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العراقية

ي�صّلون لعراق يرفل 
بالأمن وال�صالم

امل�صيحيون

86خيال
على  امل�ستورد  هيمنة  بعد  العراقيني  عند  اأمنية كربى  العراق" اأ�سبح  نع يف  "�سُ �سعار 
اأ�سواقنا وَركن املنتج الوطني يف غياهب ال�سياع واالإهمال، من منا اليغازله احلنني لكل 
م�سنوع عراقي وهو يرى امل�ستورد متّوجًا كال�سلطان على موائد طعامنا اإىل احلد الذي 
رين لها. وذاكرة التاريخ تقول اإن  و�سل بنا احلال اإىل ا�سترياد اخل�سار بعد اأن كنا م�سدِّ
اإنتاج معامل فتاح با�سا، يف خم�سينات القرن املا�سي، كان ي�سل اإىل دول اخلليج واإيران 
وم�سر ودول ال�سام، واالأمر ينطبق على منتجات ال�سركة العامة لل�سناعات اجللدية من 
اأحذية "باتا" و"جلود" و"زبلوق"، والقما�سل اجللدية التي تتباهى �سعوب دول اجلوار 

)الراعي(  وزيت  ك�سمن  النباتية  للزيوت  العامة  ال�سركة  اإنتاج  والنتجاهل  بامتالكها. 
كما  بها،  نتباهى  التي  املنتجات  من  وغريها  واملنظفات  واالأ�سنان  احلالقة  ومعاجني 
وامل�سروبات  واالألبان  الورق  ومعامل  الغذائية  واملواد  وال�سّجاد  االألب�سة  �سناعة  النن�سى 
الغازية والبال�ستك وال�سكر وال�سكائر واالإطارات وال�سناعات االإلكرتونية وال�سيارات.. 
والقائمة تطول، علمًا اأن معامل تلك املنتجات اأحيل بع�سها اإىل التقاعد االإجباري ب�سبب 
اللهاث وراء امل�ستورد من قبل جهات متنفذة وم�ستفيدة، واحلل هو يف مقاطعة امل�ستورد 

وملء بيوتنا بكل ماهو حملي، فطماطم الزبري األذ واأنفع من املعجون الرتكي. 

نع يف العراقدر�ش �سُ

84
�سبكة اليام يبوحون بحكايات طريفة

عن اللقاء الول ب�سركائهم

اأزواج

زوزيبيني تونزي
اإفريقية مدافعة عن 
جمال املراأة الطبيعي



احرتامًا لدماء املتظاهرين والقوات الأمنية

امل�سيحيون يلغون احتفالتهم باأعياد امليالد 
وي�سّلون لعراق يرفل بالأمن بال�ستقرار

اإياد اخلالدي وخ�سري الزيدي
ت�سوير �سباح الإمارة - بالل احل�سناوي

�سنعلق اأمنياتنا على �سجرة امليالد.. اأمنيات كل العراقيني بوطن ت�سوده قيم العدالة، 
وبوطن ينعم باالأمن والرخاء. ولهذا لي�س بو�سعنا االحتفال بينما ي�ستمر التوتر وت�سيل 
الدماء وهو مادفع جمل�س روؤ�ساء الطوائف امل�سيحية يف العراق اىل اتخاذ قرار باإلغاء 
كافة االحتفاالت باأعياد امليالد وراأ�س ال�سنة اجلديدة، ت�سامنًا مع ال�ساحات واحرتامًا 
لدماء ال�سهداء من املتظاهرين والقوات االأمنية.
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نحتفل  اأن  الطبيعي  م��ن  فلي�س  ال��ت��وت��ر.. 
اآخ��رون،  ُيحت�سر  حني  يف  وبهجتنا  بفرحنا 

هذا ال ي�سح«..
واأو�سح اأنه مبوجب اأمر الكني�سة، �ستقت�سر 
احتفاالت عيد امليالد على اإقامة ال�سلوات، 
املخ�س�سة  ب����االأم����وال  ال���ت���ربع  و���س��ي��ت��م 
لالحتفاالت وزينة ال�سوارع باهظة التكلفة، 

لدعم اجلرحى من املحتجني.

التعاي�س ال�سلمي
بو�سع  لي�س  اأن��ه  زك��و  و���س��ام  الفنان   ي��وؤك��د   
دم��اء  بينما  ي��ب��ت��ه��ج��ه��وا   اأن  امل�سيحيني 
�ساحات  يف  ب�سمتها  ت��رك��ت  املتظاهرين 
اأ�سعر  ع���ام  ك��ل  يف   : ي�سيف  و  ال��ت��ظ��اه��ر 

الروحانية  االأج���واء  ه��ذه  مثل  يف  ب�سعادة  
التي تعمها االأفراح بطابع اجتماعي ونتعلم 
من ميالد ال�سيد امل�سيح اأن ال�سالم م�سروع 
اإن�ساين ال يخ�س اأمة من االأمم او دين من 
جاءوا  االأنبياء  جميع  ال�سماوية،  الديانات 
والتعاي�س  الت�سامح  ثقافة  ن�سر  اأج��ل  م��ن 
ال�سلمي، لكن الغرابة التي تنتابنا والذهول 
اإن�سانًا  اإن�����س��ان  يقتل  ح��ني  ي�سيبنا  ال���ذي 
يطالب  بينما  ال��دم��اء  ت�سيل  ومل���اذا  اآخ���ر، 
االإداري  الف�ساد  على  بالق�ساء  املتظاهرون 
واملايل امل�ست�سري يف بلد مثل العراق مالأت 
ب�سعور  اأح�س  ال  احلقية  العامل..يف  خرياته 
امل�سيحيني  اإخوتي  من  والغالب  اأنا  ال�سعادة 
يف العراق والعامل ونحن نرى بغداد اجلميلة 

من  اأحلى  ل�سباب  النعي  بالفتات  تتو�سح 
الورود.

احلرية
عراقية  كاأية  بنيامني  رو�س  الفنانة  وحتلم 
ولدت يف العراق وتربت يف بغداد و�سّلت يف 
كنائ�س بغداد واملو�سل ودهوك  اأن ترى وطنًا 
ربوعه  ويعم  بالطماأنينة  اأهله  يتمتع  جمياًل 
اأن  عراقية  كاأية  "اأحلم  وتقول  ال�سالم.. 
دائمًا  اجلميع  بني  والتعاي�س  ال�سالم  ي�سود 

يف �سفاء روحي ووجداين واجتماعي".
و�سباي،   طفولتي  افتقد  "اإنني  وت�سيف 
ال  اجلميع  ك��ان  ي��وم  ذهبت  التي  ال�سنوات 
اجلميع"،  بلد  فالعراق  االأدي��ان،  بني  يفرق 
الذين  ال�سباب  ل��دم��اء  حزنها  ع��ن  وت��ع��رب 
ب�سوت  يلهجون  وهم  متقدمًا  وعيًا  ميلكون 
مثل  اإن��ه��ا  ف��ريوز  عنها  قالت  التي  احل��ري��ة 
عط�سنا  منها  �سربنا  كلما  امل��احل��ة  امل��ي��اه 
اأكرث،  "نعم نحن م�سيحيي العراق نتوق اأن 
بلدان  بني  حّلة  باأجمل  العراق  وطننا  نرى 
للجميع  وال�سعادة  الرفاهية  ونتمنى  العامل 
اإال مثابة  وما خطاب ال�سيد امل�سيح ودالدته 
العراق  �سهداء  على  ون��رتح��م  م��ع��ًا،  لنحيا 

جميعًا".

اخليار االأف�سل
اأن  داود  ع��م��ار  الفنان  يعتقد  جهته،  م��ن 
ب�سكل  معقدة  العراقية  الق�سية  اإ�سكاليات 
يثري احلرية، لكن بالرغم من هذه احلرية  
"اأجد اأن احلل - اإن مت االلتزام به � ب�سيط 
جدًا: انه القانون، القانون وحده، هو ال�سيد، 
والكل حتت ظله، تطبيقه يعتمد على الرغبة 
التعلم  يف  امل�سوؤولني  و  لل�سا�سيني  احلقيقية 
من جتارب الدول املتقدمة يف هذا امل�سمار، 
�سلطة  باأعلى  يتمتعون  ق�ساة  اىل  نحتاج 
جمهورية  م��ن  ق�ساة  اأق���ول  ه��ل  البلد،  يف 
اأفالطون؟ نعم اأقول ذلك، واأق�سد من جهة 
ما ذكره اأفالطون عن حكام ال ينتمون اىل 
املناطقي  او  الع�سائري  او  العائلي  ح�سهم 
كما  ب�سمريهم  يعملون  حكام  الطائفي،  او 

ال��ذي  ال��ع��راق  م�سيحيي  م��وق��ف  ه��و  ه��ذا   
الكاثوليكية،  الكلدانية  الكني�سة  رئي�س  اأكده 
م�سددًا على  اأن الطائفة لن تقيم احتفاالت 
عامة بعيد امليالد احرتامًا للقتلى واجلرحى 
االأخ��رية  االحتجاجات  يف  �سقطوا  ال��ذي��ن 

املناه�سة للحكومة.
�ساكو،  رافائيل  لوي�س  الكاردينال  واأع��ل��ن 
الكاثوليكية  ال��ك��ل��دان��ي��ة  ال��ط��ائ��ف��ة  رئ��ي�����س 
تكون  ل��ن  "�سوف  اأن��ه  وال��ع��امل،  ال��ع��راق  يف 
الكنائ�س  يف  مزينة  ميالد  اأ�سجار  هناك 
بهذه  و���س��ه��رات  ح��ف��الت  وال  وال�����س��اح��ات، 
يف  للتهاين  ر�سمي  ا�ستقبال  وال  املنا�سبة، 
بال�سالة  نكتفي  اإمن��ا  البطريركية،  مقر 
وال��دع��اء  ال�����س��ح��اي��ا،  اأرواح  ع��ل��ى  ت��رح��م��ًا 

بال�سفاء العاجل للجرحى".
"احرتامًا  القرار  اتخذ هذا  اإنه  �ساكو  وقال 
وقوات  املتظاهرين  من  واجلرحى  لل�سهداء 

االأمن، وت�سامنًا مع عائالتهم املتاأملة".
فيها  يلغي  التي  االأوىل  امل��رة  لي�ست  وه��ذه 
براأ�س  احتفاالتهم  ال��ع��راق  يف  امل�سيحيون 
�سبق  فقد  اأبناء وطنهم،  مع  ت�سامنًا  ال�سنة 
مع  تزامنها  ب�سب  االح��ت��ف��االت  األغيت  اأن 

اأحزان كربالء واأربعينية االإمام احل�سني.

موقف اأخالقي وروحي
امليالد  باأعياد  امل�سيحيون  االإخ��وة  ويحتفل 
وعيد القيامة ويبتهج العامل معهم متذكرين 
تلك االأجواء اجلميلة التي يتطلع الغالب منا 
وال�سرور  الفرح  نتيجة  بلدانه  يف  يراها  الأن 
واالبت�سامة يف وجوهم، لكن احتفاالت هذا 
العام تزامنت مع احتجاجات وا�سعة وعنيفة 
ال�سهداء  م��ن  ال��ع��دي��د  اإث��ره��ا  على  �سقط 
وج��اءت يف ظل  االأم��ن  وق��وات  املتظاهرين 
العراقيون  يتطلع  اإذ  �سيا�سية،  متغريات 
من  تخل�س  وق��د  بلدهم  روؤي���ة  حتقيق  اىل 
الف�ساد كي يحظى بحياة حرة كرمية ورخاء 

اقت�سادي وينعم باالأمن وال�سالم .
»اأخالقيًا   : �ساكو  لوي�س  الكاردينال  يقول 
من  جو  يف  االحتفال  لنا  يت�سنى  ال  وروحيًا، 

عمار داود و�سام زكو

الكاردينال لوي�س �ساكو
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�سجرة(؟  اأف��رادًا )مقطوعني من  كانوا  لو 
النوع  ه��ذا  ول��دن  العراقيات  االأم��ه��ات  هل 
اأعتقد  نعم  اليوم؟  هذا  املطلوب  الب�سري 
وي�سيف  موجودون"،  انهم  واأعتقد  ذلك، 
الديني  باالنتماء  يتعلق  وفيما  "�سخ�سيًا، 
او الطائفي او العرقي، ال يعنيني من اأكون 
غريي  وال  اأن��ا  اخرت  مل  النواحي،  تلك  من 
جمربًا  ول�ست  عرقنا،  اأو  طائفتنا  اأو  ديننا 
اتبناها، واإن مل  اأن  او  اأرثها منهم  اأن  على 
ترق يل ثقافتهم ومعتقداتهم، فال باأ�س من 
اأن اأتبنى ثقافة ومعتقدًا اآخر، اإن اعرتاين 

�سعور باحلاجة اىل مناجاة اهلل، فلن امتنع 
اأ�سادفه،  ديني  مكان  اأي  اإىل  الدخول  عن 
دون اأن تعيقني هويته، ومل اأجد خيارًا فكريًا 
اأف�سل من اخليار الفكري الذي يرتكز على 
ابنًا  جعلني  الذي  املنهج  العقالين،  املنهج 
لالإن�سانية بعمومها، وهو الذي وفر يل ح�سًا 
يتحرز مما يفرق ويقبل مبا يجمع، ال اأحب 
االإن�سانية،  النف�س  اأحتدث عن مثاليات  اأن 
اأ�سحت  بال�سوء  االأمارة  النف�س  �سطوة  الأن 
عامل  الأن  املتعففة،  النف�س  من  اأكرب  اليوم 
مغريات  الدنيئة  النف�س  لتلك  يقدم  اليوم 

�سديدة الوقع عليها، فال غرابة يف اأن يكون 
جهاد املرء االأكرب هو �سد نف�سه اأوال. عاملنا 
وهكذا  واالأنانية،  والطمع  اجل�سع  ي�سوده 
الطوفان  هذا  كل  خ�سم  يف  واأ�سعر  اأح�س 
االإن�سان،  بقدر  واال�ستهتار  اخل��راب  من 
اإن  اك���زوب���ري:  الفرن�سي  ال��ك��ات��ب  ي��ق��ول 
كاتدرائية،  يف  الكرا�سي  اأمر  اإليها  املوكول 
ب��ت��اأج��ري  اإال  ت��ه��ت��م  مل  ه��ي  اإن  ت��ت��ع��ر���س، 
الكرا�سي، الأن تن�سى اأنها تخدم اإلهًا. فهل 
اأن  باأنها تخدم وطنا قبل  اأدركت حكومتنا 

تن�سغل بكرا�سي حكمها".

نحن يف ال�ساحات
كانوا  امل�سيحيني  اأن  بطر�س  م��روة  وتوؤكد 
من  ال��ع��راق  اأب��ن��اء  اإخوتهم  م��ع  حا�سرين 
الدفاع  يف  �سواء  واملذاهب  الديانات  باقي 
عنه او االآن ، فقد جمعت �ساحات التظاهر 
يتعاىل  بوطن  ينادون  وهم  معا  العراقيني 
فيه  وي��ح��رتم  الطائفية  التق�سيمات  على 

العراقي كونه عراقيا فح�سب.
اأنها ذهبت م��رارًا مع  واأ���س��ارت م��روة اىل 
وقدمن  التحرير  �ساحة  اىل  �سديقاتها 
املمكن تقدميه كم�ساهمة  و " كي ن�ساركهم 
احل��ل��م ب��وط��ن ب��ح��ج��م اآم����ال ال��ع��راق��ي��ني 

وتطلعاتهم".
وتقول  "رغم اأن  امل�سيحيني عانوا اخلذالن 
العراقيني  ب��اق��ي  م��ث��ل  مثلهم  وال��ت��ه��ج��ري 
العنف و�سيطرة الظالميني  اأحداث  خالل 
عن  احل��دي��ث  ترف�س  اأن��ه��ا  اإال  ال��دواع�����س 
امل�سيحيني.  با�سم  ومطالب  دينية  مظامل 
عراقي،  لكل  مانريده  الأنف�سنا  نريد  اإننا 
�سحقت  اأن��ه��ا  التظاهر  ���س��اح��ات  ويكفي 

الطائفية يف العراق".
ن�سارك  اأن  طبيعي  اأم���ر  اأن���ه  واأو���س��ح��ت 
اإخواننا حمنة الوطن واأحزانه على خ�سارة 
باالأعياد  نحتفل  فلن  ولهذا  اأبنائه،  اأرواح 
بالعلم  اإال  امل��ي��الد  اأ���س��ج��ار  ن��زي��ن  ول���ن 

العراقي.
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باأمل مفاجئ يف  اأح�س�سُت  ال�سهر حني  اأو  اليوم  اأ�ستطيع حتديد  ال 
اأ�سبه  الأنه  مزعج،  ولكنه  حادًا  االأمل  يكن  مل  اليمنى.  يدي  �سبابة 
االإ�سبع ثم تختفي ب�سرعة، وقد  اأو تقر�س من  تلدغ  التي  بالنغزة 
ا�ستعملُت  الليل  ويف  وال�سابون،  الدافئ  باملاء  تدليكه  اإىل  عمدت 
وعند  قما�س،  بقطعة  ولففته  ال�سيديل،  و�سفه  "مرهمًا" خا�سًا 
اأن  غري  عافيتها،  �سبابتي  وا�ستعادت  �سيء  كل  انتهى  ال�سباح 
اأن عاودتني من جديد بعد مدة ق�سرية،  لبثْت  احلالة نف�سها ما 
وهو االأمر الذي اأثار خماويف قبل ا�ستغرابي، الأن االأمل يف هذه املرة 
كان م�سحوبًا باالحتقان االأزرق مع �سيء من الورم، ولذلك فكرت 
اأن هذه االأعرا�س ميكن اأن يقف وراءها مر�س خبيث. وقد عمدُت 
اإىل العالج القدمي وداومت عليه اأربع لياٍل ولكن من دون جدوى.. 
�سبابتي م�سابة  تكون  اأن  والأن خويف حتّول اىل رعب حقيقي من 
�سديق  –وهو  ال�سحي  املركز  طبيب  راجعت  فعاًل  بال�سرطان 
"القوية" ف�سحك  و�سكوكي  وخماويف  ظنوين  اإليه  ونقلت  قدمي- 
�سحكة عالية طماأنتني وقال يل ممازحًا: "يف العراق ال توجد اإال 
ثالثة اأنواع من ال�سرطان ت�سيب الثدي والرحم واملخ، واأنت بف�سل 
وال مخ" واأعطاين عالجًا من �سمنه  وال رحم  ثدي  دون  اهلل من 
زرق ثالث )اإبر( حول مكان االلتهاب، وجنح العالج فعاًل مع اإنه 
مل ي�ستمر اأكرث من ع�سرة اأيام ا�ستعدُت يف اأثنائها حياتي الطبيعية 
االأمل  اأن  اإال  متامًا،  احلالة  ون�سيُت  املدمرة  �سكوكي  من  وحتررُت 
فاجاأين بعد �سهرين تقريبًا، وكان يف هذه املرة �سديدًا وم�سحوبًا 
بزرقة قامتة متيل اإىل ال�سواد مع انتفاخ الفت للنظر، ف�سارعت اإىل 
القدمي  العالج  اأي�سًا، وو�سف يل  الذي طماأنني  الطبيب  �سديقي 
ذاته مع م�ساعفة عدد )االإبر(.. واأنهيُت دورة العالج مع الكب�سول 
واالإبر واملراهم، ولكن من غري اأي حت�سن يذكر، لذلك ا�سطحبني 
واأجرى يل عدة فحو�سات  فيه  يعمل  الذي  امل�ست�سفى  اإىل  الرجل 
اإيجابية  النتيجة  وكانت  للدم،  "حتاليل"  جمموعة  مقدمتها  يف 
واحلمد هلل، ولكن ما الفائدة و�سبابتي اللعينة اآخذة باالنتفاخ حتى 

بدْت وكاأّنها حبلى مقارنًة باأ�سابعي االأخرى، فيما ا�ستحال اللون 
هو  االأعرا�س،  هذه  من  االأ�سواأ  اأن  على  فاحم،  اأ�سود  اإىل  االأزرق 
اأنني بداأُت اأ�سُم رائحة مقرفة ت�سدر عنها، كما لو اأنها "تعفنت" 
من  طويلة  �سل�سلة  بعد  اأنني  وامل�سكلة  التعفن،  اىل  طريقها  يف  اأو 
املراجعات لعدد كبري من اأطباء اجلراحة واحل�سا�سية مل اأحت�سن، 
لوال  باالنتحار،  وفكرُت  الكاآبة  واأ�سابتني  حياتي  )تعّكرْت(  ولهذا 
منذ  به  األتق  مل  ق��دمي  ب�سديق  جمعتني  احل�سنة  امل�سادفة  اأن 
هاله  وقد  ال�سويد،  درا�سته يف  اأنهى  نف�ساين  وهو طبيب  �سنوات، 
واأخ�سعني  عيادته  اإىل  فدعاين  معاناتي،  عليه  و�سعبْت  و�سعي، 
جلل�سة )ا�ستجواب( حقيقية، وطلب مني اأن اأكون �سادقًا ودقيقًا 
اإ�سبعي مل  باأن  الرجل  اأدرك  االأ�سئلة  �سيل من  وبعد  اإجاباتي،  يف 
اكت�سفت  ل�سعة ح�سرة، مثلما  اأو  اأو لدغة دبور  اإىل كدمة  يتعر�س 
ب�سهر  الربملانية  االنتخابات  موعد  قبل  اإنني  اال�ستجواب،  عرب 
قب�سُت مبلغ )100( األف دينار من اأحدهم مع وجبة ع�ساء د�سمة 
مقابل اأن اأمنحه �سوتي يف االنتخابات، ولكي ي�سمن ذلك جعلني 
املركز  اإىل  ذهبت  حني  ولكنني  ال��وط��ن،  و�سرف  ب�سريف  اأق�سم 
�سبابتي  غم�ست  ثم  ال�سندوق،  يف  فارغة  االق��رتاع  ورقة  و�سعت 

باحلرب البنف�سجي كدليل اأمام الرجل، وغادرت املكان..
امليانة  بحكم  قا�سيًا  كالمًا  واأ�سمعني  ال�سعداء  الطبيب  تنف�س 
"الق�سية وما فيها اأنك مار�سَت الف�ساد االأخالقي حني كذبَت على 
ومار�ست  الر�سوة،  اأخ��ذت  حني  امل��ايل  الف�ساد  ومار�ست  الرجل، 
�سبيل  ال  وعليه  للبيع..  �سوتك  عر�سَت  عندما  ال�سيا�سي  الف�ساد 
يف  املر�س  ي�ست�سري  اأن  قبل  الفا�سدة  ال�سبابة  برت  اال  اأم��ام��ك 
ج�سدك وحينها ال يجدي الندم".. يف احلقيقة مل يفجعني كالمه 
لالنتخابات  نف�سي  تر�سيح  اأنوي  فاأنا  كذلك،  اأحرجني  بل  فقط، 
مثلي  "مر�سح"  يذهب  اأن  الالئق  غري  وم��ن  املقبلة،  الربملانية 
احلرب  يف  "الو�سطاين"  اإ�سبعه  غم�س  اإىل  وي�سطر  �سبابة  بدون 

البنف�سجي!!
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العمر،  يف  وال��ك��ب��رية  ال�سابة  امل����راأة،  ت��رتك 
فّواح،  باأريج   كزهرات  ال�ساحة  يف  ب�سماتهن 
عمل  الأي  متطوعات  التظاهر  �ساحات  يجنب 
تغ�سل  وث��ان��ي��ة  ت��ط��ب��خ،  ف��ه��ذه  م��ن��ه��ن،  يطلب 
ن�ساء  امل�����س��اب��ني.   ت�سعف  وث��ال��ث��ة  امل��الب�����س، 
اأعمار  �سغر  ورغ��م  زل��ن،  وم��ا  ك��ن  التحرير، 

غالبيتهن، اأمهات ال�ساحات. 
منهن  عددًا  التقت  العراقية(  )ال�سبكة  جملة 

فكانت هذه االأحاديث: 
الغ�ّسالة التي ال تتوقف 

التطوع  ق��ررت��ا  ج��ارت��ان،  ���س��ل��وان،  واأم  ن��وف��ة   
ل��غ�����س��ل ث��ي��اب امل��ت��ظ��اه��ري��ن امل��ع��ت�����س��م��ني يف 
غ�سالتها  على  نوفة  اعتمدت  التحرير،  �ساحة 

الوحيدة �سبه املتهالكة، فيما ف�سلت اأم �سلوان 
اإح��دى  م��ن  بالتق�سيط  واح���دة ج��دي��دة  ���س��راء 
االأيام  ويف  كانت،  اأنها  نوفة  توؤكد  اجلمعيات. 
كبرية  حقائب  تت�سلم  التظاهرات،  من  االأوىل 
املعت�سم معهم،  ابنها  املتظاهرين، من  لثياب 
غ�سل  من  لتتمكن  قربهم  تكون  اأن  فكرت  ثم 

كمية اأكرب من الثياب.
 اأما جارتها اأم �سلوان، فت�سارع املر�س وتاأتي 
مع �سديقتها املقربة نوفة كل يوم منذ ال�ساعة 
ال�سابعة �سباحًا حتى الثانية ع�سرة لياًل، لغ�سل 
الثياب ب�سورة م�ستمرة، وال ت�ستطيع اإحداهما 
اليوم  يف  تغ�سلها  التي  الثياب  كمية  معرفة 

الواحد، جتيب نوفة:

-مئات من قطع املالب�س، يح�سر اأوالدنا ثياب 
املطعم  يف  عليهم  تعرفوا  الذين  اأ�سدقائهم 

الرتكي واأ�سبحوا اإخوة لهم. 
وتوؤكد نوفة اأن العديد من املتظاهرين يتربعون 
لكنهما  التنظيف  اأدوات  ل�سراء  مالية  مببالغ 
ترف�سان ذلك، اإذ تعتمدان على �سراء االأدوات 

بنف�سيهما.   
باحة  كاأنهما يف  تتحدثان  وبحميمية  جتل�سان، 
املنزل، تنظران بحب اإىل اأوالدهما املتم�سكني 
منهما  واح��دة  كل  وت��ن��ادي  التحرير،  ب�ساحة 

املتظاهرين، عمن يود غ�سل ثيابه.
تف�سلوا وتناولوا ال�سّياح

ال�سّياح،  �سيدة  او  ���س��ج��اد،  اأم  ت���داوم  فيما 
دقيق  م��ن  اجلنوبي  ال�سّياح  خبز  �سنع  على 
للمتظاهرين  وثابتة  م�ستمرة  ب�سورة  ال��رز، 
واملعت�سمني، وكل من مير بها تناديه ب�سوتها 
مع  ال�سّياح  لتناول  بتو�سل،  واحلنني،  املبحوح 

البي�س. 
وغنية  ت�سبع  وج��ب��ة  الأن���ه  ال�����س��ّي��اح  -اأ���س��ن��ع 
على  ي�ساعدهم  منها  القليل  وتناول  بالفوائد، 

االإح�سا�س بال�سبع.
اأ���س��اف��ت  ال��ت��ح��ري��ر  اأن  ���س��ج��اد  اأم  وت���وؤك���د 
اأبناء،  الأربعة  االأم  وهي  الكثري،  ل�سخ�سيتها 
املتظاهرين،  لكل  اأم���ًا  ال�ساحة  جعلتها  فقد 
فهم  ل��ه��م،  �ساأمنحه  قلبي  طلبوا  ل��و  ت��ق��ول: 
�سجعان ب�سلميتهم واإ�سرارهم وحبهم للعراق، 

وت�سيف:
عطاء  اأم��ام  �سيئًا  ميثل  ال  ال�سّياح  خبز  اإن   -
اللواتي  والنجف،  النا�سرية  اأمهات متظاهري 
العامة  وامل��م��ت��ل��ك��ات  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  ب��ني  يقفن 
االأمنية  ال��ق��وى  اأف���راد  وع��ن  عنهم  وي��داف��ع��ن 

احلا�سرة حلمايتهم. 
نداوي باحلب جراحنا

املمر�سات  دور  ينكر  اأن  اأح���د  ي�ستطيع  وال 
عظيمة  خدمة  م��ن  قدمنه  وم��ا  والطبيبات، 
للمتظاهرين من خالل ح�سورهن امل�ستمر يف 
�سليم(،  )زه��راء  بينهن  ومن  الطبية،  املفارز 

داخل  بالبقاء  نف�سها  على  عهدًا  اأخ��ذت  التي 
مفرزتها الطبية قرب ج�سر اجلمهورية، تقول:

امل�سابني  ملعاجلة  بالغة  مب�سوؤولية  -اأ���س��ع��ر 
التي در�ست الأجلها  وت�سميدهم، وهذه مهنتي 
وت�سيف  الطب.  كلية  يف  �سنوات  �ست  ط��وال 
امل�سرتك بني اجلميع يف  القا�سم  االأمل هو  اأن 

ال�ساحة.
خبز التحرير

من  قادمة  التحرير  ن�سب  نحو  التوجه  اأثناء 
تتعاونان  فتاتني  �سادفت   ال�سعدون،  ���س��ارع 
والدتهما.  لتخبزها  وفتحها  العجني  كرات  يف 
)�سماء وقمر( اجلميلتان تبعثان اجلمال حني 

تتحدثان معًا ملجلتنا عن عملهما يف التحرير:
حاملتني  ونتظاهر  ن��در���س  ط��ال��ب��ت��ان،  -ن��ح��ن 
ن�ساعد  تخرجنا،  بعد  توظيفنا  توؤمن  بحقوق 
للمتظاهرين،  اخل��ب��ز  ت�سنع  ال��ت��ي  وال��دت��ن��ا 
�ساندويت�سات  لعمل  جارتنا  معنا  تاأتي  واأحيانا 

اجلنب باخلبز وتوزيعها على املتظاهرين. ترى 
هي  االأ�سا�سية  غايتهما  اأن  وقمر  �سماء  وال��دة 
بث الروح ال�سلمية يف هذه املظاهرة الكربى يف 
ال�سلمي  التعاون  �سورة  على  والتاأكيد  العراق، 
التحرير،  يف  يقف  م��ن  ك��ل  ب��ني  واحل�����س��اري 
تكمل: هنا ترين كافة �سرائح ال�سعب العراقي، 
وكاأنها  املحافظات  يف  اأو  هنا  ال�ساحات  تبدو 
وت�سامح  بيت واحد كبري ي�سم اجلميع مبحبة 

و�سلمية وم�ساعر كبرية. 
م�ساعدة من البيت

وب��ح��دي��ث��ن��ا ب��ف��خ��ر ع��ن ال��ن�����س��اء ال��ع��راق��ي��ات 
يحدثنا  و�سجاعتهن،  قوتهن  اأث��ب��ن  ال��ل��وات��ي 
وجودهن  اأهمية  عن  البكري  ح�سام  النا�سط 
واأ�سهم  للتظاهرات  م�سعًا  رونقًا  اأ�سفى  الذي 

با�ستمرار �سلميتها، يقول:
-ت�ساحبني زوجتي وابنتي دائمًا، فيما نتناوب 
اأنا وابني على املبيت يف �ساحة التحرير ب�سكل 
الكايف  الطعام  بتح�سري  زوجتي  فتقوم  دوري، 
رائعة  احلياة  وهكذا،  ال�سباح،  حتى  للباقني 

مب�ساعدتهن ووجودهن.

قلوٌب تعمل وتداوي وتبتهل

العراقيات
يف �ساحة التحرير:

اآية من�سور
Afp"ال�سور

مل ت�سرتح )�سفا اأحمد( حلظة ومل مت�سح حتى حّبات العرق 
املت�ساقطة على جبينها، وهي املنهمكة ب�سدة بجمع بقايا االأطعمة 

وتنظيف باحة حديقة االأمة دون هوادة اأو متلمل. �سفا البالغة من 
العمر 19 عامًا، تدر�س الطب البيطري، مل ترتك �ساحات التظاهر اأو 
زمالءها، بل ومل تكتف بكونها متظاهرة مطالبة بحقوقها وحقوقنا. 
�سفا التي حتلم بوطن جميل تخربنا باأنها اأخذت على عاتقها توزيع 

اأكيا�س النفايات على املتطوعات الأعمال النظافة. 
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ال�سلمية  ال���ت���ظ���اه���رات  و���س��ائ��ل  ح��ق��ق��ت 
جديدًا  نهجًا  العراق  يف  املتنوعة  واأ�ساليبها 
ج بال�سالم، فمن  يف طرق االحتجاج الذي توِّ
ال�سعب مع  اإىل تكاتف  االأمل واحلب  لوحات 
نبذ كل مظاهر  اإىل  ومذاهبه،  تنوع طوائفه 
هذه  من  بع�سًا  نلتقط  اأن  ا�ستطعنا  العنف، 

الو�سائل.
النظافة �سالم

اكتظت �ساحة التحرير واالأماكن التي حتيط 
اأن تواكب قوافل  بها بفرق تطوعية، مهمتها 

ال�سوارع   لتنظيف  اليوم  ط��وال  املتظاهرين 
ماجد )25  نور  واجل��دران.  االأر�سفة  و�سبغ 
عامًا( حتمل مكن�ستها كما حتمل االأم طفلتها 
ال  ج��زء  فهو  التظاهر  يف  احل��ق  "لنا  تقول: 
هناك  اأن  اإال  امل�سروعة،  حقوقنا  من  يتجزاأ 
الوطن  اأم���ام  عاتقنا  على  تقع  م�سوؤوليات 
فالنظافة  االآن،  يرانا  ال��ذي  العامل  واأم���ام 
ح�سارية  بطرق  �سوتنا  الإي�سال  جدًا  مهمة 
لنا  بد  واإليه فال  العراق  والأننا من  و�سلمية، 
وعك�س  �سوارعه،  نظافة  على  احلفاظ  من 

العنف  ننبذ كل و�سائل  وباأننا  �سورة جميلة، 
غري  نريد  ال  نحن  النهاية  ويف  والتخريب، 
الوطن، وهذا الوطن يجب اأن يكون نظيفًا".

ر�سم الطموح
حمبة،  ر�سائل  بي�ساء،  حمامة  ق��زح،  قو�س 
وال��ع��دي��د م��ن ال��ر���س��وم��ات واخل���ط���وط من 
ُزينت  التي  االأخرى  والفنون  الت�سكيلي  الفن 
ج��دران،  من  وماحولها  التحرير  �ساحة  بها 
ليظهروا  العنان  اأطلقوا  قد  العراق  ف�سباب 

اإبداعاتهم ب�سلمية وحب.
�سامتًا  وق��ف  ع��ام��َا(   24( اأ���س��ام��ة حم��م��ود 
واجلمل  ال�سور  من  الكبري  العدد  هذا  اأمام 
"مل  قال:  جميلة،  فنية  بطريقة  خطت  التي 
يكن يف ح�سباين اأن اأبناء العراق لديهم هذه 
االإمكانيات واأن �سبابه اليافعني مبدعون لهذه 
الدرجة، فقد حالفني احلظ اأن اأحمل اأ�سباغ 
اأحد الر�سامني، فقط الإ�سارك يف ر�سم لوحة 

ما تزين جدران نفق التحرير، اأو جملة ُتخط 
وتدعو اإىل احلب وال�سالم، وبينما اأنا اأم�سي 
بني هذه اجلدران امللونة، حينها عرفت باأن 

�سعبنا ال مثيل له يف العامل اأجمع".
الثقافة عنواننا

هو  توجهاته  كانت  مهما  اإن�ساين  �سلوك  كل 
اأن  لها  والب��د  االإن�سان،  ه��ذا  نوايا  مايحدد 
تكون نوايا منتجة كما التعاي�س واحلب وحفظ 
�سلوان  واالحتجاج.  التعبري  وطرق  املمتلكات 
الكتب  من  العديد  رتب  عامًا(،   33( ع��ادل 
و�سط �ساحة التحرير ليقول للعامل اأجمع اإن 
العراق مازال يقراأ حتى وهو �ساحة التظاهر، 
يقول �سلوان: "اإن ن�سر الثقافة يف هذا الوقت 
اإظهار  منها  فوائد،  ع��دة  ول��ه  مهم  اأم��ر  هو 
يف  العنف  توجهات  وتغيري  التظاهر،  �سلمية 
من  واالأه��م  اليافعني،  ال�سباب  بع�س  نفو�س 
هذا هو اإقبال العديد من ال�سباب املحرومني 
اأثناء  الكتب  اأحد  ملطالعة  القراءة  متعة  من 
البع�س  اأم��ا  التحرير،  �ساحة  يف  تواجدهم 
االآخر منهم فقد تربع مبا ي�ستطيع من كتب 
عندما  ال�سعب  فاإن  باالأخري  العامة،  للفائدة 
االإم��ر  ك��ان  مهما  بالتاأكيد  �سينت�سر  ي��ق��راأ 

م�ستحياًل".
مند�سون ولكن

بينما يخو�س ال�سعب يف موجة االحتجاجات 

ال�سلمية التي تنبذ التخريب والعنف، يخرج 
من جحور الهالك البع�س من ذوي النفو�س 
وح��دة  مت��زي��ق  ي��ري��دون  ال��ذي��ن  ال�سعيفة 
يحرق  من  فمنهم  و�سلميتها،  التظاهرات 
العجالت  حركة  ويعطل  ال�سيارات  اإطارات 
ببع�س  يدفع  من  ومنهم  ال�سوارع،  ويتلف 
واملوؤ�س�سات  امل��ب��اين  اإىل  للتوجه  ال�سباب 

والتعر�س لها وتخريبها.
بح�سرة:  لنا  يقول  عامًا(   28( نا�سر  علي 
اأحد �سوارع  اأحد املواقف يف  "لقد واجهني 
�ساحة  اإىل  متوجهًا  كنت  عندما  ب��غ��داد 
كنت  التي  العجلة  اعرت�س  فقد  التحرير، 
تلثموا  ال��ذي��ن   ال�سباب  من  بع�س  اأركبها 
يحملون  وه��م  والكراهية،  احلقد  بو�ساح 
اإطارات ال�سيارات ويرومون حرقها يف و�سط 
حينها،  نف�سي  اأمت��ال��ك  مل  لغلقه،  ال�سارع 
اإىل  ذهابي  طريق  نف�سه  هو  الطريق  فهذا 
الطريقة  بهذه  وغلقه  ي��وم،  ك��ل  يف  العمل 
اأ�سرتي ف�ساًل عن  �سيغلق باب رزقي وقوت 
امل�����س��وؤول اىل  الت�سرف غ��ري  ه��ذا  اإ���س��اءة 
�سلمية املتظاهرين، ما دفعني اىل الرتجل  
ل�سحب    االآخ��رون  معي  وترجل  املركبة  من 
و �سرخنا  اأي��دي��ه��م،  ب��ني  م��ن  االإط������ارات 
.... �سلمية   ... وجوههم  يف  واحد  ب�سوت 

�سلمية".

يت�سمن حق التظاهر، والذي 
يعترب حقًا اأ�سياًل من حقوق 
االإن�سان، �سروطًا مهمة خللق 
جتمعات �سلمية اأ�سا�سها 
االإعالن عن مطالبهم من 
احلكومة، فاالحتجاج لي�س 
ترفًا واإمنا و�سيلة الكت�ساب 
حق، والبد لهذا االحتجاج 
اأن يحافظ على اأرواح 
النا�س واملمتلكات العامة 
واخلا�سة واأن تكون مطالبه 
وا�سحة وو�سائله �سلمية 
لتتم اال�ستجابة لها ب�سرعة 
ل�سمان حقوق ال�سعب، اأي اأن 
�سلمية التظاهر ت�سكل ال�سمان 
احلقيقي ال�ستمرارها وحتقيق 
املطالب مهما كانت �سعبة.

متظاهرو التحرير:
النظاقة والكتاب يوؤكدان 

�سلميتنا

ذوالفقار يو�سف
Afp"ال�سور
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ب�ساأن  وال��ت�����س��ري��ح��ات  االآراء  ت�����س��ارب��ت 
اجلي�س  با�سم  الناطق  �سرح  اإذ  احل��ادث، 
ال���ع���راق���ي ال����ل����واء ع��ب��د ال���ك���رمي خ��ل��ف: 
اإ�سماعيل  علي  هيثم  يدعى  "ال�سخ�س 
واأنه كان قد دخل يف م�سادات مع جماميع 
كانوا  اأن  بعد  املتظاهرين،  من  اأنها  تّدعي 
مطالبته  راف�سني  منزله،  قرب  يتجمعون 

لهم مبغادرة املكان". 
وا�ساف"اأن ال�ساب املغدور يف �ساحة الوثبة 
واحدة   ر�سا�سة  يطلق  ومل  م�سلحًا  يكن  مل 

جتاه املتظاهرين".
واملتمثلة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اأن  ح��ني  يف 
املحنا  خالد  العميد  لها  الر�سمي  بالناطق 
جمعت  "الداخلية  قائاًل:  للعراقية  �سرح 

و�سلمتها  احل��ادث��ة  عن  مف�سلة  معلومات 
للق�ساء".

 واأ�ساف "اأن �سجارًا حدث بني املجني عليه 
ال�سوابق  ذوي  من  اال�سخا�س  بع�س  وب��ني 
وهو  ال�سجن  يف  ف��رتة  ام�سى  من  وبينهم 
العنف  متار�س  جماميع  بتحري�س  قام  من 
بحرق  قاموا  والذين  االمنية  القوات  �سد 

وقتله  �سحبه  ثم  وم��ن  عليه  املجنى  بيت 
بعملية  بجثته  والتمثيل  وتعليقه  و�سحله 

ب�سعة ومروعة ا�ستنكرها اجلميع.
اما متظاهرو �ساحة التحرير فقد اأ�سدروا 
باأي  ون��ددوا  احلادث  فيه  ا�ستنكروا  بيانًا 
عمل خارج عن القانون واأنه ال ميثلهم اأو 

ميثل �سلمية التظاهرات.

االإعالم الغائب
غ��ي��اب االإع����الم ح���ّول امل��واط��ن��ني جميعًا 
ح�سب  احل����دث  ي��ن��ق��ل��ون  م��را���س��ل��ني  اإىل 
فيقيمون  واعتقاداتهم  ال�سخ�سية  اآرائهم 

حمكمتهم ويحاكمون. 
لكن بالرغم من ذلك نقلت فديواتهم لنا 
جميعًا  الحظنا  فقد  هي  مثلما  احلقيقة 
الت�سرف  ع�سوائية  املنزل  اقتحام  عند 
املخت�سة  ال�����س��ل��ط��ات  ج��اه��زي��ة  وع����دم 

القتحام املنازل داخل االأحياء ال�سكنيًة.
 كما اأظهرت الفديوات نف�سها �سراخ الكل 

بني مدين وع�سكري. 
املوجودين   م��ن  بع�سا  اأن  وا���س��ح��ًا  وب��دا 
كانوا يحملون قناين املولوتوف والهراوات 
)ي�ستحقون االعتقال(�سحبوا املجني عليه 

ليتم قتله و�سحله على اأيديهم.
البع�س  و���س��ف��ه  وال�����ذي  ع��ل��ي��ه  امل��ج��ن��ي 
ب�)املتهم( الذي مل تنبت حليتة بعد، قاوم 
بكل قوته للنجاة وات�سح اأنه حدث مل يبلغ 
وتوالت   ،)2004 )مواليد  ع�سرة  الثامنة 
باأنه  يتهمه  الكل  فاأ�سبح  له  االتهامات 
متعاٍط للمخدرات واأن منزله كان خمزنًا 
لبيع حبوب الكب�سلة واملخدرات وال�سالح. 

�سهوٌد عيان
اأحد �سهود العيان، يف اخلم�سني من عمره، 
التقته "جملة ال�سبكة" �سرح قائاًل: "الكل 
�سار قا�سيًا عليه، اإنه طفل مغرر به قتلته 
ولتعيد  لتعلقه  عمره  م��ن  اأط��ف��ال  اأن��ام��ل 
وكم  العراقي...  ال�سحل  �سور  الأذهاننا 
تتح  ومل  وتعليمًا  تربية  ي�سبع  من طفل مل 

له و�سائل العي�س الكرمي".

منازلكم  من  تخرجوا  "اأمل  اأ���س��اف:  ثم 
وال�سحة  التعليم  حق  اأج��ل  من  للتظاهر 
هذا  قتلتموه؟  مل  ال��ك��رمي؟اإذن  والعي�س 
الذين  املتظاهرين  لكل  اأوج��ه��ه  ���س��وؤايل 
ع��اري  متدل  وه��و  ي�سورونه  وه��م  وق��ف��وا 
ال�سدر، اإنه العار الذي �سيالحقكم اإن مل 

تنتبهوا وتندموا على ما فعلتموه".
ال�����س��ي��د ب��ا���س��م وه����و ث��الث��ي��ن��ي واأح����د 
بال�سدفة  "كنت  ي��ق��ول:  امل��ت��ظ��اه��ري��ن 
اأغ��ادر  ال  الأن��ن��ي  الوثبة  �ساحة  م��ن  م���ارًا 
التحرير واأحتدث لل�سباب دومًا عن اأهمية 
تو�سيع  وع��دم  التحرير  ب�ساحة  مت�سكنا 
ا�ستمرار  �سرورة  وعن  التظاهرات  رقعة 
م�سطرًا  ذهبت  لكني  التظاهر،  �سلمية 
ق��د انقطع  ك��ان  اب��ن �سديق  الأب��ح��ث ع��ن 
عن التوا�سل مع اأهله عرب الهاتف وهاتفه 
الذين  اأ�سدقاءه  الأ�سال  يومني  منذ  مغلق 
عنه  اأ�ساأل  اأن  بدل  لكني  هنا..  يوجدون 
وياليتني مل اآِت اإىل هنا، الكل كان ي�سور 
دون �سعور اأو ح�س باأن املتديل هو اإن�سان، 
�سرخت عاليًا و�سرخ غريي وكاأنهم كانوا 
على  من  فاأنزلوه  ينبههم  اأح��دًا  ينتظرون 

العمود".

ت�ساعد العنف خالل فرتة 
التظاهرات

العراقي  الد�ستور  م��ن   38 امل���ادة  ح�سب 
والتي تن�س على اأن :

العام  بالنظام  يخل  ال  مبا  الدولة،  تكفل 
واالآداب:

بكل  ال����راأي  ع��ن  التعبري  ح��ري��ة  اأواًل:- 
الو�سائل.

ث��ان��ي��ًا:- ح��ري��ة ال�����س��ح��اف��ة وال��ط��ب��اع��ة 
واالإعالن واالإعالم والن�سر.

ثالثًا:- حرية االجتماع والتظاهر ال�سلمي، 
وتنظم بقانون.

من  مكفول  ال�سلمي  التظاهر  ح��ق  ف���اإن 
اأرب���ع  ت��ع��اق��ب  اأن  ب��ال��رغ��م م���ن  ال���دول���ة 
النظر  النواب  ال�سادة  يجعل  مل  حكومات 
اأعمالهم  وتنظيمه �سمن جدول  بالقانون 

وك���ل م��ا ف��ع��ل��وه ه��و اإ���س��اف��ة ف��ق��رة طلب 
املوافقة على التظاهرات من قبل عمليات 
بغداد وذلك لكون البالد خ�سعت وماتزال 
االإره��اب  فرق  وكل  داع�س  خلطر  تخ�سع 

بت�سميات خمتلفة.
ح�سب  املكفول  املواطن  حق  من  بالرغم 
الد�ستور، اإال اأن  )الطرف الثالث( اغتال 
ما يقرب من 511 �سابًا تراوحت اأعمارهم 
الدولة  اعتربتهم  عامًا،   30 اإىل   16 بني 
�سهداء ح�سب حزمة القرارت االأخرية التي 
حاولت فيها اإجراء التعديالت واال�ستجابة 
املئات  اعتقال  ومت  املتظاهرين،  ملطالب 
اإطالق  مت  والنا�سطني،  املتظاهرين  من 
جمل�س  بيان  ح�سب  منهم   2400 �سراح 

الق�ساء االأعلى باالإفراج او الكفالة.  
م�ساندة  م��ن  ب��ال��رغ��م  ح�سل  ذل���ك  ك��ل 
ال��ث��الث وجميع  وال��رئ��ا���س��ات  امل��رج��ع��ي��ة 

روؤ�ساء الطوائف للمتظاهرين.

�ساحة التحرير
قرب  الن�سر  �ساحة  اإىل  و�سولك  ح��ني 
كونكريتيًا  جدارًا  �ستجد  ال�سعدون  متثال 
حلماية  العراقية  االأمنية  القوات  اأ�سافته 
ب�سيارتك  دخلت  لو  اأنك  اإال  التظاهرات، 
من جهة اأبي نّوا�س �ستجد اأنك قادر على 
فرع  اأي  ال�سعدون من  �سارع  اإىل  الو�سول 
قرب  �سيطرة  تالقيك  اأن  بعد  منه  مت��ر 
فندق ال�سفري ومن ثم متر ب�سيطرتني من 
ومن  اأن��ك مت��ر،  اإال  ال��زرق  القبعات  ذوي 
اأح��داث  بعد  لكن  كذلك،  البتاويني  جهة 
اأبي  �سارع  غلق  مت  املتكررة  الوثبة  �ساحة 

نّوا�س. 
اأما من جهة اخلالين ف�ستالقيك جدران 
كونكريتية و�سعت لقطع الطريق وتفتي�س 
ال�سنك  دخول  حادثة  بعد  لكن  العجالت 
وتفتي�س  مدنية  �سيطرات  اإ�سافة  مت��ت 

االأفراد ومن ثم املرور. 
الوقت  عامل  على  تراهن  الدولة  مازالت 
وتعترب اأن عدم وجود قيادات للتظاهرات 

هو عامل �سعف.

قتيُل الوثبة

عة تهز مروِّ
املجتمع العراقي

جرميٌة

انت�سر فديو يظهر فيه 
�ساب معلقًا بطريقة ب�سعة 
من اأقدامه على عمود 
كهرباء ويداه تتدليان 
اأ�سفل راأ�سه، �سباح 
اخلمي�س املوافق 12 كانون 
ع يف  االأول 2019، املروِّ
ال�سورة هو وجود مئات 
االأ�سخا�س يف املكان  وهم 
يحملون هواتفهم الذكية 
وي�سورون امل�سهد.

ريا عا�سي
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بعد،  تكتب على اجل��دران  التي مل  الطقو�س  تلك 
ال�سم�س،  رق�����س��ة  رق�����س  ب��غ��داد  اأ����س���وار  وع��ل��ى 
على  باحلّناء  اأحالمه  ور�سم  اأبوابها،  على  طرق 
ليلة  يف  كعرو�س  �سورها  األبوم  و�سّلمها  جدرانها 
زفافها، ليغ�سل ظالل اخلوف عن �سواطئ دجلة، 

ومي�سك احللم ال�سارد ليغنيا معًا �ساعة ال�سحر.
ق��ادم جديد، رق�س  اأخ��رى وزم��ن   موعده والدة 
بعد�سته  جديدًا  عاملًا  وخلق  وم�ساء  م�ساء  األ��ف 
الغمام،  ظّله  الم�س  حتى  يديه،  بني  العامل  ليولد 
اليا�سمني،  اآي��ات  ل  يرتِّ ال��ذي  بالنور  عهده  ه��ذا 
تلفظ  اأن  البد  قيامة،  لها من  البد  االأر���س  فهذه 
يف  ثورية  ق�سيدة  عّفتها  باإزميل  وتنق�س  نارها 
�سخرة ال�سمت، والبد لها من اأن تلتقط  �سورة 
�سراجها  ت�سيء  اأن  الب��د  احل��ري��ة،  ن�سب  حتت 
حرا�س  من  حار�س  هو  فجيعتها.   وتدفن  املعتم 
اإىل احلياة حلٌم من  ي�سّده  االأر���س،  وروح  احللم 
نوع خا�س، حلٌم ال يعرتف بامل�ستحيل وال يخ�سع 
رائحة  ي�ستن�سق  حلٌم  واملكان،  الزمان  لنامو�س 
والت�سحية،  ال�سمود  باإك�سري  وي��ت��زود  االأه���ل 
لالأر�س  والي�سّده  االأم��اك��ن،  برائحة  يتلذذ  حلٌم 
االأح��رار  الفجر  �سّناع  من  هو  االن��ت��م��اء.   �سوى 
االإمي��ان  ويف  مرتفع،  ب�سوت  احللم  ممار�سة  يف 
احلياة  �سمفونية  يعزف  ال�سم�س،  �سروق  بحتمية 
الن�سر،  تاريخ  جبينه  على  ويطبع  االأمل،  باأنامل 
وتراتيل  واأغنية  اأغنية  األف  للحياة  اأن  يوقن  فهو 

اليفقهها اأحد.
)حني ل اأبت�سم اأموت(

 بتلك الكلمات كان اأحمد مهّنا يخاطب اأ�سدقاءه، 
اأ�سعب  يف  حم��ّي��اه  ت��ف��ارق  مل  ال��ت��ي  ابت�سامته 

الظروف، رمبا كان يرى ما مل يره االآخرون، رمبا 
وم�ستقباًل  اأم��ل  ب�سي�س  االأف��ق  يف  ي�ساهد  ك��ان 
بال�سورة  وّثق  االبت�سام،  دائم  كان  لذا  م�سرقًا، 
ما يحفر يف ذاكرة الوطن والتاريخ، فهو ال�ساهد 
اإمنا  يخ�َس اخلطر،  املنتظر، مل  وال�سهيد  الدائم 
و�سوح  داع�����س  م��ن  التحرير  م��ع��ارك  يف  راف��ق��ه 
التظاهر، وهو الميلك �سوى عد�سته التي ات�سحت 
اإ�سبعه على الزناد، بل  بدمه فيما بعد،  مل يكن 

على كامريا احت�سنها وكانت االأقرب اإىل قلبه. 
ير�سم بعد�سته لوحة �سورية تروي تفا�سيل حكاية 
كاملة، يتميز بنظراته الثاقبة القادرة على اإظهار 
التفا�سيل الدقيقة، �سورُه تعك�س كل ما يراه اأينما 
كان، ميلك ح�ّسًا عاليًا يف التعامل مع احلدث وكاأن 
الرئي�س  هدفه  خيالية،  اأماكن  يف  اأخ��ذت  �سورُه 
به،  يحيط  ما  ا�ستخدام  عرب  مثرية  �سورة  خلق 
يجمع الروؤية مع االإح�سا�س ما ي�سمح له بالتقاط 
جديد  عامل  اأو  م�ساهد  وخلق  معنى  باألف  �سورة 
يف العامل املعا�س، فهو رغم جتربته مال اإىل خلق 
تلك العوامل ليثري ف�سول املتلقي لريكز ويتعمق يف 

مكنوناتها ف�ساًل عن الرتكيز والتحليل.
ولدة اأخرى

ظروف  يف   ،1996 عام  مهنا  اأَحمد  ال�سهيد  ولَد 
زّقت  �ساحلة  تربية  والدته  رّبته  �سعبة  معي�سية 
فيه حب الوطن وطريق احلق، كرب يومًا بعد يوم 
و�سّق م�سواره ب�سعوبة حتى بات رجاًل يعتمد عليه 
فكانت  بكرامة،  ليعي�س  عائلته  م�سوؤولية  متحماًل 
والدت��ُه  مكان  من  تهّجر  قد  الأن��ه  �سعبة،  حياته 
اىل مكاٍن اأ�سغر وحياة اأ�سعب، عا�س يف بيت هو 

عبارة عن كرفان، قنوعًا مبا ق�سمه اهلل له.

ـــــــــرايف  ـــــــــغ ـــــــــوت ـــــــــف ال

�سمفونية اأحمد مهّنا 
ال�سهادة واأيقونة 

التحرير حم�سن اإبراهيم

ه  هو �سريان الدم الذي ي�سخ احلياة يف القلوب النقية، تو�ّسح بعلم العراق وارتدى زيَّ
الع�سكري بعد اأن غادر ربطات العنق، حتّنى برتاب الوطن وقّدم روحه مهرًا، واتخذ من 

ال�سواتر بيتًا، مار�س طقو�س احللم من خالل كامريته، 

 

السنة الرابعة عشرة العدد )350( 23 كانون االول 2019 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

19 مشاهدات من ساحات التظاهر18



من  العديد  التقت  العراقية"  "ال�سبكة  جملة 
�ساحات  يف  الريا�سيني  وال�سحفيني  الريا�سيني 
التظاهر وكانت البداية مع احلكم الدويل ح�سني 

تركي الذي حتدث قائاًل:
اقتالع جذور الف�ساد 

التظاهرات اجلماهريية يجب اأن ال تقت�سر على 
على  جميع  اخل��روج  علينا  يجب  اأي  معينة،  فئة 
الريا�سة  منظومة  على  ولي�س  الف�ساد،  اأ�سكال 
القتالع  املجتمع  �سرائح  جميع  لت�سمل  ف��ق��ط،  
خاليًا  بلدنا  ليكون  وج��د  اأينما  الف�ساد  ج��ذور 
نحو  احلياة  ت�سري  ولكي  الفا�سدة  املنظومة  من 
اأما  الريا�سية،  املنظومة  �سمنها  ومن  االأف�سل، 
االآن  اإيقافها  فيجب   140 القرار  للجنة  بالن�سبة 
وال�سيما  االأوملبية  اللجنة  اإىل  احلياة  ع��ودة  بعد 
قبل  من  عليه  والت�سويت  القانون  ت�سريع  بعد 
اإىل  الريا�سة  اأع��ادت  اللجنة  هذه  ،الأن  الربملان 
الوراء، هذه اللجنة هي جزء ال يتجزاأ من الف�ساد 
حقه  �سخ�س  ك��ل  ي��اأخ��ذ  اأن  اأمت��ن��ى  ال��ري��ا���س��ي، 
وال�سيما �سريحتنا التي تعاين اال�سطهاد من قبل 

م�سوؤويل الريا�سة.
تغيري املنظومة الريا�سية

 كان لالعب الدويل ال�سابق اأحمد �سالح راأي اآخر 
عندما قال: اأنا مع املتظاهرين �سواء الريا�سيني 
اأو غريهم، وهذا حق م�سروع، اإذ البد من اقتالع 
جذور الف�ساد برّمتها، نحن كريا�سيني مل تتوفر 
لنا اأب�سط احلقوق، لقد عانت الريا�سة العراقية 
حان  قد  والوقت  املا�سية  الفرتات  خالل  الكثري 

لتغيري هذه املنظومة.  
حماربة الف�ساد واملف�سدين

فقال:  طاهر  اأزه��ر  ال�سابق  ال��دويل  الالعب  اأما 
ذات  املهمة  املجتمع  �سرائح  اإح��دى  الريا�سيون 
ال�سباب،  عواطف  على  واملبا�سر  الكبري  التاأثري 
يدعون  الأنهم  معهم،  مبا�سر  متا�س  على  الأنهم 
�سبابنا  للحفاظ على  العقل  لغة  للحكمة وحتكيم 
مطالبهم  على  للح�سول  العنف  عن  واالبتعاد 
امل�سروعة واإي�سال ال�سوت احلق ملحاربة الف�ساد 
لبلد  و�سواًل  الدولة  موؤ�س�سات  كل  يف  واملف�سدين 
الكرمي  والعي�س  واالأم���ان  ب��االأم��ن  اأب��ن��اوؤه  يتمتع 
اجتماعي  و�سمان  �سكن  من  اخلدمات  وتوفري 
و�سحي وو�سائل نقل متطورة، ف�ساًل عن و�سائل 

 

كثرية هي امل�ساكل التي واجهت 
الريا�سة العراقية خالل 
الفرتات املن�سرمة، التي 
األقت بظاللها على الريا�سي 
العراقي الذي عانى االأمّرين 
جراء التعامل غري ال�سحيح من 
قبل القائمني على ريا�ستنا، 
وال�سيما رواد العراق وما جرى 
لهم يف الفرتات ال�سابقة وحتى 
احلالية، هذه االأمور املتاأزمة 
وغريها جعلت اأغلب الريا�سيني 
يتظاهرون يف �ساحة التحرير من 
اأجل اإيجاد احللول لتغيري واقع 
الريا�سة العراقية. 

ــًا ــع ـــاب م ـــب ـــس ـــ� ــــــــــرّواد وال ال

لك�سب احلقوق والنهو�ش 
بواقعهم

الريا�سيني
تظاهرات

كتب / اأحمد رحيم نعمة- اأمرية حم�سن
ت�سوير: �سباح الإمارة
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كرمية  حلياة  منوذجًا  عراقنا  لي�سبح  الرتفيه 
وعدالة  بحياديه  ا�ستحقاقه  حٍق  ذي  كل  ولياأخذ 
واملعادن  النفط  من  بحريات  على  يطفو  بلد  يف 

وال�سياحة واخلريات.
خرجنا للتغيري

جنم ال�سّلة العراقية عبا�س خ�سري حتدث قائاًل: 
فقط  لي�س  للتظاهر،  خرجوا  الريا�سيني  اأغلب 
الرواد ، واأنا من بني الريا�سيني خرجت ع�سرات 
احلاليني  الالعبني  من  الكثري  و�ساهدت  املرات 
يف �ساحة التحرير، ولالأمانة نقولها يجب التغيري 
يف جميع مفا�سل الريا�سة من اأ�سخا�س وقوانني 

ل�سمان حقوق اجلميع. 
حقوقنا منهوبة

احلايل  واملدرب  ال�سابق  العراقي  املنتخب  جنم 
ح�����س��ني م��ر���س��دي ق����ال: ن��ح��ن م��ظ��ل��وم��ون وال 
�سفر  ج��واز  ال  منهوبة،  حقوقنا  اأن�سفنا،  اأح��د 
املعّلى،  القدح  اأ�سحاب  حال  حالنا  دوبلما�سيًا 
اأر�س،  وال راتبًا تقاعديًا،  وال عالجًا  وال قطعة 
تغيري  نريد  للتغري،  نعم  التغيري،  نريد  جمانيًا،  
�سبابيه  دماء  نريد  برمتها،  الريا�سية  املنظومة 
اإىل  بها  وتعود  العراقية  الريا�سة  تقود  جديدة 
اأجمادها، مبخت�سر مفيد املتظاهرون و�سهداوؤنا 
للتغيري....  نعم  نعم  ال�سرفاء،   العراقيون  هم 
واألف كال للفا�سديني الذين نهبوا العراق واأباحوا  
اأن���ا م��ع االأب��ط��ال للتغيري يف  دم���اء ال��ع��راق��ي��ني، 
العراق، ويبقى �سهداوؤنا �سمو�س العراق امل�سرقة.

اإبعاد اأهل امل�سالح وامل�ستفيدين
بينما كانت لل�سحفي الريا�سي جواد اخلر�ساين 
ت�سهدها  التي  التظاهرات  ق��ال:  عندما  كلمة 
بها  قام  �سعبية  انتفا�سة  هي  العراقية  ال�ساحة 
يف  ال��وي��الت  ع��ان��ى  اأن  بعد  ال��ع��راق��ي،  ال�سعب 
عموم االأمور احلياتية واالقت�سادية، واخلدمية، 
كانت  ل��ذل��ك  الريا�سية،  ومنها  واالجتماعية 
�سمن  الريا�سيني  م��ن  كبرية  �سريحة  هنالك 
باأمور عدة ،منها ما حلق  للمطالبة  املتظاهرين 
الوقت  وتهمي�س، يف  اإهمال  من  ال��رواد  ب�سريحة 
ك��ب��ريًا يف  واه��ت��م��ام��ًا  قيمة  لهم  اأن  ن��رى  ال���ذي 
البلدان االأخرى، لذلك هم يعانون �سظف العي�س 
الريا�سة  خلدمة  �سبابهم  زه��رة  اأفنوا  اأن  بعد 
خارجيًا  ال��ع��راق  مّثل  من  خري  وه��م  العراقية، 

ورف��ع��وا راي���ات ب��الده��م ع��ال��ي��ًا، وك���ان يفرت�س 
ُيهم�سوا  اأن  ال  حياتهم،  اأواخ��ر  يف  ين�سفوا  اأن 
وا�سمائهم،  بتاريخهم  التليق  بطريقة  ويعاملوا 
متنف�س  خري  ال�سعبية  التظاهرات  كانت  لذلك 
باللجنة 140  يتعلق  وفيما  لهم لطرح معاناتهم، 
لكنها  العام،  الريا�سة  مال  حلفظ  �سكلت  التي 

اآخ��ر ه��و التدخل يف  اأخ���ذت منحى  االأ���س��ف  م��ع 
الكيل  يف  يتالءم  مبا  وتوجيهة  الريا�سي  ال�ساأن 
وح�سب  الريا�سية  االحت��ادات  مع عمل  مبكيالني 
عموم  على  اأث��ر  ما  �سخ�سية  وعالقات  م�سالح 
لذلك  خارجيًا،  العامل  مع  وتوا�سلها  الريا�سة 
و�سعت  التي  العقبة  بهذة  النظر  اإعادة  البد من 
باملوؤ�س�سات  واالكتفاء  الريا�سية  العملية  يف �سري 
العامة  املالية  الرقابة  وهي  الرقابية  احلكومية 
العام،  املفت�س  دائرة  عن  ف�ساًل  النزاهة  وهيئة 
العمل  يف  تتدخل  ال  مالية  رقابية  الدوائر  وهذه 
الريا�سية هو  وجود اجلماهري  لذلك  الريا�سي، 
يف  كثريًا  انحرف  الذي  الريا�سي  الواقع  لتغيري 
العراقية  الريا�سة  واأ�سبحت  االأخ��رية  ال�سنوات 
ح�ساب  على  لالغتناء  حلوبًا(   )بقرة  للبع�س 
اأن  نتمنى  لذلك  الكبري،  الريا�سة  وتاريخ  ا�سم 
العراق  ريا�سة  لعودة  بوابة  التظاهرات  تكون 
امل�سالح  اأه��ل  واإب��ع��اد  ال�سحيحة  �سكتها  اإىل 
ريا�ستنا  خراب  يف  اأ�سهموا  الذين  وامل�ستفيدين 

التي كانت تعتلي املن�سات العربية والعاملية.
تخبط وازدواجية 

كانت  اأي�سا  العتابي  حيدر  الريا�سي  ال�سحفي 
وتقديرنا  �سكرنا  البداية  يف  فيها:  قال  كلمة  له 

ومتابعتها  العراقية"  "ال�سبكة  ملجلة  العاليني 
امل�ستمرة ل�سوؤون الواقع العراقي ومنها الريا�سي، 
التي �سارك فيها عدد كبري  اأما عن التظاهرات 
يف  واأت��ت  م�ستحقة  اأنها  فاأعتقد  الريا�سيني  من 
اأوانها، وال�سيما بعد التخبط الكبري واالزدواجية 
 140 ال��ق��رار  جلنة  اعتمدتها  ال��ت��ي  العمل  يف 
اأ�سهر  ثمانية  قبل  ال���وزراء  رئا�سة  من  امل�سكلة 
ب�سورة  الريا�سة  تعطل  اإىل  اأدت  والتي  تقريبًا، 
واالأب���ط���ال،  ال��ري��ا���س��ي��ني  اأداء  وت��راج��ع  ك��ب��رية 
ال�سابق  اللجنة  رئي�س  زم��ن  يف  وباخل�سو�س 
ع�سام  ال�سيد  والريا�سة  ال�سباب  وزارة  وكيل 
وقتها،  يف  التظاهرات  جاءت  وبالتايل  الديوان، 
مع العلم اأن �سريحة الريا�سة قدمت ال�سهيد علي 
خرج  الذي  للجودو  الوطني  املنتخب  العب  اأكرب 
يطالب بحقه من جلنة القرار التي اأوقفت رواتب 
العب  اإ�سابة  وكذلك  اأ�سهر،   8 منذ  الريا�سيني 
علي  العامل  بطل  ت��اي  للمواي  الوطني  املنتخب 
قد متنعه  الإ�سابة خطرية  تعر�س  الذي  الكناين 
ولل�سبب  عامة  ب�سورة  الريا�سة  موا�سلة  م��ن 
ذاته، وبالتايل نعتقد اأن بعد ت�سريع قانون اللجنة 
انتفت  اجل��دي��دة،  العراقية  الوطنية  االأومل��ب��ي��ة 
احلاجة اإىل هذه اللجنة التي ابتعدت كثريًا عن 

هدفها وانتفع منها عدد من امل�سوؤولني يف وزارة 
ال�سباب وبع�س املح�سوبني على مهنة ال�سحافة!!

خطط ف�ساد ممنهجة
بوك�سنغ  بالكك  الوطني  منتخبنا  وحتدث مدرب 
املنظومة  يف  التغيري  اأ�سبح  قائاًل:  كرمي  اأحمد 
الدولة  موؤ�س�سات  جميع   على  واجبًا  الريا�سية 
العراقية ولي�س فقط يف وزارة ال�سباب والريا�سة، 
الأن ماتقوم به الدولة هي خطط  ف�ساد ممنهجة 
لدفن كل الطاقات وكل �سيء يتعلق بالنجاح، اأنا 
لي�س  اأتت  والريا�سة  ال�سباب  وزارة  اأن  راأيي  يف 
بل  الف�ساد،   م��ن  املنظومة  اإ���س��الح  اأو  للتغيري 
اإيجابية، كانت  تبقى من طاقات  لتف�سد ما  اأتت 
للوزارة خطط منظمة النتهاك �سرعية االأوملبية، 
وهذا الفعل اأعتقده مرفو�سًا جملة وتف�سياًل ، اإذ 
تطلقها  التي  امل�سوؤومة  للقرارات  الت�سدي  يجب 
له  تكون  اأن  �سريف  ريا�سي  كل  فعلى  ال���وزارة، 
االإ���س��اءه  يريد  من  كل  �سد  احتجاجية..  وقفة 
لت�سحيات االأبطال وانتهاك حقوقهم التي �سلبت 
ب�سحب  تكتِف  مل  ف��ال��وزاره  املتنفعني،   قبل  من 
االأوملبية  على  بالتجني  قامت  بل  فقط  االأم��وال 
ال�سخ�سية  للمنافع  بل  االإ���س��الح،  ذريعة  حتت 
واملحا�س�سية، واإن افرت�سنا اأن الوزارة ال�سبابية 
بتاأخري  تلكوؤ  ح��دث  مل��ا  واالإ����س���الح  التغري  ت��ود 
الدولية  للم�ساركات  الريا�سيني   اأموال املوفدين 
واملحلية،  بل حدث العك�س بتهمي�س واإجحاف من 
هذه  تعد  حني  يف  الريا�سيني  بحق  ال��وزارة  قبل 
وهنا  اخل��ارج،  يف  البلد  �سفري  مبثابة  املنظومة 
املوؤ�س�سة  خدمة  يدعي  ملن  ا�ستفهام  عالمة  األف 
للقادة  اأق���ول  ان  اأوّد  اخل��ت��ام  ويف  الريا�سية. 
اأذرع  ارفعوا  الريا�سية:  وزارتنا  يف  الريا�سيني 
ف�سادكم امل�ست�سري عن اأبطالنا الريا�سيني الأنكم 

�سلبتم طموحات �سبابنا االأبطال وت�سحياتهم.
حماربة الأبطال 

اأنه خالل  نعيم حاجم  الريا�سي  ال�سحفي  يرى 
الريا�سة  اإبعاد جنوم  الفرتة برزت ظاهرة  هذه 
التي  الرواد  األعابها، من منح  العراقية، وبجميع 
الإعانتهم  وه��ي  م��وؤخ��رًا  ال��ن��واب  جمل�س  اأق��ره��ا 
ورفع احليف عنهم، ف�ساًل عن متطلبات احلياة 
واأو�ساعهم  بكهولتهم  مبالني  غ��ري  ال�سعبة، 
جنوم  اأغ��ل��ب  يعي�سها  احل��ال��ة  وه���ذه  ال�سعبة، 

الريا�سة ال�سابقني "امل�سحوقني"، وهم ال ميلكون 
ال�سارع  زال  ما  التي  اأ�سمائهم  �سوى  �سيء  اأي 
الريا�سي يتغنى بها. ومع هذا احليف الذي حلق 
املعاناة فهذه  تلك  ورغم  املتميزة،  الكوكبة  بهذه 
ال�سريحة كانت �سباقه يف تلبية نداء الوطن، لي�س 
روات��ب،  او  منح  عن  البحث  اأو  اأطماع  اأج��ل  من 
�سابقًا  تبواأت  التي  ريا�ستنا  اإع��ادة  اأجل  من  بل 
والعربية  القارية  امل�ستويات  على  ب��ارزة  مكانة 
تقدم  القرار، فهي مل  اأما عن جلنة  واالقليمية، 
اأي ���س��يء ي��ذك��ر ب��ل وج���دت مل��ح��ارب��ة االأب��ط��ال 
والدليل هو اإبعاد اأكرث املنتخبات عن امل�ساركات 
غري  ال�سطو  اللجنة  لهذه  يت�سنى  لكي  اخلارجية 
وفق  فيها  والتالعب  االأوملبية  اأم��وال  على  املربر 
القانون، جلنة  اجتهادات رمبا تكون بعيد ة عن 
وزارة  جبني  يف  ع��ار  و�سمة  تبقى   140 ال��ق��رار 

ال�سباب والريا�سة.
التهمي�ش دفعنا للتظاهر

العراقي  املنتخب  الع��ب  ك��ان  املتحدثني  اآخ���ر 
وم�����درب م��ن��ت��خ��ب ال��ن��ا���س��ئ��ني ال�����س��اب��ق حممد 
اإىل  الريا�سيني  خ���روج  اإن  ق���ال:  عندما  علي 
حلق  ال��ذي  الظلم  ب�سبب  ك��ان  التحرير  �ساحة 
والريا�سة،  ال�سباب  بالريا�سيني من  قبل وزارة 
اجلميع  االأوملبية،  واللجنة  اخلما�سية  وجلنتها 
يف  منت�سر  فالف�ساد  ال�سخ�سية،  مل�سحته  يعمل 
باالإ�سالح  ي��ن��ادون  الريا�سية،  املفا�سل  جميع 
العراقي  فالريا�سي  بالف�ساد،  حبلى  ودوائرهم 
وقد  واالإخوانيات،  العالقات  نتيجة  ج��دًا  متعب 
منحدر  اإىل  واالأومل��ب��ي��ة  ال���وزارة  عهد  يف  و�سلنا 
خطري ب�سبب التهمي�س الذي يحدث للريا�سيني، 
اأع��ط��وا زه��رة  ال��ذي��ن  ال���رواد  وال�سيما االأب��ط��ال 
�سبابهم خلدمة هذا البلد الذي ابتلي باملنتفعني 
للتظاهر  الريا�سيون  خ��رج  لقد  واملف�سدين، 
والبد  الريا�سية،  املنظومة  يف  التغيري  اأجل  من 
حقوقنا  �سلبوا  ال��ذي��ن  امل�ستفيدين  خ��روج  م��ن 
عن  نبحث  واأ�سبحنا  اأم�سينا  لقد  امل�سروعة، 
مكانتها  اإىل  اإعادتها  اأج��ل  من  لريا�ستنا  منقذ 
واأن  كل ذي حق حقه  ياخذ  اأن  نتمنى  املرموقة، 
كلمتها  تقول  �سبابية  االأمور طاقات  تت�سلم زمام 

الإنقاذ  ما تبقى من ريا�ستنا.  
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ملحال  الر�سيد من حرائق  �سارع  ما يحدث يف 
و�سرقة البع�س منها جرائم وح�سية جتري عن 
التي  احلوا�سم  باأيام  يذكروننا  ملخربني  ق�سد 
يف  املخربني  هوؤالء  اأن  وامل�سيبة  التغيري.  تلت 
اأغلبهم يحملون ال�سالح وكاأنهم يف بلد من غري 
قانون، يف الوقت الذي منعت فيه قواتنا االأمنية 
من حمل ال�سالح اأو اإطالق اأية ر�سا�سة �سوب 
املتظاهرين ال�سلميني، بل اأكد لنا اأحد ال�سباط 
م  لدينا حترِّ التي  االأوام��ر  اأن  الكبار،  االأمنيني 
البع�س  دخل  لو  حتى  ال�سالح  ا�ستخدام  علينا 
فاإن  وبالتاأكيد  بحمايتها.  نقوم  التي  املواقع 
مثل تلك االأوامر جعلت عنا�سر قواتنا االأمنية 
املخربني  ه��وؤالء  مايفعله  اأم��ام  االأي��دي  مكبلي 
وهذا  التظاهر،  �سلمية  ت�سويه  يحاولون  الذين 
مادفع �ساحات االحتجاج اإىل الرباءة من هوؤالء 
االحتجاجية،  مطالبهم  �سلمية  على  والتاأكيد 
االأمنية  قواتنا  ملطالبة  اجلميع  يدفع  ما  وهذا 
بجميع ت�سكيالتها بالت�سدي لهوؤالء وتقدميهم 
اإىل العدالة وك�سفهم اأمام الراأي العام، ومعرفة 
غاياتهم ودوافعهم، لينالوا اجلزاء العادل قبل 
و�سوارَع  مناطَق  االإجرامية  اأفعالهم  تطال  اأن 
�سلمية  ت�سويه  خاللها  م��ن  ي��ح��اول��ون  اأخ���رى 

تظاهر �سبابنا واالإ�ساءة لت�سحياتهم.  

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

التظاهر  �سلمية 
وح���������رائ���������ق 
ال�����ر������س�����ي�����د
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واأ�سرف على  للت�سوير  بالعمل كمدير  بداأ   فقد 
اأكرث من 500 عمل فني عراقي وعربي  ت�سوير 
الفنانني  م��ع  ومنها  ك��ب��رية،  جن��اح��ات  حققت 
ونور  البدر  ون�سرت  زي��ن  وملحم  ج�سار  وائ��ل 
الزين و�سيف نبيل و�سّمة حمدان واآخرين ، لكن 
خطواته يف االإخراج كانت دقيقة وحم�سوبة الأنه 
النجاح،  مفتاح  هو  العمل  يف  التدرج  ب��اأن  يرى 
ليبداأ قبل �سنوات عدة باإخراج االأعمال الغنائية 
اأحد  اليوم  وبات  ال�سباب  املطربني  من  للعديد 
املخرج  اإن��ه  االإخ���راج،  عامل  يف  املهمة  االأ�سماء 
العراقي مراد ترك الذي كان �سيفًا على "جملة 

ال�سبكة العراقية" يف هذا احلوار:
لكنك  �سينمائي  ت�سوير  كمدير  اأواًل  ب��داأت    *
حتولت فيما بعد اإىل االإخراج، حدثنا عن �سبب 

هذا التحول؟
- انتقايل اإىل االإخراج لي�س بجديد، فقد كانت 
لدي اأعمال فنية من اإخراجي منذ العام 2015، 
لكن تركيزي يف الفرتة االأوىل كان ين�سب حول 
املجال  هذا  يف  والعمل  الت�سوير  على  االإ�سراف 
الذي ال يبتعد كثريًا عن االإخراج، اأما االآن فاأنا 
اأركز فقط على االإخراج وم�ستمر بالعمل ولدينا 
مهمني  ملطربني  الفنية  االأع��م��ال  م��ن  ال��ع��دي��د 

وكذلك ملطربني �سباب.
يراها  كما  �سهلة  االإخ��راج  مهنة  اأ�سبحت  *هل 
يف  والتدرج  املوهبة  اإىل  حتتاج  اأنها  اأم  البع�س 

العمل؟
- كال اإطالقًا، واأعتقد اأن هذا ت�سور خاطئ عن 
اأن االإخراج هو عامل خا�س  يحتاج  اإذ  املو�سوع 
باملرتبة االأوىل اإىل املوهبة للعمل يف هذا املجال 
والتدرج  االأه��م  هو   املوهبة  تطوير  لكن  املهم، 

ال�سحيح باالأعمال، الأن هناك العديد من النا�س 
لديهم املواهب لكن اليعرفون كيف ي�ستغلونها اأو 
اأن  اأعتقد  لذلك  ل�ساحلهم،  يوظفونها  كيف 
املوهبة والعمل اجلاد هما املفتاحان احلقيقيان 

للعمل واالإبداع والتطور.
هل  ب��االإخ��راج،  عالقة  ذات  تكن  مل  *درا�ستك 
تعتقد اأن الدرا�سة مهمة للعمل يف هذا املجال اأم 

اأن االجتهاد والطموح هو االأهم؟
االكادميية  الدرا�سة  ب��اأن  اأعتقد  لكني  -نعم، 
فكما  للعمل،  الرئي�س  املحفز  هي  دائمًا  لي�ست 
قلت لك فاإن املوهبة �سرورية للعمل يف جماالت 
والتعب  االجتهاد  ياأتي  وبعدها  واالإب���داع  الفن 
واأعتقد  احلقيقي،  الهدف  اىل  للو�سول  ال�ساق 
ذوق  اىل  يحتاج   فني  اخت�سا�س  كل  باأن  اأي�سًا 

خا�س باالإ�سافة اإىل حبك لعملك.
بغداد  يف  �سورتها  كليبًا   150 من  اأك��رث  *لديك 
وتقول باأنك تهتم بت�سوير الكليبات يف العراق، 
ال�ستقطاب  اأم  للبلد  معينة  �سورة  لنقل  هو  هل 

الفنانني العرب اإىل املدن العراقية؟
امل��دن  داخ���ل  بالعمل  ج���دًا  مهتم  اأن���ا  ن��ع��م،   -
لت�سوير  اأم��اك��ن  امل��دن  ه��ذه  واختيار  العراقية 
حقيقية  �سورًا  اأنقل  اأن  اأطمح  الأنني  اأعمالنا، 
هي  ه��ذه  الأن  ال��ع��امل  اإىل  وط��ن��ي  ع��ن  وجميلة 
للبلد، والعراق غني باالأماكن  ال�سورة احلقيقة 
للت�سوير وهذا ما ي�سجعني دائمًا على  اجلميلة 

العمل يف بلدي.
العراقيني  الفنانني  م��ن  العديد  م��ع  *ت��ع��اون��ت 
اأن  تتمنى  ال��ذي  الفنان  ه��و  م��ن  لكن  وال��ع��رب 

يجمعك عمل فني معه؟
-بكل تاأكيد ..  القي�سر كاظم ال�ساهر.

*براأيك ما هو دور الت�سوير واالإخراج يف جناح 
وانت�سار االأغنية؟

جناح  يف  واإي��ج��اب��ي  مهم  دور  املو�سوع  لهذا   -
عددًا  هناك  اأن  رغم  العراقية  االأغاين  وانت�سار 
اللحن  اأو  املطرب  ب�سوت  يهتمون  اجلمهور  من 
اأو الكلمات، لكن يف املقابل توجد �سريحة اأخرى 
فكرة  م��ن  الفني  العمل  ه��ذا  يقدمه  مب��ا  تهتم 
تفا�سيلها،  ب��اأدق  ويهتمون  وت�سوير  اإخراجية 
جتد  وفكرة  ر�سالة  على  يحتوي  فني  عمل  وكل 
عمل  طريقة  ف��اإن  لذلك  ال�سارع،  يف  �سداهما 
انت�سار  يف  �ساهمت  الفنية  االأعمال  هذه  وتنفيذ 
دائم  ب�سكل  مطلوبة  وجعلتها  العراقية  االأغ��اين 

من االأو�ساط العربية.
االأع���م���ال  اإىل خ���و����س جت���رب���ة  ت�����س��ع��ى  *ه����ل 

ال�سينمائية؟
قريب  �سينمائي  عمل  ل��دي  تاأكيد  بكل  نعم،   -
�ساأف�سح عنه يف االأيام املقبلة حني يكون جاهزًا 
ب�سدد  االأن  الأن��ن��ا  ت�سويره،  يف  وال��ب��دء  للعمل 
االإعداد والتح�سري له واأتوقع اأن يكون هذا العمل 

مميزًا ويلبي رغبات اجلمهور.
اللون  غ��ن��اء  على  حاليًا  وا���س��ع  اإق��ب��ال  *ه��ن��اك 
اأن  تعتقد  ه��ل  ال��ع��رب،  املطربني  م��ن  العراقي 
بهذا  �ساهمت  الكليبات  وتنفيذ  ت�سوير  طريقة 

االنت�سار وعززت من هذا الطلب؟
يف  واالأول  امل�سيطر  االآن  هو  العراقي  اللون   -
والعاملني  الفنانني  كل  ب�سهادة  العربي  الوطن 
وبكل  اجلمهور،  ب�سهادة  وكذلك  املجال  هذا  يف 
هي  والب�سيطة  العفوية  الت�سوير  طريقة  تاأكيد 
تكون  اأن  يف  و�ساهمت  اجلمهور  يع�سقها  التي 
االأغنية العراقية االآن يف املرتبة االوىل، حيث ان 
التي  وحتى  اإخراجية  فكرة  حتمل  التي  االأعمال 
يف  رئي�سًا  �سببًا  كانت  العفوية  بالطريقة  ت�سور 
انت�سار هذه االأغاين على م�ستوى الوطن العربي، 
ولذلك فاإن الفنان العراقي يتميز اليوم بالفيديو 

كليب.
*ما ي�سغلك االآن من  اأعمال فنية؟

- جاري التح�سري االآن اإىل جمموعة من االأعمال 
الفنية منها )فوا�سل رم�سانية( ل�سهر رم�سان 
املبارك، كذلك لدي عمل درامي خمتلف �سوف 

يعر�س اأي�سًا خالل �سهر رم�سان املقبل.

خمرج �ساب اأثبت ح�سوره 
يف عامل االإخراج والت�سوير 

رغم املناف�سة الكبرية التي 
ي�سهدها دائمًا هذا العامل 

ووجود اأ�سماء عديدة ت�سعى 
اإىل التميز واإثبات قدراته 

الفنية. ورغم اأن درا�سته 
االأكادميية كانت بعيدة عن 

جمال الفن واالإخراج، اإال اأن 
اإ�سراره على حتقيق هدفه 

واالإف�ساح عن موهبته مكناه 
من الدخول اإىل هذا العامل 

وحتقيق ما يطمح له،

له اأكثـر من 500 عمل عراقي وعربي

الإخراج عامٌل خا�ش ي�ستند
على املوهبة والعمل اجلاد

مراد ترك: املخرج

ال�سويد : �سنان ال�سبع
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اإعالمًا حقيقيًا م�ستقاًل يخاطب  ت�سكل  اأن   
اأي��ة  ع��ن  ب��ع��ي��دًا  ومعاناتهم  ال��ن��ا���س  ه��م��وم 

اأجندة حزبية اأو خارجية؟ 
من  ع����دد  اإىل  ال�������س���وؤال  ب���ه���ذا  ت��وج��ه��ن��ا 

االإعالميني والفنانني فكانت هذه اآراوؤهم: 
الإعالم ما بعد التغيري

ي��وؤك��د اال��ك��ات��ب وال�����س��اع��ر )ع��ب��د اخل��ال��ق 
مابعد  اإعالم  مالمح  اأبرز  من  اأن  كيطان( 
وو�سائل  الف�سائيات  تنا�سل  يف  هو  التغيري 
وب��ج��راأة  بقوله،  وي��ج��زم  االأخ���رى  االإع���الم 

عديدة،  اأ�سباب  فر�سته  تنا�سل  هو  كبرية: 
و�سائل  وتو�سع  الديكتاتورية  انهيار  اأول��ه��ا 
يبحث  املتلقي  جعل  ما  العاملية،  االت�سال 
من  يتابع  التي  الطريقة  ع��ن  دائ��م  ب�سكل 

خاللها االأحداث املف�سلة.
والف�سائيات العراقية ال ت�سذ عن ذلك، اأي 
االت�سايل  للتطور  نتيجة طبيعية  كانت  اأنها 
هو  ال��ع��راق  يف  ح�سل  ال��ذي  لكن  العاملي، 
اإىل  "الطارئني"  من  كبرية  اأع���داد  دخ��ول 
حاجة  يف  يكمن  وال�سبب  االإعالمية،  املهنة 

بعد  تنا�سلت  التي  الكثرية،  االإعالم  و�سائل 
التغيري، للكوادر الب�سرية. 

و�سائل  يف  عملت  ال��ت��ي  ال���ك���وادر  ت��ك��ن  مل 
االإع�����الم ه���ذه م��ن ال���ك���وادر امل���درب���ة، وال 
االأكادميية، بل يف اأغلب االأحيان كانت كوادر 
احلاجة  بفعل  ال�سوء  واجهة  اإىل  �سعدت 
اأداء  �سلبًا على  انعك�س  ما  العالقات،  ورمبا 
ن�سري  اأن  ن�ستطيع  هل  واالآن  الو�سائل.  تلك 
اإىل ف�سائية عراقية معينة ت�ستطيع اأن متثل 
مناف�سًا يف ال�سوق الف�سائي؟ واالأمر ينطبق 
ال�سحافة  اأخ���رى،  اإع��الم��ي��ة  و�سائل  على 

مثاًل. 
املال ال�سيا�سي

االإع��الم��ي��ة  جتربتنا  يف  ال��وا���س��ح  م��ن  اإن 
الكبري  الت�سابه  ذلك  التغيري  بعد  العراقية 
بني و�سائل اإعالمنا، ت�سابه فر�سته ظروف 
كفاءات  وت�سابه  الف�سائيات  تلك  اإن�ساء 
االإع��الم  لو�سائل  املمولون  فيها.  امل�ستغلني 
ال��ع��راق��ي��ة ه���م يف االأغ���ل���ب ل��ه��م ���س��الت 
االإع��الم  و�سائل  تكن  مل  اإن  بال�سيا�سيني 
اأو  بطريقة  �سيا�سية  واج��ه��ات  ال��ع��راق��ي��ة 

�سنوات هي احل�سيلة النهائية ملا مّر به العراق بعد ال�سقوط حني 
تاأ�س�ست قنوات اإعالمية واإذاعات حملية و�سحف، كلها �ساركت ب�سنع 
اإعالم جديد يختلف كليًا عن اإعالم املان�سيتات اجلاهزة يف الزمن 
االأغرب. وال�سوؤال هو: هل ا�ستطاعت هذه الف�سائيات، ومع كل هذه 
امل�ساحة من احلرية املتاحة لالإعالم،

باأخرى. واملال ال�سيا�سي يف العراق مرتبط 
وال  املهنية،  تهمهم  ال  اأ�سحابه،  ب��اأه��داف 
بقدر  متخ�س�سة،  ك���وادر  وج���ود  يهمهم 
اه��ت��م��ام��ه��م ب��ت��م��ري��ر اأخ���ب���اره���م واأخ���ب���ار 
اإن  ب��ل  وال�سيا�سية.  احلزبية  ن�ساطاتهم 
خ��الل  م��ن  االآخ����ر  البع�س  يبتز  بع�سهم 
عنده  العاملني  يذل  وبع�سهم  الف�سائيات، 
كله  االأم���ر  اأخ��الق��ي��ة.  وال  مهينة  بطريقة 
العراقية،  الف�سائيات  اأداء  على  انعك�س 

وهذا ما ا�سميته الت�سابه يف عملها. 
هل �ستفرز احلالة نتائج اإيجابية على املدى 
القريب؟ �سخ�سيًا ال اأعتقد ذلك، بل اأعتقد 
اأن هذه الظاهرة �ستتكر�س. االإعالم العراقي 
وهو  بال�سيا�سة،  يرتبط  ال  مال  اإىل  بحاجة 
اأمر م�ستحيل حاليًا. اأ�سحاب روؤو�س االأموال 

اخلا�سة، واالأثرياء، والنخب املتنورة، ال 
امليدان  هذا  يف  املناف�سة  على  يجراأون 

الأ�سباب كثرية. 
ن����ع����دم ف����وائ����د ل��ه��ذه  م����ع ذل������ك ال 

جيل  ت��دري��ب  اأب��رزه��ا  الف�سائيات، 
واالنفتاح  العاملني،  م��ن  جديد 

اإعالمية  اخت�سا�سات  على 
و���س��ح��اف��ي��ة ج��دي��دة، 

وت����د�����س����ني ع�����س��ر 
والبحث  املناف�سة، 
عن بدائل واقعية يف 

العمل. 
فهم خاطئ 

جداً
بينما يوؤكد املوؤلف وال�سينار�ست 

اأحمد هاتف اأن القنوات التي ت�سمح 
اأ�سبحت  احلقيقي  اخل��ط��اب  ب��ب��ث 

الثمن  مدفوعة  وال��ق��ن��وات  م��ع��دودة، 
احلقيقي  واالإن�سان  االآن،  الرائجة  هي 

هذه  مثل  يعتمد  اأن  النظيف الميكن  اأو 
القنوات الأنها قنوات 

واأقولها  موؤقتة، 
ب�����س��راح��ة 

اإن�����ه�����ا 

قنوات ماأجورة!
وما يح�سل االآن من اإنتاج تقف خلفه قنوات 
يعرف  اأن  يجب  وعليه  ع��راق��ي��ة  ف�سائية 
وما  العمل،  ه��ذا  �ستنتج  قناة  اأي��ة  امل��وؤل��ف 
هذه  خلفها،  يقف  ومن  القناة  هذه  �سيا�سة 
اأ�سئلة على املوؤلف اأن يطرحها قبل ال�سروع 
بعمله، ال�سبب يف عدم تواجدي يف اأكرث من 
مو�سم رم�ساين هو ب�سبب موقفي من بع�س 
القنوات  ه��ذه  امل�سبوه،  ودوره���ا  ال��ق��ن��وات 
اأعرف رمبا لدي  امل�ساهد، ال  تذهب ويبقى 
انها  اأعتقد  ا�سمي،  على  زائ��دة  ح�سا�سية 

مهمة واحرتام للذات.
من  واح���دة  مت��ار���س  الف�سائية  فاملحطات 

يف  الرقابات  اأق��ذر 

للدميقراطية  لالأ�سف فهمنا  العراق،  تاأريخ 
االآليات  اأن  من  الرغم  على  �سطحي  فهم 
احلقيقية موجودة يف الد�ستور العراقي ويف 
القانون العراقي، لكن فهم االآخرين للرقابة 
رقابة وجئنا  اأزحنا  ولهذا  فهم خاطئ جدًا 
وقلبًا  فكرًا  التغيري  مع  اأن��ا  ع��دة،  برقابات 
لكني اأ�سع )فيتو( على الكثري من عالمات 
التغيري، واأقول اإن ما مت تقدميه بعد ال�سقوط 
من اأعمال درامية اأعمال ذات م�سحة نفعية 
اأنها  كما  البناء  ولي�س  التحري�س  مهمتها 
غري متوازنة �سيا�سيًا، واأقولها مع االأ�سف اإن 

ال��ك��ّت��اب  رك������ب امل����وج����ة، بع�س 
ينبغي  ال��ك��ات��ب 
ل��ه  ت���ك���ون  اأن 
روؤية �سخ�سية 

ــى ظــهــورهــا  ــل 16 عـــامـــًا ع مــــرور  ــد  ــع ب

وطموح املتلقي باإعالم 
م�ستقل

الف�سائيات

فرات ابراهيم 
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م�سدات،  لديه  تكون  واأن  لالأمور  وا�سحة 
باأعمالهم  العراقيني  ال��ك��ّت��اب  بع�س  لكن 
الدرامي يف  الكاتب  اإىل �سمعة  اأ�ساءوا  تلك 

العراق. 
الف�سائيات والنقالبات 

ال�سيا�سية
البي�ساين  ال�ستار  عبد  وال�سحفي  الكاتب 
اأولياء  اقرتفها  التي  الكبائر  من  اأن  ي��رى 
عدم  ه��و  ال�سقوط  بعد  ال�سيا�سي  اأم��رن��ا 

املرحلة  هذه  يف  االإع��الم  باأهمية  �سعورهم 
اخل���ط���رية م���ن ت���اري���خ ال����ع����راق، وي���وؤك���د 

البي�ساين: 
ول��الإع��الم  للعامل  بالن�سبة  وك��ذل��ك 
ال���ذروة  اإىل  اأهميته  و�سلت  ال���ذي 
ع��ن��دم��ا ق���دم ال��دل��ي��ل ال��ع��م��ل��ي على 
قنوات  اع��ت��م��اد  خ��الل  م��ن  اأهميته 
انقالبات  الإح���داث  بعينها  ف�سائية 
�سيا�سية جذرية وخطرية يف املنطقة 
)املعار�سات(  اإىل  احلاجة  دون  من 
وال  والع�سكري  ال�سيا�سي  ب�سقيها 
على  ودليلنا  ال�سرية،  التنظيمات 

ذلك )الربيع( العربي. 
مرحلة  العراقي  ال�سعب  خا�س  فقد 
اإع��الم��ي  م��ن دون غ��ط��اء  ال��ت��غ��ي��ري 
من  يحميه  اأو  ال��ط��ري��ق  ل��ه  ي�����س��يء 
االأج���ن���دات  امل�����س��اد ذي  االإع������الم 
االإقليمية، وكان الو�سع من اخلطورة 
ت�سريحًا يف  اأو  ب�سيطًا  مو�سوعًا  اأن 
ع�سرات  خلروج  مدعاة  الف�سائيات 
ال�سيارت  وع�سرات  للتظاهر  االآالف 
ال  االنتحاريني،  وقطعان  املفخخة 
بل اإن بع�س الت�سريحات اأثرت حتى 
يف نتائج االنتخابات وموقف ال�سعب 
واأ�سوات  ال�سجيج  هذا  وكل  منها، 
والدم  ال�سحايا  واأن��ني  االنفجارات 
اأذهان  يف  االإع��الم  اأهمية  يوقظ  مل 

الطبقة ال�سيا�سية احلاكمة.
التوجهات والتمويل 

الف�سائيات  تنق�سم  اأو���س��ح:  البي�ساين   
العراقي  االإع���الم  ���س��اأن  �ساأنها  العراقية، 
اإىل  والتمويل،  التوجهات  حيث  من  عمومًا 
ثالثة اأق�سام هي: حكومية وحزبية وم�ستقلة، 
مع و�سع خط اأحمر حتت كلمة )م�ستقلة(، 
التي  الف�سائيات  جميع  اأن  جازمًا  واأعتقد 
ت��ن�����س��وي حت��ت ه���ذه ال��ت�����س��م��ي��ات ل��ي�����س يف 
اأجنداتها وحتى يف تفكريها اأي �سيء يخ�س 
اإعالم  بناء  والحتى  العراقي،  االإن�سان  بناء 
ال�سيقة،  الأهدافها  تعمل  فجميعها  مهني، 

وقد ال اأجد حرجًا يف قويل اإن اأغلبها تخرب 
والتبني، خا�سة بعد اأن جعلت املواطن مادة 
ل�سالح  �سراعاتها  خلو�س  واأداة  وميدانًا 

اأجنداتها اخلا�سة!. 
حتدثنا  ق��د  كنا  واإذا  ي�سيف:  البي�ساين 
فاإننا  احلكومية،  الف�سائيات  ع��ن  �سمنًا 
نقوله  اأن  يجب  الذي  الكثري  ال�سيء  المنلك 
للف�سائيات احلزبية، غري طموحنا باأن تلتزم 
باملهنية، وهذا طبعًا المينعها من اأن ت�سهم 
يف بناء املواطن، ال بل يف �سلب واجباتها اأن 
ت�ستقطب املواطن باالأداء املهني قبل التفكري 
باأهدافها االآيديولوجية، واأعتقد اأن امل�سيبة 
ت�سنف  التي  الف�سائيات  يف  تكمن  الكربى 
حتت عنوان )م�ستقلة( والتجارية منها على 
على  تعمل  اأنها  اإما  فهذه  اخل�سو�س،  وجه 
وفق ما يقدم لها من هذه اجلهة ال�سيا�سية 
انك�سف  وق��د  الفالنية  ال��دول��ة  اأو  تلك،  اأو 
اأنها  ي��ع��رف  واجل��م��ي��ع  للجمهور،  بع�سها 
ال�سحية  مع  تتعامل  ابتزازية  قنوات  باتت 
اأم��ام امل��الأ، وقد وجدت لها �سوقًا  واجل��الد 
وال�سيا�سي  املايل  الف�ساد  ف�سائح  يف  رائجًا 
وال�سيا�سيني  الدولة  اأطناب  ي�سرب  ال��ذي 
م��ع��ًا، ف��ه��ي ت��ق��رتب م��ن اأن ت��ك��ون ق��ن��وات 
فاإن  املتوا�سع  وبراأيي  بامتياز،  ف�سائحية 
القنوات  من  خطورة  اأكرث  الف�سائيات  هذه 
معروفة  تلك  لكون  واحل��زب��ي��ة،  احلكومية 
التوجهات وهذه تت�سرت حتت �سعارات براقه 
مقرونة باإداء مهني وتقني المتتلكه القنوات 

احلكومية واحلزبية.
ميكن  امل�ستقلة  ال��ق��ن��وات  ت�سنيف  وحت��ت 
ت�سنف  وال��ت��ي  التجارية  ال��ق��ن��وات  اإدراج 
غري  تهدميها  جبهة  ف��ه��ذه  ف��ن��ي��ة..  ب��اأن��ه��ا 
عنها  للتحدث  هنا  امل��ج��ال  والي�سعنا  تلك 
بلدًا �سار فيه  اأن  واإذا ماعلمت  بالتف�سيل، 
)جنرب(  فتح  من  اأ�سهل  ف�سائية  قناة  فتح 
ع��ل��ى ر���س��ي��ف ال�����س��ارع ، وه���و ب��ال ق��وان��ني 
اإعالمية، وحكومته بال برامج وروؤية للتعامل 
املواطن  نوع  تتخيل  اأن  فعليك  االإع��الم،  مع 

الذي يولد اأو يعي�س يف هذا البلد.

 

نرمني املفتي

فنجان حمبة

على مدى ١٦ �سنة اأ�سبح العراق يف بدايتها �سوقًا لكل 
خردة العامل من ال�سيارات ومن ثم �سوقًا ملنتجات 

دول اجلوار خا�سة وغريها عامة، بدءاً من الكرف�ش 
والثوم ولي�ش انتهاء بالأثاث املنزيل ومروراً بال�سابون 

وم�ساحيق الغ�سيل والزيوت والألبان

ابن خلدون يف التحرير

كاأن ابن خلدون )املتوفى �سنة 1406( قد كتب مقدمته عن العراق، �سواء ال�سلطة واحلاكم 
اأو ال�سعب واحلقوق واأ�سباب ال�سقوط واالنهيار، واأ�سار يف موا�سع عديدة اإىل الثورة واإىل 
�سعف  ي�ستغلون  الذين  اجلدد(  )االأثرياء  اإىل  اأ�سار  كما  االقت�ساد،  على  ال�سيا�سة  تاأثري 
ال�سلطة الذي يوؤثر، مثاًل، على اأ�سعار العقارات في�سرتونها باأثمان زهيدة  بانتظار �سلطة 
اأخرى تبداأ ليبيعوها باأ�سعار عالية وي�سبحوا )علية( القوم و�سركاء يف ال�سلطة والف�ساد. 
واإن �سرحنا روؤية ابن خلدون ل�سبب �سعف ال�سلطة وانحالل الدولة بامل�سطلحات احلديثة 
فيكون الف�ساد وتقريب اأ�سخا�س بعينهم دون غريهم من مراكز القوى واإهمال االآخرين..

وكاأن املتظاهرين ال�سلميني ا�ستوعبوا مقدمة ابن خلدون، وو�سعوا �سيا�ستهم اخلا�سة التي 
توؤثر على االقت�ساد واأطلقوا و�سم )�سنع يف العراق( و )زرع يف العراق(.

على مدى 16 �سنة اأ�سبح العراق يف بدايتها �سوقًا لكل خردة العامل من ال�سيارات ومن ثم 
انتهاء  ولي�س  والثوم  الكرف�س  بدءًا من  �سوقًا ملنتجات دول اجلوار خا�سة وغريها عامة، 
باالأثاث املنزيل ومرورًا بال�سابون وم�ساحيق الغ�سيل والزيوت واالألبان، بل حتى احلام�س 
حلو، ونتذكر )اأحدهم( الذي حّول مليارات الدوالرات ال�سترياد هذا النوع من احللويات، 

واملفارقة اننا مل نَرها يف االأ�سواق! 
بداأنا يف جملة "ال�سبكة العراقية" حملة لت�سجيع النا�س على التوجه اإىل امل�سنوع يف العراق 
واملزروع فيه منذ اأكرث من �سنة الأ�سباب، منها املحافظة على اقت�ساد البلد واملحافظة على 

ال�سحة العامة، وال�سيما اأن ال�سناعة املحلية تكون حتت �سروط ال�سيطرة النوعية.
اأ�سهم و�سم )�سنع يف العراق( يف اإقبال النا�س على االألبان العراقية، واكت�سفنا اأن )جلود( 
تنتج  النجف  خياطة  معامل  واأن  االأحذية،  وال�سيما  الفاخرة،  اجللدية  ب�ساعتها  تنتج 
البدالت الرجالية الفاخرة واأن الزيوت النباتية ما تزال تنتح الزيوت وال�سمن وال�سوابني 
كلهم،  لي�س  طبعًا  التجار،  مع  متعاونًا  كان  الف�ساد  اأخ��رى،  وغريها..ومرة  وال�سامبوات 
اإليه مكانته  اأعاد  اإىل حملة  الذي حتول  الو�سم  العراقي، لكن  املنتج  يف اال�سترياد وطرد 

و�سجعه على االإعالن عن نف�سه..
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خ����������ي����������ال

مقداد عبد الر�سا

هال �سينما

النادي،  ب�سكل �سري التعرف به امل�سرفة على 
يتحول كل �سيء اىل بهجة وحبور واإ�سرار،عند 
�سرييل لي�س هناك موت على الرغم من بع�س 
الفرتات اىل نراها عند مارتا بقرب نهايتها، 
اأدوات  م��ن  ال��ك��ث��ري  ع��ل��ى  يح�سلن  ال��ن�����س��وة 
بلون  امللون   )poms(�ال ومنها  اال�ستعرا�س 
البهجة  من  بالكثري  باأيديهن  يحملنه  ذهبي 
وال�سرور، تكت�سف مديرة النادي الفعالية التي 
يقوم بها فريق الن�سوة امل�سّنات وتبداأ املطاردة 
الكبري.  اال�ستعرا�س  اىل  الن�سوة  ح�سور  بني 
حار�س  ال�سرطي  ينحاز  امل��دي��رة  رف�س  وب��ني 
الن�سوة ويح�سر اال�ستعرا�س  املكان اىل فريق 
وتوتر  وبقلق  القانونية،  ال�سيدة  تفعل  وكذلك 
لكن احلياة ت�سر  الكل خائف،  العر�س،  يبداأ 
يقدم  م�سحون،  اجل��و  وال��ب��ق��اء،  ال��ت��األ��ق  على 
من  وال��ق��ب��ول  الكبري  احل��ب��ور  و���س��ط  العر�س 
ده�سة  و�سط  العر�س  ح�سر  ال��ذي  اجلمهور 
امل��وت  م��ن  ال��ق��ري��ب��ات  الن�سوة  ه��ن  اجل��م��ي��ع، 

يرف�سن املوت.
 مارتا ترحل بعيدًا بج�سدها لكنها تظل متنح 
البهجة واالإ�سرار لبقية الن�سوة اللواتي وجدن 
عرو�سهن  يقدمن  االآن  هن  حلياتهن،  معنى 
الرائعة ذكرى حلياة مارتا، جميعهن يتذكرن 
كل  يف  معهن  ت�ستعر�س  االآن  هاهي  م��ارت��ا، 
اإنه  الرغم من غيابها،  املقبلة على  عرو�سهن 
االإن�سان  االإن�سان،  ومتجيد  باحلياة  ي�سع  فيلم 

امل�ستنري.
 �سكرًا كبرية لل�سيدة نرمني املفتي التي نبهتني 

اىل هذا الفيلم املتفائل.

هناك فرق كبري بني ردود ال�سخ�سية العربية والعاملية اإزاء املوت، العربي ما اإن ي�ساب ينزوي بعيدًا ينتظر 
امل�سري املحتوم، ميوت مثل �سمكة مفزوعة، لكن جتد ال�سخ�سية العاملية ت�سر على البقاء والعمل حتى حلظاتها 

االأخرية. لقد �ساهدت الكثري من االأفالم ال�سينمائية التي جت�سد هذا االأمر، لكني اأتوقف اأمام اإ�سرار املخرج 
جون هيو�سن على البقاء، ففي اأيامه االأخرية كان يحمل معه كي�سًا معلقًا بالقرب من كليته ي�ستقبل ال�سائل 
اخلارج منه، ويف االأثناء يوجه التعليمات يف فيلمه االأخري الذي كان يحمل عنوان )املوت(، اإ�سرار عجيب.

التي  الذهبية  ال�سرائط  تلك  تعني  )بوم�س( 
او  اال���س��ت��ع��را���س��ات  اأث��ن��اء  االأي����دي  يف  تعلق 
الفيلم.  الرق�س، و�سوف نراها كثريًا يف هذا 
يف  التطمحي  ي��اروح��ي  )اآه  كريكيغارد  يقول 
جاء  بعدها  املمكن(،  عي�سي  ولكن  اخل��ل��ود، 
الكاتب األبري كامو وطور هذه اجلملة واأخذها 
التطمحي  ي��اروح��ي  ال��ق�����س��ي)اآه  م��داه��ا  اىل 
املمكن(،  ح��دود  ا�ستنفدي  ولكن  اخللود  يف 
تعي�س  واأنت  احلياة  هذه  عن  بعيدًا  تذهب  اأن 
ماميتعهم  ل��الآخ��ري��ن  ت���رتك  اأن  و���س��ط��ه��ا، 
ومايعلمهم وما يدفع بهم اىل ا�ستنفاد اأق�سى 
طاقاتهم لفائدة االآخر، االآخر الذي ي�سعر يف 
اىل  واحلاجة  ال�سروري  من  كم  نف�سه  الوقت 
التاآلف الذي يخلق نهر املناعة واملحافظة على 

الكيان االإن�ساين.
لذا جند اأن الوحدة االإن�سانية بيني وبني االآخر 
ت�سبه حربة دفاع �سد اال�ستالب الطبيعي �سد 
لتموت  ال�سم�س  منبع  اىل  مارتا جاءت  املوت، 
)م��اذا  ال�سرطان،  مبر�س  اإ�سابتها  ب�سبب 
الأم��وت(. هناك  تفعلني هنا؟ جئت هنا  جئت 
مواقف  التخاذ  باالإن�سان  تدفع  جّمة  ت�ساوؤالت 
املجيء  مثال  منا  طلب  من  غام�سة،  غريبة 
احل��ب؟  ال��ب��وؤ���س،  الغريبة؟  الدنيا  ه��ذه  اىل 
اأتواطاأ مع نف�سي �سد نف�سي، هل هذا �سحيح؟ 
القدرة  اأملك  ال  اأنني  اأج��ل، ذلك  وك��ال،  اأج��ل 
والفزع  الوح�سة  اخل��وف،  امل��وت،  تدمري  على 
اأح�س  كي  اأفعل  اأن  علّى  فماذا  واالغ���رتاب، 
اأخلق لنف�سي وحياتي  اأعي�س حياة معينة  اأنني 
معنى؟ وكال، ذلك اأنني حتى يف اأ�سفى حاالتي 

النف�سية فاإنني اأظل وحيدًا وحزينًا، فما الذي 
احلب  ي�سيء  هنا  اأف��ع��ل��ه؟  اأن  ع��ل��ّي  يتوجب 
اىل  ال�سمت  ويحيل  العذاب،  اأروقة  االإن�ساين 
تاأخذ  ثم  وم��ن  ارت��ب��اط،  اىل  والوح�سة  بهجة 
احلكمة معنى، واحلياة معنى، واملوت يندح�س 
ولو ب�سكل ن�سبي، بحدود رابطة احلب، االآخر، 
وي��زول،  وينمحي  يذهب  اأن  يجب  �سيء  ك��ل 
اإزاحة  االأورام،  تخل�سًا من  االإزاح��ة  البد من 
االأ�سياء املرتاكمة، ال�سنوات التي تثقل الكاهل 
مدى  على  اليومية  االأ�سياء  تراكم  ال�سنني، 
ب�سيطة  وحتف  هدايا  جمموعة  يومًا،  اأربعني 
تلغي  ك��ي��ن(،  م��ارت��ا)داي��ان  منها  تتخل�س 
يف  امل��وت  او  ال��ع��الج  اىل  وت��ذه��ب  مواعيدها 
تقول  مرحبة  الالفتة  ال�سم�س،  منبع  منتجع 
)وقت حياتك لبقية حياتك(، هنا حياة اأخرى 
وتعاون،  فيها اىل بهجة ومودة  يتحول احلزن 
للنقل، الطلب باالن�سمام اىل  عربات �سغرية 
رئي�سة  واملختلفة،  املتعددة  ال��ن��ادي  اأن�سطة 
ذو  حميمة  اأنها  االأوىل  للوهلة  تبدو  ال��ن��ادي 
اإ���س��رار  وب��ع��د  النهاية  يف  لكننا  ط��ي��ب،  قلب 
الن�سوة على تقدمي عرو�سهن مرة اأخرى بعد 
نتيجة  االأوىل  امل��رة  يف  اأ�سابهن  ال��ذي  الف�سل 
نق�س يف التدريب واملهارة، نراها وقد حتولت 
حم��اوالت،  من  به  يقمن  ما  لكل  راف�سة  اىل 
هناك  اإال،  لي�س  ال�سراع  لتاأجيج  اإ�سارة  هذه 
االآخرين  من  ال��ن��ادي  يحمي  ال��ذي  ال�سرطي 
وال�����س��ي��دة امل�����س��ّن��ة ال��ت��ي حت���ول ب��اإ���س��ارة من 
اإ�سبعها اىل قبول او رف�س، وتبداأ احلياة، يبداأ 
ال�سراع، يف هذا اجلو ال�ساخب وامللون تقام 

يف  رغبة  اأية  لديها  لي�ست  مارتا  ال�سداقات، 
اإقامة عالقات، فهي كما اأعلنت جاءت اىل هنا 
لتموت، لكن هل �سي�سمح لها باالنكفاء والعي�س 
يذكر  �سيبقى  ال��ذي  حياتها  �سجل  عن  بعيدًا 
�سرييل )جاكي  تقتحم اجلارة  ال،  بها؟ قطعًا 
ويفر( باأداء مذهل فاق اجلميع، اإنها تذكرين 
املخرج  زوجة  ما�سينا  جوليتا  ب��اأداء  �سخ�سيًا 
ال�ساخبة  احلفلة  من  تت�سايق  مارتا  فلليني. 
التي تقام بالقرب من منزلها، تذهب لل�سكوى 
عند احلار�س االأمني للنادي )برو�س ماكغيل(، 
الرائع واحلميم تقتحم  لكن �سرييل بف�سولها 
واخلروج من  وت�سر على احلياة  مارتا  منزل 
تلك الوحدة، �سيئًا ف�سيئًا تن�ساع مارتا حلياة 
�سرييل، تاأتي الفكرة بت�سكيل فريق ا�ستعرا�سي 
من جمموعة من العجائز اللواتي يع�سن هنا، 
دحر املوت ولو ب�سكل ن�سبي، الفريق لي�س ملتعة 
التي  ال��روح  ملتعة  بل  االإط��الق،  على  االآخرين 
بعيدًا  اجل�سد  تغادر  اأن  بعد  البقاء  اىل  تتوق 
هناك  لكن  النهاية.  يف  ما�سيح�سل  وه���ذا 
بلعبة  املهوو�س  فالزوج  العقبات،  من  البع�س 
بامل�ساركة  لزوجته  ال�سماح  يرف�س  الكولف 
تبداأ  ف��ج��اة.  مي��وت  احل��ظ،  وياحل�سن  لكنه، 
التمارين الب�سيطة وبعدها باأيام تقام امل�سابقة 
ال�سابات  ومينى الفريق بكارثة جتعل الفتيات 
ي�ستغرقن يف �سحك متوا�سل، لكن هل �سيعطل 
على  يقرتحن  اأب��دًا،  اإ�سرارهن؟  الف�سل  هذا 
ال�سابة ال�سمراء كلوي )ال�سيا بو( والتي جتيد 
الرق�س ب�سكل اأخاذ اأن ت�سرف على تدريبهن، 
بني الرف�س والقبول تبداأ التمارين مرة اأخرى 

Poms
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 يتحدث العمل عن ال�سراع بني العقل واجلنون، 
�سخ�سية  خ��الل  م��ن  وال��وه��م،  احلقيقة  وب��ني 
ال��ذي  �سيا�سيًا،  املعتقل  )اإ���س��م��اع��ي��ل(  البطل 
التعذيب والعنف، ولكي يهرب  اأنواع  تعر�س لكل 
يعود  اجلنون.  ادع��اء  حيلة  اإىل  جلاأ  املعتقل  من 
اإ�سماعيل اإىل م�ست�سفى االأمرا�س النف�سية الذي 
متثيله  يعاود  لكي  عقليًا،  �سليم  الأنه  منه،  خرج 
للجنون فيّدعي اجلنون ليعي�س باأمان بعيدًا عما 
اجلمهور  ويبقى  امل�ست�سفى.  اأ�سوار  خ��ارج  ي��دور 
الواقع.  اإ�سماعيل وحقائق  يدور يف فلك خياالت 
اجلمهور تفاعل ب�سكل كبري مع امل�سرحية ووقف 
وم�سرحية  الفنانني.  الأبطالها  ط��وي��اًل  ي�سفق 
ال�سينما  اإنتاج دائرة  اإ�سماعيل" هي من  "اأمكنة 

وامل�سرح وتقدمي الفرقة الوطنية للتمثيل. 
من جانبه، قال الفنان رائد حم�سن: اإن جت�سيدي 
اجلنون،  يدعي  ال��ذي  )اإ�سماعيل(،  ل�سخ�سية 
طوال  عليها  ا�ستغلت  بل  اللحظة  وليدة  لي�ست 
اإذ  ال�سنة املا�سية،  اآذار من  �سنة بدءًا من �سهر 
لغة  هو  خطريًا  مو�سوعًا  تناولت  امل�سرحية  اأن 
الده�سة،  اإىل  يدعو  العر�س  اأن  موؤكدًا  اجلنون، 
برباعة  عمله  خيوط  ين�سج  اأن  املوؤلف  وا�ستطاع 

بني ثنائية العقل واجلنون.
هو�سنك  الفنان  امل�سرحية  م��وؤل��ف  اأ���س��ار  فيما 
وزيري اإىل اأن العمل يعالج مو�سوع ثنائية العقل 
)اإ�سماعيل(  يدعى  �سخ�س  خالل  من  واجلنون 

فيه طوياًل  الذي مكث  النف�سي  يعود اىل م�سفاه 
ال�سوؤال:  يبداأ  الق�سف، وهنا  بعد حتطمه جراء 
م��ن��ه؟!  خ��روج��ك  ب��ع��د  امل�سفى  اإىل  ت��ع��ود  مل���اذا 
اأ���س��وار  اجل���واب يتلخ�س ب���اأن م��ا ي���دور خ���ارج 
داخ��ل��ه!!  يف  ي��وج��د  مم��ا  بكثري  اأخ��ط��ر  امل�سفى 
ذهنه  �سغلْت  امل�سرحية  فكرة  اأن  وزي��ري  ويوؤكد 
طوال ال�سنوات ال�سابقة، ما دفعه اإىل جت�سيدها 
العراقي  اجلمهور  اأم��ام  النور  لرتى  الواقع  على 

والعربي.
اإبراهيم  الفنان  امل�سرحية  خم��رج  اأع��رب  كما 
عمله  عر�س  بنجاح  الغامرة  �سعادته  عن  حنون 
من  راأى  ال��ذي  اإ�سماعيل(  )اأم��ك��ن��ة  امل�سرحي 
اأن  مو�سحًا  اجلمهور،  عيون  يف  النجاح  خالله 
الده�سة  اإىل  تدعو  خمتلفة  جتربة  امل�سرحية 

م�سرحية  ن�سو�س  يف  امل�ستهلكة  غري  ثيمتها  يف 
الذين  للممثلني  الرائع  ب���االأداء  م�سيدًا  اأخ��رى، 
ا�ستطاعوا �سد انتباه اجلمهور نحوهم طوال وقت 

امل�سرحية. 
اأم������ا اجل����ائ����زة االأخ������رى 
ف����ك����ان����ت م������ن ن�����س��ي��ب 
النبي  علي  امل��ب��دع  الكاتب 
ك��اأح�����س��ن ن�س  ال���زي���دي، 
املو�سومة  م�سرحيته  ع��ن 
"كلب ال�ست" التي اأخرجها 
فرا�س  الفل�سطيني  الفنان 

اأبو �سباح.
وع��ل��ق ال���زي���دي ع��ل��ى ه��ذا 

الفوز قائاًل:
ل�سهداء النا�سرية و�سهداء 
املتظاهرين  ولكل  ال��ع��راق 
االعت�سامات  �ساحات  يف 
اأهدي فوزي بجائزة الن�س 
م��ه��رج��ان  يف  امل�����س��رح��ي 

قرطاج الدويل للم�سرح يف تون�س.
ال��دورة  للم�سرح،  ال���دويل  اأرب��ي��ل  مهرجان  ويف 
ال�����س��اد���س��ة، خ��ط��ف ال��ع��راق اجل��ائ��زة ال��ك��ربى 
من  متكامل(  م�سرحي  عر�س  اأف�سل  )ج��ائ��زة 
واأملانيا واليابان  م�سر واملغرب واالأردن وبولونيا 
)�ساعة  م�سرحية  ع��ن  وك��ورد���س��ت��ان  و�سوي�سرا 

واإخ��راج  غ��ازي  مثال  الدكتور  تاأليف  ال�سودة(، 
واأ�سماء  اإبراهيم  يحيى  ومتثيل  العزاوي،  �سنان 
وامل�سرح/  ال�سينما  دائ���رة  اإن��ت��اج  وم��ن  �سفاء، 

الفرقة الوطنية للتمثيل.
�سينمائيًا حيفا" الأف�سل  "�سارع 

كما ح�سل الفلم العراقي )�سارع حيفا( للمخرج 
الأح�سن  وهبة  �سعدي  جائزة  على  حيال  مهند 
مهرجان  يف  ال�سينما  اآف���اق  م�سابقة  يف  فيلم 

اأح�سن  جائزة  قدمت  كما  ال�سينمائي،  القاهرة 
الفيلم  اأدائ��ه يف  عن  ثامر(  ل�)علي  اأداء متثيلي 
اإذ �سجل ح�سورًا فاعاًل، فقد علق ع�سو اللجنة 
اأدائ��ه  على  فريت(  )بي�س  الدولية  التحكيمية 
اأداء  اإنه  قائاًل:  حيفا(  )�سارع  فلم  يف  التمثيلي 
اأن  ُي��ذك��ر  وت��رك��ي��زه...  �سدقه  اأحببنا  متميز 
الفلم،  يف  التمثيلي  دوره  عن  ف�ساًل  ثامر،  علي 
وجوده  وك��ان  اأي�سًا،  للمخرج  م�ساعدًا  عمل  قد 

فيلم  الأف�سل  اجلائزتني  وت�سلم  ف��ع��اًل...  رائعًا 
عّلق  ال��ذي  ح��ي��ال،  مهند  امل��خ��رج  اأداء  واأف�سل 
م�سرح  جمهور  اأمام  قائاًل  اجلائزة  ت�سلمه  عند 
املنظمة وجلنة  لّلجنة  ال�سكر  الكبري: كل  االأوبرا 
اأحد  هو  ثامر  علي  اأن  اأقول  اأن  واأحب  التحكيم، 
ال�سباب املوهوبني ومن �سّناع ال�سينما يف العراق 
وهو مقيم يف فرن�سا وم�ساعد خمرج معي لفيلم 
احل�سور،  ي�ستطع  مل  ولالأ�سف  حيفا(،  )�سارع 
هذا  يف  ممثاًل  يكون  اأن  ال�سدف  ���س��اءت  لكن 

الفلم وفائزًا بجائزة اأف�سل اأداء متثيلي..
اجلديد  وللجيل  له  اأق��ول  حيال:  مهند  واأ�ساف 
ي�سنع  ب��غ��داد  يف  كالنخلة  ال��ي��وم  ي��ق��ف  ال���ذي 
ولعراقنا  ل��ك��م  ال��ف��وز  ه���ذا  اأه����دي  م�ستقبله: 

احلبيب.
احتفاء

العربي  ال��ع��راق��ي  ال��ث��ق��ايف  ال�����س��ال��ون  واح��ت��ف��ى 
املو�سيقار  احل�سنة  النوايا  ب�سفري  القاهرة  يف 
اجلديد  وبكتابه  �سّمة  ن�سري  الكبري  العراقي 
ال�سالون  ا�ستعر�س  اإذ  املو�سيقية(،  )االأ�سلوبية 
واجلوائز  االإب��داع��ي  �سّمة  ن�سري  الفنان  تاريخ 
�سهرته  جت��اوزت  فنان  فهو  عليها،  ح�سل  التي 
م�سريته  توؤكده  ما  وه��ذا  العربي،  الوطن  نطاق 
نتاجاته  فكانت  العود،  اآل��ة  مع  وتاريخه  الفنية 
الدبلوما�سية  الهيئات  من  احل�سور  نقا�س  حمل 
والنقاد الذين تناولوا يف جمل�س ال�سالون القدرة 
التطويرية ملدر�سة ن�سري �سّمة التي تو�سعت لفتح 
مدار�س الآلة العود يف العامل... واأعرب املو�سيقار 
ن�سري �سّمة عن فرحه باحتفاء ال�سالون بكتابه 
يفكك  الكتاب  اأن  وبني  املو�سيقية(،  )االأ�سلوبية 
عوامل النظرية املو�سيقية يف العود ويعطي جتربة 
املو�سيقى،  يف  التاأمل  ت�ستحق  وق���راءة  جديدة 
العربية  ه��ي:  ل��غ��ات  بخم�س  الكتاب  ُط��ب��ع  وق��د 

واالإنكليزية والفرن�سية واالإ�سبانية وال�سينية. 
يوؤلفه  كتاب  اأول  ه��و  املو�سيقية(  )االأ�سلوبية 
التي  العود  اآلة  عن  يتحدث  �سّمة  ن�سري  الفنان 
اأ�سبحت هويته.. كما تناول ن�سري �سّمة يف كتابه 

الطرق التنظريية ملراحل العود وتطوره. 

حاز العراق يف مهرجان 
قرطاج الدويل امل�سرحي 
بدورته احلادية والع�سرين 
يف تون�س جائزتني مهمتني، 
وهما جائزة اأح�سن ممثل التي 
ح�سل عليها الفنان املبدع رائد 
حم�سن عن جت�سيده �سخ�سية 
اإ�سماعيل يف م�سرحية "اأمكنة 
اإ�سماعيل" للمخرج اإبراهيم 
حنون وتاأليف هو�سنك وزيري، 
اإذ اأبهر الفنان رائد حم�سن 
احلا�سرين بحرفّية اأدائه 
امل�سرحي املعربِّ عن انفعاالت 
ال�سخ�سية التي ج�سدها.

والــ�ــســيــنــمــا املـــ�ـــســـرح  يف 
واملو�سيقى

مـــبـــدعـــو الــــعــــراق 

يتاألقون
�سامي اجلابري/ القاهرة

اأحمد �سمي�سم/ بغداد
ت�سوير �سباح الإمارة
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لكن جذورها تنتمي اإىل الفن االإ�سالمي، ولي�س 
التعريف  الفنان ال�ستيعاب هذا  اأكرث من خميلة 
ومالم�سة هذا املكان املفرت�س الذي ي�سكله وعينا 
عمومًا،  واالإن�ساين  واالإ�سالمي  والثقايف  الفني 
االفرتا�سية  بال�سور  م��ل��يء  ع��امل  اإزاء  الأن��ن��ا 
مكان  رح��اب  يف  ت�سبح  التي  املتحركة  وال���روؤى 
معلوم وجمهول، حقيقي وغري حقيقي، غرائبي 
ال��ب��ح��ث يف  ه��و  وواق���ع���ي، مكت�سف وجم���ه���ول.. 

اإمكانية واحتمال االأ�سياء. 
القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  د.  ال�سيخ  افتتح 
من  ع�سر  احل��ادي  االأربعاء  يوم  ال�سارقة  حاكم 
والع�سرين  الثانية  ال���دورة   2019 االأول  كانون 
كل  بح�سور  االإ�سالمية  الفنون  مهرجان  م��ن 
اللجنة  رئي�س  العوي�س  اهلل  عبد  االأ���س��ت��اذ  م��ن 
الق�سري  حممد  واالأ���س��ت��اذ  للمهرجان،  العليا 
م�سوؤولة  حممد  قا�سم  وف��رح  املهرجان،  مدير 
امل���ه���رج���ان، ف�����س��اًل عن 
ح�سور جماهريي كبري. 

ي�����س��ت��م��ر امل���ه���رج���ان من 
كانون  م��ن  ع�سر  احل���ادي 
ول���غ���اي���ة  احل�������ايل  االأول 
احل������ادي وال��ع�����س��ري��ن من 
 .2020 ال���ث���اين  ك���ان���ون 
مهرجان هذه الدورة 
�سعار   حمل  وال��ذي 
ام��ت��دادًا  يعترب  "مدى" 
الثقايف  ال�����س��ارق��ة  اإم�����ارة  مل�����س��روع 
قبل  من  �سامية  برعاية  يحظى  الذي  والتنويري 
حاكم ال�سارقة، اإذ تفردت االإمارة بجعل الثقافة 
ح�ساري  بعد  من  متتلكه  ملا  لها  وهوية  ر�سالة 
والثقافية  الفكرية  املنطلقات  من  الكثري  يكتنز 
التي تركز على االإن�سان كقيمة عليا تنطلق منها 
والتو�سع  واالإ�سالمية  العربية  الهوية  يف  لتبحث 
العربية  الثقافية  الواجهة  اإىل  وت�سديرها  فيها 
والعاملية من جديد، وما ثيمة مهرجان هذا العام 
اإال �سل�سلة متوا�سلة الإبراز قيمة املوروث العربي 
من  العديد  ا�ست�سافة  عرب  الأمتنا  واالإ�سالمي 
االأعمال الفنية العربية والعاملية التي تنطلق من 

.Prospect "ثيمة املهرجان "مدى
احت�سنه  ال����ذي  االف��ت��ت��اح  ب��رن��ام��ج  ت�����س��م��ن   

م��ت��ح��ف ال�����س��ارق��ة ل��ل��ف��ن��ون ال��ك�����س��ف ع���ن 31 
بطابعها  االأع��م��ال  متيزت  م�ساركًا،  فنيًا  عماًل 
الرتكيبي  الفن  اإىل  اأغلبها  مالت  اإذ  احلداثي، 
هذا  دورة  ومتيزت   ،Installation art
وم�سر  االإم����ارات  م��ن  عربية  مب�ساركة  ال��ع��ام 
م�ساركة  عن  ف�ساًل  وال��ع��راق،  و�سوريا  واليمن 

وا�سعة من الواليات املتحدة االأمريكية. 
اللقاء مع اهلل 

اأعماال  كارلو�س  خو�سية  االإ�سباين  الفنان  قدم 
نذكر  حم�سة،  تراثية  ثقافة  اإىل  تنتمي  فنية 
منها "اللقاء مع اهلل"، "بالط ق�سر احلمراء"، 
اإذ  "دم�سق"..  ال�سيد"،  "قو�س  "الطريق"،  
كجزء  املذهب  اجللدي  االأم��وي  اللوح  ا�ستح�سر 
حتويل  جم��ال  يف  ال�سنني  اآالف  امتد  ت��راث  من 
وال��رثوة  ال��ذه��ب  على  للح�سول  �سعيًا  امل��ع��ادن 
اجللد  وتاريخ  الب�سرية.  حلم  جم�سدًا  وال�سلطة 
القرن  م��ن مدينة )غ��دام�����س( يف  ب��داأ  امل��ذه��ب 
املزينة  اأو  املذهبة  اجللدية  للقطع  كمعاجلة   18
بالف�سة ثم جرى تطويرها يف القرن العا�سر يف 
االأل��واح  ومتتاز هذه  االأم��وي.  الع�سر  قرطبة يف 
بالت�ساميم  بغناها  قرطبة  من  املذهبة  اجللدية 
الفنان  يبداأ  اإذ  واالأ�سجار،  اأو احليوانية  النباتية 
م�ستخدمًا  اخلروف  جلد  على  بالتخطيط  عمله 

الف�سة والذهب واالألوان. 
يقول كارلو�س اإن هذا النوع من الفن قد اأفل من 
زال ميار�سه،  ما  الذي  رمبا  الوحيد  وهو  زم��ان، 
ك�سالة له م�ستمرة مليئة بال�سوء وتعج بالفروع 
واالأوراق املقد�سة وتعبريات الليايل املظلمة، واإن 
االأ�سكال  من  م�سهد  له  بالن�سبة  اجللدي  اللوح 

التي ينتهي بها املطاف اإىل اجلمال. 
تراكيب 

بعمل  القبي�سي  عزة  االإمارتية  الفنانة  �ساركت 
من  الفنانة  انطلقت   ، "تراكيب"  عنوان  حمل 
عملها يف جمال �سناعة احللي واملجوهرات التي 
درا�ستها  ثم  غيلدهول  لندن  جامعة  يف  در�ستها 
امل�ستخدمة  الزخرفية  االأمن��اط  يف  للماج�ستري 
ثيمة  يحاكي  عماًل  لتقدم  ظبي  اأبو  العا�سمة  يف 
اإنها  القبي�سي:  تقول  املحلية.  والبيئة  املهرجان 
يف عملها هذا حتاول البحث عن زخرفة واأ�سكال 
زخرفاتها،  بييئة  فلكل  ببيئتها،  خا�سة  هند�سية 

 اأن تبحث عن ماهية "مدى" فاأنت يف ح�سرة اخليال الذي ي�ستمد طاقته من اإزاحة وانعكا�س 
الواقع. ينفتح �سعار مهرجان الفنون اال�سالمية "مدى" يف الدورة الثانية والع�سرين على الكثري 
من التاأويالت الفكرية والفل�سفية، فهو مزيج من الواقع واخليال، وهو املابعد الذي يعي�س عامله 

اخلا�س، وحتاول اأفكار وروؤى الفنانني امل�ساركني مالم�سة هذا التكوين الهالمي الغني باخليال، 
الذي مينح الفنان حرية ا�ستنباط اأعمال فنية حتاكي احلداثة،

ال�سارقة / اأجمد يا�سني 

انطالق مهرجان الفنون 
الإ�سالمية

حتــــــت �ــــســــعــــار "مــــــــدى" 

ــارقــة الــ�ــس يف 
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جمعة الالمي 

ذاكرة امل�ستقبل
ال�سجعان .. ومقامات اخلوف!

بعد اأن انتهينا من اأداء فري�سة الع�سر، 
املدنية  الطائرة  كابن  �سديقنا  وفارقنا 
املتجهة اإىل املدينة املنورة، اأوماأ يل غريب 
الرمل"،  "منزل  اإىل  بنا  �ِسْر   : امل��رتوك 
وهو املُعتكف الذي األتجئ اإليه عادًة، بعد 
الكلوي،  الغ�سيل  ملاكينة  م�ساحبتي  تعب 
حيث تتعانق نهاية �سحراء الربع اخلايل 

ب�ساحل مياه اخلليج العربي.
امل��رتوك  وك��اأنَّ  نف�سي،  مع  ُمفتكرًا  قلُت 
اأجمل  "ما  ي�ستمع اإىل حديثي ال�سامت: 
ي�ستعد  هو  ها  واأعذبه،  الطيار  �سديقنا 
للوقوف بني يدي اهلل قبالة بيته احلرام، 
بعد اأن ي�سّلم على الر�سول االأكرم واآله يف 
"طيبة"، مدينته التي قّدمت له الن�سرة 
خذله  بعدما  اهلل،  م��ن  ب���اإذن  واالأم����ان، 
يف  لقتله  عليه  وت��اآم��روا  مكة،  يف  قومه 

فرا�سه ب�سيوف قري�س واأ�سرافها".
"يا  �سامتًا:  ُيجاوبني  امل��رتوك  �سمعُت 
���س��اِح، م��ن ي��رت��ف��ع يف االأع�����ايل، روح���ًا 
الذي  ال��ب��ارع،  الّنطا�سّي  مثل  وج�سدًا، 
االن�سان،  ج�سم  جماهيل  يف  عميقًا  يغور 
وهو يرى روؤية العني عجايب خلق اهلل يف 

االإن�سان".
كان  بينما  الرمل"  "منزل  اإىل  و�سلنا 

املرتوك ُي�ساررين:
ما يف النهار وال يف الليل يل فرج 

           فما اأبايل اأطال الليُل اأَْم ق�سرا ...!

اأن  يريد  ك��اأمن��ا  ج��ه��ريًا،  ع��ال �سوته  ث��مَّ 
، وقال: "وددُت لو  ي�سمعه كل َمْن هبَّ ودبَّ
اأّن حزَن اخللق كّلهم اأُلقي علّي" ، فعرفت 
رحلة  واأن  الَغفلة،  م��وت  من  يخاف  اأن��ه 
�سديقنا الطّيار هي رحلته �سخ�سيًا منذ 

دهور اإىل حيث تلتقي القلوب.
يا غريب ... !

اهلل  اهلل  قلبي،  و�سنو  روح��ي،  ردي��ف  يا 
ع�سرة  "للخائف  ون��ف�����س��ي:  نف�سك  يف 
الغالب،  والهّم  الالزم،  مقامات: احلزن 
واخل�سية املقلقة، وكرثة البكاء، والت�سرع 
مواطن  من  وال��ه��رب  والنهار،  الليل  يف 
القلب،  ال��ول��ه، ووج���ل  ال��راح��ة، وك���رثة 

وتنّغ�س العي�س، ومراقبة الكمد".
متّليتُه جيدًا، فراأيُت فيه خ�سية اخلائف 
اإىل  املتجه  و�سحوة  الغفلة،  ميتة  م��ن 
قلبه  ك��ان  بينما  االأك��رب،  املو�سم  يف  اهلل 
حيث  اأم����وت  اأن  اأح����بُّ  "ما  ي��ن��ادي��ن��ي: 
اأن ال يقبلني قربي  اأخ��اف  اأع��رف، الأين 

فاأفت�سُح".
وعند ذلك وجدتني، كاأنني مع �ساحبي، 

يف �ساحة التحرير.

*�������*
الكاتب  اأيقونة  امل��رتوك،  غريب   : تنويه 
"الثالثية  رواي���ت���ه  يف  ال���الم���ي،  جمعة 

االأُوىل".

اإذا اأنت مل َتْع�َسق ومل تدر ما الهوى  َفكْن حجرًا من ياب�س ال�سخر جلمدًا
) احلّبوبي (

م�������ق�������االت

االأمناط  عن  تفاعلي  عمل  تقدمي  اإىل  �سعت  لذا 
من  ت�ستلهم  للت�سميم  عملية  مناذج  تخلق  التي 

مواد حملية م�ستوحاة من جذع �سجرة النخيل. 
وال�سوء  اخل�سب  م���واد  القبي�سي  ا�ستخدمت 
امتاز  ال���ذي  الفني  العمل  لتكوين  وال��ق��م��ا���س 
طبقات  �سكل  على  النخلة  جذع  ت�سبه  بق�سات 
عمل  كذلك  الديكور،  اإىل  متيل  ال�سوء  يتخللها 
ف�ساًل  نف�سه،  ال�سكل  من  اللون  زرق��اء  و�سادات 

عن م�سطبات للجلو�س. 
ال�سوء والفراغ 

�سارك الفنان امل�سري اأحمد قرعلي بعمل حمل 
طبقات  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��و  املدينة"  "روح  ا���س��م 
بطريقة  �سممت  ال�سيفون  قما�س  من  متتالية 
توحي باأنك داخل جمموعة من القباب والبوابات 
عليها  ي�سفي  ال��ذي  النور  يتخللها  االإ�سالمية، 
عندنا  ليت�سكل  وال�سفافية  القدا�سة  من  طابعًا 
والتجهيز  بال�سوء  الت�سكيل  بني  متجان�س  مزيج 
بالفراغ، ي�سكل النور ثالثة اأرباع اخلامة وهو ما 
اأي  من  النور  اختلف  واإذا  كلها،  االأ�سكال  يحدد 
اجتاه يختلف التكوين كله. العمل قراءة ب�سرية 
تطغى  التي  لروحها  ولنقل  للمدينة،  جتريدية 

عليها اأثناء االأذان وال�سالة. 
ال�سيفون  �ستائر  العمل من 8 طبقات من  يتكون 
�سيئًا  اأن  للم�ساهد  يخيل  حتى  املت�ساوية،  غري 

يعك�س  ت�سميمها  اأن  اخللف، غري  يتوارى يف  ما 
تاريخ العمارة االإ�سالمية وفق روؤية الفنان نف�سه. 

التاأمل يف الطبيعة 
يل  ال�سيني  للفنان  الفني  العمل  هو  "اإزهار"، 
االإن�سانية  الفنان  روؤي��ة  يج�سد  وال��ذي  هوجنبو، 
التي تدعو اإىل اإيقاف االأذى والكراهية واملعاناة 
الطاقة  تعك�س  الفته  ب�سرية  لغة  عرب  الدموية، 
امل�����س��اه��د وخلق  ال��ك��ام��ن��ة يف االأ���س��ي��اء جل���ذب 
من  كبرية  م�ساحة  العمل  يقدم  لديه،  الده�سة 
طابعًا  ت�سفي  التي  الهند�سية  واالأ�سكال  اللون 
االأ�سياء،  يف  التامل  اإىل  ويدعو  بالبهجة  يفي�س 
لها  اأف��ردت  ملونة  كبرية  بحديقة  اأ�سبه  فالعمل 
وين�سكب  اللون  يتداخل  اإذ  كاملة  عر�س  �سالة 
يف ف�ساءات املعر�س واجلهات جميعها كظاهرة 
طبيعية تدعو اإىل التاأمل. يقول هوجنبو: "عندما 
تكون هناك حياة، �سواء اأكانت قوية اأم �سعيفة، 
اأم  قريبة  راقية،  اأم  خ�سنة  ق�سرية،  اأم  طويلة 
بعيدة، مرئية، فاإنها يجب اأن تعامل بطيبة قلب 
ال حدود لها ويجب اأال نرغب اأبدًا يف اإحلاق االأذى 

بها فقط من اأجل اأنانيتنا". 
امل�سار املجازي

دانتي  االأرجنتيني  االأمريكي  الفنان  ا�ستح�سر   
نا�سئًا  عاملًا  املجازي"  "امل�سار  عمله  يف  دونتي 
ما  وكل  املتعاقبة  الزمنية  الفرتات  يجمع  عميقًا 
ب�سريًا  منظورًا  االأ�سكال  تظهر  حيث  تت�سمنه، 
الوحيد  املنظور  هو  الف�ساء  فيه  يكون  ال  جديدًا 
ال���ذي ي��ح��دث، ب��ل ه��ن��اك اأي�����س��ًا ع��ام��ال الوقت 
والثقافات، و�ستكون هذه القطعة الفنية م�سوؤولة 
يف  ف��ري��دة  م�ساهد  وخ��ل��ق  اخل��ي��ال،  تعزيز  ع��ن 

وجمازي  حقيقي  اإ�سقاط  هو  فاملنظور  العقول. 
االأ�سياء  فيه  الذي حتدث  املكان  ي�ستخدم جلعل 
ال نهاية لها، وهو املكان الذي يتو�سع فيه العامل 
وبالتايل  واق��ع��ي،  غ��ري  ي�سبح  حتى  احلقيقي 
عن  للتعبري  دعوة  املقرتحة  الفنية  القطعة  فاإن 
وارتقاء.  �سمو  حلظة  يف  ومالحظتها  م�ساعرنا 
على  اإن�ساوؤها  مت  التي  الفنية  القطعة  حتتوي 
م�ساهد داخلية متعلقة بالثقافة االإ�سالمية وعامل 
م�ساهد  جوانبها  من  جانب  لكل  و�ستكون  الفن، 

م�ستوحاة من هذين املو�سوعني. 
اأرقام واإح�سائيات 

وور�س  معار�س  من  فعالية   253 املهرجان  يقدم 
دائرة  ت�ست�سيفها  وجداريات  وحما�سرات  فنية 
28 جهة  مع  بالتعاون  ال�سارقة  اإمارة  الثقافة يف 
للفنون،  م��راي��ا  مركز  منها:  نذكر  االإم���ارة  يف 
ال�سارقة،  جامعة  يف  الفنون  وكلية  والق�سباء، 
اخلطاطني،  وب��ي��وت  للخط،  ال�سارقة  ومتحف 
وال��زخ��رف��ة  ال��ع��رب��ي  للخط  االإم�����ارات  وجمعية 
وغريها  االإ�سالمية،  ال�سوؤون  ودائرة  االإ�سالمية، 
 54 الفعاليات  وت�سمل  الر�سمية.  اجلهات  من 
للفنون  ال�����س��ارق��ة  متحف  يحت�سنها  م��ع��ر���س��ًا 
وواجهة املجاز املائية، وم�سرح املجاز، وواجهات 
ال�سارقة  اإذ يحت�سن متحف  االإم��ارة،  اأخ��رى يف 
واأجانب،  وعرب  اإماراتيني  لفنانني  معر�سًا   31
نذكر منها معر�س الفنان امل�سري اأحمد قرعلي 
"مبنى ينمو" ،  على م�سرح املجاز وحتت عنوان 
الفنانني  عمل  ف�سيت�سدرها  املجاز  واجهة  اأم��ا 
بعنوان  �ساكوما  وكاينو  �سريان  ك��از  اليابانيني 

لعب" .   / "تاأمل 
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يف تلك الليلة احلزينة نف�سها، كانت اأمام الّنّحات 
الّرائد حمّمد غني حكمت مهّمة عاجلة ومعّقدة 
ونادرة احلدوث يف العراق، وهي اأن ي�سنع قالبًا 
اجلب�س  ماّدة  من  جواد  م�سطفى  الراحل  لوجه 
ة بالنحت، بعد ثالث �ساعات ون�سف من  اخلا�سّ
وفاته، ليكون ثاين اثنني من رموز البالد الّثقافّية 
ُي�سنع لهما مثل هذا القالب، كان اأّولهما الفّنان 
الّت�سكيلّي اخلالد جواد �سليم املتوّفى �سنة 1961، 

والذي نّفذه �سديقه النّحات خالد الّرّحال.
لرحيل  الّذهبّي  اليوبيل  ذكرى  نحيي  اإذ  واليوم، 
�سنوات  ثماين  وعقب  ج��واد،  م�سطفى  الّدكتور 
على وفاة الفّنان حمّمد غني حكمت، نحاول �سرد 
ة هذه الواقعة كما رواها �سهود غّيبهم املوت  ق�سّ
واأ�سدقائه،  جواد  م�سطفى  تالمذة  من  اأي�سًا، 
م�سري  عن  وا�سعًا  الت�ساوؤل  باب  تفتح  اأن  اآملني 

هذا االأثر الفنّي النفي�س، وا�ستعادته.
مكانة علمّية و�سهرة طاغية

عانى الدكتور م�سطفى جواد من مر�س القلب، 
على  ت��ويف  حّتى  االأخ����ريات،  االأرب���ع  �سنواته  يف 
مبنطقة  دراغ  ح��ي  يف  بيته  يف  امل��ر���س  ف��را���س 
نحو  يف  ب��غ��داد،  م��ن  ال��ك��رخ  جانب  يف  املن�سور 
وُدفن  الليلة،  تلك  م�ساء  من  ال�ّساد�سة  ال�ّساعة 
التايل.  اليوم  ال�سالم بالنجف يف  يف مقربة دار 
االأو���س��اط  يف  ال��ب��ارزة  العلمّية  ملكانته  ون��ظ��رًا 
العراق  داخ��ل  واالأك��ادمي��ّي��ة،  واالأدب��ّي��ة  الثقافّية 
�سهرًة  االأك��رث  العراقّي  املثقف  وكونه  وخارجه، 
طبقاتهم  خمتلف  على  العراقّيني  املواطنني  بني 
فقد  التعليمّية،  م�ستوياتهم  وتباين  االجتماعّية 
رئي�س  فيه  �سارك  كبري  ر�سمّي  ت�سييع  له  ج��رى 
الذين  البغدادّيني  من  االأل��وف  مع  اجلمهورّية، 
�سماع  على  اجليل،  ذل��ك  عراقّيي  مع  اع��ت��ادوا، 
ب��رن��اجم��ه )قل  ي��ق��ّدم  امل��ذي��اع وه��و  �سوته ع��رب 
�سا�سة  على  م�ساهدته  اع��ت��ادوا  كما  تقل(،  وال 
الّتلفزيون اأ�سبوعّيًا يف برنامج )الندوة الثقافّية( 
ح�سني  الدكتور  الّراحل  املوؤّرخ  يقّدمه  كان  الذي 
اأمني ثّم الباحث الرتاثّي الّراحل �سامل االآلو�سي، 
ع�سرة  من  الأك��رث  �سبٍت  كّل  م�ساء  ُيبَّث  وا�ستمر 
اأعوام متوا�سلة )1958-1969(، كان م�سطفى 
اآف��اق  على  �ساطع  �سوء  ك���ّوًة  فيها  يفتح  ج��واد 

بتاريخ  ويعّرفهم  اأج��داده��م،  ثقافة  من  من�سّية 
ع�سر  يف  بالدهم  وتاريخ  اخلالدة،  عا�سمتهم 
القّوة  عنا�سر  ُم��ْظ��ِه��رًا  ت��اله،  وم��ا  العّبا�سّيني 
واالإ�سعاع احل�سارّي فيه، كما مل يخِف عالمات 
االأخري  وكان هدفه  والرّتّدي،  والّنكو�س  اجلمود 
اأن  الّدائب،  الّتاريخّي  اال�ستح�سار  كّل ذلك  من 

ياأخذ مواطنوه العربة من احلالني.
ميوت" لن  فاإّنه  هذا  "ومع 

االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  اأّي  رحيله،  على  اأ�سبوع  بعد   
1969/12/24، انفردت جمّلة )األف باء(، وهي 
ت�سدرها  كانت  جامعة  �سيا�سّية  اأ�سبوعّية  جمّلة 
ببغداد،  والّطباعة  حافة  لل�سّ العاّمة  املوؤ�ّس�سة 
م�سطفى  ال��دك��ت��ور  وج��ه  لقالب  ���س��ورة  بن�سر 
بخلفّية  املو�ّسح   ،75 عددها  غ��الف  على  ج��واد 
فاإّنه  "ومع هذا  واحدة فقط:  �سوداء، مع عبارة 

لن ميوت".
احل��دث،  ل��ه��ذا  �سًا  ك��ّل��ه خم�سّ ال��غ��الف  وك���ان 
فحة الّثانية التي ُن�سرت فيها �سورة  وكذلك ال�سّ
ك��ب��رية ل��ل��ّراح��ل يف اأي��ام��ه االأخ����رية، م��ع عمود 
�سياء  كتبه  �سُتخلَّد"  ال��ت��ي  "البطولة  بعنوان 
ح�سن �سكرتري حترير املجّلة، وقال فيه: "مل يكن 
»البطولة«  تعرف  مل  بطاًل..  كان  عادّيًا،  اإن�سانًا 
عنده حدودًا، وال اأُلب�ست يومًا باالإّدعاء والّتبّجح. 

وف�ساحته،  علمّيته  يف  فقط  جندها  مل  بطولته 
ب��ال��رّتاث، بطولته  االأ���س��ي��ل  ارت��ب��اط��ه  ح��ّت��ى  وال 
الّنا�س  كّل  الّنا�س،  حّب  على  با�ستحواذه  تاأّكدت 
وامل�ستويات  واالأم��زج��ة  امل�سارب  اختالف  رغ��م 
�سخ�سّيته  يف  يكمن  بطولته،  ���س��ّر  ال��ّث��ق��اف��ّي��ة. 
املحّبة  م�ساعر  ا�ستقطاب  على  القادرة  املتمّيزة 
اأخفق  حني  يف  ب�سهولة،  الّنا�س  من  وال�ّسعادة 
قومّيًا  بطاًل  األي�س  ا�ستجدائها.  يف  حّتى  غ��ريه 
اأ�سطورّيًا َمن اأجمع على حّبه اأهل العراق وال�ّسام 
وم�سر، وغريها من الّديار واالأم�سار يف ال�ّسرق 

والغرب..؟".
ة الوجه ال�ّساحب للّرجل  ق�سّ

العظيم
تالمذة  من  وهو  ائغ،  ال�سّ يو�سف  ال�ّساعر  يعد   
الراأي  عّرف  من  اأّول  ج��واد،  م�سطفى  الدكتور 
ماّدتني  يف  وذل��ك  القالب،  تنفيذ  بحكاية  العاّم 
ح��اّرة  رث��اء  كلمة  كانت  اأواله��م��ا  ل��ه،  �سحفّيتني 
يف  ن�سرها  جواد"،  م�سطفى  "�سيدي  بعنوان 
زاويته الّثابتة "اأفكار ب�سوت عاٍل" مبجّلة )األف 
ادر  ال�سّ  ،76 العدد  البغدادّية،  االأ�سبوعّية  باء( 
يوم االأربعاء 1969/12/31، واعتذر يف مطلعها 
من معّلمه الراحل عن تخّلفه عن �سهود جنازته، 
خمتارًا لها �سيغة خماطبة الّراحل، وكاأّنه يحّدثه 

 

 

دم العراقّيون، م�ساء االأربعاء 17 كانون االأّول 1969،  �سُ
بنباأ رحيل العاّلمة الدكتور م�سطفى جواد، عاملهم الّلغوي 
الكبري، وموؤّرخهم الفّذ، بعد اإعالن وزارة الّثقافة واالإعالم 

نعيه الر�سمّي من االإذاعة والّتلفزيون.

ـــور ـــت ـــدك ــــــه ال ــــب وج ــــال ق

م�سطفى جواد

نّفذُه حمّمد غني حكمت ليلة 
وفاته قبل ن�سف قرن

يــ�ــســتــعــيــده من  ــــن  َم
ـــــــول ـــــــه ـــــــج امل

ح�سني حمّمد عجيل
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ث������ق������اف������ة

ال�ّسري يف  اأم�سكني عن   ..." ر�سالة:  له  يوّجه  اأو 
يجل�سون  كانوا  فتى،  اأربعون  �سيّدي،  يا  جنازتك 

ة الّلغة العربّية". اإىل ح�سّ
زاوي��ة من  "يف  رثائه:  اآخ��ر من  وق��ال يف مو�سع 
مر�سِم فّنان، اأ�ساروا اإىل قناٍع من جب�س.. وقالوا 
العظيم  الّرجل  مالمح  اآخ��ر  فيه  ب�سموا  اإّنهم 

الذي كنته يا �سّيدي.. ال.. ل�سَت اأنت!
�سّيدي-  يا  اآخر  �سيء  هو  منك  تخّلف  الذي  اإّن 
���س��يٌء ف��ق��د اأه����ّم م��ا ف��ي��ك: ال������ّروح.. وامل���رح 
اأن  اأحٌد  يطيق  فلن  ولهذا  رب..  وال�سّ واملثابرة.. 

يت�سّور لك املوت.. اأو اأن ي�سّدقه".
املدعمة  غ��ري  االأوىل،  االإ���س��ارة  ه��ي  ه��ذه  كانت 
عاد  ما  �سرعان  لكّنه  القالب،  ب�ساأن  بتفا�سيل 
التايل  العدد  ففي  لًة،  مف�سّ حكايته  �سرد  اإىل 
اأ���س��اب��ي��ع على  ث��الث��ة  وب��ع��د  نف�سها،  امل��ج��ّل��ة  م��ن 
تفا�سيل  ائغ  ال�سّ روى  ج��واد،  م�سطفى  رحيل 
بعنوان  موؤّثرة  م��اّدة  يف  للقالب،  الّنّحات  تنفيذ 
ة الوجه ال�ّساحب  "حمّمد غني حكمت يروي ق�سّ
للّرجل العظيم"، ن�سرت يف العدد 77 من جمّلة 
ادر يوم 1970/1/7. وقال يف  )األف باء(، ال�سّ
م�ستهّلها: "يف عدد �سابق َتّوجت األف باء غالَفها 
زهرة  العينني:  املغم�س  ج��واد  م�سطفى  بقناع 
ة  اأن حتكي ق�سّ األف باء  حزن زرق��اء.. ووع��دت 
اأبي�س:  فيها  �سيٍء  كّل  حزينة،  حكاية  القناع.. 
الوجه باجلب�س.. والغطاء.. والّليل نف�سه". ومّهد 
"اأراد حمّمد غني  بقوله  الّليلة  تلك  ة  ل�سرد ق�سّ
حكمت اأن ي�سنع متثااًل مل�سطفى جواد، فرف�س 
اأ�ستاذنا.. قال اإّنه يت�ساءم 

من ذلك".
تكت�سب  و

ر�سمها  عن  ف�ساًل  تاريخّية،  قيمة  ه��ذه  ماّدته 
وهو  وذه��ول��ه،  وقلقه  النف�سّية  الّنحات  م�ساعر 
يف  امل�سبوقة  غري  مهّمته  الإجن��از  الزمن  ي�سابق 
االأ�سرة  ن��واح  و�سط  والفّنية،  احلّياتّية  جتربته 
ولذلك  امل���وت،  وره��ب��ة  الكبري  ال��راح��ل  وهيبة 
بتوثيق  اأدرج���ه���ا ه��ن��ا، الأه��م��ّي��ت��ه��ا والن��ف��راده��ا 

تفا�سيل تلك اللحظات.
يو�سف  ــا  رواه كما  النّحات  �سهادة   

ال�سائغ
م�سحون  ق�س�سّي  ب��اأ���س��ل��وب  ال�����س��ائ��غ  ك��ت��ب   
بالعاطفة، مازجًا بني عبارات الّنحات وتو�سيفات 
متقنة:  مونتاجّية  تقطيعات  يف  العليم،  ال�سارد 
�سامل  االأ���س��ت��اذ  ب��ي  ات�سل  لياًل  الّتا�سعة  "يف 

االآلو�سي، قال: مات م�سطفى جواد، تعال!
العّدة: جب�س، كا�سة نايلون، اآلة ل�سّب اجلب�س..

وح��زن،  خ��وف  معه  الطريق  يف  ك��ان  اإليه،  وراح 
اأّول  وهي  ذهابه،  مع  ين�سجم  ال  ت�سديق  وعدم 
اإاّل  مّرة ميار�س فيها �سنع قناع، والقناع ال يليق 
لعظيم تليق به العّدة، والّلهفة، وعدم الّت�سديق، 

والعجلة.
م�سرتخيًا.  فرا�سه  على  واجل�سد  االأه���ل،  ن��واح 
والقاعدة: اأن ت�ستعجل العمل، فكّلما تاأّخر الوقت 
اأُتيحت للموت فر�سة يف �سرقة املزيد من املالمح 
على  اجل�سد  احل���ّي.  ال��ّرج��ل  مالمح  االأ�سلّية، 

فرا�سه، دونك! حتت غطائه االأبي�س..
الذي  الكبري  الّرجل  وجه  فراأيُت  الغطاء،  رفعُت 
عيناه  وك��ان��ت  �ساحبًا.  ميتًا  �ساعات  منذ  غ��دا 
غري  ب�سكل  نحياًل  ن��ح��ي��اًل..  وك���ان  مغم�ستني، 

ق. م�سدَّ
واالآن عليك اأن تدهن الوجه...

دهنُته.. كنُت خائفًا عليه من اأن يّت�سخ، واأدركُت 
اأّنني واأنا اأدهنه كنُت اأعامله وكاأّنه ما يزال حّيًا، 

وكنت مع هذا يف عجلة من اأمري.
حلم...

ن  الآ ا و

نع اجلب�س.. هكذا على الوجه ب�ُسْمِك �سنتمرت  �سُ
ون�سف.

�سيء  ك��ّل  ك��ان  االن��ت��ظ��ار  يف  ننتظر..  وجل�سنا 
اأبي�س.. الوجه باجلب�س.. والغطاء والّليل نف�سه.

كّنا ثالثة... اأنا واالأ�ستاذ ح�سني اأمني.. واالأ�ستاذ 
مت... �سامل االآلو�سي واآخر... وال�سّ

وم�ست ع�سر دقائق
عنه..  اجلب�س  يرفع  لفّنان  وجهَك  اأ�سِلْم   ....
رجل  ف��اأن��ت  م��الحم��ك..  �سّيدي  ي��ا  لنا  وات���رك 
عظيم.. ويطاوع اجل�سم... وال يطاوع... وتطاوع 

املالمح.. وال تطاوع..
ويقول حمّمد غني حكمت: مل يكن هو.. لقد كان 
�سخ�سًا اآخر.. هذا امل�سّجى الذي طاوع اجلب�س 
اأم�س هو يف فكري..  واأّول  اأم�س..  يف مالحمه.. 

و�ساأعطي املا�سك للعائلة...
وبعد: لقد اأ�سبح للبلد قناعان.. اأحدهما جلواد 

�سليم.. واالآخر مل�سطفى جواد..".
 حمّمد غني حكمت يتحّدث

 وغابت بعد ذلك اأّية دالئل ت�سري اإىل ذلك االأثر 
العتمة  وامتدت  عقود،  اأربعة  نحو  الّنادر  الفّنّي 
وحل�سن  ول��ك��ن،  الطويل،  ال��ع��راق  ليل  يف  عليه 
الفّنان  اأع���اد  م��ت��اأّخ��رة،  وف���اء  وبلفتة  احل���ّظ، 
القالب  تنفيذه  ة  ق�سّ رواي��ة  حكمت  غني  حمّمد 
امل���ّرة،  وال�����س��ورة ه��ذه  بال�سوت  اأخ���رى،  م���ّرة 
وفاته  قبل  معه  اأج��ري��ت  تلفزيونّية  مقابلة  يف 
"م�سطفى  بعنوان  وثائقّي  برنامج  �سمن  بعام، 
يف  الوثائقّية  ال��ربام��ج  وح��دة  اأنتجته  جواد"، 
وهو   ،2010 �سنة  الف�سائّية  )العراقّية(  قناة 
اإّن  من �سيناريو واإخراج مهدي زاهد. وقال فيه 
اجلب�س  من  كمية  باأخذ  "ا�ستعجلني  االآلو�سي 
ج��واد،  م�سطفى  بيت  اإىل  وال��ّذه��اب  وكا�سة، 
اأن ناأخذ قالبًا  الأّن م�سطفى جواد تويف، وعلينا 
لوجهه". مبّينًا اأّن عمل قوالب على وجوه املوتى 
اأوروبا، وال �سيما امل�سهورين  تقليد معمول به يف 
منهم. وذكر اأّن هذه الّتجربة "حدثت عندنا يف 
املرحوم  وفاة  عند  االأوىل  امل��ّرة  مّرتني،  العراق 
الّثانية  والتجربة  �سليم،  ج��واد  الكبري  الفنان 

حدثت ملا�سك وقالب العاّلمة م�سطفى جواد".

مقابلة  يف  جهته،  من  االآلو�سي،  �سامل  ذكر  كما 
ة يف الربنامج نف�سه، اأّنه ذهب اإىل الّنّحات  خا�سّ
تنفيذ  ليتوىل  الّليلة  تلك  يف  حكمت  غني  حمّمد 

القالب.
الفنان  اإليها  تطّرق  التي  اجلوهرّية  والنقطة 
حمّمد غني حكمت، يف املقابلة التلفزيونّية تلك، 
قال:  بالقالب، حني  زال حمتفظًا  ما  اأّنه  تاأكيده 
"اأنا حمتفظ به يف مكان معنّي ببغداد". ويبدو اأّنه 
مل ي�سّلمه الأ�سرة الراحل كما جاء يف ختام كالمه 
مطلع  الثانية  ال�سائغ  يو�سف  م��اّدة  يف  املن�سور 
�سنة 1970. وختم حمّمد غني حكمت ت�سريحه 
باأمنية مل تتحّقق لالأ�سف، قال فيها: "لعّله يوما 
اأو  كلّية  اأو  مكتبة  يف  جناح  للمرحوم  يكون  ما 
جامعة اأو اأي مكان اأدبي اأو املجل�س  العلمي )لعله 
يق�سد امَلجَمع(، فيو�سع هذا املا�سك رمزًا لهذا 
للمعرفة  ان�سكلوبيديا  بالفعل  هو  الذي  العاّلمة، 

والعلم والّتاريخ واالآثار واملعرفة العاّمة".
م�سري جمهول

بعد  تويف  حكمت  غني  حمّمد  الّنحات  اأّن  ُيذكر 
وذل��ك م�ساء  ه��ذه،  ت�سجيل ذك��ري��ات��ه  م��ن  ع��ام 
االأردن��ّي��ة  العا�سمة  يف   2011/9/12 االث��ن��ني 
م�سري  اأ�سبح  وب��ذل��ك  ب��ب��غ��داد،  ودف���ن  ع��ّم��ان، 

القالب الذي نّفذه جمهواًل.
يف  جواد،  م�سطفى  الّدكتور  اإ�سهامات  ثراء  اإّن 
ِعداد  يف  و�سعه  ال��ذي  معريّف،  ميدان  من  اأك��رث 

البالد،  يف  الّثقافّية  املوؤ�ّس�سات  ي�سع  اخلالدين، 
املثّقفني  وعموم  واالأك��ادمي��ّي��ة  االأدب��ّي��ة  والّنخب 
من اأبناء هذا اجليل، اإزاء م�سوؤولّية حفظ تراثه 
بن�سر  وال��ت��زام  ذك���راه،  تخليد  وواج��ب  املتنّوع، 
ور�سائله،  ومقاالته  وبحوثه  كتبه  من  املخطوط 
اأر�سيف  من  تبّقى  وم��ا  و���س��وره  وثائقه  وجتميع 
وت�سجيالته  والّتلفزيونّية،  االإذاع��ّي��ة  ب��راجم��ه 
حاجاته  من  اأ�سرته  لدى  واملحفوظ  وتّية،  ال�سّ
�سمعيٍّ  متحٍف  م��ف��رداِت  لتكون  ال�ّسخ�سّية، 
مبكانته،  يليق  متثاٌل  اأم��اَم��ه  ي�سَخ�س  ب�سريٍّ 
على اأن ي�سمَّ هذا املتحُف قالب الوجه الذي هو 
ثروة وطنّية ال تقّدر بثمن، ويتوّجب اأن ُتبذل كّل 

اجلهود �سعيًا للعثور عليه.
اإىل  ت�سارع  ب��اأن  الّثقافة،  ل���وزارة  دع��وة  وه��ذه 
االت�سال باأ�سرته والتن�سيق معها القتنائه وحفظه 
البارزين  الّنحاتني  اأح��د  وتكليف  ياع،  ال�سّ من 
يف  ليو�سع  با�سمه،  يليق  مبا  بالّنحا�س  تنفيذه 
مكتبة املتحف العراقي التي اأُهديت اإليها مكتبته 
بكلّية  با�سمه  قاعة  يف  اأو  ال��ّن��ادرة،  ال�ّسخ�سّية 
العالية( التي ق�سى  الرّتبّية )وريثة دار املعّلمني 
فيها نحو ثالثة عقود من عمره اأ�ستاذًا، اأو املجمع 
العلمّي الذي �سغل ع�سوّيته عقدين كاملني، وكان 

نائبًا لرئي�سه مّدة غري ق�سرية.
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اأ�سار اإىل �سبب تغيريه للعنوان  اأحمد خلف 
بقوله:-

على  االإب���ق���اء  يف  وت����رددي  قناعتي  ع���دم 
العنوان االأول يعتمر يف داخلي، منذ اقرتح 
علَي �سديقي القا�س كاظم ح�سوين ملا �سمع 
بالعنوان :���� مملكة املعنى؟ قال يل معرت�سًا 
:���� اأال جتده ثقياًل اأو يخ�س عامل الدرا�سات 
واالأفكار؟ منذ ذلك اليوم، اأي قبل اكرثمن 
تغيري  يف  اجل��اد  والتفكري  اأ�سهر،  خم�سة 
العنوان ظل يراودين، مل اأكن اأخفي ترددي 
ا�ستفتيت  وق��د  �ساأختار؟  اأيهما  ح�سم  يف 
والروائيني يف  ني  القا�سّ الزمالء  من  عددًا 

"مملكة  اأن  اأحدهم  وذكريل  كهذه،  م�سالة 
عربية.  ل��رواي��ة  ق��دمي  ع��ن��وان  املعنى" ه��و 
يكون  ي��ك��اد  اجل��دي��د  ال��ع��ن��وان  اأن  ورغ����م 
ي�ستغلون  مازالوا  اأو  ا�ستغلوا  للذين  معروفًا 
اإذ  ال�سعبية،  والفنون  الفلكلوري  املجال  يف 
يف  �سائعة  �سبه  مفيدة  كجملة  فيه  وج��دت 

كذلك  ال��ع��رب،  ورمب��ا  العراقيني،  اأو���س��اط 
 �����: ينادي  من  ال��دار  داخل  ن�سمع من  حني 
هذا  يف  هنا  لكن  االأب���واب،  على  االأح��ب��اب 
ال��ع��ن��وان )ال���ذئ���اب ع��ل��ى االأب�����واب( جند 
مرتقب،  ل�سالم  تهديدًا  اأو  متوح�سة  �سورة 
فيه  اأين وجدت  يقول خلف،  والغريب، كما 

�سحنة قوية من اإثارة للح�س والفكر، كذلك 
للرتميز،  وتب�سيطًا  االإي��ح��اء  يف  تطابقًا 
يف  االأ�سخا�س  من  كّمًا  القارئ  �سيجد  اإذ 
ال�سلوك  يف  الذئاب  عن  اليختلفون  الرواية 
االأ�سدقاء  اآراء  من  واال�ستفادة  واملواقف. 
الرتّوي  يتطلب  الذي  العمل  �سروريات  من 
باتخاذ الراأي ووجهة النظر. ي�سيف اأحمد 
خلف:- مل يكن كاظم ح�سوين الوحيد الذي 
طالبني بتغيري العنوان، بل كان مع التغيري 
حنون  واالأ�ستاذ  ال�ساوي  برهان  االأ�ستاذ 
بال�ساأن  املهتمني  م��ن  اآخ��ر  وع��دد  جميد، 
امل�سري  النا�سر  دور  ج��اء  حتى  الثقايف، 

اإبراهيم  اأ�سامة  االأ�ستاذ  العزيز  ال�سديق 
الذي وجد يف عنوان "مملكة املعنى": "قد 
الرواية  و�سول  طريق  يف  عرثة  حجر  يكون 
يكن  واحد مل  القراء" .. �سوت  اأي��دي  اإىل 

القا�سة  �سوت  هو  ذلك  التبديل  مع 
 .. عادل  �سماح  الزميلة  وال�سحفية 
اأهم  اإح��دى  العناوين  م�سكلة  وتظل 
العديد  منها  يعاين  التي  امل�سكالت 

من موؤلفي الق�س�س والروايات.
الذئاب:-  رواي��ة  موؤلف  يقول  اأخ��ريا 
الذي  للموؤلف  الف�سل  الكلمة  تبقى 
من   ... العنوان  ا�ستبدال  على  وافق 
اجلديد  العنوان  يجد  �سوف  الرواية  يقراأ 
)ال���ذئ���اب ع��ل��ى االأب�����واب( اأك���رث ق��رب��ًا بل 
من  فيها  التي  الرواية  حمتوى  مع  وتطابقًا 

الذئاب ما يفوق االحتمال.

�سدرت قبل اأيام رواية الكاتب "اأحمد خلف" التي حتمل عنوان 
الرواية يف  النخبة. تقع  دار  االأبواب" يف م�سر من قبل  "الذئاب على 

318 �سفحة من القطع املتو�سط، وكانت حتمل عنوانًا اآخر هو "مملكة 
املعنى" قبل اأن ي�ستبدله موؤلفها، ولذلك حكاية جديرة اأن تروى.

 

 

حكاية كتاب

!

العنوان )الذئاب على الأبواب( جند �سورة متوح�سة اأو 
تهديداً ل�سالم مرتقب، والغريب، كما يقول خلف، اأين 

وجدت فيه �سحنة قوية من اإثارة للح�ش والفكر، كذلك 
تطابقًا يف الإيحاء وتب�سيطًا للرتميز،

ذئــــــاب اأحــــمــــد خــلــف 
قحطان جا�سم جوادعلى الأبواب

ت�سوير- ح�سني طالب
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يخربنا، قبوله يف الدرا�سات العليا، واحتياجه 
�سلة  على  جعلته  التي  وامل��راج��ع  للم�سادر 

وثيقة بالكتاب واأهله.
الن�سر  دور  باأ�سحاب  ع��الق��ات��ي  "توثقت 
التي  واملعار�س  املتنبي  �سارع  يف  واملكتبات 
هذه  م��ن  وجمعت  �سالتي،  فيها  اأج��د  كنت 

الزيارات جمموعة كبرية من الكتب". 
�سارع  يف  ال��دائ��م  احل�سور  فكرة  وا�ستهوته 
قناديل،  فكانت  الكتب،  مع  والعي�س  املتنبي 
واأ�سبح ذلك العام 2015 يف اأحد اأزقة �سارع 
املتنبي مبكان لي�س ببعيد عن مكانها احلايل، 

ولتكون قناديل بهذا اال�سم وهذا االألق. 
"عندما عزمت على افتتاح املكتبة ا�ست�سرت 
فكانت  اال�سم،  عن  االأ�سدقاء  من  جمموعة 
الذي  )قناديل(  ومنها  كثرية  االق��رتاح��ات 
لي�س  واال�سم  ال�سديقات،  اإح��دى  اقرتحته 
فالقنديل  الكتب،  عامل  عن  بعيدًا  وال  غريبًا 
امِل�سباح،  اأو  ال�ِسراج  العربية  اللغة  يف  تعني 
من  املعرفة  و�سف  اإىل  اأق���رب  �سيئًا  ولي�س 
طريق  ي�سيئان  اللذين  وال�����س��راج  امل�سباح 

االإن�سان اإىل املعرفة". 

رواد دائميون
كتب  من  خليطًا  للمكتبة  االأوىل  النواة  كانت 
الكتبي  ا�سرتاها  التي  العراقية  الن�سر  دور 
من  ا�ستوردها  م�سرية  وكتبًا  مايع،  ح�سني 

القاهرة.
كتبي  و�سعت  الكتب،  ه��ذه  اإىل  "اإ�سافة 
من  معظمها  وك��ان��ت  و���س��ام،  �سريكي  وكتب 
ال��ك��ت��ب االأك��ادمي��ي��ة وال��ت��اري��خ��ي��ة ع��ل��ى وج��ه 
حقل  يف  تخ�س�سنا  ب��ح��ك��م  اخل�����س��و���س، 

البحث التاريخي". 

كبري  زاره��م عدد  ال��دار  الفتتاح  اليوم  ومنذ 
اأ�ساتذة  ومنهم  واملثقفني،  االأكادمييني  من 
يف  االأ���س��دق��اء  من  وكثري  اجلامعة،  وزم��الء 
الو�سط الثقايف، ف�ساًل عن زوار �سارع املتنبي 
من العرب واالأجانب، ال يت�سع املجال لذكرهم 

جميعا فهم ُكرث كما يوؤكد لنا ال�سيد مايع. 
يومًا  املكتبة  ورواد  االأ�سدقاء  عدد  "ازداد 
ال��ق��راء  م��ن  االآالف  ث��ق��ة  وك�سبنا  ي���وم  ب��ع��د 

الكرام". 

اأربع �سنوات من احلب، تعادل 
املئة

املكتبة  م�����س��رية  يف  م���رت  ك��ث��رية  اأح�����داث 
اأ�سبوع  قبل  بلغ  ال��ذي  عمرها  ق�سر  برغم 
اأرب��ع �سنوات فقط، ولكن احل��دث االأب��رز يف 
بعد  ن�سر  دار  اإىل  املكتبة  م�سريتها هو حتول 
اأ�سهر قليلة من االفتتاح، اإذ يذكر لنا ال�سيد 

ح�سني بع�س هذه العناوين بالقول: 
 "منذ اليوم االأول النطالق مكتبة قناديل كان 
يف جدول عملها خو�س غمار الن�سر، فدخلت 
قناديل هذا العامل منذ االأ�سهر االأوىل، بحثًا 
العراقية  الن�سر  عن موطئ قدم لها بني دور 
يف  االآن  وهي  اأرادت  ما  لها  فكان  والعربية. 
�سنواتها االأوىل وقد �سجلت ح�سورًا متميزًا" 

م�سيفًا:
ال��دار  جعبة  ويف  ط��وي��اًل  ال���درب  زال  "ما 
اأوا���س��ط  يف  االأول  اإ���س��دارن��ا  ن�سرنا  الكثري، 
)ال�سيا�سة  بعنوان  الكتاب  وكان   2016 العام 
 )1952  -  1945 م�سر  جت���اه  االأم��ري��ك��ي��ة 
ابن ر�سد  الرتبية  بكلية  التاريخ  لرئي�س ق�سم 
االأ�ستاذ  بغداد،  جامعة  االإن�سانية/  للعلوم 

الدكتور ظاهر حممد �سكر احل�سناوي". 

الر�سانة هي االأ�سا�س 
ومنها  الكتب،  اآالف  قناديل  مكتبة  حتتوي 
اإ�����س����دارات ال������دار، واإ������س�����دارات امل��رك��ز 
االأكادميي لالأبحاث - كندا، واإ�سدارات دار 
ال��دار،  توزعهما  التي  الب�سرة،   - �سهريار 
العناوين  اآالف  ذل��ك  ع��ن  ف�ساًل  ال���دار  ويف 
العراقية وال�سورية  الن�سر  اإ�سدارات دور  من 
الكتب  ع��ن  ناهيك  وامل�����س��ري��ة،  واللبنانية 
القدمية والنادرة التي ت�سغل حيزًا مهمًا من 

الدار". وي�سري )مايع( اإىل اأن كتبهم:
ح��ق��ول  يف  ال������دار  اإ������س�����دارات  "توزعت 
رابطها  ولكن  املختلفة،  االإن�سانية  املعرفة 
عن  بعيدًا  العلمية  الر�سانة  ه��و  امل�سرتك 
واملو�سمية،  وامل�ستهلكة  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ك��ت��ب 
حتقيقًا  اأو  تاأليفًا  اأكانت  �سواء  فاإ�سداراتنا 
الفل�سفة  جم��االت  على  ت��وزع��ت  ترجمة،  اأو 
والفكر والتاريخ واالأدب وفروع هذه املجاالت 
املختلفة، وقد بلغت اإ�سداراتنا اليوم اأكرث من 

160 اإ�سدارًا، ونطمح باملزيد".. 
لها  ن�سرت  ال��ت��ي  االأك��ادمي��ي��ة  ال��رم��وز  وم��ن 
مكتبة قناديل، كانت للموؤرخ العراقي الراحل 
اأحمد العلي - رئي�س  االأ�ستاذ الدكتور �سالح 
وامل��وؤرخ  االأ�سبق-،  العراقي  العلمي  املجمع 
العالف،  خليل  اإب��راه��ي��م  الدكتور  العراقي 
و�سيخ  دواد،  امل��ن��ع��م  ع��ب��د  نبيلة  وامل��ح��ق��ق��ة 
امل��رتج��م��ني ال��ع��راق��ي��ني حم��م��د ك��اظ��م �سعد 
كيو�س،  �سلمان  ال��دك��ت��ور  واالأدي����ب  ال��دي��ن، 
وغريهم  اخلفاجي،  فايز  االأ�ستاذ  وامل���وؤرخ 

الكثري من اأعالم الثقافة وحملة العلم. 
جداًل  اأث���ارت  التي  املهمة  ا�سداراتهم  وم��ن 
وا�سعًا هو كتاب )املراقد املزيفة يف العراق(. 

ح�سون العقالء
مكتبته  عن  حديثه  مايع  ح�سني  ال�سيد  يبداأ 
قناديل بعبارة: "الكتب ح�سون العقالء التي 
فيها  يتنزهون  التي  وب�ساتينهم  اإليها  يلجاأون 
العلوي("، موؤكدًا  كما ي�سفها )ابن طباطبا 
اجلهل  من  منيع  كح�سن  الكتب  اإىل  جل��وءه 
والتخلف، للتنزه داخلها كب�ستان يقطف منه 

ثمار املعرفة. 
ك��اأي  �سائحًا  الوا�سع  ال��ع��امل  ه��ذا  "دخلت 
ط��ف��ل ي��راف��ق اأه��ل��ه يف ع���امل ال ي��ع��رف منه 
االأوىل  خطواتي  فكانت  الي�سري،  ال�سيء  اإال 

اأخي  برفقة  �سغريًا  طفاًل  املتنبي  �سارع  يف 
االأكرب، وحينها كنا يف املدر�سة، ونقراأ يف هذا 
العمر �سل�سلة اأعالم العرب التي كانت موجهة 
الأعمارنا، فعرفت �سيئًا عن اجلاحظ وزرياب 
الكثري،  وغريهم  والتوحيدي  والفراهيدي 
ومكتباته  ن�سره  دور  يف  وق��ارئ��ًا  متجواًل  ث��م 
الثقايف  رمقي  ي�سد  ما  عن  اأبحث  العريقة، 
ي�ستهويني  ما  عن  فاأبحث  ال�سبا  مرحلة  يف 
املعرفة،  وتنمي  التفكري  تثري  التي  الكتب  من 
الوردي،  علي  الدكتور  موؤلفات  حينها  قراأت 

االأ�سلوب  يف  تب�سيط  من  فيها  ملا  فا�ستهوتني 
ال�سباب  مرحلة  ويف  وخمتلف،  م�سوق  وطرح 
كانت اجلامعة حيث ازداد اطالعي على عامل 

الكتب". 

من اأن�ساأ املكتبة؟
ال�سيد مايع، وقبل تاأ�سي�س املكتبة كان داخل 
وقارئًا،  طالبًا  والثقايف  االأكادميي  الو�سطني 
ومل يكن بعيدًا عن عامل الكتب، اإال اأن نقطة 
وكما  مكتبته،  فتح  على  �سجعته  التي  التحول 

خازن مهم للكتب النادرة

مكتبة قناديل...
اإ�ساءة لالأدب والثقافة يف �سارع املتنبي 

ت�ستمر جملة "ال�سبكة 
العراقية" بفخر وحب 
كبريين، با�ستعرا�س املكتبات 
العراقية املتوهجة بالعطاء 
االأدبي والثقايف يف ال�سارع 
العراقي، وتنتقل بزهو بني 
اأزقة الكتب ودرابني املعرفة 
من مكتبة مبثابة اجَلّدة، 
ملكتبة حفيدة. ويف عددنا 
ال�سابق حتدثنا عن املكتبة 
الع�سرية التي تبلغ من 
العمر اأكرث من ثمانني عامًا، 
واليوم �سنتحدث عن مكتبة 
مل يتجاوز عمرها اخلم�س 
�سنوات لكنها ا�ستطاعت، 
وبقوة، دخول م�سمار الكتب 
والنجاح فيه، هي مكتبة 
قناديل، املكتبة التي ت�سيء 
احلياة بالكتب.
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على اأطراف اأ�سابع ال�سبعينات، يف الزمن االأبي�س 
واالأ�سود رمبا، "ورمبا مل يك كذلك غري اأن األوان راأ�سي 
�ساخت".. �ساهدت �سيتا هاكوبيان.. كانت قد بزغت  
"حتكي"، متثل دون اأن يرتدي �سوتها حلنًا اآخر.. كانت 
ب�سيطة مثل جريان.. رمبا مثل �سوء ع�سرية عادية يف 
مقهى يطل على دجلة، "كان دجلة فتيًا مثل حلن ل�سمري 
بغدادي".. كانت "بهيدة" تاأكل اأ�سود روحي.. وتنتج 
يومًا طازجًا مثل حليب القمر.. كانت "زغرية جنت وانت 
زغرَيون" تنام معي.. وت�سرق بع�س اأحالمي.. مل اأُك 
يومًا اأتخيل اأن هذه اليوكالبتو�سة �ستظلل

 روحي.. 

عراقيٌة حتى رفيف 
العباءات

�سيتا هاكوبيان
 

اأحمد هاتف 

فيه  مثلت  ال��ذي  امل�سل�سل  ك��ان  اأق��ول  اأن  ن�سيت 
البطولة  قا�سمها  االآخر"  "الوجه  عنوان  يحمل 
الطيبة  والدافئة  ح�سني..  ح�سن  للقلب  االأق��رب 
بيت  يف  هناك  كنت  زمن  بعد  �سكري..  �سو�سن 
اأحالمي الوا�سع "معهد الفنون اجلميلة"، كانت 
اإىل قلب التقومي.. كنا  عتبة الثمانني قد ارتقت 
�سوتا  اأطولنا  الطموح..  كومة مهرجني يف حقل 
كان "فار�س طعمة التميمي.. ناجي عطية.. اأمل 
ح�سن.. وحمودي عبد علي"، كان حقاًل من �سوء 
الأبدو  الكتب  للوقوف على  فاأجنح  بروحي..  يثب 
من  داف��ئ  يوم  ذات  احلقة..   قامتي  من  اأط��ول 
اأوائل العام.. دخلت "�سيتا هاكوبيان " باأمومتها 
"�سرب  ت�سبه  التي  وابت�سامتها  النبي..  وخلقها 
رئي�س  ال��ع��زاوي  كامل  اجلليل  تقدم  اأمهات".. 
هاكوبيان،  �سيتا  على  ليعرفنا  ال�سينما  ق�سم 
تلك  وم��ذ  ب��ه��دوء،  جل�ست  اجل��دي��دة..  الزميلة 
حقاًل  �سارت  القاعة..  اأر���س  "ات�سعت  اللحظة 
كلها..  القاعات  اأك��رب  و�سرنا  ولوؤلوؤ"  قطن  من 

فنحن منتلك �سيتا.. فمن �سي�سدق..
اإ���س��ق��اط امل�����س��اف��ات.. ف��ه��ي يف  ت��ع��ارف��ن��ا دون 
يا   / الغفوة...  بدء  االأح��الم ونحن يف  منت�سف 
اإلهي هل كنت ترى ذاك الف�سل من ال�سرور؟... 
يف  وماتزال  بابل  من  القادم  الكتب  وريث  كنت 

و�سمرة  ال���دراب���ني..  ح��ي��اءات  بع�س  م��الحم��ي 
اأن التماعة نهر احللة مل  خ�سب االأب��واب.. حتى 
ر�سينًا  �سوتي  كان  لذا  عيوين..  يف  تتجول  تزل 
جون  و���س��ان  ال��ربت��ي  "رفائيل  على  اأت��ك��ئ  وان���ا 
"جنكيز  ب�  �سغوفا  كنت  بنفوا.."..  وايف  بري�س 
من  والكثري  د�ستويف�سكي..  وبع�س  اإيتماتوف" 
الأكرب..  اأقراأ  "غائب طعمة فرمان".. كنت  ملح 
تلك  كانت  القاعة..  تلك  يف  يت�سع  �سوتي  وك��ان 
وت��ك��ررت  �سغفي..  من��و  ت��راق��ب  ال�سغرية  االأم 
مل  وهكذا  كتبي..  ا�ستعارات  وتكررت  االأ�سئلة.. 
مي�س �سهري الثاين يف تلك القاعة حتى �سارت 
"اأمي"...  اأناديها  و�سرت  "حمودي"  تناديني  
فتبت�سم..  ال���ق���راءة  يف  �سغفي  ت��راق��ب  ك��ان��ت 
اأظن  اأُك  مل  فتعنفني..  بال�سرب  �سغفي  وتراقب 
ال��وع��ي.. كنا  ال��ه��ادئ��ة متلك ك��ل ه��ذا  اأن ه��ذه 
واأفالم  اأغنياتها  نناق�س  املعهد  نتجول يف �ساحة 
تلك االأيام وكتبها وواقعها ال�سيا�سي.. وكان لها 
يف كل مف�سل ماتقوله... كيف ال وهي من اأدارت 
اأغنيات..  من  اأجنزته  ما  كل  املاليني يف  روؤو�س 
كنت اأنتمي متامًا ل� " نذر يف املاء" و "بهيدة".. 
وكانت هي يف هاتني االأغنيتني �سيتا هاكوبيان.. 
ج�سدها  غ�سلت  ال��ت��ي  ت��ل��ك  ج����دًا..  ال��ع��راق��ي��ة 
�سنا�سيل  و�سمعت  ال��ع��رب..  �سط  مياه  الطفل 
االأوىل..  �سيحتها  ال��ق��دمي��ة  الب�سرة  اأح��ي��اء 
حتى  و"عراقية  جدًا..  وبغدادية  جدًا..  ب�سرية 
"الولد"  كانت  �سوتها".  يف  العباءات  رفيف 
قلب  يف  نهر  و"�سوكي"  العا�سقات..  متيمة 
الذاكرة.. و"ما اندل دلوين" �سماء ت�سرق 

منها حمبتها املتفردة...
دون  هاكوبيان  �سيتا  اأكتب  اأن  كيف يل 
اأن اأفر�س دموعي واأغرق لتنب�س تلك 
االأي����ام... اأي���ام ال��ظ��الل احل��ل��وة.. 
كتابة  يف  االأوىل  واملحاوالت  واملطر 
اأر���س��م  اأن  يل  ك��ي��ف  ال�����س��ي��ن��اري��و.. 
املتوا�سل  م��زاح��ن��ا  ال��ذاك��رة  بطبا�سري 
و�سيتا..  عطية  وناجي  طعمة  فار�س  برفقة 
ذاك  دخلت  التي  االأم  تلك  اأ�سف  اأن  يل  كيف 
اليوم وهي ترتدي زّيها اجلامعي املوحد وخرجت 
وهي ترتدي ذاك الزي.. فرغم �سهرتها الوا�سعة 
امللتزمة طيلة  الطالبة  تلك  �سوى  �سيتا  مل تك 
ت��ل��ك االأم  ت��ل��ك ال�����س��ن��وات.. مل ت��ك غ��ري 

برفقتها  يقلني  حني  فقط  تغني  اأ�سمعها  التي 
نحو  امل�سرتك  طريقنا  يف  بهجت  عماد  الكبري 
امل�سرتك..  عملنا  موقع  والتلفزيون..  االإذاع���ة 
ويقول  املو�سيقى  عماد  ي�سغل  ال�سيارة  تلك  يف 
تغني..  اأراق��ب��ه��ا  كنت  حينذاك  "مترين"،  لها 
كيف  اأراق���ب  كنت  وحت���اول..  وت�سحح..  وتعيد 
ومعرفة  برزانة  النغمة  �سلَّم  على  نربتها  ت�ستقر 
تعرب  تغني..  حني  اأخرى  �سيتا  كانت  واقتدار... 
واملغنية..  االأم  تلك  ب��ني  الفا�سل  اخل��ط  ذاك 
متطر  باالأحا�سي�س..  مبللة  بنت  اإىل  لتتحول 
جمااًل.. تنك�سر وت�ستقيم.. وترتاق�س.. وتطري.. 
وزوجها  عا�سقها  كان  امل�سافات..  وتعرب  وتتجلى 
تكور  العط�س  يراقب  كما  يراقبها  بهجت  عماد 

غيمة... كان اأبي الذي تعلمت منه الكثري...
الهواء  امنحني  الوقت الأرى..  "امنحني  اإلهي  يا 
بامللح  روح��ي  الأم��الأ  التكرار  امنحني  الأ���س��رخ.. 
اأجنبت  االأم  اأجل هذي  والبيا�س.. فمن  والغناء 
كان  فقط  اأج��ل��ه��ا  وم��ن  ال��غ��ن��اء..  نعمة  االآل��ه��ة 
ويدرك  اأحلانها  لي�سامر  م�ساء  كل  ينه�س  دجلة 
نعم..  العراق..."  �سحر  االأر����س  جت�سد  كيف 
ابن  وّدع��ت  "كما  وّدعتها  التي  لبغداد  مت��ام��ًا.. 
كل  يت�سارخ  واأ���س��ى  دم��ع��ة..  البغدادي"  زري��ق 
م�ستعيدًا  الكرخ..  وعيون  �سّرة اجل�سر   ليلة بني 
على  النوار�س  رفرفة  ي�سبه  الذي  ذاك  �سوتها.. 
يغرق  ابن  اأنا  ل�ست متطرفًا..  االأح��رار...  ج�سر 
اإىل  الو�سول  ويحاول  ذاك��رت��ه...  اأنهار  روج  يف 
الباب  فتحت  ال��دوح��ة  يف  الكاملة...  ال�سورة 
لتعانقني اأمي.. وتخلع عني ثوب غرباتي االأوىل.. 
كم  رحيمًا..  اهلل  ك��ان  كم  اأدرك���ت  يومها  فقط 
عن  �سيتا  توقفت  ح��ني  ط��ي��ب��ة...  االأي����ام  ك��ان��ت 
االأر�س  غادرت هذي  املحبة  اأن  اأدركت  الغناء.. 
والنهار  الليل  وماتكرار  �سوتها..  ال�سلوات  الأن 
�سوتها..  والليل  رفقتها  النهار  الأن  وهم..  �سوى 

والفجريات انتظار الرحمة يف طّلة اأمي....
لن  التامة..  حياتنا  يا  مرٌّ  خ�سب  الزمن  �سيتا.. 
ينه�س �سوى حني يعرج �سوتك... �ستظل االأنهار 
مغلقة وال�سماء غبار جاف.. حتى ميطرنا القدر 
هذا  اإىل  جافة  اللغة  مل��اذا  اإل��ه��ي..  ي��ا  مبثلك.. 
�ساأظل  والت��ط��ري...  الترق�س  اأنها  حتى  احل��د.. 
بانتظار لغة تطري الأكتبك اأيتها االأم الطويلة حتى 

بكاء االأمل.
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 بني ال�سدارة والطربو�س 
واجلواهري وبدوي اجلبل

املا�سي  ال��ق��رن  �سبعينات  يف  امل��رب��د  حفل  يف 
برجال  عامرة  امليناء  فندق  يف  اجلل�سة  كانت 

ال�سعر واالأدب من كل اأر�س.
ال�سعر  عمالق  اجلواهري  مهدي   حممد  كان 
اجلبل  ب���دوي  ج���واره  واإىل  ال��ق��اع��ة،  يتو�سط 
وم�سطفى  الكمايل  و�سفيق  ري�سة  اأب��و  وعمر 
ع���دوان وحممد علي  ال��دي��ن  ومم���دوح  جمال 
التجديد  تيارات  ممثلي  و�سائر  الدين  �سم�س 

واملحافظة.
ك��ن��ا ق��ري��ب��ني م��ن��ه��م، ن�����س��ك��ل جم��م��وع��ة من 
ه��ذه  ك��ات��ب  منهم  ال�����س��اخ��ري��ن،  امل�ساك�سني 
ال�سطور ومو�سى كريدي و�سعدي يو�سف وخالد 
يو�سف وخالد احللي و�سواهم، لكننا كنا نن�ست 

ح��دي��ث  اإىل 

على  جنروؤ  ال  هيابني،  ح�سورهم  يف  العمالقة 
املجادلة.

من  يعدل  وه��و  اجلبل  لبدوي  اجل��واه��ري  ق��ال 
و���س��ع ط��اق��ي��ت��ه: )ك��ن��ا ن��رت��دي  ال�����س��دارة  يف 

الثالثينات واأنتم ترتدون الطربو�س(.
اأحمر  )ط��رب��و���س  با�سمًا:  اجل��ب��ل  ب���دوي  ق��ال 

و�سدارة...ماذا فعال لل�سعر؟(
بال  االآن  لكنهم  الكثري،   ( اجل��واه��ري:  ق��ال 

غطاء على الراأ�س(.
ال�سعراء؟(  تق�سد؟  )من  اجلبل:  ب��دوي  قال 
ق���ال اجل����واه����ري: )ب���ل اجل��م��ي��ع (. وغ���ادر 
ال�����س��ع��راء م��و���س��وع غ��ط��اء ال��راأ���س وق��د رميا 
الرمية ال�سيا�سية اأمام  من ح�سر من م�سوؤولني 
من�سرفني –ونحن معهم- اإىل اأحاديث اأخرى.

اأن اأغطية الراأ�س يف العراق وغريه  واقع االأمر 
االإن�ساين،  التاريخ  عرب  كثرية  بتحوالت  مرت 

نحاول هنا اأن نغطي بع�س تفا�سيلها:
الروؤو�س العارية

ظل راأ�س االإن�سان عاريًا فرتات طوال من الزمن 
الطبيعي،  ال�سعر  من  اإال  ال�سنني،  باآالف  تقدر 
ويف كهوف ماري واالأربجية وتل اأ�سمر جند اأن 
الكهوف  القدمي قد نحت على �سخور  االإن�سان 
�سورًا لب�سر مثله ال يغطون روؤو�سهم ب�سيء وهم 
الطبيعي  ب�سعرهم  �سوى  ي�سطادون  اأو  مي�سون 

الذي برموه اأو حاكوه مثل العمائم.
حاكم لك�س

عمامة  ومتاثيل  نقو�س  اإلينا  و�سلت  وعندما 
حاكم مدينة لك�س العراقية-كودية- يف الع�سر 
ال�سومري احلديث، كان قد مر على ارتدائه لها 
اإذ حكم  احلاكم  واأربعني قرنًا  اأكرث من اثنني 
كودية لك�س منت�سف القرن احلادي والع�سرين 

قبل امليالد.
  غطاء راأ�س ال�سيد كلكام�س

 ك��ان غ��ط��اء راأ����س ك��ودي��ة  ي�سبه  اجل��ّراوي��ة 
لكن  اجلنوبي،  اليا�سماغ  وت�سكيلة  البغدادية 
بيده  االأ�سد  مي�سك  وهو  كلكام�س  راأ���س  غطاء 
قبل  الثامن  القرن  من  جاءت  منحوتة  يف  ورد 
بل  كودية  عمامة  �سكل  على  يكن  ومل  امليالد، 
ومثل  اأذن��ي��ه،  تغطي  قلن�سوة  �سكل  على  ك��ان 
ال�سا�سية  اأو  الطرطور  ت�سبه  التي  العمامة  هذه 
العبا�سية كان يرتديها امللك اآ�سور نا�سر بال يف 
تغالت  امللك  وكان  امليالد،  قبل  التا�سع  القرن 
قبل  الثامن  القرن  من  االآ�سوري  الثالث  بل�سر 
عدة  من  مكونة  بعمامة  النا�س  ي�ستقبل  امليالد 

طيات وحلية �سوداء جمدولة.
اأغطية ال تت�سابه

ال��ع��راق  م��ل��وك  ال��راأ���س عند  اأغ��ط��ي��ة  تكن   مل 
ال��ق��دم��اء، ���س��وم��ري��ني وب��اب��ل��ي��ني واآ���س��وري��ني، 
عرب  االخ��ت��الف  ه��ذا  ا�ستمر  وق��د  مت�سابهة، 

التطورات  �سائر  على  ينطبق  اأمر  وهو  التاريخ 
التي �ساحبت االأردية الن�سائية والرجالية عرب 
الرجالية   والتنورة  وامللفعة  االإزار  التاريخ، مثل 
والتي  ت�سمى)كاوناكي�س(  ال��ت��ي  ال�سومرية 
با�سم  اليونانية  اإىل  وطرازها  ت�سميتها  انتقلت 

)كاوثاكي�س(.
 العقال والعمامة

اللحيانيني  روؤو���س  على  العقال  االآثاريون  وجد 
حبل  �سكل  على  امل��ي��الد  قبل  االأول  االأل���ف  يف 
لكنه يف جزيرة  املاعز،  وبر  غليظ من�سوج من 
العرب فيما بعد ويف العراق تغري �سكله ون�سيجه 
وع��ادات  باملنطقة  تت�سل  متعددة  اأ�سكال  اإىل 
اأ�سود  من  املتعددة  وباألوانه  ارتدائه  يف  النا�س 
اللون  ال�سائع هو  اإىل �سواهما، لكن  اأبي�س  اإىل 
االأ�سود، كما هو احلال، عدا لون العقال االأبي�س 
الذي يرتديه �سيوخ االإمارة يف حمافظة الكوت 

وميتاز ب�سغره وتدرجه.
وكان من اأنواع العقال العقال املق�سب والديري 

والرفيع والعقال اأبو طيتني والعقال الزبريي.
االإ���س��الم،  قبل  العمامة  ال��ن��ا���س  ارت���دى  وق��د 
االأكرم  النبي  وج��دوا  القومي  الدين  دخلوا  وملا 
حم���م���دًا، ���س��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���س��ل��م، ي��رت��دي 
وال�سوداء  البي�ساء  املتعددة:  باألوانها  العمامة 
بعمائمهم  الها�سميون  ا�ستهر  وقد  واخل�سراء، 

اخل�سر وال�سود.
الطرحة

والرجال  الن�ساء  يرتديه  خفيف  و�ساح  وه��ي 
تلف  الكلبدون  من  قطعة  وه��ي  العمائم،  ف��وق 
والكتفني  ال�سدر  على  وت��ن��زل  العمامة  ف��وق 
ويكون لونها كحليًا للق�ساة، اأو بي�ساء ل�سواهم، 
اأو  وال��ورود  باالأ�سجار  مطرزة  حوا�سيها  وتكون 

بالكتابات، وقد ارتدتها الن�ساء اأي�سًا.
الر�سافية

االأ���س��ل،  ب��غ��دادي��ة  العمامة،  ي�سبه  ن��وع  وه��ي   
ارت��داه��ا  ث��م  االأم���ر  اأول  اخللفاء  بها  اخت�س 
العلماء ولها عذبة طويلة تن�سدل اإىل منت�سف 

الظهر.
من  موؤلفة  بزخارف  الر�سافية  العمامة  زينت 
حت�سر  �سيقة  خطوط  ذات  عر�سية  اأ�سرطة 

فيها دوائر كبرية، ويكون لون الر�سافية جامعًا 
بني االأحمرالغامق واالأخ�سر املائل للزرقة.

 الريطة
كانت  التي  ال�سومرية  الراأ�س  اأغطية  من  نوع   
ال�سومرية  الربطة  لكن  الن�ساء،  روؤو���س  تغطي 
الراأ�س  على  تو�سع  قطعة  من   تتاألف  القدمية 
على  تن�سدل  لها  تدليات  وتوجد  العمامة  ت�سبه 

رقبة املراأة.
وقد وجدت يف بالد اآ�سور و�سومر متاثيل عديدة 
امللون  الراأ�س  غطاء  يرتدين  عراقيات  لن�ساء 

الذي يدعى الريطة.
العرقجني واجلّراوية

راأ���س  غطاء  الفار�سية(  )باجليم  العرقجني   
تلف  اأوالقطن  الكتان  اأو  ال�سوف  من  من�سوج 

حوله العمامة اأو اجلراوية. 
يقول م�سطفى جواد اإن كلمة جّراوية ) باجليم 
لفتها  اأن  اأذ  كرة  كلمة  من  ماأخوذة  املعط�سة( 
)اأب��و جا�سم  لّفة  منها  اأن��واع  كروية، وهي على 
لر( وهي اللّفة العادية على الراأ�س لكنها مائلة 
�سعر  من  ج��زء  يظهر  حتى  اخللف  اإىل  قلياًل 
احلكومة  على  الطاعة  ع�سا  ي�سق  من  راأ���س��ه 

وميتهن ال�سقاوة.
جّراوية علي بن ع�سفور و�سواها

ابن  اىل  املن�سوبة  الع�سفورية  اللفة  وه��ي   
العثماين،  العهد  يف  ال�سقاة  اأح��د  ع�سفور، 
�سباب  اإىل  ن�سبة  ال�سبالوية  اللفة  وه��ن��اك 
ب�سكل  لفات  ثالث  من  وتتاألف  البو�سبل  حملة 
اإ�سطواين، واللفة الف�سالوية وتتاألف من ثالث 

طيات مع عذبة ويرتديها �سكان حملة الف�سل.
�سي لفة 

 وال�سي لفة تعني ثالث لفات للجراوية مع عذبة 
متدلية اىل اليمني يرتديها �سكان حملة احليدر 
�سوى  اجل��راوي��ة  لفة  يف  ي�ستخدم  وال  خ��ان��ة، 

اليا�سماغ االأبي�س املنقط باالأ�سود.
 اليا�سماغ االأحمر

هذا النوع من اليا�سماغ الذي ي�سمى )احلّطة( 
وجند،  �سوريا  واأط���راف  واالأردن  فل�سطني  يف 
ال�سماوة  ب��وادي  يف  العقال  مع  الرجال  يرتديه 
ويرتديه  بغداد  اأط��راف  بع�س  ويف  وال��رم��ادي 

بعدة طبقات  ملفوفة  �سكل عمامة  على  الكورد 
على الراأ�س.

ال�سدارة والقبعة والكا�سكيت
كلمة  )ال�سدارة(  اإن  التاريخية  امل�سادر  تقول 
دخلت  وقد  الراأ�س،  لبا�س  تعني  قدمية  �سامية 
عام  االأول  في�سل  امل��ل��ك  قبل  م��ن  ال�����س��دارة 

1921كغطاء
و�سميت  ال��دول��ة  ورج���ال  للموظفني  ل��ل��راأ���س    
راأ�س  كغطاء  ال�سدارة  دخلت  كما  الفي�سلية، 
االأزرق  وباللون  اجلي�س  لرجال  اخلاكي  باللون 

لرجال القوة اجلوية.
ال��ع��راق  ط��وي��اًل يف  ال�����س��ي��دارة  ارت���داء  ا�ستمر 
الع�سكرية،  باالنقالبات  احل��ال  تغريت  حتى 
لبع�س  ر�سميًا  راأ�س  غطاء  ظلت  ال�سدارة  لكن 

قطعات اجلي�س العراقي وال�سرطة العراقية.
املحدثون من ال�سباب واملثقفني ارتدوا القبعات 
االأوروبية كنوع من التغيري، فيما ف�سل بع�سهم، 
عي�سى  ومهدي  العاين  ويو�سف  التكريل  كفوؤاد 
ارتداء  اهلل،  رحمهم  مبارك،  وحممد  ال�سقر 

الكا�سكيت.
  زينة راأ�س املراأة

ا�ستخدام  قبيل  بعامة  امل��راأة  راأ���س  زينة  كانت 
اأغطية الراأ�س ورقة االآ�س اأو جمموعة اأغ�سان 
اأغطية  واأ�سكال  و�سائل  تطورت  ثم  جمدولة، 
العبا�سية  ال��ري��ط��ة  م��ث��ل  ال��ن�����س��ائ��ي��ة  ال���راأ����س 
التغيري  رياح  وا�ستمرت  البغدادية،  والقلن�سوة 
وتاجها  ال�سومرية  امللكة  �سبعاد  بعد  ق��رون��ًا 
بتاجها  اجلبل  �سيدة  �ساك(  و)ننخور  الذهبي 

ال�سومري املورق.
تغريت الت�سريحات واأغطية الراأ�س عرب القرون 
زعيمة  ا�ستوت  حتى  الكثري  امل��راأة  فيها  عانت 
معبد  يف  ونا�سكة  عر�س  على  وملكة  واأم���رية 
مهنة  ولكل  وفالحة يف حقل،  �سوق  وتاجرة يف 
وم�ستوى اجتماعي غطاء راأ�سها اخلا�س الذي 

تعتز به وتف�سله على �سواه.
اكت�سف  ال��ت��ي  ال��ع��راق��ي��ة  امل��ون��ال��ي��زا  ك��ان��ت  
)مالوان( متثال راأ�سها العاجي نقطة حتول يف 
درا�سات اأغطية الراأ�س يف العراق القدمي، لكن 

هذه حكاية اخرى.

اأغطية الراأ�ش العراقية
 با�سم عبد احلميد حموديفذلكة فولكلورية
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امل�سرحية  ال�سعبة  رئا�سة  منها  عدة  مهمة 
امل�سارح  مدير  ومن�سب  الفنانني،  نقابة  يف 
يف دائرة ال�سينما وامل�سرح يف العام 2011، 
اإ�سافة  وع�سو جلنة �سندوق دعم الدراما، 
اإىل رئا�سة اللجنة الفنية يف دائرة ال�سينما 

وامل�سرح وع�سو جلنة قراءة الن�سو�س. 
كّمامة يف قرطاج!

امل�سرحي،  قرطان  مهرجان  يف  العمل  قدم 
اأن  وكانت االأ�سداء كما توقع اجلميع، حتى 
)حم�سن(  هناأ  تون�س  يف  ح�سره  من  اأغلب 
حتى  باجلائزة  منازع  دون  الفائز  باعتباره 

قبل االإعالن الر�سمي عنها.
الفنان حم�سن واحد من الفنانني امللتزمني 
كان  ال�سامية،  وقيمه  العليا  الفن  بر�سالة 
الوطن  ق�سايا  م��ع  ال����دوام  على  ح��ا���س��رًا 
ال��دائ��م يف  امل�����س��ريي��ة، ومل يكن ح�����س��وره 
ووقوفه  ت�سرين  وتظاهرات  التحرير  �ساحة 
مع مطالب املتظاهرين ال�سلميني اإال ر�سالة 
ع��ل��ى وطنيته  ���س��اط��ع��ًا  وب��ره��ان��ًا  وا���س��ح��ة 
ر�سالة  وموقفه  �سعبه،  بق�سايا  وارتباطه 
اأهل الفن والثقافة  اأن على  للجميع مفادها 
هذا  يف  موقفهم  ويبينوا  كلمتهم  يقولوا  اأن 
العراقيون جميعًا  فيه  الذي يحاول  الظرف 
اإعادة العراق اإىل �سكة بناء الدولة احلديثة، 
بعد  تون�س  يف  العمل  فريق  به  ق��ام  ما  وه��و 
جميع  ارت���دى  اإذ  ه��ن��اك،  عر�سهم  انتهاء 
تون�س  يف  اجلمهور  حتية  اأثناء  العمل  كادر 
الكّمامات كر�سالة ت�سامنية مع املتظاهرين 

يف العراق.
اإ�سماعيل" بعني  "اأمكنة 

تون�سية
الفنان  وعَد  اإ�سماعيل"  ل�"اأمكنة  وبالعودة 
فاز  اإذا  باأنه  اأ�سدقائه  جميع  حم�سن  رائد 
اإىل  �سيهديها  فاإنه  املهرجان  يف  بجائزة 
اإذ  العراق، وهو ما حتقق فعاًل،  متظاهري 

اأكد قائاًل: 
ج��م��ي��ع  اإىل  م����ه����داة  ه�����ذه  "اجلائزة 
واجلرحى  ال�سهداء  واأول��ه��م  املتظاهرين 
ال��روح  واإىل  املحافظات،  وبقية  بغداد  يف 

الفنان  روح  قلوبنا،  يف  وال�ساخمة  الكبرية 
الكبري الراحل �سامي عبد احلميد".

تاأليف الكاتب  اإ�سماعيل(  اأن )اأمكنة  يذكر 
هو�سنك الوزيري، واإخراج الفنان اإبراهيم 
حنون، ومتثيل الفنان رائد حم�سن والفنان 
وجمموعة  كاترين  والفنانة  �سبيب،  با�سل 
الديكور  و�سمم  ال�����س��ب��اب،  الفنانني  م��ن 

الفنان حممد النقا�س.
�سرية اإبداع

نال الفنان رائد حم�سن الكثري من اجلوائز 
املهمة يف م�سريته امل�سرحية، ومنها جائزة 
ممثل  كاأف�سل  للم�سرح  ال��ع��راق��ي  امل��رك��ز 
اأف�سل عمل  – 1987، وجائزة  لعام 1986 
االأردين،  امل�����س��رح  م��ه��رج��ان  يف  متكامل 
كاأف�سل  للم�سرح  العراقي  املركز  وجائزة 
ممثل م�سرحي، وجائزة الدولة لالإبداع عن 
متاأخرة(  اأبوابها  تفتح  )اجلّنة  م�سرحية 
اإ�سافة  وعن م�سرحية )العر�س الوح�سي(، 
اإىل جائزة اأف�سل عمل متكامل يف مهرجان 
)حظر  م�سرحية  عن   2007 لعام  قرطاج 

جتوال( وغريها الكثري من اجلوائز. 
م�سرحيًا  عر�سًا   40 من  اأكرث  حم�سن  قّدم 
داخل وخارج العراق، وا�سرتك يف اأكرث من 

60 م�سل�ساًل تلفزيونيًا واإذاعيًا. 
ع��م��ل ال��ف��ن��ان رائ����د حم�����س��ن، ال����ذي يعد 
اأغ��ل��ب املخرجني  م��ن ج��ي��ل احل����رب، م��ع 
اأنه  دائمًا  يذكر  الأ�ستاذه  ووف��اًء  والفنانني، 
اأحد طلبة الفنان عوين كرومي الذي قدمه 

يف اأعمال م�سرحية عديدة. 

اإمي��ان��ه  ال��ك��ب��ري رائ���د حم�سن  ال��ف��ن��ان  م��ي��زة 
يثقون  ال��ذي��ن  م��ن  فهو  امل�سرحية،  ب��االأج��ي��ال 

بقدرة امل�سرح العراقي على التجدد دائمًا.
يتحدث حم�سن عن جتربته الفنية قائاًل:

 عملت مع اأجيال خمتلفة ل�سنني طوال و�سواًل 
اإىل عملي االأخري ومرورًا بتجربتي قبل االأخرية 
)وق���ت ���س��ائ��ع( ل��ل��م��خ��رج حت��ري��ر االأ����س���دي، 

و�ساركتني البطولة فيه الفنانة اآ�سيا كمال.
امل�سرح ال يتوقف 

الذي  اإ�سماعيل(،  )اأمكنة  االأخري  عمله  يف 

اأ�سهر،  اأربعة  من  الأك��رث  متارينه  ا�ستمرت 
راهن )حم�سن( على فريق عمل مت اختياره 
هو�سنك  للكاتب  م�سرحي  ون�س  بعناية، 
العربية  الهيئة  بجائزة  فاز  والذي  وزي��ري، 

للم�سرح.
يف  ق��دم  ال��ذي  العمل  اإ�سماعيل(،  )اأمكنة 
وانطباعات  ك��ب��رية  اأ���س��داء  وح��ق��ق  ب��غ��داد 
خمتلفة عند املتلقني، وكتب عنه الكثري من 
مده�سًا  اأداًء  )حم�سن(  فيه  ق��دم  النقاد، 
ه  ع��دَّ ال��ع��ر���س،  ح�سر  م��ن  جميع  ب�سهادة 

الكثري من الفنانني العراقيني والعرب الذين 
�ساهدوه باأنه در�س م�سرحي يف فن التمثيل.

�سرية احلب وامل�سرح
حم�سن  رائ��د  الفنان  ح�سول  عن  احلديث 
على جائزة اأف�سل ممثل يف )قرطاج( �ساع 
دعوة  متت  اإن  ما  العراقيني  الفنانني  بني 
متوقعًا  ك��ان  اأم��ر  وه��و  للمهرجان،  العمل 

جلميع املخت�سني يف ال�ساأن امل�سرحي.
الفنان حم�سن يعد من االأع�ساء املهمني يف 
منا�سب  �سغل  اإذ  للتمثيل  الوطنية  الفرقة 

 تاأريخ م�سرحي يرفل 
بجوائز الإبداع

م�سرحية  40
و 60 عماًل تلفزيونيًا

رائد حم�سن

  ح�سل الفنان الكبري رائد حم�سن على جائزة اأف�سل ممثل يف مهرجان قرطاج 
امل�سرحي الدويل يف تون�س، عن بطولته يف العمل امل�سرحي )اأمكنة اإ�سماعيل( 

للمخرج اإبراهيم حنون. ومل يكن فوز حم�سن غري متوقع، فهو يعد اأحد عمالقة 
امل�سرح العراقي، الذي و�سع ب�سمته يف امل�سرح منذ اأوا�سط ثمانينات القرن املا�سي 
عندما قدم اأول اأعماله امل�سرحية مع خرية املمثلني العراقيني اآنذاك، مل ينقطع 
عطاوؤه حتى اللحظة كممثل ودراماتورك حمرتف، هو الذي اآمن بامل�سرح املتجدد.
اآية من�سور



من االأخبار القليلة ال�ساّرة هذه االأيام، نفذ اإلينا عرب ال�سفحة الر�سمية لوزارة 
الثقافة على الفي�سبوك خرب اإدراج ال�سيافة يف زيارة االأربعني )املواكب( والنخلة 

يف العراق على الئحة الرتاث االإن�ساين غري املادي ملنظمة الرتبية والثقافة 
والعلوم )اليون�سكو(، بطلب من العراق وموافقة دول عدة. 

يف البدء .. ناقو�ش اإنذار
وياأتي هذا االإجراء يف وقت ترتاجع فيه حظوظ 
والعلمي  الثقايف  النتاج  من  وامل�سلمني  العرب 
�سيا�سية  ا���س��ط��راب��ات  وت�����س��ت��ع��ر  االإن�������س���اين، 
واح��ت��ج��اج��ات يف ع����دد م���ن ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة 
وجه  على  العربي  العامل  ويعي�س  واالإ�سالمية، 
والعلمي  الثقايف  ال��رتدي  من  حالة  اخل�سو�س 
ب�سبب تهالك البنى التحتية للمنظومات الرتبوية 
والتعليمية، واعتمادها اأ�ساليب عّفا عليها الزمن، 
ال�سري على  قادرة يف  املنظومات  تلك  تعد  اإذ مل 
ما  مع  املناف�سة-  عن  -ناهيك  نف�سه  امل�سمار 

يجري يف العامل من تقدم على االأ�سعدة كافة.
فاملنا�سبة  قلياًل،  خمتلفًا  هنا  اأق��ول��ه  م��ا  يبدو 
�سعيدة واملتوقع اأن نحتفي اأكرث بها دون تبكيت، 
من  بد  ال  لكن  ل��ل��ذات،  جلد  اأن��ه  يبدو  ما  ودون 
نحن  م�ساهمتنا  تبدو  اإذ  اخلطر،  اأجرا�س  قرع 
العرب يف البناء احل�ساري والثقايف واالجتماعي 
واالقت�سادي العاملي �سئيلة بالقيا�س اإىل �سعوب 
عدم  اأو  فينا،  نق�س  ب�سبب  ذلك  ولي�س  اأخ��رى، 
املنهجي  للتغييب  حتمية  نتيجة  لكنه  جدارتنا، 
التلقيني  التعليم  و�سيوع  النقدي،  العلمي  للعقل 
عن  ناهيك  والتعليمية،  الرتبوية  املراحل  كل  يف 

التناحر ال�سيا�سي عند عتبات النظم ال�سيا�سية، 
ه�سمها  م��ن  نتمكن  مل  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  وح��ت��ى 

ومتثيلها على نحو �سحيح.
ال�سيافة ثقافة

ا�ست�سهاد  ب��ذك��رى  ع��ام  ك��ل  العراقيون  يحتفل 
االإمام احل�سني واأهل بيته واأ�سحابه، منذ مطلع 
حمرم حتى الع�سرين من �سفر ذكرى االأربعينية، 
ويف هذه االأيام، وال �سيما االأربعينية ُتقام املواكب 
على ط��ول ال��ط��رق امل��وؤدي��ة اإىل ك��رب��الء م��ن كل 
االجتاهات، ويتوجه ع�سرات املاليني من النا�س، 
ديانات  ومن  م�سلمني  عراقيني،  وغري  عراقيني 
ت�سامنهم  عن  تعبريًا  املقد�سة  كربالء  اإىل  اأخر 
مع ق�سية االإمام احل�سني وثورته االجتماعية �سد 
الع�سق  فيها  يتج�سد  ه��ادرة  م�سرية  يف  الظلم، 
ال�سخ�سية  املنفعة  عن  واأبعدها  �سوره  اأبهى  يف 
واأكرثها تكري�سًا لقيم االإيثار والت�سحية واجلود، 
ي�سهدون  مل��ن  يظهر  ال��ذي  ال�سخاء،  اأن  وي��ب��دو 
تعبري  هو  فيه،  مبالغًا  الكونية  التظاهرة  تلك 
قدمها  التي  الت�سحيات  عظمة  اإظهار  به  ي��راد 
االإمام احل�سني يف ثورته، وعدم ر�سوخه للظلم، 
لذلك  اجلوِد"،  غاية  اأق�سى  بالنف�س  ف�"اجلود 

اختزاله  ميكن  ال  االأربعينية  يف  يجري  ما  ف��اإن 
يف طعام و�سراب وخدمات اأخر، اأو حتى بو�سفه 
يف  ليتجذر  ذلك  يتعدى  بل  �سرفًا،  دينيًا  طق�سًا 
للت�سحية،  ا�ستعادية  ظاهرة  العراقي  الوجدان 
ذلك اأنك قد جتد من ال ميلك من حطام الدنيا 
�سيئًا، لكنه يجتهد لكي ُي�سهم ولو باأ�سعف االإميان 
تنخرط  التي  واالإيثار  والفداء  البذل  مرا�سم  يف 
بها جموع ع�ساق االإمام احل�سني وحمبيه، �سيوفًا 

وم�سيفني.
الفا�سالت  العراقيات  ال�سيدات  اإحدى  حدثتني 
وكان  تدريبية  دورة  يف  انخرطت  قد  كانت  اأنها 
امل����درب ك��ن��دي��ًا، وت��ن��ق��ل ع��ن��ه اأن���ه مل��ا ���س��ئ��ل: ما 
الذي  وما  العراق،  تعلمته من جتربتك يف  الذي 

�ستحدث به النا�س يف بالدك؟ كان جوابه: 

ال�سيافة احل�سينية 
وعّمتنا النخلة 

على لئحة الرتاث العاملي 
غري املادي لليون�سكو

 

د. ح�سن عبد را�سي
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الزائرين  طريق  يف  �سار  اأن��ه  وي�سيف  املواكب، 
مل  لكن  اأجنبي،  اأن��ه  �سحنته  من  وا�سحًا  وك��ان 
لقد  بالعك�س،  بل  �سلبي،  تاأثري  اأي  لذلك  يكن 
واإكرامه،  به  احلفاوة  يف  املواكب  اأ�سحاب  بالغ 
رائعًا عنده، فقد  انطباعًا  االأمر  ولقد ترك هذا 
وكيف  بعفوية،  النا�س  هوؤالء  يت�سرف  كيف  راأى 
املحبة  باإ�ساعة  لعقيدتهم  حبهم  ع��ن  ون  ي��ع��ربِّ
واالإيثار بني النا�س من دون النظر اإىل خلفياتهم 
الدينية اأو القومية، وكل ذلك جمانًا بغري مقابل.

احلب هو ال�سخاء
كيف  واأجنبية  عربية  ب��الد  م��ن  زائ���رون  ي��روي 
االأربعني  م�سرية  يف  ي�سريون  -وه��م  تلقوا  اأنهم 
باحلب  ال�سعور  من  هائلة  جرعات  املده�سة- 
النقي املجرد من اأي زيغ اأو نفع، وبرغم االأعداد 
ذاك،  احلرية  طريق  يف  ال�سائرين  من  الهائلة 
وتنوع اأعراقهم وم�ساربهم الثقافية، ورغم �سعي 

وترويعهم،  الزائرين  لقتل  الدائب  االإرهابيني 
العراق  التي عربها  اجلمر  �سنوات  �سيما يف  وال 
�ساخمًا رغم جراحاته الكثرية، اإال اأن ما الحظوه 
على املواكب والقائمني عليها، هو اأن ثمة عاطفة 
خفية تربط اجلميع هنا، وانتماء غري من�سو�س 
قيم  اإىل  االنتماء  ر�سمية، هو  وثيقة  اأية  عليه يف 
االآخر،  وقبول  واالألفة  والت�سامح  واملحبة  العدالة 
النظريات  حتاول  التي  القيم  تلك  اإنها  ولعمري 
عن  ناهيك  الفا�سلة،  واجلمهوريات  ال�سيا�سية 
املختلفة  اأدبياتها  يف  اإليها  ال��دع��وة  اليون�سكو، 
هنا  م��وج��ودة  الب�سر..اإنها  بني  بني  واإ�ساعتها 

بكثافة وتلقائية.
عّمتنا النخلة

يقول املعّري يف واحدة من لزومياته التي خ�س 
بها العراق واأهله وماءه ونخله:

اإاّل  بِه  نلمْم  فلْم  ونحُن �سرٌخ        بالعراقِ  كِلفنا 

ك�����ه���وال
وردنا ماَء دجلَة خرَي ماٍء     وزرنا اأ�سرَف ال�سجِر 

النخيال
واحلق اإن النخلة والعراق لي�سا �سيئني متباينني، 
فالنخلة  واح���د،  ���س��يء  اإن��ه��م��ا  ال��ق��ول  ب��ل ميكن 
العراق  كان  وقد  وعريقة،  اأ�سيلة  عراقية  هوية 
النخيل،  باأ�سجار  االأغ��ن��ى  البلد  تاريخه  ط��وال 
لوال  املختلفات،  واألوانه  اأنواعه  تنوعًا يف  واالأكرث 
ال�سيا�سي  نظامه  فيها  اأدخله  التي  احل��روب  اأن 
ال�سابق جرفت كثريًا من ب�ساتني النخيل، وجرف 
بعد  منها  بقي  م��ا  والف�ساد  والطمع  االإه��م��ال 

.2003
مثمرة  �سجرة  لي�ست  العراقيني  ل��دى  فالنخلة 
�سائر  ع��ن  متيزها  خ�سو�سية  لها  ب��ل  ح�سب، 
مطالع  منذ  ال��ع��راق��ي��ني  راف��ق��ت  فقد  ال�سجر، 
االآثار  النخلة يف  االأوىل، وتظهر ر�سوم  تاريخهم 
والرقم الطينية واملنحوتات التي تركها االأ�سالف 
منذ اآالف ال�سنني، وهي م�سدر مهم من م�سادر 
حيازتها  يف  اأ�سهمت  اأخ��ر  فوائد  ولها  غذائهم، 
ي�سنع  خو�سها  فمن  االجتماعية،  املكانة  ه��ذه 
وامل��راوح  كال�سالل  االأ�سياء  من  الكثري  النا�س 
�سعفها  ومن  و�سواها،  العري�سة  اخلبز  واأطباق 
االأث��اث،  وبع�س  والكرا�سي  االأقفا�س  ي�سنعون 
ال��ذي  النا�سع  االأب��ي�����س  قلبها  ع��ن  ف�ساًل  ه��ذا 
االأطعمة  اأفخر  من  ُيعد  الذي  "اجلّمار"  ي�سمى 

اللذيذة ذات املذاق احللو اخلفيف.
ونهيب  الدولة  على  نتمنى  اأن  لنا  هل  وختامًا، 
بها اأن حتمي هذه ال�سجرة املباركة التي �سّماها 
من  النخلة"  "عّمتنا  )���س(  االأع��ظ��م  الر�سول 
تتعر�س  التي  الظاملة  واالإب��ادة  التجريف  جرائم 
لها؟ هل لنا اأن ننقذ ما تبقى من ب�ساتني النخيل، 
اأن  امل�سّرف  م��ن  لي�س  اإذ  وجوهنا،  مل��اء  حفظًا 
ال��رتاث  الئ��ح��ة  على  ب��اإدراج��ه��ا  ال��ع��امل  نطالب 
تتحول  اأن  نر�سى  ث��م  امل����ادي،  غ��ري  االإن�����س��اين 
اإىل  املتوح�س-  الطمع  بدافع   - النخيل  ب�ساتني 
�سقيها  اأو  النخيل  جتريف  بعد  �سكنية  اأح��ي��اء 
ذريعة  ذلك  وجعل  لقتلها  االأبي�س  النفط  م��ادة 
زراعية  من  االأرا���س��ي  جن�س  وحتويل  للتجريف 
االأرا�سي  بالبناء يف  ال�سماح  اأو حتى  اإىل �سكنية 

الزراعية.

عامر بدر ح�سون

اأما بعد

يتذكر العراقيون اأن اأخطر واأغلب قوانني �سدام كانت 
ت�سدر وفق هذه املادة: ا�ستنادا اإىل املادة "42" من الد�ستور 

املوؤقت قرر جمل�ش قيادة الثورة احلكم بالإعدام على 
كل من ينتقد رئي�ش اجلمهورية اأو رئي�ش جمل�ش قيادة 

الثورة......وكان يختم بهذه املادة:"ل يعمل باأي 
قانون اأو قرار يتعار�ش مع هذا القانون وينفذ من تاريخ 

�سدوره"!

د�ستور مبادة واحدة!

ال�سيا�سي  بالعمل  واملهتم  النا�سط  يحتاج  م��ا  بقدر 
لقراءة الد�ستور وحفظه كما يحفظ "الطالب النجيب" 
حفظه  يكن  مل  القدمي  د�ستورنا  فاإن  ال�سرب،  جدول 

�سعبًا على اأحد، فهو على طوله اختزل مبادة واحدة!
تطبيق د�ستورنا احلايل، بكل مواده، يحتاج اإىل جهود 
قريب،  وق��ت  يف  ه��ذا  يتم  ال  وق��د  اجلميع،  من  جبارة 
ي��ق��راأوا  مل  ال��ذي��ن  وال�سيا�سيون،  ال��ق��راء  و�سي�ستمر 
تعديله  حماولة  او  اإلغائه  طلب  اأو  �ستمه  يف  الد�ستور، 

دون جدوى!
وحتى  ال�سعب  يتعب  اأو  نف�سه  يتعب  مل  ح�سني  �سدام 
الد�ستور، لقد فعل ما  الفارغ عن  الكالم  املعار�سة يف 

يجب فعله:
ال�سعب  عن  اإن�سائي  بكالم  ال�سفحات  بع�س  ت�سويد 
واأعداء ال�سعب، وجمل عامة عن الواجبات والواجبات 
الرف،  على  وو�سعه  برزمه  قام  ثم  اأي�سًا،  والواجبات 
واكتفى مبادة واحدة منه ا�ستخدمها با�ستمرار، اأعني 

املادة 42.. وهنا ن�سها:
: التالية  ال�سالحيات  الثورة  قيادة  جمل�س  " ميار�س 
اأ - اإ�سدار القوانني والقرارات التي لها قوة القانون.

�سرورات  ت�ستلزمه  ما  كل  يف  القرارات  اإ�سدار   - ب 
تطبيق اأحكام القوانني النافذة."

�سدام  قوانني  واأغ��ل��ب  اأخطر  اأن  العراقيون  ويتذكر 
كانت ت�سدر وفق هذه املادة: ا�ستنادا اإىل املادة "42" 
احلكم  الثورة  قيادة  جمل�س  قرر  املوؤقت  الد�ستور  من 
باالإعدام على كل من ينتقد رئي�س اجلمهورية اأو رئي�س 
املادة:"ال  بهذه  يختم  الثورة......وكان  قيادة  جمل�س 
يعمل باأي قانون اأو قرار يتعار�س مع هذا القانون وينفذ 

من تاريخ �سدوره"!
ميكن  د�ستوَر  ال  اأن  هو  امل��ادة  لهذه  التطبيقي  املعنى 
الرجوع اإليه! واالأمر اأواًل واأخريًا هو بيد �سدام ح�سني 
ما دامت تلك املادة ت�سمح له باإ�سدار اأي قانون يريده، 

واإيقاف العمل باأي قانون وقرار �سدر من قبل.
الو�سع الذي ع�سنا فيه ع�سرات ال�سنني: د�ستور طويل 

عري�س يت�سمن مادة تقول اإنه لي�س بد�ستور واإن تطبيق 
املادة 42 منه كافية وفيها اخلري والربكة!

احلايل  بالد�ستور  العراقيني  اكرتاث  عدم  يجعل  هذا 
مفهومًا، واعتباره من اأك�س�سوارات الدولة وال �ساأن لهم 

به، ومل يكن الد�ستور طرفًا يف اأية م�سكلة اأو حل.
***

عندما خرج العراقيون ووقعوا على الد�ستور اجلديد، 
وحتى  له،  قراءتهم  بينها  من  يكن  مل  عديدة  بدوافع 
ورقة  حياته:  ط��وال  ت�سوره  كما  ق��راأه  فقد  ق��راأه  من 
عليها توقيع احلاكم كما �سرح �سدام ح�سني الد�ستور 

والقانون ذات مرة!
الد�ستور يف العامل هو عقد اجتماعي موقع بني ال�سكان 
ل�سمان حقوق االأفراد وجلم احلكومة اإن اأرادت جتاوز 
حكمًا  �سدام  منحت  التي   42 باملادة  احللم  اأو  دورها 
الدفاع  اأراد  اإن  فرد،  كل  بيد  �سند طابو  وهو  مطلقًا.. 
باإلغاء  املطالبة  هو  عندنا  ال�سائع  لكن  حقوقه.  عن 
الد�ستور اأو تعديله او تعطيله، حتى ي�ستطيع احلاكم اأن 

يت�سرف على مزاجه اأو مزاج اجلماهري!
التمل�س  دائمًا  يحاول  الذي  احلاكم  اليفيد  الد�ستور 
خل�سونا  ي�سرخ:  املواطن  لكن  املواطن.  يفيد  بل  منه 
من الد�ستور الأن احلاكم ال يطبقه! يعني هو �سيء ي�سبه 
تثبت  التي  الكمبيالة  بتمزيق  للمدين  الدائن  تهديد 

حّقه!
يقول  احل��ايل  الد�ستور  يف   42 امل��ادة  ن�س  باملنا�سبة 

التايل.. فقط:
والعقيدة"! وال�سمري  الفكر  حرية  فرد  "لكل 



�سنحاريب والتاأ�سي�س
ال��ت��ق��ت  العراقية"  ال�����س��ب��ك��ة  "جملة 
عام  مدير  �سلومي،  ف��رج  ماجد  ال�سيد 
م�سكورًا  زّودن��ا  الذي  امل�سيحيني،  �سوؤون 
�سل�سلة  لن�ستكمل   الدير  عن  مبعلومات 
)ال�����س��ي��اح��ة يف ال���ع���راق( مل��ا ل��ل��دي��ر من 
اأه��م��ي��ة يف ه���ذا اجل��ان��ب امل��ه��م الإب���راز 

جمالية بالد مابني النهرين.
يقول ال�سيد �سلومي: يتبع الدير مطرانية 
مّتى،  مار  اأ�س�سه  االأرثوذك�س،  ال�سريان 
ال��راب��ع  ال��ق��رن  يف  ال�����س��ري��اين،  النا�سك 
�سنحاريب  امل��ل��ك  مب�ساعدة  امل��ي��الدي، 
وان�������س���م اإل���ي���ه ال��ك��ث��ري م���ن ال��ره��ب��ان 
واملوّحدين من نواحي نينوى، ويعد اأقدم 

دير موجود يف العراق.
ويقع دير "مار مّتى" �سمال �سرقي املو�سل 
جبل  ���س��در  يف  وب��ن��ي  ك��ل��م   30 مب�سافة 
م�ساحته  ثلثي  ويحتل  "الفاف"  مقلوب 

ويرتفع 2100 قدم عن �سطح البحر.
اإليه عرب طريق  ي�ستطيع الزائر ال�سعود 
بني مرتفعني مر�سوف باحلجارة يف 32 
واحد  بكيلومرت  تقدر  ومب�سافة  ا�ستدارة 

تقريبًا.
ي�سرف الديرعلى ال�سهول واالأودية وترى 

منه مدينة املو�سل والكثري من قراها.
اجلبل املقلوب

الدير بناء �سخم مهيب ي�سكل يف مظهره 
يف  يختلف  ال��ذي  اجلبل  قمة  ف��وق  تاجًا 
طبيعته عن بقية اجلبال املحيطة به، فهو 
اجلبل الوحيد الذي تتجه �سخوره بعك�س 
اجتاهات �سخور اجلبال االأخرى، ولهذا 
بجبل  �سمي  كما  مقلوب،  بجبل  �سمي 
تعني  �سريانية  م��ف��ردة  وه��ي  )األ��ف��اف( 

بالعربية )األوف اأو اآالف(. 
كان اأول رئي�س يعنّي على الدير  موؤ�س�سه 
القدي�س "مار مّتى"، النا�سك ال�سرياين، 
الرهبان  من  اآالف  ب�سعة  اإليه  وان�سم 
من  وغريها  نينوى  كورة  من  واملوحدين 
لهذا  االأول  والت�سميم  وفار�س،  العراق 

والكوارث  الغزوات  ب�سبب  الدير جمهول 
الفنية  االآث��ار  فيه  وانعدمت  عا�سها  التي 
والباقي  والزخارف،  النقو�س  واندر�ست 
االأوىل  اأج���زائ���ه  م��ن  ه���ذا  ي��وم��ن��ا  اإىل 
وهما  القدي�س  وبيت  امل��ذب��ح  واالأ�سلية 
"مار  القدي�س  وقالية  الكني�سة  جزء من 
مّتى" وال�سهاريج وكذلك بع�س الكهوف 

وال�سوامع.
حياة القّدي�س

�ساط"  "اأبجر  قرية  مّتى" يف  "مار  ولد 
ديار  حمافظة  "اآمد" يف  مدينة  �سمايل 
تركيا حاليًا يف  م��دن   اإح��دى  بكر، وهي 
امليالدي،  الرابع  القرن  من  االأول  الربع 
تويف  التقوى،  حتكمها  دينية  اأ�سرة  من 
"مار مّتى" دير  والده منذ �سباه فدخل 
لقريته  وباكو�س" املجاور  �سرج�س  "مار 
ال�سريانية،  واللغة  املزامري  يقراأ  وك��ان 
اأعوام  اأن بقي يف هذا الدير �سبعة  وبعد 
التحق بدير اآخر وهو "زوقنني" يف ديار 
العلوم  من  وافيًا  ق�سطًا  فيه  واأح��رز  بكر 
والعلوم  وال��روح��ي��ة  والكن�سية  الدينية 
مّتى"  "مار  ح��ي��اة  مت��ي��زت  االأخ������رى، 
"زوقنني"  دير  فغادر  واالنفراد  بالعزلة 
من  والف�سالء  العزلة  عن  باحثًا  يطوف 
املطاف  لينتهي  معهم،  ليقيم  ال��ق��وم  
لي�سكن ج��واره��ا يف  م��اء  ع��ني  ب��ه �سوب 
له  بنى  ره��ب��ان،  الأرب��ع��ة  ب�سيطة  اأك���واخ 
اهلل،  مبحبة  قلبه  يتعبد  فيه  اأق��ام  كوخًا 
وب�سبب اال�سطهاد والنزاع بني الدولتني 
ال��روم��ان��ي��ة وال��ف��ار���س��ي��ة اآن�����ذاك، حني 
هاتني  بني  مق�سومًا  القدمي  العامل  ك��ان 
االإم��رباط��وري��ت��ني ا���س��ط��ه��د ال��روم��اين 
وط��ال  وامل�سيحيني  امل�سيحية  يوليا�س 
من  وجماعة  مّتى  م��ار  اال�سطهاد  ه��ذا 
ورفاقه  هو  ن��زل  ذل��ك  وب�سبب  الرهبان 
على �سفة اخلابور حيث ابتنوا لهم ديرًا 

�سغريًا.
االنتقال �سوب نينوى

بعد كل هذه اال�سطهادات قدم مار مّتى 
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قليلة هي االأماكن التي ت�ستطيع اأن تاأخذك يف 
رحلة تاأملية تن�سيك �سخب احلياة و�سجيجها حيث 
الهدوء وال�سكينة بعيدًا عن �سخب املدينة، مكان 
ال ت�سمع فيه �سوى �سوت الريح وهي ت�سرب على 
ت منذ قرون ب�سواعد 20  جدران من �سخور، ر�سَّ
األف عامل اأبدعوا على مدى ع�سرين عامًا لي�سيدوا 
واحدًا من اأجمل دور العبادة.

بنى ذلك املكان النا�سك "مار مّتى" ليكون ديرًا 
لل�سريان االأرثوذك�س على جبل االألفاف �سمايل 
مدينة املو�سل عرف بعد ذلك بدير "مار مّتى" 
وي�سبح من اأ�سهر املعامل ال�سياحية يف العراق.

�سيدته �سواعد 20 األف عامل

اأحد اأقدم  الأديرة  واأجملها 
دير "مار مّتى" 

عامر جليل ابراهيم
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بكورة  "اآثور"  والي��ة  حيث  ال��ع��راق  اإىل 
النمرود  نينوى، وكانت عا�سمتها مدينة 
وحاكمًا  عاماًل  �سنحاريب  امللك  وك��ان 
عليها، وهي اإحدى واليات االإمرباطورية 
الفار�سية  )ال�سا�سانية( يف تلك احلقبة 
اأ�سهرهم  راهبًا  وع�سرون  خم�سة  ومعه 
و"مار  اأبروهوم"  و"مار  زاكاي"  "مار 
دانيال"، وجميع تلك االأحداث جرت بني 

عامي 361� 363 ميالدية. 
يف  �سغرية  �سومعة  يف  مّتى  م��ار  اإق��ام��ة 
جبل مقلوب التزال ماثلة اإىل يومنا هذا 
وقدا�سته  بتقواه  ا�ستهر  ونا�سكًا،  متعبدًا 
اهلل  �سّرفه  التق�سف،  اأعمال  وممار�سة 
بالكثري من الكرامات وكان يربئ، بنعمة 

اهلل، الكثري من املر�سى.

تاأريخ الدير
تاأ�سي�س  من  تقريبًا  عام  مئة  م��رور  بعد 
ال��دي��ر ت��ع��ر���س اإىل ح��ري��ق ه��ائ��ل ع��ام 
480م، وعلى اإثر ذلك ق�سي عليه وبادت 
عاد  اخلام�س  القرن  نهاية  ويف  معامله، 
احلياة  وا�ستاأنفوا  الرهبان  بع�س  اإليه 
حتى  امل��ح��رتق  ال��دي��ر  ورمم���وا  الن�سكية 
ال��ع��ام 544م  ج��دي��د يف  م��ن  ا�سمه  ب��رز 
ب�سورة  التاأريخية  م�سريته  فوا�سل   ،
منتظمة، ويف العام 1171م هجر ب�سبب 
العام  حتى  مهجورًا  وظ��ل  االع��ت��داءات 
الن�ساطات  فيه  ا�ستوؤنفت  ثم  1187م، 
عام  وبعد  امل��ج��االت،  �ستى  يف  الكن�سية 
غ��ارات  من  كثريًا  الدير  عانى  1260م 
جدًا  قا�سية  بظروف  ومر  والترت  املغول 

و�سرب على اعتداءات الع�سابات طوياًل، 
ويف العقد االأخري من املئة الرابعة ع�سر 
يف  ال��ذي  الطاغية   لنك"  "تيمور  ظهر 
ال��دي��ر، وانتهى  اأح����وال  ع��ه��ده مت��زق��ت 
لبع�س  م���اأوى  اأ�سبح  اأن  اىل  االأم���ر  ب��ه 
من  ف��رتة  ا�ستوطنوه  ال��ذي��ن  املجرمني 
الرهبان  ت�سرد  لذالك  ونتيجة  الزمن، 
تزيد  مل��دة  من�سيًا  مهجورًا  الدير  وظ��ل 
على املئة وخم�سني عامًا، ثم اأخذ يجدد 
ذكره مرة اأخرى ب�سكل خافت و�سئيل  يف 
نهاية القرن ال�ساد�س ع�سر واأوائل القرن 

ال�سابع ع�سر امليالدي. 
ال��ع��ام 1660م  بعد  وت��وه��ج  ع��اد جم��ده 
وت�سل�سلت  الثاين  العثماين  العهد  يف  اأي 
�سريًا  و���س��ار  ه��ذا،  يومنا  حتى  اأخ��ب��اره 
طبيعيًا خالل الفرتة الواقعة مابني عامي 
اإثر  اإذ تواله اخلراب على  1833�1846م 
غارة حممد با�سا )مرياكور( ليخلو من 
العامني  ويف  �سنة،  ع�سرة  اثنتا  ال�سكان 
واأ���س��ب��ح  ال��دي��ر  جت���دد  1973م   �1970
بكامل  البهية  العمرانية  ال�سروح  من 
الكهربائي  التيار  اإي�سال  ومت  اأجزائه، 
مفرق  من  اإليه  امل��وؤدي  الطريق  وتعبيد 
عقرة والبالغ 10كم كما بلط طريق اآخر 
اليوم  وهو  العام  بالطريق  الدير  يربط 

يعترب منطقة دينية واأثرية.
خزائن الكتب ال�سريانية

خمتلفة  �سيا�سية  ع��ه��ودًا  ال��دي��ر  ع��ا���س 
املغولية،  ال�سا�سانية،  الفار�سية،  منها 
درا�سة  ويف  العربية.  واأخ��ريًا  العثمانية، 
اأن �سهرته تنح�سر  تاأريخية بتمعن نرى 
امليالدي  ال�سابع  ال��ق��رن  اأوائ���ل  ب��ني  م��ا 
ال��ع��ام  يف  العبا�سية  ال���دول���ة  و���س��ق��وط 

1258م، وتتلخ�س �سهرة الدير يف ثالث 
ن�سر  ع��رب  روح��ي��ة  اأول��ه��ا  رئي�سة  ن��ق��اط 
وكونه  بالرهبنة،  واالهتمام  االإجن��ي��ل، 
علمية  �سهرة  وثالثًا  ثانيًا،  كن�سيًا  مزارًا 
اإىل  اإ�سافة  حوت،  التي  باملكتبة  متمثلة 
امل�ساحف من القرن اخلام�س امليالدي، 
الكتب  تعد يف طليعة خزائن  كتبًا كثرية 
ال�سريانية، ثم اندثرت حتى اأخذت تربز 
اإىل عامل الوجود ثانية يف القرن ال�سابع 
وان��ت�����س��ر خرب  اأم��ره��ا  وذاع  امل���ي���الدي، 
خمطوطاتها يف حدود العام 800م حتى 
على  للهجمات  ونتيجة  1771م،  العام 
الدير ا�سطر الرهبان اأن يحملوا الكتب 
ويغادروا اإىل املو�سل، وبعد العام 1241م 
نقلت اإىل خزانة وايل املو�سل بدر الدين 
الدير  هوجم  1369م  ال��ع��ام  ويف  ل��وؤل��وؤ، 
ونهبت املكتبة اإىل اأن جاءت �سنة 1846م 
م�سحفًا،  �ستون  زه��اء  فيها  جمع  حني 
وهنالك عدد وفري من خمطوطات هذه 
الربيطاين  املتحف  خ��زائ��ن  يف  املكتبة 
وال��ف��ات��ي��ك��ان،  ب���رل���ني،  "كمربدج"،و 

واملو�سل، ودير ال�سرفة يف لبنان. 
خا�سة  ازده��رت  التي  املدر�سة  واأخ���ريًا 

اأ�سهر  ومن  والثامنة  ال�سابعة  املئتني  يف 
و"رامي�سوع  ماروثا"،  "مار  تالمذتها: 
هذه  اأ���س��ات��ذة  اأ�سهم  وجربائيل"،وقد 
يف  العلمية  باحلركة  وتالمذتها  املدر�سة 
حتى  �سريها  وتابعت  العبا�سي  الع�سر 

انق�ساء القرن الثالث ع�سر.
جمالية الكني�ستني

يف الدير حاليًا كني�ستان تعرف اإحداهما 
واالأخ���رى  مّتى"  "مار  القدي�س  با�سم 

با�سم كني�سة ال�سيدة العذراء.

كني�سة القدي�س "مار مّتى": �سيدت على 
الطراز املاألوف يف اإن�ساء كنائ�س امل�سرق 
االآب���اء  م��دف��ن  امل��ذب��ح،  ع��ل��ى:  وت�ستمل 

القدي�سني، الهيكل ومدفن الرهبان.
بناوؤه  بقدمه  ينطق  ج��دًا  ق��دمي  امل��ذب��ح 
ع�سرة  ارتفاعها  البالغ  ال�ساهقة  وقّبته 
كبري  اأحدهما  "ترون�سان"  وفيه  اأمتار، 
يف  يقع  �سغري  وال��ث��اين  ���س��دره،  يف  يقع 
يف  ووراءه  اجل��ن��وب��ي��ة،  اجل��ه��ة  اأق�����س��ى 
اجلهة ال�سرقية "ترون�س" ثالث بجانبه، 
وهناك  الثالث،  الرتون�س  ال�سمال  واإىل 
ترون�س رابع يف مذبح �سري كانت تقدم 
ع��ل��ي��ه ال��ذب��ي��ح��ة االإل��ه��ي��ة يف ال��ظ��روف 

القاهرة.
املعروف  هو  القدي�سني  االآب���اء  مدفن 
ال�سمايل  الق�سم  وهو  القدي�سني  ببيت 
ارتفاعها  يبلغ  قبة  تعلوه  امل��ذب��ح،  من 
املذبح  قبة  ريازتها  ت�سبه  اأمتار  �سبعة 
اأ�سرحة  على  وي�ستمل  ال��ي��ه،  امل�سار 
"مار مّتى"  القدي�س  عدة منها �سريح 
ابن  العاّلمة  و�سريح  ال��دي��ر  موؤ�س�س 

العربي املتوفى عام 1286م. 
العام 1858م  اأن�سئ يف   الهيكل جديد 
واج��ه��ة  يف  �سريانية  ك��ت��اب��ة  وه��ن��ال��ك 
امل��ذب��ح ت��ب��ني ب��ت��اري��ح ب��ن��ائ��ه، ج���داره 
ال�����س��م��ايل و���س��ع ع��ل��ى اأ���س��ا���س ق��دمي 
ا�سطوانية،  اأنابيب  ثالثة  من  ويتاألف 
اأم��ا  مت�ساويان،  واالأو���س��ط  اجل��ن��وب��ي 
الرهبان  م��دف��ن  ف�سغري،  ال�سمايل 
م���غ���ارة ���س��خ��ري��ة ك���ربى حت���ت هيكل 
اختفت  قد  مّتى" كانت  "مار  القدي�س 
وف��اة  عند  اكت�سفت  حتى  طويلة  م��دة 

اأحد الرهبان عام 1910م.



اإياد عطية اخلالدي

قد يكون الزحام �سببًا 
والتلوث الإ�سعاعي املتهم الأول

يف اآخر ت�سجيل لها، ح�سلت 
عليه "ال�سبكة"، تظهر بتول، 
الطالبة ذات ال�ستة ع�سر عامًا 
وهي تتو�سل الإر�سالها اإىل اخلارج 
وتتحدث عن حلمها بالعودة اىل 
املدر�سة واأن تعود مت�سي على 
قدميها اللتني نه�سهما املر�س 
وجعلها حبي�سة الفرا�س، بعد 
اأن ف�سلت مثل �سواها يف اإيجاد 
العالج يف امل�ست�سفيات العراقية 
البائ�سة التي تفاقم اآالم املري�س 
بداًل من اأن تعاجلها.

الإنقاذ  بتول  تو�سالت  املعنية  اجلهات  ت�سمع  مل 
)ق�ساء  ال�سغرية  مدينتها  اأهايل  لكن  حياتها، 
ال��رف��اع��ي( ال��ت��ي ت��رت��ف��ع ف��ي��ه ن�����س��ب االإ���س��اب��ة 
بال�سرطان ب�سكل ملحوظ هّبوا لنجدتها وجمعوا 

لها كلفة عالجها يف امل�ست�سفيات الرتكية.
وجمع  براتبه  تربع  ال��ذي  الركابي،  هاتف  يقول 
اأن  بعد  مدينته:  يف  متربعني  م��ن  املبلغ  باقي 
اإر�سالها  قررنا  لعالجها  ال��الزم  املبلغ  جمعنا 
كي  بغداد  مطار  اىل  بالفعل  وتوجهنا  تركيا  اىل 
ت�سافر اىل تركيا الإجراء العملية، اإال اأن �سلطات 
املطار مل توافق على طريانها بحجة عدم وجود 
ا�سرتينا  لكننا  واأرج��ع��وه��ا،  ط��ب��ي��ة(  )ح��م��ال��ة 
الر�سوم  ودف��ع��ن��ا  الطبية"  ماي�سمى"ال�سدية 
املطار  يف  امل�سوؤولون  كان  بينما  بذلك  اخلا�سة 
واخلطوط اجلوية يرون كيف كانت بتول  ت�سارع 
املوت، ومع هذا رف�سوا �سفرها على الطائرة مرة 
اأخ��رى وحت��ت ذريعة اأخ���رى، وه��ذه امل��رة كانت 
احلجة يف منع �سفرها عدم موافقة مدير املطار 
على  احل�سول  بعد  اإال  االأوك�سجني  قنينة  على 
الذلة،  حد  كثريًا  تو�سلنا  الر�سمية،  املوافقات 
وطلبنا م�ساعدة وزير ال�سحة ولكن دون جدوى، 
اأي�سًا  والنا�س  اهلل  رحمة  ومنعوا  يرحموها  مل 
لتفارق بتول احلياة وليبعث موتها ر�سالة عار اإىل 
حكومة منعت �سابة من تلقي حق العالج بعد اأن 

ف�سلت حكومتها بتوفريه لها وللماليني غريها.
و�سجلت ذي قار نحو اأربعة اآالف اإ�سابة ب�سمنها 
لدائرة  وفقًا   2018 املا�سي  العام  اإ�سابة   750
العراقية  ال�سحة  وزارة  مادفع  ق��ار،  ذي  �سحة 

اأدت  التي  االأ�سباب  عن  تق�سٍّ  جلنة  اإر�سال  اىل 
اللجنة  لكن  املحافظة،  االإ�سابات يف  ارتفاع  اىل 
اىل  اإليها  تو�سلت  التي  النتائج  عن  تك�سف  مل 

الراأي العام.
با�سم  امل��ت��ح��دث  ج��ا���س��ب،  علي  د.  ي��وؤك��د  فيما 
الواقع  باإ�سالح  املطالبة  العراق  اأطباء  تظاهرة 
املاأ�ساوي ال�سحي، اأن االأطباء العراقيني يعي�سون 
االأمل،  مر�ساهم  وي�ساركون  البائ�س  الواقع  هذا 
الئقة  غري  م�ست�سفيات  يف  الطبيب  يفعل  فماذا 

تفتقر اىل اأب�سط العالجات املنقذة للحياة .
ويقول الطبيب جا�سب، الذي يعمل يف م�ست�سفى 
كل  مثل  امل�ست�سفى  ه��ذا  اإن  التعليمي،  احل�سني 
ع�سرين  توفري  الميكنه  العراقية  امل�ست�سفيات 

باملئة من االأدوية املنقذة للحياة.
اأدويتهم  �سراء  اىل  ال�سرطان  مر�سى  وي�سطر 
عن  االأهلية  ال�سيدليات  م��ن  الثمن  الباهظة 
تت�سرب  فيما  متربعني  واأ�سخا�س  جهات  طريق 
اىل  احلكومية  امل�ست�سفيات  م��ن  االأدوي����ة  ه��ذه 

ال�سيدليات اخلارجية.
على  ال��ل��وم  يلقى  الغالب  يف  لالأ�سف  وي�سيف: 
وف��ي��ات املر�سى  ت���وؤدي اىل  االأط��ب��اء يف ح��االت 
ويكون �سببها عدم توفر الدواء الأنهم يف الواجهة.
وترف�س وزارة ال�سحة العراقية االإقرار بارتفاع 
وتعتربه  العراق  يف  بال�سرطان  االإ�سابة  ح��االت 
يكون  قد  التدخني  اأن  من  حتذر  وبينما  طبيعيًا، 
�سببًا رئي�سًا لالإ�سابة بهذا املر�س، فاإنها ت�سكك 
للعراق  االأمريكي  الق�سف  اأن  على  اأدل��ة  بثبوت 
ب وعلى اأن  باأ�سلحة حتتوي على اليورانيوم املن�سَّ

الدخان الذي يت�ساعد من ا�ستخراج النفط هما 
�سببان اأ�سا�سيان النت�سار هذا املر�س.

اإقرار علمي 
اليورانيوم  ب��اأن  االأم��ريك��ي  اجلي�س  اأق��ر  ولطاملا 
يف  وا���س��ع  ن��ط��اق  على  ا�ستخدم  ال���ذي  ب  املن�سَّ
ت�سيب  خ��ط��رية  اأم���را����س  اىل  ي����وؤدي  ال���ع���راق 
االإن�سان والبيئة، لكنه يرف�س اأن تكون االإ�سابات 
املتزايدة بال�سرطان التي يتعر�س لها العراقيون 
ب الذي ا�ستخدمه  كانت نتيجة اليورانيوم املن�سَّ
لكن   2003 و   1991 ع��ام��ي  االأم��ريك��ي  اجلي�س 
جامعة  من  علمي  فريق  بها  ق��ام  علمية  درا�سة 
البيئة  ال��ه��ن��د���س��ة  اأ���س��ت��اذ  ن��ف��ذه  ج��اك�����س��وف��ي��ل 
حتتوي  االأمريكية  االأ�سلحة  اأن  اأك��دت  والفيزياء 
باأمرا�س  يت�سبب  الذي  ب  املن�سَّ اليورانيوم  على 

خطرية اأولها ال�سرطان.  
مئة  ن��ح��و  ع��راق��ي��ة  معنية  ج��ه��ات  و���س��ّخ�����س��ت 
ب  املن�سَّ باليورانيوم  واأربعني موقعًا ملوثًا  وثالثة 
كالفو�سفور  امللوثة  االإ�سعاعات  ذات  واالأ�سلحة 
والفلوجة  اجلنوب  مناطق  يف  وال�سيما  االأبي�س، 

واملواقع التي تعر�ست اىل الق�سف االأمريكي. 
اأن  من  م��رارًا  العاملية  ال�سحة  منظمة  وح��ذرت 
ا�ستخدام  عن  ناجم  خطر  يف  العراقيني  �سحة 

ب. اأ�سلحة حمّرمة اأهمها اليورانيوم املن�سَّ
ف�سل �سحي

ال��ع��راق  يف  بال�سرطان  امل�سابني  اأن  وال��واق��ع 
تردي  نتيجة  ماأ�ساة  وتغدو  معاناتهم  تت�ساعف 
امل�سايف  يف  االأدوي����ة  و���س��ّح  ال�سحية  اخل��دم��ات 
ما  وهو  ال�سرطانية،  االأمرا�س  لعالج  احلكومية 

ترف�ش وزارة 
ال�سحة العراقية 
الإقرار بارتفاع 
حالت الإ�سابة 
بال�سرطان يف العراق 
وتعتربه طبيعيًا، 
وبينما حتذر من اأن 
التدخني قد يكون 
�سببًا رئي�سًا لالإ�سابة 
بهذا املر�ش

ال�سرطان

السنة الرابعة عشرة العدد )350( 23 كانون االول 2019 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

63 ت��ح��ق��ي��ق��ات62



اجل�سيمات  و  ال��غ��ازات  انت�سار  اىل  ي��وؤدي  ال��ذي 
الدقيقة يف الهواء والتي ت�سم مركبات كيمياوية 
اىل  ولفتت  لل�سرطان،  م�سبب  وبع�سها  متنوعة 
بال�سرطانات  الب�سرة  �سكان  اإ�سابات  ارتفاع 

جراء تلوث الهواء واملياه والرتبة. 
التلوث االإ�سعاعي

ال�ساعاتي خالل حما�سرة  با�سل  الدكتور  ويوؤكد 
“تاأثري  بعنوان  بلندن  علمي  موؤمتر  يف  األقاها 
اأن  العراق”  يف  االإ���س��ع��اع��ي  ال��ت��ل��وث  ان��ت�����س��ار 
النووي هما  االإ�سعاع  تاأثري  و  ب  املن�سَّ اليورانيوم 
اجللد  ب�سرطان  االإ�سابة  يف  الرئي�سان  ال�سببان 

والدم و الت�سوهات اخللقية. 
نتيجة  االإ�سعاعي  التلوث  اىل  ال�ساعاتي  ولفت 
وا�ستخدام  النووي  املفاعل  حرب 1991 وق�سف 
ب من قبل قوات احللفاء  قذائف اليورانيوم املن�سَّ
التويثة  يف  الذرية  الطاقة  جلنة  معدات  و�سرقة 

ومنها براميل وخزانات ملوثة اإ�سعاعيًا.
وجود  عن  دولية  اإح�سائيات  اىل  اأي�سًا  واأ�سار   
ونحو  باالإ�سعاع  امللوثة  امل��واق��ع  م��ن  اآالف  ع��دة 
10000 طن من بقايا املدرعات والناقالت التي 

ب.  ه�سمت بقذائف اليورانيوم املن�سَّ
العوالق

البيئية  ب�����االإدارة  املخت�س  املهند�س  ي�سري 
ب���ره���ان امل��ف��ت��ي اىل ���س��ب��ب م��ه��م ل��الإ���س��اب��ة 

بال�سرطان قائال:
عوالق  املزدحمة  امل��دن  يف  ال��ه��واء  يحمل   "
من  االنبعاثات  م�سدرها  ال�سغر  متناهية 
ال�سيارات  حركة  مثل  فيها،  اليومية  احلياة 
وال��ت��دف��ئ��ة وال��ت��ن��ق��الت ال��ي��وم��ي��ة وامل��ح��رك��ات 
اأّن  اإىل  موؤخرًا  الباحثون  تو�سل  و  واملكائن، 
العوالق التي يكون حجمها 2 مايكرون واأقل هي 
وخا�سة  املدن،  يف  لالأمرا�س  الرئي�س  ال�سبب 
واأمرا�س  اله�سمي  واجلهاز  ال�سدر  اأمرا�س 
تلف اجلهاز الع�سبي. ووجد الباحثون اأن تلك 
ال�سوارع  اأر�سفة  قرب  ن�سبتها  تزداد  العوالق 
للج�سم  دخولها  وعند  امل��رور.  اإ�سارات  وعند 
يف  وت��رتاك��م  للخاليا  احليوية  الرتكيبة  تغري 
نهايات االأع�ساب م�سببة االأمرا�س، وي�سيف: 
يف ح���ال ت��ط��ب��ي��ق ه���ذه ال��ن��ت��ائ��ج ع��ل��ى امل���دن 
العراقية، نتو�سل اإىل اأ�سباب زيادة االأمرا�س 

الكهربائية  امل��ول��دات  دخ��ول  بعد  ال�سرطانية 
االإنتحار  وزيادة حاالت  العراقية،  البيوت  بني 
االأمرا�س  ب�سبب  الكاآبة  ت�ساعد  عن  الناجتة 
فتلك  النا�س،  بني  الت�سنج  وزي��ادة  الع�سبية، 
للجو  تطرح  وه��ي  ال�سيانة  �سيئة  امل��وّل��دات 
ال�سارة  العوالق  م��ن  هائلة  كميات  وال��ه��واء 
الناجتة عن حرق وقود الديزل الذي حتتاجه 

حمركات هذه املوّلدات.
االأم���ور  ه��ذه  مثل  ف���اأن  املفتي  اىل  وا���س��ت��ن��ادا 
الربملان،  والبيئة يف  ال�سحة  غائبة عن جلنة 
وج��ود  ع��دم  يلزم  ق��ان��ون  بت�سريع  ن�سمع  فلم 
املناطق  ويف  البيوت  بني  الكهربائية  املوّلدات 
ال�سحة  وزارة  بقيام  ن�سمع  ومل  ال�سكنية، 
بزيادة  االنتحار  حاالت  يربط  ميداين  مب�سح 
و�سجيجها  وانبعاثاتها  الكهربائية  املوّلدات 
وبقي  باالزدحام،  ال�سرطان  حاالت  بربط  وال 
ال�سحية  القوالب  �سمن  العراقيون  االأطباء 
القدمية بربط االأمرا�س مب�سبباتها التقليدية 
الطعام.  ونوعية  واالإ�سعاع  الفريو�سات  مثل 
بدرا�سة  الطب  كليات  تقوم  ال  ملاذا  يت�ساءل  و 
ميدانية عن حاالت ال�سرطان وربطها بنوعية 
الديزل امل�ستخدم يف املوّلدات اخلا�سة؟ ملاذا 
بدرا�سات  امليكانيك  هند�سة  كليات  تقوم  ال 
عن تاأثري ال�سيانة ال�سيئة للمحركات ب�سحة 
ال�سحة،  م��ع  الهند�سة  رب��ط  نعم  االإن�����س��ان؟ 
للدرا�سات  التقليدية  ال��ق��وال��ب  م��ن  لنخرج 

والبحوث.

اأنف�سهم  على  االعتماد  اإىل  املر�سى  اأغلب  يدفع 
يف �سراء االأدوية، اأو ال�سفر للعالج باخلارج.

املالية  الرقابة  ديوان  عن  �سادر  تقرير  ويك�سف 
االحتادي لعام 2017  عن تزايد معدالت االإ�سابة 
الكافية  املتطلبات  توفر  لعدم  ال�سرطان  مبر�س 
للك�سف املبكر للمر�س واحلد منه يف املوؤ�س�سات 

ال�سحية احلكومية.
ال��رق��اب��ة امل��ال��ي��ة االحت���ادي  وع���دَّ تقرير دي���وان 
والبيئة  ال�سحة  وزارة  �سيا�سة  اأداء  املخت�س 
املبكر  للك�سف  ال�سرورية  امل�ستلزمات  توفري  يف 
امل�سكالت  اأه��م  من  ال�سرطانية،  االأمرا�س  عن 
ال�سرطان  اأمرا�س  للحد من  العراق  تواجه  التي 
املالكات  اأع��داد  قلة  هو  عنه،  الناجتة  والوفيات 
عدم  اإىل  اإ�سافة  املتخ�س�سة  واالأجهزة  الطبية 
امتالك الوزارة روؤية وا�سحة لتحديد املتطلبات 

ال�سرورية لعالج االأمرا�س ال�سرطانية.
ن�سبة  يف  مرعبة  اأرق����ام  ع��ن  التقرير  وحت���دث 
الوفيات ملر�سى ال�سرطان يف العراق بلغت %10 
االأم��را���س  ت�سببها  ال��ت��ي  ال��وف��ي��ات  م��ن جم��م��وع 
ملر�سى  امل�سجلة  االأع��داد  اأن  كما  ال�سارية،  غري 
ت�سري  العراقي  ال�سرطان  جمل�س  لدى  ال�سرطان 

اإىل تزايد عدد احلاالت امل�سجلة لديه �سنوًيا.
التخ�س�سية  املراكز  عدد  اأن  من  الرغم  وعلى 
ال�سنوات  يف  كبرًيا  ارتفاًعا  �سهد  قد  العراق  يف 
ا بعالج االأورام  االأخرية ليبلغ 24 مركًزا خمت�سً
ال�سرطانية ، اإال اأن غالبية هذه املراكز ما زالت 
عالج  ملراكز  العاملية  املعايري  مع  متوافقة  غري 
والتجهيزات  اخلربات  نق�س  ب�سبب  ال�سرطان، 

املختربية واأجهزة الك�سف املبكر عن ال�سرطان.
امل�ست�سفيات  اإن  ب�سري  ع���ادل  الطبيب  ي��ق��ول  
على  ق��ادرة  غري  املحافظات،  يف  اأو  ب��غ��داد،  يف 
ال�سرطان  ملر�سى  املتزايدة  االأع���داد  ا�ستيعاب 
املوؤهلة  الطبية  للمالكات  امل�ست�سفيات  تفتقر  اإذ 
واالأج��ه��زة  االأدوي����ة  يف  ف��ادح  نق�س  ع��ن  ف�ساًل 
ت��ده��ورت  ال��ت��ي  امل�سايف  اأو���س��اع  و���س��وء  الطبية 
خدماتها، وال�سيما يف ال�سنوات اخلم�س االأخرية 
النظام  بانهيار  ت�سبب  ال���ذي  الف�ساد  ب�سبب 

ال�سحي يف العراق. 
العراق  مغادرة  اىل  املر�سى  من  املئات  وي�سطر 
الرتكية  امل�ست�سفيات  يف  العالج  لطلب  �سنويًا 

والهندية واللبنانية واالإيرانية .
يخافون ال�سحافة

ال�سرطان  جمل�س  يف  امل�سوؤولة  الطبيبة  وت�سكك 
تعلنها  ال��ت��ي  ب��االأرق��ام  ال�سحة  ل����وزارة  ال��ت��اب��ع 
لكنها  حكومية،  وم�ست�سفيات  �سحية  منظمات 
"ال�سبكة"  تبلغ  اأن  ال��وق��ت  نف�س  يف  ت��رف�����س 
اأنها موجودة  توؤكد  التي  باالإح�ساءات احلقيقية 
كل  من  الرغم  وعلى  ن�سرها.  بهدف  بحوزتها 
�سمان  عن  للم�سوؤولتني  قدمت  التي  التعهدات 
بغية احل�سول على معلومات  نقل ت�سريحاتهما 
رف�ستا  امل�سوؤولتني  اأن  اإال  املجل�س  من  ر�سمية 
وو�سعتا  معلومة  اأي���ة  ع��ن  االإف�����س��اح  ب��اإ���س��رار 
ال�سحفي  العمل  والتالئم  مفهومة  غري  �سروطًا 
التعاون  لرف�سهن  مقنعة  غري  م��ربرات  وقدمن 

واالإجابة على اأ�سئلة "ال�سبكة".
 ويف الواقع فاإن وزارة ال�سحة العراقية المتتلك 
امل�سابني  فاأغلب  بها،  يعتد  ر�سمية  اإح�ساءات 
انهيار  نتيجة  ال��ع��راق  خ��ارج  عالجهم  يتلقون 
اخلدمات ال�سحية التابعة للوزارة وقلة االهتمام 
مراجاعتهم  خ���الل  ي��ع��ان��ون  ال��ذي��ن  ب��امل��ر���س��ى 
للم�ست�سفيات احلكومية من �سوء اخلدمات وعدم 

االهتمام و�سّح االأدوية. 
عبد  ن��دى  ال��دك��ت��ورة  قدمتها  درا���س��ة  وتك�سف   
ال�ساحب العلوان، مديرة املركز الوطني الريادي 
ل��ب��ح��وث ال�����س��رط��ان يف ج��ام��ع��ة ب��غ��داد وامل��دي��ر 
والك�سف  للبحوث  الوطني  للربنامج  التنفيذي 
املبكر عن ال�سرطان بعنوان “ال�سرطانات االأوىل 
برامج  يف  املبكر  الت�سخي�س  دور  و  ال��ع��راق  يف 
خالل  ال�سرطانية”  االأم��را���س  على  ال�سيطرة 
موؤمتر علمي يف لندن عن تزايد معدالت االإ�سابة 
بال�سرطان،وال�سيما بني االأعمار ال�سغرية ووجود 
اأنواع �سرطانية اأكرث عدوانية وخبثًا ورمبا ب�سبب 

الت�سخي�س الطبي املتاأخر لها.
وحددت الدكتورة جيهان بابان، اخلبرية البيئية 
يف  العراقية  وال�سحة  البيئة  جمعية  ورئي�سة 
”املواد  بعنوان  حما�سرة  خالل  املتحدة  اململكة 
والرتبة  وال��ه��واء  امل��اء  يف  امل�سرطنة  الكيمياوية 
واأ�سارت  العراق”،  يف  ال�سرطانات  ت�سبب  التي 

اىل �سبعة عوامل وراء زيادة التلوث يف العراق. 
واأ�سارت الدرا�سة اىل التلوث النفطي يف العراق 

تت�ساعف معاناةامل�سابني 
بال�سرطان يف العراق 
وتغدو ماأ�ساة نتيجة 
تردي اخلدمات ال�سحية 
و�سّح الأدوية يف امل�سايف 
احلكومية لعالج الأمرا�ش 
ال�سرطانية، وهو ما يدفع 
اأغلب املر�سى اإىل العتماد 
على اأنف�سهم يف �سراء 
الأدوية، اأو ال�سفر للعالج 
باخلارج

 امل�ست�سفيات 
يف بغداد، اأو يف 

املحافظات، غري 
قادرة على ا�ستيعاب 

الأعداد املتزايدة 
ملر�سى ال�سرطان اإذ 
تفتقر امل�ست�سفيات 

للمالكات الطبية 
املوؤهلة ف�ساًل عن 

نق�ش فادح يف 
الأدوية والأجهزة 

الطبية
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مدير  اإىل  حملناها  ال��ت�����س��اوؤالت،  ه��ذه  جميع 
ومديري  النفطية،  للمنتجات  بغداد  توزيع  هياأة 
واأ�سحاب االخت�سا�س، ملعرفة  الوقود،  حمطات 
احلقائق عن مثل هذه االأمور التي ت�سغل النا�س، 

وقبل كل �سيء حاورنا املواطنني .
البنزين العادي بحاجة اإىل مراجعة..

البنزين  اإن  اليا�سري:  حم�سن  ال�سائق  يقول 
ي�سبب  الأن��ه  فنيه  مراجعة  اإىل  يحتاج  ال��ع��ادي 
ال��ك��ث��ري م���ن االأ�����س����رار يف امل���ح���رك، وك��ذل��ك 
)الفيتبمب(، الحتوائه على �سوائب ودهون، كما 

اأن �سعره بالقيا�س اإىل بلدنا يعد مرتفعًا.
اأنه  م�سيفًا:  �سلمان  مت��ام  ال�سائق  كالمه  واأي��د 
ي�سبب اأ�سواتًا يف املحرك ما يوؤدي اإىل ا�ستهالكه 
ب�سرعة، وال�سيما يف االأيام احلارة، كما اأن بع�س 

املحطات حتتاج اإىل �سيانة.
وبنّي ال�سائق هادي ح�سن: اأن بع�س العاملني يف 
والتي   ، بغداد  مناطق  يف  الوقود  تعبئة  حمطات 
ت�ستخدم نظام االإيقاف )حتديد كمية البنزين(، 

تقطع لهم اإكرامية من ال�سائقني على الرغم من 
اأن ال�سا�سة االإلكرتونية تقراأ املبلغ املحدد من قبل 

ال�سائق.
البنزين يخ�سع ل�سيطرة نوعية 

وفحو�سات
اآراء اأغلب ال�سائقني اإىل مدير هياأة توزيع  نقلنا 
بغداد للمنتجات النفطية املهند�س �سباح ح�سن 
اأ�سئلتنا  ع��ن  واأج���اب  بنا،  رح��ب  ال��ذي  ح��اف��ظ، 

بتفا�سيل دقيقة، ومبهنية عالية.
*هل حقًا اأن البنزين املوجود يف املحطات هو من 

النوعية الرديئة؟
اجلميع،  يعرفها  اأن  يجب  حقيقة  لك  -اق��ول    
اإنتاج  على  حري�سة  العراقية  النفط  وزارة  اإن 
البنزين وباأف�سل نوعية، واإنه يخ�سع لفحو�سات 
اإىل و���س��ول��ه  اإن���ت���اج���ه  ب���داي���ة  م���ن  خم��ت��ربي��ة 
ب�سكل  تفح�س  عينات  ناأخذ  ودائمًا  للمحطات، 
قبل )مدير  م��ن  وال��ف��ح��و���س��ات جت��ري  ي��وم��ي، 

املحطة( قبل الت�سويق وبعده. 

احلكومية  للمحطات  ال�سائق  تف�سيل  وب�ساأن   
ي��وزع  نف�سه  االإن��ت��اج  اأن  لنا  ب��ني  االأه��ل��ي��ة،  على 
امل��ح��ط��ات احل��ك��وم��ي��ة واالأه���ل���ي���ة، واأن  ع��ل��ى 
احلكومي،  للقطاع  �سريك  هو  اخلا�س  القطاع 
وعند  اجلميع،  على  جتري  نف�سها  والفحو�سات 
املحطات  مع  عقود  فلدينا  خلل،  اأي  ت�سخي�س 
للمجاملة  جم��ال  وال  املخالف،  يغرم  االأه��ل��ي��ة، 

مطلقا.
 وعن تباين االأ�سعار اأو�سح حافظ اأن الت�سعرية 
 850( �سعراللرت  ن  املح�سَّ فالبنزين  مركزية، 
دينارًا(، اأما العادي)450 دينارًا(، وزيت الغاز 
تخ�سع  واالأ���س��ع��ار  دي��ن��ار،   400 �سعره  )ال��ك��از( 

دائمًا ل�سلطة الدولة.
 )196( ب��غ��داد  يف  املحطات  ع��دد  اأن  م�سيفًا 
منها  واأه��ل��ي��ة،  حكومية  م��اب��ني  م��وزع��ة  حمطة 
حمطات  وهناك  حم�ّسن،  بنزين  حمطة   )12(
رغبة  بح�سب  تو�سيعها  نيتنا  ويف  بالغاز،  تعمل 

ال�سائقني، واأن �سعر اللرت هو)200 دينار(.

مدير الهيئة ذكر لنا اأن العامل الذي يثبت عليه 
املحطات  يف  اأك��ان  �سواء  باالإكراميات  التعامل 
احلكومية اأم االهلية يحا�سب، ويحال اإىل جلنة 
خطوط  وه��ن��اك  املق�سر،  وي��ع��اق��ب  حتقيقية، 
�ساخنة موجودة يف جميع  حمطات الوقود ومن 
الأي��ة  ال�سكوى  وت��ق��دمي  االت�����س��ال  امل��واط��ن  ح��ق 

خمالفة حتدث.
اأو�سح حافظ   وعن اخلطط امل�ستقبلية لل�سركة 
واخلطط  االأفكار  من  العديد  لديها  ال�سركة  اأن 
املحطات جلعلها  تاأهيل جميع  منها  امل�ستقبلية، 
بالفعل  بداأنا  وق��د  العاملية،  املحطات  ت�ساهي 
امل��ج��ال،  ب��ه��ذا   2017 ع��ام  منذ  ك��ب��رية  بحملة 
وقمنا بتاأهيل 27 حمطة، ومثلها يف عام 2018، 
بلدنا  يف  الن��رى  حتى  احلملة  بهذه  و�سن�ستمر 
ال�سيطرة  نظام  اأ�س�سنا  اأننا  كما  بائ�سة،  حمطة 
االإلكرتوين والبطاقة الذكية، هذا النظام مطبق 
واإفريقيا،  واأم��ريك��ا،  واأوروب���ا،  اخلليج،  دول  يف 
منافذه  الإدارة  عاملية  ���س��رك��ات  م��ن  وم��دع��وم 

وهذا  تلكوم،  ك��از  �سل،  �سركة  مثل  التوزيعية، 
التوزيع  منافذ  على  بال�سيطرة  يعمل  النظام 
من ناحية الكميات املباعة، والكميات املجهزة، 
واالأ�سعار، كما ميكنه الك�سف عن نوعية املنتج، يف 
حال اختالف نوع املنتج اأو وجود مياه فيه، وفعال 
بداأنا العمل باأربع حمطات جتريبية للبنزين يف 
كما  املحافظات،  يف  اإعمامه  و�سيجري  بغداد، 
جتهز  التي  فال�سيارة  على)الكاز(،  مطبق  اأنه 
بالكاز توؤ�سر يف جميع املحطات، وبذلك يتال�سى 

التالعب اإىل درجة ال�سفر.
اخلال�ش من الغ�ش

م�سوؤول  ا�سطحبنا  كثب،  االأم��ور عن  نرى  ولكي 
كاظم  عدنان  احلاج  بغداد،  توزيع  هياأة  اإعالم 
ماجد، يف زيارة الإحدى املحطات، وهي حمطة 
الكيالين، فا�سقبلنا مديرها حيدر قا�سم خ�سر، 
االإل��ك��رتوين  النظام  يعمل  كيف  لنا   بني  ال��ذي 
النظام  ه��ذا  بتطبيق  قائاًل:  الذكية  والبطاقة 
فعن  الورقية،  االأم��ور  من  التخل�س   ا�ستطعنا 

االأعطال،  اكت�ساف  ن�ستطيع  النظام  طريق هذا 
وكذلك ك�سف املياه، اإن وجدت، ف�ساًل عن املواد 

الهايدروكاربونية يف اخلزان .
واأ�ساف اأن هذا النظام يغنيك عن الذهاب اإىل 
تغنيك  عر�س  �سا�سة  لوجود  وذلك  اخلزانات، 
عن جميع التفا�سيل، كما ميكنك معرفة الكمية 
الدقيقة يف تفريغ احلمولة، وبذلك تخل�سنا من 

جميع اأنواع الغ�س.
تخفي�ش الأ�سعار؟

بعد هذا اال�ستطالع نا�سد العديد من ال�سائقني 
احلكومة ب�سرورة خف�س اأ�سعار البنزين والكاز، 
كوننا من البلدان املنتجة للنفط، كما اأننا نطمح 
بتح�سني نوعيتهما نحو االأف�سل خدمة للمواطن 

العراقي.

اليختلف اثنان على اأن 
هناك ت�ساوؤالت عديدة 

عن نوعية البنزين 
يف حمطات تعبئة 

الوقود، واالإكراميات 
التي ياأخذها عمال 

امل�سخات)البوزرجية(، 
وعن تف�سيل ال�سائقني 

ملحطات وقود دون اأخرى، 
�سواء اأكانت حكومية اأم 

اأهلية، 
بغداد/ علي غني 

مع تفعيل نظام ال�سيطرة 
الإلكرتوين

ـِه �سربة قا�سية  توّج
لالإكراميات يف حمطات الـوقود

البطاقة الذكية
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اأعدنا  االأمني،  الو�سع  يف  ا�ستقرار  عدم  من 
ال�سيدليات اخلافرة حفاظًا  النظر يف عمل 
على �سالمة ال�سيادلة حينها، اأما االآن وبعد 
بع�س  لدينا  ف��اإن  االأم��ن��ي  الو�سع  ا�ستقرار 
يف  �ساعة   24 م��دار  على  تعمل  ال�سيدليات 
للمواطنني  معروفة  وهي  املحافظات،  اأغلب 
اأما يف بغداد فهناك �سيدليات تبقى  هناك، 
مل  اأنها  اإال  الليل،  من  متاأخرة  �ساعات  حتى 
منت�سرة  خافرة" وهي  ك�"�سيدليات  ت�سنف 
يف اأماكن قريبة من امل�ست�سفيات الرئي�سة يف 

املدينة وامل�ست�سفيات االأهلية اأي�سًا.
نحن يف نقابة �سيادلة جادون يف اإعادة احلياة 
من جديد لعمل ال�سيدليات اخلافرة بتظافر 
لتوفري  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ق��ب��ل  م��ن  اجل��ه��ود 
احلماية الالزمة لل�سيدليات اخلافرة واأي�سًا 
واالإم��ك��ان��ات  ال��دع��م  لتوفري  ال�سحة  وزارة 

املتاحة وامل�ستلزمات الطبية. 
واأ�سار االأمني العام لنقابة االأطباء العراقيني 
الدكتور �سامل ها�سم يف حديثه ل� )ال�سبكة( 
بقوة  تدعم  العراقيني  االأطباء  نقابة  اأن  اإىل 
عودة ال�سيدليات اخلافرة يف مناطق العراق 
الأن ذلك �سياق عام كان موجودًا يف ال�سنوات 
ال�سابقة ومعمول به يف اأغلب الدول العربية، 
وال �سك يف اأن هناك غيابًا وا�سحًا لل�سيدليات 
الت�ساوؤالت  يثري  ما  وهذا  بغداد،  اخلافرة يف 
واحل��االت  ال��دواء  اإىل  احلاجة  اأم��ام  والقلق 
اأوق��ات  يف  املواطنني  ت�سيب  التي  املر�سية 
متاأخرة من الليل واأهمية تلك ال�سيدليات يف 
امل�سابني  معاناة  من  والتقليل  االأرواح  اإنقاذ 
لي�ست  العراق  اأطباء  كنقابة  دورنا  اأما  لياًل، 
الفكرة غائبة عنا بل اأن هناك تعاونًا �سنبداأ 
العام  كاأمني  به، ومن منطلق وظيفتي  العمل 
مع  معًا  �سنعمل  العراقيني  االأط��ب��اء  لنقابة 
ال�سيادلة  كنقابة  ال��ع��الق��ة  ذات  اجل��ه��ات 
و�سبكة  املهم  االإع���الم  دور  اأي�سًا  نن�سى  وال 
االإعالمية  ه��ذه اجل��ه��ة  ال��ع��راق��ي،  االإع���الم 
العمل  اإع��ادة  على  حفزتنا  التي  احلري�سة، 

اأجل خدمة  ال�سيدليات اخلافرة من  بنظام 
املواطنني وال�سالح العام. 

�سيدلية  �ساحب  ال�سيخ  اأ�سامة  ال�سيدالين 
اإع��ادة  ق��ال:  احلارثية،  منطقة  )امل���وّدة( يف 
حالة  �سي�سكل  اخلافرة  بال�سيدليات  العمل 
اأمنية  اأن تكون هناك حماية  اإيجابية ب�سرط 
ال��ذي  "ال�سيدالين"  ح��ي��اة  ع��ل��ى  للحفاظ 
وقد  الليل،  من  ط��وال  �ساعات  عمله  ي�ستمر 
امل�ساومة  اأو  اأو اخلطف  ال�سرقة  اإىل  يتعر�س 

على حياته.
ف��ي��م��ا اأو����س���ح ال�����س��ي��دالين حم��م��د جنيب 
�ساحب �سيدلية )الراأفة( الواقعة يف منطقة 
ال�سيدليات  ع��ودة  اأن  ببغداد  اجلامعة  حي 
بني  بالتن�سيق  مرهون  العمل  اإىل  اخل��اف��رة 
واالأجهزة  ال�سيادلة  ونقابة  ال�سحة  وزارة 
االأمنية  االأج����واء  تهيئة  اأج���ل  م��ن  االأم��ن��ي��ة 
املنا�سبة لعمل تلك ال�سيدليات بعد منت�سف 

الليل.
اأن  اجل��ب��وري:  �سحر  ال�سيدالنية  وعلقت 
كثريًا  ي�سبب  اخل��اف��رة  ال�سيدليات  غياب 
احلاجة  ب�سبب  امل�ساء  اأثناء  امل�سكالت  من 

تتوفر  التي ال  االأدوي��ة  اإىل  املا�سة 
اخلا�سة  الطوارئ  �سيدليات  يف 
يفرت�س  حني  يف  بامل�ست�سفيات، 
امل�ست�سفيات  �سيدليات  ت�سد  اأن 
هذا النق�س احلا�سل يف الدواء، 
غياب  اإن  اجل���ب���وري:  وت�����س��ي��ف 
�سببه  اخل���اف���رة  ال�����س��ي��دل��ي��ات 
االأو�ساع االأمنية التي حالت دون 

عودتها اإىل العمل. 
واو������س�����ح ����س���اح���ب ���س��ي��دل��ي��ة 
�سيدليته  اأن  احلكيم(  )�سامي 
ال�سيدليات  �سمن  �سابقًا  كانت 
اخلافرة يف بغداد، لكنها مل تعد 
ب�سبب  الوقت احلا�سر  كذلك يف 
الو�سع االأمني الذي اأ�سبح عائقًا 
اأمام افتتاح ال�سيدليات اخلافرة 

من جديد.  
)جملة  ع��رب  م��واط��ن��ون  طالب  جهتهم،  م��ن 
يف  اخل��اف��رة  ال�سيدليات  ب��ع��ودة  ال�سبكة( 
تعر�ست  ق��ال:  جبار  �ستار  امل��واط��ن  ب��غ��داد؛ 
زوج��ت��ي ق��ب��ل ي��وم��ني اإىل ت��ده��ور ���س��ري��ع يف 
امل�ست�سفيات  اأح��د  اإىل  نقلها  وعند  �سحتها 
الإجراء الفحو�سات الالزمة كتب لها الطبيب 
اخلفر جمموعة من االأدوية، وعند مراجعتي 
توفر  ب��ع��دم  ف��وج��ئ��ت  امل�ست�سفى  �سيدلية 
ال�سارع  اإىل  خرجت  ل��ذا  املطلوبة،  االأدوي���ة 
اإال  اأجد �سيدلية خافرة  اأن  اماًل يف  الرئي�س 
اأية  اأج��د  ومل  بالف�سل!!  ب��اءت  حماوالتي  اأن 
�سيدلية خافرة وا�سطررت اإىل االنتظار حتى 

حلول ال�سباح الأجد العالج!! 
ي�����س��اط��ره ال������راأي امل���واط���ن ���س��م��ري م��ه��دي 
التي  الوحيدة  ابنته  حالة  عن  حت��دث  ال��ذي 
منت�سف  بعد  طارئة  �سحية  لوعكة  تعر�ست 
خافرة  �سيدلية  وج��ود  ع��دم  وب�سبب  الليل 
يف  ب�سيطة  عالجية  و�سفات  اتباع  اإىل  جل��اأ 
املنزل الإيقاف تدهور حالتها بانتظار افتتاح 

ال�سيدليات �سباحًا.    

�سمعناها  فقد  م�سامعنا،  على  بغريبة  لي�ست  عبارة  اليوم"،  لهذا  اخلافرة  "ال�سيدليات 
كثريًا، وال �سيما عند نهاية البث اليومي لربامج التلفزيون العراقي قدميًا لتعريف 

املواطنني بتلك ال�سيدليات اإذا ما تطلبت احلاجة اإ�سعاف احلاالت الطارئة يف اأوقات 
متاأخرة من الليل. االآن، وبعد تطور الو�سائل التكنولوجية احلديثة وتقدم املجتمع مل نعد 

جند �سيدليات خافرة يف بغداد، واقت�سر االأمر على وجودها منذ ال�سباح وحتى ال�ساعة 
احلادية ع�سرة قبل منت�سف الليل كحد اأق�سى يف بع�س مناطق بغداد.

 

ال�سيدليات اخلافرة 
و�سندان  احلاجة  مطرقة  بني 

الو�سع الأمني
ال�سيدليات  ب��ع��ودة  ي��ط��ال��ب��ون  امل��واط��ن��ون   
اخل��اف��رة يف اأح��ي��اء امل��دي��ن��ة ك��م��ا ك��ان��ت يف 
ال�سابق ل�سد حاجتهم من الدواء وامل�ستلزمات 
الطبية يف اأوقات حرجة ال ي�سعر مبرارتها اإال 
اأجل  من  لياًل  ال�سوارع  يف  باحثًا  بها  مر  من 

اإيجاد الدواء املنا�سب.

من  عدد  اآراء  ا�ستطلعت  ال�سبكة"  "جملة 
بغداد  من  متفرقة  مناطق  يف  ال�سيدليات 
وبع�س  واالخ��ت�����س��ا���س  ال�����س��اأن  ذوي  وم���ن 
ال�سيدليات  بعودة  طالبوا  الذين  املواطنني 

اخلافرة من جديد. 
ال�سيادلة  نقابة  يف  كانت  االأوىل  حمطتنا 

لنقيب  االأول  النائب  التقينا  حيث  بغداد  يف 
ال�����س��ي��ادل��ة ال�����س��ي��دالين ال��دك��ت��ور ح��ي��در 
نقابة  اإن  قائاًل:  حدثنا  ال��ذي  ال�سائغ  ف��وؤاد 
ال�سيدليات  لفتح  جاهدة  ت�سعى  ال�سيادلة 
املحافظات،  عموم  ويف  ب��غ��داد  يف  اخل��اف��رة 
البلد  �سهده  وم��ا   2003 ع��ام  اأح���داث  فبعد 

اأحمد �سمي�سم 
ت�سوير: ح�سني طالب



ويف هذا املو�سم اأنهى اأحتاد الكرة مو�سوع التاأجيالت واإطالة 
باإيقاف  فقام  امل�سابقات،  للجنة  االأندية  ومعار�سة  ال��دوري 
الدوري اإىل اإ�سعار اآخر اأو حلني حتقيق مطالب املتظاهرين، 
كما �سرح رئي�س جلنة امل�سابقات ع�سو احتاد الكرة العراقي 

علي جبار عندما قال :
اأندية طالبت بالإلغاء

مطالب  بتحقيق  اإال  تتم  ل��ن  ال��ك��روي  ال����دوري   اإق��ام��ة  اإن 
الكرة  احت��اد  اجتماع  نهاية  بعد  جبار  وذك��ر  املتظاهرين، 
واجلماهري  ال�سعب  ملك  هي  ال��دوري  م�سابقة  اإن  اأي��ام  قبل 
الريا�سية، ولدينا �سقف معني، بعده نقرر اآلية الدوري املمتاز، 
كبقية   ولي�س  واأم���ان،  اأم��ن  اإىل  يحتاج  ال���دوري  اأن  وال�سيما 
اجتماع  ركز يف  تفكرينا  اأن  واأ�ساف  االأخ��رى.  مرافق احلياة 
اإدارات  ا�ستحقاقات  بني  ال�سائك  املو�سوع  �ساأن  يف  االحت��اد 
االأندية واملدربني والالعبني، وهذا االأمر لي�س بيدي واإمنا 
واقع يعي�سه ال�سارع العراقي، اإذ طالبت بع�س اإدارات 
ي�سب  منها  والبع�س  ال��دوري،  باإلغاء  االأندية 
ما  نقدم  اأن  اأمتنى  االإلغاء يف م�سلحتها، 

هو خري لبلدنا.
ال��الع��ب��ني  ع��ق��ود  يتحمل  م��ن 

االأجانب؟
ح�سني  علي  امل��درب 
يف  ب���راأي���ه  اأدىل 
اأو  الدوري  اإلغاء 
عندما  ت��اأج��ي��ل��ه 
العراقية،  للكرة  قتل  هو  الي�سدق،  �سيء  ال��دوري  اإلغاء  قال: 
فاالأندية مبجملها ال توافق على اإلغاء الدوري اأو تاأجيله لفرتة 
طويلة، فهو يوؤثر باملبا�سر على ميزانيات االأندية، على �سبيل 
املثال هناك ناٍد معروف تعاقد مع العبني اأجانب وبعقود مالية 
مع  تعاقدت  والتي  اأخ��رى،  اأندية  على  ينطبق  واحلال  كبرية، 
اأم��وال  يتحمل  ومن  ال��دوري  يلغى  كيف  اإذن  اأجانب،  العبني 
�سرفت  التي  املبالغ  الكرة  احت��اد  يدفع  هل  عقودهم؟ 
االحت��اد  اأن  جيدًا  نعلم  ونحن  التظاهرات؟  بذريعة 
غري قادر على تكملة م�سابقة الدوري للنهاية، فكما 
يح�سل يف كل مو�سم يتاأخر الدوري الكروي اأكرث 

من �سنة كاملة وال ينتهي. 
دوري بال جمهور

القرغويل  نعيم  الريا�سي  ال�سحفي  ق��ال  فيما 
ب�����س��اأن امل��و���س��وع: ال ن��ع��رف م��ا ي���دور يف اأذه���ان 
االحتاد الكروي، وما عالقة التظاهرات 
ب����ال����دوري! اجل��م��ي��ع ط��ال��ب 

املباريات  لبع�س  تقدير  اأقل  على  جمهور  بال  ال��دوري  باإقامة 
حلني ا�ستقرار االأو�ساع، فاالحتاد لغاية االآن اليعرف، هل يلغي 
الدوري اأو يوؤجله اأو ماذا؟! لقد )داخت( االأندية العراقية يف 
مدربني  مع  تعاقدت  وغريها  ال�سرطة  فاأندية  االحت��اد،  عمل 
كروي  ملو�سم  ال��دوالرات  اآالف  ودفعت  فرقها  لقيادة  اأجانب 
واحد، بل اإن االأندية دفعت مقدمًا عقودًا كبرية لالعبيها للعب 
هذا املو�سم، حقيقة النعرف ما الغاية من هذه الت�سريحات 

النارية التي يطلقها االحتاديون حول اآلية الدوري. 
تربير الف�سل

الالعب الدويل ال�سابق طالب جلوب قال: اإن احتاد الكرة جلاأ 
اإىل هذه الطريقة من اأجل تربير الف�سل الذي اأ�ساب اأرجائه، 
بعد اإخفاق كامل يف قيادة املنظومة الريا�سية لكرة القدم، فقد 
الدول  اأ�سعف  اأ�سبحت  اإىل منحدر خطري حتى  اأو�سل كرتنا 
لكرة القدم تتفوق علينا، واأ�ساف جلوب اأن اإلغاء الدوري يلحق 
�سررًا كبريًا باالأندية العراقية من ناحية املبالغ املادية الكبرية 
التي تعاقدت االأندية فيها مع الالعبني واملدربني، ف�ساًل عن 
وحتى  االأوملبي،  اأو  الوطني  منتخبنا  مدرب  يختار  كيف  ذلك 
اإذا  كيف  املنتخب،  اىل  ل�سمهم  الالعبني  ال�سبابي،  املنتخب 
طبعًا  ال�سعوبة  غاية  يف  االأم��ور  ه��ذه  متوقفًا؟  ال��دوري  ك��ان 
للدوري  فرقها  وا�ستعدت  العدة  اأعدت  التي  لالأندية  بالن�سبة 
باأن  امل�سابقات  جلنة  رئي�س  كالم  اإىل  جلوب  واأ�سار  الكروي. 
هناك اأندية تريد اإلغاء الدوري وعلق عليه قائاًل :ال اأعتقد اأن 
هناك اأندية تريد اخلراب لناديها، وال�سيما اأن اغلب االأندية 
العراقية تعاقدت مع العبني ومدربني اأجانب بعقود كبرية جدًا 
فاقت الت�سورات فكيف تريد هذه االأندية اإلغاء الدوري! حقًا 
اأنه كالم الي�سدقه العقل واملنطق! فهم يريدون اإلغاء الدوري 
ل�سبب واحد فقط هو عدم ا�ستطاعتهم اإقامة الدوري، ال اأكرث 

وال اأقل!
الكرة العراقية.. اإىل الوراء

بينما كان لالعب الدويل هيثم ر�سيد راأي قال فيه: ال اأعتقد 
املو�سم  لهذا  الكروي  ال��دوري  اإلغاء  على  توافق  االأن��دي��ة  اأن 
االأندية  وقعتها  التي  العقود  مقدمتها  يف  تاأتي  كثرية  الأ�سباب 
مع الالعبني، املحليني او املحرتفني �سواء ومببالغ كبرية جدًا، 
املنتخبات  العبي  اختيار  يتم  كيف  هو  واملهم  الثاين  وال�سيء 
ال��دوري��ات  اإىل  امل��درب��ون  يذهب  ه��ل  ال���دوري؟  م��ن  الوطنية 
العربية الختيار الالعبني لتمثيل العراق؟! احلقيقة اأن احتاد 
ما حتقق  وهو  ال��وراء  اإىل  العراقية  الكرة  اإرج��اع  يريد  الكرة 
ال�سنوات املا�سية من حيث االنتكا�سات امل�ستمرة  فعاًل خالل 
االأجنبي  للمدرب  االنت�سارات  بع�س  ول��وال  العراقية،  للكرة 

كاتانيت�س لقراأنا ال�سالم على كرتنا. 

املتعارف عليه يف و�سطنا الريا�سي اأن م�سابقة الدوري 
الكروي العراقي تبداأ، وال اأحد يعرف متى تنتهي؟ بل 

ي�ستمر دورينا �سنة ورمبا اأكرث نتيجة التخطيط غري املربمج 
من قبل جلنة امل�سابقات يف احتاد الكرة، لقد حرّي دورينا 

خرباء الكرة االآ�سيوية والعاملية، بحيث تفوق على مو�سوعة 
غيني�س لالأرقام القيا�سية يف التاأجيالت،

 

 

الحتاد ي�سر على التاأجيل

مل�سلحة من
توقف الدوري الكروي العراقي

كتب / اأحمد رحيم نعمة
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واأكد مدرب املنتخب االإوملبي عبد الغني �سهد اأنه 
التاأهل  يف  حققناه  الذي  االإجن��از  لتاأكيد  ي�سعى 
على  بقوة  املناف�سة  يف  جانريو  ري��ودي  الأوملبياد 
املقبل  طوكيو  الأوملبياد  التاأهل  بطاقات  اإح��دى 
بني  الكبري  االإع���داد  الكبري يف  االخ��ت��الف  رغ��م 

البطولتني.
يف  ح��ال��ي��ًا  يع�سكر  املنتخب  اأن  �سهد  وا���س��اف 
للم�ساركة  حت�سريًا  االإم��ارات��ي��ة  عجمان  مدينة 
املقبل  العام  �ستنطلق  التي  االآ�سيوية  البطولة  يف 
مباراتني  �سيخو�س  الفريق  اأن  مبينًا  تايلند،  يف 
وديتني اأمام منتخبي االإمارات واأوزبك�ستان على 
اأمل اأن يخو�س لقاًء ثالثًا اأمام منتخب ال�سعودية 

يف تايلند قبل خم�سة اأيام من انطالق البطولة.
عوائق فنية 

وج��ود  م��ع  امل��ج��م��وع��ة  ب�سعوبة  اع���رتف  �سهد 
العبي  غياب  باحتمالية  املتمثلة  الفنية  العوائق 
ب�سبب  الفريق  عن  وال�سرطة  واجلوية  ال���زوراء 
والعربي  لالأول  بالن�سبة  االآ�سيوي  اال�ستحقاقني 
االحت��اد  مطالبًا  وال��ث��ال��ث،  ال��ث��اين  يخ�س  فيما 
بالتدخل حلل االأزمة قبل وقوعها تفاديًا حلدوث 

م�ساكل جّمة.
اأن  �سهد  اأك���د  ال��وط��ن��ي،  املنتخب  الع��ب��ي  وع��ن 
جتيز  ممن  الالعبني  من  ع��ددًا  �سملت  الدعوة 
مهند  وهم  البطولة،  يف  امل�ساركة  اأعمارهم  لهم 
جبار  وميثم  ه��ادي  و�سفاء  عبا�س  وع��الء  علي 

وحممد داود وحممد علي عبود.
ح�سني اخلر�سان: املهمة �سعبة 

ح�سني  االأومل���ب���ي  للمنتخب  االإع���الم���ي  املن�سق 
مهمة  تنتظره  الفريق  اأن  اإىل  اأ���س��ار  اخلر�سان 
املناخات  توفري  اجلميع  على  وينبغي  �سعبة، 
وهو  املر�سوم  الهدف  حتقيق  اأج��ل  من  املنا�سبة 
تكرار  واإع��ادة  املقبل  طوكيو  اأوملبياد  اإىل  التاأهل 

اإجناز اأوملبياد ريودي جانريو.
جيدة  اإع��داد  بفرتات  حظي  الفريق  اأن  واأ�ساف 
للمنتخبات  دي  الفيفا  اأي��ام  مع  متزامنة  جاءت 
حاجة  كبري  ح��د  اإىل  ك�سفت  االأوىل  الوطنية 
املنتخب  الع��ب��ي  م��ن  ب��ع��دد  لال�ستعانة  ال��ف��ري��ق 
اأع��م��اره��م  لهم  ال��ع��راق��ي مم��ن جتيز  ال��وط��ن��ي 

امل�ساركة يف البطولة.
من  الثالثني  يف  �سيغادر  الفريق  اأن  اإىل  واأ�سار 

يخو�س  اأن  اأمل  على  تايلند  اإىل  اجل��اري  ال�سهر 
لقاًء اأخريًا اأمام نظريه ال�سعودي يف اآخر مباراة 
جتريبية يخو�سها قبل انطالق املعرتك االآ�سيوي 

الكبري.
 اأزمة جديدة

التحاق  على  ال�سرطة  نادي  اعرت�س  جهته،  من 
الالعب �سفاء هادي ب�سفوف املنتخب االأوملبي. 
وقال املدرب امل�ساعد اأحمد �سالح اإن اجلهازين 
الفني واإالداري اتفقا على منع �سفاء هادي من 
يعاين  الفريق  لكون  االأوملبي  باملنتخب  االلتحاق 
عطوان  اأجمد  االآخ��ر  االرتكاز  العب  اإ�سابة  من 
بطولة  يف  الوطني  املنتخب  مع  م�ساركته  اأثناء 

خليجي 24.
ول��دي��ن��ا  ب�����س��ف��اء،  ن��ف��رط  اأن  وت���اب���ع: ال مي��ك��ن 
ا�ستحقاق قريب يف بطولة كاأ�س حممد ال�ساد�س 
ال�سباب  مع  ال�سرطة  و�سيلعب  االأبطال.  لالأندية 
ال�سهر  م��ن  وال��ع�����س��ري��ن  ال��ث��ال��ث  ال�����س��ع��ودي يف 
اجل����اري يف ذه����اب رب���ع ن��ه��ائ��ي ك��اأ���س حممد 

ال�ساد�س لالأندية االأبطال.
وت�سم قائمة املنتخب االأوملبي العراقي كاًل من:

املرمى  وح�سام مهدي حلرا�سة  اإبراهيم  اإري��ان   
رائ��د  وح�سن  رع��د  وع���الء  اإي���اد  العبا�س  وع��ب��د 
ومنتظر �ستار وريا�س بول�س خلط الدفاع واأحمد 
واإيهاب  عبد الرزاق وعلي قا�سم واأمري العماري 
نا�سر وح�سن عبد الكرمي وح�سني جبار ومهدي 
حميد وحممد مزهر و�سادق زامل و�سجاد ح�سني 
وحممد  الو�سط  خلط  علوان  جبار  و�سجاد  عبد 
قا�سم ن�سيف ومراد حممد وعمر عبد الرحمن 
منتخبنا  وك��ان  الهجوم.  خل��ط  رم�سان  ووك���اع 
الت�سفيات  يف  جمموعته  اج��ت��از  ق��د  االأومل��ب��ي 
على  مت�سدرًا  اآ�سيا  لنهائيات  املوؤهلة  التمهيدية 
ح�ساب اإيران وتركمان�ستان واليمن بعد اأن جمع 
�سبع نقاط من فوزه على اليمن بخما�سية نظيفة 
مع  والتعادل  نظيفني  بهدفني  تركمان�ستان  وعلى 
اأوىل  االأومل��ب��ي  منتخبنا  و�سيلعب  �سلبيا.  اإي��ران 
مبارياته يف نهائيات اآ�سيا اأمام نظريه االأ�سرتايل 
يف ال��ث��ام��ن م��ن ك��ان��ون ال��ث��اين امل��ق��ب��ل، يف حني 
البحرين يف احلادي ع�سر من  منتخب  �سيواجه 
ال�سهر نف�سه، و�سيختتم مبارياته مبواجهة البلد 

امل�سيف تايلند يف الرابع ع�سر منه.

 دخل منتخبنا 
االأوملبي العراقي 
مع�سكرًا تدريبيًا 
يف مدينة عجمان 
االإماراتية ا�ستعدادًا 
لنهائيات اآ�سيا 
االأوملبية حتت �سن 
23 عامًا، اإذ اأوقعته 
القرعة يف جمموعة 
�سمت منتخبات 
اأ�سرتاليا وتايلند 
والبحرين. 

 

والت�سفيات الآ�سيوية املوؤهلة 
لأوملبياد طوكيو 

منتخبنا الأوملبي

 علي اخلر�سان
�سهد:

ن�سعى لتكرار اإجناز 
ريو مرة اأخرى
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توؤكد  الفريق  مع  حققها  التي  اجليدة  النتائج 
املو�سم  لكن يف هذا  امل��درب،  براعة ومتيز هذا 
معه  التعاقد  بعد  الفريق  عن  الرحيل  نعمة  قرر 
من قبل اإدارة نادي ال�سناعات الكهربائية.. عن 
�سبب تركه للحدود واأمور اأخرى حدثنا عنها يف 

هذا احلوار:
*ماذا حققت للحدود املو�سم املا�سي؟

املو�سم  ن��ادي احل���دود  ت��دري��ب��ي  فريق  -خ��الل 
بها  اأ���س��اد  جيدة  نتائج  للفريق  حققت  املا�سي 
متفوقًا  ال�سابع  املركز  اإىل  و�سل  بحيث  اجلميع 

على فرق كبرية تفوقه يف االإمكانيات املادية. 
*���س��ب��ب ان��ت��ق��ال��ك م���ن احل������دود اإىل 

ال�سناعات الكهربائية؟ 
-اأك���������نُّ ك����ل ال��ت��ق��دي��ر 
للهيئة  واالح��������رتام 

االإداري��������ة 

لنادي احلدود وعالقتي طيبة معهم، لكن �سبب 
انتقايل هو اختالف يف وجهات النظر مع االإدارة 

بخ�سو�س الالعبني  .
*كيف وجدت فريق ال�سناعات الكهربائية؟

--فريق ال�سناعات من الفرق الكروية املعروفة 
يف ال���دوري ال��ك��روي ال��ع��راق��ي، وخ��الل قيادتي 
بهذ  للنهو�س  اخلطط  و�سعت  املو�سم  ه��ذا  له 
عن  يختلف  فريق  خلق  وكيفية  الفتي  الفريق 
املوا�سم املا�سية واأن يكون �سمن الفرق الع�سرة 
يف الرتتيب، واحلمد لّلة لغاية االأن الفريق ي�سري 
يف الطريق ال�سحيح، نحن االآن  يف املركز الرابع 
بهّمة  ال���16  للدور  و�سلنا  الكاأ�س  م�سابقة  ويف 

الالعبني.
* جت���رب���ت���ك م����ع ن���ف���ط ال���و����س���ط واحل������دود 
الفرق  ه��ذه  مابني  تراها  كيف  وال�سناعات.. 

وماهو الفارق تدريبيًا؟ 
مهم  التدريبي  اال�ستقرار  اأن  االأك��ي��د  -ال�سيء 
جدًا لكل مدرب من اأجل اأن يفهم 
الالعبون اأ�سلوبه التدريبي، كذلك 
خ�سائ�س  ع��ل��ى  امل�����درب  ي��ت��ع��رف 
ذلك  �سوء  ويف  الالعبني،  و�سفات 
ي�ستطيع اأن ي�سع االأ�سلوب املنا�سب، 
لكن ب�سبب مزاجية االإدارات وعدم 
يف  التدخل  واأي�سًا  للمدرب  وق��ت  اإع��ط��اء 

وال�سغوطات  عمله 
االأخ�����رى ن��الح��ظ ع���دم ا���س��ت��ق��رار 
ل��الأ���س��ف فقط يف  م��ا يح�سل  وه���ذا  امل��درب��ني، 
املو�سم  بداية  يف  نحن  والدليل  الكروي،  دورينا 
من  للمدربني،  اأ�سماء  خم�سة  تغريت  ال��ك��روي 
اأكرب يف  للمدرب جتربة  يعطي  هو  اأخرى  ناحية 

كيفية التعامل مع االإدارات املختلفة. 
*ما ال�سعوبات التي يواجهها فريق ال�سناعات؟ 
وال��ظ��روف  ال�سعوبات  م��ن  الكثري  -تواجهنا 
عدم  ب�سبب  جدًا  خانقة  مالية  واأزم��ة  القاهرة، 
املالية  م�ستحقاتهم  وامل��درب��ني  الالعبني  ت�سلم 
عن  ال�سناعة  وزارة  وامتناع  اأ�سهر،  ثالثة  منذ 
دعم النادي وهي اجلهة الداعمة له ر�سميًا،  كل 
هذه االمور توؤثر على حالة الالعبني وحتى على 

م�ستوى اللعب. 
*هل توؤثر التوقفات على اأداء الالعبني وم�سرية 

الدوري؟
-نعم، كرثة التوقفات توؤثر فينا جميعًا: الالعبني 
الكثري  تعرقل  التوقفات  هذه  التدريبي،  والكادر 
يف  الن��ك��ون  اأك��ي��د  ال��وق��ت،  وترتيب  املواعيد  م��ن 
احلالة الطبيعية، لكن نلجاأ نحن والفرق االأخرى 
نكون  كي  بيننا  فيما  ال��ودي��ة  املباريات  الإج���راء 
م�ستعدين اإذا ما ا�ستاأنف دورينا اللعب.. تبعات 

ويكون  نهايته  موعد  على  التوقف  ه��ذا 
طوياًل مثل كل مو�سم يبداأ والندري متى 

ينتهي؟ 
*رايك بالتحكيم العراقي؟

-التحكيم جيد يف العراق، لكن ثقافة 
الالذع  والنقد  الكبري  واالنفالت  اجلمهور 
من قبل االإعالم على التحكيم اأ�سهم ب�سكل كبري 
باالأخطاء التحكيمة القاتلة، والدليل اأن حكامنا 
لكنهم  التحكيم اخلارجي،  م�ستوى  على  جيدون 

يرتكبون االأخطاء يف امل�سابقات املحلية للكرة. 
*مبن تاأثرت من املدربني؟ 

باملدرب  ت��اأث��رت  ولكني  امل��درب��ني،  من  -الكثري 
اأيوب اأودي�سو. 

*هل تتابع الكرة العاملية؟ 
-نعم، بحكم عملي وقربي من الكرة اأتابع ب�سكل 

كبري جميع الدوريات االأوروبية.
*هل تتوقع اأن يتاأهل منتخبنا الوطني للنهائيات 

وماهي حظوظه يف التاأهل؟ 
_ التاأهل يف راأيي �سعب جدًا ب�سبب التخبطات 
موؤ�س�سات  ب��ني  والتقاطعات  الكبرية  االإداري����ة 
الدولة من اأجل م�ساحلهم اخلا�سة على ح�ساب 
منتخب الوطن، لكن مع هذا منتلك العبني على 
االهتمام  يجب  �سغرية  وباأعمار  جيد  م�ستوى 
الكت�ساب  قوية  ف��رق  مع  مباريات  وتوفري  بهم، 
االأخ��رية  فاملباراة  للمنتخب،  الق�سوى  الفائدة 
ملنتخبنا اأمام البحرين كانت مهمة جدًا لو حتقق 
لكن  �سك،  ب��دون  متاأهاًل  منتخبنا  لكان  الفوز 
نتمنى  كنا  معقدة،  ح�سابات  يف  اأدخلنا  التعادل 
القدم،  كرة  هي  هذه  لكن  البحرين  على  الفوز 

الريا�سية  ال�ساحة  عمومًا 
االأخري  الفوز  والدليل  باملواهب  مليئة  العراقية 
القطري  املنتخب  على  �سباب  بالعبني  لالأ�سود 

بطل اآ�سيا. 
*رايك باملحرتف يف الدوري العراقي؟ 

�سيئًا،  للفريق  ي�سيف  الذي  االحرتاف  مع  اأنا   -
اأ�سافوا  اأن يكون عبئًا عليه، هناك حمرتفون  ال 
وغريهم مل ي�سيفوا، ويبقى العبنا املحلي اأف�سل 

منهم من غري ذكر االأ�سماء.
مع  اأم  املحلي  اأم  االأجنبي  امل��درب  مع  اأنت  *هل 

االأف�سل؟ 
االأجانب  املدربني  كل  فلي�س  االأف�سل،  مع  اأن��ا   -
يعطون نتائج اإيجابية، وحتى مدربنا املحلي لديه 
الرنج�سية يف التدريب، لهذا اأنا مع االأف�سل من 
النتائج  نتائج ملمو�سة يف  والذي يعطي  املدربني 

داخل امللعب. 
* ماذا ميثل لك امل�سجع واجلمهور الريا�سي؟ 

فهويعطي  املبارة  متعة  هو  الريا�سي  -اجلمهور 
حافزًا لالعبني لتاأدية واجبهم يف امللعب .

*هل حققت طموحك الريا�سي؟ 
-اأنا م�ستمر يف م�سريتي الريا�سية وال اأقف عند 

حد، وطموحي م�ستمر لغاية اعتزايل. 
* كلمة اأخرية.. 

دائمًا  تواكب  والتي  ال�سّباقة  ملجلتكم  -�سكرًا 
احلدث الريا�سي.

مدرب �ساب ا�ستطاع اأن ينجح يف مهمته التدريبية مع اأغلب الفرق التي اأ�سرف 
على تدريبها، وال�سيما النجاحات الكبرية مع فريق نادي احلدود خالل 

قيادته الأكرث من مو�سم كروي. ويعد عادل نعمة من اأف�سل املدربني الذين 
اأ�سرفوا على تدريب فريق نادي احلدود،

 

لل�سبكة:  عادل نعمةاملــــــدرب
ال�ساحة الريا�سية العراقية 

تزخر باملواهب

بغداد / اأمرية حم�سن  
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اعداد:جملة ال�سبكة
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ي��ق��ول وال���د ال��الع��ب ف��ات��ي: ح�����س��رت اإىل 
اإ�سبانيا وعمر فاتي 6 اأو 7 �سنوات، ح�سرت 
اأنه يلعب كرة  اأعرف  اأكن  اأنا قبل ذلك ومل 
القدم، اأبلغني اجلميع مبهارته وقدرته على 

املراوغة. 
رغ���م اأن���ه اأ���س��ب��ح اأح����دث الع���ب ي���ربز من 
املهاجم  لكن  لل�سبان،  بر�سلونة  اأكادميية 
ال�سغرية  ه��ريي��را  مدينة  يف  ن�ساأ  ال�ساب 
الواقعة على ُبعد 120 كيلومرًتا من اإ�سبيلية 

وبداأ م�سريته هناك.
ب��داأت  حتى  طوياًل  وقًتا  االأم��ر  ي�ستغرق  مل 
حوله  حت��وم  اإ�سبانيا  يف  ال��ك��ربى  االأن��دي��ة 
اهتمامهما  وبر�سلونة  مدريد  ري��ال  واأب��دى 

بالطفل البالغ عمره 9 �سنوات حينها.
ا  ق���ّدم عر�سً وق���ال وال�����ده: ري���ال م��دري��د 
االأخ��ري  لكن  بر�سلونة،  م��ن  اأف�سل  مالًيا 
العقد  ومعهم  منزيل  اإىل  م�سوؤوليه  اأر�سل 
االأم��ر  اإ�سبيلية  اكت�سف  عندما  واأقنعوين، 

اللعب  من  جنلي  وحرموا  م�سوؤولوه  ب  غ�سِ
ملدة عام.

فاتي واملوهبة
مل يكن ف��ات��ي وح���ده امل��وه��وب ال��وح��ي��د يف 
العائلة، اإذ يلعب �سقيقاه االأ�سغر واالأكرب يف 
ا. واأُعري براهيما )21 عاًما(  بر�سلونة اأي�سً
االأ�سغر  �سقيقه  يلعب  بينما  ك��االه��ورا  اإىل 
تياغو جنل  جوار  اإىل  الماي�سا  اأكادميية  يف 

ليونيل مي�سي.
املهاجم  وّق��ع  ال��ن��ادي  بثقة  لتمتعه  ون��ظ��ًرا 
عقًدا موؤخًرا يبقيه يف بر�سلونة حتى 2022 
يت�سمن �سرًطا جزائًيا يبلغ مئة مليون يورو.
وا�ستدعاه املدرب اإرن�ستو فالفريدي للفريق 
�سواريز  ولوي�س  مي�سي  اإ�سابة  بعد  االأول 
حتت  فريق  مع  تاألقه  بعد  دميبلي  وعثمان 
19 عاًما يف فرتة االإعداد للمو�سم رغم اأنه 
اأ�سغر من معظم زمالئه يف هذا الفريق ب�3 

�سنوات.

اأ���س��ب��ح ف��ات��ي اأ���س��غ��ر الع���ب ي�����س��ارك مع 
فقط  يوًما   20 بفارق  ال��دوري  يف  بر�سلونة 
مع  ���س��ارك  ال���ذي  مارتينز  في�سينتي  بعد 
يف  عاًما   16 عمره  وكان  الكتالوين  الفريق 

فرتة االأربعينات.
االإ�سباين  ال�سفر  ج��واز  على  اأن�سو  ح�سل 

لي�سبح باإمكانه امل�ساركة مع املاتادور.
ملنتخب  لال�ستدعاء  مر�سحًا  فاتي  وب��ات 
مناف�سات  خلو�س  �سنة   17 حتت  اإ�سبانيا 
يف  اإقامتها  املقررة  للنا�سئني  العامل  كاأ�س 
اأك��ت��وب��ر و17  ال��ربازي��ل يف ال��ف��رتة ب��ني 26 
نوفمرب فيما ال يرغب نادي بر�سلونة 

يف ال�سماح له بال�سفر.
اإىل  بر�سلونة  اإدارة  ومت��ي��ل 
االإبقاء على الالعب وال�سيما 
العنا�سر  م��ن  اأ���س��ب��ح  اأن���ه 
االأول  ال��ف��ري��ق  يف  امل��ه��م��ة 
ال��ت��ط��ور،  اإىل  وي���ح���ت���اج 
مع  وج���وده  اأن  ع��ن  ف�ساًل 
التوقيت  للنا�سئني يف  اإ�سبانيا  منتخب 

احلايل �سيعيق قدراته.
وك���ان ف��ات��ي ق��د ت��األ��ق م��ع ب��ر���س��ل��ون��ة حني 
الليغا  اآخر يف م�سابقة  و�سنع  �سجل هدفني 

االإ�سبانية. 
يحتاج  فاتي  اأن  فالفريدي  امل��درب  وي��درك 
االن�سجام  اأج��ل  من  الوقت  من  املزيد  اإىل 
اأج��ل  م��ن  والتطور  االأول  الفريق  م��ع  اأك��رث 
ت�سكيلة  يف  اأ�سا�سي  مقعد  على  احل�سول 

بر�سلونة.
وال ترى اإدارة بر�سلونة اأي خطر ب�ساأن رحيل 
فاتي عن الفريق، خا�سة اأنه ي�سعر بالراحة 
هو  وكيله  اأن  ع��ن  ف�ساًل  بر�سلونة  داخ���ل 
مزيدًا  ي�سفي  ما  وهو  مي�سي  ليونيل  �سقيق 

من الطماأنينة.
لي�سبح  فاتي  بر�سلونة جتديد عقد  ويعتزم 
�ستقرر  فيما  اأط��ول،  لفرتة  بر�سلونة  داخ��ل 
االإدارة رفع الراتب اخلا�س به اإذا ما تطور 
اأكرث واأ�سبح من العنا�سر التي ال غنى عنها 

داخل الفريق.

اأ�ــــــســــــغــــــر لعــــــــــب يف 
الدوري الإ�سباين

م�ستقبل بر�سلونة القادم
اأن�سو فاتي..

  دخل اأن�سو فاتي تاريخ بر�سلونة من خالل الفوز 2/5 
على ريال بيتي�س عندما اأ�سبح ثاين اأ�سغر العب يف 
تاريخ النادي الكتالوين ي�سارك مع الفريق يف دوري 
الدرجة االأوىل االإ�سباين لكرة القدم وعمره 16 عاًما.  
ولد اأن�سومان فاتي يف غينيا بي�ساو، الدولة ال�سغرية 
الواقعة يف غرب قارة اإفريقيا، يف ت�سرين الثاين 2002 
ثم انتقل اإىل اإ�سبانيا حيث ا�ستقر والده بوري.

 

 



وعزمية توفيق

وجيم

عفيفة ا�سكندر

�ـــســـني

ــــرام عــنــد  ــــغ ـــيـــد ال اأنـــا�ـــس
قدماء امل�سريني

بقلم �سائحة اأوروبية يف 
القرن التا�سع ع�سر:

ـــداد ـــغ ب
ن�ساء

 

 

ماحتتاجه جميالت بغداد: 
الفكر والتعليم

زيـنـة البغداديات: حرير وخيوط 
ذهب وعيون �ساحرة

االي������ام

ارشيف واعداد عامر بدر حسون



اختارتهما "النقطة الرابعة" لل�سفر اإىل هوليود 
واختارتهما  ال��ع��راق  ع��ن  ق�سري  فيلم  لتمثيل 
الكواكب لالإجابة على اأ�سئلة كل منهما لالأخرى.

ب�سرعة  االأ�سئلة  على  جتيبي  اأن  اأرج��و  عفيفة: 
وبدون تفكري!

عزمية: وملاذا ال اأكون اأنا ال�سائلة واأنت املجيبة؟
عفيفة: ال.. اأنا يف االأول!

عزمية: طيب يا �ستي.. تف�سلي!
عفيفة: عمرك كام؟

جاوب�س  ما  غريب  تغني" �سوؤال  "وهي  عزمية: 
عليه!!

عفيفة: ليه؟
عزمية: "وهي تغني اأي�سًا" كده كده.. اأنا طبعي 

كده!
قافية  الدخول يف  ال  اأج��وب��ة..  اأري��د  اأن��ا  عفيفة: 

االأغاين..
عزمية: حا�سر!

عفيفة: وليه عملتي اآرتي�ست؟
عزمية: ق�ساء وقدر..

كنت  م��اذا  "اآرتي�ست"  تكوين  مل  ول��و  عفيفة: 
تتمنني اأن تكوين؟!

عزمية: بر�سه اآرتي�ست!
عفيفة: وملاذا؟

عزمية: الأنني خلقت يف جو فني، ون�ساأت والفن 
يف دمي، ثم اأين اأحب الفن واأهل الفن وجمالت 

الفن!
عفيفة: هل مثلت يف ال�سينما قبل االآن!

اإنتاج  اأول  يف  االأول  ال��دور  مثلت  نعم..  عزمية: 
�سينمائي يف العراق، وهو فيلم "عليا وع�سام".. 

هل تذكرينه؟!
عفيفة: نعم، ولكن هل تعتقدين اأنك جنحت؟

عزمية: جنحت حمليًا!!
عفيفة: وهل تعتقدين اأنك �ستنجحني يف هوليود؟

عزمية: هذا لي�س كثريًا على اهلل!

�سافرت  اإذا  العراق  اإىل  �ستعودين  وهل  عفيفة: 
اإىل هوليود؟

عزمية: طبعًا.. هل �سمعت اأن اإن�سانًا ال يحب اأن 
يرجع اإىل وطنه مهما طال عليه الزمن؟

منك  ال�سينمائية  ال�سركات  طلبت  واإذا  عفيفة: 
اأن ال تعودي؟

عزمية: لوقتها فرج!
عفيفة: ما هي اأول اأغنية لك؟

عزمية: واهلل ماين فاكرة!
عفيفة: واأحب اأغنية اإىل قلبك؟

عزمية: يا ولد يا اأ�سمر يابو �سامه!
عفيفة: اأي املغنني امل�سريني حتبني اأن ت�سمعي؟!

ك��ارم  ال��رج��ال  وم��ن  كلثوم،  اأم  طبعًا  ع��زمي��ة: 
حممود!

عفيفة: ومن حتبني من املمثلني؟
عزمية: زكي ر�ستم وعبا�س فار�س، ثم معبودتي 

الفاتنة فاتن حمامة!
عفيفة: اأي نوع من الرجال تف�سلني؟

عزمية: الرجل القوي ال�سديد!
عفيفة: وملاذا مل تتزوجي حتى االآن؟

عزمية: اإيه؟ انت فاكراين كبرية يف ال�سن.. اأنا 

عمري ع�سرين �سنة بالتمام والكمال!
عفيفة: وهذا عز الزواج...

ال�سوؤال..  نف�س  اأ�ساألك  اأقدر  اأنا  طيب،  عزمية: 
ملاذا مل تتزوجي حتى االآن؟

عفيفة: اأنا متزوجة فعاًل.
عزمية: متزوجة؟ ممن؟

عفيفة: الفن!
عزمية: بال�سبط.. واأنا تزوجت الفن اأي�سًا!!

عفيفة: عال.. يعني احنا �سراير.
وهنا اأم�سكت عزمية القلم والورق وبداأت ت�ساأل:

عزمية: واأنت عمرك كام؟
عفيفة: قدمية..

عزمية: طيب ونف�سك يف اإيه؟
عفيفة: نف�سي اأو�سل لهوليود وال�سما زرقا!!

عزمية: وهل �سبق اأن مثلت يف ال�سينما؟
مع  "القاهرة-بغداد"  فيلم  يف  نعم..  عفيفة: 

مديحة ي�سرى وحقي ال�سبلي..
عزمية: وهل جنح الفيلم؟

ثانيًا  فيلمًا  ملثلت  جن��ح  ل��و  ال..  طبعًا  عفيفة: 
وثالثًا وعا�سرًا اأي�سًا، ولكن اي�س نعمل يف البخت 

والن�سيب؟!
عزمية: معلي�س يا اأختي، �سدي حيلك!

عفيفة: اأنا �سديته من زمان!
يف  �ستنجحني  اأن����ك  ت��ع��ت��ق��دي��ن  وه���ل  ع��زمي��ة: 

هوليود؟
عفيفة: و�سليني اإىل هناك اأواًل ثم ا�ساأليني!!

عزمية: ما هي اأ�سهر اأغنياتك؟
عفيفة: يف م�سر اأغنية "عمي يا بياع الورد"!

عزمية: ويف العراق؟
عفيفة: بر�سه "عمي يا بياع الورد"!

عزمية: هل حتبني النكت؟
عفيفة: طبعًا..

التي  النكت  لنا  وتذكرين  ت�سمحني  هل  عزمية: 
�سمعت بها اأخريًا؟

عفيفة: ذاكرتي �سعيفة ال اأحفظ �سيئًا..
عزمية: طيب، وما هي اأعز اأمنية لديك؟

وتروحي  واالأج��وب��ة،  االأ�سئلة  تقفلي  اأن  عفيفة: 
بيتكم بقى!!

مودعة  الكرمية  زائرتها  تو�سل  عفيفة  "وقامت 
اإياها بالتمنيات الطيبة".

اختارتهما "النقطة الرابعة" 
لل�سفر اإىل هوليود:

وعزمية توفيق

وجيم

عفيفة ا�سكندر

�ـــســـني

بغداد/ من مندوب الكواكب اخلا�ش

كان امل�سريون القدماء يقد�سون احلب ويكربون العاطفة التي تنم عنه كما تقد�سه 
ال�سعوب الراقية، وكانوا اإذا ما دفنوا �سخ�سًا عزيزًا ي�سمون اإىل االأدوات والتحف 
يف  اجلديد  مقامه  يف  املحبوب  الراحل  يجد  لكي  الغرام،  واأنا�سيد  احلب  اأغ��اين 
ره باحلبيبة او اخلطيبة او الزوجة، ويجعل اأوقات فراغه حلوة  العامل االآخر ما يذكِّ
االأحياء  م�ساكن  بقايا  املنقبون يف  عليها  التي عرث  االأنا�سيد  لذيذة. ويف جمموعة 
احلياة  نواحي  من  لكثري  ناطقة  �سورة  لر�سم  يكفي  ما  االأقدمني  من  واالأم���وات 
اإن املراأة  اأنا�سيد الغرام ما يجعلنا نقول  امل�سرية القدمية. وقد جمع العلماء من 

امل�سرية حت�سن االإغراء واالإغواء كاأختها يف كل ع�سر وم�سر.
على  اال�ستحمام  اأحلى  وما  النهر..  اىل  اأثرك  على   ال�سري  اأحلى  ما  حبيبي  "يا 
مراأى منك يف املياه الزرقاء، اأريد اأن اأدعك ترى اآيات اجلمال التي اأت�سربل بها، 
واأغو�س يف املاء  النهر  اأنزل اىل  اإنني  املياه،  بللته  ال�سفاف وقد  الرداء  من خالل 
معك جنبًا اىل جنب. واأخرج اأي�سًا من النهر واملاء معك، ويف يدي �سمكة حمراء ما 
اأجملها بني اأناملي! تعال، اقرتب وانظر اإيل". هذا ما تقوله الفتاة العا�سقة للفتى 
اأيامنا هذه  الزمن. ويف  العا�سقني يف ذلك  النيل حمطة رحال  العا�سق. و�سواطئ 
اي�سًا.. فعلى �سفافه، واأمام �ساطئه، يجل�س اأ�سرى احلب والغرام، فريتلون اأنا�سيد 
احلب ويتبادلون االبت�سام ويرت�سفون القبالت. ا�سمع ما يقوله الفتى العا�سق الذي 

يبعث احلب يف قلبه �سجاعة واإقدامًا يجعالنه يهزاأ باخلطر ويحتقر ال�سعاب:
يقطع  النهر  ذراع  وبينه  وبيني  مقيم،  الثانية  ال�سفة  على  حبيبتي  غرام  "اإن 
الرملية  اجلزيرة  على  منبطح  مت�ساح  وهناك  اليه.  الو�سول  دون  ويحول  ال�سبيل 
اإقدامًا عن  اإن قلبي ال يقل  املياه،  تيار  النهر واأخو�س  اأنزل اىل  ال�سغرية. لكنني 
هو  حبيبتي  وحب  قدماي..  تطاأها  ياب�سة  اأر���س  كاأنها  باملياه  اأ�سعر  التيار.  ذلك 
باملياه  اأبايل  ال  ويجعلني  �سيء  كل  جماله  يف  يفوق  فحبها  القوة.  هذه  يف  الباعث 

وتيارها وبالنهر وحماطرخ وبالتما�سيح وخمالبها".
ذراع  الولهان  الفتى  يقطع  اأن  بعد  الثانية،  ال�سفة  على  العا�سقان  يجتمع  واأخ��ريًا 

النهر �سباحة وهناك يتعانق االثنان.
طربًا  ال�سلوع  بني  فريق�س  قلبي  الفرح  ميالأ  علي  مقبلة  حبيبتي  اأرى  "عندما 
وحبورًا.. افتح ذراعي لكي اأ�سمها اىل �سدري واأقبلها. اإن قلبي ل�سعيد اىل االأبد 

الأن ملكته مقبلة علي وعندما اأعانقها اأ�سعر باأنني يف عامل ال�سعادة اأقيم".
ولعل االأن�سودة التالية من اأبدع االأنا�سيد التي عرث عليها املنقبون:

النهر بال مياه ال قيمة له..
وهل ي�سمى النهر بال مياه نهرًا؟

الغرام  يلجه احلب وتتالطم يف جوانبه خ�سمات  اإذا مل  يا حبيبي:  القلب  وهكذا 
فاإنه ي�سبح كالنهر الذي ال ت�سري يف واديه مياه، القلب اخللي ال يحق له اأن ي�سبه 

ببقية القلوب، واأنت يف قلبي يا حبيبي كاملياه يف النهر.
اأن قلبينا مفعمان  االأوىل  للمرة  اأدركنا  االآلهة حيث  تعال معي، ولن�سرع اىل مقام 

باحلب.

ــــرام عــنــد  ــــغ ـــيـــد ال اأنـــا�ـــس
قدماء امل�سريني
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ف�ت�ح�ول  �س�ع�وره�ّن  �س�ب�غ  اإىل  دف�ع�ه�ن  ال��ّس�يئ 
االأح�م�ر  ال�ب�ّني  م�ن  ن�وع  اإىل  ال�الم�ع  ال��ّس�واد 

ال��ّس�دي�د ال�ق�ب�ح.
ورغ�م اأّن م�ظ�ه�ر م�ج�م�وع�ة ال�ّن��س�اء ج�ّذاب، اإال 
اأن �س�ح�ب�ته�ّن ال م�ت�ع�ة ف�ي�ه�ا وال ت��س�وي�ق! فق�د 
�م�ت ب�ا�س�ت�م�رار، ول�م ي�ظ�ه�ر ع�لى  ال�ت�زم�ن ال��سّ
ت�ع�ب�ي�ر  وال  ان�ف�ع�ال  ال  م�ن�ه�ّن  واح�دة  اأّي�ة  وج�ه 
ب�ه�ارات  اإىل  ي�ح�ت�ج�ن  وه�����ّن  ع�اط�ف�ة،  ع�ن 
ل�م  ال�ب�ل�د  ف�ب�ن�ات  وال�ت�ع�ّل�م،  ال�ف�ك�ر   : ال�ح�ي�اة 
ت�ع�ل�ي�م�ه�ّن  و�س�ي�ك�ت�م�ل  �س�ي�ئ�ًا!  ي�ع�ل�م�ون�ه�ّن 
ال�ق�راءة  ع�لى  ق�����ادرات  ي��س�ب�ح�ن  ع�ن�دم�ا 
ب�ل�غ�ات�ه�ّن )االأرم�ن�ي�ة اأو ال�ع�رب�ي�ة(، ول�ك�ن ح�ّتى 
ل�و ت�و�س�ل�ن اإىل ذل�ك، ف�ه�ل �س�ي�ج�دن م�ا ي�ق�راأن 

م�ا ع�دا ال�ك�ت�ب ال�ّدي�ن�ي�ة؟"
زيـارة لـحـريـم الـبـا�سـا:

ع�ّدة  الأّي�ام  ب�ه�ا  ق�م�ت  ب�زي�ارة  ت�م�ت�ع�ت  وق�د   
وك�ان�ت  ال�����ب�����ا���س�����ا.  ح�����ري�����م  اإىل  ذل�����ك  ب�ع�د 
ال�ّن��س�اء ث�رث�ارات �س�اح�ك�ات م�ل�ي�ئ�ات ب�ال�م�رح 
م�ا  ت�ق�ري�ب�ًا  ت�ج�اوزن  اأّن�ه�ّن  ح�ّد  اإىل  وال�م�زاح، 

اأت�ح�ّم�ل�ه!
�رن   ووج�دت خ�م��س ع��س�رة م�ن�ه�ّن ك�ّن ق�د ت�ح��سّ
م�ث�ل  ث�ي�اب�ه�ّن  اأب�هى  ول�ب��س�ن  وت�زّي�ّن  ل�زي�ارتي، 
واالإخ�ت�الف  و�س�ف�ت�ه�ا.  اأن  �س�ب�ق  اّل�تي  ت�ل�ك 
اّل�ذي ارت�دي�ن�ه ف�وق  ال�ق�ف�ط�ان  اأّن  ال�وح�ي�د ه�و 
ع�ّم�ا  ي��س�ّف  ق�م�ا�س  وم�ن  اأق��س�ر  ك�ان  ال�ّث�ي�اب 
ري��س  ي�زي�ن�ه�ا  ك�ان  ع�م�ائ�م�ه�ّن  واأّن  ت�ح�ت�ه، 

ن�ع�ام. ول�م اأَر ب�ي�ن�ه�ّن واح�دة �س�دي�دة ال�ج�م�ال. 
ف�ي�ه�ّن  ف�ل�ي��س  اأع�ي�ن�ه�ّن،  يف  ح�الوة  ع�دا  وم�ا 

ن�ب�ل وال ت�ق�اط�ي�ع وج�وه م�ع�ّب�رة.
�ي�في اّل�ذي ا�س�ت�ق�ب�ل�ت�ني ال�ّن��س�اء  وال�ح�ري�م ال��سّ
ف�ي�ه ح��س�ن ال�ب�ن�اء، ح��س�ب االأ�س�ال�ي�ب ال�ح�دي�ث�ة 
ل�ل�م�ع��م�ار االأوروبي، وف�ي�ه ن�واف�ذ ع�ال�ي�ة ج�ّي�دة 
زه�����ور  ح�دي�ق�ة  و���س�����ط  ووق�����ف�����ت  االن�����ف�����ت�����اح. 
ف�واك�ه.  اأ�س�ج�ار  ب��س�ات�ي�ن  ت�ح�ي�ط�ه�ا  �س�غ�ي�رة 
�س�اع�ة،  م�ن  اأك�ث�ر  م�ع�ه�ّن  ب�ق�ي�ت  اأن  وب�ع�د 
وق�د  ال�ك�را�سي.  ح�ول�ه�ا  وو�س�ع�ت  م�ائ�دة  ُم�ّدت 
وك�ان�ت  ل�ل�ج�ل�و�س،  ال�ّرئ�ي��س�ي�ة  ال�ّزوج�ة  دع�ت�ني 
اأن  ق�ب�ل  ن�ج�ل��س  اأن  ت�ن�ت�ظ�ر  ول�م  ج�ل��س�ت،  ق�د 
ت�ب�داأ ب�اخ�ت�ي�ار م�ا ت�ح�ّب�ه م�ن ال��س�ح�ون وت�اأك�ل�ه 
ع�لى  اأي��س�ًا  اأن�����ا  اأج�ب�رت  وق�د  ب�اأ�س�اب�ع�ه�ا. 
ال�ّدار  يف  ي�ك�ن  ف�ل�م  ب�اأ�س�اب�عي  ال�ّط�ع�ام  اأخ�ذ 
ال�وج�ب�ة  ن�ه�اي�ة  ويف  �س�وك�ات!  وال  �س�ك�اك�ي�ن  ال 
م�ن  �س�غ�ي�رة  �س�اي  م�ل�ع�ق�ة  يل  ج�ل�ب�ت  ف�ق�ط 
ال�م�ائ�دة  ت�غ�طي  وك�ان�ت  ب�ه�ا.  الآك�ل  ال�ّذه�ب 
ال�ّرز  م�ن  واأن�واع  م�م�ت�ازة،  اأك�الت  م�ن  �س�ح�ون 
وك�م�ي�ات ك�ب�ي�رة م�ن ال�ح�ل�وي�ات وال�ف�واك�ه. وق�د 

وج�دت�ه�ا ك�ّل�ه�ا �س�دي�دة ال�ل�ذة.
وب�ع�د اأن ان�ت�ه�ي�ن�ا ج�ل��س�ن�ا م�ع�ًا، وم�ن ل�م ت�ج�د 
م�ق�ع�دًا ج�ل��س�ت م�ع اأخ�رى ع�لى ن�ف��س ال�م�ق�ع�د، 
ب�ي�ن�ه�ّن  ك�ان�ت  ال�����الت��ي  االإم�������اء  ج�����اءت  ث�����ّم 
ح�ول  وج�ل��س�ن  ال�ق�ب�ح  �س�دي�دات  زن�ج�ي�ات 

ال�م�ائ�دة ل�ي�اأك�ل�ن م�ا ت�رك�ن�اه.
ف�ن�اج�ي�ن  يف  ب�ي�ن�ن�ا  ودارت  ال�ق�ه�وة  ج�ل�ب�ت  ث�ّم 
وك�ان�ت  ال�ّن�رج�ي�الت.  وج�ل�ب�ت  �س�غ�ي�رة، 
م�ن  �س�غ�ي�رة  �س�ح�ون  ع�لى  ال�ق�ه�وة  ف�ن�اج�ي�ن 

ال�ّذه�ب ط�ع�م�ت ب�ال�ل�وؤل�وؤ وال�ف�ي�روز. 
وب�ي�ن  ال�ب�ا�س�ا  ن��س�اء  ب�ي�ن  ن�ف�ّرق  اأن  وي�م�ك�ن�ن�ا 
م�الب��س�ه�ّن  م�ن  ف�ق�ط  واالإم�����اء  ال�خ�ادم�ات 
وج�واه�ره�ّن، اأّم�ا يف ط�ري�ق�ة ت��س�رف�ات�ه�ّن ف�ل�م 
م�ن  ال�خ�ادم�ات  وج�ل��س�ت  ك�ب�ي�رًا.  ف�رق�ًا  اأج�د 

غ�ي�ر ت�ردد ع�لى االأرائ�ك، و�س�ارك�ن يف ال�ح�دي�ث 
ودّخ�ّن  ب�ذل�ك،  اأح�د  ل�ه�ّن  ي��س�م�ح  اأن  غ�ي�ر  م�ن 
اأه�ل  وي�ع�ام�ل  ت�م�ام�ًا.  م�ث�ل�ن�ا  ال�ق�ه�وة  و�س�رب�ن 
م�م�ا  ب�ك�ث�ي�ر  اأح��س�ن  وال�ع�ب�ي�د  ال�خ�دم  ال�ب�ل�د 
ه�و  ال�وح�ي�د  وال�ف�رق  اأوروب�ا.  م�ع�ه�م يف  ن�ف�ع�ل�ه 

اأّن االأت�راك م�ا زال�وا ي�م�ت�ل�ك�ون ع�ب�ي�دًا ه�ن�ا.
الـبـيـوت الـبـغـداديـة :

ح�و�س�ه�ا  خ�ارج�ه�ا،  م�ن  اأج�م�ل  دار  ك�ّل  وداخ�ل 
م�ت�ع�ددة،  ون�واف�ذه�ا  ال�ّت�ج��س�ي��س  ن�ظ�ي�ف 
اأث�اث�ه�ا  ي�ك�ن  ل�م  واإن  ع�ال�ي�ة  وا�س�ع�ة  وغ�رف�ه�ا 
ه�ن�ا  ال�ح�ّر  وي��س�ت�ّد  دم��س�ق.  دور  اأث�اث  ب�ج�م�ال 
ال�ّن�ا�س  ع�لى  ي�ن�ب�غي  اأّن�ه  ح�ّد  اإىل  ال��س�ي�ف  يف 
اأن ي�ت�ح�ول�وا ث�الث م�ّرات يف ال�ي�وم، ف�ي�ق��س�ون 
�ب�اح يف ح�ج�ره�م ال�م�ع�ت�ادة،  اأوىل �س�اع�ات ال��سّ
اإىل  ال�ّت�ا�س�ع�ة  ال��ّس�اع�ة  نح�و  يف  ي�ن�زل�ون  ث�ّم 
ال��ّس�رادي�ب،  ي��س�م�ون�ه�ا  االأر���س  ت�ح�ت  غ�رف 
وهي ت��س�ب�ه االأق�ب�ي�ة ع�لى ع�م�ق 15 اأو 20 ق�دم�ًا، 
اإىل  ث�ّم ي��س�ع�دون  ال�م�غ�رب.  اإىل  ي�ب�ق�ون ف�ي�ه�ا 
وه�ن�اك  ال��ّس�م��س،  ت�غ�ي�ب  اأن  ب�ع�د  ال��ّس�ط�وح 
ي�ث�رث�رون  واالأ���س�����دق�����اء  االأه�����ل  ي��س�ت�ق�ب�ل�ون 
وهي  ال�ل�ي�ل،  ي�ح�ّل  اأن  اإىل  ال��ّس�اي  وي�رت��س�ف�ون 
ع�ن�ده�م اأ�س�ّد ال��ّس�اع�ات م�ت�ع�ة، ف�ه�واء ال�م��س�اء 

م�ن�ع��س ي�ع�ي�د ل�ه�م ح�ي�وي�ت�ه�م. 
ه�ن�ا  ال�ق�م�ر  �س�وء  اأّن  ع�لى  ال�ك�ث�ي�ر  وي�وؤك�د 
)اأي  �س�م�ائ�ن�ا  يف  ع�ل�ي�ه  ه�و  م�م�ا  ل�م�ع�ان�ا  اأ�س�ّد 
�س�ح�ي�ح�ًا.  ه�ذا  اأج�د  ل�م  ول�ك�ن�ني  اأوروب�ا(  يف 
وي�ن�ام ال�ّن�ا�س ع�لى ال��ّس�ط�وح ت�ح�ت ن�ام�و�س�ي�ات 
ت�رّك�ب ف�وق اأ�س�رت�ه�م وت�رت�ف�ع درج�ات ال�ح�رارة 
م�ن  اأك�ث�ر  اإىل  ال�ّن�ه�ار  خ�الل  ال�ح�ج�رات  يف 
درج�ة،   55 اأو   50 اإىل  ال��ّس�م��س  ويف  درج�ة،   37
يف  درج�ة   31 من  اأك�ث�ر  اإىل  ت�رت�ف�ع  ال  ول�ك�ّن�ه�ا 
ال��ّس�رادي�ب. اأّم�ا يف ال��ّس�ت�اء ف�ال�ب�رد ي��س�ت�ّد م�ن 
ال��ّس�م�اء يف  ارت�ف�اع�ه�ا يف  اإىل  ال��ّس�م��س  م�غ�ي�ب 

�حى ف�ي��س�ع�ل ال�ّن�ا�س ال�ّن�ار يف ال�م�واق�د. ال��سّ

قامت الرحالة النم�ساوية "اآيدا فايفر" برحلة 
اىل العراق عام  1848 ون�سرت انطباعاتها عما 
راأته يف كتاب اأ�سدرته عام 1850 بعنوان "رحلة 
امراأة حول العامل"، ومنه اخرتنا م�ساهداتها 
للن�ساء العراقيات وللبيت البغدادي وهي برتجمة 
الدكتور �سباح النا�سري.

ال�ح�ا�س�رات  وال�ف�ت�ي�ات  ال�ّن��س�اء  ب�ي�ن  "ك�ان 
وك�ّن  ال�ج�م�ال،  رائ�ع�ات  م�ن  ب�ع��س  احلفلة  يف 
ل��س�اب  ي�م�ك�ن  ال  لالأن�ظ�ار،  خ�اّلب�ات  ج�م�ي�ع�ًا 
اأن  غ�ي�ر  م�ن  ال�ّن�ظ�رات  اإل�ي�ه�ن  ي�خ�ت�ل��س  اأن 
اإىل  ي�ع�ود  وه�ذا  �س�ح�ره�ّن،  دائ�رة  يف  ي��س�ق�ط 
م�ه�ارت�ه�ّن يف �س�ب�غ اأه�داب�ه�ّن وح�واج�ب�ه�ّن وق�د 
اأزل�ن م�ن ح�واج�ب�ه�ّن ك�ل �س�ع�رة �س�غ�ي�رة ت�خ�رج 

ع�ن ت�خ�ط�ي�ط�ه�ا ال�م�اه�ر!
ي�م�الأ  ي�ك�في م�ن �س�ع�ر  ل�ه�ّن م�ا  ل�ي��س  اأّم�ا م�ن   
ي�ن�ق��س  م�ا  اأك�م�ل�ن  ف�ق�د  ال�ّت�خ�ط�ي�ط  ه�ذا 
ب�ري�ق  م�ن  ي�زي�د  ه�ذا  وك�ّل  ب�ال�ق�ل�م..  ب�ر�س�م�ه 
ه�ذا  اإىل  ال�ّت�و�س�ل  رغ�ب�ة  ون�ج�د  اأع�ي�ن�ه�ّن. 
ن��س�اء  ع�ن�د  ح�ّتى  ال�م��س�ط�ن�ع  ال�ج�م�ال 

ال�ع�ام�ة م�ن ال�خ�ادم�ات.
م�����الب��������س ع�لى  ال�����ّن��������س�����اء  وارت�������دت 
ال�����ّط�����راز ال�����ي�����ون�����اين ���� ال�����ّت�����رك��ي، 
رب�ط�ت  ح�ري�ر  �س�راوي�ل  ف�ل�ب��س�ن 
وف�وق  ال�ك�اح�ل�ي�ن،  ح�ول  اأ�س�اف�ل�ه�ا 
ط�ّرزت  ط�وي�ل�ة  ث�ي�اب  ال��ّس�راوي�ل 
ح�ول  �س�ّي�ق�ة  ال�ّذه�ب،  ب�خ�ي�وط 
وت�ت�دىل  ت�ن�ف�ت�ح  ث�����ّم  ال�ك�ت�ف�ي�ن 
ف�ي�غ�ط�ي�ه�م�ا  ال�ّذراع�ان  اأّم�ا  ب��س�ع�ة. 
خ�ا�س�رات�ه�ّن  وي�رب�ط�ن  ال�ح�ري�ر، 
م�ن  ت�زي�ن�ه�ا  ال�ك�ف  ب�ع�ر�س  ب�اأح�زم�ة 
م�ط�ع�م�ة  ذه�ب  م�ن  وا�س�ع�ة  اأزرار  االأم�ام 
ب�ال�م�ي�ن�ا، وع�لى ال�ج�ان�ب�ي�ن اأزرار اأ�س�غ�ر م�ن�ه�ا. 
و�س�دوره�ّن  ون�ح�وره�ّن  م�ع�ا�س�م�ه�ّن  وت�زي�ن 
وب�ي�ن�ه�ا  وال�ج�واه�ر  ال�ل�وؤل�وؤ  م�ن  وق�الئ�د  اأ�س�اور 
ج�دائ�ل  وت�ن�ح�در  ال�ّذه�ب.  م�ن  ن�ق�ود  ق�ط�ع 
يف  وت��س�ق�ط  روؤو���س�����ه�����ن  اأع�����ل��ى  م�����ن  رق�ي�ق�ة 
ب�ع��س�ه�ّن  ذوق  اأّن  ال�م�وؤ�س�ف  وم�ن  اأح��س�ان�ه�ّن. 
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يف هذا املو�سوع �سوف ن�ستعر�س جمموعة من 
الثنائيات )االأزواج( وق�س�سًا طريفة وم�سوقة 

من م�سوار حياتهم، من دون ذكر اأ�سمائهم.
اللقاء الأول

واأن  احل��ب،  يف  يقعا  اأن  �سخ�سني  كل  يتمنى 
احلياة،  مدى  الثاين  ن�سفه  اأحدهما  ي�سارك 
ق��ائ��اًل:  ال���زواج  حبيبته  م��ن  احلبيب  فيطلب 
اليوم  ه��ذا  ويكون  بي"  ال���زواج  "اأتقبلني 
وال��ذك��ري��ات  واالأي����ام  ب��امل��ف��اج��اآت  مليئًا 
واالهتمام،  والن�سوة  وال�سغف  احللوة، 
قلوبنا  يف  البهجة  لنا  ي�سيء  م��ا 

والب�سمة يف اأرواحنا.
من اأجل حبيبته 

�سّحى بحياته
 �ساب وفتاة من �سوريا، كانا 
ب�سدة،  بع�سهما  يع�سقان 
رك��ب  االأي�������ام  اأح�����د  ويف 
حبيبته  وركبت  دراج��ت��ه، 
خلفه، كان يقود دراجته 
فهم�ست  فائقة،  ب�سرعة 
حبيبي  قائلة:  اأذن��ه  يف 
هاّل خففت من ال�سرعة 
يتوقف من  يكاد  فقلبي 
فالتفت  اخل���وف،  �سدة 
موافق  لها:  وقال  حبيبته  اإىل 
ولكن  ال�سرعة  اأخفف  �سوف 
تعانقيني  اأن  ب�����س��رط، 
ب�����س��دة، وت��ق��ويل يل 

اأع�سقك،  اإين  ب��ارت��ب��اك:  ل��ه  فقالت  اأح��ب��ك، 
اإنها  خ��وذت��ي،  اخلعي  لها:  فقال  عانقته،  ث��م 
قد  وك���ان  راأ���س��ك،  يف  والب�سيها  ت�سايقني، 
اكت�سف حلظتئٍذ اأن ثمة خلاًل يف الدراجة، ومل 
بحياته  ف�سحى  تخاف،  ال  لكي  حبيبته،  يخرب 

من اأجل اأن تعي�س حبيبته ب�سالم.
ر�سائل غرامية

حممود، �ساب من بغداد متّيم بحب فتاة، كان 
كان  لكنه  با�ستمرار،  حب  ر�سائل  لها  ير�سل 
لوجه،  وجهًا  باملو�سوع  مفاحتتها  من  يخجل 
دع��وى  رفعت  لكنها  ل�سنتني،  يرا�سلها  وبقي 
بعد  اأنها  والغريب  الر�سائل،  كرثة  ب�سبب  عليه 
ذلك تزوجت رجاًل اآخر، تبني الحقًا اأنه �ساعي 
ر�سائل حممود  اإي�سال  على  داأب  الذي  الربيد 
القب�س  ال�سرطة  األقت  وقد  عامني،  ملدة  اإليها 
بعد  بال�سدمة  �سعر  الذي  املتّيم،  ال�ساب  على 
�سماعه بخرب زواج مع�سوقته من �ساعي الربيد.

ال�ساب الو�سيم
�سحنًا  معها  حاملة  اجل��ريان  اإىل  )م(  ذهبت 
م��ن احل��ل��وي��ات، وك���ان اجل��و غ��ائ��م��ًا مم��ط��رًا، 
اأبيها وزوجًا من اجلوارب  وهي ترتدي معطف 
جاءت  وحينها  اأمها،  و�سال  خمتلفني،  بلونني 
�سيارة �سريعة و�سدمتها ونزل �ساحب ال�سيارة 
وطويل،  واأن��ي��ق  و�سيم  �ساب  وه��و  ليتفقدها، 
وكانت قدمها مك�سورة لكنها ابت�سمت يف وجهه، 
امل�ست�سفى،  اإىل  وذهبوا  باأخيها  ال�ساب  ات�سل 
اأح��وال  ليتفقد  ال�ساب  ات�سل  ع��دة  اأي��ام  وبعد 
الفتاة، واإذا باأخيها يفرط  يف ال�سحك، و�ساألته 
لها:  قال  ال�سحك،  �سبب  وما  املت�سل  من  اأمه 
هذا ال�ساب الذي �سدم اأختي ب�سيارته، ي�ساألني 
هل  ال�سدمة  بعد  "خادمتكم"  اأ�سبحت  كيف 
هي بخري، لقد ظنها اخلادمة ب�سبب مالب�سها 

وجوربيها خمتلفي االألوان!
اختالف الأديان

)م( و)�س( حبيبان من ديانتني خمتلفتني،عا�سا 
ق�سة حب طويلة مع بع�سهما، وب�سبب الظروف 
هذا  ملثل  املجتمع  ونظرة  االأدي���ان،  واخ��ت��الف 
النوع من العالقات، وبعدما �ساقت بهما �سبل 
ورف�سهما  معًا،  والعي�س  االرت��ب��اط  يف  احلياة 
االفرتاق، اتفق مع حبيبته اأن يتناوال ال�سم بعد 

اأن كرها احلياة، وانقطعت كل ال�سبل التي من 
املمكن اأن جتمعهما حتت �سقف واحد، ورف�ست 
حبيبته �سرب ال�سم، لكنه اأجربها على تناوله، 
�ساهدها  وبعدما  امل��اء،  مع  كبرية  كمية  وو�سع 
اأمامه وهي تلفظ اأنفا�سها االأخرية، تراجع عن 
قرار االنتحار هلعًا، ففارقت هي احلياة، وبقي 

هو يندب حظه العاثر.
حالة ه�ستريية

يحبها  جميلة  ام��راأة  من  تزوج  اأنه  رجل  يروي 
زوجتي  م�سكلة  يقول:  بجنون،  ويع�سقها  كثريًا 
اأنها حتب والدها جدًا، الذي ي�سكن بعيدًا عنا، 
ودائمًا ما ت�سعر بال�سيق اإذا ما عرفت اأن اأباها 
مري�س، و�ساء القدر اأن يتوفى والدها، ف�سرُت 
يف حرية من اأمري، كيف اأخربها مبوته، ولذلك 
عمدت اإىل حيلة طريفة، اإذ تعمدُت اأن اأ�سِمَعها 
من  ال��زواج  يف  رغبتي  عن  والدتي  مع  حديثي 
عن  و�ساألتني  ثائرتها،  فثارت  اأخ��رى،  ام��راأة 
زواجي املرتقب، ويف اأثناء جوابي لها اأخربتها 
ولكن  اهلل،  رح��م��ه  ف��ق��ال��ت:  وال���ده���ا،  مب���وت 
اأذهلها  لقد  حقًا؟  اأخ��رى  ام��راأة  �ستتزوج  هل 
باأبيها  فاجعتها  ع��ن  "املختلق"  زواج���ي  خ��رب 

..وجنحت خطتي.
عيد احلب

اأن كانت حتلم  ا�ستيقظت )ث( من نومها بعد 
اأه��داه��ا ق��الدة ذهبية  اأن زوج��ه��ا )���س( ق��د 
مبنا�سبة عيد احلب، واأخربته بحقيقة حلمها، 
اأنيقة  علبة  وب��ي��ده  امل�����س��اء  يف  ف��اج��اأه��ا  لكنه 
تف�سري  كتاب  فيها  ووج��دت  فتحتها  وجميلة، 

االأحالم.
روحي وقلبي

���س��اب م��ت��زوج م��ن��ذ ���س��ن��ت��ني، ذه���ب ل��زي��ارة 
ينادي  �سديقه  ك��ان  الوقت  وط��وال  �سديقه، 
الفواكه،  لنا  اأح�سري  روح��ي  يا  زوجته:  على 
اجلبي  قلبي  يا  القهوة،  لنا  اعملي  عيوين  يا 
�سديقه،  اأذن  ال�ساب يف  فهم�س  الع�سري،  لنا 
)يا  ال�سفات،  بهذه  تناديها  مل��اذا  ل��ه  وق��ال 
اأجابه  احلب؟  هو  هل  وقلبي(  وعيوين  روحي 
�سديقه املتزوج منذ 10 �سنوات بكل برود: يا 
�سديقي العزيز.. ب�سراحة لقد ن�سيت ا�سمها 

منذ �سنني طوال.

كل منا يحلم بيوم زواجه وعقد قرانه على �سريك احلياة وتواأم الروح، 
ويبذل كل حياته من اأجل اأن يكون هذا اليوم اأجمل اأيام حياته، واأول 
اإح�سا�س بدقة قلب، تكون مكملة بال�سعادة وبع�س االأحيان بالدموع، ومهما 
�سغر احلفل اأو كرب، فاأهم �سيء اأن نكون يف و�سط من نحب من اأهل واأ�سدقاء 
واأحباب ومعارف.

هبة الزيدي

يبوحون بحكايات طريفة
عن اللقاء الول ب�سركائهم

اأزواج
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جلنة حتكيم ن�سائية 
انح�سرت جلنة حتكيم ملكات جمال الكون 
ن�ساء  اجمل  الن�ساء.  على  فقط  العام  لهذا 
غابي  ومنهن  التحكيم  بلجنة  حظني  العامل 
اإ�سبينو، احدى اخلبريات املتميزات يف جلان 
اجلديدة.  الكون  جمال  م�سابقات  حتكيم 
من  وه���ي  ت��ي��ل��م��ون��دو  م�سل�سالت  وجن��م��ة 
الفائزة.  الختيار  يلزم  ما  وتعرف  فنزويال 
"بوز" �سانت  وكان لرائدة االأعمال بوزوما  
جون وهي �سيدة اأعمال اأمريكية دور مميز 
لقب  حاملة  موند  وك��ارا  امللكة،  اختيار  يف 
عا�سمة  ب�سمارك  من  اأمريكية  جمال  ملكة 
هندريك�س  و�سوزان  ال�سمالية،  داكوتا  والية 
وهي مدّونة اأزياء اأمريكية من اأ�سول كردية 
ت�ستهر باحلياة املبهجة والع�سرية وكري�ست 
وعار�سة  تلفزيونية  ممثلة  وهي  �ستيوارت 
ملكة  م�سابقة  لقب  حاملة  اأمريكية،  اأزي��اء 
فيغا،  وبولينا  و   2008 لعام  ال��ك��ون  جمال 
 ،2014 لعام  الكولومبية  الكون  جمال  ملكة 
ريو  اليابانية  التلفازية،  الربامج  ومقدمة 

موري ملكة جمال الكون لعام 2007.

الطريق اإىل التاج
منذ بداية امل�سابقة، ذكر الكاتب االأمريكي 
�ستيف  ال�سهري  احل��واري��ة  الربامج  ومقدم 
مت  اأن��ه  امل�سابقة  مرا�سم  ادار  ال��ذي  ه��اريف 
اختيار اأف�سل 20 فتاة،  اذ  قدم امل�ساركات 
اأوروب��ا،  االأمريكيتني،  خمتلفة:  مناطق  من 
نهاية  يف  الهادئ.  واملحيط  اآ�سيا  اأفريقيا، 
متناف�سات  خم�س  اخ��ت��ي��ار  يتم  امل�سابقة 
اأم����ا اخلم�س  ن��ه��ائ��ي��ات م��ن ك��ل م��ن��ط��ق��ة، 
اأي  من  بدل  بطاقات  مبثابة  فهن  الباقيات 

جمموعة.
اأف�����س��ل 20 م��ت�����س��اب��ق��ة من  ي��ت��م اخ��ت��ي��ار 
خالل  جترى  التي  التمهيديات  املت�سابقات 
الرئي�سية.  امل�سابقة  ي�سبق  ال��ذي  االأ�سبوع 
و�سمل الدور ن�سف النهائي كال من اإفريقيا 
اإفريقيا  وج��ن��وب  ال��ه��ادئ  واملحيط  واآ�سيا 

واإندوني�سيا وفيتنام ونيجرييا وتايالند.

تفوز  ���س��وداء  ام����راأة  اأول  ه��ي  زوزي��ب��ي��ن��ي 
بامل�سابقة بعد االأنغولية ليلى لوبيز يف العام 

.2011
اأكرث من 90 م�ساركة 

وبعد احتدام املناف�سة بني اأكرث من 90 امراأة 
من خمتلف دول العامل �ساركن يف امل�سابقة 
فازت  االأمريكية،  اأتالنتا  يف  عقدت  التي 
بورتوريكو،  جمال  ملكتي  على  زوزيبيني 
�سوفيا  واملك�سيك،  اأن��در���س��ون،  مادي�سون 
النهائية  املرحلة  اإىل  و�سلتا  الَلَّتني  اأراغون، 
موا�سيع  عن  اأ�سئلة  عليهّن  طرحت  اأن  بعد 
ومواقع  والتظاهرات  املناخي  التغري  مثل 

التوا�سل االجتماعي. 
عقب  زوزيبيني  االإفريقية  الفائزة  تقول 
الكون:" ترعرعت  بلقب ملكة جمال  فوزها 
بعامل ال يعترب امراأة مثلي )لون ب�سرتي ونوع 
الزمن  ذل��ك  اأّن  واأعتقد  جميلة.  �سعري( 

انتهى اليوم". 
ال�سوؤال  وعّلقت زوزيبيني )26 عامًا( على  
اليوم  الفتيات  ُتعّلم  اأن  النهائي مباذا يجب 
اكرث:  مو�سحة  "الزعامة".  جوابها  وك��ان 
"اإنه �سيء كانت تفتقر اإليه الفتيات والن�ساء 
نريد  نكن  مل  الأننا  لي�س  ج��دًا،  طويل  لوقت 
األ�سقها  التي  الت�سنيفات  ب�سبب  بل  ذلك، 

املجتمع بدور الن�ساء."
على  مبن�سور  فوزها  بعد  زوزيبيني  وعلقت 
فُتح  الليلة  "هذه  ف��ي��ه:  كتبت  ان�ستغرام 
اأمامي باب وا�سع وال اأ�ستطيع اأن اأكون اأكرث 
امتنانًا". متمّنية: "اأن توؤمن كل فتاة �سهدت 
ترى  واأن  اأحالمها  بقّوة  اللحظة  هذه  على 
زوزيبيني  وانهت  بوجهي".  وجهها  انعكا�س 
ا�سمي  فخر  بكل  "اأقول  بالقول:  ر�سالتها 
الكون  جمال  ملكة  واأن���ا  ت��ون��زي  زوزيبيني 

للعام 2019".
بالرغم من عدم ك�سف م�سابقة ملكة جمال 
عليها  حت�سل  ال��ت��ي  اجل��وائ��ز  ع��ن  ال��ك��ون 
اأن  املتوقع  من  اأن��ه  اإال  بالتف�سيل،  الفائزة 
حتظى زوزيبيني باإقامة ملدة عام يف �سقة يف 
نيويورك، باالإ�سافة  لراتب قيمته نحو 100 
اجلديدة  امللكة  �ست�سافر  كما  دوالر،  األ��ف 
حول العامل من اأجل االإطالالت ال�سحافية 

وامل�ساركة بعرو�س االأزياء.
الكون  ملكة جمال  م�سابقة  تتعّر�س  و�سنويا 
وم�����س��اب��ق��ات اجل��م��ال االأخ����رى الن��ت��ق��ادات 
كان  اإذا  عّما  البع�س  يت�ساءل  اإذ  ك��ث��رية، 
لهذه امل�سابقات التي تتناف�س خاللها الن�ساء 
تذكر  ب�سمة  اخلارجي  ال�سكل  اأ�سا�س  على 

مبجتمع اليوم.
موؤخرًا  امل�سابقات  على  القيمون  وي��ح��اول 
اإجن����ازات  ع��ل��ى  امل�سابقة  خ���الل  ال��رتك��ي��ز 

الن�ساء امل�ساركات واإعطائهّن �سوتًا.
عن  بعد  تتخلى  مل  الكون  جمال  ملكة  لكّن 
امل�ساركات  خاللها  تتناف�س  التي  امل�سابقة 
يف مالب�س ال�سباحة على الرغم من اأّن هذا 

اجلزء مل يعد يظهر على �سا�سات التلفاز.

اأرماندو تينوكو، عن موقع /جيت �سيت

توجت زوزيبيني تونزي بلقب ملكة جمال الكون 
لعام 2019. حيث ظفرت املت�سابقة املك�سيكية 
باملركز الثالث، بينما فازت و�سيفتها وهي من 
بورتوريكو باملركز الثاين. مت الك�سف عن ملكة 
اجلمال اجلديدة بعد بث تلفزيوين ا�ستمر زهاء 
ثالث �ساعات ا�ست�سافه �ستيف هاريف على الهواء 
مبا�سرة من اأتالنتا ، جورجيا. مبا�سرة من 
اأ�ستوديوهات تايلر بريي، حيث تناف�ست اأكرث 
من 90 امراأة وهن من اأجمل الن�ساء على لقب 
ملكة جمال الكون.

ملكة جمال الكون

زوزيبيني تونزي
اإفريقية مدافعة عن 
جمال املراأة الطبيعي

ترجمة: اآلء فائق

حقائق
الكون  ج��م��ال  ملكة  م�سابقة  م��وق��ع  و���س��ف 
ملكة  مب�سابقة  ف��ازت  كانت  التي  زوزيبيني 
اأغ�سط�س/اآب  يف  افريقيا  ج��ن��وب  ج��م��ال 
املتحم�سني  النا�سطني  م��ن  باأنها  املا�سي 
للدفاع �سد العنف القائم على ا�سا�س النوع 
كر�ست  كما  ان��ث��ى(.  او  )ذك��ر  االجتماعي 
تونزي حملتها االإعالمية االجتماعية لتغيري 
االأفكار  ح��ول  التقليدية  واالأف��ك��ار  املفاهيم 
وهي   ، اجلندرية  ب��االأدوار  املتعلقة  النمطية 
موؤيدة �سر�سة للجمال الطبيعي، فهي ت�سجع 

الن�ساء على حب اأنف�سهن كما هن.

السنة الرابعة عشرة العدد )350( 23 كانون االول 2019 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

87 ت������رج������م������ة86



الأو�ساع الجتماعية
علم  يف  )متخ�س�سة  علي  حممد  د.ثناء  تقول 
ال  فهو  فيه،  مبالغ  بنحو  الطفل  يكذب  نف�س(: 
عك�س  متامًا  وي��روي  بتفا�سيلها  احلقيقة  ينقل 
احلقيقة  ي�سوه  ما  وغالبًا  �سمعه،  اأو  �ساهده  ما 
هذا  و�سلوكه  اجتماعية،  اأو  نف�سية  الأغ��را���س 
ناجت يف املقام االأول من املحيط الذي يعي�س فيه 
)االأ�سرة( و�سوء االأو�ساع املعي�سية التي يعي�سها. 
ومن ال�سروري متابعة الوالدين اأبناءهم وحثهم 
ع��ل��ى ق���ول ال�����س��دق، وق���د ي��ك��ذب ال��ط��ف��ل ل�سد 

لثقته  ال�سديد  فقدانه  ب�سبب  اأو  اإليه  االأن��ظ��ار 
ومروره  منوه  اأثناء  يتغري  ال�سلوك  وهذا  بنف�سه، 
الطفل  عند  الكذب  وخطورة  العمرية،  مبراحله 
يرافقه طيلة  اإىل مر�س مزمن  اإذا حتول  تكمن 

حياته في�سبح الكذب عنده حالة طبيعية.
عجيبة وغريبة

- تقول اأم �سهد )ربة بيت( وهي اأم لثالث بنات: 
ابنتي الو�سطى تختلف عن اأخواتها، ال من حيث 
والت�سرفات،  ال�سلوك  ناحية  م��ن  ب��ل  ال�سكل، 
فهي تكذب كثريًا مبنا�سبة وبدون منا�سبة وتتهم 

وغريبة  عجيبة  اأ�سياء  وتتخيل  باطاًل  اأخواتها 
يف  املثال  �سبيل  فعلى  االإط���الق،  على  حت��دث  مل 
�سرقت  الكربى  اأختها  اأن  اأخربتني  االي��ام  اأح��د 
حمفظتها وم�سروفها اليومي وكانت تق�سم على 
تقول  كانت  التي  اأختها  عاقبُت  وبالفعل  ذل��ك، 
الحقًا  اكت�سفت  لكني  اأ�سدقها،  ومل  احلقيقة 
احلالة  هذه  تكررت  حني  �سيما  وال  تكذب،  اأنها 
ب�سرقة  اتهمتها  التي  املدر�سة  يف  �سديقتها  مع 
ال�سف  م��ر���س��دة  ا�ستدعتني  وحينها  كتابها، 
وتتهم  با�ستمرار  تكذب  ابنتي  اأن  اأبلغتني  التي 

ت�سرفها  من  باخلجل  �سعرت  كذبًا،  الطالبات 
�سرورة  على  ومعلمتها  اأنا  واتفقنا  املنطقي  غري 
التي  الظاهرة  هذه  ملعاجلة  بيننا  فيما  التوا�سل 

تعانيها ابنتي وو�سع حد لها ولكذبها امل�ستمر.
جينات وراثية

تعاين ليلى فا�سل )مهند�سة كهرباء( من كذب 
قالت:  اإذ  وال��ده،  اإىل  عزته  ال��ذي  املفرط  ابنها 
املر�س  ه��ذا  واكت�سفت  با�ستمرار  ي��ك��ذب  اإن���ه 
باأمور  علمت  عندما  االأوىل  زواج��ن��ا  اأي���ام  منذ 
الرغم من ذلك  كثرية كانت خافية عني، وعلى 

يومًا ما، لكن  يتغري  اأن  اأمل  ا�ستمررت معه على 
ن�سخة  الوحيد  ابني  "الطبع غاّلب"..  يقال  كما 
اأنها  اأبيه، ويبدو  منه )كوبي بي�ست( يكذب مثل 
عليها،  التغلب  ميكن  ال  التي  الوراثية  اجلينات 
على  متفقان  وك��اله��م��ا  ع��ل��ّي  ي��ك��ذب��ان  كالهما 
االأي��ام كنت يف  اأحد  ففي  الكذب،  اال�ستمرار يف 
زيارة الأحد اأقاربي حني ات�سل بي ابني واأخربين 
مباراة  يف  ح��ادث  ب�سبب  ك�سرت،  قد  �ساقه  اأن 
لكرة القدم، وبالفعل وجدته نائمًا و�ساقه ملفوفة 
بال�سا�س، واجلميع حوله لالطمئنان عليه، وبعد 

اأنه يكذب ب�ساأن �ساقه وكل هذا  اأ�سبوع اكت�سفت 
الكذب كي ال يذهب اإىل املدر�سة ويبقى يف البيت 

يت�سفح و�سائل التوا�سل االجتماعي.
تقول الدرا�سات واالأبحاث اإن الطفل يكذب لكي 
العقاب الذي قد يواجهه  يحمي نف�سه خوفًا من 
ال�سبب  معرفة  ج��دًا  ال�سروري  ومن  اأبويه،  من 
املفرت�س  الكذب، ومن  اإىل  االأطفال  يدعو  الذي 
العالجية  الطرق  واتباع  املراقبة  حتت  و�سعهم 
احللول  لو�سع  النف�سية  ال��ع��ي��ادات  وم��راج��ع��ة 

الالزمة والفعالة للتعامل مع الطفل الكذاب.

�سحية الأ�ساليب 
الرتبوية اخلاطئة

قد يلجاأ كثري من االأطفال اإىل 
الكذب على الوالدين اأو على 

االآخرين الأ�سباب ال يفهمها اإال 
الطفل نف�سه، وهذا �سلوك غري 

مرغوب فيه قد يدفع اإىل الكثري من 
امل�سكالت االجتماعية والنف�سية، 

وقد يبالغ الطفل يف كذبه، وال 
�سيما االأطفال الذين ميتلكون 

خيااًل وا�سعًا وخ�سبًا، اأو اإىل تاأليف 
الق�س�س التي هي من وحي خياله 

فقط وذلك للفت االنتباه اإليه 
ولرغبته يف اإثبات ذاته عن طريق 

الكذب. 

 

الطفل الكذاب

ثريا جواد
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م�سكلة اأزلية!
حقيقي(،  غ��ري  )ا���س��م  رزان  �سديقتي  تاأتيني  اأن  اأت��وق��ع  اأك��ن  مل 
وت�ساألني احلل مل�سكلتها التي و�سفتها باالأزلية، وهي طيبتها! ورزان 
والطيبة  باملواطن،  مبا�سرة  عالقة  ذات  موؤ�س�سة  يف  عامة  مديرة 
بدون  و  بهدوء  االأمور  لت�سيري  يف موقع �سروري كهذا مطلوبة جدًا 
العاملني يف  مع  اإمنا  املواطن  مع  لي�ست  �سديقتي  م�سكلة  اأخطاء.. 
اأو ق�سرية  اإجازات طويلة  دائرتها، فهم ي�ستغلون طيبتها �سواء يف 
وعدم التعاون يف اإجناز العمل وعدم االنتظام يف الدوام، بل حتى 
معاونها )معاون املدير العام( اليداوم بانتظام ودائما لديه ذرائع 
باأنه  ليبلغها  ويت�سل  ال�سغط(  وانخفا�س  ال�سكر  )ارتفاع  جاهزة 
غري اآت للدوام واأحيانًا ال يفعل ويغلق هاتفه، ما يرغمها على اإكمال 
الكربى  والطامة  العمل.  ويتلكاأ  يكملها  اأن  عليه  كان  التي  االأعمال 
غبية  يعتربونها  دائرتها  يف  العاملني  من  عددًا  اأن  اكت�سفتها  التي 
و�ساذجة وهم ي�سريون اىل طيبتها الزائدة يف التعامل مع اأكرث من 
م�سوؤول  او  ق�سم  رئي�س  اأن  تعرف  ما  وغالبًا  وموظفة،  موظف  مئة 
ورهانهم  اإذن،  دون  ال��دائ��رة  غ��ادر  قد  حتتاجه  موظف  او  �سعبة 

طيبتها التي تدفعها اىل اإلغاء اأية عقوبة بحقهم..

اخللل؟ 
واأ�سبح اال�ستغالل )قيمة(  اأين اخللل؟ هل تغريت القيم  و�ساألتني 

واأ�سبحت الطيبة )غباء( او )�سذاجة(؟ 
قلت لها اإن �سك�سبري يف اإحدى م�سرحياته التي ال اأتذكر ا�سمها قال: 
"الطيبة لي�ست غباء بل ح�سن تربية". و يف م�سطلحاتي، كمدربة 
اأق�سد  ال يحرتمها،  والذي  اإيجابية  الطيبة طاقة  باأن  اوؤكد  طاقة، 
الطيبة، ويعتربها غباء او �سذاجة، فهو �سخ�س حتركه طاقة �سلبية 
الطيب �سفات جميلة عديدة، فهو  ولالإن�سان  تكون م�سمومة،  تكاد 
اأن يتوقف  اإليه ويكون م�ستعدًا للعطاء دائمًا دون  اأ�ساء  ي�سامح من 
وي�ساأل عن املقابل و�سادقًا يف تعامله ونظيف اليدين كنظافة قلبه، 

لكن! وفاجاأتها ال� )لكن( وت�ساءلت: ولكن ماذا؟
ال متنعك طيبتك  اأن  من  البد  الطيبة؟  مدى  ما  ولكن 
من احلزم، فاملوظف املق�سر جتب 

تاأخري  ويت�سبب يف  يهمل عمله  الذي  العام  املدير  معاقبته  ومعاون 
املعامالت البد من تغيريه، لتكن طيبتك حازمة كمديرة عامة كي ال 
ي�ستغلك االآخرون، الطيبة املطلقة تدفعهم اىل ا�ستغاللك وجتعلك 
تتنازلني اأمام امل�سيئني، �سحيح اأن العفو عند املقدرة قوة، لكن ملن 

يقدرها.
ور�سة عمل

اأنظم ور�سة عمل عن الطاقة االإيجابية  اأن  كانت زيارة رزان فكرة 
للطيبة، ت�سرفًا وقيمة وكلمة. من بني امل�ساركات كانت )اأم �سعيد(، 
الزوجية مرغمة  بيت  تركت  والتي  الع�سرين من عمرها،  زوجة يف 
وذهبت اىل بيت اأهلها، وزوجها ير�سل اإليها نفقاتها مع ابنهما بيد 
اأن  وال�سبب  اأ�سهر،  اأربعة  وعمره  ابنه  حتى  ي�ساهد  ومل  �سقيقته، 
لفرط طيبتها.  بالغباء  ملرات عدة  و�سفتها  عمتها )والدة زوجها( 
باأي حق من  يومًا  تطالب  اأهل زوجها ومل  بيت  ت�سكن يف  �سعيد  اأم 
اأن ال تفرط بحقوقها، لكن )الزعلة(  حقوقها رغم ن�سائح عمتها 
حدثت ب�سبب اإعارتها مل�سوغاتها الذهبية  )ني�سانها( جلارة طلبتها 
الرتدائها يف حفل زفاف ومل تعدها، وادعت باأنها �ساعت يف احلفل 
وهي �سدقتها. وهي �سمنًا تعرتف باأن احلق مع عمتها، فلي�س من 
جاراتها  اأن  �سمنًا  وتعرتف  باأكمله،  ذهب  طخم  ي�سيع  اأن  املنطق 
�سقيقات زوجها ي�ستغلَّن طيبتها املفرطة التي جتعلها ت�سامح اجلميع 
اأن تذهب اىل بيت  االأخرية طالبتها عمتها  املرة  وت�سيع حقها. يف 
اأهلها وطلبت من والدتها اأن ت�سرح لها احلياة احلقيقية واأن الطيبة 

قيمة عليا، لكن لي�س مع من ي�ستغلها.

واأخريًا
عن  التنازل  عدم  على  �سعيد  واأم  رزان  اأ�سرت  الور�سة،  نهاية  مع 
ال  واأن  طيبتهما  ا�ستغالل  منع  كيفية  على  تدربتا  لكنهما  الطيبة، 
رزان  ات�سلت  اأ�سهر،  وبعد  االآخرين.  الأجل  تتخليا عن م�سلحتهما 
واأن  اجلديد  حياتها  اأ�سلوب  اأ�سبحا  طيبتها  مع  حزمها  اأن  واأكدت 
املوظفني اعتذروا منها ب�سبب ا�ستغاللهم لها. وبدوري ات�سلت باأم 
�سعيد وحتدثت معي عمتها وقالت باأنها فخورة بها، فهي طيبة كما 

كانت، لكن دون اأن تفرط بحقوقها وت�سدق اجلميع.. 

رحمن الدنيا واالآخرة ورحيمهما، 
هو اهلل �سبحانه، فا�ستقت من رحمة 
اهلل احل�سنى، والتعامل الطيب مع 
االآخرين، اإن كنت م�سوؤواًل او جارًا 
او قريبًا او زمياًل ، هو الرحمة 
االإن�سانية.. و�سبحانه القائل يف حمكم 
َرَب  كتابه الكرمي: "اأَمَلْ َتَر َكْيَف �سَ
َبٍة  َبًة َك�َسَجَرٍة َطيِّ ُ َمَثاًل َكِلَمًة َطيِّ اهللَّ
َماِء"..  ُلَها َثاِبٌت َوَفْرُعَها يِف ال�سَّ اأَ�سْ
�سدق اهلل العظيم- اإبراهيم 24

الطيبة
طاقة اإيجابية قابلة 
لال�ستغالل
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يف يوٍم مر�ست اأمي ب�سدة وطلبت مني اأن اأذهب 
واأت�سلم راتب والدي املتوفى، وهناك عند ال�ستالم 

وقعت علّي �ساعقة جعلت الدماء تتجمد يف عروقي 
حينما اأظهرُت هوية اأمي لأت�سلم بها الراتب لأمينة 

ال�سندوق التي اأخربتني باأن والدي قد �ساعف 
مبلغ احلوالة هذا ال�سهر! 

امليزان 

امليزان 

يف

يف رجاء خ�سري

عوا�سف قوية تع�سف يف داخلي تريُد اخلروج اإىل الف�ساء، 
ويتاأجج  اأخرى  مرة  لتعود  اآنيًا  ي�سُكتها  �سوتًا مالئكيًا  لكن 
بقيت  ذل��ك  وم��ع  وىّل  جمياًل  زمنًا  نفتقُد  مل��اذا  ال�����س��وؤال: 
فيه؟  نحن  زم��ٍن  �سعوبات  اكت�سفنا  كلما  تاأ�سرنا  خيوطه 
وانربى ال�سوت الهادر "ُعد اإيّل وام�سح غبار �سنني تاهت 
�ساأكون...  عندها  دليل"  لها  لي�س  مت�سعبة  ط��رق  يف  منا 

وتكون ويحيا جميع من معنا!!

جحوداً اأكثـــر  وابنــٌة 
زوٌج جاحد

واأخربُت زوجي بكل �سيء، �سمت ومل يقل �سيئًا: بل خرج 
من الغرفة ليتحدث مع والده وحينما خرجت �سكتا، وهنا 
�سرخُت ما الذي تعرفانه وتكتمانه عني؟ اأرجوك يا عمي 
اأخربمتاين، خرج  اأمي؟ هاّل  اأختي وعن  ماذا تعرف عن 

عمي من البيت دون اأن يتفّوه بكلمة واحدة.
حاولُت مع زوجي دون جدوى...

التزمت  اأي�سًا  هي  ي��دور،  ما  منها  الأع��رف  الأم��ي  ذهبُت 
ال�سمت.

اأمور جنهلها  اأختي مبخاويف ووالدتي عليها من  �سارحُت 
فاعتذرت باأعذار غري مقنعة.

ويف يوٍم مر�ست اأمي ب�سدة وطلبت مني اأن اأذهب واأت�سلم 
علّي  وقعت  اال�ستالم  عند  وهناك  املتوفى،  وال��دي  رات��ب 
اأظهرُت  حينما  عروقي  يف  تتجمد  الدماء  جعلت  �ساعقة 
التي  ال�سندوق  الأمينة  ال��رات��ب  بها  الأت�سلم  اأم��ي  هوية 
اأخربتني باأن والدي قد �ساعف مبلغ احلوالة هذا ال�سهر! 
�سعرُت بدوار وجل�ست على اأقرب كر�سي وهي ت�ساألني: ما 
بك؟... بعد دقائق ا�ستجمعُت نف�سي وت�سلمُت املبلغ ووقعُت 

على اال�ستالم واأنا ال اأ�سدق ما حدث وما عرفُت.
دخلُت على اأمي والغ�سب وال�سرر يتطايران من كل اأجزاء 
اأن  تخربينا  مل  اأم��ي  يا  مل��اذا  �سوؤال:  كياين  وكل  ج�سدي، 
والدنا حيُّ ويعي�س يف دولة اأخرى! وهو الذي يبعث لنا املال 

لكي نعي�س؟
وهنا دخل عمي وزوجي لي�سمعا احلوار، التفُت نحو عمي 
به  تتحدث  كنت  ال��ذي  املو�سوع  هو  هذا  اإذن  و�ساألته... 
ب�سمت مع اأمي تارة ومع ابنك )زوجي( تارة اأخرى، ملاذا 
كُل هذا التكتم: و...و... واأختي ال�سغرى هل تعرف باالأمر 
اأجابني عمي: يف االآونة االأخرية ا�ستطاع والدكما اأن ي�سل 
اإليها بطرق عدة وك�سبها اإىل جانبه، بل اأقنعها اأن تلتحق 

به اىل بلد الُغربة لتعي�س معه ومع اأوالده وزوجته هناك.
نظرُت اإىل اأمي ب�سفقة وحنان، ون�سيُت كل اآالم ما اأخفتُه 
عنا ب�ساأن والدي الذي ال اأعرف حكايته و�ساألُت اأين اأختي، 

اأجابني زوجي اأنها يف املطار كي ت�سافر اإىل والدكما.
واأجابتني  بكت  بال�سفر؟  لها  �سمحِت  كيف  اأم��ي  اأم��ي... 

بكلمات متقطعة: تاأثري والدِك اأقوى مني عليها.
�سنواتِك التي �ساعت يا اأمي... و�سبابِك، وحتملِك االأعباء 

بك!!  للتم�سك  تدفعها  مل  االأم��ور  هذه  كل  و...و  مبفردِك 
و�سرعان ما ا�ستاقت اإىل الوالد الغائب اأم ا�ستاقت لبالد 
التحرر والتقدم واالنفالت، قويل يا اأمي ما �سر اأبي الذي 

�سيبقى بعيني متوفًى دائمًا.
بعدها  العراقية،  احل��روب  اإح��دى  �ِسر يف  اأُ وال��دِك  قالت: 
يل  اأر���س��ل  اأن  بعد  هناك  وعا�س  اأوروب���ي  بلد  اىل  هاجر 
وحينما  واأنتما  اأنا  اإليه  �سّمنا  يريد  اأنه  اعتقدُت  ظرفًا، 
�ساأر�سل  م��ع��دودة،  وكلمات  الطالق  ورق��ة  وج��دت  فتحته 
اأخباره عنا  وانقطعت  للعي�س!!  �سهر حوالة مادية  لك كل 

با�ستثناء ما نت�سلمه منه.
وكان عمك قد اأ�سار علّي اإما اأن اأبقى معكما اأو اأن اأتزوج 
واترككما معهم يف بيت جدك الذي مات حزنًا وغيظًا من 
ت�سرفات والدِك.. اخرتُت اأن اأعي�س معكما واأن�سى نف�سي 
االأم  اأحرُمكما من  االأب فهل  وال��زواج.. لقد حرمتما من 
اأختِك  اأقنع  بل  االأم��ر فقط  بهذا  وال��دك  يكتِف  اي�سًا، مل 
و�سلبها مني، ومل ترد على تو�سالتي لها اأن تبقى معي اآخر 
اأيام حياتي، فرتكتها تختار ما ينا�سبها هذه كل احلكاية 

يا ابنتي الغالية...
واالآم  راأت عذابات  �سدورًا  لنغ�سل  معًا  وبكينا  احت�سنتها 
�سنني طويلة، عّلها ت�سفى بعد جميء املولود الذي انتظرُه!!

اأتركها  فلن  معها  للعي�س  انتقل  اأن  وزوج��ي  عمي  اقنعُت 
بعد اليوم، وافقا مبا�سرة وهكذا عدُت الأح�سان اأمي التي 
والٍد  من  وحقٍد  اأنانية  بت�سرفات  ال�سغرى  ابنتها  فقدت 
جاحد بحق زوجته التي �سانت اأمانته بعد غيابه الطويل...
كل  باعت  التي  باأختي  �سيحُل  م��اذا  ننتظر  واأن���ا  ه��ي.. 
والتي  و�سلته  التي  االأمانة  هو  �سي�سون  هل  ترى  �سيء... 

تركها وهي طفلة عمرها عامًا واحدًا!  

اإح��دى  بل  الق�سية  �ساحبة  ل�سُت  اأن��ا  ت��ردد:  دون  قالت 
�سخ�سياتها... اإنها تتعلق باأختي ال�سغرى واأمي... واإليِك 

االأحداث ...
ع�سنا اأنا واأختي �سعيدتني مع اأمي التي اأفهمتنا اأن والدنا 
مل  ولكنه  العراق،  خا�سها  التي  احل��روب  اإح��دى  يف  ُفقد 
يرتكنا ن�سارع الفقر و�سظف العي�س، بل بالعك�س كان راتبه 
اأ�سرفت  التي  اأمي  ال�سهري يكفينا... هذا ما عرفناه من 

على رعايتنا ودرا�ستنا، كنا نطيعها يف كل االأمور... 
اأحيانًا عندما تختلي يف غرفتها ثم تخرج  كنت انتبه لها 
يا  بِك  ما  اأ�ساألها:  وحني  البكاء  من  متورمتان  وعيناها 

اأمي؟ جتيب باخت�سار: ال �سيء... تذكرُت والدك...
وفهمنا  االإعدادية،  املرحلة  يف  واأ�سبحنا  ال�سنون  م�ست 

الدنيا قلياًل باالختالط مع ال�سديقات وزميالت الدرا�سة 
وم��ن بع�س االأق����ارب ال��ذي��ن ي��زورون��ن��ا ب��ني ح��ني واآخ��ر، 
باأن لنا مرياثًا معهم هو ح�سة والدي،  وعرفنا من عّمي 
وحينما كان يتحدث مع اأمي باالأمر كان يعمد اإىل خف�س 
�سوته، اإذن هناك �سيء ما يحدث وال تريد اأمي اأن نعرفه، 
بعد خروجه من بيتنا �ساألُت اأمي عّما دار بينهما، نفت اأي 
�سيء، وتركت املو�سوع، فهي لها حق الت�سرف بكل �سيء، 
مباهج  من  نف�سها  وحرمت  �سيء  كل  وهبتنا  التي  اأمنا 

العي�س هي التي تعرف م�سلحتنا ...
انق�ست �سنوات الدرا�سة ودخلُت الكلية التي كانت تريدها 
فها  اأجلها  نعم فرحُت من  اأم��ي،  يل 
اأم��ا  اأي��ن��ع��ت،  ق��د  ن�سالها  ثمرة  ه��ي 
اأي�سًا  متميزة  فهي  ال�سغرى  اأختي 
اإنها  يل:  تقول  اأمي  ولكن  بدرا�ستها 

اأقُل منِك متيزًا.
ويف املرحلة االأخرية من درا�ستي تقدم ابن عمي خلطبتي، 
احل�سا�سة،  ال��دوائ��ر  اإح���دى  يف  وم��وظ��ف  و�سيم  اإن�����س��ان 
فاأجبتها  اأو رف�سُه،  بالزواج منه  اأمي عن رغبتي  �ساألتني 
باأنني اأحبُه منذ مدة ولكني مل اأبح ب�سعوري هذا ل�سخ�س.
كل  و�سط  اأمي  اأن  والحظت  االأه��ل،  فرحة  و�سط  تزوجنا 
غرفتها،  دخلت  واملعارف  االأه��ل  وازدح��ام  املرا�سم  هذه 
العينني ليحدثها عمي على انفراد...  ثم خرجت متورمة 
مل اأ�ستطع معرفة ما بها. تزوجُت وانتقلت للعي�س يف بيت 
كثريًا،  بي  ورحبوا  اهتموا  جميعًا  اأنهم  واحلقيقة  عمي، 
اأزورهما  وكنت  ال�سغرى،  اأختي  مع  اأم��ي  بقيْت  وهكذا 
با�ستمرار، ويف كل مرة ت�سكو يل اأمي اأحوال اأختي وتغرّيها 
تدريجيًا وال�سيما بعد اأن تاأتيها مكاملة ال تدري ممْن! ويف 
يوم ات�سلت بي اأمي واأخربتني باأن اأختي تعدُّ نف�سها للخروج 
بحجة ح�سور منا�سبة ل�سديقتها، وطلبت مني اأن اأراقبها 
عليها،  مطمئنة  غري  الأنها  خلروجها  املحدد  الوقت  يف 
وفعاًل قدُت �سيارتي وذهبت اىل بيت �سديقتها لتخربين 
باأن اأختي مل تاأِت اإليها، وال منا�سبة عندها، اأفهمتها باأنني 
فهمُت املو�سوع خطاأ واعتذرُت منها وان�سرفُت، واأخربُت 
يف  زال��ت  ما  هي  قائلة:  فقاطعتني  معي،  حدث  مبا  اأم��ي 
البيت: �ساأحدثك حينما تخرج! انتظرت طوياًل يف البيت 
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اكت�سف �سخ�سيتك

العقرب الثور

الميزان

الحوت العذراء

الجوزاء

الدلو

القوس

الحمل

االسد

الجديالسرطان

توقعات االبراج االسبوعية

اعداد/ علي البكري

مبو�سوعية  تتعاملوا  اأن  عليكم 
وواق��ع��ي��ة م��ع االأح�����داث وع��دم 
ت��ط��وي��ره��ا الأن��ه��ا ق��د ت��ك��ون يف 
عليكم  ل��ذا  النهائية،  مراحلها 
يف  خ�سو�سية  اأك��رث  تكونوا  اأن 
م�سائل العاطفة واجلانب الوظيفي، وعليكم ا�ستثمار 
مبواقف  ل�ساحلكم  وترجمته  الفرتة  لهذه  احل��ظ  
عائلته  اأف���راد  ب��اأح��د  يعتني  ق��د  البع�س  اإي��ج��اب��ي��ة. 

لرعايته �سحيًا.
طرفًا   يكون  اأن  الكثري  يحاول 

و���س��ط��ًا ب���ني االآخ����ري����ن،  لكن 
حتتاجون اأن تكونوا دبلوما�سيني 
ال�سركاء.  م��ع  تعاملكم  اأث��ن��اء 
يجب اأن ال تدعوا اأجواء العائلة 
العائلة  داخل  مطالب  تربز  قد  بامل�ساحنات،  تتلبد 
م�سبقًا.عاطفيا:  حدد  قد  موعد  يوؤجل  قد  والكثري 
وال�سريك  الثقة مع احلبيب  ملد ج�سور  بحاجة  اأنتم 

العاطفي لهذه الفرتة.
ت�����س��ع��رون ب��ق��وة ال��ع��اط��ف��ة، لكن  

مب��ب��ادرة  ت��ق��وم��وا  ال  اأن  ع��ل��ي��ك��م 
ق�سرية.   لفرتة  التاأجيل  ويف�سل 
ي�سعى  وال��ك��ث��ري  بالعمل  تهتمون 
اجلانب  ه��ذا  يف  النجاح  لتحقيق 
ل�سحتكم  تنتبهوا  اأن  عليكم  لكن 
عمل  عقد  على  احل�سول  يف  حظًا  االأكرث  الوقت  جيدًا. 

اأو التوقيع على اأوراق  مهمة.  

ين�سغل   والبع�س  بالعائلة  تهتمون 
املنزلية  الرتميمات  باإجراء بع�س 
عليكم  ب��ي��ت��ي��ه  م��ط��ال��ب  وه���ن���اك 
ب�سغط  ت�����س��ع��رون  ب��ه��ا.  االإي���ف���اء 
عليكم  ق��رار.  اتخاذ  يف  وت�سوي�س 
م�سطرين  تكونوا  مل  اإذا  جراحي  بتداخل  القيام  عدم 
عاطفية  جتربة  يف  الدخول  من  تقرتبون  لذلك.عاطفيًا 

مع فر�سة للزواج خالل االأ�سابيع املقبلة.  

ال�سركاء   م��ع  ان�سغاالتكم  ت���زداد 
عقد   على  للتوقيع  فر�سة  وت��ل��وح 
ذي طابع ر�سمي. عليكم االهتمام 
ب��اأم��ورك��م امل��ال��ي��ة واالأم�����ور التي 
التاأمني.  وو�سائل  العقار  تخ�س 
تنجحون يف ك�سب ق�سية قانونية. وقت مهم للقيام ب�سفر 
حمتوى  ذات  ر�سالة  اأو  اأخبار  ت�سله  البع�س  خارجي. 

اإيجابي.

عليكم  لذا  نف�سي،  ب�سغط  ت�سعرون 
اأن ال تتعاملوا يف هذا اليوم مبو�سوع 
الثمينة.   اأ�سيائكم  حمل  وترك  عقار 
ق�سري  ب�����س��ف��ر  ال���ق���ي���ام  مي��ك��ن��ك��م 
القريبة.  ات�ساالتكم  ت���زداد  وق��د 
عليكم  جتنب القيام مبحاولة لتغيري و�سع معني فقد يكون 
مبرونة  االأمور  اأخذ  حاولوا  اإيجابي.  غري  للوقت  اختياركم 

خالل اليومني املقبلني.

 ميكنكم احل�سول على مك�سب مايل 
املال  ه��ذا  يت�سرب  ما  �سرعان  لكن 
عليكم  الكبرية.  امل�ساريف  نتيجة 
ف��االأج��واء   التعديالت  بع�س  اإج���راء 
ال�سعيد  ع��ل��ى  اأم����ا  ذل����ك،  ت��دع��م 
فقد  العائلة  مع  لكالمكم  االنتباه  فيجب  العائلي 
لها.  وقا�سدين  متنبهني  اأنتم  غري  م�سكلة   حتدث 
ملن يرغب  القيام مببادرة يف اجلانب العاطفي اأنتم 

يف اأجواء داعمة. 

جهدًا  يبذل  والكثري  �سحتكم  ترتاجع 
اأع��م��ال  مب��ت��اب��ع��ة  ين�سغل  وق���د  ك��ب��ريًا 
اإ�سافية.عليكم ترك اجلدل العائلي هذا 
والعاطفية  النف�سية  فاأجواوؤكم  اليوم، 
يف  والرتكيز  العناية  من  ملزيد  بحاجة 
تغيريات  االأوقات الإجراء  اأف�سل  اختيار 
�سمن امل�ستطاع واملتوقع لكي جتنبوا اأنف�سكم كثريًا من 

االأزمات. 

ق���د ت�����س��ع��رون ب�����س��ع��ف يف ط��اق��ت��ك��م 
اأن��ه  البع�س  ي�سعر  ورمب���ا  التكوينية 
عليكم  الراحة،  من  وقت  الأخذ  بحاجة 
والبع�س  العائلية  ل�سوؤونكم  االن��ت��ب��اه 
االأج���واء  لكن  ع��ق��اري��ة  ق�سيه  ت�سغله 
يجد  فال  بتوتر  ت�سعره  قد  له  املحيطة 
يف  �سعوبة  يجد  وق��د  باأعماله  اال�ستمرار  يف  الرغبة 

التفاهم مع االآخرين. 

 �سخ�سيًا اأجواوؤكم اآخذة يف التح�سن 
وتعزيز فر�س املال واالأعمال. الكثري 
منكم ي�ستطيع القيام مببادرة وزيادة 
االجت���اه���ات  اأغ���ل���ب  ن�����س��اط��ه يف  يف 
ب�سفر  القيام  عن  يبحث  ملن  وفر�سة 
اأجواء  يف  عالقني  تزالون  ال  وق�سري.عاطفيًا  قريب 
تتعر�سون  التوتر فقد  انتبهوا لعالقاتكم من  ال�سد، 

ملزيد من ال�سد خالل االأيام املقبلة.  

ال�سفر  يف  احل��ظ  يحالفه  منكم  الكثري   
اإداري  من�سب  على  يح�سل  والبع�س 
بتطور  منكم  الكثري  يفاجاإ  قد  جديد. 
مهم يبعث على الراحة من رئي�س العمل 
ت�ستطيعون  العمل.  يف  جهودكم  لدعم 
باجلانب  يهتم  ال��ب��ع�����س  ر���س��م��ي��ة،  ل��وظ��ائ��ف  ال��ت��ق��دمي 
االجتماعي وقد تكونون برفقة اأ�سدقائكم وحمبيكم كما 

اأن لديكم فر�سة  لتحقيق اأمنية �سخ�سية. 

اإهدار  وعدم  ميزانيتكم  �سبط  عليكم 
املال وترك امل�سرتيات غري ال�سرورية.

فر�سة  ع��ل��ى  احل�����س��ول  ت�ستطيعون 
درا�سية عليا اأو احل�سول  على تاأ�سرية 

�سفر.
اأما اأهم االأعمال التي ميكنكم  التقدمي لها واحل�سول 

على فر�سة  فيها فهي اجلانب االإعالمي والطريان.

الذبذبة الرقمية ..
الرقم  م��ن  تنطلق  ال��ذب��ذب��ات  م��ن  طاقه  )ه��ي 
نة اأ�سبه مبجال مغناطي�سي باحثة عن حيز  مكوِّ
لت�سغله حمققه بذالك جتاذبًا اإيجابيًا اأو �سلبيًا 
يولد قدرة على خلق جو من القبول واجلاذبية 
م�سرتكة  ذب��ذب��ه  يحملون  م��ن  ب��ني  التنافر  اأو 
ال��رواب��ط  م��ن  ال��ك��ث��ري  دع���م  ع��ل��ى  خمتلفة  اأو 

االجتماعية(.

اأنواع الذبذبات:
الذبذبة الطويلة 

متمثلة باالأرقام )7-6-3-1(
 فعاليات هذه االأرقام )التحكم اجليد بالنف�س(

الذبذبة الق�سرية                       
 متمثلة باالأرقام                                          

)9-8-5-4-2(
 فعاليات هذه االأرقام )عدم القدرة على �سبط 

النف�س(

االأرقام ذات الذبذبة الواحدة 
)4 -4 -4 ()3 -3 -3 ()2 -2 -2 ()1 -1 -1 (

 )8-8-8()7-7-7()6-6-6(  )5-5-5(
)9-9-9(

منطية  غ��ري  �سخ�سية  اخل��ري��ط��ة   ه��ذه  متنح 
اال�ستقرار  عدم  وينتابها  اأقرانها  عن  وخمتلفة 
وحب التفرد واأحيانًا عبثية �ساذة غري م�سيطر 

عليها و�سالحها التحدي.

الأرقام املت�سل�سلة        
)6-5-4()5-4-3()4-3-2(  )3-2-1(

)9-8-7( )8-7-6()7-6-5(
بالنف�س  وثقة  ع��اٍل  ا�ستعداد  ذات  �سخ�سية 
وال��ت��م��ي��ز يف خمتلف  ال��ت��غ��ي��ري  وال���ق���درة ع��ل��ى 
ال���ظ���روف، ي��ع��د ال���ت���وازن ه��و امل��ق��ي��ا���س لهذه 

اخلريطة.

اإعداد:علي البكري

1-�����س����اح����ب ال�������س���ورة 
)جنم  كندي  �ساب  مغني 

ال�سباب( 
2-اأ�سد ال�سحراء

دق  ك��ح��ة،  ال���وج���ه،  3-يف 
)م(

4-علم موؤنث،خبث
5-دولة اإفريقية

البحريات  من  6-للتمني، 
)م(

اخلنجر،  ف��ي��ه  7-ي��و���س��ع 
طلوع ال�سم�س

8-اأنت باالإجنليزية
9-دولة اأوروبية

10-ماركة �سيارة

1-مطرب عراقي
2-ك������وك������ب ال�����������س�����رق، ب��ح��ر 

باالإجنليزية
قاتل  )م(،  للنداء  يكتم،  3-م��ا 

للح�سرات )م(
4-ث���ل���ث���ا ت���ا����س���ر، ل��ل��ن��دب��ة، من 

احلروف االأبجدية 
5-ع��ل��م م���ذك���ر)م(، م��ن ان���واع 

اللحوم، ن�سف نزار
6-اأ������س�����ت�����ق�����رار)م(، ن�����وع م��ن 

اال�سماك )م(، مت�سابهة
7-�سفة ذميمة، روتانا)مبعرثة(

8-�ساي باالإجنليزية )م(
9-عا�سمة تايلند

10-مت�سابهة

عموديافقي

اعداد/ ثريا جواد

حل العددال�سابق

الكلمات املتقاطعة

ــــاء ــــم ــــل ــــع مـــــــن طـــــــرائـــــــف ال
اإ�سحاق نيوتن

ماأدبة  يف  ال�سيدات  اإح��دى  بجوار  يومًا  نيوتن  جل�س 
قل  ال�سيدة:  �ساألتة  وفجاة  له،  تكرميًا  اأقيمت  ع�ساء 
اإىل  ت�سل  اأن  ا�ستطعت  كيف  نيوتن،  م�سرت  يا  يل 

اكت�سافك هذا؟
غاية  يف  امل�����س��األ��ة  ه���دوء:  يف  الكبري  ال��ع��امل  ف��ق��ال 
يوم  كل  وقتي  من  جانبًا  اأق�سي  كنت  لقد  الب�ساطة، 
اأفكر يف هذة الظاهرة الغريبة التي تدفع االأ�سياء اإىل 
التفكري وحدة يا�سيدتي  اإن   .. ال�سقوط على االأر�س 

هو الذي هداين يف النهاية اإىل هذا االكت�ساف.
من  ط��وال  �ساعات  اأق�سي  ولكنني  ال�سيدة:  وقالت 

اأن  اأ�ستطع  واأفكر، وبالرغم من ذلك مل  اأفكر  يومي 
اأكت�سف �سيئًا.

وقال نيوتن ي�ساألها: وفيم كنت تفكرين يا�سيدتي؟
ق��ال��ت: يف زوج���ي ال���ذي ه��ج��رين، وان��ف�����س��ل عني 

بالطالق!
نيوتن: وهل كنت تفكرين يف زوجك بعد الطالق اأم 

قبله؟
قالت: بعد طالقنا طبعًا!

تفكريك  اأن  لو  وقال:  الكبري  العامل  اإليها  نظر  وهنا 
اأن  ال�ستطعت  الطالق  قبل  كان  يا�سيدتي  زوجك  يف 

تكت�سفي اأنت قانونًا للجاذبية من نوع اآخ�ر...
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خ�سري احلمريي

و)توؤمر(  )تتدلل(  �ساأن  �ساأنه  املحببة،  العراقية  االأريحية  تعابري  من 
و)من عيني( يرد يف حاالت اجلد والهزل معًا، وغالبًا ما يكون م�سحوبًا 
باأرجحية الكف املفتوحة وهي تهبط على ال�سدر للداللة على ا�ستعداد 
�ساحبها مل�ساعدة املتكلم عن طيب خاطر بال ثمن ومهما كان الثمن، 
والتعبري ب�سورته )االأ�سلية( م�سحون مبعاين الت�سحية اخلال�سة من 
اإنتظار مقابل وقد اتخذ من عطاء و�سمت و�سرب وثبات اجل�سر  دون 

عنوانًا بليغًا على االإيثار.
اإال اأن هذا اجل�سر الذي ُيزكي عابريه وي�سفهم بالطيبة، انت�سرت له 
ا�ستخدامات ودالالت تهكمية موازية تكاد تطم�س الداللة التي ولد من 

ُي�ستخدم يف طبعته اجلديدة )املقلَّدة(  اأول مرة، فهو  التعبري  رحمها 
اإبداء امل�ساعدة النقية، وحني يقال عن  لال�ستخفاف ممن ُيقدم على 
ميكن  املو�سوف  اأن  اىل  اإ�سارة  فهي  للطيبني(  )ج�سر  باأنه  اأحدهم 
ا�ستغفاله وا�ستغالل طيبته ثم ركله بعد العبور على ظهره املتعب اىل 

ال�سفة االأخرى، الأنه بالتعبري الدارج )كم�س(.
الكرمية  )اجل�سور(  ب��داأت  املتكررة،  الركالت  وقع  وحتت   .. ولذلك 
العابرين، حت�سبًا من حتولها  للتحقق من )طيبة(  اإج��راءات �سارمة 

مع مرور الزمن اإىل ... 
)ج�سر ملن هبَّ ودّب(!!
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ال منا�س من الت�سليم بحقائق التاريخ واجلغرافيا والكف عن حماولة 
اإلغائهما بدعم اأمريكي او غريه، فقد كلفتنا، عربًا وم�سلمني، اأثمانًا 

باهظة منذ ال�سبعينات حتى اليوم.
ويبدو اأن التناف�س االإقليمي، موؤثثًا بطائفية مقيتة، قد اأودى بع�سرات 
اإىل  الكراهية  خطاب  وت�ساعد  ال��دوالرات  ومليارات  ال�سحايا  اآالف 

اأعاله .
لقد حققت العقود املا�سية من التناحر كوارث متعددة االأبعاد وحولت 
يف  وحتى  العامل،  عيون  يف  �سورة  اأ�سواأ  اإىل  وامل�سلمني  العرب  �سورة 
عيون اأبنائهم، ومل حتقق اأية دولة من دول املنطقة غاياتها اإال اإ�سرائيل 
املنتفع الرئي�س من اأي خالف ين�سب اأو فتنة ت�ستعل يف بالد امل�سلمني.
وبعد كل ذلك وغريه، البد من التوقف والت�ساوؤل ملاذا واإىل اأين؟ وهل 
بعد  حتى  االأم��ور  مبعاجلة  اجلنونية  الطريقة  بهذه  ن�ستمر  اأن  ينبغي 

روؤيتنا لنتائجها املزرية؟
ودفع  باملنطقة  التفرد  اإمكانية  وتوهم  باالإثم،  بالعزة  التم�سك  اإن 
وحل  و�ساطة  اأي��ة  قبول  وع��دم  البحر  اإىل  اخل��ارط��ة  م��ن  االآخ��ري��ن 
ال�سيا�سي  االأداء  قلة خربة يف  بل  �سيا�سية  يعرب عن حكمة  ال  و�سط، 
ت�سل  اإن مل  اأنت  به  ت�ستمر  �سي�ستمر مبا  االآخ��ر  الطرف  اأن  ومعرفة 
معه اإىل قوا�سم م�سرتكة، ولذا ا�ستغرب اأن تنفي احلكومة ال�سعودية 
تنتق�س من  وكاأنها  االإيرانية  و�ساطات مع احلكومة  اأو  مباحثات  اأية 

ا�ستقالل ال�سعودية.
املباحثات �سرورة بني الدول املتح�سرة وغريها، والبد من اأن تتوقف 
�سعوب  ونحن  جميعًا،  ال�سرور  م�سدر  وهو  �سيطان  العدو  اأن  فكرة 
�سيطنة  األغت  قد  العتيدة  العربية  دولنا  واأن  خ�سو�سًا  املالئكة  من 

اإ�سرائيل.
لقد اآن اأوان اإنهاء احلرائق اأيًا كان م�سعلوها، واإذا كانت النهاية التي 
�سي�سلها اجلميع، �ساءوا اأم اأبوا، هي ال�سالم واالعرتاف باالآخر كما 
هو فلماذا اأنهار الدماء املت�سلة واخلراب االقت�سادي و�سياع ال�سعوب 

واإذكاء الكراهية املت�سلة؟
�سوؤال يجب اأن يجيب عليه االإخوة االأعداء.

م�ستقبل املنطقة ..
بني الريا�ش وطهران

د. علي ال�ساله    �ساعر بابلي


