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االحتجاجات التي �شهدها العراق منذ مطلع �شهر ت�شرين الفائت اأحدثت انعطافة مهمة 
يف تاريخ العراق ال�شيا�شي، ور�شمت خارطة جديدة لعراق الي�شبه ماقبل عراق ت�شرين. 

وبينما �شنع املتظاهرون ال�شلميون �شورًا رائعة األهبت م�شاعر ال�شعب وقواه احلّية قبل 
اأن تبارك املرجعية تظاهراتهم وتدعو احلكومة واأجهزة االأمن اإىل حمايتهم، فاإن جهاٍت 
واأفرادًا حاولوا ت�شويهها وتخريبها وحرفها عن اأهدافها واإخراجها عن �شلميتها ومظهرها 

احل�شاري بهدف �شحب التاأييد الذي حظيت به على امل�شتويني الوطني وال�شعبي.
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العراقية

�سعارها ال�سالم
تظاهراُت حقوٍق

88خيال
العراقيون واحلزن تربطهم عالقة وطيدة الميكن جتاهلها، فنحن حتى 
يف اأفراحنا جتد املوال احلزين يت�صيد من�صة االحتفاء، لكن كرة القدم 
موّثقًا  الفرح  واأ�صبح  متامًا  املوازنة  قلبت  الوطني  منتخبنا  خالل  ومن 
الرافدين.  الأ�صود  انت�صار  كل  مع  نعي�صها  التي  ال�صعادة  ل�صورة  حقيقيًا 
وخري  ال�صاطعة،  احلقيقة  تلك  يغفل  اأو  يتجاهل  من  هناك  اأن  اأظن  وال 
العام  اآ�صيا يف  بكاأ�س بطولة  العراق  وبراهينها على ذلك هو فوز  االأدلة 
ا�صتطاع  الفرتة  تلك  يف  نعي�صها  كنا  التي  النكبات  زحمة  وم��ع   .2007

اأبناء الرافدين اأن يوحدوا ال�صعب العراقي من �صماله اإىل جنوبه، ومن 
�صرقه اإىل غربه حتت العنوان الواحد والبارز "كلنا العراق". واملنا�صبات 
املفرحة التي تلت ذلك التاأريخ الذهبي بّينت للقا�صي والداين اأن ال�صرور 
الذي �صنعته تلك امل�صتديرة الرائعة ال ي�صاهيه �صرور والتعدل اأهازيجه 
غري اأهازيجه. ولكي ندمي �صعادتنا وال نحولها اإىل اأحزان ودموع، علينا 
فوز  كل  بعد  النارية  العيارات  اإط��الق  بعدم  اأنف�صنا  نعاهد  اأن  جميعًا 

وانت�صار لكي ال نحّوله اإىل خ�صارة وانك�صار.

فرحُة �سعبدر�س

84

2020
اهال �ستاء

�سبكة اليام

نحن اأكث�ر وّداً مع 
الغرباء

مل�����اذا
مقارنة مبن نحبهم



خ�سائر احلرائق املفتعلة باملليارات 

اإياد عطية اخلالدي
AFP :ال�سور

حماولت م�سبوهة حلرف 
التظاهرات واإخراجها عن �سلميتها

االحتجاجات التي �شهدها العراق منذ مطلع 
�شهر ت�شرين الفائت اأحدثت انعطافة مهمة يف 

تاريخ العراق ال�شيا�شي، ور�شمت خارطة جديدة 
لعراق الي�شبه ماقبل عراق ت�شرين. وبينما �شنع 
املتظاهرون ال�شلميون �شورًا رائعة األهبت م�شاعر 

ال�شعب وقواه احلّية قبل اأن تبارك املرجعية 
تظاهراتهم وتدعو احلكومة واأجهزة االأمن اإىل 

حمايتهم، فاإن جهاٍت واأفرادًا حاولوا ت�شويهها 
وتخريبها وحرفها عن اأهدافها واإخراجها عن 

�شلميتها ومظهرها احل�شاري بهدف �شحب التاأييد 
الذي حظيت به على امل�شتويني الوطني وال�شعبي.
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اعتداءات  اإىل  النجف  حمافظة  يف  التعليمي 
هاجموا  ال�صكاكني  حتمل  عنا�صر  قبل  م��ن 
بينهم،  جرحى  عدة  واأوقعوا  الطبية  املالكات 
يف ظاهرة تعد االأوىل منذ بداية االحتجاجات 
مل  فيما  االآن،  وحل��د  االأول  ت�صرين  م��ن   1 يف 

يعرف من ت�صبب بهذا احلادث.
النيابية  والبيئة  ال�صحة  جلنة  رئي�س  وق��ال 
اأ�صف  "بكل  اإن��ه  له،  بيان  يف  اجلبوري،  قتيبة 
مت توثيق حاالت اعتداء من قبل جمهولني على 
الكوادر الطبية يف م�صت�صفى ال�صدر يف النجف 
بقية  يف  اأخ���رى  ح��االت  توثيق  اإىل  باالإ�صافة 

املحافظات التي ت�صهد تظاهرات".
ال�صلوكيات  ه���ذه  ن��دي��ن  اإذ  "اإننا  م�صيفًا 
االإج���رام���ي���ة ال���ت���ي المت����ت ب�����ص��ل��ة الأخ����الق 
من  اأن  من  املنفلتني  ه��وؤالء  نحذر  العراقيني، 
�صكل  ب��اأي  الطبية  ب��ال��ك��وادر  امل�صا�س  ي��ح��اول 

جزاءه  لينال  ق�صائيًا  �صنالحقه  االأ�صكال  من 
العادل وفق القانون ".

وط���ال���ب اجل���ب���وري خ����الل ال��ب��ي��ان ح��ك��وم��ة 
الالزمة  احلماية  "بتوفري  االأع��م��ال  ت�صريف 
حماية  وك��ذل��ك  وال�صحية  الطبية  ل��ل��ك��وادر 
والتخريب  العبث  م��ن  ال�صحية  املوؤ�ص�صات 
دوره��ا  وت���وؤدي  اإن�صانية  خ��دم��ات  تقدم  الأن��ه��ا 
واملر�صى يف هذه  امل�صابني  املهني يف معاجلة 

املحافظات".
ك��م��ا وح���ّم���ل احل��ك��وم��ة واالأج����ه����زة االأم��ن��ي��ة 
قد  اأمني  خرق  اأو  تهديد  اأي  عن  "امل�صوؤولية 
تتعر�س له امل�صت�صفيات يف املحافظات كافة ".

الع�شائر تعلن الرباءة وحتمي 
املوؤ�ش�شات

ح��وادث  بعد  ق���ار،  ذي  ع�صائر  اأع��ل��ن��ت  فيما 

حرق عدة ملوؤ�ص�صات اأمنية، عن دعمها للقوات 
امل��رك��زي  النا�صرية  �صجن  واإدارة  االأم��ن��ي��ة 

حلماية ال�صجن.
ال�صواين، يف  اأمني  فاروق  العدل  وزير  واأع��رب 
"ع�صائر  ل�  وتقديره  �صكره  عن  ملكتبه،  بيان 
لدعمها  امل�صرفة  البطولية  لوقفتها  ق��ار  ذي 
املركزي  النا�صرية  �صجن  اإدارة  وم�صاندتها 
والقوات االأمنية يف تاأمني حمايته دعمًا لالأمن 

املجتمعي".
االأ�صيلة  العراقية  "الع�صائر  اأن  الوزير  واأك��د 
عمق  الوطنية  مبواقفها  التاأريخ  عرب  اأثبتت 
ال��غ��ايل  ال��وط��ن  ب���رتاب  ومت�صكها  ت��الح��م��ه��ا 
النزالء  بحق  الق�صاء  اأحكام  الإنفاذ  و�صعيها 
القانون  بانتهاك  ت�صببوا  مم��ن  املحكومني 

وحرمة الدم العراقي".
املركزي،  النا�صرية  �صجن  مدير  قال  ب��دوره، 
ع�صائر حمافظة ذي  "�صيوخ  اإن  ابنية،  ح�صني 
النا�صرية  �صجن  اإىل  ت��واف��دوا  واأب��ن��اءه��ا  ق��ار 
واأعلنوا مبواقفهم وهتافاتهم دعمهم  املركزي 
وم�صاندتهم لالأجهزة االأمنية واإدارة ال�صجن"، 
مقولة:  ت�صمن  الهتافات  "اأحد  اأن  اإىل  م�صريًا 
�صجن  ننطيكم  م��ا  ل��داع�����س  ك��ل  )ال��ط��ار���س 

احلوت(".
وكانت ع�صائر يف ذ ي قار والنجف قد تدخلت 
املخربني  واإب��ع��اد  ال��دول��ة  موؤ�ص�صات  حلماية 
واملند�صني من التظاهرات ومنع اأية مواجهات 

مع االأجهزة االأمنية.
وقد جنحت تلك املحاوالت يف تهدئة االأو�صاع 
ال�صلمية بهدف  تها  وو�صع املظاهرات على �صكَّ
وت�صحياتهم  املتظاهرين  تطلعات  حتقيق 

اجل�صام.

ال�شنك واخلالين 
و�صكا جتار ال�صورجة وال�صنك واخلالين، التي 
متثل �صريان التجارة العراقية، من ازدياد ن�صة 
ح�صام  وق��ال  االأخ���رية،  االأ�صابيع  يف  احل���راق 
اإف��راغ حمله من  الذي كان منهمكًا يف  �صاكر، 
“احلرائق  اإن  اآم��ن��ة،  جلهة  ونقلها  الب�صائع 
على  واأرغمتهم  كبرية  خ�صائَر  التجار  كبدت 

املرجعية حتذر 
وفيما اأظهرت املرجعية الدينية دعمًا وا�صحًا، 
فاإنها  ال��ع��ادل��ة،  املتظاهرين  ملطالب  ان��ح��از 
ب��ني ي��ح��اول��ون اإخ����راج هذه  ح���ذرت م��ن خم��رِّ
خطبة  اآخ��ر  ويف  �صلميتها،  ع��ن  التظاهرات 
النا�صرية  ك��ان��ت  امل��ل��ف(  ه��ذا  كتابة  )ح��ت��ى 
التي  املاأ�صاة  بعد  املرجعية  خطبة  يف  حا�صرة 
يف  املتظاهرين  من  املئات  دم��اء  فيها  اأريقت 

ية. تلك املدينة امل�صحِّ
املرجع  مم��ّث��ل  ال�����ص��ايف  اأح��م��د  ال�صيد  وق���ال 
ببالغ  العليا  الدينية  املرجعية  "تتابع  الدينية: 
االأ�صى واالأ�صف  اأنباء اال�صطدامات االأخرية يف 
النا�صرية اجلريحة  �صيما  وال  املدن،  عدد من 
من  ذلك  خالل  جرى  وما  االأ�صرف،  والنجف 
والتعر�س  الغالية  ال��دم��اء  م��ن  الكثري  اإراق���ة 

للعديد من املمتلكات باحلرق والتخريب. "
اإذ ترتحم على  "املرجعية الدينية  اأن  واأ�صاف 
لهم  وتدعو  ذويهم  وتوا�صي  الكرام  ال�صهداء 
العاجل  بال�صفاء  وللجرحى  وال�صلوان  بال�صرب 
اأخ���رى على حرمة االع��ت��داء على  م��رة  ت��وؤك��د 
ممار�صة  من  ومنعهم  ال�صلميني  املتظاهرين 
ت��وؤك��د  ك��م��ا  ب��االإ���ص��الح،  امل��ط��ال��ب��ة  حقهم يف 

واخلا�صة،  العامة  االأم��وال  حرمة  رعاية  على 
ع��ر���ص��ة الع���ت���داءات  ت���رتك  ال  اأن  و����ص���رورة 
املتظاهرين  وع��ل��ى  واأ���ص��راب��ه��م،  امل��ن��د���ص��ني 
غري  ع��ن  ���ص��ف��وف��ه��م  مي���ّي���زوا  اأن  ال�صلميني 
اأي��ًا   � املخربني  ط��رد  يف  ويتعاونوا  ال�صلميني 
� وال ي�صمحوا لهم با�صتغالل التظاهرات  كانوا 
امل��واط��ن��ني  مب��م��ت��ل��ك��ات  ل��الإ���ص��رار  ال�صلمية 

واالعتداء على اأ�صحابها".
واأ�صار اإىل اأنه "بالنظر اإىل الظروف الع�صيبة 
التي مير بها البلد، وما بدا من عجز وا�صح يف 
تعامل اجلهات املعنية مع م�صتجدات ال�صهرين 
الدماء،  ويحقن  االأخريين مبا يحفظ احلقوق 
فاإن جمل�س النواب الذي انبثقت منه احلكومة 
اأن يعيد النظر يف خياراته  الراهنة مدعّو اإىل 
م�صلحة  متليه  مب��ا  ويت�صرف  ال�����ص��اأن  ب��ه��ذا 
وتفادي  اأبنائه،  دماء  على  واملحافظة  العراق 
انزالقه اإىل دوامة العنف والفو�صى واخلراب، 
اإق��رار حزمة  االإ���ص��راع يف  اإىل  اأن��ه مدعّو  كما 
الت�صريعات االنتخابية مبا يكون مر�صيًا لل�صعب 
تعربِّ  ونزيهة  ح��رة  انتخابات  الإج��راء  متهيدًا 
العراقي،  ال�صعب  اإرادة  عن  ب�صدق  نتائجها 
امل�صار  �صلوك هذا  واملماطلة يف  الت�صويف  فاإن 

االأزم���ة  لتجاوز  املنا�صب  امل��دخ��ل  ه��و  ال���ذي   �
الراهنة بطريقة �صلمية وح�صارية حتت �صقف 
� �صيكلف البالد ثمنًا باهظًا و�صيندم  الد�صتور 

عليه اجلميع".
وتابع اأن "االأعداء واأدواتهم يخططون لتحقيق 
الفو�صى واخلراب  اأهدافهم اخلبيثة من ن�صر 
واالجنرار اإىل االقتتال الداخلي ومن َثّم اعادة 
البلد اىل ع�صر الدكتاتورية املقيتة، فال بد من 
يف  عليهم  الفر�صة  لتفويت  اجلميع  يتعاون  اأن 

ذلك".

حرائق 
من جانب اآخر، قال مدير عام الدفاع املدين، 
اللواء كاظم بوهان، اإن نحو 300 حريق اندلعت 
منذ انطالق التظاهرات يف ممتلكات تعود اإىل 
من  اأن  اإىل  اأ�صار  وفيما  االأف��راد،  اأو  احلكومة 
م�صاغبني”،  “ثّلة  هم  احل��رائ��ق  بهذه  قاموا 
ت�صببوا  من  بني  جائرة  املقارنة  اأن  على  �صدد 

بهذه احلرائق واملتظاهرين.

اعتداء على املوظفني
ال�صدر  واأثار تعر�س بع�س منت�صبي م�صت�صفى 
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تزخر املكتبة العربية بع�صرات التاآليف التي تناول فيها املعنيون بالرتاث 
االأدبي مو�صوعة "االأمثال"، وذهب غري واحد منهم اإىل القول باأن اأمثال 
العرب التي يعتد بها هي التي تن�صب اإىل "الع�صر اجلاهلي" فقط، وكل 
اإليه ب�صيء من التحفظ. ومن هنا ظهرت يف وقت  ما جاء بعده ينظر 
التي  االأمثال  اأن  الت�صّدد  هذا  وعّلة  املولدة"..  "االأمثال  ت�صمية  الحق 
�صبقت الع�صر االإ�صالمي كانت تقوم على ثوابت متعارف عليها، واملثل 
وركاكته،  وقّوته  �صياغته  النظر عن  بغ�س  ورد عن �صاحبه  كما  يوؤخد 
الأنه نتاج و�صع نف�صي طارئ غري قابل للمراجعة او التعديل، كما اأنه ولد 
يف ع�صر �صابق للع�صور الالحقة التي �صهدت الكثري من حاالت "الو�صع 

واالفتعال" وهذا يعني اأنه يتميز بال�صدق والعفوية والواقعية..
املعاين  ومن  احلقيقية،  احلكايات  من  هائلة  ثروة  العرب  اأمثال  توؤلف 
واالإ�صارات التي ي�صح اال�صت�صهاد بها، من ذلك: )اأجنز حرٌّ ما وعد/ 

ذّكرتني الطعن وكنت نا�صيًا/ اإن الليل طويل واأنت القمر.. الخ(. 
�صراب  القي�س وهو يف جمل�س  امروؤ  ال�صاعر  اأطلقها  التي  العبارة  ولعل 
العفوية  الكيفية  اأمُر" تلخ�س  وغدًا  خمٌر  "اليوم  اأبيه  مقتل  بلغه  وقد 

االآنية واملرجتلة التي كان ُي�صاغ بها املثل..
هناك فارق بني )القول واملثل(، فاالأول –باخت�صار- يقوم على التاأين 
هناك  ذل��ك  وم��ع  اليها،  الو�صول  ي��ود  اأه��داف  ول��ه  والتاأمل،  وال��رتوي 
تكن  مل  واإْن  املثل  قوة  اكت�صبت  ال�صعرية  واالأبيات  االأق��وال  من  الكثري 
مثاًل، من ذلك )اإذا متُّ ظماآنًا فال نزل القطر/ على قدر اأهل العزم 
تاأتي العزائم/ ويف الليلة الظلماء يفتقد البدر(، بل اإن القراآن الكرمي 
يت�صمن العديد من االآيات التي و�صعها الدار�صون حتت باب )االأمثال 
القراآنية( واإن مل تكن كذلك باملعنى احلريف اأو االأكادميي.. وهكذا مت 
اأو  الكرمي  الكتاب  يف  �صواء  مثاًل  لي�س  هو  ما  لكل  لطيف  تعبري  ابتداع 
ال�صعر اأو االأغاين اأو االأقوال، ولكن النا�س تعاملت معه كمثل يف خطابها 

وهذا التعبري ال�صامل هو: جرى جمرى املثل!
يف ال��ع��ق��ود االأخ�����رية م��ن اخل��الف��ة ال��ع��ب��ا���ص��ي��ة، ح��ني مت��زق��ت ه��ذه 
الف�صحى  العربية  وتراجعت  ودول �صغرية،  اإمارات  اإىل  االإمرباطورية 

خليط  اإىل  املجتمع  حتّول  مقدمتها  يف  كثرية،  الأ�صباب  حمزنًا  تراجعًا 
من االأل�صن، ظهرت )لهجة( هجينة، ي�صح القول اإنها ف�صيحة قريبة 
من العامية، اأو عامية قريبة من الف�صحى، ومن هنا بداأت يف الع�صور 
الالحقة، تزدهر العامية واالأقوال واالأمثال العامية، من ذلك )مو كلمن 
اأنا  قال  وجهه  �صّخم  من  كل  )لي�س  اأي  ح��داد(  اآين  كال  وجهه  �صخم 
املثل  قواًل جرى جمرى  النا�س  ابتكرت  تقريبًا  نف�صه  وباملعنى  حداد(، 
)اإنطي اخلبز خلبازته( اأي )اعِط مهنة اخلبز ملن جتيد هذه املهنة(. 
العراقيني  جتربة  عن  تعرّب  التي  ال�صعبية،  االأمثال  هذه  اأن  ويالحظ 
وخربتهم وذكائهم، كانت من قوة التاأثري بحيث ا�صتعارها ال�صيا�صيون 
املنا�صب(،  املكان  يف  املنا�صب  )الرجل  فقالوا  لغتهم  اىل  وترجموها 
وهذه العبارة يف حقيقتها ترجمة لعبارة )انطي اخلبز خلبازته(، واإذا 
"التخ�ص�س"،  ي�صرتطان  اأنهما  ف�صنجد  كليهما،  املعنيني  اإىل  انتبهنا 
اأو  اأو املحا�ص�صة  اأو احلزب  القومية  اأو  اأو املذهب  الدين  ومل ي�صرتطا 
)خو�س اآدمي( اأو )ابن حموله( اأو منا�صل اأو لديه خدمة جهادية اأو.. 
الأن هذه التو�صيفات �صيء، وفن اإدارة الدولة �صيء اآخر، ولهذا م�صت 
بع�صها  اأرغفة خبز  ناأكل  ونحن  علينا  واملريرة  املّرة  ال�صنوات  كل هذه 
ن( ومعظمهما غري نا�صج،  )معّجن( وبع�صها )حمروق( وبع�صها )معفِّ
مع اأن الطحني )خو�س طحني(، ولكن من تتوىل اإعداد العجني واخلبز، 
على ما يبدو، قد تكون خياطة ماهرة اأو حاّلقة خبرية اأو راق�صة باليه 
مذهلة، اإال اأنها، واهلل العظيم، لي�صت عّجانة وال خّبازة، ومل تقف يومًا 
وراء تنور، ولذلك تدهورت �صحتنا وتعر�صنا اإىل �صوء اله�صم ومتاعب 

القولون واالأمرا�س املزمنة واأوجاع الروح..
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ح�سن العاين 

نواعم
اخلبز واخلّبازة

توؤلف اأمثال العرب ثروة هائلة من 
احلكايات احلقيقية، ومن املعاين والإ�سارات 

التي ي�سح ال�ست�سهاد بها، من ذلك: )اأجنز 
حرٌّ ما وعد/ ذّكرتني الطعن وكنت نا�سيًا/ 

اإن الليل طويل واأنت القمر.. الخ(.

م�������ق�������االت

اإغالق حمالهم ونقل ب�صائعهم بعد اأن التهمت 
ع�صرات  االأخ��ريي��ن  االأ�صبوعني  يف  احل��رائ��ق 
فقد  التجارية،  وامل��ح��ال  وامل��خ��ازن  العمارات 
والر�صيد  وال�صنك  اخل��الين  مناطق  �صهدت 

اأكرث من 30 حريقًا خالل اأ�صبوع واحد".
ال�صريان  متثل  التي  املناطق  تلك  "اإن  وق��ال 
التجاري الكبري يف العراق وطبيعتها من حيث 
البناء  وقدم  وتنوعها  فيها  الهائلة  املخزونات 
ال�صيطرة  وع���دم  احل��رائ��ق  ات�����ص��اع  اإىل  اأدت 
اإىل عاطلني عن  العاملني  عليها وحولت مئات 

العمل".
"اأن  اإىل  ال��ن��ج��ار  حم��م��ود  امل���واط���ن  واأ����ص���ار 
جمموعات قليلة هي التي تزحف اإىل ال�صورجة 
ومواجهة  والتخريب  احلرق  لتمار�س  والر�صيد 
املوؤ�ص�صات  حماية  حتاول  التي  االأمنية  القوات 
احلكومية، وال�صيما البنك املركزي وامل�صارف 

التجارية،  واملحال  والعمارات 
وه�����م م����ن ي���ط���ل���ق���ون ق��ن��اب��ل 
امل��ول��وت��وف وي��ح��اول��ون ت���اأزمي 
امل���وق���ف واإ����ص���ع���ال احل���رائ���ق، 
كبريًا  خطرًا  مّثل  االأم��ر  وه��ذا 
ع��ل��ى ال��ك��ث��ري م���ن ال��ع��م��ارات 
وجميعها  وامل��خ��ازن  التجارية 
على االإطالق هي اأموال خا�صة 

ملواطنني ذهبت هباء منثورًا".

املنافذ احلدودية 
واملن�شاآت النفطية

واأدى ات�صاع رقعة االحتجاجات 
يف  ال��ط��رق  وق��ط��ع  تعطيل  اإىل 
ج��ن��وب ال���ع���راق، وال���ص��ي��م��ا يف 
الب�صرة، فقد جرى غلق منفذ 
�صفوان الربي الرابط بني دولة 
الب�صرة،  وحم��اف��ظ��ة  ال��ك��وي��ت 
وتعطل العمل الأيام متوا�صلة يف 

ميناء اأم ق�صر.
وج������رى ق���ط���ع ط�����رق رئ��ي�����ص��ة 
وخ����ور  م����وان����ئ  اإىل  م����وؤدي����ة 
فلو�س  واأب��و  )�صناعي(  الزبري 
الب�صائع  ال�صتقبال  )خم�ص�س 
العامة(، ومعمل االأ�صمدة ومرفاأ الغاز ال�صائل 

وحمطة الكهرباء الغازية.
)�صرق( مت قطع طرقًا  مي�صان   ويف حمافظة 
املنفذ  واإىل  النفطية،  احل��ق��ول  اإىل  م��وؤدي��ة 

احلدودي الربي بني العراق واإيران.
منحًى جديدًا عرب  االأخرية  االأيام  واأخذت يف 
من  ع��دد  اإىل  امل��وؤدي��ة  الرئي�صة  ال��ط��رق  قطع 

حقول النفط واملوانئ واملنافذ الربية. 
اإغ��الق  ا�صتمرار  اأن  حكومية  جهات  وت��ق��در 
يف  يت�صبب  واملوانئ،  واملنافذ  الطاقة  من�صاآت 

خ�صائر مالية تقدر باملليارات.
يف  اأ�صتاذ  وهو  التميمي،  عدنان  حممد  يقول 
اإن  بغداد،  جامعة  يف  واالقت�صاد  االإدارة  كلية 
"احلكومة حاولت على مدى االأ�صابيع املا�صية 
النفط  وم�صايف  حقول  عن  التظاهرات  اإبعاد 

واملنافذ احلدودية، لكن بو�صولهم اإليها ميكن 
وبنف�س  تو�صعت  التظاهرات  رقعة  اأن  اعتبار 

الوقت �صار ال�صغط اأكرب على احلكومة".
يتابع التميمي اأن العراق قد يتعر�س اإىل خ�صائر 
معنوية اأكرث من املادية، فاجلي�س حترك لفتح 
الطرق بالقوة، وحتى اإن جنح، فاإن االأثر الذي 
�صيرتكه يف نفو�س ال�صركات الغربية العاملة اأو 
تلك التي تخطط للدخول يف فر�س ا�صتثمارية 
نف�صه  احل��ال  وهو  ت��رتدد،  �صيجعلها  باجلنوب 
جمال  يف  ت�صتثمر  غربية  ل�صركات  بالن�صبة 

الطاقة واالإ�صكان.
فيما يو�صح اخلبري االقت�صادي خالد الع�صا�س 
اأن "تهديد امل�صالح النفطية وقطع الطرق عن 
كبرية  بخ�صائر  يت�صبب  �صوف  العراق  موانئ 
الب�صائع،  و�صول  وي��وؤخ��ر  امل��ل��ي��ارات،  تتجاوز 
ثمنها  يدفع  التي  االأ�صعار  يرفع  وغ��ريه  وه��ذا 
املواطنون كافة والفقراء خا�صة، ويعطل توفري 

فر�س العمل ومنو االقت�صاد.

اأجندات م�شبوهة
العطار  زينب  ال�صحفية  اتهمت  جهتها،  من 
ب��ا���ص��ت��غ��الل  امل��ن��ط��ق��ة  دول  وب��ع�����س  اأم���ريك���ا 
التظاهرات العفوية ال�صلمية ووّظفت خالياها 
النائمة يف الداخل واخلارج لتنفذ تلك النظرية 
امل�صبوهة.. وبانت على ال�صطح تلك ال�صفحات 
ال�صفراء امل�صمومة التي تعد بدقة وعناية من 
خارج احلدود فاأخذت تد�ّس ال�صّم بالع�صل من 
خالل من�صورات تثري �صخط ال�صباب وحتّر�س 
على العنف وتاأجيج االأمور وتنقل حقائق ال متّت 

للحقيقة ب�صيء وحتّر�س على القتل واحلرق.
بات  ال��ي��وم  ال��ع��راق��ي  ال�صعب  اأن  واأو���ص��ح��ت   
واأن  ال��غ��اي��ات  ه��ذه  ليعرف  يكفي  مب��ا  واع��ي��ًا 
املتظاهرين  ال�صعب، وحتى  اأبناء  الغالبية من 
هلل  واحلمد  الفتنة  لتلك  ينجّروا  مل  اأنف�صهم، 
املرة  هذه  ال�صباب  انَّ  الأ�صباب..اأولها  وذاك 
فهدفهم  يريدون،  ملا  وتفهمًا  وعيًا  اأكرث  كانوا 
العملية  واإ�صالح  الد�صتور  تعديل  هو  االأ�صا�س 
اأهدافهم  من  الطائفية  تعد  ومل  ال�صيا�صة، 

واأولوياتهم.



 واأ�صحاب االخت�صا�س يف علم النف�س عن هذه 
العراقيني،  الطلبة  حياة  يف  اجلديدة  املوجة 

وما احللول؟ وملاذا اال�صتمرار بالتظاهر؟
نفكر بر�سانة جامعاتنا

الدكتور  لالأ�صتاذ  فكان  اجلامعات،  من  بداأنا 
جامعة  ال��زي��دي/رئ��ي�����س  االأم���ري  عبد  ك��اظ��م 
مقرر  تعليمي  برنامج  اأمام  نحن  راأيه:  البيان 
العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  م��ن 
العديد  م�صاركة  لكن  بتطبيقه،  االلتزام  علينا 
م��ن ال��ط��ل��ب��ة ب��ال��ت��ظ��اه��رات واالح��ت��ج��اج��ات 
وامل�صريات، اأ�صبحنا يف حرية من اأمرنا مابني 
بهذه  وم�صاركة طلبتنا  املقرر  باملنهج  االلتزام 
باحرتام  ال��وزارة  وجهت  لذلك  التظاهرات، 
التظاهر  ب��ح��ق  ال��ت��اك��ي��د  م��ع  ال��ط��ل��ب��ة  اإرادة 
وجهت  ال����وزارة  اأن  كما  ال����دوام،  وا�صتمرار 
ل��ل��دوام  يح�صرون  ال��ذي��ن  الطلبة  بت�صجيل 

لغر�س التوثيق وحماية املوؤ�ص�صة التعليمية.
ومارافقها  احلالية،  للظروف  نظرًا  واأ�صاف: 
ف��اإن  ال��ت��ظ��اه��رات،  يف  الطلبة  م�صاركة  م��ن 
عالية،  مرونة  فيها  الغيابات  احت�صاب  م�صاألة 
يفر�س  واالأخ����الق����ي  ال���رتب���وي  امل���وق���ف  الأن 
انتهاء  حلني  واالإن�صاين  االأب��وي  التعامل  علينا 

التظاهرات.
من  فاتهم  ما  الطلبة  �صنعو�س  الزيدي:  وبني 
بذلك  م�صتغلني  واأخ��رى  ب�صيغة  حما�صرات 
العطل والدوام امل�صائي، وعطلة ن�صف ال�صنة، 

لتكون بدياًل عن مافاتهم من الدرا�صة.
ننا�صد  حديثه:  البيان  جامعة  رئي�س  واختتم 
االنقطاعات  فرتة  التطول  اأن  الطلبة  اأحبتنا 
على  م�صاعافات  الحت�صل  لكي  ال���دوام  عن 
م�صتوى خارجي، نحن تكلمنا مع الطلبة، وقلنا 
التظاهر  وميكنكم  ب��ال��دوام،  ا�صتمروا  لهم 

بعده.
ف�سل التعليم عن ال�سيا�سة

فيما اأ�صارالدكتور ح�صني، معاون العميد لكلية 
عزل  الطلبة  اأنا�صد  اجلامعة:  يف  ال�صيدلة 
قدر  ال�صيا�صية  العملية  عن  العلمية  امل�صرية 
امل�صتطاع، وال�صري يف اأن يقوم الطالب باإكمال 
واالعت�صامات،  للتظاهرات  والتفرغ  درا�صته 
اإذ الميكن ربط م�صتقبل الطالب املهني الذي 

�شريحة وا�شعة من الطلبة اختارت االإ�شراب عن الدوام، اأو التظاهر 
اأمام جامعاتها اأو مدار�شها، اأويف �شاحة التحرير، ملاذا اختارت �شريحة 

الطلبة مثل هكذا نوع من التظاهر؟ وماذا قال بع�ض املدر�شني واالأ�شاتذة 
اجلامعيني واأولياء اأمور الطلبة، ومديري املدار�ض،

 

ت����ظ����اه����روا ٍووا�����س����ل����وا دوام���ك���م 

م�ساركة الطلبة يف 
التظاهرات توؤثر 
على اإكمال املناهج

و اآب��������اءاأ�ساتذة 

بغداد/ علي غني
Afb :ت�سوير

امني ال�سر العام لنقابة املعلمني 
عدي العي�ساوي

رئي�س جامعة البيان
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ت��وج��ي��ه ج��ه��از االإ�����ص����راف ال��رتب��وي 
ال��دوام  �صري  ملتابعة  واالخت�صا�صي 
على  واملحافظة  للمدار�س  الر�صمي 

انتظامة.
ل نعرف �سبب النقطاع

يف جولتنا على املدار�س مل�صنا اأن اأغلب 
ذكر  وعدم  ال�صمت  ف�صلوا  املديرين 
االأ�صماء، فهذا اأحد مديري االإعدادية 
الذي ف�صل عدم ذكر ا�صمه يقول: اإن 
الطلبة اأ�صبحوا الي�صتجيبون الأوامرنا، 
والأياخذون بن�صائحنا، فنحن نح�صر 
الطلبة،  جن��د  ال  لكننا  املدر�صة  اإىل 
اىل  احل�صور  ع��دم  عن  ت�صاألهم  واإن 
املدر�صة، يقولون لك العبارة امل�صهورة 
ك��و دوام(، فماذا  م��ا  ك��و وط��ن،  )م��ا 
اأن  يجب  التي  امل��رة  احلقيقية  نفعل؟ 

اأ�صبح  التمرد  اأن  هي  اجلميع  يعرفها 
اأك���رب م��ن ق��درات��ن��ا، ق��ال��ه��ا م��دي��ر اآخ���ر ك��ان 

حا�صرًا يف احلوار، وغادر اإىل مكان اآخر.
وي�صيف زميله يف املدر�صة املجاورة: الغريب اأن 
اأحدًا من اأولياء االأمور اليكلف نف�صه باحل�صور 
اىل املدر�صة لي�صاأل عن ابنه وم�صتواه العلمي، 
وكاننا نعي�س يف كوكب اآخر، ا�صتعنا بال�صرطة 
واحلر�س املدر�صي، لكن مل نفهم �صوى )ماكو 
ف�صلمنا  دوام(،  كو  ما  درا���ص��ة،  كو  ما  وط��ن، 

اأمرنا هلل وما �صتوؤول اإليه االأمور.
دوام تام؟؟

املدار�س  عن  ماذكرناه  متامًا  النقي�س  على 
التي اليوجد فيها دوام، هناك بع�س املدار�س 
ينتظم فيها الدوام بنحو تام. االأ�صتاذ عدنان 
ابني  اإن  ي��ق��ول:  االأم���ور  اأول��ي��اء  اأح��د  حم�صن 
يذهب اىل املدر�صة وهو يف املرحلة االبتدائية 
التي هي قريبة عن �صكني، واليعود اإىل البيت 

اإال يف نهاية الدوام الر�صمي.
واأيدته ال�صت نغم، معلمة اخت�صا�س ريا�صيات 
يف جانب الكرخ: اإن ن�صب الغيابات بني تالميذ 
املدار�س االبتدائية تكاد تكون معدومة، وهذا 
االأمر ينطبق على املدار�س االبتدائية يف عموم 
مناطق بغداد، وهي على النقي�س يف املدار�س 

املتو�صطة واالإعدادية التي مازال طلبتها حلد 
االآن يتظاهرون بني فرتة واأخرى يف مناطقهم 
مل  والتي  املدار�س،  لدخول  التام  رف�صهم  مع 
الدرا�صة،  اىل  بالعودة  يقنعها  مفاو�صًا  جتد 
وه����ي ت��رف��ع ���ص��ع��ار )الن���ع���ود ح��ت��ى حتقيق 

املطالب(.
التظاهر بعد الدوام الر�سمي

اأمني ال�صر العام لنقابة املعلمني االأ�صتاذ عدي 
م�صتمرة  التظاهرات  اأن  لنا:  اأك��د  العي�صاوي 

لكن  والتدري�صية،  التعليمية  للهيئات 
بعد الدوام الر�صمي، ولدينا يوم واحد 
م��ن ك��ل اأ���ص��ب��وع ت��ظ��اه��رات م��وح��دة، 
و���ص��ت�����ص��ت��م��ر ح��ت��ى حت��ق��ي��ق امل��ط��ال��ب 
الطلبة  خ���روج  واأن  لل�صعب،  العامة 
اخت�صا�س  م��ن  لي�س  امل��ظ��اه��رات  يف 

النقابة.
طلبة �ساحة التحرير

حورات  اأجرينا  الذين  الطلبة  جميع 
اأج��م��ع��وا  ال��ت��ح��ري��ر  ���ص��اح��ة  يف  معهم 
اأنهم لن يعودوا اإىل مدار�صهم اإال بعد 
حتقيق مطالبهم، ومن بينها مفو�صية 
انتخابات  ووقانون  جديدة،  انتخابات 
جديد، واأن تتمتع مدار�صنا مب�صداقية 
يف التعليم، وتغيري املناهج التي �صببت 
للجيل  وال�صماح  منها،  الطلبة  نفور 
لوزيادة  بالتعيني  املدر�صني  من  اجلديد 
ال���وزارة حاًل  واأن جتد  امل��دار���س،  ابنية  ع��دد 
تغري  واأن  اخل�صو�صي،  للتدري�س  حقيقيًا 
نظام االمتحانات الوزارية الذي الي�صلح لهذا 
الهيئات  جميع  ال���وزارة  تدخل  واأن  ال��زم��ان، 
التعليمية والتدري�صية يف دورات خارج العراق 
"لقد  بالتعليم،  املتقدمة  الدول  خربة  لينقلوا 
نفرنا من املدار�س الأنها تفتقر الأب�صط مقومات 

احلياة الطالبية ال�صحيحة.

يعول عليه يف بناء م�صتقبله باأمور �صيا�صية قد 
تكون غري معلومة م�صتقباًل، فاأف�صل حت�صني 
معرتف  ���ص��ه��ادة  على  ح�صوله  ه��و  للطالب 
بال�صهادة  العامل  اع��رتاف  ل�صمان  عامليًا  بها 

العراقية التي تتمتع ب�صمعة دولية.
مع مطالب املتظاهرين، ولكن؟

يقول موؤمل املو�صوي، اأحد طلبة القانون: كلنا 
بخ�صو�س  ول��ك��ن  املتظاهرين،  مطالب  م��ع 
من  لي�س  املفتوح  االإ���ص��راب  اأن  اأرى  ال���دوام 
ال�صنة  على  �صيوؤثر  الأن��ه  ال��ط��ال��ب،  م�صلحة 
الدرا�صية، كما اأجد من املنا�صب اأن اجلامعات 
تكون  اأن  يف�صل  احتجاجات  عمل  اأرادت  اإذا 
يف  املتظاهرين  مل�صاندة  اأ�صبوع  ك��ل  يف  م��رة 
عدم  الأن  التربعات،  وجمع  التحرير  �صاحة 
االنتظام بالدوام ي�صر مب�صلحتهم  الدرا�صية، 
اإذ اأن �صريحة الطلبة اجلامعيني من ال�صرائح 
تغيري  م�صوؤولية  تتحمل  املجتمع،  يف  املثقفة 

التي  املطالب  و�صياغة  املتظاهرين  واإر���ص��اد 
الطلبة  اإذا كان  يجب عر�صها على احلكومة، 
االإ�صراب  يكون  اأن  فيجب  االإ�صراب  يريدون 
حمددًا بفرتة زمنية حتى اليوؤثر على امل�صتوى 
ج��ودة  ي�صعف  وب��ال��ت��ايل  ع��ام  بنحو  العلمي 

التعليم يف العراق .
ٍروح التمرد عند الطلبة

وزارة  على  عرجنا  ال�����ص��ورة  تكتمل  وح��ت��ى 
ال��رتب��ي��ة، ف��ب��دت م��دي��رة امل��ك��ت��ب االإع��الم��ي 
متفائلة،  احل�����ص��ن   �صالمة  ال��رتب��ي��ة  ل��وزي��رة 
يف  للطلبة  ال����دوام  ن�صب  ارت��ف��اع  اأك���دت  اإذ 
يف  باملائة   90 اإىل  الن�صبة  وو�صلت  املدار�س، 
بع�س املديريات، وزاد انتظام الدوام يف اأغلب 
املدار�س بعد االجتماع مع اأولياء اأمور الطلبة، 
امتداد  العلم هي  اإن �صاحة  واأقولها ب�صراحة 
ل�صاحات التظاهر، كما اأن الوزارة لي�س لديها 
اعرتا�س على تظاهر الطلبة، واإمنا يكون بعد 

ا�صتح�صال العلم من املدر�صة، وبعد الدوام .
منا�صبًا  اأج��راًء  اتخذت  ال��وزارة  اأن  واأ�صافت: 
اأ�صبوع،  ملدة  ال�صنة  ن�صف  عطلة  تقلي�س  هو 
باإعادة  والتدري�صية  التعليمية  الهيئات  وتوجيه 
االمتحانات للطلبة املتخلفني عن االمتحانات، 
لتعوي�صهم عما فاتهم من امتحانات �صهرية، 

و�صرورة التعامل االأبوي مع الطلبة.
واأكدت احل�صن  اأنه ومن اأجل ا�صتقرار العملية 
الرتبوية والتعليمية ومالكاتها وللمحافظة على 
اأبنائنا  م�صتقبل  وتاأمني  الرتبوية  العملية  �صري 
الطلبة االأعزاء، نهيب باالأ�صرة الرتبوية بجميع 
حلقاتها االإدارية والتعليمية ب�صرورة املحافظة 
ال�صحيح  بال�صكل  الر�صمي  ال��دوام  �صري  على 
على  الدرا�صية  املناهج  ا�صتكمال  على  حر�صًا 

وفق املخطط املر�صوم من الوزارة.
العامة  املديريات  وجهت  ال��وزارة   اأن  وتابعت 
ب�صرورة  كافة  واملحافظات  بغداد  يف  للرتبية 
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ت��وج��د 6 خيم كبرية  ب��ني ه��ذه اخل��ي��ام  م��ن 
ت��وزع��ت يف اأرج�����اء ال�����ص��اح��ة وع��ن��د ���ص��ارع 
ال�صعدون وال�صارع املتجه اإىل �صاحة اخلالين 

ويف  نّوا�س  اأبي  و�صارع  الرتكي  املطعم  وعند 
ال�صحة  ل��وزارة  تابعة  الر�صيد  �صارع  بداية 
من  وفرق  واملعدات  الطبية  باالأ�صّرة  جمهزة 

االأطباء وامل�صعفني، كما اأن لكل خيمة من هذه 
اخليم مفارز متنقلة تتابع �صري االحتجاجات 
امل�صابني  اإ���ص��ع��اف  يف  لت�صرع  وامل��ح��ت��ج��ني 

وحاالت االإغماء التي ميكن اأن حتدث ب�صبب 
الزخم الب�صري اأو التعب واالإرهاق.

اإال  امل�صايف،  من  العديد  توفر  من  وبالرغم 
معي  اللقاء  االأط��ب��اء  برف�س  جوبهت  اأن��ن��ي 
ال�صحافة  يتخوفون من  كونهم  واحلديث يل 
خم��ّول��ني  غ��ري  وه���م  ال�صحفي  وال��ت�����ص��ري��ح 
باأعداد  الت�صريح  اأو  معلومات  باأية  ل��الإدالء 
اأحد  يل  حت��ّدث  ذلك  من  بالرغم  اجلرحى، 
�صاحة  يف  ن��ق��ف  "نحن  ق���ائ���اًل:  املنت�صبني 
معك  �صاأحتدث  لذلك  والتظاهر  االحتجاج 

الأين موؤمن بحرية الراأي".
الدكتور علي، 26 عامًا، يقول: "اأنا خريج عام 
بغداد  �صهر متوز 2019 يف  تعييني  2017 مت 
تعييني  النا�صريه ومنذ  ابن  اأين  بالرغم من 

وليومنا هذا مل اأت�صلم راتبًا او م�صتحقات".
�صرعت  للتظاهرات  االأول  االأ���ص��ب��وع  "منذ   
الإ���ص��ع��اف  خ��ي��م  اإن�����ص��اء  يف  ال�صحة  وزارة 
االأمن  ومنت�صبي  املتظاهرين  من  امل�صابني 
فريق  �صمن  وكنت  التحرير،  �صاحة  داخ��ل 
�صيارَتي  م��ع  ال�����ص��اح��ة  داخ���ل  ط��ب��ي مت��رك��ز 
الإي�صال  الوا�صطي  م�صت�صفى  م��ن  اإ�صعاف 

امل�صابني بجروح اإىل امل�صفى." 
داخل  للتناوب  ج��دواًل  "و�صعنانا  وا���ص��اف: 
نعمل  وزم��الئ��ي  واأن���ا   يومها  وم��ن  ال�صاحة، 
معي  ال��ت��ظ��اه��ر،  �صاحة  داخ���ل  نحل  كخلية 
داخل نف�س الفريق طبيب م�صيحي من اأهايل 
بغداد  اأبناء  باأننا  ن�صعر  بداأنا  لكننا  املو�صل، 
الأن االأهايل يعاملوننا على اأننا حالنا من حال 
االأكل  لنا  يوفرون  فهم  املتظاهرين،  اأبنائهم 
نفاد  ح��ال  يف  امل�صاعده  ويقدمون  وال�صرب 

اإحدى املواد او العالجات."
وعند �صوؤايل عن ال�صعوبات التي يواجهونها 
مازالت  ال�صحة  وزارة  ف��اإن  "لالأ�صف  ق��ال: 
ل���ذا غري  ال�����ص��اب��ق،  ال��ن��ظ��ام  ب��ق��وان��ني  تعمل 
م�صموح لنا الت�صريح باأعداد اجلرحى وكمية 
نعاين  امل�صكلة  وه��ذه  ال��دم،  ل�صنوف  العوز 
االأط��ب��اء  جميع  رف�س  ول��ذل��ك  جميعًا  منها 

احلديث معك."
"اأحلم  ق�����ال:  ح��ل��م��ه  ع���ن  �����ص����وؤايل  وح����ني 

يفتتح  وب���اأن  ال���دم،  ب��اأم��را���س  بالتخ�ص�س 
حمافظتي  يف  ال���دم  ملر�صى  خ��ا���س  م�صفى 
املحافظة  اأط��ف��ال  اأغ��ل��ب  حيث  النا�صرية 
العالج  يكون  وب��اأن  ال��دم  باأمرا�س  م�صابون 

جمانيًا وجلميع املواطنني."
يف بداية �صارع ال�صعدون، عند ال�صاحة، تقف 
االأحمر.  الهالل  جلمعية  تابعة  طبية  مفرزة 
م�صوؤول  ري��ا���س،  ع��زت  ال�صيد  م��ع  حت��دث��ت 
يوم  "من  بالقول:  با�صر  الذي  االإعالم  �صعبة 
الهالل  جمعية  ا�صتنفرت  االأول  ت�صرين   25
وفرق  خيم  ن�صب  اأجل  من  العراقي  االأحمر 
جوالة داخل �صوح التحرير العراقية بالتن�صيق 

مع وزارة ال�صحة."
"�صاحة  ق��ال:  م�صاهداته  عن  ���ص��وؤايل  وعند 
االعت�صام هّذبت العديد من النفو�س وعّلمت 
وكيفية  بالتن�صيق  ال��ع��م��ل  كيفية  ال�����ص��ب��اب 
جمموعة  ق��ام��ت  ي��وم��ني  فقبل  اخل��ط��اأ،  نبذ 
اف��راد  اأح��د  وا���ص��ت��دراج  ب�صحب  امللثمني  من 
ويف  ب�صدة،  ب�صربه  وقاموا  ال�صغب  مكافحة 
الطرف االآخر �صاح اأحد املتظاهرين �صارخًا 
ب�صوت عاِل: �صلمية، �صلمية، فتجمع عدد من 
ليعملوا حلقة  ثم  ومن  ليخل�صوه  املتظاهرين 
حوله واإي�صاله اإىل خيمتنا للعالج والتداوي." 
�صباحية  وجبات  اإىل  "ننق�صم  اأ���ص��اف:  ثم 
�صعرنا  مالحظاتنا  خ���الل  م��ن  وم�����ص��ائ��ي��ة، 
ب��غ��داد  اأه����ايل  ب��ني  �صعبي  ت��الح��م  ب��وج��ود 
االأه��ايل  من  العديد  يقوم  اإذ  واملتظاهرين، 
باإطعام املتظاهرين، كما اأن اأ�صحاب املذاخر 
اأجل  من  الطبية  للمواد  ب�صرائنا  علموا  حني 
االأ�صعار  بتخفي�س  قاموا  التظاهر  �صاحات 

والبع�س منهم تربعوا بالدواء جمانًا."

الدفاع املدين 
للدفاع  االإع���الم���ي  امل��دي��ر  ج����ودت،  العقيد 
الوطني، قال: "توجد لدينا 17 �صيارة اإطفاء 
م�صعفًا   130 و  اإ�صعاف  �صيارة   20 و  حرائق 
التحرير  �صاحة  داخ��ل  امل��دين  للدفاع  تابعني 

واملناطق املجاورة لها."
لكني مع االأ�صف مل اأمتكن من احلديث معهم 

بالت�صريح  لهم  ال�صماح  لعدم  ال�صاحة  داخل 
املتظاهرين  م��ع  حتدثت  لذلك  لل�صحافة، 
عن  للحديث  اأنف�صهم  اخل��ي��ام  واأ���ص��ح��اب 

الدفاع املدين.
اأمانة بغداد واملتطوعون

عند بناية املطعم الرتكي جتد خيمة كبرية 
ال�صاحة  تنظيف  )م��ت��ط��وع��و  عليها  ك��ت��ب 
وامل��ط��ع��م ال��رتك��ي( وب��ق��رب��ه��ا ال��ع��دي��د من 
احلاويات ومعدات التنظيف، وتقف �صيارة 

جمع النفايات التابعة الأمانة بغداد.
متطوعة  ع��ام��ًا،   27، قا�صم  رغ��د  التقيت 
زي��ارت��ي  "عند  ق��ال��ت:  ال�صاحة،  لتنظيف 
ل�صاحة التحرير يف االأ�صبوع االأول للتظاهر 
هالتني كمية النفايات املتكد�صة نتيجة قطع 
الطرق وعدم مرور مركبات جمع النفايات، 
من�صورًا  ال�صخ�صية  �صفحتي  يف  كتبت 
دعوت فيه ال�صباب للتطوع للتنظيف والتربع 
مب��ع��دات ال��ن��ظ��اف��ة، وب��ع��د اأق���ل م��ن اأرب���ع 
�صاعات جتمع عدد غفري من املتطوعني مع 
املطعم  وبناية  ال�صاحة  لتنظيف  معداتهم 
باأمانة  باالت�صال  قمنا  ثم  وم��ن  ال��رتك��ي، 
طلبنا  بتلبية  م�صكورين  وقاموا  العا�صمة 
جمع  و�صيارات  العمال  من  العديد  واإر�صال 

النفايات وحاويات النفايات."
اإىل  اأنف�صنا  بتق�صيم  "قمنا  قا�صم  اأ�صافت 
من  النفايات  نقل  مت  وبالفعل  ع��دة،  ف��رق 
ال�����ص��اح��ة وم���ن امل��ط��ع��م ال��رتك��ي وم��ازال��ت 
ال�صاحة  يف  تتقاطر  النفايات  نقل  �صيارات 
ب�صكل كبري يوازي الزخم الكبري الذي يعج 

بالنا�س."
جمع  �صيارة  �صائق  ح�صن،  عقيل  ال�صيد 
النفايات، خم�صيني، يقول: "اأنا من العاملني 
يف �صارع اأبي نّوا�س منذ ثالث �صنوات، كنت 
خم�س  مع  ال�صباحية  الوجبة  �صمن  اأعمل 
فرق نتوزع على �صارع اأبي نّوا�س، اأما يف �صهر 
ت�صرين الثاين فقد مت ا�صتنفارنا للعمل على 
لي�صتمر  اأكرث  �صيارات  وا�صتقدام  الوجبات 
ال�صاحة واملناطق املحيطة 24  العمل داخل 
�صاعة يف اليوم كي نوازي الزخم احلا�صل."

خيام لوزارة ال�سحة واأمانة بغداد والدفاع املدين

�ساحات  تدعم  ال��دول��ة  اأج��ه��زة 
التظاهرات

بعد مرور �شهر من االحتجاجات والتظاهرات واالعت�شام داخل �شاحة التحرير، تاأثثت ال�شاحة مبعامل جديدة 
�شارت معلومة للزائرين واملعت�شمني داخل ال�شاحة، فاخليام التي تزود املعت�شمني باالأكل وال�شرب متتد يف �شارع 

ال�شعدون وعند بناية املطعم الرتكي، واخليام التي تقوم بغ�شل املالب�ض، واأخرى تزود املعت�شمني باالأفر�شة 
واالأغطية والعديد من خيام االإ�شعافات االأولية وكذلك خيمة للمفقودات وخيمة للمحامني واالإجابة عن 

ا�شتف�شارات ال�شباب حول القوانني والد�شتور وخيمة للكتب واأخرى لتدري�ض تاركي املدار�ض من اأجل احل�شول 
على ال�شهادة للمراحل املنتهية. 

ريا عا�سي
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واأقاوم التعب، لي�س هذا فقط بل اأن اأبنائي 
من القوات االأمنية �صاروا يق�صدونني طلبًا 
لفاجت  علي،  اأم  "مّية  يل:  بقولهم  للطعام، 
بيهن طعم ونف�س اأمهاتنا"، واأنا متاأكدة باأن 
نفو�صهم الطيبة هي ما جتعل الطعام طيبًا، 
والأن دعائي لهم وخويف عليهم قد رافق كل 
وم�صتقبله،  العراق  بناة  فهم  اأح�صرها،  لّفة 
وال نريد اأن ي�صعروا باجلوع اأو الربد اأو التعب 

ونحن ما نزال نتنف�س".
حمودي و"النكات"

و�صحكاته  مبزاحه  العراقي  ال�صعب  يت�صم 

وهو  يبت�صم  تراه  فقد  وجهه،  تفارق  ال  التي 
يف اأ�صعب املواقف واأحزنها، حتى اأنه يبت�صم 
اإىل  احل���زن  وي��ح��ول  ال��ع��زاء  منا�صبات  يف 
ابت�صامة م�صرقة. حممد جا�صم )29 عامًا( 
والذي يحب اأن ينادى بلقب "حمودي نكتة"، 
ات��خ��ذ م��ن م��ن��رب احل��ري��ة ط��ري��ق��ًا الإط���الق 
يتفنن  فهو  اجلميع،  م�صامع  على  "نكاته" 
يقول:  "بالباكيت"،  يقول  كما  والأنها  فيها 
التحرير  �صاحة  يف  من  جميع  عرفني  "لقد 
من  اأطلقه  ما  ل�صماع  يق�صدونني  واأخ���ذوا 
)النكات(، وبالرغم من ابت�صاماتي التي مل 

اأن  اإال  االعت�صام،  �صاحات  واأنا يف  تفارقني 
هناك ملحة من الزمن جعلتني اأبكي حينها، 
والقوات  املتظاهرون  اجتمع   عندما  وه��ي 
)النكتة(  وبنهاية  ل�صماعي،  معًا  االأمنية 
الوقت  يف  منهما  م��ع��ًا  ال�صحكات  تعالت 
لقد  اأبدًا،  اأن�صاه  ولن  املوقف مل  نف�صه، هذا 
كانت تلك اللحظة االأجمل يف حياتي، لكوين 
�صامد  �صموخ  نخيل  باأننا  حينها  عرفت  قد 
بوجه العا�صفة ونبقى هكذا ك�صعب واحد ال 
وهذا  ا�صتدت،  مهما  الدهر  عاديات  تفرقنا 

هو معدن العراقي احلقيقي".

ال��وق��ت،  �صيدة  ه��ي  احل���روب  ت��ك��ون  عندما 
لتخلق  اأق�صى حدودها  اإىل  االإن�صانية  تندفع 
االأخرى،  ال�صعوب  لها مثيل بني  لي�س  اأوا�صَر 
بني  العراقيني  يف  احل��رب  خلفته  م��ا  وه��ذا 
من  فهم  بتنوعها،  االأمنية  والقوات  ال�صعب 
احلرب  يف  وال�صيما  منهم،  وال�صعب  ال�صعب 
اإذ  اإرهاب داع�س،  االأخرية يف معركتنا �صد 
العامل  تت�صدر  اأن  القوات  ه��ذه  ا�صتطاعت 
ومع  وال���ف���داء،  الت�صحية  م��راح��ل  باأف�صل 
ين�َس  مل  ال��ع��راق  يف  االحتجاجات  ان��ط��الق 
مبواقف  ف�صطروها  الت�صحيات  هذه  ال�صعب 
اإن�صانية �صنوجز البع�س منها يف هذه ال�صطور 

املتوا�صعة اأمام كربياء العالقة وتوهجها.
وردة وعلم

قلب  يف  ال���ت���ظ���اه���رات  م�����ص��رية  اب����ت����داأت 
�صعبها  بكنفها  ارمتى  اإذ  عا�صمتنا احلبيبة، 
العراق  اأبناء  اأقبل  و�صرائحه،  فئاته  بجميع 
االأمنية  ال��ق��وات  م��ن  اإخ��وت��ه��م  فا�صتقبلهم 
�صباح  اأح��م��د  اجل��ن��دي  احل��ري��ة.  بهتافات 
الكيالين  تقاطع  عند  ا�صتقبلنا  عامًا(   44(
وقد  عراقية،  مالمح  من  التن�صى  ب�صحكة 
اأطلقت كلتا يديه هديتني: كانت االأوىل وردة 
والثانية  ابت�صامته،  بخمرة  ممزوجة  حمراء 
يده  راح��ة  على  التف  ق��د  ك��ان  ع��راق��ي  علم 

ب�صبب الرياح فرف�س فراقها، مت�صك مبقولة 
رددها على م�صامعنا مرة تلو االأخرى بنربة 
العراق"،  خل��اط��ر  �صلمية  "�صباب  تو�صل: 
"العراق  املتظاهرين:  اإخوته  من  الرد  وجاء 
�صلمية"،  اأكيد  علينا،  تخف  وال  كلنا  عراقنا 
نفو�صنا  م��ن  م��اي��ج��ع��ل  ه��و  ال��ت��ق��ارب  ه���ذا 
يخلو  لبلد  التحقيق   موؤكدة  واآمالنا  وديعة، 
واأن���ه مهما كانت  م��ن احل���روب واالأزم����ات، 
على  وخوفنا  فبتكاتفنا  وال�صدائد،  ال�صعاب 

هذا البلد �صوف نحقق امل�صتحيل.
1-1

متظاهرًا  ترى  فقد  احلب،  يف  هما  �صوا�صية 
يتكئ على كتف اأخيه اجلندي عندما يخو�س 
يف غ��م��ار ال��ه��ت��اف��ات، وت���رى اآخ���ر ق��د تو�صد 
ال  اأن  يوجهه  ال��ذي  ال�صرطي  اأبيه  اأح�صان 
يجعل اإال العراق و�صالمه االأول يف كل �صيء، 

واأن املتظاهرين هم اإخوته يف الروح والبلد.
بكرة  م��ب��ارة  ب��ه  خ��ت��م��ت  م��ا  نتيجة  وه����ذه 
يف  االأمنية  والقوات  املتظاهرين  بني  القدم 
حمافظة  يف  ح�صلت  التي  التجمعات  اإحدى 
الديوانية، بعدما اجتمعت هاتان الفئتان باأن 
باأبهى  املحبة  ومتثال  الع�صق،  مبارة  تخو�صا 
نخرج  لكي  وال�صالم،  ال��ود  لعبة  يف  حاالتها 
رغم  متكاتفني  منت�صرين  امل�صاواة  بنتيجة 

اأنوف املحر�صني.
علي" اأم  "لّفة 

اأح���د  اف���رت����ص���ت  ع����ام����َا(   54( ع��ل��ي  اأم 
لت�صنع  التحرير،  ل�صاحة  املجاورة  االأر�صفة 
بقلب  حُتدثنا  للمتظاهرين،  ال�صندوي�صات 
خرجت  "لقد  وت��ق��ول:  ال��ف��م  ق��ب��ل  ابت�صم 
اإح��دى  م��ن  علمت  اأن  بعد  اأب��ن��ائ��ي،  الأط��ع��م 
الطعام  اإىل  يحتاج  من  هناك  اأن  ج��ارات��ي 
اأ���ص��ن��ع  االآن  اأن����ا  وه���ا  امل��ت��ظ��اه��ري��ن،  م���ن 
ال  بفرحة  والبي�س  اجلنب  من  ال�صندوي�صات 
املزيد  اأ�صنع  ة" جتعلني  "مُيّ فكلمة  تو�صف، 

احنه... اناغيها  خوة  "يا 
نك�شيها ب�شاع املحنة..."

كما احلوا�ض عندما تهزها امل�شاعر، هناك عند م�شرية االأمنيات، 
�شرعان ما تندمج تلك االأرواح التي ت�شاركت بالقلب وال�شوت، �شعب 
قد اآن اأوانه ليغازل احلرية، مب�شاعدة درعه احلامي الذي يتمثل 

باإخوته يف االأجهزة االأمنية، األي�ض هذا الع�شق الهيامي الهوى كفياًل 
ليجد العراقي مبتغاه، اأو لهذه االأوا�شر التي امتزج بها الهتاف 

نحو االأمل اأن تنت�شر، ها هم يتكاتفون بعنوان ال�شالم والطماأنينة 
الق�شوى، فال تفرقهم لعنات احلروب، وال العويل املبعرث.

تعا�سٌق روحّي بني ال�سعب 
والقوات الأمنية

ذو الفقار يو�سف - ت�سوير: �سباح المارة
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روح  اإىل  االأق���رب  باأنها  و�صفها  ميكن  �صاحة 
االحتجاج ال�صلمي، وورقة اإ�صالح ت�صمنت اأغلب 

مطالب املتظاهرين فيها باأ�صكال خمتلفة.
عرو�س �سينمائية ومو�سيقية

الن�صر،  �صاحة  عرب  ال�صاحة  اإىل  تتوجه  اإن  ما 
عر�س  فيها  يتم  حيث  ال�صينما،  خيمة  �صتجد 
اأفالم �صينمائية عاملية وعراقية واإقامة جل�صات 
ال�صينمائيني  م��ن  جم��م��وع��ة  ي��دي��ره��ا  ن��ق��دي��ة، 
العراقيني ال�صباب من الن�صاء والرجال، عر�صت 
يحت�صد  التي  االأف���الم  ع�صرات  االآن  حتى  فيها 
املتظاهرون لروؤيتها. هكذا جنح ال�صينمائيون يف 

كانت  اآراء  و���ص��م��اع  جمهورهم  م��ن  االق����رتاب 
ثابت  مبنهاج  النخبة،  ببع�س  فقط  حم�صورة 
ال�صاد�صة  ال�صاعة  من  االأف��الم  لعر�س  وم�صتمر 

م�صاًء حتى وقت متاأخر من الليل.
ت�صري بعدها ب�صعة اأمتار لتجد خيمة للمو�صيقيني 
مو�صيقية  ومقطوعات  نغم  جل�صات  فيها  تقدم 
لبع�س فناين العراق، ترتجم اآمال واأحالم جميع 
�صلمية  و�صائل  عرب  املن�صود  للتغيري  الطاحمني 

وراقية.
)التكتك( و�سهداء احلرية

اإىل  وتتوجه  املو�صيقى  خيمة  من  تخرج  اإن  ما 
باأكرب  نف�صك  جت��د  حتى  ال�صعدون  ���ص��ارع  نفق 

كان  الذي  النفق  الت�صكيلية،  للفنون  )كالريي( 
اخلام�س  تظاهرات  انطالق  قبل  ومظلمًا  معتمًا 
والع�صرين من ت�صرين االأول، حتول بف�صل اأنامل 
يعر�س  نفق  اإىل  )الكرافيتي(  و�صباب  املبدعني 
بو�صوح ما عانته هذه ال�صاحة  هناك �صتجد �صور 
بدمائهم  ال�صاحة  اأر���س  �صقوا  الذين  ال�صهداء 
الزكية، مع لوحات وثقت مواقف كبرية ل�صائقي 
االأخ���رى  ه��ي  اأ�صبحت  ال��ت��ي  )التكتك(  ع��رب��ة 

واحدة من اأيقونات التظاهرات.
) الكوجلية(

ول�صائدي  ال��رتك��ي  للمطعم  مر�صومة  ل��وح��ات 
يطلق  ال��ذي��ن  ل��ل��دم��وع  امل�صيلة  ال��غ��ازات  قنابل 
وجل�صور  )الكوجلية(،  لقب  عليهم 

ب���غ���داد ال�����ص��ه��رية ك��اجل��م��ه��وري��ة 
ولوحات  وال�صهداء،  وال�صنك 

اأخ�����رى ج�����ص��دت احل�����ص��ور 
ال��وا���ص��ع وامل��ب��ه��ر ل��ل��م��راأة 

التي  ال��ع��راق��ي��ة 

مل تعد �شاحة التحرير، التي اأ�شبحت اأيقونة لكل املتظاهرين 
ال�شلميني يف العراق �شاحة فح�شب، بل مكان �شا�شع يحت�شن جميع 

مبدعي العراق مبختلف �شنوف اإبداعهم، هي معر�ض ت�شكيلي 
كبري، �شاحة عرو�ض م�شرحية، �شالة �شينما مفتوحة، وقاعة 

مو�شيقى تطل على اجلميع، 

علي ال�سومري 

اآلَم  قون  يوثِّ مبدعون 
العراقيني واآماَلهم

ال���ت���ح���ري���ر... ����س���اح���ة  يف 
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قوتها  واأثبتت  التظاهرات  هذه  يف  بقوة  �صاركت 
مطالب  حتقيق  حتى  ال�صمود  على  واإ�صرارها 
املحتجني، معر�س ت�صكيلي ال ميكن لزوار �صاحة 
التحرير اإال زيارته وروؤية ما مّر على هذه ال�صاحة 
عرب األوان زينت جدران هذا النفق، يقول )حيدر 
"هذا  ال�صاحة:  متظاهري  اأح��د  وهو  اإبراهيم( 
االأح��رار  لتظاهرات  فارقة  عالمة  اأ�صبح  النفق 
قيام  م��ن  خ�صية  ول��دي��ن��ا  ال��ت��ح��ري��ر،  �صاحة  يف 
اإع��ادة طالء  بت�صويهه عرب  امل�صتقبل  ال�صلطة يف 
جميع  و�صمت  لوحاته  ج�صدتها  حقيقة  جدرانه، 
من  يخلو  وخمتلف  جديد  بعراق  واآمالنا  اآالمنا 

الفا�صدين".
من  الكثري  عند  وجدناها  )اإب��راه��ي��م(  خ�صية 
على  التجاوز  بعدم  طالبوا  الذين  املتظاهرين 
من  جمموعة  اأقامته  الذي  االأول،  املعر�س  هذا 
اأية  يومًا  جتمعهم  مل  الذين  امل�صتقلني  الفنانني 

عباءة اآيديولوجية.
ح�سور لفناين املحافظات

اأزوره  مكان  "اأول  يقول:  خلف(  )اأو���س  الدكتور 
عند ح�صوري ل�صاحة التحرير، زيارة نفق �صارع 
اللوحات  من  اجلديد  روؤي��ة  اأج��ل  من  ال�صعدون، 
التي تر�صم من قبل الفنانات والفنانني، لوحات 
لتبقى  اخلا�صة  كامريتي  ع��رب  ي��وم  ك��ل  اأوثقها 
�صاهدًا على هذه امللحمة البطولية ل�صباب وقفوا 

با�صرار من اأجل عراق حقيقي للجميع".
ال�صعدون  �صارع  نفق  على  تقت�صر  مل  اللوحات 
النفق  االأم��ة،  حديقة  نفق  اإىل  تعدتها  بل  فقط، 
ال���ذي اأع���اد ل��ه امل��ت��ظ��اه��رون احل��ي��اة ، وزي��ن��وا 
جدرانه باللوحات الت�صكيلية ومن جميع املدار�س 
فنانو  بر�صمها  ي�صاهم  مل  لوحات  الت�صكيلية، 
املحافظات  فناين  مب�صاركة  واإمن��ا  فقط،  بغداد 

اأي�صًا.
م��ا اأن ت��ه��م ب���اخل���روج م��ن ن��ف��ق ���ص��اح��ة االأم���ة 
الطريان، حتى جتد جدارية  �صاحة  اإىل  وتتوجه 
اأن  بعد  اجل��دي��دة،  بحلتها  ح�صن  فائق  الفنان 
طالء  واإع��ادة  جدرانها  بتزيني  املتظاهرون  قام 
واإن�صاء  حولها،  م��ن  النباتات  وزرع  حميطها 
اأمامها، م�صرح قدمت عليه بع�س  م�صرح �صغري 
�صباب  هموم  ناق�صت  التي  امل�صرحية  االأع��م��ال 

الوطن عرب عرو�س م�صرحية جادة.
ال�صاعر رباح نوري، الذي يقوم بتغطية اأ�صبوعية 
اإذاعية يف راديو العراقية، عرب برناجمه )ن�صرة 
اأكد لنا باأنه ال ي�صتطيع اللحاق  اأخبار الثقافة(  
بهذا الكم الهائل من الن�صاطات املختلفة يف كل 
الن�صاطات:  هذه  باأن  م�صيفًا  االإب��داع،  جماالت 
الثقايف  امل�صهد  ودمي��وم��ة  حيوية  على  "توؤكد 
التحرير  �صاحة  يف  الالفت  وح�صوره  العراقي 

املثقفني م���ن خ����الل ح�����ص��ور ال��ك��ث��ري  م���ن 

وم�صاهمتهم  ال�صاحة  يف  العراقيني  والفنانني 
الفاعلة فيه".

مو�سيقى الأمل
�صاحة  بهم  تغ�س  التي  احل�صود  بني  ت�صري  واأنت 
الرتكي  املطعم  �صطح  اإىل  متوجهًا  التحرير، 
واإطاللته الرائعة على �صاحة التحرير، �صت�صاهد 
على  جمايل  تغيري  من  املتظاهرون  اأح��دث��ه  ما 
طاملا  ال��ذي  ال�صطح  و�صطحه،  املطعم  ج���دران 
اأغرى املو�صيقيني لتقدمي مقطوعاتهم املو�صيقية 
وح�صود  ال�صافية  ال��ع��راق  �صماء  حيث  هناك، 
الأي  ال�صاحة، يف م�صهد ال ميكن  املتظاهرين يف 
م�صهد �صينمائي عاملي ر�صمه كما ير�صم كل يوم.

يف  ال��ي��وم  حتى  ال�صلمية  التظاهرات  ا�صتمرار 
�صاحة التحرير ت�صي مبا ال يقبل ال�صك با�صتمرار 
اإبداع الفنانني واملثقفني العراقيني فيها، ا�صتمرار 
يحركه اأمل جميع املتظاهرين بالتغيري املن�صود، 
وعودة العراق جامعًا لكل قومياته واإثنياته، وطن 
تتحق فيه العدالة االجتماعية املن�صودة، وتتم فيه 
حما�صبة جميع حيتان الف�صاد ومن يدعمهم، اأمل 
ي�صبه االأمل الذي ي�صعر به كل متظاهر وهو يوجه 
اأنظاره �صوب ن�صب احلرية اخلالد للراحل جواد 
اأ�صبح خيمة كبرية جلميع  �صليم، الن�صب الذي 

العراقيني.

نرمني املفتي

فنجان حمبة

ل رحلة حب اأقد�س واأنقى من حب الأم لأبنائها ومن 
حب الوطن. اهلل على قلب الأم الذي يخاف على كل 

قطرة دم عراقية، اإن كانت ملتظاهر اأو لفرد من القوى 
الأمنية، فقلب الأم هو نف�سه اأينما كان ابنها ال�ساب، 

والوجع هو نف�سه..

اهلل على قلب الأم

الذي  اأخم�س قدميه، حتى  اإىل  راأ�صه  �صيتغري من  اأم ال،  يبداأها، ر�صي  "احلب رحلة، كل من   
يت�صتت فكره يف الطريق البد واأن يتغري"..

اأ�صاهد �صور  واأنا  تذكرتها  التربيزي،  ل�صم�س  االأربعون  الع�صق  قواعد  القاعدة 12 من  هذه هي 
حول  يتحلَّقن  وهن  ال�صباب  اأمهات  ومعهن  االأ�صرف،  والنجف  النا�صرية  يف  ال�صهداء  اأمهات 
املتظاهرين ال�صلميني وي�صكلن حائط �صدٍّ حلماية بناية قيادة ال�صرطة يف النا�صرية، ويف النجف 
االأ�صرف وهن يحمني املتظاهرين ال�صلميني ومعهن �صيوخ الع�صائر وغريهم لقطع الطريق على 

املند�صني الذين يحاولون حرف التظاهرات ال�صلمية عن �صلميتها واأهدافها. 
ال رحلة حب اأقد�س واأنقى من حب االأم الأبنائها ومن حب الوطن. اهلل على قلب االأم الذي يخاف 
على كل قطرة دم عراقية، اإن كانت ملتظاهر اأو لفرد من القوى االأمنية، فقلب االأم هو نف�صه اأينما 
كان ابنها ال�صاب، والوجع هو نف�صه.. حاول الكثريون اأن ي�صاعدوا ال�صباب يف احلفاظ على �صلمية 
االأمهات،  قلوب  ومتكنت  باآخر.  اأو  ب�صكل  ينجحون  كانوا  واملند�صني  املخربني  لكن  التظاهرات، 
فوقفت اأم ال�صهيد على وجعها وخرجت اإىل ال�صارع وهي حتمل �صورة ابنها و�صينية �صموع ويا�س 
وحّناء، وبدموعها تطالبهم بالبقاء يف ال�صاحة من جهة، وحتمي القوى االأمنية من جهة اأخرى، 
تتو�صل بدموعها اأن يبعدوا االأمهات عن هذا الوجع غري املنتهي واأن ي�صعدوهن وهم اأبطال حياة، 

واأن تكون هذه ال�صينية ب�صرى زفافهم اإىل احلياة.
 ال تلد االأمهات االأبناء ليكونوا �صهداء اأبطااًل �صعداء، اإمنا لي�صعدوها وي�صعدوا اأنف�صهم وهم، كما 
اأن يتوقف،  اأبطال حياة.. الوطن غاٍل وي�صتحق الت�صحيات، لكن البد لنزيف الدم من  اأ�صلفت، 
رك يا عراق( .. اهلل  والبد لهتاف )بالروح والدم نفديك يا عراق( اأن ي�صبح )بالعرق واحلب نعمِّ
على قلب االأم الذي متكن من املحافظة على الدم العراقي.. ورحلة احلب التي تبداأها االأم يكملها 

االأبناء والبنات يف رحالت حب ال تنتهي طاملا احلياة موجودة. 
�صنوف  خمتلف  من  والع�صكريني   املدنيني  ال�صباب  اجلميع،  يحتاج  العراق  اأن  ونكررها  قلناها 
�صيدًا بني  ونعيده  ره  نعمِّ واأن  والطائفية  املحا�ص�صة  العراق عن  لنبعد  االأوان  اآن  االأمنية.  القوى 

الدول.. وهو كذلك اأبدًا. 
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�ساخماٌت و�سط 
التحديات

ه��ك��ذا ه���ّن ن�����س��اء ال��ع��راق

 لقد غرّيت النظرة النمطية للن�صاء اإىل 
اأنهن بعيدات عن امل�صاركة يف ال�صيا�صة. 

- التقت )بي�صا ماجد(، �صحفية م�صتقلة 
مقيمة يف بغداد، جمموعة من النا�صطات 
وال��ن��ا���ص��ط��ني ال��ع��راق��ي��ي��ني حت��دث��وا اإىل 
الربيطانيةعن  )االإندبندنت(  �صحيفة 
العراقيات  الن�صاء  احتجاج  وراء  ال�صبب 
قالت  اإذ  للنظر،  والف���ت  كبري  وب�صكل 
نا�صطة  وهي  عامًا(   27  - غامن  )حنني 
االحتجاجات:  يف  �صاركت  ومتظاهرة 
�صاحة  ال��ن�����ص��اء يف  م��ن  ال��ك��ث��ري  ه��ن��اك 
بقية  اأو يف  ب��غ��داد  ���ص��واء يف  االح��ت��ج��اج 

املحافظات رغم املخاطر لبع�صها.
وهي  ع��ام��ًا(   31  - خلف  )روؤى  تقول   -
كتفيها  ملفوفًا حول  علمًا عراقيًا  ترتدي 
الالئي  القالئل  الن�صاء  من  واح��دة  اإنها 
ح�����ص��رن يف ب��داي��ة االح��ت��ج��اج��ات يف 1 
يف  و���ص��ارك��ت  االأول   ت�صرين   / اأك��ت��وب��ر 
العام 2015،  ال�صابقة منذ  االحتجاجات 
كما  يكن  مل  ومتثيلها  امل���راأة  وم�صاركة 
العراقيات  الن�صاء  وب��داأت  االآن  عليه  هو 
لها  ي�صبق  مل  باأعداد  والتوافد  باحل�صور 

مثيل يف االحتجاجات العراقية. 
اأونالين  لها  �صورة  �صديقتها  التقطت   -
كان  وف��ج��اأة   - االإن��رتن��ت  على  ون�صرتها 
وجهها يف كل مكان، واأ�صبح ماألوفًا لدى 
اجلميع يف ال�صارع فهي تذهب يوميًا اىل 
الغذائي  الدعم  لتن�صيق  التحرير  ميدان 
كونها  اإىل  اإ�صافة  للمتظاهرين  والطبي 
ويخطط  التحرير.  ميدان  داخل  مبدعة 
فنانو اجلرافيت لر�صم بورتريت لها على 
حائط وا�صع يف نفق ال�صعدون املوؤدي اإىل 
غري  معر�س  االآن  وهو  التحرير،  ميدان 

ر�صمي للفن.
وه��ي  ع����ام����ًا(   22 ف��ي�����ص��ل-  )ن�����ور   -
م��ت��ظ��اه��رة اأخ����رى ذك����رت: ذه��ب��ت اإىل 
الكعب  األب�س  واأن��ا  االأخ��رية  التظاهرات 
يل،  بالن�صبة  �صاقًا  االأم��ر  وك��ان  العايل، 
واأكدت  االحتجاج،  من  كنوع  لب�صته  لقد 

ولها  ال��ق��وة  تعني  اأن  ميكن  االإن��وث��ة  اأن 
"املراأة  واأ�صافت:  ال�صاحة  قلب  مكان يف 
واأ�صلوبها  بجمالها  وامل����راأة   ، م��وج��ودة 
ذاهبة اإىل هناك وت�صتطيع القيام باأ�صياء 

كثرية واإن الن�صاء ي�صعرن 
ب��ق��در اأك����رب م���ن ال��ق��وة 
اإىل  قدومهن  خ��الل  من 

التظاهرات".
- اأ�صارت )رفل العزيز- 
26 عاًما(، وهي �صحفية 
التظاهرات،  يف  �صاركت 
�صورة  ن�صرت   اأنها  اإىل  
ل��ن��ف�����ص��ه��ا وه�����ي ت�����ص��ع 
م��راآة  يف  ال�صفاه  اأح��م��ر 
متت  توك" وقد  "التوك 
و�صائل  ع��رب  م�صاركتها 
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي 
التلفزيون  على  ون�صرها 
اأن  "اأردت  واأ����ص���اف���ت: 
اأن�������ص���ر ه����ذه ال�����ص��ورة 
امل�����ص��ارك��ة  ه���ذه  لتمثيل 
لقد  ل���ل���م���راأة،  ال��رائ��ع��ة 
اعتقدت اأن ال�صيء الذي 
جميع  يف  االأن���وث���ة  مي��ث��ل 
اأن��ح��اء ال��ع��امل ه��و اأحمر 
ال��ذي  وال�صيء  ال�صفاه، 
ي���رم���ز ل��الح��ت��ج��اج��ات 
توك"،  "التوك  ه����و 
ال�صغرية  ال�صيارة  ه��ذه 
الثالث  ال��ع��ج��الت  ذات 
املتوا�صعة والتي اأ�صبحت 
م�����ص��ه��ورة يف االح��ت��ج��اج 
ب�صرعة  ت��ت��ح��رك  الأن��ه��ا 

اإىل املناطق االأكرث خطورة 
الكثريون  اعتقد  لقد  امل�صابني،  الإنقاذ 
لكن  �صعيفات،  العراقيات  الن�صاء  اأن 
ذلك،  عك�س  اأثبتت  ت�صرين  احتجاجات 
يواجهن  وم��ت��ط��وع��ات  طبيبات  ه��ن��اك 

التحديات يف خمتلف املجاالت.  

خرجت اآالف من الن�شاء العراقيات اإىل ال�شارع يف االحتجاجات االأخرية وبقوة، متحديات 
كل الظروف على الرغم من املخاطر التي قد تالحقهن يف اأية حلظة، وم�شاركتهن الفعلية 
واحلقيقية اأكرب من اأي وقت م�شى يف التظاهرات التي حدثت يف بغداد واأغلب املحافظات 

العراقية، كانت قد ك�شرت احلواجز بني الرجال والن�شاء؛

 

 

 

ترجمة: ثريا جواد
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 حيث يتم عر�س اأربعة اأو خم�صة اأفالم �صينمائية ق�صرية وهي من 
وحي ومعاناة ما يجري هناك يف �صاحة التحرير لتج�صد معاناتهم 
�صينمائيني  لنقاد  مناق�صات  العرو�س  تتخلل  كذلك  واأه��داف��ه��م، 
وخمرجني للحديث عن دور ال�صينما بح�صور كبري مليء باحلما�س 

والوعي مل�صاهدة هذه العرو�س ال�صينمائية ال�صبابية املفرحة.
�صنوات  مكر�صة  ال�صينما  كانت  اأن  بعد  واعد  �صينمائي  منجز  وهي 
عدة للتمجيد ب�صدام املقبور ونظامه ومن ثم �صعفها وركودها بعده 
اإنتاَج وال دعًم حكوميًا ينه�س بها، فظلت جمرد حماوالت  حيث ال 

فردية ل�صباب �صنعوا اأفالمًا بجهودهم وعلى نفقتهم اخلا�صة.
ال�سينما وال�سعوب

الدور املهم الذي يعول عليه كثريًا اليوم يف تلك العرو�س له اأبعاده 
"دور  واأهميته، هذا ما اأكده املخرج ال�صينمائي مهند حيال بقوله: 
ال�صينما هو التاأكيد على �صلمية التظاهرة وا�صتمرارها حلني حتقيق 
ال�صينمائي  الف�صاد  �صد  هي  االآخ��ر  اجلانب  وعلى  اأواًل..  املطالب 
احلا�صل  كما  وال�صينما  الثقافة  يف  كبريًا  ف�صادًا  هناك  الأن  اأي�صًا 
الوهمية  املنظمات  ذات  هي  اإذ  باأخرى،  اأو  بطريقة  ال�صيا�صة  يف 
ال�صينمائية  االأعمال  اأغلب  وبالتايل  ال�صباب  باأحالم  تتاجر  التي 
معينة  فنية  كروبات  �صمن  وحم�صورة  تذهب  وغريها  والدرامية 

لذلك  هزيلة،  وثقافًة  �صخيفًا  فنًا  خاللها  من  وينتجون  حتتكرها، 
واالنطالق  للتغيري  ال�صرارة احلقيقية  ال�صينمائية هي  هذه اخليمة 
ال�صينمائي والفني، ومبا يليق بفنوننا، �صينما م�صرح وثقافة ب�صورة 
عامة". فيما يذكر لنا املخرج ال�صينمائي �صعد الع�صامي مدى اأهمية 
ال�صينما يف حياة ال�صعوب اإذ يقول: "اإن لل�صينما دورًا كبريًا يف رفع 
الوعي ال�صيا�صي واالجتماعي لدى املجتمعات التي تقوم باحتجاجها 
عن  اأحداثها  ت��دور  العراقية  االأف��الم  واأغلب  احل��ايل،  الواقع  على 

ق�ص�س ماأ�صاوية اأ�صابت ال�صعب من الفقر اإىل الف�صاد والبطالة".
دوره��ا  لل�صينما  ك��ان  املن�صرم  القرن  �صتينات  "ومنذ  وي�صيف: 
)جمموعة  مثل  جمموعات  ت�صكلت  فقد  ال�صعوب،  كفاح  يف  الكبري 
ويف  الربازيل  يف  نوفا(  )�صينما  و  االأرجنتني  يف  التحرير(  اأف��الم 
الوطن العربي اأي�صًا كانت ال�صينما حا�صرة يف فل�صطني، ولهذا فاإن 
التحرير هي مهمة  �صاحة  ال�صينمائيون يف  بها  يقوم  التي  العرو�س 

جدًا". 
اأما الناقد ال�صينمائي علي اليا�صري فريى اأن: "يف واقع عامل مابعد 
االألفية تقود ال�صورة مبنتجها املتجدد طبيعة احلركة يف م�صارات 
احلياة ب�صكل مكثف، لذلك تبداأ حلظة احلقيقة بالواقع من �صورة، 
والأن الثورات جزء من حراك املجتمع املبا�صر فاإن ال�صينما باملح�صلة 

والتحليلية  التعبريية  قيمته  يحمل  كو�صيط  التعبريي  االنعكا�س  هي 
قوة  ميتلك  فني  منتج  وبالنهاية  وال�صيا�صية  االجتماعية  باإطاراتها 
�صد  ال�صرخات  ل�صدى  امل��رتدد  والرجع  ال�صوت  وتاأثري  ال�صورة 
فارقة  بلحظة  ال�صيا�صي.  الف�صاد  اأ�صكال  وكل  واال�صتبداد  الظلم 
فكريًا  توا�صاًل  ونقا�صاتها  بعرو�صها  التحرير  يف  ال�صينما  كانت 
لبنة  هي  وكذلك  التظاهر  �صاحات  يف  املطروحة  الرف�س  ملفاهيم 
موؤ�ص�صة لتناول م�صتقبلي �صينمائي لكل ما اأحاط ون�صاأ �صمن ف�صاء 

تظاهراتنا ومطالبنا".
ومن املخرجني امل�صاركني يف تلك ال�صينما "مهند الطيب" وفيلمه" 
�صرف  موؤكدًا على  التظاهرة  �صلمية  اأكد على  الروح"  الذي  عودة 

امل�صاركة واحل�صور �صمن هذه اخليمة ال�صينمائية.
خيمة الفنون والتظاهر ال�سلمي

مل تقت�صر خيمة ال�صينما على عرو�صها ومنهجها التوعوي والتثقيفي 
ال�صينمائي فقط، بل هي ن�صاطات جلميع الفنون امل�صرحية منها اأي�صًا 
املو�صيقي كما هي اجلل�صات ملخرجني وممثلني م�صرحيني  والعزف 
انطالقًا من اأن الفنان املبدع ال فا�صل بني كونه �صينمائيًا اوم�صرحيًا 
التي  النقا�صات  اأح��د  خ��الل  وم��ن  الفنون.  م��ن  الأي  اأك��ادمي��ي��ًا  او 
للمخرجني  كانت  ال�صينمائية  لالأفالم  العرو�س  و�صبقت  ح�صرتها 

امل�صرحيني: عالء قحطان وحترير االأ�صدي وبا�صم الطيب وتاأكيدهم 
النا�س  بني  احلا�صلة  الفجوة  تقريب  و�صرورة  امل�صرح،  دور  على 
والفنون "�صينما –م�صرح" التي عمقتها ال�صيا�صات ال�صابقة بتعمد، 
ومن جهة اأخرى �صرورة اأن تنبع الفنون من حاجة النا�س وفهمهم 

لها ال من خالل التعايل عليهم برموز وطال�صم هي نخبوية بحتة. 
الأفالم  امل�ساركة

االفالم امل�صاركة �صمن الفعاليات والعرو�س ال�صينمائية هي: فيلم 
  " بغداد "مي�صي  فيلم  ناظم،  ح�صام  للمخرج  التحرير"  "�صاحة 
م�صلم حبيب،  اأبي" للمخرج  كان  "كما  فيلم  خليفة،  للمخرج عمر 
"ال�صاعة  فيلم  ك��رمي،  يا�صر  للمخرج  مرجتلة"  "فالدميريو  فيلم 
اخلام�صة" للمخرج اأمين ال�صطري، فيلم "�صور والر�صالة االأخرية" 
جعفر،  الباقر  "الكرادة" للمخرج  فيلم  علي،  عبد  مالك  للمخرج 
االأخرية"  "االأنفا�س  فيلم  دحام،  ليث  ميالد" للمخرج  "عيد  فيلم 
فيلم  جوي،  نبيل  للمخرج  فيلم"قطار"  ال�صوداين،  مهند  للمخرج 
"�صلمية"  فيلم  خليل،  حممد  للمخرج  االأنقا�س"  حتت  "اأحالم 
الطيب،  مهند  الروح" للمخرج  "عودة  فيلم  ر�صيد،  مهند  للمخرج 
"اأبي�س" للمخرج  "البنف�صجية" للمخرج باقر الربيعي، فيلم  فيلم 

ح�صني العكيلي وغريها من االأفالم والعرو�س امل�صتمرة يوميًا. 

ال�شينما هي اأحد الفنون 
التعبريية املهمة لل�شعوب، 
وهي ال�شورة الناطقة 
دة الأحالمها،  املج�شِّ
وتطلعاتها، ومعاناتها 
وثوراتها عرب ال�شا�شة .. 
�شينما �شاحة التحرير،  هي 
نتاج �شباب �شينمائي واٍع، 
بجهود ا�شتثنائية دون 
اأي دعم من اأحد اأو جهة 
ما، يف خيمة جتمعهم يف 
�شاحة التحرير يقدمون 
فيها فعالياتهم وعرو�شهم 
ال�شينمائية كل يوم،

عرو�ٌس 
�سينمائية

رجاء ال�سجريي

توؤكد على �سلمية 
التظاهر

ت�سهدها �ساحة التحرير
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اأ�شماع  على  ماتردد  هذا  اأيديكم"..  "عا�شت  اأمثالكم"،  من  اهلل  "كرثرَّ 
املبدعني يف نفق التحرير، تلك الكلمات كانت مبثابة اأو�شمة فرح على 
�شدر االإبداع رغم احلزن الذي يلبد اأجواء بغداد، �شباب مل يتجاوزوا 

الع�شرين من اأعمارهم متكنوا من ن�شر التفاوؤل وال�شالم واملحبة، عرب االألوان 
والرموز املوؤثرة يف النا�ض و�شط التظاهرات.

 "عتمتي!"
فر�صاتي  اأم�صكت  احلال  بي  �صاقت  "كلما 
ك��صواد  اأ���ص��ود  بحرب  وغط�صتها  احلبيبة، 
ع��ت��م��ت��ي الأع��ل��ق��ه��ا ع��ل��ى اجل�������دران، لكن 
كل  ت�صنع  اأن  للعتمة  كيف  ال�����ص��وؤال: 
يو�صف  قاله  ما  هذا  اجلمال؟"،  هذا 
 22( اإحيائية  تقنيات  طالب   حممد، 
عامًا(، م�صيفا  "كان هدفنا االأ�صا�س 
�صاحة  'ن��ف��ق'  يف  ب�صمة  لنا  ن��رتك  اأن 
ال�صيء  االأل��وان،  قوة  تركنا  التحرير، 
على  االبت�صامة  ي��زرع  ال��ذي  الب�صيط 
كذلك  الطريق،  بهذا  امل��اّري��ن  وج��وه 
وجود الفتيات وم�صاعدتهن كان اإثباتًا 
الأهمية م�صاركة املراأة العراقية يف كل 

مكان."
الدعم  كمية  على  اأي�صًا  يو�صف  واأك��د 
اإذ  ال��ن��ا���س  م��ن  تلقوه  ال���ذي  امل��ع��ن��وي 
ن�صمع  عندما  لكن  التعب  "رغم  ق��ال 
الأيدكم(،  )ف��دوة  ايدكم(،   )عا�صت 
ن�صعر  ال  ام��ث��ال��ك��م(،  م��ن  اهلل  )ك���رث 
ب�صيء �صوى ال�صعور بالفخر وال�صعادة، 
ف��ق��د ك���ان دع���م وم�����ص��اع��دة ال��ن��ا���س 
التي  اجل���ائ���زة  مب��ث��اب��ة  وت�صجيعهم 

يتلقاها  املبدع بعد اإمتامه ملنجزه. 
ترك ابت�سامة

امل��ب��دع رائ���د م�����ص��اء )21 ع���ام���ًا( ، 
طالب يف جامعة بغداد، حدثنا قائاًل: 
فنية   لوحة  خالل  من  ب�صمة  "تركت 
جميع  لرياها  النفق  مداخل  اأح��د  يف 
حروف  عن  عبارة  اللوحة  الزائرين، 
�صكل  على  حر  بخط  مكتوبة  عربية 
وبا�صتخدام  امل��رك��ز  متحدة  دوائ���ر 
كذلك  االزرق..،  ال��ل��ون  ت���درج���ات 
ثالثي  ب�صكل  ب�صرية  خدعة  وج��ود 
االأب��ع��اد ب��ني دائ���رة ودائ����رة كما هو 
وا�صح بال�صورة وهذا  مامنح اللوحة متيزا 

وا�صحا".
وذك��ر رائ��د اأن��ه ك��ان ال ميلك اأي��ة فكرة وال 
ذهب  عندما  لكن  �صري�صم،  م��اذا  يعرف 

اىل "النفق" ا�صتلهم من الفنانني وال�صباب 
واالآراء  االأفكار  وتبادلوا  هناك،  املوجودين 

وعلى هذا االأ�صا�س نفذ لوحته اجلذابة.
اإ�سرار

ع��ام��ًا(:    22( حما�صبة  طالبة  من��ري،  اآي���ه 
اأكادميية  يف  اأدر����س  ومل  فنانة  اأك��ن  "مل 
�صالحي  املوهبة  وكانت  اجلميلة،  الفنون 
مرور  وم��ع  الفن،  لعامل  دخ��ويل  يف  الوحيد 
االأيام قمت بتطويرها، وعندما جاء الوقت 
املنا�صب اأخرجت هذه املوهبة اأمام اجلميع 
وقمت بعملي هذا ور�صمت و�صط هذا املكان  
�صجعني  فقد  عبثًا  ذل��ك  يكن  ومل  املميز، 
ابن خايل رائد واختي نور، وقمت مباي�صبه 
اخلط  بني  خليطًا  ر�صومي  وكانت  التحدي، 
العربي وزخرفة املانديال احلديثة، والتجاأت 
للطاقة  والباعثة  للنظر  املريحة  ل��الأل��وان 
االإيجابية، التي متنح الناظرين اإليها احلب 
وال�����ص��الم ب��ع��ي��دًا ع��ن اأي���ة ف��ك��رة، وال��ه��دف 

الرئي�س هو زيادة جمالية املكان."
جعلني  م��ا  ه��و  "االإ�صرار"  اإن   : م�صيفة 
على  واملخاطر،  ال�صعوبات  جميع  اأحت��دى 
على  وخ�صيتهم  االأه��ل  معار�صة  من  الرغم 
حياتي، اإال اأن االإ�صرار والعزمية يف داخلي 
لتحقيقه،  واأ���ص��ع��ى  ه��ديف  اأر���ص��م  ج��ع��الين 
وقمنا  الهدف  حتقيق  مت  �صاعات   9 ومب��دة 

بر�صم اللوحة وهاهي اأمامكم.  
""3D

جامعه  ع��ل��وم  كليه  ط��ال��ب  رع���د،  فهد  اأم���ا 
عن  ع��ب��اره  ه��ي  الر�صمة  فيقول:"  ب��غ��داد، 
تتحول  والتينية  عربية  ح���روف  جمموعه 
منها  ال��ف��ك��رة  و  ����ص���ورة،  اإىل  بالت�صابك 
هي،"3D"  مبعنى �صطر متداخل بال�صطر 
الذي يليه، واكتمل العمل بجهدي ومب�صاعدة 
طاوو�صًا  ر�صمت  التي  ر�صا،  اإمامة  الزميلة 

يعرب عن فخر العراقيني ببلدهم."
جامعة  يف  طالبة  )21ع��ام��ًا(  ر�صا  اإم��ام��ة 
ب�صيء  ن�صارك  اأن  "وددنا   : تقول  ب��غ��داد، 
م��واد  بتوفري  فقمنا  للتظاهرات،  ب�صيط 

الر�صم،  والفكرة كانت ر�صمي للطاوو�س، 

 

ل���وح���ات ف����رح ب���اأن���ام���ل ال�����س��ب��اب

�سعارها ال�سالم
 يف نفق التحرير

ثورة فن

 �سفا ه�سام
ت�سوير- �سباح المارة
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ب�صكله  يتباهى  اجلميل  الكائن  ه��ذا  لكون 
خالله   من  الأوؤك��د  الرائعة  الربانية  واألوانه 
الذي  وب�صعبي  بعراقيتنا  فخرنا  مدى  عن 
اأكد من خالل التظاهرات باأنه ال�صعب الذي 

ال يفرقه �صيء يف وطن التحدي وال�صموخ. 
حب و�سالم

التحرير  �صاحة  منت�صف  يف  كنت  "عندما 
وال��رج��ال  ال��ن�����ص��اء  م��ن  ال��ك��ث��ري  ويحيطني 
واالأطفال جمتمعني لهدف واحد،  ا�صتعنت 
بكلمة  املنظر  ه��ذا  اأ���ص��ف  لكي  مبخيلتي 
اأج��د غ��ري كلمة )ح���ب(، حب  واح���دة فلم 
هذا  لل�صالم"،  وحب  لالإخوة  وحب  للوطن 
ما حتدث عنه اأ�صامة �صادق، �صاحب اأجمل 

لوحتني: "حب" و "�صالم".
اأكد اأ�صامة اأن "اختيار لوحة حب هو و�صف 
واجلميع  م�صاعر،  من  هناك  راأيته  ما  لكل 
معان  م��ن  الكلمة  ه��ذا  حتتويه  م��ا  ي���درك 
اأعرب  اأن  بها  حاولت  فقد  وعميقة،  كثرية 
عن ال�صعادة وال�صجاعة والت�صحية واحلياة، 
واأي�صًا اختياري للون االأحمر الذي بطبيعته 
بقدر  يكن هدفها جماليًا  للحب، ومل  يرمز 
داخلنا  باأن يف  ر�صاله  اإي�صال  ما هو هدف 
حب، واكتملت هذه اللوحة مبا يقارب ال� 6 
يف  ما  خاللها  بينت  التي    امل��دة  �صاعات، 

اعماقنا من م�صاعر." 
االإعجاب  من  "بالرغم  اأ�صامة:  اأ�صاف 

من  تلقيته  ال��ذي  وامل���دح  الكبري 
النا�س على لوحة )حب(، لكنني 
يف  ت��دور  فكانت  بذلك  اأكتف  مل 

خميلتي كلمة )�صالم(!"
"كلمة لوحة  )�صالم( يف بغداد 
ال���ي���وم ، مت���ت ب���ف���رتة زم��ن��ي��ة 

ما  وفرت  لكوين  قيا�صية، 
اأح��ت��اج��ه الأك��م��ل هذه 

ال���ل���وح���ة ب��اأ���ص��رع 
وق����������ت،  وم���ث���ل 

ه�������ذا ال���ع���م���ل 
ي�صتغرق  ق���د 
اأو  اأ���ص��ب��وع��ًا 

لهما  املعنوي  والدعم  امل�صاعدة  لكن   ، اكرث 
�صاعات  ب�صبع  اإجن��ازه��ا  يف  الكبري  ال���دور 

  " فقط.
اإثبات وجود

التحرير  �صاحة  يف  وج��ودي  "فكرة 
نوع  كانت فكرة جديدة وقوية وفيها 
�صنحت  عندما  لكن  اجل����راأة،  م��ن 
م�صبق  تفكري  غري  ومن  يل  الفر�صة 
وج���ودي  ع��ل��ى  اأب���ره���ن  اأن  ق����ررت 
بتلوين   ف��ق��م��ت  ك��اإن�����ص��ان��ة  وق��ي��م��ت��ي 
املكان القدمي، واالألوان والدة  �صيء 
فعلته  ما  هذا  بال�صعادة."  ي�صعرك 
طالبة   ،19 ال���  ربيعها  يف  من��ري  ن��ور 
قائلة:  حدثتنا  ب��غ��داد،  جامعة  يف 
كمبتدئة  جتربتي  من  الرغم  "على 
اأن  ا�صتطعت  لكني  ال��ف��ن،  ع��امل  يف 
و�صهلة،  متوا�صعة  ب�صمة  اأت����رك  
لنفق  جمايل  تزيني  فكرتها   كانت 
ال��ت��ح��ري��ر، وال��ربه��ن��ة على وج��ودي 
مو�صوع  ذه��ن��ي   و�صغل  ك�ر�ّصامة، 
احلرية و�صرورة ترجمتها اإىل لوحة، 
ووقع اختياري على  "الفرا�صة" وهي 
حت��ل��ق ب��ج��ن��اح��ي احل���ري���ة وك��ذل��ك 
التي  املفرحة  ل��الأل��وان  ا�صتخدامي 
ت�صعر الناظر بال�صعادة واالأمل وهذا 
م��ا���ص��ع��رت ب���ه من  
اإعجاب  خالل 
االآخ�������ري�������ن 
مب�����ن�����ج�����زي 

الب�صيط".

 

عبد احلليم الرهيمي

ا�ستذكار
اأين حقي؟ .. ) # نازل اآخذ حقي(

من بني ال�صعارات الوطنية واالإن�صانية الكثرية واملوؤثرة التي 
ابتدعها �صباب حركة االحتجاجات منذ االأول من اأكتوبر – 
)نازل  و�صعار  وطن(  )نريد  �صعار  املا�صي..  االأول  ت�صرين 
الذاكرة  يل  اأع��اد  الثاين  وال�صعار  وغريهما،  حقي(  اآخ��ذ 
املا�صي  القرن  ثالثينات  يف  ن�صرت  ومثرية  مهمة  بق�صيدة 
لل�صاعر النجفي ال�صهري حممد �صالح بحر العلوم )1906-

1992( بعنوان )اأين حقي؟( .
ابتداأ ال�صاعر ق�صيدته مبقطع فل�صفي وت�صاءل فيه :

رحت ا�صتف�صر من عقلي وهل يدرك عقلي
حمنة الكون التي ا�صتع�صت على العامل قبلي

اأالأجِل الكون اأ�صعى اأنا اأم ي�صعى الأجلي
واإذا كان لكل فيه حق : اأين حقي؟

ثم ي�صتطرد ال�صاعر على امتداد 36 مقطعًا نختار هنا بع�س 
االأبيات التي حتاكي وتتالءم مع ما يطرحه املحتجون ومنها 

:
كيف تبقى االأكرثيات ترى هذي املهازل

يكدح ال�صعب بال اأجر الأفراد قالئل
وماليني ال�صحايا بني فالح وعامل

مل يزل ي�صرعها الظلم ويدعو: اأين حقي؟
يا ق�صورًا مل تكن اإال ب�صعي ال�صعفاء

هذه االأكواخ فا�صت بدماء البوؤ�صاء
وبنوك ا�صتح�صروا اخلمرة من هذه الدماء
ف�صلي الكاأ�س يجيبك الدم فيه: اأين حقي؟

***
كم فتى يف الكوخ اأجرى من اأمري يف الق�صور

قوته اليومي ال يزداد عن قر�س �صغري
ثلثاه من تراب والبقايا من �صعري

وبباب الكوخ كلب ال�صيخ يدعو : اأين حقي؟
***

وفتاة مل جتد غري غبار الريح �صرتًا
تخدم احلي وال متلك من دنياها �صربًا

وتود املوت كي متلك بعد املوت قربًا
واإذا احلفار فوق القرب يدعو : اأين حقي؟

***
من حفاة ال�صعب والعارين تاأليف اجلنود

ليكونوا يف اندالع احلرب اأخ�صاب وقود
و�صراة ال�صعب الهون باأقداح وعيد

وجمال العيد ي�صتوجب منهم : اأي حقي؟
وحمتجو �صاحات االعت�صام عندنا يجيبون ال�صاعر :

نعم )# نازل اخذ حقي(
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اواأخرى من مهرجان "اخلليج ال�صينمائي"، 
اأفالم  �صمن  واأدرج  "موناكو"،  ومهرجان 
على  ح�صل  ال�����ص��الم.  اأج���ل  م��ن  ال�صينما 
ج���ائ���زة اأف�����ص��ل ت�����ص��وي��ر م���ن م��ه��رج��اين 
"املجر" والفيلم العربي ال�صينمائيني. من 
اأعماله االأخرى )اأر�س اخلراب من 
و)�صتاء  ب��غ��داد(  اإىل  ل��ن��دن 
احلب( و)لعبة احل�صية( 
و)الرجل الذي اليعرف 
ال�����ص��ك��ون( و)ع��ك�����س 
ال�����ص��وء( و)االأر����س 
احل�����رام(، واأخ����ريًا 
ف��ي��ل��م��ه )ق�����ص�����س 
ال���ع���اب���ري���ن( ال���ذي 
ح�صد جائزة اأف�صل 
جتريبي  روائ��ي  فيلم 
م��ن ف��ع��ال��ي��ات ج��ائ��زة 
ل���ن���دن ال�����ص��ي��ن��م��ائ��ي��ة 
"جملة  ال������دول������ي������ة. 
ه��ذا  ح�����اورت  ال�صبكة" 
امل���خ���رج ال��ع��امل��ي وت��وق��ف��ت 
ع��ن��د اأب����رز حم��ط��ات��ه و���ف��ك��اره 

ال�صينمائية.
رجل اخل�سب

*ما جديدك يف ال�صينما؟
اجلديد  الروائي  فيلمي  ت�صوير  اأجن��زت   -

فيه.  املونتاج  اخل�صب" واأكملت  "رجل 
املتلقي:  يف  ت��اأث��ريًا  واأك���رث  اأف�صل  *اأي��ه��م��ا 

مو�صوعاتها  ت�صتمد  التي  االأف��الم 
تعتمد  ال��ت��ي  تلك  اأم  ال��واق��ع  م��ن 

اخليال؟
ال��ت��ي تقرتب  اأح���ب االأف����الم    -  
اأن  اأود  ك��م��ا  ب�����ص��دة،  ال��واق��ع  م��ن 
اأفالمي منطلقة من جتارب  تكون 
�صخ�صية ع�صتها من قريب اأو بعيد 
والم�صت  اأعرفهم  �صخ�صيات  عن 
�صينما  مع  اأنا  هكذا  اأحا�صي�صهم. 
املتلقي  اأج��ذب  اأن  اأح���اول  ال��واق��ع 
اأنطلق  الأين  اخل��ا���س،  عاملي  اإىل 
دائمًا من اخلا�س اإىل العام، لهذا 

ترى اأفالمي قريبة مني. 
والدولية  العربية  اجلوائز  ب��اأن  توؤمن  *هل 
هي لعبة وذات اأهداف �صيا�صية معينة، وهل 

عانيت من ذلك؟
ال�صينمائي  وت�صاعد  جميل  �صيء  -اجلوائز 
املخرجني  وجميع  االنت�صار،  على  والفيلم 
فيلم  تف�صيل  م��ن  املهرجانات  يف  يعانون 
هنالك  الأن  م��ا،  ل�صبب  منجزهم  اآخ��رع��ن 
اأجد  وال  اجلوائز،  لتوزيع  كثرية  اعتبارات 

حاًل لهذه املع�صلة اال باال�صتمرار والعمل. 
�سينما املوؤلف

وتخرجها  تكتبها  التي  اأف��الم��ك  اأن  *ه��ل 
بنف�صك اأف�صل، اأم تلك التي تعتمد ن�صو�س 

االأخرى؟
اكتب  اأن  واأح���ب  امل��وؤل��ف  �صينما  م��ع  اأن��ا   -
ذلك،  يف  اأتزّمت  ال  لكني  بنف�صي،  اأفالمي 
واإذا اأعجبني ن�س لكاتب اآخر اأتفاعل معه، 
لكن ب�صرط اأن اأجد نف�صي فيه ويدفعني الأن 
اأتفرغ �صنوات عدة من حياتي للتفاعل معه 

الإجنازه.  
* املخرج هو موؤلف ثاٍن للعمل، فكيف احلال 

اإذا كان املوؤلف واملخرج نف�صه؟
- عندها تكون املتعة اأكرب، وال�صيما اإذا كان 
ي�صيطر  لكي  �صينمائية  روؤية  ميتلك  املخرج 
ال�صينمائي،  للعمل  ال��درام��ي  الفعل  على 
هناك  وي��ك��ون  التنفيذي،  املنحى  وك��ذل��ك 
اأي  والت�صوير  املكتوب  الن�س  بني  تكامل 
الب�صرية  املونتاج خللق احلبكة  ثم  التنفيذ 

اجليدة. 
الأفكار والتمويل  

* مالق�صية التي تبغي حتقيقها يف اأفالمك؟
- ب��ال��ت��اأك��ي��د ه��ن��اك ط��م��وح��ات واأف���ك���ار 
واأحا�صي�س وحكايات كثرية تراودين وتقلقني 
واأود اأن اأقولها واأقرتب منها واأترجمها على 
اأفكارتتطلب  وهنالك  ال��ك��ب��رية،  ال�صا�صة 
بها  اأوف��ق  مل  االأ�صف  مع  �صخمة،  موازنات 
ولن  واأحاول  اأ�صعى  لكني مازلت  االآن.  حلد 
على  واإنتاجها  االأف��الم  ت�صوير  عن  اأتوقف 

الرغم من املعوقات التمويلية.
اأف��ك��ار  *ه����ل م���ن ح���ق امل���خ���رج اأن ي��غ��ري 
املاأخوذ  الرواية  وردت يف  كما  ال�صخ�صيات 
كما  بها  االل��ت��زام  يجب  اأم  الفيلم،  عنها 

وردت يف الن�س االأ�صلي؟
عن  يختلف  الفيلم  اأن  اأعتقد   -
االأدبي  الن�س  الأن  االأدب��ي،  الن�س 
امل��خ��رج  ب��ي��د  االأدوات  اأح����د  ه���و 
ال�صا�صة،  على  احلكاية  لتج�صيد 
املكتوب  ال���درام���ي  ال��ف��ع��ل  بينما 
ينفذ  اأن  ميكن  ال  ع��دي��دة  م���رات 
بكل حذافريه، وميكن للمخرج  اأن 
و�صوحًا  اأكرث  اإبداعية  حلواًل  يجد 
وجمالية مما هو موجود يف الن�س 

االأدبي.  
يف  امل��وؤل��ف  م�صاركة  تقبل  ه��ل   *

ل�������س���ت خم�������رَج م����ق����اولت 
ول اأنحني لطلبات املنتج!

قتيبة اجلنابي:
ال��واق��ع �سينما  م���ع  اأن����ا 

قحطان جا�سم جواد

ملخرج العراقي"قتيبة 
اجلنابي" حّلق عامليًا 

عرب اأفالمه املهمة التي 
ناق�ض فيها النزوح 

والغربة واملنفى بحكم 
جتربته يف املنفى منذ 
اأكرث من ثالثني عامًا. 

كما متيزت اأفالمه 
ب�شينما املوؤلف املخرج 

الأنه يع�شق العمل 
بنف�شه حتى يتحكم 
بالفيلم واجتاهاته 
الفكرية، ف�شاًل عن 

الت�شوير بنف�شه اأي�شًا.
اأبرز اأعماله الروائية 

فيلم "الرحيل اإىل 
بغداد"، احلائز على 

اأكرث من جائزة فنية 
منها جائزة "ريندا�ض 

الربيطانية"، 

 

اجلوائز �شيء جميل وت�شاعد ال�شينمائي والفيلم على االنت�شار، 
وجميع املخرجني يعانون يف املهرجانات من تف�شيل فيلم اآخرعن 

منجزهم ل�شبب ما، الأن هنالك اعتبارات كثرية لتوزيع اجلوائز، وال 
اأجد حاًل لهذه املع�شلة اال باال�شتمرار والعمل.
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اأنه  وال�صيما  الفيلم،  يف  للممثلني  اختياره 
�صانعها على الورق؟

- ممكن جدًا، ويجب اأن يكون هناك تناغم 
اأن يتفهم ماهية  وتفاهم، لكن على الكاتب 
اآخر  جن�س  الفيلم  الأن  ال�صينمائي  املخرج 

غري جن�س الن�س االأدبي.
ل�صُت خمرَج مقاوالت!

*هل تخ�صع ملنطق وم�صالح املنتج التي قد 
التتفق معها؟

خ�صو�صيته  ل��ه  ف��ي��ل��م  ف��ك��ل  اأع�����رف،  -ال 
هناك  يكون  اأن  يجب  لكن  بنائه،  وطريقة 
تقارب بني املخرج واملنتج بالبحث عن بطل 
ا�صت�صلم املخرج لكل �صيء مع  واإذا  الفيلم، 
ال  واأن��ا  مقاوالت!  خمرج  اإىل  يتحول  املنتج 
اأحتاج العمل يف مثل هذا النوع من ال�صينما.  
*هل تعتقد بوجود مدر�صة اإخراجية عربية، 
هي  العربية  االإخ��راج��ي��ة  مدر�صتنا  اأن  اأم 

�صدى ملدار�س اإخراجية اأوروبية؟
 -الفيلم وال�صينما مت اخرتاعهما ون�صاأتهما 

يف اأوروب���ا واأم��ريك��ا، وتطورا وت��واج��دا يف 
اأوروبا، ونحن العرب تاثرنا بهما وتعلمنا 
ا�صتمراحلال،  وهكذا  مدار�صهما،  يف 
ال�صينما  اأ�صبحت  ال�صنني  م��ع  لكن 

وب��داأ  واالجت��اه��ات  املناهج  متنوعة 
يكّونون  وال�صينمائيون  املخرجون 
املوقع  عن  بعيدًا  اخلا�صة  لغتهم 
اجلغرايف، وحتول العامل اإىل قرية 

ونتاأثر  نوؤثر  اأن  فيها  ممكن  �صغرية 
االآخ��ر،  البع�س  مع  بع�صنا  جت��ارب  من 

نحن  بنا  خا�صة  جتربة  تبلور  من  والب��د 
العرب.

 خطط الإنتاج مرحلية
ميار�س  م��ا  خم��رج��ًا  اأن  اأح��ي��ان��ًا  ن�صمع   *
يغدو  بحيث  املمثل،  على  وهيمنته  �صطوته 
املخرج  لتطلعات  متطابقة  ن�صخة  املمثل 
وت�صوراته، اإىل اأي مدى متنح املمثل حرية 

التفكري والتحليق يف ف�صاءات الن�س؟
اأي�صا،  وتطلعات  اأحا�صي�س  لديه  -املمثل 
روب��وت  اإىل  لتحول  منها  املمثل  جت��رد  ول��و 
املمثلني  اختيار  عملية  اإن  اآيل،  اإن�صان  اأو 

لالأدوار من اأ�صعب واأطول املراحل يف عموم 
ت�صبح  �صحيحًا  االختيار  كان  واإذا  الفيلم، 
وممتعة  �صهلة  والت�صوير  االإن��ت��اج  عملية 
للجميع، واإذا ما حدث العك�س يتحول العمل 
اىل دمار للجميع.. اأنا مع املمثل املبدع الذي 

ي�صيف للعمل ف�صحة جمالية عرب اأدائه.
*هناك من يقول اإنه ال توجد �صينما عراقية 
بل اأن هناك اأفالمًا عراقية.. كيف تنظراىل 

ذلك؟
- مع االأ�صف املقولة �صحيحة متامًا، الأننا مل 
نكّون �صينما عراقية، والأن ال�صينما �صناعة 
ومدار�س ومعاهد  فنية واأجهزة ودورعر�س 
مغامرون  لدينا  ال���ذي  ك��ل  تعبري،  وح��ري��ة 

اأن  ي����ط����م����ح����ون 

ال�صابق  يف  اأنتج  ما  وكل  ما،  فيلمًا  ينتجوا 
موؤ�ص�صات  من  فورات  كان  والقريب  البعيد 
ومل  اال�صتمرار،  عجلة  ميتلك  ومل  ال��دول��ة، 
يخلق ت��راك��م خ���ربات، ل��ه��ذا جت��د االإن��ت��اج 
لدينا وبدون خطة ويعتمد علئ همة املخرج 

وطاقم العمل. 
* كيف تنظر اإىل �صينما ال�صباب اليوم؟

يف  ال�صينما  �صباب  ينجزه  ما  مفرح  -�صيء 
حماوالتهم  اأن  رغ��م  لهم،  وحتية  ال��ع��راق 
اأن  اأج��د  دائ��م��ًا  دع��م حكومي،  وب��ال  فردية 
هناك �صبابًا وحركة ومت�صوقني الأن يقدموا 

حكاياتهم ب�صريًا.

جمعة الالمي 

ذاكرة امل�ستقبل
 العراُق النهائي

)1( 
�صبابي االأعزل،

اأكاُد اأقّبل فيك العراق،
اأكاُد اأم�صُك بنور ما بعد النور،

اأكاُد اأعيُد ت�صكيل كل حلظة،
وعندما يقرتب حتى ليكاد يتدىّل، 

ين�صلُّ من نافذتي الوحيدة،
ويختار كائنًا ليحلَّ فيه.

اأين اأنت، يا عراقي االأعزل؟

)2(
اأين ت�صكن اأحالمي؟

االأع��زل  املنري،  االأع��زل  املظلم،  االأع��زل 
الدرّي،

 اأوعز اإىل قارات املاء، واأمر �صوجلانات 
االأباطرة،

ن��اف��ذت��ه  ي��ب��ت��ع��د ع���ن  ت��ن��ح��ن��ي الأن����ه  اأن   
ومي�صي..

مي�صي وحيدًا،
 حيث النوُر اجلليل بانتظاره.

)3(
اأذكريني ،

يا بالد الويل، و�صم�صًا يف ليل،
يا ج�صرًا على دجلة ،

ياملحنة.
ال ظالم اأ�صّد حلكة مرَّ بالعراق،

 �صوى ليل اجل�صور، 
وغربة املاء عن �صفتيه .

يا عراق!
ٌكْن بطاحًا، اأو وجر �صباع ،

ُكْن طلقة غادرة،
ُكْن تفاحة حواء، اأو مقربة جماعية.

ُكْن كما اأنت،
اأو كما تريد اأن تكون،

�صاهقًا،
اأو خُمانًا،

اأو ج�صر اأالم نعربُه اىل �صواطئ املحبة.

)4(
يا عراُق،

 يا نوَر الكون اجلليل ،
جال�صًا قبالتي، راعفًا ذاكرتي، 

خمتارًا زمن مق�صلتي،
 مرمّيًا يف مهد مو�صى ، 

جماورًا نخلة زينب ،
 مذبوحًا من خلف رقبتي،

 متوكئًا على خيزرانة قيامتي، 
وقتياًل ب�صيفي

اأفكر فيك، يا نورنا اجلليل،
 واأنتظر طائراأهوارنا ،

 يحملني اإليك ، 
على رغم  ليل القتلة!

مالكا" الدهَر  له  غريي  اأرى  واأال  اأبيَعه....  اأال  اآليُت  وطٌن  "ويل 
) ابن الرومي (
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خ����������ي����������ال

مقداد عبد الر�سا

هال �شينما

التخمة  على  الرثاثة  تغلبت  هل  وال��ه��دوء، 
ب��ه��ذا ال���دم وال��ق��ت��ل؟ ه��ل ه��و ان��ت��ق��ام اأم 
مكتملة  غري  حرية  على  للح�صول  حماولة 
به�صرتيا احلاجة؟ هل هو جواب على تلك 
ال�صواريخ التي يطلقها العامل جتاه العامل؟ 
لعلها  وموت،  دم  االحتفال  كبري،  االحتفال 
نهاية �صيك�صبريية بامتياز، لقد متادى الدم 
بحيث الميكن الرتاجع، هو ذا عاملنا املخبوء 
حتت اجلزع وال�صد والقتل اليومي والعنف، 
االأب العاطل عن العمل يذهب بحريته اإىل 
اأن  ي��ح��اول  رمب��ا  ه��ن��اك،  يعي�س  ك��ي  القبو 
اأحيانًا مالذًا  تكون  العتمة قد  اإن  لنا  يقول 
لنا. منذ بدايته، اختط املخرج بونك  اآمنا 
جون لنف�صه اأن يكون حّكاًء بارعًا ومده�صًا، 
لذلك جند اأن اأغلب اأفالمه هي من خياله 
يف  يقول:  ال�صخ�صية.  وجتربته  اخل�صب 
على  اأح��اول جاهدًا احل�صول  كنت  �صبابي 
واإح��دى  طريقة،  باأية  الدرا�صة  ي��وم  ق��وت 
تدري�س  اإىل  اأجل��اأ  كنت  حني  الطرق  ه��ذه 
اللوعة  اأتذكر  مازلت  الغنية،  الطبقة  اأبناء 
ا�صاهد  واأن��ا  ينتابني  ك��ان  ال��ذي  وال��ع��ذاب 
الذين  النا�س  واأوؤلئك  الفارهة  البيوت  تلك 
ا�صتطاعت  لقد  التخمة،  فوق خط  يعي�صون 
لنف�صها  تخط  اأن  اجلنوبية  كوريا  �صينما 
جائزة  العامل،  مهرجانات  يف  جيدًا  موقعًا 
هنا واأخرى هناك، لكنها والأول مرة حت�صل 

على �صعفة كان الكربى هذا العام 2019.

العامل يرتب�س، والعامل يت�صيد، والعامل ينجز ويلتقط اأدق اللحظات ليودعها التاريخ، العامل يوؤر�صف ثم بعدها يحكي، يحكي كثريًا ويربع 
ويح�صل على ت�صفيق وهتاف ا�صتح�صان. قبل اأيام كنت اأ�صاهد فيلمًا وثائقيًا عن تاريخ الفوتغراف يف العامل يتحدث عن اللحظات الدقيقة 

واملتوترة يف قن�س اللحظة وحماولة يف اإيقاف الزمن، وعلى الرغم من تلك الكامريات البدائية كانت هناك حلظات عظيمة، منها تلك 
اللحظة التي كان م�صورها خائفًا من مو�صوليني حينما �صوره وهو يداعب اأنفه. العامل ذكي وملّاح، بالدنا متر ب�صخونة كبرية مل ن�صهد لها 

مثياًل من قبل، احلراك ال�صعبي واملطالب كبرية ومتوترة، الدم ي�صيل وال�صباب يقارعون بقوة للح�صول على حياتهم وبالدهم، اإزاء هذا التوتر 
هل �صن�صهد، بعد اأن ي�صتقر احلال، �صيئًا يوؤرخ هذا امل�صهد الكبري؟ اأم اأن حاله �صيكون حال اأى �صيء اآخر مل يقتن�س بدقة؟ االأيام بيننا .. 

تام  وبهدوء  تباعًا  البائ�صة  العائلة  تت�صلل 
قبول  فبعد  الكبري،  الرافاهية  منزل  اإىل 
االبنة كي جونغ لتدري�س الطفل دا�صنوك، 
يقابلها رب االأ�صرة ويفرح مبا اأجنزته مع 
الطفل ويطلب من ال�صائق اأن يو�صلها اإىل 
جونغ  تنزع  الفارهة  ال�صيارة  يف  منزلها. 
املقعد،  حتت  وت�صعه  الداخلي  �صروالها 
يكت�صف رب االأ�صرة ال�صروال ويقوم بطرد 
ال�صائق ظنًا منه اأن ال�صائق ميار�س اأفعااًل 
غ��ري اأخ��الق��ي��ة داخ���ل ال�����ص��ي��ارة، فمن هو 
العاطل  ال�صائق  االأب  هو  القادم  القادم؟ 
كيم  واخلادمة  املربية  وتطرد  العمل،  عن 
كما  اأ�صابها،  مر�س  ب�صبب  اأي�صًا  كوانك 
مع  تتوا�صل  �صتظل  لكنها  العائلة،  ظنت 
من  خدعة  كانت  لكنها  دا�صونك،  الطفل 
البنت جونغ، جاءت الزوجة لتقوم باملهام، 
هاهو اجلو قد خال للعائلة البائ�صة، فكيف 
للقيام  العائلة  تتهياأ  وت��ط��ري؟  �صت�صفر 
ب�صفرة ق�صرية للراحة وتغادر ويظل البيت 
لهذه العائلة املت�صللة لتطري به عاليًا انتقامًا 
من الفقر املدقع الذي تعي�صه، طعام باذخ 
و����ص���راب وحت����رر. يف ه���ذا اجل���و امل��اط��ر 
الداخل  وال��داف��ئ يف  وال��ب��ارد يف اخل���ارج 
�صيء، من  فيتجمد كل  الباب  يقرع جر�س 
اإنها  الليل؟  من  ال�صاعة  ه��ذه  يف  ال��ق��ادم 
ن�صيت  اأنها  عي  تدَّ التي  ال�صابقة  اخلادمة 
لكن  املطبخ،  حتت  البيت  قبو  يف  ما  �صيئًا 

وتظل  العائلة  تختبئ  ذلك،  غري  احلقيقة 
الباب  تفتح  ك��وان��غ،  كيم  االأم  اخل��ادم��ة 
اأن  لنكت�صف  القبو  اإىل  جونغ  كيم  فتهرع 
اأربع،  �صنوات  فيه منذ  يعي�س  هناك رجاًل 
هو زوجها يف احلقيقة، زوجها الهارب من 
العائلة  تقع  حلظة  يف  والقرو�س،  الديون 
وينقلب  مايجري  على  تتن�صت  كانت  التي 
باأنها  وتهدد  امل�صهد  جونغ  ت�صور  احل��ال، 
كل  ي�صل  حتى  ال��زر  على  ت�صغط  اإن  م��ا 
مايجري اإىل عائلة كيفن ال�صغري، م�صهد 
رائع وت�صوير اأّخاذ يف لقطات النزول اإىل 
القبو، ي�صرتخي الزوج املختبئ وهو يحمل 
ويف  ال��زر.  ب�صغطة  مهددًا  يده  الهاتف يف 
تهتف  التورية  م�صاهد  اأجمل  من  م�صهد 
اخلادمة جونغ وهي تقوم بتدليك زوجها، 
ي�صبه  الهاتف  زر هذا  اإن  ال��زوج  لها  يقول 
بال�صواريخ  فالتهديد  ال�صواريخ،  قاذفات 

اإنه  فعل،  ب��اأى  القيام  عن  االآخرين  يعطل 
ي�صبه �صاروخ كوريا ال�صمالية، ترد الزوجة 
وهي مرتبعة فوق ظهر زوجها: اليوم قائدنا 
اأن  بعد  اأون  جونغ  كيم  والعظيم  احلبيب 
�صاهد مقطع العائلة املحتالة مل يكن قادرًا 
على كبت عنفه جتاه حقارتهم، لذلك ويف 
قائدنا  اأم��ر  ال��ن��ووي،  ال�صالح  ن��زع  ع�صر 
ه اآخر راأ�س قذيفة  العظيم واحلبيب اأن يوجِّ
لت�صتقر  البالد  متبقية يف  نووية  �صاروخية 
وبوجود  ال��ق��ذرة،  العائلة  ه��ذه  حناجر  يف 
مقربة  اآخ��ر  ه��ي  تكون  النتنة  اأح�صائهم 
بنزع  العظام  قادتنا  يرغب  ومثلما  نووية، 

ال�صالح وحتقيق ال�صالم العاملي.
ال�صيطرة  امل�صهد فتعود  ينقلب   ويف حلظة 
ي�صجن  ك��وان��ك،  كيم  لعائلة  اأخ���رى  م��رة 
العائلة  تعود  القبو،  يف  زوجته  مع  ال��زوج 
العائلة  من رحلتها وكل �صيء هادئ، تتهياأ 
الإقامة حفلة كبرية يف حديقة املنزل يدعى 
ي�صيل  وال�صعادة،  املرح  جو  يف  الكثري،  لها 
م�صجون  وه��و  جوانغ  اخلادمة  زوج  ال��دم، 
وقابع يف القبو يتمكن من م�صك االبن ويف 
ب�صخرة اجلد  قتله  يتمكن من  داٍم  �صراع 
يحمل  وه��و  احلديقة  اإىل  وي��خ��رج  الكبري 
اإن��ه  امل��ن��زل،  مطبخ  م��ن  التقطها  �صكينًا 
البنت  بطعن  يقوم  االآن يف فرح ه�صتريي، 
الكل  يقتل  القتل  الطعنات،  ت��ت��واىل  ك��ي، 
الرومان�صية  يف  غاية  مو�صيقى  خلفية  على 

طفيلي 
2-2
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 وت�صم الرت�صيحات 46 فيلمًا روائيًا من 31 
"�صابط  فيلم  مقدمتها  يف  اأوروب��ي��ة،  دول��ة 
وجا�صو�س" للمخرج رومان بوالن�صكي، وفيلم 
فران�صو  الفرن�صي  ملخرجه  اهلل"  "مب�صيئة 
االإ�صباين  للمخرج  واأجماد"  و"اآالم  اأوزون، 
ا�صتقنا  "اآ�صف  وفيلم  اأمل���ودوف���ار،  ب��ي��درو 
لك" للمخرج الربيطاين كان لوت�س، وفيلم 
بويل.  داين  الربيطاين  "البارحة" للمخرج 
اأف��الم  ثالثة  الرت�صيحات  قائمة  و�صملت 
للمخرج  ولويز"  "ديت  فيلم  هي  كوميدية 
حتت  ابيب  "تل  وفيلم  بنديك�صن،  نيكوال 
زغبي،  �صامح  الفل�صطيني  للمخرج  النار" 
وفيلم "املف�صلة" للمخرج اليوناين يورغو�س 
اأفالم  خم�صة  تر�ّصح  عن  ف�صاًل  لنتيمو�س، 

ق�صرية واأربعة اأفالم ر�صوم متحركة.
املمثلة  ت��ك��رمي  ال��ربل��ي��ن��ي  احل��ف��ل  وي�صهد 
ال��ف��رن�����ص��ي��ة ج��ول��ي��ي��ت ب��ي��ن��و���س ع���ن جممل 
"االأجناز  ب��ج��ائ��زة  ال�صينمائية  اأع��م��ال��ه��ا 
ولدت جولييت  ال�صينما".  االأوروبي يف عامل 
يف   1986 ع��ام  م��ار���س  اأذار/   9 يف  بينو�س 
امل�صرح  يف  الفني  م�صوارها  وب��داأت  باري�س، 
اإذ مثلت عدة م�صرحيات قبل اأن تدخل عامل 
اأندري  للمخرج  "املوعد"  فيلم  يف  ال�صينما 
تي�صيني، وحازت جولييت بينو�س على جوائز 
دولية عدة منها جائزة اأح�صن اأداء ن�صوي يف 

مهرجان كان ال�صينمائي للعام 2010.

جلوائز اأف�سل الأفالم الأوروبية 
فيلمًا روائيًاتر�ّسح46

ت�شتعد العا�شمة االأملانية برلني ال�شت�شافة احلفل 
اخلا�ض باالإعالن عن جوائز اأف�شل االأفالم االأوروبية 

لعام 2019 يف ن�شختها الثانية والثالثني وذلك يف ال�شابع 
من كانون االأول/ دي�شمرب املقبل،

برلني � حممد حمبوب
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من  الكثري  �صبقت  ق��د  املو�صل  تكون  رمب��ا 
دار عر�س  اأول  افتتاح  العربية يف  العوا�صم 
الهالل(  )دار  با�صم   1921 عام  �صينمائي 
قنطرة  مقابل  نينوى  �صارع  يف  �صيدت  التي 
العر�س  دور  مابعد  يف  لتنت�صر  اجل��وم��رد، 
دار  وع�صرين  خم�س  من  اأك��رث  بلغت  والتي 
املرتبة  يف  امل��و���ص��ل  مدينة  لتحل  ع��ر���س، 

بعد  ال�����ص��االت  ع��دد  حيث  م��ن  الثانية 
ال��ع��ا���ص��م��ة ب���غ���داد. اأه����ل امل��و���ص��ل 
يف  ن�صاأتها  منذ  ال�صينما  عا�صروا 

وحتى  املا�صي  القرن  من  الثالثينات 
ال�صبعينات حني ابتداء مو�صم اأفولها.

طقو�س العر�س
كانت لدور العر�س ال�صينمائي يف املو�صل 

طقو�س خا�صة قد تختلف عن مثيالتها يف 
باقي املدن، اإذ يبداأ العر�س ال�صينمائي يف 

العهد امللكي بال�صالم امللكي مع ظهور�صورة 
امللك مع العلم العراقي على  ال�صا�صة، فيقف 

االنتهاء  بعد  ويجل�صون  اح��رتام��ًا  اجلمهور 
امل�صورة  العامل  اأخبار  ال�صالم.  عزف  من 
العراق  اأو جريدة  الناطقة  اأو جريدة م�صر 
قبل  ال�صا�صة  على  اأي�����ص��ًا  تعر�س  اجل��دي��د 
امللوك  ن�صاطات  عن  ف�صاًل  الفيلم،  عر�س 

والروؤ�صاء واملنجزات العمرانية وال�صناعية 
وال�����ص��ي��اح��ي��ة يف 

ال����ع����راق وخم���ت���ل���ف ب���الد 
العامل.

فرتة التاأ�سي�س
املو�صل  مدينة  يف  ال�صينمائي  احل��راك  ب��داأ 
تلك  �صهدت  فقد  اخلم�صينات،  بداية  منذ 
الفرتة تاأ�صي�س دور عدة للعرو�س ال�صينمائية 
ثم  امي�س(،  )�صمري  هوليود  �صينما  اأهمها 
تلتها العديد من الدور حتى بلغت اأحد ع�صر 

دارًا حديثة يف بداية ال�صبعينات
ولوج  االأوائ��ل يف  ال��رواد  اليهود هم  كان 
بهم  واختلط  االأع��م��ال،  من  النوع  ه��ذا 
اأ�صول  تعلموا  الذين  امل�صيحيني  بع�س 
هذا  يف  عمل  من  اأب��رز  وك��ان  املهنة، 
�صارة(  )كامل  امل��رح��وم  هو  املجال 
)الن�صر(  ك��ام��ل  �صينما  موؤ�ص�س 
بعد  فيما  باعها  التي   1952 �صنة 
لين�صئ دارًا اأخرى �ُصميت ب�صينما 
بعر�س  اخت�صت  التي  ال�صندباد 

االأفالم الهندية.
دور العر�س

املو�صل  يف  ال�صينمائي  العر�س  دور  تعددت 
ون��وع��ي��ة  وت��وج��ه��ات��ه��ا  اأ���ص��م��ائ��ه��ا  مبختلف 
ال��دور  اأب��رز ه��ذه  االأف���الم املعرو�صة، وم��ن 
بابل،  اأ�صبيليه،  غرناطة،  )حمورابي،  نذكر 
االأندل�س،  ال�صعدون،  الوطني،  احل��دب��اء، 
امل��ل��ك غ�����ازي، امل��ل��ك ف��ي�����ص��ل، ال���وط���ن(. 
ال��ع��دي��د م��ن االأف���الم  ال���دور  عر�صت ه��ذه 
مع  )ذه��ب  منها  عاملية  �صهرة  نالت  التي 
الريح، الطاحونة احلمراء، زوربا، االأمريكي 
القبيح، كم وادينا اأخ�صر، اأم الهند، النا�صر 
�صالح الدين، احلرب وال�صالم، معجزة يف 
مع  اأ�صتاذي  اإىل  الدراجات،  �صارق  ميالنو، 

اأطيب التمنيات( .
بداية الرحيل

 معظم تلك الدور التي كانت منارات للثقافة 
اإىل  رحالها  �صّدت  املو�صل  الأهايل  والبهجة 

ت�صج  االأماكن  تلك  تعد  ومل  جمهول،  عامل 
ال�صتارة  تلك  تعد  ومل  والباعة،  باملتفرجني 
البي�صاء التي ت�صقبل �صعاع االآلة ال�صينمائية 
امل��خ�����ص�����ص��ة ل��ل��ع��ر���س ت��ث��ري م�����ص��اه��دي��ه��ا، 
مرائب  اإىل  ال���دور  تلك  معظم  حت��ول  فقد 
اأ�صواق للخ�صر، �صينما دنيا يف  اأو  للعجالت 
منطقة الفي�صلية حتولت اإىل مراآب لوقوف 

واحل��م��دان��ي��ة،  تلكيف  ���ص��ي��ارات 
اأ�صبحت  ال��ف��ردو���س  و�صينما 
باب  منطقة  يف  للخ�صار  �صوقًا 
الطوب، و�صينما احلدباء يف مدخل 
كامل  �صينما  اأم��ا  فندقًا،  باتت  ال�صوافة 
و�صينما  االإ�صفنج،  لبيع  خمزنًا  فاأ�صبحت 
املقابلة جلامع  التي تقع يف اجلهة  احلمراء 
و�صينما  م���راآب،  اىل  حتولت  ال�صابوجني 
���ص��اح��ة، وج���راء  اإىل  اجل��م��ه��وري��ة حت��ول��ت 
املعارك االأخرية �صد داع�س ُدمرت �صينمات 

االأندل�س وال�صعدون و�صمري امي�س وبابل.

مدينة اجلمال وبوابة احل�شارة، على �شفافها يغفو التاريخ، تتنف�ض 
الثقافة والفن، فمن منارتها احلدباء ي�شدح �شوت عثمان املو�شلي 
وترت�شم يف �شوراعها لوحة ت�شكيلية تعرب عن ف�شيف�شاء املجتمع 

املو�شلي.

حم�سن اإبراهيم 

�سالت فن حتولت اإىل خمازن 
واأ�سواق خ�سار

دور العر�س ال�سينمائي

يف املو�سل

!
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ال�صائدة  الفكرة  ل�صد  مبحاولٍة  امل�صلمني  حياة 
حلقت  التي  ال�صيئة  االأح��داث  بعد  خا�صة  عنهم 
عن  ال�صائدة  النظرة  واأ�صبحت  كدين  باالإ�صالم 
ال��غ��رب بكونه دي��ن عنف  االإ���ص��الم��ي يف  ال��دي��ن 
من  ليعزز  املعر�س  فياأتي  غريبة  طقو�س  ولديه 
ومنطقة  دي��ن��ًا  بكونه  وال�صرق  االإ���ص��الم  ���ص��ورة 
روحية خ�صبة ال متت للعنف ب�صلة واأن النظرة 
امل�صلمني  بحق  واملجحفة  اخلاطئة  االأوروب���ي���ة 
خالل  من  فيها  النظر  يعاد  اأن  البد  وم�صرقهم 
الفن  على  اأثرت  التي  ثقافتهم  خالل  ومن  الفن 

الغربي ب�صكل اإيجابي.
ياأتي  الكال�صيكية  الزيتية  اللوحات  ق�صم  وبعد   
ج��ذب��ًا  االأك����رث  وه���و  ل��ل��خ��زف  ال�����ص��رق��ي  الق�صم 
الطراز  ت��اأث��ري  املعر�س  ُيظهر  حيث  للزائرين 
اخلزفية  ال��ل��وح��ات  على  واالإ���ص��الم��ي  ال�صرقي 
ال�صرق  من  التزجيج  تقنية  ا�صترياد  مت  وكيف 

االأو�صط وال�صني واليابان.
كما مت ت�صليط ال�صوء على تقليد النقو�س العربية 
جاءت  بل  وا�صحة  تاأِت  مل  التي  "احلروفيات" 

تقليدًا لر�صمة احلرف وحتولها لنق�س بال معنى 
وقد وثقت هذه احلقبة بحقبة املماليك يف القرن 

الثالث ع�صر والرابع ع�صر يف م�صر و�صوريا.
اال�شتغراب والتغريب

الق�صم الذي ُيثري اجلدل ما اأن ت�صمع با�صمه هو 
الفنون  متحف  مع  التعاون  مت  فقد  )احل���رمي( 
مع  منه  يتنا�صب  ما  الإظهار  مباليزيا  االإ�صالمية 
اإظهاره  وع��دم  وال�صرقية  امل�صلمة  امل��راأة  �صورة 
ب�صورة مبتذلة فتم تطوير الفكرة والعمل عليها 
ب�صكل بعيد عن العري اأو النظرة الدونية للمراأة 

امل�صلمة.
حماولة  اأم��ام  فهو  اخلتام  قبل  ما  التوقف  اأم��ا   
نحو  ال�صرق  م��ن  املماثلة  الديناميكية  الإظ��ه��ار 
حيث  التغرييب"  اأو  "اال�صتغراب  اأي  ال��غ��رب. 
الفار�صية  امل��دن  خ��رائ��ط  على  ال�صوء  ت�صليط 
النوع  ه��ذا  لتبيان  اأوروب����ي  باأ�صلوب  املُ�صممة 
اأنها جمرد  للمتابع  �صتبدو  لكنها  اأي�صًا  التاأثريي 
تقنيات  تبني  يف  ال�صرق  بداية  كيفية  على  اأمثلة 
يف  ت��ط��ورًا  االأك���رث  ال�صناعية  ال��ب��ريوق��راط��ي��ات 

نهاية القرن التا�صع ع�صر وبداية القرن الع�صرين 
ذي  من  اأ�صهل  اأوروب��ا  اإىل  ال�صفر  اأ�صبح  عندما 
قبل وحني اأ�صبح العديد من العلماء امل�صلمني او 

ال�صرقيني يتعلمون يف اجلامعات االأوروبية.
فكان  املعر�س  رح��ل��ة  م��ن  االأخ���ري  الق�صم  اأم���ا   
قلب  اإىل  ي�صعى  ال��ذي  املعا�صر  الفن  ح�صة  من 
اأخذ  التايل: كيف  ال�صوؤال  باالإجابة على  املنظور 
اال�صت�صراق  مو�صوع  االإ���ص��الم��ي  ال��ع��امل  فنانو 
جديرًا  يكن  مل  الق�صم  هذا  ولعل  معه؟  وتعاملوا 
باالإجابة الأنه مل يقدم �صوى اإعادة انتاج لالأفكار 
فال�صور  ج��دي��د،  م��ن  وبثها  القدمية  النمطية 
اأظهرت الن�صاء ح�صرًا وهي لفنانات م�صلمات اأو 
عربيات، وال�صور مرة اأخرى حمدودة باأفكارها، 
ال��ربق��ع،  على  الرتكيز  اإط���ار  م��ن  ت��خ��رج  مل  اإذ 
مو�صوعات  على  التلميحات  وبع�س  واحل��ج��اب 
ك��ال��ع��ن��ف ���ص��د امل�����راأة ال����ذي ي��رب��ط��ون��ه دائ��م��ًا 
الإع��ادة  بحاجة  منطية  �صورة  وه��ي  ب��االإ���ص��الم، 
�صياغة وبحاجة الإيجاد بدائل اخرى �صد ذكورية 

املجتمع والبطريركية.

بحّلة  اال�صت�صراقي  الفن  تقدمي  املعر�س  يحاول 
يت�صم  ك��ان  التي  العن�صرية  عن  بعيدًا  جديدة 
وّثقها  التي  النمطية  ال�صورة  عن  وبعيدًا  بها 
امل�صت�صرقون عن امل�صلمني ف�صعى املعر�س الإبراز 
بتقدمي  وال�صرقية  االإ�صالمية  الثقافية  الهوية 
الثقايف  التبادل  م��ن  كنوع  اال�صت�صراقي  الفن 
والغرب  ال�صرق  بني  طال  الذي  املعريف  واحل��وار 
الفني  الذوق  على  لي�س  الوا�صح  اأثره  ترك  حتى 
ال�صفر  وكتب  ال�صرياميك  على  بل  اللوحات  يف 

وكذلك بع�س الر�صوم التو�صيحية.
ال�شاحر واالفعى

 كما يهدف املعر�س الإظهار اال�صت�صراق كمحاولة 
جادة لفهم الثقافات االأخرى من خالل توثيقها 

يكون  وق��د  وفهمها،  معها  والتمازج  ودرا�صتها 
االأكرث  اللوحة  لكن  ذلك،  بتحقيق  ما  نوعًا  جنح 
من  االأوىل  للطبعة  غالفًا  ج��اءت  والتي  �صهرة 
كتاب "اال�صت�صراق" للمفكر الكبري اإدوارد �صعيد 
)ال�صاحر واالأفعى( التي اأثارت جداًل كبريًا حول 
يافعًا  �صبيًا  ُتظهُر  حيث  اال�صت�صراق  مو�صوع 
يعر�صها  اأفعى  بيده  مي�صك  ثيابه  من  متجردًا 
املرتادين  النا�س  اأو  االأثرياء  من  جمموعة  اأمام 
للفنان  اللوحة  ب�صاعته.  لعر�س  لل�صوق  للبازار 
عام  ر�صمها  والتي  جريمي  ليون  جني  الفرن�صي 
1879 حيث ت�صور حياة العبيد ب�صكل درامي به 

من الواقعية اليومية ال�صيء الكثري.
لكن املعر�س مل يقف عند هذه اللوحة بل جاءت 

بالتفا�صيل  مليئًة  ع�صر  التا�صع  القرن  لوحات 
نرى  حيث  الكال�صيكي  الق�صم  يف  كما  الدقيقة 
للفنان   )1877 )���ص��الة  ب��ع��ن��وان  زيتية  ل��وح��ًة 
اآرثر بريدجمان حيث يوثق بها حلظة  فريدريك 
بكامل  م�صّن  رجل  عند  امل�صامني  عالية  روحية 
ال�صماء  نحو  ن��اظ��رًا  رب��ه  ي��دي  ب��ني  يقف  هيبته 
ويقف خلفه عابد اآخر لكّن تفا�صيل اللوحة تدل 
االط��ار  ه��ذا  داخ��ل  ي��دور  ما  لفهم  على حماولة 
حيث نرى الع�صا امللقاة على االأر�س قرب العابد 
يف اخللف بينما الرجل امل�صّن ي�صع نعاله املطوي 

قرب �صجادته.
الدين احلقيقي

يف  الديني  اجل��ان��ب  اإظ��ه��ار  على  املعر�س  رك��ز 

املتحف الربيطاين يفتح 
اأبواب معر�شه "امل�شتوحى 
من ال�شرق : كيف اأّثر 
العامل االإ�شالمي على الفن 
الغربي" والذي افتتح يف 
العا�شر من اأكتوبر وي�شتمر 
حتى ال�شاد�ض والع�شرين من 
يناير 2020 . و�شف النقاد 
هذا املعر�ض باأنه حماولة 
جريئة للنظر اىل الفن 
ال�شرقي باعتباره تباداًل 
ثقافيًا ومعرفيًا ترك اأثره 
على اللوحات وال�شرياميك 
وكتب ال�شفر وكذلك االأزياء 
الغربية.

تاأثري العامل الإ�سالمي
على الفن الغربي

ورود املو�سوي - لندن

يف معر�س للمتحف الربيطاين
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انف�سلوا قبل اأيام 
من الزفاف 

م�ساهري

اإعداد/ جملة ال�سبكة

فيما م�شى كانت اأخبار 
جنوم الفن وزيجاتهم 

ال تظهر للعلن اإال 
بعد مرور فرتة بعد 
ت�شابق االإعالميني 
للح�شول على خرب 
ما اأو �شورة لزفاف 

جنم من النجوم، 
وحتى حاالت الطالق 
كانت تتم ب�شمت دون 

االإعالن عنها، اأما يف 
زمن ال�شو�شيل ميديا 
فقد اأ�شبحت اأخبار 

م�شاهري الفن، زواجهم 
وطالقهم،

 يف متناول اليد مبجرد كب�صة زر، الزواج داخل الو�صط الفني 
هذا  يتخلله  ملا  عفريت(  )كف  على  اأن��ه  البع�س  عليه  يطلق 

الو�صط من عالقات متعددة و�صائعات تدور يف كوالي�صه.
جنوم هوليوود

قد يعد قرار الزواج من اأ�صعب القرارات التي قد يتخذها اأي 
عن  تراجعوا  هوليوود  جنوم  بع�س  اأن  اإال  حياته،  يف  �صخ�س 
هذا القرار يف اللحظات االأخرية بعد اإعداد حفالت الزفاف 

وف�صاتني الفرح واإر�صال الدعوات.
ق�صة احلب التي جمعت النجم "بن اأفليك" والنجمة "جينيفر 
لوبيز" مل تتوج بالزواج وذلك لرتاجع اأفليك عن هذا الزواج 
قبل اأربعة اأيام من احلفل املقرر �صابقًا، ما جعل لوبيز تعي�س 

اأ�صواأ ايام حياتها وتعترب هذا القرار باأنه اأ�صعب مامرت به.
بني  جمعت  امل��رة  وه��ذه  النجاح،  لها  يكتب  مل  اأخ��رى  عالقة 
الف�صل  لها  كتب  �صاذرالند" والتي  روبرت�س" و"كيفر  "جوليا 
�صبب  ع��ن  االإع���الن  دون  ق�صرية  بفرتة  ال��زف��اف  حفل  قبل 
االنف�صال. كذلك املمثلة "غوينيث بالرتو" واإنهاء عالقتها مع 
"براد بيت" ب�صبب اخلوف من الزواج يف �صن �صغرية ليتزوج 

بعد ذلك "براد بيت" من "جينيفر اآن�صتون".
و"نيكي  �صينا"  "جون  امل�صاهري  انف�صال  ق�ص�س  اأب��رز  من 
بيال"، حيث مت اإلغاء الزفاف قبل اأ�صبوعني من احلفل، االأمر 

الذي �صدم الكثريين بعد ق�صة حب طويلة جمعت بينهما.
جنوم عرب

"هاين عادل" والفنانة  الفنان  بعد ق�صة حب طويلة جمعت 
وقع  بعد،  بالنجاح  الق�صة  تلك  تكلل  مل  �صيحة"  "حال 
تتعلق  الأ�صباب  الزفاف  حفل  من  اأيام  قبل  بينهما  االنف�صال 
بعدم االن�صجام والتفاهم بح�صب ما اأكده النجمان بعد ذلك 

يف ت�صريحات لهما.
الفنان "حممد فوؤاد" والفنانة "�صابرين" عا�صا نف�س الق�صة 
الق�صة  تلك  تتكلل  اأن  دون  االنف�صال  كانت  النهاية  لكن 

بالزواج.
الغرية كانت ال�صبب الرئي�س يف عدم اإمتام زواج الفنان "اأحمد 
عز" والفنانة "حنان مطاوع"، بعد اأن عا�صا ق�صة حب عقب 
ا�صرتاكهما معا يف فيلم "اأوعى و�صك" لكنهما قررا االنف�صال 

ب�صبب كرثة غرية الفنان اأحمد. 
النجمة "نيكول �صابا" ارتبطت بالفنان "يا�صر جالل" لفرتة 
"نور  م�صل�صل  ت�صوير  خالل  خطبتهما  من  �صور  ت��داول  ومت 

مرمي" لكن االأمر مل ي�صتمر طوياًل.
ملدة  �صربي"  "هند  بالفنانة  ارتبط  خياط"  "با�صل  الفنان 

عامني ون�صف قبل اإعالن انف�صالهما.
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ث������ق������اف������ة

 

"كذلك"،  الق�ص�صية  جمموعته  اختيار  َمثَّل 
"امللتقى"  م�صابقة  يف  الطويلة  القائمة  �صمن 
جمموعة   200 نحو  مب�صاركة  ال��ع��ام،  ل��ه��ذا 
ق�ص�صية من خمتلف البلدان العربية، اإجنازًا 
العراقية، وال�صيما  وللق�صة  ل� )املفتي(  مهمًا 
ك�صر  الذي  للكاتب  مهمة  مغامرة  مثلت  اأنها 
القوالب الكال�صيكية للق�صة وا�صتخدم اأ�صلوب 
الق�س والت�صويق واالإمتاع، وجعل اللغة حّمالة 

للفكرة، يف املفردة واجلملة وال�صياغة. 
اإنها  العربية  "امللتقى"  ج��ائ��زة  جلنة  تقول 
اختارتها، لقدرتها على متّثل اللحظة العربية 
مع  للعي�س  وانتمائها  ال��راه��ن��ة،  واالإن�صانية 
وجود  على  وتاأكيدها  االإن�صان.  واآم��ال  هموم 
ال�صخ�صيات  مالمح  ر�صم  وراء  فكرية  روؤي��ة 
ال��ق�����ص�����ص��ي��ة، وجت�����ص��ي��د ال��ب��ع��د االإن�����ص��اين 

والر�صالة املتوخاة يف العمل الق�ص�صي.
والقا�س  الكاتب  مع  حوارًا  "ال�صبكة" اأجرت 
برهان املفتي وتوقفت معه يف حمطاته املهمة 
وك�صفت جوانَب من م�صاريعه اجلديدة، حوار 

ابتداأناه ب�صوؤال:
 * كيف تقيِّم وجودك �صمن اأف�صل الق�صا�صني 

العرب لهذا العام؟ 
- اأعترب تاأهلي للمناف�صة على اجلائزة مبثابة 
اإجناز �صخ�صي مهم، وال�صيما اأنها املجموعة 
اأين  من  الرغم  على  يل،  االأوىل  الق�ص�صية 
العام 2001 يف بغداد، ويف  الن�صر منذ  بداأت 
العام 2003 يف دبي، ومازلت م�صتمرًا بالن�صر 
يف املجالت والدوريات االأدبية واملواقع العربية 
املعروفة.وبالطبع فاإن للجائزة ثقلها املهني يف 
االأو�صاط االأدبية العربية، وت�صرف عليها جلنة 
حتكيم دولية وتاأهلي يعني جناح ملغامرتي يف 

ك�صر القالب التقليدي للق�صة.
االنتقال  اإىل  النجاح  ه��ذا  �صيدفعك  ه��ل   *

للرواية لكونها حتظى باهتمام اأدبي اأكرب؟
- بالطبع ال، �صوف اأظل يف ميدان الق�صة ولن 
الرغم  على  اإليها  لالنتقال  ال��رواي��ة  تغريني 
اأعلى ماديًا من جوائز  اأن جوائز الرواية  من 
اإىل  ال��رواي��ة  حتويل  فر�صة  اأن  كما  الق�صة، 

عمل درامي تعُد كبرية اأي�صًا قيا�صًا بالق�صة.
�صهرة  يف  �صببًا  كانت  الرواية  اأن  على  واأتفق 
االأ���ص��م��اء ال��ع��رب��ي��ة ال��ن��اج��ح��ة، وال���ص��ي��م��ا يف 
اأف�صل  يل  بالن�صبة  لكن  االأخ���رية،  ال�صنوات 
واأع�����ص��ق  ال��ط��وي��ل،  ال�����ص��رد  ول��ي�����س  التكثيف 
كلمات  الت��ت��ج��اوز  ق�ص�س  ويل   ال��ق�����ص��ة، 
التي  ال�صخ�صيات  اأتقم�س  والأين  م��ع��دودة، 
والتزاماتي جتاه  وعملي  م�صاغلي  فاإن  اأكتبها 
هذه  بتقم�س  اال�صتمرار  يل  التتيح  �صركتي، 

ال�صخ�صيات ملدة طويلة.
اأمت�صك  يجعلني  مهمًا  عاماًل  ثمة  اأن  والواقع 
اأن  بكتابة الق�صة اأال وهو التجديد فيها، كما 
التغيري يف قواعد اللعب واالأ�صلوب يف الق�صة 
تكون م�صاحته اأكرب، واأنا اأحب ك�صر القوالب، 
كانت  لو  وج��دت، حتى  اأينما  القيود  اأحب  وال 
اأدب��ي��ًا  م��وروث��ًا  ومتثل  ثمينة،  وق��وال��َب  ق��ي��ودًا 

مهمًا.
اأ�ساليٌب حديثة

*كيف تقّيم م�صتوى الق�صة يف العراق؟ 

يف  متميزة  ال��ع��راق  يف  الق�صرية  الق�صة   -
برز  االأخ��رية  الفرتة  ويف  وثيماتها،  اأ�صلوبها 
تيار متجدد يف الق�صة العراقية له �صخ�صية 
اأن  اأري��د  وال  االأخ��رى،  االأ�صاليب  عن  م�صتقلة 
االأ�صاليب  اإىل  االإ���ص��ارة  بقدر  اأ�صماء  اأذك���ر 
احلديثة التي حتررت من التقليدية، وخطوات 
ه��ي��ك��ل��ة ال��ق�����ص��ة، وق���د ع��م��ل��ت ك���ل ه���ذا يف 
جمموعتي "كذلك" وكنت من الداعني لكتابة 
من  م�صاحة  للقارئ  لنرتك  بنهايات،  ق�صة 
اخليال ليكتب هو البداية واملنت، وهي جتربة 

ممتعة ونالت تقديرًا واهتمامًا الفتني.
ذلك  ف��اإن  للتجديد  ال�صديد  ان��ح��ي��ازي  وم��ع 
المينع  من االعتزاز باأ�صماء كبرية يف ميدان 
وال�صيما  طويلة،  نقا�صات  معهم  ويل  الق�صة، 
له  ك��ان  ال��ذي  خ�صري،  حممد  الق�صة  معلم 
دور كبري يف ذلك، ف�صاًل عن كاتب الق�ص�س 
مكانة  لهما  اال�صمان  وه��ذان  �صعيد،  حممود 
دون  الق�صة  عن  نتحدث  اأن  والميكن  كبرية، 
اإغ��ف��ال  الميكنني  يل  وبالن�صبة  ذك��ره��م��ا، 

ال��روائ��ي  ت�صجيع 
ال��ك��ب��ري ال��دك��ت��ور 
ال�صبيب  حامد  طه 
على  حثني  ال���ذي 

ال��ت��وج��ه وال��رتك��ي��ز 
على كتابة الق�ص�س.

واأود اأن األفت هنا اإىل وجود حركة ثقافية يف 
واأنا  الق�صة،  اإفريقيا نحو جتديد  دول �صمال 
اتابع تلك احلركة، و�صغوف بقراءة نتاجاتها 
احلديثة واملتميزة، كما لفتتني ق�ص�س مهمة 

دين. لكّتاب �صوريني جمدِّ
كثريًا  تاأخرت  اأنك  النقاد  من  العديد  يرى   *

يف ن�صر جمموعتك الق�ص�صية، ماذا تقول؟
- تاأخري يف ن�صر نتاجاتي، وال�صيما جمموعة 
"كذلك"، له اأ�صبابه، من بينها اأين مل اأرغب 
على  احل�صول  دون  للقراء  ق�صتي  اطرح  اأن 
الق�صة  معلمي  كبار  وه��م  اأ�صاتذتي  اإج���ازة 
الق�صرية مثلما يفعل اخلطاطون متامًا واأعتقد 
اأن تاأخري كان مفيدًا، اإذ اأن وجود جمموعتي 

اأف�صل  �صمن 
امل�����ج�����ام�����ي�����ع 
ال��ق�����ص�����ص��ي��ة 
دليل  العربية، 
ع�����ل�����ى جن�����اح 

خطوة التاأين وعدم اال�صتعجال يف الن�صر.
ر�ساٌم حمرتف

*وماذا عن م�صاريعك اجلديدة؟ 
جمموعتني  على  االخ���رية  اللم�صات  و�صعت 
للطبع،  ج��اه��زت��ني  ج��دي��دت��ني  ق�ص�صيتني 
واآخر عن احلرب  املدينة،  ذاكرة  وكتاب عن 
واحل�صار، ف�صاًل عن كتابة املنجز يف التنمية 
وحياتي  م�صاغلي  من  وبالرغم  امل�صتدامة، 
للعمل  التفرغ  جتعل  والتي  كمهند�س  العملية 
الوقت  ا�صتغل  كنت  لكني  �صعبًا،  امرًا  االأدبي 
ا�صتمرار  على  واأحافظ  الكتب،  تلك  الإجن��از 
اأعمايل كر�صام حمرتف يف الكاريكاتري، ويف 
لدفع كتبي  الوقت  االآن هو  اأحتاجه  ما  الواقع 

لدور الن�صر.

مل ي�شغله عمله يف جمال 
هند�شة الكيمياء عن 

اهتماماته االإبداعية 
املتنوعة، فهو قا�ض متميز 

و�شع ب�شمة يف هذا املجال، 
وهو ر�شام الكاريكاتري 

اجلريء ذو االأ�شلوب العميق، 
والباحث املهتم يف جماالت 
عدة و�شع لها موؤلفات قيد 

الطبع اإنه برهان املفتي، 
الذي لفتت اأوىل جمموعاته 

الق�ش�شية املطبوعة "كذلك" 
االأو�شاط االأدبية العربية 
ور�شحت جلائزة "امللتقى"، 

لتكون واحدة من اأف�شل 
النتاجات العربية يف هذا 

املجال. 

جدير بالذكر اأن  جلنة حتكيم جائزة "امللتقى" اأ�شدرت تقريرًا اأكدت فيه 
على اأن اأهداف جائزة امللتقى للق�شة الق�شرية العربية، هو ت�شجيع ودعم 

فن الق�شة الق�شرية العربية، واإعالء �شاأن القا�ض العربي املبدع، يف حماولة 
م�شروعة الإ�شافة ر�شيد جديد من النجاح لنتائج جائزة امللتقى، وذلك عرب 
اختيار اأعمال ق�ش�شية الفتة متّثل وت�شري اإىل الواقع االجتماعي والفكري 

وال�شيا�شي واملعي�شي لالإن�شان العربي، ويف جو من ال�شفافية واملو�شوعية 
والنزاهة والنقا�ض احلر والعميق واملت�شعب.

مالحظة:  لن تبعدين الرواية عن الق�سة

جمموعتي "كذلك" اإجناز 
ملغامرتي يف تك�سري القوالب 
التقليدية

املفتي
برهان

ال��ق��ا���س

ل� "ال�سبكة":

حاوره: اإياد اخلالدي 
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من  خمريتها  م�صتمدة  "الن�صار"  �صعرية 
الفقراء،  �صوت  �صدى  العراقية،  امليثولوجيا 
اأن����ني ال��ث��ك��اىل، ت��رات��ي��ل احل�����زن، ت��ران��ي��م 
عن  يبحث  وه��و  االأ���ص��ى،  اأيقونات  االبتهال، 
اجلحيم،  و  امل��اأ���ص��اة،  ت��ل��ك  م��ن  اخل��ال���س 
بتلك  عنها  ع��رّب  بال�صور  متك�صرة  بجلجلة 
املحنة، رمبا  للخال�س من  التّواقة  االأغالط  
اأجد  لكنني  والرمزية،  للتجريد  فيها  انحاز 
ال�صعرية،  والرمزية  ال�صوفية  التماهي بني   :
اآث��ام احل��روب،  ال��روح��ي من  الأج��ل التطهري 
لت�صكل  غزيرة  دم��اًء  فجرت  التي  احل��روب 

نهرًا ثالثًا يف العراق.
يف  اأدوني�س  وال�صاعر  للمفكر  حما�صرة  يف 
)اأن   : على  فيها  اأك��د  اللبنانية،  اجلامعة 
ولي�س  اجلمعي  الهم  عن  يعرب  العربي  النرث 
ال��ذات  خطاب  ال�صعر  اإن  نعم  ال�صخ�صي، 
ل���ل���ذات، ل��ك��ن ي��ع��رب ب���دالالت���ه ع��ن م��اأ���ص��اة 

الوجود(.
"الن�صار" اختار - احلياة يف غلطتها- عن 
اخلطاأ الوجودي االأول وماح�صل بني االإخوة 
ثنايا  وامل��ك��ان يف  ال��زم��ان  يخبئ  ق��ت��ل.  م��ن 
الوجودية  الفل�صفية  بروؤيته  )االأغالط(  تلك 
تلك  بثنايا  املبثوثة  ال�صفرات  يف  وح��ريت��ه 
الدامي  اليومي  عن  حتكي  التي  الن�صو�س، 
بتعبريه، عن اخلطاأ بالغلطة وذلك اأكرث وقعًا 
ولعبته  اللغوية  ال�صدمة  بفعل  املتلقي  على 
املحكمة بج�صد الن�س الطويل، الذي يج�صده 
�صينمائية  ب�صرية  م�صاهد  واح��دة،  كقطعة 
االحتجاج،  ب�صرخة  ناب�صة  باملعنى،  مثقلة 
اجلماعية،  املقابر  من  مكلومة  �صدور  من 

ورعونة الدكتاتورية.
"الن�صار"  جن��ح  ه��ل  اجل��وه��ري:  ال�����ص��وؤال 
حتتج  الفتة  لي�صكل  �صعريًا  املاأ�صاة  بعك�س 
على القمع البعثي يف زمن املهادنة واخل�صوع 
نعم،  الدكتاتورية،  وجه  وجتميل  واال�صتالب 
القبح  بف�صح  االح��ت��ج��اج��ات   تلك  جنحت 
القرد  ف��م  على  ال�صفاه  اأح��م��ر  و�صع  وع��دم 
حكايا  فن�صو�صه  اال�صتبداد،  وج��ه  لتزويق 

�صالم  حمامات  اأراه���ا  ب��االأغ��الط  حم�صوة 
جرائم  ع��ن  ب��ع��ي��دًا  احل��ري��ة  تن�صد  بي�صاء 

الطغاة.
يف  )احل���ي���اة  ق�صيدته  يف  ال��ن�����ص��ار  ي��ق��ول 

غلطتها(:
احلقيقي  ُتخفي  ال  ال�َصبيهة  الَن�ْصَخة  "اإن 
ُيخفي  ال���ذي  ه��و  احل��ق��ي��ق��ي  اإن  ب��ل  اأب�����دًا، 
الَن�ْصَخة  اإن  حقيقي.  �صيء  وجود  عدم  واقع 

ال�َصبيهة هي حقيقية.
حكمة توراتية من�صوبة اإىل امللك �صليمان

حياٌة على جانب النهر
التي مّرْت يف الطريِق  ال�صنوات  االأرجِح  على 
املعّلقة فوق الهاوية، كانت حم�صّوة باالأخطاء، 
لقد زهوُت بها، رب�ّما الأنها اخرتعتني �صاهدًا 
لعابرين  رح��ل��ٍة  ع��ن  تنتهي،  ل��ن  ح���روٍب  ع��ن 
دينية  م��ع��ارك  ع��ن  �صائعة،  مل��دي��ن��ٍة  ذه��ب��وا 
ميقت��ُها اهلل، عن ثورات اآمنت باخلرافة، عن 
العقل  واخليال،  الواقع  فيها  يختلُط  حكايٍة 

واجلنون، ال�صورة واحلدث.
م��ا ه���ذه ال��غ��ل��ط��ة؟ م��ن��ذ ث��الث��ني ���ص��ن��ة، مت��ّر 
ال��وادي.  يف  ال�صخور  بني  تتعث���ّ��ر  اأي��ّامي، 

الربُق الذي مّر بقلبي كان عمري.
على االأرجح �صتبقى حياتي مثل عجلة تدوُر، 

تدوُر حتى اأ�صع حدًا لها.
حياته  يكتبون  مت���وز  م��ن  ع�صر  ال��راب��ع  يف 
يف  يقولون:  ويحتفلون،  امل�صائر  حجرة  يف 
له  �صارت  لها،  نظري  ال  غام�صٍة  م�صادفٍة 
حياة، والأطفاٍل معه هو اأٌب واأخ، ومع التي يف 
�صريرِه ابٌن وزوج، نام يف حريٍر مدم�ّى، حياتُه 

ومين�ّيِه  باآخرٍة  ُيغريِه  اآخ��َر،  ل�صخ�سٍ  خطاأٌ 
بجن�ِّة العبيِد. العبيُد يذك�ّرونُه برعِب امل�صوخ. 
كيف يعربهم واملخالب حتيطه من كّل مكان؟ 
وكّل خٍط يف  ين�صاها  كيف  به.  تدوُر  ممراٌت 
مل  احلار�س  حتى  البيت.  ُج��ْرُح  جرح؟  كف�ّه 
يفتح  مل  الطريق،  ينري  اأن  بفانو�صه  ي�صتطع 
دون  من  مي�صي  يتال�صى،  فيها  كان  قلعًة  له 
ومي�س. من دار اإىل دار. من ممّر اإىل ممّر، 
اأتلف اأيامه، يهيُم يف دورة ال راأ�س لها، يبحث 

عن مقر اأخري لريى ما ال يرون. اأتلف اأيامه.
ي�صرب  مل  تلك.  ويف  الطريق  ه��ذه  يف  يهيُم 
وبقي يف  ا�صتوح�س.  التيه.  �صقط يف  زرقتها. 

انتظاٍر ي�صرُي، لكنه ال يرى اأحدًا. 
عويِل  عند  يفعُل��ُه  ال��ذي  ما  يفعلُه؟  ال��ذي  ما 
االأحفاد قربه؟ ما الذي يفعلُه عند �صّد عينيه 
اأ�صباه الرجال؟ ما الذي يفعلُه  اأمام الو�صاة، 
؟  احلرِّ امل�صد�س  حتت  حجرٍة  يف  و�صعِه  عند 
ي�صمُع  عندما  يفعلُه  ال��ذي  ما  جاهٌز.  امل��وُت 
مو�صيقى اجلنائز. ما الذي يفعله اإذ حتا�صرُه 
اجلدراُن؟ ما الذي يفعلُه عند جميء االأرامل 
اإىل رغبٍة من قرنفل وجفاف؟ ما الذي يفعله 
اإذ ت�صاأله االأ�صجاُر عن جذور ال�صغف املفقود؟ 
من  ر���ص��ائ��ُل  ت�صله  ال  ح��ني  يفعلُه  ال���ذي  م��ا 

االأ�صوار، من الربق اأو الطريق،
ه��ل اأب��ق��ى ب��ال ف��ع��ٍل اأُح�����ص��ي االأ���ص��م��اء؟ بال 
قيثارٍة اأهبُط اإىل الطريق اأنتظُر عا�صفًة من 
لو  حتى  بداياتها،  من  ال�صواقي  تاأخُذ  �صقوٍر 

اأ�صّيُع كّل االأ�صياء،
اأ�صبه  حياتها  كانْت  التي  املدينِة،  من  اأخ��رُج 
اأت�ّبُع  اأه��ي��ُم،  اأه��ي��ُم.  غام�صة.  ح��رٍب  بالفتِة 
لل�صحراء.  ظ��ه��ري  اأُدي����ر  �صائعة،  ق��ي��ث��ارًة 
اأفاعيها،  اأح�صي  الكلمات.  وراَء  �صحراٌء 
كنت  منها  طي�ٍّة  كل  كتٍب خفي�ٍّة يف  اأهبُط يف 
اأ�صم رائحة اجلنون الذي قاد ل�صاين اإىل دكة 

املذبحة".
وهذه براأيي بانوراما ملحمية ت�صف ماجرى 
�صعرية  بلغة  االأ���ص��ى  من  عقود  اأرب��ع��ة  خ��الل 

نرثها "الن�صار" يف جمموعته االأخرية.

مبعادلها املو�صوعي، بكل اأبعاد جماليات اللغة 
املعنى  تغمر  والباطن،  الظاهر  بني  ال�صعرية 
والغاط�س  ال�صاعرة..  املقاطع  بتلك  امل�صكل 
و�صط  كالفنار  والظاهر  املعنى،  اأرب��اع  ثالثة 
الهادرة   حيواتنا  متالطمة،  �صاخبة  اأم��واج 
باأتون  �صعب  روؤو����س   على  امل��داف��ع  باأ�صوات 

احلرائق من عقود خلت.
االآالم،  تلك  عن  �صادقة  "زعيم" بروح  كتب 
قبح  ت��دي��ن  احتجاجية  بلغة  وامل��خ��ا���ص��ات، 
بوعيه  ال��راك��زة  القناعات  تلك  اال�صتبداد، 
املختلف عن اأدجلة ال�صلطة، لذا الفتاته متثل 
ال�صلطة  اآث��ام  من  م�صاهدات  على  انفعاالت 
الدموية البعثية، اأرى تلك االأغالط بروؤية يف 

م�صتويني، االأول 
م�صتوى  فهو  ال��ث��اين  اأم���ا  ال��رائ��ي،  م�صتوى 
عن  ليعرب  �صيء،  كل  راأى  ال��ذي  هو  امل��رئ��ي، 
تلك الروؤيا ب�صعرية مده�صة، بتلك الن�صو�س 
ال�صعرية وبحفريات بعمق املعنى، فالرمزية، 

والتورية، و بالظاهر، واخلفاء.
 لقد ا�صتخدام ال�صاعر املبدع "زعيم الن�صار" 
ال�صرد،  الو�صف،  ب�صعره،  متعددة  تقنيات 
احلوار، مب�صاهده النرثية التي توحي دالالتها 
اخلا�س  ال��ن��رثي  املنحى  ب�صياغة  مقدرته 
حم��اوالت  وال��وج��دان،  ال�صويف،  بالتعبري  به 
بظل  وهجرة(  وم��وت-   - تيه  م��ن)  للخروج 
التفرد الدكتاتوري بقمع احلريات، وم�صادرة 
 1980 العام  منذ  البعثية  واحلروب  احلقوق، 

حتى حلظة �صقوط الدكتاتوريه.

غ��ل��ط��ت��ه��ا( يف  )احل���ي���اة 

عمُق املعنى 
وجدُل التجربة

 يف جمموعته االأخرية 
)احلياة يف غلطتها( 
جند جتربة ثمانينية 
اختمرت، ون�شجت، 
وتوهجت.. من حرائق 
الوطن، بني انعكا�ض 
واإيهام من واقع 
االنك�شارات، و اخليبات 
بعهد الدكتاتورية، 
يجد من يبحر ويغو�ض 
بعمق التجربة الفتات 
االحتجاج بتلك 
الن�شو�ض ال�شعرية 
املتقنة بحبكة مده�شة،

 

�سباح حم�سن كاظم 
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مدينتي  يف  وب��ي��ع��ه��ا  ال��رئ��ي�����س  ال��ف��رع  م��ن 
هذه  من  اأربحه  ما  على  واعتمدت  العمارة، 
نبيع  كنا  اإذ  درا�صتي،  اأجور  توفري  املهنة يف 
اأو ثالثة،  ال�صحف التي �صدرت منذ يومني 
اأحيانًا ب�صبب تاأخر الطباعة اأو تاأخر و�صولها 
�صارع  كل  يف  القراء  عن  اأبحث  كنت  اإلينا، 
ومكان، وكان عدد ال�صحف املباعة يف وقتها 
قلياًل جدًا وح�صريًا ملن ت�صمح لهم ظروفهم 
فقد  ه��ذا،  اإىل  ا�صافة  ال�صحف.  باقتناء 
طريق  ع��ن  ممكنة  ال�صحف  ق���راءة  كانت 
وق��راءة  ب�صيط  مبلغ  بدفع  وذل��ك  االإي��ج��ار، 

ال�صحيفة ثم اإرجاعها اإيّل. 
ي�صتمر ال�صيد حيدر ح�صني: ا�صتمرت املكتبة 
عندما  امل��در���ص��ي��ة  وال��ك��ت��ب  ال�صحف  ببيع 
ال��ع��راق، ويف  غ��ري جم��اين يف  التعليم  ك��ان 
تطوير  الرحماين  احل��اج  اأراد   1954 العام 
املكتبة، فاأ�صاف اإىل املكتبة مطبعة لطباعة 
اخلا�صة  ال���دع���وات  وب��ط��اق��ات  ال��ك��ارت��ات 
وغريها، ويف تلك الفرتة بداأت بالعمل داخل 
احلاج  ف�صل  �صنوات،  ع�صر  وبعد  املطبعة، 
العمارة  م��غ��ادرة  ال��رح��م��اين  الرحيم  عبد 
باتفاق  املكتبة  ملكية  فتحولت  بغداد  باجتاه 
حتى  اإ���ص��رايف  حتت  واأ�صبحت  اإيّل،  خا�س 

حلظتنا هذه.
بعدها قمت بتطوير املكتبة وفهر�صت الكتب 
الكثري،  اإل��ي��ه��ا  واأ���ص��ف��ت  ف��ي��ه��ا،  امل���وج���ودة 
يف  الوكالء  مع  امل�صتمر  تعاملنا  خ��الل  من 
املطبوعات  الإر�صال  والعراق  العربي  الوطن 
الوكيل الوحيد  احلديثة، لنجعل املكتبة هي 

لبيع ال�صحف داخل مدينة العمارة.
اأر���ص��ي��ف��ًا  االآن  متتلك  املكتبة  ف���اإن  ل��ذل��ك 
بال�صحف القدمية والتي كان بع�صها ي�صدر 
يف مي�صان كامليزان والكحالء وجملة الوعي 
اأخ��رى  وجم��الت  �صحف  اىل  اإ�صافة  احل��ر 

�صدرت خالل القرن املن�صرم.
ذكريات 

اأدب��اء  اأغلب  ح�صني:  حيدر  ال�صيد  ي�صيف 
وفناين املحافظة لهم عالقات طيبة باملكتبة 
حتى  وامل�صاعدة  الرتحيب  فيها  يلقون  وهم 

اأننا كاإ�صهامة يف دعم موؤلفاتهم نبيعها دون 
اأ�صدقائنا  عند  العون  لهم  ونقدم  ربح،  اأي 
نف�صه  ال��وق��ت  ويف  ب��غ��داد..  يف  النا�صرين 
موؤلفاتهم  من  املهداة  الن�صخ  تلك  النن�صى 
واأذك��ر  واملحبة،  ال��ود  ع��ب��ارات  حتمل  التي 
م��ن��ه��م ال��ق��ا���س وال����روائ����ي ع��ب��د ال����رزاق 
�صم�صي  حممد  ال��راح��ل  وال�صاعر  املطلبي 
وال��ق��ا���س وال���روائ���ي عبد ع��ون ال��رو���ص��ان 
والقا�س  اليا�صري  ح�صن  عي�صى  وال�صاعر 
وال��ف��ن��ان  ال�صبع  ���ص��اك��ر  حم��م��د  وال���روائ���ي 
الربيعي… واآخرون ممن  �صوكت  والكاتب 
تطول  ورمب���ا  ومي�صان  ب��غ��داد  يف  االآن  ه��م 
املكتبة  ذك��روا  واأكرثهم  بذكرهم،  القائمة 

بق�صائدهم واأعمالهم االأدبية والفنية. 
وك���ان الب���د ل���زائ���ري م��دي��ن��ة ال��ع��م��ارة من 
وال�صيا�صية  واالأدبية  الثقافية  ال�صخ�صيات 
الراحل  زارها  فقد  املكتبة،  هذه  زيارة  من 
ي��اأت��ي  ك���ان  ع��ن��دم��ا  ال�صبلي  ح��ق��ي  ال��ك��ب��ري 
كذلك  تفتي�صية،  ج���والت  يف  ال��ع��م��ارة  اإىل 
القادر  وعبد  احل�صني  الرزاق  عبد  االأ�صتاذ 
عند  الفر�صة  ينتهزون  فكانوا  احل�صيني، 
وياأخذون  باملكتبة  للمدينة وميرون  زيارتهم 
ال�صحف واملجالت والكتب، ومن الذكريات 
العرب حممد مهدي اجلواهري  �صاعر  عن 
 ،1957 �صنة  العمارة  اإىل  اأبعد  عندما  اأن��ه 
قطعة  واأعطي  الغربي  علي  مدينة  يف  �صكن 
زراعية فيها، وكان ياأتي اإىل مدينة العمارة 
با�صتمرار وي�صرتي مّنا ال�صحف واملجالت.

من مكتبة اإىل دار ن�شر
بتطوير  ب��داأن��ا  ح�صني:  حيدر  ال�صيد  يقول 
ن�صر،  ك��دار  عملنا  خ��الل  من  املكتبة  عمل 
اأيتها  "�صالمًا  كتاب  اأعمالنا  باكورة  فكانت 
االأهوار"، وكتاب "تاريخ وع�صائر العمارة"، 
ال�صيدة  عن  النقدي  جعفر  ال�صيخ  وكتاب 
القرن  من  االأربعينات  يف  طبع  الذي  زينب 
املا�صي واليوم نعيد طباعته مع كتب كثرية 

اأخرى.
 قّراء وقّراء

اآن����ذاك  ال���ق���ارئ  اأن  ال�����ص��ي��د ح��ي��در  ي���رى 

ب��داأت  ال��ق��راءة  لكن  ونهمًا،  ك��ان مم��ت��ازًا 
ال��وق��ت،  مب���رور  ف�صيئًا  �صيئًا  ب��ال��رتاج��ع 
فاملكتبة التي كانت متخمة بع�صرات االآالف 
تكتفي  املهمة  واالإ���ص��دارات  العناوين  من 

اليوم ببيع املجالت وال�صحف. 
�صيء،  كل  نبيع  كنا  حيدر:  ال�صيد  ي�صيف 
كبرية  وب���اأع���داد  الثمينة،  ال��ك��ت��ب  ح��ت��ى 
املجالت  مثل  ال��دوري��ات  نبيع  االآن  لكننا 
يف  االأدبية  احلركة  كانت  فقد  واجلرائد، 
واملجالت  الكتب  على  تعتمد  املدينة  هذه 
كبرية  بكميات  نبيع  وك��ن��ا  وال�����ص��ح��ف، 
ال�صيا�صية  االأح������داث  وك���ان���ت  ق���دمي���ًا، 
الطلب  ن��وع  حت��دد  التي  هي  واالجتماعية 
االأدب��ي  الكتاب  يبقى  ولكن  الكتب،  على 
االأك���رث �صيوعًا  وال��دي��ن��ي ه��و  وال��ت��اري��خ��ي 
ثقافية  حركة  فتوجد  ال��ي��وم  اأم��ا  وطلبًا، 
من  الكثري  وك��ان  ح��داث��وي،  باجتاه  ولكن 
يوميًا  املكتبة  ي���زورون  واملثقفني  االأدب���اء 
ليتزودوا بالكتب واملجالت، وكان من رواد 
الفنان  والد  ر�صيد  خليل  املرحوم  املكتبة 
فا�صل خليل بالرغم من اأنه كان حالقًا اإال 
اأن حمله كان منتدى اأدبيًا ولقاًء ثقافيًا بني 
املثقفني، وهذه املكتبة كانت جمل�صًا اأدبيًا 

الجتماع االأدباء واملفكرين واملثقفني.
مدينة  يف  القدمية  املكتبات  اأب���رز  وع��ن 
ال�صيد حيدر  قال  التي عا�صرها،  العمارة 
ح�صني: و�صلت اأعداد املكتبات يف العمارة 
وحدها اإىل 27 مكتبة اأ�صهرها مكتبة الغد 
النجاح  ومكتبة  الها�صمي،  �صاكر  لل�صيد 
اخت�س  ال��ذي  االأن�����ص��اري  م��ريزا  لل�صيخ 

بالكتب الدينية.
اأخريًا

مدينة  تاريخ  الع�صرية  املكتبة  اختزلت 
مر  فقد  ال�صنني،  ع�صرات  منذ  العمارة 
والقراء  وال�صحفيني  االأدب��اء  من  الكثري 
واالأ�صاتذة  واملوؤلفني  واملوؤرخني  واملثقفني 
كتبها..  من  ونهلوا  اأمامها  من  وامل��رب��ني 
وقد تكون امَلعَلم الوحيد تقريبًا الذي بقي 
�صاخمًا و�صاخ�صًا يف تلك املدينة العريقة.

يحدثنا ال�صيد حيدر ح�صني عن مكتبته التي 
املكتبة  كانت   :1929 العام  النور  اأب�صرت 
ال�صهرية يف بغداد،  الع�صرية  للمكتبة  فرعًا 
تاأ�ص�صت العام 1914 من قبل حممود  والتي 

حلمي، وكان يدير املكتبة ال�صيد عبد الرحمن 
الرحماين يف حينها، وبقيت املكتبة يف نف�س 
مع  الكبري  ال�صوق  تقاطع  يف  تقريبًا  مكانها 
التو�صعات  من  الرغم  على  املعارف  �صارع 

والتغريات امل�صتمرة التي طالت ال�صوق عقب 
ال�صوق  التهما  اللذين  الهائلني  احلريقني 

مطلع �صبعينات القرن املا�صي.
وكانت مهمتي هي �صراء ال�صحف واملجالت 

املكتبة الع�سرية..
املي�سانية التي ت�سبه �سجرة  اخللود

كلما تو�شو�شني نف�شي "االأّمارة بال�شوء" باالنتقال ملو�شوع اآخر غري املكتبات، حتى يذكرين اأحدهم مبكتبة 
عريقة اأخرى مل نتطرق اإليها حتى االآن، فالعراق مكتبة كبرية من الثقافة، من �شماله اإىل جنوبه.

هذه املرة �شنذهب اإىل جنوب العراق �شوب مي�شان، تلك املدينة الوادعة،  لن�شرتجع ذكريات واحدة من 
اأ�شهر مكتباتها، املكتبة الع�شرية، هذه املكتبة التي كانت منذ والدتها يف العام 1929، وما زالت حتى يومنا 

هذا، ترفد ال�شارع الثقايف املي�شاين والعراقي بكتبها واإ�شداراتها.
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ذات يوم من بداية الثمانينات.. �صاقتني ال�صدفة 
اإىل مكتبة االأورفلي التي كان يديرها ال�صاب علي 
ح�صني.. مل اأك اأعرف علي يومها.. التقطت رواية 
اإىل  عدت  وخرجت...  ثمنها  ودفعت  بامل�صادفة 
الطل�صم  ذاك  بقراءة  و�صرعت  الداخلي  الق�صم 
ال�صاحر "مائة عام من العزلة" لغابرييل غارثيا 
ماركيز.. كانت يومها فتحًا مده�صًا الأفق جديد.. 
وتقنية �صردية غري ماألوفة... اجتهت بعد يومني 
واالأب  املرتجم  االإنكليزية  اللغة  يف  اأ�صتاذي  اإىل 
ودعوته  الرواية  و�صلمته  احلكيم..  اأحمد  �صعيد 

اليعرف  اإنه  يومها  قال  اأ�صرارها..  على  للوقوف 
ثمة طبعة  اأن  ليخربين  اأيام  بعد  وعاد  الكاتب.. 
برتجمة �صالح علماين اأكرث دقة.. هذه هي املرة 
االأوىل التي يالم�س �صمعي ا�صم �صالح علماين.. 
عدت اإىل املكتبة و�صاألت علي ح�صني فاأثنى كثريًا 
على �صالح علماين و�صاعدين يف احل�صول على 
االإ�صبانية..  عن  مرتجمة  العزلة"  ع��ام  "مئة 
عدت  ال��رتج��م��ت��ني...  ب��ني  �صا�صعًا  ال��ف��رق  ك��ان 
الأبحث عن الكاتب واملرتجم فوجدت العديد من 
االأعمال كانت رواية اليخو كاربنتييه "مملكة هذا 

العامل" اأحد تلك الكنوز.. و "لي�س لدى الكولونيل 
ميغيل  العظيم  الرئي�س  و�صيدي  يكاتبه"...  من 
علماين  �صالح  تبعها  التي  ا�صتوريا�س"..  اإنخل 
برتجمة رائعة اأخرى ال�صتوريا�س "الهاخاديتو"، 
ا�صتوريا�س  اأعمال  اأعظم  نظري  وجهة  من  وهي 
ومن كربيات الرتجمات للغتها املعقدة و�صرديتها 
اأذهلني �صالح علماين هنا  لقد  اجلديدة.. حقًا 
حتديدًا.. و�صجل هدفًا كبريًا يف وعيي.. لذا كنت 
اأعماله..  واأقراأ  واأالحقة  اأبحث عن كل ماينتقيه 
اأيقن  رواية  على  يده  علماين  �صالح  ي�صع  فحني 

ت��ع��رف��ت ع��ل��ى بورخ�س  اأن��ه��ا م��ت��م��ي��زه.. ه��ك��ذا 
وكارلو�س  �صاباتو  واآرن�صتو  الليندي  واإي��زاب��ي��ل 
فوينت�س وخوان رولفو وجوزيه �صاماراغو وماريو 

فرغا�س ليو�صا.
وال اأن�صى جهود الدكتور ال�صديق عي�صى خملوف 

الذي اأ�صهم بقوة يف هذا املجال....
علماين  �صالح  يف  وج��دت  املبكرة  �صنواتي  مذ 
بنربتة  معنا..  بت�صاركه  كتاب  لكل  اآخ��ر  موؤلفًا 
الدقيقة وفهمه وان�صيابيته ومعجمه الوا�صع وقوة 
يحملها  التي  الكاتب  ونكهة  الفذ  وخياله  اإدراكه 

اإليك وكاأنك تقراأ خامة �صوته...
دمج  اإىل  ا�صتوريا�س  يجنح  مثاًل  الهاخاديتو  يف 
ي�صعك  االأخ��رى،  واحلياة  احلياة  بني  العنا�صر 
ويفجر  الدنيا  وع��امل  االآخ��رة  ع��امل  عاملني:  بني 

عا�صفة ليخلط بها ال�صعري وال�صردي والفل�صفي 
اأغرب  اأح��د  اإن��ه  والفنتازي..  والتاأملي 
ع��وامل ال��رواي��ة على االإط����الق.. ورمب��ا 
بتلك  ن�صمع  مل  مل��اذا  بع�صكم  يت�صاءل 
جدًا  نخبوية  الأنها  واجل���واب  ال��رواي��ة، 
والأن ال�صاعر والروائي ا�صتوريا�س يخلط 
لغواتيماال  املجنون  التاريخ  بني  ع��ادة 
و�صحر الواقعية ال�صحرية... لذا مل جتد 
تلك الرواية �صدى كما وجدت  "�صيدي 
"خريف  الرئي�س" التي تعد اإ�صافة اإىل 
اأهم االأبحاث يف عامل  البطريرك" من 

اأمريكا الالتينية ال�صيا�صي.
الذي  ذاك  علماين،  �صالح  رحل  اليوم 
اأدب  ب��روائ��ع  العربية  ال��ذاك��رة  اأث���رى 
من  رح��ل  املده�س..  الالتينية  اأمريكا 
اأ�صمعنا �صوت "بابلو نريودا.. وروفائيل 
األ���ربت���ي.. و غ��اب��رب��ي��ال ام�����ص��ت��ريال.. 
وج����وزي����ة ����ص���ارام���وغ���و وب��ي��ن��دي��ت��ي.. 

وغاليانو".
حكايات  على  عيوننا  فتح  ال��ذي  رح��ل 
غابرييل ماركيز واأعظم روائعه "ع�صت 
اأهم  التي وثقت بعظمة كاتبها  الأروي"، 
جتارب االأدب الالتيني.. رحل من دلنا 
االأخرى"..  ال�صفة  يف  "الفردو�س  على 
اللغة  �صيجتاح  ج��ارف��ًا  اأمل���ًا  اأن  واحل��ق 
يف  �صيظل  اأمل  للذهول..  املثري  هذا  بعد 
فقد  ي�صغله..  من  يجد  مل  ال��ذي  ال�صاغر  مكانه 
تغّول �صالح علماين يف معرفته باأ�صرار االإ�صبانية 
املتعالية  الق�صتالية  من  ب��دءًا  املعقدة  ولهجاتها 

و�صواًل اإىل اإ�صبانية البريوفيني..
الغانيات  "حكايات  اأي��دي��ن��ا  ب��ني  ت��ارك��ا  رح���ل 
وجدتها  الطيبة  اآرن��دي��را  وحكاية  احلزينات.. 
ال�صيطانية.. وبيت األفريا �صاماديو الكبري.. وكل 

حكايات بالد االأنديز احلزينة".
ال��ع��ظ��ي��م وغ��ال��ي��ان��و  ري��ب��ريو  اإرث  ت���ارك���ًا  رح���ل 
مل  الذي  و�صاباتو  العظيم..  وفوينت�س  املجنون.. 

يعد يرى العامل لكنه ظل مدركًا الأ�صراره.
وداع����ا اأي��ه��ا امل��ع��ل��م ال��ع��ظ��ي��م... وداع����ًا �صالح 

علماين.

مقام الوداع ل� �سالح علماين

تقول اآذر نفي�شي: 
اأدبي  عمل  "كل 

عظيم هو احتفالية 
بحد ذاته، وهو فعل 

للع�شيان والتمرد 
على اخليانة 

والرعب والكفر 
الذي ميالأ احلياة. 

حتى جند اأن كمال 
ال�شكل وجماليته 

يتمردان على قبح 
ورداءة املو�شوع ... 

�صالح علماين، مرتجم فل�صطيني اأقام 
اإىل  اأخ��ريًا  يغادرها  اأن  قبل  �صوريا  يف 
اإ�صبانيا، ولد يف مدينة حم�س ال�صورية 

عام 1949.
الفل�صطينية،  االأن��ب��اء  وك��ال��ة  يف  عمل 
ومرتجمًا يف ال�صفارة الكوبية بدم�صق، 
ال�صورية  الثقافة  وزارة  يف  عمل  ث��م 
والهيئة  والرتجمة،  التاأليف  )مديرية 
بلوغه  حتى  للكتاب(  ال�صورية  العامة 

�صن التقاعد عام 2009.
يف  ال�صبعينيات  اأواخ��ر  منذ  تخ�ص�س 
الالتيني،  االأم��ريك��ي  االأدب  ترجمة 
كتاب  الأبرز  الرتجمات  ع�صرات  فقدم 
ماركيز،  اأم��ث��ال  الالتينية،  اأم��ريك��ا 
يف  �صارك  واآخرين.  ويو�صا  والليندي، 
العديد من املوؤمترات والندوات العربية 
واأ�صرف على  الرتجمة.  والدولية حول 
التطبيقية يف  الرتجمة  ور�س  عدد من 
الرتجمة يف معهد �صريفانت�س بدم�صق.
جائزة  منها  ع��دة  جوائز  على  ح�صل 

جريار دي كرميونا للرتجمة.

بطاقة

اأحمد هاتف
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ا�صتهر حممود خال�س باجلراأة وال�صجاعة 
والعدل يف احلكم، وقد �صببت له اجتاهاته 
كان  كثرية  م�صكالت  العمل  يف  الدقيقة 
عبد  الزعيم  ال���وزراء  رئي�س  مع  اآخ��ره��ا 
الكرمي قا�صم الذي �صادق على اإحالته اإىل 
جتديد  دون  املنا�صب  املوعد  يف  التقاعد 

للعمل  ليبيا  اإىل  اإعارته  على  ي�صادق  ومل 
فيها رئي�صًا للهيئة الق�صائية.

يقول االأ�صتاذ مري ب�صري يف كتابه )اأعالم 
ال�صيا�صة يف العراق احلديث( ج2 �س577 
له مواقف �صلبة يف تعزيز  اإنه كانت  عنه 
التنفيذية  ال�صلطة  عن  الق�صاء  ا�صتقالل 

ما ت�صبب يف تنحيته عن من�صبه.
     مذكرات ال�شتني عامًا

مدى  على  يومياته  خال�س  حممود  و�صع 
بها منذ عام 1920 حتى  بداأ  �صتني عامًا 
طبعها  على  واأ�صرف  وجمعها   1980 عام 
كبريين  جزءين  يف  حممود  وليد  د.  ولده 

حتت  و���ص��درت  �صفحة   1584 م��ن  تاألفا 
�صجاًل  وك��ان��ت  ورق(،  )ذاك����رة  ع��ن��وان 
واأج��ن��دات  االأح�����داث  بت�صوير  ح��اف��اًل  
وم�صائر  وال�صداقات  واالأدب  ال�صيا�صة 
النا�س و�صلوكهم املختلف من �صخ�س اإىل 

اآخر.
ونختار من هذه اليوميات بع�س تفا�صيلها 

للقراء الكرام:
 تركة زعيم

تقييمه  نهاية  يف  حممود  وليد  د.  يقول 
يحتفظ يف غرفة  اإنه ظل  وال��ده  ملذكرات 
للمهامتا  وحيدة  ب�صورة  اخلا�صة  مكتبته 
غاندي زعيم الهند وفيها ما كانت حتويه 
ونظارته  ال�صخ�صية،  �صورته  وهي  تركته 
ال�صلوات،  وكتاب  امل�صهورة،  الرخي�صة 
و���ص��اع��ة زه��ي��دة ال��ث��م��ن، و���ص��ن��دل ونعل، 
غاندي  �صاء  ولو  الثالثة،  القردة  ومتثال 

مللك  الدنيا.
11متوز1926

احل��اك��م  ب��ن��ق��ل  م��ل��ك��ي��ة  اإرادة  ����ص���درت 
خال�س  حممود  الب�صرة  يف  )القا�صي( 
من  اأي���ام  �صتة  وب��ع��د  احل���ي،  مدينة  اإىل 
كرامفونًا   خال�س  ا�صرتى  االأم��ر  �صدور 
وب�����ص��ع ق���وان���ات )ا����ص���ط���وان���ات(، وق��د 
ج��اء يف  كما  روب��ي��ات  ذل��ك )110(  كلفه 
كانت  عثمانية  عملة  والروبية  مذكراته،  

ت�صتعمل وتعادل 75 فل�صًا.
ال�شفر عرب ال�شفينة 

ال�صهر  نف�س  م��ن   21 حتى  18مت���وز  ب��ني 
بوا�صطة  حركته  خال�س  حممود  ي�صور 
نهر  عرب  اأقلته  التي  )ق���ادري(  الباخرة 
بالعمارة  مرورًا  الكوت  اىل  �صعودًا  دجلة 
و�صل  حتى  ال��ف��رتة،  ه��ذه  خ��الل  والعزير 
احلي �صباح اخلمي�س)22متوز( بال�صيارة 

ليبداأ العمل حاكمًا منفردًا  للق�صاء.
  مت�شرف الكوت ي�شحب دعوى 

قتل
عني  فقد  ال��ك��وت،  يف  عمله  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
كاتب املذكرات ع�صوًا يف املحكمة الكربى 

وما  القتل  دع���اوى  يف  للنظر  ال��ك��وت  يف 
�صابه.

ل��واء الكوت )حمافظة( وغ��ريه من  وك��ان 
املت�صرف  فيه  ال��دول��ة  خولت  قد  االأل��وي��ة 
الع�صائر  دع���اوى  يف  النظر  )امل��ح��اف��ظ( 
ا�صتنادًا اإىل قانون خا�س بها، وهو قانون 
الع�صائرية،  االأع����راف  خل��دم��ة  م��و���ص��وع 
جل�صة  ح�صر  اإن��ه  خال�س  حممود  ويقول 
زميله  م��ع  ال��ك��وت   يف  ال��ك��ربى  املحكمة 
ال��ق��ا���ص��ي حم��م��د ح�����ص��ن ك��ّب��ة وب��رئ��ا���ص��ة 
ال��ق��ا���ص��ي ف��ائ��ق االآل���و����ص���ي ���ص��ب��اح ي��وم 
الثالثاء21اأيلول 1926 وا�صتمعت املحكمة 
خالته  قاتل  بحق  ال�صهود  �صهادات  اإىل 
)ثم  اأي�صًا:  ويقول  ال���ردام،  املدعوعبيد 
فيها  يقول  املت�صرف  م��ن  بطاقة  وردت 
حيث  املحاكمة  اأم���ر  اوق���ف  اأن  للرئي�س 
املت�صرف  �صحب  حيث  املحاكمة  اأوقفنا 
دع��اوى  قانون  هوح�صب  لرياها  ال��دع��وى 

الع�صائر(!
    1951:  بيت �صعر خمتار للملكة عالية

الثاين  كانون  من  الثاين  الثالثاء،  يوم  يف 
يومياته  يف  خال�س  حممود  كتب   ،1951

البيت التايل:
متى جتمع القلب الذكي و�صارما

واأنفًا حميًا جتتنبك  املظامل
ع�صرات  منذ  البيت  ه��ذا  ق��راأ  اإن��ه  ويقول 
ال�صنني ومل يبق يف ذاكرتي حتى ذكرتني 
امل��رح��وم��ة  امل��ل��ك��ة  اإن  ق��ال��ت  �صحيفة  ب��ه 
الكتب  اأح��د  غ��الف  على  كتبته  )عالية( 
ال��ث��اين(،  )في�صل  امللك  البنها  واأه��دت��ه 

ويعلق خال�س بالقول:
النا�س  لو كان هذا �صعار كل رجل الأ�صبح 

ملوكًا اأجمعني.
  مات خادم القا�شي

الثاين  ك��ان��ون  ال��ث��اين م��ن �صهر  ال��ي��وم  يف 
اأنه ذهب  يكتب خال�س  مطلع عام 1952 
ال��ق��ادر  عبد  القا�صي  امل��رح��وم  دار  اإىل 
�صالح حيث تقام الفاحتة على روحه فوجد 
القليلني  اإال  معه  يجد  ومل  جال�صًا  �صهره 

فيعلق قائاًل:
القا�صي  م��ات خ���ادم  اأخ��الق��ه��م.  )ه���ذه 
وم��ات  كلها  امل��دي��ن��ة  ج��ن��ازت��ه  يف  فم�صت 

القا�صي فلم مي�س يف جنازته اأحد(.
   ال�صيوف االأجانب والعراقيون بعدهم

يف م�صاء يوم 15متوز 1959 اأقيم احتفال 
ر�صمي بذكرى ثورة متوز يف حدائق نادي 
وي�صف  ال��وزراء،  رئي�س  برعاية  املن�صور 
خ��ال�����س احل��ف��ل واالأل���ع���اب ال��ن��اري��ة فيه 
احلا�صرة  االأذربيجانية  الفرقة  ورق�س 
اإىل  داعيًا احل�صور  نداء مذيع احلفل  ثم 
اأواًل  تتم  احلركة  اأن  معلنًا  الع�صاء  تناول 
لل�صيوف االأجانب ثم للعراقيني والوزراء، 
كثريين  اأمتعا�س  الدعوة  هذه  �صببت  وقد 
فخرج حممود خال�س من احلفل حمتجًا 
العدل  ومدير  العام  ال�صرطة  مدير  ومعه 

العام.
يف يوم 18 من متوز رف�س كاتب املذكرات 
خ�صية  ب��غ��داد  اأم��ان��ة  حفل  اإىل  ال��ذه��اب 

االأهانة وعدم اللياقة.
   17 ولدًا وبنتًا

زار  اأي��ل��ول 1959  م��ن  االأرب��ع��اء 16  ي��وم 
املذكرات  كاتب  اأربيل(  )من  اآغا  يا�صني 
وحتدث معه طوياًل، ومما قاله اإن الوزير 
اأباه  اإن  ل�صخ�س يعرفه  يو�صف قال  عوين 
له  يولد  فلم  ن�صاء  �صبع  من  متزوجًا  كان 
ولد غريه، واإنه متزوج من واحدة وله منها 
�صبعة ع�صر ولدًا بني ذكر واأنثى، وهو يعلق 
ي�صاء  من  )ي��رزق  تعاىل  بقوله  ذلك  على 

بغري ح�صاب(.
وت�شتمر اليوميات

ح��ت��ى ت��اري��خ ال�����ص��اد���س م��ن ك��ان��ون ال��ث��اين 
التي  يومياته  بكتابة  ي�صتمر حممود خال�س 
وفيها  عامًا  �صتني  خالل  تدوينها  على  داأب 
والق�صائية  االإداري��ة  التفا�صيل  من  الكثري 
والتقاليد  ال���ع���ادات  ون��ق��د  وال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة، 
ب�صفاء نية و�صجاعة واأدب جم وقدرة على 
االقناع او املخالفة، وتعد بذلك من الوثائق 

االجتماعية وال�صيا�صية املهمة يف زمنها.

قا�سي الق�ساة حممود خال�س
مذكرات توثيقية ل�ستني عامًا 

من عمر الدولة العراقية
ولد قا�شي الق�شاة حممود خال�ض اأمني يف بغداد �شنة 1899 
وتوفى فيها يف التا�شع من �شباط 1981، وكان اآخر عمل له 
قبيل تقاعده  هو من�شب رئي�ض حمكمة التمييز يف العراق، 

وهو اأعلى من�شب ق�شائي يف العراق اأيامها، وكان من واجباته 
تعيني احلكام) الق�شاة ( واالإ�شراف على اأعمالهم.

 با�سم عبد احلميد حمودي



الكثري منهن للمال. فبداأت املهمة احلقيقية من مربر العوز عند الكثريات! 
من االإمية نحو االإزار

 "اأم حممد" تعمل كرئي�صة جلمعية )خولة بنت االأزور( الن�صوية، وهذا ما 
يجعلها دائمًا على احتكاك مبا�صر بالن�صاء، فما كان لها اإال اأن حتاول مع 
جمع الن�صوة املتعففات، االأرامل واملطلقات، واملعيالت الأطفالهن، واإدخالهن 

يف العديد من الدورات لتعلم اخلياطة واحلياكة و�صناعة الب�صط اليدوية.
القادرات  ال�صجاعات  الن�صاء  من  العديد  قريتنا  يف  حممد":  "اأم  وبينت 
على التعلم، لكنهن يفتقدن للمهارة واحلافز املعنوي، لذا جمعت يف بادئ 
االأمر ما يقارب الع�صرين �صيدة، وبداأنا بنقا�صاتنا عن اإعادة اإحياء الرتاث، 

وبا�صرنا بتوزيع املهام عليهن. 
خلية نحل

 �صيدة تغزل ال�صوف، واأخرى ت�صبغ، وواحدة حتوك، ورابعة تبا�صر بالعمل 
يف  حممد  اأم  مع  الن�صاء  با�صرت  دوؤوب��ة،  نحل  خلية  مثل  هكذا  اجلماعي، 
اجلماعية  العمل  روح  اأن  حممد  اأم  وت��رى  كبريين،  وحافز  بجد  منزلها 

مكنتهن من اإتقان اأدوارهن ب�صرعة فائقة والنجاح فيها. 
موقعها  عرفت  منا  �صيدة  كل  احلياة،  دورة  مثل  اليدوي  العمل   : م�صيفة 
وعملت فيه بحر�س كبري، يف البدء ن�صرتي ال�صوف، وتقوم بع�س الن�صوة 
بتنظيفه، بعدها مرحلة غ�صله وغزله باملغزل اخل�صبي، ثم �صنع كرات منه 

ل�صنع اخليوط "الو�صيعة" ل�صبغه وحتديد االألوان لكل كرة. 
)كال( كبرية لال�شترياد

هكذا يكون كل �صيء من خريات البلد، منذ ال�صفر حتى اآخر حلظة يف عمل 
االإزار، مبواد عراقية حملية دون ا�صترياد. هكذا 

تعمل اأم حممد يف منزلها مع الن�صوة. 
امل��اراث��ون  ه��ذا  يف  وح��ي��دة  حممد  اأم  ت��ب��َق  ومل 
اليدوي، هذه ال�صيدة واالأم ل�صبعة اأبناء جميعهم 
ت�صجيعًا  الق��ت  ال��رتب��وي،  ال�صلك  يف  يعملون 
هذه  يف  واأبنائها  زوجها  من  كبريين  ودعمًا 

الق�صة، توؤكد لنا: 
العمل  على  زوجي  اعرت�س  االأمر  بادئ  -يف 
لكنه  �صحتي،  ب�صبب  وامل��ن��ه��ك،  ال�����ص��دي��د 
اليوم يح�صر معي ل�صراء ال�صوف واالألوان 

ويقرتح معنا اختيار النق�صات. 
ح�شور االإرث ال�شومري 

عند  امل�صتخدمة  النق�صات  اأه���م  وم��ن 
النق�صات  معها،  والعامالت  حممد  اأم 
ال�صومرية، والرتاثية، التي تتم اإعادتها 
من قبلهن، واأكرثها ا�صتخدامًا " نق�س 
الركمة"، "جف �صبيحة"، "البامية"، 
ف�صاًل  "احليوانات"،  و  "العكايف"، 

عن  الرموز ال�صومرية القدمية. 

اختيار  ح��ول  بيننا،  وم�صتمر  يومي  ب�صكل  نقا�س  يجري  اأن��ه:  مو�صحة  
النق�صات واالألوان املقررة، ولكل عاملة ذوقها اخلا�س. 

 70 ق�شة للقوة
يبلغ عدد الن�صاء العامالت اليوم مع اأم حممد اأكرث من �صبعني �صيدة من 
اأيديهن  اإعانة عوائلهن عن طريق  ب�صيط من  ب�صكل  ولو  املتعففات، متكنَّ 
املتخمة بالقوة. ت�صف لنا اأم حممد الروح اجلبارة التي يت�ِصمن بها بالقول:

- مل اأجد اأي تخاذل اأو تهاون منهن، يعملن ل�صاعات طوال وي�صحكن �صوية 
ويتناقلن اأخبارهن واأوجاعهن بحب. اأنا �صعيدة بهن. 

 عمل مبا�شر
مل�صروعها،  وامل��وؤازرة  الفر�س اجليدة،  العديد من  اأم حممد على  ح�صلت 
يف  تقام  التي  املعار�س  اأغ��ل��ب  يف  امل�صتمرة  امل�صاركة  خ��الل  م��ن  وذل��ك 
من  متكنت  حتى  فيها،  املقامة  واملعار�س  وال�صفارات  العراق،  حمافظات 
اإن�صاء جمعية "امل�صتقبل" الفالحية، والتي تعنى بتو�صيع وتطوير عمل االأُزر 
يف العراق موؤكدة: -ال اأزور املحافظات لوحدي، يف كل مرة ياأتي معي عدد 
اأمام  مبا�صرة  ب�صورة  واخلياطة  باحلياكة  يقمن  وبع�صهن  العامالت،  من 

النا�س، ليتمكنوا من معرفة جهودنا ب�صورة حقيقية. 
احلب والطموح

واجلهات  املنظمات  من  العديد  على  ال�صغط  من  حممد  اأم  متكنت  كما 
لتوفري �صكن مالئم لهن، حتى متكنت من احل�صول على دعم  احلكومية 
من البنك املركزي العراقي لبناء مركز كبري يوؤوي العامالت واأدوات العمل 
بعمل  يقمن  والن�صوة   ، اليوم  متوفرًا  املكان  -اأ�صبح   : مبينة  بهن  اخلا�صة 
ومنلك  الواحد،  اليوم  يف  القطع  ع�صرات  اإجناز  من  نتمكن  اإذ  دوؤوب 
اليوم اأكرث من األف قطعة جاهزة للبيع باأيٍد عراقية خال�صة، 
نبيعها اأحيانا لل�صّياح، اأو املنظمات غري احلكومية التي تعج 

بالزائرين االأجانب. 
مع  اأمّتتها  التي  االأوىل  القطعة  ت�صتذكر  حممد  اأم  زال��ت  ما 
وتخربنا:-قبل  ب�صعادة  ذل��ك  تذكر  ببيعها،  وقامت  الن�صاء 
�صنوات عدة ، قمنا ببيع اأول قطعة من عملنا اجلماعي وكانت 
حتوي رموزًا ونق�صات عن االأهوار، وحني تقا�صمنا ثمنها �صاهدت 
لتوفري  ا�صتمر  جعلني  ما  وه��ذا  العامالت،  وج��وه  على  ال�صعادة 

فر�س عمل كرمية لهن.
م�صرقة  ����ص���ورة  حممد"..  اأم   "
وال�صاندة  املكافحة  العراقية  للمراأة 
�صظف  يرهقهن  ال��ل��وات��ي  ل�صقيقاتها 
اأج��ل  م��ن  امل�صتحيل  ويعملن  العي�س، 

حتقيق غاياتهن النبيلة. 

العودة اإىل الرتاث
على  عملت  عليها،  يطلق  اأن  تود  كما  حممد"،  " اأم  "التفات" اأو  ال�صيدة 
والرتاثيات  والُب�صط  تراثية(،  بنقو�س  االأُزر)اأغطية  �صناعة  ترميم  اإعادة 
التي  اإىل الب�صاعة امل�صتوردة  اأو الرجوع  بطريقة يدوية حملية دون العودة 

ق�صت على ماتبقى من �صناعاتنا املحلية، بينت لنا:
اإن جميع هذه االأعمال اليدوية، ومن �صمنها االإزار، تدعى مبد الركم،   -
لدى  اجلنوبي  االجتماعي  الطابع  متثل  تراثية  ي��دوي��ة  �صناعات  وه��ي 
باالنقرا�س،  بداأت  املهنة  لكن هذه  ال�صومرية،  للح�صارة  العراقيني، ورمز 

ومل يفكر اأحد باإعادتها. 

اجلارة هي املعلمة االأوىل
بعد  االختفاء  اأو  االندثار  من  عليه  خ�صية  االأم��ر،  بهذا  فكرت  حممد  اأم   
�صنني عدة، فما كان لها اإال اأن ترمِّ روحها املتعلقة باملا�صي، وتعود حلياكة 

الب�صط م�صرتجعة ذكرياتها لنا مع تاأريخ الب�صط الرتاثية:
- تعلمت حياكة الب�صط واالأُزر عن طريق جاراتنا، اللواتي كن يجتمعن معًا 
ب�صبغ وغزل اخليوط وحياكتها،  ويعملن  يوم،  كل  اإحداهن يف  عند منزل 
واإجادتها  املهنة  تعلم   من  متكنت  اإليهن،  النظر  طريق  عن  ف�صيئًا  و�صيئًا 

مبهارة. 
على جاراتها من  وخرباتها  مهاراتها  االأم��ر،   بادئ  اأم حممد، يف  ع��ت  وزَّ
ومنزلها  لنف�صها  بها  ا�صتمرت  ثم  املهنة،  الإتقان  م�صاعدتهن جمانًا  خالل 
فقط، ةال�صيما بعد انح�صار االقت�صاد العراقي بعد عام 1991 وتدهور هذه 

ال�صناعة اليدوية كليًا، ت�صتكمل حديثها بالقول:
مدينة،  كل  يف  اأك��رث  ال  اأومتجرين  متجر  �صوى  املهنة  هذه  من  يتبق  مل   -
لهذه  نعيد  اأن  باإ�صرار  كثريًا فحاولت  وا�صتوقفني  كارثيًا،  يعد  االأمر  وهذا 
خالل  من  ذلك  وا�صتطعت  عليه،  تكون  اأن  يجب  التي  مكانتها  ال�صناعة 
م�صاهداتي للن�صاء اللواتي اأقوم بتدري�صهن يف حمو االأمية، اكت�صفت حاجة 

�سورة كفاح مطرزة بنقو�س الأمل
حممد".. "اأم 

من حمو الأمية اإىل النق�س ال�سومري..

مل جتد اأم حممد، ال�شيدة 
الرتبوية التي كر�شت حياتها 
لتعليم الن�شاء االأميات، نف�شها، 
بغري م�شاعدتهن بطرقها 
املتنوعة. اأم حممد، املعلمة 
التي ق�شت حياتها متنقلة بني 
مدار�ض حمو االأمية يف ق�شاء 
اخل�شر/ ال�شماوة.
ابتدعت فكرة اأخرى ملعاونة 
الن�شاء اللواتي ي�شادفنها 
اأثناء عملها اليومي، من 
خالل اإعادة �شناعة الرتاث 
وحماكاته مبا يحافظ على 
اأ�شالته واإدامة التوا�شل مع 
اخلزين املوروثي. 

اية من�سور
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يف  امل��راق��ب��ة  ك��ام��ريات  وج���ود  يقت�صر  مل 
فقط،  العامة  واالأماكن  احلكومية  الدوائر 
امل��ن��ازل  اأغ��ل��ب  يف  منت�صرة  ب��ات��ت  واإمن����ا 
ال��ع��راق��ي��ة، واأ���ص��ب��ح��ت اآل����ة م��راق��ب��ة لكل 
م��اي��ح��دث خ���ارج ال��ب��ي��وت، ب��االإ���ص��اف��ة اإىل 
رخ�س اأ�صعارها وتعدد اأنواعها، لذا �صارت 
ال�صركات  ب�صبب  اجلميع  اأيدي  يف  متداولة 
االأ�صباب  كرثت  اإذ  لها،  عة  امل�صنِّ العديدة 
الكامريات،  لهذه  املنازل  اأ�صحاب  القتناء 
منها اخلوف من ال�صرقة ومنها التحقق من 

هوية الزائرين.
حر�ض ال�شورجة

�صارت احلاجة اىل هذه الكامريات اخلا�صة 
م�صتخدميها  خل��دم��ة  ���ص��روري��ة  باملراقبة 
احلكومية  والدوائر  ال�صركات  اأ�صحاب  من 
ملراقبة  ال�صعبية،  االأ���ص��واق  وحتى  واملنازل 

ممتلكاتهم من ال�صرقة والتخريب.
العاملني  اأح��د  ع��ام��ًا(،  �صلمان)24  ح�صن 
وبالتحديد  ال�صورجة،  �صوق  جمّمعات  يف 

املالب�س،  بيع  يف  املتخ�ص�صة  املجمعات 
"اإن مرارة التوقف عن العمل ب�صبب  يقول: 
احلرائق التي ح�صلت يف االآونة االأخرية يف 
ال�صوق كان لها االأثر ال�صلبي معنويًا وماديًا 
املراقبة  كامريات  توفر  فعدم  حياتي،  على 
يف جممعات واأزقة �صوارع ال�صورجة، جعلت 
واملخربني  النفو�س  �صعاف  م��ن  البع�س 
ي�صت�صهلون اأعمالهم الدنيئة، بالتايل تتوقف 
ب�صبب  االأموال  املاليني من  وت�صيع  اأعمالنا 
عدة  لوحظ يف  وقد  املفتعلة،  احلرائق  هذه 
رتها اإحدى الكامريات، �صخ�س  مقاطع �صوَّ
يقوم بحرق اإحدى احلاويات املوجودة داخل 
االأجهزة  ه��ذه  توفر  من  وبالرغم  املجمع، 
يف  ي���رتدد  البع�س  اأن  اإال  ك��ب��رية  ب�����ص��ورة 
اأهميتها  من  بالرغم  وا�صتخدامها  اقتنائها 

يف تاليف هذه احلرائق."
عيون بال اأجفان

يف ظ��ل االأو����ص���اع ال�����ص��ائ��دة ال��ت��ي م���ّر بها 
العراق، من اإرهاب وت�صليب وخطف، اأودت 

بحياة الكثريين من اأبنائه، يرى العديد من 
اأن  امل��ن��ازل  اأ�صحاب  وال�صيما  النا�س، 

ت�صاعد  التي  التكنولوجيا  ه��ذه 
ال�صرقة  يف حماية منازلهم من 
وال��ت��خ��ري��ب وم��ا���ص��اب��ه ذل��ك، 
ويجب  مواطن  لكل  �صرورية 
فهي  اقتناوؤها،  اجلميع  على 
العني الثالثة، و�صمام االأمان، 

واملراقب امل�صتمر.
عامًا(   55( ه��ادي  اأم  احلاّجة 

فتقول:  االآل��ة  هذه  اأهمية  لنا  تبنّي 
من  �صماع  اأ�صتطيع  ال   �صّني  كرب  "مع 

يدق الباب ب�صكل وا�صح، وهذا كان �صببًا يف 
بادئ االأمر لرتكيب كامريات ملراقبة منزيل 
من اخلارج، اإال اأن االأمر االآخر هو اأنه البد 
كل  مراقبة  يف  مهم  مرئي  ناقل  وج��ود  من 
ل��ه يف  ي���زورين، م��ن خ��الل م�صاهدتي  م��ن 
لتاليف  واأي�صًا  بالكامريا،  املرتبطة  ال�صا�صة 
اإذ يرى ال�صارق  حدوث ال�صرقة والتخريب، 
�صعوبة يف اقتحام املنازل التي ُن�صبت فيها 
كامريات مراقبة، وردعه من تنفيذ جرائمه 
بهذه  روؤي��ت��ه  ميكن  اإذ  العقاب،  م��ن  خ��وف��ًا 

العد�صة احلامية".
�صروري  الكامريات  تركيب  "اأن  م�صيفة 
حلماية كل منزل، اإال اأن احلرية ال�صخ�صية 
التكنولوجيا،  ه��ذه  بوا�صطة  وان��ت��ه��اك��ه��ا، 
يجب  ل��ه��ذا  احل��ري��ة،  ب��ه��ذه  م�صا�صًا  تعترب 
واإيجابية  �صحيحة  ب�صورة  منها  اال�صتفادة 

دون امل�صا�س بحرمات بيوت االآخرين، فهي 
للحفاظ على ممتلكات  وقائية  اأداة  بالتايل 

املواطنني ولي�س النتهاك خ�صو�صياتهم".
البديل عن )الب�شواين(

بيع هذه  اأحد حمال  ن��وري، �صاحب  اأحمد   
للمواطن  كبرية  خدمة  قدمت  التي  االآالت 

لدينا  "اأن  ل��ن��ا:  ب��نّي  االأم��ن��ي��ة،  واأج��ه��زت��ن��ا 
املحال  حلماية  االأغرا�س  متنوعة  كامريات 
منا�صئ  ومن  الدقة  عالية  بتقنية  واملنازل 
عدة وباأ�صعار زهيدة ال تنا�صب اخلدمة التي 
تلك  اأن  ن��وري  وي��رى  للمواطنني"،  تقدمها 
مهنة  غياب  وبعد  اليوم،  اأ�صبحت  االأجهزة 

)الب�صواين(  �صابقًا  مان�صميه  اأو  احلار�س 
ع��ن حم��الت��ن��ا و���ص��وارع��ن��ا ال��ت��ج��اري��ة، هي 
التي  املهنة  تلك  ف��راغ  ل�صد  الناجح  البديل 
غيّبت يف بلدنا نتيجة الظروف التي عا�صها 
البلد، مو�صحًا اأن االإقبال عليها يف البداية 
كان من قبل اأ�صحاب املحال التجارية ومن 
�صاكنيها  بع�س  يو�صف  التي  املناطق 
اليوم  اأما  اقت�صاديًا،  باملنتع�صني 
ف��ت��ج��ده��ا م��ن�����ص��وب��ة ح��ت��ى يف 
اأن  بعد  ال�صعبية  االأح��ي��اء 
اأ���ص��ب��ح وج���وده���ا اأح��د 
����ص���روري���ات احل��ي��اة 

االآمنة.
ك�شف اجلاين

هذه  اأغلب  عمل  اإن 
وف��ائ��دت��ه��ا  االآالت 
ت���ظ���ه���ر ب���ع���د وق�����وع 
حتتوي  لكونها  احل��ادث، 
كل  لت�صجيل  اأج��ه��زة  على 
مايحدث، من خالل )�صريفرات( 
الت�صجيل  ع��ر���س  ث��م  وم���ن  ب��ه��ا،  خ��ا���ص��ة 
وم�صاهدة مايحدث. ورغم حمدودية فائدة 
هذه اخلا�صية، اإال اأنها �صارت و�صيلة مهمة 

الإيجاد املذنب واملتجاوز وك�صفه.
"جرت  ي��ق��ول:  ع���ام���ًا(   34( خ��ال��د  اأم����ري 
يرّكبوا  مل  والأن��ه��م  جرياننا،  منزل  �صرقة 
ا�صتعانوا باملنزل املال�صق  هذه الكامريات، 
اأ�صحاب  اأن  اإال  ال�صارق،  هوية  لك�صف  لهم 

رخ����ي���������س����ُة ال���ت���ك���ل���ف���ة
وثمينُة الفائدة

كامرياُت املراقبة..
األقي القب�ض على  اأحد الل�شو�ض عندما مت التعرف عليه من 

خالل كامريا و�شعت يف اأحد املنازل، واآخر قد �شوهد بوا�شطتها وهو يحاول 
تخريب عجلة جاره املتوقفة اأمام منزله، وُر�شدت اإحدى الن�شاء وهي جتتذب 

اأحد االأطفال الختطافه بحجة اأنها تريد امل�شاعدة.
 جميع تلك امل�شاهد وّثقتها عد�شة الكامريا التي اأ�شبحت �شقيقة العني، واحلار�ض 

االإلكرتوين، واملراقب ال�شغري، امل�شمى بكامريات املراقبة.

ان��ت��ه��اك اأم  ������س�����رورٌة 

ذوالفقار يو�سف
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اغلب املنازل التي 
تكون مزودة 

بكامريات مراقبة 
حمدودة النطاق، اذ 

تكون موجهة نحو 
الفناء اخلارجي، او 

العحلة او منطقة 
معينة من املنزل، 
لهذا ي�شعب روؤية 

االحداث خارج هذه 
احلدود

الكامريا رف�صوا تزويدهم بالت�صجيل، وذلك 
خوفًا من الدخول يف م�صاكل)الكوامة( مع 

ع�صرية ال�صارق"!
ي�صيف خالد "اأن اغلب املنازل تكون مزودة 
اإذ  ال��ن��ط��اق،  حم���دودة  مراقبة  ب��ك��ام��ريات 

ت��ك��ون م��وّج��ه��ة نحو ال��ف��ن��اء اخل��ارج��ي، او 
لهذا  املنزل،  من  معينة  منطقة  او  العجلة 
ت�صعب روؤية االأحداث خارج هذه احلدود".

وجودها خارج املنزل
لكل اآلة واأداة اإيجابياتها و�صلبياتها كو�صيلة 
اليومية،  حياتهم  يف  الب�صر  وخدمة  لفائدة 
�صلبيات  ل��ه��ا  م��راق��ب��ة  ك��ج��ه��از  وال��ك��ام��ريا 
عديدة اإذا ما مت ا�صتخدامها ب�صكل خاطئ، 
اأو ن�صبها يف اأماكن ذات خ�صو�صية كبرية، 
مثل املرافق ال�صحية واحلّمامات، اأو غرف 
الفنادق  يف  ال��ن��وم  وغ��رف  املالب�س  تبديل 

وغريها من االأماكن اخلا�صة.
حيدر جا�صم )30 عامًا( يحدثنا عن عدم 
الكامريات  ن�صب  على  موافقته 
داخ��������ل امل����ن����زل 
واالكتفاء 

االآل��ة  لهذه   " بقوله:  ذل��ك  معلاًل  بخارجه 
على  التكنولوجيا  فر�صتها  اأخ���رى  ق��ي��ود 
خ�صو�صيتك  على  تاأمن  ال  فاأنت  حياتنا، 
اأنت وعائلتك يف كل مكان تتواجد فيه، حتى 
زوجتي  ���ص��راء  عند  االأح��ي��ان  بع�س  يف  اأن��ه 
غرف  يف  جتربتها  ت�صتطيع  ال  امل��الب�����س، 
هذه  بوا�صطة  املراقبة  من  خلوفها  املنزل، 
حتاول  �صعيفة  نفو�صًا  هناك  والأن  العد�صة، 
من  لنا  البد  النا�س،  خ�صو�صية  تنتهك  اأن 
ه��ذه  ت��واج��د  ع��ن��د  م�صتمر  ب�صكل  احل���ذر 

العد�صة".
مراقبة املوظفني

عامر �صعدي )47 عامًا( يقول: "للكامريات 
يف حياتنا اأهمية كبرية، وبعد كل ما مررنا 
اأن نراقب  اأج��ربن��ا  االأم���ان،  ان��ع��دام  به من 
كل ما يدور حولنا، وال بد لنا من اال�صتعانة 
املراقبة،  هذه  يف  مل�صاعدتنا  بالتكنولوجيا 
وطريقة  موظفيه  مراقبة  ميكنه  فاملدير 
ومنظم،  جيد  ب�صكل  العمل  ان�صياب 
و���ص��اح��ب امل���ح���ل ي���راق���ب خ��دم��ة 
و�صرطي  وكفاءتهم،  لديه  العاملني 
امل�����رور ي��دق��ق وي���الح���ظ ك���ل عجلة 
ومراقبة  املرورية،  التعليمات  تخالف 
حركة املرور وحوادث ال�صري وم�صببيها، 
التفتي�س  �صيطرات  يف  وجودها  واأي�صًا 
االأعمال  متنع  ن�صبي،  ب�صكل  ولو  يجعلها، 
�صحيح  ب�صكل  ا�صتخدامها  اإن  االإرهابية، 
يو�صع فائدتها يف حفظ االأمن ويجعلها �صببًا 
التي  االأمور  والكثري من  بالقوانني  لاللتزام 
ت�صهم يف تطور البلد نحو االأف�صل، كما هي 

احلال يف الدول االأخرى.
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عبد اهلل �سخي

تاأمالت 

ي ال�سنوات الأخرية مع ات�ساع حركة ترجمة 
الروايات التي تفوز بجوائز مثل "البوكر" 

العربية، اإل اأن تلك الكتب تظل فوق رفوف 
املكتبات ول ي�ساأل عنها القارئ الأجنبي 

ول�سيما الإنكليزي. 

نحن والقارئ الأجنبي

يف القطار الذاهب اإىل و�صط مدينة لندن �صادف اأن جل�صت اإىل جانب فتاة انكليزية تقراأ رواية ماركيز 
"احلب يف زمن الكولريا". عندما توقفْت عن القراءة ورفعْت راأ�صها لرتتاح قلياًل �صاألتها عما اإذا قراأت 
كتبًا اأخرى ملاركيز فردت على الفور: "نعم، ق�صة موت معلن، مئة عام من العزلة، لي�س لدى الكولونيل 
من يكاتبه"، وقالت اإنه حائز على جائزة نوبل. بذلك وفرت يل فر�صة اأن اأ�صاألها هل قراأت اأيًا من اأعمال 
جنيب حمفوظ الفائز بجائزة نوبل اأي�صًا فاأجابت بالنفي، وقالت اإنها مل ت�صمع با�صمه. قلت اإنه مرتجم 

اإىل االإنكليزية فقالت: ال اأعرف. وللمجاملة وعدت اأن حت�صل على كتبه وتقراأها.
والفرن�صية  االإنكليزية  مثل  اأجنبية  لغات  اإىل  اأعماُلهم  ترجمت  عربيًا  كاتبًا  خم�صني  من  اأكرث  هناك 
واالإيطالية والرو�صية واالإ�صبانية والبولندية والبلغارية وحتى الرتكية، لكني اأ�صك باأن كتبهم كانت مو�صع 
اهتمام القارئ االأجنبي. حتى يف ال�صنوات االأخرية مع ات�صاع حركة ترجمة الروايات التي تفوز بجوائز 
مثل "البوكر" العربية، اإال اأن تلك الكتب تظل فوق رفوف املكتبات وال ي�صاأل عنها القارئ االأجنبي وال�صيما 

االإنكليزي. 
عابرة  اإ�صارة  ي�صريون  االأجانب  القراء  لدى  املرتجمة  رواياتهم  �صدى  عن  اأنف�صهم  الكّتاُب  ُي�صاأل  حني 
اإىل حمدودية انت�صار اأعمالهم، لكنهم غالبا ما يذهبون اإىل احلديث عن "اجلوائز" التي نالتها كتبهم! 
الكاتب ال�صوري نهاد �صريي�س يقول "ما يده�صني اأن ماركيز يبيع اأ�صعاف ما تبيعه كتب جنيب حمفوظ 
يف العامل رغم اأن االثنني ح�صال على جائزة نوبل، واأكرث من ذلك فاإن رواية )عّداء الطائرة الورقية( 
لالأفغاين خالد احل�صيني قد باعت اأ�صعاف ما باعه كل الروائيني العرب املرتجمني اإىل اللغات االأخرى 

حتى االآن".  
يف اأحد مقاالته عن ترجمة الروايات العربية اإىل لغات اأجنبية، يرى الناقد جابر ع�صفور اأن ثمة اأعمااًل 
روائية ترجمت لي�س الأنها ت�صتحق الرتجمة، بل الأن ثمة و�صاطة اأو عالقة ربطت بني الكاتب واملرتجم، كما 

اأن بع�س الكّتاب يتوق لروؤية عمله مرتجمًا، حتى ولو مل يكن ي�صتحق".
اأعرف اأن بني الكّتاب العرب، الذين يهرولون وراء الرتجمة اإىل لغة اأجنبية، من يدفع للمرتجم، وحني 
اأهمية  ب�صبب  لي�س  الرتجمة متت  اأن  اأنه يدري  االأدباء رغم  اأقرانه من  بتميزه عن  ي�صعر  كتابه  ي�صدر 
اأهمية يف  لها  لي�صت  الروائية. واجلوائز  بنتاجاتنا  االآخر  نتيجة العرتاف  تكن  الرتجمة مل  اإذن  كتابه. 

نظري بقدر اأهمية اأن حتقق الرواية العربية نف�صها اخرتاقًا بني القراء االأجانب.

م�������ق�������االت



اإىل  تر�صدنا  واملعطيات  ال��دالئ��ل  وك��ل  ال  كيف   
تدهور  م��ن  عليه  م��اه��و  على  ال��و���ص��ع  ب��ق��اء  اأن 
الكهرباء،  م�صاريع  يف  واإدراي  م��ايل  وف�����ص��اد 
ال  اأن  �صبيل  يف  حكومي،  وجت��اه��ل  فاعل  بفعل 
اإنتاجها  عجلة  اإدارة  من  امل�صانع  تلك  تتمكن 
وي��ن��ت��ه��ي ا���ص��ت��رياد )ال��ل��نب امل��خ��ب��وط( وال��ل��نب 
باخليار)اجلاجيك( واملياة املعدنية امل�صتخرجة 
)ال��زوري(  وال�صمك  الكويت!!  اأر�س  اأعماق  من 
االإيراين واملقرن�س )الرتكي( الذي دمر �صوارع 
عجلة  دارت  م��ا  اإذا  �صيتوقف  ه��ذا  ك��ل  ب��غ��داد. 
من  املليارات  مبئات  العراق  و�صيحتفظ  االإنتاج، 
اجل��وار  دول  اإىل  تذهب  التي  ال�صعبة  العملة 
ت�صنع  االأخرى  بداأت هي  التي  البعيدة  وال�صني 
بجهازين  وال�صالة  ب��االأذان  تذكرنا  �صاعات  لنا 
ال�صّني  الوقف  بتوقيت  لالأذان  واحد  منف�صلني، 

واخر بتوقيت الوقف ال�صيعي! 
اأ�سماء وماركات يف الذاكرة

القيثارة  وتلفزيون  وطباخها،  ع�صتار  ثالجة 
من  وغريها  الهالل  واإيركند�صن  بابل  ومروحة 
ال�صناعات الن�صيجية والغذائية املحلية، جميعها 
العراقية،  ال�صناعة  �صماء  يف  الم��ع��ة  اأ���ص��م��اء 

اأ�صواق العائلة  مازالت المعة حتى يومنا هذا يف 
حينما  البع�س  ال��وق��ت،  ه��ذا  وح��ت��ى  ال��ع��راق��ي��ة 
على  م�صى  التي  االأ�صماء  هذه  من  القدمي  يجد 
يف�صل  فاإنه  عامًا  ع�صرين  من  اأك��رث  �صناعتها 

اقتناءها على الب�صاعة اجلديدة.
االأ�صواق  اأحد  �صالم حممد، م�صلح ثالجات يف 
على  تكون  الطلبات  اأغلب  اأن  يوؤكد  ال�صعبية، 
العائلة  رب  مايرتك  ون��ادرًا  القدمية،  املاركات 
تلك ال�صلع، فهو وبا�صتمرار يبحث لها عن اأدوات 
على  ق��وي��ة،  و�صناعتها  متينه  الأن��ه��ا  احتياطية 
العك�س من املوجود يف االأ�صواق حاليًا من ب�صاعة 
هذا  حديثنا  واح���د.  مو�صم  م��ن  الأك���رث  الت���دوم 
اليعني اأننا النواكب التطور التكنولوجي احلا�صل 
عن  كثريًا  اختلفت  التي  احلالية  ال�صوق  ونظرية 
يف  املتانة  تعتمد  كانت  التي  ال�صابقة  النظريات 
خالل  م��ن   نوؤكد  لكننا  اأط��ول،  لعمر  ال�صناعة 
هذا القول اأن ال�صناعة العراقية لي�صت فتية على 
والتي  املجاورة  ال��دول  يف  مثيالتها  مع  التناف�س 
كان املواطن العراقي ياأنف حتى من �صراء ال�صلع 

غري اليابانية منها.
 حممد الدراجي، �صاحب معمل خلياطة املالب�س 

ر  ي�صدِّ ال�صابق  يف  املعمل  كان   : يقول  الن�صائية، 
ب�صاعته اىل م�صر و�صوريا واالأردن واإيران ودول 
اخلليج، وكانت املاركات العراقية ت�صتهوي الكثري 
جميع  ملطابقتها  وذلك  ال��دول  تلك  مواطني  من 
مقارنة  اأ�صعارها  ورخ�س  العاملية  املوا�صفات 
بعد  بعيدة، ماح�صل  القادمة من دول  باملالب�س 
انتهى  فقد  بعينها  الكارثة  هو  الكويت  احتالل 
االأحمر  بال�صمع  احل�صار  وختم  الكهرباء  ع�صر 
على كل ال�صناعات العراقية حتى قمنا بت�صريح 
املاهرين،  والعامالت  العاملني  اأعداد كبرية من 
تعود  اأن  وتاأملنا  خريًا  ا�صتب�صرنا  ال�صقوط  وبعد 
باحلركة  ال��ه��ادر  ال��ق��دمي  �صوتها  اإىل  مكائننا 
النهاية  اأن  يبدو  االأم��ر  لكن  والعمل،  والن�صاط 
ق�صما  االأمنية  واالأو�صاع  فالكهرباء  له،  مفرحة 
ظهر ال�صناعات العراقية وحّوال العراق من بلد 

م�صدر اىل بلد ي�صتورد حتى )اللنب املخبوط(.
دعم م�سانع القطاع اخلا�س

االأحذية  ل�صناعة  معماًل  ميلك  ال�صمري،  علي 
يف �صارع الر�صيد، ذكر اأن �صبب تقلي�س االإنتاج 
يف املعامل العراقية جاء نتيجة للظروف االأمنية 
ال�صلع  ودخ��ول  العراقيني  العمال  اأج��ور  وارتفاع 
عملنا  ملناف�صة  املنا�صئ  خمتلف  من  االأجنبية 
ل�صاعات  الكهرباء  غياب  عن  ف�صاًل  واأ�صعارنا، 
التي  الديزل  مولدات  ن�صغل  يجعلنا  ما  ط��وال، 
الباهظة،  بتكاليفها  وجيوبنا  ظهورنا  تق�صم 
معامل  يهدد  ما  اإنتاجنا،  على  اأث��ر  ال��ذي  االأم��ر 
االأحذية بالتوقف عن العمل اإذا ما ا�صتمر الو�صع 
على ما هو عليه دون تدخل يذكر من احلكومة اأو 

من احتاد ال�صناعات.
 فيما يو�صح ماجد عبد احل�صني، �صاحب معمل 
اأحذية، اأن ال�صناعة يف العراق اإذا مل يتم دعمها 
ف�صيكون و�صعها ماأ�صاويًا مبرور الوقت، وال�صيما 
التي  املتاعب  اإىل  باالإ�صافة  احل��ايل،  الوقت  يف 
مثاًل  احل��ذاء  اأر�صية  ن�صتورد  فنحن  نالقيها، 
العمال،  اأجور  ارتفاع  كذلك  و�صوريا،  تركيا  من 
ما ي�صيف تكاليف على اإنتاج احلذاء وملحقاته، 
االأحذية  من  كبرية  كميات  ا�صترياد  اإىل  م�صريًا 
�صعر  بن�صف  ال�صوق  يف  تباع  وال��ت��ي  ال�صينية 
باملنتج  ثقته  ي�صع  وامل��واط��ن  املحلية،  االأح��ذي��ة 
العراقية  ال�صلع  جودة  من  الرغم  على  االأجنبي 

ما�شرح به م�شوؤول يف احتاد ال�شناعات العراقية، باأن هناك )14( األف م�شنع عراقي 
متوقف عن العمل ب�شبب الكهرباء والظروف االأمنية، رقم كبري وخميف مقارنة باأعداد 

العمال التي ت�شتوعبها تلك امل�شانع املتوقفة وكم من العوائل التي �شوف تعتا�ض على 
اأجورها، واأغلبها مت ت�شريحها لعيون )جوار العراق(!

 

بغداد/ فرات اإبراهيم

معطل  عراقي  م�سنع  األف 
لعيون دول اجلوار

و������س�����َط جت�����اه�����ٍل ح���ك���وم���ي

14

علي ال�ساعدي
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عامر بدر ح�سون

اأما بعد

الثورة، كما يبدو، مثل الزوجة ل تقبل الق�سمة على 
اثنني، ف�سارت خطبهما ت�سري باجتاهني خمتلفني متامًا:

عارف يدعو للوحدة الفورية الندماجية مع م�سر، 
وقا�سم يركز على الق�سايا الداخلية.. وانق�سم ال�سارع 

بني الرجلني ب�سكل حاد وت�ساعد العنف الأهوج بني 
املوؤيدين واملعار�سني.

حكاية قبل النوم

رغم كرثة ال�صهود وو�صوح الفعل، فاإن ما ح�صل يف لقاء الزعيم 
عبد الكرمي قا�صم بالعقيد عبد ال�صالم عارف بقي غام�صًا.

وفحوى الق�صية اأن اأبرز قائدين يف الق�صاء على النظام امللكي 
يف العراق يوم 14 متوز عام 1958 اختلفا بعد اأ�صابيع قليلة جدًا 
�صحب  عندما  الدرامية  ذروت��ه  اخلالف  وو�صل  جناحهما،  من 

عبد ال�صالم عارف م�صد�صًا من جيبه على عبد الكرمي قا�صم!
قا�صم  التفت  امللّغزة،  االأق��دار  درام��ا  ر  ت�صوِّ التي  االأف��الم  ومثل 
فجاأة و�صاهد امل�صد�س فهجم عليه مب�صاعدة �صابط اآخر واأخذا 
الف�صل  ذلك  على  لي�صهدوا  ال�صباط  كل  وجتمع  منه،  امل�صد�س 

املثري.
قال قا�صم:

ملاذا تريد قتلي؟ فبكى عبد ال�صالم وقال: بل اأردت اأن اأنتحر!
فريد قا�صم: وملاذا مل تنتحر يف بيتك؟

***
"ال�صباط االأحرار" يف  ولهذا امل�صهد بداية ونهاية: فبعد جناح 
الق�صاء على احلكم امللكي انطلق قا�صم وعارف يف اإلقاء اخلطب 

اجلماهريية.
)كان قا�صم رئي�صًا للوزراء وقائدًا عامًا للقوات امل�صلحة ووزيرًا 
ووزي��رًا  امل�صلحة  للقوات  العام  للقائد  نائبًا  وع��ارف  للدفاع، 

للداخلية(.
اثنني،  على  الق�صمة  تقبل  ال  الزوجة  مثل  يبدو،  كما  وال��ث��ورة،   

ف�صارت خطبهما ت�صري باجتاهني خمتلفني متامًا:
عارف يدعو للوحدة الفورية االندماجية مع م�صر، وقا�صم يركز 
على الق�صايا الداخلية.. وانق�صم ال�صارع بني الرجلني ب�صكل حاد 

وت�صاعد العنف االأهوج بني املوؤيدين واملعار�صني.
اخل��ارج  اإىل  ع��ارف  اإب��ع��اد  تقرر  يح�صل  اأن  ميكن  ملا  وت��داُرك��ًا 
هذا  ويف  التعيني..  هذا  رف�س  لكنه  اأملانيا..  يف  �صفريًا  بتعيينه 

اجلو ظهر امل�صد�س!
***

عبد  وافق  االنتحار،  اأو  للقتل  امل�صد�س  كان  اإذا  ما  ح�صم  ودون 
ال�صالم عارف على ال�صفر على اأن تتم اإعادته قريبًا ريثما تهداأ 

االأو�صاع يف ال�صارع. 
فهل انتهت الق�صة عند هذا احلد؟

***
بعد اأيام قليلة �صاعت يف بغداد اإ�صاعات �صاخبة تقول اإن عارف 
�صيعود فجاأة واإنه �صيقوم بانقالب اآخر ويعلن الوحدة الفورية مع 

م�صر.. وهو ما ح�صل بالفعل!
فقد عاد ب�صكل مفاجئ اإىل بغداد ومت اإلقاء القب�س عليه واإحالته 

اإىل املحكمة بتهمة حماولة قتل الزعيم عبد الكرمي قا�صم!
و�صهدت املحكمة ف�صواًل مثرية من الق�صية، فكل قادة االنقالب 
دفاع  وك��ان  القتل،  حماولة  من  و�صمعوه  راأوه  مبا  لل�صهادة  اأت��وا 
عارف اأنه كان يف حالة ه�صتريية واأراد االنتحار.. وعلى هذا مت 
احلكم عليه باالإعدام، وطويت �صفحات الق�صية ولكن اإىل حني.
من  اأخرجه  ثم  االإع��دام  من  باإعفائه  ق��رارًا  قا�صم  اأ�صدر  فقد 
ح�صل  حتى  اأ�صهر  اإال  هي  وم��ا  بيته،  يف  االإق��ام��ة  اإىل  ال�صجن 
واأ�صبح عارف رئي�صًا للجمهورية  انقالب 8 �صباط 1963البعثي 
ووقف اأمام عبد الكرمي قا�صم واأ�صدر احلكم باإعدامه فورًا دون 

حماكمة!
***

اأردت من رواية هذه الق�صة االإ�صارة اإىل اأن االنقالبات الع�صكرية 
وفتكهم  املنت�صرين  خ��الف  اإىل  الب�صري  التاريخ  عرب  انتهت 
ببع�صهم، ومن ثم جر �صعوبهم اإىل خالفاتهم و�صفك الدم فيها 
حتى بعد مقتل هوؤالء القادة.. والق�صية هنا لي�صت اأن هذا اآدمي 
وذاك "مو خو�س" بل اأن ثمة ما ي�صبه القانون الذي يطبق نف�صه 

واأحكامه على الثوار واالنقالبيني!
فيها  ت��ك��ررت  ان��ق��الب��ات  �صهدت  ال��ت��ي  العربية  ال��ب��ل��دان  وك��ل 
عفاريت  كف  يف  البالد  م�صري  واأ�صبح  الدم  و�صفك  اخلالفات 

م�صلحة!
او  باالنقالب  اليوم  يطالبون  من  قراءتها  ت�صر  لن  حكاية  وهي 

بحاكم ع�صكري للعراق!

وهذا بدوره اأثر على �صناعتنا كثريًا.
ال�صناعات  احت���اد  رئ��ي�����س  ط��ال��ب  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
العراقية املوؤ�ص�صات احلكومية بالعمل على تاأهيل 
املعامل  م��ن  ت�صكل%80  وال��ت��ي  املعطلة  املعامل 
املوجودة يف العراق، واأ�صار اإىل اأن االعتماد على 
اجلانب  ميثل  لكونه  �صروري  ال�صناعي  القطاع 
اأن  واأ�صاف  االقت�صادية.  املنظومة  من  احليوي 
على  العمل  يجب  ل��ذا  مهم،  ال�صناعي  القطاع 
عن  املتوقفة  العراقية  واملعامل  امل�صانع  تاأهيل 
الدعم  اإىل  داعيًا   ،%80 ن�صبتها  والبالغة  العمل 
التي  العراقية  احلكومية  املوؤ�ص�صة  من  الفعلي 
العراقي يف  ال�صناعي  القطاع  تتحدث عن دعم 
الدولية.  العالقات  ويف  الندوات  ويف  املوؤمترات 
ولكن من الناحية العملية جند اأن هذا القطاع مل 
يحَظ مبوارد مالية وتخ�صي�صات توؤهله للنهو�س 
نف�صه  مي��ول  ال��ذي  ه��و  اأن��ه  ب��ل  املنا�صب  بواقعه 
ذاتيَا. واأ�صار اإىل اأن النظام االقت�صادي العراقي 
ال�صوق،  اقت�صاد  نحو  يتجه  احل��ايل  الوقت  يف 
القطاع  ح�صة  م��ن  ت��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  وال���ري���ادة 
اأن  الر�صمي  اجلانب  وعلى  اخلا�س،  ال�صناعي 
الذي ميثل  القطاع احليوي  بهذا  اهتمامه  يبدي 
لكونه  االقت�صادية  املنظومة  يف  ك��ربى  رك��ي��زة 
منتجًا، على عك�س القطاع التجاري الذي يتميز 

باال�صترياد فقط. 
مغادرة روؤو�س الأموال العراقية

قدرتها  وم��دى  العراقية  االأم��وال  روؤو���س  وب�صاأن 
اأو���ص��ح  ال�صناعي،  القطاع  ت��ط��ور  ق��ي��ادة  على 
رئي�س االحتاد اأن روؤو�س االأموال العراقية واجهت 
التي  والنهب  ال�صلب  ومرحلة  احل�صار  ظ��روف 

هذه  هاجرت  لذا  التغيري،  بعد  العراق  �صهدها 
االأموال اإىل خارج البلد ومت ا�صتثمارها وت�صغيلها 
لت�صتفيد منها دول اجلوار وذلك على ح�صاب ما 

مت تعطيله يف الداخل. 
فيما يقرتح ع�صو احتاد ال�صناعيني العراقيني، 
علي ال�صنيد، اإعطاء املعامل ال�صناعية احلكومية 
هيكلتها  الإع���ادة  اخلا�س  القطاع  اإىل  املتوقفة 
والنهو�س بواقعها. وقال ال�صنيد: مبا اأن الد�صتور 
العراقي اأو�صى بتحويل نظام االقت�صاد العراقي 
احلكومة  فعلى  احل��ر  ال�صوق  اىل  ال�صمويل  من 
اإعطاء ال�صالحية الكاملة والدور الفاعل للقطاع 

اخلا�س للنهو�س باالقت�صاد الوطني.
واأ�صاف: يجب خ�صخ�صة جميع املعامل اململوكة 
حاليًا  العمل  ع��ن  واملتوقفة  ال�صناعة  ل���وزارة 
الدولة  تتحمله  ال��ذي  الثقيل  ال��ع��بء  لتخفيف 
لت�صبح  العمل  اىل  ال�صناعية  املعامل  واإع���ادة 

معامل منتجة واأكرث فائدة للدولة.
ال�صناعي  القطاع  تخلف  �صبب  اأن  واأو���ص��ح: 
العراقي يرجع اىل عدم ت�صريع القوانني الداعمة 
ال�صمولية  القوانني  والبقاء على  للقطاع اخلا�س 

يف زمن النظام ال�صابق.
تعددت الأ�سباب والهمُّ واحد

اإليها  االإ���ص��ارة  ميكن  التي  االأ�صباب  هي  كثرية 
عن تردي الواقع ال�صناعي اخلا�س يف العراق، 
واإذا كانت الكهرباء هي اأم العلل يف كل جماالت 
احل��ي��اة ال��ت��ي ي��ع��اين م��ن��ه��ا ال��ف��رد ال��ع��راق��ي، 
اآراء  لهم  ال�صناعي  اجلانب  يف  فاملخت�صون  
اأح��د  ع��ب��د،  ط��ال��ب  املهند�س  ي��وؤك��د  اإذ  اأخ���رى، 
اأن هناك  القطاع اخلا�س:  االإنتاج يف  مهند�صي 

الوطنية  ال�صناعة  منها  تعاين  عامة  م�صاكل 
ك���االأم���ن وال��ك��ه��رب��اء وغ��ريه��ا م��ن اخل��دم��ات 
فتتمثل  اخل��ا���ص��ة  امل�صكالت  اأم���ا  االأ���ص��ا���ص��ي��ة، 
فيها  العطالت  وك��رثة  واملعامل  املكائن  بتقادم 
الذي  االأمر  والتحديث،  التاأهيل  عمليات  وندرة 
فهناك  الوطنية،  ال�صناعة  يف  �صلبي  ب�صكل  اأثر 
اإنتاجها  لكن  تعمل،  م��ازال��ت  وم�صانع  معامل 
م��ن جهدها  اأق���ل  اأي  امل��ط��ل��وب  م��ن  بكثري  اأق���ل 
ال�صناعي، وهذا يقود اإىل ارتفاع تكاليف االإنتاج 
ب�صبب  وا�صتدت  املناف�صة  فيه  ات�صعت  وق��ت  يف 
على  املن�صبط  وغ��ري  الطبيعي  غ��ري  االن��ف��ت��اح 
منتجاتنا  يجعل  ما  االأجنبية،  والب�صائع  ال�صلع 
مناف�صة  ف��ي��ه  ت�صتطيع  ال  و���ص��ع  يف  ال��وط��ن��ي��ة 
مثيالتها امل�صتوردة التي متتلك اأ�صباب املناف�صة 
يعاين  اأخ��رى  م�صكالت  ثمة  اأن  كما  واملزاحمة، 
منها القطاع ال�صناعي اخلا�س منها عدم توفر 
اأن  امل�صانع، ذلك  النقدية اخلا�صة يف  ال�صيولة 
الظرف امل�صطرب قد ا�صتنزف طاقات املعامل 
التي ظلت رغم توقفها عن االإنتاج اوتدنيها تدفع 
ال�صرائب ومبالغ اال�صتئجار وتكاليف احلرا�صة.

معاجلات مطلوبة
اإىل  ي�صل  مل  االأم��ر  اأن  املخت�صني  بع�س  ي��رى 
مرحلة الالعودة يف منو قطاع �صناعي منتج اإذا 
ب�صكل علمي  والنتائج  االأ�صباب  ما جرت درا�صة 
ثقلها  بكل  ال��دول��ة،  اأ�صهمت  ما  واإذا  وم��درو���س 
املايل واالأمني واخلدمي، ببناء قاعدة �صحيحة 

لنمو �صناعة عراقية مزدهرة. 
اقت�صادية،  موؤ�ص�صة  عام  مدير  ال�صامر،  �صتار 
امل��ع��اجل��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  ه��ن��اك  اأن  اإىل  اأ���ص��ار 
و�صع  خ��الل  من  الوطني  املنتج  اإنعا�س  لغر�س 
�صوابط لال�صترياد واإخ�صاع جميع ال�صلع واملواد 
للتقي�س  امل��رك��زي  اجل��ه��از  لتدقيق  امل�����ص��ت��وردة 
اإىل  وو�صولها  دخولها  قبل  النوعية  وال�صيطرة 
امل�صتهلك، وو�صع الر�صوم عن طريق االإعفاءات 
الر�صوم  م��ن  للمعامل  االأول��ي��ة  امل���واد  واإع��ف��اء 
من  ال�صناعية  امل�����ص��اري��ع  واإع��ف��اء  الكمركية 
باملنتج  اأ�صوة  �صنوات   5�  3 وملدة  الدخل  �صريبة 
من  الدولة  اأعفتهم  الذين  واملزاعني  الزراعي 
ال�صناعة  عجلة  وت�صغيل  الدخل  �صربية  دف��ع 

الوطنية بتحديث امل�صاريع ال�صناعية القائمة.

م�������ق�������االت



د.�صفد ال�صمري/ خبري التوا�صل الرقمي
ميكنها الو�صول اإىل جميع تلك احل�صابات، على 
قوية،  م��رور  ب��رم��وز  اإي��اه��ا  تاأمينك  م��ن  ال��رغ��م 
وم�صادقات ثنائية وثالثية واأرقام هواتف �صاندة 

واأجهزة موثوقة؟ 
الثغرة القاتلة..!

يعلمون على  الذين  امل�صتخدمني  الكثري من  ترى 
من  يطلبون  ذكية جديدة،  ولوائح  هواتف  �صراء 
اأ�صحاب حمال بيع تلك االأجهزة باإنزال جمموعة 
تنطبق  احل��ال  وه��ذه  الرئي�صة،  التطبيقات  من 
اأم��ل  مت��ام��ًا م��ع )ف��رم��ت��ة( تلك االأج��ه��زة، على 
قيامهم فيما بعد باإعادة فتح ح�صاباتهم بكلمات 
مرور يحددونها باأنف�صهم، وجتدهم يعتقدون اأن 
و�صعهم لتلك الكلمات هو النهاية املوفقة حلماية 
تلك  تكون  اأن  ميكن  االإلكرتونية.كما  ن�صاطاتهم 
)الثغرة( قائمة مع ت�صلمهم جلهاز مفعل بجميع 
التطبيقات على �صبيل االإهداء اأو االإعارة املوؤقتة، 
اإحدى  باإنزال  لهم  اأ�صدقاء  اأنهم يطلبون من  اأو 
جامع  اإل��ك��رتوين  ح�صاب  ع��رب  التطبيقات  تلك 
يعود الأولئك )االأ�صدقاء(، اإثر ن�صيان امل�صتخدم 
امل�صتفيد لربيده االإلكرتوين املخت�س به، او لكلمة 
مروره، اأو اأن عائلة كاملة تربط جميع ح�صاباتها 

يكون  وهنا  واح��د،  جامع  اإلكرتوين  ح�صاب  على 
عند  موجودًا  البيانات  تلك  اإىل  الو�صول  مفتاح 

�صاحب هذا احل�صاب )ال�صحري(..!
ك�سف احل�ساب!

اجلامع  احل�صاب  اإن  )ال�صبكة(،  قارئ  عزيزي 
عرب  االإل���ك���رتوين  وب��ري��دك   )google( يف 
التطبيقات  منك  تطلبه  وال���ذي   ،)gmail(
�صار  خدماتها،  من  الإفادتك  �صرطًا  االإلكرتونية 
باملجان  يوثق  ال��ذي  احل�صاب(  )ك�صف  مبنزلة 
جميع ن�صاطاتك االإلكرتونية، ويقدمها لالآخرين، 
تعمل  واأن  بالكامل،  عليه  م�صيطرًا  تكن  مل  ما 
من  متكنك  التي  التحقق،  بطرائق  تاأمينه  على 
التاأكيد  م��ع  اخ��رتاق��ه،  مت  ح��ال  يف  ا����ص���رتداده 
الفعالة  تطبيقاتك  جميع  بتحديد  قيامك  على 
ن�صاطاتك  ف��اإن  واإال  احل�صاب،  ه��ذا  يف  وربطها 
قد  كنت  التي  وتلك  حتى  )مك�صوفة(،  �صتكون 
قمت بحذفها عرب اأ�صاليب متعددة، من مكتبات 
اأي  من  فراغك  فور  التطبيقات،  تلك  و�صجالت 
"كم  التايل:  ال�صوؤال  �صاألنا  لو  اإلكرتوين.  ن�صاط 
م�صتمر،  ب�صكل  االإلكرتوين  الربيد  ي�صتعمل  منا 
متاأكد  منا  وكم  الر�صمي،  التوا�صل  خارج حدود 
معها  يتعامل  التي  الرقمية  تطبيقاته  باأن  متامًا 
وكم  فقط،  به  يخت�س  اإلكرتوين  بربيد  مرتبطة 
الربيد،  ل��ذاك  العائدة  امل��رور  كلمة  يتذكر  منا 
من  اإع��دادات��ه،  على  بالكامل  ال�صيطرة  وميكنه 
دون اأن يتمكن اأي �صخ�س اآخر من مطالعتها؟"

يبيت   )gmail( يف  االإل��ك��رتوين  الربيد  نعم، 
مطالعة  من  لالآخرين  ميكن  التي  بالثغرة  اأ�صبه 
اإن  وحتى  خاللها،  من  االإلكرتونية  ن�صاطاتك 
قمت بحذفها ب�صكل دوري من �صجالت االأر�صفة 
ومكتبات التنزيل التابعة للتطبيقات نف�صها، فاإن 
هناك ن�صخة من ذاك الن�صاط �صرت�صل مبا�صرة 
اأي  االإلكرتوين،  الربيد  الن�صاطات يف  اإىل �صجل 
ال  اإل��ك��رتوين  لربيد  يعود  تطبيق  ا�صتخدام  اأن 
مع  بامل�صاركة  ي�صتخدم  انه  اأو  للم�صتخدم،  يعود 
بعد،  عن  مطالعته  من  ميكنه  اآخرين،  اأط��راف 

وهو يف مكانه..!
الربيد االإلكرتوين يف ح�صابك اجلامع هو )عنق 
امل�صتخدمني  اأغ��ل��ب  يوليها  ال  التي  ال��زج��اج��ة( 
متاأخرة  مرتبة  يف  وي�صعونها  الفائقة،  العناية 

امل��رور  )وع��اء  تكون  اأن  ميكن  اهتماماتهم  من 
جهازك  وق���وع  كما  ن�صاطاتك،  اإىل  امل��ج��اين( 
املحمول اأو اللوح الذكي بيد م�صتخدم اآخر ميكنه 
وحتى  ال�صابقة،  ن�صاطاتك  كذلك مطالعة جميع 

املحذوفة منها كما اأ�صلفنا.
خريطة احلل!

اأم��ام  ن�صع  ال�صبكة(  )ها�صتاك  احل���ل؟..  م��ا 
امل�����ص��ت��خ��دم��ني خ��ري��ط��ة ط��ري��ق م��واج��ه��ة تلك 
اإعادة �صبط تطبيقاتك  تعمل على  باأن  امل�صكلة، 
بالكامل بح�صاب جامع جديد يخت�س بك وحدك 
هذا  تاأمني  على  تعمل  واأن   ،)google( على 
احل�����ص��اب ب��اأك��رث م��ن رق���م ه��ات��ف ي��ع��ود اإل��ي��ك 
بو�صاطته  ميكنك  ثاٍن،  اإلكرتوين  وبريد  وحدك، 
اأنك  اأو  اخرتاقه،  مت  لو  فيما  ح�صابك  ا�صرتداد 
ال�صيطرة  اإعادة  وتريد  املحمول،  فقدت جهازك 
على تطبيقاتك، ف�صاًل عن تاأمينه بجهاز رقمي 
ن�صاطاتك  بحذف  قيامك  جانب  اإىل  به،  موثوق 
ب�����ص��ك��ل ي��وم��ي م���ن ه���ذا احل�����ص��اب، ال����ذي قد 
تعود  اأو حا�صوب،  اأكرث من جهاز  عليه  ت�صتخدم 
اخلطوة  وتبداأ  واح��د.  بح�صاب  لكن  اإليك،  كلها 
على  اجلامع(  ح�صابك  )اإدارة  مبراجعة  االأوىل 
)accounts.google.com(،  واإذا مل 
تتمكن من اال�صتدالل اإليه، فاإنك تق�صد حمرك 
البحث  بعملية  وتبداأ   ،)google( يف  البحث 
 ،)my activity( يف عبارة ،)عن )ن�صاطي
البحث،  نتائج  يف  االأول  ال��راب��ط  اإىل  وال��دخ��ول 
يف  االإل���ك���رتوين  ب��ري��دك  م��ن��ك  �صيطلب  ال���ذي 
جميع  اأن  و�صتجد  م��روره،  ورم��ز   ،)gmail(
عرب  بداياته  منذ  موثقة  ال�صابقة  الن�صاطات 
زي��ارات��ك  مواعيد  فيها  مثبتة  فرعية،  رواب���ط 
لديك،  الفاعلة  التطبيقات  وجلميع  ال�صابقة، 
وهي الطريقة ذاتها التي �صت�صاعدك يف مراقبة 
ن�صاط اأطفالك يف حال مت ربطهم بح�صاب يعود 
)حذف  اأيقونة  اختيار  على  بعدها  وتقوم  اإليك، 
جمموعة  اأم��ام��ك  �صيحدد  وال���ذي  ال��ن�����ص��اط(، 
)جميع  خياري  اإىل  تتوجه  اأن  نحبذ  خ��ي��ارات، 
االأوقات(، و)جميع املنتجات(، ومن بعدها تعمل 
باأن  ونن�صحك  باملجمل،  الن�صاط  ح��ذف  على 

تكون تلك اخلطوات يومية.
يف العدد املقبل: كيف ن�صّوق اأنف�صنا اإلكرتونيًا!

هل فكرت، ولو ملرة، باأنه ميكن اأن يجري ر�شد ن�شاطاتك االإلكرتونية يف 
ح�شاباتك عرب في�شبوك ويوتيوب واأن�شتغرام وتويرت وتلغرام واأخواتهن.. وحتى 
حتركاتك اليومية، خطوة بخطوة، عرب )GPS(، وجتوالك اليومي يف حمركات 

البحث املتعددة، واأن ثغرة ب�شيطة مل تعرها انتباهك بوقت �شابق، 

 

ميكن ر�سد ن�ساطك وملفاتك 
الإلكرتونية املتاحة واملحذوفة..

ناقو�س خطر..

 

وقوع جوالك يف اأيدي 
الآخرين لثوان ميكنهم من 
مطالعة جميع ن�ساطاتك 
املحذوفة!

ل ت�سمح لأ�سحاب حمال بيع 
املوبايل باإنزال تطبيقاتك 
التي ت�ستخدمها اأو ت�ستعمل 
اأجهزة غريك..

السنة الرابعة عشرة العدد )349( 9 كانون االول 2019 alshabaka aliraqya
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* بدايات علي لفتة؟
- البداية كانت عام 1966 اأيام بطولة كاأ�س 
على  التعليق  اأتابع  كنت  اإنكلرتا،  يف  العامل 
اإذ  التعليق،  يف  رغبة  لدي  وكانت  املباريات 
بعمر  واأن��ا  واأعلق  التلفاز  �صوت  اأكتم  كنت 
12 ع��ام��ًا، ث��م ت��ط��ورت احل��ال��ة م��ع ب��داي��ة 
عن  امل��الع��ب  م��ن  اأع��ل��ق  فقمت  ال�صبعينات 
طريق امل�صجل الكا�صيت اأيام وجود املرحوم 
فهد جواد املرية يف االحتاد وتبنيه للمعلقني، 
الباب  يفتح  لكن لالأ�صف مل يكن هناك من 
لنا. وا�صتمرت معاناتي ن�صف عمري وابتداء 
من عام 1970 مل يكن هناك رئي�س ملوؤ�ص�صة 
اللجان  وكل  اأقابله،  مل  والتلفزيون  االإذاع��ة 
كانت تقدر اإمكاناتي و�صالحيتي للتعليق ومل 

يتحقق حلمي اإال عام 1992.
* مبن تاأثر على لفتة؟

اأكيد التاأثر حمليًا باالأ�صتاذ موؤيد البدري   -
احلربان،  خالد  ثم  لطيف  بالكابنت  وعربيًا 

وكانوا االأقرب اىل م�صامعي. 
* من هو ال�صخ�س �صاحب الف�صل على علي 

لفتة؟
- بالتاكيد االأ�صتاذ موؤيد البدري الذي اأمتنى 

له العمر املديد وال�صحة والعافية.
* كيف ان�صممت اإىل االإذاعة والتلفزيون؟

- اأ�صرة الق�صم الريا�صي يف تلفزيون العراق 

الدراجي  احلليم  عبد  االأ�صتاذ  من  املكونة 
ال�صفاء  اأمتنى  الذي  جتي،  فا�صل  والدكتور 
رع��د عبد  ال��دك��ت��ور  وامل��رح��وم  ل��ه،  العاجل 
املهدي وامل�صور املبدع داخل حمد كان لهم 
الدور الكبري بوجودي يف عامل التعليق، ومن 
االأ�صتاذ  على  وباالإحلاح  االأ�صرة  هذه  خالل 
االإذاع��ة  يف  وج��ود  يل  اأ�صبح  البدري  موؤيد 

والتلفزيون.
عامل  يف  مكانًا  حتجز  اأن  ا�صتطعت  كيف   *
الفرتة  تلك  اأن  وال�صيما  الريا�صي  التعليق 
البدري  كموؤيد  كبرية  باأ�صماء  تعج  كانت 

واملرحوم طارق ح�صن وغريهما؟ 
- كانت هناك �صعوبات كبرية يف الربوز بني 
احلمد  وهلل  لكن  عديدة،  الأ�صباب  املعلقني 
بعد �صرب طويل امتد لن�صف عمري تقريبًا 

ح�صلت على فر�صة احل�صور.
* اأول مباراة حملية قمت بالتعليق عليها؟

- م��ب��اراة ال����زوراء وال��دي��وان��ي��ة يف ال��دوري 
العراقي .

الريا�صي  التعليق  يف  اأم�صيت  �صنة  ك��م   *
املحلي؟

فيها  علقت  ع��ام��ًا   14 اأم�����ص��ي��ت  حم��ل��ي��ًا   -
ومباريات  والكاأ�س  ال���دوري  مباريات  على 

املنتخبات الوطنية وكاأ�س العامل.
اإىل  املحليني  الريا�صيني  املعلقني  اأق��رب   *

قلب علي لفتة؟
موؤيد  الكبري  االأ�صتاذ  هما  املعلقني  اأقرب   -
عبد  رع��د  العمر  �صديق  وامل��رح��وم  ال��ب��دري 

املهدي.
* �صننتقل االآن اإىل حقبة االحرتاف.. يف اأي 

عام كانت بداياتك العربية؟
- يف منت�صف عام 2005 ومع بداية املوا�صم 
يف  االأوىل  اح���رتايف  حمطة  كانت  ال��ك��روي��ة 
راديو وتلفزيون العرب art وا�صتمرت حتى 

عام 2010 بعد بيع حقوق القناة.
* كيف مت ا�صتقطابك للعمل يف قناة اجلزيرة 

الريا�صية؟
ا�صتقطابي  مت  ذلك  من  اأ�صهر  اأربعة  بعد   -
ع�صام  م��ع  الريا�صية  اجل��زي��رة  قناة  اإىل 
وكانت  الكواليني  حممد  وامل�صري  ال�صوايل 

هناك معلومات جيدة عني وعن حبي للعمل 
ومثابرتي التي جعلت امل�صوؤول املبا�صر يطلب 

التعاقد معي. 
* على ما اأعتقد اأنك عملت مع قناة art ؟

- نعم، عملت معهم ل�صتة اأعوام.
* ما هو الفرق يف التعليق املحلي عن العربي؟
املباريات  نوعية  حيث  من  �صا�صع  الفرق   -
للمعلق  يتيح  ما  وتنوعها،  ال��دوري��ات  وع��دد 
بخطى  وال�صري  وج��وده  اإث��ب��ات  على  ال��ق��درة 

ثابتة يف عامل التعليق.
من  التعليق  �صاحة  خلو  ح��ال��ي��ًا  ي��الح��ظ   *
ال�صابقني.. ما هي  معلقني مب�صتوى معلقينا 

االأ�صباب؟
- يف ال�صابق مل تكن الفر�صة تتاح اعتباطًا، 
واأن�����ا وغ����ريي اأب�����ص��ط م���ث���ال.. يف ال��وق��ت 
احلا�صر املايكرفون مينح دون اأية اعتبارات 
متخ�ص�س   هو  من  وج��ود  ع��دم  جانب  اإىل 
الذي  الغرور  جانب  اإىل  والتوجيه  للمتابعة 
امل��وج��ودي��ن  معظم  وي�صيب  امل��وه��ب��ة  يقتل 

حاليًا.
حمليًا  عليها  علقت  التي  املباريات  اأجمل   *

وعربيًا وعامليًا؟
و�صباب  ال��ع��راق  �صباب  منتخب  م��ب��اراة   -
ومباراة   2000 ع��ام  اآ�صيا  بطولة  يف  اإي��ران 
اإىل  واالأردن  العراق  بني  اآ�صيا  غرب  نهائي 
ال���دوري  يف  الكال�صيكو  م��ب��اري��ات  ج��ان��ب 
بني  كانت  خارجية  مباراة  واأب��رز  العراقي، 
مان�ص�صرت يونايتد وبالكبرين روفرز ومباراة 
اجلنوبية  كوريا  ومباراة  وليفربول  ت�صيل�صي 

واإيران.
* هل علقت على مباريات يف بطوالت كبرية 

ككاأ�س العامل وبطولة اأم اأوروبا؟
ال��ذي  الوحيد  ال��ع��راق��ي  املعلق  اأن��ا  نعم،   -
ككاأ�س  العاملية  البطوالت  جميع  على  علق 
العامل وبطولة اأم اأوروبا وبطولة اأم اآ�صيا 
القارات  وكاأ�س  العاملية  الدوريات  وخمتلف 

وبطولة العامل لالأندية.
* ماهو راأيك بالتعليق الريا�صي حاليًا؟

اإىل  يحتاجون  ال�صباب  م��ن  ع��دد  هناك   -
الكثري  الكبري يف  والتوجيه، واخلطاأ  املتابعة 

اإيجاد  باالإمكان  ولكن  للتقليد،  امليل  منهم 
ل��و ك��ان ه��ن��اك م��ن يتحمل  اأك���رث م��ن معلق 

م�صوؤولية متابعتهم من اأهل االخت�صا�س.
هل  الفر�صة  ل��ك  اأت��ي��ح��ت  ل��و   *
دورات  اإق����ام����ة  اإىل  ت�����ص��ع��ى 
للمعلقني  وت��ط��وي��ري��ة  تدريبية 

ومب��اذا  ال�صباب، 
�صتزودهم؟

لو  ب��ال��ت��اأك��ي��د   -
اأت���ي���ح���ت م��ث��ل 
ه���ذه ال��ف��ر���ص��ة 
���ص��ن��ج��د اأك����رث 
م���������ن م���ع���ل���ق 
ولكن  متمكن، 
لالأ�صف االأبواب 
بال�صمع  مغلقة 

االأحمر!
م���ب���اراة  ك���م   *
احرتافية علقت 

عليها؟
على  ع��ل��ق��ت   -

2497 مباراة!
*ه����������ل اأن��������ت 
بعودتك  �صعيد 

للعراق؟
م���ن���ا  م�������ن   -
بالعودة  الي�صعد 
ل����ب����ل����ده، ل��ك��ن 
ه��ن��اك ح�����ص��رة 

واأملًا عندما يعود 
وتغلق  باخلربة  حممل  �صخ�س 

االأبواب بوجهه.
* ما هو طموح علي لفتة؟

مبا  ب��ل��دي  الأخ���دم  الفر�صة  يل  ت��ت��اح  اأن   -
اأم��ت��ل��ك م��ن خ���ربة م��ادام��ت ه��ن��اك �صحة 

وعافية منحني اإياها اهلل.
* هل من كلمة اأخرية حتب اإ�صافتها ؟

- اأ�صكر القائمني على "جملة ال�صبكة" التي 
املزيد  لهم  واأمتنى  الفر�صة  اأتاحت يل هذه 

من التقدم والتطور.

اكت�شف نف�شه يافعًا وتولع بالتعليق وحاول تقدمي نف�شه ب�شتى 
الو�شائل، فوجد االأبواب موؤ�شدة بوجهه، لكنه بقي مثابرًا 
مكافحًا اإىل اأن حتقق حلمه عام 1992 ودخل املجال الذي 

يتمناه.. اإنه املعلق الريا�شي علي لفتة.

 تاأثرت مبوؤيد البدري 
وخالد احلربان

ل��ل�����س��ب��ك��ة:علياملعلِّق الريا�سي
ل���ف���ت���ة

ال����غ����رور ي��ق��ت��ل امل��وه��ب��ة

حاوره / علي اخلر�سان 
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وعلى الرغم من ذلك دخل الفريق بطولة غرب 
منتخب  على  الفوز  بعد  كاأ�صها  وخطف  اآ�صيا 
�صباب االإمارات بركالت الرتجيح، ليعود بعدها 
ويتاأهلوا  جثري  قحطان  املدرب  ب�صحبة  الليوث 
 19 �صن  حتت   2020 اآ�صيا  كاأ�س  نهائيات  اإىل 
عامًا بعد ت�صدر املجموعة  بجدارة وا�صتحقاق.

تاأهل م�ستحق
املجموعة  يف  امل��ب��اري��ات  ال��راف��دي��ن  ليوث  لعب 
النتائج  وكانت  اأخفاقه  اأي��ة  دون  من  االآ�صيوية 
الكويت  اأم���ام  ك��ان��ت  االأوىل  امل��ب��اراة  ك��االآت��ي: 
الليوث فوزًا كبريًا  بالتعادل 1/1، وحقق  انتهت 
وعلى  لال�صيء،  اأه��داف  بثالثة  باك�صتان  على 
واملباراة  واحد،  لهدف  اأهداف  بثالثة  فل�صطني 
امل�صيف  البلد  عمان  �صباب  مع  كانت  االأخ��رية  
للبطولة التي انتهت بالتعادل بثالثة اأهداف لكل 
نقاط  ثماين  الليوث  ليكون ر�صيد  الفريقني  من 

و�صعتهم يف املركز االأول.   
اإمكانيات ب�سيطة

جثري  قحطان  ال��ع��راق  �صباب  منتخب  م���درب 
تاأهل  ع��ن  العراقية"  "ال�صبكة  ملجلة  حت��دث 
قائاًل:   2020 اآ�صيا  كاأ�س  نهائيات  اإىل  الليوث 
خالل  كثريًا  عانينا  اأننا  جماملة  وبدون  حقيقة 
اأب�صط  ت��وف��ر  ع���دم  ب�صبب  امل��ا���ص��ي��ة  امل��رح��ل��ة 
ملعب  لدينا  لي�س  اأن  اأولها  للفريق،  امل�صتلزمات 
خا�س بالفريق جنري عليه الوحدات التدريبية، 
ال��الع��ب��ني،  ل��ت��دري��ب  ملعب  يف  ي��وم��ي��ًا  فتجدنا 
وهي  كثرية  اأ�صياء  اىل  نفتقر  ذل��ك  عن  ف�صاًل 
ب�صيطة كالكرات وغريها من االأمور التي تتوفر 
الأفقر الفرق الريا�صية،  وعلى الرغم من ذلك 
العراقية  للكرة  االنت�صارات  اأن نحقق  ا�صتطعنا 
يف البطوالت اخلارجية وكان اأولها الفوز ببطولة 
تبعه  ثم  وم��ن  �صهر،  قبل  لل�صباب  اآ�صيا  غ��رب 
التي  لل�صباب  اآ�صيا  ت�صفيات  يف  جديد  انت�صار 
االأول  املركز  فريقنا  احتل  اإذ  عمان،  يف  اأقيمت 
تفوقنا  بعد  ج��دارة  بكل  النهائيات  اإىل  وتر�صح 
اأن  جثري  اأ�صاف  امل�صاركة.  الفرق  جميع  على 
الالعبني  م��ن  مميزة  جمموعة  ي�صم  الفريق 
املميزين وباأعمار �صحيحة، قدموا اأجمل مايكون 
حققنا  اللتني  ال�صابقتني  البطولتني  مباريات  يف 
فيهما املركز االأول، والي�صعني اإال اأن اقول مبارك 
للريا�صة العراقية هذه االنت�صارات التي ر�صمها 

اخلارجية،  املالعب  �صوح  يف  الرافدين  ليوث 
الليوث  يدعموا  اأن  ال�صاأن  اأ�صحاب  على  اأمتنى 
ب��دون  اأ�صعب  �صتكون  الأن��ه��ا  املقبلة  مهمتم  يف 
من  والبد  قوية  منتخبات  مع  �صنلعب  الأننا  �صك 

اال�صتعداد االأمثل. 
  منتخب امل�ستقبل

حقيقة  ق��ائ��اًل:   حت��دث  قا�صم  حممد  امل���درب 
من  جيدة  جمموعة  ي�صم  ال�صبابي  منتخبنا 
الالعبني اأ�صحاب املواهب با�صتطاعتهم خطف 
امل�صتلزمات  له  توفرت  اإذا  املقبلة  اآ�صيا  كاأ�س 
خالل  الكثري  ع��ان��ى  الفريق  ف��ه��ذا  الب�صيطة، 
املرحلة ال�صابقة من ناحية عدم امتالكهم مللعب 
ان�صغال  بل  التدريبية،  ال��وح��دات  عليه  جت��رى 
تاركني  االأول  باملنتخب  العراقي  الكرة  احت��اد 
يف  يومًا  فرتاهم  اأمرهم،  من  حرية  يف  الليوث 
اأن  اإال  اآخ��ر،  ملعب  اآخ��ر يف  وي��وم��ًا  امللعب  ه��ذا 
ظهورهم  خلف  االأم��ور  هذه  كل  و�صعوا  الليوت 
االأوىل  بطولتني:  يف  للنظر  الفت  ب�صكل  وب��رزوا 
خطفهم لبطولة غرب اآ�صيا والثانية التاأهل اإىل 
نهائيات اآ�صيا، حقيقة اأن ما قدمه الليوث �صيء 
يح�صب للمدرب قحطان جثري الذي ا�صتطاع اأن 
يوظف هذه املواهب ويقول كلمته مع املنتخبات 
التي جهزت بكل �صيء عك�س منتخبنا  ال�صبابية 
ال�صبابي الذي افتقر الأ�صياء كثرية، هذا الفريق 
ال�صبابي اأعتربه، كما اأ�صماه الكثريون من النقاد 
للمواهب  ن��ظ��رًا  امل�صتقبل  منتخب  واملحللني، 

الكثرية التي �صمها الفريق.
بطولتني ودعم مفقود

هذا  ان  حقيقة  فقال:  قا�صم  علي  امل��درب  اأم��ا 
للكرة  ال�صاربة  القوة  �صيكون  ال��ك��روي  اجليل 
العراقية م�صتقباًل، وهو جيل جديد وبا�صتطاعته 
االخفاقات  نتيجة  العراقية  الكرة  هيبة  اأرج��اع 
ملنتخبنا  ال��ف��وز  نتمنى  امل��ت��ك��ررة،   ال�����ص��اب��ق��ة 
ال�صبابي يف بطولة اآ�صيا املقبلة، فالفريق قدم ما 
االوىل عندما  ال�صابقتني  البطولتني  عليه خالل 
خطف كاأ�س غرب اآ�صيا لل�صباب، والثانية عندما 
�صمن التاهل اىل نهائيات كاأ�س اآ�صيا 2020 بعد 
فل�صطني  على  الفوز  بعد  االول  للمركز  اأحتالله 
وا�صاف  وعمان،  الكويت  مع  وتعادله  وباك�صتان 
مباريات  يف  جيد  ب�صكل  ظهروا  مل  الليوث  اأن 
االخرية  املباراة  باأ�صتثناء  االأ�صيوية  الت�صفيات 

اأمام  الالعبون  ت�صرع  حيث  عمان،  �صباب  اأمام 
الرتكيز  يفقدون  جعلهم  م��ا  العماين  امل��رم��ى 
برغم ال�صيطرة على جمرى املباراة اإال انهم قالو 
التعادل  حققوا  عندما   92 الدقيقة  يف  كلمتهم 
الليوث  ليح�صد  الفريقني  لكال  اأه��داف  بثالثة 
النهائيات  اىل  التاأهل  وبالتايل  االول  امل��رك��ز 
االآ�صيوية املقبلة، لقد خطف الليوث بطولتني يف 
�صهر بدعم مفقود ! نتمنى ان يدعم هذا الفريق 
املواهب  من  كبرية  جمموعة  �صم  ال��ذي  الفتي 
يف  االخ�صر  امل�صتطيل  على  كلمتها  �صتقول  التي 

امل�صابقات اخلارجية.   
  لبد من دعم الليوث م�ستقباًل

ال�صبابي  منتخبنا  ان   : بني  احلكم ها�صم كرمي 
قدم اأداء رائع يف البطولتني اللتني �صارك فيهما، 
اأالوىل بطولة غرب اآ�صيا متكن من ح�صد اللقب 
برغم قوة املنتخبات ال�صبابية امل�صاركة، والثانية 
ت�صفيات كاأ�س اآ�صيا اأ�صتطاع الليوث من ت�صدر 
منتخبنا  ان  جماملة  وبدون  حقيقة   ، املجموعة 
مل  حيث  من  االع��داد  فرتة  خالل  الكثري  عانى 
تتوفر له اب�صط املقومات للفريق،  لكن اال�صرار 
العراقي كان وا�صحا بالتفوق، نتمنى ان يح�صل 
من  والب���د  املقبلة،  اآ�صيا  ك��اأ���س  على  منتخبنا 
يف  �صت�صارك  التي  املنتخبات  الن  الفريق  دعم 
لعبنا  التي  الفرق  عن  وتختلف  قويه  النهائيات 

معها يف الت�صفيات،  

يبدو اأن االحتاد العراقي 
املركزي لكرة القدم قد و�شع 
اإمكانياته املادية والب�شرية 
للمنتخب االأول متجاهاًل 
منتخبات الفئات العمرية، 
وال�شيما منتخب ال�شباب الذي 
عا�ض مرحلة ع�شيبة قبل 
دخوله الت�شفيات املوؤهلة 
اىل نهائيات كاأ�ض اآ�شيا التي 
اأقيمت يف عمان، اإذ مل تتوفر 
للفريق اأب�شط  امل�شتلزمات، 
كاملالعب وغريها من مقومات 
النجاح..!!

 

يتاأهلون اإىل نهائيات 
كاأ�س اآ�سيا

و�سط غياب اأب�سط م�ستلزمات النجاح

ليوث الرافدين

كتبت / اأمرية حم�سن
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الكابنت  التقينا  امل�صروع  على  ال�صوء  ولت�صليط 
ب�صام روؤوف حميد مدير مركز املوهبة يف وزارة 
والريا�صة  ال�صباب 
قائاًل  حدثنا  ال��ذي 
: مركز املوهبة لكرة 
ال���ق���دم مي�����ّول من 
ال�صباب  وزارة  قبل 
وال���ري���ا����ص���ة ال��ت��ي 
النقل  و�صائل  وفرت 
وامل��درب��ني  لالعبني 
وكذلك  واالإداري���ني، 
وف�������رت ال����روات����ب 
م�صتلزمات  وك��اف��ة 

كرة القدم.
مباريات ودية 

دورية
املركز  اأن  واأ���ص��اف 
نق�س  م���ن   ي��ع��اين 
البطوالت  يف  وامل�صاركة  اخلارجية  املع�صكرات 
اهلل  ���ص��اء  واإن  امل��ي��زان��ي��ة،  قلة  ب�صبب  ال��دول��ي��ة 
كل  مع  تن�صيق  وهناك  املقبل  العام  يف  �صتتوفر 

االأطراف من اأجل ذلك.
تقام على  دوري��ة   ودية  اأن هناك مباريات  واأكد 
اأجل  من  واالأكادمييات  االأندية  مع  ال�صنة  مدار 
الفنية  ال��الع��ب��ني  ق����درات  وت��ط��وي��ر  االح��ت��ك��اك 

والفردية واجلماعية.
وبنّي روؤوف اأن تاأ�صي�س االأكادمييات �صيء ممتاز 
املناطق  كافة  من  العبني  احت�صان  يف  وي�صهم 
مع  ونتعاون  اللعبة،  قاعدة  تو�صيع  على  وي�صجع 
اجلميع الإجناح عمل املدربني وامل�صرفني العامني 
والريا�صة  ال�صباب  وزير  من  دعم  هناك  واأي�صًا 

ومتابعته للنتائج واالأداء يف مراكز املوهبة.
الفني  امل�صت�صار  ال��ع��زاوي،  داود  الكابنت  وق��ال 
اإن هذا املركز هو النواة  ملركز املوهبة الكروية، 
ال�صحيحة الإن�صاء العب كرة قدم ب�صكل �صحيح 
وهو   %100 �صحيحة  الالعبني  اأعمار  اأن  حيث 
من  تفاٍن  وبكل  باإخال�س  العمل  على  ماي�صجعنا 
�صائدتني  كانتا  واآف��ة  مر�س  على  الق�صاء  اأج��ل 
ونحن  نتائجهما  م��ن  ن��ع��اين  وم��ازل��ن��ا  اآن����ذاك 
الأننا  م�صتقباًل  نتائج طيبة  متفائلون من حتقيق 
بناء العب  اأج��ل  ال�صحيح من  االجت��اه  ن�صري يف 

على الوجه ال�صحيح.

واأ�صاف اأن املدر�صة خّرجت العديد من الالعبني 
ومنهم حاليًا 13 العبًا يلعبون مع منتخب االأ�صبال 
اأبرزهم حممد عواد واملهاجم عبد اهلل والالعب 
النا�صئني  منتخب  مع  �صتة العبني  ولدينا  اأي��وب، 
وثالثة مع منتخب ال�صباب ولدينا خامات اأخرى 
موهوبة �صتجد النجومية م�صتقباًل، كما اأن لدينا 
فريق 2007 الذي اأتوقع اأن �صيربز فيه عدد كبري 

من النجوم م�صتقباًل.
فئة 2007

املدربني  اأح��د  كمال،  ح�صني  الكابنت  ق��ال  فيما 
ي�صم  امل��رك��ز  اإن  امل��وه��ب��ة،  م��رك��ز  يف  العاملني 
الفئات من مواليد 2004 ولغاية 2010 الذين مت 
قطر،  بطولة  ويف  اأذربيجان  يف  ببطوالت  زّجهم 
واختري  االأول  املركز  البطولتني  يف  اأحرزنا  وقد 

العبونا من �صمن االأف�صل يف البطولتني.
�صبيل  يف  املركز  يف  متوا�صل  العمل  اأن  واأ�صاف 
االأ���ص��ا���ص��ي��ة  ب��امل��واه��ب  امل��ن��ت��خ��ب��ات  رف���د جميع 
وباالأعمار ال�صحيحة واالأمور، وهلل احلمد، تب�صر 
املنتخبات  مع  م�صتقباًل  ن�صاهدهم  و�صوف  بخري 

العراقية.
ح�صون  ر�صا  حممد  يون�س  الربعم  التقينا  كما 

من مواليد 2007 الذي �صارك يف بطولة اإ�صبانيا 
مع اأربعة زمالء له مت اختيارهم للبطولة الودية 
اأن املركز يعود عليه وعلى زمالئه  هناك موؤكدًا 
بالفائدة الكبرية من اأجل تطوير قدراتهم الفنية 

الفردية واجلماعية.
فئة 2006

فئة  م��درب  ج�صام،  اأن���ور  حممد  الكابنت  وق��ال 
2006 يف مركز املوهبة الكروية: اأنا اأ�صرف على 
جهودنا  وتكللت  اأع���وام  خم�صة  منذ  الفئة  ه��ذه 
االأندية  بطولة  يف  عربي  لقب  بتحقيق  خاللها 
 2018 عام  قطر  يف  اأقيمت  التي  واالأكادمييات 
اإ�صافة اإىل امل�صاركة يف بطوالت حملية عدة متت 

امل�صاركة فيها �صمن املحافظات.
ممتازة،  جتربة  كانت  امل�صاركات  اأن  واأ���ص��اف 
وهلل  ومواهب،  خامات  ي�صم  املركز  اأن  وال�صيما 
وما  اأثبتت وجودها،  احلمد خالل فرتة ق�صرية 
اإىل  العبًا   13 ا�صتدعاء  هو  الكالم  ه��ذا  يوؤكد 
املدرب  اإ�صراف  حتت  االأ�صبال  منتخب  �صفوف 
م�صروعًا  يعترب  املوهبة  وم��رك��ز  ك��م��ال،  ح�صن 
الأن��ه  اأك��رب  برعاية  يحظى  اأن  نتمنى  متكاماًل 
ي�صم  ال��ذي  العراق  م�صتوى  على  االأول  امل�صروع 

لي�س  وه��ذا  ممتازين،  والعبني  تدريبية  خامات 
فقط يف فئة 2006 بل يف كل الفئات االأخرى .

فئة 2005 
م��درب  ك��اظ��م،  امل���درب حبيب  ق��ال  م��ن جانبه، 
لرعاية  التخ�ص�صي  امل��رك��ز  يف   2005 الفئة 
هذا  يف  �صنوات  منذ  عملت  الريا�صية:  املوهبة 
عانيناها  التي  ال�صعبة  الظروف  ورغم  املركز، 
خالل الفرتة املا�صية من حيث نق�س االإمكانيات 
املنتخبات  رف��د  ا�صتطعنا  لكننا  عامة،  ب�صورة 
من  بالكثري  العمرية  بالفئات  اخلا�صة  الوطنية 
يف  �صاركنا  وق��د  ال��واق��ع،  اأر����س  على  امل��واه��ب 
بطولة االأكادمييات العربية التي اأقيمت يف دولة 
قطر العام  املا�صي مبنتخبني: االأول لفئة 2006 
حتت اإ�صراف الكابنت حممد اأنور ج�صام والثاين 
لفئة 2004 حتت اإ�صرايف والكابنت اأحمد جمعة، 
والفريقان اأثبتا جدارة يف البطولة وحققا املراكز 

االأوىل بكل جدارة.
العبيها  ت��خ��ت��ار  ع��ن��دم��ا  االأن���دي���ة  اأن  واأ����ص���اف 
اأعمار  ذوو  العبيه  الأن  املوهبة  مركز  اإىل  تلجاأ 
العبيه،  لدى  املوهبة  توفر  اإىل  اإ�صافة  �صحيحة 
مع  العمل  هي  ومدربني  ك��اإدارة  املركز  و�صيا�صة 

�صحيح  وتاأ�صي�س  �صحيحة  ب�صورة  عمرية  فئات 
نتيجة  ياأتي  وهذا  موهوبني،  كالعبني  لتقدميهم 
اجل��ه��ود ال��ط��ي��ب��ة ال��ت��ي ت��ب��ذل يف امل��رك��ز رغ��م 
الظروف التي عانينا ومازلنا نعاين منها واأب�صط 
�صيء هو اأن امللعب الذي نتمرن عليه االآن ملعب 
امللعب  اأننا ق�صمنا  اأي  فئات عمرية،  الأربع  واحد 
اإىل اأربعة مالعب، وهذا له تبعاته على الالعب، 
فقد فوجئنا باأننا نلعب يف البطوالت على مالعب 
نعمل  نحن  بينما  الدولية  املعايري  وح�صب  كاملة 

منذ �صتة اأعوام بربع ملعب! 
 اإمكانيات حرا�س املرمى 

يف نف�س ال�صياق، قال الكابنت حممد عبد ال�صادة، 
الكروية:  املوهبة  مركز  مرمى  ح��را���س  م��درب 
وعلى م�صتوى عال،  لدينا حرا�س مرمى جيدون 
واأقل حار�س مرمى اأم�صى معنا من 3/2 �صنوات 
م�صتويات  فيها  قدموا  عدة  بطوالت  و�صاركنا يف 
جيدة ونالوا األقاب االأف�صل من بني حرا�س مرمى 
للفئات  الوطنية  املنتخبات  وتعتمد  البطوالت، 
املركز، وهلل احلمد  على حرا�س مرمى  العمرية 
لدينا حاليًا ثالثة حرا�س مرمى ميثلون منتخب 

االأ�صبال من مواليد 2006.

مواهب واعدة وجنوم 
للم�ستقبل  التخ�س�سية

املدر�سة
كتابة / علي اخلر�سان 
ت�سوير / ح�سني طالب

يعد م�شروع مراكز املوهبة الريا�شية من امل�شاريع املهمة التي اأن�شاأتها وزارة 
ال�شباب والريا�شة عام 2011 فهو ي�شمل 12 لعبة هي كرة القدم وكرة ال�شلة والكرة الطائرة 

وكرة اليد وال�شباحة ورفع االأثقال واملالكمة والتايكواندو واألعاب القوى والتن�ض واملبارزة 
وكرة الطاولة،  وخّرج امل�شروع املئات من الالعبني للمنتخبات واالأندية العراقية.
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يف  املناف�صات  جميع  يف  ه��دًف��ا   14 و�صجل 
مو�صم 2010–11. بعد االنتقاالت التي جرت 
�صهدت  ال��ت��ي   13–2012 مو�صم  ب��داي��ة  م��ع 
وباولو  فولهام  اإىل  بيرتيت�س  م��الدن  انتقال 
غرييرو اإىل كورينثيانز، اختار مدرب الفريق 
�صون  م��ن  يجعل  اأن  فينك  تور�صنت  اآن���ذاك 
�صجل   13–2012 مو�صم  يف  اأ�صا�صًيا.  العًبا 
�صون ثنائية على بورو�صيا دورمتوند يف اأر�س 
بها هامبورغ  فاز  مباراة  االأخ��ري 2013 يف 
بنتيجة 4–1، وحاز الأدائه على جائزة 
طرف  م��ن  املقدمة  امل��ب��اراة  رج��ل 

�صحيفة كيكر. 
ن��ادي  اأع��ل��ن   ،2013 ال��ع��ام 
ب���اي���ر  ل���ي���ف���رك���وزن عن 
اإىل  ����ص���ون  ان�������ص���م���ام 
�صفقة  اإث����ر  ���ص��ف��وف��ه 

 10 ق�����دره�����ا 
م��الي��ني 

ي���ورو 

النادي  تاريخ  يف  �صفقة  اأغلى  حينها  كانت 
مع  وقعه  ال��ذي  العقد  م��دة  وكانت  االأمل���اين. 
ال��ف��ري��ق 5 ���ص��ن��وات. ���ص��رع��ان م��ا ب���داأ �صون 
بالت�صجيل مع ناديه اجلديد حني �صجل ثالثة 
اأهداف يف مبارياته الثالث االأوىل الودية ما 
ميونخ  من  كل  �صد  كانت  والتي  املو�صم  قبل 

واأودينيزي ويوبني.
ث��الث��ي��ة يف  ���ص��ون  ���ص��ج��ل  ال��ع��ام 2013،  يف  
م��ب��اراة  يف  ه��ام��ب��ورغ  ال�صابق  ن��ادي��ه  م��رم��ى 
اأه��داف  خم�صة  بنتيجة  ليفركوزن  فيها  ف��از 
لثالثة، �صجل �صون هدًفا مهًما �صد بورو�صيا 
نقاط   4 بعد  على  فريقه  لي�صع  دورمت��ون��د 
فقط من مت�صدر الدوري االأملاين. ويف العام 
2014، �صجل هدًفا �صد فريدر برمين لي�صمن 
اأوروبا  اأبطال  دوري  يف  مقعًدا  لفريقه  بذلك 
م��و���ص��م  اأن���ه���ى   .15–2014
ع�صر  باثني   14–2013
هدًفا يف 43 مباراة.

ثالثية  �صون  �صجل 
ن����ادي  م����رم����ى  يف 
 2015 ف��ول��ف�����ص��ب��ورغ 
خ�صرها  م��ب��اراة  يف 
 4–5 بنتيجة  فريقه 
ك��ان  اأن  ب��ع��د 
م���ت���اأخ���ًرا 

�صجل   15–2014 مو�صم  يف   .0–3 بنتيجة 
�صون يف املجمل 17 هدًفا يف 42 مباراة.

توتنهام  ن��ادي  اإىل  �صون  ان�صم   ،2015 ع��ام 
 30 ق��دره��ا  �صفقة  يف  االإجن��ل��ي��زي  هوت�صبري 
م��ل��ي��ون ي���ورو ووق���ع ع��ل��ى ع��ق��د م��دت��ه خم�س 
يف  اآ�صيوي  العب  اأغلى  بذلك  اأ�صبح  �صنوات. 
قبله  حمله  ال��ذي  القيا�صي  الرقم  التاريخ، 
من  انتقل  ال��ذي  ناكاتا  هيديتو�صي  الياباين 
مليون   25 مقابل   2001 عام  بارما  اإىل  روما 

يورو.
توتنهام  بقمي�س  االأوىل  مباراته  �صون  لعب 
الدقيقة  يف  ُم�صتبداًل  وخ��رج  �صندرالند  �صد 
بهدف  باملباراة  توتنهام  وفاز  ال�صتني  الثانية 
اأوىل مباريات توتنهام يف الدوري  نظيف. يف 
اأول هدفني  �صون  �صجل  االأوروب��ي 2015–16 

له مع النادي اللندين �صد نادي قره باغ.
وبح�صب االإح�صائيات فاإن �صون اأ�صبح هداف 
ع��ام  خ���الل  امل�����ص��اب��ق��ات  ت��وت��ن��ه��ام يف جميع 
اأن �صجل 19 هدًفا. ويتفوق �صون  2019، بعد 
بفارق هدفني عن هاري كني مهاجم توتنهام، 
والذي �صجل 17 هدًفا فقط خالل عام 2019.

واأ�صارت االإح�صائيات، اإىل اأن هذه هي املرة 
خالل  فيها  �صون  وي�صنع  ي�صجل  التي  االأوىل 

لقاء واحد يف الربميريليج هذا املو�صم.
وتعد هذه املباراة هي االأوىل للربتغايل جوزيه 
مورينيو على مقعد املدير الفني لتوتنهام، بعد 
اأن توىل امل�صوؤولية خلًفا لالأرجنتيني ماوري�صيو 

بوكيتينو.
اأول هدف يف م�صرية  وبات �صون �صاحب 
م��وري��ن��ي��و م���ع ت��وت��ن��ه��ام، ك��م��ا ك��ان 
جوديون�صون  اإي����دور  االآي�����ص��ل��ن��دي 
خ��الل  ه����دف  اأول  ���ص��اح��ب 
لت�صيل�صي،  االأوىل  والي��ت��ه 
الذي  ماتا  خوان  وكذلك 
�صجل اأول االأهداف اأثناء 
وان"  "�صبي�صيال  ق��ي��ادة 

ملان�ص�صرت يونايتد.

�شون ُهنغ تولد 1992 من الالعبني الكوريني املميزين، يلعب يف نادي 
توتنهام هوت�شبور االإجنليزي واملنتخب الكوري اجلنوبي كجناح. ان�شم 

�شون يف العام 2009 ب�شكل ر�شمي اإىل اأكادميية نادي هامبورغ االأملاين، وّقع 
على عقد مع هامبورغ يبقيه مع النادي حتى عام 2014. اأختري كاأف�شل 

العب ا�شيوي يف الدوري االوروبي.

 

وحيداً يف �سدارة 
قائمة التهديف الكوري 

اجلنوبي 

اإعداد/ جملة ال�سبكة العراقية

�سون هيونغ مني
م����ه����اج����م ت���وت���ن���ه���ام
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يتحدث اإىل
)اآخر �ساعة(

اآين�ستني

لبنى عبد  العزيز 
قبل اأن تبداأ التمثيل
ملكُة جمال ومقدمُة برامج 

اأطفال بالإنكليزية!

االي������ام

ارشيف واعداد عامر بدر حسون



جميلة  فتاة  اأنها  اأب��دًا  يت�صورون  يكونوا  مل 
وابت�صامة  �صافيتني  عينني  ذات  ���ص��م��راء 
اأخبار  انقطعت  لقد  جمال!  وملكة  جميلة.. 
اأنها  وال�صبب  ال�صحف،  عن  اجلميلة  لبنى 
الواليات  اإىل  العام  ذهبت منذ عام ون�صف 
ب�صهادة  وت��ع��ود  ه��ن��اك،  ل��ت��در���س  امل��ت��ح��دة 

املاج�صتري يف الدراما!.
عطلة  يف  ال��ق��اه��رة،  قلب  يف  االآن  لبنى  اإن 
اإىل  بعدها  تعود  �صوف  اأ�صهر،  �صتة  مدتها 
وحت�صل  ر�صالتها  لتقدم  املتحدة  ال��والي��ات 

على املاج�صتري.
بعثة لدرا�شة الدراما..

اجلامعة  يف  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  لبنى  ت��خ��رج��ت 
االأمريكية يف منت�صف العام املا�صي بعد اأن 
ح�صلت على البكلوريو�س من ق�صم االجتماع، 
يف  اأمريكا  اإىل  لل�صفر  اجلامعة  ر�صحتها  ثم 
ت��ه��واه،  ال���ذي  ال��ع��ل��م  ل��درا���ص��ة  علمية  بعثة 
ت�صبع  حتى  الدراما  درا�صة  لبنى  فاختارت 

هوايتها.

اآ�شفة جدًا
املخرجني  بع�س  اأن  حتى  �صهرتها،  وذاع��ت 
ب���اأدوار  ال��ق��ي��ام  عليها  ع��ر���ص��وا  امل�صريني 
وملا  رف�صت،  لكنها  ال�صا�صة،  على  البطولة 
عنها  قالوا  بعرو�صهم  اجتذابها  من  يئ�صوا 

اإنها متكربة متعالية متعجرفة..
رف�صت  اإنها  لتقول  ابت�صمت  لبنى  اأن  غري 
اإذا  بتعمق، حتى  الفن  تدر�س  اأن  تريد  الأنها 
تاأتي  اأن  ا�صتطاعت  ال�صا�صة  على  ظهرت 

ب�صيء جديد!.

امل�شرح مدر�شة اأخرى
كما  لبنى  جتتذب  ال  ال�صا�صة  اأ���ص��واء  لكن 
جت��ت��ذب��ه��ا خ�����ص��ب��ة امل�����ص��رح، ف����اإن خ��ط��وط 
تتم  اأن  بعد  لبنى  تر�صمها  التي  امل�صتقبل 
درا�صتها هي اأن تعتلي خ�صبة امل�صرح وحتاول 
على  العمل  اأن  تعتقد  فهي  فوقه،  تنجح  اأن 
يف�صل  ال��ذي  الع�صري  االمتحان  هو  امل�صرح 

بني الطيب والرديء من املواهب!
ومدر�صة  عملية  �صرورة  فيه  ترى  اأنها  كما 
ال�صا�صة،  على  الظهور  يريدون  للذين  مهمة 
الأنها  اأعماقها  اإىل  الو�صول  تتعجل  ال  فهي 
اأن جتتاز خطوات متعددة  باأنها يجب  توؤمن 

للو�صول اإىل هذا الهدف..

وجُه االأمرية ووجُه اخلادمة
واأ�صدقائها  اأقاربها  بني  لبنى  ا�صتهرت  لقد 
الع�صور  اأم����ريات  وج��ه  ي�صبه  وجهها  ب���اأن 

الو�صطى!
امل�صرحيات  اإح���دى  متثيل  اأث��ن��اء  يف  وم���رة، 

كل ال�شحف نقلت �شورها 
يوم و�شعوا تاج اجلمال 
فوق راأ�شها يف اجلامعة 
االأمريكية.. كل االأطفال 
االأوروبيني يف م�شر 
يعرفونها! اإنها بالن�شبة 
اإليهم ماما �شارو! كانت تذيع 
عليهم ركن االأطفال يف 
الق�شم االإجنليزي باالإذاعة 
امل�شرية.. وكان كل االأطفال 
يعتقدون اأن ماما لبنى التي 
حتكي لهم "احلواديتّ" 
واحلكايات هي �شيدة عجوز 
يف عمر اجلدة..

 

لبنى عبد  العزيز 
قبل اأن تبداأ التمثيل
ملكُة جمال ومقدمُة 
برامج اأطفال 
بالإنكليزية!

االأم��ريك��ي��ة، ك���ان دوره����ا ه��و دور خ��ادم��ة، 
فارتدت ثوبًا ممزقًا وغريت ت�صريحة �صعرها 
وجهها،  فوق  منه  منكو�صة  خ�صالت  واألقت 
توجهت  ثم  الالزمة،  املاكياج  عملية  واأجرت 
اأخ��رية  نظرة  ليلقي  امل�صرحية  خم��رج  اإىل 
وهي  ابت�صمت  اأمامه  وقفت  وعندما  عليها، 

ت�صاأله: هل يكفي ذلك؟
ثم  تبت�صم،  وه��ي  وجهها  يف  املخرج  وحملق 
االبت�صامة،  الأن  مطلقًا  تبت�صم  اأال  رج��اه��ا 
برغم املاكياج، حتيل وجهها اإىل وجه اأمرية 
من اأمريات الع�صور الو�صطى، الوجه خادمة!

و�صمعت لبنى كالم املخرج، ومل تبت�صم طوال 
امل�صرحية!

عجوز،  �صيدة  بدور  تقوم  كانت  اأخرى  ومرة 
واأجريت عملية املاكياج،

وذهبت اإىل خمرج اآخر ليلقي عليها النظرة 
االأخرية، وعندما ابت�صمت يف وجهه اأمرها اأال 
تبت�صم مطلقًا فوق امل�صرح الأن وجهها يعطي 
عند االبت�صام تاثريًا اآخر، وميحو اأثر خطوط 

املاكياج يف وجهها كله!.
مهمًا  دورًا  لبنى  اب��ت�����ص��ام��ة  تلعب  وه��ك��ذا 
اأن  غري  امل�صرح،  على  اأدواره���ا  يف"تبويظ" 
كلهم  ال��ن��ا���س  ت��غ��ري  االبت�صامة  ه��ذه  نف�س 
الأطول  البديع،  احل��امل  وجهها  اإىل  بالتطلع 

وقت ممكن!

در�ض يف الفن
ولقد �صئلت اجلميلة لبنى عن اجلمال الذي 
راقها يف هوليوود.. فقالت اإنها اأعجبت اأ�صد 
اأما مارلني  تايلور،  اإليزابيت  بوجه  االإعجاب 
مونرو فاإنها، يف نظرها بعد اأن راأتها، ت�صبه 
اإىل حد كبري متثااًل ملونًا من املرمر الناعم!

ولبنى �صتذهب اإىل اأمريكا لتعود مرة اخرى 
�صهادة يف  اأول ممثلة م�صرحية حتمل  لتكون 

الدراما..
اجليل  -1-12 1955  
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برن�صتون- من مندوب اآخر �صاعة اخلا�س
اني�صتني،  اىل  وق��ال  العزيزة  جامعتهم  اىل 
واللغة االجنليزية تتعرث ب�صعوبة بني �صفتيه:

يف  اين  اح�س  ان��ا  هنا،  جتل�س  ان  تريد  هل 
لو  ف��م��اذا  النقي  ال��ه��واء  بع�س  اىل  ح��اج��ة 

خرجنا اىل احلديقة.
التي عربها اخلريف  وخرجنا اىل احلديقة 
منها  ي�صنع  ال�صجر،  ب��اوراق  فالقى  قبلنا، 
ب�صاطًا يفر�س به ممرات احلديقة، وا�صاع يف 
االوراق التي مازالت معلقة بالغ�صون حمرة 

كلون ال�صفق �صاعة الغروب.
د�صه  جيبه،  من  "غليونا"  اين�صتني  واخ��رج 
بلوكه  وم�صى  الكثيف،  �صاربه  �صعر  حت��ت 
ي�صعله،  ان  دون  ا���ص��ن��ان��ه  ب���ني 
يف  خطوات  و�صرنا 

االوراق  بقدميه  ب��ط��ا  وان�����ص��ت��ني  احل��دي��ق��ة 
احلفيف  اىل  باهتمام  وي�صغي  املت�صاقطة، 
ي�����ص��در م��ن خ��ط��وات��ه ع��ل��ى االوراق  ال���ذي 

اجلافة احلمراء والتفت ايل وقال:
القنبلة  عن  ت�صاألني  �صوف  اظنك  ه��ه..   -

الذرية.
�صاربه  �صعر  حتت  من  غليونه  العامل  ون��زع 

الكثيف وقال:
ب��االف��اق  بالهم  ي�صغلون  ال��ن��ا���س  ان  يظهر 
تفجري  اليها  ي��وؤدي  اأن  ميكن  التي  الوا�صعة 
القنبلة  اأم���ا  ال�����ص��الم،  م��ي��ادي��ن  يف  ال����ذرة 
فان  ال���ذرة،  لتفجري  اث��ر  اتفه  وه��ي  ال��ذري��ة 
بكل  ويهتمون  عنها  ي�صاألون  جميعًا  النا�س 

التف�صيالت املتعلقة بها.
وم�صى اني�صتني يقول:

القنبلة  اث��ر  ان  اعتقد  كنت  لقد  تعلم،  هل 
ال���ذري���ة امل���دم���رة ���ص��ريد اىل 
فقده،  الذي  عقله  العامل 
اب��دًا  ات�صور  مل  ولكني 
�صتكون  القنبلة  ه��ذه  ان 
�صهية  ف���احت���ة 
حل������������������رب 

مقبلة!
و�������ص������ك������ت 
وراح  اني�صتني، 
ي�صغي  ج��دي��د  م��ن 
اىل وقع خطواته فوق االوراق 
اخلريف  القاها  التي  اجلافة 
ع��ل��ى مم����رات احل��دي��ق��ة يف 
جامعة برن�صتون، ثم عاد يقول:
فال�صفة  ان  اعتقد  ا�صبحت  لقد 
ال��ي��ون��ان ال��ق��دم��اء اع��ق��ل م��ن علماء 
الع�صر احلديث، فان هوؤالء الفال�صفة 
الطليق،  الفكر  اف��اق  ي��رت��ادون  ب���داأوا 
تت�صرب  اال  يجب  افكارهم  ان  اح�صوا 

اىل اجلماهري.
لقد �صعروا ان الفكر الطليق، مامل يكن 
اىل  ي���وؤدي  ���ص��وف  م��ت��زن��ة،  يف جماجم 
فو�صى �صاملة، ومن هنا راأوا ان يحيطوا 
ان  تكفل  الغمو�س  باأ�صتار من  فل�صفتهم 

ت�صد عنها �صطحية اجلماهري!
اقل  كانوا  احلديث  الع�صر  العلماء يف  ولكن 

فهما.. وحذرًا.
غريت  املتعاقبة  الطويلة  االج��ي��ال  ان  ظنوا 
الكبري  ال�صر  ت�صرب  وهكذا  الب�صر،  طبيعة 

لي�صبح يف تناول االيدي الطائ�صة.
ويف راأي���ي ان��ه م��امل تعقل ه��ذه االي���دي فان 
الذي كان يخ�صاه فال�صفة اليونان يف الزمن 
الذي  الع�صر  يتحقق يف هذا  القدمي، �صوف 

نعي�س فيه.
هو  وهذا  ال�صاملة..  الفو�صى  يخ�صون  كانوا 

نف�س اخلطر الذي يهدد م�صري الب�صر االآن.
وم�صى اني�صتني:

علماء  على  يجب  كان  انه  اىل  يخيل  احيانًا 
الع�صر احلديث ان ي�صعوا كل ما تو�صلوا اليه 
عن تفجري الذرة يف وعاء معدين يدفنونه يف 
من  مقبلة  اجيال  عليه  تعرث  بحيث  االر���س 

الب�صر بعد االف ال�صنني.
يقولون  ر�صالة  الكبري  ال�صر  ويرتكوا مع هذا 

فيها:
هذا ما تو�صلنا اليه منذ االف ال�صنني ولكننا 
نظرنا حولنا فوجدنا غرائز الب�صر اكرب من 
فاأثرنا  انف�صهم  على  منهم  وخفنا  عقولهم، 
جيل  يجيء  حتى  اال���ص��رار،  ه��ذه  ندفن  ان 
ي�صتطيع ان يحقق �صيئًا من التوازن بني عقله 
وغريزاته، وي�صتطيع ان يعرف ال�صر دون ان 
القوة  وان ميلك  املعرفة،  بهذه  �صدره  ميزق 

دون ان يدمر بها نف�صه.

يف جامعة برن�شتون 
قابلت "اآين�شتني" 
الذرية، وكنت من 
زمني طويل احلم 
باأن التقي يومًا بهذا 
العامل الذي يعد اكرب 
عقل على كل قيد 
احلياة، يف هذا الع�شر 
الذي نعي�ض فيه.

وكان لقاوؤنا يف مكتب 
�شغري، يف اجلناح 
الذي اهدته دفعة 
خريجي �شنة 1902 
من برن�شتون، 

يتحدث اإىل )اآخر 
�ساعة(

اآين�ستني
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عن  والن�صاء  الرجال  من  خمتلفة  جمموعة  اآراء  ال�صبكة" ا�صتطلعت  "جملة 
هذا املو�صوع.

ق�سمة ون�سيب
اأم �صيف )موظفة 30 عامًا( توؤكد اأنها تزوجت يف هذا العمر الأن الزواج ق�صمة 

ون�صيب، وتعودت اأن ال تبخل على نف�صها باأي �صيء، تقول:
- عندما تزوجت عانيت من حر�س زوجي املبالغ فيه، واحرتت يف اأمري؛ هل 
ا�صتعجلت بزواجي منه اأم اأن هذا هو حظي وق�صمتي، حاولت جاهدة اأن اأغري 
من طبعه هذا لكن دون جدوى، فهو يحا�صبني على اأب�صط االأمور وامل�صروفات 
املنزلية التي طاملا اأثارت امل�صاجرات الكثرية بيننا، مع العلم اأننا نت�صارك معًا 

يف مرّتبنا ال�صهري.
الإنرتنت فقط

رنا �صاكر )موظفة 28 عامًا، متزوجة واأم لطفل( تقول اإنها تزوجت عن حب، 
على  ي�صرف  وال  ج��دًا،  بخيل  زوجها  اأن  اكت�صفت  ال�صديد،  االأ�صف  مع  لكن 

البيت، وال حتى على ابنه الوحيد، تقول مو�صحة:
� اأنا دائمًا اأهتم ب�صوؤون املنزل واأ�صرتي ل�صغريي جميع احتياجاته، اأما زوجي 
فكل ما يدفعه هو اأجور االإنرتنت و)خط املولدة(، لكنه ال يتوانى عن الذهاب 

مع اأ�صدقائه اىل "الكويف �صوب".
مل�صتقبله  االأف�صل  وحتقيق  ابنها،  الأج��ل  الكثري  وعانت  حتملت  اأنها  وتوؤكد 

وللمحافظة على ال�صكل االجتماعي، فتبدو م�صطرة لتحمل كل هذا.
م�ساعدة الأهل

بخل  من  اأي�صًا  تعاين  فهي  �صنوات،  ثالث  منذ  املتزوجة  حممد،  �صهى  اأم��ا 
زوجها، اإذ ترى اأن م�صكلته تكمن يف اأنه  بخيل جدًا، اإىل درجة تثري اال�صمئزاز.
- هو ال ينفق من ماله اخلا�س على بيته وال ي�صعر باأية م�صوؤوليات جتاهي، يثور 
علّي الأتفه االأ�صباب، وال �صيما يف االأمور املتعلقة ب� )الفلو�س( وغالبًا ما األتجئ 

اإىل اأهلي ليلبوا احتياجاتي اخلا�صة.
جمع الأموال

�صهد حممود )31 عامًا، كوافرية، متزوجة منذ 10 �صنوات واأم لولدين( تعمل  
)فري الن�صر( اأي اأنها ال متلك مركزًا خا�صًا بها للتجميل، واإمنا لديها زبائن 
يف كل مكان يت�صلون بها وتتجه اليهم، توؤكد لنا اأن اأكرث م�صكالتها هي بخل 

زوجها.
ي�صرخ  االأ�صواق،  من  �صيئًا  ي�صرتي  اأن  منه  اأطلب  اأن  مبجرد  ثائرته  تثور   -
بوجهي دائمًا، وكل ما يريده هو جمع االأموال وتغيري �صيارته بني حني واآخر، 
وف�صاًل عن بخله، فهو ي�صربني واأوالدي بق�صوة �صديدة، ودائمًا ما يراودين 

�صعور باأين �صاأحترر منه ومن بخله  يف يوم ما. 
اأخي البخيل

مع  وكرمه  اأ�صرته،  جتاه  ال�صديد  اأخيه  ببخل  اأحمد،  اأبو  م�صطفى،  ُيفاجاأ 
االآخرين، اإذ ينفق ب�صخاء على اأ�صدقائه، ويفعل العك�س مع عائلته.

تكاليف  واأدف��ع  امل�صت�صفى  اإىل  بنف�صي  بهم  اأتوجه  اأوالده  مير�س  عندما   -
عالجهم، يف حني ال يهتم اأخي ب�صيء، على الرغم من حالته املي�صورة. 

مل تزل امل�شكالت الزوجية 
مظاهر بديهية يف حياة 
معظم االأزواج، ومنها على 
�شبيل املثال؛ الع�شبية وال�شك 
والتدخل يف اأغلب االأمور، 
وجميعها قد تكون اأمورًا 
طبيعية �شهلة احللول. لكن 
اأ�شعب هذه الطباع هو البخل، 
وميكننا القول اإن اأحد اأ�شباب 
ه عند  احلر�ض الزائد عن حدِّ
الرجال يعود اإىل جينات 
متوارثة من االأهل.

 

عدّو املراأة اللدود

هبة الزيدي

ال��ب��خ��ي��ل
ال��رج��ل
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االأ�صخا�س  خمتلف  جت��اه  دائ��م��ًا  �صلوكنا  يتغري 
يوميًا،  نتعامل معهم  او  نلتقيهم يف حياتنا  الذين 
وقد ال نكون على دراية  كافية بذلك. ثمة درا�صة 
علمية تو�صح االآليات اخلفية التي "تتحكم" ب�صكل 
اأ�صا�صي فيما نقوم ونتحدث به. بعد ثالثة عقود من 
االأبحاث التي اأجريت على مو�صوع العنف، متكنت 
ريت�صارد�صون  �صاوث  ديبورا  النف�س  علم  اأ�صتاذة 
على  اعتمادًا  �صلوكنا  اختالف  �صبب  معرفة  من 
حدوث  وراء  الدوافع   وما  حولنا،  من  االأ�صخا�س 
 Bright تغيريات يف �صلوكنا. العاملون يف موقع
املتكرر  النمط  هذا  على  الرتكيز  اأرادوا   Side
ومعرفة �صبب ت�صرفنا ب�صكل خمتلف مع الغرباء 
وكيف  اإل��ي��ن��ا،  النا�س  واأق���رب  باأحبائنا  مقارنة 

ميكننا منع حدوث ذلك م�صتقباًل.
العتقاد مبتانة العالقة

اأو  اأ�صخا�س  م��ع  وقتنا  م��ن  ك��ب��ريًا  ج���زءًا  نق�صي 
اأكان  �صواء  بال�صدفة.  نلتقيهم  غرباء  اأو  معارف 
املدر�صة.  ال�صارع،  املطعم،  يف  اأم  العمل  يف  ذلك 
فغالبًا ما يتعني علينا اأن نظهر مبت�صمني ولطفاء 
اأمامهم واأن يكون �صلوكنا اأكرث اأدبًا معهم، وذلك 
ومثقفني  لطفاء  ن��ب��دو  اأن  ن��ري��د  الأن��ن��ا  بب�صاطة 
عندما  اأو  املنزل  اإىل  نعود  عندما  ولكن  اأمامهم. 
نكون ب�صحبة اأ�صخا�س قريبني منا، فاإننا �صرعان 
ون�صرتخي  وت����رية جم��ام��الت��ن��ا  م��ن  ن��خ��ف��ف  م��ا 
مع  الراحة  من  مبزيد  ن�صعر  طبيعتنا.  اإىل  لنعود 
يجعلنا  االأم��ر  وه��ذا  نحبهم.  الذين  االأ�صخا�س 
نظهر كل جوانب �صخ�صيتنا، مبا يف ذلك اجلانب 
للتعبري  اأننا منيل  الدرا�صات  اإحدى  توؤكد  ال�صيئ. 
الذين  االأ�صخا�س  جتاه  واٍع  ال  ب�صكل  غ�صبنا  عن 
ن�صعر اأنهم اأقرب اإلينا الأننا نعتقد اأن عالقتنا بهم 
يتحملون منا حتى مزاجنا  يكفي بحيث  قوية مبا 
القريبني  االأ�صخا�س  من  قربنا  زاد  كلما  املتعكر. 
كلما  فاأكرث،  اأكرث  بهم  ثقتنا  تر�صخت  وكلما  منا، 
العالقة  تلك  باأننا ميكننا دفع حدود  �صعورنا  زاد 
لو غ�صبنا  باحلرج  ن�صعر  ال  بحيث  وا�صعة  ملديات 
منر  كنا  ح��ال  يف  بوجههم  �صرخنا  اأو  عليهم، 
بظروف حياتية �صعبة كاأزمة عمل مثاًل اأو معانتنا 

من �صغط نف�صي معني.
ال�سعور بالأمان واإظهار احلقيقة 

نظهر  ال  مرة،  الأول  جدد  اأ�صخا�صًا  نلتقي  عندما 

ولكونهم  ل��ه��م،  احلقيقية  ���ص��ورت��ن��ا 
يلتقونا الأول مرة فهم  بنف�س الوقت ال 
يتمكنون من �صرب اأغوارنا حتى ن�صل 
معهم اإىل نقطة ن�صتطيع من خاللها 
وعميقًا  م�صرتكًا  ات�صااًل  نطور  اأن 
نت�صرف  جت��دن��ا  ف��ب��ي��ن��م��ا  م��ع��ه��م. 
االأ���ص��خ��ا���س  م��ع  واأري��ح��ي��ة  بتلقائية 
منهم  ب��در  ل��و  حتى  م��ن��ا،  القريبني 
االأم��ر  م��ن  نعمل  فلن  يزعجنا،  م��ا 
ق�صية، الأننا نعرفهم ونعرف طباعهم  
فنحر�س  الغرباء  اأم��ا  ال�صخ�صية، 

وال  معهم،  وت�صرفاتنا  اأنف�صنا  �صبط  على  دوم��ًا 
ال  بب�صاطة  الأننا  معهم،  متامًا  م�صرتخني  نكون 
اأحباوؤنا  يفعل  عندما  جتاهنا.  فعلهم  ردة  نعرف 
نت�صالح  ما  �صرعان  جتدنا  مزعجًا،  ن��راه  �صيئًا 
من  لقربنا  وذل��ك  �صلميًا،  االأم��ر  ون�صّوي  معهم 
اأفراد عائلتنا اأو االآخرين املهمني يف حياتنا، لذلك 
ب�صاأن  وانفتاحًا  اأكرث �صراحة  االأرجح  جتدنا على 
االأ�صياء التي ال تروق لنا معهم وال نرتدد يف البوح 
من  نوعًا  معهم  طورنا  فقد  منهم.  ي�صايقنا  عما 
العالقة التي نعرف جيدًا اأنها لن تتعر�س للخطر، 
حتى لو �صرخنا بوجههم او ت�صاجرنا معهم بع�س 

االأحيان.
ال�سفات ال�سلبية والعائلة

انت بالتاأكيد ال تبداأ فجاأة بكره خ�صائ�س معينة 
بالق�صم  الغرفة  نف�س  ي�صاركك  الذي  زميلك  عند 
الداخلي، اأو احد اأفراد اأ�صرتك، اأو اأف�صل �صديق 
ما يحدث  ف��اإن  االأم��ر كذلك،  ك��ان  لو  ل��ك. حتى 
التي مل  االأ�صياء  الت�صامح مع  تتوقف عن  اأنك  هو 
الذي  الوقت  زاد  فكلما  االأول.  املقام  يف  تعجبك 
تق�صيه مع �صخ�س ما، كلما اأ�صبحت اأقل ت�صاحمًا 
مع  حتدث  ال  احلالة  هذه  ال�صلبية.  مراوغاته  مع 
معهم  كافيًا  وقتًا  تق�صي  ال  الأن��ك  طبعًا،  الغرباء 
املفرطة  احل�صا�صية  اأو  الت�صامح  ع��دم  لتطوير 
هناك  ك��ان  ل��و  حتى  ال�صخ�صية.  خل�صائ�صهم 
اأهمية  تعري  ال  فاأنت  جتاههم،  يزعجك  ما  �صيء 
�صديدة له الأنك تعلم اأنك لن ت�صطر لتم�صية وقت 

كاف معهم.
طرق حت�سني التعامل

االأ�صخا�س  نعامل  �صبب يجعلنا  ترون، هناك  كما 

ب�صكل  ن��ح��ب��ه��م  ال���ذي���ن 
الغرباء.  م��ن  لطفًا  اأق��ل 

اأن عرفنا �صبب  بعد  واالآن 
بالغرباء،  مقارنة  هكذا  اأحبائنا  م��ع  ت�صرفنا 
دعونا نرى ما ميكننا القيام به ملنع هذا النوع من 

ال�صلوك م�صتقباًل:
االأمر،  لزم  اإذا  اأحبائك  من  ا�صرتاحة  فرتة  خذ 
من  الكثري  ق�صاء  على  اع��ت��ادوا  ال��ذي��ن  النا�س 
الوقت مع االأ�صخا�س الذين يحبونهم، قد يجدون 
عليك  لذا  مراوغاتهم.  مع  ت�صاحمًا  اأقل  اأنف�صهم 
لنف�صك  لترتك  عنهم،  بعيدًا  الوقت  بع�س  ق�صاء 
جديد  منظور  من  العالقة  يف  التاأمل  من  حيزًا 

ولكي تقدر اخلري فيمن حتبهم.
ب�صحبة  اأحبائك  مع  الوقت  بع�س  ق�صاء  تعّمد 
جمموعة  ب�صحبة  ن��ك��ون  عندما  اأي  االآخ��ري��ن، 
ق�صرية  ع��الق��ة  ب��ه��م  تربطنا  االأ���ص��خ��ا���س  م��ن 
ولطف  ب��اأدب  نت�صرف  اأنف�صنا  جند  و�صطحية، 
يف  �صتنطبق  الكيا�صة  هذه  ونف�س  معهم،  وكيا�صة 
دائمًا  نحر�س  فنحن  اأي�صًا،  اأحبائنا  مع  املقابل 
باأف�صل وجه.  اأمام االآخرين  اأحبائنا  على معاملة 
البع�س  بع�صنا  نراقب  اأن  الطريقة، ميكننا  بهذه 
ال�صبب  تعلمنا  بعد  حال.  اأح�صن  يف  نكون  عندما 
ناأمل  والغرباء،  اأحبائنا  مع  تعاملنا  اختالف  يف 
اأفعالنا يف  بردود  التحكم   على  قادرين  نكون  اأن 
املرات املقبلة، كي نتفادى مهاجمة اأحبابنا ونقدر 
تعاملت مع  اأن  وجودهم يف حياتنا. هل �صبق لك 
الغرباء اأف�صل من االأ�صخا�س الذين حتبهم؟ وهل 
ت�صاعد  اأن  ميكن  اأخ��رى  �صرتاتيجيات  اأية  تعرف 

النا�س على منع هذا النوع من ال�صلوك؟

جماملة الغرباء تقليد اجتماعي 
�شائع يندرج يف اإطار ال�شلوك 
االإيجابي بني النا�ض لرتطيب 
وحت�شني العالقات فيما بينهم، 
�شرط اأن تكون هذه املجاملة 

بحدود العالقات االجتماعية 
املتعارف عليها ودون اخلروج عن 

مقت�شيات العرف االجتماعي 
ال�شائد يف املجتمع، لكن هل 

�شاألت نف�شك يومًا ملاذا نحن منيل 
ملجاملة االآخرين؟ بينما نت�شرف 

باأريحية كاملة مع اأحبائنا 
واأقرب النا�ض اإلينا.

 
 

نحن اأكث�ر وّداً مع 
الغرباء

مل�����اذا

 ديبورا �ساوث ريت�سارد�سون، عن موقع/برايت �سايد
ترجمة: اآلء فائق

 

مقارنة مبن نحبهم
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اختيارات الأهل

يف  كبري  دوٌر  والعائلة  لالأهل  ك��ان  قدميًا 
من  �صواء  البنتهم  املنا�صب  ال��زوج  اختيار 
العتقادهم  االأخ  او  االأب  اأو  االأم  ج��ان��ب 
ال�صديد اأن هذا ال�صخ�س هو االأن�صب، رمبا 
االجتماعية  ومكانته  املادية  حالته  ب�صبب 
تربطهم  التي  القرابة  ل�صلة  او  املرموقة 
به. هذا ما ذكرته ال�صيدة )خولة حممد(، 
اأج��ربين  ق��ال��ت:  اإذ  ل��ول��دي��ن  واأم  موظفة 
االرتباط   على  اهلل(  )رحمه  الكبري  اأخ��ي 
�صغرية  كنت  وحينها  املف�صل،  ب�صديقه 
ورف�صته  االإع��دادي��ة،  املرحلة  يف  وطالبة 
م�صاعر  اأي��ة  اأمتلك  ال  الأين  قاطعًا  رف�صًا 
وبعد  عني،  رغمًا  تزوجته  لكني  جتاهه، 
الرغم  على  تتفاقم  م�صاكلنا  بداأت  الزواج 
معه  ع�صت  بطفلني،  منه  رزق��ت  اأين  م��ن 
اأن  دون  يوم  مير  يكاد  فال  ع�صيبة،  اأيامًا 
واٍد  واأنا يف  نت�صاجر ونتخا�صم الأنه يف واد 
اآخر، ويف النهاية انف�صلنا وذهب كل واحد 
اأخي  منا اىل حال �صبيله، وكل هذا ب�صبب 

الذي مل يرتك يل حرية االختيار.  
عجائب الباندا!

ون�صفه  ح��ي��ات��ه  ���ص��ري��ك  ي��خ��ت��ار  ال��ب��ان��دا 
اأي�صًا يف هذا  راأي  لها  االآخر، فاحليوانات 
املو�صوع، فعندما تو�صع اأنثى وذكر الباندا 
يف ح�صرية منف�صلة يظهران رغبة متبادلة 
الباحثون من خالل  ما ذكره  بينهما، هذا 
حيوانات  اأن  اإىل  اأ���ص��ارت  التي  اأبحاثهم 
تكن  مل  م��ا  بينها  فيما  ت��ت��زواج  ال  الباندا 
هناك عالقة حميمة بينهما، وهذا ما اأيدته 
امل���والت،  اأح���د  بائعة يف  م��ال��ك(،  )���ص��ذى 
حياتها  ل�صريك  امل���راأة  اختيار  ق��ال��ت:  اإذ 
االأه��م��ي��ة  غ��اي��ة  يف  اأم���ر  االآخ����ر  ون�صفها 
�صيء  ال���زواج  قبل  احلياة  الأن  وال�صعوبه 
احلمد  ولكني  اآخ��ر،  �صيء  االرتباط  وبعد 
زوج��ًا ميتلك  وج��ل  ع��زَّ  وهبني اخلالق  هلل 
كل ال�صفات اجلميلة التي تبحث عنها كل 
فهو  وت�صاحمه،  قلبه  طيبة  واأهمها  زوج��ة 
نت�صارك معًا يف  راأي و�صخ�صية جتعلنا  ذو 
املنزل،  ومتطلبات  امل�صوؤولية  اأعباء  حتمل 

عند  امل���رح  م��ن  ج���وًا  ي�صفي  وذك���ي  ودود 
دخوله اإىل البيت.

احلقيقة واملظهر 
وتتمنى  االآخ���ر  بن�صفها  حتلم  ام���راأة  ك��ل 
ولي�س  املطلوبة  ال�صفات  كل  فيه  تتوفر  اأن 
هناك رجل كامل املوا�صفات )فول اأوب�صن( 
والق�ص�س  االأف��الم  يف  ون��راه  نتخيله  كما 
والروايات. هذا ما ذكرته )ب�صرى اأجمد(، 
رئي�صة مهند�صني: قد تنجذب املراأة للرجل 
اأحالمها  فتى  اأن��ه  وتظن  نظرة  اأول  م��ن 
اأن  تكت�صف  وبعدها  امل�صتقبلي،  وزوج��ه��ا 
ال��ذي  اخل��ارج��ي  واملظهر  �صيء  احلقيقة 
اأ�صرها �صيء اآخر، وخري مثال على ذلك هو 
زوجي واأبو بناتي، كان ميتلك رجاحة العقل 
واالتزان يف كل االأمور ومبنتهى الرومان�صية 
واحلنان، ولكن ما اإن تزوجنا وع�صنا حتت 
البعد  كل  بعيدًا  وجدته  حتى  واح��د  �صقف 
عن هذه ال�صفات التي حلمت وفرحت بها 
فهو على درج��ة عالية  االأي��ام،  يوم من  يف 

كل  وحتولت  االأم��ور،  والأتفه  الع�صبية  من 
وتفا�صيل  وعناد  ق�صوة  اإىل  الرومان�صية 
اأين  ط���وال  �صنني  بعد  واكت�صفت  اأخ���رى 
كنت غري موفقة يف اختيار ن�صفي االآخر. 
ابنتي االآن تتح�صر للزواج واأنا اخرتت لها 
زوج امل�صتقبل كي ال تكرر غلطتي الختياري 

�صخ�صًا اأعجبت مبظهره اخلارجي!
زواج في�سبوكي

ت��ق��ول )ت����ارا م��اج��د(، ط��ال��ب��ة يف جامعة 
اأ�صمته،  كما  حبيبي،  من  زواجي  النهرين: 
مل يكن تقليديًا، تزوجنا من خالل توا�صلنا 
يف الفي�صبوك، فوجدت فيه كل الطباع التي 
اأنيق  العمر،  و�صريك  ن�صفي  يف  اأمتناها 
وم��رح  الظل  خفيف  ومظهره،  اأف��ك��اره  يف 
يحب احلياة مثلي متامًا، وعندما ارتبطنا 
وجدته اأجمل مما هو عليه، فيه الكثري من 
فتاة  كل  تتمناها  التي  اجلميلة  ال�صفات 
حظيت  الأين  نف�صي  اأح�صد  وووووووووواأن����ا 

برجل مثله. .

اختيار املراأة  للن�شف 
االآخر لي�ض باالأمر ال�شهل 
والهني فالفتاة تفكر 
مليًا وترتدد كثريًا قبل 
اأن توافق على ال�شريك 
املنا�شب الذي �شريافقها 
يف حياتها امل�شتقبلية، 
فاحلياة لي�شت ارتباطًا  
فقط حتدده ورقة يف 
املحكمة بل هو تفاهم 
وتوافق يف خمتلف 
املجاالت العاطفية 
واالجتماعية والقدرة 
على حتمل امل�شوؤولية من 
اأجل تكوين اأ�شرة ناجحة 
و�شعيدة.

 

تختارين ن�سفك 
الآخر

بعد طول انتظار 
وحرية.. 

كيف

ثريا جواد
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ف�صاًل  ن�صتقبل  ب��اردة  �صتوية  ن�صمات  مع 
فهو  وينتظره  يع�صقه  منا  كثري  ج��دي��دًا، 
اجلميلة  املميزة  واملالب�س  االأن��اق��ة  ف�صل 
وبلوزة".  وف�صتان  وب��ال��ط��و  "جاكيت  م��ن 
ففي ال�صتاء بجّوه البارد نتمكن من اختيار 
وارت�����داء ك��ل م��ا يحلو ل��ن��ا م��ن م��ودي��الت 
االأزي��اء  بيوت  قدمت  املو�صم  لهذا  مميزة. 
ال��ع��امل��ي��ة جم��م��وع��ة مم��ي��زة م���ن خمتلف 
املختلفة،  مبوديالتها  ال�صتوية  الت�صميمات 
فنجد تاألقًا للبالطو بالورود املطرزة الرائعة 
عودة  جند  كما  مميزة،  واأناقة  تناغم  فى 
املتعددة  باألوانها  الوا�صعة  للجيوب  كبرية 
"الرتيكو"  الف�صتان  ع��ودة  اإىل  باالإ�صافة 
على  وتطغى  امل��ت��داخ��ل��ة،  ب��االأل��وان  املميز 
املوديالت  من  العديد  ع��ودة   2020 �صتاء 
ال��ك��ال���ص��ي��ك��ي��ة ال��ت��ى حت��م��ل رون����ق ال��زم��ن 

اجلميل.

2اأهاًل 
0
2
0 �����س����ت����اء 

السنة الرابعة عشرة العدد )349( 9 كانون االول 2019 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

89 88



اآلة �شحرية
التي  الرياح(  ا�صمها )جر�س  االآلة  هذه 
يعود تاريخها اإىل 5000 قبل امليالد اأو هو 
هذا تاريخ العثور على بقايا اأول اأجرا�س 
الريح يف ال�صني، ورمبا ا�صتخدمت قبل 
هذا التاريخ بكثري. وتقول االأبحاث اإنها 
يف  ال��ب��دء  يف  ال�����ص��ني،  يف  ا�صتخدمت 
تعزف  اأو  ت��دق  وكانت  حت��دي��دًا  املعابد 
يدويًا اإيذانًا ببدء ال�صالة، ورمبا يف يوم 
املعبد  داخل  اىل  الرياح  دخلت  عا�صف 
وب���داأت االآل���ة ت��ع��زف ل��وح��ده��ا، وال��ذي 
وطاقة  با�صرتخاء  �صعر  اإليها  ا�صتمع 
اأن ن�صح بو�صعها يف  على العمل، فكان 
ونوافذها  اأبوابها  وعند  املنازل  حدائق 
ما  له  وك��ان  االإيجابية،  الطاقة  جللب 
املعابد  الرياح  اأجرا�س  وغ��ادرت  اأراد. 

واأ�صبحت �صرورية يف املنازل.
اأخ��رى،  تاريخية  اأبحاث  اإىل  وا�صتنادًا 
فاإن هذه االآلة كانت معروفة يف مناطق 
اآالف  ال��ق��دمي وقبل  ال��ع��امل  اأخ���رى م��ن 
كانت  فقد  اأخرى،  ملهمة  ولكن  ال�صنني، 
تعلق يف احلقول الإخافة الطيور واإبعادها 
يف  ناجحة  كانت  ورمب��ا  املحا�صيل  عن 
اأكرث من خيال املاآتة الذي  مهمتها تلك 

ال يخيف �صمته وجموده الطيور.

انتباه
التي  الب�صيطة  االأمور  بني  بب�صاطة، من 
ال جتلب انتباهنا، كما كتبت يف املقدمة، 
ولنبتعد  مقدمتها،  يف  االآل��ة  ه��ذه  تقف 
قدمتها  ال��ت��ي  ال�����ص��ي��ئ��ة  ال�����ص��ورة  ع��ن 
الرعب  اأف���الم  يف  االأم��ريك��ي��ة  ال�صينما 
هذه  تتحول  االأف���الم  ه��ذه  ففي  عنها، 
فلم  ويف   ، �صر  اأداة  اإىل  الرقيقة  االآل��ة 
القاتلة  الفلم  بطلة  تقدم  ا�صمه  ن�صيت 
خططت  التي  املراأة  لتعلقه  رياح  جر�س 
اإىل  الدليل  ويكون  نافذتها،  عند  لقتلها 

االأخري  ولي�س  االأفالم  واآخر هذه  بيتها، 
هو ) wind chimes- جر�س ريح 
اأنتج يف 2014 واإن كان الرعب  ( الذي 

فيه ال يقا�س باالأفالم االخرى.
االأف���الم  ه��ذه  ف���اإن  املتوا�صع  راأي���ي  يف 
اإمنا  فقط،  واالأرب��اح  للم�صاهدة  لي�صت 
لالإ�صاءة اإىل التقاليد ال�صرقية اجلميلة 
اإىل  للبال  املريحة  احلياة  ُا�صلوب  ودفع 
كثريًا  ال�صخ�س  يتعب  مت�صارع  اأ�صلوب 
عليه  وي�صعب  الدوام  على  قلقًا  ويجعله 

اتخاذ القرارات امل�صريية، اأحيانًا..

عزف الريح
للطاقة  ح��ي��ث  ال�صيني،  امل����وروث  يف 
ال��ك��ب��ري يف حت�صني  االإي��ج��اب��ي��ة دوره����ا 
هذه  ف��اإن  ال��واق��ع،  ويف  احلياة،  ُا�صلوب 
م��وروث��ات  غالبية  يف  م��وج��ودة  الطاقة 
تقاليده..  ح�صب  جمتمع  ك��ل  ال�صرق، 
ال�صرق  جمتمعات  تتبادل  اأن  باأ�س  وال 
تقاليدها نحو حياة اأف�صل تعتمد الطاقة 

االإيجابية، وبالتايل الت�صامح واملحبة.
قطعًا يرعبنا هدير الرياح يف العوا�صف، 
الريح وجتعل  لنا  تعزف  االآلة  لكن هذه 
ممتلئًا  ه��واء  ن�صمة  اأ�صغر  م��ع  البيت 
ب�����ص��وت رخ��ي��م ن��اع��م ي��رغ��م��ن��ا على 
خامات  من  ت�صنع  والأنها  اال�صرتخاء.. 
خمتلفة، فاإن االأجمل �صوتًا هي املعدنية 
بالن�صبة يل وللخ�صبية �صوت اآخر اأ�صعره 
من  االإيجابية،  الطاقة  وجللب  حنينًا. 
الريح  جر�س  تعليق  يتم  اأن  امل�صتح�صن 
الباب  عند  اأو  ال�صرفة  اأو  احلديقة  يف 
من  ال�صرقي  اجل��ن��وب  يف  ال��ن��اف��ذة  او 
نافذة  توفر  لعدم  واإن كان �صعبًا  البيت 
بع�س  لكن  ال�صرق.  ففي  مثاًل،  باب،  اأو 
مع  يتعاملون  االإيجابية  الطاقة  خ��رباء 
جر�س الريح ا�صتنادًا اإىل خامة �صنعها 
لذلك  للطبيعة،  ا�صتجابتها  واختالف 

من  امل�صنوع  تعليق  يتم  اأن  ين�صحون 
البيت  م��ن  الغربي  ال�صمال  يف  امل��ع��دن 
وهذه  ال�صرقي..  اجلنوب  يف  واخل�صبية 
للرياح،  عزفها  عن  ف�صاًل  االأج��را���س، 
البيت  اإىل  جمالية  مل�صة  ت�صيف  فهي 

وت�صبح قطعة ديكور مطلوبة.

ا�شنعيها بنف�شك
خ��ام��ات  م��ن  ال��ري��اح  اأج���را����س  ت�صنع 
وفخارية  وزج��اج��ي��ة  معدنية  خمتلفة 
ع��ب��ارة عن  ت��ك��ون  م��ا  وغ��ال��ب��ًا  وخ�صبية 
اأنابيب خمتلفة االأطوال واالأحجام ويتم 
ح�صابات  اإىل  ا�صتنادًا  اأجزائها  ت�صكيل 
القدم  مند  �صانعوها  بها  برع  هند�صية 
لتمنح االأ�صوات املو�صيقية الرقيقة كلما 
توفرها يف  ول��ن��درة  ال��ري��اح.  بها  م��رت 
االأ�صواق العراقية، ن�صتطيع اأن ن�صنعها 
يختلف،  �صوتها  اأن  �صحيح  البيت،  يف 
لكنها متنح املتعة والراحة نف�صها ورمبا 

اأكرث الأنها من �صنع اأيدينا..
من  ري���اح  ج��ر���س  ن�صنع  اأن  ن�صتطيع 
امل�صروبات  لقناين  املعدنية  االأغ��ط��ي��ة 
ال���غ���ازي���ة، ت��ث��ق��ب ه����ذه االأغ���ط���ي���ة من 
نايلون  خ��ي��وط  منها  ومت���رر  اجل��وان��ب 
خمتلفة االأط��وال واالأل��وان ومن ثم يتم 
عمل ثقوب حول غطاء علبة حليب كبرية 
وثقبني و�صطه وتعلق خيوط النايلون يف 
يف  متينة  وخ��ي��وط  اجل��ان��ب��ي��ة  ال��ث��ق��وب 
اجلر�س  وي�صبح  الو�صطيني  الثقبني 
عند  او  احل��دي��ق��ة  يف  للتعليق  ج��اه��زًا 
القناين  اأغطية  ا�صتبدال  وميكن  الباب 
يف  واملتوفرة  امللونة  البحرية  بالقواقع 
اأن ن�صنع جر�صًا من  وباإمكاننا  ال�صوق. 
اأن  وال�صيما  اأي�صًا،  الر�صا�س،  اق��الم 
خمتلفة  باأقالم  ناأتي  زاهية،  األوانًا  لها 
بغطاء  نهاياتها  من  ونعلقها  االأط���وال 

علبة احلليب..

اأج�������را��������س 
ال��������ري��������اح 

مما ال�شك به اأن اأمورًا �شغرية 
قد ال جتلب انتباهنا، لكنها متنح 
الكثري من الطاقة االإيجابية 
للبيت، وبدورها متنح اال�شرتخاء 
الذي ي�شاعد على التعامل مع 
متاعب احلياة خا�شة بعقالنية 
ومواجهتها بهدوء.
ان�سام ال�ساجلي

مو�سيقى
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يف يوم زارتني �سديقة يف البيت، اعتذرت 
اأمي منها ودخلت غرفتها لرتتاح، بقينا اأنا 

وهي وتناولنا موا�سيع عدة، ثم �ساألتني ملاذا 
مل اأتزوج اإىل الآن، وذّكرتني باأنني �سارفُت 

على الأربعني من عمري، اأجبتها... كيف 
اأترك اأمي واأتزوج؟؟

امليزان 

امليزان 

يف

يف رجاء خ�سري

لكنها  ما�صابه،   اأو  فعاًل  جرمية  لي�صت  هي  )مالحظة: 
معنويًا جرمية بحق االإن�صانية(

عجزُت اأن اأر�صم طريقي امل�صتقبلي، وها اأنا اأر�صم طرقات 
مت�صابكات بال و�صوح وال دليل يو�صلني اىل غايتي، فكرُت 
االإجابة  اأعرف  مل  اأين  واالأ�صواأ  اأنا،  ف�صيلة  اأية  من  مرارًا 

التي حريتني ل�صنوات. التتهمونني باأنني بلهاء،

الإن�����س��ان��ي��ة
ج������رمي������ٌة ب���ح���قِّ 

خ�صيُت طرح املو�صوع على اأمي لئال تفكر باأنني تعبُت من 
ورعايتنا،  تربيتنا  يف  عمرها  اأفنت  التي  وهي  رعايتها، 
ا�صت�صرتهن  وفعاًل  اأواًل،  �صقيقاتي  مع  اأحتدث  اأن  وفكرت 
مبا اأفكر فيه، وراأيت االمتعا�س على وجوههن وباأنهن غري 
يبقى  ومْن  يرعاها  مْن  اأمي  وال�صبب  ذلك  على  موافقات 

معها...
حتدثت مع �صديقتي)....( التي ن�صحتني اأن اتفق معهن 
واجب  عليهم  اإخوتي  فيهم  مبن  فاجلميع  اأمنا،  لرعاية 
الكبرية  اأختي  بيت  يف  فقط.  اأن��ا  ولي�س  باأمنا:  الأهتمام 
املو�صوع  وطرحُت  جميعًا  اجتمعنا  اأم��ي  علم  عن  وبعيدًا 
عليهم... مل يدعني �صقيقي الكبري اأكمل، قال هل تريدين 
الزواج واأنِت يف االأربعني من عمرِك! اأمل تفكري باأمنا، ومل 
اأعرف من اأين اأتتني اجلراأة الأقول له وللجميع: واأنتم ماذا 
اأمكم مثلما هي اأمي، كل واحد منكم  قدمتم الأمكم، هي 
بعد  بي،  تفكروا  اأمل  واأوالد:  عائلة  له  واأ�ص�س  طريقه  �صق 

عمر طويل الأمي، ماذا �صيكون م�صريي بعدها؟
مل تفكروا بي جميعًا، ماتريدونه مني اأن اأرعى اأمنا واأ�صهر 

عليها، وهذا واجب اجلميع. عدت 
من  ا�صتغربت  وبكيُت،  اأمي  اأح�صان  يف  الأرمتي  بيتنا  اإىل 
اأجبها  و�صاألتني عن �صبب حزين وبكائي، مل  موقفي هذا 
اأخي  ومعها  الكربى،  اأختي  لكن  م�صاعرها،  على  خ�صية 
االأكرب، اللذين حلقا بي قاال لها... تريد اأن تتزوج وترتكك!
اأ�صكتنا جميعًا حينما  اأمي  بيننا، �صوت  نقا�س عنيف  دار 
�صيء:  ب��اأي  نحوي  تق�صر  مل  اأنها  ثم  القرار،  لها  قالت: 
تاأتون لزيارتي بني فرتة  اأبنائي؟  يا  واأنتم ماذا فعلتم يل 
التعرفون  اأمر�س،  متى  التعرفون  املنا�صبات،  يف  واأخ��رى 
من  فقط  هي  واملر�س،  الوحدة  جراء  معاناتي  عن  �صيئًا 
حتملتني طوال هذه ال�صنوات، واالآن متنعونها من العي�س 

كما تعي�س الفتيات لتحقق اأحالمها مع مْن اختارها وهي 
بهذا العمر.

وقلت  واحت�صنتها،  بها  حلقُت  غرفتها،  ودخلت  تركتنا 
�صمعه  اأجابت وب�صوت عاٍل  اأبدًا،  اأمي  يا  اتركك  لن  لها: 
ب��ي...  التفكري  واأن  ب��ال��زواج  اأن�صحك  اأن��ا  ال،  اجلميع: 
الباقية،  �صنواتك  يف  ترتاحي  اأن  لك  واآن  كثريًا  �صحيِت 

ولكن اقرتحي عليه اأن تعي�صا معي!!
مِلا  ومعار�صني  متذمرين  بيتنا  من  اإخ��وت��ي  جميع  خ��رج 

اقرتحته اأمي...
حدثتُه يف اليوم التايل بتفا�صيل حياتي ورغبة اأمي و...و...

�صاألني منُذ متى طلبُت يدك للزواج؟ 
اجبتُه: منذ فرتة!!

قال: حينما مل ترِدي علّي ظننتك ال تقبلني بي! لذا خطبُت 
فتاة اأخرى ونحن ن�صتعد للزواج.

هذا  اأواجه  كيف  بخطواتي  اأتعرث  واأنا  مكتبِه  من  خرجُت 
املوقف؟ ماذا �صاأقول الأمي؟

كيف �صاأواجه نف�صي وكيف اأقنعها باأن فر�صتي االأخرية قد 
�صاعت مني؟

ليفرح اإخوتي باخلرب هذا،
يدفعن  مم��ن  جمتمعنا،  يف  مثلي  وامل��ئ��ات  اأن���ا  والأب��ق��ى 
الذين  وال�صقيقات  االأ�صقاء  بقية  الأنانية  ثمنًا  �صنواتهن 
يبنون �صعادتهم وراحتهم يف �صبيل �صياع فر�س ال�صعادة 

والراحة ملثِلنا يف احلياة...
لنا اهلل... لنا اهلل

يل  الح  وف��ج��اأة  ج��ان��ب.   ك��ل  م��ن  بخيوطه  يلفني  فالليل 
اأ�صعرين بال�صعادة واالأمان وبداأت اأرى  �صوء الفجر الذي 
التي  النهاية  يل  وتو�صحت  ا�صتباكاتها  فّكت  قد  طرقاتي 

امتناها... فهل اأ�صلها ب�صالم؟
اأهلي،  و�صط  �صعيدة  طفولة  ع�صت  خافت:  ب�صوت  قالت 
يف  اتلكاأ  جعلني  دالل  ال�صغرى،  لكوين  املدللة  كنُت  اإذ 
درا�صتي ل�صنوات، لكنني وا�صلتها بعد اأن راأيُت �صديقاتي 
قد دخلن كليات خمتلفة. ثابرُت على الدرا�صة ومب�صاعدة 
اأمي ا�صتطعت اإكمال درا�صتي االإعدادية ثم ُقبلت يف اإحدى 
اجلامعات القريبة من بيتنا. فرحنا اأنا واأمي بذلك كثريًا، 

بعد  وحيدة  اأمي  وبقيت  جميعهم  تزوجوا  قد  اإخوتي  الأن 
اأكملُت  لذا وقعت علّي م�صوؤوليتها ورعايتها،  وفاة والدي، 
اجلامعة ووجدُت فر�صة عمل يف اإحدى الدوائر ومب�صاعدة 
من�صبًا  تتبواأ  كانت  التي  خالتي  ابنة 
ف��ي��ه��ا، ك��ن��ت اأق����ول الأم���ي ه���ذا بف�صل 

دعائك يا اأمي...
والبيت  العمل  يف  تن�صب  حياتي  كانت 

مع اأمي...
ويذهنب  اأم��ي  وروؤي���ة  لزيارتنا  ي��اأت��ني  فكن  اأخ��وات��ي  اأم��ا 
بال�صوؤال  يكتفون  الذكور  واإخوتي  معها،  الأنني  مطمئنات 
ل�صويعات  ي��اأت��ون  حني  املنا�صبات  با�صتثناء  هاتفيًا  عنا 

ويذهبون...
منها  اأم��ي  اع��ت��ذرت  البيت،  يف  �صديقة  زارت��ن��ي  ي��وم  يف 
موا�صيع  وتناولنا  وهي  اأنا  بقينا  لرتتاح،  غرفتها  ودخلت 
عدة، ثم �صاألتني ملاذا مل اأتزوج اإىل االآن، وذّكرتني باأنني 
اأترك  كيف  اأجبتها...  عمري،  من  االأربعني  على  �صارفُت 

اأمي واأتزوج؟؟
وبك  بها،  اإخوتك  بقية  يفكر  مل  مل��اذا  وب�صراحة:  قالت 

اأي�صًا...
خرجت وبقيت اأنا مع اأفكاري، لقد زرعت يّف �صيئًا ما: لقد 
تفجرت اأنوثتي ال�صامتة وا�صتاق القلب اىل رفيق اأح�ُس بِه 

ويحبني واأحبُه، اإذن.. ال�صديقة فكرت بي ومب�صتقبلي!
ملاذا اإذن اإخوتي واأخواتي مل يفكروا مثلها؟ بعد اأيام من 
هذا اللقاء جاء اأحدهم اإيّل يف مكتبي اأعرف اأنه موظف يف 
ق�صم اآخر، طلب مني االإذن يف حمادثتي، عرفُت اأنه يرغب 
طلبُت  فورًا،  الأهلي  ف�صيتقدم  وافقت  اإذا  واأنني  زوجة  بي 
منه اأن يدعني اأفكر باالأمر، وا�صتذكرت ما قالته �صديقتي 

)كلما تقدمت الفتاة بالعمر تقُل فر�س زواجها(...
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واهلل اعلم 

تاأثري يوم امليالد  

العقرب الثور

الميزان

الحوت العذراء

الجوزاء

الدلو

القوس

الحمل

االسد

الجديالسرطان

توقعات االبراج االسبوعية

اعداد/ علي البكري

مرحلة  دخ��ل  التكويني  اأفقكم 
التغري نحو اأجواء احلظ وحتقيق 
�صيلم�س  كما  �صخ�صي،  اإجن��از 
اإ�صارات  الكثري منكم ذلك عرب 
ت��اأت��ي م��ن خ���الل ال��ع��م��ل وامل���ال 
وامل�صاكل  ال�صغوط  والتخل�س من  وال�صفر  والعاطفة 
يف  ال���ربج.  ه��ذا  مواليد  م��ن  بالكثري  ع�صفت  التي 
باالآمال  ومفعمة  مليئة  اأج��واء  جتتازون  اأنتم  املقابل 

الأجل التغيري.
يف  ت�صعكم  التكوينية  طبيعتكم 
نظر  ببعد  يتمتعون  الذين  مقدمة 
التحكم  كيفية  يف  ت��دب��ري  وق����وة 
باملال واحلر�س على حتويل الواقع 
واع����د ميكن  واق����ع  اىل  ال�����ص��ل��ب��ي 
اال�صتفادة منه، كما اأن لديكم القوة والقدرة على مقاومة 
يف  العناد  تقليل  عليكم  فقط  معها،  والتعاي�س  ال�صغوط 

بع�س املواقف. 

الإح�����داث بع�س   ف��ر���ص��ة مم��ك��ن��ة 
ال��ت��ع��دي��الت ال��ت��ي ت�����ص��اع��دك��م يف 
من  ت��خ��ل�����ص��ك��م  اال����ص���ت���م���رار يف 
تدريجي  ب�صكل  العراقيل  بع�س 
املطالب  بع�س  على  واحل�����ص��ول 
املحدودة من هذا الوقت و�صاعدًا، 
للقيام  وفر�صة  وم�صجعه  اإيجابية  باأجواء  تتمتعون  انتم 

مببادرة يف اجلانبني املايل والعاطفي .

ين�صغل الكثري منكم يف البحث عن 
اأعمال جديدة والبع�س يبحث عن 
فر�س احل�صول على درا�صة عليا 
او ال�صفر املرتبط بتغيري االإقامة. 
اأ���ص��ب��ح��ت��م ق��ري��ب��ني م��ن حت��والت 
العاطفي  اجلانب  اأما  اأف�صل.  مواقع  يف  ت�صعكم  مهنية 
فعليكم االنتظار لفرتة قليلة للتحرك نحو فر�س الزواج 

ملن تعطلت مبادراته خالل االأيام املا�صية.

بكم  قد حتيط  اليوم  هذا  تكوينيًا 
وقد  جانب  م��ن  اأك��رث  يف  املتاعب 
ما  متزايدة  �صغوط  حتت  تبدون 
�صلبية.  فعل  ردود  يف  يت�صبب  قد 
والهدوء،  بال�صرب  التحلي  عليكم 
اأثناء تواجدكم يف اأماكن العمل اأنتم تقرتبون من اأجواء 
له  تكون  البيت  قد  اأم��ور  االن�صغال يف    . مهنية جديدة 

احل�صة االأكرب خالل هذا الوقت.

للح�صول  اأنف�صكم  على  االع��ت��م��اد 
ال�صخ�صية  امل��ط��ال��ب  ب��ع�����س  ع��ل��ى 
حتتم موا�صلة حترككم وطرق اأبواب 
مكانتكم  ا�صرتجاع  اأجل  من  جديدة 
فقدمتوها  التي  واملكا�صب  املهنية 
مع  اجل��دل  وت��رك  املحاولة  تكرار  و  ال�صابق  الوقت  خ��الل 
من  النتقاد  تتعر�صون  قد  املثابرة.  عليكم  فمازال  الزمالء 

قبل رئي�س العمل نتيجة و�صاية من اأحد العاملني معكم. 

اأنتم بانتظار عودة طاقتكم التكوينية 
االأ�صبوع  هذا  خالل  تدريجي  ب�صكل 
وال��ت��ح��رر م��ن ال��ق��ي��ود وال��ع��راق��ي��ل 
واالبتعاد عن بع�س االأ�صدقاء الذين 
التي  الفرتة  خ��الل  معكم  يقفوا  مل 

تعر�صتم فيها ملواقف تتطلب وقوفهم معكم.  
خالل  وجت���اوزه  حتمله  عليكم  م��ايل  �صغط  هناك 
االآخرين  كفالة  وع��دم  القادمة  اخلم�صة  االأ�صهر 

ماليًا.    

مع  املواجهة  جتنب  عليكم  اليوم  ه��ذا  يف 
ال�صريك العاطفي بكل الطرق كي ال ت�صبب 
بهدم  ينتهي  وت��وت��ر  نف�صية  متاعب  لكم 
اأو من ارتبط عن قريب،  حياتكم الزوجية 
اأفقكم  تدور يف  املتاعب  الكثري من  فهناك 
التكويني  قد ت�صعكم بعيدين عن التوافق. 
للتحقيق  قابلة  وع��ود  على  احل�صول  يف  ينجح  قد  البع�س 

�صرط اأن تكون مبادراتكم يف طي الكتمان.

االأجواء التكوينية تعطيكم فر�صة للتفكري 
لنمو  ج��دي��دة  م��واق��ع  واخ��ت��ي��ار  بتجربة 
وتطور حياتكم تتنا�صب والتحوالت املهمة 
املقبلة  يف حياتكم خالل االأ�صهر املقبلة، 
مهني  تغري  اأم���ام  اأنف�صه  يجد  الكثري 
عليكم  لذا  مهم،  درا�صي  اأو  واجتماعي 
عمل  نوعية  اختيار  يف  تنجحون  الفر�صة.  تفويت  عدم 

جديد قد يكون يف جمال التعليم او الكتابة ال�صحفية.

عمله  مبوا�صلة  منكم  الكثري  يرغب  ال  قد 
نتيجة مزاجه املتذبذب والرغبة يف تفريغ 
م�صتقر.  غري  جتعله  التي  التوتر  �صحنات 
بهدوء  االأم���ور  وخ���ذوا  ل�صحتكم  انتبهوا 
ب��ع��ي��دًا ع��ن ���ص��م��اع راأي االآخ���ري���ن ك��ي ال 
تف�صدوا على اأنف�صكم تدخلهم املبا�صر يف حياتكم. اأنتم االآن 
يف و�صع يعد االأكرث �صعوبة من الناحية التكوينية وجتنب اأي 

نوع من املبادرة واالكتفاء مبراجعة خطواتكم.   

تتهياأ من حولكم الكثري من الفر�س التي 
الروتينية  االأج��واء  من  خروجكم  تدعم 
ابتعاد  بعد  واالن���ع���زال  ل��ل��وح��دة  وامل��ي��ل 
ومقربيه  اأ���ص��دق��ائ��ه  ع��ن  منكم  الكثري 
وت��غ��ي��ري يف  اإىل دع����م  ب��ح��اج��ة  ،ان���ت���م 
اأ�صاليب العمل كي تتوافق مع ظرفكم احلايل. البع�س قد 
العالقة  االأوراق  بع�س  يتابع  اأو  ر�صمية  موؤ�ص�صات  يراجع 

واملتاأخرة. 

النف�صية  احلواجز  من  الكثري  تخطي  عليكم 
هدر  عن  واالبتعاد  الأنف�صكم  �صنعتموها  التي 
وقتكم دون فائدة و املحافظة على �صحتكم اأو 

�صحة اأحد اأحبائكم. 
دون  ل��الآخ��ري��ن  امل���ال  اإق��را���س  ت��رك  عليكم 
�صمان فقد تتعر�صون لعملية ن�صب واحتيال فكونوا اأكرث حذرًا. 
الفرتة  خ��الل  العاطفي  االرت��ب��اط  فر�س  ت�صيعوا  ال  عاطفيًا 

املقبلة. 

كيف ترتبط حياة املولود بيوم امليالد ؟
تاأثري يوم)22( يف حياة املولود: 

تغريات م�صتمرة. 
التواجد ميدانيًا. 

روح القيادة وا�صحة. 
عدم اال�صتقرار. 

مواكبة التطور امل�صتمر. 
عدم اخلوف واملبادرة و�صرعة رد الفعل. 

العي�س بعيدًا عن مكان الوالدة. 
املهام الكبرية يف احلياة واملواجهة. 

االأ�صوات اجلميلة. 
االأطباء وال�صيا�صيون نتاج جيد لهذا اليوم. 

..........................................
تاأثري يوم )8...17...26(

ان�صغال هذا املولود باالآخرين اأكرث من اهتمامه 
بنف�صه.

ال�صرب واملثابرة وطول فرتة الو�صول للهدف.
اجلدية وعدم التهاون يف ما مطلوب منه.

روؤ�صاء  منهم  وحفظه  املال  على  النا�س  اأحر�س 
املوؤ�ص�صات املالية. 

.............................................
تاأثري يوم) 14(

�صعوبة اال�صتقرار. 
�صرعة اتخاذ القرار. 

التذبذب يف اإيقاع احلياة .
املبالغة يف رد الفعل. 

العفوية.
احلما�س وروح املرح.

اأ�صحاب املهارات الفكرية واليدوية
..........................................

تاأثري يوم )11(
قوة ال�صخ�صية واحلزم.

حدية التعامل ومزاجية عالية.
دقيق وكثري االحرتا�س من االآخرين.

�صعوبة التاأقلم مع ال�صريك.
واأزواج  ن��اج��ح��ون  واأط���ب���اء  ع�����ص��ك��ري��ون  ق����ادة 

مزاجيون.
..................................

اإعداد:علي البكري

اأزي��اء  م�صممة  ال�صورة  1-�صاحبة 
عراقية عاملية 

2-م���ت�������ص���اب���ه���ة، االأر���������س ال��رط��ب��ة 
املنخف�صة

3-ن�����ص��ف رات���ب، م��ن اأف���الم النجم 
حممد �صعد

4-دولة اأوروبية، حرف جر
5-من املهن )م(، النخل )مبعرثة(

6-عك�س حرام، من امل�صايف
عراقية  اأحذية  ماركة  الطيور،  7-من 

�صابقًا )م(
8-عاملة فلك لبنانية )م(، ن�صف بتول

االآن  احل���ل���ي���ب،  م�����ص��ت��ق��ات  9-م�����ن 
باالإجنليزية

10-علم موؤنث )م(، مت�صابهة

1-من اأهوار العراق
2-مطربة لبنانية

3-دول )م(، اأبو الب�صرية
4-م���ت�������ص���اب���ه���ة، م��ط��رب��ة 

خليجية 
5-مفرد اأكنان 

6-ممثلة يونانية بطلة فيلم 
الر�صالة االأجنبي

تفيد  التي  االأ�صجار  7-م��ن 
اأوراقها لعالج نزلة برد

8-من اأغاين را�صد املاجد، 
مت�صابهة

9-علم موؤمث
10-ن�������������ادي ك�������رة ق����دم 

اإجنليزي

عموديافقي

اعداد/ ثريا جواد

حل العددال�سابق

الكلمات املتقاطعة

م�������ن ط�������رائ�������ف ال����ف����ن����ان����ني
-يحكى اأن الرحابنة ذهبوا اإىل القاهرة 

لتغني فريوز  ال�صادات  اأنور  الرئي�س  اأيام  يف 
من  جاء  احلفلة  بدء  وقبيل  امل�صارح،  اأحد  على 

اأمنية  الأ�صباب  تبديله  مت  قد  مكانها  ب��اأن  يخربهم 
هذا  الرحباين  عا�صي  فرف�س  الرئي�س.  بال�صيد  تتعلق 

التغيري املزاجي يف املوعد، وقرر اإلغاء احلفلة! 
ومما يرويه املرحوم جناة ق�صاب ح�صن اأن االأخوين عا�صي ومن�صور 
العظيم«،  »النهر  عنوانها  امل�صرية  لالإذاعة  ق�صيدة  كتبا  الرحباين 
الرقيب  تدور. اعرت�س  النيل وعن طاحونة على �صفافه  تتحدث عن 
االإذاعي قائاًل: ال توجد طاحونة على النيل، ارفعا هذه اجلملة. فرد 

عليه عا�صي الرحباين: بل اأنتم �صعوا طاحونة على النيل!
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خ�سري احلمريي

اأ�صارحكم باأن نف�صي االأّمارة )بال�صوء( قد حدثتني مرارًا اأن اأترك ر�صم 
فن  تعرفون  كما  فالكاريكاتري  ال�صيا�صي،  التحليل  اىل  واأجته  الكاريكاتري 
حمفوف باملخاطر، وعائداته املادية واملعنوية التتنا�صب على االإطالق مع 
اجلهد الفني والفكري املبذول فيه، وباإمكان اأي رئي�س حترير اأن ُي�صرحك 
بالقنافذ بجرة )اأمل(، وهذا الو�صع الُيقارن طبعًا مع كنز التحليل ال�صيا�صي 
مبنافذه املتعددة واملتجددة، ومبردوده الباذخ، حيث ال يتطلب االأمر �صوى 
قاط ورباط وم�صطلحات بّراقة باالإ�صافة اإىل حزمة من املعلومات العامة 
ومتابعة )اأو اختالق( ملا يجري على م�صرح ال�صيا�صة وكوالي�صها، والباأ�س 

من االدعاء باأنك ت�صتقي معلوماتك من م�صادر خا�صة لن تبوح بها.
طبعًا،  اللحوح  حديثها  اأتفهم  واأنا  اأف�صل،  بدخٍل  االأّم��ارة  نف�صي  حدثتني 

ولذلك حزمت اأمري على مطاوعتها، غري اأين القادم من ) فن( الميار�صه 
طوابري  اأمامي  وجدت  عي�صهم،  بلقمة  املجازفني  من  حمدود  عدد  �صوى 
والقانونيني  والريا�صيني  ال�صيا�صيني  املحللني  من  اآخر  لها  ولي�س  اأول  لها 
والنف�صيني املخ�صرمني واملبتدئني مل اأ�صتطع اأن اأجد يل بينهم موطئ قدم، 
وقد ت�صّلحوا بالئحة طويلة من اأرقام امل�صوؤولني واأرقام القنوات الف�صائية 
واأ�صماء املحاورين يف برامج التوك �صو، وهم يتبارون بخرباتهم امل�صفحة 
اأو  موقف  لكل  املقابلة  املكافاأة  وقيمة  وتقلباتها  القنوات  توجهات  حول 
�صلتها  ع��ن  النظر  بغ�س  وال��واق��ع(  )باحلقيقة  برتنيمة  ي��ب��داأ  ت�صريح 

باحلقيقة والواقع!!
ولذلك.. رّديت وجدامي تخط حرية وندم!!
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مهمًا  لي�س  فذلك   24 الريا�صية  العربي  اخلليج  دورة  نتائج  تكن  اأيًا 
ال�صيا�صية  جوانبه  بكل  الريا�صي  احلدث  نقراأ  اأن  هو  املهم  متامًا، 

واالقت�صادية واالجتماعية وحتى الثقافية.
بداأت م�صكالت امل�صهد العراقي منذ �صبعينات القرن املا�صي عندما 
بداأت االأطروحة القومية العربية باالأفول، واإن بقي �صبية عبد النا�صر 
يحاولون تقا�صم جاذبيته اجلماهريية يف االأقاليم العربية، لكن هذا 
االأفول كان دافعًا للبحث عن البدائل الواقعية لفكرة الوحدة العربية 
يف  تكمن  البدائل  وكانت  اليوم،  وامل�صتحيلة  حينها  امل�صتحيلة  �صبه 
يتحدثون  العرب  العربية �صار  الوحدة  فبدل  الفكرة احللم،  ت�صغري 
عن اأقاليم مناطقية مع انكفاء الدور امل�صري، وال�صيما بعد اتفاقية 
كامب ديفيد، فظهرت بقوة جتمعات مناطقية كدول اخلليج العربي 
حلم  انتابت  التي  الهّنات  من  متامًا  تخُل  مل  لكنها  العربي،  واملغرب 

الوحدة العربية ال�صاملة امل�صتحيلة.
فقد ظل التناف�س املتحول اإىل عداوات يتحكم بهذه التجمعات وظلت 
ال�صطح  على  ظهرت  ما  �صرعان  التي  امل�صيطر،  االأك��رب  االأخ  اأ�صرية 
االإقليمية،  التجمعات  ا�صتبعاد دول عربية رئي�صة من هذه  اإىل  واأدت 
فدفعها اإىل البحث عن جتمعات تلفيقية مثل جمل�س التعاون العربي 
الذي �صمَّ دواًل غري من�صجمة اإال �صكليًا لتكون بدياًل لال�صتبعاد الذي 

مار�صته دول اخلليج مثاًل للعراق واليمن.
على  اعتمادًا  ريا�صيًا  واليمن  العراق  العربي  اخلليج  دول  قبلت  لقد 
ال�صيا�صي  للح�صور  بدياًل   اأرادتها  وكاأنها  وتاريخية  عوامل جغرافية 
الذي  تام،  ب�صكل  لقبولها  لكنها بقيت راف�صة  امل�صرتك،  االقت�صادي 
لو ح�صل فلرمبا كان حاًل ملطّبات كبرية عانت وتعاين املنطقة منها 

حتى اليوم.
لقد عانت املنطقة معاناة �صديدة من هذا الت�صظي وكان ميكن لتكامل 
اأن ينهي التدخالت اخلارجية واأن تنتع�س التنمية فيها  دول املنطقة 

جميعًا مبا �صرف على احلروب واحلماية االأجنبية من الرثوات.
لقد اأعاد احلدث الريا�صي اخلليجي هذا الت�صاوؤل اإىل عقول عربية 

تخاف الت�صاوؤل والتفكري.

العراق خليجيًا..
هل تقبل ال�سيا�سة ما قبلته الريا�سة؟

د. علي ال�ساله    �ساعر بابلي


