق 
الثقافة حني ت�شري 
يف طرقاتها. كركوك 
لوحة جميلة اأ�شفى 
عليها تنوعها الب�شري 
بعدًا اآخر للثقافة 
والفن.

 

دور العر�ض ال�سينمائي 

معامل فنية اأم�ست مواقف لل�سيارات!!

يف كركوك

ال�سبكة العراقية
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بداأ م�سواره بثقة ي�ساحبها ن�سج فكري، وكاأي 
اإىل مهنة.  وتتطور  الهواية  تبداأ  اإن�سان مهني، 
االأوىل  ح�سون؛  اهلل  عبد  بهما  مر  مرحلتان 
 1968 يف  لل�سباب  العلمية  الرعاية  دائ��رة  مع 
واحلياة(،  )العلم  جملة  يف  �سحفيًا  م�سورًا 
تدريبي  م��رك��ز  اأول  اأُ���س�����س   1970 ع���ام  ويف 
كافة،  فروعها  يف  العلمية  للرعاية  وتعليمي 
�س فن الت�سوير الفوتوغرايف  وُطلب منه اأن ُيدررِّ
لهواة الت�سوير، ف�ساًل عن عمله يف ال�سحافة 
االط��الع  م��ن  م��زي��د  اإىل  ح��ف��زه  م��ا  العلمية، 

والقراءة والرتجمة.
 يف عام 1975 عمل يف وزارة الثقافة واالإعالم 
بعدها  ال�سحفية،  للوفود  ومرافقًا  م�سورًا 
مركزًا  ب��اك  ح��ازم  امل��رح��وم  زميله  مع  اأ�س�س 
دعم  هدفه  ال��وزارة  مركز  يف  امللّون  للت�سوير 
املراكز الثقافية العراقية يف �سّتى دول العامل،  
اجلمعية  زمالئه  مع  اأ�ّس�س  ذات��ه  الوقت  ويف 
�سرٍّ  اأم��ني  عمله  ليمار�س  للت�سوير  العراقية 
عام  م��ن  مت��وز  حتى  لها  رئي�سًا  ث��م  للجمعية 
1980، اإذ ترك عمله الفوتوغرايف منذ ن�سوب 
احلرب حتى عام 1988، وحني و�سعت احلرب 

اأوزارها التحق بدار املاأمون لل�سحافة والن�سر 
احلديثي  ناجي  االأ���س��ت��اذ  يراأ�سها  ك��ان  التي 
وبعد  الت�سوير.  ق�سم  رئي�س  من�سب  و�سغل 
حرب اخلليج الثانية طلب اإحالته اإىل التقاعد 
ليقيم على قاعة الر�سيد معر�سه الفوتوغرايف 
ال�����س��اد���س ع��ن ال��ب��ن��اء يف ال��ب��الد، اأ���س��ه��م يف 
العاملي  الت�سوير  اإعداد معر�س  ع�سوية جلنة 
لالأمربي�س فوتو عام 1985 الذي اأقامته نقابة 
لل�سحافة.  ال��دول��ي��ة  واملنظمة  ال�سحفيني 
منت�سف  يف  ال�سحفية  للمهن  نقيبًا  انتخب 
يف  املحّببة  مهنته  مي��ار���س  ي���زال  وم��ا   1995
ع��ام  افتتحه  ال���ذي  ب��ه  اخل��ا���س  اال���س��ت��ودي��و 
 2015 عام  يف  الثامن  معر�سه  واأق��ام   ،1978
الثقايف  املركز  يف  امل�ستن�سرية  املدر�سة  عن 

العراقي يف وا�سنطن.
�سافر اإىل اإيطاليا بعد تعيينه يف وزارة الثقافة 
الت�سوير  يف  الدبلوم  على  وح�سل   1977 يف 
امللون وفرز االألوان يف  طباعة املجالت وغريها 

من املطبوعات الورقية.
حماية حقوق

اإىل  يحتاج  العراقي  امل�سور  اأن  ح�سون  ي��رى 
قيادة  اإىل  كحاجته  حقوقه  حلماية  ت�سريع 
وال��ع��ل��م، ف�ساًل  ب��ال��ث��ق��اف��ة  ت��ت�����س��م  ���س��ج��اع��ة 
واالإعالمية  الثقافية  املوؤ�س�سات  رع��اي��ة  ع��ن 
وال�سحفية له، الأن احلقوق ال ُتطلب بل ُتنتزع، 
بال  احلكومة  يف  الهرم  راأ���س  خماطبة  ويجب 

نطلب  واجبنا ومل  اأداء  داأبنا على  فقد  خوف، 
الوقت  ففي  امل�سورين،  نحن  حقوقنا،  �سوى 
ال���ذي ب���داأ ف��ي��ه ال��ع��امل ب��ا���س��ت��خ��دام االأق��م��ار 
امل�سور  زال  ما  �سيء،  كل  لت�سوير  ال�سناعية 
املوافقات  ا�ستح�سال  اإىل  بحاجة  العراقي 
الر�سمية من اأجل ت�سوير موقع اأثري اأو منطقة 

جميلة الأنها تقع بالقرب من ثكنة ع�سكرية.
 حني كان اأمني �سررِّ اجلمعية العراقية للت�سوير 
حقق مك�سبًا كبريًا وهو تعيني امل�سور املتمكن 
االأدنى )36  ا�سمي يف احلد  براتب  من مهنته 

دينارًا( اإىل )50 دينارًا( يف عام 1976.
ثقافة فوتوغرافية

من  بقدر  التمتع   فوتوغرايف  م�سور  كل  على 
اأن  اأي�سًا  ويرى  ح�سون،  يراه  ما  هذا  الثقافة، 
يحتاج  ال  العطاء  �سهل  الفوتوغرايف   احل��دث 
الثقافة  اإىل  يحتاج  اإمن��ا  ت�سكيلي،  فنان  جهد 
واملوهبة وال�سعور بخطوط ال�سوء، كما يحتاج 
على جتارب  واالطالع  املهنة  اإىل حبرِّ  امل�سور 
وترك  العامة،  بالثقافة  واالهتمام  االآخ��ري��ن 
ب��االإط��الع  يهتم  اأن  وعليه  احل���ريف،  التقليد 

والبحث. 
فالكثري  ج��دًا،  مهم  تقنيًا  الت�سوير  فهم  اإن 
بالبحث  اأنف�سهم  يجهدون  ال  امل�سورين  من 
وال���دورات  عنها،  بال�سوؤال  ب��ل  املعلومة،  ع��ن 
التدريبية مهمة، لكن االأهم هو التطوير الذاتي 

وتطبيق ما يتعلمه يف الدروات التدريبية.

لطاملا كان الت�شوير 
الفوتوغرايف هو اللغة 
التي يتحدثها، وال�شديق 
الذي يلجاأ اإليه، والعامل 
الذي اإليه ينتمي. 
الكامريا كانت رفيقته 
يف كل وقت، ووراء  تلك 
الكامريا اإن�شان ذو روؤية 
ذاتية للواقع وقدرات 
مميزة فنيًا، يحركها 
ويوجهها بهدف اإي�شال 
امل�شمون الذي يريده يف 
�شكل حمدد.

 

حم�سن اإبراهيم

روؤية ذاتية للواقع 
عبد اهلل ح�سون

امل���������س����ور 
الفوتوغرايف
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احل�سارة  "اإن  �ساحبه  اأجهل  ال��ذي  القول  ي�سعدين   
القادر  االإن�سان  ميثلها  بل  ال�سرق  اأو  الغرب  الميثلها 
ذلك  جتد  حني  اأكرث  وي�سعدين  اجلمال".  تذوق  على 
القول مرتجمًا على اأر�س الواقع. وال�سعادة تكرب حني 
وحمالت  اأزّق��ة  تغازل  املقال"  "غاية  واأق�سد  اأراه��ا 
بالدي عن طريق عقول وقلوب ع�سقت اجلمال ور�سمته 
القا�سي  يراه  لكي  وطنها،  على جدران  باألوان احلب 
والداين وهو يرفل بثياب العز واحل�سن. فالغرابة يف 
ال�سورجة وهو  اأحد املخازن يف �سوق  اأن جتد �ساحب 
بحيث  االإ�سالمية  بالزخرفة  خمزنه  مدخل  يو�سح 
يوحي اإىل الناظر للمخزن، وباعتقاد تام، باأنه ينظر 
اإىل مدخل اأحد جوامع بغداد الرتاثية، وهناك خمازن 
للقاذورات  مكّبات  وكاأنها  مداخلها  ترى  منه  قريبة 
تزاحمت على اأبوابها كل �سور القبح التي مل ولن تنتبه 
لها عيون و�سمائر اأ�سحابها كما تنتبه خلزائن املال، 
قول  ينطبق  بالزخارف  املزّين  املخزن  �ساحب  فعلى 
�سقراط:"الذكاء يحول القبح جمااًل"، يف حني ينطبق 
:"القبح  هورتون  دوغال�س  الق�سي�س  قول  االآخر  على 
غالبًا مايكون را�سخًا يف النفو�س"، وماتراه من لوحات 
تراثية وجمالية يف نفق التحرير هي واحدة من اآالف 
ال�سور التي تتباين يف بالدي. نتمنى اأن يتال�سى ذلك 
التباين فرنى اجلمال هو ال�سلطان الفعلي يف حمالتنا 
وحمالنا و�سوارعنا وحتى يف �سلوكياتنا لن�سعر بقناعة 

تامة اأن بلدنا �سيد اجلمال.
على الرغم من تغطيتنا للمو�سوع يف ملف العدد لكن 
اأن ن�سري الأبداع  لل�سورة احكامها التي فر�ست علينا 

الفنانني يف نفق التحرير.

كتابة: يو�سف املحمداوي -  ت�سوير: �سباح المارة

ل���������راُه ���ش��ي��َد 
اجل����������م����������ال

احد �شهداء التظاهرات

اأ�شارة البداية

ري�شة االبداع
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يف  خمرج  اأف�سل  منها  عدة  جوائز  على  ح�سل 
عام 2010 وذلك عن اإخراجه مل�سل�سل )ال�سيف 
وذلك   2015 عام  يف  خمرج  واأف�سل  والدخان( 

عن اإخراجه مل�سل�سل )حرائق الرماد(.
�سعرية  جمموعات  ثالث  فاأ�سدر  ال�سعر  يف  اأما 
هي )ع�سرة اأ�سابع يف ع�سل الوقت( و)ما م�سى 

ملطخة  دوالرات  و)حفنة   ) الح��ق  وق��ٍت  يف   ...
بالدم(، وله حتت الطبع جمموعة �سعرية جديدة 
ب��ع��ن��وان )م���ن اأغ����اين ال��ع��ا���س��ق(...

وللحديث عن منجزه االإبداعي اأجرت 
ابتداأناه  معه  حوارًا  ال�سبكة"  "جملة 

ب�سوؤال:
* ال�����س��ع��ر وال��ن��ق��د ج��ن�����س��ان اأدب��ي��ان 
يت�سارعان داخل روح ال�ساعر والناقد 
االأق��رب  اأيُّهما  امل��ح��م��داوي(،  )ر�سا 

اإليك؟ 
ال�سعر  باأن  اأعرتُف  الذي  الوقت  - يف 
والنقد يكونان معًا يف عقلي وذاكرتي 
اهتمامي  م��ن  الكثري  وي��اأخ��ذان  وقلبي  ونف�سي 
اأنفي هنا  اأنني  اإاّل  ووقتي وجهدي الثقايف العام، 
�سفة )ال�سراع( القائم بينهما يف م�ساحة روحي 
باملعنى الدرامي مل�سطلح )ال�سراع(، ذلك الأن 
كاًل منهما يحتفظ بخ�سو�سيته واأر�سِه اخلا�سة 
حدودهما  يف  تداخل  وال  وم��وؤث��رات��ِه،  ومقوماتِه 
و�سياقاتها  واآلياتها  االأدب��ي��ة  ا�ستغاالتي  �سمن 

اخلا�سة.
اأقرب  هما  اأيرِّ على  ف  التعررِّ يف  ال�سوؤال  لب  �سُ اأما 
اإىل  االأق��رب  هو  ال�سعر  اأن  فبالتاأكيد  نف�سي  اإىل 
بالن�سبة يل  ال�سعر  الأن  والروح معًا، ذلك  القلب 
هو وعي وجود، وحماولة االإم�ساك باملعنى قبل اأن 
تغيب اللحظة الزمنية املَُكّثَفة يف جماهيل الزمن، 
ال�سعر هو غناء الروح ولذا جتدين اأوا�سُل الغناء.

اليوم  العراقية  ال�سعرية  م�ستوى  تقيرِّم  كيف   *
جمموعات  من  ين�سر  مما  الهائل  الكم  ظل  يف 
على  ميديا(  ال�سو�سيال  اأّث���رت)  وه��ل  �سعرية؟ 

نوعية ما يكتب منه؟
دائ��م��ًا  ح��ا���س��رًة  ال��ع��راق��ي��ة  ال�����س��ع��ري��ة  تبقى   -
ثقايف  وبح�سور  جدًا  عالية  اإبداعية  ومبنا�سيب 
عن  ُيقاُل  ما  رغ��م  العربي  امل�ستوى  على  يَّز  مُمَ
امل�ستوى  لذلك  الروائي  الفن  ومزاحمة  مناف�سة 
العددية،  الكرثة  اأن  مع مالحظة  لل�سعر،  العايل 
ال�سعراء  ينتجها  التي  ال�سعرية  الغزارة  ُق��ْل  َب��ْل 
ال��ع��راق��ي��ون م��ن االأج���ي���ال واحل��ق��ب واالأ���س��م��اء 
اأو حتتوي على  اأن تت�سمن  ُبدَّ  والتجارب كافة ال 

كبريًا  تفاوتًا  متفاوتة  �سعرية  اإبداعية  م�ستويات 
من حيث اجلودة، والنوعية واحل�سور االإبداعي، 

والب�سمة ال�سخ�سية، والتميز ال�سعري.
اأم����ا ال�����س��ط��ر ال��ث��اين م��ن ال�����س��وؤال ع��ن ت��اأث��ري 
مواقع  اأن  موؤكدًا  باَت  فقد  ميديا(  )ال�سو�سيال 
التوا�سل االجتماعي من طبيعة عنوانها وتاأثريها 
الوا�سع قد زادْت من زيادة م�ساحة ح�سور ال�سعر 
ومنتجي  ومتابعي  حمبي  لدى  ورواج��ه  وانت�ساره 

ال�سعر وُقّراءِه وعّمقْت من وجودِه بينهم.
* دائمًا ما يرتدد حديث عن �سبه انعدام حلركة 

النقد يف العراق، هل الحظت هذا الغياب؟
- من التع�سف واملبالغة القول بعدم وجود حركة 
اأثر  غياب  مالحظة  ميكن  ولكن  عراقية،  نقدية 
النقدية يف متابعة احل�سور االأدبي  تلك احلركة 
الفاعل والكبري والغزارة النوعية االأدبية لالأنواع 
للحركة  تاأثري  وقّلة  انح�سار  مع  كافة،  االأدب��ي��ة 
النقدية الر�سينة والدوؤوبة لذلك احل�سور االأدبي 
فاأنَت  التو�سيف  يف  الدقة  �سئنا  واإذا  االإبداعي، 
والدوريات  اليومية  الثقافية  ال�سحافة  اأنَّ  جتد 
للنتاجات  ودائبة  م�ستمرة  متابعة  يف  الثقافية 
ال��رتوي��ج  اأو  عنها  ال��ك��ت��اب��ة  وم��الح��ق��ة  االأدب���ي���ة 
مبنهجيتها  اخلال�سة  النقدية  الكتب  لكن  لها، 
باأ�ساليبها  والبحثية  االأك��ادمي��ي��ة  ور���س��ان��ت��ه��ا 
النتاجات  بتلك  ُتعنى  التي  املعروفة،  ومدار�سها 
تبقى يف �سبه غياب، وتبدو وكاأنها يف حالة ق�سور 
االإبداعية  باحلركة  اللحاق  على  القدرة  عدم  اأو 

الدائبة.
درامية  اأعمااًل  قدمَت  الدراما،  عن  لنتحدث   *
تقف  التي  العقبات  اأب��رز  ما  خمرجًا،  ب�سفتك 
اأمام انت�سار الدراما العراقية يف العامل العربي؟ 
- تقُف اأزمة اأو ماأزق االإنتاج الدرامي واإ�سكاالتِه 
تعرت�ُس  التي  العقبات  اأوىل  بو�سفها  املتعددة 
اأق��وُل  وال  العراقية،  ال��درام��ا  )ت�سويق(  عملية 
ح�سورًا  واأك��رث  اأو�سع  االنت�سار  الأن  )االنت�سار( 
وطموحًا من عملية )الت�سويق( املحدود، واأق�سد 
االإنتاج  خ�سوع  اأواًل:  هنا  الدرامي(  )االإنتاج  ب� 
الدرامي اإىل خطٍة اإنتاجيٍة �سنويٍة ُم�ستمرٍة ذات 
خط اإنتاجي بياين بوترية متنامية ال توقَف فيه. 
النوع  على  والرتكيز  والعناية  االهتمام  ثانيًا: 

الدرامي املطلوب ت�سويقيًا.

ثالثًا: َيَتَوّجُب اأْن تكون هناك نظرة واقعية جادًة 
وحقيقيًة ملحيط العراق االإقليمي والذي عادة ما 
للب�ساعة  واع��دة(  )اأ�سواق  اأن��ُه  على  اإليِه  ُينَظُر 
ُنفّكَر  اأْن  الأننا ال ميكُن  العراقية، ذلك  الدرامية 
�سوريا  اأو  م�سر  اإىل  العراقية  الدراما  بت�سويق 
الدراما  بت�سويق  التفكري  ميكننا  ال  كما   ، مثاًل 
)اجل��زائ��ر  العربي  امل��غ��رب  دول  اإىل  العراقية 
وتون�س واملغرب وليبيا و... ( الأ�سباب عدة منها 

وع��دم  امل��و���س��وع��ات  وطبيعة  اللهجة 
وج����ود م��وط��ئ ق���دم ���س��اب��ق ل��ل��درام��ا 
العراقية هناك، مثلما ال يت�ّسُع اخليال 
�ستجُد  العراقية  الدراما  اأنَّ  لنت�سور 
يف  التلفزيون  �سا�سة  اإىل  طريقًا  لها 

اإيران وتركيا مثاًل !!
ولذا ينبغي الرتكيز على منافذ واأ�سواق 
بتقاربها  املعروفة  العربي  اخلليج  دول 
والتقاليد  والعادات  اللهجة  حيث  من 
ال�سائدة، وح�سورها الفني يف �سنوات 

اجلانب  هذا  يف  ونحُن  �سابقة،  زمنية  ومراحل 
والك�سل، وعدم  التام،  نعاين من اجلهل  بالذات 
اجلدية والرغبة احلقيقية يف التحرك والو�سول 

اإىل تلك االأ�سواق.
يقولون  التلفزيوين  االإنتاج  يف  امل�ستغلني  *بع�س 
ممثلني  م��ع  م�سرتكة  اأع��م��ال  ت��ق��دمي  ب�����س��رورة 
عرب من اأجل اإن�ساج الدراما يف العراق، هل اأن 

الدراما لدينا غري نا�سجة حقًا؟ 
َف الدراما العراقية  - لي�س من االإن�ساف اأْن َن�سِ
باأنها غري نا�سجة، بل اأن هذا الو�سف ُيّعُد جتنيًا 
الأن  ذلك  الدرامية،  الإجنازاتها  واإل��غ��اًء  عليها، 
الدراما العراقية ذات اأ�سول وجذور عريقة بداأْت 
مع بداية ظهور التلفزيون يف حياتنا االجتماعية 
مقارنة  اأو  قيا�سًا  ولكن   ،1956 عام  يف  والفنية 
الذي  امل�ستمر  والتطور  والن�سج  الفني  بامل�ستوى 
وجه  على  وال�سورية  امل�سرية  ال��درام��ا  حققتُه 
َف الدراما العراقية باأنها  التحديد، ميكُن اأْن َن�سِ
غري متطورة على امل�ستوى الفني بكافة العناوين 

نات الداخلة فيها.  والفقرات واملُكورِّ
��ْت  ك��م��ا اأن ه��ن��اك اأع���م���ااًل درام��ي��ة ع��راق��ي��ة متَّ
و�سوريني  م�سريني  وخمرجني  ممثلني  مب�ساركة 
لكنها مل تلَق النجاح الفني املطلوب، ومل ت�ستطْع 

با�ستمراية  ت�ساهم  اأو  الت�سويق  ج��دار  اخ��رتاق 
التجربة.

* ما جديدك على االأ�سعدة كافة؟ 
الثالثة  -اأ�سدرُت هذا العام جمموعتي ال�سعرية 
حققْت  وق��د  ب��ال��دم(  ة  ُمَلطخَّ دوالراٍت  )حفنة 
لها،  النقدية  املتابعة  حيث  م��ن  طيبة  اأ���س��داًء 
اجلمهور  من  بها  االحتفاء  جل�سات  عن  ف�ساًل 
الثقايف العام، وعندي حتت الطبع كتابي النقدي 
عن  �سي�سدر  ال��ذي  املُتَوِهجة(  النقد  )ج��م��رُة 
كتابات  جمموعة  وهو  العراقي،  االإع��الم  �سبكة 
نقدية عن الدراما العراقية منذ عام 1983 حتى 
عام 2003، اإذ يغطي الكتاب نقديًا حقبة درامية 

متتد ع�سرين عامًا.
الدرامي فلديَّ م�سل�سل  اأّما على �سعيد االإخراج 
�سباح  الكبري  الكاتب  ملوؤلفِه  احل��ب(  يف  )ك��الم 
يت�سدى  اإنتاجيًا  �سخم  م�سل�سل  وه��و  عطوان، 
املجتمع  يف  والف�ساد  احلب  بني  ال�سراع  لثنائية 
العراقي يف هذه احلقبة الزمنية، ومن املوؤمل اأن 
العام  يف  العراقي  االإع��الم  �سبكة  امل�سل�سل  تنتج 

املقبل يف حال توفر التخ�س�سيات املالية؟! 

ر�شا املحمداوي، خمرج تلفزيوين وناقد و�شاعر، حا�شل على 
�شهادة البكالوريو�ض يف االإخراج ال�شينمائي عام 1986، اأخرج 
عددًا من امل�شل�شالت التلفزيونية بينها )حكايات( و)من 
�شذى عطر النبوة( و)عبود يف رم�شان( و)ال�شيف والدخان( 
و)حرائق الرماد(.

املحمداوي: 
ال�سعُر غناء الروح 

ر�سا
حوار اأجراه: علي ال�سومري
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يعرفوا  اأن  من  اأك��رث  ال�ساعر  دروي�����س  يعرفون 
لقاءات  يف  متعددة  حمطات  االإن�سان.  دروي�س 
ممتدة  الزمن،  يف  متابعدة  وح��وارات،  متنوعة 
نهاية  حتى  املا�سي  القرن  من  ال�ستينات  من 
النقاد  من  العديد  مع  احلياة،  دروي�س يف  رحلة 
والكتاب على �سفحات �سحف وجمالت ولقاءات 
مبا�سرة مع اجلمهور: "يف احلوارات ال�سحفية، 
قاطع  و�سرب  باأناة  امل�سغول  ال�سعر  خالف  على 
االأملا�س، تتجلى براءة اللحظة وعفويتها، وهّمها 
ال�سيا�سي باالإ�سافة اإىل �سجالية الفكرة، كا�سفة 
عن �ساعر مفعم بالثقافة وم�سبع برغبة احلياة. 
خريطة  امل���ت���دّرج  ال��زم��ن��ي  �سياقها  ع��رب  وه���ي 
حركتها  يف  الفل�سطيني،  ال��وع��ي  خ��رائ��ط  م��ن 
املتطّورة واملالزمة لهذا الهّم الثوري واالإن�ساين 
ونرثًا  �سعرًا  تفا�سيله  بكل  دروي�س  عا�سه  الذي 

ون�سااًل"، كما جاء يف تقدمي �سعيد برغوثي.
ال��ط��ري��ق م��ع حم��م��د دك���روب  يف ح����واره ملجلة 
"اأ�سع  ق��ائ��اًل:  طفولته  ع��ن  دروي�����س  ي��ت��ح��دث 
الذين  اإىل  اأن��ت��م��ي  الأين  ال  طفولتي،  اأم��ام��ك��م 
العن�سر  اأن��ه��ا  على  الطفولة  مرحلة  يعاملون 
احل��ا���س��م ال���ذي ي��ح��ّدد اجت���اه ال�����س��اع��ر، ولكن 
اكت�سبت ميزة خا�سة  الطفولة، يف مثل حالتنا، 
ال�سلة  ه��ذه  فهم  على  قلياًل،  ول��و  و�ست�ساعدنا 
التلقائية املبكرة بني اخلا�س والعام. اإن طفولتي 
هي بداية ماأ�ساتي اخلا�سة التي ولدْت مع بداية 
الطفولة  هذه  و�سعت  لقد  كامل.  �سعب  ماأ�ساة 
واح��دة  م��رة  املنفى،  يف  اخليمة،  يف  ال��ن��ار،  يف 
وبال مربر تتمكن من ا�ستيعابه، ووجدت نف�سها 
على  القدرة  ذوي  الرجال  معاملة  تعامل  فجاأة 
التحمل وال ُت�ستثنى من م�سريهم". فمنذ الليلة 
�سيف 1948 يف  الر�سا�س يف  فيها  انطلق  التي 
ال�سفة  انقلبت  )الربوة(،  الهادئة  قريته  �سماء 
اخلا�سة لعامل الطفولة، واأ�سبح الطفل حمرومًا 
منذ  الكبار.  التي متّيزه عن  واللغة  االأ�سياء  من 
كلمات  وعاطفته  بذهنه  الت�سقت  الليلة  تلك 
يتاأمل  كان  م�سريية،  اأنها  يعرف  �سار  جديدة 
االحتالل،  الالجئون،  احل��دود،  الكلمات:  هذه 
 ، االأح��م��ر، اجل��ري��دة  ال�سليب  ال��غ��وث،  وك��ال��ة 
يقول:  هنا  وم��ن  وفل�سطني.  ال��ع��ودة  ال��رادي��و، 

ال�سعر  اإىل  قادتني  التي  االأوىل  املوهبة  "اإن 
اإىل  اأو�سلتني  اأنها  مبعنى  التاأمل،  موهبة  كانت 
االرتباط املرهق بهموم الكلمات اجلديدة و�سط 
جو كثيف من الغربة، فعمقت اإح�سا�سي بال�سبب 
وال�سكوى". ويف حواره مع باتري�س بارت جلريدة 
ق��ائ��اًل:  حم����اوره  ي�����س��األ��ه  الفرن�سية  ال��ل��وم��ون��د 
حتب  �سخ�سية  باأنك  ي�سفونك  "اأ�سدقاوؤك 
متهرب  ب��ه��ا..اأن��ت  االإم�ساك  مُيكن  ال  العزلة، 
هو  االأ�سا�سي  ال�سبب  دروي�س:  ملاذا؟"  فيجيب 
�سدة قلقي، ونفاد �سربي. ويف هذا املجال فاإنني 
ال�سجر.  �سوى  االأغ��ن��ي��اء  �سفات  م��ن  اأم��ل��ك  ال 
ال�سبب العميق هو االرتباك والقلق، ما يجعلني ال 
ارتبط ارتباطًا حقيقيًا يف اأي مكان يف العامل". 

"اأنا ال   عندما ُي�سال دروي�س متى تكتب؟ يقول: 
ل الرواية، عندما اأ�سعر بدافع  اأحب ال�سعر، اأف�سّ
باملر�س،  اأ�سعر  ال�سعر  لكتابة  يدفعني  داخلي 
اإن  مر�س،  من  نف�سي  الأ�سفي  فقط  اكتب  فاأنا 
)ذات(  ه��و  وال�سعر  ال��ع��الج.  م��ن  ن��وع  الكتابة 
لعبة،  اإنه  جدّيا،  لي�س  ولكنه  وجوهرها،  حياتي 
على  احلياة  اأف�سل  اإنني  فو�سوي.  انفجار  اإن��ه 
ال�سعر. ال�سعر يتجّلى يف الق�سيدة ولكن ال�سعر 
ال��ل��ق��اءات  يف  احل��ي��اة،  يف  اإال  يتوفر  ال  املطلق 
االإن�سانية..  واحل��ي��اة  الطبيعة  بني  والعالقات 
ويف  ال�سيء  يف  يوجد  اإن��ه  عا�سف،  نقا�س  ويف 
ال�سعرية  للنمطية  رف�سي  ال�سعري.  غري  املكان 
اأو  مريدًا  اك��ون  اأن  اأرف�س  فاأنا  واٍع،  رف�س  هو 
ان  اأري��د  �سعرية..ال  مدر�سة  �ساحب  اأو  معلمًا 
كل  يف  للمفاجاأة  تتعر�س  لنظرية  اأ�سريًا  اأك��ون 
حلظة من حلظات احلياة. فاملدر�سة ال�سعرية ال 
تخلق ق�سيدة، ولكن اأية ق�سيدة ميكن اأن تخلق 

مدر�سة �سعرية".
اإىل  االنتماء  من  نقلة،  عن  يتحدث  اأن  وقبل   
"هل  قائاًل:  نف�سه  ي�ساأل  الرمزية  نحو  الواقعية 
اأنا �ساعر غام�س؟" فيقول: "اإن الرمز هو الذي 
فالق�سيدة  االأويل،  االنطباع  ه��ذا  مثل  يخلق 
كان  لقاء.  اأول  من  للقارئ  ت�ست�سلم  ال  احلديثة 
فك  على   – بعيد  حد  اإىل   – ق���ادرًا  القامو�س 
اأ�سرار واأزرار الق�سيدة القدمية، اأما الق�سيدة 
وت�سكياًل  وتركيبًا  تعقيدًا  اأك��رث  فهي  احلديثة 

ال  املعا�سرة  نف�سها. احلياة  تعقد احلياة  نتيجة 
بكل  مظاهرها  من  مظهر  اأي  باأخذ  لنا  ت�سمح 
اأك��رث  ���س��ارت  والتناق�سات  و���س��ذاج��ة.  ب�ساطة 
الغمو�س  يكون  هل  لكن  وت��داخ��اًل...  انفجارًا 
كال.  اجلديدة؟  الفنية  االأ�ساليب  هذه  اأحد  هو 
اإنه ينتج عنها". ولذكر الرمز والغمو�س نتوقف 

قلياًل لراأي دروي�س بال�سعر ال�سويف. 
يف حوار دروي�س مع عبده وازن جلريدة احلياة 
وهل  ال�سويف  ال�سعر  عن  �سوؤال  ثمة  اللندنية، 
كالتايل:  دروي�س  اإجابة  كانت  �ساعرنا؟  يقراأه 
اأنَّ  ومالحظتي  واأقراأه.  ال�سويف،  االأدب  "قراأت 
النرثي.  الن�س  بل  فيه،  ما  اأف�سل  لي�س  ال�سعر 
من  كثريًا  اأغنى  النرثي  ن�سه  عربي،  ابن  مثاًل 
ن�سه ال�سعري، ومملوء بالدالالت، بل هو حافل 
اإىل  اأنظر  ال  �سعره.  من  اأكرث  واالأ�سرار  باالألغاز 
اإليها  اأنظر  فل�سفية،  او  فكرية  نظرة  ال�سوفية 
الذهاب  مغامرة  ه��ي  حيث  م��ن  �سعرية  نظرة 
اإىل االأق�سى، وحماولة ات�سال خمتلفة بالكون، 
وراء  وما  الكون،  هذا  وراء  عّما  بحث  وحماولة 
يعنيني  وال  الوجودية.  االأ�سئلة  وع��ن  الطبيعة، 
يعنيني  ما  مقدار  معناها  ال�سوفية  التجربة  يف 
تبلغه  ال  ما  بلوغ  يف  والعرفاين  اللغوي  �سعيها 
جعلت  اأدبية  مغامرة  فهي  االأخ��رى.  املغامرات 
النرث اأرقى من ال�سعر يف الكتابة. واإذا اأردنا اأن 
نبحث عن امل�سادر احلقيقية التي اأثرت ق�سيدة 
ما  مثل  النرثية  ال�سوفية  الكتابة  جند  النرث، 
وابن  وال�سهروردي،  والب�سطامي،  النفري،  كتبه 
عربي. وهوؤالء كانوا �سعراء من نوع اآخر، اأي مبا 
يحملون من �سحنات لل�سفر اإىل اأبعد ما ميكن. 
اإىل ما ذهب هوؤالء  اأن نذهب  ونحن ال ن�ستطيع 
ال�سوفية،  يف  االإبداعي  اجلانب  هو  هذا  اإليه. 

ولكن هناك �سوفية ت�سبه ال�سعر وال�سعوذة".
ختامًا، الكتاب غري قابل لالختزال اأو االخت�سار 
حممود  �سغله  مم��ن  اأح���د  ح��ق  نبخ�س  ال  لكي 
دوري�س االإن�سان وال�ساعر والتجربة، وذهب اإليه 
يحوي  وي�ستفزه.  بل  ويجادله  ويناق�سه  ليحاوره 
من  يحتاجه  ممن  والكثري  الكثري  على  الكتاب 
�سغل  ل�ساعر  الذاتية  بال�سرية  اأو  بال�سعر  يهتم 

العدو وال�سديق، املتعاطف والناقم.  

وال��راي��ات،  واالأ���س��وات  ال��وج��وه  تغيب  وعندما 
ويغيب �سجيج االآخر وتختفي مالحمه،  فتكون 
الوحدة مع العدم هي املدار الوحيد الذي تدور 
ما  مبعنى  ال�سدمي.  يف  املعنى  ويغرق  ال��ذات  به 
فجائعي  واكت�ساف  ال��ت��اري��خ  م��وت  على  اإف��اق��ة 
للموت الفردي الذي 

و�سعرية  البطولة  �سردية  على  ال�ستار  اأ���س��دل 
و�سدميه.  العامل  نرث  على  منه  لي�سرف  الوجود 
يعد  ومل  جدليًا  �سراعًا  التاريخ  يعد  مل  عندها 
الغاية.  اإىل  يفتقد  عنفًا  ب��ل  ملحمية  مقاومة 
وهنا ينت�سر مكبث على مارك�س. يقول دروي�س 
فعلت"  عما  تعتذر  "ال  ق�سيدة  يف  ح��ادة  بنربة 
امل��وؤرخ(  هو  فال�سالح  �سعرًا،  التاريخ  )التكتب 
م�سريًا اإىل اأن معنى التاريخ هجر خمدع العقل 
النرث  يف  ينبوعه  ليجد  امللحميات  واأل��ق 
وكتبته.  �سنعته  التي  القوة  اأت��ون  يف 
���س��ع��ارات  ك��ل  البعيد  يف  غ��اب��ت  ه��ن��ا 
الهتافات  واأعرا�س  و�سجيجها  االأم�س 
االآيديولوجية،  املزايدات  وكلي�سيهات 
ال��ث��ق��اف��ة، وتال�سى  ن��ع��ا���س  ال��ت��ي ه��ي 
"اأن�سجْت  ف��ق��د  م��ن��اب��ره��ا.  خ��ط��ب��اء 
اأك��رث  وجعلته  ال�ساعر  ���س��ورة  احلكمة 
تخل�سًا من ف�سيحة ال�سقوط يف اجلماعي، 
الفردية،  ذات��ه  دروي�س  حممود  اكت�سف  هنا 
مطاًل منها على ه�سا�سة احلياة ومدركًا اأنها 
يف  ن��وح  ك�سفينة  اإال  تكون  اأن  ميكن  ال 
اأبدًا،  القادم  الطوفان  غمرة 
الناقد  يقول  كما 
دلباين.   اأحمد 
اأن  وي����وؤك����د 
دروي�����������س 
ك�������������ان 
���س��دي��د 
االنتباه 

ودالالت  املعنى  وره��ان��ات  ال��ع��امل  �سخب  اإىل 
االأ�سياء الكامنة. فهو �سديد االنفتاح على كونية 
اآلهة  اجلرح واملنفى و�سراع االإن�سان االأبدي مع 
ال�سوء.  جزر  اإىل  القا�سية  الرحلة  يف  الظالم 
ال�سعب  تراجيديا  اأن  يرى  دروي�س  كان  اأن  وبعد 
الفل�سطيني ال�سريد ال تتطلب جندة ال�سماء وال 
اإ�سعاف االآلهة، واإمنا الن�سال الب�سري الذي هو 
التاريخ الذي يكتنز  انخراط يف ت�سحيح وجهة 
حتمًا تبا�سري اخلال�س من كل اأ�سكال االغرتاب 
واال�ستالب والهيمنة. فاإذا هو ي�سطدم باأن هذا 
الوعي الثوري التقدمي مل يكن مبناأى عن ماآزق 
اللحظة التاريخية ومهاويها. فقد فغرْت العدمية 
للتاريخ،  االإيجابية  ال��روؤي��ة  خرائب  على  فاهًا 
اأ�سحاب  اأثقل كاهل  الذي  التفاوؤل  وخفت وطاأة 
الربهتني  ه��ات��ني  وب��ني  ال��ث��وري��ة...  الغنائيات 
وحياة  نوعية،  وط��ف��رات  كمية،  تراكمات  ثمة 
ي�سّيع  مل  ح��ادة،  وانعطافات  وحمطات  حافلة، 
اأدار ظهره  وال  الن�سالية،  بو�سلته  �ساعرنا  فيها 

ل�سجرة احلياة اخل�سراء.
نقلب هنا �سفحات كتاب "الطروادي االأخري – 
حوارات مع حممود دروي�س" من تقدمي وحترير 
الدكتور  الناقد  خامتته  وكتب  الربغوثي،  �سعيد 
كنعان  دار  عن  موؤخرًا  �سدر  وقد  دراج،  في�سل 
يف دم�سق. وبني التقدمي واخلامتة رحلة متعددة 
من  اخلم�سمئة  �سفحاتها  ت��ت��ج��اوز  امل��ح��ط��ات 
البدايات  منذ  بحواراتها،  ال�سيقة  ال�سفحات 
بالتايل  االأخ���رية.  اأي��ام��ه  حتى  لل�ساعر  االأوىل 
هي �سوء يلقى على ما خفي على القراء، الذين 

حربي حم�سن عبداهلل

هل ُي�شبح الثورُي وجوديًا؟ �شوؤاٌل نحاول البحث عن اإجابة له بني برهتني 
تخ�شان ال�شاعر حممود دروي�ض الذي غنى للحياة وهو يواجه املوت، االأوىل 

ثورية ن�شالية واالأخرى التي ال ُيَخّيُب فيها ظن العدم. حلظة وجودية دقيقة 
للذات حني ينطفئ كل ما �شواها، اأي حلظة مواجهة العدم، اأو بتعبري اآخر، هي 

نظرة على الكيفية التي يتم فيها االتكاء على الفراغ بعد تال�شي االأبعاد. 

الطروادي الأخري
برهتني" بني  دروي�ض  "حممود 

الراحل حممود دروي�ض
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العمل  م��ن  تخل�ست  اأن  بعد  املتنبي،  ���س��ارع 
احلكومي، وعملت بجهد وحر�س كبريين على 
وتفا�سيلها  بعناوينها  مميزة  املكتبة  تكون  اأن 

االأخرى كافة. 
العلم.. ثّم كل �شيء

اأه���م م�����س��ادر املعرفة  ال��ك��ت��اب م��ن  ول��ك��ون 
عبد  اخ��ت��ار  االإن�����س��ان��ي��ة،  الفكرية  وال��ت��غ��ذي��ة 
الوهاب الرا�سي ا�سم املكتبة "العلمية" عنوانًا 
بالكتب  اهتمامه  اأن  يوؤكد  اإذ  الكبرية،  ملكتبته 
العلمية خا�سة، جعله يركز عليها يف مكتبته، 
والأن العلم اأواًل ثم ياأتي تباعًا كل �سيء، اختار 

لها هذا اال�سم.
وما  وك��ان��ت  العناوين،  ك��ل  املكتبة  جمعت   -

املجاالت،  يف  وا�سع  تنوع  على  م�ستملة  زال��ت 
والتاريخ،  والتف�سري  اللغة  كتب  اأهمها  وم��ن 
واليعقوبي  االأث��ري  واب��ن  الطربي  كتب  ومنها 

وامل�سعودي، واالآالف من العناوين. 
علي الوردي يف �شيافة املكتبة

رواده����ا  ال��ع��ل��م��ي��ة  للمكتبة  اأن  ي��ذك��ر  ك��م��ا 
و�سيوفها املهمني، ومنهم الطلبة وال�سيا�سيون 
واالأك���ادمي���ي���ون وامل��ث��ق��ف��ون، وك����ان ال��ك��ات��ب 
اأهم  من  ال���وردي  علي  االجتماعي  والباحث 
خليل  الدكتور  عن  ف�ساًل  املكتبة،  ه��ذا  رواد 
الطاقة  رئي�س ملنظمة  اأول  الذي كان  ابراهيم 
والدكتورة  ال�سدر  وح�سني  العراقية،  الذرية 

نبيلة عبد املنعم. 
�شفرة وحيدة وانفجار!

اأهم املحطات املهمة يف تاريخ املكتبة وم�سريتها 
اختارت  حني  كانت  تاأثريًا،  واأكرثها  املهنية، 
عام  العلمية  املكتبة  واالإع��الم  الثقافة  وزارة 
معتمدة  مكتبات  خم�س  اأف�سل  �سمن   1989
بالقول:  الرا�سي  ال�سيد  لنا  يكمل  العراق،  يف 
االع��رتاف  ه��ذا  وب�سبب  االأ���س��ا���س،  ه��ذا  على 
ملرة  بال�سفر  املكتبات  لهذه  �سمح  وال�سهادة، 
واحدة كل عام اإىل خارج العراق، عندما كان 
ال�سفر ممنوعًا على العراقيني ب�سبب احلرب. 
ي�سرتجع ال�سيد عبد الوهاب الرا�سي التفجري 
كان  ال��ذي  املتنبي،  ل�سارع  االأليم  االإج��رام��ي 
املكتبة  موقع  عن  مرتًا  ع�سرين  من  اأقل  يبعد 
وحرق  فيها،  هائل  بخراب  ت�سبب  ما  العلمية 

مئات الكتب، ي�سيف بح�سرة: 
- ب��ع��د ال��ت��ف��ج��ري ت�����س��ررت امل��ك��ت��ب��ة ك��ث��ريًا، 
جزء  ت�سرر  كما  الكتب  من  املئات  واحرتقت 

كبري من مبناها اأي�سًا.
كنوز حجرية يف املكتبة

من  ال��ك��ث��ري  ع��ل��ى  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل��ك��ت��ب��ة  ت�ستمل 
املطبوعات واملخطوطات النادرة، التي يعّدها 
كما  ومنها  ال�سخ�سية،  مقتنياته  �سمن  من 
ال�سمدية  )���س��رح  خمطوطات  لدينا  ي��ق��ول: 
املر�سية  و)البهجة  العربية(،  اللغة  علم  يف 
نادرة،  االألفية(، وهي طبعة حجرية  �سرح  يف 
اإ�سافة اإىل دوائر املعارف وهي �سرح لالأ�سماء 

احل�سنى وكذلك يعد طبعة حجرية نادرة جدًا. 
وعلى الرغم من ح�سول ال�سيد الرا�سي على 
ح�سل  الهند�سة،  عن  تختلف  اأخ��رى  �سهادة 
معهد  من  التاريخ  يف  ال��دك��ت��وراه  على  اأي�سًا 
التاأريخ العربي، ومل تبعده �سهاداته عن الكتب 
ب�سبب ولعه ال�سديد بها، هذا الولع الذي انتقل 
االأع��م��ال  الإدارة  تفرغوا  ال��ذي��ن  اأب��ن��ائ��ه  اإىل 

اخلا�سة باملكتبة وجنحوا يف تطويرها.
عنوانات مدّوية وموؤثرة

كانت   ،1987 عام  املكتبة  افتتاح  بدايات  منذ 
اأي�سا دارًا للن�سر، كما اأن ال�سيد عبد الوهاب 
الدوليني  النا�سرين  احت��اد  اأع�ساء  اأح��د  هو 
وتطبع  ع���دي���دة،  ���س��ن��وات  وم��ن��ذ  وال���ع���رب، 
لتزين  وامل�سادر  الكتب  من  "العلمية" املئات 

عامل القراءة بها. 
األف عنوان  الكتب، ورمبا  - طبعنا املئات من 
من  الكبري  ال��ع��دد  ه��ذا  حتى  لكن  اأك���رث،  اأو 
الكتب، يجري اختيارها بعد متحي�س وتدقيق 
العلمية  الناحيتني  م��ن  �سيما  وال  �سديدين، 

والفكرية لفائدة القارئ.
ا�سطلعت  التي  العلمية  املكتبة  عنوانات  ومن 
املتحدة  الواليات  )�سيا�سة  كتاب  بطباعتها، 
لكاتبه  ال��دويل(  النظام  وم�ستقبل  االأمريكية 
تربية  واأبحاث  ح�سني،  علي  حيدر  الربوف�سور 
يف  ل��الأ���س��ت��اذة  النف�سية  وامل��ت��غ��ريات  الطفل 
كتب  عن  ف�ساًل  حممد،  زينب  بغداد  جامعة 
الواليات  يف  ال�سلطة  )خ��رباء  ومنها  مرتجمة 
تاأريخ العلم(، وجميعها  املتحدة( و)خمت�سر 
العربية من قبل مرتجمني  اللغة  اإىل  مرتجمة 

عراقيني. 

الكتب لي�شت اختيارًا 
مل يخرت ال�سيد عبد الوهاب الرا�سي لنف�سه اأن 
يكون كتبيًا، اأو �ساحب مكتبة، ومل يخرت ذلك، 
اأو  املادي  طموحه  حتقيق  ل�سبيل  قوله،  ح�سب 
نتيجة لرتاكمات  كان ذلك  واإمنا  االجتماعي، 
حتى  الزمن  يف  عميقًا  متتد  جذور  لها  مهنية 
خم�سني عامًا خلت، اإذ كان يعمل يف مكتبة دار 

الرتبية العائدة الأخيه االأكرب.
- كان لدار املكتبة الرتبوية، التي تاأ�س�ست منذ 
اأكرث من خم�سني عامًا، اأثر كبري يف روحي ملا 
الثقايف  للجمهور  ثقافية  خدمات  من  قدمته 
معظم  ق�سيت  طالبًا،  كنت  وح��ني  العراقي، 
املكتبة، حتى جت��ذرت عالقة  ه��ذه  اأي��ام��ي يف 

خا�سة يل مع الكتب ومهنتها.

تعدد  رغم  بالكتب،  الرا�سي  عالقة  توطدت 
اجلامعة  يف  تخرجه  بعد  وم�ساغله،  اأعماله 
ورغم  ال�سناعة،  وزارة  يف  مهند�سًا  وعمله 
عدم تقاطع عمله هذا مع الو�سع املكتبي، بنحو 
مبا�سر اأو غري مبا�سر، اإال اأنه ارتاأى التخل�س 

من كل �سيء والعودة اإىل الورق وحده. 
ويوؤكد: اأ�س�سُت املكتبة عام 1987 يف منت�سف 

اآية من�سور

مكتبات العراق معامل ح�شارية 
اإبداعية متثل ذاكرة الوطن 

الثقافية.  يف هذه احللقة من 
�شل�شلتنا "مكتبات"، �شنغو�ض 
يف كنوز املكتبة العلمية، هذه 
املكتبة التي تاأ�ش�شت منذ اأكرث 

من 30 عامًا، وما زالت حتى يومنا 
هذا تقاوم الزمن، لتبقى غنية 
بالكتب وروائح الورق املعتقة. 

املكتبة العلمية يف �سارع املتنبي 

عقوٌد من العطاء واملعرفة
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خ����������ي����������ال

مقداد عبد الر�سا

الفتى ال�ساطر الذي يف�سل كل حماوالت 
االأم  تفرح  بيتهم،  �سرقة  يف  الل�سو�س 
تدري�س  يف  كيفن  بطريقة  ال�����س��اذج��ة 
زي��ادة،  وفيها  املكافاأة  وتعطيه  ابنتها 
ولد  لديها  العائلة  اأن  كيفن  ي��الح��ظ 
)دا�سونك(،  يدعى  اأب��دًا  اليهداأ  �سغري 
وكذلك  منه  االأم  تعاين  احلركة،  كثري 
اخلادمة كيم كوانك، لكن دا�سنوك بارع 
يف  معلقة  ع��دة  ل��وح��ات  ول��ه  الر�سم  يف 
البيت. يقرتح كيفن على االأم با�ستقدام 
���س��اط��رة وذك��ي��ة ج���دًا يف  ف��ت��اة يعرفها 
الفن،  طرق تهذيب االأطفال عن طريق 
باأنه  يخربها  املوقف  تعزيز  ب��اب  وم��ن 
يتمنى اأن يكون لهذه الفتاة وقت للقيام 
االق��رتاح  بهذا  االأم  ترحب  بالتدري�س، 
وكان  يح�سرها،  باأن  عليه  وتلح  وتفرح 
لها ماتريد وكذلك ماتريده العائلة فلقد 
بداأ ت�سللهم بخفة وروية اإىل هذا البيت 
كي  االأخ��ت  حت�سر  �سيء.  بكل  العامر 
اللحظة  ومنذ  الكبري،  البيت  اإىل  جونغ 
امل�سهد،  على  �سيطرتها  تفر�س  االأوىل 
الدر�س،  غرفة  مغادرة  االأم  من  تطلب 
الده�سة وهي  اأخذتها  االأم  اأن  والنتيجة 
دا���س��ن��وك  اأن  ك��ي��ف  بعيد  م��ن  ت�ساهد 
باأدب حينما  ا�ستقام يف �سلوكه وانحنى 
طلبت منه املعلمة املغادرة والذهاب اىل 
اإ�ساعة الفو�سى يف البيت  غرفته وعدم 

فين�ساع باأدب، ينحني ويغاد.

اخللل عادة يكمن يف اخلطاب، هل اخلطاب �سورة اأم �سوت؟ وهل ال�سورة كما يريدها العامل االآن خمتزلة 
اأم ثرثارة؟ ن�ساهد يف عامل الغرب اأن ال�سورة لديهم اأ�سا�س ومن هذا االأ�سا�س انطلقوا يف خماطبتنا نحن 

الذين بقينا نهتف بال�سوت اإذ باعوه لنا واحتفظوا الأنف�سهم بال�سورة، لذلك جتد اأن خطاب ال�سوت يغلب 
كثريًا على اأعمالنا ال�سينمائية والدرامية، لو اأننا الحظنا اأن لعبة البانتومامي تكاد تكون غري وا�سحة املعامل 

يف م�سرحنا العربي وغنية يف امل�سرح العاملي وذلك للفقر الذي يعي�سه اخليال العربي �سوريًا وغنيًا لدى 
اخليال العاملي فما العمل؟ �سوؤال مهم.

هال �شينما

للفقراء  فاإن  الرحيم،  االإن�ساين  القانون  يف 
هذا  ي�سمل  ه��ل  لكن  االأغ��ن��ي��اء،  على  ح��ق��ًا 
م�ساعدة  على  واجبًا  لالأغنياء  اأن  القانون 
هنا  وم��ن  ال�����س��وؤال،  يكمن  هنا  ال��ف��ق��راء؟ 
جاء  اأين  من  الت�ساوؤل،  ويبداأ  ال�سراع  يبداأ 
االأغنياء بكل هذه الرثوة، وكيف، اإنه �سراع 
منذ االأزل بال�سك يف توزيع الرثوات. هناك 
كل  �سحق  على  القدرة  لديه  الب�سر  من  نوع 
�سيء من اأجل ت�سييد اأ�سا�س متني لرثواتهم، 
اأوح��رام.  بخل  اأو  �سح  من  اإال  مال  وماجمع 
بع�س  رحيمًا  الغني  يكون  اأن  الينفع  اأحيانًا 
اختالف  نقطتا  وال�سبع  ف��اجل��وع  ال�����س��يء 
الفقراء  نحن  عليهما.  ال�سيطرة  الميكن 
اأحيانًا  الل�س،  ومع  الفقري  مع  ن�سري  ع��ادة 
منذ  اأطلق  ال��ذي  ه��ود  روب��ن  �سعار  وح�سب 
الفلكلور  يف  برزت  �سخ�سية  بعيدة،  �سنوات 
مهذبًا،  �سجاعًا،  فار�سًا  متثل  اإالجنليزي 
وخ���ارج���ًا ع��ن ال��ق��ان��ون، وم��اي�����س��رق��ه من 
فيلم  ع��ززه  الفقراء،  على  يوزعه  االأغنياء 
انتاج  اأول  وكان  هود(  )روبن  اال�سم  بنف�س 
اآيرول فلني  العام 1938 قام ببطولته  له يف 
واأ�سبح من خالله اأ�سطورة الفقراء. وتوالت 
يف  اآخرها  كان  الفيلم  لهذا  عدة  اإنتاجات 

العام 2018. 
كبري: هل  با�ستغراب  نت�ساءل  اأن  هنا ميكن 
تلك  والدليل  نعم،  الل�س كفقراء؟  نحن مع 
العامل،  بها  يعج  التي  وامل�سل�سالت  االأف��الم 
ال��ل�����س ع��ن��ادًا مع  مل��ا يحققه  ن��ف��رح  ن��ح��ن 
�سلطة  من  اأق�سى  القمع  ف�سلطة  ال�سلطة، 

الل�س. 
يف هذا الفيلم الذي نحن ب�سدده )طفيلي(، 
ورمبا  الطفيليني،  الل�سو�س  على  �سنتعرف 
�سنتعاطف معهم. يف التاريخ العربي وكذلك 
القوم  اىل  يت�سللون  طفيليون  هناك  العاملي 
دون ا�ستئذان واأحيانًا هم مرحب بهم للطرق 
املخرج  ميار�سونها.  التي  واملحببة  امللتوية 
القرن  �سبعينات  يف  حممد  قا�سم  الراحل 
يف  ال�سريحة  لهذه  ت�سدى  قد  كان  املا�سي 
واإخراج  باإعداد  قام  حني  العربي  جمتمعنا 
م�سرحية يف �سبعينات القرن املن�سرم على 
الفني  امل�سرح  فرقة  قدمتها  بغداد  م�سرح 
احلديث حتت عنوان )بغداد االأزل بني اجلّد 
والهزل(، وفيها تعرفنا على لوعة الفقري يف 
الغني  وا�سرتخاء  يومه  قوت  على  احل�سول 
وجتاهله ملعدة الفقري، وكان اأ�سعب )يو�سف 
خطوط  من  وخ��ط  مهم  حم��ور  هو  العاين( 
بتج�سيده  الطفيليني  ميثل  ال��ذي  امل�سرحية 
امل�سادر  تذكر  ال��ذي  الطفيلي  اأ�سعب،  دور 
اأنه هو اول من طفل واأبوه اأول من زل. وعلى 
عبداحلميد  �سامي  الراحل  اأ�ستاذنا  ل�سان 
ال�سورة  الطفيلي،  اأ�سعب  "هذا  يقول:  اإذ 
الفريدة يف عامل الطفيليني التي كتب عنها 
واخلطيب  ربه  عبد  وابن  اجلاحظ  وخلدها 
كان  الهمذاين".  الزمان  وبديع  البغدادي 
اأ�سعب عندما يجوع يطرق االأ�سواق وحواريها 

حتى يح�سل على ماي�سد به جوعه.
بونك  للمخرج  )طفيليون(  فيلم  ويف  هنا،   
جون هو، الذي ح�سل على ال�سعفة الذهبية 

يطلعنا   2019 ال��ع��ام  ه���ذا  ك���ان  مل��ه��رج��ان 
واأم  اأب  طفيليني،  ال�سريحة:  نف�س  على 
قبو  الفقر،  خط  حتت  يعي�سون  وابنة  واب��ن 
تعتا�س  التي  ال�سغرية  ال��زواح��ف  ب��ه  تعج 
وقوت  طعامهم  على  وتتطفل  االأخ���رى  هي 
ب�ستى  العائلة  هذه  حت��اول  الع�سري.  يومهم 
الطرق اأن تعي�س و�سط هذا العامل املتالطم 
واملت�سارع، االبن ي�سرق خط االإنرتنيت، االأب 
اأن ي�سنع  ال�سائق العاطل عن العمل يحاول 
البيتزا  حلفظ  علبًا  ال��ك��ارت��ون  م���ادة  م��ن 
االإع��داد  طريقة  يف  يف�سل  املطاعم،  الأح��د 
ال�سدفة  الكثري.  العمل  مبلغ  من  ويخ�سم 
فيه  تعج  اآخ��ر، عامل  اإىل عامل  تقود  وحدها 
كل اأنواع الراحة والرفاهية، االبن )كي وو( 
له �سديق يعمل مدر�سًا ملادة اللغة االإنكليزية 
للقاء يف  يدعوه  ج��دًا،  ثرية  عائلة  من  البنة 
للدرا�سة  م�سافر  باأنه  ويخربه  املطاعم  اأحد 
بداًل  هو  يقوم  اأن  عليه  ويقرتح  اخل��ارج  يف 
�سيتخرج  ال��ذي  وو  ك��ي  التدري�س،  يف  عنه 
لهذا  توؤهله  �سهادة  الميلك  املقبل  العام  يف 
العمل فتقوم اأخته البارعة يف برنامج الفوتو 
�سوب بتزوير �سهادة له، يطرق الباب بذهول 
ال�سعادة،  اأبواب  معه  وتفتح  له  يفتح  وتوتر، 
وو  بكي  كوانك  كيم  واخل��ادم��ة  االأم  ترحب 
املدر�س اجلديد البنتهم، حت�سر االأم الدر�س 
التهتم  التي  الغبية  الغنية  البنتهم  االأول 
الذي  وو  بكي  اهتمامها  من  اأك��رث  بالدر�س 
اأطلقت عليه االأم ا�سم )كيفن( تيمنًا با�سم 
ذلك  امل��ن��زل(،  يف  )وح��ي��دًا  فيلم  يف  كيفن 

1طفيلي
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ن�سميها  ال��ت��ي  ال�����س��غ��رية  وال�����س��ا���س��ة 
عن  للك�سف  مهمًا  مكانًا  باتت  التلفاز 
تف�سيالته  وبيان  ال�سعبي  املاأثور  اأ�سالة 

بال�سوت وال�سورة.
�سورة  ال��ع��راق��ي  ال�سعبي  امل��اأث��ور  وي��ع��د 
مناطقيًا  تفا�سيلها  غ��ن��ى  يف  ف��ري��دة 
ومعابد  وتقاليد  ع��ادات  من  واأثنولوجيًا 

ول���غ���ات حم��ل��ي��ة واأزي��������اء واح���ت���ف���االت 
اأن  جن��د  ل��ذا  وع�سرية،  دينية  روح��ي��ة 
للتلفزيونات املحلية فر�سة وا�سعة الإنتاج 
الربامج والتخطيط املثمر الإعداد برامج 
اأهميتها مبجرد العر�س االأول،  ال تنتهي 
احلديثة  العلمية  االأ�ساليب  باتباع  وذلك 
بعد حتديد هدف  لالإنتاج  التخطيط  يف 

ال�سناعات  مثل  االإن��ت��اج   مو�سع  امل��ادة 
ال�سعبية – االأزياء – العادات والتقاليد 
ال�سعبي  –املثل  الروحية  املو�سيقى   –
 – امل��دن  تاريخ   – العمارة  وحكاياته- 
امل��زارات-   – املتعددة  ال�سعبية  الوقائع 

االأعياد واملنا�سبات و�سواها.
اإن  حت��دي��د م��ق��وم��ات االإن��ت��اج واإع���داد 
التي  وال�سخ�سيات  املالئمة  امليزانية 
والتقدمي   والت�سوير  بالتحرير  �ستقوم 
وال�سخ�سيات  االإن���ت���اج  اأم��ك��ن��ة  وب��ي��ان 
امل��خ��ت�����س��ة امل�����س��ت��ج��وب��ة اأم�����ور ح��ي��وي��ة 
اإىل  اإ���س��اف��ة  ن��اج��ح،  الإن��ت��اج  للتخطيط 
باملو�سوع  املخت�سة  اخل��ربة  ا�ستخدام 
جديد  ح�ساري  اإط��ار  يف  االإنتاج  مو�سع 
ب�سكل   ويقدمه   ال�سعبي  باملاأثور  يهتم 
مقنع وناجح ت�ستعاد مادته مرارًا، ويكون 

مرجعًا لعرو�س تلفازية قادمة.
ال�سناعات  عن  برامج  اإنتاج  �سابقًا  مت 
واأم��ث��ال  وح��ك��اي��ات  ال��ع��راق��ي��ة  ال�سعبية 
الباب  زال  وم��ا  متنوعة،  درامية  وم��واد 
مفتوحًا الإنتاج مواد تلفازية عن املوروث 
االإخ��راج  ح�سن  �سرط  العراقي  ال�سعبي 
الناجحة  الكتابية  املادة  ووجود  واالإنتاج 
و�سائل  ا���س��ت��خ��دام  دون  )ال�سيناريو( 
بالتقدمي  تقوم  عنا�سر  واختيار  هابطة 
االإ���س��ح��اك  ويهمها   ت��ق��ول  م��ا  تفهم  ال 
املفيدة،  املعلومة  من  اخل��ايل  والعر�س 
مما  وذلك  ال�سطحية  باملفارقات  املثقل 
ولقناة  الفولكلورية  امل���ادة  اإىل  ي�سيء 

البث.

 با�سم عبد احلميد حمودي

التلفاز واملاأثورات

ُيق�شد باأملاأثورات هنا كل ما يتعلق باملتوارث ال�شعبي من مادي ومعنوي، من 
مو�شيقى وغناء ومدائح واأحلان �شوفية وكن�شية، و�شعر وبناء حلني ديني 

وكل ما يتعلق بال�شورة امللحمية املروية )ثم املدّونة( للق�ش�ض ال�شعبي 
واالأمثال والروايات اخلا�شة باالأمثال، اإ�شافة اإىل البناء املادي  لل�شناعات 

ال�شعبية واالأزياء ..الخ
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اآثرت " رنيم �ساهر" الذهاب اإىل ك�سر ال�سقيع 
�سورة  عن  بحثا  املخيلة،  مافوق  اإىل  وال��ن��زول 

العامل االأخرى... انه البحث خارج امل�سميات
لذا  العامل"..  ب��الدة  م��ن  ج��زء  امل�سميات   "
والزكام  والليل  والنهر  ال�سجرة  قلب  رنيم  تريد 
وقف  فيما  ال�����س��ورة..  روح  اإىل  لت�سل  واالأرق 
ال��ع��دي��د م��ن ال�����س��ع��راء ح���ول ه��ال��ة ال�����س��ورة.. 
املتداول..  رنيم عن هذا  ناأت  االأفقي..  متددها 
لتقراأ يف فعل مل ي�سنف بعد.. فهو خارج امل�سارع 
مو�سوف..  من  وادق  املا�سي  من  كثريا  واأعمق 
الثالثية  االأب��ع��اد  تعيد  اأن  تريد  ن�سها  يف  ه��ي 
املنقطعني  ت��رث  اأن  حت��اول  ال�سعري..،  للن�س 
اأدركوا  الذين  هوؤالء  العميقة  الروؤى  �سعراء  من 
الوهم..  اأي  اأن  وامليتافيزيقا وحللوا دي  ال�سحر 
اإنها التكتب.. بل تفتح ممرات لل�سباحة يف كون 

اآخر..
االأموات  �سعل  جتريدية،  تعد  مل  احلياة  الأن   "
الذهان  املرير من  اأحالمنا".. هذا اخلليط  يف 
ن�سيجا  يخلق  واجل�����راأة..  والطفولة  وامل��ع��رف��ة 
الغرائبية  م��ع  الت�سالح  م��ن  منطا  ج��دي��دا.. 
اإىل  ي�ستند  بل  اخليال  اإىل  الي�ستند  الكونية.. 
التاأمل.. حماولة التوا�سل مع املغيب ال الغيبي.. 

لذا لي�س م�ستغربا اأن تقول
باخت�سار  اأو" انا   .." االأحالم  مبئات  " اعوي 
�سديدة  فهي  للفراغ"...لذا  ن�سفه  ترك  خيال 
ت��دور  ال��ك��ل   " ت�سرح  ح��ني  باملعنى  االلت�ساق 
بوجودي  ب��دائ��رة..  مقرتنة  وان��ا  االأر����س  حوله 

املتعدد"..
وتوؤكد هذا املعنى حني تقول

اأ�سوات  �سماع  ا�ستطيع  �سني..  �سغر  رغم   "

 ..." االآخ��رة  اإىل  اأرواح���ا  جتر  وه��ي  املالئكة.. 
اخللفي  ال��رواق  يف  مايحدث  اإىل  االإن�سات  انه 
اللحظة  م�ستويات  ت�سخي�س  حماولة  للحياة.. 
غري املكت�سفة.. بحث مبهر يف االنعكا�س اخلفي 
اللحظة.. وهنا تذهب رنيم بعيدا يف  ل�سريورة 
البحث عن ال�سعر.. ال�سعر الذي يقع يف ال�سفة 
مرئية  غري  �سفة  نظرها..  وجهة  من  االأخ��رى 
نادرين  لروؤيويني  اال  دائما  متاحة  تك  مل  ل��ذا 
ت�سكيل  اأع��ادت  التي  رنيم  �ساهر...  رنيم  مثل 

الكونية  ال�سخور  �سعاع  مع  يتنا�سب  مبا  اللغة 
وال��ك��واب��ي�����س وال��ت��اأم��ل.. ل��غ��ة المت���ت اإىل ه��رج 
املرتجمني وال اإىل تذاكي ال�سعراء.. بل هي لغة 
فقهه  من  حتمله  الن�س..  معطيات  مع  تتجاوب 
حتتمي  موحية  ب�ساطة  اىل  ال��ع��ايل  ال�����س��وري 
املعنى...  �سعيد  على  م�سبوقة  غري  ب�سياغات 
" اأطفال  الذكريات"..  من  هائال  كي�سا  " انفخ 
�سخمة"  حفرة  اإىل  الليل  ي��ج��رون  منحرفون 
فكرة  ل�سياغة  يت�سع  ملا  تنتمي  لغة  فهي  وهكذا 
باأن  اع��رتف  قد  نف�سه..  بالوقت  وعميقة  ثابتة 
الن�س احلديث مل ي�سهد هذا النمط من البحث 
الدوؤوب.. ورمبا ال اذهب بعيدا اإذا قلت ان هذا 
قد  الطويل  والبحث  واحلفر  التفجر  النمط من 
زاول الن�س العربي منذ اأدوني�س ورمبا قد �سهد 
نوبات ارتدادية عابرة جت�سدت ببع�س املحاوالت 
ن�سيجا  ت�سكل  اأن  ت�ستطع  مل  لكنها  املتناثرة 
ورمبا  �ساهر..  رنيم  مع  ت�سكلت  كما  مرتاكما 
ميكننا االإ�سارة اإىل جتربة وحيدة يف هذا ال�ساأن 

ت�سكلت يف حماولة يتيمة لل�ساعر بول �ساوؤول...
اأزعم اأن رنيم �ساهر �سورة طاهرة جدا لرنيم 
املجحف  ال�سمت  ه���ذا  رغ���م  وه���ي  ���س��اه��ر.. 
املحيط بها فهي عالمة ت�ستحق الوقوف عندها 
ال�سورة  االآخ���ر..  ال�سعر  وج��ه  طويال....الأنها 
مل  ورمب��ا  العربي..  ال�سعري  الن�س  يف  الغائبة 
هذا  بعمق  ي��ق��راأ  م��ن  امل�سافة  ه��ذه  طيلة  جت��د 

ال�سدى العفيف للفرادة
* ..........

لرنيم �ساهر...
ا�ستدرت الأمل�س خيايل
اتثاءب يف خميلة قطة

رنيم �ساهر..
 املراأة التي ت�ستطيع  �سماع اأ�سوات املالئكة

ال�شعر اإعادة خلق جلينات الكون.. رمبا اإعادة تدوير الكائن واالأفق.. ورمبا هو فن �شناعة املعجزة.. 
هنا حتديدا البد من التفكري بجراأة.. بتاأن تام.. الأن ال�شعر لي�ض �شطحًا متاحًا دائمًا.. اإمنا هو احلفر 
احلي يف جرف نهر املخيلة ال�شتيالد ال�شورة االأخرى للخلق.. والأن الت�شوير ال�شطحي الينتج ال�شعر..

اأحمد هاتف

ت��������������������راث



صور حكايات 

 

رمبا تبدو مالمح هذه ال�سورة غري وا�سحة ب�سكل جيد، لكنني 
اأعول يف هذه احلكاية على املعلومة التي جاءت يف اأحد اأعداد 
االإذاعة والتلفزيون )�سوت اجلمهورية العراقية، جملة االذاعة 
واملنا�سبة   ،)1962 االول  كانون  العا�سر،  العدد  والتلفزيون، 
ك��ان��ت االح��ت��ف��االت مب��ه��رج��ان ال��ك��ن��دي ال���ذي اأق��ي��م وق��ت��ذاك 
اأحمد  ال�ساعر  منهم  نذكر  ال�سخ�سيات  من  العديد  وح�سره 
فيها  البهيجة حني رمى  اللحظات  تلك  والكثري الين�سى  رامي، 
العراق  مطرب  ب�سماع  منت�ٍس  وهو  االأعلى  اىل  معطفه  ال�ساعر 
االأول االأ�ستاذ الراحل حممد القبنجي. من الذين ح�سروا اأي�سًا 
من  ويعرفون  جيد  ب�سكل  العربية  ق��راء  يعرفه  املهرجان  هذا 
اأعالم االأدب العربي  اإنه علم من  هو االأ�ستاذ ميخائيل نعيمة، 
البقية  اإن��ه  املجددين،  العربية  �سعراء  من  و�ساعر  احلديث 
الباقية من اأ�ساطني ال�سعر والبيان من اجليل املا�سي، فهو �سنو 
للر�سايف  معا�سر  وهو  ما�سي،  اأبو  واإيليا  جربان  خليل  جربان 
و�سوقي وعلي اجلارم، وقد كان االأ�ستاذ نعيمة اأحد �سيوفنا يف 
مهرجان بغداد الكندي حني ظهر يف ندوة تلفزيونية قدمه فيها 

االأ�ستاذ جميل اجلبوري بقوله:-
مفكرًا  اإن�سانًا  ال�سرق  عرفه  اأديب  نعيمة  ميخائيل  االأ�ستاذ  اإن 
ال�ساعرة  بالكلمة  و�سور  رائعة،  نتاجات  العربي  للفكر  اأعطى 
هم�سات النفو�س وفي�س الوجدان واخلواطر اجلميلة، وكان رد 

ال�ساعر نعيمة ومن بع�س ماقاله:

تعود النا�س على اأن يردوا االأحداث اإىل اأ�سبابها القريبة، واإين 
يف هذه املنا�سبة لو �سئت اأن اأرد الف�سل يف زيارتي لبغداد وهي 
االحتفاالت،  جلنة  اىل  يعود  الف�سل  اإن  لقلت  االأوىل،  الزيارة 
اأما يف الواقع فالف�سل يعود اىل الكندي الذي رفع ا�سم بغداد 
مبا اأبقاه لنا من فل�سفة واأعمال عظيمة، لي�س هنا املهم اأن اأرد 
وجدت  اأين  املهم  كرث،  الف�سل  فاأ�سحاب  الأ�سحابه،  الف�سل 
نف�سي الأول مرة على هذه االأر�س اخلرية التي هي اأر�س العراق، 
وبني اإخوة غمروين بف�سلهم وكرمهم فوجدتني وكاأنني يف دنيا 
ومما  الكثري،  ال�سيء  عنها  قراأت  القدمية  بغداد  ال�سحر،  من 
اأعرف  اأك��ن  مل  كرث  اأ�سدقاء  هنا  يل  اأج��د  اأن  كذلك  ي�سعدين 
عنهم �سيئًا، ولكنهم كما يبدو كانوا يعرفون ال�سيء الكثري عن 

ميخائيل نعيمة.
بني  تذكارية  جل�سة  حتتها،  كتب  كما  ال�سورة،  هذه  وحكاية   
�سيادة املقدم عبدال�ستار ر�سيد مدير االإذاعة والتلفزيون العام 

اإىل اليمني واالأديب االأ�ستاذ ميخائيل نعيمة.

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

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

احلق بذلك وبعك�شه �شتكون املحاكم هي الفي�شل.
مقداد عبد الر�سا

لياًل وفجرًا تالحق  ال�سينمائية تدور يف �سوارع بغداد  الكامريا 
امل�سلحة، تقف خلف الكامريا هيئة فنية كبرية يقودها املخرج 
جعفر علي الذي يقوم باإخراج اأول فيلم �سينمائي طويل تنتجه 
الفني  التخطيط  �سمن  وذل��ك  وامل�سرح(  ال�سينما  )م�سلحة 

الذي و�سع اأ�س�سه مدير عام م�سلحة ال�سينما وامل�سرح.

الكثري  لكن  البالد،  يف  االإذاع��ة  وحتى  التلفزيوين  البث  بداأ  متى  يعرف  القليل 
ففي  البالد.  تيب( اىل  )الفديو  املغناطي�سي  الت�سوير  اليعرف متى دخل جهاز 
االأول من �سهر حزيران للعام 1964 دخل هذا اجلهاز اإىل تلفزيون بغداد، وهو 
دعم  يف  واأ�سا�سيًا  كبريًا  دورًا  لعب  وال��ذي  تيب،  الفديو  با�سم  يعرف  جهاز  اأول 
"عندما  ب��الل:  عبدالوهاب  املو�سيقي  الناقد  يقول  اليومية.  التلفزيون  برامج 
ظهر الأول مرة �سريط الفديوتيب، اأى ت�سجيل الربامج التلفزيونية على �سرائط 
مغناطي�سية عام 1956، كان لظهوره �سدى وا�سع يف عامل التلفزيون، اإذ اأحدث 
تطورًا وا�سعًا يف عامل التلفزيون واأنتج ال�سيء الكثري من االإبداع منذ العام 1957، 
�سائعًا حتى  الفديو تيب عماًل فنيًا  الت�سجيل على جهاز  اأ�سبح  العام 1961  ويف 
طغى على جميع الربامج التلفزيونية، واقت�سرت الربامج ذات الطابع احلي على 

نقل املباريات الريا�سية ون�سرات االخبار".
 ويف حمطة تلفزيون بغداد كان اأول ت�سجيل لهذا اجلهاز هو حفل الفنانني العرب 
يف �سينما الن�سر يومي 10-11-6-1964، بعدها بفرتة ق�سرية ت�سلم تلفزيون 
بغداد اأحدث �سيارة ت�سجيل �سوري مغناطي�سي من اأملانيا مبوجب اتفاقية و�سائل 
م�سجالت  ثمانية  و�سلت  ق�سرية  بفرتة  بعدها  البلدين،  بني  املعقودة  االإع��الم 
التلفزة االأمريكية وذلك مبوجب االتفاق املوقع  للفديو تيب ومعدات مر�سلة من 
بني وزارة الثقافة واالإر�ساد و�سركة او.�سي.اي االأمريكية، اما حكاية هذه ال�سورة 
فهي متثل املخرج الراحل كمال عاكف، وهو من اوائل الذين عملوا يف التلفزيون 
اأثناء ت�سجيل اأحد الربامج التلفزيونية على اأحد االأجهزة اجلديدة )جهاز الفديو 
تيب( ويقف اإىل ميينه الفنان الراحل يحيى فائق ثم امل�سور الراحل جورج رزوق.
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يبدو اأن الوقت قد حان لتغيري طرقنا الع�شوائية، وترميمها بالقانون والنظام، فبعد 
�شنني عدة، من اجلري ال�شريع بني االأزقة وال�شوارع، بدت وا�شحة �شرورة التمهل 

واإعطاء فر�شة ل�شرطي املرور، حتى يكمل يومه، دون �شجار، اأو تدوين خمالفة مرورية
 بتح�شريات ا�شتمرت اأ�شهرًا طوال، وبعد اأن �شّوت جمل�ض النواب يف اخلام�ض من اأيار، 

على �شن قانون املرور، ا�شتطاعت مديرية املرور العامة يف العراق، تطبيق قانونها 
اجلديد، رقم 8 لعام 2019 والذي طور قواعد عدة قد تغري ال�شارع العراقي جذريًا، 

بدءًا من االأول من اأكتوبر.

 

اأ�سبح نافذاً منذ مطلع ت�سرين الأول

قانون املرور اجلديد
بني الرف�ض والقبول

اآية من�سور
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غرامات دون هوادة!

يف  موزعة  امل��رور،  قانون  يف  وردت  التي  النقاط 
خم�سني بندًا، تت�سمن فقراتها عقوبات خمتلفة، 
منها احلب�س مدة ال تقل عن �سهر وال تزيد على 
لكل  دينار  مليون  على  تزيد  ال  بغرامة  اأو  �سنتني 
الأحدهم  م�ستدمية  م�سكلة  �سبب  او  اآذى  م��ن 
تقل  ال  مب��دة  واحلب�س  اخلاطئة،  قيادته  ب�سبب 
عن �سنة وال تزيد على ثالث �سنوات اأو بغرامة ال 
تزيد على مليون دينار لكل من قاد عجلته حتت 
تاأثري اخلمور او املخدرات، ف�ساًل عن عقوبة قد 
�سرطي  على  يعتدي  من  لكل  ال�سجن  اىل  ت�سل 
مرور، وغرامة  200 األف دينار لكل من مل ميتثل 
الإ�سارة رجل املرور اأو االإ�سارة ال�سوئية ومن يقود 
لوحة  بدون  او  االجت��اه  عك�س  او  ب�سرعة  مركبته 

ت�سجيل او ي�سع �ستائَر اأو زجاجًا م�سلاًل.
حمالت مكثفة 

مع  للتوا�سل  ال�سبكة"  "جملة  حم��اوالت   ورغم 
اأننا مل نوفق يف  اإال  عديد من ال�سباط املعنيني، 
عماد(،  ف��ادي  )الرائد  �سوى  اأح��د  مع  التوا�سل 
وه��و امل�����س��وؤول االإع��الم��ي ملديرية امل���رور، ال��ذي 
كبريين،  وت��رح��اب  بحفاوة  واأج��اب��ن��ا  ا�ستقبلنا 
لتطبيق  الكبرية  اال�ستعدادات  ملجلتنا،  اأك��د  اإذ 
القانون يف جريدة  ن�سر  بعد  بداأت  التي  القانون 
الوقائع العراقية الر�سمية، ف�ساًل عن طبع عدد 
يف  بالقانون  والتعريفية  التوعوية  املل�سقات  من 

�سوارع العا�سمة واملدن االأخرى، وي�سيف:
- �سملت حملتنا اي�سًا، تقدمي حما�سرات توعوية 
اأهم  العراق ومدار�سه عن  وتثقيفية يف جامعات 
نواجه  قد  ولكننا  القانون،  تناولها  التي  امل��واد 

بع�س العراقيل يف تطبيقه ب�سورة كلية.
تاأثيث الطرق

قد  التي  لنا،  العراقيل  فادي هذه  الرائد  يو�سح 
ال يتمكن املرور من تطبيقها ب�سبب عدم توفرها 
"اأثاث  لنا  اأك��د  كما  ومنها  ال��واق��ع،  اأر���س  على 
الطرق" وتت�سمن العالمات واالإ�سارات املرورية، 
بغداد، وجمال�س  اأمانة  اخت�سا�س  تعد من  التي 
بعد 2003  انقطعت  التي  االإ�سارات  املحافظات، 

تعاين �سعوبات للعودة ب�سكل كلي، مو�سحًا:
- اأعادت االأمانة بع�س االإ�سارات، يف التقاطعات 
يف  و25  الكرخ  جلانب  اإ�سارة   16 ومنها  املهمة، 

معوقات  عامة  ب�سورة  ولكن  الر�سافة،  جانب 
اأو  الكهرباء  انقطاع  كليًا هي  تعرقله  التي  عملنا 

نق�س املواد االحتياطية اخلا�سة باملرور.
عبور ال�سارع بقانون افرتا�سي

هي  للمرور،  اجلديد  القانون  بنود  �سمن  ومن 
الغرامة املالية والبالغة 25 األف دينار عراقي لكل 
خم�س�سة  غري  جهة  من  ال�سارع  يعرب  �سخ�س 
ُتطبق  لن  اأنها  ف��ادي  الرائد  ي��رى  والتي  للعبور 

لعدم توفرها يف ال�سارع العراقي، ويوؤكد:
- تعد فقرة عبور امل�ساة، من طرق خا�سة بهم، 
اإذ  تطبيقها،  ن�ستطيع  ال  التي  الفقرات  اأهم  من 
ن�ست املادتان 26 و27 من القانون على حما�سبة 
كل من يعرب ال�سوارع من غري مناطق العبور، لكن 
نا�سدنا  وقد  بغداد  املناطق غري متوفرة يف  تلك 
اأمانة بغداد الإعادتها، واإن�ساء جم�سرات للم�ساة 
املواطن  تثقيف  عن  ف�ساًل  املناطق،  خمتلف  يف 

بهذه القوانني..
هل من منقذ لالإ�سارات؟

ويو�سح �سرطي املرور )حممد كنعان( اأن رجال 

نتيجة  ال�سري،  تنظيم  من  ب�سدة  يعانون  امل��رور 
ال�ساحلة  وحتى  امل��رور،  اإ���س��ارات  اأغلب  تهالك 
منها ال تعمل على نحو �سليم، اإذ ي�سطر اأغلبهم 
تباطوؤ  ب�سبب  و�سافرته  يديه  على  االعتماد  اإىل 

االإ�سارات يف العمل.
مديرية  روؤي��ة  عن  متحدثًا  ف��ادي  الرائد  ويقول 

املرور العامة:
اأك���رث م��ن م��ق��رتح ومنها  - ق��دم��ت م��دي��ري��ت��ن��ا 
قيا�س  ت�ستطيع  ال��ت��ي  االإل��ك��رتون��ي��ة،  االإ����س���ارة 
ت�سبب  فال  تلقائية  ب�سورة  امل��وج��ودة  املركبات 
اليوم  ي�سبب  االإ���س��ارات  عمل  اأن  اإذ  ال��زح��ام، 
اأوقات الدوام، لكرثة املركبات  زحامًا فظيعًا يف 
"اليد  نظام  ن�سب  نعتزم  وي�سيف:  بغداد،  يف 
ي�ستطيع  نظام  وه��و  اجلوي�ستك"  االإلكرتونية، 
رج��ل امل���رور التحكم ع��ربه ب��االإ���س��ارات ي��دوي��ًا، 
فيقلل ذلك من الزحام.  ُيذكر اأن عدد املركبات 
يف بغداد اأ�سبح اكرث من مليون و900 األف عجلة، 
اآخر  وح�سب  املدينة،  م�ساحة  حتتمل  ال  حني  يف 
األف   400 اإىل   200 من  اأكرث  عمراين،  تخطيط 

مركبة كحد اأق�سى. 
اأهاًل بالقوانني 

 33 اأج��رة،  �سائق  علوان-  )حممد  ال�سيد  وي��رى 
عدد  تهور  من  �سيقلل  القانون  ه��ذا  اأن  ع��ام��ًا( 
وردعهم  امل��رك��ب��ات،  �سائقي  م��ن  بالقليل  لي�س 
بقوة بغرامات قد ت�سل اإىل ن�سف املليون دينار، 
وي�سيف: نحن بطبيعتنا نخ�سى الغرامات، الأننا 
ال�سائق  خ��وف  ب�سهولة،  امل���ال  على  نح�سل  ال 
�سيجنبه  �سريعة،  بلحظة  اأم��وال��ه  ف��ق��دان  م��ن 
ال�سبكة(  )ملجلة  علوان  ويوؤكد  كثريًا.  املخالفات 
اأن و�سع ال�سارع العراقي اأ�سبح ال يحتمل لكرثة 
اخلروقات واأهمها ركن العجالت يف ال�سوارع ما 

ي�سبب م�سكلة اإ�سافية جراء �سيق املكان.
اأين الإ�سناد؟

ب��ا���س��رت بو�سع  ق���د  امل�����رور  وك���ان���ت م��دي��ري��ة 
�سرتاتيجية خا�سة لتطوير املرور، لكن ينق�سها 
الطرق  هيئة  من  �سيما  وال  وامل�ساندة،  الدعم 
وجمال�س  ب��غ��داد،  اأم��ان��ة  عن  ف�ساًل  واجل�سور، 
جميعًا  عاتقهم  على  يقع  وال��ذي��ن  املحافظات 
ترميم الطرق وتاأهيلها ف�ساًل عن ن�سر العالمات 
يف  حادًا  نق�سًا  تعاين  التي  ال�سوارع  يف  املرورية 
االإر���س��ادات،  مثل  واالأر�سية  ال��دال��ة،  العالمات 
اللوائح التحذيرية، وكل ما يخ�س اأثاث الطريق.

قانون قدمي يف ع�سر حديث
قانونًا  لكونه  �سالحيته،  انتهت  القدمي  القانون 

 ،2004 ع��ام  االت��ئ��الف  �سلطة  و�سعته  م��وؤق��ت��ًا، 
و�سروريًا،  ملحًا  جديدة  قوانني  و�سع  فاأ�سبح 
هذه  مر  على  ح�سل  ال��ذي  التطور  تواكب  لكي 
وغري  الهفوات،  كثري  القدمي  ك��ان  اإذ  ال�سنني، 
عما  متخلف  وك��اأن��ه  ليبدو  للمخالفات،  را���س��د 
امل��ث��ال،  �سبيل  فعلى  ال�����س��ارع،  يف  ال��ي��وم  ي��ج��ري 
خمالفة  على  غرامة  فر�س  باتًا  منعًا  مينع  كان 
اأو �سورة فوتغرافية، و�سابط  ر�سدت يف فيديو، 
بالعني  اأع��ني، لريى  الأربعة  بحاجة  وح��ده  امل��رور 
املجردة املخالفة ويحرر خمالفة لها، كما مل يكن 
باال�ستطاعة طلب رادار خا�س بر�سد املخالفات، 
اأ���س��ا���س��ًا يف القانون  ال��ف��ق��رة  ل��ع��دم وج���ود ه��ذه 
األزمهم ب�سن قانون جديد،  القدمي، االأمر الذي 

ي�ستطيع احتواء احلداثة على االأمد البعيد.
ل���ذا، ف���اإن ال��ق��ان��ون ي��ح��ت��اج ل��ت��ع��اون م��ن جميع 
اجلهات، على الرغم من وجود التق�سف ونق�س 
االأموال واملعدات، ومن اأهمها اأجهزة قيا�س ن�سبة 
ال�سكر والكحول يف الدم، الذي مل يدخل العراق 
حتى اليوم، رغم تطبيق الفقرات اخلا�سة بهذا 
العامل،  دول  خمتلف  يف  بعيد  زم��ن  منذ  ال�ساأن 
املخمور  ال�سخ�س  اإر�سال  على  العراق  يعتمد  اإذ 
للم�سفى لقيا�س ن�سبة �سكره، واإذا ما تعدت ن�سبة 
عن  ناهيك  مركبته،  مع  �سيحجز   %20 الكحول 

رادار قيا�س ال�سرعة الذي مل يتوفر حتى اليوم.
ف ال�سرعة، لو �سمحت خفِّ

على  اجلديد  القانون  ن�س  فقد  لذلك،  اإ�سافة 
اإذ  الرئي�سة،  والطرق  بغداد  يف  ال�سرعة  حتديد 
اأق�ساها   �سرعة  اجلي�س  قناة  لطريق  حت��ددت 
حممد  �سريع  لطريق  اتخذ  فيما  كيلومرتًا،   80
 100 اأق�ساها  خمتلفة  �سرعات  ث��الث  القا�سم 
يف  اخلارجية،  للطرق  كيلومرتًا  و120  كيلومرت، 
و�سوارع  واالأزق���ة  الداخلية  للطرق  ُح��ددت  حني 

املدار�س �سرعة 20 كيلومرتًا فقط ال غري.
جيد ولكن..

املواطنة )مروة اأحمد، 28 عامًا( ترى اأن للقانون 
املروري �سلبيات واإيجابيات، اإذ اأن على املواطن 
اليوم احرتام القانون الذي يطبقه خارج بالده، 
لكن يف الوقت نف�سه على املديرية توفري ال�سوارع 
املالئمة وامل�ساحات الكافية لتغطية هذا الكم من 

العجالت، وتبني قائلة:

ل اأحيانًا الذهاب اإىل  - ب�سبب كرثة الزحام اأف�سّ
العا�سمة  اأمانة  على  وكان  اأجرة،  ب�سيارة  العمل 
انطالق  قبل  الالزمة  التدابري  معرفة  واملديرية 
مالية  مبالغ  دف��ع  من  م��روة  متانع  وال  القانون. 
كبرية اذا ما خرقت القوانني، وهذا هو املعمول 
به يف �ستى دول العامل جلعل ال�سارع اأكرث نظامًا، 
تقول: - �سافرت اإىل دول عدة فوجدت النظام يف 
ال�سوارع �سارمًا والغرامات اأكرث بكثري، تخيلي يف 
اإحدى الدول هناك غرامة على من يرمي العلكة 
من ال�سيارة.  تخربنا بذلك فيما تبت�سم بحرية، 

لتبحث عن �سلة قمامة تلقي فيها علكتها.
ملاذا تقف يف اجلانب الأمين؟

)جملة ال�سبكة(  اأ�سارت اإىل ظاهرة من ظواهر 
"وقوف  وه���ي  اأال  ال��ع��راق��ي  ال�����س��ارع  يف  اخل��ل��ل 
التقاطعات  من  االأمي��ن  اجلانب  عند  املركبات 
هذه  اأن  عماد  ف��ادي  الرائد  لنا  اأك��د  والطرق". 
ال�سائقني،  اأغلب  عند  بكرثة  املنت�سرة  احلالة 
يف  م��وج��ودة  وغ��ري  مهملة  �سبه  ���س��اب��ق��ًا،  ك��ان��ت 
قانون املرور، اإذ يكتفي "�سابط املرور" ح�سرًا، 
فر�س  �سالحية  ل��ه  تكن  ومل  ال�سائق،  بتوجيه 
اأو �سحب رخ�سة القيادة، لكن يف قانون  غرامة 
املرور اجلديد، ُعّد هذا الت�سرف خمالفة ُيعاقب 
دينار  األ��ف   100 قدرها  مالية  بغرامة  مرتكبها 

عراقي، ويتابع بالقول:
من  ال��ك��ث��ري  ال��ق��ان��ون  تطبيق  ب��ع��د  ر���س��دن��ا   -
من  كثري  اإىل  ال��ي��وم  نحتاج  لكن  امل��خ��ال��ف��ات، 
وذلك  املركبات،  ل�سائقي  التثقيفية  احلمالت 
با�ستثمار براجمنا التلفزيونية او االإذاعية لن�سر 

ذلك الوعي املروري. 
نظام امل�سروع الوطني

ومنه  ال��وط��ن��ي،  امل�����س��روع  ن��ظ��ام  ع��ن  وبحديثنا 
ال�سوق  اإج���ازات  ومنح  املركبات  ت�سجيل  نظام 
ومعامالت املواطنني، النظام الذي و�سل مراحل 
نظام  اإىل  �سي�سل  وقريبًا  االإجن��از،  يف  متقدمة 
العراقي  ال��ف��رد  متنح  التي  ال��واح��دة،  النافذة 
�ساعة  من  باأقل  املرورية  معاملته  اإجن��از  فر�سة 
واحدة عن طريق االإنرتنيت، اإذ ميلك كل مواطن 
رمزًا خا�سًا به، يحوي معلوماته كافة، وي�ستطيع 
بهذا الرمز تقدمي اأوراقه واإمتام ما يحتاجه وهو 
يف منزله، ويتبقى اجلزء االأخري عند قدومه اىل 
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املديرية.
 قيا�ض ال�سرعة.. يف حمافظتني 

فقط.
امل��رور  ال��رائ��د ف���ادي مفاحتة م��دي��ري��ة  وي��وؤك��د 
اأجل  اأكرث من مرة، من  املعنية،  العامة اجلهات 
توفر  الذي  ال�سرعة،  قيا�س  رادار  اأدوات  توفري 
اإذ  ق��ار،  وذي  وا�سط  هما  فقط  حمافظتني  يف 
ر�سينة  �سركات  مع  املحافظتني  جمل�سا  تعاون 
الإن�ساء الرادار ون�سبه عند مداخل املحافظتني، 

وي�سيف: 
ال��رادار  وجود  توؤكد  والفتات  اإ�سارات  و�سعنا   -
املخالفة،  وجتنيبه  ال�سائق  حت�سني  اأج��ل  م��ن 
املحافظتني  هاتني  اأن  واأوؤك���د  �سرعته،  وتقليل 
وج��ود  ب�سبب  خمالفات  ن�سبة  اأق��ل  �ست�سجالن 
املحافظات،  باقي  وج��وده يف  ف��اإن  لذا  ال���رادار، 

�سروري وملح للغاية. 
ع�سر �سنوات من العمل

امل�ستمر  التطوير  الوطني،  امل�سروع  نظام  ياأمل 
اأهمها ت�سجيل  التكنولوجيا املرورية ومن  ملواكبة 
لت�سهيل  م��رة،  الأول  امل��دن  تدخل  التي  املركبات 
دخولها يف املرات التالية. هذه التكنولوجيا التي 
 ،2010 �سنة  ابتداأت  منها،   %80 من  اأكرث  اأجنز 
اأي منذ ت�سع �سنوات حتى يومنا هذا، اإال اأن نظام 
عرقلت  خمتلفة  مبراحل  مر  الوطني  امل�سروع 
واإح��دى  و�سريعة،  �سلمية  بطريقة  اإمتامه  �سري 

هذه العقبات كانت وما زالت، اللوائح املرورية. 
لوائح متاأخرة ومركبات تنتظر

يوؤكد  امل��روري��ة،  االأل��واح  عن  �سوؤالنا  على  جوابًا 
هو  الثورة،  �سهداء  �سندوق  اأن  فادي  الرائد  لنا 
ت�سنع  التي  االأملانية  ال�سركة  عن  االأول  امل�سوؤول 
من  معني  لعدد  م��دة  كل  يتجدد  بعقد  االأل���واح، 
باإطالق  يحدث  ال��ذي  التاأخري  لكن  املركبات، 
ي�سكل  ما  التذمر،  على  امل��واط��ن  يجرب  اللوائح 

فجوة بينه وبني املرور. 
ب�����س��دد  ال���ي���وم  ن��ح��ن   -
يرتبط  م�����س��روع  اإجن����از 
ب���امل�������س���روع ال���وط���ن���ي، 
وه�����و ا����س���ت���رياد م��ع��م��ل 
ك��ام��ل الإن���ت���اج ال��ل��وح��ات 
املرورية يف بغداد، وقمنا 
وبا�سرنا  املعمل،  لهذا  اأر�س جاهزة  بتخ�سي�س 
الو�سول اىل ملراحل االأخرية من مرحلة ا�سترياد 
اأي��ة  م��ع  التعاقد  اإىل  نحتاج  ل��ن  وقتها  املعمل، 
املرورية  اللوحات  اإ�سدار  يف  نتاأخر  ولن  �سركة، 

للمواطن. 
خمالفة.. بال�سوت وال�سورة

اإ�سافة اإىل هذا كله، وارتباطًا بامل�سروع الوطني 
لر�سد  م��ن��ظ��وم��ة  اإن�����س��اء  اق����رتاح  ل��ل��م��رور، مت 
املخالفات اإلكرتونيًا، وبطريقة موحدة يف جميع 
امل�سورة  املخالفة  تر�سل  اإذ  العراق،  حمافظات 
واملوثقة اإىل اآر�سيف املركبة، بر�سالة اإىل هاتف 
حدوثها  ووق��ت  باملخالفة  تبلغه  كذلك،  ال�سائق 
وتقدمي  احل�سور  لل�سائق  ميكن  كما  ومكانها، 
ال�سورة  او  املوثق  الفيديو  ال�سرتجاع  اعرتا�س 

وم�ساهدته بنف�سه. 
دعوة للتخل�ض من الر�سوة

�سا التي باتت اليوم كبرية جدًا  وفيما يخ�س الررِّ
ال�سرطي  يخربنا  القانون،  وج��ود  لعدم  نتيجة 
يف  التكنولوجيا  اعتماد  اأن  حم��م��د(،  )�سليم 
مديرية املرور �سيحد من ظاهرة الر�سا ب�سورة 
تقريبًا،  متكاملة  ب�سورة  الف�ساد  وينهي  كبرية، 
كما انتهى الف�ساد املايل يف مواقع اإنهاء اإجازات 
ال�سوق بعد اأن ا�سبحت اإلكرتونية، ويو�سح قائاًل:
االأخ���رى ب�سورة  ال��ت��ج��ارب  اإجن���از  ن��اأم��ل يف   -
املتكررة  الر�سا  ظاهرة  من  نحد  لكي  اإلكرتونية 

الإنهاء املخالفات وغلق ملفاتها. 
هل �ستطبق جميع القوانني؟ 

فيما يو�سح لنا )�س. م، موظف يف اأمانة بغداد( 
اأن العا�سمة تعاين من م�سكلة اأ�سا�سية ت�سميمية، 
مقدرة با�ستيعاب 200 األف عجلة فقط، وبغداد 
بت�سميمها ال حتتمل مليوين �سيارة، كما ي�سيف:

�سيارات  هنالك  بغداد،  �سيارات  اإىل  اإ�سافة   -
ولنا  املركز،  لكونها  املحافظات  جميع  من  تاأتي 

اأن نتخيل حجم الزخم الذي �سيحدث، الذي مل 
االأمر  للمرور،  العامة  واملديرية  االأمانة  له  تنتبه 

الذي �سيجعل بغداد ال تطاق ب�سبب الزحام. 
ال�ستوتة ل ت�ستحق الطرد

او  "التكتك  ا�ستخدام  منع  قانون  اأن  ي��رى  كما 
ال�ستوتات" يف ال�سوارع العامة، قرار غري �سائب 
وجمحف، وعلى املديرية ا�ستحداث اأرقام خا�سة 
لهم من اأجل متكينهم من النزول اإىل ال�سارع، اإذ 
املركبات  هذه  على  تعتمد  العوائل  من  كثريًا  اأن 
مظهر  اأن  �سحيح  اأرزاق��ه��ا،  ك�سب  يف  الب�سيطة 
ال�سارع  بني  وا�سعًا  ج��داًل  اأح��دث  املركبات  هذه 
واأمر  عليها،  تعتا�س  كثرية  عوائل  لكن  العراقي 
تعتمد  التي  العوائل  لهذه  اأزم��ة  �سي�سكل  منعها 
تطبيق  ع��ن  امل��واط��ن��ني  بع�س  ويت�ساءل  عليها. 
للمركبات،  املظلل  الزجاج  ا�ستخدام  منع  قانون 
اإذا اأنه لن ُيطبق على مركبات امل�سوؤولني، بل على 

املواطنني الب�سطاء فقط!  يقول بحرقة:
تظليل  منع  عليهم  ال�ستوتات،  منعوا  مثلما   -
اأمر  قانونًا،  اأ�سبحت  الأنها  امل�سوؤولني  �سيارات 
غري �سرعي. لكني غري متفائل بفعل هذا ال�سيء، 

القانون يطبق على الفقري فقط.
الدّراجة.. مركبة قانونية ب�سرط

ويف قانون املرورعرفت الدراجة النارية على اأنها 
االأخرى  الب�سيطة  املركبات  ومنها  نقل،  وا�سطة 
مثلها  نقل  وا�سطة  وه��ي  والتكتك،  كال�ستوتة 
اإج��ازة  ومنح  الت�سجيل  ناحية  من  ال�سيارة  مثل 
لكن  بها،  ومعرتف  والغرامات  واملخالفات  �سوق 
عن  ف��ادي  ال��رائ��د  يخربنا  اإذ  ع��دي��دة،  ب�سروط 
هذه ال�سروط التي اأهمها دخول املركبات باأوراق 
كمركية �سليمة و�سريحة، وعلى �سائقها مراجعة 
�سنوية  على  للح�سول  يومًا،   30 خالل  املديرية 

ورقم خا�س بالدراجة، يقول: 
معاملة  االأخ��رى  املركبات  اأن��واع  نعامل  نحن   -
ال�سيارات، وعلى اأ�سحاب هذه الو�سائط التعامل 
تفر�س  التي  القوانني  مع  جدية  ب�سورة  اأي�سًا 
معظم  اأن  هو  يح�سل  ما  لكن  مركباتهم،  على 
هذه الدراجات خمالفة لل�سوابط ب�سورة عامة، 
ومنها طرق دخولها، وهناك �سبهات ف�ساد كبرية 
املركبات هي دون  اأغلب هذه  لكون  حتوم حولها 

املوديل امل�سموح باإدخاله اإىل البالد. 
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عبد احلليم الرهيمي

ا�ستذكار

عندما �سمع العامل بهذا الإنذار املرعب بحرب نووية حب�ض 
اأنفا�سه من تفجر هذه احلرب، قّدر اخلرباء اأن �سحاياها  لن 

تقل عن مئة مليون اإن�سان يف كل من الحتاد ال�سوفيتي واأمريكا 
فقط. لكن مفاو�سات �سريعة وحا�سمة بني الرئي�ض ال�سوفيتي 

خرو�سيف والأمريكي كندي برعاية الأمني العام لالأمم املتحدة 
)يوثانث( نزعت فتيل الأزمة املرعبة

الن�سر .. اأو الن�سر !

املتحدة  والواليات  ال�سوفيتي  االحتاد  بني  مدمرة  نووية  حرب  اندالع  خطر   1962 عام  اأكتوبر  يف  العامل  واجه 
االأمريكية، ب�سبب ما �سمي حينها باأزمة ال�سواريخ البالي�ستية التي ن�سبتها مو�سكو على اأرا�سي كوبا، موجهة 
نحو االأرا�سي االأمريكية. وقد تفجر هذا الو�سع اخلطري بعد قيام مو�سكو يف 9 اأيلول من العام ذاته باإر�سال فوج 
من تلك ال�سواريخ ومعداتها اإىل كوبا، وذلك حلمايتها من غزو اأمريكي حمتمل واإ�سقاط حكومة فيدل كا�سرتو 
الثورية احلليفة ملو�سكو، والتي نا�سبتها وا�سنطن العداء منذ انت�سار ثورتها بزعامة كا�سرتو يف متوز عام1959، 
وهو العداء الذي كان اأحد تعبرياته اإنزال وا�سنطن عددًا من الكوبيني املعار�سني للحكومة الثورية يف كوبا والتي 
ملو�سكو على  اإنذار  كانت مبثابة  الفا�سلة هذه  الع�سكرية  االإنزال  اأن عملية  بعملية خليج اخلنازير. غري  �سميت 

ت�سميم وا�سنطن االإطاحة بنظام كا�سرتو، فاأر�سلت وزرعت فوج ال�سواريخ يف كوبا.
وبعد اأن اكت�سفت اال�ستخبارات االأمريكية ما قامت به مو�سكو، وّجه الرئي�س االأمريكي اآنذاك جون كنيدي يف22 
اأكتوبر 1962 اإنذارًا �سديد اللهجة اإىل مو�سكو قال فيه : �ستكون �سيا�سة هذه االأمة اإزاء اأية �سواريخ نووية تنطلق 
من كوبا �سد اأية دولة يف الن�سف الغربي )من الكرة االأر�سية( هجومًا على الواليات املتحدة و�ستكون ردة الفعل 

االنتقامية كاملة على االحتاد ال�سوفيتي !
اأن  اأنفا�سه من تفجر هذه احلرب، قّدر اخلرباء  وعندما �سمع العامل بهذا االإنذار املرعب بحرب نووية حب�س 
�سريعة  لكن مفاو�سات  واأمريكا فقط.  ال�سوفيتي  اإن�سان يف كل من االحتاد  تقل عن مئة مليون  لن  �سحاياها  
وحا�سمة بني الرئي�س ال�سوفيتي خرو�سيف واالأمريكي كندي برعاية االأمني العام لالأمم املتحدة )يوثانث( نزعت 
فتيل االأزمة املرعبة باالتفاق على تعهد وا�سنطن بعدم غزو كوبا واإ�سقاط حكومتها الثورية، مقابل �سحب مو�سكو 

جميع ال�سواريخ التي اأتت بها اىل كوبا.. وهنا انفرجت اأ�سارير العامل .
العام الكوبي )خيانة( مو�سكو لها،  الراأي  التي عرفت حكومتها ببع�س تفا�سيل االتفاق اعتربها  اأن كوبا  غري 
التي اأر�سلت رئي�س جمل�س ال�سوفيت االأعلى االأرمني الذكي اأن�ستا�س ميكويان اإىل هافانا ليو�سح لقادتها تفا�سيل 
الكوبيني  لكن  ما ح�سل،  لهم  مو�سحًا  الكوبيني  باآالف  ليخطب  بهافانا  العامة  ال�ساحة  اىل  توجه  ثم  االتفاق، 
الغا�سبني واجهوه ب�سعار جيفارا االأثري)الن�سر .. او املوت( فرد عليهم: كال كال يا رفاق، لن�ستبدل هذا ال�سعار 

بال�سعاراملنا�سب وهو )الن�سر .. اأو الن�سر( ليكن خياركم الوحيد هو الن�سر .
لقد كان ال�سعاراملناظر لذلك الذي �ساغته حركة االحتجاج عندنا هو : �سلمية .. �سلمية .. حتى الن�سر، اأما 

املوت اأو اال�ست�سهاد فلي�س هدفهم، بل ما يفر�سه االأعداء عليهم! 



وميكن لالأجداد تقدمي يد العون وامل�ساعدة يف 
جتربة �سعور خمتلف باالنتماء والهوية، ف�ساًل 
عن تزويدهم االأحفاَد ب�ستى الن�سائح واملعارف 

مما تراكم من خرباتهم وجتاربهم الطويلة.
حب غري م�سروط

درا���س��ة ج��دي��دة اأج��ري��ت م��وؤخ��رًا ع��ن اأهمية 
االأجداد ودورهم يف حياة االأطفال ال�سغارعلى 
وفهمها  منهم  البالغني  وح��ت��ى  وا���س��ع،  ن��ط��اق 
التعلق  راب��ط��ة  توفر  اأن��ه��ا  اإذ  حد�سي،  ب�سكل 
من  واأج��داده��م  ال�سغار  االأطفال  بني  العميق 
اإىل  اأي�سًا  الدرا�سات  وت�سري  العملية.  الناحية 
اأن فوائد االأجداد ال تعد وال حت�سى، وقد قام 
موقع ABC موؤخرًا ب�سرد �سل�سلة من االأغاين 
القدمية التي تدور حول دور االأجداد وعالقتهم 
 Old People’s" ب��ع��ن��وان  ب���االأح���ف���اد 
بينت  اإذ   ،"Home for Old Years
حياة  يف  ��ع  ال��ر���سّ ل��الإط��ف��ال  االإيجابية  االآث���ار 
و�سحتهم  اجل��دة(  اأو  )اجل��د  امل�سن  رفيقهم 
على  البالغني  لالأطفال  بالن�سبة  وحتى  البدنية 

اأج��داده��م  على  يعتمدون  ال  اأنهم  من  الرغم 
ب�سكل تام، لكن عالقتهم بهم ت�سري على نف�س 
البلدان  اجل�سوراإىل  مبثابة  فاالأجداد  املنوال، 

واللغات والثقافات القدمية.
اأفالم �سينمائية

دور االأجداد وتاأثريهم البالغ يف حياة اأحفادهم 
دفعا كثريًا من خمرجي ال�سينما العاملية لطرح 
ومن  ال�سينمائية،  اأفالمهم  يف  املو�سوع  ه��ذا 
 The Farewell )ال��وداع(  فيلم  اأبرزها 
يف عام 2019 من بطولة املمثلة اأكوافينا وتزي 
ما وزاو �سيزن ومن اإخراج و�سيناريو ال�سينية 
الكوميديا  اأفالم  من  وهو  وانغ  لولو  االأمريكية 
ال��ع��الق��ة احلميمة بني  ت���روي  ال��ت��ي  وال��درام��ا 
الفيلم حول  وت��دور ق�سة  واالأح��ف��اد،  االأج��داد 
)بيلي(  تدعى  اأمريكية  �سينية/  �سيدة   عودة 
لق�ساء  ال�����س��ني   ب��ل��ده��ا  اإىل  ن��ي��وي��ورك  م��ن 
تكت�سف  اأن  بعد  ناي(  )ناي  جدتها  مع  اأ�سبوع 
عائلتها اأن اجلدة م�سابة مبر�س ال�سرطان يف 
مرحلة متقدمة، ومل يتبق اأمامها الكثري للعي�س 

اخلرب  اإخ��ف��اء  العائلة  اأف���راد  ويقرر  واحل��ي��اة، 
زفافها  حلفل  ال�سيدة  تتح�سر  بينما  عنها 

املنتظر.
�سخ�سيته  ع��رب  لنا  يك�سف  )ال�����وداع(  فيلم 
املركزية )بيلي( الرابطة احلميمية  واالإن�سانية 
بني جدتها )اأم والدها( وبينها، اإذ اأن رحلتها 
الق�سرية تغذي �سيئًا ما يف داخلها، فقد تركت 
املهنية  اأملها  وخيبة  املدينة،  يف  خالية  �سقتها 
ورف�سها من برنامج زمالة مرموق لتجد نف�سها 
�سعور  مع  وحميمية  قوية  عالقة  يف  جدتها  مع 
انحرفت  التي  الثقافات  يف  متاأ�سل  بهويتها 
عائلتها  وثقافة  ال�سينية  الثقافة  من  كل  عنها 
اخلا�سة واملثرية للخ�سو�سية، ف�ساًل عن بع�س 

املنظور حول ال�سعور بال�سيق الوجودي.
يتحدث الفيلم اأي�سًا عن الهجرة والهوية، وكان 
له �سدى قوي يف جمتمع ال�سينيني االأمريكيني 

وجمتمعات ال�ستات االأخرى. 
النتماء والهوية

االأج���داد  ب��ني  العالقات  اأهمية  الفيلم  يظهر 
واالأحفاد رغم اختالف االأجيال بينهم، وتقول 
خمرجة الفيلم لولو وانغ: ق�سة الفيلم 
اأح���داث  م��ن  م�ستوحاة  واق��ع��ي��ة 
مبر�س  ع��الق��ة  ل��ه��ا  حقيقية 
حياتنا  وت�����س��ي��ف:  ج��دت��ه��ا، 
يف  بعمق  متجذرة  وهوياتنا 
عملنا، ويف حياتنا الرقمية، 
واق��رتاب��ن��ا م��ن اأج���دادن���ا 
ميكننا الو�سول اإىل طريقة 
ال��ع��امل،  يف  ل��ل��وج��ود  خمتلفة 
�سعور خمتلف باالنتماء والهوية، 
اإنهم يقدمون لنا االإح�سا�س الوا�سع 
باملنظور الذي ياأتي مع تقدم العمر 

وي�سهد على اكت�ساح التاريخ.
وتو�سح وانغ اأنها يف كل املقابالت التي اأجريت 
للحديث  باكني  اإليها  النا�س  ياأتي  ك��ان  معها 
النا�س  ت��رك  هو  "هديف  تقول:  جداتهم،  عن 
اأو يتحدثون عن حياتهم  يتحدثون عن الفيلم، 
بجداتهم"  االت�سال  اأو  وعائالتهم،  اخلا�سة 

وهذه هديتي للعامل. 

ال تخفى علينا جميعًا 
اأهمية العالقة بني 

االأجداد )اجلد اأو اجلدة( 
واالأحفاد، فهي عالقة 

من نوع خا�ض ولها نكهة 
مميزة، وغالبًا ما تكون من 
اأقوى العالقات الأنها متنح 

االأحفاد، �شواء اأكانوا 
�شبيانًا اأم بناتًا، ال�شعور 

باالأمان والطماأنينة. 
وحمظوظ جدًا من يرافق 

اأجداده يف حياته الأن 
ذلك يعطيه دافعًا اإيجابيا 

قويًا يعزز وجوده، 

 

ق�سُة حبٍّ ل حتظى 
بالهتمام

ترجمة: ثريا جواد 

ع��الق��ة الأط���ف���ال
باأجدادهم
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عالمات االإيقاع باملحمول
ميكن  التي  االأع��را���س  من  جمموعة  هناك 
حمرتف  غ��ري  م�ستخدم  الأي  طريقها  ع��ن 
اأن ي�سك فيها باأن هاتفه قد يكون خمرتقًا، 
املبا�سرة،  غري  اأو  املبا�سرة  االأ�ساليب  عرب 
عامة  موؤ�سرات  االأع��را���س  ه��ذه  تكون  وق��د 
لالإيقاع بهاتفك، مثلما قد تكون نتاج عطل 
يف اأحد وظائفه اأو تطبيقاته اأو يف اأداء �سبكة 
جوالك،  بها  يرتبط  التي  املحلية  االت�سال 
ب�سكل عام، هو و�سع  يعيننا منها  اأن ما  اإال 
راأ�س قائمة احتماالت تلك  )االخ��رتاق( يف 

االأعرا�س.
ي��ك��ون م��ن تلك االأع���را����س ارت��ف��اع ح��رارة 
وغ��ري  م��ف��اج��ئ  ب�سكل  امل��ح��م��ول  ج��ه��ازك 
با�ستخدامه  قيامك  دون  وم��ن  م�سبوق، 
لوقت طويل او ت�سغيل تطبيقات ثقيلة ومنها 
االألعاب اأو تطبيقات فك حظر بع�س املواقع 
ال�سحن  بطارية  نفاد  اأو  االإنرتنت،  وت�سريع 
اأن  امل��ع��روف  ف��م��ن  م��ع��ت��ادة،  غ��ري  ب�سرعة 
اإىل جهد وطاقة  التج�س�س حتتاج  تطبيقات 
مع  التعامل  اإىل  الن�سرافها  ا�ستثنائية، 

جهازين يف وقت واحد.
كما ميكن لك اأن ت�ستمع اإىل اأ�سوات غريبة 
فور البدء مبكاملتك الأحدهم، فهذا قد يعني 
ناهيك  بالت�سجيل،  بداأ  التج�س�س  اأن تطبيق 
عن احتماالت ببطء عمل جهازك، اأو حذف 

بع�س ملفاتك ب�سكل م�ستمر.
جتعلك  اأن  لها  ميكن  االأع��را���س  تلك  مثل 
ت�سك باأن جهازك �سار خمرتقًا، وهنا عليك 
اأن تعمل بالبحث يف كل تطبيقاتك، ومطالعة 
يف  ت��ك��ون  ال��ت��ي  تلك  وال�سيما  حمتوياتها، 
الأحد  معرفتك  تعذر  حال  ويف  االإع���دادات، 
التطبيقات، ميكن البحث عن ا�سم التطبيق 
لتحديد  البحث،  حم��رك��ات  يف  عالمته  اأو 
التج�س�س  تطبيقات  اأغ��ل��ب  والأن  وظائفه، 
اإليها من قبل  تكون خفية، ي�سعب الو�سول 
ب)ف��رم��ت��ة(  نن�سح  امل�ستخدمني،  بع�س 
ف�ساًل  بالكامل،  اأ�سهر   6 –  3 كل  جهازك 
عن جتنب اأ�ساليب االخرتاق التي ذكرناها.

احلقيقة املّرة..!
تدابري  اأن  "ال�سبكة"  ق��ارئ  عزيزي  تعلم  هل 
اأو  بنف�سك..  تعلمتها  التي  واحل���ذر  احليطة 
تلك التي اأخذت بها نتيجة ن�سح اأحدهم، غري 
كافية –متامًا- الإنقاذ هاتفك املحمول من اأي 
غري  اأو  مبا�سرة،  بطرائق  قر�سنة  اأو  اخ��رتاق، 
ميكن  االأم���ني،  ال�ساحب  ه��ذا  واأن  مبا�سرة، 
جا�سو�س  اإىل  عني  رم�سة  يف  حتويله  يجري  اأن 
اإليه  الولوج  جرى  قد  كان  ما  اإذا  هذا  لعني.. 
احلقيقة  هي  وتلك  ت���دري..  ال  واأن��ت  بالفعل، 

املرة..!
ال��رق��م��ي��ة كلها،  ت��ط��ب��ي��ق��ات احل��م��اي��ة  ن��ع��م.. 
ال�سرية  امل���رور  وكلمات  ل��الخ��رتاق،  معر�سة 
اأغلب  تكون  وهنا  وتخطيها،  اجتيازها  ميكن 
ومرا�سالت  ن�ساطات  من  الرقمية،  حمتوياتك 
ميكن  ثمنيًا  �سيدًا  وغريها،  �سخ�سية  و�سور 
النا�س  اأق��رب  من  ورمب��ا  ب�سهولة،  به  االإي��ق��اع 
فتلك  العالية..  بثقتك  يحظون  مم��ن  اإل��ي��ك، 
باخرتاق  تورطها  احتمااًل يف  االأكرث  الفئة، هي 
اأن  كما  م��ت��ع��ددة،  الأ���س��ب��اب  امل��ح��م��ول،  هاتفك 
خمرتق الهاتف بالدرجة االأ�سا�س يحاول املرور 
اإىل هاتفك املحمول، الأنك تعنيه بالذات، وهذا 
الهواتف،  قرا�سنة  بالتاأكيد  ي�سمل  ال  الكالم 
مل��اآرب  االإل���ك���رتوين  االب��ت��زاز  يق�سدون  مم��ن 

مالية.
االخرتاق باالأ�شاليب اخلبيثة!

اخرتاق  على  الوقوف  اأعرا�س  نتناول  اأن  قبل 

معاجلته،  واأ���س��ال��ي��ب  امل��ح��م��ول،  ال��ه��ات��ف 
هذا  اأن  اإىل  التنبيه  ال�سروري  من  اأن  نرى 
مناهجه  عرب  بال�سرورة  يكون  ال  االخ��رتاق 
املعروفة، بتحميل التطبيقات االنتحالية من 
ب�سبكات  االت�سال  اأو  موثوقة،  غري  متاجر 
العامة  االأم��اك��ن  يف  املتاحة  االإن��رتن��ت  ب��ث 
اإىل  الو�سول  ميكنها  وال��ت��ي  ف���اي(،  )واي 
االإلكرتونية  املواقع  بع�س  زيارة  اأو  ملفاتك، 
املجهولة،  ال��ر���س��ائ��ل  تلقي  اأو  اخل��ا���س��ة، 
خفية  لروابط  املرافقة  والفديوية  الن�سية 
اأن  ميكنها  فايرو�سات  اأو  املنبثقة  والنوافذ 
او  وتطبيقاتك،  ملفاتك  تعطيل  على  تعمل 
التقليدية  املناهج  فهذه  عليها..  تتل�س�س 
وتاليف  منها،  واحل��ذر  احليطة  اأخ��ذ  ميكن 

م�ساكلها.
االخ���رتاق االأك���رث خ��ط��ورة، ه��و ذاك ال��ذي 
يجري اليوم بتن�سيب برامج للتج�س�س على 
ال  واأنت  مبا�سرة  بطريقة  املحمول،  هاتفك 
االأ�سدقاء  تعلم، من قبل املحيطني بك من 
اأو الزمالء اأو االأقارب، حتى واإن كان هاتفك 
وم��راح��ل  امل��ع��ق��دة  امل����رور  بكلمات  م��ث��ق��اًل 

وب�سمات التحقق املختلفة.. لكن: كيف؟
يعود  الذي  املحمول  كامريا  اأن  ذريعة  حتت 
اإليك هي االأكرث دقة وو�سوحًا، واأن لها من 
ال�سورة  لقب �ساحبة  املوؤهالت ما مينحها 
التقاط  احدهم  يطلب  اأن  ميكن  االأج��م��ل: 
�سيلفي جماعي با�ستخدام موبايلك، وحتت 

نظر عينيك، ويف غفلة جو االألفة وال�سحك 
يختل�س  اأن  ي�ستطيع  اإذ  ال�سور،  ومطالعة 
من  التج�س�س  م��ل��ف  اإل��ي��ه  لينقل  ه��ات��ف��ك 
�سكل  على  )ب��ل��وت��وث(  با�ستخدام  هاتفه، 
ال�سخ�س  يحتاج  ال  وقت  يف  )خفي(،  ملف 
من  اأك��رث  املهارات  تلك  مثل  على  احلا�سل 
وتنزيله  امل��ل��ف  لنقل  ف��ق��ط،  ثانية  ث��الث��ني 

خمفيًا يف جوالك!
وقد جتري عملية الت�سوير بجوال ال�سخ�س 
امللف  لك  ميرر  اأن��ه  اإال  ب��االخ��رتاق،  القائم 
املخفي املق�سود عرب جمموعة ال�سور التي 
�سري�سلها لك عرب )بلوتوث(، ويتم حفظها 
كانت  اإذا  تعلم، خا�سة  ال  واأن��ت  قبلك،  من 
بذلك  وتكون  متوا�سعة،  الرقمية  مهاراتك 
لنف�سك  التج�س�س  ف��خ  ن�سبت  م��ن  اأن���ت 

بنف�سك.
اآخر  ل�سخ�س  اإعارة هاتفك  تتحول  قد  كما 
بغية قيامه بات�سال �سريع اأو طارئ لدقيقة 
خلّوه  اأو  هاتفه،  �سحن  نفاد  بحجة  اأق��ل،  اأو 
من الر�سيد اأو حتت اأية ذريعة اأخرى، اإىل 
كافية الإمتام  ان فرتة  تعرف  م�سيبة، حني 
املقرب،  ال�سخ�س  ه��ذا  م��ن  العملية  ذات 
ب�سكل  االأمر  اأكرث.. ويح�سل هذا  وباأريحية 
اأولئك  وال�سيما  العمل،  م��دي��ري  م��ع  اأك��رث 
املدفوعة  الفاتورة  خطوط  ميتلكون  الذين 
اإعارة  عليهم  ويتعذر  موؤ�س�ساتهم،  قبل  من 

هواتفهم اإىل اأحد موظفيهم.

احرت�ض..

�شار الهاتف ال�شخ�شي )ال�شديق( االأكرث قربًا واألفة هذه االأيام، وو�شلت درجة ثقتنا بهذا 
)ال�شاحب( الرقمي لدرجة اأن يكون حمطة اإيداع اأ�شرارنا واأفكارنا وكل ما يجول يف خواطرنا.. 
ونعتقد على الدوام باأننا قد متكنا من تاأمني تلك الثقة مبجموعة حمكمة من الرموز واإجراءات 

وتطبيقات التحقق واحلماية  للملفات واملحفظات ال�شرية التي ال ميكن الو�شول اإىل حمتوياتها، واأن 
الدار معمورة حتى واإن وقع )�شاحبنا( يف متناول اأيدي االآخرين..!

جهازك املحمول قد يكون خمرتقًا!

د.�سفد ال�سمري/ خبري التوا�سل الرقمي

-احذر ال�سيلفي اجلماعي 
واإعارة الهاتف والر�سائل 
اخلبيثة والواي فاي 
والبلوتوث!



املدر�سية  وال�سحة  الوبائي  الر�سد  فمن 
اإىل امل�سوحات ال�سحية.  وبرامج اللقاحات 
املواطن  رعاية  اإىل  العيادات  ه��ذه  تهدف 
الطبية  اخل��دم��ات  اأف�سل  بتقدمي  �سحيًا 
اأجور معتدلة تقل عن احلدود املعمول  لقاء 
اخلا�سة  وامل�ست�سفيات  ال��ع��ي��ادات  يف  بها 
املالية على  واملختربات، بغية تقليل االأعباء 

املواطنني.
زي��ارة  العراقية"  ال�سبكة  ل�"جملة  كانت 
واختيارها  العيادات  ه��ذه  الإح��دى  خا�سة 
و�سط  ول��دت  التي  الوحيدة  العيادة  لكونها 
فعالية  يف  للنظر  ع�سوائية،  �سكنية  منطقة 
تقدميها اخلدمات للمواطنني، واخلو�س يف 
تفا�سيل مقومات عملها يف منطقة ال�سعب، 

وبالتحديد يف حي الب�ساتني.
�سحة ال�سعب

ما اإن دخلنا اأنا والزميل امل�سور اإىل ال�سارع 
حي  منطقة  يف  ال��ط��ب��ي��ة  ل��ل��ع��ي��ادة  امل�����وؤدي 
االإ�سفلت  غاب  ترابي  �سارع  وهو  الب�ساتني، 
لكي  اخل��دم��ات  اأب�سط  فيه  والتتوفر  عنه، 
يكون طريقًا �سالكًا لهذا املركز الذي يعنى 
يدلنا  �سيء  اأي  بحثنا عن  املواطن.  ب�سحة 
اإليه،  و�سولنا  ورغ��م  ال��ع��ي��ادة،  مبنى  على 
ومولدات  املحال  واأ�سحاب  الباعة  وجدنا 
هذه  �سياج  غطت  ق��د  الكهربائية  الطاقة 
بعربته  �سدَّ  قد  )القيمر(  وبائع  العيادة، 
ج���داره���ا اجل��ان��ب��ي ال���ذي ك���ان ب��االإم��ك��ان 
تعنى  ومطبوعات  مبن�سورات  ا�ستغالله  
على  القائمني  قبل   من  ال�سحية  بالتوعية 
اأم���ا اجل��ان��ب االآخ���ر فقد حجب  ال��ع��ي��ادة، 
وال�سجيج  وال��دخ��ان  ال��ك��ه��رب��اء  مب��ول��دات 
لنقلها  الكافية  امل�ساحة  توفر  ع��دم  ب�سبب 
العيادة  م�ساحة  اأن  اإذ  اأف�سل،  مكان  اإىل 
الطبية ال تتعدى ال�)350 مرتًا مربعًا( وهذه 
امل�ساحة ال تكفي ل�سد احتياجاتها ووحداتها 

املتعددة.
الب�ساتني  ح��ي  يف  ال�سحي  امل��رك��ز  م��دي��ر 
�سمال العا�سمة الدكتور �سفاء كاظم �سالح 
املحمداوي اأكد: "اأنه مت ت�سليمنا االإدارة يف 
كان  حني   2015 العام  من  ال��راب��ع   ال�سهر 

فرعيًا  �سحيًا  مركزًا  ب�سفته  املركز  واق��ع 
يف املحلة )346( تابعًا اإىل املركز ال�سحي 
وبخدمة  ال�سعب،  منطقة  يف  �سومر  حل��ي 
كثافة �سكانية تقدر ب�30 األف �سخ�س فقط، 
اأما االآن وبحمد اهلل ا�ستعطنا توفري اخلدمة 
الأكرث من 31 األف ن�سمة، اإذ يعترب املركز هو 
الوحيد يف اجلانب االأي�سر من قطاع ال�سعب، 
ويخدم ع�سر مناطق �سكنية، فهو ميتد من 
ال�سعب،  �سيطرة  اإىل  و�سواًل  القناة  جانب 
ف�ساًل عن املناطق الع�سوائية، وعلى الرغم 
ا�ستطعنا  اأننا  اإال  الكبرية  التغطية  هذه  من 
اأن نوفر للمواطنني ما مل توفره بقية املراكز 

وباأف�سل �سورة ممكنة".
عدم ثقة

يبلغ املجموع الكلي ملراكز الرعاية ال�سحية 
بح�سب اإح�سائيات وزارة ال�سحة )2331( 
العيادات  اإىل  اإ�سافة   ،2010 للعام  مركزًا 
املتنقلة والطبية االأخرى، وبح�سب اإح�سائية 
ال���35  تعدت  التي  البلد  يف  ال�سكان  عديد 
لي�ست  ال��ع��ي��ادات  ه��ذه  ف��اإن  ن�سمة،  مليون 
لديها القابلية على احتواء هذا العدد الكبري 
الدولية  املوؤ�سرات  توؤكد  اإذ  املواطنني،  من 
مراكز  مراجعي  عدد  يكون  اأن  اأهمية  على 
ليت�سنى  حم��دودًا  االأولية  ال�سحية  الرعاية 
اأف�سل،  ب�سكل  الرعاية  برامج  تطبيق  لهم 
من  ا�ستحقاقه  ع��ل��ى  امل���واط���ن  ك��ح�����س��ول 
رعاية الدولة ال�سحية له وفق ما ن�س عليه 
الد�ستور، واإمكانية تغطية الرقعة اجلغرافية 
حالة  اأن  اإذ  التح�سني،  اأن���واع  بكل  كاملة 
توفري  وباًء، كذلك  ت�سبب  اأن  واحدة ممكن 
ب�سكل  احل���االت  وم��ع��اجل��ة  فح�س  فر�سة 

جيد.
بني  ع��الق��ة  ���س��وء  "هناك  اأن:  �سالح  اأك���د 
واملواطن،  احلكومية  ال�سحية  املوؤ�س�سات 
التوجد  اأن��ه  من  بالرغم  ثقة  ع��دم  وهناك 
ال  اأو  �سحيًا  خمدومة  غري  العراق  يف  رقعة 
التوزيع  تتوفر فيها العيادات ال�سحية، واأن 
امل�ساحات  ال�سحي اجلغرايف �سامل جلميع 
اإذا  النظر ما  البلد، وبغ�س  املوجودة داخل 
ع�سوائية،  اأو  نظامية  املناطق  ه��ذه  كانت 

فاإن املركز ال�سحي ملزم بتقدمي اخلدمات 
هناك  اأن  �سحيح  ل��ل��م��واط��ن،  ال�سحية 
اأن  اإال  العيادات،  قبل  من  ب�سيطًا  تق�سريًا 
العيادات  ك��وادر  على  اللوم  يكيل  امل��واط��ن 
ال�سحية التي ال حول لها وال قوة، فعدم توفر 
م�سوؤوليات  من  الطبية  االأجهزة  اأو  االأدوي��ة 
يلتجئ  املواطن  يجعل  ما  واإدارتها،  الوزارة 
م��ا جعل  ال��ع��ي��ادات اخل��ا���س��ة، وه���ذا  اإىل 
نقوم  واأن  املراجع  نحتوي  اأن  اأولوياتنا  من 
اأغلب  لكون  ال�سحي  االإع��الم  عمل  بتو�سيع 
يف  �سحي  مركز  بوجود  اليعلمون  املواطنني 
املنطقة ب�سبب اأن مركزنا حديث التاأ�سي�س، 
ولكونه كان  يف ال�سابق مركزًا �سحيًا فرعيًا 
فقط.  والرعاية  اللقاحات  على  مقت�سرًا 
بقيت  املركز  م�ساحة  اأن  من  الرغم  وعلى 
وحدات من  ا�ستحدثنا  اأننا  اإال  على حالها، 
خالل  التاأهيل فقط، فقد كان هّمنا الوحيد 
اإىل  الو�سول  يف  املواطن  معاناة  اإنهاء  هو 
الرعاية،  ليتلقى  �سكنه  البعيدة عن  املراكز 
التي  املدر�سية  ال�سحة  وح��دة  افتتاح  فتم 

منذ خم�شينات القرن املا�شي 
مت تاأ�شي�ض العمل بنظام 

املراكز والعيادات الطبية 
التي كان من اأولوياتها تقدمي 

اخلدمات ال�شحية االأولية 
املجانية للمواطنني، كداعم 

للم�شت�شفيات احلكومية 
واخلا�شة، اإذ انت�شرت هذه 
العيادات الطبية يف جميع 
اأنحاء البلد. وقد تاأ�ش�شت 

مبوجب القانون دائرة ت�شمى 
)دائرة العيادات الطبية 

ال�شعبية( تتمتع بال�شخ�شية 
املعنوية واال�شتقالل املايل 
واالإداري، مرتبطة بوزارة 

ال�شحة،

 

ذوالفقار يو�سف
ت�سوير- ح�سني طالب

رة  م�ست�سفيات م�سغَّ
تعاين الإهمال

العيادات
ال���ط���ب���ي���ة ال�����س��ع��ب��ي��ة
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لالستفسار 

يرجى االتصال على الرقم 
او البريد االلكتروني

07809165013

Mark@imn.iq

تدعو 

شبكة االعالم العراقي 
جميع الشركات التجارية لبث اعالناتها من خالل 

قنوات شبكة االعالم العراقي او احلصول على 
الرعايات اخلاصة ببرنامج الشبكة

و10  حكومية  مدر�سة   12 خدمة  فيها  متت 
مدار�س اأهلية، ونقوم بفح�س 1500 طالب 
فتم  الباقية  الوحدات  اأم��ا  جديد،  ت�سجيل 
افتتاح وحدة االأ�سنان ووحدة �سحة النف�س 
النف�سي  باجلانب  تعنى  التي  االجتماعية 

للمواطن".
تعزيز الوعي ال�سحي

اجلانب االإعالمي يف كل موؤ�س�سة هو جانب 
مهم يف توعية املجتمع، وال�سيما يف املناطق 

النائية والع�سوائية.
اجلانب  ه��ذا  اأهمية  على  رّك��ز  املحمداوي 

على  الواقعة  املناطق  معرفة  "لعدم  قائاًل: 
طبية،  ع��ي��ادة  ب��وج��ود  اجلغرافية  ال��رق��ع��ة 
توفري  ال�سحي  مركزنا  على  يجب  وال��ت��ي 
افتتاح  ا�ستطعنا  لها،  ال�سحية  اخلدمات 
من  تتكون  ال��ت��ي  ال�سحي  التعزيز  وح���دة 
الر�سائل  نقل  يف  اإعالميًا  م�سوؤولة  ك��وادر 
ن�ساطات  واإع����الم  للمواطنني  ال�سحية 
املركز ال�سحي، وكان لهذا الكادر دور مهم 
اإىل  وخدماته  املركز  �سورة  نقل  يف  وجيد 
املراجعني  اأعداد  ت�ساعفت  فقد  املواطنني، 
الوحدة،  هذه  افتتاح  منذ  امل��رات  ع�سرات 
من  ع���ددًا  ي�ستقبل  حينها  امل��رك��ز  ك��ان  اإذ 
يف  مراجعًا  ال����)15(  يتعدى  ال  املراجعني 
الفرتة  هذه  يف  العدد  اأن  اإال  الواحد،  اليوم 
مراجعًا   )  120 اإىل)  لي�سل  ت�ساعف  قد 

يوميًا".
املناطق  اأغ��ل��ب  "اأن  اأو���س��ح:  امل��رك��ز  مدير 
مناطق  هي  ال�سحي  مركزنا  يخدمها  التي 
ع�سوائية، وهذا االأمر يجعلنا يف حتدٍّ كبري، 
وال�سيما من ناحية توفري اللقاحات والكوادر 
اجلوالة، لكون هذه املناطق �سعبة الو�سول 
وال توجد لها بيانات واإح�سائيات ت�سهل عمل 
الفرق والكوادر الطبية، اإال اأنهم من �سمن 
خدمتهم،  وواجبنا  اجلغرافية  املركز  رقعة 
على  نح�سل  اأن  ا�ستطعنا  الكوادر  وبجهود 
باإجناز  قمنا  اإذ  املناطق،  لهذه  اإح�سائية 
15 حملة لقاحات ومت حتقيق ن�سبة 91% من 
وهذه  املناطق،  هذه  بتغطية  املركز  اأهداف 

املناطق  يف  حتى  ال��و���س��ول  �سعبة  الن�سبة 
النظامية ويرافق ذلك، وهو االأهم، التثقيف 
اللقاحات  بخ�سو�س  للمواطنني  ال�سحي 
اأغلب  ودوره��ا يف احل��د من االأم��را���س الأن 
ال�سحية  الثقافة  تكون  املناطق  هذه  �سكنة 

لديهم معدومة".
منا�سدة 

مع �سرورة �سدرِّ كل احتياجات املواطنني من 
خدمات طبية، يجب اأن تتوفر بيئة منا�سبة 
وكمكان  امل��واط��ن،  الح��ت��واء  مالئم  وم��ك��ان 
ال  مربعًا،  م��رتًا  ال���350  م�ساحته  تتعدى  ال 
يغطي جميع وحدات هذا املركز اأو حتى اأن 
يكون واجهة ملركز يعنى باجلانب ال�سحي، 
من  املعنية  امل��رك��زاجل��ه��ات  م��دي��ر  ينا�سد 
اجلهات  "نا�سدنا  وي��ق��ول:  جملتنا  خ��الل 
والدوائر ال�سحية بتخ�سي�س مبنى ي�سلح 
كمركز �سحي منوذجي، وتوفري بناية بديلة 
هو  ال�سحي  اجل��ان��ب  الأن  واأك����رب،  اأف�����س��ل 
اأن تكون مبانيه  البلد ويجب  اأهم جانب يف 
الرغم  وعلى  كافية.  م�ساحة  وذات  جمهزة 
الغني  عبد  الدكتور  العام  املدير  جهود  من 
�سعدون وتعاون القطاع املتمثل بالدكتور علي 
ح�سون وتاأهيلهم ملركزنا ال�سحي وتوفريهم 
اأننا  اإال  للمواطن،  خدمة  املركز  احتياجات 
ن�سبو لالأف�سل لكي ن�سيطر على االأمرا�س 
امل��واط��ن  ثقة  ت��ع��ود  اأن  ونتمنى  ال��ب��ل��د،  يف 
منه  لكونها  احلكومية  ال�سحية  باملوؤ�س�سات 

واإليه".

�سياع و�سط املولدات



من اأ�سبابه لعبتا "بوبجي" و"الدليفري"

طالق يف ال�ساعة 
الواحدة

ح������الت10

!

�سفا ه�سام

مل يعّد الطالق امل�شكلة الوحيدة التي يعاين منها  املجتمع العراقي، والتي يعقبها 
التفكك االأ�شري و�شياع حقوق املراأة والطفل، امنا الغريب يف االأمر االأ�شباب التي 

ا�شبحت توؤدي اإليه، فبع�شها ب�شبب نوعية الطعام الذي يقدم للزوج، او دخول 
الزوجة وم�شاركة الزوج يف اإحدى االألعاب االلكرتونية، والعديد من االأ�شباب 

التافهة والب�شيطة التي قد حتطم اأ�شرة كاملة، وتنهي زواجًا دام ل�شنوات.

ال��ط��الق يف  ال��ع��دي��د م��ن ح���االت  ل��ذا انت�سر 
ج��دًا،  ب�سيطة  والأ���س��ب��اب  ال��ع��راق��ي  جمتمعنا 
ب��ح��ي��ث ���س��ار ال��و���س��ع خ��ط��رًا ع��ل��ى االأ���س��ر، 
خالل  العراق   �سهد  اإذ  االأطفال،  وخ�سو�سًا 
االأ�سهر ال�سبعة الفائتة من العام احلايل وقوع 
10 حاالت طالق يف ال�ساعة الواحدة ا�ستنادًا 
االأكرب  الن�سيب  وكان  ر�سمية،  اح�سائية  اىل 

منها يف العا�سمة  بغداد. 
مواقع التوا�سل

حياة  على  جديدة  اآف��ة  التكنولوجيا  �سارت   
املتزوجني، فقد جذبت هذه املواقع العديد من 
مغريات  من  تقدمه  ما  مقابل  اإليها،  االأف��راد 

اأدت اىل اإهمال االأ�سرة ب�سكل كبري. 
 33( اليو�سف  اأح���الم  االجتماعية  الباحثة 
ع���ام���ًا( حت��دث��ت ع��ن ه���ذا اجل��ان��ب ق��ائ��ل��ة: 
يف  االجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  "�ساعدت 
اليوم  املحاكم  يف  يحدث  ما  وتو�سيح  اإي�سال 
من حاالت طالق اىل النا�س عامة، فتتم 
وامل�ستجدات  االأخبار  اأح��دث  معرفة 
العراقي.  ال�����س��ارع  يف  جت��ري  ال��ت��ي 
ورغم اإيجابيات هذه املواقع، 
الب���د م��ن االل��ت��ف��ات اىل 
�سلبياتها،  م��ن  البع�س 
وم���ع���رف���ة االأ����س���ب���اب 
ح���االت  زي������ادة  وراء 
اأ���س��ب��ح  اإذ  ال���ط���الق، 
والزوجة  الزوج  ان�سغال 
املت�سل  النقال  بالهاتف 
مدار  على  باالإنرتنيت 
وب��ال��ت��ايل  ���س��اع��ة،   24
غاب التفاهم واحلديث 
ب��ني ال��زوج��ني، م��ا �سّبب 
ع��الق��ت��ه��م��ا  يف  اإه������م������ااًل 
تخ�سع  ف��ق��د  ال���زوج���ي���ة، 
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عبد اهلل �سخي

تاأمالت 

قال الناقد اأندريا�ض روبي اإن م�ساريع زها حديد ت�سبه 
�سفن الف�ساء التي ت�سبح بدون تاأثري اجلاذبية يف ف�ساء 

مرتامي الأطراف، لي�ض فيها جزء عال ول منخف�ض، ول 
وجه ول ظهر، اإنها مبان تقوم وكاأنها يف حركة ان�سيابية يف 

الف�ساء املحيط.

زها حديد

قادة احلزب  اأحد  املعروف حممد حديد،  العراقي  ال�سيا�سي  والدها  اأخذها  ال�ساد�سة من عمرها  كانت يف  عندما 
الوطني الدميقراطي ووزير املالية بني عامي  1958- 1960اإىل دار االأوبرا يف بغداد، لي�س مل�ساهدة عمل مو�سيقي 
القرن  من  االأول  الن�سف  يف  االأمريكان  املعماريني  كبار  اأحد  رايت  لويد  بفرانك  خا�س  معر�س  لزيارة  بل  راق�س 
الع�سرين. يومها انبهرت باالأ�سكال التي �ساهدتها فظلت عالقة يف ذاكرتها حتى بلغت احلادية ع�سرة. وقتها ازدادت 
اهتماماتها بفن العمارة وقررت اأن ت�سبح مهند�سة، وح�سب الدرا�سات واملدونات اأخذت ال�سبية زها تراقب اأ�سكال 

البنايات فاأحبت الت�سميم و�سغفت به فقامت بت�سميم ديكور غرفتها. 
لقي ذلك اإعجاب والديها اللذين �ساهما بدرجة كبرية يف اإن�ساج قدراتها. وقد ظل حلم اأن ت�سبح مهند�سة يراودها. 
كانت تتوقع اأن حتقق ذلك احللم، لكن ما مل تتوقعه هو اأن تغزو موهبتها الرائعة العامل لتلقى اعرتافًا فنيًا وجماليًا 
قّل نظريه مل�سممة عربية اأو اأجنبية. حدث ذلك على مراحل مبوازاة درا�ستها للريا�سيات يف اجلامعة االأمريكية يف 

بريوت، ثم درا�ستها للعمارة يف اجلمعية املعمارية بلندن التي اأقامت فيها حتى رحيلها االأبدي. 
منذ البداية اختّطت زها حديد طريقًا خا�سًا بها لتنفيذ اأفكارها بروؤية خالقة باعرتاف املتابعني والنقاد الربيطانيني، 
فاعتمدت االن�سيابية الرفيعة وتخلت عن احلدود القاطعة النهائية، وجعلت ت�ساميمها تقوم على خيال طليق ولكن 
على دعامات قوية معباأة باحلديد. غري اأنها تركت للجمال ال�ساهق اإطاللتها امللهمة الفاتنة، وجتّلت على يديها عبارة 
غوته "العمارة مو�سيقى �سامتة" امليزة التي ظهرت يف العديد من اأعمالها مثل م�سروع نادي الذروة يف هونغ كونغ، 

وم�سروع دار كارديف باي لالأوبرا يف ويلز بربيطانيا. 
ف�ساء  يف  اجلاذبية  تاأثري  بدون  ت�سبح  التي  الف�ساء  �سفن  ت�سبه  زها حديد  م�ساريع  اإن  روبي  اأندريا�س  الناقد  قال 
مرتامي االأطراف، لي�س فيها جزء عال وال منخف�س، وال وجه وال ظهر، اإنها مبان تقوم وكاأنها يف حركة ان�سيابية يف 

الف�ساء املحيط.
 هنا بع�س من اإجنازاتها الفنية: حمطة اإطفاء احلريق يف اأملانيا، متحف الفن احلديث يف �سين�سيناتي يف اأمريكا، 
مركز الفنون احلديثة يف روما، معر�س منطقة العقل يف االألفية بلندن، املركز الثقايف يف اأذربيجان، حمطة لقطار 
االأنفاق يف �سرتا�سبورغ، حمطة البواخر يف �سالرينو، مبنى بي اإم دبليو املركزي، ومركز حيدر علييف الثقايف يف باكو. 
ة  زها حديد رحلت عن العامل، الذي �ساهمت ب�سياغة مبانيه جماليًا، يف متوز عام 2016، عن 66 عامًا تاركة غ�سّ

يف اأو�ساط املوؤ�س�سات الفنية واملعمارية. 
زها حديد التي نفذت ن�سبًا �ساحرة يف خمتلف بقاع العامل.. اأال ت�ستحق ن�سبًا لها يف بغداد التي اأحبتها وفتنت بها 

وحملتها يف قلبها اأينما حّلت؟!

م���������ق���������ال

وغيابه  لها  زوج��ه��ا  اإه��م��ال  ظ��ل  يف  ال��زوج��ة 
عنها، اىل اأن ت�سبح فري�سة لرجال االإنرتنيت 
الباحثني عن الت�سلية، ويف املقابل يكون الزوج 
اأي�سًا يف وهم ب�سبب تعّرفه على اإحدى الفتيات 
ينفر  وبالنتيجة  االجتماعية،  املواقع  هذه  يف 
الزوجان من بع�سهما، ويقعان يف بئر اخليانة، 

لذا ال يكون اأمامهما غري طريق الطالق".
اإدمان

االأعلى  الق�ساء  جمل�س  اإح�سائيات  ح�سب 
بلغت  قد  فاإنها   2018 لعام  الطالق  حل��االت 
ال��ع��راق،  ع��م��وم  يف  ط��الق  ح��ال��ة   )73569(
حاالت  بلغت  فقد  احل��ايل  للعام  بالن�سبة  اأم��ا 
طالق  حالة   )1367( ق�سائي  بحكم  الطالق 
ل�سهر اأيار فقط، اأما بالن�سبة حلاالت ت�سديق 

الطالق اخلارجي فقد بلغت )3810( حالة.
العبيدي )حماٍم يف حمكمة  ي�سري فهد ماجد 
االأحوال ال�سخ�سية( قائاًل: لكل من الزوجني 
حق طلب التفريق عند توفر االأ�سباب املقنعة، 
االآخر  بالزوج  الزوجني  اأحد  اأ�سر  اإذا  اأحدها 
احلياة  ا�ستمرار  معه  يتعذر  �سررًا  ب��اأوالده  او 
االإدم��ان  االأ���س��رار  قبيل  من  ويعد  الزوجية، 
واالأل��ع��اب  وامل��خ��درات  امل�سّكرات  تناول  على 
االإلكرتونية واملبيت خارج املنزل، على اأن تثبت 
ر�سمية  بتقرير من جلنة طبية  االإدم��ان  حالة 

خمت�سة.
 "Pubg"

�سار الكثري من م�سببات التفريق بني الزوجني 
التوا�سل االجتماعي،  حديث النا�س يف مواقع 
غريبة،  الأ�سباب  الطالق  كان  اذا  وخ�سو�سًا 
اإذ  "بوبجي"،  لعبة  االأ�سباب  ه��ذه  اأح��د  وم��ن 
اأن االهتمام بها، باإدمان، جعل هذه الظاهرة 

ت�ستفحل ب�سكل غري م�سبوق. 
 واأكد العبيدي "اأن العديد من حاالت الطالق 
ت�ساعفت  حيث  ُت�سدق،  ال  اأ�سبابها  اأ�سبحت 
ت��ل��ك ال���ظ���اه���رة والأ����س���ب���اب ب�����س��ي��ط��ة، فقد 
اأ�سر  عندما  الطالق  ق�سايا  اإحدى  واجهتني 
عودته  ب�سبب  زوجته  على طالق  االأزواج  اأحد 
وعدم  "البوبجي"،  تلعب  وروؤيتها  العمل  من 

حت�سريها الغداء. 
من  ال��ك��ث��ري  ه���ن���اك  "اإن  ق���ائ���اًل:  واأردف 

التنازل  مثل  احلاالت،  هذه  من  للحد  احللول 
او  ال��ن��زاع��ات،  الطرفني حل��ل  اأح��د  قبل  م��ن 
بينهما  ال�سلح  يتم  حتى  ثالث  ط��رف  دخ��ول 
حاالت  من  فالكثري  االأ���س��رة،  على  واحلفاظ 
التفاهم  ع��دم  ت�سمل  تواجهنا  التي  الطالق 
بني الطرفني، واأحيانًا ب�سبب قلة الوعي الذي 
ي�ساحب �سغر اأعمار املتزوجني، وتكون اأغلب 

اأ�سبابها تافهة وب�سيطة".
الباجة"! و  "الدليفري 

البع�س  ي��راه��ا  ق��د  وم��ث��رية  غ��ري��ب��ة  ق�سية 
اىل  زوج��ني  اأو�سلت  خطورتها  لكن  طريفة، 
من  ع��ام��ًا(   22( اآمنة  طلبت  فقد  املحاكم، 
على  اعتمادها  يرف�س  الأن��ه  الطالق  زوجها 
الطعام  حت�سري  منها  ويطلب  "الدليفري" 
اإعداد الطعام  اأنها مل تتعود على  بنف�سها، اذ 
زواج��ه��ا،  بعد  حتى  ب��ه  تقم  ومل  ال���زواج  قبل 
واأمام هذا اخلالف قررت الزوجة اللجوء اىل 

املحاكم لطلب الطالق.
و�سائل  تناقلتها  ال��ت��ي  االأخ����رى  احل��ال��ة  ام��ا 
االإعالم ومواقع التوا�سل االجتماعي فهي عدم 
ال�سعبية  االأكلة  كيفية حت�سري  الزوجة  معرفة 

ل�سنوات  دامت  حب  عالقة  فبعد  "الباجة"، 
زوج��ت��ه  م��ن  ال����زوج  ب���ال���زواج، ط��ل��ب  وتكللت 
حت�سري هذه االأكلة، اإال اأن عدم معرفة الزوجة 
عديدة   ملرات  وحماوالتها  حت�سريها  بطريقة 
يهددها  جعله  ما  بالف�سل،  باءت  اإعدادها  يف 
الزوج  احتكم  وتهديد  نقا�س  وبعد  بالطالق، 
"الباجة"  التفريق، فطبق  املحكمة لطلب  اىل 

كان �سببًا يف نهاية اأ�سرة!
�سدمة

على الرغم من توفر كل و�سائل العي�س الكرمي 
لدى بع�س من املتزوجني، التي توفر ال�سعادة 
بينهما، اإال اأن العديد منهم بات امللل والروتني 
امل�ستمر بينهما �سيَدي هذه العالقة، لذا ترى 
حتى  بينهما  امل�ساكل  خلق  يتعمدون  بع�سهم 

يعطي لتلك العالقة نكهة التغيري.
ملوؤها  بعني  حتدثنا  عامًا(   45( جليل  اأم��رية 
بنمط معني يف  االل��ت��زام  اإن  وت��ق��ول:  ال��دم��وع 
العالقة الزوجية هو ماجعل هذه العالقة تنذر 
بالف�سل، فقد حاولت يف العديد من املرات اأن 
الزوجية  حياتي  على  التغيريات  بع�س  اأدخ��ل 
لكني مل اأفلح بذلك، وعدم معرفتي مبا ي�سعد 
قال  فقد  اأ�سباب هجره يل،  اأح��د  كان  زوج��ي 
ال��ط��الق،  �سبب  ع��ن  القا�سي  �ساأله  عندما 
امللل  مترناد،  عي�سة  "هيجي  ادع��ائ��ه:  ح�سب 
حطمني، وخالين انفر منها"، وهذا طبعًا بعد 
اأن فات اأوان التغيري، ما يدعوين اىل اأن اأنا�سد 
جميع الزوجات اأن ي�سفني نوعًا من التغيريات 
با�ستمرار على حياتهن الزوجية حتى ال تنتهي 

كما انتهت بالن�سبة يل.

املحامي فهد ماجد العبيدي



املرقد  زارت  العراقية"  ال�سبكة  "جملة 
ال�سريف، لت�سليط ال�سوء على هذه البقعة 
الدينية  �سل�سلة )ال�سياحة  الطاهرة �سمن 
يف العراق(، ملا له من اأهمية على م�ستوى 
ح�سني  ال�سيخ  وال��ت��ق��ت  ال�����س��ي��اح��ة،  ه���ذه 

الف�سلي، االأمني اخلا�س للمزار واملرقد.

مدينة الزعفران
البقعة  ه��ذه  ت�سم  الف�سلي:  ال�سيخ  يقول 
اآل  اإىل بيت  الطاهرة ج�سد طاهر ينت�سب 
واأمت  ال�سالة  اأف�سل  عليه  الكرمي  الر�سول 
الت�سليم، هذا ال�سيد الهمام هو اأبو احل�سن 
علي بن حممد بن يحيى الذي يعود ن�سبه 
اإىل االإمام زيد ال�سهيد بن علي بن احل�سني 

�سلوات اهلل عليهم، وامللقب بعلي الغربي.
متتد هذه املدينة اإىل عمق التاريخ وحملت 
الكثري من االأ�سماء التي ذكرها املوؤرخون، 
ال�سنابل،  ومدينة  ال�سلح،  مدينة  فهي 
طريق  ملرور  جتاريًا  املهمة  املدن  من  وهي 
احلرير الذي يذهب اإىل اإيران ومن ثم اإىل 
متر  والقوافل  القبائل  وكانت  بها،  ال�سني 
من هذا املكان، لذلك اأ�سبحت هذه املدينة 
اأي�سًا  ت�سمى  وك��ان��ت  امل��ه��م��ة،  امل���دن  م��ن 
فيها  لكرثة احلم�سيات  الزعفران  مبدينة 
والنت�سار االأ�سجار واخلري وتربية املوا�سي، 
وهذه املدينة يف احلقيقة كانت زاخرة بكل 
ما فيها من اخلري بف�سل وجود هذا املزار 

العظيم لالإمام علي الغربي )ع(. 

العبا�شيون وظلم اآل البيت
على الرغم من اأن ا�سمه احلقيقي هو علي 
ت�سميته  يف�سلون  النا�س  لكن   الغرابي، 
االإم��ام  موقع  عن  له  متييزًا  الغربي  بعلي 
وعلى  اإىل جنوبه  يقع  الذي  ال�سرقي،  علي 
بعد 40كم باجتاه حمافظة مي�سان. وبواقع 
احلال الكل يعرف اأن التاريخ ظلم اآل البيت 
عليهم ال�سالم، وحما تاريخهم، ولكن �ساء 
يف  نفت�س  وحينما  احل���ق،  يظهر  اأن  اهلل 
جند  والتدقيق  البحث  خالل  من  التاريخ 
تاريخه  يعود  الغربي  االإمام علي  اأن مرقد 

اإىل فرتة بعيدة  تقودنا اإىل عمق التاريخ، 
وخا�سة يف اأواخر احلكم العبا�سي، باعتبار 
اأن تلك الفرتة تزامنت مع اأيام ثورة الزجن 
وقد  العبا�سي،  املعتمد  اأيام  قامت يف  التي 
وثورة  الزجن  ثورة  بني  اأ�سبح هنالك خلط 
وبعد  بالتمييز  ولكن  الغربي،  علي  االإم��ام 
البحث تبني اأن هذه الفرتة �سهدت ثورات 
كان  ال��ذي  الظلم  على  واخل��روج  العلويني 
العبا�سيني  ظلم  الوقت،  ذلك  يف  موجودًا 
ف�سادًا، ومظلومية  االأر�س  الذين عاثوا يف 
للعبا�سيني غنب  البيت )ع(، وقد كان  اأهل 

وظلم وقع على االإمام علي الغربي.

 زيارته يوم ال�شبت 
املزار  بناء  الف�سلي:  ال�سيخ  �سماحة  يوؤكد 
ق��دمي ج���دًا وجت���دد مل���رات ع��دة ول��ف��رتات 
زم��ن��ي��ة م��ت��ف��اوت��ة، وق����د اأم�����ر اجل����رنال 
العاملية  احل���رب  خ��الل  )م��ود���س��ت��ان��ل��ي(، 
ذلك  يف  الب�سيط  بال�سكل  ببنائه  االأوىل، 

الوقت اإكرامًا له. 
ويوؤكد �سماحته: اأن االإمام علي يوؤّمه الزوار 
وال�سيما  ال��ع��راق،  حمافظات  جميع  م��ن 
ودول  العامل  دول  كل  من  كذلك  املحيطة، 
املرقد  باعتبار  اإيران  من  وال�سيما  اجلوار 
23ك��م  نحو  يبعد  اإذ  احل���دود  م��ن  ق��ري��ب��ًا 
ف��ق��ط ع��ن احل����دود االإي���ران���ي���ة، وزي��ارت��ه 
اإذ  اأ�سبوع،  كل  من  ال�سبت  ي��وم  اخلا�سة 
بالقدوم  الفجر  �سالة  بعد  يبكرالزائرون 
ال�سريف،  املوقع  بهذا  للتربك  امل��زار  اإىل 
اأهل  ووالدة  ا�ست�سهاد  ذك��رى  يف  وكذلك 

البيت عليهم ال�سالم.

ثورته وا�شت�شهاده
كما  الف�سلي:  ال�سيخ  ي��وؤك��د  وف��ات��ه،  ع��ن 
الع�سر  ح��دث��ت يف  ث��ورت��ه  ف���اإن  اأ���س��ل��ف��ت 
العبا�سي اأيام اخلليفة املعتمد، ومن املوؤكد 
اأن وفاته حدثت يف تلك الفرتة وهو يف عز 
الوفاة   تاريخ  نحدد  اأن  والن�ستطيع  �سبابه، 
توؤ�سر  وثائق  لدينا  التوجد  الأننا  بال�سبط، 
اإىل هذه الق�سية، ولكن من خالل البحث 

يقع مرقد ومزار اأبي احل�شن علي بن حممد بن يحيى علي 
الغرابي )ر�ض( يف حمافظة مي�شان، جنوب �شرقي البالد، 

على اجلانب الغربي من نهر دجلة على بعد كيلو مرت 
واحد من مركز الق�شاء الذي �شمي با�شمه تيمنًا وتربكًا 

بهذا ال�شيد اجلليل الذي اأ�شفى على املدينة الكثري من 
القد�شية والروحانية.

 الإمام علي الغربي ..

عامر جليل ابراهيم 
ت�سوير- ح�سني طالب

)ع( ع��ل��ي  ب���ن  زي����د  الإم������ام  اإىل  ن�����س��ُب��ُه  ي���ع���ود 
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يف  ا�ست�سهد  االإم��ام  اأن  وجدنا  التاريخي 
التي   العلوية،  الثورة  اأثناء  املنطقة  ه��ذه 
كانت منت�سرة، فثورة يف الكوفة واخرى يف 
الب�سرة وثالثة يف جنوب العراق، والثورات 
العلوية كانت يف ذلك الوقت م�ستمرة �سد 
الظلم، ونذكر باأن احلكم العبا�سي اآنذاك 
انتهى  وانحالل  �سعف  حالة  اإىل  تعر�س 

بعدها. 
وي�سيف: حاولنا بعد ت�سلم االأمانة العامة 
طلبات   وقدمنا  امل���زار  اإع��م��ار  ل��ل��م��زارات 
بف�سل  متكنا  الروتني  ب�سبب  ع��دة  مل��رات 
دومنًا   16 م�ساحة  له  ن�سيف  اأن  اهلل  من 
واأ�سبحت ملكية املرقد الكلية اأكرث من 16 
االإعمار  مراحل  ننتظر  االآن  وحلد  دومن��ًا 
االهتمام  ليت�ساوى  البناء  بثورة  نبداأ  حتى 

ك��م��ا ه���و احل����ال يف بقية  امل���رق���د  ب��ه��ذا 
املزارات يف العراق.

اآالف الزائرين.. ولكن!
ال�سيخ الف�سلي بنّي لنا اأن بناء املزار قدمي 
واأن اآخر اإعمار يعود للعام 1958م، وهناك 
الوقت  ذلك  ومنذ  8م،  ترتفع  التي  القبة 
الت�سليحات  بع�س  �سوى  اإع��م��ار  اليوجد 
زودتنا  االأمانة  جاءت  وعندما  الب�سيطة، 
بكرفانات لالإدارة وغرفة االأمني اخلا�سة 
وال�����س��ح��ي��ات، وه���ذه ال��ك��رف��ان��ات التفي 
لكن  للتو�سعة،  طلبًا  قدمنا  وقد  بالغر�س، 
االآن،  حل��د  ي�سدر  مل  التمليكي  ال�سند 
البناء  يف  ل��ل��م��زارات  اأول���وي���ات  وه��ن��ال��ك 
دوره  امل��زار  ياأخذ  اهلل  �ساء  واإن  والتعمري 

املحيطة  امل�ساحة  املهم،  اجلانب  هذا  يف 
والبناء 169م،  املزار  به 1600م، م�ساحة 
قاعة  وهناك  32م،  هي  احل�سرة  داخ��ل 
قاعة  وك��ذل��ك  7×4م  ب��ح��دود  للن�ساء 
فكما  االإدارة  اأما  �سغرية،  لكنها  للرجال، 

ترون هي كرفانات.
اأما  يوميًا،  باملئات  زواره  اإن  ال�سيخ  ويقول 
فيتعدى  البيت )ع(  اأهل  زي��ارات  اأي��ام  يف 
اأن  درج���ة  اإىل  ال��زائ��ري��ن،  اآالف  ال��ع��دد 
كادرنا اليكفي لل�سيطرة على ترتيب نظام 
الزيارة، علمًا اأن  كادر املرقد يبلغ عديده 
وهذا  والرجال،  الن�ساء  من  فردًا  ثالثون 
للزائرين،  الراحة  توفري  الي�سمن  العديد 
لكن عندما تبداأ التو�سعة وال�سروع بالبناء 
عمل  فر�س  ونخلق  العدد  ن�ساعف  �سوف 
اإىل  يفتقر  م��زارن��ا  اأن  ننكر  وال  ج��دي��دة، 
ال��ك��ث��ري والت���وج���د ع��ن��دن��ا ق��اع��ات ملبيت 
ال�سحية  املرافق  ف��اإن  كذلك  الزائرين، 
وغ���ريه���ا الت�����س��ت��وع��ب ال���زائ���ري���ن ب��ه��ذه 

االأعداد، لذلك معاناتنا كبرية.
الف�سلي:  ال�سيخ  يو�سح  الن�ساطات،  وعن 
دورات  فهناك  عدة،  ن�ساطات  للمرقد  اأن 
ونحر�س  اأ�سبوعية،  وحما�سرات  ثقافية، 
ف�ساًل   ، اجل��م��اع��ة  ���س��الة  دمي��وم��ة  على 
موثقة،  وجميعها  ف��ق��ه��ي��ة،  دورات  ع��ن 
ل��ك��ن م��اي��ع��رق��ل ع��م��ل��ن��ا ه���و ع���دم وج���ود 
هذه  وتو�سعة  ال�ستمرارية  كافية  م�ساحة 

الن�ساطات.

ال�سيخ ح�سني الف�سلي
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عامر بدر ح�سون

اأما بعد

ال�سباب اليوم يف هذه املرحلة من الوعي 
والفعل فح�سب، وهم لن يتجاوزوها ب�سهولة 

و�سرعة.. فهم بانتظار املدد من اأجيال، اأ�سغر 
منهم رمبا، ما داموا قد فقدوا الأمل يف و�سول 

�سيء ممن �سبقهم.

فقط ل يريد!

ماح�سل يف ت�سرين، على يد ال�سباب من اجليل اجلديد، 
كانت  ورمبا  به،  ي�ستهان  ال  ونف�سي  اجتماعي  جانب  له 
املطالب وال�سعارات ال�سيا�سية هي الغطاء غري املعلن اأو 
غري الواعي له.. ولعله حّجة مقبولة يف عاملنا للتعبري عن 
اأ�سياء اأَخر. وهنا وقفة حتاول فهم قوة الغ�سب والرف�س 

التي رافقت التظاهرات ال�سبابية.
***

ينبغي القول اأواًل اأن هذا اجليل من ال�سباب مل يجد يف 
اجليل الذي �سبقه قدوة ميكنه االقتداء بها باطمئنان، 
ومل يجد اأمامه جتربة ميكنه اللجوء اإليها يف امل�سكالت 

التي تواجهه.
الع�سرية  �سيخ  اأو  الدين  رجل  اأو  املثقف  يف  يجد  مل  هو 
اأو رجل ال�سيا�سة، بل وحتى يف �سورة االأب، اإال ال�سورة 
العائلية  والروابط  وال�سيا�سة  والدين  للثقافة  امل�سّوهة 

واالجتماعية.
لقد راآهم ي�سرقون ويقتلون ويتملقون ويغرّيون مواقفهم 

ويبلعون كلماتهم ووعودهم ب�سهولة ودون حياء!
ماأخوذًا،  اأو  باإرادته  �ساركهم،  رمبا  ال�ساب  هذا  اأن  بل 
واالأفعال  املواقف  والتقلب يف  وال�سرقة  القتل  ملّرات، يف 
بالراحة  ي�سعر  مل  ذل��ك  رغ��م  لكنه  وال�سيئة..  اجليدة 
اأعماقه.. فعا�س يف  واالن�سجام الداخلي واالطمئنان يف 
وعميق  عنيف  داخلي  وا�سطراب  مَت��زق  حالة  النهاية 

ومدمر.
***

اإىل  مييلون  عمرهم  من  مرحلة  يف  ال�سباب  اأن  والواقع 
الت�سحية  واإىل  العليا  واملُثل  ال�سامية  القيم  عن  البحث 
اأو  )دينية  اأجلها  م��ن  مي��وت��ون  ق�سية  ع��ن  البحث  ح��ّد 

�سيا�سية او اجتماعية(.
االأب  م��ع  خلوتهم  اىل  الليل  يف  ي��ع��ودون  واإذ  لكنهم، 
اجلديد واملر�سد الروحي العظيم واملعلم االأكرب )واأعني 
لهم من معرفة  اأتاحه  وما  واالإنرتنيت عمومًا  به غوغل 
وقيم وم�ساعر وعالقات وقدرة على التعبري عن الذات 
والتوا�سل مع بيئات خمتلفة عنهم او ت�سابههم( يجدون 

اأن الدنيا غري الدنيا واأنهم حمبو�سون يف جمتمع منافق 
ال�سراع  فيزداد  عك�سه،  ويفعلون  �سيئًا  اأ�سحابه  يقول 
على  غ�سبًا  وي����زدادون  وت��دم��ريًا..  عنفًا  دواخلهم  يف 
املجتمع ويتمنون، وهذا اأمر طبيعي حد البداهة، لو اأنهم 

ي�ساهمون يف تدمريه الأنه ميوؤو�س من اإ�سالحه!
لهذا تبدو تظاهرات اجليل اجلديد �ساخبة، بل وميكن 
اأية جهة  ا�ستخدام هذه الروح الوّثابة عند ال�سباب من 

تريد اإ�ساعة الدمار والفو�سى.
امل�سطربة  روح��ه��م  م��ن  ال�سحيقة  االأع��م��اق  يف  اإن��ه��م 
واملعذبة ال يحرتمون رموزه التي يقد�سها املجتمع والتي 
على  املعبد  هذا  ينهار  لو  فيتمنون  نهارًا  هم  يقد�سونها 

من فيه!
***

ال�سباب اليوم يف هذه املرحلة من الوعي والفعل فح�سب، 
وهم لن يتجاوزوها ب�سهولة و�سرعة.. فهم بانتظار املدد 
من اأجيال، اأ�سغر منهم رمبا، ما داموا قد فقدوا االأمل 

يف و�سول �سيء ممن �سبقهم.
ال يعرفون ما يريدون بال�سبط!

اأنهم يف حالة غ�سب و�سياع ومتزق بني  لكنهم يعرفون 
حد  راقية  قيم  وبني  �سائدة،  لكنها  وبائ�سة  قدمية  قيم 

املثالية لكنها مل ترت�سخ اأو ملا تولد بعد.
اإنهم يعرفون ما ال يريدونه وهذا هو االأمر املوؤكد، وقد 

حتركوا للتعبري عن رف�سهم له.
لكنهم، من جهة اأخرى، ال يعرفون ما يريدون بال�سبط! 

وهذا هو الو�سع الطبيعي يف امل�سرية الب�سرية.
رغم ذلك اأعرف اأنهم �سي�سلون!

م���������ق���������ال



يف  ما�سك  رييف  اإي��ل��ون  وامل��خ��رتع  املليونري  ول��د 
واأب  اأم كندية  1971 من  �سنة  اأفريقيا  جنوب 
1989 وكان قد  �سنة  انتقل اىل كندا  اإفريقي، 
بجامعة  لاللتحاق  عمره  من  ع�سرة  ال�سابعة  بلغ 
يف  االإلزامية  اخلدمة  من  وللهرب   Queen
اإىل جامعة  اإفريقيا، ثم غادر  اجلي�س يف جنوب 
�سعيًا   1992 �سنة   Pennsylvania
االأع��م��ال،  واإدارة  الفيزياء  يف  درا�سته  الإك��م��ال 
و�سهادتي  االقت�ساد  يف  �سهادة  على  ح�سل  وقد 

بكالوريو�س يف الفيزياء.
Pen - جامعة يف  تخرجه  بعد  ما�سك   ���رر 
للح�سول  كاليفورنيا  اإىل  يعود  اأن   sylvania
على �سهادة الدكتوراه يف جمال فيزياء الطاقة، 
لكنه ترك اجلامعة بعد يومني فقط من االلتحاق 
ب��ه��ا ت��زام��ن��ًا م��ع ظ��ه��ور خ��دم��ات االإن���رتن���ت يف 
العامل، فرتك درا�سته وتوجه اإىل �سوق العمل يف 
اأول  اأطلق  اإذ  واالإنرتنت،  االت�ساالت  تكنولوجيا 
للمواقع  دليل  Zip2 وهي عبارة عن  له  �سركة 
اخلدمة  ت��وف��ر  وك��ان��ت  االإن��رتن��ت،  على  املحلية 
النيويورك  ك�سحيفة  ال�سهرية  امل��واق��ع  لبع�س 
تاميز و�سحيفة �سيكاغو تريبيون، وقد كان ذلك 
املوقع �سببًا يف حتويل ما�سك اإىل مليونري يف وقت 
Co - �سركة ا�سرتت  اإذ  حياته،  من   ببكر 

paq �سنة 1999 �سركة Zip2 بقيمة 307 
ماليني دوالر نقدًا و34 مليونًا على �سكل اأ�سهم.

م�سروع  على  بالعمل  ما�سك  �سرع  ال�سنة  تلك  يف 
�سركة  يف  م��وؤ���س�����س��ًا  ���س��ري��ك��ًا  دخ���ل  اإذ  ج��دي��د، 
X.com ومل مير عام  للحواالت املالية تدعى 
�سركة  مع   X.com �سركة  واحد حتى ُدجمت 
اإن�ساء  اىل  االندماج  هذا  واأدى   Cnofinity
ال�سركة املعروفة اليوم با�سم PayPal التي ما 
لبثت �سركة eBay اأن ا�ستحوذت عليها مقابل 
1.5 مليار دوالر، وقبل اأن تتم عملية البيع ح�سل 

.PayPal ما�سك على %11 من اأ�سهم
لقد كان طموحًا ومتطلعًا اإىل اأبعد احلدود، ومل 

الواقع،  اأر�س  اأفكاره على  اأبدًا يف ترجمة  يرتدد 
فبعد zip2 وpaypal �سرع �سنة 2002 يف 
تاأ�سي�س �سركة جديدة متخ�س�سة يف تكنولوجيا 
الف�ساء تدعى space x بداأت نهجًا جديدًا يف 
بناء ال�سواريخ املر�سلة اإىل الف�ساء ومتكنت من 
اإعادة تدوير القطع املر�سلة للف�ساء وا�ستخدامها 
مرة اأخرى بتكلفة اأقل، ولقد كان ذلك اأحد اأهم 
اأدخلته  والتي  ما�سك  حققها  التي  االإجن���ازات 
كانت  وبذلك  اأبوابه،  اأو�سع  من  التاريخ  و�سركته 
�ساروخًا  تر�سل  خا�سة  �سركة  اأول   space x
لل�ساروخ  لها  رحلة  اأول  وكانت  الف�ساء،  اإىل 
ن�سف  حمل  الذي  املاأهول  غري    Falcon 9

طن من املوؤن اىل حمطة الف�ساء الدولية.
اأخ��رى  م��غ��ام��رة  ما�سك  ب���داأ   2008 �سنة  يف 
�سناعة  يف  املتخ�س�سة  اجل��دي��دة  �سركته  م��ع 
"تي�سال  ا�سم  حتمل  التي  الكهربائية  ال�سيارات 
 Roadster موتورز" بعد اأن اأعلن عن �سيارة
 96 اإىل  ال�سفر  م��ن  ال��ت�����س��ارع  على  ال��ق��ادرة 
ثانية،   3.7 غ�سون  يف  ال�ساعة  يف  كيلومرتًا 
تكفي  اأي��ون  ليثيوم  نوع  من  ببطارية  كما جهزت 
400 كيلومرت بعد كل عملية �سحن. وقد  لقطع 
Da -  ظظيت هذه ال�سركة بدعم كل من �سركة

lmer  االأملانيةToyota  اليابانية. يف �سنة 
بجائزة  تي�سال  �سركة  فازت   2013

�سيارتها  ع���ن  ال���ع���ام  ���س��ي��ارة 
كهربائية  �سيارة  ك��اأول   S
قطع  ع��ل��ى  ق����ادرة  عائلية 
عملية  كل  بعد  كم   426

 2017 �سنة  ويف  ���س��ح��ن، 
اأ�سبحت تي�سال موتورز �سركة 

ال�سيارات ذات القيمة ال�سوقية 
االأعلى يف الواليات املتحدة متفوقة 

بذلك على �سركة جينريال 
موتورز.

اهتمامًا  ما�سك  اأظهر   2015 �سنة  اأواخ��ر  يف 
ولقد  اال�سطناعي،  ال��ذك��اء  جم��ال  يف  وا�سحًا 
هذا  يف  متخ�س�سة  �سركة  تاأ�سي�س  يف  اأ�سهم 
���س��رك��ة  وه����ي   open AI ت���دع���ى  امل���ج���ال 
موقع  ما�سك  فيها  ��َغ��ل  ���سَ ربحية  غ��ري  اأب��ح��اث 
الذكاء  تطوير  اإىل  �سعت  وقد  امل�ساعد،  الرئي�س 
اال�سطناعي خلدمة الب�سر واالندماج معه، ومن 
�سنة  اجلديد  م�سروعه  عن  اأعلن  النقطة  ه��ذه 
2017 وهو Neuralink بنّية �سنع اأجهزة 
مل�ساعدة  الب�سري  الدماغ  �سمن  للزراعة  قابلة 

النا�س على االندماج مع التكنولوجيا.
مع اأن ملا�سك اإجنازات كثرية، وقد حقق طفرات 
يف تاريخه الطويل، اإال اأن اأكرب م�ساريعه واأكرثها 
لي�ست فكرة  اأنها  الب�سرية ورغم  تاأثريًا يف حياة 
مطروحة م�سبقًا لكنه قدمها مع حلول كاملة لكل 
م�سروع  وهو  خمتلفة،  وبطّلة  املحتملة  الثغرات 
م�سروع  وه��و   starlink الف�سائي  االإن��رتن��ت 
�سخم ذو تاأثري كبري ي�سل اإىل كل اأنحاء االأر�س، 
اإىل توفري خدمات  امل�سروع  وي�سعى ما�سك بهذا 
النائية  وال�سيما  العامل،  اأنحاء  كل  يف  االإنرتنت 
والفقرية منه التي ي�سعب اأن تتوفر فيها خدمات 
�سركة  اأطلقت  فقد  تناف�سية،  وباأ�سعار  االإنرتنت 
املا�سي  العام  من  اأيار  �سهر  مطلع   space x
الف�ساء  اإىل  �سناعيًا  ق��م��رًا   60
ب�سكل جتريبي، ولقد متكن اإيلون 
على  ل��ه  تغريدة  اأول  ن�سر  م��ن 
االأول  ت�سرين  �سهر  يف  تويرت 
با�ستخدام  ذات��ه،  العام  من 
االإنرتنت الف�سائي التجريبي،

عند �شماع هذا اال�شم 
يتبادر اإىل االأذهان 
الكثري من التقنيات 

وامل�شاريع ال�شخمة لها 
ب�شمة مهمة على وجه 
هذا العامل، منها ما مت 

اإطالقه وال�شروع يف 
ا�شتخدامه، ومنها ما 

ينتظره العامل ب�شغف. 
لدى اإيلون ما�شك �شرية 
ذاتية مثرية لالهتمام 

كثريًا وملهمة اىل اأبعد 
احلدود، ومن هذا املنطلق 

يقال اإن ق�شة فيلم 
اقُتب�شت   Iron Man
من �شخ�شيته، ولقد مت 

ت�شوير بع�ض امل�شاهد من 
الفيلم Iron Man2 يف 
�شركة Space X ، فمن 

هو اإيلون ما�شك؟

 

ال�����ذي دم����ج ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا
 باحلياة الع�سرية

اإيلون ما�سك

رفاه ح�سن
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اأبناءهم  ي�ساندوا  اأن  ونتمنى 
يف املباريات املقبلة، فاالأ�سود ا�ستجابوا وتفاعلوا 
وتوجيهات  العراقي  لل�سارع  املعنوي  الدفع  مع 
داخل  اأدائهم  اإيجابًا على  انعك�ست  التي  املدرب 

امللعب يف املباراة مع املنتخب االإيراين.
تطور وا�سح لالأ�سود

حاجم   نعيم  الريا�سي  ال�سحفي  اأ���س��اد  بينما 
باالأداء الذي قدمه منتخبنا الوطني يف مباراته 
العا�سمة  ج��رت يف  التي  اإي���ران  اأم���ام  االأخ���رية 
الت�سفيات  مناف�سات  �سمن  ع��ّم��ان  االأردن��ي��ة 
والتي  اآ�سيا  ونهائيات  قطر  ملونديال  امل��زدوج��ة 
بهدفني  االإي��راين  الفريق  على  الفوز  فيها  حقق 
مقابل واحد، واعترب اأن بطاقة التاأهل اإىل الدور 
مع  اليد  متناول  يف  للمجموعة  كمت�سدر  الثاين 

�سرورة عدم الرتاخي يف اللقاء املقبل.
بني  ملحوظًا  تطورًا  هناك  اأن  حاجم:  واأ�ساف   
االأوىل  مباراته  املنتخب يف  قدمه  الذي  امل�ستوى 
الت�سفيات  يف  م�سوارة  بداية  يف  البحرين  اأمام 
والتي خرجنا منها متعادلني بهدف، وبني اللقاء 
اجلهاز  بجهود  م�سيدًا  اي���ران،  اأم���ام   االأخ���ري 
على  التحول خالل فرتة ق�سرية  الفني يف هذا 
جدًا  �سعبًا  يعد  االأم��ر  ه��ذا  مثل  اأن  من  الرغم 

الفريق  فيها  يخو�س  التي  الكبرية  البطوالت  يف 
حاجم  ونا�سد  حم��دودة.  اأي��ام  �سمن  مناف�ساته 
وعدم  املقبلة  اللقاءات  خالل  الرتكيز  الالعبني 
اللعب بثقة زائدة وال�سيما اأن اأغلب املنتخبات يف 

تطور م�ستمر. 
فيما اأثنى حاجم على قدرة اجلهاز الفني الأ�سود 
جرت  التي  املتغريات  مع  التعامل  يف  الرافدين 
اإيران  اإح��راز  بعد  والعودة  اإي��ران  مواجهة  اأثناء 
على  وال�سغط  امل��ب��اراة  جو  اإىل  التعادل  ه��دف 
مرمى اخل�سم حتى جاءت راأ�سية  عالء عبا�س 
ملنتخبنا  الفوز  ال�سيالين  احلكم  �سافرة  لتعلن 
اأن مثل هذا االأمر قليل احلدوث  الوطني، مبينًا 
مع منتخباتنا الوطنيَّة التي عادة ما تنهار عندما 
تتلقى �سباكنا هدفًا. واأ�سار حاجم اإىل اأن اجلهاز 
التي ميكنه  املنا�سبة  الت�سكيلة  اإىل  تو�سل  الفني 
ملونديال  االأخرية  الت�سفيات  اإىل  فيها  ي�سل  اأن 
املقبلة  امل��ب��اراة  على  الرتكيز  يجب  لكن  قطر، 

وعدم التفكري اأبعد من ذلك يف هذه املرحلة.
فوز بجدارة وا�ستحقاق

قال  جنيب  اأرك��ان  ال�سابق  العراقية  الكرة  جنم 
عن فوز االأ�سود : لقد اأفرحنا الفوز الكبري الذي 

االإي���راين  املنتخب  على  االأ���س��ود  حققه 
وا�ستحقاق،  بجدارة  للمجموعة  وت�سدره 
حيث قدم اأبطالنا اأروع العرو�س يف املباراة التي 
اأجل �سمان املركز  للفريق من  كانت مهمة جدًا 
امللعب  داخ��ل  اأبطااًل  الالعبون  كان  لقد  االأول، 
عن  التاأهل  اهلل  �ساء  اإن  املباراة،  �سعوبة  برغم 
املجموعة وال�سري بخطى ثابته نحو نهائيات كا�س 

العامل يف قطر. 
دفعة معنوية 

الفوز  اأن  بنّي:  عودة  رحيم  الريا�سي  ال�سحفي 
الذي حققه االأ�سود على املنتخب االإيراين اأعطى 
املباريات  لك�سب  عالية  معنوية  دفعة  الفريق 
املباراة  املجموعة،  عن  التاأهل  اأج��ل  من  املقبلة 
االإي��راين  املنتخب  لكون  اإط��الق��ا  �سهلة  تكن  مل 
االأ�سود  لكن  ج��دًا،  القوية  االآ�سيوية  الفرق  من 
يف  اأقيم  ال��ذي  الكبري  الديربي  يف  كلمتهم  قالو 
بقتال  االأ�سود  وك�َسَبه  عمان  االأردنية  العا�سمة 
العراقي  ال�سعب  اأب��ن��اء  خالله  م��ن  اأف���رح  رائ��ع 
الغايل، اأمتنى اأن ي�ستمر االأ�سود على هذا املنوال 
الرائع ويف النهاية الو�سول اإىل املونديال العاملي.  

اإذ انتهت املباراة بثنائية عراقية اأدخلت االأفراح 
وامل�سرات اإىل نفو�س اأبناء �سعبنا الغايل ليت�سدر 
االأ�سود املجموعة بجدارة وا�ستحقاق. عن الفوز 
العراقي  املنتخب  م��درب  حت��دث  وال��غ��ايل  املهم 

كاتانيت�س بعد املباراة قائاًل: 
فرحت كثرياً بالنتيجة

الرجويل  اأدائ��ه��م  على  الالعبني  اأهنئ  "اأواًل 
خاللها  من  قالوا  اإذ  االي���راين،  املنتخب  اأم��ام 
هذه  مثل  يف  العراقي  ولل�سعب  للعراق  م��ربوك 
عاماًل  الفوز  يكون  اأن  اأمتنى  ال�سعبة،  الظروف 
كاتانيت�س:  واأ�ساف  وازدهاره"،  ل�سعادته  كبريًا 
"لقد فرحت كثريًا بالنتيجة، لكني اأفكر اأكرث يف 
مبارياتنا املقبلة فالفوز مهم، لكن العمل واجلدية 
اأعرف  حقيقة  مباراة،  كل  يف  مطلوبة  والواقعية 
ج��ي��دًا اإره��ا���س��ات ال��دي��رب��ي ال��ع��راق��ي االإي���راين 

على  وركزت  �سعيت  لهذا  به،  املحيطة  للظروف 
بعيدًا عن  يلعبوا كرة قدم وريا�سة  اأن  الالعبني 

اأي توتر مرافق للمباراة".   
الالعبون واحلافز

لرئي�س  ال��ث��اين  ال��ن��ائ��ب  ج��ب��ار،  علي  ق��ال  فيما 
النف�س  : كنا منني  القدم  العراقي لكرة  االحتاد 
اأن  بعد  يكون هنالك تكرمي حكومي لالعبني  اأن 
حققوا االنت�سار الكبري على املنتخب االإيراين يف 
اإدخال  من  خاللها  متكنوا  جدًا  ع�سيبة  مباراة 
اأ�سود  اأن  اإال  الفرحة اإىل قلوب ال�سعب العراقي، 
مقومات  اأب�سط  اإىل  يفتقدون  مازالوا  الرافدين 
النجاح، ومع ذلك فاجلميع عازمون على تكرار 
االنت�سار واإ�سعاد اجلماهري يف املباريات املقبلة، 
الو�سول  على  ق��ادرون  الفتية  ه��وؤالء  اأن  واأ�ساف 
الت�سفيات، ومن ميتلك هذه  اأبعد نقطة يف  اإىل 

لتحقيق  م�سواره  يوا�سل  اأن  ي�ستطيع  االأ�سماء 
احللم الذي طال انتظاره.

انتفا�سة ولي�ست مباراة
القدم  لكرة  املركزي  العراقي  اأما ع�سو االحتاد 
عّمان  ملعب  يف  حدث  ما  اإن  فقال:  زغري  كامل 
كان انتفا�سة كبرية حتتاجها الريا�سة يف االأيام 
املقبلة، واأ�ساف اأن الفوز على املنتخب االإيراين، 
يف  الدائم  وال�سيف  اآ�سيا  منتخبات  اأه��م  اأح��د 
اأثلج  اإذ  خا�سة  نكهة  له  العامل،  كاأ�س  بطوالت 
عن  ناهيك  اجلماهري،  فرحة  وحقق  ال�سدور 
االأوىل،  البطاقة  على  مناف�س  مبنتخب  االإطاحة 
املباراة املقبلة �ستكون اأهم من ال�سابقة و�سنلعب 
بال�سدارة،  االن��ف��راد  اأج��ل  من  الروحية  بنف�س 
ون�سكر اجلماهري التي ح�سرت اإىل ملعب املباراة 
بغداد،  م��ن  ج��اءت  اأو  االأردن  يف  اأك��ان��ت  ���س��واء 

اأ�شدل قبل اأيام ال�شتار 
على اأهم املالحم الكروية 
االآ�شيوية بني منتخبنا 
الوطني واملنتخب االإيراين 
�شمن ت�شفيات اآ�شيا املوؤهلة 
اإىل نهائيات كاأ�ض العامل 
2022، اإذ قدم االأ�شود يف تلك 
املباراة م�شتوًى رائعًا جدًا، 
فقد ت�شّيد االأ�شود جمريات 
املباراة، وال�شيما يف �شوطها 
الثاين الذي كان عراقيًا 
خال�شًا،

ب����ه����ديف م���ي���م���ي وع���ب���ا����ض
الأ�سود يزرعون الفرح يف مدن 

العراق 

كتب/ اأحمد رحيم نعمة

�سرغام ا�سماعيل

عالء عبا�س

ب�سار ر�سن

ميمي
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�سلبيًا  اجلوية  القوة  ن��ادي  فريق  تعادل  بينما 
مع مولودية اجلزائر يف ملعب فران�سو حريري 

باأربيل.
ال�سرطة اأوفر حظًا

�سد  ال�سرطة  نادي  فريق  لعبها  جميلة  مباراة 
الفريق  ، متكن  نواك�سوط  املوريتاين يف  النادي 
جمريات  على  ال�سيطرة  من  خاللها  العراقي 
حمقق،  هدف  من  اأك��رث  اأ�ساع  اأن  بعد  املباراة 
االآخر  يف  كلمته  قال  الزهرة  عبد  عالء  اأن  اإال 
اأح����رز ه���دف ال��ف��وز ل��ف��ري��ق��ه ليكون  ع��ن��دم��ا 
التي  املقبلة  للمباراة  مريح  و�سع  يف  االأخ�سر 
�ستكون �سهلة عليه بالتاأهل اإىل النهائي للبطولة 
مل  فيما  ملعبه.  على  �ستجري  لكونها  العريية 
لالعبيه  اأتيحت  التي  الفر�س  ال�سقور  ي�ستغل 
يف مباراتهم اأمام فريق نادي مولودية اجلزائر 
اأق��ي��م��ت ع��ل��ى ملعب ف��ران�����س��و ح��ري��ري،  ال��ت��ي 
�سعبة،  لل�سقور  القادمة  امل��ب��اراة  �ستكون  اإذ 

وال�سيما اأنها �ستقام يف اجلزائر.
القيثارة وال�سقور وحظوظهما

الكرة  احت��اد  يف  ال�سابق  احلكام  جلنة  رئي�س 
ال��ع��راق��ي ط����ارق اأح��م��د حت���دث ع��ن حظوظ 
الفريقني يف مبارياتهما املقبلة قائاًل: اإن فريق 
نادي ال�سرطة �سمن التاأهل اإىل املربع الذهبي 
الفريق  على  الكبري  ال��ف��وز  بعد   0/90 بن�سبة 
بهدف،  جمهوره  وب��ني  اأر���س��ه  على  امل��وري��ت��اين 
حيث قدم الفريق العراقي مباراة رائعة ا�ستحق 
للفريق  اأت��وق��ع  ال��ث��الث،  ال��ن��ق��اط  خاللها  م��ن 
امل�ستوى  ظل  يف  النهائي  اإىل  والو�سول  التاأهل 
وال�سيما  امل��ب��اري��ات،  يف  يقدمه  ال���ذي  ال��ع��ايل 
اأما  الالعبني.  من  مميزة  جمموعة  ي�سم  اأن��ه 
ف��ري��ق ن���ادي ال��ق��وة اجل��وي��ة ال���ذي �سيع ثالث 
مولودية  فريق  اأم��ام  اليد  مبتناول  كانت  نقاط 
�ستكون  املقبلة  مباراته  اأن  فاأعتقد  اجل��زائ��ر 
�سعبة وال�سيما اأنه �سيلعب على اأر�س اخل�سم، 
مباراتهم  يف  مميزًا  عر�سًا  قدموا  فال�سقور 
اأمام  الت�سرع  لكن  حريري،  فران�سو  ملعب  على 
املرمى �سّيع النقاط الثالث، وال�سيما اأن الفريق 
اأجل  اجلزائري لعب بطريقة دفاعية بحته من 
متنياتنا  ل��ه،  خطط  ما  وحقق  التعادل  �سمان 

بتاأهل الفريقني اىل املرحلة احلا�سمة.   
القيثارة وكاأ�ض البطولة العربية 

ال�سرطة  ونادي  العراقي  الوطني  املنتخب  جنم 
االنت�سار  اأن  حقيقة  ق��ال:  الزهرة  عبد  ع��الء 
الذي حققه فريقنا على الفريق املوريتاين كان 
املباراة  من  باالقرتاب  �ساعدنا  وقد  جدًا  مهمًا 
اأ�سعنا  بل  رائعة،   مباراة  قدمنا  لقد  النهائية، 
واأ�ساف  املباراة،  تلك  االأه��داف يف  العديد من 
�سعبة  ظ��روف  يف  امل��ب��اراة  خا�س  الفريق  اأن 
وابتعاد فريقنا لفرتة عن  الدوري  توقف  نتيجة 
عانينا  لقد  حقيقة  الر�سمية،  املباريات  خو�س 
كانت  املباراة  وكذلك  املتكررة  االإ�سابات  من 
يف ملعب املناف�س وبني اأن�ساره، لكننا يف االآخر 
اإن  نتمناه،  كنا  ما  وه��ذا  الفوز  بنتيجة  خرجنا 
من  العربية  البطولة  ك��اأ���س  �سيكون  اهلل  �ساء 
يف  �سك  اأي  ب��دون  اخل�سراء  القيثارة  ن�سيب 
الفريق يف  يقدمها  التي  الرائعة  امل�ستويات  ظل 

املباريات. 
خطوات واثقة

اأما الدويل حممد حميد فقال: اإن االأخ�سر قدم 
خطف  املوريتاين  الفريق  اأم��ام  رائعة  م��ب��اراة 
م�سوارًا  قاطعًا  ال��ث��الث  النقاط  خاللها  م��ن 
للبطولة  النهائية  االأدوار  اإىل  بالو�سول  كبريًا 
برغم  حاالته  باأح�سن  مير  فالفريق  العربية، 
توقف الدوري، اإال اأن الفريق ا�ستطاع اأن يخطو 
العايل  م�ستواه  على  ويحافظ  واث��ق��ة  خ��ط��وات 
خالل املباريات، اإن �ساء اهلل �سيكون الفريق يف 
بهمة  االأبطال  كاأ�س  ويخطف  اخلتامية  املباراة 
من  الكبرية  وامل���وؤازرة  االإدارة  ودع��م  الالعبني 

جماهري القيثارة الوفية. 
فوز كان يف متناول اليد

جنم خط دفاع ال�سقور علي بهجت تطرق اإىل 
يف  ق��ائ��اًل:  املقبلة  مباراته  يف  الفريق  حظوظ 
اأ�سعنا  اجلزائر  مولودية  فريق  اأم��ام  مباراتنا 
الفريق  لعب  فقد  ال��ي��د،  متناول  يف  ك��ان  ف���وزًا 
اجلزائري متحكمًا يف املناطق الدفاعية، ورغم 
ذلك اأتيحت ملهاجمينا الكثري من الفر�س التي 
متعادلني  لنخرج  ال�سحيح  بال�سكل  ت�ستغل  مل 
للمباراة  ال��ع��دة  �سنعد  اهلل  ���س��اء  اإن   �سلبيًا، 

امل��ول��ودي��ة،  ملعب  ع��ل��ى  �ستكون  ال��ت��ي  املقبلة 
بها  الب��اأ���س  امل��ب��اراة  عن  تف�سلنا  التي  الفرتة 
بامل�ستوى  للظهور  املكثف  ا�ستعدادنا  خالل  من 
العايل وبالتايل ك�سب اللقاء والتاأهل اىل املربع 
الذهبي، وهذا ما نخطط له ، فال�سقور قادرة 

�ساء  اإن  املرحلة  اجتياز  على 
املباراة  يف  طرفًا  لنكون  اهلل 
جماهرينا  ون��ف��رح  النهائية 
الوفية التي وقفت مع الفريق 

يف املباريات.
رغم ال�سعوبة 

�سنتاأهل
اإبراهيم  اأحمد  ال��دويل  اأم��ا 
ال�سقور  حظوظ  اإن  ف��ق��ال: 
مع  املقبلة  املباراة  يف  قائمة 
�ساء  اإن  اجل��زائ��ر،  مولودية 
اهلل �سنفوز برغم اللعب على 
جماهريهم،  وب��ني  اأر���س��ه��م 
ف���ال���ف���ري���ق ال���ع���ري���ق ي�����س��م 
جم���م���وع���ة م����ن ال��الع��ب��ني 
امل��م��ي��زي��ن ب��ا���س��ت��ط��اع��ت��ه��م 
ت��ق��دمي االأف�����س��ل يف امل��ب��اراة 
امل���ق���ب���ل���ة، ف���ال���ف���رتة ال��ت��ي 
جيدة  امل��ب��اراة  ع��ن  تف�سلنا 
بال�سكل  التهيوؤ  وبا�ستطاعتنا 
اإذ  ال��ل��ق��اء  حل�سم  االأف�����س��ل 
لي�س  اجل��زائ��ري  الفريق  اأن 
اليقهر،  الذي  الفريق  بذلك 
الفوز  اىل  االأق���رب  كنا  فقد 
انتهت  ال��ت��ي  م��ب��ارات��ن��ا  يف 
ب��ال��ت��ع��ادل ال�����س��ل��ب��ي، وال��ت��ي 
من  جمموعة  فيها  اأ�سعنا 
ال��ف��ر���س ال�����س��ه��ل��ة. ع��م��وم��ًا 
�ستكون  ال��ق��ادم��ة  م��ب��ارات��ن��ا 

�سيلعب  اجلزائري  الفريق  اأن  وال�سيما  �سعبة، 
على اأر�سه وبني جماهريه اإال اأننا �سنقول كلمتنا 
امل��ب��اراة  و�ستنتهي  االأخ�����س��ر  امل�ستطيل  داخ��ل 
ونفرح  الذهبي  امل��رب��ع  اإىل  ون��ت��اأه��ل  لل�سقور 

جماهرينا الوفية.   

اختتمت قبل اأيام مباريات 
الدورال�شاد�ض ع�شر لبطولة 

االأندية العربية االأبطال 
بفوز ثمني لفريق نادي 

ال�شرطة على م�شت�شيفه  
فريق نواذيبو املوريتاين 

بهدف لال�شيء اأحرزه جنم 
املنتخب الوطني والقيثارة 

عالء عبد الزهرة لي�شع 
الفريق قدمًا يف نهائي 

البطولة،

 

يف البطولة العربية لكرة القدم

القيثارة

ال�سقور 
تت�ساعد حظوظها.. 

والقلق ي�سطاد  
كتب/ اأحمد رحيم نعمة

حمادي احمد

اجمد عطوان

امين ح�سني
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نظرًا  ك��ب��ريًا  تعبًا  ه��ن��اك 
قامو�سه  اأ�سبح  الذي  ال��دوري  اإقامة  لطول 

معروفًا.. يبدا وال اأحد يعلم متى ينتهي؟! 
بدايات ونهايات مبهمة

كحّكام  نحن  يقول:  تركي  ح�سني  احلكم 
التوقف  ه��ذا  عندنا  ي��ط��ول  اأي�سا  �ساحة 
املنظومة  هذه  من  جزء  فنحن  به،  ونتاأثر 
العراقي  االحت���اد  يعي�سه  ال���ذي  وال��و���س��ع 
غري  النخبة  دوري  تنظيم  يف  القدم  لكرة 
م�ستقر يق�سي على اأي اأمل بتطوير كرتنا، 
للتطور،  االأ�سا�س  هو  املنتظم  ال��دوري  الأن 
ولن  ال����وراء،  اإىل  ن�سري  نبقى  وب��غ��ريذل��ك 
اأوبجهود  باحلظ  اإال  االإن��ت�����س��ارات  نحقق 
فردية، لكن ناأمل اأن تزول كل هذه العقبات 
وهذه التوقفات واأن يكون لنا دوري مثل اأي 
دوري عربي اأوعاملي نعرف متى يبداأ وتاريخ 
ال�سرق  من  العامل  دوري��ات  اأن  اإذ  نهايته،  
اإىل الغرب انتهت يف ن�سفه االأول وما زال 
حاليًا..  ومتوقف  االأوىل  االأدوار  يف  دورينا 
اأعتقد اأن هذا املو�سم �ستكون نهايته مابعد 

�سهر اآب 2020!
فقدان املتعة والت�سويق

با�سم قا�سم، مدرب فريق الزوراء، كان له 

اأن قرارات التاأجيل تفقد  اأو�سح فيه:  راأي 
الدوري الكروي الكثري من املتعه والت�سويق 
الذي يدفع اجلميع ثمنها ب�سبب طول مدة 
تذبذب   يف  تت�سبب  احلالة  وه��ذه  ال���دوري، 
لعب واأداء الفرق التي جتدها تارة يف اأف�سل 
كل  امل�ستوى،  دون  اآخ��رى  وت��ارة  م�ستوياتها 
هذا هو هدر جلهد ووقت الكادر التدريبي 
اأطول  دورينا  اأن  ن�ساهد  ولهذا  والالعبني 

دوري يف العامل. 
توقفات اإيجابية و�سلبية

�سالم �ساكر، العب نادي الطلبة، يرى: اأنه 
الالعبني  على  التوقفات  توؤثر  تاكيد  بكل 
الالعب  كان  ف��اإذا  اأي�سًا،  نف�سيتهم  وعلى 
للدخول  وم�ستعدًا  م�ستواه  قمة  ويف  جاهزًا 
يف اأجواء اللعب واملناف�سة، يح�سل التوقف 
ونف�سيته  بجهوده  يعود  الالعب  وكاأن  فجاأة 
اأول مرة،  اىل نقطة ال�سفر التي بداأ منها 
اأحيانًا تكون هذه التوقفات اإيجابية لالعب 
جاهزة  غري  لياقته  اأن  او  م�سابًا  كان  اإذا 

للعب. 
التوقف ليخدم الالعب

لل�سناعات،  ف��ري��ق  ك��اب��ن  خ��ل��ف،  اإي����اد 
هذا  اأن  مبينًا:  التوقف  م�ساوئ  اىل  اأ�سار 
واملدرب  الالعب  نف�سية  على  يوؤثر  التوقف 
الكادر برمته، فهو م�ستمر يف خطته  وعلى 
تق�سيم  ويعرف  املقررة  اليومية  وتدريباته 
يومه، لكن عندما يتوقف الدوري فجاأة والي 
اأمر كان تنقلب االأمور كلها مايدفع املدرب 
اإىل اإعطاء راحة اأو اإجازة مفتوحة لالعب، 
كيف  والي��ع��رف��ون  لهم  �سدمة  تكون  وه��ذه 

وكيف  التمارين  يجرون 
التوقف، يف كل  اأية فرتة هذا  واإىل  يبداأون 
االأحوال التوقف اليخدم الالعب ويوؤثر على 

جمريات الدوري ويت�سبب يف تاأخريه.
التوقف يوؤثر على املحرتفني 

اأي�سًا
املحرتف النيجريي )رحيم اأوالبي( كان له 
راأي عندما قال: اأن التوقفات الكثرية تربك 
عمل اجلميع من كادر تدريبي اإىل العبني، 
اجل��دي��دة  وي�سع  ح�ساباته  يعيد  امل���درب 
حما�سهم،  يفقدون  والالعبون  عنها  بدياًل 
واأم����ور اأخ���رى حت��دث عند ال��ت��وق��ف، اأم��ا 
اأولها  متاهات  يف  فندخل  كمحرتفني  نحن 
الالعبني  فاأغلب  النادي  مع  العقد  تاريخ 
انتهاء  مع  عقدهم  نهاية  تكون  املحرتفني 
اأي  الكرة  احت��اد  ال��دوري ح�سبما مقرر يف 
اأنه يبداأ بح�ساب وينتهي يف يوم نخ�س�سه، 
متى  ن��ع��رف  ف��ال  ال����دوري  ت��وق��ف  اإذا  لكن 
يف  البقاء  علينا  �سعبًا  يكون  لذلك  ينتهي، 
هذه  ال���دوري،  مت��دد  اإذا  االأخ���رية  االأ�سهر 
ك��روي،  مو�سم  ك��ل  يف  منها  نعاين  احل��ال��ة 
مو�سحًا: اأنا لعبت مع اأكرث من فريق عراقي 
واأعاين جدًا من م�ساألة طول اإقامة الدوري 
اأن الدوري �سيطول  اأعتقد  ويف هذا املو�سم 

ب�سبب التوقفات احلالية.

برغم حتديد مدة اإقامته وانتهائه من قبل 
العراقي،  الكرة  احتاد  يف  امل�سابقات  جلنة 
دون  ح��ال��ت  امل�ستمرة  ال��ت��اأج��ي��الت  اأن  اإال 
االأم��ور  ه��ذه  املنا�سب.  ال��وق��ت  يف  انتهائه 
اإمكانية  على  توؤثر�سلبًا  وم��ازال��ت  ك��ان��ت 
العراقية.  الفرق  م�ستوى  و�سعف  الالعبني 
ع���ن ال��ت��وق��ف��ات وت��اث��ريه��ا ع��ل��ى ال����دوري 
ال�سبكة" قامت باحلديث  "جملة  العراقي، 
م��ع ع��دد م��ن امل��درب��ني وال��الع��ب��ني يف هذا 

اال�ستطالع: 
توقفات مربكة

�سك  اأي  بدون   : يقول  اأحمد  امل��درب ح�سن 
فاإن  اأغلب املدربني يعانون من تلك التوقفات 
على  وت��وؤث��ر  التدريبي  املنهاج  تربك  الأنها 

وانخفا�سها،  التدريبات  وترية  رفع  عملية 
بدنيًا من جهة  الالعبني  النهاية  فت�سر يف 
اأنها  اعتبار  اأخرى،على  جهة  من  ومعنويًا 
ت�سعف حالة االندفاع عند الالعبني، ب�سبب 
االبتعاد عن اأجواء املناف�سة، هذه التوقفات 

عبارة عن اإرباك وا�سح.
توقف اإجباري

نادي  العب  �سباح  نبيل  الالعب  قال  فيما 
وج��دول��ة  املفاجئ  التوقف  اإن   : ال�سرطة 
املباريات يف كل جولة نح�سب فيها ح�سابنا 
اأن يكون هناك توقف مفاجئ  يف الدوري اأو 
يف جولة ما اأو يف اأ�سبوع ما، لهذا قد نكون 
م�ستعدين لهذا التوقف، نحن قد تعلمنا اأن 
يكون يف دورينا ويف كل مو�سم كروي هناك 

توقف �سواء اأكان اإراديًا او غري اإرادي ولهذا 
يكون دورينا طوياًل جدًا.

متى ينتهي؟!
التاأجيالت  اأن  اأو�سح:  املدرب كرمي جا�سم 
م�سرية  بها  التي مرت  والتوقفات  امل�ستمرة 
دوري النخبة العراقي وعدم وجود روزنامة 
توؤثر  ال���دوري  ملباريات  خا�سة  ج��داول  اأو 
جميع  وم�سرية  ال���دوري  و�سع  على  ك��ث��ريًا 
الالعبني  على  كذلك  فيه،  امل�ساركة  الفرق 
اأنف�سهم ب�سكل وا�سح، وال�سيما اأن لها تاأثريًا 
كبريًا على و�سعنا نحن كمدربني.. اإن طول 
�سهر  اإىل  وو�سوله  ال���دوري  اإق��ام��ة  مرحلة 
متوز او اآب يوؤثر على و�سع جميع  الالعبني 
من الناحية النف�سية الأنني �سخ�سيًا اأرى اأن 

يبدو اأن الدوري الكروي 
العراقي ي�شري على خطى 
املوا�شم املا�شية،اإذ يبداأ 
وال اأحد يعلم متى ينتهي، 
ففي املوا�شم املا�شية 
اأخذ الدوري ق�شطًا كبريًا 
من الوقت بحيث دخل 
مو�شوعة غيني�ض لالأرقام 
القيا�شية من حيث طول 
فرتة اإقامته، 

 

!
الدوري

يدخل مو�سوعة غيني�ض 
للتاأجيالت القيا�سية

ب�سبب التوقفات ال�سطرارية 

بغداد / اأمرية حم�سن 

السنة الرابعة عشرة العدد )348( 25 تشرين الثاني 2019 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

71 ري��������اض��������ة70



ت��اري��خ  اأ���س��غ��ر لع���ب يف 
الدوري الإجنليزي 

اأ�شبح الالعب االإنكليزي ال�شاب تامي اأبراهام مهاجم ت�شيل�شي 
اأ�شغر العب يف تاريخ الدوري االإنكليزي يحرز هدفني على 
االأقل يف ثالث مباريات متتالية، وهو الالعب الثالث الذي 

يحقق هذا االإجناز يف تاريخ البطولة وهو يف احلادية 
والع�شرين اأو دون ذلك. 

اإعداد/ جملة "ال�سبكة 
العراقية"

"هاتريك"  اأه��داف  ثالثة  اأبراهام  و�سجل 
م�سيفه  م���رم���ى  يف  ت�����س��ي��ل�����س��ي  ل��ف��ري��ق��ه 
يف   2  -  5 ت�سيل�سي  ليفوز  وولفرهامبتون 

املرحلة اخلام�سة من الدوري االإجنليزي.
من  كل  يف  هدفني  �سجل  قد  اأبراهام  وكان 
فريقي  اأم��ام  ال�سابقتني  الفريق  مباراتي 
لي�سبح  �سيتي  ونورويت�س  يونايتد  �سيفيلد 
ثالث العب يحقق هذا يف تاريخ البطولة بعد 
الربتغايل كري�ستيانو رونالدو خالل م�سريته 
مع مان�س�سرت يونايتد يف 2006 وديلي اآيل يف 
اأبراهام  وت�سدر  توتنهام.  فريق  مع   2017
هذا  بعد  االإنكليزي  ال��دوري  ه��دايف  قائمة 

الهاتريك.
اإنكليزي  الع��ب  اأول  اأب��راه��ام  اأ�سبح  كما 
جنح  اأن  منذ  لت�سيل�سي  هاتريك  ي�سجل 
االأ���س��ط��ورة ف��ران��ك الم��ب��ارد يف ه��ذا عام 
وق��ال  بولتون،  اأم���ام  امل��ب��اراة  خ��الل   2011
اأبراهام : اأمتنى اأن يكون هذا هو مو�سمي، 

اأن  اأوا�سل االجتهاد وع��ل��ّي 

يف التدريب ويف كل مباراة الإثبات ذاتي.
 تامي اأبراهام 

ولد تامي يف العا�سمة لندن عام 1997 من 
اأكادميية  اإىل  وان�سم  املولد  نيجريي  اأب 
مع  ولعب  فقط،  اأع��وام   7 وعمره  ت�سيل�سي 
مو�سم  لل�سباب  ممثاًل  ال��دوري  يف  الفريق 
 8 ي�سجل  اأن  وا���س��ت��ط��اع   ،2016-2015
مباريات حتى   9 و�سنع هدفني يف  اأه��داف 
باري�س  ح�ساب  على  بالبطولة  الفريق  ج  ت��ورِّ

�سان جريمان.
النادي  دفع  ت�سيل�سي  �سباب  مع  تامي  تاألق 
دوري  يف  �سيتي  ب��ر���س��ت��ول  اإىل  الإع���ارت���ه 
ت�سامبيون�سيب، حيث متكن من ت�سجيل 26 
هدًفًا و�سنع 4 خالل 48 مباراة لعبها على 
البطولة،  ه��دايف  ثاين  وك��ان  املو�سم،  م��دار 

رغم اأن الفريق حّل يف املركز ال�17.
وح�سل اأبراهام على خطوة اأكرب يف مو�سم 
2017-2018 حني اأعري اإىل �سوانزي �سيتي 
اأن  املو�سم  خ��الل  وا�ستطاع  برميريليج  يف 
منها  العديد  و�سناعة  اأه���داف   8 ي�سجل 
يف  ال��ف��ري��ق  م��ع  لعبها  م���ب���اراة   39 خ���الل 

البطوالت كافة.
عن�سرية

عمر  يف  وه��و  اأب��راه��ام  اأن  من  الرغم  على 
ال�22 فقط ا�ستطاع اأن ي�سجل 70 هدًفًا على 
م�ستوى الفريق االأول، مل ينج من عن�سرية 
ركلة  اأه��در  حني  دعمه،  عليهم  يتوجب  من 
ال�سوبر  ك��اأ���س  يف  ل��ي��ف��رب��ول  اأم����ام  ج���زاء 
االأوروب������ي، ف��اأت��ت ال��ت��ج��اوزات م��ن جانب 

جماهري ت�سيل�سي.
ه���داف ال����دوري االجن��ل��ي��زي ال���ذي اأح���رز 
املباراة  عقب  حدث  ما  تذكر  اأه��داف،   10
"اأتذكر اأنني حتدثت اإىل والدتي، لقد كانت 
اأمًرا  لي�س  بالتاأكيد  وتبكي..  للغاية،  متاأثرة 
اأمي  للهجوم،  اأن ترى جنلك يتعر�س  جيًدا 
كانت تفكر، ملاذا هو؟" وتابع: "بالن�سبة يل، 
كثرًيا،  يوؤثر علّي  االأمر ال  اأنا �سخ�س قوي، 
االأ�سخا�س  على  يوؤثر  اأن  املمكن  من  لكن 

الذين ال ميتلكون �سخ�سية مثلي."
اأحرز  حني  �سخ�سيته  قوة  اأبراهام  واأثبت 
ب�سكل  لعبها  مباريات   3 اأول  يف  اأه��داف   7
اأ�سا�سي مع ت�سيل�سي بعد عن�سرية جماهري 
فريقه �سده، كما ظهر يف اأول مباراة ر�سمية 

مع منتخب بالده يف اأكتوبر املا�سي.
رحلة دولية

حتت  االإنكليزي  املنتخب  مع  اإبراهام  لعب 
18 و19 عامًا، وكذلك حتت 21 عامًا، كما 
منا�سبتني  االأول يف  املنتخب  قمي�س  ارتدى 
ت�سرين  يف  واأملانيا  ال��ربازي��ل  اأم��ام  وديتني 
موؤهاًل  يظل  لكنه   ،2017 ع��ام  من  الثاين 
لكون  ن��ظ��رًا  ن��ي��ج��ريي��ا،  منتخب  م��ع  للعب 
والديه من ذلك البلد االإفريقي، كما اأنه مل 
ي�سارك يف مباريات ر�سمية بعد مع املنتخب 

االإجنليزي االأول.

ه������داف وجن�����م ت�����س��ي��ل�����س��ي 

تامي اأبراهام
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اأ�سجع ال�سجعان �سيهزم
اإن كان غبيًا اأو عنيداً!

بريكلي�ض:

احمد لطفي ال�شيد يكتب:
�سباب اليوم اف�سل منا لأننان 

تربينا على العبودية!

ال�سغرية:
جناة

ح���ي���اة يف  ا��������س�������رار 

مل تدخل مدر�سة يف حياتها وكان 
والدها يربطها يف غرفة النوم!

االي������ام

ارشيف واعداد عامر بدر حسون
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كان  فقد  عجيبة..  �سارمة  طقو�سها  وكانت  الع�سور،  كل  يف  امل�ستبدين 
اأم ال، فيلقى به  اإذا ما ولد يعر�س على الكبار ليقرروا هل يربى  الطفل 
يف العراء لتخترب قدرته على احلياة.. فاإذا اجتاز االمتحان �ُسلم الأهله.. 
فيبقى لديهم حتى ال�سابعة ثم ينتقل اإىل الدولة لت�سرف على تربيته تربية 

ريا�سية ال حتتل فيها املو�سيقى او الفنون �سوى املكان الثاين.
واإذا ما بلغ الع�سرين بداأ بالتدريب الع�سكري الذي يق�سي فيه حياته كلها، 

اإذ كان حمرمًا على االأ�سبارطي اأن ي�ستغل بالتجارة اأو ال�سناعة..!
وقد و�سف بريكلي�س الدميقراطية االأثينية 
جتتاج  اأن  ق��ب��ل  األ��ق��اه��ا  ال��ت��ي  خطبته  يف 
املاأ�ساة..  وتتم  مدينته  اأ�سبارطة  جيو�س 
م�ساهدتها،  من  القدره  اأنقذه  ماأ�ساة  وهي 

اإذ مات قبل الف�سل االأخري منها..
قال بريكلي�س:

من  ا�ستعرناه  ثوبًا  لب�ست  حكومتنا  "اإن 
بالد اأخرى..

بل هي من اأر�سنا ونفو�سنا..
ونحن منوذج جلرياننا جميعًا الأن حكومتنا 
واإمنا  االأقلية  اأيدي  لي�ست يف  الدميقراطية 
ت�سمن  وقوانيننا  االأغلبية  اأي���دي  يف  ه��ي 
العام  وال���راأي  ح��ق،  �ساحب  لكل  العدالة 
عندنا يرحب بالنبوت ويكرمه يف اأي ميدان 
النظرات  ن��وج��ه  ون��ح��ن ال  م��ي��ادي��ن��ه..  م��ن 
ا�ستمتع  م��ا  اإذا  جل��ارن��ا  اخلبيثة  ال�����س��ود 
من  حق  على  يعتد  ومل  بطريقته،  بحياته 

حقوقنا.
"اإننا نحرتم القانون اإذا ما حمى املظلوم، 
املكتوبة  غري  القوانني  تلك  اأي�سًا  ونحرتم 

التي جتلب العار على من ال يحرتمها".
فقط،  للمادة  لي�ست  دميقراطيتنا  "واإن 
فقد اأقمنا للروح اأكرب املعابد، واإن اجلمال 
الذي تتميز به مدنيتنا يف كل �سيء لي�سرح 

القلب وي�سر العني".
ماآله  ال�سر  يف  يتم  ما  اأن  ونوؤمن  �سيا�ستنا  حول  وجنادل  نناق�س  "اإننا 
الف�سل.. ونعد من ناأى بنف�سه عن احلياة العامة ال مواطنًا م�ساملًا واإمنا 

كّمًا مهماًل ال خري فيه".
عليه  مقبلون  هم  ما  مقدمًا  يعرفون  الذين  هم  ال�سجعان  اأ�سجمع  "اإن 

ويتدبرونه ال من يقتحمونه بغباء وعناد يكون ماآله الهزمية".
اإنها  �ساحبه..  به  اآمن  الذي  النفاق  من  نوعًا  بريكلي�س  خطبة  تكن  ومل 

اأ�سبه بخطب ت�سر�سل وروزفلت يف الع�سر احلديث.
ولعل زعماء الدميوقراطية االآن يف حاجة اإىل ن�سخة من هذا اخلطاب!!

الذي  كلينبت�س  وك��ان  ورم��زه��ا،  الدميقراطية  مهد  اأثينا  كانت  وق��د 
ا�سرتك يف طرد الطغاة عام 509 قبل امليالد ثم اأ�سبح زعيم العامة 
هو اأول من قرر د�ستورًا �سعبيًا لالنتخاب وحدد �سلطات جمل�س العامة، 
اأهايل  وكان االنتخاب يتم علنًا وينعقد املجل�س كل عام ويح�سره كل 

اأثينا..
عليها  ق�سى  حتى  اليونان  �سيدة  االأثينية  الدميقراطية  ظلت  وق��د 
دولة  اإىل  اأثينا  حتولت  فقد  واال�ستغالل،  اال�ستعمار  اإىل  جنوحها 
ا�ستعمارية.. وظل العبيد فيها حمرومني من كل احلقوق حتى تهياأت 

الفر�سة للدكتاتورية فكالت لها ال�سربة القا�سية..
عماد  االأ�سبارطية  الرتبية  وظلت  الدكتاتورية،  رمز  اأ�سبارطة  وكانت 

اأ�سجع ال�سجعان �سيهزم
اإن كان غبيًا اأو عنيداً!

بريكلي�ض:

قامت معركة الدميقراطية االأوىل منذ األفي 
عام يف اليونان، حيث ن�شاأ نظامان، ولبثا مئات 

ال�شنني يف حرب باردة يتحني كل منهما الفر�شة 
لالإيقاع بعدوه.

 

 

 

املعركة 
الوىل بني 
الدميقراطية 
والديكتاتورية 
بداأت منذ الفي 
�سنة ومازالت 
م�ستمرة

كانت 
ا�سبارطة رمز 
الديكتاتورية 
وعماد الطغاة يف 
كل الع�سور

ان �سباب االم�س كان ثمرة جيل ن�ساأ يف ظالم الظلم، وترعرع 
التي  فالف�سائل  اال�ستعباد،  يكن  مل  ان  اال�ستبداد،  كنف  يف 
التي  املحزنة  العهود  لكل  طبيعية  ثمرة  هي  فيه  تتوهمونها 
الذليلة،   واال�ستكانة  العمياء،  الطاعة  على  النا�س  ت��رو���س 

والتاأدب الرا�سخ، ولي�ست هذه كلها من الف�سيلة يف �سيء.
البنني  يرون  منا،  املا�سي  اجليل  اهل  ان 
اقل طاعة الآبائهم عن ذي قبل، ويرونهم، 
ثوب  الربرة منهم، قد نزعوا عنهم  حتى 
يكون  ان  يف  يطمعون  واخ����ذوا  االل��ه��ي��ة، 
يف  وراأي  و�سخ�سية  خ��ا���س،  وج��ود  لهم 
دائرة عملهم ال�سيقة، وا�سبحوا يطيعون 
وروي��ة،  حمبة  عن  �سادرة  طاعة  اآباءهم 
وت��ق��دي��ر ل��واج��ب ال��ط��اع��ة، وي��ع��رف��ون ان 
اذا  اال  واجبًا  تكون  ان  ي�ستحيل  الطاعة 
واجبًا  كانت  واال  احل���دود،  معينة  كانت 

م�ستحيل االداء.
يوؤدي، وما كانت  اليوم طاعة مق�سودة، وواجب  ابناء  فطاعة 
لفكرة  لي�س  م�سروب..  �سراط  اتباع  اال  االأم�س  ابناء  طاعة 
الواجب فيها اثر، تلك كانت النتيجة الالزمة للحكم اال�ستبدادي 
القدمي، او مظهر من مظاهر طبائع اال�ستبداد، وكانت ر�سوم 
م�سحكة،  ر�سومًا  العليا،  يف  بل  الو�سطى،  الطبقة  يف  الطاعة 
باجللو�س  ام��ره  ف��اذا  ابيه،  ح�سرة  يف  ال�ساب  يجل�س  ال  ك��اأن 
كاأمنا  قدميه  واأخفى  �ساقيه،  وثني  الكر�سي  على طرف  جل�س 
هي عورة حتت الكر�سي، وو�سع يديه على ركبتيه، �ساأن املجرم 
اخلائف امام امللك الظامل، كاأن العالقة بينه وبني اأبيه عالقة 
حمكوم �سعيف بحاكم م�ستبد، ومن البعيد ان يدل هذا املظهر 
على حمبة وحنان متبادلني بني رجلني هذا جمل�سهما، ذلك، 
وما يتم�سى معه من املظاهر التي كانت ت�سمى مظاهر االأدب 
والطاعة، ر�سوم ال نعرفها يف اآبائنا االولني، وامنا هي فيو�س 
افا�سها احلكم الظامل على العائالت، ف�سبغها ب�سبغته، حتى 
جعل العائلة ال�سغرية منوذجًا تامًا من احلكومة الظاملة، لي�س 
االمر  من  واخل��دم  والبنات  والبنني  االزواد  من  للمحكومني 
فيها، اال ما للرعية من االأمر يف الوطن، امام احلاكم باأمره، 

القادر على ما يريد من خري املنافع و�سر ال�سهوات.

�سباب اليوم اف�سل منا لأننان 
تربينا على العبودية!

بقلم: احمد لطفي ال�سيد با�سا
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طفولتها  يف  ح�سني  �سعاد  اأختها  عا�ست 
يف  �سعاد  على  �سديدة  وك��ان��ت  برعايتها، 
رعايتها لها، ما جعل �سعاد تنظر اإليها على 
عنها  تنزع  اأن  تتمنى  وك��ان��ت  قا�سية  اأن��ه��ا 

و�سايتها..
وبعد  مراد  ليلى  اعتزال  بعد  اجلو  لها  خال 
املطربات  اأ���س��م��اء  واخ��ت��ف��اء  ���س��ادي��ة  ف��ت��ور 
اأحمد،  فتحية  اأ�سمهان،  اأمثال:  الكبريات 
عامل  يف  ب���ارزًا  رك��ن��ًا  فاحتلت  علي،  جن��اة 

الغناء.
رف�ست  وق��د  طويلة،  م��دة  كلثوم  اأم  قلدت 
مل  اإذ  فيها  بالغناء  لها  ت�سمح  اأن  االإذاع���ة 

تكن لها اأغنيات خا�سة.
ت�سرب يف معظم االأحيان قبل الغناء فنجان 
حفلة  كل  يف  ي�س"  "�سورة  وتقراأ  يان�سون، 

وقبل ان تبداأ الغناء.
الفرحة،  من  الدنيا  ت�سعها  ال  تنجح  عندما 

وعندما تف�سل ت�ساب باأزمة نف�سية حادة.
باأحد، وال تقول ما  تثق  اأح��دًا وال  ال ت�سدق 
يدور يف نف�سها ب�سراحة، ولي�س لها �سديق، 

غيورة وغريتها تنبع من اأنانيتها..
اإىل  يت�سلل  اأح��دًا  جتعل  ال  غام�سة،  كتومة، 
وماكرة  ج��دًا،  وح��ذرة  جدًا  ذكية  اأعماقها، 

جدًا جدًا..
ونظم  االأدب،  عمالقة  من  عمالقان  اأحبها 
فقد  هي  اأما  اأبياته،  اأجمل  فيها  منهما  كل 

هامت حبًا باالأبيات.
اأح��ب��ه��ا خم��رج كبري م��ع��روف، وي��ق��ال اإن��ه 
هي  اأم��ا  ب�سببها..  ع�سال  مبر�س  اأ�سيب 

فكانت تبادله احلب باال�ستلطاف.
باأنها  االإح�����س��ا���س  دائ��م��ًا  تعطي  اأن  حت��ب 

�سعيفة.. واأنها امراأة.. واأنها لغز!..
"�سم�س  منها  عديدة  األقاب  عليها  اأطلقت 
و"املطربة  كلثوم"  اأم  و"خليفة  النهار" 

الكارت بو�ستال".
حلنني  اأعطاها  من  اأول  هو  الطويل  كمال 
اأحبك"  خليتني  "ليه  ه��م��ا:  بها  خا�سني 

و"اأ�سهر وان�سغل اأنا"..
يو�سف  كتب  من  كبرية  مبجموعة  حتتفظ 

تكذبي"  "ال  بديوان  حتتفظ  كما  ال�سباعي 
لكمال ال�سناوي..

فيلم  يف  ال��ب��ط��ول��ة  دور  ع��ل��ي��ه��ا  ع���ر����س 
لفتاة  ال���دور  الأن  فرف�ست  "اليتيمتان" 

م�سوهة..
مع  ق�سرية  متثيلية  مرة  االإذاع��ة  يف  مثلت 
كممثلة..  وف�سلت  ق��ب��اين..  ن��زار  ال�ساعر 

وف�سل نزار كممثل.
العاطفية  االأغ��اين  يف  م�ستقبلها  اأن  وجدت 
الباكي  الغناء  يف  اأ�سرفت  لكنها  اخلفيفة.. 
ال��غ��ارق يف ال���دم���وع، ف��ك��ادت ت��ت��ح��ول اإىل 
بدموعها  امل�ستمعني  تخاطب  بكاء  مطربة 

اأكرث مما تخاطبهم بنربات �سوتها.
اآخر فيلم مثلت دور البطولة فيه هو "فرقة 
م�سطفى،  الدين  ح�سام  اإخ��راج  امل�سرح" 

بطولة ح�سن يو�سف.
�سجلت موؤخرًا اأغنية لبنانية من اأحلان عبد 
يا  ال��ي��ادي  ال��ي��ادي  "عاليادي  هي  ال��وه��اب 

قلوب متدارية.."
اأغنيتني  اأي�سًا  ال��وه��اب  لعبد  �سجلت  كما 

جديدتني هما:
و"القريب  قلبي"  حبيب  يا  تعرف  لو  "اآه 

منك بعيد، والبعيد عنك قريب".

 

اأول م�شرح دائم عملت 
فيه هو م�شرح بديعة 
م�شابني، وكانت تردد 
اأغاين اأم كلثوم فقط..

كان ا�شمها جناة فقط، 
فخ�شي املعجبون اأن 
يختلط ا�شمها با�شم 
جناة علي، اأ�شهر 
مطربة يف م�شر بعد اأم 
كلثوم يف ذلك احلني، 
فاأطلقوا عليها لقب 
ال�شغرية". "جناة 

ال�سغرية:
جناة

ح���ي���اة يف  ا��������س�������رار 

مل تدخل مدر�سة يف حياتها 
وكان والدها يربطها يف غرفة 
النوم!

عا�ست اختها �سعاد 
ح�سني حتت رعايتها 
وكانت تقول ان جناة 

قا�سية!

مثلت يف 
الذاعة مع نزار 

قباين وف�سال 
معًا!
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االأبي�س  لونها  على  الن�ساء  حمافظة  فمع   
تكون  اأن  لها  ي��راد  وم��ا  اللون  بداللة  املرتبط 
حياة الزوجني من نقاء و�سمو وطهر، يف حاالت 
ن�سائية ملونة غالبًا  معدودة ثمة بدالت زفاف 
والقريب  الباهت  )ال����وردي(  بلون  تكون  م��ا 
واالأ�سكال  املوديالت  تتنوع  فيما  االأبي�س،  من 
وانواع االأقم�سة التي ُت�سنع منها بدلة الزفاف 

الن�سائية. 
حفالت العطواين

لكن ثمة تطورًا، اأو لنقل تغيريًا كبريًا طراأ على 
املوديل  عن  فبعيدًا  الرجالية،  الزفاف  بدلة 
و�سكل )اجلاكيت( ونوعه، اأو البنطلون وربطة 
تاأتي  اأي�سًا،  التغيري  اإليها  زح��ف  التي  العنق 
مع  تتنمط  اأخ��ذت  التي  البدلة  ل��ون  اإ�سكالية 

البيئة وعمر )العري�س( وم�ستواه االجتماعي. 
دون  ال�سباب  م��ن  جمموعة  راأي��ن��ا  اأي���ام  قبل 
بيع  حم���ال  ق���رب  ي��ت��ج��ول��ون  ���س��ن��ة،  الع�سرين 
داخ��ل،  ال��ك��رادة  �سارع  يف  وال��ب��دالت  املالب�س 
لكنهم يتذمرون من االأزياء املعرو�سة، اأحدهم 
اأ�سار اإليهم بالذهاب اىل �سارع فل�سطني، حيث 
يت�سح من كالمه،  مبتغاهم ح�سبما  �سيجدون 
وبعد  عنه،  يبحثون  ما  ملعرفة  دفعني  الف�سول 
�سوؤال مالطفة تبنّي اأن اأحدهم عري�س وموعد 
بدلة  عن  البحث  ب�سدد  وهو  اأي��ام  بعد  زفافه 
)زفاف( وحني اأ�سرت ملا معرو�س قال: اأبحث 
وتظهر  للنظر،  الفتة  تكون  اأخ��رى  األ��وان  عن 
حفالت  مثل  يعني  بالت�سوير،  جميل  ب�سكل 
اأ���س��األ��ه  اأن  ع��ل��ّي  ت��وج��ب  هنا  "العطواين". 
�سوؤالني: االأول عن "حفالت العطواين" واالآخر 
عن لون البدلة التي يريدها، لكن اأحد ال�سباب 
واأخ��رج  ال�����س��وؤال،  توجيه  قبل  ب��االإج��اب��ة  ت��ربع 
اليوتيوب  يف  وبحث  احل��دي��ث،  النقال  هاتفه 
واإذا بع�سرات املقاطع عن تلك احلفالت التي 
تظهر �سبابًا بالع�سرينات يرتدون بدالت حديثة 
باألوان القو�س قزح امل�سّعة وربطات عنق باألوان 
اأكرث اإ�سعاعًا ومنهم من ارتدى )فيونكة( ملونة 
فكانت  واالأل��وان  ال�سعر  ت�سريحات  اأما  اأي�سًا، 
�سيئًا مغايرًا جدًا لكنها تتالءم مع �سكل واأنواع 
االأ�سدقاء  اأح��د  و�سفها  التي  حتمًا،  البدالت 

االأدباء "باأنها بعد مابعد بعد احلداثة".

بدلت لالإيجار

الوجع  رحلة  عن  بعيدة  تكن  مل  الزفاف  بدلة 
االقت�سادي،  الت�سعينات  ح�سار  يف  العراقي 
ف��م��ع ت��دب��ر م�����س��ت��ل��زم��ات ال���زف���اف: االأث����اث 
يقت�سر  م��ا  غالبًا  ال���ذي  وال��ذه��ب  املتوا�سع 
عقبها  تاأتي  اأق��راط  وزوج  الزفاف  خامت  على 
يتم  ال��ي��وم  وحتى  فالن�سائية  ال��زف��اف،  بدلة 
ا�ستئجارها من حمال خا�سة اأو من �سالونات 
واحدة.  منا�سبة  بدلة  كونها  التجميل  ومراكز 
والتي  الرجالية،  على  كبري  تغيري  ط��راأ  فيما 
تعلن  التي  االألب�سة  بيع  حمال  من  توؤجر  كانت 
واجهة  على  يعلق  �سغري  اإع��الن  يف  ذل��ك  عن 
ب��دالت  لدينا  )تتوفر  )اجل��اخم��ان��ة(:  املحل 
زفاف حديثة لالإيجار وباأ�سعار منا�سبة(، وهنا 
تاأتي م�سكلة البحث عن القيا�س والنوع واللون 
يف  اأو  نيلي(  اأزرق  اأو  )اأ�سود  الغالب  يف  الذي 

بع�س االأحيان ت�ستعار من �سديق اأو قريب. 
بدلة  االأ�سدقاء  اأح��د  ا�سرتى  ال�سنني  تلك  يف 
زفاف بعد اأن خ�س�س لها مبلغًا خارج نفقات 
اأن )البدلة( كانت  بعد  تبنّي فيما  اإذ  ال��زواج، 
يقبلون  ممن  اأ�سدقائه  من  عدد  مع  م�ساركة 
لطيفة  فكرة  كانت  وفعاًل  بعده،  ال��زواج  على 
بتكاليف  قيا�سًا  البدلة  ثمن  اأن  رغ��م  وقتها، 

ال���������زواج م���ب���ل���غ مي��ك��ن 
اجلميع  ل��ك��ن  ت��دب��ره، 
ي�������س���األ م������اذا اأف���ع���ل 
الزفاف؟  بعد  بالبدلة 
اأو  اال�ستئجار  كان  لذا 

اال�ستعارة. 
ا�ستعارة 

دائمية

كونه  البدلة  ثمن  وهناك من الميلك 
تدبر م�ساريف الزواج ب�سق االأنف�س، 
عن  ي�ساأل  حني  ذلك  يقول  كان  كما 
ارتباط  عن  ف�سال  زواج��ه،  تاأخر 
الفرتة  تلك  يف  البدلة  ارت���داء 
برجال ال�سلطة واملقربني منهم 
ال�سمينة   احل�����س��ار  وق��ط��ط 
اأخ����رى بهذا  وث��م��ة ح��ك��اي��ة 
ال�����س��دد، اأح���د اال���س��دق��اء 
من  ميكنه  ماليًا  مبلغًا  وّفر 
ببدلة  �سبيهة  بدلة  ���س��راء 
املف�سل،  الت�سعيني  مطربه 

�سوداء اللون باأربعة اأزرار 

ترك�ض ال�شنون بروّية ويتقدم 
معها العمر، اإذ تتبلور فكرة 
حتقيق احللم الذي يكون عند 
البع�ض واإمتام ال�شرع والدين 
عند االآخر، فيما يراه طرف 
ثالث خطوة البد منها، ولي�ض 
�شرًا البد منه كما يقال عن 
الزواج، لكن يف كل تلك الروؤى 
وما حولها ثمة طقو�ض مت�شابهة 
لي�ض يف البلد الواحد فح�شب، 
بل يف كل اأرجاء املعمورة، وهنا 
اأق�شد الطقو�ض )التجميلية 
والكمالية( وبوجه اخل�شو�ض 
بدلة الزفاف،

 

املّلون يزيح الأبي�ض 
والأ�سود 

بدلة الزفاف..

ح�سني ر�سيد 
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ف�سية متو�سطة احلجم، واختار اأول اأيام عيد 
الت�سعيني كي  �سنّي احل�سار  اإحدى  الفطر يف 
من  الثالث  اليوم  يف  بها(،  )يك�سخ  يرتديها 
ا�ستعارة  طالبًا  االأ���س��دق��اء  اأح��د  ج��اءه  العيد 
اإىل  بعد  فيما  ولتتحول  زفافه"  "ليوم  البدلة 
حتى  اآخ��ر،  اإىل  عري�س  من  فتنتقل  "وقف" 
يبداأ  اأو  اإن يقرتب موعد زفافه  ما  البع�س  اأن 
يف  ي�سع  التكاليف  وح�سب  للزواج  بالتح�سري 
باأزرارها  ال�سوداء  الزفاف"  "بدلة  ح�ساباته 
من  ع��ددًا  اأن  ال�سدف  جميل  وم��ن  الف�سية، 
ن�سروا  البدلة  بتلك  تزوجوا  ممن  االأ�سدقاء 
�سور زفافهم قبل اأيام يف اأحد الكروبات على 
اىل  ي�سريون  وهم  االجتماعي  التوا�سل  مواقع 
بن�سر  اأخ���ذوا  ال��وق��ت  ذات  ويف  املحنة،  تلك 

�سورهم ببدالت جديدة وحديثة .
ابتكار الفقراء

يف تلك ال�سنني العجاف، ابتكر الفقراء طرقًا 
اخلياطة  فمحال  ال��ع��وز،  على  للتغلب  �ستى 
"تقّرم"  ال��ت��ي  امل�ستعملة  ب��امل��الب�����س  ت�سج 
لتكون بقيا�س االأخ االأ�سغر اأو االأو�سط بعد اأن 
ا�سرتى االأكرب مالب�س جديدة اإن كانت للعيد 
طريقة  ابتكار  عن  ف�ساًل  املدر�سة،  اأو 
االأخرى  اجلهة  على  البنطلون  "قلب" 
املفارقات  بني  ومن  لونه،  يكلح  اأن  بعد 
قام  اإن��ه  اخلياطني  اأح��د  يرويها  التي 
اىل  االأب  قيا�س  م��ن  بنطلون  بتقرمي 
االبن، بعد �سنتني جاء االأب وابنه االأ�سغر 
يف  وقلبه"،  البنطلون  "تقرمي  يطلبان 
البنطلون،  ت�سليم  م��وع��د 
بنطلون  ومعه  االأب  جاء 
اآخر يريده بقيا�س ولده 
االأو�سط، وبنطلون ثاٍن 
يريد عمل تنورة منه 
الب��ن��ت��ه ال��وح��ي��دة، 
يكظم  وه��و  االأب 
وغ�سبه،  ح��زن��ه 
دمعة  ث��م��ة  ك��ان��ت 
حم���ب���و����س���ة ب��ك��ن��ف 
ال�����س��ق��وط،  ت��اأب��ى  عينيه 
على  لياًل  اأ�سقطها  حتمًا  لكنه 

ال�سفة  يف   ..... العاجز.  بحرقة  ال��و���س��ادة 
التي جتمع  ال�سفة  اأي  االأخرى من احل�سار، 
دنانري الفقراء وحتولها اىل االآالف واملاليني، 
بل حتى املليارات من الدنانري، بعد اأن كانت 
كان  �سعبيًا،  كبريًا  رقمًا  دينار  اآالف  الع�سرة 

ثمة ترف واإ�سراف المثيل له. 
الفارق الطبقي 

تقام  واحل��ف��الت  م�ستوردة  ال��زف��اف  ب��دالت 
االجتماعية،  والنوادي  الفارهة  القاعات  يف 
وال�سركات  امل��ح��ال  اأ���س��ح��اب  م��ن  ال�سيوف 
ي�ساركهم من  والتي حتمًا هناك من  املتنوعة 
يف  االآن،  يحدث  وكما  اآن��ذاك  ال�سلطة  اأزالم 
االألفني  بني  املوظف  مرتب  ك��ان  املحنة  تلك 
احل��ذاء  و�سعر  دي��ن��ار،  اآالف  اخلم�سة  اإىل 
ماركة  واجلينز  دينار،  األف   75 "الكيكرز" 
"اجللد"  والقم�سلة  دينار،  األف   100 "بلو" 
الرئا�سية بني 300 اىل 500 األف دينار والبلوز 
بع�س  ك��ان��ت  فيما  دي��ن��ار،  األ���ف   50 ب��ح��دود 
او  ب���)50  ال�سهرية  معي�ستها  ترتب  العوائل 
الفارق  ذلك  االأنف�س.  وب�سق  دينار(  األف   75
جرائم  ب��ارت��ك��اب  ت�سبب  ال�سا�سع  الطبقي 
ب�سبب  كان  اإن  وقتل  وت�سليب  عدة من خطف 
وثمة  اجلينز،  البنطلون  اأو  اجللد  القم�سلة 
االإن�سان  يقتل  اأن  يف  التفاهة  ه��ذه  ي�سع  من 
مع  ميزان  كفة  يف  بنطلون  اأو  قم�سلة  ب�سبب 
باال�ستباه  اأو  وطائفته  ا�سمه  ب�سبب  يقتل  اآخر 
به، لكن غالبَا ما تكت�سف احلقيقة بعد تنفيذ 
اجلرمية، يف كال االأمرين هناك جرمية قتل 
ت�سبب بها من يقف بعيدًا عن اجلاين واملجني 
والتحري�س  التحريك  زر  على  �ساغطًا  عليه 
يقراأه من  اأو  ي�سمعه  اأو  ي�ساهده  م�ستمتعًا مبا 
يقال  ما  اأق��ل  الأ�سباب  مروعة  كبرية  اأح��داث 

عنها اإنها )تافهة(.
اأحد  اأيام دعيت اىل حفل زفاف �سقيق   قبل 
يف  املنا�سبات  ق��اع��ات  اإح���دى  يف  االأ���س��دق��اء 
بغداد، ويف فقرة غنائية اأحيط العري�س الذي 
ي��رت��دي ب��دل��ة زف���اف ب��ل��ون )اأخ�����س��ر( باهت 
مبجموعة من اأ�سدقائه ببدالتهم التي تلونت 
على  ال�ستار  لي�سدل  ق��زح،  قو�س  األ���وان  بكل 

ثوابت واإمالءات االأبي�س واالأ�سود.
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لذا يجب التاأكد من حمتوى هذه املنتجات 
من  واالأه��م  وموثوقة،  طبيعية  تكون  ب��اأن 
حم��دد.  �سالحية  بتاريخ  تكون  اأن  ذل��ك 
كثري من الن�ساء ي�ستخدمنه حتى يظهرن 
فهو  �سحرًا،  اأكرث  واإطاللة  اأجمل،  ب�سكل 
تبدو  فيجعلها  امل��الم��ح،  �سكل  م��ن  يغري 

اأنحف واأدق من احلقيقة.
هناك طرق واأدوات عدة ميكن ا�ستعمالها 

بنحو �سحيح قبل و�سع الكونتور وهي:
الب�سرة وتنظيف  ترطيب   .1

يجب تنظيف الب�سرة وترطيبها قبل و�سع 
)الكونتور( ليعطي نتيجة اأف�سل، وحماية 
من  للتخل�س  امليتة  اخلاليا  من  الب�سرة 
عن  الب�سرة  تعزل  التي  االأو���س��اخ  طبقة 
الأطول  ثباتية  لنا  ي�سمن  حتى  الكونتور، 
طبيعية  م��ك��ون��ات  وه��ن��اك  ممكنة،  م��دة 
ا�ستخدامه  وميكن  الب�سرة  لنوع  ومنا�سبة 

مرتني يف ال�سباح ويف الليل.
الأ�سا�ض كرمي  اأو  الربامير   .2

ب�سكل  املكياج  اأ�سا�سيات  اأه��م  من  يعترب 
ال��وج��ه،  امل�����س��ام��ات يف  يغلق  الأن���ه  ع���ام، 
ويكون اختياره ح�سب لون الب�سرة، ويو�سع 
القليل منه بعد ترطيب الب�سرة واالنتظار 
كرمي  تطبيق  وبعدها  ليجف،  دقائق  ب�سع 
توزيعه  ويكون  للب�سرة،  املنا�سب  االأ�سا�س 
ع��ن ط��ري��ق االأ���س��اب��ع او ال��ف��ر���س��اة او 

االإ�سفنجة.
اأدوات الكونتور

ت��خ��ت��ل��ف ط��ب��ي��ع��ة ال��ب�����س��رة من 
ح��ي��ث ال��ده��ن��ي��ة، وال���ع���ادي���ة، 
ومن  واملختلطة،  واحل�����س��ا���س��ة، 
امل�ستح�سرات  ا�ستخدام  االأف�سل 
اأو  احل�سا�سة  للب�سرة  الكرميية 
البودرة  وم�ستح�سرات  العادية، 
وامل�ستح�سرات  الدهنية،  للب�سرة 
اأما  اجل��اف��ة،  للب�سرة  الزيتية 

امل�ستح�سرات ال�سميكة للب�سرة فت�ستخدم 
اإذا كانت الب�سرة تعاين من م�ساكل كثرية 
الوا�سعة  وامل�سامات  ال�سود  الهاالت  منها 

وَحب ال�سباب.
الكونتور واألوانه

تعد اخل��ط��وة االأه���م اخ��ت��ي��ار ال��ت��درج��ات 
ولنحت  ب�سرتك،  لون  تنا�سب  التي  اللونية 
اأفتح  ل��ون��ًا  اأ�سا�سي  ب�سكل  نحتاج  ال��وج��ه 
او  )ب��درج��ة  ب�سرتك  ل��ون  م��ن  اأغ��م��ق  اأو 
درج���ت���ني(، ل��ذل��ك ف����اإن اخ��ت��ي��ار ال��ل��ون 
�سروري،  الب�سرة  للون  املطابق  ال�سحيح 
منه  القليل  بو�سع  تتلخ�س  وال��ط��ري��ق��ة 
املنا�سبة  الدرجات  اختيار  ثم  اليد،  على 

للب�سرة.
 فر�ساة الكونتور

على  باالأ�سابع  الكونتور  ت��وزي��ع  ميكن  ال 
اأ�سا�سية  ف��ر���س��اة  ت��وج��د  ول��ك��ن  الب�سرة، 
لكي  ا�ستخدامها  ب��ك  يجدر  بها  خا�سة 
حت�سلي على املظهر املثايل لنحت الوجه، 
والب����د م���ن غ�����س��ل ال��ف��ر���س��اة ب���ني احل��ني 

واالآخر.
وه���ن���اك ت��ر���س��ي��ح��ات الأف�����س��ل م��ارك��ات 
احل�سول  يف  �ست�ساعدك  التي  الكونتور 

على النتيجة املطلوبة..
 SEPHORA �سيفورا  ك��ون��ت��ور   )1

 Contouring
M.A.C 2( كونتور ماك 

 Anastasia اأن�ستازيا  كونتور   )3  
 Contour

 Smashbox 4( كونتور �سما�س بوك�س 
 Contour

 MAKE فوريفر  ماكيوب  كونتور   )5
 UP FOR EVER Pro

Sculpting Palette
 

اإعداد:هبة الزيدي

ظهرت يف االآونة 
االأخرية م�شتح�شرات 
جتميل باأنواع وماركات 
عاملية عدة ، ومن �شمنها 
)الكونتور(، وهو املكياج 
الثالثي االأبعاد لنحت 
واإبراز جماليات الوجه. 
انت�شر هذا التجميل 
ب�شكل كبري حتى اأ�شبح 
مطلبًا اأ�شا�شيًا ال ميكن 
للن�شاء اال�شتغناء عنه، 
اإذ انت�شر العديد من 
مراكز التجميل اخلا�شة 
بهذا املجال، 

املكياج الثالثي 
الأبعاد 

 الكونتور فن
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مالب�ض قطنية

ال��واق��ع اأن��ه��ا زي���ارة ترحيب وم��ب��ارك��ة م��ن اأه��ل 
حي  كائن  بوجود  واالع��رتاف  بقدومها  والديها 
الطبيعي  به، فمن  العائلة  جديد رزق اهلل تعاىل 
يلزم  م��ا  بكل  اجلميل  املخلوق  ذل��ك  ز  ُيجهَّ اأن 
�سيما  وال  عمره،  ينا�سب  ومبا  حياته،  ال�ستمرار 
ال��والدة  حديثي  تنا�سب  اأن  ميكن  التي  املالب�س 
والتي يف�سل االأطباء اأن تكون م�سّنعة من القطن 
باملو�سة  االأمهات مهتمات  اأغلب  اخلال�س. والأن 
واحلداثة يف عامل االأزي��اء، فاإن ذلك ينعك�س يف 
اأن  ورغم  وبناتهن.  اأوالده��ن  ملالب�س  اختيارهن 
حجم تلك املالب�س �سغري ال يتعدى كف اليد، اإال 
ذات  املده�سة  بت�ساميمها  االأنظار  تخطف  اأنها 

االألوان البهيجة التي تبعث االأمل والفرحة.
عبارات طريفة

مالب�س  م��ن  متنوعة  جمموعة  م��وؤخ��رًا  ظهرت 
ترحيبية  وكتابات  ملونة  بنقو�س  الوالدة،  حديثي 
بني  اجل��دل  يثري  بع�سها  لكن  طريفة،  واأخ���رى 

اأفراد االأ�سرة، اإذ نق�ست عليها عبارات حمرجة 
قد ت�سري اإىل ق�سية �َسَبه الطفل باأحد الوالدين، 
من  عبارات  م��ايل،  مببلغ  اإك��رام��ه  على  حتث  اأو 
"حلو  اأو  بابا"،  اأ�سبه  ماما  اعناد  "على  قبيل: 
مثل  "كيوت  ت��ق��ول  اخ���رى  وع��ب��ارة  ماما"  مثل 
بني  اجل��دل  تثري  عبارة  توجد  حني  يف  عمتو"، 
اآين  عماتي  عناد  "على  وهي  والعّمات  اخل��االت 
يزعل  وخل  مثل خايل  و"رّجال  اأحب خاالتي" ، 
طاقية  على  ز  ت��ط��رَّ ع��ب��ارات  ثمة  لكن  عّمي". 
املُهّنئ ي�سعر  ال�سخ�س  اأو �سدريته جتعل  الطفل 
طني  باالإحراج مثل" ال ت�سيلني تره اأبجي" اأو " نقرِّ
فيما  ذهب"،  �سوين  لبرِّ "رجاًء  اأو  اأزعل"،  ت��ره 
ة بخم�سة  تقول غريها "البو�سة باألف" او "الع�سّ
واحل�سن بع�سرة"، وغريها، وكلها عبارات وجمل 
قماط  اأو  طاقية  اأو  فانيلة  على  تكتب  ق�سرية 
يف  كثريًا  انت�سرت  وق��د  ال���والدة،  حديث  الطفل 

ال�سنتني االأخريتني.
قطعة ذهب

جتربة  عا�س  ع��ام��ًا(   31( اخل��زاع��ي  العبد  اأب��و 
�سقيقه  ي����زور  وه���و  مم��اث��ل��ة 
االأك�����رب ل��ي��ب��ارك ل���ه م��ول��وده 
يف  يكن  يقول:"مل  اجل��دي��د، 
من  قطعة  اأقتني  اأن  ح�سباين 
ال���ذه���ب اخل��ال�����س ل��ل��م��ول��ود 
اجلديد، فقد اكتفيت بتنقيطه 
كنت  امل��ال،  من  ب�سيط  مببلغ 
ق��د ���س��ع��رت ب���االإح���راج واأن���ا 
اأ���س��ع ال��ن��ق��ود حت��ت و���س��ادة 
عبارة  ق��راأت  اأن  بعد  امل��ول��ود 
التي  ذهب"  �سوين  لبرِّ "رجاًء 
امل��ول��ود،  طاقية  على  ُط���رزت 
ف�����س��ع��رت وك�������اأن ال�����س��غ��ري 
�سرعان  بخلي،  على  يوبرِّخني 
للوالدين  اعتذاري  قدمت  ما 
يف  ال�ساغة  اأح���د  وق�����س��دت 
قطعة  ل��ه  واق��ت��ن��ي��ت  املنطقة 
اأنهما،  اأكدا  الوالدان  ذهبية، 
والت�سلية،  الدعابة  ب��اب  من 
ا�سرتيا تلك الطاقية ملولودهم 
يق�سدان  ال  واأنهما  ال�سغري 

م�سمون العبارة". 
وال��دة  �سقيقتها  فمنعت  مي�سون  اخل��ال��ة  اأم���ا 
ال�سغرية نرميان من اأن تلب�سها ثوبًا كانت نادية، 
عليه  قراأت  اأن  بعد  لها  اقتنته  قد  املولودة،  عمة 
عبارة "على عناد خاالتي اآين اأحب عّماتي"، بل 

كادت متزقه ح�سبما ذكرت.
مواقف طريفة

مالب�س  لبيع  حم��ال  �ساحب  ال��ع��ب��ادي،  خ��ال��د 
اأكد:"اأن هناك طلبًا كبريًا من  ال��والدة،  حديثي 
املطّرزة  املالب�س  تلك  واالآب��اء على  االأمهات  قبل 
وغ��ريه��ا،  والت�سبيه  وال��دل��ع  ال��غ��رية  ب��ع��ب��ارات 
الفانيالت  تركيا  م��ن  ن�ستورد  نحن  وي�سيف: 
الغطوة  او  الفر�س  وحتى  والقماط  القبعات  او 
اخلا�سة بحديثي الوالدة، ونقوم بطبع العبارات 
جهاز  بوا�سطة  القطع  تلك  على  تطريزها  او 
خا�س، مع مراعاة اأن تتميز تلك املالب�س بخّفتها 
من  �سناعتها  على  ن�سدد  اإذ  نوعيتها،  وح�سن 

ن�سيج قطني %100 ".
"هناك مواقف طريفة عدة حتدث  يقول خالد: 
املطبوعة،  االألب�سة  من  النوع  هذا  �سناعة  عند 
اأذكر  باحلزن،  ي�سعرك  واآخ��ر  م�سحك  بع�سها 
اأطرز على  اأن  اأن زبونة حاماًل طلبت مني  منها 
اأمي"،  على  طالع  "�سبع  عبارة  مولودها  قماط 
العبارة  قراأ  وحني  القطعة،  لياأخذ  االأب  وح�سر 
"خلي  قال  اأن  بعد  بوجهي  القطعة  انزعج ورمى 
"بابا  واأخ��رى حزينة جدًا وهي  اأمي" ،  اتفيدك 
وال��دة  طلب  ك��ان  وه��ذا  اأحبك"  ب�س  �سفتك  ما 
ال�سهر  فتاة فقدت زوجها وهي حامل بطفلة يف 
ال�ساد�س يف التظاهرات االأوىل من هذا العام اإثر 

اإ�سابته بعيارات نارية طائ�سة". 

مل تِع )نونة(، وهو ا�شم 
الدلع للطفلة نرميان وهي 

يف ال�شهر االأول من عمرها، 
ما يدور حولها �شوى اأنها 
ت�شمع اأ�شوات ح�شد من 

النا�ض يتجمهرون حولها 
يداعبونها ويحملونها بعد 

اأن ينطق ل�شانهم بالب�شملة 
تربكًا بذكر اهلل تعاىل.

 

عبارات 
زة على  مطرَّ

مالب�ض حديثي 
الولدة

تثري جدًل وحترج 
بغداد _ غيداء البياتي املهنئني
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بالب�سرة،  العناية  الب�سيطة،  ال�سعر  ت�سريحات 
يف  الن�ساء  تعتمده  ال���ذي  اخلفيف  وامل��ك��ي��اج 
يبدو  االأ�سياء جتعل �سحرهن  فرن�سا، كل هذه 
باقي  عن  اجلميلة  مالحمهن  وميّيز  طبيعيًا 
اليومية  ال��ع��ادات  ع��ن  ف�ساًل  ال��ع��امل،  ن�ساء 
�سنخ�سع  كّنا  واإذا  مم��ي��زات.  جتعلهن  التي 
اخلا�سة  اأ�سرارهن  الن�ساء  لكل  اأّن  لنظرية 
اأّن  اإاّل  وجميالت،  �سابات  البقاء  كيفية  حول 
ي�ستطعن  االأربعني  �سن  يف  الفرن�سيات  الن�ساء 
اأن يظهرن كاأنهّن يف الع�سرين، خذ مثاًل املمثلة 

اأودري توتو )43 عامًا(.
ال �سك اأن املراأة الفرن�سية لديها بع�س العادات 
املفيدة التي ت�ساعدها يف البقاء �ساحرة يف اأي 
عمر. ماذا نعني بالعادات اليومية، ما هي واأين 

تكمن اأهميتها؟
ع��امل  ع��ل��ى  ال���ي���وم  ي�سيطر  ال��ك��ون��ت��وري��ن��غ   -
له،  تهتم  ال  الفرن�سية  الفتاة  لكن  التجميل، 
الطبيعية  ال�سمات  اإظهار  يف  يتجلى  وجمالها 
للوجه، ولي�س اإخفاءها اأو ر�سم ميزات جديدة.
الن�ساء  تعتمدها  التي  ال�سعر  ت�سريحات   -
امل��راأة  ترّكز  ال  اإذ  ج��دًا،  ب�سيطة  الفرن�سيات 
الفرن�سية على ت�ساميم وموديالت م�سطنعة، 
وهي ت�ستعي�س عن ذلك باك�س�سوارات قدمية، 

وال تختار مالب�سها فقط بناًء على املو�سة.
للظهور  فّعالة  طريقة  عن  تبحثني  كنِت  اإذا   -
ل�ستايل  العودة  اإاّل  عليِك  ما  راقية،  اإطاللة  يف 
ال�سفاه  اأحمر  لون  �سعي  الفرن�سيات:  الن�ساء 

املف�سل لديهن... "االأحمر".
ت�ستهوي  ال  "املجنونة"  امل��ل��ّون��ة  االأظ���اف���ر   -

الفرن�سيات، اإنهّن يف�سلن االألوان الطبيعية.
باملراأة هي  املاكياج اخلا�سة  - معظم حقائب 
اأحمر  اأكرث من من  عبارة عن فو�سى متنقلة؛ 
كرمي  ما�سكارا،  العيون،  ظ��الل  واح��د،  �سفاه 
الفرن�سية حتمل  املراأة  اأن  اأ�سا�س....  يف حني 

فقط ال�سروريات.
ال�سعر،  يدمران  لي�س"  و"البيبي  ال�س�سوار   -
لذا  الفرن�سيات،  الن�ساء  تعرفه جيدًا  ما  وهذا 
الثمن  يخرتن بدل ذلك منتجات �سعر باهظة 

ذات نوعية جيدة.
ننام  التي  الو�سادة  ت�سّدقي،  ال  اأو  �سّدقي   -
عليها  توؤثر على ب�سرتنا و�سعرنا، لذا نن�سحك 
و�سادة  وا�سرتي  الفرن�سية  املراأة  خطى  باتباع 

من احلرير.
- م�سممة االأزياء الفرن�سية كوكو �سانيل قالت 
املكان  يف  العطر  ت�سع  اأن  امل��راأة  "على  م��ّرة: 
امل��راأة  تفعله  ما  قبلة" وه��ذا  فيه  تريد  ال��ذي 
الفرن�سية. حافظي دائمًا على رائحتك الزكية.
ب�سيطًا:  واحدًا  مبداأً  يتبع  الفرن�سي  - اجلمال 
ولن  دوالرات  بع�سرة  مالب�س  ارت��داء  ميكنك 
رخي�سة  �سعر  ة  ق�سّ لكن  اأح��د،  ذل��ك  يعرف 

كافية اأن ت�سّوه مظهرك بالكامل.
- الرتكيز دائمًا على منظف جيد للوجه، واٍق 

من ال�سم�س، ومرطب.
الإ�سراقة  ���س��روري  املنتظم  ال��وج��ه  تدليك   -
اإىل  الذهاب  عليِك  ولي�س  بالكامل،  ب�سرتك 
�سالونات جتميل باهظة الثمن. ميكنك القيام 

بذلك يف املنزل.
- من ال�سعب العثور على امراأة فرن�سية ذات 

حواجب �سميكة و�سوداء ب�سكل مبالغ به.
يف  خ��ا���س  راأي  لديهن  فرن�سا  يف  الن�ساء   -
الوزن مهم  الريجيم اجلديدة. فقدان  معايري 
اأن  ميكن  وامل��ع��ادن  الفيتامينات  نق�س  لكن 

يجعل نظامك الغذائي اأ�سعف.
املعجبات  م��ن  لي�ست  ال��ف��رن�����س��ي��ة  امل�����راأة   -
الكثري  جن��د  ال  لذلك  التجميلية،  باجلراحة 
جممّلة  باأنوف  باري�س  �سوارع  يف  الن�ساء  من 
يقبلن  بل  املنتفخة  ال�سفاه  اأو  اخلد  عظام  اأو 

اأنف�سهن كما هّن.

ال��ف��رن�����س��ي��ات ���س��اح��رات 
بجمالهن يف اأي عمر
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امل�شلحة العامة
كبري  عراقي  مل�سوؤول  ت�سريحًا  نذكر  كلنا 
قبل �سنوات عن عدم مترير الكتل ال�سيا�سية 
مل�سروع كان قد تقدم به اإىل جمل�س النواب 
ك��ي ال ي��ق��ال اإن ه��ذا امل�����س��روع ق��د ق��ام به 
الكتل  عناد  اإن  الت�سريح.  امل�سوؤول �ساحب 
امل�سروع  مترير  عدم  يف  حينها  ال�سيا�سية 
اأ�سّر كثريًا بامل�سلحة العامة، رمبا اعتربته 
الكتل اإ�سرارًا مل�سلحة ما، لكنه كان عنادًا 
ق�سدته  ما  ل�سرح  ك��ان  املثل  ه��ذا  م�سرًا. 
الذين ميالأون  وال�سباب  العامة.  بامل�سلحة 
ال�ساحات االآن يف بغداد وحمافظات اأخرى 
العامة  امل�سلحة  الأجل  االإ�سرار  على  مثال 

اأي�سًا.
مر�ض نف�شي

تقول ي�سرى )ا�سم غري حقيقي- 37 �سنة( 
لها  و�سبق  لديها  اجتماعية  عالقات  ال  اإن 
فقالت  ال�سبب  عن  �ساألتها  ملرتني،  الطالق 
الزوج  اأن )يعاندها(  تقبل  اإنها ال  بب�ساطة 
ويقول  ويحرتمها  يحبها  اأنه  يفرت�س  الذي 
اإن اللنب اأبي�س وهي )ت�سر( على اأنه اأ�سود! 
وتعترب )عناده( ت�سريحًا بعدم حبه لها اأو 
اإىل  ت�سري  اأن  حت��اول  وهي  تقديرها.  عدم 
الزوج وعدم  تو�سح عدم حب  اأخرى  اأمثلة 

احرتام ال�سديقات وزمالء العمل.
 اأكدُت لها اأنها مري�سة بعناد ال معنى له واأن 
على  )االإ���س��رار(  الأن  مدمر  ال�سلوك  ه��ذا 
نف�سيًا  مري�سة  اأنها  يعني  العناد  او  اخلطاأ 
وحتب الت�سلط الذي يدمر اأية عالقة، لي�س 
ب��ني زوج���ني حم��ّب��ني ف��ق��ط، اإمن���ا حتى بني 
االأ�سدقاء وزمالء العمل.  واأثناء املناق�سات 
مع ي�سرى لعالجها وتنظيم اأ�سلوب حياتها، 
الت�سلط  لدرجة  عنادها  اأ�سا�س  اأن  عرفت 
الدائمة  ومعار�سته  وال��ده��ا  ب�سبب  ك��ان 
اأن ت�سبح  لوالدتها وت�سلطه عليها وخمافة 
تت�سرف  فاأ�سبحت  والدتها،  مثل  منك�سرة 

واقتنعت  واالآخرين.،  زوجيها  مع  كوالدها 
وبالفعل  نف�ساين.  طبيب  عند  تتعالج  اأن 
وبعد  معروف،  طبيب  على  ترتدد  اأ�سبحت 
ت�سعر  اإن��ه��ا  لتقول  جاءتني  ال��ع��الج  اأ�سهر 
قدمت  فقد  ج��دي��دة،  حياة  ب���داأت  وك��اأن��ه��ا 
نف�سها  ال���وزارة  اأخ��رى يف  دائ��رة  اإىل  نقاًل 
نّدية  بال  معها  من  مع  تتعامل  واأ�سبحت 

اأوعناد وك�سبت احرتامهم. 
احلب عالج

يف ور�سة عمل، للتدريب على ال�سيطرة على 
النف�س، قالت  ليلى )ا�سم غري حقيقي- 50 
اأم  وه��ي  خا�سة  زوج��ه��ا  حت��ب  اإن��ه��ا  �سنة( 
ال  لذلك  اجلامعية،  مرحلتهما  يف  ل�سابني 
تريد الطالق وتبحث عن حل لتعرف كيف 
يت�سرف  اأ�سبح  ال��ذي  زوجها  مع  تتعامل 
ما  ا�ست�سارتها،  دون  البيت  اأم��ور  يف  حتى 
الولدين  مع  وعالقته  عالقتهما  على  يوؤثر 
الزوج قد مر مب�ساكل مادية  وكان  واأهلها. 
جدًا  عنيدًا  وجعلته  ت�سرفاته  على  اأث��رت 
لها  قلت  اأخطائه.  عن  الدفاع  يف  وال�سيما 
الطالق  �سبح  الإبعاد  وجهودها  له  حبها  اإن 
بال�سبب  معرفتها  عن  ف�ساًل  مهمة،  نقطة 
ال  اأن  عليها  واإن  العناد  اإىل  به  اأدى  ال��ذي 
با�ست�سارتها  يقم  مل  التي  بقراراته  تناق�سه 
بها، واأن ال ت�سري اإىل اأخطائه اأمامه دومًا، 
دون  ال�سائب  القرار  تنفذ  اأن  عليها  اإمن��ا 
اأنه  بنف�سه  و�سيلم�س  تفعله  مبا  ت�سعره  اأن 
تطالبه  ال  اأن  ج��دًا  ومهم  خطاأ،  على  ك��ان 
باالعتذار بعد اكت�سافه الأخطائه، وعليها اأن 
ت�سعره بحبها دائمًا. وبعد اأ�سهر على انتهاء 
الذي  زوجها  مع  لزيارتي  ج��اءت  الور�سة 
�سكرين واأنه اكت�سف خطاأ عناده الذي كاد 
عرف  اأن��ه  واأك��د  الزوجية،  حياته  يدمر  اأن 
الفرق بني االإ�سرار والعناد، فاإ�سرار زوجته 
باملحافظة على حياتهما الزوجية اأنقذه من 

تدمري نف�سه.

الزمن
رمبا هناك من �سي�ساألني اإن كان العناد مع 

الزمن اأو الظروف مر�سًا نف�سيًا اأي�سًا؟
فالعناد هنا  �سيكون )كال( قطعًا،  وجوابي 
اأو  الزمن  يعاند  فالذي  بعينه،  االإ�سرار  هو 
حللم،  حتقيقًا  اأو  لهدف  و�سواًل  الظروف 
عن  ح��ول��ن��ا  الق�س�س  م��ئ��ات  ه��ن��اك  ف���اإن 
الزمن  م��ع��ان��دو  حققها  ال��ت��ي  ال��ن��ج��اح��ات 
ق�سة  احل�سر،  ولي�س  وللمثال  والظروف، 
االأول على  الطالب ح�سن حم�سن معروف، 
العراق للعام الدرا�سي 2018-2019 مبعدل 
99،86 والذي عاند الظروف، ظروف بعده 
كيلومرتًا   25 بنحو  الثانوية  مدر�سته  عن 
)احل��و���س(  ن��ائ��ي��ة  ق��ري��ة  يف  ي�سكن  ح��ي��ث 
النا�سرية  �سمايل  �سكر  قلعة  ق�ساء  تتبع 
تربع  فاإنه  وللعلم  املادية،  عائلته  وظ��روف 
بكل الهدايا التي ح�سل عليها لبناء مدر�سة 
يف قريته كي ال يواجه طلبتها ما واجهه من 
م�ساعب ومتاعب، عناده كان اإ�سرارًا على 
حتقيق الهدف منحه طاقة اإيجابية وجعله، 
لطاقته  وم�سعًا  قدوة  هذا،  املبكر  عمره  يف 

االإيجابية نحو غريه وجمتمعه. 
االأم���ري  �سما  ال�سبية  اآخ����ر:  ب��اه��ر  م��ث��ال 
مر�سها  ظروف  عاندت  التي   ، )16عامًا( 
وعدم متكنها من احلركة فاأ�سبحت ر�سامة 
دولية  م�سابقات  يف  االأول  ب��امل��رك��ز  ت��ف��وز 
وتتحدث  تلفزيونية  ح����وارات  يف  وتظهر 
ال�سحفية  ول��وال��دت��ه��ا،  ك��ب��رية،  باإيجابية 
اأ�سماء حممد م�سطفى،  املعروفة  والكاتبة 
دور كبري يف عنادها االإيجابي، اأو االإ�سرار 
وزي��ارة  والتميز،  والنجاح  التوا�سل  على 
واحدة اإىل �سفحتها اأو �سفحة والدتها على 
الذي  العناد  بني  الفرق  تعطينا  الفي�سبوك 
يوؤدي اإىل التهلكة وال�سلبية وغالبًا ما يكون 
واالإ�سرار  خاطئة،  مواقف  يف  االآخرين  مع 
الذي يكون ب�سمنه عناد الزمن والظروف.

الإ�سرار والعناد.. 
����س���ع���رٌة م���دم���رة

مما ال �شك فيه اأن االإ�شرار خ�شلة 
حميدة لتحقيق هدف ما، هدف نبيل 
ال ي�شر ب�شاحبه وال باالآخرين، اأما 
العناد فغالبًا ما يكون م�شّرًا ب�شاحبه 
خا�شة وباالآخرين عامة. بني االإ�شرار 
والعناد �شعرة قد تدمر العالقات 
االجتماعية �شواء بني الزوجني اأو 
االأ�شدقاء اأو الزمالء يف العمل، وقد 
ي�شر بامل�شلحة العامة.
ان�سام ال�ساجلي

بني
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 مل تتوقف ات�سالت والديها بي لكي اأعيدها، 
لكني ا�سرتطت عليهم عودتها للدرا�سة. يف هذه 

الفرتة �سافرُت مع وفد من دائرتنا اىل خارج 
البلد، وكنت باأ�سد احلاجة اىل هذه ال�سفرة.

امليزان 

امليزان 

يف

يف رجاء خ�سري

دِع االأحالم تن�سج خيوطها حويل، قد يكون فيها خيط يحمل 
اخُلال�س  اأع��رف  وال  اأتعبني  زم��ٍن  من  والراحة  احلظ  يل 
�سمع  خيوط  اأنها  الأكت�سف  عدة،  اآم��ال  من  اقرتبُت  منه.. 
االآمال  واأعّلق  اأثُق  بايل  فما  �سم�س،  �سعاع  اأول  عند  تذوب 
اإىل جنم  البحر.. وبعد متتُد يداي  على مر�ساٍة غارقة يف 

قد ياأتيني بالفرح... الفرح املنتظر....

خيوُط �سمٍع
و�سم�ض

يف هذا الوقت املتاأخر، قلُت لهم ا�ساألوها هي، وعدُت اىل 
بيتنا.

لكني  اأع��ي��ده��ا،  لكي  ب��ي  وال��دي��ه��ا  ات�����س��االت  تتوقف   مل 
ا�سرتطت عليهم عودتها للدرا�سة. يف هذه الفرتة �سافرُت 
مع وفد من دائرتنا اىل خارج البلد، وكنت باأ�سد احلاجة 
فتاة  جاءتني  هناك  دورت��ن��ا  وخ��الل  ال�سفرة.  ه��ذه  اىل 
وقدمت  بطالقة  االإنكليزية  تتحدث  اجل��م��ال  متو�سطة 
قريبة  باأنها  واأي�سًا  الدورة  باأنها �سمن طالب  نف�سها يل 
�سنني  املغرتب منذ  وال��دي  ابن عم  ف��الن)!(،  بنت  يل.. 
هي  كانت  التقارير،  اإع��داد  يف  كثريًا  �ساعدتني  ط��وال، 
بلدِه، حدثت  ليعود كل اىل  انتهت  التي  ال��دورة  االأوىل يف 
اأهلي عنها وعن اأهلها الذين دعوين اإىل بيتهم و... ومنذ 
وبني  بينها  اأقارن  وبداأت  طيفها  يفارقني  مل  الوقت  ذلك 
ية، التي مل ينفك اأهلها عن االت�سال بي، وهي  زوجتي االأمرِّ
يتها،  اأي�سًا اعتذرت مني مرات عدة، ولكنها م�سّرة على اأمرِّ
مل تقتنع بالتعلم، اقرتحت عّلي اأن نعي�س هكذا كُل له عامله 
اخلا�س به. واأمام تو�سالت اأهلي عادت اإىل البيت، وعا�س 
االأم�سيات رنَّ هاتفي الأ�سمع  اإحدى  كُل منا يف عامله. ويف 
�سوتًا مالئكيًا يقول: )مفاجاأة(.. لقد اتعبتني كثريًا، اأنا 

هنا يف بغداد اأريد لقاءك. 
م�سرعًا  ذهبت  كثريًا،  فيها  اأفكر  التي  قريبتي  هي،  اإنها 
ُمنذ  بع�سنا  نعرف  وكاأننا  طوال  �ساعات  جل�سنا  للقائها، 
اأنها يف زيارة للوطن هي ووالدها،  الب�سرية، عرفت  خلق 
فما كان مني اإال اأن قدمت الدعوة لها ولوالدها لزيارتنا 
بهما  اأه��ل��ي  ترحيب  و�سط  امل��وع��د  على  ج��اءا  بيتنا،  يف 
واالأحاديث اجلميلة والذكريات بني والدها ووالدي، كانت 
�ساأل  خروجهما  وعند  احل��دي��ث،  ط��وال  �سامتة  زوجتي 
والدي  اأجابه  زوجتي،  اإىل  واأ�سار  هذه  تكون  مْن  والدها 

باأنها زوجة)!( .... 
راأيُت ا�سفرار وجه ابنته وخرجا من البيت.

تكون  من  زوجتي،  قبل  من  وا�سع  حتقيق  انفتح  الليل  يف 
هذه؟ اأنت حتبها! هي حبيبتك منذ زمٍن و...و.... خرجُت 
الزائرة،  امللتهبة جتاه هذه  الأنفرد مب�ساعري  الغرفة  من 

ب�سعادة  وي�سعرين  يغطيني  كطوفان  اأحببتها  لقد  نعم... 
واأن�سى كل ما  اأعي�س معها  اأن  افتقدتها، كم متنيُت  طاملا 

اأنا فيه.
بعد يومني و�سلني ظرف فتحتُه الأقراأ ما جاء فيه ))فكرُت 

بالعودة اإىل اأح�سان الوطن ففقدتك((
                                                                                التوقيع 

----------
بحثت عنها يف العناوين التي اأخربتني بها، مل اأ�سل اليها، 
حاولت االت�سال بها، مل ترد، طلبُت من والدي اأن يت�سل 
للعودة اىل  الطائرة  بانتظار  باأنهما  اأخربه  الذي  بوالدها 

بلد الغربة ثانية.
اأمي  حدثت  كالبقية.  علّي  تعر�سيها  مل  مل��اذا  اأم��ي،  يا  اآه 
مب�ساعري جتاهها وباأنها هي التي اأبحث عنها و... وفجاأة 
جاهلة،  الأنني  طّلقني...  يل:  لتقول  علينا  زوجتي  دخلت 
اأهلها. وفعاًل بداأُت باإجراءات الطالق  اإىل بيت  وخرجت 
اأعلمتني  فيها، فقد  ال�سبُب  اأنا  الأتخل�س من معاناة كنت 
ها واأولها جهلها، فلماذا وافقت، اأنا  اأمي بكل �سيء يخ�سّ
اأكرث اأمية منها حينما اأعجبني جمالها وداللها وتهاونت يف 
الثقايف،  وامل�ستوى  العلم  التكافوؤ، وال�سيما يف  ا�سمه  �سيء 
الأن  ورميتها  مللتها  اجلميله  الُدمية  بهذه  ت�سليُت  وحينما 

عيوبها قد ظهرت يل... 
واأثناء �سري االإجراءات تعّر�س والدها لنوبة قلبية �سديدة 
اأرقدته امل�ست�سفى، وعند زيارتنا اأنا ووالدي له كان يبكي 

الأنه الي�ستطيع التفّوه بحرٍف!!
واأنهي  اأطلقها  فهل  ال��ق��رار..  باتخاذ  ح��رية  يف  االآن  اأن��ا 
اأنا  وال�سمري...  االإن�سانية  ل�سرخة  اأ�ستمع  اأم  معاناتي، 

باالنتظار....

وا�سحني  وتردد  بحياء  عمرِه  من  والثالثني  اخلام�سة  يف 
حياة  م��ن  التخل�س  ق���ررت  حينما  ق���ال:  م��الحم��ِه  على 
عائلة  الأبني  ثم  ومن  اأواًل  اأمي  الإ�سعاد  وال��زواج  العزوبية 

واأعتقُد اأن هذا حلم كل �ساب و�سابة....
وتذّكرين  اأ�سماء  علّي  تعر�س  وب��داأت  باالأمر  اأمي  �سعِدت 
ب�ساحباتها وبناتهن، وال اأعرف كيف وافقُت على واحدة 
يف  راأيتها  فقط  يومًا،  اأره��ا  مل  اأنني  من  بالرغم  منهن، 
اأمي مبوافقتي  فرحة  لنا، الحظت  قريبة  لها، هي  �سورة 
عليها، لكنها �سارحتني يف البداية باأنها فتاة مدللة الأنها 

مل  الأنها  املتو�سطة  درا�ستها  تكمل  ومل  الأهلها  الوحيدة 
ترغب بالِعلم والدرا�سة، وباءت حماوالت اأهلها باإقناعها 

باإكمال درا�ستها بالف�سل...
املو�سوع  توؤجل  اأن  اأم��ي  من  وطلبُت  جيدًا  باالأمر  فكرُت 
اأّكون قناعتي باالأمر واأبداأ بخطوة �سحيحه كي  قلياًل كي 

ال اأندم بعدها.
الزيجة  باملوافقة على هذه  اأمي  اأبلغت  بعد فرتة ق�سرية 
واأخربتها باأن تعليمها وتدري�سها �سيقعان على عاتقي رغم 

اأعباء م�سوؤوليتي يف الدائرة التي اأعمل فيها.
وهكذا متت اإجراءات اخلطبة والزواج ب�سرعة، اكت�سفت 
مدللة،  طفلة  بعقل  ولكنها  ج��دًا  جميلة  �سابة  فعاًل  اأنها 
اأحببتها لرباءتها وحبها للحياة، لكن هذا الربيق �سرعان 
ماخفت من حياتنا عند ممانعتها لرغبة التعلم، فعر�سُت 
اإىل  اخل�سو�سيات  املعلمات  اإح��دى  لها  اأجلب  اأن  عليها 
واأهلي  اأهلها  تدّخل  اأي�سًا،  الرف�س  كان  جوابها  البيت، 

الإقناعها دون جدوى.
بالزواج منها،  �سعرُت باخلطاأ والندم على اتخاذ قراري 
حتدثت اأمي معي كثريًا لتخفف معاناتي هذه وطلبت مني 
ّظنها  خاطئة  مبادئ  على  تربت  الأنها  فر�سة  اأعطيها  اأن 

اأهلها حر�سًا ويف احلقيقة هي تهدمي لالأبناء.
اأمي وتركت مو�سوع تعليمها، بل واأخرجتها  �سمعُت كالم 
معي يف كثري من الدعوات، �سواء يف العمل اأو مع االأ�سدقاء، 
ويف كل مرة كانت ت�سعني يف مواقف ال اأح�سد عليها، فهي 
�سيما  وال  االآخرين،  مع  ال�سحيحة  التعامل  جتهل طريقة 
بحجة  معي  ا�سطحابها  عدم  ق��ررُت  لذا  منهم،  الغرباء 
الأجدها  م�ساًء  عدُت  يوم  ويف  فقط.  للرجال  دعوات  اأنها 
قد حزمت حقائبها لتطلب مني اأن اأو�سلها اإىل بيت اأهلها 
الأنها اكت�سفت اأن اأغلب الدعوات هي خمتلطه ولي�ست كما 
اأفهمتها، وهنا نفد �سربي و�سرحُت لها معاناتي معها واأن 
اىل  �سيو�سلنا  الذي  ال�سبب  هو  لنف�سها  م�ساعدتها  عدم 
مفرتق الطرق، وبداًل من اعرتافها باخلطاأ بداأت ت�سرخ 
ا�سطرين  ما  البيت على �سوتها،  لي�ستيقظ جميع من يف 
جميئها  ا�ستغربوا  الذين  اأهلها  بيت  اإىل  اأو�سلها  اأن  اإىل 
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فيليك�ض باومغارترن..

العقرب الثور

الميزان

الحوت العذراء

الجوزاء

الدلو

القوس

الحمل

االسد

الجديالسرطان

توقعات االبراج االسبوعية

اعداد/ علي البكري

ق��د ي��رتاك��م م��ن ح��ول��ك��م العمل 
وجتدون اإنكم بحاجة اإىل الراحة 
الوقت  لهذا  االأعباء  كرثة  ب�سبب 
مركباتكم  ق��ي��ادة  ع��دم  عليكم 
وان���ت���م يف ح��ال��ة م���ن االإج���ه���اد 
ي�����س��ع��ف��ك��م يف  ف���احل���ظ ق����د ال 
التخل�س من م�ساكل الطرقات هناك فر�سة مهمة يف 
مو�سوع العمل لذا عليكم املبادرة ومن يذهب ال متام 

موعد قد يخ�سره او قد ال ي�سل لتوافق واتفاق.

ع���وام���ل احل���ظ ت�����س��اع��دك��م يف 
او  عمل  فر�سة  على  احل�سول 
على  ام��ت��ي��ازات  على  للح�سول 
فر�سة   لديكم  امل���ايل  ال�سعيد 
امل��رح  م��ن  ج��وا  خلق  يف  للنجاح 
م��ن ح��ول��ك��م واب����داء م��رون��ة ج��ي��دة يف ال��ت��ع��ام��ل مع 
ام��ام حت��والت كبرية ومهمة ج��دا يف  انتم  االخ��ري��ن 

العمل واالنتقال اىل اماكن جديدة .

متطلبات  مب��ت��اب��ع��ة  ت��ن�����س��غ��ل��ون 
يجد  والبع�س  عائلية  مفاجئة 
نتيجة  ع�سبية  ح��ال��ة  يف  ان���ه 
االإيفاء  او  متطلب  اجن��از  ع��دم 
ببع�س املطالب هناك من يحاول 
ال��ت��خ��ل�����س م���ن ب��ع�����س ال��دي��ون 
يدعو   بكم  يحيط  ال��ذي  العام  اجل��و  عليه  والفواتري 

للتفاوؤل يف موا�سيع اأف�سلها ال�سفر والدرا�سة .

نتم يف الوقت الذي يحتم عليكم 
�سحيحة  ب��ط��ري��ق��ة  ال��ت�����س��رف 
للكثري  بحاجة  امل��ايل  فاجلانب 
م��ن ال��ت��دب��ري مب���رور ال��وق��ت قد 
الفر�س  من  الكثري  هناك  تبدو 
عليكم  العاطفي  ال�سعيد  على  لكن  امل�سجعة  املهنية 
االهتمام بالزوج او الزوجة وجتنب املواقف التي قد 

تثري زوبعة او م�سكلة.

ت���خ���رج���ون م���ن اجل����و امل��ت��ع��ب 
والكئيب اىل ف�سحة من االجواء 
ت�سلكم  ق��ري��ب��ا  حت���ررا  االك���رث 
هام  ج��زء  تغري  قد  مهمة  ردود 
عليكم  ح��ي��ات��ك��م  م���ن  وك���ب���ري 
اال�ستفادة من الوقت القادم فهو 
انتم  الذي  احلظ  مبعادلة  التغري  اىل  انتقالة  مبثابة 

بحاجة له.

ت��ت��ح�����س��ن اأح���وال���ك���م ول��دي��ك��م 
احل�سول  يف  اجل��ي��دة  الفر�سة 
م��ت��ط��ل��ب��ات يف اجل���ان���ب  ع���ل���ى 
من  ومنكم  وامل���ايل  ال�سخ�سي 
يبداأ م�سروع بيع او �سراء عقار او 
التعامل مبو�سوع له �سلة مب�سب 
او عمل جديد انتم االن يف اجواء االرتباط العاطفي 
عليكم  لكن  زواج  امت��ام  او  خلطبة  التقدم  بو�سعكم 

عدم التاخري فقد يف�سل املو�سوع.

اليوم  ه��ذا  التعب  ببع�س  ت�سعرون  ق��د 
لكن  املميزة  االوق���ات  من  يكون  ال  وق��د 
ال��ت��ي حت��ي��ط مبواليد  ال��ع��ام��ة  االج����واء 
هذه املجموعة ايجابية وهناك اكرث من 
فر�سة مميزة خالل الوقت القادم لكن 
يتوجب عليكم عدم ت�سيع الوقت البع�س 

ينجح يف احل�سول على فر�سة عمل مفاجئة ومهمة. 

املتطلبات  ك��رثة  ب�سدد  ي�سعكم  وق��ت 
وال���ع���م���ل وت��ك��ث��ي��ف ح��رك��ت��ك��م وه��ن��اك 
اجلانب  يف  من�سب  على  يح�سل  م��ن 
وظيفة  ترقية  ت�سله  والبع�س  ال�سيا�سي 
لكم  ت�سهل  ال��ع��ام��ة  اأج��وائ��ك��م  م��ت��اأخ��رة 
وتعزز  والق�سري  القريب  ال�سفر  مو�سوع 

من عالقاتكم مع االخرين البع�س ينهي مو�سوع ارث .

ن��ف��ق��ات م��ال��ي��ة ع��ل��ى ال��ب��ع�����س ال��ق��ي��ام 
باحد  االع��ت��ن��اء  عليكم  كما  بت�سديدها 
الوقت  �سحيا  لرعايته  عائلتكم  اف���راد 
احلايل فيه فر�سة لتعديل بع�س الظروف 
التي  التحوالت  تواجهوها  التي  ال�سعبة 
مبثابة  فهي  وقتها  �سيطول  بكم  حتيط 
عليكم  ل��ذا  حياتكم  يف  عميقة  حت��والت 
من  جو  يف  تعي�سون  ال  كي  امل�ستجدات  ه��ذه  مع  التاقلم 

الوهم .

يف  ايجابيا  وق��ت��ا  منكم  الكثري  يق�سي 
دعوة  له  تتوجه  وقد  االجتماعي  اجلانب 
على  يح�سل  من  وهناك  حفلة  حل�سور 
عليكم  لكن  ال�سفر  مو�سوع  يف  مطلب 
االنتباه لالجواء العامة لال�سابيع القادمة 
والعائلة مع  العمل  ال�سغط يف  للكثري من  تتعر�سون  فقد 
يف  التواجد  م��ن  للكثري  حتتاجون  مرتفعة  م�سروفات 

اماكن بعيدة عن اجلدل .

وال��ردود  االت�ساالت  من  الكثري  تتلقون 
وهناك من ي�سعى للقيام بخطوات ل�سفر 
درا�سي او للعمل يف نواحي ال�سياحة انتم 
االن يف جانب االعداد ملوا�سيع لها �سلة 
بح�سولكم على قرو�س مالية او االنتقال 
اىل عمل مع االخرين لكن يتوجب عليكم 
مع  االتفاق  حالة  يف  كبرية  او  �سغرية  اأي  اهمال  ع��دم 

�سركاء.

مواجهة  يف  اأنف�سكم  و�سع  جتنب  عليكم 
مع ال�سريك العاطفي فقد تنقلب االو�ساع 
عليه  ال�سيطرة  ي�سعب  �سلبي  ب�سكل 
املزدحمة  االأم��اك��ن  من  اخل��روج  حاولوا 
وعدم ا�سغال انف�سكم يف موا�سيع حتتاج 
مليئ  ه��ذا  وقتكم  يكون  قد  اط��ول  لوقت 

بالكثري من املعاك�سات لكن لفرتة حمدودة.

وقفزته من الف�ساء حتليل 
تكويني لهذه ال�سخ�سية 

ولد .20-4-1969 ..الربج احلمل 
االأرقام التكوينية ...)4-9-2(

يوم القفز 2012-10-14
اخلارطة الفلكية اأثناء الوالدة واأهم ما مييزها 

1-القمر .....يف اجلوزاء
2-املريخ ...يف القو�س 
3-زحل .....يف احلمل 

اخلارطة الفلكية اأثناء قيامه بالقفز 
1-املريخ ......يف القو�س 

2-امل�سرتي ....يف اجلوزاء 
3-زحل........ يف العقرب

اخلارطة  يف  امل�����س��وؤول  امل��ري��خ،  كوكب  اأن  نالحظ 
الفلكية عن العنف واملغامرة، تواجد يف نف�س املكان 
كما  القفز،  واأثناء  ال��والدة  اأثناء  فيه  تواجد  الذي 
جند اأن برج اجلوزاء كان كوكب القمر موجودًا فيه 
اأثناء الوالدة، وعاد لوجود امل�سرتي اأثناء القفز يف 
ملولود احلمل  يعني  ما  القو�س،  وبرج  برج اجلوزاء 
التفاعلي  احل��رك��ي  للوهج  م�ستوى  اأع��ل��ى  اأن��ه��م��ا 
جمال  يف  الدخول  وفر�س  اجن��ازات  اإىل  للو�سول 
الطريان والف�ساء واملغامرة و�سرعة التغري، كما اأن 
اخلارطة الرقمية التكوينية كانت هي االأكرث جنونًا 
الرقمني  فوجود  امل�ستحيل،  اإىل  الدخول  يف  ورغبة 
)2و4( ذاتي االإ�سارة الق�سرية احلادة واملتناق�سة 
)اجل��راأة... القوية  الفعاليات  ذي   )9( الرقم  مع 

الجتياز  ن�ساط  اأعلى  اأعطى   ) التهور...اال�ستفزاز 
الرقم )2( جاء من  النف�س،  لدى  حواجز اخلوف 
يوم امليالد والرقم )4( جاء من حا�سل جمع اليوم 
يجمع  ال��ذي   )31( الرقم   مكونًا  وال�سنة  وال�سهر 
برج  رقم  فهو   )9( الرقم  اأما   ،)4( الرقم  فيكون 

احلمل الذي ينتمي له.
 من خالل هذا التحليل يتبني لنا اأننا ال ن�ستطيع اأن 
التكوينية  اإذا عادت طاقتنا  اإال  باإجناز الفت  نقوم 
القافز  مع  ح��دث  ما  وه��ذا  االأ�سلي،  موقعها  اإىل 
كيلو   1342 �سقوطه  �سرعة  الذي جتاوزت  فيليك�س 

مرتًا يف ال�ساعة.. اأ�سرع من �سرعة ال�سوت .

اإعداد:علي البكري

1-���س��اح��ب ال�����س��ورة م��ط��رب ع��راق��ي 
)�ساب(

ل����ن����دن، ح����ااًل  ���س��ه��ري يف  2-م���ل���ع���ب 
باالإجنليزية

3-قناة ف�سائية عربية، الف�ساد
4-اآلة مو�سيقية )م(، مذل

5-ن�سف تنوح، ا�سربو)مبعرثة(

6-من اخل�سراوات )م(
7-علم مذكر

8-الع����ب ك���رة ق���دم اجن��ل��ي��زي )م(، 
بر�سيم

9-ن�سف اجوب، ماركة �سيارة )م(
10-يو�سع فيه ال�ساي

1-دولة اإفريقيه
2-من الكائنات احلية، من نباتات االأهوار

3-العرفان وال�سكر، �سمري منف�سل
4-مفرد اأوابد )م(،  جمع بطريق

5-قناة عراقية، حرف مو�سيقي
6-من احليوانات )م(، �ستم، ظلم

7-ريا�سة تايلندية
8-مطربة عربية )راحلة(

9-وا�سطة نقل
10-اآلة حربية قدمية

عموديافقي

اعداد/ ثريا جواد

حل العددال�سابق

الكلمات املتقاطعة

تاريخ ال�سيارات 
التا�سع ع�سر كم�سدر  القرن  تكنولوجي مهم جدًا مت اخرتاعه يف  اإبداع  هو 
يف  النفط  با�ستخدام  ذلك  بعد  وا�ستمر  البخار  با�ستخدام  وب��داأ  للطاقة. 
يومنا هذا  الدرا�سات يف  �سرعة  اكت�سبت  وقد  الداخلي.  االحرتاق  حمركات 
وقت  من  وابتداًء  البديلة.  الطاقة  تعمل مب�سادر  التي  ال�سيارات  اإنتاج  على 
ظهور ال�سيارات، فقد اأ�س�ست نف�سها كطريقة رئي�سة يف نقل الب�سر والب�سائع 

يف الدول املتقدمة. وبعد احلرب العاملية الثانية فقد كانت �سناعة ال�سيارات 
العامل يف عام  ال�سيارات يف  وبلغ عدد  نفوذًا.  االأكرث  ال�سناعات  واحدة من 
عدد  و�سل   1914 عام  يف  ف��ورد  موديل  وبظهور  �سيارة.   250،000  ،1907
قبل  فقط  مليونًا   50 اإىل  العدد  هذا  و�سل  وقد   ،500،000 اإىل  ال�سيارات 
ال�سنوات  يف  ال�سيارات  عدد  ت�ساعف  احلرب  وبعد  الثانية.  العاملية  احلرب 
الثالثني املا�سية اإىل �ست مرات، وو�سل يف عام 1975 اإىل 300 مليون 
�سيارة. وقد جتاوز اإنتاج ال�سيارات ال�سنوية يف العامل ال� 70 مليونًا يف 

عام 2007.
ومل ُتكت�سف ال�سيارات من قبل �سخ�س واحد فقط، فقد ظهرت مع 
قرن  م��دار  على  العامل  اأنحاء  جميع  يف  النا�سئة  االخرتاعات  ق��دوم 
تقريبًا. وت�سري التقديرات اإىل اأن ما يقرب من 100،000 من �سراء 

براءة االخرتاع حدث بعد ظهور ال�سيارات احلديثة.
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واهلل اعلم 
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خ�سري احلمريي

انتقل هذا التعبري من األعاب ال�سريك اإىل )�سريك( احلياة لت�سوير 
ال�سيا�سي  امل�سهدان  بها  يغ�س  التي  احلبلني  على  اللعب  مهارات 
ال�سريك  يف  ميثل  اللعب  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  ك��ان  واإذا  واالجتماعي، 
اإىل  �ساحبه  ي��ح��ّول  امل���وازي  ال�سريك  يف  ف��اإن��ه  ف��رج��ة،  احلقيقي 

)فرجة( للرايح واجلاي!
يف  اجلمهور  يندمج  احلقيقي،  ال�سريك  يف  مايح�سل  �ساكلة  وعلى 
ومهارة  )ال��الع��ب(  حركات  مع  واالجتماعي  ال�سيا�سي  ال�سريك 
تقافزه بني احلبال فيتعاىل الت�سفيق وال�سفرياإعجابًا اأو ا�ستهجانًا، 
املف�سوحة،  و)انتقاالته(  حركاته  يف  املبالغة  اإىل  الالعب  فيندفع 
ويتعمد القفز بني املزيد من احلبال املتقاطعة، ليتخبط ويتمايل ) 
اإحدى  تزّل  )الي�سار( حتى  وذات  )اليمني(  ذات  اللعبة(  نهاية  يف 

ال�سماتة  ب�سيحات  م�سفوعًا  راأ�سه  على  في�سقط  احلبل  عن  قدميه 
والت�سفي .

وعليه، فاإن )اللعب( على احلبال ُيعد من الريا�سات اخلطرة على 
ورغم  املتفرجني.  من  جانبًا  بخطورته  ي�سيب  وقد  ميار�سه،  من 
النجاحات امل�سهودة التي حققها بع�س البهلوانات يف اإتقانهم لهذه 
االألعاب، واإخفاء احليل التي يلجاأون اليها يف مهارات االنتقال بني 
اآمنة  م�سافة  على  واعيًا حمافظًا  يظل  اأن اجلمهور  اإال  واآخر،  حبٍل 
تف�سله عن بهلوانياتهم جتنبًا لالأذى يف حلظات اخليبة وال�سقوط.

ومع ذلك يظل )اللعب على احلبال( من املهارات املرغوبة واملطلوبة 
على نطاق وا�سع .. بف�سل ما حققه بع�س الالعبني )املعروفني( من 

اأو�سمة وميداليات يف دورة احلياة .. االأوملبية! 
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مل يرتك االآباء اإال اأ�شماءهم يف الريح،
قافلة ترتنَّح يف امل�شتقبل فيخرج التاريخ من تاريخه،

ويخرج االأ�شالف من حكاياهم، 
وتداف احلروف بال�شحائف، فتم�شك ال�شم�ض هّنات ال�شوء ودياناأ معباأة 

بالرتاتيل والتخاريف،
زمٌن يعت�شر االأوقات لينتج خال�شتها ا�شمًا قاباًل للتحرر من جذور االأ�شاطري

بابُل تطيِّب �شومَر بالنهرين فالفرات طيٌب ولي�ض ارتواء ولذا مل يذقه احل�شني
النهران وواد بزرع ويقتل عطا�شى �شادة ال�شواد،

متى �شتختار الكوفة عليًا وت�شحح اأوقاتها فال تّوابون براية املختار فاحل�شني اأمري 
املوؤمنني

ملاذا يخطئ االأجداد ويخطئ االآباء وعلى االأحفاد اأن ال يرتبكوا بقراءة اجلهات
اخلليفة خمموٌر واالإمام م�شموم،

واحلوا�شي غياٌب اأ�شفر،
من يجمع �شالة الفجر بالع�شر؟

واملحراب اأيقونة اإ�شبانية بكى العلوي على االأموي فيها،
فالظاهري احتج بالعلويني لي�شتنقذ االأمويني، يا اإلهي من �شيبقى يف جراب 

احلقيقة غري الرتاتيل 
نحن نبكي املور�شكيني اأم نبكي على االأر�ض التي خذلوها ونواري �شعود ال�شليب 

اإىل اجللجلة؟
نحن نبكي بقايا البحار وقد ُملئت باالأعادي ومن�شي ببو�شلة للوراء،

دولة دولة تبني جنائنها يف دمانا،
واإذا كان يوم الظهور ظهرنا بالنا، وملنا االإمام الذي مل نبايع، وقلنا لل�شو�ض هذا 

الزمان هذا زماٌن لكم وطٌن خمتلٌف واحلكايا تعاد

وطٌن خمتلف

د. علي ال�ساله    �ساعر بابلي


