
alshabaka aliraqya

جملة ا�شب�عية عامة ت�شدر "ن�شف �شهرية م�ؤقتا" 
 alshabaka aliraqyaعن �شبكة الإعالم العراقي

magazine.imn.iq
ال�شاحلية/ �شبكة العالم العراقي للم�شاهمة عرب النرتنيت:

editor@magazine.imn.iq
العالن:

Adver@magazine.imn.iq2006 رقم اليداع يف دار الكتب وال�ثائق ببغداد 895  ل�شنة

ال�شنة اخلام�شة ع�شرة/ العدد

)351( 
2020 الثاين  كان�ن   12

تخليداً لذكراه تراأ�س حتريرها
الراحل جمعة احللفي

ح�شن العاين
اأمنيات العام 

اجلديد 

نرمني املفتي
ب��ع��د خ��راب 

الب�شرة

جمعة الالمي
ال���ك��������ش���ج   

اجلن�بّي

ع���ام���ر ب��در 
ح�ش�ن

هذا  ���ش��رك��اء 
العار!

علي ال�شاله

2020

كاريكاتير العدد

26

38

28

18
مب�شاركة الفنانني العراقيني.. انطالق 

"مهرجان امل�شرح العربي" بدورته  اجلديدة

غالف العدد

ملف العدد

الغالف
Afb :ت�ش�ير

لط����يف العاين ..
رائد الف�ت�غراف العراقي

هكذا اأنقذ الأب اأن�شتا�س ماري الكرملي 
منارة �ش�ق الغزل 

نبئت اأنك 
تطلي البي�ت

فن�ن

ثقافة

فن�ن

12
مع �إطاللة كل عام تتجدد �لأمنيات، يتحقق بع�ضها وتظل �أخرى جمرد 

�أمنيات، ويف بلد ل تفارق �أعو�مه ر�ئحة �ملوت، يبقى �لأمن و�ل�ضالم 
و�حلياة �حلرة �لكرمية �أغلى �لأمنيات، غري �أن �لأقد�ر ماز�لت تعاند 

هذ� �ل�ضعب �ملقتدر وت�ضر على ت�ضليمه من حمنة �إىل �أخرى، لكنها 
لن تتمكن من �أن تطفئ جذوة �لأمل �ملتقد بوطن ت�ضوده قيم �لعدل 

و�مل�ضاو�ة.

مدير التحرير

املدير الفني
مازن رحيم

الت�شحيح اللغ�ي
كاظم ابراهيم

مدير ق�شم التحرير
د.ح�شن عبد را�شي

مدير التحرير
ي��شف املحمداوي

رئي�س التحرير

نرمني املفتي

80خيال
العام  يف  الب�صرة  مواليد  من  التميمي،  الإبراهيمي  علي  حممد  جعفر  جمال 
املهند�س  مهدي  اأبي  البطل  املجاهد  لل�صهيد  احلقيقي  ال�صم  هو  هذا   ،1954
اآثر كر�صي اجلهاد على منا�صب ال�صيا�صة التي كان ي�صتحقها عن جدارة  الذي 
و�صرف ملا عرف عنه من نزاهة وعّفة وخلق رفيع. ح�صل يل ال�صرف اأن األتقي 
هذا البطل يف العام 2010 واأجري معه حوارًا مو�صعًا و�صريحًا تناول العديد من 
مفردات حياة هذا النجم ال�صاطع يف �صماء البطولة احلّقة التي لميكن لأية لغة 
املهند�س.  خا�صها  التي  وال�صولت  الت�صحيات  حلجم  الورق  على  ترتجمها  اأن 

بغداد،  الهند�صة جامعة  كلية  بكالوريو�س  لكونه  اعتباطًا  باملهند�س  يلقب  هو مل 
ف�صاًل عن كونه بكالوريو�س علوم �صيا�صية، ومل متنحه تلكما ال�صهادتان ما منحته 
�صوح املنازلة مع الطاغية هّدام وكيف كان يطيح بجالوزته الأقزام على جميع 
اجلبهات، ثم خط باأحرف املجد قيادته لأبطال احل�صد ال�صعبي يف قتالهم مع 
من  �صد  باجلهاد  ال�صريفة  الدينية  املرجعية  ن��داء  ملبيًا  الدواع�س  ع�صابات 
بري�صة  الن�صر  لوحة  والعر�س يف خم�س مدن عراقية لري�صم  الأر�س  ا�صتباحوا 

البطولة وال�صرف، هنيئًا لك ال�صهادة يابطل الأبطال وعنفوان الرجال.

جهاد وا�شت�شهاددر�س

88

58
معبد لل�س الإيزيدي.. خمريُة 

�شياحة دينيةالك�ن وم�شتقرُّ املالئكة

44
حكيم جا�شم....

فال�س باكالذي ظل يف هذيانه يقظًا

ظاهرة لفتة تغزو املجتمع 

الأركيلة

حتقيقات46

اجلي�س وال�شرطة
رافدا البط�لة والت�شحيات

والن�شاء

لي�ث الرافدين 

اأفراح 2004 ويتاأهل�ن 
اىل ط�كي� 2020

هل يعيدون

68

م�شمم الأزياء 

ح�شني حربة:
اأعمل لتك�ن ف�ش�ل ال�شنة 
كلها ربيعًا يف نظر النا�س



الأم��ري��ك��ان �صحقها  ال��ت��ي ح���اول  ال��ع��راق��ي��ة 
ليثبتوا اأنهم ما زالوا قوة احتالل غا�صمة لن 
ترتدد يف قتل اأي مواطن عراقي وت�صفية اأي 
م�صوؤول عراقي يرف�س وجودهم اأو يختلف مع 

�صيا�صتهم يف بالده.
ال��ع��دوان �صمري ال�صعبني  ويف وق��ت ه��َز ه��ذا 
ال���ع���راق���ي والإي��������راين وق���واه���م���ا ال��دي��ن��ي��ة 
اأث���ار م��وج��ة م��ن ال�صخط  وال��وط��ن��ي��ة، ف��اإن��ه 
نف�صها،  اأمريكا  العامليني حتى يف  وال�صتنكار 
بقراره  ترامب  الأمريكي  الرئي�س  و�صع  فقد 
املنطقة  ومرافقيهما  ال�صهيدين  اغ��ت��ي��ال 
والعامل باأ�صره على فوهة بركان، ما دفع اإىل 
ذلك  اأدان  م�صبوق  غ��ري  دبلوما�صي  ح��راك 
على  اخلطرية  تداعياته  من  وح��ذر  العداون 

الأمن وال�صالم العامليني.
دم��اء  اأن  على  املقاومة  حم��ور  �صدد  وبينما 
لهم  النتقام  واأن  �صدى  تذهب  لن  ال�صهداء 
يف  الأمريكي  الوجود  و�صينهي  كبريًا  �صيكون 
متر  لن  اجلرمية  ه��ذه  اأن  موؤكدين  املنطقة 
دون عقاب قا�ٍس ي�صع حدًا للوجود الأمريكي 
ومقدراتها  احلرة  ال�صعوب  بقيم  وا�صتهتاره 

ودمائها.
بقوة يف وقت  ال�صهيدين  القائدين  ا�صما  برز 
وقد  بغداد  اأ�صوار  على  داع�س  اإرهابيو  كان 
���ص��اع��ات م��ن جم���زرة �صبايكر  ق��ب��ل  ان��ت��ه��وا 
بدم  دجلة  ت�صبغ  اأخ��رى  ملجزرة  وي�صتعدون 
العراقيني وت�صيف ن�صاء بغداد اإىل �صباياهم 
من الإيزيديات املعرو�صات يف �صوق النخا�صة، 
وبينما كانت اأمريكا ت�صع �صروطها �صرطًا تلو 
الآخر كي متّد يد امل�صاعدة اإىل العراق، كانت 
من  ت�صل  وال��رج��ال  والعتاد  ال�صالح  قوافل 
طهران مل�صاعدة اأ�صقائهم العراقيني ولإنقاذ 

بغداد من وحو�س ذلك التنظيم الإجرامي.
تنظيم  اأع��ت��ى  ع��ل��ى  الن�صر  حتقيق  وح��ت��ى 
ال�صهيدان  ك���ان  ال��ت��اري��خ،  ع��رف��ه  اإج���رام���ي 
جنبًا  احل��رب  يخو�صان  واملهند�س  �صليمان 
اإىل جنب مع اأبطال احل�صد املقد�س ويحرران 
مدن العراق املغت�صبة واأر�صه �صربًا �صربًا، يف 
ت�صحية وعطاء ما بعدهما ت�صحية وعطاء ل 
ميكن لذاكرة الأحرار ن�صيانهما، و�صتظل تلك 

خ�صبوها  الذين  الرجال  عن  حتكي  الأر���س 
ب��دم��ه��م وع��رق��ه��م وت��ظ��ل ت��ل��ك امل���دن تهتف 
الأح��رار  و�صيظل  وا�صتب�صالهم،  لبطولتهم 
ال��ذي��ن رزح���وا حت��ت ج��ربوت ووح�صية ذلك 
التنظيم الإرهابي يهتفون با�صم ال�صهداء ويف 

مقدمتهم القائدان ال�صهيدان.
مبكرًا  املهند�س  مهدي  اأب��و  ال�صهيد  انخرط 
اإىل  ان�صم  حني  واملقاومة  اجلهاد  �صوح  يف 
طغيان  ملواجهة  الإ���ص��الم��ي��ة  ال��دع��وة  ح��زب 
ن��ظ��ام ���ص��دام ال��دك��ت��ات��وري، ال��رج��ل ال��ذ ي 
الهند�صة  يف  البكالوريو�س  ���ص��ه��ادة  يحمل 
املدنية من جامعة بغداد حّول حياته واأحالمه 
املقاومة  هند�صة  اإىل  املدنية  الهند�صة  من 
وم�صاريع التحرير واجلهاد التي اأجنز الكثري 
البطولة  مب��واق��ف  احلافلة  حياته  يف  منها 

والتحدي.
وم�����ن ج����ن����وب ال�����ع�����راق ال�������ذي ���ص��ح��ق��ت��ه 
بداأ  الغا�صمة  والإقطاعيات  الدكتاتوريات 
ميدان  يف  الطويلة  رحلته  الب�صري  ال�صاب 
اجلهاد، قادته اإىل حمطات ومفرتقات كبرية 
لت�صنع  اإي��ران  اإىل  الكويت  اإىل  الب�صرة  من 

رجاًل م�صقوًل باملعاين والقيم اجلهادية التي 
ل  مبادَئ  وحملها  و�صمريه  عقله  يف  ر�صخت 

يرتاجع عنها.
عاد اإىل بغداد بعد �صقوط نظام �صدام ح�صني، 
ومع اأنه اأ�صهم باإن�صاء الئتالف الوطني عام 
اأن  2004، لكن الرجل مل تغرِه املنا�صب بعد 
واختار  العراق،  انتخابات  يف  الئتالف  فاز 
املقاومة،  ييقى جنديًا يف حمور  اأن  املهند�س 
دم�صق  اإىل  امل�صروع  هذا  خارطة  متتد  حيث 
اأخ���رى، ومل  وم��دن  وب���ريوت وغ��زة و�صنعاء 
يعرف على امل�صتوى الإعالمي اإل بعد �صقوط 
تنظيم  ب��اأي��دي  ال��ع��راق  وم��دن غ��رب  املو�صل 
كبريًا  مهند�صًا  بحق  املهند�س  فكان  داع�س، 

لن�صر العراق ودحر تنظيم داع�س.
النت�صارات  بكل  املهند�س  ا�صم  اق��رتن  لقد 
مع  وجنح  العراقيون،  حققها  التي  العظيمة 
رفيقه ال�صهيد احلاج �صليماين يف بناء قوات 
فر�صت  التي  ال��ق��وة  تلك  ال�صعبي،  احل�صد 
نف�صها يف معادلة ح�صم ال�صراع �صد تنظيم 
"داع�س"، كما فر�صت نف�صها يف كل املعادلت 
الذي  الأم��ر  للمنطقة،  املر�صومة  واخلرائط 

ال�صعبان  وّدع  كبري،  وح��زن  موؤمنة  بقلوب 
اأبرز  من  اثنني  والإيراين  العراقي  ال�صقيقان 
"داع�س"  تنظيم  على  العظيم  الن�صر  ق��ادة 
يف  املواطنني  ماليني  �صارك  فقد  الإرهابي، 
اأبي  لل�صهيدين  مهيب  بت�صييع  واإيران  العراق 
من  انطلق  �صليماين  وقا�صم  املهند�س  مهدي 
باملدن  م��رورًا  بغداد  يف  املقد�صة  الكاظمية 

ثم  الأ���ص��رف  والنجف  ك��رب��الء  يف  املقد�صة 
انتقل جثمانا ال�صهيدين اإىل اإيران حيث كان 
انتقل  ثم  الأه��واز  يف  امل�صيعون  بانتظارهما 
اإىل  ثم  املقد�صة  م�صهد  مدينة  اإىل  املوكب 
الطاهران  اجلثمانان  يوارى  اأن  قبل  طهران 

الرثى.
وقا�صم  املهند�س  مهدي  اأبو  ال�صهيدان  ولقي 

�صليماين  وجه ربهما اإثر غارة غادرة �صنتها 
الدويل  بغداد  مطار  قرب  اأمريكية  طائرات 
�صليماين  احلاج  ي�صتقبل  املهند�س  كان  بينما 
ر�صالة  لت�صليم  ل��ب��غ��داد  ر�صمية  زي����ارة  يف 
حكومة  رئي�س  اإىل  الإي��ران��ي��ة  احلكومة  م��ن 
ت�صريف الأعمال عادل عبد املهدي، وقد مثل 
ذلك العتداء اجلبان انتهاكًا �صافرًا لل�صيادة 

و�ملجلة ماثلة للطبع، تو�ردت �لأنباء باغتيال قائدي �جلهاد و�لكفاح �ضد د�ع�ش 
و�لإرهاب �بو مهدي �ملهند�ش و�حلاج قا�ضم �ضليماين بق�ضف ��ضتهدف موكبهما يف 

حرم مطار بغد�د �لدويل، جملة �ل�ضبكة �لعر�قية ��ضتح�ضرت تاريخهما �لن�ضايل 
وم�ضريتهما �خلالدة يف هذه �لعجالة.

حياتهما م�شرية حافلة بالن�شال واجلهاد

املاليني ي�شّيع�ن قائدي الن�شر املهند�س 
و�شليماين ويت�عدون بالق�شا�س

اإياد اخلالدي
AFB:ال�ش�رة
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الأمريكية  املخططات  مع  مواجهة  و�صعه يف 
والإ�صرائيلية يف املنطقة.

التي  بغداد  اأ���ص��وار  من  املواجهة،  �صوح  اإن 
داع�س،  تنظيم  عنا�صر  بها  ترتب�س  كانت 
حتى �صواتر احلرب الطويلة يف جبال حمرين 
تعرف  وال��ق��ائ��م،  وتلعفر  تكريت  وه�����ص��اب 
قا�صم  ال�صهيد  �صاحبه  وتعرف  الرجل  هذا 
حياتيهما  ك��ّر���ص��ا  ال��ل��ذان  فهما  �صليماين، 

للدفاع عن القيم التي اآمنا بها.
فطوال �صنّي احلرب كان املهند�س بني جنوده 
و�صط  يتنقل  وك���ان  واحل���ّر،  ال���ربد  اأي���ام  يف 
املعركة  غبار  خ�صبها  ب�صيبة  النريان  لهيب 
وعلى خطوط  الأمامية  املواجهة  �صواتر  على 
حما�صته  اإن  بل  كلل،  او  ملٍل  دون  التما�س 
بالقوة  املجاهدين  م��ّدت  لطاملا  و�صجاعته 
وال��ع��زمي��ة ف��ك��ان��ت ع��ام��اًل ك��ب��ريًا يف ح�صم 

املعارك الكربى يف تلك املنازلة التاريخية.
قيم  من  حمله  ما  بكل  املهند�س  �صكل  لقد 
اأق�ّس  وه��دف��ًا  �صعبًا  رقمًا  ووطنية  مبدئية 
م�صاجع خ�صومه، وهو الذي اتخذ من نهج 
الو�صاءة  م�صريته  يف  زاده  وروحها  املقاومة 
غ��ادرة  عملية  يف  با�صت�صهاده  توجها  التي 
حا�صرًا  �صيظل  لكنه  ج�صدًا  احلياة  ليفارق 

بالعزمية  امل��ج��اه��دي��ن  مي��ّد  ���ص��دٍق  ك�صعاع 
والثبات.

عا�ضفة لن تهد�أ
خّلف  و�صليماين  املهند�س  ال�صهيدين  اغتيال 
ولن  تهداأ  مل  والغ�صب  احل��زن  من  عا�صفة 
ول��دى  و�صمائرهم  ال��ث��وار  ق��ل��وب  يف  ت��ه��داأ 
وع��رف��ت  عرفتهما  ال��ت��ي  وامل����دن  ال�����ص��ع��وب 
�صجاعتهما من بغداد اإىل دم�صق اإىل بريوت، 
القائم  ���ص��ح��راء  اإىل  ح��م��ري��ن  ت���الل  وم���ن 
والبوكمال اإىل مرقد ال�صيدة زينب، ول �صيما 
اأنه ياأتي يف غمار التهديدات والظروف التي 
حتيط باملنطقة وقد تذهب بها اإىل خماطر 

ج�صيمة.
الأفعال  ردود  تكون  اأن  الطبيعي  من  وك��ان 
والعامل  واملنطقة  ال��ع��راق  ه��ّز  لفعل  ���ص��دًى 
اجلرمية  تلك  الدينية  املرجعية  اأدان��ت  فقد 
ال�صيادة  اح����رتام  ���ص��رورة  ع��ل��ى  و���ص��ددت 

العراقية وعدم خرقها.
علي  ال�صيد  الأع��ل��ى  الديني  املرجع  واأ���ص��اد 
احل��اج  ال��ق��ائ��د  ال�صهيد  ب���دور  ال�صي�صتاين 
�صليماين يف حرب حترير العراق من تنظيم 
املر�صد  اإىل  بعثها  تعزية  ر�صالة  يف  داع�س 
الأعلى للثورة الإيرانية ال�صيد علي اخلامنئي، 

با�صت�صهاد الفريق قا�صم �صليماين.
دور  "اإن  ال�صي�صتاين:  ال�صيد  �صماحة  وق��ال 
�صليماين يف فرتة حربه �صد عنا�صر  ال�صيد 
داع�س كان منقطع النظري ول ميكن ن�صيانه 
ون�����ص��ي��ان م��ا حت��م��ل��ه م��ن زح��م��ات يف ه��ذا 

ال�صياق".
ت�صريف  حكومة  رئي�س  اأدان  جهته،  م��ن 
الفريق  اغتيال  املهدي  عبد  ع��ادل  الأعمال 
ال�صهيد  اأن  ع��ن  ك��ا���ص��ف��ًا  �صليماين  ق��ا���ص��م 
العراق  اإىل  ر�صمية  زي��ارة  يف  كان  �صليماين 
اأن يلتقيه لت�صليمه ر�صالة ب�صاأن  وكان مقررًا 

العالقة مع ال�صعودية.
موقف  ويف  ال�صهدين،  دم  يجف  اأن  وق��ب��ل 
يعرب عن �صمري ال�صعب العراقي وما يعرتيه 
يلزم  ق��رار  على  الربملان  �صّوت  غ�صب،  من 
احلكومة العراقية باإخراج القوات الأمريكية 
من العراق، بعد اأن حتّولت اإىل قوة غا�صمة ل 
تبايل بانتهاك �صيادة العراق، ول �صيما بعد 
حجم  امل�صلحة  للقوات  العام  القائد  اأكد  اأن 
حتويل  يف  و�صعيها  الأم��ري��ك��ي��ة  الن��ت��ه��اك��ات 
ل  التي  اأجنداتها  لتنفيذ  �صاحة  اإىل  العراق 
حميطه  يف  للعراق  احليوية  امل�صالح  تراعي 

الإقليمي ول �صيادته الوطنية.

مبنا�شبة العام امليالدي اجلديد، اأمتنى تكرمي اأبناء 
ال�شهداء بفر�شة تعيني اأو دار �شكنية اأو قطعة اأر�س 

اأو مركبة حديثة اأو مبلغ مايل )حمرتم( اأو بهذه 
المتيازات املجتمعة، مثلما اأمتنى الكف عن منحهم 

درجات )اإ�شافية( على املعدل لأن العلم يكت�شب 
باملتابعة والتعب والجتهاد وامل�هبة

اأ�صابعنا  ولّوثنا  انتخبناهم  الذين  ال�صعب  ممثلي  روؤي��ة  اأمتنى   *
اإكرامًا لهم، مي�صون يف حمالتنا و�صوارعنا واأزقتنا وياأكلون )الك�س 
والهمربكر والفالفل( يف مطاعمنا ال�صعبية ويجل�صون معنا يف مقاهي 

الطرق لكي نتاأكد اأنهم ب�صر مثلنا!! 
* اأمتنى اأن تعاد �صارية العراق وتعلو من زاخو اإىل الفاو، واأن تتوا�صل 
مواكب الأعرا�س من اأربيل اإىل كربالء ومن الب�صرة اإىل دهوك ومن 

الأنبار اإىل املثنى.... 
بني  لديها  فرق  ل  حيث  عدالتها  من  احلكومة  تخل�صت  لو  اأمتنى   *

)املق�صر واملبدع( لأن اجلميع يف عرفها �صوا�صية كاأ�صنان امل�صط! 
ال�صهداء  اأبناء  تكرمي  اأمتنى  اجلديد،  امليالدي  العام  ومبنا�صبة   *
بفر�صة تعيني اأو دار �صكنية اأو قطعة اأر�س اأو مركبة حديثة اأو مبلغ 
مايل )حمرتم( اأو بهذه المتيازات املجتمعة، مثلما اأمتنى الكف عن 
باملتابعة  يكت�صب  العلم  لأن  املعدل  على  )اإ�صافية(  درجات  منحهم 
كالدنانري  يوهب  اأو  منحة  يعطى  ول  واملوهبة،  والجتهاد  والتعب 

واجلواري!!. 
*اأمتنى هذا العام ولألف األف عام مقبل اأن ل نتوحد عند ال�صدائد 
اأ�صبحنا كالبنيان املو�صو�س يف مواجهة الإرهاب، دعونا  فقط، يوم 
اأن  نكت�صف  و�صوف  والبناء  وال�صلم  الفرح  وحدتنا يف حالت  جنرب 
لها حالوة اأحلى من برحي الب�صرة واألذ من قيمر احللة، واأ�صهى من 

بو�صة احلبيب! 
ل  وعقلها  بقلبها  اهلل  ترعى  اأن  ال�صيا�صية  الطبقة  على  اأمتنى   *

بل�صانها! 
*اأمتنى اإلغاء م�صطلح )ال�صلطة الرابعة( لأنه اأوهى من كذبة ني�صان! 
بعني  )املركز(  الأك��رب  �صقيقه  اإىل  النظر  )الإقليم(  على  *اأمتنى 
)الإقليم(  الأ�صغر  �صقيقه  اإىل  املركز  ينظر  واأن  والتقدير  الحرتام 

بعني الرعاية واملحبة! 
التي  بالهّمة  والت�صريعية  التنفيذية  ال�صلطات  تتحرك  اأن  اأمتنى   *

ياأملها ال�صعب من دون احلاجة اإىل عني حمراء!! 

* اأمتنى على ويل الأمر لو جعلنا ن�صحك من قلوبنا -برغم احلزن- 
 16 طوال  علينا  �صحكوا  اأن  بعد  الف�صاد(  وحيتان  )احلرامية  على 

�صنة! 
* اأمتنى اأن يكف اجلميع، ول�صيما الرجال، عن الدعوة اإىل �صمان 
حقوق املراأة اأو م�صاواتها وتاأمني حريتها يف العمل والتعبري واملنا�صب 
الرفيعة والرئا�صية منها بالذات لأن 96،5% من الطبقة ال�صيا�صية ل 
تاأخذ بهذه الدعوة ول تتعامل معها بجدية، لذلك ل �صبيل اأمام املراأة 
�صوى العنف وال�صدة، حتى لو ا�صطرت اإىل القيام بانقالب ع�صكري 
وا�صتولت على ال�صلطة الذكورية بقوة ال�صالح وموؤازرة املنافقني من 

الرجال!! 
واأديل  النتخابي  املركز  اإىل  فيه  اأذهب  الذي  اليوم  حّل  لو  اأمتنى   *
ب�صوتي وقلبي مطمئن اأنه لن يذهب اإىل �صاحب ال�صالح اأو املال او 

ال�صلطة! 
ومل  واح��دة  م��رة  �صادقني  ك��ان��وا(  لو  )اأق�صد  كنا  لو  اأمتنى  كم   *
ميار�صوا لعبة اللتفاف والتحايل على القانون لكي يعيدوا للمحتاجني 
الرعاية  )بفال�صني(  وامل�صمولني  والأي��ت��ام  وال��ف��ق��راء  واملتعففني 

الجتماعية.. اأموالهم التي يتمتع بها مدللو )رفحا( خارج احلدود! 
وكم اأمتنى لو جربنا حكم القانون و�صلطته، بدياًل عن حكم الأحزاب 
ق�صط  من  اأخذ  الدميقراطية  اللطف من  وطلبنا مبنتهى  وال�صالح، 

الراحة ملدة �صنة واحدة، وبعدها جنري ا�صتفتاء ونقرر ماذا نريد! 
* واأخريًا.. فاإن منى عيني وروحي على امل�صتوى ال�صخ�صي لو )... مع 

الأ�صف ل ت�صلح للن�صر(!!

ح�شن العاين 

ن�اعم
اأمنيات العام اجلديد 
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�صغره  ومنذ  كان  اأنه  عماد  فادي  الت�صكيلي  الفنان  يخربنا 
اخلارجية  وال�صيا�صات  الدولية  العالقات  مب�صطلح  مولعًا 
الأخبار  كثب  وعن  م�صتمرة  ب�صورة  ويتابع  والربوتوكولت، 
مي�صك  كان  ال��ذي  الوقت  يف  املفردات،  هذه  لتعلم  العاملية 
ح�صب  "ال�صيا�صية"  البقع  مبختلف  غرفته  ملونًا  بفر�صاته 
هذا  ال�صغف  الع�صكرية،  احل��ي��اة  جت��رب��ة  قوله:"ع�صقت 
دفعني لالنخراط يف هذا ال�صلك، �صلك �صرطة املرور، ومن 
هواياتي العمل الإعالمي، الذي اأحبه كثريًا، فان�صممت اإىل 
العالقات  ق�صم  يف  العمل  خالل  من  العريقة  املوؤ�ص�صة  هذه 
للدائرة  متثيلي  يف  اأح��الم��ي  اأول  وحققت  والإع���الم 

كناطق ر�صمي، ومقدم للربامج".
على �جلدر�ن نر�ضم �حلياة

ال�صيارات،  وبني  والأزقة  ال�صوارع  املنهك، يف  عمله 
حتى  اأو  للفن  حبه  ا�صتكمال  م��ن  ع��م��ادًا  مينع  مل 
الأدب، الأمر الذي وهبه مهمة البحث لتطوير ذاته 

وجمع اأكرث من �صهادة اأكادميية ودرا�صات عدة.
للذات،  حتقيق  يل  بالن�صبة  :"الر�صم  ف��ادي  يقول 
حني  عمري  من  الرابعة  يف  كنت  مذ  م�صواري  ب��داأ 
العاملي  الت�صكيلي  مللهمي  �صوريالية  لوحة  ا�صتهوتني 
املائعة(،  )ال�صاعات  ت�صمى  والتي  دايل  �صلفادور 
اأمتعن  كنت  اأين  اإل  ال��دللت،  معنى  اأفهم  اأكن  مل 
حتى  مائعة؟؟؟  ال�صاعات  ملاذا  واأت�صاءل  ل�صاعات 
باب غرفتي  ر�صمتها على  التي  اأوىل جتاربي  كانت 

بقلم البا�صتيل".
وبداأ اللون ي�صتهوي فادي عماد، ويتغلغل يف داخله، 
قوله،  وح�صب  اأعماله،  اأوائ��ل  اأن   من  الرغم  على 
عمر  يف  وه��و  ر�صمها  الغرابة،  حد  ب�صيطة  كانت 
اخلام�صة، عن وجع مرَّ به يف طفولته وهو اخلوف 
هول  من  اآم��ن  ملجاأ  واإي��ج��اد  الر�صا�س  اأزي��ز  من 

الق�صف يف العام  1991 .
طفل،  �صرخة  عن  عرّبت  اللوحة  "اأن  ف��ادي:  ويرى 
وحوله مايدور من دماء وقتل وتلوث لبيئة الأطفال واخلوف 
هذه  ر�صمت  لأين  لي�س  عائلتي،  اإع��ج��اب  ولق��ت  وال��ه��ل��ع، 
دون  فقط  باأ�صابعي  مكتفيًا  ر�صمتها  لكوين  بل  الفكرة، 

ال�صتعانة بالفر�صاة". 
لوحات يتكرر فوزها

البيئي  التلوث  معر�س  يف  هذه  بلوحته  فادي  الرائد  �صارك 
من  لوحة   200 من  اأك��رث  �صم  وال��ذي   1994 عام  امل�صرتك 
حمافظات العراق كافة واختريت من اأف�صل الع�صرة الأوائل 
الندها�س  حالة  ج��ي��دًا  :"اأذكر  ف��ادي  ي�صيف  حينذاك. 

�صني  ل�صغر  ن��ظ��رًا  احل�����ص��ور  جميع  ل���دى  وال���ص��ت��غ��راب 
ح�صمُت  حتى  ج��دال  يف  ودخلنا  اللوحة،  وتكنيك  اآن���ذاك 
بر�صم  اق��وم  واأن  الر�صم  اأداوت  باإح�صار  وطالبتهم  الأم��ر 
الرد  كان  هنا  واأمامهم،  ومبوا�صيع خمتلفه  عديدة  لوحات 

ال�صاعق".
من  اأك��ادمي��ي��ًا  ال��ذات  بتطوير  ذل��ك  بعد  بداياته  لنا  يوؤكد 
مدار�س  ومعرفة  الت�صكيلي  الفن  عن  اأك��رث  القراءة  خالل 
هذا الفن العريقة:"يف مرحلة املتو�صطة وعلى ما اأذكر كانت 
اأهم حمطاتي الفنية، اإذ مل يكن يخلو جتمع فني اأو افتتاح 
معر�س ت�صكيلي اإل وح�صرته، وبداأت بامل�صاركات الفعليه يف 
اأعمال كثرية، حزت خاللها  و�صاركت يف  املدر�صي  الن�صاط 
متتالية، كما حزت اجلائزة  �صنوات  لثالث  الأوىل  اجلائزة 

الأوىل يف معر�س اليون�صيف. 
�لكتابة عامل مر�ضوم باحلروف

اأقام كذلك معر�صًا ت�صيكيليًا عام 2012 عر�س فيه لوحات 
اللوحة  اأن  فادي  ال�صيد  ويرى  بر�صمها،  عماد  قام  عديدة، 
يولع  كذلك  جعله  ما  ه��ذا  ال��ل��ون،  يرتجمها  وج��ع  ق�صيدة 
ن�صر  الف�صيح  ال�صعر  الق�صائد  من  عدد  وتنظيم  بالكتابه، 
الق�صرية  الق�صة  وكتب  واملجالت  ال�صحف  يف  منها  عددًا 

والنرث واآخر ن�صاطاته ال�صتعداد لإ�صدار رواية جديدة.  
يف  كثريًا  �صاعدته  مهنته  "اأن  عماد:  فادي  الرائد  ويخربنا 
�صقل مواهبه، وذلك من خالل النزول اإىل ال�صارع ومعرفة 
النا�س ب�صورة اأعمق، كما اأن الإعالم مكنه من اإيجاد اآفاق 
وحتى  والفنية  الثقافية  باملجتمعات  واختالطي  متنوعة، 
الإعالمية، مكنني من اإيجاد منافذ وا�صعة، كان اأولها عمل 
)�صبوتات( من تاأليفي واإخراجي ومتثيل نخبة من الفنانني 

املبدعني الذين مازالوا يقدمون الدعم للمرور العامة". 
رو�ية يف �لطريق 

اأن  اإل   ، الكايف  الوقت  توفر  وعدم  الدائم،  ان�صغاله  ورغم 
الأوىل،  روايته  اليوم  يكمل  اأن  يو�صك  عماد  ف��ادي  الرائد 
�صخ�صيته  مثل  متامًا  فنية،  بولي�صية،  واقعية،  رواي��ة  وهي 
كما يقول:  "روايتي الأوىل التي هي يف طور الكتمال رواية 
حقيقية بولي�صية الأحداث، اأحيانًا اأكتب واأنا يف ذروة العمل 
م�صتقطعًا  وقتًا  اأج��د  عّلي  الليل  اق�صى  اإىل  اأجت��ه  واأحيانًا 

لإجناز ف�صل ما". 
فتح  اأن  منذ  معه  ول��دت  عامة  ب�صورة  الهوايات  اأن  وي��رى 
"اأبحث  يروي:  نف�صه كما  لتطوير  باحثًا  بقي  اأنه  اإل  عينيه، 
يجب  لكن  بالفطرة  بل  بالتعلم  تاأتي  ل  قد  املوهبة  ر،  لأط��وِّ
اإىل  املواهب  تلك  اأقرب  اأن  اإل  املوهبة،  تلك  ل�صقل  البحث 

نف�صي الر�صم الذي وجدت فيه حتقيق �صخ�صية فادي".

مبتهجًا باحلياة، وحمتفاًل، 
يق�ضي حياته ب�ضغف 
�لبحث عن �لهو�يات و�لفن، 
�لفن �لذي مل مينعه من 
مز�ولة مهنة �ضعبة للغاية، 
بل كان معاونه �لكفء، 
حتى جعله يجمع بني 
�لع�ضكرية �لتي تعد �أق�ضى 
�أنو�ع �ملهن يف �لأر�ش، و�لفن 
�حل�ضا�ش. �لر�ئد و�لفنان 
فادي، ل فرق، فكالهما، 
وح�ضب روؤيته، ي�ضيفان 
لالأر�ش و�لنا�ش رونقًا 
و��ضتمر�رية.

 

دت امل�اهب  تعدَّ
والرجل واحد

 ر�شام وكاتب 
ومقدم برامج

الرائد املروري

فادي
عماد

اآية من�ش�ر
ت�ش�ير: ح�شني طالب
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قل�بهم تنب�ُس بحبِّ البالد
العراقي�ن يتطلع�ن اإىل عام 
حافل بال�شالم والزدهار

اإياد اخلالدي
AFB:ال�ش�رة

مع �إطاللة كل عام تتجدد �لأمنيات، يتحقق بع�ضها وتظل �أخرى جمرد �أمنيات، ويف 
بلد ل تفارق �أعو�مه ر�ئحة �ملوت، يبقى �لأمن و�ل�ضالم و�حلياة �حلرة �لكرمية �أغلى 
�لأمنيات، غري �أن �لأقد�ر ماز�لت تعاند هذ� �ل�ضعب �ملقتدر وت�ضر على ت�ضليمه من حمنة 
�إىل �أخرى، لكنها لن تتمكن من �أن تطفئ جذوة �لأمل �ملتقد بوطن ت�ضوده قيم �لعدل 
و�مل�ضاو�ة.
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م�صتمرًا وتعرثًا كبريًا يف النهو�س بواقعه الذي 
بات واقعًا مريرًا يحتاج اإىل معاجلة جذرية.

الكبري  الرتاجع  اأن  �صك  ل  العتابي:  ويو�صح 
اإىل  ي��رج��ع  ال��رتب��وي��ة  العملية  اأ���ص��اب  ال���ذي 
املعنية،  اجلهات  قبل  من  الهتمام  ان��ع��دام 
امل�صوؤولة  تعد  التي  الرتبية  وزارة  �صيما  ول 
امل��ب��ا���ص��رة ع��ن ك��ل ه��ذا الن��ح��دار امل��ري��ع يف 

العملية الرتبوية.
من  الكثري  ه��ن��اك  اأن  اإىل  العتابي  واأ���ص��ار 
اأمام  مانعًا  وقفت  التي  والعراقيل  املعوقات 
مئات  زالت  ما  اإذ  التعليم،  النهو�س مب�صتوى 
الطالب،  مئات  فيها  يتكد�س  املدار�س طينية 
امل���دار����س ل  اأب��ن��ي��ة  ك��ذل��ك ه��ن��اك نق�س يف 
يتنا�صب مع اأعداد الطالب جنم عنه اللجوء 
وت�صدر  امل��ج��دي،  غ��ري  الثالثي  ال���دوام  اإىل 
يف  والنزاهة  الفكر  اإىل  يفتقرون  م�صوؤولني 
اإدارة املوؤ�ص�صات الرتبوية ب�صبب ات�صاع دائرة 

الف�صاد الإداري يف البالد.
اأتطلع  العتابي:  جعفر  عقيل  املعلم  وي��ق��ول 
التعليم،  بواقع  امل�صوؤلوون  ينه�س  اأن  واأمتنى 
اإن��ق��اذ  التفاتة  ه��ن��اك  ت��ك��ون  اأن  م��ن  ب��د  ف��ال 
ال��ع��راق،  يف  التعليم  اإىل  و���ص��ادق��ة  حقيقية 
واع  والأهم يف خلق جيل  الأوىل  الو�صيلة  لأنه 
ينه�س بالبلد اإىل م�صتقبل اأف�صل، واأدعو اأوًل 
واأهمها  للتعليم  التحتية  بالبنى  الهتمام  اإىل 
يف  املعلمني  م�صتوى  وتطوير  املدر�صية  الأبنية 
املعي�صي  م�صتواهم  النواحي وحت�صني  خمتلف 
البناء  عملية  يف  دوره���ا  ال��ك��ف��اءات  واإع��ط��اء 

وقيادة العملية الرتبوية.

�أمنيات موؤجلة
اأحد املتظاهرين  ويوؤكد النا�صط حيدر فليح، 
كل  تتحقق  حتى  موؤجلة  اأمنياته  اأن  ال�صباب، 
املتظاهرون  اأجلها  من  خرج  التي  الأه��داف 
تع�صف  ال��ت��ي  ال�صيا�صية  الأزم����ة  ح��ل  حل��ني 
مرهونة  والتوقعات  الأمنيات  فكل  بالبالد، 

با�صتقرار الو�صع العام يف العراق.
العام  هذا  الحتجاجات  يعد  اأنه  على  و�صدد 
ح��دث��ًا ع��ظ��ي��م��ًا يف ح��ي��اة ك��ل ���ص��اب، ب��ل يف 

 ياأتي هذا العام والعراق يدخل مرحلة جديدة 
بالتحديات،  حافلة  �صعبة  اأي��ام��ًا  وي��واج��ه 
اأي�صًا باأن  ومليئة باآمال عري�صة وتفاوؤل كبري 
تتحقق اأمنياتهم التي ظلت معلقة بني الأر�س 
التي  ال�صعوبات  م��ن  ال��رغ��م  على  وال�صماء 

حتيط بهم.

تطلعات
التي  حميد،  نوال  والأكادميية  الباحثة  تتطلع 
تقيم خارج البالد، اإىل اليوم الذي تعود فيه 
اإىل العراق وهو عراق حر ومزدهر وخاٍل من 

الفا�صدين.
ترنو  امل��ه��ج��ر  ال��ع��راق��ي��ني يف  ك��ل  اأن  وت��وؤك��د 
بفارغ  يتطلعون  وه��م  ال��وط��ن  اإىل  عيونهم 
ال�صرب كي تتاح لهم فر�صة العودة لأح�صانه 

وتقدمي خرباتهم من اأجل اإعادة اإعماره.
بيننا  يحول  اأن  ميكن  ل�صيء  الباحثة:  تتابع 
ون��ح��ن  ل��وط��ن��ن��ا،  مان�صتطيع  ت��ق��دمي  وب���ني 
يف  والبحوث  ال��درا���ص��ات  بتقدمي  م�صتمرون 
والعلمية  واملهنية  الجتماعية  املجالت  كافة 

لبناء عراق جديد متطور.
طالب:  عالية  ة  والقا�صّ الروائية  تقول  فيما 
"مع حلول كل �صنة جديدة يدور هذا ال�صوؤال 
يف  اأمنياتنا  عن  املختلفة  الإع��الم  منافذ  يف 
�صبق  اأفكارًا  نردد  ما  وغالبًا  اجلديد،  العام 
اللفظي  ال�صتهالك  و�صلت حد  تداولها حتى 
التطبيقي  املثول  على  قدرتها  تاأخذ  اأن  دون 
ما  وحتقيق  والثقايف  املجتمعي  امل�صهد  اأم��ام 
ي�صري اإىل تغيري حقيقي يطال البنية الثقافية 
الثقافة  ملعنى  التحتية  البنى  يوؤ�ص�س  مب��ا 
املجتمع  تفا�صيل  اإىل  الدخول  على  القادرة 

واإحداث التغيري الإيجابي فيه.
كبرية  والأفكار  الأح��الم  اأن  ل�صك  وت�صيف: 
اأغلق حتى  يعاقبني لأنه  بداأ  اأن عقلي  واأ�صعر 
ا�صتذكار كل ما حلمت بتحقيقه يف بلدي يومًا، 
وموؤ�ص�صاتية  ف��ردي��ة  معوقات  ب��ي  وترب�صت 
على  عملت  وكلها  جمعي،  وراأي  و�صلوكية 
للمثقف  اإن  يومًا  قالت  التي  الأح��الم  اإيقاف 
اأن  اإل  عليه  وما  جمتمعه،  اإزاء  مهمًا  موقفًا 

يوؤمن به ليكون واقعًا ملمو�صًا، ول جديد لهذه 
ال�صنة،.. راجع اأمنياتي ال�صابقات و�صتجد اأن 

ل �صيء حتقق منها!!

قطاع �لنقل
النقل:  الك�ّصار، املوظف يف وزارة  يقول رزاق 
حمل يل هذا العام ب�صائر خري على امل�صتوى 
الأو�صاع  تتح�صن  اأن  اأمتنى  واأن��ا  ال�صخ�صي، 
لكن  متفائل،  بطبعي  فاأنا  ال��ب��الد،  وت�صتقر 
اأمتنى  الت�صاوؤم الذي  تفاوؤيل ي�صوبه قليل من 
ت�صتعيد  واأن  اجل��دي��د  ال��ع��ام  يف  يختفي  اأن 

البالد اأمنها.
اأنتم  العمل  �صعيد  على  ال��ك�����ص��ار:  ي�صيف 
الف�صاد  م��ن  تعاين  املوؤ�ص�صات  اأن  ت��درك��ون 
قطاع  يتطور  اأن  اأمنيتي  التنظيم،  وغ��ي��اب 
النقل الذي يدرُّ اأمواًل كبرية، لكنها لالأ�صف ل 
القطاع احليوي وحت�صني  لتطوير هذا  تذهب 

م�صتوى العاملني فيه.
ال�صرطة  يف  النقيب  هناأ  اآخ���ر،  جانب  على 
علي �صلمان منت�صبي وزارة الداخلية الأبطال 
احتفالت  يتزامن مع  الذي  مبنا�صبة عيدهم 

العراقيني والعامل بالعام امليالدي اجلديد.
واأع������رب ع���ن مت��ن��ي��ات��ه ب����اأن ت��ن��ع��م ال��ب��الد 
ال�صيا�صية  الكتل  على  متنى  كما  بال�صتقرار، 
بع�س  كتلة  كل  تقدم  واأن  بهدوء  تتحاور  اأن 
حكومة  روؤي����ة  ل��ن��ا  تت�صنى  ح��ت��ى  ال��ت��ن��ازلت 
جديدة تقود البالد يف هذه املرحلة ال�صعبة، 
العراق بنحو  ال�صيا�صية يف  العملية  واأن ت�صري 
�صحيح، ول �صيما بعد اإقرار قانون النتخابات 
وزارة  منت�صبي  اأن  ع��ل��ى  و���ص��دد  اجل��دي��د، 
ولل�صعب  للوطن  انحيازهم  يظل  الداخلية 
دائمًا، وديدنهم تطبيق القانون وحماية اأرواح 

ال�صعب وممتلكاته.  
  

�لتعليم يف بلدي
�صك  ل  جعفرالعتابي:  عقيل  الرتبوي  يقول 
اإىل  ونتطلع  مهمة  ال�صخ�صية  اأمنياتنا  اأن 
يتطور  اأن  اأمتنى  الواقع  يف  لكني  حتقيقها، 
تراجعًا  �صهد  اإذ  بالدنا،  يف  التعليم  م�صتوى 
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عقيل العتابي

حممد ال�صواف

عالية طالب



القيود  كل  وحطم  جتاوز  الذي  ال�صعب  حياة 
وا�صعًا  والطائفية  الفئوية  اأو  ال�صخ�صية 

م�صلحة العراق فوق اأي اعتبار اآخر.
اأبناء  يعي�س  اأن  نتمنى  اأننا  ويتابع: ل �صك يف 
هذا الوطن بجميع اأطيافه باأمان و�صالم واأّل 
اأي �صيء واأن يحمل لهم العام  يعكر �صفوهم 
اجلديد اخلريات وامل�صرات واأن يغادر احلزن 

واخلوف بيوت العراقيني اإىل الأبد.
حممد  وال�صحفي  الكاتب  يقول  ناحيته،  من 
ال�صواف: اأمنياتي اخلا�صة تتلخ�س يف اإكمال 
عملي،  يف  النجاح  وحتقيق  العليا  درا�صتي 
وبالطبع فاأنا مثل كل عراقي اأحلم بوطن عزيز 
و�صحفي  ككاتب  عملي  جم��ال  ويف  مقتدر، 
اأمتنى اأن يتقدم الإعالم يف بلدي، ول�صيما اأن 
مبالغ هائلة تنفق يف هذا امل�صمار من دون اأن 
من  فبالرغم  ولالأ�صف  البالد،  تطلعات  تلبي 
دول  مع  باملقارنة  بلدنا،  يف  احلرية  م�صاحة 
جماورة، ما زال اإعالمنا عاجزًا عن جماراة 
من  نتمكن  ومل  العربية  املنطفة  يف  الإع��الم 
هذا  يف  تناف�س  اأن  على  ق��ادرة  موؤ�ص�صة  بناء 
ذات  الأ�صلحة  اأح��د  يعد  ال��ذي  املوؤثر  القطاع 

التاأثري يف نتائج ال�صراع يف املنطقة والعامل.

�أبو�ب �ل�ضماء
جمال  يف  النا�صطة  املو�صوي،  �صمياء  وتقول 
اأع��ي��اد  اإن  الأط��ف��ال،  وح��ق��وق  امل���راأة  ق�صايا 
املتميزة،  املنا�صبات  من  ال�صنة  وراأ�س  امليالد 
القلوب،  وكثريًا ما ترتك انطباعات طيبة يف 
�صبحانه  اهلل  واأن  مفتوحة  ال�صماء  اأبواب  لأن 
وتعاىل ي�صتجيب لكل الدعوات ال�صادقة وكل 
تتحقق  اأن  اأمتنى  هنا  من  الطيبة،  الأم���اين 
جميع هذه الأمنيات ليكون عام خري و�صعادة 

و�صالم.
ال�صنة  ه��ذه  تكون  اأن  اأمنياتها  ع��ن  وع���رّبت 
والطماأنينة  الفرحة  تعّم  واأن  عنف  دون  من 
مينَّ  واأن  طوائفه  ب�صتى  العراق  اأرج��اء  جميع 
بداية  تكون  واأن  والعافية  بال�صحة  اهلل علينا 

الذي  الظالم  تبدد  م�صرقة  بي�صاء  ل�صفحة 
عانينا منه كثريًا، واأمتنى اأن تكون �صنة خري 
واأطفاله  ال��ع��راق  �صعب  على  واأم���ان  وحمبة 
ال��ذي��ن ع��ان��وا ك��ث��ريًا م��ن ال��ع��ن��ف وال��ن��زوح 

والتهجري ومن �صدمات احلروب والإرهاب.
حمل  �صاحب  بطر�س،  مهند  ال�صيد  وه��ن��اأ 
بحلول  كافة  العراقي  ال�صعب  اأبناء  جت��اري، 
العام امليالدي اجلديد وتوّجه اإىل امل�صيحيني 
وراأ���س  امليالد  اأع��ي��اد  مبنا�صبة  خا�س  بنحو 
باليمن  عليهم  اهلل  ميّن  اأن  امليالدية  ال�صنة 
اأن  اأمنياته  وم��ن  اآم��ن،  ع��راق  وال��ربك��ات يف 
يعي�س اأولدنا بخري و�صالم واأن ت�صتقر اأو�صاع 
نحتفل  واأن  والقت�صادية،  ال�صيا�صية  العراق 
نعي�س  ونحن  امليالدية  ال�صنة  راأ���س  باأعياد 
وندعو  وال�صالم،  املحبة  ت�صوده  اآمن  يف وطن 
العراقيني  �صنة خري على  تكون  اأن  الرب  من 

جميعًا.
اأن  اأملي  فقال:  ال��راوي  اأرك��ان  املهند�س  اأم��ا 
بال  ال��ع��راق  ليعي�س  واأم���ان  با�صتقرار  ننعم 
خوف وقلق مما هو قادم، واأن يكون هذا العام 
اأف�صل مما �صبقه على الرغم مما حتقق فيه 
ما  نحو  الأوىل  اخل��ط��وة  تعد  اإجن����ازات  م��ن 

يطمح اإليه كل عراقي.

 عام �ملفاجاآت 
تقول:  اللغات،  كلية  يف  طالبة  فرا�س،  و�صن 
باملفاجاآت،  حافاًل  العام  هذا  يكون  اأن  اأتوقع 
ول �صيما ونحن مقبلون على تغيري �صامل واأن 
ي�صب هذا التغيري يف م�صلحة ال�صعب العراقي 
ل يف م�صلحة بع�س الأفراد املتنفذين الذين 

ل يفكرون اإل بانف�صهم.
العلوم،  كلية  يف  ط��ال��ب  جا�صم،  ح�صن  اأم���ا 
كل  يجد  اأن  العام  ه��ذا  بحلول  اأمتنى  فقال: 
نحن  ُنركن  واأّل  حقيقية  عمل  فر�صة  عاطل 
على دكة العاطلني عن العمل حني نتخرج، واأن 
ُيحل جزء من م�صكالت ال�صباب وكل ما يتعلق 
بهم، واأن نعي�س يف وطن مزدهر ذي اقت�صاد 
متني ميكن اأن ياأخذ ال�صباب دورهم يف بنائه 

وامل�صاهمة يف �صنع م�صتقبله.

علي �صلمان
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نرمني املفتي

فنجان حمبة

�شديق يل تعر�س لعق�بات اإدارية وات�شح بعد اأن 
اأقام دع�ى يف حمكمة الق�شاء الإداري اأن اإدارته 

اأخطاأت يف ت�جيه العق�بة دون التحقق يف الأمر 
وا�شتندت اإىل )تقرير( بدون ا�شم، متامًا مثل 

التقارير التي كانت تكتب يف �شن�ات حكم النظام 
ال�شابق.

بعد خراب الب�شرة!

اأول ي��وم يف ال��ع��ام اجل��دي��د، ب���داأت ب��ال��رد على  م��ع 
على  بالتهاين  بعثوا  الذين  والأ�صدقاء  ال�صديقات 
و�صائل التوا�صل الجتماعي، طبعًا لي�س على اجلميع، 
فالذين يبعثون بتهاٍن جاهزة وير�صلونها اإىل اجلميع، 
اإمنا  ج��اّدي��ن  لي�صوا  لأنهم  علبهم،  اأرد  ل  ال��ع��ادة  يف 
�صديق  على  باملثل  جاوبت  فر�س،  كاإ�صقاط  يفعلونها 
جديد  "عام  كلمات  بثالث  ق�صرية  ر�صالة  يل  اأر�صل 
الب�صرة  خ��راب  بعد  "اأي،  رّده  وف��اج��اأين  �صعيد"، 
�صاألته  و  عمري"،  �صنوات  من  اأخ��رى  ورق��ة  و�صقوط 
الب�صرة بك؟" فكان جوابه  "و ما هي عالقة خراب 
"�صُي�صِبح عمري مع ال�صهر الثالث 64 �صنة ومل اأمتكن 
من حتقيق اأية اأمنية ب�صبب الأو�صاع غري الطبيعية يف 
عمري  يعني  الآن،  وحلد  طفاًل  كنت  اأن  منذ  العراق 
وج��دت،  اإن  ال�صعادة،  يل  تعني  وم��اذا  الب�صرة  مثل 
باملثل  وفكرت  باأ�صبابه  اخلراب؟" واقتنعت  هذا  بعد 
)بعد خراب الب�صرة( الذي ي�صتخدم يف العراق منذ 
امليالدي(  التا�صع  )ال��ق��رن  الهجري  الثالث  القرن 
اإبان ثورة الزجن يف الب�صرة وبعد الق�صاء عليها بعد 
بغداد  اإىل  املنت�صر  اجلي�س  قائد  عاد  �صنة،   14 نحو 
اأحدهم  قال  ل�صتقباله،  ال�صوارع  يف  النا�س  وجتمع 
م�صتنكرًا )بعدي�س، بعد خراب الب�صرة (. ولو قراأنا 
التاريخ العراقي منذئذ وحتى قبله، وحلد الآن يعي�س 
هذا املثل وباإ�صرار وي�صتخدم يف كل تفا�صيل حياتنا، 
الجتماعية والقت�صادية وال�صخ�صية وال�صيا�صية، اإن 

كانت الب�صرة عامرة اأو خربة )ل �صمح اهلل(. 
�صديق يل تعر�س لعقوبات اإدارية وات�صح بعد اأن اأقام 
اإدارته اأخطاأت  اأن  دعوى يف حمكمة الق�صاء الإداري 
يف توجيه العقوبة دون التحقق يف الأمر وا�صتندت اإىل 
كانت  التي  التقارير  ا�صم، متامًا مثل  بدون  )تقرير( 
ُا�صلوب  وهو  ال�صابق،  النظام  حكم  �صنوات  يف  تكتب 

الكثريين دون وجه حق،  لت�صقيط  املجال  جبان ف�صح 
�صهل  باأنه  اأف��اد  قد  )املجهول(  التقرير  كاتب  وك��ان 
ت�صيري معاملة �صقيقه! علمًا باأن �صديقي هذا موظف 
يف دائرة وهو يف عالقة يومية مع املواطنني وو�صل دور 
معاملة �صقيقه بعد خم�صة اأ�صهر من تقدميها وتخيلوا 
معاملته  يقدم  اأن  �صقيقه  على  ك��ان  له  يقول  املدير 
حتى لو كان يف حمافظة اأخرى طاملا هو م�صوؤول عن 
ق�صم ت�صلم معامالت املواطنني! وحني ت�صلم �صديقي 
خراب  )بعد  ق��ال  الإداري����ة،  العقوبات  باإلغاء  كتابًا 
عالقة  ل  موظف  الق�صم  رئا�صة  ت�صلم  اإذ  الب�صرة(، 
له باأخالقيات املهنة واأ�صبح ينظر اإىل املعامالت بعد 

ت�صلم )الهدايا(!
اأمور كثرية ينطبق عليها هذا املثل البليغ جدًا، وكنت 
اأمتنى لو اأن التاريخ حفظ لنا ا�صم ذلك الرجل الذي 
نطق بهذه اجلملة. واأقف عند الذين يبتكرون الأمثال 
جمهولون،  غالبيتهم  يف  هم  الذين  والنكات  واحلكم 
الب�صرية  النف�س  ويعرفون  بامتياز  مبدعون  لكنهم 
جمهولون  التقارير  وكتبة  جمهولون  ه���وؤلء  ج��ي��دًا، 
وحاقدون  جبناء  الثانية  فاملجموعة  بينهم،  و�صتان 
ويخ�صون  امل��ح��ب��ة  ي��ع��رف��ون  ول  اأنف�صهم  ع��ل��ى  ح��ت��ى 
و�صعادة  واأم���ان  بخري  واجلميع  ع��ام  وك��ل  املواجهة. 
ممكنة، ن�صاأله �صبحانه اأن يجنبنا واإياكم �صرور َكتبة 

التقارير وحقدهم.

م�������ق�������االت



للم�صرح  العربية  للهيئة  العامة  الأمانة  واأعلنت 
اأ�صماء اأع�صاء جلنة حتكيم العرو�س امل�صاركة 
حممد  بن  �صلطان  ال�صيخ  جائزة  م�صابقة  يف 
التي  عربي،  م�صرحي  عمل  لأف�صل  القا�صمي 
اأنتجت ما بني 20 ت�صرين الثاين نوفمرب 2018 
هذه  يف   2019 نوفمرب  ال��ث��اين  ت�صرين  و24 
الأردن  العربي يف  امل�صرح  الدورة من مهرجان 
وهم: املخرج امل�صرحي خالد جالل من م�صر، 
والفنانة د. �صذى �صامل من العراق، الباحث د. 
عادل احلربي من ال�صودان، الفنانة لينا خوري 
اإيهاب زاهدة من  من لبنان، املخرج امل�صرحي 

فل�صطني.
د. �صذى  وامل��ب��دع��ة  ال��ق��دي��رة  ال��ف��ن��ان��ة  وت��ع��د 
العراقيات  الفنانات  واأ�صهر  اأب��رز  من  �صامل 
من  العديد  قدمت  اأن  لها  و�صبق  والعربيات، 
خ�صبات  على  وم�صمونًا  �صكاًل  املتميزة  الأدوار 
امل�صرح العراقي والعربي ويف اأكرث من مهرجان 
حملي وعربي ودويل، كما اختريت مرات عدة 
ف�صاًل  منها  الكثري  حتكيم  جل��ان  يف  ع�صوًا 
تلفزيونية  اأعمال  يف  البطولة  اأدوار  لعبها  عن 
التدري�صي يف  عملها  وتوا�صل  عدة،  و�صينمائية 
واأطلق  بغداد،  بجامعة  اجلميلة  الفنون  كلية 

�صيف  اأبو  �صالح  الراحل  الكبري  املخرج  عليها 
لقب فاتن حمامة العراق.

م�شاران للعر�س
ال����دورة ح�صب  ال��ع��رو���س امل�����ص��ارك��ة يف ه���ذه 
م�صارين  يف  �صتعر�س  العرو�س  اختيار  جلنة 
التناف�صي  غ��ري  امل�����ص��ار  اأول��ه��م��ا  اأ���ص��ا���ص��ي��ني، 
وت�����ص��ارك فيه ع��رو���س: )اأي���ام ���ص��ف��راء( من 
�صوريا،  م�صر، و)ثالث حكايا( و)كيميا( من 
و)ره����ني( م��ن اجل���زائ���ر، و)���ص��م��اء اأخ���رى( 
الكويت،  من  حلم(  قيد  و)على  امل��غ��رب،  من 
اإذ  اجل��ائ��زة،  على  التناف�صي  امل�صار  وثانيهما 

بن  �صلطان  ال�صيخ  جائزة  نيل  على  �صتتناف�س 
عربي  م�صرحي  عمل  لأف�صل  القا�صمي  حممد 
 2018 نوفمرب  الثاين  ت�صرين   20 بني  ما  اأنتج 
و24 ت�صرين الثاين نوفمرب 2019 ت�صعة عرو�س 
و)بحر  متاأخرة(  اأبوابها  تفتح  )اجلنة  وه��ي: 
الكويت،  من  و)ال�صبخة(  الأردن  من  ورمال( 
املغرب  من   )1 النتظار  و)قاعة  و)النم�س( 
و)ج���ي.ب���ي.اإ����س( م��ن اجل��زائ��ر، و)خ��راف��ة( 
من  و)جماريح(  تون�س  من  بي�صاء(  و)�صماء 
اإىل م�صار ثالث �صيخ�ص�س  اإ�صافة  الإم��ارات، 
اجلهة  �صتختارها  ال��ت��ي  الأردن���ي���ة  للعرو�س 

الأردنية ال�صريكة.
م�شاركة عراقية

مهرجان  م��ن  ال���دورة  ه��ذه  اأن  بالذكر  جدير 
من  ع��دد  م�صاركة  �صت�صهد  ال��ع��رب��ي  امل�����ص��رح 
نّقاد  من  بامل�صرح  املعنيني  العراقيني  الفنانني 
وكّتاب م�صرحيني، من بينهم : د. يو�صف ر�صيد 
الن�صخة  حتكيم  جلنة  يف  ع�صوًا  اختري  ال��ذي 
العلمي  للبحث  العلمية  امل�صابقة  من  الرابعة 
ال�صباب  للباحثني  خ�ص�صت  والتي  امل�صرحي، 
عنونت  وق��د  وال��ث��الث��ني،  اخلام�صة  �صن  حتى 
الن�صخة الرابعة ب� )الإ�صكال الثقايف يف امل�صهد 

الإبداعية  الأ���ص��ك��ال  بناء  العربي،  امل�صرحي 
والكاتب  الثقافية(،  اخل�صو�صيات  ظ��ل  يف 
امل�صرحي العراقي هو�صنك وزيري الذي اختري 
الن�س  تاأليف  م�صابقة  حتكيم  جلنة  يف  ع�صوًا 
الفائز  فائز  ويا�صر  للكبار،  املوّجه  امل�صرحي 
الن�س  ت��األ��ي��ف  م�صابقة  يف  الثانية  باملرتبة 
ال���12ع��ام��ًا.  �صن  يف  للطفل  امل��وّج��ه  امل�صرحي 
واملوؤلفني  املخرجني  من  جمموعة  عن  ف�صاًل 

واملمثلني والإعالميني.
جتدر الإ�صارة اإىل اأن الدورة ال�صابقة ملهرجان 

امل�صرح العربي اأقيمت يف م�صر.  

 تنطلق فعاليات �لدورة �لثانية ع�ضرة من مهرجان �مل�ضرح 
�لعربي يف �لأردن، �لذي تقيمه �لهيئة �لعربية للم�ضرح 
مع نقابة �لفنانني �لأردنيني بالتعاون مع وز�رة �لثقافة 

�لأردنية، حتت �ضعار )نحو م�ضرح عربي جديد ومتجدد( 
من �لعا�ضر وحتى �ل�ضاد�ش ع�ضر من كانون �لثاين �جلاري 

2020، مب�ضاركة جمموعة من فرق �مل�ضرح �لعربية 
�ملختلفة.

مب�شاركة الفنانني العراقيني
انطالق "مهرجان 

امل�شرح العربي" بدورته  
اجلديدة

 

 

متابعة: اأحمد �شمي�شم

د. يو�صف ر�صيد

هو�صنك وزيري

�صذى �صامل
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ه���ذه امل��ج��م��وع��ة ك��ان��ت م��وؤل��ف��ة اإ���ص��اف��ة اإىل 
�صيتاهاكوبيان،  ���ص��امل،  )ف����وؤاد  م��ن  ف��ن��دي 
بداية  ال�صكرجي(  ح�صن  الب�صري،  حميد 
العام  1968، وقدمت هذه املواهب للجمهور 
اإخ��راج  – من  – وج��وه جديدة  عرب برنامج 
ال��راح��ل  ال��ف��ن��ان  وت��ق��دمي  ر���ص��ام  عمانوئيل 
فندي  ق��ام  الفرتة  نف�س  ويف  مهدي،  خزعل 
)العيون  اأعماله  من  غنائي  حلن  اأول  بو�صع 
ال�صود( كلماٍت وحلنًا قام باأدائها داود العاين 
العراقية  الأحل��ان  . ح�صاد كاظم فندي من 
بتجربتني  م��رورًا  املدر�صية  الأوبريتات  منذ 
جابر  )�صعدون  العراقية  الأغنية  يف  مهمتني 
موهبة  يف  غرابة  ل  كثري.  من�صور(  وك��رمي 
والأ���ص��وات  باملياه  حماطة  لبيئة  ك��ان  كهذه 
خ�صب  م��اه��و  بكل  برفدها  الكبري  ف�صلها 

وجميل.
فندي  كاظم  لدى  مما  الكثري  على  لنتعرف 
من اآراء وانطباعات را�صخة يف يقينه كفنان 
الغناء  واإب��داع يف  اأ�صالة  من  بقي  ملتزم مبا 
ي�صهد تدهورُا خميفًا مرتبطًا  الذي  العراقي 
م�صابهة  ظروف  اأملتها  موؤثرات  من  بالعديد 

له عرب هذا احلوار:
 حتديث امل�روث 

جتربتك،  يتابع  م��ن  يكت�صفهما  *عالمتان 
بالأحلان  وت��اأث��رك  اأوًل  ع�صتها  التي  البيئة 

امل�صرية، فماذا تقول اأنت؟ 
فنان،  اأي  تكوين  يف  الأ���ص��ا���س  ه��ي  -البيئة 
بعدها ياأتي دور الثقافة العامة والتخ�ص�صية 
�صاعرًا،  كاتبًا،  ال�صخ�س  تكون  ماهية  يف 
تُاثري كبري جدًا  البيئة  فنانًا، وبالتاأكيد لهذه 
يف القدرة التلحينية للملحن العارف باأدواته 
اأي�صًا،  مهمًا  دورًا  لل�صماع  اأن  كما  اللحنية، 
فقد  عا�صها جيلنا،  التي  املرحلة  ول�صيما يف 
تكون اأ�صماعنا من املوروث املرتاكم من بيئة 
مي�صان حتديدًا - بالن�صبة يل-  فكل الأ�صوات 
املوروث  لذلك  اإ�صافة  اجلنوب،  يف  الغنائية 
الغني لأ�صوات اأوىل ممثلة مب�صعود العمارتلي 
عن  ف�صاُل  وج��ع��ف��وري،  وك��ري��ري  وجوي�صم 
ثرية كما  بتجارب  تكتنز  قربنا ملدن جماورة 

يف النا�صرية ممثلة بداخل ح�صن.

جماليات  ا�صتك�صف  اأن  حاولت  بداياتي  يف   
بال�صاعر  ال�صعبي من خالل عالقتي  املوروث 
عالية  معرفية  ميتلك  ال��ذي  قا�صم  �صعدون 
بهذا املوروث، ولقد متكنت من اإعادة �صياغة 
قوالبه  ع��ن  واأب��ع��اده  بتحديثه  امل���وروث  ه��ذا 
الأحل��ان  اإمن��ا  ادع��اًء،  لي�س  وه��ذا  التقليدية، 
املوروث  من  م�صتمدة  لأغنيات  و�صعتها  التي 
جابر  ل�صعدون  باأغنيات  ممثلة  الدليل  هي 
)لوه ولوه، ب�صريه، املعيرب، هوه العايل، جتني 
اأو  مقلدًا  اأكن  فلم  الكثري،  وغريها  ال�صبح( 
لأحل��ان  مبتكر  اإمن��ا  امل���وروث،  لذلك  نا�صخًا 
من  متخل�صة  اأر���ص��ي��ة  على  بنيت  ج��دي��دة 
امل���وروث،  لذلك  امليكانيكي  النقل  جاهزية 
م��ن وجهة  ي��ب��دع  اأن  ي��ري��د  م��ن  وه���ذه مهمة 

نظري.
فهذا  -م�صريًا-  بتاأثري  يخ�س  فيما  اأم��ا 
وامل�صبع  املبكر  ل�صماعنا  حت�صيل  حا�صل 
للغناء امل�صري الذي ميتلك �صطوة هائلة يف 
اأقع  مل  لكنني  ع��ام،  ب�صكل  العربية  الذائقة 

حتت تاأثري اأي عمل غنائي م�صري. 
اأ�شعب اأحلاين 

يف  وا�صحة  الغنائية  للطاقات  مكت�صفاتك   *
ميكن  فهل  من�صور،  ك��رمي  ال��ف��ن��ان  جت��رب��ة 

معرفة خ�صائ�س طاقته الغنائية؟ 
-وج����دت يف ه���ذا ال��ف��ن��ان ق���درة ك��ب��رية يف 
الأداء، ومل يتعبني اأبدًا، حتى اأنه كان ي�صغي 

تكن  اأنها مل  مع  بدقة  ويحفظها  اأحل��اين  اإىل 
جابر  ل�����ص��ع��دون  اأغ��ن��ي��ات  بع�س  يف  ك��م��ا  ل��ه 
)جتني ال�صبح(، ف�صاًل عن اأنه عازف ماهر 
للغناء  متميز  ذك��ي  وم�صتمع  العود  اآل��ة  على 
لأغنيات  حتى  ناجح  وم��وؤٍد  والعربي  العراقي 
من  تعالوا(  )ب�س  ولعل  الفنانني،  من  غريه 
الأ�صلوب  من  متخل�صة  لأنها  اأحلاين  اأ�صعب 
التقليدي يف التاأليف املو�صيقي وعدها البع�س 
عن  خلروجها  جديدة  مو�صيقية(  )اأطروحة 

املاألوف يف قالبها اللحني.
قن�ات جتارية 

 ملن تعزو اأ�صباب هذا الرتاجع الوا�صح والآخذ 
بالت�صاعف يف عامل الغناء العراقي اليوم؟ 

ميديا،  ال�صو�صيال  احل��دي��ث��ة،  الأج��ه��زة   -
يف  اأ�صهمت  اجل��اه��زة،  ال�صريعة  التقنيات 
ت���ردي ذائ��ق��ة ال��ن��ا���س، ه���ذا ال���ذي مل يكن 
اأ�صبح  الأ���ص��ي��ل،  ال��غ��ن��اء  زم���ن  ح��ا���ص��اًل يف 
البع�س  ل��دى  امل��ال  وف��رة  بحكم  ج��اه��زًا  كله 
يعد  مل  ال�صريع،  ال��رب��ح  �صوى  ليهمه  مم��ن 
قدر  على  يتوفر  الذي  امل�صتمع  ذلك  موجودًا 
عرب  مايبث  بحكم  املهذبة  الذائقة  من  عال 
الإن��ت��اج  و�صائل  و�صائر  التجارية  ال��ق��ن��وات 
امل�صّوهة،  الطاقات  وتبنت  ا�صتقطبت  التي 
وهذا لي�س تعميمًا فهناك طاقات واإمكانيات 
لذلك  تفعل،  ماع�صاها  ولكن  وجميلة  مبدعة 
ا�صطر العديد منهم للعمل يف بلدان اخلليج، 
بل وحتى �صعراء اأغنية ا�صطروا لذلك، هذه 
انزواء  وراء  كانت  جمتمعة  نف�صها  الأ�صباب 

حتى كبار مطربينا.
 * البع�س يرى يف م�صروعك تكري�صًا ل�صوتني 
ما  من�صور،  وكرمي  جابر  �صعدون  هما  فقط 

مدى �صحة هذا النطباع؟
وعدمية  ال��دق��ة  غ��ي��اب  م��ن  فيه  راأي  -ه���ذا 
ال���دراي���ة ال��ك��ث��ري، ف��ق��د حل��ن��ت ل��ل��ع��دي��د من 
احللي،  ك�صعدي  املعروفة  الغنائية  الأ�صوات 
حم��م��د ال�����ص��ام��ر، ح��م��ي��د م��ن�����ص��ور، ي��ا���س 
الغفور،  عبد  �صالح  نعمة،  ح�صني  خ�صر، 
العي�صاوي، ويل م�صروع مقبل مع ماجد  علي 
املهند�س كما و�صعت احلانًا لأغان من كلمات 

ال�صاعر كرمي علي خ�صري.

)بنيت يف �لرمل بيتي.. وكم 
تخون �لرمال / حلمت �أنك 

مثلي .. وكم ي�ضق �خليال 
/ وكل �ضيء �ضيم�ضي.. 

وينتهي بزو�ل(.. هذ� �ضعر 
كتبه كاظم فندي وغناه 

�ضعدون جابر. فكاظم �بتد�أ 
حياته �ضاعرً� مولعًا ب�ضكل 
�لق�ضيدة �لعربية �لقدمية 

وله خمطوطة �ضعرية 
هي )�لرمال(، �إل �أن ولعه 

�ملبكر باملو�ضيقى قاده لعامل 
�لأحلان، فكان �ضمن وجبة 

من فناين �لعر�ق يف هذ� 
�حلقل قد مت قبولهم يف 

�إذ�عة وتلفزيون بغد�د بعد 
�كت�ضافهم كمو�هب �ضمن 
م�ضوحات ميد�نية كانت 

جترى وقتذ�ك.

بعد اأن اأزاح بيت الرمل 
بالغناء.. 

ف��ن��دي: 
كاظم
)ب�س تعال�ا( اأ�شعب اأحلاين 
و)حتديث امل�روث( مهمتي 

ح�ار : كاظم غيالن 
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)بديعة  فرقة  مع  ملدة طويلة  وعملت  هناك 
راق�صة  اأ�صهر  وه��ي  م�صر  يف  م�صابني( 
وكذلك  الأرب��ع��ي��ن��ات  يف  م�صرية  وممثلة 
حتية  والراق�صة  املمثلة  فرقة  م��ع  عملت 

كاريوكا.
جعلتها  كبرية  �صهرة  القاهرة  يف  حققت 
تقوم بالتمثيل اأمام مو�صيقار الأجيال حممد 
عبد الوهاب يف فيلم )يوم �صعيد( مب�صاركة 
ذلك  يف  اأغنية  لها  كانت  كما  حمامة  فاتن 
حذفها  مت  حيث  ُتعر�س  مل  ولكنها  الفيلم 

لطول الفيلم وللتقليل من وقته.
لبنان  يف  ع���دة،  اأف����الم  يف  عفيفة  مثلت 
بغداد   � )ال��ق��اه��رة  منها:  وم�صر  و�صوريا 
يف  )ليلى  وفيلم  ب��درخ��ان  اأحمد  اإخ���راج   )
العراق( اإنتاج �صتوديو بغداد واإخراج اأحمد 
جعفر  ال��ف��ن��ان��ون  فيه  وم��ث��ل  مر�صي  ك��ام��ل 
والفنانة  �صلمان  حممد  والراحل  ال�صعدي 

ن�����وره�����ان وع���ب���د اهلل 
الفيلم  وُعر�س  العزاوي 
عام  روك�صي  �صينما  يف 
اإىل  تعرفت  ثم   ،1949
الأديب املازين وال�صاعر 
وعندها  ناجي  اإبراهيم 
ب�����داأ ���ص��وط��ه��ا الأدب�����ي 
ال��ع��راق  اإىل  ث��م ع���ادت 

وا�صتقرت يف بغداد.
�شال�ن ثقايف

بغداد  اإىل  عودتها  عند 
�صالون  ل��دي��ه��ا  اأ���ص��ب��ح 
ث��ق��ايف يف م��ن��زل اأن��ي��ق 
نهر  على  يطل  وحديث 
دجلة يف منطقة امل�صبح، 
�صالونها  ي��رت��اد  وك���ان 
ال���ث���ق���ايف اأب������رز رم���وز 

الثقافة وال�صيا�صة يف العراق ومنهم ال�صاعر 
يف  ا�صكندر  عفيفة  التقت  م���ردان،  ح�صني 
اأم��ث��ال  وال��ف��ن��ان��ني  ال�����ص��ع��راء  بكبار  م�صر 

ق�صيدة  �صاحب  ناجي  ابراهيم  ال�صاعر 
وحتية  ال��وه��اب  وحممدعبد  )الأط�����الل( 
ن��وري  الثقايف  �صالونها  ح�صر  ك��اري��وك��ا.  
ال�صعيد والأمري عبد الإله وفائق ال�صامرائي 
ع�صو حزب ال�صتقالل وع�صو جمل�س الأمة 
البغدادي  عبا�س  واملحامي  اخلليلي  وجعفر 
وكان  ج��واد،  م�صطفى  الدكتور  والعاّلمة 
م�صت�صارها اللغوي، وعميد امل�صرح العراقي 
و�صادق  ال��ع��زاوي  وع��ب��داهلل  ال�صبلي  حقي 
وامل�صور  �صليم  اإم���ري  وامل�����ص��ور  الأزدي 

ال��وردي  علي  والدكتور  ب��اك  ح��ازم  الراحل 
وال�صيخ جالل احلنفي .

اأرب��ع��ني  م��ن  اأك���رث  ا���ص��ك��ن��در  غ��ّن��ت عفيفة 
العربي منها )من  ال�صعر  ق�صيدة من عيون 
اأمري(  اأمرك  . . من و�صادك �صدري وطوع 
فما  عني  )غبت  و  ياع�صلي(  )يا�صكري  و 
اأغنياتها  وم��ن  الكثري..  اخل��رب؟(وغ��ريه��ا 
التي  ع��ت��اب(  )بعيونك  املحكية  بالعامية 
اأحمد  غنتها يف العام 1957 وقام بتلحينها 
 1500 من  يقرب  ما  عفيفة  غنت  اخلليل. 

اأغنية طوال م�صوارها الفني.
يف  طلبت  وق���د   ،2012 ال��ع��ام  يف  ت��وف��ي��ت 

و�صيتها اأن تدفن يف مقربة الأرمن ببغداد.

بعد ظهرية كل جمعة 
وحني �نتهاء بث 

�لفيلم �لعربي كان 
�مل�ضاهدون يت�ضمرون 

�أمام �ضا�ضة �لتلفاز، 
وما �إن تنطلق حنجرة 

عفيفة ��ضكندر) 
ياحلو يا �أ�ضمر غنى 

ر( حتى  بك �ل�ُضمَّ
يتمايل �مل�ضاهدون 

طربًا.

والأملاني��ة والرتكي��ة  بالي�ناني��ة  ��ت  غنَّ
 

الذكرى ال�شن�ية لرحيل 
عفيفة ا�شكندر.. فاتنة بغداد

الإم��ك��ان��ي��ات  �صاحبة  ا���ص��ك��ن��در..  عفيفة 
واحلنجرة  الهائلة  ال�صوتية  وال���ق���درات 
داف��ئ  و���ص��وت  متميز  اأداء  ذات  الذهبية 
عوامل  اإىل  عاليًا  بك  ويحلق  القلوب  ي�صل 
القلب  نب�صات  هي  �صوتها  ن��ربات  اأخ��رى، 
ت�صتقر يف اأعماق الروح، وعرب �صنوات طوال 
وّفرت  جميلة  رّق��ة  الغنائي  اختيارها  �صّكل 
تلك  مع  للتعامل  حلنية  م�صاحة  للملحنني 
ال�صخب  دوام���ة  ويف  الذهبية.  احلنجرة 
جميل  �صيء  ك��ل  يخنق  ال��ذي  وال�صو�صاء 

و�صوتها  ا�صكندر  عفيفة  �صوت  ن�صتذكر 
من  ونقلنا  م�صامعنا،  اأنع�س  ط��امل��ا  ال���ذي 
احل�س  اأجنحة  على  الغنائية  الفو�صى  عامل 
املرهف وال�صدق حملقني يف �صماء اخليال 

وامل�صاعر ال�صادقة.
�شحرورة العراق

يف مدينة املو�صل، ولأب عراقي واأم يونانية 
ولدت عفيفة ا�صكندر يف العام 1921، �صدح 
�صوتها وهي يف عمر خم�س �صنوات، ظهرت 
�صغري  ملهى  يف  امل�����ص��رح  ع��ل��ى  م���رة  لأول 

وكانت  الثالثينات  اأوا�صط  اأربيل يف  مبدينة 
اأول حفلة اأحيتها عام 1935، انتقلت بعدها 
اإىل بغداد وغنت يف اأرقى مالهي العا�صمة 
�صهرة  وحققت  بينها  فيما  وتنقلت   ، حينها 
وا�صعة يف فرتة الثالثينات وغنت بلغات عدة 
منها الرتكية والأملانية واليونانية، ا�صتهرت 
وامل��ق��ام��ات  ال��غ��ن��اء  األ����وان  ب���اإج���ادة جميع 

العراقية، وبالأخ�س الأغاين البغدادية. 
�شهرة عربية

وغنت   1938 ع��ام  القاهرة  اإىل  �صافرت   

اإعداد/ جملة ال�شبكة العراقية

عفيفة ايام ال�صباب
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عاملية  اآل���ة  كونها  ال��ك��م��ان  اآل���ة  ا�صتثنينا  اإذا   
املنطقة  فيها  مب��ا  ال��ع��امل  �صعوب  لكل  م�صرتكة 
العربية. ومازال ال�صعي احلثيث لكي تكون الآلت 
قبل  من  مقنعًا  بدياًل  الإلكرتونية  اأو  الكهربائية 
املعا�صرة  املو�صيقية  الآلت  �صناعة  �صركات 
الفرق  يف  العازفني  ورغ��ب��ة  فكر  على  ي�صتحوذ 
ال�صوتي.  الت�صجيل  و�صتوديوهات  املو�صيقية 
عليها  ب��الأق��ب��ال  الهجينة  الآلت  ه��ذه  وحتظى 
وهي  وحمرتفني،  هواة  العربي  ال�صباب  قبل  من 
الأ�صلية  الآلت  عن  �صكلية  ناحية  من  خمتلفة 
م�صحة  عليه  غلبت  التكوين  يف  ال�صبه  اأن  رغ��م 

احلداثة.
بال�صناعات  التحديث  تاأثري  عن  بعيدين  ل�صنا 
اآلتنا  ودونها  منا  برغبة  �صمل  والذي  اإلكرتونيا 
لكن  فيها،  الأداء  وطريقة  العربية  املو�صيقية 
امل�صت�صرقني  م��ن  هناك  اأن  جن��د  ال��وق��ت  ب��ذات 
وال�صعبية  التقليدية  العربية  باآلتنا  يهتم  من 
ويدر�صها ويرغب فيها على حالها الأول املتوارث 
اجليل  م��ن  ه��ج��رة  جن��د  ح��ني  يف  ت�صويه،  دون 
املغايرة  وراء  �صعيًا  الهجينة  الآلت  نحو  اجلديد 
ولنعدم  و�صوتيًا،  �صكليًا  الغرابة  اأو  املو�صة  اأو 
مازالت  مواهب  وهناك  ا�صتثناءات.  هناك  اأن 
لها  ور�صالة  هدفًا  اآلته  واأ�صالة  الرتاث  يف  جتد 
حتمد عليه، وهو ما يجب تطويره والت�صجيع عليه 
بتعميمه كونه حالة �صحيه يف املو�صيقى العربية.

اآلت بغدادية
املو�صيقى  ومهرجانات  موؤمترات  اأن  من  بالرغم 
وناق�صت  الهدف  لهذا  اأهمية  اأول��ت  قد  العربية 
على  واحل���ث  عليه  وامل��ح��اف��ظ��ة  ت��ط��وي��ره  �صبل 
وال�صعبية  التقليدية  الآلت  تكون  تكاد  دميومته، 
اأوا�صر و�صبه بينها �صكاًل و�صوتًا  املو�صيقية فيها 
العراقية  الآلت  تناولنا  لذا  العربي.  العامل  يف 
منوذجًا: اآلت فرق اجلالغي البغدادي وال�صباب. 
والقانون  العود  �صهرة هي  الأكرث  العربية  الآلت 
والناي وكذلك الإيقاعية مثل الطبلة والرق، فهي 
العربية،  البلدان  عموم  يف  العربي  التخت  اآلت 
البغدادي  اجلالغي  اآلت  يف  عنها  املختلف  لكن 
هي  اإيقاعية  واآل���ة  وال�صنطور(  )اجل���وزة  مثل 
ال�صنوات  يف  ملحوظ  اهتمام  هناك  )النقارة(. 
ال�صعبية  ب��اآلت��ه  ال��ع��رب��ي  ال�����ص��اب  الأخ����رية م��ن 

والتقليدية واأبدع فيها، لكن لي�س بامل�صتوى العايل 
وي�صكل ذلك ظاهرة �صحية وا�صحة.

عرب  ال��ع��امل  م��ع  توا�صل  يف  امل��وج��ة  ف���اإن  وحتما 
الوقت،  ب��ذات  واأ�صرت  اأف��ادت  الت�صال  قنوات 
ومنها  الآلت  ه���ذه  بع�س  ل��ك��ون  اأف����ادت  ف��ه��ي 
ال�صعوب  عازفو  بهما  قطع  واجل���وزة  ال�صنطور 
اأ�صواطًا   وحمرتفني  ه��واة  عازفني  من  الأخ���رى 
العرب  متابعيها  واأب��ه��رت  بالحرتافية،  كبرية 
واهتمام  ذات  مراجعة  هناك  فكانت  وغريهم، 
بقيمتها  النظر  واإع����ادة  ت��داول��ه��ا،  على  �صجعا 
الفنية واجلمالية، ولعل هذا من اإيجابيات العوملة 
اإذا ما اأح�صن ا�صتخدامها، ولكون اأف�صل طريقه 
للحفاظ على تراث مو�صيقي هي ن�صره بني عدد 

كبري ن�صبيًا من النا�س. 
الف�صل  النجاحات وينبذون  ال�صباب  �صوف يخلق 
فورًا بثقة، فم�صتويات الخرتاق الظاهر )الآن( 
�صوف  الريا�صية  امل��الب�����س  م�صممي  مل��ارك��ات 
تنطبق بنف�س الفاعلية على املو�صيقى، ول يقت�صر 
الأمر على ذلك �صواء اأكان �صلبيًا اأم ايجابيًا، بل 
الثقافية  املوؤ�ص�صات  توليه  مدى  اأي  وفق  يتعداه 
الف�صائية  والقنوات  الوطنية  باملو�صيقى  املعنية 
ل��ل��ب��ل��دان وامل��ن��ظ��م��ات وال��ن��ق��اب��ات وم��ن��ت��دي��ات 

اجتماعية اأخرى.
طابع غنائي

ومدر�صة  ملعهد  فيها  املوؤ�ص�س  بغداد  مدينة  يف 
تعنى بالآلة التقليدية منذ فرتة لي�صت بالق�صرية 
عليها  واإقباًل  الآلت  لهذه  ملحوظًا  ت��داوًل  جند 
يف  لهم  اأ�صماء  وب���رزت  وال�صباب،  الطلبة  م��ن 
ل�صبب ولآخر  الدعم  الفنية، لكن غياب  ال�صاحة 
يحول دون التقدم والتطوير، ومن ذلك انح�صار 
وم�صابقات،  مبهرجانات  ودعمها  عليها  احل��ث 
وغريها  واملنتديات  الف�صائية  القنوات  اأن  اإذ 
اأن  الكهربائية ب�صكل �صافر دون  اعتمدت الآلت 
تراعي ذلك، ولأ�صباب منها جهل القائمني عليها 
حني  يف  احل�����ص��اري،  ووعيهم  ثقافتهم  وت���ردي 
وال�صعبية  التقليدية  الآلت  اقباًل على هذه  جند 
يدر�صونها  عنها،  مو�صيقاها  تختلف  �صعوب  من 
ويبدعون فيها ويفر�صونها على جمتمعاتهم التي 
ثقافتهم  لقامو�س  نوعية  اإ�صافة  ندرتها  يف  ترى 
وتطلعاتهم، بينما انح�صرت بع�س الآلت الهوائية 

اأو  والرياع  والهبان  والزرنا  املحلية مثل )املطبج 
ال�صرناي بت�صمية اأخرى والبلبان(، وكذلك اآلت 

اإيقاعية مثل النقارة. 
تركية  م��ف��ردة  ه��ي  والت�صمية  اجل��ال��غ��ي،  ول��ع��ل 
العازفني،  جوقة  على  وتدل  احلفل  تعني  الأ�صل 
واجل��وزة  ال�صنطور  مثل  تقليدية  اآلت  ف��ب��دون 
�صيكون طابع الغناء واملقامات فيه فاقدًا لقيمته 
يعود  طويل  زمن  منذ  فيها  عرف  التي  واأ�صالته 
اآلت  له  اأ�صيفت  اأن  وح��دث  العبا�صي،  للع�صر 
على  ليطلق  ولكن  وال��ع��ود،  الكمان  مثل  اأخ��رى 
هذه الفرق ا�صم جالغي مثل التي رافقت مطرب 
العراق الأول قارئ املقامات حممد القباجني بل 
املطرب  رافقت  التي  مثل  بتكوينها  حمدثة  فرق 

ال�صهري للمقامات العراقية ناظم الغزايل. 
انح�شار املقام العراقي

تو�صعت  والبغدادي  العراقي  املقام  وبانح�صار 
رقعة البتعاد عن اآلت اجلالغي البغدادي، رغم 
الأج��داد  لرتاث  وع�صقهم  ال�صباب  بع�س  ت�صبث 
الأ�صيل. ويف اإ�صكاليات املناهج التعليمية لالآلت 
خللل  ت�صخي�صًا  هناك  لعل  وال�صعبية  التقليدية 
التقليدية  ل��الآت  التعليمية  املناهج  يف  و�صعف 
انح�صارها  يف  م�صاعدًا  ع��ام��اًل  ك��ان  وال�صعبية 
وت��راج��ع الإق���ب���ال عليها م��ن ق��ب��ل امل��واه��ب يف 
امل��دار���س  بع�س  اهتمت  وق��د  اجل��دي��د.  اجل��ي��ل 
واملعاهد يف العراق منذ بداية ال�صبعينات بو�صع 
الآلت  يف  جادة  ولي�صت  ما  نوعًا  خجولة  مناهج 
ال�صعبية والتقليدية كدرا�صة اأكادميية يف مدر�صة 
املو�صيقى والبالية منذ ال�صنوات الأوىل لالأطفال 
بالدرا�صة الأبتدائية، وكذلك يف معهد الدرا�صات 
هناك  اأ�صبحت  ذل��ك  اأ�صا�س  وعلى  املو�صيقية. 
يف  ملحوظًا  جناحًا  وحققوا  الآلت،  لهذه  كوادر 

تداولها واحلفاظ على دميومة ا�صتمرارها.
املحافظة على الرتاث

ت�صجيع  من  ال�صباب  املو�صيقيني  اهتمام  وياأتي 
بع�س امل��وؤ���ص�����ص��ات ال��ت��ي حت��اف��ظ ع��ل��ى ال���رتاث 
مو�صيقية  ف��رق  فت�صكلت  ل��ل��ب��ل��دان،  املو�صيقي 
املجال  بهذا  متخ�ص�صة  بغداد  يف  منها  تراثية، 
اأكرث  عازفيها  بني  ت�صم  التي  البيارق  فرقة  مثل 
اآلة، كذلك فرقة  من عازف وثالثة عازفني لكل 
بابل للرتاث املو�صيقي، والفرقة العراقية للرتاث 

ل �ضك �أن �ملنطقة �لعربية غزيرة باأنو�ع 
عديدة من �لآلت �ملو�ضيقية �لتقليدية 

و�ل�ضعبية )traditional( مثلها مثل جميع �ضعوب �لعامل، وبع�ضها م�ضتمر 
بوجوده على �لرغم من �لتطوير و�لتغيري بالآلت �ملو�ضيقية، ونق�ضد بذلك �ضكاًل 

وم�ضمونًا من نو�ٍح عديدة ومنها �لآلت �ملو�ضيقية �لكهربائية و�لإلكرتونية و �لتي 
مل ت�ضلم بع�ش �لألت �لتقليدية و�ل�ضعبية من �ضطوتها وبرجمة �أ�ضو�تها، ويف 

�ملقدمة منها �آلتا �لعود و�لقانون،

 

احلداثة
والآلت امل��شيقية ال�شعبية

�شامي ن�شيم
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كيف  فعّلَمه  ل�صغفه  ني�صان  امل�����ص��ور  انتبه   
ي�صتخدم الكامريا واأ�صدى له بع�س الن�صائح، 
اأهداه  املوهبة  لهذه  الأكرب  اأخوه  تنّبه  حني  ثم 
كامريته الأوىل من نوع كوداك وكلفت يف ذلك 
انطلق  ال��دي��ن��ار،  ون�صف  دي��ن��ار  مبلغ  ال��وق��ت 
احلياة  ليوثق  بكامريته  فرحًا  لطيف  ال�صبي 
النا�س  لوجوه  �صورًا  التقط  نظره،  وجهة  من 
جملة  تطلب  اأن  ال�صدف  ���ص��اءت  وللنخيل، 
)اأهل النفط( متدربني لديها، فتقدم للتدريب 
دورات  العاين  اجتاز   1954 �صنة  ويف  ووظ��ف، 
تدريبية عدة يف الت�صوير الفوتوغرايف ليحمل 
كامريته يف رحلة جتّول بها يف العراق وخارجه، 
ووثق ذلك بالكثري من ال�صور ن�صر ق�صمًا منها 
يف جملة )اأهل النفط( منذ �صنة 1954 لغاية 
الت�صوير  ق�صم  اأ�ص�س  ال�صنة  تلك  ويف   ،1960
واأثناء  بعد،  فيما  الإع��الم  الإر�صاد-  وزارة  يف 
عمله وثق العديد من جوانب احلياة يف العراق، 
ويف عام 1963 اأقام معر�صًا فوتغرافيًا ل�صوره 
ال�صرق  اأ�صدقاء  جمعية  من  بدعوة  اأمريكا  يف 
الأو�صط الأمريكية، وكانت له م�صاركات عديدة 
�صياحي  مطبوع  ولديه  وخارجه،  العراق  داخل 
يت�صمن  والإنكليزية  العربية  باللغتني  ملون 

قرابة 100 �صورة عن العراق.
الت�صوير يف  ق�صم  رئي�س  العاين من�صب  �صغل 
نقابة  يف  ع�صو  وه��و  العراقية،  الأن��ب��اء  وكالة 
العراقية  واجلمعية  العراقيني  ال�صحفيني 
العراق  بتاريخ  م�صور  اأول  ويعد  للت�صوير، 
تلك  جتربته  اجل��و.  من  للعراق  �صورًا  يلتقط 
العراقية  النفط  �صركة  يف  عمله  اأثناء  كانت 
وظيفتها  خا�صة  جّوالة  وحدة  خ�ص�صت  التي 
والطرق.  كال�صدود  �صا�صعة  م�صاحات  ت�صوير 
ميتد امل�صار املهني للعاين قرابة الثالثني عامًا 
ويعّد الأب املوؤ�ص�س لفن الت�صوير الفوتوغرايف 

العراقي.
الت�ش�ير اجل�ي

اإع�����الن احل��ك��وم��ة ع���ن ط��ائ��رت��ه��ا اجل��دي��دة 
وكان  للعاين،  ثمينة  فر�صة  كان  )ترايدنت( 
التفاق اأن يتم ت�صوير الطائرة وهي حتلق يف 
اأخرى  طائرة  يف  العاين  ركب  العراق،  �صماء 
بطريقة  الأ���ص��ي��اء  ال��ع��اين  �صاهد  اجل��و  وم��ن 

وروؤية خمتلفتني، كان كل �صيء مك�صوفًا اأمامه 
يلتقط  اأخرى، ف�صرع  له ب�صورة  تبدو  والألوان 
�صباه  يف  راف��ق��ه  ال��ذي  ذات��ه  بال�صغف  ���ص��وره 
لتظهر فيما بعد معامل بغداد ب�صورة اأخرى.. 

�صورة مل ي�صاهدها النا�س من قبل.
�شفري الف�تغراف 

يف  بجولة  ال��ع��اين  لطيف  ق��ام   1963 ع��ام  يف 
الوليات املتحدة الأمريكية، حيث عر�س 105 
�صور يف وا�صنطن و�صيكاغو و�صان فران�صي�صكو 
ونيويورك  اأورليانز  ونيو  �صيتي  ليك  و�صالت 
وطبيعته،  العراق  تاريخ  عن  تتحدث  وغريها، 
الزائرين،  ا�صتح�صان  املعر�س  هذا  نال  وقد 
العراق  اأن  الأمريكية  ال�صحف  اإحدى  وعلقت 

اأر�صل �صفريه يف تلك ال�صور.
كانت  وفرن�صا  والبحرين  وال��ك��وي��ت  الأردن 
�صورة  لنقل  العاين  للطيف  اأخ��رى  حمطات 
�صادقة عن العراق مبختلف طوائفه ومكوناته. 
ف�����ص��اًل ع��ن امل��ع��ر���س ال���ذي اأق��ي��م يف برلني 
�صورة   80 فيه  وعر�س   1965 ع��ام  ال�صرقية 
للمجتمع العراقي، ولقى معر�صه هذا جناحًا 

منقطع النظري.
نهاية امل�ش�ار

يف عام 1976، �صدر اأمر حكومي بنقل العاين 
اإىل  العراقية  الأنباء  لوكالة  مديرًا  كان  الذي 
الفوتوغرايف وتعيينه يف  الت�صوير  خارج ق�صم 
ق�صم )�صحافة جلان التحقيق(، ب�صب و�صاية 
من �صخ�س ما. بعد ذلك اأدار ق�صم الت�صوير 
ملدة  اجلماهري(  )دار  جلريدة  الفوتوغرايف 
و�صافر  بعد  فيما  ا�صتقالته  وق��دم  واح��د  ع��ام 
عام 1983،  العراق  اإىل  عاد  ثم  الكويت،  اإىل 
وكان العراق حينها يرزح حتت نريان احلرب. 
اأيقن العاين اأن عودة الأمور اإىل �صابق عهدها 
اأ�صبحت م�صتحيلة، اإذ مل يعد بو�صعه اأن يتجول 
والظروف  احل��رب  اأو���ص��اع  ب�صبب  بكامريته 

القائمة اآنذاك، حينها قرر العتزال نهائيا.
اآلف  من  املكون  للعاين  ال�صوري  الآر�صيف 
اللهب  األ�صنة  اأكلته  الثقافة  وزارة  يف  ال�صور 
وال�����ص��رق��ة ب��ع��د ���ص��ق��وط ال��ن��ظ��ام ع���ام 2003 
ت��اري��خ  م��ن  مهمة  اآر���ص��ي��ف��ي��ة  حقبة  لتختفي 

العراق. 

يف عام 1947، ويف �ضن �خلام�ضة ع�ضرة. كان �لت�ضوير �لفوتغر�يف 
لدى لطيف �لعاين جمرد هو�ية، حني كان يعمل مع �أخيه يف 

�ضارع �ملتنبي، وكان بجو�ر حمل �أخيه م�ضور يهودي يدعى ني�ضان، 
كان لطيف د�ئم �لزيارة ملحل �لت�ضوير ينظر �إىل �ل�ضور ب�ضغف 

وغالبًا ما كان �ل�ضوؤ�ل حا�ضرً� يف خميلته عن هذ� �لفن،
حم�شن اإبراهيم

لط����يف
رائد الف�ت�غراف العراقي

اجل��� م��ن  ال��ع��راق  ���ش��ّ�ر  م��ن  اأول 

 العاين

من ار�صيف العاين
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منذ  وامل�صّيدة  ال�صامقة  الالتني  كني�صة  قّبة  وبني 
على  دلل��ًة  عنها،  بعيد  عامًا غري  اأكرث من 150 
متانة الروابط الإن�صانّية وروح املواطنة اجلامعة 
بني البغدادّيني، بل العراقّيني عمومًا، وتعاي�صهم 
الإيجابّي عرب توايل العهود على اختالف مللهم 

ونحلهم واعتقاداتهم. 
وما كان مب�صتطاع ال�صحف واملجاّلت تلك، التي 
واملواقُع  الف�صائّية  القنواُت  لحقًا  اإليها  ان�صّمت 
اُت التوا�صل الجتماعّي، اأن  الإلكرتونّية ثّم من�صّ
ُتربز لقّرائها وم�صاهديها واملتفاعلني معها، هذا 
اأبقت  عراقّية  ماأثرة  لول  جماًل،  الباذخ  املثال 
هذه الثنائّية �صاخ�صًة حّتى اليوم، �ُصّجلت با�صم 
الأب  الرائد  وال�صحفّي  ال�صهري  اللغوّي  العامل 
الذي   )1947-1866( الكرملي  ماري  اأن�صتا�س 
بالبارود  الن�صف  من  اخللفاء  جامع  منارة  اأنقذ 
بيد قوات الحتالل الربيطايّن �صنة 1918، وهو 
امل�صري املوؤ�صف الذي انتهت اإليه بعد قرٍن كامٍل، 
املنارُة احلدباء يف مدينة املو�صل، بيد  �صقيقُتها 
م�صوخ تنظيم داع�س الإجرامّي حني ن�صفوها من 
وكّل  املو�صل  حترير  قبيل   ،2017 �صنة  قاعدتها 

العراق من ب�صاعات احتاللهم.  
هذه  ن�صتذكر  ال���ذي  الكرملي،  الأب  ك��ان  لقد 
بهذه  فخورًا  وفاته،  على  عامًا   72 م��رور  الأّي��ام 
ناظريه  اأمام  ماثلًة  كانت  التي  البغدادّية  املنارة 
"زينة  باأّنها  و�صفها  وق��د  عقود،  ثمانية  ط��وال 

الأّيام"،  ت��ع��اق��ب  ع��ل��ى  ومفخرتها  احل��ا���ص��رة 
ويق�صد باحلا�صرة مدينته الأثرية بغداد، وذكر 
)ع�صرينّيات  ذاك  زمانه  يف  كانت  امل��ن��ارة  اأّن 
بارتفاعها  بغداد  يف  بناء  اأعلى  املا�صي(  القرن 
الالتني  كني�صة  جارتها  وتليها  م��رتًا،   35 البالغ 
وهكذا  مرتًا.   32 بارتفاع 
ي�����ص��اع��د ال��ت��ن��ا���ص��ُب يف 
ال���ع���ل���ّو، وال����ت����ج����اوُر يف 
امل����ك����ان، وال���ت���م���اث���ُل يف 
يف  وال��ت��ق��ارُب  الوظيفة، 
ال��ف��خ��ام��ة، وال���ت���ف���ّ�ُ يف 
على  امل�صّورين  الريازة، 
يف  معًا  املبنيني  ا�صتلهام 
و�صبقهم  مذهلة،  لقطات 
ف��خ��ّل��دوه��ا  م��ن��ه��م  رّواٌد 
م��ع��اي��دة  ب���ط���اق���ات  يف 
الأج��ي��ال  تبادلتها  ط��امَل��ا 

ال�صابقة. 
ريادة وتن�ير

ري��ادّي  مثّقف  والكرملي 
ت����ن����وي����رّي ك���ب���ري، ي��ع��ّد 
�صدرت  جمّلة  اأّول  حمّرر 
�صنة  وال���ع���راق  ب��ب��غ��داد 
ا�صمه  وي��ق��رتن  ب��غ��داد(،  )ُزه����رية  ه��ي   ،1905
هذا  يف  الفكرّية  ويقظتها  البالد  بنه�صة  دائمًا 
�صّتى  معرفّية  ن��واٍح  من  بها  والتعريف  الع�صر، 
بداأ  التي  املعّمقة  املقالت  مئات  من  �صل�صلٍة  يف 
ن�صرها بغزارة منذ �صنة 1886 يف اأبرز املجاّلت 
وال�صحف العراقّية والعربّية والأجنبّية، ووا�صل 
الطويل،  عمره  اأ�صهر  اآخ��ر  حّتى  باجتهاد  ذلك 
البحث  مناهج  اأ�ص�س  بو�صع  ا�صمه  يقرتن  كما 
اأوروب��ا  يف  درا�صته  اإب��ان  تعلّمها  التي  احلديثة 
وكتبه،  واأب��ح��اث��ه  درا���ص��ات��ه  يف  التطبيق  مو�صع 
ال��ت��األ��ي��ف وال��رتج��م��ة م��ن لغات  وب��ال��ري��ادة يف 
وبالدعوة  وح�صارتها،  البالد  تاريخ  عن  ع��ّدة 
ب��الآث��ار  املتمّثل  امل���ادّي  موروثها  على  للحفاظ 
واملباين واللقى واملخطوطات، وبدرا�صة الكتابات 
امل��دّون��ة باللغة  ال��ق��دمي��ة وت��وث��ي��ق امل��خ��ط��وط��ات 
العربّية وبغريها من اللغات العراقّية وال�صرقّية، 
وبالتحّري عن دوار�س الآثار من العهود املختلفة، 

من  وال�صحفّيني  وال��ك��ّت��اب  الأدب����اء  وبتكليف 
ال�صباب باإجراء حتقيقات ميدانّية عنها ون�صرها 
مقرونة باأبحاث علمّية ر�صينة، وبت�صجيل اللغات 
علمّيًا،  ودرا�صتها  املختلفة  العراقّية  واللهجات 
فقد ظّل الكرملّي يدّون حّتى وفاته كلَّ ما يعتقده 
مهّمًا من حديث العراقّيني ال�صفاهّي من خمتلف 
ال�صعبّي،  وتراثهم  لهجاتهم  ليوّثق  انتماءاتهم، 
وتعّدى اهتمامه بغداَد لي�صمل الأطياف العراقّية 

يف �صمايّل الوطن وو�صطه وجنوبّيه.
بكني�صة  مراحلها  كّل  يف  الكرملي  حياة  اقرتنت 
 ،1866 �صنة  عنها  بعيد  غري  ول��د  فقد  الالتني، 
م�صدودًا  وظ��ّل  فيها،  �ُصّيدت  التي  ال�صنة  وه��ي 
كانت  اأح��ّب.  التي  لبغداد  ��ّرًة  ���صُ بو�صفها  اإليها 
الذين  الكرملّيني  الآب���اء  لدير  م��ق��ّرًا  الكني�صة 
املباين  الواقعة �صمن  در�س طفاًل يف مدر�صتهم 
يف  نبوغه  وظ��ه��ور  تخّرجه،  وبعد  بها،  امللحقة 
اللغة العربّية، اختري مدّر�صًا للعربّية فيها. وحني 
حميطه  يف  وجمتمعّيًة  ثقافّيًة  �صخ�صّيًة  ا�صتوى 
نخبة  حل�صور  مكانًا  �صواها  يخرت  مل  البغدادّي، 
العراق، ف�صاًل عن  املثّقفة من كّل  ذلك املجتمع 
زّوار العا�صمة من العرب والأجانب، يف جمل�صه 
يوم  كّل  اأفنيتها  اأحد  يف  يقام  كان  الذي  الأدب��ّي 
اأي�صًا  الكني�صة  النهار. ويف  جمعة حّتى منت�صف 
�صهرة يف  الأك��رث  العرب( جمّلته  )لغة  مقر  كان 
زالت  ما  التي  احلديثة،  ال��ع��راق  نه�صة  مطالع 
والثقافة  الأدب  ل��درا���ص��ة  عنه  غنى  ل  مرجعًا 
والتاريخ العراقّي ف�صال عن مباحث تعالج اللغة 
وتتناول الفلكلور واملخطوطات، واأخريًا ُدفن عند 
الثاين من  يوم 7 كانون  وفاته  بعد  الغربّي  بابها 
�صنة 1947، ليحتوي املكاُن اجل�صَد يف اأبدّيٍة كان 

حري�صًا على اأن تكون. 
ته مع املنارة الكرملي يروي ق�شّ

�صديد  باقت�صاب  نف�صه،  الكرملي  اإن�صتا�س  روى 
من  ج��رى  م��ا  وق��ائ��ع  اجلليل،  ال��ع��امل  وبتوا�صع 
امل��ن��ارة، يف مفتتح  ب��ه��ذه  تطيح  ك���ادت  اأح���داث 
جمّلته  م��ن  ال�صاد�س  املجّلد  م��ن  الأّول  اجل��زء 
الثاين  كانون  مطلع  يف  ال�صادر  العرب"،  "لغة 
"منارة  بعنوان  مطّولة  ملقالة  ميّهد  وهو   ،1928
يعقوب  الر�صني  الباحث  كتبها  الغزل"  �صوق 
نعوم �صركي�س، بهذه العبارات الّدالة على تزكية 

يف الذك��رى ال��� 72 لرحيل��ه 

هكذا اأنقذ الأب اأن�شتا�س ماري 
الكرملي منارة �ش�ق الغزل 

ت يف �لعر�ق  طو�ل قرٍن من �لزمان، �عتادت �ل�ضحف و�ملجالاّ
م �لقرت�ن �لبديع بني منارة �ضوق �لغزل  و�لعامل، �أن تقداّ

�لتاريخياّة يف جامع �خللفاء، �ل�ضاهقة يف �ضماء بغد�د �لقدمية 
منذ قرون مديدة، 

ح�شني حمّمد عجيل 
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وت�صجيع للكاتب، واعتزاز بهذا املعلم البغدادّي: 
نحو  قبل  الغزل  �صوق  منارة  اأحٌد عن  يكتب  "مل 
اأو  البغدادّيون  اأّم��ا  الإف��رجن،  �صوى  ق��رون  ثالثة 
ير�صدوا  فلم  �صواهم،  اأو  العراقّيني  من  غريهم 
اأّما  ِذْك��رًا...  نبذًة ول مقاًل بل مل يذكروها  لها 
غام�صًة  فبقيت  بنائها  معيد  اأو  بانيها  م�صاألة 
الإفرجن  من  عنها  كتب  َمن  وكلُّ  الغمو�س،  اأ�صّد 
ب�  حالّيًا  امل��ع��روف  امل�صت�صرق  ]ه��و  نيبهر  منذ 
"نيبور"] اإىل يومنا هذا، وكذلك قْل عن َكَتَبِتنا 
يف  يّتفقوا  مل  جميعهم  فاإّنهم  الع�صر،  هذا  يف 
الآن  اأّم��ا  بنائها.  معيد  اأو  بانيها  عن  اأقوالهم 
نعوم  يعقوب  البّحاثُة  املحّقُق  �صديُقنا  اأخذ  وقد 
�صركي�س ين�صد عن �صاحبها يف كتب التاريخ، فلم 
يبَق ريٌب يف معرفة �صاحب هذه املئذنة، التي هي 
الأّي��ام،  تعاقب  على  ومفخرتها  احلا�صرة  زينة 
عرو�س  ال��ع��رو���س،  ه��ذه  ن���زّف  اأولء  نحن  وه��ا 
الفكر، اإىل حمّبي التاريخ والتطّلع اإىل احلقائق 

الراهنة".

ثّم اأخذ اأن�صتا�س الكرمليُّ ي�صرح املالب�صات التي 
اأجل  من   ،1918 �صنة  بقّوة  التدّخل  له  قّي�صت 
"ملّا  قائاًل:  العتيق،  البغدادّي  الأث��ر  هذا  اإنقاذ 
مهند�صوهم  ذه��ب  ب��غ��داد،  الربيطانّيون  احتّل 
فخافوا  حواليها،  ما  وفح�صوا  املئذنة  روؤية  اإىل 
اإذا  جوارها  يف  التي  البيوَت  واإتالفها  �صقوطها 
ال��ردم،  حت��ت  اأ�صحابها  حينئذ  فتدفن  َه���َوْت، 
فعزموا على هدمها حقنًا لدماء اخللق. فاأوعزت 
اأن  امل�صاهري  الأدب��اء  اأح��د  اإىل  املحتّلُة  ال�صلطُة 
�صنة  )يف  العرب  جريدة  يف  ُين�صر  مقال  يكتب 
1918( ليهيئ الأفكار لقبول هذا اخلاطر الذي 

اأقلق اأرباب ال�صلطة املحتّلة".
�صلطة  منه  طلبت  ال��ذي  الأدي���ب  ه��ذا  يكن  ومل 
لقبول  العام  ال��راأي  تهيئة  الربيطايّن  الحتالل 
ن�صف املنارة، �صوى الكرملّي نف�صه، كما �صيت�صح 
جريدة  حترير  رئا�صة  يتوىّل  كان  ال��ذي  لحقًا، 

"العرب".  
�صاحُب  "فذهب  قائاًل:  �صرده  الكرمليُّ  ويوا�صل 
اجلريدة املذكورة يومئذ اإىل ال�صر بر�صي كوك�س، 
اأ�صبحت  لأّنها  َهْويها؛  على  خطر  ل  اأن  واأفهمه 
ال�صنون  عليها  م�صت  وقد  الواحدة،  كال�صخرة 
وهي يف تلك احلالة التي ُيظن اأنها خطرة ولي�صت 

بها". 
اأهداف بر�شي ك�ك�س

كوك�س،  بر�صي  تقنع  مل  الكرملي  تطمينات  لكّن 
الذي اأ�صبح فيما بعد املندوب ال�صامي لربيطانيا 
ملكًا،  الأّول مهاّمه  تويّل في�صل  قبيل  العراق  يف 
لي�س لأّنها غري مقنعة، ولكّن لإ�صرار كوك�س على 
هدم هذا املعلم النادر املثال والهائل احلجم باأّية 
حّجة، وجتريد بغداد من اأحد رموزها املعمارّية 
واأعالها ارتفاعًا اآنذاك، كما هي عادة املحتّلني، 
وي�صري الكرملي اإىل ذلك بو�صوح وبالأدّلة، قائاًل: 
اآىل  له؛ لأنه  "فلم يقنع احلاكم املذكور مبا قيل 
على نف�صه اأن ين�صفها بالبارود كما ُن�صفت مدخنة 
بنيت  التي  التاريخّية  املدخنة  تلك  )العّباخانة( 
يف نحو �صنة 1869، وكانت اآية يف البناء واملتانة 

واجلمال".
بغداد  خ�صارة  ه��ي  ه��ذه  )العّباخانة(  تكن  مل 
الح��ت��الل  ت��داع��ي��ات  ب�صبب  ملعاملها  ال��وح��ي��دة 
ال��ربي��ط��ايّن، ف��ق��د خ�����ص��رت امل��دي��ن��ُة- املُ��ب��ت��الة 

باملحتّلني دائمًا- فجَر يوم الأحد 11 اآذار 1917، 
تاريخّيًا  معلمًا  القوات،  هذه  فيه  احتّلتها  الذي 
�صور  اأب��واب  اأحد  الطّل�صم،  باب  هو  مذهاًل  اآخر 
الح��ت��الل  جي�س  ك��ان  ال���ذي  العّبا�صّية،  ب��غ��داد 
العثمايّن ي�صتخدمه م�صتودعًا لالأ�صلحة والبارود، 
القّوات  ت�صتفيد منه  ان�صحابه كي ل  فن�صفه قبل 
اأ�ص�ٍس  ���ص��وى  الآن  منه  تبق  ومل  ال��ربي��ط��ان��ّي��ة، 
مدفونٍة، و�صورٍة نادرٍة توّثق جماله الأّخاذ وروعة 

عمارته.
هذا،  مب�صعاه  يكتفي  اأن  الكرملي،  باإمكان  كان 
وملدينته  لعراقه،  كّله  بوجدانه  ينتمي  يكن  لو مل 
احلديث،  الع�صر  يف  تاريخ  اأّول  لها  و�صع  التي 
لغتها  وع��ن  ي��داف��ع عنها  ب���الٍد ظ��ّل  وحل�����ص��ارِة 
لأجل  فيها  دّون  التي  ويده  ول�صانه  بقلبه  العربّية 

ذلك ع�صرات الآلف من ال�صفحات. 
ب والكراهّية  فلرَي الذين يف قلوبهم مر�ُس التع�صّ
يحرقوا  اأن  يريدون  الذين  واأول��ئ��ك  والتطّرف، 
العراق بتجريده من تعددّيته التي اأغنت تاريخه 
كّله، ماذا فعل ذلك الراهب امل�صيحّي اجلليل كي 
كني�صته،  ب��اإزاء  يقع  قدميًا،  اإ�صالمّيًا  اأث��رًا  ُينقذ 
باقت�صاب  ي�����ص��رد  وه���و  كلماته  يف  ول��ي��ت��م��ّع��ن��وا 
ال�صحيفة  مديُر  راأى  "فلّما  العاجلة:  حتّركاته 
مام ل يرجع عن عزمه،  املذكورة اأّن �صاحب الزِّ
حممود  ال�صّيد  امل��رح��وم  ب��الأم��ر  ف��اأخ��رب  اأ���ص��رع 
�صكري الآلو�صي، ليذهب ويقنع بر�صي كوك�س باأن 

يعدل عن حتقيق ما دار يف خلده".
راهٌب و�شيٌخ يدافعان عن منارة

بني  م��ن  ه��و  الآل��و���ص��ي  �صكري  حم��م��ود  وال�صّيد 
لغوّية  موؤّلفات  وله  بغداد،  يف  الدين  رجال  كبار 
يف  الأرب  "بلوغ  كتابه  اأهّمها  ب��ارزة،  وتاريخّية 
معرفة اأحوال العرب"، احلائز على جائزة ملك 
ال�صويد وو�صامه الذهبّي �صنة 1889، وله ولأ�صرته 
اأبي  ال�صيخ  فهو حفيد  فيها،  كبرية  علمّية  مكانة 
"روح  ال�صهري  التف�صري  �صاحب  الآلو�صي  الثناء 
املعاين". وتربط الآلو�صي احلفيد بالكرملي �صلة 
اأ�صتاذه يف  يعّده  كان  فالكرملي  �صداقة حميمة، 
مطّولة،  ولغوّية  اأدبّية  مرا�صالت  وبينهما  اللغة، 
جتاوزت خم�صمئة ر�صالة، حّققها ون�صرها تلميذا 
ع��ّواد  كوركي�س  الباحثان  الأخ����وان  الكرملي، 

وميخائيل عّواد، ببريوت �صنة 1987.

ويف املقطع التايل الذي يتكّلل فيه م�صعى الكرملي 
بالنجاح، ي�صطّر للك�صف عن �صخ�صّيته بتوا�صع 
مدير جريدة  مع  الآلو�صي  "فذهب  فيقول:  جّم، 
العرب- وهو �صاحب هذا املقال- وحمال احلاكَم 
على اأن يرتك هذه امل�صاألة الآن اإىل وقت اآخر، اإمّل 

ُيِرد اأن يعدل عن راأيه، فقنع".
ال�صديد،  والختزال  البالغ  الخت�صار  هذا  بكّل 
والأ�صا�صّي  الأب��رز  املف�صل  �صرد  الكرملّي  ينهي 
اأن تفقد بغداد  التي كان ميكن  الواقعة،  يف تلك 
حكمة  ل��ول  ال��ب��ارز  التاريخّي  معلمها  ج��ّراءه��ا 
عدم  على  واإ�صراره  و�صجاعته،  وذكاوؤه  الكرملي 

التفريط باإرث مدينته العمرايّن. 
وب��ع��د ك���ّل م��ا ف��ع��ل، مل ي���رتك م�����ص��ري امل��ن��ارة 
عن  تنّم  اأخرى  تطّورات  يروي  هو  فها  لالأقدار، 
ُكلِّف  "وبعد �صنتني  تتّبع دقيق للمو�صوع، فيقول: 
مهند�س البلدّية، وهو امل�صيو �صافاني�س الفرن�صّي، 
باأن يقّوي كر�صّي املئذنة مبا عنده من الو�صائل، 

ففعل".
ماأثرة ودر�س لالأجيال

للكرملي،  ت�صّجلها  اأن  ت�صتحّق  م��اأث��رة  اإّن��ه��ا 
العراق  �صاّبات  �صيما  ول  بفخر،  ب��الده  اأج��ي��اُل 
�صاحة  يف  ال��ي��وم  �صلمّيًا  املحت�صدين  و�صبابه 
ا�صتعادة  لأج��ل  مدنه  اأغلب  وميادين  التحرير 
يف  بليغًا  ح�صارّيًا  در�صًا  بها  وت�صتعني  الوطن، 
ن�صوا،  َمن  بع�س  ذاكرة  وترميم  م�صتقبله،  ن�صج 
اإرَث  حم��ن،  م��ن  عليهم  ج��رى  م��ا  طائلة  حت��ت 
القرون،  ور�ّصختها  �صاغوها  وتقاليَد  اأجدادهم 
بينهم  الألفة  ج�صور  ومّد  والتعاي�س  الت�صامح  يف 
وتباين  الأدي����ان  ت��ن��ّوع  ب��رغ��م  متحاّبني،  اإخ����وًة 
ا�صتعا�س  لقد  الأع�����راق.  واخ��ت��الف  امل��ذاه��ب 
، حاول  �صامٍّ بنبت  اجلليل  اإرثه  البع�ُس عن  هذا 
ال��ب��الد الطويل،  ت��اري��خ  ��ه يف ف���رتات م��ن  غ��ر���صَ
بني  م��ن  ك��ان  وط��ارئ��ون،  وع��اب��رون  م�صتعمرون 
ث��م��اره ال��ك��ارث��ّي��ة: ف��ظ��اع��ات م��وج��ة ال��ك��راه��ّي��ة 
التي  اجل�صدّية،  والت�صفية  والعنف  والتطّرف 
�صقوط  بعد  البغي�س  الأمريكّي  الحتالل  اأّججها 
ع�صابات  بيد   ،2003 �صنة   ال�صتبداد  حقبة 
ومرتزقتها،  العوا�صم  وذيول  املنّظمة،  اجلرمية 
وج���م���اع���ات الح������رتاب ال��ط��ائ��ف��ّي ب��اأح��زاب��ه 
وتنظيماته وملي�صياته املجّندة داخلّيًا واملدعومة 

خارجّيًا، التي و�صلت ذورتها �صنة 2014 مبجازر 
تنظيم )داع�س( الإرهابّي املرّوعة املرتكبة بحّق 
العراقّيني جميعًا، وبانتهاكاته غري امل�صبوقة، من 
والأطفال،  للن�صاء  و�صبي  للرجال  جماعّية  اإبادة 
الإج��رام  وامتّد  كّله،  العامل  وج��دان  ه��ّزت  التي 
با�صتهدافه  التنظيم  لهذا  ب�صاعته  يف  امل��وغ��ل 
ما  كلَّ  هائل،  بحقٍد  وحتطيمه  وتدمريه  كذلك، 
يف  اأجدادهم  تراث  نفائ�س  من  العراقّيون  ورثه 
وختَم  واملعا�صر،  والإ�صالمّي  القدمي  تاريخهم 
م�صوُخ التنظيم جرائمهم يف هذا املجال بن�صفهم 
املو�صل  حت��ف��ة  ال���ن���ورّي،  اجل��ام��ع   2017 �صنة 
الر�صيقة  التاريخّية  احلدباء  مبنارته  املعمارّية، 

التي تعود اإىل القرن ال�صاد�س الهجرّي.  
ريادة ا�شتخدام �ش�رة املنارة 

والكني�شة
منارة  مع  ته  ق�صّ رواي��ة  الكرملي  ينهي  اأن  وبعد 
)وهو  زمنه  اإىل  يعود   ،1918 �صنة  الغزل  �صوق 
ليختتم   )1928 �صنة  الثاين  كانون  �صهر  مطلع 
تقدميه ملقالة يعقوب نعوم �صركي�س بهذه العبارة 
اأْن�َصَن فيها املنارة العظيمة: "وهي  املوؤّثرة، التي 
�صابقا،  ك��ان��ت  كما  �صاقها  على  قائمة  ال��ي��وم 
وت�صحك من كّل َمن حاول اأن ينظر اإليها نَظَرُه 

نة". اإىل �صيخٍة متغ�صّ
َمن  اأّول  الأرج��ح،  نف�صه، هو على  الكرملّي  ولعل 

فّكر با�صتخدام �صورة للمنارة وقّبة الكني�صة معًا، 
دللًة على التاآخي الروحّي والوحدة املجتمعّية بني 
اأبناء الوطن الواحد، فقد ن�صر يف ختام تقدميه 
هذا  حتتها  وك��ت��ب  جتمعهما،  ���ص��ورًة  للمقالة 
ويف  الغزل  �صوق  جامع  "منارة  ال�صارح:  التعليق 
جانبها على يدك الي�صرى قّبة كني�صة الالتني". 
فيها  الُتقطت  التي  ال��زاوي��ة  من  املنارة  وتظهر 
ال�صورة، على جانب عظيم من العلّو وال�صخامة 
لكونها الأقرب اإىل امل�صّور، حّتى اأّنها تكاد تغطي 
الزمان،  تتحّدى  وكاأّنها  وتبدو فعاًل  كّله،  امل�صهد 
وت�صحك من طارئني على اأدميها، حاولوا ن�صفها 

بزعم اأّنها �صاخت وتو�صك على ال�صقوط. 
نذور اإ�شالمّية يف كني�شة خالية

يف  التاريخّية  ال��غ��زل  ���ص��وق  م��ن��ارة  دخ��ل��ت  لقد 
القرن التا�صع من عمرها املديد، بعدما واجهت 
وفي�صانات  ال��زم��ان،  واأه���وال  امل��غ��ول،  اأعا�صري 
دجلة، و�صربات املنجنيقات، وجنت من الهّزات 
وق�صف  بالبارود،  ن�صفها  وخمّططات  الأر�صّية، 
امل���داف���ع وال���ه���اون���ات، وت��داع��ي��ات الن��ق��الب��ات 
واحلروب، وال�صواريخ العابرة للقاّرات، والقنابل 
التدمري  وعملّيات   ،B2 ال���  ل��ط��ائ��رات  ال��ذك��ّي��ة 
واقفًة  يراها  وم��ن  ال��ع��راق��ّي��ة...  ل��الآث��ار  املنّظم 
اأن يفخر  البغدادّي العجيب، عليه  ال�صموخ  بهذا 
بعظمة بّنائيها من اأجداده، ويتعّلم منهم درو�صًا 
تتمّكن  كي  ال�صنعة،  وات��ق��ان  العمل  حرفّية  يف 
ح�صارية  دورًة  للب�صرّية  ت��ق��ّدم  اأن  م��ن  ال��ب��الد 
اأي�صًا اأن يفخر  جديدة، كما فعلت مرارًا، وعليه 
بوقفة الكرملي تلك التي حمت املنارة من الفناء، 
للوطن  اخلال�صة  املحّبة  يف  درو�صًا  منه  ويتعّلم 

وا�صتنفار املجهود يف خدمته كي ي�صتعيد رقّيه.
واليوم، وبعد مرور قرٍن على هذه الواقعة، تبدو 
ي��رتّددن  اللواتي  امل�صلماُت  البغدادّياُت  الن�صوُة 
من  اأُخرجت  التي  اخلالية،  الكني�صة  على  حالّيًا 
منذ  الكرملّيني  الآب��اء  دير  انتقال  بعد  اخلدمة 
ال�صرقّية،  ال��ك��ّرادة  يف  جديد  موقع  اإىل  عقود 
الراهب  لذاك  ْين  الدَّ من  �صيئًا  َي��ْرُدْدَن  وكاأّنهّن 
اجلليل، وهّن يوقدن �صموع نذورهّن فيها لل�صّيدة 
يرقد راعي  اأمتار منهّن،  العذراء، وعلى م�صافة 
الكرملي،  ماري  اأن�صتا�س  الأب  القدمي،  الكني�صة 

يف قرب اأو�صى اأّل يكون اإّل فيها. 
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ثم توالت اجلوائز يف روايات )املر�صد والبارمان 
وكالب الراعي(، وحققت رواياته مبيعات هائلة، 
الأكرث مبيعًا يف  الروائيني  حتى �صار واحدًا من 
م�صر والوطن العربي باآلف الن�صخ كل عام. مل 
ممن  غريه  مثل  ال�صهرة  مع  الع�صماوي  يتعامل 
جل�س  منها،  يتهرب  وكاأنه  بدا  بل  اإليها،  �صبقوه 
يف ال�صفوف الأخرية متفرجًا، كما يقول، لريى 
متوا�صعًا  كعادته  ب��دا  معنا  ح���واره  يف  اأف�صل. 
معظم  يف  تظهر  كالتي  وا�صعة  ابت�صامة  مبت�صمًا 
�صوره الفوتوغرافية، لكن الأغرب قوله بثقة اإنه 
ل يرى نف�صه كاتبًا متميزًا، فكان هذا احلوار عن 

احلياة والكتابة واأ�صياء اأخرى:
لبد من مهنة اأخرى لتكتب

ع��م��رك جت��اوز  رمب��ا  م��ت��اأخ��رًا  الكتابة  *ب����داأت 
على  ن��ادم  اأن��ت  فهل  ثالثة،  اأو  بعامني  الثالثني 
كان  حمطات  على  حياتك  يف  تندم  وهل  ذل��ك؟ 

يتعني عليك التوقف فيها؟
-اأن تاأتي متاأخرًا خري من األ تاأتي على الإطالق، 
لأنني  حياتي،  يف  �صيء  على  اأن��دم  ل  ع��ادة  اأن��ا 
وبب�صاطة حتملت  واخرتت،  اختياره فكرت  وقت 
من  وا�صتفدت  اأخطائي  من  وتعلمت  امل�صوؤولية 
لوعاد  مقولة  كثريًا  اأحب  ل  وجتربتي،  مغامرتي 

منطقية،  غري  لأنها  وكذا  كذا  لفعلت  الزمن  بي 
فلو عاد بي الزمن لن يعود واأنا يف �صني احلالية 
بثقافتي  وقتها  عليه  كنت  م��ا  اإىل  �صيعود  ب��ل 
و�صاأختار  وقتها،  وتفكريي  وجت��ارب��ي  وخ��ربات��ي 
نف�س الختيار بالتاأكيد. هذه مقولة تدفع للياأ�س 

وللنظر للوراء واأنا ل اأجيد ذلك واحلمد هلل.
الآن  واأنت  احرتافيًا  عماًل  الكتابة  تعترب  •هل 
الذين  واأح��د  العربي،  الوطن  يف  مبيعًا  الأك��رث 

يحققون دخاًل كبريًا من الكتابة الروائية؟
الكتابة لعبة  اأرى  اأنا ما زلت  -ل على الإط��الق، 
�صيء  ول  كبري  كطفل  بانتظام  اأمار�صها  ممتعة 
اآخر. اأنا اأحب احلكي امل�صرود على ورق واأ�صتمتع 
وت��زداد  اآخ��ر،  �صيء  اأي  يف  اأفكر  ول  اأفعله،  مبا 
متعتي عندما يعجب النا�س مبا كتبت، مثلما يبني 
طفل منزًل من قطع الليجو - اللعبة ال�صهرية - 
في�صفق له من حوله. اأما الدخل من الكتابة فاأنا 
�صحيح  احل�صابات،  بهذه  املو�صوع  مع  اأتعامل  ل 

ل اأحد يكره املال، لكنني ا�صتمتع باإنفاقه اأي�صًا، 
اأكرب  دخاًل  حتقق  الكثرية  املبيعات  اأن  وطبيعي 
بالعتماد  ت�صمح  التي  ال�صورة  بهذه  لي�س  لكنه 
هي  ورمب��ا  للدخل،  وحيد  كم�صدر  الكتابة  على 
مما  الكاتب  يعي�س  الغرب  ففي  هنا،  م�صكلتنا 
لكي  اأخ���رى  مهنة  م��ن  ف��الب��د  هنا  اأم���ا  يكتبه، 
ما  �صيجد  ب��اأن��ه  مطمئن  وه��و  الكتابة  ي�صتطيع 
يظنه  قد  عما  متامًا  خمتلف  الأم��ر  ب��ه،  يعي�س 

النا�س ب�صاأن الدخل من الكتابة يف م�صر .
العزلة اأف�شل

الن�صح  تقدمي  حت��ب  ل  اأن��ك  عنك  •معروف 
ن��دوات  ح�صور  يف  ج��دًا  وم��ق��ّل  اجل���دد،  للكّتاب 
العزلة  ه���ذه  ت��رت��ب��ط  ف��ه��ل  ل��زم��الئ��ك،  ثقافية 
اأن��ان��ي��ة  اأن��ه��ا  اأم  الأف�����ص��ل،  ل�صت  اأن���ك  ب��ف��ك��رة 

املبدعني؟
الن�صيحة  اإط��الق��ًا،  امل��ب��دع  اأنانية  لي�صت  -ل، 
بالكامل  النا�س  ظ��روف  اأع��رف  ل  فاأنا  �صعبة، 

اأقول  لكني  يفعلوه،  اأن  يجب  ما  لهم  اأق��ول  لكي 
راأيي يف كتابات الآخرين اإذا ما طلبوا مني ذلك 
للوقت  وفقًا  الغالبية  عن  اأتاأخر  ل  الن�صر،  قبل 
عيني  يف  مزمن  بالتهاب  مري�س  اأين  ول�صيما 
ط��وال،  لفرتات  بالقراءة  يل  ي�صمح  ل  الي�صري 
لندوات  وقت  اإتاحة  يف  كبري  عائق  عملي  اأي�صًا 
املمكن  ق��در  اأح��اول  ذل��ك  مع  توقيع،  او حفالت 
املجاملة، وما ل اأدركه اأكتب عنه اإذا ما اأعجبني، 
ثم اأن الن�صيحة وفقًا ملا راأيته يف الو�صط الثقايف 
قلت  عديدة  م��رات  يف  وترحيبًا،  قبوًل  تلقى  ل 

فقاطعوين  كتبوه  فيما  لآخرين  ون�صيحتي  راأيي 
كان  اأنه  مع  كالمي،  من  وغ�صبوا  عني  وابتعدوا 
كانت  زم��ان  منهم،  اإحل��اح  وحت��ت  وبينهم  بيني 
النا�س ترغب يف التعلم وتبحث عمن يعلِّمها، الآن 
�صوى  يريد  ول  �صطر  اأول  من  معلمًا  �صار  الكل 
ال�صبيان لت�صفق له، الدنيا تبدلت كثريًا والعزلة 
والكاتب  الكتابة  وتفيد  كثرية  حالت  يف  اأف�صل 
اأكرث من النت�صار والفل�صفة الفارغة على و�صائل 
التوا�صل الجتماعي. اأما ور�س الكتابة فاأنا غري 
موؤهل لها مع كل تقديري ملن يقوم بها، تلك مَلكة 

هو و�حد من �لرو�ئيني �لعرب �ملهمني يف �لألفية �جلديدة، �لذين يطورون من �لكتابة 
ويعملون على م�ضروعهم �لأدبي بجدية بالغة. بد�أ �لكتابة منذ �ضنو�ت طو�ل، لكنه 

مل ين�ضر �ضوى منذ ع�ضر �ضنو�ت فقط، وبعد عامني يف 2012 �ضار جنمًا من جنوم �لأدب 
�لعربي، بعد و�ضول رو�يته �لثانية )تــويا( جلائزة �لبوكر �لعاملية كو�حدة من �أف�ضل 

�لرو�يات يف �لوطن �لعربي،

الكتابة لعبة ممتعة اأمار�شها 
كطفل كبري

الروائي امل�شري

 

اأ�شرف الع�شماوي: 

ح�ار: حمم�د طناين

منجزه الدبي

رواي�����������������ات 
الع�صماوي
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اأن  اأرى  ل  اأن��ا  قلت  وكما  عندي،  لي�صت  وموهبة 
الور�صة ت�صنع كاتبًا اإمنا ت�صاعده كي يكون اأف�صل 
فقط، فالبد اأن يتقدم لها ويقبل القائمون عليها 
دفع  على  يقدر  من  ل  املوهبة  لديه  تتوافر  من 

الر�صوم فقط.
ل ت�جد م�شكلة قان�نية

العربية  جمتمعاتنا  يف  م�صكلة  ت��وج��د  •هل 
بالتعامل مع القا�صي الذي يكتب الرواية؟

-ل توجد م�صكلة قانونية مع عملي على الإطالق، 
مبمار�صة  يل  ي�صمح  الق�صائية  ال�صلطة  فقانون 
ه��واي��ت��ي، وع��م��ل��ي ق���دم ف��ن��ان��ني قبلي روائ��ي��ني 
ور�صامني وموؤلفي مو�صيقى، هذا اأمر مطلوب لأن 
يتقاطع  بحت  اإن�صاين  وعمل  املجتمع  مراآة  الفن 
مع الق�صاء ويفيده ويوؤثر عليه بالإيجاب، ثم اإنني 
ل اآخذ ق�صايا منظورة اأمامي لأ�صعها يف روايات 
ول اأنظر يف ق�صايا لأنا�س اأعرفهم، وبالطبع قيود 
اأو  اأكتبه  مهنتي كقا�س حتتم على اللتزام فيما 
اأكتب مقاًل �صيا�صيًا  اأقوله بالندوات، كما اأين ل 
لأنه حمظور علّي اإبداء اآراء �صيا�صية، واأنا احرتم 
ذلك جدًا، ول اأدخل يف معارك كالمية مع اآخرين 
ول اأرد حتى على من يهاجمني، ولدي وكيل اأدبي 
املحولة  الروايات  تعاقدات  م�صكورًا  عني  يتوىل 
ندواتي  يل  ويختار  الرتجمة  او  درامية  لأعمال 

والتقاليد  حم��ك��وم  الأم���ر  ال��ع��رب��ي،  ال��وط��ن  يف 
والأعراف اأراعيها بالطبع لكن اأحيانا توجد هذه 
ورمبا  اجلهل  ب�صبب  رمبا  البع�س  لدى  امل�صكلة 

ب�صبب حب الظهور مبهاجمتي.
النقد يف م�شر �شعيف

فاأيهما  والكتابة  الق�صاء  بني  ُخريت  ما  •واإذا 
�صتختار؟

اأن يعمل ما يحب، ويعي�س لي�صتمتع  -كلنا يختار 
مبا يفعله واأنا مثل كل النا�س يف هذا الأمر .

بالرغم  النقاد  من  دائمًا  مكتوم  غ�صب  •لديك 
من ع�صرات املقالت التي كتبت عنك، وغالبيتها 

اأ�صاد مبوهبتك فلماذا؟
من  مكتوم  اأو  معلن  غ�صب  اأي  ل��دي  يوجد  -ل 
واأق��ول  كتوم  غري  �صخ�س  بطبعي  واأن��ا  النقاد، 
اأو  املهم  النتائج،  عن  النظر  بغ�س  به  اأ�صعر  ما 
اأرى  له جدوى،  اأقوله  ما  يكون  اأن  املعيار عندي 
والنقاد  �صعيف  م�صر  يف  احلقيقي  النقد  اأن 
احلقيقيون عددهم ل يتجاوز اأ�صابع اليدين على 
اأح�صن تقدير، والباقي لي�صوا نقادًا اإمنا يقولون 
انطباعات �صخ�صية فقط ل غري، وهذا لي�س نقدًا 
اأدبيًا، من اأ�صاد بكتاباتي اأ�صعدين ومن انتقدها 
مبو�صوعية اأفادين ومن �صتمني جتاهلته، احلياة 
ب�صيطة وق�صرية ل حتتمل اأن اأدفع فاتورة حرق 

اأع�صابي حل�صاب اآخرين ل يبالون .
اأمتنى امل�ت بال اأمل! 

احلياة؟ يف  يجذبك  �صيء  اأكرث  •ما 
-م�صتحيل الإجابة ب�صيء واحد خا�س واإل كانت 
اإجابتي عامة، اأن اأعي�صها مبتعة. احلياة بالرغم 
اأو  تعقيد  بغري  ب�صاطتها  من ق�صرها ممتعة يف 
مثل  مثلها  منها  ج��دوى  ل  تفا�صيل  على  وق��وف 
لكن  مم��ل��ة،  رتيبة  ت�صبح  ال��رواي��ة  يف  احل�صو 
والق��رتاب  وال�صفر  البحر  ب��اأن  القول  ميكنني 
اأولدي  مع  واجللو�س  احلقيقيني  الأ�صدقاء  من 
اأي�صا الكتابة الروائية  وعائلتي من متع احلياة، 
وبعث  املتع، عملية خلق عوامل  اأحلى  واحدة من 
على  اأمامك  تتحرك  ودم  حلم  من  �صخ�صيات 
كله  ذل��ك  قبل  ه��ن��اك  ج���دًا،  ممتع  ���ص��يء  ورق 
كلها  والأم��ل،  والطموح  احللم  وحتقيق  احلرية 
طعم  ول  بدونها  ت�صتقيم  ل  احل��ي��اة  يف  معاين 
لها من غريها، لكني ل اأحب عادة اختيار �صيء 
جمموعة  من  اختيار  نف�صها  احلياة  لأن  واح��د 
كما يف  وحيد  اأمر  على  مق�صورة  ولي�صت  بدائل 

ال�صوؤال.
يخيفك؟ الذي  ال�صيء  هو  •ما 

-املر�س ول �صيء اآخر، اأمتنى اأن اأموت بال اأمل 
الجتاه  يف  اأ�صري  لكني  �صليمًا،  عقلي  يظل  واأن 
املعاك�س �صحيًا، فاأنا ل اأتبع نظامًا غذائيًا جيدًا 
وما زلت اأتناول اأطعمة غري �صحية ووجبات غري 
منتظمة واأعمل لأكرث من 12 �صاعة يوميًا وقليل 
من  الكثري  واأح��ب  �صِره  ومدخن  ج��دًا  احلركة 

القهوة لالأ�صف ال�صديد.
ال�صوؤال  دون  معك  ح��وار  مي��ر  اأن  ميكن  •ل 
�صتقدمه  ال��ذي  اجل��دي��د  العمل  ع��ن  التقليدي 

للقراء ومتى؟
احلايل،  العام  نهاية  يف  رمبا  الغيب،  علم  -يف 
اأكرث من  واأراج��ع منذ  واأنّقح  اأكتب  فاأنا ما زلت 
18 �صهرًا ب�صورة �صبه يومية واإن توقفت موؤخرًا 
رغمًا عني ل�صغوط العمل، لكني ل اأحب احلديث 
عن تفا�صيل عمل مل يظهر، وكل ما ميكنني قوله 
ال�صبع  الروايات  عن  متامًا  خمتلفًا  �صيكون  اإنه 
واأمتنى  وقته،  يف  منها  كل  كان  مثلما  ال�صابقة، 
اأن تلقى الرواية اجلديدة قبوًل لدى ن�صبة كبرية 

من القراء.

جمعة الالمي 

ذاكرة امل�شتقبل
 الك��شج اجلن�بّي

زارين يف منزيل مبدينة  ال�صبعينات،  منت�صف  يف 
اآخر، قال ال�صديق: هذا )فالن  الثورة مع �صديق 
حامت.  اآدم  ا�صمه  �صيكون  الآن  ومنذ  ال��ف��الين(، 
تناولنا طعامًا اأعّد ب�صرعة وحتدثنا كثريًا يف وقت 
قال  الليبية.  ال�صحراء  العي�س يف  يريد  قليل. كان 

اأحد". يعرفني  ل  حيث  هناك  "�صاأكون 
– قطع  – فجاأة  كنا نتحدث وقتها عن رامبو، ثم 
حديثه وقال: حتى لو متُّ يف اخلارج، فلن تن�صاين 
على  �صاهدة  اآن��ئ��ٍذ  ال�صفاف  وك��ان��ت  ال�صفاف، 
الكفاية، َخدعنا حتى  لقد ُخدعنا مبا فيه  لوعتنا: 
 – ق��ول اجل��واه��ري  – ح�صب  وكنا  اإلينا.  الأق��رب 
مطرت  ا�صتمطرت  فلما  حم��وًل،  �صكلت  ك��ال��زروع 

جرادًا.
بخم�س  ذلك  بعد  منزيل.  حامت  اآدم  غ��ادر  فجرًا، 
دم�صق،  يف  وبعدها  ب���ريوت،  يف  التقيته  �صنوات 
نحافة،  اأكرث  اأ�صبح  قد  كان  واأثينا،  قرب�س  ثم يف 
واأكرث قابلية للغواية، وكان يبدو يل كانه يخفي عني 
�صّرًا �صخ�صيًا، متامًا كما يخفي هزاله حتت ذلك 

به. ُعرف  الذي  الثقيل  "البالطو" الأ�صود 
وثقايف  اأدب���ي  م�صروع  ع��ن  يبحث  ح��امت  اآدم  ك��ان 
جاد يف اأو�صاع غري جدية. وهذه مع�صلة حقيقية. 
وعندما كنت اأحتدث معه يف هذا ال�صاأن كان يبدي 
�صيء  نتفق على  ثم   ، وتاأييدًا هناك  اعرتا�صًا هنا 
حتى  م�صاء،  كل  امل�صاء،  يحّل  اإن  ما  ولكن  قابل. 
يف  اإل  بعد  توجد  مل  مدينة  اأية  بنا:  املدينة  ت�صيق 
و�صخبنا  جنوننا  احتمال  على  ق���ادرة  اأذه��ان��ن��ا، 

وخرابنا ال�صعيد الذي نحمله بني جوانحنا؟!

هذا  تتحمل  ق��ارة  ل  ذل��ك،  على  ق���ادرة  مدينة  ل 
الأ�صدقاء  ك��ان  لذلك  امل���دّوخ.  ال�صومري  اخلبال 
اأول  يتقبلوننا�  خ�صو�صًا،  العرب  -من  الأق��رب��ون 
الأم����ر. ه��م ي��ع��رف��ون م��ا يف ذاك��رت��ن��ا م��ن جيوب 
اأننا يف الغب�س اأكرث  اأي�صًا  ودهاليز �صرية. يعرفون 
اأكرث اعت�صافًا مع الذات، ويف  يقظة، ويف الظهرية 
التي  ال�صباحات  ك��ل  م��ن  ح���ذرًا  اأك��رث  الع�صاري 
تلعننا  لكنها  علنًا،  بنا  ترحب  التي  املدن  �صهدتها 

يف ال�صريرة!
لكن حتى هوؤلء الأ�صدقاء، يف حلظات، كانوا اأقل 
اإل من  لأن جيوبنا خالية  منا، رمبا  وب��راءة  طهرًا 
يجف  مل  واأق��الم  م��زورة  واأوراق  مدعوكة،  اأوراق 

حربها بعد.
ال�صجل  كطّي  نف�صه  على  حامت  اآدم  ينطوي  الآن.. 
للورق، وين�صحب "الكو�صج" اجلنوبي اإىل الأ�صقاع 
من  ب�صيف  امل��اء.  ي�صّق  العرب،  �صط  من  الق�صية 

كلمات.
اأيها العرب.. ل مقام لكم!!

�صراُخ قلب 
بقيّتي ،

كفٌن من اجلوار املحمدي،
وكتاُب �صعٍر موؤجل ،

يل ن�صف الكفن.
ولَك ن�صفه الآخر.. وال�صعر،

يا اأجمل املنايف
واآخر الأر�صفة

قهرها" �لتي  باملحاولت  ُتقا�ُش  ان  �لفناّ عَظمة  "�إن 
)�ألبري كامو(
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ال�صيد )حم�صن(، الذي بداأ عمله من "حتت 
ال�صفر"، كما يوؤكد، ي�صل اليوم اإىل القمة 

من خالل "�صطور". 
كتب م�شتعملة

ابتداأت �صطور العام 2010 يف �صارع املتنبي، 
ي��وم  ���ص��وى  فعلي  وج���ود  اأي  ل��ه��ا  ي��ك��ن  ومل 

يعر�صها  ك��ان  التي  الكتب  ببع�س  اجلمعة 
اإذ يقوم بعر�س كتبه  الكتبي �صتار حم�صن، 
القدمية وبع�س كتب ا�صرتاها من حم�صول 
اأن  بعد  ال�صتمرارية،  اأج��ل  من  كتبه،  بيع 
التي  الرو�صية،  ال�صفارة  يف  عمله  من  تفرغ 

ق�صى فيها �صنوات طوال. 

ي��وؤك��د )ب�����الل(، وه���و اب���ن ال��ك��ت��ب��ي �صتار 
حم�صن، اأن والده "كان يح�صر منذ الرابعة 
كتبه من  لإخ���راج  ي��وم جمعة،  ك��ل  ف��ج��رًا، 
للغاية،  وق���دمي  �صغري  وم�صتودع  ���ص��رداب 
هذا  على  وا�صتمر  الأر����س،  على  ويفر�صها 
احلال ل�صنوات عديدة حتى متكن من اإيجاد 

مكتبة �صغرية للغاية برفوف قدمية، فكانت 
�صطور". 

بيع كل �شيء لأجل الكتاب
وهكذا ابتداأت �صطور حكايتها ال�صغرية، يف 
ورفوف  م�صتخدمة  كتب  جدًا،  �صغري  مكان 
يوم،  بعد  ويومًا  وم�صتخدم،  ق��دمي  وديكور 
طلب من الأ�صدقاء اإيجاد ا�صم ملكتبته التي 
عليه  ليقرتحوا  بدايتها،  مذ  كثريًا  اأحبها 
اأجمعني  للنا�س  ه  حبِّ نتيجة  )�صطور(  ا�صم 
وقربه منهم ول�صيما رواد مكتبته ال�صغرية. 

ي�صيف )بالل(: 
مادي،  ودعم  جهد  اإىل  املكتبة  "احتاجت 
ولأننا مل نكن منلك دعمًا ماديًا، فقد قمنا 
املكتبة  تو�صيع  اأج��ل  من  منلك  ما  كل  ببيع 
والعمل على تطويرها وجلب رفوف جديدة 
وكتب جديدة، حتى من دول الوطن العربي 

لتليق مبا نطمح اإليه". 
ب�ش�ت عاٍل: اقراأوا

اللغات  كلية  خريج  حم�صن،  ال�صيد  ولأن 
ب��الأدب  مولعًا  كان  فقد  الرو�صية،  اللغة   -
متخمة  �صبه  )�صطور(  كانت  لذا  الرو�صي، 
ب�����الأدب ال��رو���ص��ي وال��ق�����ص��اي��ا ال��رو���ص��ي��ة، 
ومبرور  لكنها  منها،  والفل�صفية  ال�صيا�صية 
اأ�صبحت  حتى  ف�صيئًا،  �صيئًا  تنوعت  الوقت، 
العاملي  الأدب  اأن���واع  جميع  تقريبًا  ت�صم 

والعربي واملحلي. 
اأه��م  اأح���د  ال���ذي يعد  ي��ق��ول ح�صن ه���ادي، 

الأ�صخا�س الذين عملوا يف املكتبة:
اإق��ام��ة  ع��ل��ى  حم�����ص��ن  ال�����ص��ي��د  "ت�صابق 
ومعار�س  الأدب��ي��ة  وال��ن��دوات  املهرجانات 
ال��ك��ت��ب امل��ح��ل��ي��ة يف ج���ام���ع���ات ال���ع���راق 
ويتجه  الكتب،  ياأخذ  جميعها،  وحمافظاته 
امل���اّرة  وي��ن��ادي  وال��ك��ل��ي��ات،  امل���دن  اإىل  بها 
ون�صر  الكتب،  و�صراء  للتقرب  �صوته  باأعلى 
النا�س  ف��ب��داأ  اأخ���رى،  م��رة  ال��ق��راءة  ثقافة 
مف�صلة  مو�صعة،  ب�صورة  )�صطور(  مبعرفة 

وحقيقية. 
ل مكتبة، دار، وا�شم م�شجَّ

)�صطور(  واجهت  مكتبة،  وكاأية  بالطبع،   
مقدمتها  يف  ك���ان  ال��ع��ق��ب��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 

تطويرها،  اأج��ل  م��ن  امل���ادي  ال��دع��م  توفري 
فقط،  املتوفرة  الكتب  على  اعتمادها  ث��م 
توزع  ن�صر،  دار  اإىل  بعدها  املكتبة  لتتحول 
الثقافة يف الأرجاء، و�صط كم هائل من دور 
الن�صر العراقية والعربية، لكنه التحدي، كما 

يخربنا )بالل(:
اأول كتاب نقوم  "بداأنا ببع�س الكتب، وكان 
لل�صاعر  ال�صعرية  امل��وؤل��ف��ات  ه��و  بطباعته 
وطن(  )ك�س  وكتاب  ع��ادل،  اأده��م  ال�صعبي 
موؤثرة  بداية  وكانت  �صهيد،  �صهيد  للكاتب 
اإذ طبعنا من )ك�س وطن( وحدها،  وقوية، 

اأربع طبعات متتالية".
اأ�صرة  من  املتوا�صل  العمل  هذا  لكل  نتيجة 
اأن  وب��ج��دارة  املكتبة  ا�صتطاعت  ���ص��ط��ور، 
احت��اد  دور  يف  م�صّجلة  ر���ص��م��ي��ًا،  ت�صبح، 
بها،  معرتف  وب�صورة  ال��ع��رب  النا�صرين 
لتتخطى اليوم حاجز ال�380 كتابًا مطبوعًا 

ح�صريًا من �صطور فقط، م�صيفًا:
املجالت  خمتلف  يف  اإ�صداراتنا  "تنوعت 
وال��رواي��ة  والق�صة  ال�صعر  م��ن  الكتابية، 
من  العديد  وحزنا  وال�صيا�صة،  والفل�صفة 
بطباعتها،  قمنا  التي  لالإ�صدارات  اجلوائز 
كما نقوم اليوم برتجمة الع�صرات من الكتب 

ترجمة ح�صرية من دار )�صطور( وبالتعاون 
مع مرتجمني مبدعني". 

خلية الكتب
خلية  اإىل  يحتاج  ه��ذا  ك��ل  ك��ان  وبالطبع، 
كبرية من العاملني، اإذ اعتمد ال�صيد حم�صن 
اأ���ص��ات��ذة  م��ن  مكونة  جماميع  اإن�����ص��اء  على 
وتقرير  وتقييمها  الكتب  لقراءة  وخمت�صني 
ما اإذا كانت ت�صتحق الطبع اأم ل، وذلك من 
القارئ  عقل  اإىل  يرقى  كتاب  اإ�صدار  اأج��ل 
ويهذب ذائقته ب�صكل م�صتمر. ح�صن هادي 

اأ�صار اأي�صًا اإىل اأن:
"كل كتاب ياأخذ منا الكثري حتى يرى النور 
�صعبة  مبراحل  مير  اإذ  جديد،  وليد  وكاأنه 
لكن  يعي�صها،  م��ن  غ��ري  ي��درك��ه��ا  ل  للغاية 
كبريًا،  جهدًا  يتطلب  الر�صانة  عن  البحث 

وهذا ما تفعله )�صطور( ب�صورة دائمية".
مكتبة للجميع، ومن اجلميع

الع�صر  بعمر  ال��ي��وم  ه��ي  التي  املكتبة  ه��ذا 
الأدب  ورواد  القراء  يزورها  فقط،  �صنوات 
ل�صمعتها  ال��ع��راق،  حم��اف��ظ��ات  جميع  م��ن 
الن�صر،  ودور  املكتبات  بقية  ب��ني  الطيبة 
وللتعامل املمتاز لل�صيدين حم�صن وبالل مع 
القارئ، ما يجعله دائم التوا�صل معهما، اإذ 
واأ�صدقاءه  والده،  اأ�صدقاء  اأن  يخربنا بالل 

كانوا وما زالوا اأول املتابعني ل� )�صطور(:
ال�صعوبة،  بالغ  اأمر  القارئ  مع  "التعامل 
له  وجهت  جديدًا،  قارئًا  وجدت  كلما  لكني 
لك�صب  ال��ق��راءة  ح��ول  بال�صرح  طاقتي  ك��ل 

�صخ�س جديد لعامل الثقافة". 
اجليدة  ال�صمعة  اأن  ه��ادي  ح�صن  وي�صيف 
مييل  ح��ي��ث  ف����راغ،  م��ن  ت����اأت  مل  للمكتبة 
ال�صيد  قدرة  اإىل  الثقايف،  للو�صط  املتابعون 
حم�صن يف اإدارة املكتبة والدار مع الآخرين 
وكاأنهم من اأهل بيته، الأمر الذي جعل الثقة 

تزداد كثريًا بني الطرفني، مبي�ّنًا: 
اإع���ارة  على  حم�صن  ال�صيد  يعرت�س  "ل 
الكتب للقراء، ل اأظن اأحدًا يفعل ما يفعله، 
اأنا  اأحد؟  اأو ل يحب مكتبته  فكيف ل يحبه 
�صتغدو  و)���ص��ط��ور(،  معهم  بالعمل  �صعيد 

يومًا، ا�صمًا اأكرب مما هي عليه اليوم". 

مل يتخيل �ل�ضيد �ضتار حم�ضن، بل مل يتوقع، يومًا، �أن "ب�ضطيته" 
�ل�ضغرية، و�ملفرو�ضة ب�ضتى �أنو�ع مقتنياته وكتبه �لثمينة، �ضتغدو يومًا، 

و�حدة من دور �لن�ضر �لفاعلة يف �لعر�ق و�لعامل �لعربي.
 

اآية من�ش�ر

ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ح��داث��ة
تاأ�شي�شها.. حلَّقت عاليًا

 يف �شط�رمكتب��ة
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خ����������ي����������ال

مقداد عبد الر�شا

مل يوفق دنريو يف جت�صيد دور جاك �صريان 
بع�س  �صاخ  اأنه  الأمر  هذا  الأهم يف  وامليزة 
وال�صراع  احلركة  يف  قدرته  وقلت  ال�صيء 
 I don’t الفيلم جملة  م��اردده يف  واأك��رث 
يف  ا�صمه  يرد  مل  اأعلم،  ل  اأنا   :   know
توقع  ح�صبما  لالأو�صكار  الأوىل  الرت�صيحات 
الكثري من النقاد العك�س. با�صينو هو الخر 
و�صراخه  �صوته  على  ومعتمدًا  �صعيفًا  بدا 
ليغطي الكثري من العيوب، حتى اأنه يف اأحد 
�صكور�صيزي  بتنبيه  امل�صور  ق��ام  امل�صاهد 
على اأن حركة با�صينو بطيئة وهذا ليتنا�صب 
يوؤديها، با�صينو الآن يقوم  وال�صخ�صية التي 
بتج�صيد �صخ�صية امللك لري والت�صوير يكاد 
على  وه��و  لري  يكون  اأن  ميكن  كيف  ينتهي، 
قام  ال��ذي  بافالينو  ر�صل  دور  البطء؟  هذا 
بتج�صيده  جو بي�صي كان بحكم ال�صخ�صية، 
يكون  اأن  �صاعده  ما  كثريًا  ليتحرك  ه��ادئ 
اإعادة تركيب  الثالثة، عمليات  الأف�صل بني 
دورًا  لعبت  عمرًا  اأ�صغر  تبدو  حتى  الوجوه 
�صيئًا يف الفيلم اإذ بدا اجلميع وكانهم دمى 

تتحرك.
هناك  اأن  ال�����ص��رك��ات  ك��وال��ي�����س  يف  ي���دور   
حياة  ق�صة  يحكي  م�صل�صل  لإنتاج  م�صروعًا 
جيمي هوفا وهناك معلومات تقول اإن جاك 
�صريان مل يقتل هوفا يف احلقيقة التاريخية 
من  ت�صيع  اأن  اأردت  اإن  عمومًا  ل��الأح��داث. 
اأن  فباإمكانك  ون�صف  �صاعات  ثالث  وقتك 
ت�صرتخي متامًا وتروح رمبا متمتعًا يف �صرد 
اأحداث فيلم الآيرلندي ولي�س كما راأيته اأنا.

خط احلياة ي�صري دومًا عك�س الرغبات، فاجل�صد الذي كان يومًا ما يخدمك وتلهوبه كيفما �صئت، لبد اأن ياأتي اليوم الذي تتو�صله اأن ليخونك 
يف حتركاتك التي اأ�صبحت بطيئة، تقوم بتدليله وتقبل تلك الع�صا التي يرفعها بوجهك مهددًا بالتوقف اأو العجز، علينا اأن نعي هذا الأمر. 

�صون كونري، املمثل اليرلندي البارع، اأ�صيب بالزهامير، قال: لقد خ�صرت املاليني نتيجة عدم قدرتي على حفظ الأدوار، البارع جاك 
نكل�صن ابتعد عن الأ�صواء ملعرفته اأن قدرته رمبا تخونه يف اأى عمل يقوم به، ظل يتاأرجح يف يخت ويف يده كاأ�س ومعه ح�صناء، تلك هي النتائج 

ال�صحيحة،لبد من وقفة واإعادة احل�صاب واإل �صيكون ج�صدك باملر�صاد.

دفيتو،  داين  املمثل  اأخ��رج   1992 العام  يف 
اإ���ص��اف��ة ل��ت��م��ث��ي��ل��ه، ف��ي��ل��م )ه���وف���ا( ال���ذي 
ي��ح��ك��ي ���ص��رية ح��ي��اة ج��ي��م��ي ه��وف��ا رئي�س 
جاك  ه��وف��ا  ب���دور  ق��ام  ال�صاحنات،  نقابة 
ن��ي��ك��ل�����ص��ن، وج����اك ����ص���ريان ج�����ص��ده داين 
نيكل�صن  فيه  اأك��د  رائ��ع��ًا  فيلما  ك��ان  دفيتو، 
الفيلم.  واإجناز  التمثيل  يف  الرباعة  ودفيتو 
اأك���رث من  دام  واب��ت��ع��اد  ع��دة  ���ص��ن��وات  بعد 
اآخ��ر  ك��ان  اإذ  ال�صينما،  ع��ن  �صنوات  ع�صر 
املخرج  جاء  )الراحلون(،  بعنوان  له  فيلم 
�صيناريو  معه  يحمل  �صكور�صيزي،  مارتن 
نف�س  ي��ح��ك��ي  ال����ذي  ف��ي��ل��م)الآي��رل��ن��دي( 
عن  بحث  دفيتو،  اأجنزها  التي  املو�صوعة 
يوافق على  اأحدًا مل  لكن  الفيلم  لهذا  منتج 
)نتفلك�س(  �صركة  ج��اءت  اأن  اإىل  التبني 
احلديثة العهد يف النتاج )هناك قلق وا�صح 
مو�صوع  ح��ول  الن��ت��اج  �صركات  بع�س  م��ن 
العمل.  وبداأ  امل�صروع  تبنت  التي  التناف�س( 
اأنك  الق�صة الأ�صل لهذا الفيلم هي )نبئت 
تطلي البيوت( قام بكتابتها ت�صارل�س برانت، 
وهي عبارة عن جمموعة لقاءات بني الكاتب 
هو  زيليان  �صتيفن  ���ص��ريان،  ج��اك  والقاتل 
كاتب ال�صيناريو وكما هو معلوم اأن زيليان له 
باع طول يف هذا املجال اإن كان بالتعاون مع 
�صبق  فقد  املخرجني،  بقية  او  �صكزر�صيزي 
قائمة  الأف��الم مثل  بع�س  بكتابة  قام  اأن  له 
اأجمل  م��ن  )واح���د  وال�صتيقاظ  �صاندلر، 
مع  وبالتعاون  م�صتحيلة.  ومهمة  اأفالمه(، 
�صكور�صيزي كتب اأي�صًا ع�صابات نيويورك، 

راح  امل�صروع  على  نتفلك�س  وافقت  اأن  بعد 
القدامى  اأ�صحابه  عن  يبحث  �صكور�صيزي 
�صخ�صية  ليج�صد  دينريو  روبرت  فا�صتقدم 
)الأف�صل  بي�صي  وجو  �صريان  جاك  القاتل 
اآل  ا�صتقدم  مرة  ولأول  اجلميع(،  من  اأداًء 
هوفا،  جيمي  النقابي  دو  ليج�صد  با�صينو 
فهل جنح �صكور�صيزي يف قيادة دفة الفيلم 
لن  اأظ����ن،  ل  �صخ�صيًا  ال�����ص��ي��وخ؟  ب��ه��وؤلء 
ت�صبه  لأنها  الفيلم  اأحداث  عن  هنا  اأحتدث 
و)الكانك�صرتز(  املافيا  اأف��الم  من  الكثري 
التي ا�صهرت بها هاليوود عرب تاريخها. على 
�صريان  جاك  �صيارة  تتعطل  العام  الطريق 
بي�صي(  بافالينو)جو  ر���ص��ل  منه  ليتقدم 
امل�صيطر على جميع منافذ املدينة التجارية 
ال�صم�صرة  اإىل  القتل  اإىل  اإت��اوات  اأخ��ذ  من 
العطل  ب��اإ���ص��الح  بافالينو  يقوم  وال��ق��م��ار، 

وي�صكره �صريان.
 بعد �صنوات يلتقيان وي�صبح �صريان �صائقًا 
بتنفيذ  يقوم  اإذ  املاجور،  وقاتله  را�صل  لدى 
ويعمل  عنه  بافالينو  تر�صي  ع��دة   جرائم 
م�صوؤول  هو  ال��ذي  هوفا  بجيمي  ربطه  على 
ال���دور  بنف�س  ف��ي��ق��وم  ال�����ص��اح��ن��ات،  ن��ق��اب��ة 
ال�صيطرة  اىل  اإ�صافة  را�صل  مع  لعبه  الذي 
�صريان،  على  بافالينو  ميتلكها  التي  التامة 
وكل  اخل�صوم  ك��ل  بت�صفية  الخ���ري  ي��ق��وم 
بينهما  وتنعقد  هوفا  عمل  مع  يتعار�س  من 
الأ�صخا�س  لهوؤلء  �صداقة حميمة، لكن هل 
هوفا  ؟  وال�صداقة  احلميمية  تعرف  نفو�س 
ولي�صمح  ال��ن��ق��اب��ة  يف  ب��ق��ائ��ه  ع��ل��ى  ي�����ص��ر 

نقابتي   اأن��ه��ا  ي���ردد  ظ��ل  مبناف�صته،  لأح���د 
بافالينو  يدفع  ما   Its my union
هنا  هوفا،  بت�صفية  �صريان  اإىل  لالإ�صارة 
ويف  ال�����ص��داق��ات.  وتنتفي  امل�صالح  ت��ربز 
يقوم  التنفيذ  م�صهد �صعيف جدًا من حيث 
هوفا  راأ���س  على  ر�صا�صة  باإطالق  �صريان 
ل��ت��زح��ف الأح�����داث بعدها  وي��ردي��ه ق��ت��ي��اًل 
�صاخ  قد  �صريان  نرى  حتى  ب��اك(،  )فال�س 
موارب  ن�صف  الباب  يظل  اأن  يتو�صل  و�صار 
على  وه��و  العامل  على  يطل  ان  ميكنه  حتى 
من  الكثري  هناك  األي�س  املتحرك.  كر�صيه 
هوليوود؟  �صينما  وامل�صاهد يف  الأفالم  هذه 
اإىل  �صكور�صيزي  به  الذي جاء  وما اجلديد 
هذا الأمر؟ ثالث �صاعات ون�صف هو زمن 
اختيار  من  ب��دءًا  املخرج  يوفق  مل  الفيلم، 
التقطيع،  وحتى  الإخ��راج  اىل  ال�صخ�صيات 
بداية  �صكور�صيزي يف  وكاأن  الأمر  بدا  حتى 
جتربته ال�صينمائية ولي�س كمحرتف، الكثري 
هناك  لي�س  اأن  اأحيانًا  ت�صعر  الرتابة،  من 
ت�صرب  لقد  وبدايته،  نهايته  ليعلن  خم��رج 
الفيلم،  اح���داث  م��ن  الكثري  يف  الينا  امللل 
جاك �صريان وقد �صاخ بعد اأن لفظه اجلميع 
اأحد  يف  اقرتفها،  التي  للجرائم  ابنته  حتى 
يبداأ  املعوقني  امل�صحات يجل�س على كر�صي 
ويظل  بها  التي مر  الأح��داث  باحلديث عن 
اأننا  لو  والأح��داث،  �صرده  ينتقل بني  الفيلم 
اأردنا اأن نقارن بني �صكور�صيزي والأ�صحاب 
الآيرلندي لكت�صفنا  وكازينو وهذا  الطيبني 
اأنه مير بخريف اإجنازه، فمن ناحية الأداء 

ن������ب������ئ������ت اأن����������ك 
تطلي البي�ت

هال �ضينما
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�أ�ضماء �ضارع �لر�ضيد!
با�صا  الأمر)خليل  اأول  ال�صارع  ا�صم  ك��ان 
جادة �صي( اأي �صارع خليل با�صا اأو )اجلادة 
اأطلق  وقد  –اخت�صارًا،  اجلادة  اأو  العامة( 
على ال�صارع العتيد ت�صمية )�صارع هندنربغ( 
هندنربغ  ف��ون  الأمل��اين  العام  للقائد   ن�صبة 
احرتامًا ل�صم هذا القائد الكبري الذي كانت 
خالل  العثمانية  الدولة  مع  متحالفة  دولته 
الأملان  القواد  وكان  الأوىل،  العاملية  احلرب 
يعملون كم�صت�صارين مع القوات العثمانية يف 

العراق اأيامها.
بعد دخول القوات الربيطانية املحتلة بغداد 
اأر�س  �صق  با�صتكمال  العمل  بداأ   1917 عام 
اإبدال ا�صمه  ال�صارع اإىل الباب ال�صرقي ومت 
وبداأ اعتماد معمار  اإىل )ال�صارع اجلديد(، 
ال�صارع  اأروق���ة  بناء  يف  )ال��رك��وك��و(  ط��راز 
واتخاذ �صكل الرواق املعقود بتيجان معقودة 

تطل مت�صل�صلة على نهر ال�صارع.
)الر�صيد(  با�صم  ال�صارع  هذا  ت�صمية  متت 
مع   1932 ع��ام  العا�صمة  اأم��ان��ة  قبل  م��ن 
تغيري ت�صميات  الكثري من ال�صوارع الفرعية 

الأخرى.
�أ�ضو�ق �لر�ضيد

اإذا كان �صارع الر�صيد �صوقًا كبريًا ميتد طوليًا 
الفرعية  الأ���ص��واق  ف��اإن  نهر دجلة،  مب��وازاة 
من  مهمًا  جزءًا  ت�صكل  به  املرتبطة  الكبرية 
عامله القت�صادي واملعريف احل�صاري، وهذه 

الأ�صواق تتغري بع�س  معاملها بفعل التغريات 
التي تتم واقعًا.

اأول �صوق اأزاله ظهور �صارع الر�صيد هو �صوق 
الذي كان موجودًا يف مطلع حملة  الأوق��اف 
ت�صييد  ل�صتكمال  اأزي��ل   وقد  احليدرخانة، 
اأخرى ظهرت  اأ�صواقًا  لكن  ال�صارع اجلديد، 
ظاهرة  تكون  اأن  قبل  ال�صارع  بهذا  مرتبطة 
واأب��رزه��ا  امل��ا���ص��ي  ال��ق��رن  خم�صينات  قبل 
امل�صرف  لبناية  املقابل  العربي(  )ال�صوق 
املركزي اإىل الي�صار باأمتار قليلة من ال�صوق 

البغدادي الأ�صيل ... �صوق ال�صورجة.
بحياة  تت�صل  التي  الر�صيد  �صارع  اأ�صواق  اإن 
اليومية  وحاجاته  القت�صادية  ال��ب��غ��دادي 
وال�صفافري  والهرج  امل��ي��دان    : اأ���ص��واق  هي 

وال�صورجة والبّزازين.
ونحن نرى اأن بع�س مقرتبات ونهايات هذه 
اأخ��رى  �صوارع  اإىل  متتد  اخلم�صة  الأ���ص��واق 
مثل �صارع ال�صمواأل و�صارع اخللفاء وال�صوارع 
الأ���ص��واق  ه��ذه  عمل  ات�صاع  ب�صبب  الأخ���رى 
وارتباط ب�صائعها بب�صائع الأ�صواق اخلم�صة 

الأ�صا�صية.
�ضوق �مليد�ن

تقع اأجزاء من هذا ال�صوق يف باب ال�صلطان 
اليوم باب املعظم، لكن مدخل  ي�صمى  الذي 
ال��دف��اع  وزارة  بناية  ي��واج��ه  ال��ي��وم  ال�صوق 
اخل�صبية  امل���واد  ال��ي��وم  فيه  تباع  القدمية، 
حمال  اأزي��ل��ت  وق��د  واحل��دي��ث��ة،  امل�صتعملة 
مهمات  ت��داخ��ل��ت  فيما  واخل�����ص��ر  ال��ف��واك��ة 
�صوق   املجاور وهو  ال�صوق  ال�صوق مع مهمات 

الهرج.
ت�صم   ق��دمي��ًا  ال�����ص��وق  ه���ذا  م�صاحة  ك��ان��ت 
مقهى  هو  بغداد  مقاهي  اأ�صهر  من  واح��دًا 
ا�صتخدم عرو�س  قد  �صاحبه  وكان  عزاوي، 
اأفندي جللب  را�صد  قبل  الظل( من  )خيال 
الرواد وهي عرو�س قراقوز طريفة، ثم حول 
مقهاه اإىل �صبه ملهى وا�صتورد له الراق�صات 
وا�صتهر  امل��ج��اورة،  البلدان  م��ن  واملغنيات 
اأربعينات  يف  اأزي���ل  –الذي  ع���زاوي  مقهى 
– باأغنية )فراكهم بجاين(  القرن املا�صي 

التي يقول واحد من مقاطعها:
ياأكهوتك عزاوي    بيها املدلل زعالن

�ضوق �لهرج
امليدان  ل�صوق  املجاور  الهرج  �صوق  يخت�س 
واملنحدر جنوبًا اإىل واجهة �صارع ح�صان بن 
ثابت لبيع الراديوات القدمية والفونغرافات 
الف�صية  والأنتيكات  والطوابع  والأ�صطوانات 
وال�صَبح  واملفاتيح  والأق��ف��ال  وال���دراج���ات 
واملحاب�س  الف�صية   واخل����وامت  ب��اأن��واع��ه��ا 
يخطر  ما  وكل   والأل��وان،  الأ�صكال  املتنوعة 

على بال الباعة وامل�صرتين من اأدوات.
عار�س  لأن  )الهرج(  ب�  ال�صوق  هذا  و�صمي 
اأو  هو  ي�صتطيع  بيعها  ينوي  التي  الب�صاعة 
اأحد الدللني باملناداة على �صعرها املطلوب 
يف ال�صوق  حتى يوافق ال�صعر اأحد امل�صرتين 
)هرج(  ال��دلل  في�صيح  الطرفان   ويتوافق 

مبعنى )متت املوافقة( على البيع!
 �ضوق �ل�ضفافري

احل��ريف  مب�صتواه  ال�صفافري  �صوق  يعد  مل 
القدمي،  فقد دخلت اإىل دكاكينه، التي كانت 

لتفارق مطارق ال�صفر عاملها، األوان اأخرى 
من الب�صائع مثل ال�صجاد والأقم�صة، فقد قل 
توافد ال�صائحني على هذا ال�صوق العتيد ومل 
تعد يف منعطفاته الرثية  الكثري من دكاكني 
ال�صفر  �صناعة  امل��ب��ه��ر،  ال��رتاث��ي  ال��ع��م��ل 
وتو�صيفاته اجلميلة اأمثال امللوية ال�صامرائية 
والثور املجنح وال�صواين الكبرية التي تدون 
واأن����واع  ال��ك��رمي��ة،  ال��ق��راآن��ي��ة  الآي����ات  فيها 

من  الن�صائية  بال�صقاية  اخلا�صة  الأواين 
الأواين  اإىل وجود من يبي�س  اإ�صافة  النهر، 
قدور  اإىل  جفاجري  من  القدمية  النحا�صية 
و�صواها،  و�صلبجات  وم�صارب  ط��اوات  اإىل 
ولكل اآن��ي��ة دوره���ا امل��ن��زيل ال��ذي غ��رب مع 

غروب ال�صفافري-ال�صارع وال�صوق.
�زين �ضوق �لبزاّ

ال�صورجة  �صوق  مواجهة  يف  ال�صوق  هذا  يقع 

�شارع الر�شيد
بني ال�ش�رجة 
وال�شفافري.. 
ومتت امل�افقة!

 با�شم عبد احلميد حم�دي

مت �فتتاح  �ضارع 
�لر�ضيد  يوم 23 متوز �ضنة 

1916 زمن �لو�يل خليل با�ضا، وكان 
�متد�ده من باب �ملعظم �إىل جامع �ل�ضيد �ضلطان 

علي  قبل تو�ضيع نهره �إىل �لباب �ل�ضرقي.

اأ�ش�اق
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عبد احلليم الرهيمي

ا�شتذكار
تعلَّم، تعلَّم، ومرة اأخرى .. تعلَّم !

�صعوب  تقدم  يف  الرئي�صة  الأ�صباب  من  واح��دًا  اإن 
وب���ل���دان ال��ع��امل وت��ط��وره��ا ه��و اه��ت��م��ام��ه��ا الكبري 
اإىل  و���ص��وًل  الأط��ف��ال  ري��ا���س  م��ن  ب���دءًا  بالتعليم، 
الهتمام  هنا  وي�صبح  العليا.  الدرا�صية  امل��راح��ل 
لدمار  ال��ب��ل��دان  بع�س  تتعر�س  عندما  ا�صتثنائيًا 
واقت�صادها.  الدولة  يدمر  الذي  والف�صاد  احلروب 
وما واجهته اليابان، مثاًل، يف ع�صر النه�صة وما بعد 
العام  الرو�صية  اأكتوبر  الثانية وثورة  العاملية  احلرب 
ف�صاًل  املا�صي،  القرن  ثالثينات  يف  وم�صر   2017
العقود  البلدان خالل  بع�س  به  وقامت  واجهته  عما 
الأربعة الخرية مثل ماليزيا و�صنغافورة وغريها هي 

بع�س الأمثلة على ذلك.
لقد اأبدت اليابان يف ع�صر النه�صة خالل الن�صف 
كبريًا  اه��ت��م��ام��ًا  ع�صر  التا�صع  ال��ق��رن  م��ن  ال��ث��اين 
على  )حتفيز  كتاب  حظي  وقد  والثقافة،  بالتعليم 
ف��وك��وزاو(  )ب��وك��ي�����س  ال��ي��اب��اين  للكاتب  التعليم( 
ربع  من  لأك��رث  كبري  باهتمام   1872 ع��ام  ال�صادر 
 220 عام  من  لأقل  الأوىل  طبعته  من  وزع  اإذ  قرن، 
األف ن�صخة، ثم جتاوزت طبعاته ال�صتة ماليني ن�صخة 

خالل 25 عامًا. 
وخالل عقد الثالثينات �صعى الأديب امل�صري الكبري 
اإىل  مب�صر  املعارف  وزارة  توىل  عندما  ح�صني  طه 
تعميم التعليم، لكن م�صروعه تعرث ب�صبب ال�صراعات 

الداخلية وامل�صاكل يف م�صر اآنذاك. 
اجلنوبية  ك��وري��ا  �صهدت  الأخ���رية  العقود  وخ���الل 
اهتمامًا  العربي  اخلليج  ودول  و�صنغافورة  وماليزيا 
كبريًا بالتعليم يف بلدانها، وكمثال، ر�صدت ال�صعودية 
ربع ميزانيتها الأخرية للتعليم، وقد بلغ عدد املبتعثني 
للدرا�صة يف اجلامعات الغربية نحو 400 األف مبتعث 

ح�صب )منظمة اإمكان( امل�صتقلة.

ثورة  بعد  كبري  باهتمام  التعليم  حظي  رو�صيا،  ويف 
زعيمها  م��ن  خا�س  وباهتمام   2017 ع��ام  اأكتوبر 

فالدميري لينني. 
اأوفدت  جمموعة  �صمن  كان  �صوري  �صديق  يل  نقل 
ل�صهرين  اإعالمية  لدورة  مو�صكو  اإىل  الثمانينات  يف 
اإن   : قائاًل  بالتعليم  الدولة  ثم  الثورة  اهتمام  مدى 
وخا�صة  بال�صيوف  يحتفون  كعادتهم،  ال�صوفيت، 
على  باإطالعهم  والطالبية  الدبلوما�صية  البعثات 
احل��م��راء  كال�صاحة  مو�صكو  م��دي��ن��ة  م��ع��امل  اأب����رز 
وم�صرح البال�صوي و�صريح لي�، وغري ذلك، واأحيانًا 
واأ�صاف  املدار�س.  اإىل  ا�صتطالعية  بجولت  القيام 
اإىل عدد من ريا�س  لنا  املرافقون  اأخذنا  ال�صديق: 
الأطفال، ويف اإحدى الرو�صات ا�صطف التالميذ يف 
قال  ماذا  املعلم:  و�صاألهم  للمدر�صة  العامة  ال�صاحة 
لينني زعيم الثورة؟ فاأجابوا ب�صوت واحد: قال لينني 
 ، تعلَّم   : اأي  اأوجت�صا(  ي�صوراز  اأوجت�صا،  )اأوجت�صا، 

تعلَّم ، ومرة اأخرى .. تعلَّم!
وبلدانها  ال�صعوب  اأو�صل  الذي  التعليم  يكون  هكذا 
والتطور والزدهار، ونقل  التقدم  اأرقى درجات  اإىل 
رو�صيا، البلد الزراعي املتخلف، لتكون اإحدى الدول 
العظمى )الحتاد ال�صوفيتي(.. فما هو حال التعليم 

ية عندنا؟!. وحجم الأمِّ
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مرجان  خ��ان  وي�صكل  الأمي���ن  اجل��ان��ب  ويف 
ال�صهري واحدًا من خلفياته فهو يقع يف مدخل 
�صارع ال�صمواأل بن عادياء، �صارع ال�صرافني 
والطوابع وال�صجاد املوؤدي اإىل �صارع النهر اأو 

�صارع امل�صتن�صر.
ك���ان ا���ص��م ���ص��وق ال���ب���ّزازي���ن ق��دمي��ًا �صوق 
الأقم�صة  اأن����واع  فيه  وت��ع��ر���س  اجلوخجية 
ال�صتائر،  واأقم�صة  واملنتجة حمليًا  امل�صتوردة 
اأق��م�����ص��ة ت��ن��ج��ي��د ال��ك��را���ص��ي والأن��ت��ي��ك��ات 

واحلريريات اخلا�صة بالعر�صان.
�صارع  ب��اجت��اه  ال��ب��ّزازي��ن  ���ص��وق  اأزق���ة  متتد 
امل�صتن�صر من جهة و�صوق الكمرك  املجاور 
�صوق  خلف  ف��روع��ه  وتت�صع  ال��ن��ه��ر،  ل�صفة 
باأقم�صة  منها  ف���روع  لتخت�س  ال�صفافري 
ال���رج���ال وال���ع���ب���اءات وف����روع م��ن��ه��ا مب��واد 
ما  ان�صان  ولكل  الفتيات،  واأزي��اء  الأع��را���س 

يريد من زي اأو قما�س اأو اأك�ص�صورات.
ك��ان ه��ذا ال�����ص��وق ت��اري��خ��ي��ًا )م��ع اخل��ان��ات 
احلظائر  حملة  من  ج��زءًا  معه(  املتداخلة 

واجتاهات  الأبنية  تتغري  اأن  قبل  العبا�صية 
البيع املزدهرة فيه.

    �ضوق �ل�ضورجة
الر�صيد  ب�صارع  املرتبطة  اأ�صهرالأ�صواق  هو 
واجهته  وتقع  القت�صادي،  بغداد  وبتاريخ 
ال�صوق  وي��اأخ��ذ  ال���ب���ّزازي���ن،  ���ص��وق  م��ق��اب��ل 
امتدادًا عر�صيًا  يت�صل ب�صارع اخللفاء الذي 
الطعام  �صورجة  اأج��زاء من  اأطرافه  تقع يف 

وال�صجائر واملفرو�صات!
وال�صورجة اأ�صا�صًا جزء من ال�صوق العبا�صي 
القدمي يف حملة  فرا�صة العبا�صية، وتقع يف 

منطقة اأ�صواق )ال�صورجة( اليوم
يف  تنت�صر  دك���ان   اآلف  خم�صة  م��ن  اأك���رث 
واملحافظات  بغداد  اأهل  اىل  لتبيع  درابينها 
ال�صوق من بهارات وعطاريات  كل ما ي�صل 
و�صموع   واأط��ع��م��ة  عطرية  وروائ����ح  وده���ون 

وغريها.
ت�ضمية �ل�ضورجة

اختلف املوؤرخون والبلدانيون العراقيون 

وغريهم يف ت�صمية )ال�صورجة(، اإذ يقول 
منحدرة  الكلمة  اأن  جواد  م�صطفى  د. 
اأو  )ال�صورة(  حملة  اأي  )�صوركاه(  من 
)املاء املالح(، فيما يعتقد الباحث �صامل 
)�صريج(  من  ا�صمها  اأ�صل  اأن  الآلو�صي 
وال�صريج هو دهن ال�صم�صم اإذ كانت يف 
منطقة ال�صورجة معا�صر عدة لل�صم�صم 
يديرها اليهود، ول يخالف ال�صيخ جالل 

احلنفي راأي م�صفى جواد يف الت�صمية.
و)ال���������ص����ورج����ة( ع�����امل خ���ا����س ب��ك��ل 
الفرعية  اأ���ص��واق��ه  ت�صل  تف�صيالته 
ال�صيدات والتجار وباعة  اجلملة واملفرد 
ب�صاعة  يريد من  ما  امرئ  لي�صرتي كل 
ي��ح��ت��اج اإل��ي��ه��ا يف الأي����ام ال��ع��ادي��ة ويف 
و�صتظل  والأف����راح،  الأع��ي��اد  منا�صبات 
وبهجة  وجت��ارة  عمل  منطقة  ال�صورجة 
مقالة  ل  كتابًا  ت�صتحق  مثرية   بغدادية 
الكرام  القراء  قراأها  التي  مثل  مفردة 

..هنا !

خالل عقد الثالثينات �شعى 
الأديب امل�شري الكبري طه 

ح�شني عندما ت�ىل وزارة 
املعارف مب�شر اإىل تعميم 

التعليم، لكن م�شروعه تعرث 
ب�شبب ال�شراعات الداخلية 

وامل�شاكل يف م�شر اآنذاك. 
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حكيم جا�شم....
ال����ذي ظ���ل يف ه��ذي��ان��ه ي��ق��ظ��ًا

ل �أدري من �أين جاء.. ذ�ك �لذي ي�ضري على �بت�ضامته.. �ضريعًا 
كا�ضتقر�ر نقطة حرب على ف�ضاء �أبي�ش.. كنت �أر�ه هناك.. يف ممر�ت 
�أكادميية �لفنون.. يجل�ش بوهن برخت.. ويدوزن نظر�ته كجوق يف 
م�ضرحية كال�ضيكية.. يقر�أ كما يدخن.. وي�ضحك كما لو �أنه ي�ضرب 
كاأ�ش �حلياة... ل �أتذكر يده خالية من كتاب.. حني ر�أيته على �مل�ضرح 
ب�ضوته �ملدهون بغب�ش �جلنوب ت�ضاءلت.. "ملاذ� يولد �جلنوبي وبه وجع 
كلكام�ش.. و�ضيء من نو�ح �ضومري.."

اأحمد هاتف

رجل  ا���ص��ت��غ��راب��ه..  اأن��ف��ا���س  اآخ���ر  حتى  بحزنه 
ي�صارع طيف كوابي�س.. مبلوًل بحزن ل ينقطع 
حكيم  اأع��اد  وهكذا  ت�صرخ..  تكف  ل  وكوابي�س 
جا�صم ر�صم حدوده ليوؤ�ص�س �صورة املمثل الذي 

ل يكف عن تذوق مرارات دوره...
املمثل..  �صورة  اأج��د  مل  "ه�صرتيا"  كتبت  ي��وم 
ا�صتقامت  وح��ني  ال�صخ�صية،  يف  غ��ارق��ًا  كنت 
ُيقتل يف هذا  اأّل  "من ميكنه  وت�صاءلت  هلعت.. 

الدور..؟"
لذا �صممت �صمعي عن املقرتحات.. حتى اأ�صار 
جا�صم...  حكيم  اإىل  التميمي"  طعمة  "فار�س 
"كيف مل يخطر يل حكيم"..  حلظتها ت�صاءلت 
وقلت هو هذا.. مل اأ�صاأ التفكري.. كان هو حكيم 
جا�صم.. ذاك ال�صاب الذي ي�صتطيع اأن يالعب 
وي��ب��ك��ي..  وي��ت��ح��دى  وي��ح��ب  في�صحك  ق����دره.. 
وي�صخر.. وميوت.. اأتذكر متامًا يومها.. قال يل 

عبد اخلالق املختار:
- ملاذا ل�صت اأنا؟

ذاك  اخل���ال���ق  ع��ب��د  يف  اأر  مل  لأين  ارت��ب��ك��ت 
اأ�صمر..  و�صّجاد  اأبي�س  "اأنت  قلت  اجلنوبي... 
ورمبا  اأك��رث حزنًا  لديه  ال��روح  لأن  اإن��ه حكيم.. 

لأنه ميلك روحي ذاتها".
انطلق  ل��ذا  ف��ي��ه..  اأف��ك��ر  م��ا  ر���ص��م  اأ�صتطع  مل 
انفجرت  حتى  ي���وؤدي..  اأراق��ب��ه  وكنت  حكيم.. 
العا�صق  �صورة  را�صمة  ال�صارع  يف  "ه�صرتيا" 
�صكب  ج��ا���ص��م  حكيم  اأن  لأع����رتف  امل���ث���ايل.. 
�صيئًا  األ يرتك  الدور حتى خفت  روحه يف هذا 

مل�صتقبله..!
لذا مل يك م�صتغربًا اأن يكون "�صّجاد" اأو حكيم 
جا�صم فتى اأحالم عقدين من ال�صنوات... لكن 
يوم  اأتذكر  اأظ��ن..  ل  املحارب...  هذا  هداأ  هل 
معه  لأ�صاهد  التميمي..  طعمة  فار�س  دع��اين 
الراحل  كتبه  "ال�صّياب" الذي  م�صل�صله  حلقات 
جا�صم" دور  "حكيم  فيه  وج�صد  حممد  �صامي 
اأهلل لالأداء.. اأطلب  بدر �صاكر ال�صياب.. كنت 
كيف  حكيم  لأرى  امل�صهد  يعيد  اأن  فار�س  من 
يلتقط تلك الكلمات التي مل تكتب يف امل�صهد.. 

كان يتداعى.. يتّوج.. يغو�س.. ي�صتعل.. يذوي.. 
يذوي  ال�صاعر  ذاك  روح  يلتقط  كان  وي�صرخ.. 
يقال  ما  اأق��ل  اأداء  يف  ويزفرها  الغرق  حد  بها 
ال�صّياب..  حكيم  اأدرك  "ا�صتثنائي"..  اأنه  عنه 
كان  معرفته..  عليه  لي�صفي  املكتوب  و���ص��ارع 
كان  وهكذا  ال�صفات..  راأ�س  يدير  الذي  املمثل 
ممثاًل  ال�صائغ..  يو�صف  للكبري  "العباءة"  يف 
وجوده..  لي�صفي  بريق اجلمل  بني  املرور  يجيد 
يا اإلهي "من ي�صتطيع التفوق على ح�صور يو�صف 
ذل��ك..  فعل  جا�صم  حكيم  لكن  ال�صائغ"!!!.. 
والت�صفيق...  الوقوف  ال�صائغ على  اأجرب  حتى 
ياأخذ  ك��ان  ممثل..  جم��رد  يك  ومل  موجة  ك��ان 
هائلة  موجة  مطلقًا  ليتنف�س  القاعة  من  الهواء 
اأك���رث..  لي�صكن  ال�صكون  وجت��رب  امل�����ص��رح  تهز 
كنت ل ت�صمع يف تلك القاعة غري اأنفا�س حكيم 
جا�صم.. هديره و�صوت روحه... وهكذا يف "اآخر 
�صاكر..  وف��الح  ح�صني...  ح�صن  م��ع  امللوك" 
اأيقن حكيم اأنه مل ي�صتقدم عن عبث.. فلم يك 
ال�صمو عبد  الراحل �صاحب  يتطابق مع مالمح 
رع�صته..  روح��ه..  مياثل  لكنه  الو�صي..  الإل��ه 
ع�صبيته.. هواج�صه.. �صاعريته.. غربته و�صط 
ك��م هائل م��ن احل��م��اق��ات.. ك��ان ام���روؤ القي�س 
ووعيه  �صاكر" بعمقه  "فالح  التقط  قومه..  يف 
حفل  يف  راق�صًا  جا�صم  حكيم  ليطلق  ذاك.. 
قتلى.. اإنه الكثري من ماكبث والكثري من هاملت 
والكثري من �صّجاد والكثري من ال�صّياب.. خلطة 
كان  لذا  جديرة مبمثل �صفوة كحكيم جا�صم.. 
هذا  اأن  واأدرك  اأراق��ب��ه  كنت  هناك..  متفردًا 
الرجل يغرق، ي�صل اإىل اأق�صى حدود طاقته.. 
يجد  كيف  ي�صتمر..  اأن  ل��ه  اأي��ن  م��ن  واأت�����ص��اءل 
وجوده  بكامل  اأخرى  مرة  ليقف  اجلديدة  ذاته 
اأراق��ب  كنت  "الوحا�س"  يف  اأتذكر  املده�س... 
امل�صور..  حركة  متابعة  واأن�صى  يتدفق  حكيمًا 
اأنه ذات  اأن حكيمًا يلغي ما حوله.. حتى  اأ�صعر 
مرة حطم غرفة النوم يف امل�صهد دون اأن يتجاوز 
احلركة واحلوار والروح.. كان مينحني "حلظة 
يوؤلف  كان  كتبتها..  البطل ه�صام" باأعمق مما 

ما �صهوت عنه ويعيد بناء اللحظة بوعي متمنمر 
مذهل.....

ل اأدري.. كيف ميكن ملوؤلف اأو خمرج اأن يغادر 
من  ي��خ��رج  اأن  ل��ه  كيف  ج��ا���ص��م..  حكيم  اأداء 
م�صهده ليعود اإىل ممار�صة عمله مع ممثل اآخر 

دون اأن ي�صعر بثلمة يف قلبه..
م�صل�صلي  م��ن  الأخ����رية  احللقة  عر�صت  ي��وم 
كيف  بنف�صي..  فعلت  ماذا  "ه�صرتيا" ت�صاءلت 
هذي  بكل  ي�صعني  مبمثل  الإتيان  على  وافقت 
واأجت���اوز  لأجت����اوزه  �صاأفعل  م���اذا  امل�����ص��اح��ة.. 

ه�صرتياه...؟
اأن  اأق��ول كل يوم هل ا�صتطعت  اأك��ذب..  وكي ل 
اأجت���اوز تلك امل�����ص��اح��ة؟... وم��ا ت��زال الإج��اب��ة 

ملتب�صة.....

"�صوت  ك�  با�صقًا  غارقا  كان  ن��ّواح��ًا..  يكن  مل   
اأج����داده  اأح���د  النوري"  حم��م��د  ل�صيد  عتيق 
اليمكثون يف الذاكرة".. مل ي�صاأ اأن يبزغ ب�صرعة 
منر.. لأنه جنوبي جاء حاماًل �صوته واأحالمه.. 
ب�صهولة  ليم�صي  النحناء  على  ق��ادرًا  يك  ومل 
طاغية  امل�صرح..  امتلك  هكذا  ال�صا�صة..  اإىل 
ال�صحرة..  دهاته  واأح��د  الفن..  هذا  طغاة  من 
راأ���س  اأدار  يقظًا"  ه��ذي��ان��ه  يف  ظ��ل  يف"الذي 
امل�صافة  ت��ل��ك  وك�����ص��ر  واجل��م��ه��ور..  ال�صحف 
الباردة بني الفرجة وال�صتيج.. �صعد كما "األف 
من�صد يف �صمت" ليهز �صالبات القلوب.. "كان 
ا�صرتك  خليل"،  "فا�صل  يقول  كما  جمرمًا" 
بامل�صرح  ل��ي��ع��ود  "خمرجًا"  حميد  غ���امن  م��ع 
قالوا  حينذاك  جمهوره..  اإىل  الر�صتقراطي 
يعرفونه  وك��ان��وا  جا�صم"،  احلكيم  "عبد  اإن��ه 
متامًا، لكن لفرط ده�صتهم كرروا ال�صم.. حني 
قطف اأثمن جوائز املو�صم وم�صى اإىل التلفزيون 
ليوقع ا�صمه مع" فاروق حممد ومعاذ يو�صف".. 
املهدي  �صفيق  مع  بدا  "مكبث" ال��ذي  ذات��ه  هو 
فردانيته  وح�صة  يف  غارقًا  ف�صائه..  عن  غريبًا 
ما  اإىل  ميت  ل  مكبث  كان  وحزنه..  وغرائبيته 
مبتاًل  جا�صم..  حكيم  قدمه  هكذا  عرفناه.. 
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ذوالفقار ي��شف
ت�ش�ير- �شباح المارة

راف���������دا ال���ب���ط����ل���ة
والت�شحيات

ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��م��ا.. ع���ي���دي  يف 

اجل��ي�����س وال�����ش��رط��ة

ب�ضماح ووقاية، بهالة من �حلماية �ملطلقة، �رتدت هاتان �جلوهرتان لبا�ش �لقوة 
و�لتاأهب للذود عن �أبنائهما �لعر�قيني، دون �نقطاع �و تعب، وقد خ�ضع �لعر�ق كله لهذه 

رين �لعديد  �ملحبة منذ بد�ية �إ�ضر�قها، �عتكف كلٌّ منهما يف �ضور ل يدنو منه عدو، م�ضطاّ
من �ملناقب �لبطولية �ضو�ء على م�ضتوى �لوطن �لعربي �أو �لعر�ق، م�ضحيني بالغايل 

و�لنفي�ش من �أجل �أن تعلو ر�ية �هلل �كرب يف �ضماء �لوطن، �إنهما درعا �لعر�ق وحامياه 
�ضاحبا �ملالحم �خلالدة.. �جلي�ش و�ل�ضرطة.

 

ذكرى  ع��ام،  كل  من  ال�صهر  هذا  يف  علينا  تطل 
تاأ�صي�س كل من اجلي�س العراقي عام 
ال�صاد�س  يف  ي�صادف  ال��ذي   1921
من �صهر كانون الثاين، واأي�صا عيد 
العام  العراقية يف  ال�صرطة  تاأ�صي�س 
التا�صع  يف  ي�صادف  ال���ذي   1922
يرتبط هذان  اذ  نف�صه،  ال�صهر  من 
���ص��وري الوطن  ب���ولدة  ال��ت��اري��خ��ان 
به  قاما  ملا  وتثمينًا  تربته،  وحاميي 
العراقيون  ا�صتمر  ت�صحيات  م��ن 
كل  يف  الرمزين  بهذين  بالحتفال 

عام منذ يوم تاأ�صي�صهما.
ولدة ال�شم�خ

البا�صلة  العراقية  �صرطتنا  طبعت 
ب�صمة وا�صحة منذ بداية تاأ�صي�صها 
يف ع�����ص��ري��ن��ات ال���ق���رن امل��ا���ص��ي، 
النقيب  امل��الح��م.  اأروع  م�صطرة 
قي�س زهري عبيد، اأحد فر�صان هذه 
املوؤ�ص�صة، يحدثنا وقد اأ�صارت اأنامله 
اإىل علم العراق الذي و�صم على زّيه ليقول: "لقد 

�صاخمة  ج��ب��اًل  للعراق  اأن  يعلم  اأن  للعامل  اآن 
تتحدى امل�صتحيل يف الدفاع عن اأر�صه وح�صارته 
اأرواحها فداء  اأ�صودًا بذلت  ومقد�صاته، واأن فيه 
لهذا البلد بال تردد، نعم، قد عانينا مرارًا، وقد 
وتكالبت  والأعا�صري،  العوا�صف  �صتى  بنا  مرت 
و�صوب،  ح��دب  كل  من  الإره���اب  وحو�س  علينا 
عدنا  وت�صحياتهم،  ب�صهدائنا  ع��دن��ا،  لكننا 
الوطن، و�صنعنا  ب�صواعدنا وغريتنا وحبنا لهذا 
الأوبا�س،  اأج�صادنا حلمايته من كيد  دروعًا من 
بوجه  ال�صاطعة  كال�صم�س  ينبثق  اليوم  هو  وها 
تاأ�صي�صه  بعيد  نحتفل  واأن  وم��ري��دي��ه،  ال��ظ��الم 
املوؤ�ص�صة  لهذه  كمنت�صبني  اأننا  متاأكدون  ونحن 
�صنكون عند ح�صن ظن البلد و�صعبه، واأن العراق 
�صيبقى �صاخمًا وزاهيًا باأبنائه، وكل عام و�صعبنا 

العراقي و�صرطته باألف خري".
خدمة ال�طن

العراقية  �صرطتنا  م�صوؤوليات  من  فقط  يكن  مل 
الدفاع عن الوطن، واحلفاظ على اأمنه و�صالمه، 
مهمتها  لتكون  امل��وؤ���ص�����ص��ات  منها  تفرعت  ب��ل 
يف  املركبات  �صري  حركة  تنظيم  على  احلفاظ 

ال�شهيد علي ي��شف

املقدم علي كاظم �شالح
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عما  يختلف  املرور  �صرطي  عمل  ولأن  �صوارعه. 
ت�صنيفات  باقي  من  املنت�صبني  من  غريه  يفعله 

ال�صرطة العراقية، اإل اأنه ل يقل اأهمية عنه. 
مديرية  منت�صبي  اأح��د  اأح��م��د،  يو�صف  النقيب 
املرور العامة، �صادفناه يف اأحد �صوارع العا�صمة 
يحدثنا  امل��رك��ب��ات،  ���ص��ري  بتنظيم  ي��ق��وم  وه���و 
موجهًا  الجتاهات  جميع  يف  يديه  يحرك  وهو 
اأوًل،  العراقي  ال�صعب  "نهنئ  ويقول:  العجالت 
بهذين  و�صرطتنا  ال��ب��ا���ص��ل  جي�صنا  م��ن  وك���ل 
و�صعبه  العراق  يحفظ  اأن  اهلل  وندعو  العيدين، 
من كل �صوء، و�صنكون عند ح�صن ظن املواطن يف 
الظروف،  كانت  مهما  وتنظيمها  حياته  ت�صهيل 
اأو  ال�صتاء  بربد  يبايل  ل  امل��رور  �صرطي  هو  وها 
وهّمنا  و�صعبه،  للعراق  خدمة  يف  ال�صيف  حر 
اأن  ونتمنى  املواطنني،  اأمام  ال�صعاب  تذليل  هو 
تقدمي  يف  املتقدمة  ال���دول  م�صاف  اإىل  ن�صل 
اخلدمات للمواطنني يف حركة �صري مركباتهم، 

اأخ�������������ريًا ال���رح���م���ة 
ل�صهداء  واخل���ل���ود 

ومنت�صبي  العراق 
ال�����������ص�����رط�����ة 
واجل�����ي�����������س 
ب�����ص��ن��وف��ه��م 

كافة".
حماة ال�شماء

ط����ائ����ر ال�����ع�����راق، 
كاظم  ع��ل��ي  م  امل��ق��دَّ

���ص��ال��ح، اأح����د ج��ن��ود 
���ص��م��ائ��ه من  ال���وط���ن يف 

اأطلق  منت�صبي طريان اجلي�س، 
يقول:  وه��و  ال��غ��ي��وم  ليزيل  كال�صقر  جناحيه 
العدو،  مواجهة  يف  �صعبة  اأي��ام��ًا  كانت  "لقد 
العراق  الظالم �صد  الرغم من حتالفات  وعلى 
الوطن  �صم�س  جنعل  اأن  ب�صواعدنا  ا�صتطعنا 
اأن هذا اليوم لي�س جمرد  اإذ  ت�صرق من جديد، 
بل  الآن،  بعد  البا�صل  جي�صنا  تاأ�صي�س  ذك��رى 
اأ�صبح ذكرى لكل جندي بطل ت�صدى لالإرهاب، 
لن�صرة  الطاهرة  ب��روح��ه  �صّحى  �صهيد  ولكل 
املواقف  نتذكر  �صنظل  العريق،  و�صعبه  الوطن 
الأم��ن��ي��ة،  ق��وات��ن��ا  خا�صتها  ال��ت��ي  وال��ب��ط��ولت 
�صتبقى  العراق  �صماء  باأن  الوعد  على  و�صنبقى 
خالية من الأعداء ما دمنا نتنف�س، واأننا �صنكون 
له درعًا منيعًا �صد كل من يريد لوطننا اخلراب، 
وزمالئنا  اإخوتنا  من  الأمنية  والقوات  عام  وكل 

ومنت�صبينا بخري وقوة و�صالم".
داحر الإرهاب

ر.ع يو�صف علي را�صي، اأحد منت�صبي 
جهاز مكافحة الإرهاب، ت�صّدر 
و�صعاره  جبهته،  الوطن  و�صم 
من  اأغ���ل���ى  ه��ن��اك  ل��ي�����س  اأن 
ت��رب��ت��ه، ي��ح��دث��ن��ا ب��ف��رح 
عيد  مبنا�صبة  عارم 
جي�صه  ت��اأ���ص��ي�����س 
ف���ي���ق���ول: ح��ل��م��ي 
اأن  ه�����و  امل�������ص���ت���م���ر 
اأح��د  ب�صفتي  وطني  اأخ���دم 
امل��داف��ع��ني ع��ن��ه، وق���د حتقق 
اأنا  وها  واحلمد هلل،  احللم  هذا 
الآن اأحد جنود الوطن وحماته، فمهما 
ق�َصت احلروب والأزمات على �صعبنا، 
وم��ه��م��ا ان��ب��ث��ق م��ن ودي����ان ال��ظ��الم 
اأم��ن��ه و���ص��الم��ه، �صتجد  م��ن ي��ه��دد 
اجلي�س  م��ن  ال��غ��ي��ارى  اأب���ن���اءه  اأن 

وال�����ص��رط��ة ي��داف��ع��ون عنه 
داع�س  ومثال  ويحمونه، 
اأك��رب دليل  الإره��اب��ي هو 
على اأن اجلي�س وال�صرطة 
ال����ع����راق����ي����ني ق�����د دح�����را 
اأك���رب ع���دو يف ال��ع��امل اأج��م��ع، 
اأن  ال�صعب  مع  بتكاتفهما  وا�صتطاعا 
واإىل  العامل  خارطة  على  من  العدو  هذا  ميحوا 
هذين  منت�صبي  م��ن  واإخ��وت��ي  ع��ام  ك��ل  الأب����د، 

ال�صرحني ال�صاخمني بخري وقوة و�صهامة".
دمنا دمكم

ال�صرطة  منت�صبي  اأح��د  خ��الف،  �صعد  املفو�س 
الوطن،  كاأنها  بابت�صامة  ي�صتقبلنا  العراقية، 
ومعركة  ح��رب  ك��ل  بعد  متيقنًا  "كنت  ي��ق��ول: 
باأننا منت�صرون  العراق �صد الأعداء،  يخو�صها 
لأننا مع احلق، ول نريد غري ال�صالم، وهذا ما 
تاأ�ص�س عليه جي�صنا و�صرطتنا، فنحن من ال�صعب 
واإليهم، نحن اإخوتهم واأبناوؤهم واآباوؤهم، ودمنا 
دمهم، اإذ اأن مديرياتنا ومن�صاآتها تنظم حمالت 
والأم��را���س  الثال�صيميا  ملر�صى  بالدم  للتربع 
الأخ��رى، يف الوقت الذي  ت�صهد فيه  م�صارف 
دماءنا  اأن  مايثبت  وه��ذا  اإل��ي��ه،  احل��اج��ة  ال��دم 
وطننا  عن  �صنذود  لهذا  العروق،  نف�س  تت�صارك 
�صد كل من يريد به ال�صوء، و�صنعيد هذا اليوم 
ال�صعيد ب�صواعدنا، و�صنقول لكل عدو غا�صم اإننا 
بتكاتفنا �صن�صنع ال�صالم والأمان لهذا ال�صعب، 
ال��دول  من  العديد  عن  ذل��ك  قبل  دافعنا  وكما 
ن�صتطيع  وغريها،  اجل��ولن  حرب  منذ  العربية 
نكون  واأن  وا�صنافه،  باأنواعه  الظالم  نطرد  اأن 
عند ح�صن ظن الوطن يف الدفاع عنه، واأن نقول 
ما  العراق،  اأر���س  يف  لك  مكان  ل  اأن  لالإرهاب 

دمنا نتنف�س".
قتال املعلم

ل يخفى على اجلميع مدى ات�صاع قدرة العراقي 
له.  ملكًا  ك��ان  فقد  ال��ع��ط��اء  اأم���ا  احل��ل��م،  على 
ال�صرطي علي احلمراين، املقاتل يف فوج طوارئ 
معه حلمه  ا�صطحب  القتالية،  الأفواج  مي�صان- 
فوهة  م��ع  القلم  ليجمع  ال��ق��ت��ال،  جبهات  اإىل 
معًا،  بهما  والإره����اب  اجلهل  ويقاتل  بندقيته 
ال�صرطة،  �صلك  يدخل  اأن  اإىل  ا�صطر  اأن  بعد 

اإليه.  تنفيذ ما ي�صبو  واإ�صراره على  قاده حلمه 
ي�صتغل  اأن  ا�صتطاع  الريا�صيات،  ملادة  وكمحب 
م��ادة  الطلبة  بتدري�س  الع�صرة  اإج��ازت��ه  اأي���ام 
اأن  اإذ  حمافظته،  يف  واحلا�صوب  الريا�صيات 
ال���)600(، حالتهم معدمة وفقرية  اأغلب طلبته 
جناح  ن�صبة  يحقق  اأن  ا�صتطاع  اأيتام،  وبع�صهم 
قتال  اإن��ه  مقابل،  دون  ذل��ك  وك��ل   ،%98 لطلبته 

لي�س هناك اأجمل منه، وعلم ل تتكرر قوته.
ق�تنا ب�شلميتهم

لح��ت على ال��وط��ن ب���وادر احل��ري��ة وال�����ص��الم، 
عندما خرج ال�صعب مطالبًا بحقوقه امل�صروعة، 
وك�صعب قادر على خلق امل�صتحيل خرجت الأفواج 
�صالم حممد من  ال�صرطي  ن�صب احلرية.  نحو 
مواقف  ع��ن  يحدثنا  الدخلية  وزارة  منت�صبي 
ال�صرطة يف تلك الأيام ويقول: "لقد كانت اأيامًا 
اأننا  اإذ  الوقت،  نف�س  يف  واخلوف  بالفرح  مليئة 
وطن  اإىل  ن�صبو  املتظاهرين،  كما  مواطنون 
اأن اختالفنا عنهم  اإل  الف�صاد،  يخلو من  جديد 
ا�صتقبلناهم  الر�صمي،  بالزي  فقط  حينها  كان 
اأن  ا�صتطاع  منا  والبع�س  عراقي،  وعلم  ب��وردة 
احلب  ه��ذا  ترجمة  وم��ا  ويقبلهم،  يحت�صنهم 
واجبنا  اأن  غري  امل�صرية،  هذه  يف  معهم  اأننا  اإل 
والرتقب بخوف  الوقوف  علينا  يحتم  حلمايتهم 
اإنكم باأمان ما دمنا  على �صالمتهم، لنقول لهم 
معًا، واإننا واإياكم يف نف�س الطريق مهما اختلف 
لبا�صنا، و�صنكون درعًا ي�صد كل �صظايا الأعداء، 
و�صناأخذ احلرية وال�صالم معًا مهما كان الطريق 

اإليها م�صتحياًل".

العيد عيدان
ترفيعه  �صادف  الذي  جا�صم،  حيدر  ال�صنديد 
وقد  يحدثنا  اأول،  م��الزم  رتبة  اىل  اأي���ام  قبل 
ت�صاعفت �صعادته فيقول: "يل ال�صرف اأن اأكون 
اأب��ي  ك��ان  فقد  امل��ق��دام،  جي�صنا  منت�صبي  اأح��د 
العريق،  قبله �صباطًا يف هذا اجلي�س  واأبوه من 
على  �صرت  قد  باأنني  اأفتخر  يجعلني  ما  وه��ذا 
لأن  املجال  يل  فتح  الوقت  نف�س  ويف  خطاهما، 
اأك���ون م��ن امل��داف��ع��ني ع��ن وط��ن��ي وت��راب��ه، واأن��ا 
�صعيد اأي�صًا بكوين قد تدرجت يف رتبتي يف هذا 
اجلي�س  تاأ�صي�س  عيد  فيه  ي�صادف  الذي  الوقت 
العراقي، فاأ�صبحت الفرحة فرحتني، كما نقول، 
واأدعو اهلل اأن يجعل العراق �صاملًا منعمًا باأبنائه 
من منت�صبي اجلي�س وال�صرطة، واأن نكون الدرع 
اخل��راب  بوطننا  يريد  من  كل  اأم��ام  احل�صني 

والدمار".
اخلل�د لل�شهداء

املتكررة،  خيباته  اأذي���ال  الإره���اب  يجر  بينما 
اأمام �صور الوطن من ابنائنا الغيارى، هناك من 
ا�صتقبلته اأبواب اجلنة من ال�صهداء الذين بذلوا 
�صكنة  من  نحن  لننعم  جهادهم،  حق  وجاهدوا 
نداء  وا�صتقبلوا  والأم��ان،  بال�صالم  الوطن  هذا 
الوطن ب�صدر رحب، غري مبالني باملوت والفناء، 
ع��ن��ه، )علي  وال���دف���اع  ال��وط��ن  م��ع  ف��ن��اء  اإذ ل 
واأح��د  البا�صلة،  قواتنا  منت�صبي  اأح��د  يو�صف( 
ال�صهداء الذين وقفوا بوجه الإرهاب مت�صدين، 
وكما الطيور ارتقت روحه الطاهرة اإىل ال�صماء 
وقد توِّجت بتاج البطولة، وارتدت لبا�س اخللود، 

النقيب قي�س زهري عبيد

م.ا حيدر جا�شم الالمي

ر.ع ي��شف علي را�شي

املف��س �شعد خالف

فقد �صنع ال�صالم ب�صالحه، واحرتف امل�صري مع 
الأبطال ليكتب ا�صمه يف �صماء احلرية، وبحزمه 
متيقنًا  الن�صر،  باألوان  البطولة  ر�صم  ال�صامخ 
فداء  روحه  واأن  وتربته،  الوطن  بعد  �صيء  ل  اأن 
بدون خوف اأو تردد �صتكون قربانًا له، وباأجنحة 
بي�صاء حّلق نحو ال�صماء لي�صتقر جنمة م�صيئة ل 
تخفيها غيوم الأعداء، فرتبع على عر�س البطولة 
فهم  ال�صهداء،  بني  ا�صمه  خلَّد  وق��د  وال��ف��داء، 
ربهم  عند  )اأحياٌء  قائل  من  عز  فيهم  قال  كما 

يرزقون(.



مل تعد �صجرة عيد امليالد حكرًا على بلد واحد 
يف  للمحتفلني  اأيقونة  هي  بل  واح��دة  طائفة  اأو 
معظم بلدان العامل، حتى اأولئك الذين يجهلون 
راأ�س  واحتفالت  امليالد  بعيد  ارتباطها  ق�صة 

ال�صنة.

ن �ل�ضجرة؟ ملاذ� نزيِّ
ومل��اذا  امل��ي��الد؟  �صجرة  اأ�صحاب  هم  من  لكن 
فلو  حتتها؟  ال��ه��داي��ا  وتو�صع  الأ���ص��ج��ار  ُت��زي��ن 
الديانات  ك��ل  يف  امل�صيح  ال�صيد  لق�صة  عدنا 
الإبراهيمية فاإن املتفق عليه اأنه ولد يف فل�صطني 
القطبية  النجمة  تتبعوا  قد  املجو�س  كهنة  واأن 
مل  لكن  املهد،  يف  وهو  الهدايا  ويهدوه  ليجدوه 
هذه  اأتت  اأين  فمن  مزينة،  �صجرة  هناك  تكن 

ال�صجرة.

�عتقاد�ت
قد  امل�صيحية  الديانة  اأن  الإ�صكندنافيون  يعتقد 
رموز  اأحد  لت�صبح  اأعيادهم  �صجرة  ا�صتعارت 
العيد بعد اأن كانت الحتفالت تقام حولها لدى 

الإ�صكندنافيني ع�صورًا طواًل.
يف  متخ�ص�صة  �صويدية  مانغويل،  ليزا  ال�صيدة 
علم الجتماع، متقاعدة متتلك حمرتفًا فنيًا يف 
�صتوكهومل التقت بها "جملة ال�صبكة" فتحدثت 
دخلت  التي  امل��وح��دة  الديانات  "اأوىل  قائلة: 
عمر  يبلغ  اإذ  امل�صيحية  ه��ي  لالإ�صكندنافيني 

امل�صيحية يف ال�صويد األفًا ومئتي عام. 
الغابة  اأن  يعتقد  الإ���ص��ك��ن��دن��ايف  وال��ف��ول��ك��ل��ور 
ويف  الب�صعني،  الأق���زام  من  جمموعة  ت�صكنها 
الأول  كانون  �صهر  ق��دوم  عند  ال�صتاء  مو�صم 
تتحول ال�صماء اإىل ال�صواد ويغيب �صياء ال�صم�س 
اأربعة اأ�صابيع، وتقول احلكاية الإ�صكندنافية اإن 

اأي طفل ي�صيع يف الغابة يف هذه الأيام يحاول 
القزم اأن ي�صاعده دون القرتاب منه، خوفًا عليه 
حاماًل  القزم  فيظل  القزم،  وج��ه  ب�صاعة  من 
ال�صمعة مقربًا الطفل لأقرب منزل عند الغابة، 
لذا يزين الإ�صكندنافيون �صبابيكهم هذه الفرتة 
وبعد  اإيجادها،  من  التائه  يتمكن  كي  بال�صوء 
مرور اأربعة اأ�صابيع وعند احتفالهم بنزول الثلج 
الربتقال  الأهايل  ي�صع  لأيامهم  ال�صوء  وعودة 
والرمان واأية فاكهة جتود بها موائدهم ال�صتوية 
الغابة  بوابة  عند  �صجرة  اأك��رب  ق��رب  القاحلة 
قادمني بزلجاتهم التي جترها حيوانات الرّنة 
الهدايا  من  اأكيا�صًا  معهم  حاملني  ال�صخمة 

يتقا�صمونها مع بع�صهم".

رمز �لعيد
�صمم قنينة الكوكا كول الزجاجية الأوىل عام 
الك�صاندر  ال�صويدي  الأمريكي  امل�صمم   1915
�صامويل�صون، وكانت باللونني الأخ�صر والأزرق، 
ويعتقد اأن �صاحب �صركة كوكا كول بعدما اّطلع 
على ق�صة �صجرة الأعياد ال�صويدية وق�صة بابا 
البابا  واألب�س  الق�صتني  دمج  الفرن�صية  نوئيل 
ومنها  ك��ول  لكوكا  رم��زًا  الأح��م��ر  اللون  نوئيل 

انت�صرت عرب الت�صويق �صجرة امليالد.
�صجرة  انت�صرت  الثانية  العاملية  احل��رب  وبعد 
امل��ي��الد ح��ول ال��ع��امل لت�صبح اأح��د اأه��م رم��وز 

الأعياد وراأ�س ال�صنة امليالدية. 
تتابع ال�صيدة ليزا قائلة: مائدة العيد ال�صويدية 
كانت عبارة عن مهرو�س البطاطا وكرات اللحم 
وبع�س الربتقال املجفف، اإل اأنهم بعد اعتناقهم 
امل�صيحية �صار من اأهم مظاهر مائدتهم التمر 
ال�صرق والذي ميكن خزنه  القادم من  املقد�س 

ول يتلف ويعطي طاقة كبرية يف الأعياد.

مع حلول �ضهر كانون �لأول من كل عام تبد�أ �لعائالت 
��ضتعد�دها لالحتفال بعيد ر�أ�ش �ل�ضنة �مليالدية. ومتثل 

�ضجرة �مليالد �أحد �أبرز طقو�ش هذ� �لحتفال، ولهذ� 
حتر�ش �ملحال �لتجارية على عر�ضها وتزيينها معلنة قرب 

�لحتفالت باأعياد �مليالد وقدوم ر�أ�ش �ل�ضنة �مليالدية. اأيق�نة اأعياد راأ�س ال�شنة

ق�شة �شجرة
عيد امليالد 
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�ملتحف
الأنتيكات  جلمع  هاويًا  اأ�صبح  �صبابه،  منذ 
بالتاريخ،  اأو  بالرتاث  عالقة  له  �صيء  وكل 
اأو البحث  �صواء من خالل ممتلكات عائلته 
ولأجل  ال�صراء،  اأو  الأقرباء،  بيوت  يف  عنها 
اأية  اإىل  للذهاب  م�صتعد  هو  واح��دة  قطعة 
اإىل  مدينة عراقية. يقول مازحًا وهو ي�صري 
"ا�صرتيتها مببلغ كبري  ملعقة طعام قدمية: 
على اأ�صا�س اأنها ف�صة ووزنها كبري، ومن ثم 
اكت�صفت اأنها لي�صت ف�صة".  وعندما كرث ما 
يف  متحفًا  يفتتح  اأن  قرر  قطع،  من  يجمعه 
بنتها  والتي  الثقلني، و�صط داقوق،  ح�صينية 
ع�صريته، واأطلق عليه ا�صم )متحف ح�صينية 
املتحف  مدخل  يف  قطعة  وعلق  الثقلني(، 
كتب عليها: "من ل ما�ٍس له ل حا�صر له"، 
اإذا  ال��ب��داي��ة  نقطة  ه��و  املا�صي  اإن  وي��ق��ول 
الواقع  مع  التعامل  �صنعرف  جيدًا  عرفناه 

ونخطط للم�صتقبل، لذلك اأ�صر على افتتاح 
املتحف  وا�صتقبال الزوار، ول�صيما التالميذ 
طويلة  اأوقاتًا  معهم  مي�صي  الذين  والطلبة 

ي�صرح لهم ويجيب على اأ�صئلتهم.

�أقدم قطعة
بداأ احلاج مو�صى اأوىل خطوات متحفه قبل 
اأربع �صنوات بقطع معدودة و�صعها يف دولب 
ببابني زجاجيني، رمبا لريى اإن كان امل�صلون 
�صيلتفتون  املنا�صبات  يف  احل�صينية  وزوار 
اإليها وي�صاألونه عن تاريخها وا�صتخداماتها، 
كل  ينقل  اأن  ليقرر  ح��دث..  ما  ه��ذا  وفعاًل 
ن�صف  مدى  على  بجمعها  قام  التي  القطع 
قاعتها  حموًل  احل�صينية،  اإىل  تقريبًا  قرن 
الأحجام  املختلفة  الرفوف  فيه  متحف  اإىل 
ال�صور  م��ئ��ات  اإىل  اإ���ص��اف��ة  وال���دوال���ي���ب، 
واأخرى عراقية  وكركوك  بلدته  ل�صخ�صيات 

لها تاريخ واإجنازات.
�صفارة  مثل  قدمية  قطع  املتحف  ه��ذا  يف 
�صرطي تعود اإىل �صنة 1917، واأقفال اأبواب 
ومفاتيح  الع�صرين  القرن  بداية  اإىل  تعود 
ال��ت��اري��خ  ه���ذا  ق��ب��ل  ب��ي��وت  لأب����واب  خ�صبية 
لو  اأن��ه  اإيحاء  الزائر  تعطي  قدمية  واأب��واب 
املميز  ب�صوتها  النحا�صية  باملطرقة  طرقها 
يعود  وبندقية  له،  �صيفتحها  من  هناك  فاإن 
احل��اج  عنها  ي��ق��ول   ،1890 اىل  ت��اري��خ��ه��ا 
التي  القطع  اأق���دم  اإح���دى  ه��ذه   " مو�صى: 
ال��ذي  ال�صخ�س  اخ���ربين  وق���د  ام��ت��ل��ك��ه��ا، 
يف  حاربت  البندقية  هذه  اأن  منه  ا�صرتيتها 

ثورة الع�صرين".

�ضناعات تر�ثية
يف املتحف �صناعات تراثية خ�صبية مثل مهد 
طفل و�صرير وكذلك احلجلة، ومن الفخار، 

خا�صة فخار طوز خورماتو امل�صهور وكذلك 
طعام،  اأواين  ن�صاهد  داق����وق،  م��ن  ف��خ��ار 
هذه  يف  اآخ��ر  طعم  "للطبخات  عنها  يقول 
يف  طبخها  مت  اإذا  اأو  الفخارية  ال�صحون 

قدور فخارية".
يف املتحف اأي�صًا �صندوق خ�صبي قدمي ومراآة 
العرو�س  قدمية جدًا، كانا من �صمن جهاز 
�صابقًا، يقول "كان ال�صندوق واملراآة يذهبان 
اإىل بيت العرو�س قبل الزفاف، وكانت والدة 
ال�صندوق  م��وك��ب  اأم���ام  ترق�س  العري�س 
وكاأنها  ومغرفًا  جفجريًا  حتمل  وهي  واملراآة 
تطبخي  اأن  ل��ك  اأ�صمح  ل��ن  للعرو�س  تقول 
لبني ول�صيما اأن غالبية العراي�س كن ي�صكنَّ 

مع اأهل العري�س يف بيت واحد".

دعوة على �ل�ضاي
الأحجام  خمتلفة  �صماورات  اأي�صًا  �صرنى 

وك����اأن �صيدة  ق��دمي��ة،  ���ص��اي  وق�����واري 
للزوار،  وال�صاي  ال�صماور  �صتهيئ  البيت 
تزال  ما  والهيل  ال�صاي  رائحة  وكاأن  بل 
القواري حتتفظ بها. �صماوارات فحمية 
ورو�صية  اإي��ران��ي��ة  وكهربائية،  ونفطية 
وتركية، وفواني�س وللت فحمية ونفطية 
ولوك�س. وفيه م�صجالت �صوت وراديوات 
قدمية اأي�صًا، ف�صاًل عن كامريات، ومن 
"اإنها  عنها  يقول  قدمية  كامريا  بينها 
ول  حياتي  يف  ا�صرتيتها  ك��ام��ريا  اأول 
افتتاح  ومع  مني،  �صاعت  كيف  اأع��رف 
كهدية  ق��دمي  �صديق  بها  ج��اء  املعر�س 
اأن��ه��ا ك��ام��ريت��ي ال��ت��ي �صاعت  وع��رف��ت 
مني وفرحت بها كثريًا". كامريته هذه 
ملجموعة  قائدة  تقف  اإليه  رجعت  التي 
احلاج  التي ميلكها  القدمية  الكامريات 

مو�صى ويعر�صها.

�ضور وطو�بع
ولة  ال��ع��راق،  حكموا  ملن  �صور  املتحف  يف 
ق�صى  الذين  وال��روؤ���ص��اء  امللوك  عثمانيني، 
�صورهم   ،2003 لغاية  الآخ��ر  على  اأحدهم 
واحدة قرب الأخرى، وجماميع طوابع، يقول 
عنها "بع�س الذين ولدوا يف ع�صر الإمييل 
ل يعرفون الطوابع وي�صاألونني عنها فاأ�صرح 
ما هي وملاذا كنا ن�صتخدمها وكيف اأن جمع 

الطوابع كان هواية رائعة".
العهد  من  دينار  اإىل  مو�صى  احل��اج  وي�صري 
امللكي �صمن جمموعة النقود العراقية �صواء 
"كانت  الورقية املعرو�صة ويقول  اأو  املعدنية 
بع�صه  ن�صرف  كنا  بركة،  الدينار  هذا  يف 
والنزول  اإىل بغداد  لل�صفر  اأجورًا  ولي�س كله 
املطعم  اإىل  وال���ذه���اب  لأي����ام  ال��ف��ن��دق  يف 
والعودة اإىل داقوق اأو كركوك ويف جيبنا ما 

تبقى منه"!

�حلاج ح�ضن مو�ضى دمريجي، رجل يقرتب عمره من 
�لثمانني، ما يز�ل ي�ضر على �رتد�ء زيه �ل�ضعبي كاإ�ضارة 

و��ضحة على مت�ضكه بالرت�ث، وي�ضر على �أن ي�ضبح 
لوحده موؤ�ض�ضة للمحافظة على �لرت�ث �لرتكماين خا�ضة 

و�لعر�قي عامة..
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ي�شطحبنا اإىل �شن�ات م�شت
احلاج ح�شن م��شى
ه�اية حت�لت اإىل متحف

يف داق�ق

داق�ق / جملة ال�شبكة
ت�ش�ير / حيدر داق�قل�



الأخ���رية،  الآون���ة  يف  كبري  ب�صكل  انت�صرت  وق��د 
لنف�صها  تعطي  اأن  ا�صتطاعت  ال�صبكة"  "جملة 

مكانًا بني حيثيات هذا املو�صوع بتحقيق خا�س. 
لمبالة 

عامًا(  حممد)35  اأم  على  مو�صوعي  طرح  بعد 
اأجابت  العا�صمة،  مدار�س  اإح��دى  يف  املعلمة   ،
كان  اأن  منذ  )حممد(  "طفلي  قائلة:  بح�صرة 
يومه  يق�صي  ك��ان  عمره،  من  الثانية  ال�صنة  يف 
طوال  كنت  لأين  "الآيباد"،  جهاز  على  كاماًل 
الكثرية،  امل��ن��زل  وب��اأم��ور  بعملي  من�صغلة  يومي 
يومي منفردًا  ب�صكل  اأتركه  اأن  اأجربت  لذلك قد 
التي  الفديوهات  ومل�صاهدة  "الآيباد"،  جهاز  مع 
اأ�صبح  اأن  كانت تده�صه ويندمج معها، لكن بعد 
عامل  يف  للبدء  وت��اأه��ل  عمره  م��ن  ال�صاد�صة  يف 
ي�صرخ  وك��ان  عقب،  على  راأ�صًا  انقلب  الدرا�صة 
الأط��ف��ال  م��ع  الخ��ت��الط  ويرف�س  ويبكي  يوميًا 
ذاته،  مع  منفردًا  يكون  اأن  ويف�صل  املدر�صة  يف 
الوقت  اإىل املدر�صة، ومنذ ذلك  راف�صًا الذهاب 
على  يقت�صر  مل  ال��ب��ي��ت،  ي��ع��ّم  احل���زن  اأ���ص��ب��ح 
املدر�صة فقط بل عندما ياأتي اأولد عمه اأو اأولد 
خالته اأي�صًا يرف�س التحدث معهم، وياأخذ جهازه 

اإنه منذ  "الآيباد" ويبقى جال�صًا مبفرده"، علمًا 
اخلا�س  وال��ع��امل  الن��ف��راد  ه��ذا  يعي�س  ك��ان  اأن 
�صرخت  لكنني  ذلك  اإىل  )عمه(  نبهني  اإذ  به، 
اإباِل مباقاله العم، ولأنني اآخر من  ورف�صت ومل 
بانتظار مر�س  اأن ولده �صيكون  باله  يخطر على 

يجعله يعي�س يف جحيم م�صتمر". 
الأط��ف��ال  على  الن��ف��رادي��ة  خماطر  تقت�صر  مل 
منها،  ح�صتهم  نالوا  قد  اأي�صًا  الكبار  بل  فقط، 
تكون  ل��ه،  م�صابهًا  مر�صًا  يواجهون  قد  لكنهم 
النتحار  اىل  وامليول  والع�صبية  الكاآبة  اأعرا�صه 
لب�صعة اأيام، ثم يعودون بعد ذلك كما كانوا بعد 

فرتة زمنية وجيزة. 
د!" "ت�حُّ

اأح��د  م��ع  العراقية"  "ال�صبكة  جملة  حت��دث��ت   
املراكز اخلا�صة بالأطفال امل�صابني "بالتوحد". 
يف  تعمل  التي  املوظفات  اإح���دى  ���ص��ادق،  م��روة 
حتدثت  امل�صابني،  ب��الأط��ف��ال  اخل��ا���س  امل��رك��ز 
لل�صبكة عن جتربتها اأثناء عملها وقالت: "هناك 
داخل  اإناثًا  اأم  كانوا  ذك��ورًا  الأطفال  من  الكثري 
مركزنا، ولكل واحد منهم حالته اخلا�صة، ولكل 
التحدث  اأو  النطق  ع��دم  منها  م�صكلته،  واح��د 

رغم �لتطور �لكبري و�ملتز�يد يف �لتكنولوجيا، و�زدياد فر�ش �لعالج لأغلب �لأمر��ش 
�لذهنية و�لنف�ضية، وكمجتمع متح�ضر ومو�كب للتطور، جند �أنف�ضنا �أمام حتدٍّ �آخر هو 

�لنفر�دية، �لد�ء �لذي يطرح �أمامنا ت�ضاوؤلت عدة ، فما هو هذ� �لد�ء وكيف �لوقاية منه؟ 
وكيف ن�ضتطيع �لتعامل مع مر�ضى هذ� �لد�ء �جتماعيًا وطبيًا، 

 

العائل��ي الإهم��ال  اأ�شبابه��ا  اأه��م 

بني التط�ر التكن�ل�جي 
واإيجاد العالج

النفرادية..

�شفا ه�شام 
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الكارتون  اأف��الم  يف  ال�صخ�صيات  تتحدث  كما 
بلغة ف�صيحة، وطفل اآخر ينطق ب�صيغة ال�صوؤال 
له، فعندما يقوم املدرب  فقط ول يفهم مايقال 
بنف�س  يجيبه  الطفل  على  �صوؤال  بطرح  اخلا�س 

ال�صوؤال". 
وحيداً خلم�س �شاعات 

كان  اأن هناك حالت عديدة  اأي�صًا  مروة  اأكدت 
�صببها هو عزل الطفل، فهناك كثري من الأمهات 
تعمل كموظفة تقوم بحب�س الطفل اأثناء ذهابها 
"الآيباد"،  اأو  "التلفاز"  جهاز  اأم��ام  العمل  اإىل 
�صاعات   6 اإىل   5 من  احلالة  ه��ذه  على  فيرتك 
بربط  فتقوم  لها معني،  لي�س  من  ومنهن  يوميًا، 
طفلها وتركه يف الغرفة واإلهائه بالأجهزة الذكية 
تق�صي  حتى  والفديوهات  الألعاب  حتتوي  التي 
لباقي  او  لها  منه  اإزع���اج  ب��دون  وعملها  وقتها 
اأفراد الأ�صرة، هذا النفراد يولد م�صاكل كثرية 
وكبرية، والتوحد واحد منها، لأن الطفل يف هذا 
الأ�صرة  اأف��راد  مع  الختالط  اإىل  يحتاج  العمر 
ولهجتهم  لغتهم  �صماع  كذلك  عليهم،  والتعرف 
هذه  كل  لتاليف  بينهم  يدور  الذي  الكالم  وفهم 
مع  وت���زداد  تنمو  التي  وال�صطرابات  امل�صاكل 
يعانون  اأطفال  " هناك  الوقت". م�صيفة   مرور 
من هذا املر�س وهم يف ال�صهر الأول من الولدة، 
الذي  والن��ع��زال  وبالنفراد  الوقت  مب��رور  لكن 
يعي�صه يزداد ب�صكل كبري ويوؤثر �صلبيًا على حياته 
وبني  بينه  التوا�صل  ينعدم  وبالتايل  الجتماعية 

اأي اإن�صان اآخر".
 

 "

عراقي اأم ياباين ؟" 

تردف الأ�صتاذة مروة :"اإن دورنا كمركز خا�س 
اأن ي��ح��ت��وي ه���ذا امل��ك��ان على  ب��ه��ذه احل����الت، 
لإخراجهم  الأط��ف��ال  وت��دري��ب  لتعليم  م��درب��ني 
فهناك  فيها،  يعي�صون  ال��ت��ي  احل��ال��ة  ه��ذه  م��ن 
عند  ال���رد  كيفية  بتعليمهم  خمت�س  ه��و  م��ن 
�صحيحة،  ب�صورة  عليه  والإجابة  ال�صوؤال  طرح 
وت�صنيفات  اأ�صكال  بتعليمهم  يقومون  واآخ��رون 
اأو  الأح��م��ر  اللون  ما  يعرفون  ل  لأنهم  الأل���وان، 
الأخ�صر اأو التفرقة بينهما وبني الألوان الأخرى، 
املقاطع  اآخذينها من  ككلمة فقط  يقولونه  واإمنا 
خمت�صون  واأي�صًا  التلفاز،  يف  ي�صاهدونها  التي 
يعلمونهم اللغة العربية، اإذ اأن هناك حالة تتكلم 
اللغة )اليابانية( وذلك لتاأثرهم مبقاطع الفيديو 
وبالرغم  الذكية،  الأجهزة  يف  ي�صاهدونها  التي 
يف  تطبع  اأن��ه��ا  اإل  معناها  ليعرفون  اأن��ه��م  م��ن 

ذاكرتهم ب�صكل م�صتمر". 
هاتفي النقال 

�صار الندماج كبريًا، اليوم، بني الإن�صان والآلت 
كتاب  يف  ذل��ك  اأوزوي����ل  املفكر  وذك���ر  ال��ذك��ي��ة، 
له،"هناك احتمال كبري ويف فرتة زمنية مقبلة، 
والب�صر  الآلت  '2045' لن يكون هناك متييز بني 
الآلت”.  بهذه  �صيتاأثر  حياتك  يف  جانب  وك��ل 
فالنفرادية مثلها مثل اأي مر�س ي�صاب به الكبار 
وال�صغار، الأغنياء والفقراء، الذكور والإناث، يف 
ال�صمال واجلنوب، ول يقت�صر على فئة معينة بل 
�صالم  مها  ماقالته  هذا  اإليه"،  معر�س  اجلميع 
يف  املحا�صبة  طالبات  اإح���دى  ع��ام��ًا(   23(
على  "النطواء  واأ�صافت:  بغداد،  جامعة 
النف�س، ورف�س الختالط والتعامل مع 
الآخرين �صواء من الأهل اأو غريهم 
ال�صيطرة،  ع��ن  خ���ارج  ف��ع��ل  ه��و 
فالنفرادية هي ا�صطراب نف�صي 
عن  الكامل  البتعاد  اإىل  يحتاج 
واختيار �صديق  و�صكانه،  العامل 
واحد يكون معي يف هذا الوقت، 
النقال"،  "هاتفي  وه��و  األ 
ف��ف��ي ه����ذه احل��ال��ة 
اأع���اين  ل 

والهاتف  النف�س  مع  التفرد  لأن  "الوحدة"  من 
اخلا�س بي مع بع�س برامج التوا�صل الجتماعي 

، مل يكن يومًا ما اأمرًا يدل على الوحدة.
" " خيبة! 

العامل  عن  ال�صخ�س  ينعزل  اأن  هو  "النفراد 
ب��ه��ا، كم�صاعدته  ع��دة مي��ر  مل��واق��ف  اخل��ارج��ي 
يجده  لن  �صخ�س  لأي  حاجته  وقت  ويف  للجميع 
اأمام عينيه، كذلك يراودنا �صعور النفراد نتيجة 
جا�صم  علي  قاله  ما  هذا  مثاًل".  كاحلب  'خيبة' 
اجلامعة  يف  اإع���الم  ق�صم  طالب  ع��ام��ًا(،   24(
"اللي يحب من كل  اأي�صًا  امل�صتن�صرية، واأ�صاف 
ممتوقع  �صي  يك�صف  اأو  ينجرح  اأو  وينطعن  كلبه 
جان يكت�صفه، راح يعي�س بينه وبني نف�صه �صراع 
و�صلون؟  لي�س؟   . يفكر  �صاعه   24 يخليه  داخلي 
و�ص�صوي؟ وبالتايل راح ينفرد، وحتى مينام الليل 
واعي�س  املوبايل،  بجهاز  كلها  النا�س  وي�صتبدل 
عاملي اخلا�س اللي را�صمة مبخيلتي ويكون اح�صن 

من اختالطي باأي �صخ�س." 
واأكد قائال : النفراد اإلكرتونيًا اأف�صل بكثري من 
فو�صوية العامل اخلارجي والختالط مبن موجود 

فاإين اختار اأن اكون "جلي�س النفراد".
 ال�قاية اأمان 

اآمنة حممد جا�صم )39 عامًا(، دكتورة يف علم 
"النت�صار  قائلة:  ال�صبكة  اإىل  حتدثت  النف�س، 
الكبري يف الأجهزة الذكية زاد يف الآونة الأخرية 
جهاز  �صخ�س  لكل  واأ�صبح  ملحوظة،  ب�صورة 
وال�صباب  وامل��راه��ق��ني  الأط��ف��ال  م��ن  ب��ه،  خا�س 
�صخ�س  فكل  الأع��م��ار،  جميع  ويف  الكبار  وحتى 
�صلبيًا  اأث��ر  وه��ذا   ، فيه  خا�س  ع��امل  ل��ه  اأ�صبح 
واأ�صبح  خا�صة  ب�صورة  الأط��ف��ال  وعلى  عليهم 
ن�صع  ل  نحن  بالتوحد،  م�صابني  منهم  الكثري 
واإمن��ا  التلفاز،  اأو  الذكية  الأج��ه��زة  على  ال��ل��وم 
تكون من  التي  الو�صائل  الأجهزة من  تعترب هذه 
اإذا  البع�س،  عند  امل��ر���س  ه��ذا  تنمية  خاللها 
كان م�صتخدمها معر�صًا لذلك اأكرث من غريه". 
اأولده���م  متابعة  الأه���ل  "على  اي�����ص��ًا  واأك����دت 
ممكن  وق��ت  اأك���رب  واإع��ط��اوؤه��م  واحت�صانهم، 
يف  تنخر  التي  النف�صية  الأم��را���س  هذه  لتفادي 
كبري،  حتٍدّ  اأمام  وجتعلها  العراقية  الأ�صر  ج�صد 

فبالنهاية الوقاية خري من العالج".
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يخال  حتى  �صمله  الذي  الطبيعة  وجمال  ال��وادي 
يف  اأننا  واحل�س  اخليال  عن  جمردين  ونحن  لنا 
بنا  يلتوي  وهناك  العامل،  هذا  غري  علوي  عامل 
ج�صر  اأي  )بر�صراطي(،  قنطرة  ونعرب  الطريق 
اأحذيتهم  منهم  املوؤمنون  يخلع  حيث  ال�صراط 
ال�صريف،  احل��رم  منطقة  دخولهم  على  دلل��ة 
باأغ�صانها  ال�صم�س  حجبت  اأ�صجار  بني  ون�صري 
الزكي  باأريجها  العليل  الن�صيم  وعطرت  الكثيفة 
�صوى  يعكره  ل  مهيب  �صكون  ال��ك��ون  �صمل  وق��د 
التي  املياه  العنادل وخرير  وهدير  الطيور  تغريد 

ت�صب يف الوادي".
�أ�ضل �لت�ضمية

اأ�صل  عن  الإي��زي��دي  ال�صاأن  يف  الباحث  يحدثنا 
ت�صمية  على  الآراء  اختلفت  قائاًل:  املعبد  ت�صمية 
لل�س، فهناك من يرى اأن ا�صم معبد لل�س يرجع 
يف  املعبد  مكان  من  بالقرب  تقع  قريٍة  ا�صم  اإىل 
كلمة  لل�س  اأن  اآخ��رون  يرى  بينما  نينوى،  �صهل 
مبعنى  )ل(  الأول  مقطعني  م��ن  مركبة  ك��ردي��ة 
�س(  له   ( الثاين  واملقطع  )م��ك��ان(،  او  )عند( 
ووري  اأي مكان اجل�صد حيث  مبعنى )اجل�صد(، 
جثمان ال�صيخ ادي )عدي بن م�صافر( وجملة من 

الأولياء.
الت�صميات  من  بالقول:  الني�صاين  ال�صيد  ومي�صي 
الأخرى للمعبد والأماكن املحيطة به )مه ر كه( 
ال�صم�س،  تعني  والتي  ر(  )مه  من  ج��اءت  والتي 
وبهذا  )مكان(،  او  )موطن(  تعني  التي  و)ك��ه( 
املعنى  ولهذا  ال�صم�س(،  )موطن  املعنى  يكون 
الذي  الإيزيدي  املعتقد  يف  تدخل  قد�صية  عالقة 
اهلل،  جتليات  اإح���دى  ويعتربها  ال�صم�س  يعظم 
من  الكثري  يف  ال�صم�س  دخ���ول  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
اأي�صًا  ويعرف  الإيزيدية،  واملوروثات  املعتقدات 
املكان  لأن  وذل���ك  وال�����ص��ك��ون،  ال�صمت  ب���وادي 
اإىل  واحل��ج��اج  ال���زوار  يركن  اأن  يلزم  املقد�س 
ال�صمت وال�صكون، وح�صب امليثولوجيا الإيزيدية 
فاإن  الإيزيدية،  الدينية  الن�صو�س  يف  جاء  وما 

معبد لل�س يعّد مركز الدنيا وخمرية التكوين.
بالنوراين،  لل�س  معبد  ت�صمية  ج��اءت  وي�صيف: 
فيها  يتم  موقعًا   )365( م��ن  اأك���رث  ه��ن��اك  لأن 
ويف  اأرب��ع��اء،  يوم  كل  م�صاء  )القناديل(  اإ�صعال 
جديدة  �صنة  كل  بداية  والأربعاء  الثالثاء  ليلتي 

يجري  اإذ  ال�صياء،  من  �صعلة  اإىل  املعبد  يتحول 
ال�صنة دلل���ة على  اأي���ام  ب��ع��دد  ق��ن��ادي��ل  اإ���ص��ع��ال 
بالنور )عيد  لل�صنة اجلديدة  ا�صتقبال الإيزيدية 
الأوىل  الأربعاء  ي�صادف  الإيزيدية  ال�صنة  راأ�س 
من �صهر ني�صان �صرقي(، ويعد املعبد من اأقد�س 
الأماكن عند الإيزيديني ومعبدهم الرئي�س الذي 
ي��زورون��ه م��ن جميع اأن��ح��اء ال��ع��امل، وت��ق��ام فيه 

الطقو�س الدينية والأعياد واحلج.
املعبد  يف  موقع  اأقد�س  يعد  �صبي(  )كانيا  موقع 
�صبي  وكانيا  يكمل:  الذي  للني�صاين(  )احلديث 
ب��رك��ة م��اء ���ص��اف ت��ن��زل يف ح��و���س ع��رب مدخل 
ال�صادن  موقع  منها  اليمني  وعلى  العني  ب��واب��ة 
الذي ي�صرف عليها، وعلى كل �صخ�س اإيزيدي اأن 
يغت�صل وير�س املاء عليه يف هذا املكان، ول �صيما 
الأمر  وه��ذا  املعبد،  زي��ارة  لهم  ي�صبق  مل  الذين 

مبثابة التعميد املوجود لدى امل�صيحية.
واأعظمها  الإيزيدية  الأعياد  اأهم  املعبد  يف  تقام 
ف�صل  يف  )اجلماعية(  اجلما  عيد  وه��و  �صاأنًا، 
اخلريف، وهو عبارة عن �صل�صلة احتفالت دينية 
ت�صتمر �صبعة اأيام، تبداأ من يوم الثالث والع�صرين 
ت�صرين  من  )ال�صاد�س  ال�صرقي  اأيلول  �صهر  من 
الأول امليالدي( وتنتهي يف الثالثني منه )الثالث 

ع�صر من ت�صرين الأول امليالدي(.
رموز مقد�ضة

الدخول  قبل  بالقول:  املعبد  الني�صاين  ي�صف 
)ب��را  ه��ن��اك  ال��ط��ري��ق  اإىل مي��ني  ال�����وادي  اإىل 
يعرب  ال���ذي  ع��ن��زل(  معرب  اأو  قنطرة   - ع��ن��زل 
زيارته  مرا�صم  ينهي  اإيزيدي  �صخ�س  كل  عليه 
للمعبد، وعندما نتقدم قلياًل تبدو اأمامنا القباب 
وزوايا وجوانب املعبد وهي تظهر للعيان ب�صورة 

تدريجية.
حجارة  من  املبني  الرئي�س  املعبد  مدخل  عند 
يرتفع  م��ت��ق��ارب��ة  ال�����ص��ك��ل ومب��ق��ا���ص��ات  م��رب��ع��ة 
ج��دار اإىل اأك��رث من اأرب��ع��ة اأم��ت��ار وب��واب��ة كبرية 
من  اأك���رث  عمرها  ال���زان  خ�صب  م��ن  م�صنوعة 
واإىل  املعبد،  على  القائمني  بح�صب  عامًا  اأربعني 
حيث  للمعبد  الرئي�س  الباب  من  الأمين  اجلانب 
يقد�صها  �صوداء  اأفعى  �صورة  تعلو  املعبد  مدخل 
لّفت  عندما  الب�صرية  اأنقذت  لأنها  الإيزيديون 
نف�صها يف الثقب الذي اأ�صاب �صفينة نوح عندما 
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لل�ش  من  جعل  "ربي 
�لأ�ضا�ش"، ن�ش ديني من 
�لديانة �لإيزيدية من 
جملة ن�ضو�ش ترجمت 
من �للغة �لكرماجنية 
�إىل �للغة �لعربية، 
يو�ضح �ملكانة �لدينية 
و�لجتماعية �لكبرية 
ونه  ملعبد لل�ش، فهم يعداّ
خمرية �لكون و�أول موقع 
��ضتقرت فيه �ملالئكة 
ح�ضب �مليثولوجيا 
�لإيزيدية ون�ضو�ضهم 
�لدينية �ملقد�ضة.

معبد لل�س الإيزيدي
خمريُة الك�ن 
وم�شتقرُّ املالئكة

عامر جليل ابراهيم

للتعريف  �صعيها  يف  العراقية"  "ال�صبكة  جملة   
بال�صياحة الدينية يف العراق ب�صتى الديانات التي 
يزخر بها هذا البلد املتنوع التقت الباحث خلدون 
رموز  اأحد  على  ال�صوء  و�صلطت  الني�صاين  �صامل 

الديانة الإيزيدية: معبد لل�س النوراين.
معبد  يقع  الني�صاين:  �صامل  خلدون  ال�صيد  يقول 
لل�س يف واٍد قرب مدينة عني �صفني مركز ق�صاء 
ونحو  املو�صل،  �صمايل  نحو )60 كم(  ال�صيخان، 
يبلغ  ارتفاع  )50 كم( �صرقي مدينة دهوك على 
البحر.  �صطح  م�صتوى  ع��ن  م��رت   )3000( نحو 
يتميز الوادي املقد�س مبناظره اجلميلة اخلالبة، 
وحتيط به ثالثة جبال هي: "حزرت" اإىل الغرب 
ال�صمال،  و"م�صت" اإىل اجلنوب و"عرفات" اإىل 
الوادي  اإىل  توؤدي  لل�صيارات  وهناك طريق واحد 

املقد�س من جهة ال�صرق.
ي�صيف الني�صاين: و�صف ال�صيد �صديق الدملوجي 
لل�س  وادي   1949 ع��ام   " "الإيزيدية  كتابه  يف 
"يف  يلي:  ما  منه  نقتب�س  جمياًل  و�صفًا  املقد�س 
ال�صاهقة  اجل��ب��ال  و�صط  املقد�س،  لل�س  وادي 
طريقًا  �صالكني  واحل��ور  البلوط  ب�صجر  املك�صوة 
�صلكه  اأخ��رى...  وينب�صط  تارة  بنا  يرتفع  معوجًا 
الغابرة  الع�صور  خالل  النا�س  من  األ��وف  مئات 
ق��ا���ص��دي��ن زي���ارت���ه، ويف ���ص��ع��ودن��ا اجل��ب��ل نقف 
التي جتلت على هذا  العظمة  تلك  اأمام  حائرين 
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ولهذا  ال��ط��وف��ان..  اأث��ن��اء  ب�صخرة  ا�صطدمت 
ال�صبب نرى اأن للحية ال�صوداء يف املوروث الديني 
اأغلب  لالإيزيديني مكانة كبرية فهي موجودة يف 
معابدهم ال�صغرية الأخرى كمعبد )�صيخ مند( 

ومزاراتهم املختلفة.
اأمام باب املعبد ثمة اإيوان وا�صع باأر�صية مفتوحة 
موقع  اليمني  واإىل  احل��الن،  باحلجر  مر�صوفة 
الديني  ال��روح��ي  ال��زع��ي��م  �صيخ،  ب��اب��ا  دك��ة  اأو 
لالإيزيدية حيث يجل�س عليه يف الأعياد التي تقام 
الي�صار مقام  يف لل�س وهو ي�صتقبل زائريه واإىل 
الديني  الإر�صاد  مبقام  يقوم  الذي  چاوي�س  بابا 

يف املعبد.
مدخل واإيوان املعبد تتو�صطه �صبعة اأعمدة مبنية 
من احلجر اجلبلي ارتفاعها خم�صة اأمتار، ميثل 
كل عمود واحدًا من املالئكة ال�صبعة، يف ت�صل�صل 
بعيدًا عن  فلي�س  الإيزيدية،  الديانة  القدا�صة يف 
املدخل تقع بركة ت�صمى )بركة نا�صر دين - اأحد 
للزائر  كل عمود ميكن  وحول  الإيزيدية(  اأولياء 
اأخرى، دللة  ي�صد قطعة قما�س ويفك عقدة  اأن 
يتمنون  لآخرين  العقد  من  واحدة  تفتح  اأن  على 

ذلك.
تتوزع مواقع عدة )الفتايل -  املوقع  على جانبي 

املقد�س  اليوم  )وه��و  اأربعاء  كل  ت�صعل  قناديل( 
لدى الإيزيدية(، ثم قرب ال�صيخ ئادي )عدي بن 
م�صافر الهكاري الكوردي امل�صلح الديني الرئي�س 
املقررات  العديد من  و�صع  الذي  لالإيزيدية، هو 
ان��زوى  اأن  بعد  الإيزيدية  الديانة  يف  اجل��دي��دة 
الزوايا وعني  تت�صعب  ثم  معبد لل�س(  بينهم يف 
ال��ذي ي�صب يف جمرى رئي�س داخ��ل كهف  امل��اء 
بنحو  درج��ات  �صبع  ال�صخ�س  اإليه  ينزل  عميق 

مرتين.
املعبد  يف  موقع  اأق��دم  يقع  الأعلى  اجلانب  واإىل 
كان  حيث  الدنان(  خل  انا-  ده  )خانا  ب�  يعرف 
)الفتايل(  القناديل  اإ�صعال  امل�صتخدم يف  الزيت 
القناديل  ه���ذه  بع�س  ي���زال  وم���ا  ف��ي��ه،  يحفظ 

موجودًا ويعود تاريخه لأكرث من ثالثمئة �صنة.
عالمات ورموز قدمية

والبناء،  العمارة  رائع يف  فني  لل�س طراز  معبد 
ال�صرقي  وك��ذل��ك  ال�صلجوقي  الفن  فيه  ميتزج 
ف�صاًل  الوا�صع  الديني  بالرتاث  املرتبط  القدمي 
ع��ن وج���ود بقايا ع��الم��ات ورم���وز ق��دمي��ة ج��دًا 
مر�صومة  وهي  امليالد  قبل  الأوىل  للقرون  تعود 
اخلارجي وميكن مالحظتها )عني  على اجلدار 
ل  اأخ��رى  وع��الم��ات  املفتوحة  احللقة  ال�صم�س، 

ميكن مالحظتها اإل بالتمعن فيها جيدًا(.
اجلبلي  ال���وادي  جانبي  على  تنت�صر  ذل��ك  واإىل 
ولكل  الإيزيدية  لأولياء  عديدة  وم��زارات  قباب 
واحدة حجمها اخلا�س من البناء مع �صكل موحد 
مف�صاًل  ع�صر  اثنى  ي�صم  خم��روط��ي  فبع�صها 
ت�صتند  حني  يف  ال�صنة،  اأ�صهر  ع��دد  على  دلل��ة 
اجلهات  على  دلل��ة  مربعة  ق��اع��دة  اإىل  اأخ���رى 
الأربع، وهي تتجه اإىل ال�صم�س ملكانتها يف الديانة 
ال��دك��ات  الأط����راف  يف  تنت�صر  كما  الإي��زي��دي��ة، 
واملواقع التي يجل�س عليها الزائرون، متوزعة بني 

كل زاوية وخطوة باجتاه القناديل.
وهناك اأكرث من 365 مو�صعًا توقد فيها القناديل 
)فتايل- چرا( م�صاء كل اأربعاء وكذلك توجد يف 
�صيخ  م��زار  قبة  اأبرزها  كبرية  قباب  �صت  لل�س 
بكر،  و�صيخو  �صم�س  و�صيخ  ئ��ادي(  )�صيخ  عدي 
ومقامًا  موقعًا  اأرب��ع��ني  م��ن  واأك���رث  �صبي  وكانيا 
موقعه  منهم  لكل  ���ص��احل��ني،  لأول��ي��اء  مقد�صًا 

ومقامه لدى الإيزيدية".

عامر بدر ح�ش�ن

اأما بعد

اأق�ل لك اأيها الطفل اإنني غري مهتم اإذا كنت 
حتت تاأثري خمدر اأو اأنك تابع مليلي�شيا كما اأ�شاع 

قتلتك، فاأنت جمرد طفل ل يج�ز قتلك باأية 
طريقة. 

ولقد ت�قعُت ياهيثم اأن يقام لك يف �شاحة 
التحرير ماأمت عّله يخفف عنك وح�شة امل�ت 

طفاًل بايدي ال�ح��س.. لكنهم مل يفعل�ا!

�شركاء هذا العار!

اإن مل تع�صف بك وتغرّيك �صدمة ارتكاب جرمية قتل الطفل هيثم 
علي اإ�صماعيل )مواليد 2004 اأي اأن عمره 15 عامًا( والتمثيل بجثته 
وتعليقها ومن ثم القيام بذبحها و�صط ت�صفيق وتهليل اجلماهري، 
فثمة م�صكلة عميقة يف روحك ويف ثقافتك.. وم�صكلة اأعمق يف البيئة 

التي تعي�س فيها!
ل �صك عندي اأن البيئة مري�صة واأن ثقافتها �صقيمة وم�صينة.. واإل 
ي�صّورون  املعلقة  اجلثة  حول  يتجمعون  املئات  او  الآلف  وجدنا  ملا 

ويهّللون فيما البائع م�صتمر يف ندائه: "حاجة بربع"!
حتى  اأو  حموها  ميكن  ل  عار  لطخة  ميثل  لوحده  اجلمهور  م�صهد 

ال�صرت�صال باحلديث عنها دون اأن يتلوث القلم ب�صخامها!
***

هذه اجلرمية ك�صفت املوافقني عليها �صمنًا اأو مواربة اأو �صراحة.
بيان  )كتبوا  من  هم  ال�صركاء  ه��وؤلء  اأب��رز  اأن  اأعترب  ناحيتي  ومن 

�صاحة التحرير(! 
فبعد وقت قليل جدًا، وقبل اأن يتم اإنزال الطفل من عمود الكهرباء 
اإن )اأحد الأ�صخا�س  بيانًا  قالوا فيه  اأ�صدروا  وذبح جثته بالتايل، 
املتظاهرين  على  النار  باإطالق  قام  املخدرات  تاأثري  حتت  وك��ان 

ال�صلميني وقتل عددًا منهم(!
كيف تاأكدوا من هذه الكذبة ال�صنيعة؟ 

هل امل�صارعة بِذْكر معلومة تفتقد اإىل اأي دليل اأو م�صداقية ينطوي 
على رغبة يف التهوين من اجلرمية؟

ا�صاأل واأجيب بالقول: نعم!
ما جاء يف البيان هو مبثابة م�صاركة يف القتل وتقدمي املربر له، واإل 
لكتفوا باإدانة اجلرمية وانتظروا حتقيقاتهم او حتقيقات احلكومة. 
كتبوا  عّمن  هو  حتديدًا  احلديث  فاإن  مق�صود  التبا�س  لأي  ودفعًا 

البيان با�صم املتظاهرين. 
***

حجم  يك�صف  اأن  ميكن  حدث  واأي  �صنيع  ومر�صها  مري�صة  البيئة 
القتلة املوؤجلني يف جمتمعنا.

الذين حاولوا تربير  التوا�صل الجتماعي  اأحتدث عن كتبة و�صائل 
اجلرمية اأو التخفيف من �صناعتها مبختلف الو�صائل.

ل اأحتدث هنا عن ترديد كثريين لبيانات البعث التي اأ�صارت اإىل اأن 
القتيل )من جماعة احلكومة واأنه من ميلي�صيا حدد ا�صمها(، فقد 

يكون غياب املعلومات �صببًا يف النخراط بهذه اللعبة.
تخفي  اأن  ت�صتطيع  )ل  ب��رباءة  ت�صاءلوا  الذين  الكتبة  عن  اأحت��دث 

دن�صها( بالقول:
على  �صامتني  وكنتم  عنها  فكتبتم  اجلرمية  هذه  اأثارتكم  "ملاذا 

اجلرائم التي ارتكبتها احلكومة او امليل�صيات"؟!
من كتب هذا يكذب ويعرف اأنه يكذب.. فالواقع اأنه ل �صغل لالإعالم 
واختطاف  املتظاهرين  قتل  جرائم  اإدان��ة  من  اأكرث  �صهرين  طيلة 
اأن هناك  اأن يوحي من جهة  ن�صطائهم.. لكن ال�صوؤال خبيث يريد 
الطفل  عن  يتحدث  من  يخيف  اأن  يريد  اأخ��رى  جهة  ومن  �صمتًا، 

القتيل!
***

ويا �صهيدي هيثم!
اأيها الطفل الذي اختباأ يف خزانة املالب�س بعد اأن عجز عن اإيجاد 
من يحميه من القتلة يف بيته ويف قلب بغداد ويف و�صح النهار، اأقول 

لك اإنني اأعرف حجم الرعب الذي ع�صته واإنني ما زلت اأعي�صه!
التهديد  ل�صعارات  و�صدى  امتداد  هو  معك  ح�صل  ما  اأن  واأع��رف 

بال�صحل التي �صاعت عند البع�س..
اأقول لك اأيها الطفل اإنني غري مهتم اإذا كنت حتت تاأثري خمدر اأو 
اأنك تابع مليلي�صيا كما اأ�صاع قتلتك، فاأنت جمرد طفل ل يجوز قتلك 

باأية طريقة. 
ولقد توقعُت ياهيثم اأن يقام لك يف �صاحة التحرير ماأمت عّله يخفف 

عنك وح�صة املوت طفاًل بايدي الوحو�س.. لكنهم مل يفعلوا!
قلبي  يف  طوياًل  �صيبقى  فماأمتك  ال�صغري  ال�صهيد  اأيها  باأ�س  ول 
وقلب اأمك وعائلتك ويف قلب من راأى يف قتلك �صدمة عنيفة دفعته 

للغ�صب واحلزن والتاأمل يف حالنا.



�صغرية  زه��رة  كل  باليد(؛  ومعاجلته  احلا�صد 
اأن الأمر يتطلب ما  لها ثالثة ميا�صم، ما يعني 
يقارب ملعبي كرة قدم من الزعفران للح�صول 
على كيلوغرام واحد فقط من الزعفران، الأمر 

الذي يتطلب 300 األف زهرة!

قه�ة ك�بي ل�اك
هي  ل��واك  كوبي  قهوة  اأن  ت�صدق  ل  اأو  �صدق 
اأغلى قهوة يف العامل، اإذ ترتاوح تكلفتها ما بني 
الواحد. معروفة  للكيلوغرام  250-1200 دولر 
بها.  تتم معاجلتها  التي  املتخ�ص�صة  بالطريقة 
اإندوني�صيا  يف  �صناعية  بكميات  اإنتاجها  يتم 

والفلبني وجنوب الهند. 
لكن قد يفاجاأ البع�س وقد ل تبدو فاحتة لل�صهية 
من  ت�صنع  القهوة  هذه  اأن  يعلمون  عندما  لهم 
من  معني  نوع  ويتربزها  ياأكلها  التي  النب  بذور 

القطط معروف با�صم "قط الزباد" الآ�صيوي.
للحيوان  املعوية  الأحما�س  اأن  يعتقد  من  ثمة 
اله�صم  عملية  اأن  اإذ  القهوة،  نكهة  من  تزيد 
عملية  قبل  البذور  اإىل  �صيئًا  ت�صيف  والتخمري 
احلكاية،  بهذه  مظلم  جانب  ثمة  لكن  التربز، 
يجري  اإذ  ال��زب��اد،  قطط  منه  ت��ع��اين  م��ا  وه��و 
خا�صة  م��زارع  داخ��ل  متزايدة  باأعداد  تربيتها 
باأقفا�س  اأ�صبه  �صغرية،  اأقفا�س  داخل  وتو�صع 
تناول  على  واإجبارها  جتويعها  ويتم  الدجاج، 

بذور القهوة.
املحار

 يعد تناول هذا النوع من املحار ترفًا، لكنه 
املتبذخني. يف  الأثرياء  دائمًا طعام  يكن  مل 
اأوائل القرن التا�صع ع�صر كان املحار رخي�صًا 
مهمًا  غذائيًا  وم�صدرًا  البطاط�س  كرقائق 
ال�صاحلية،  املجتمعات  يف  العاملة  للطبقات 
اأن��ه��ا  ل��درج��ة  واف����رة  وج��ب��ة خفيفة  وه���ي 

ا�صتعملت حتى يف ت�صخيم فطائر اللحم.
لكن ال�صيد اجلائر والتلوث كان لهما تاأثري 
كارثي على خمزونات املحار وندرتها، ما زاد 
من قيمة �صعره عامليًا، وتتفاوت اأ�صعاره حول 
العامل، غري اأن 12 قطعة من هذه الرخويات 
الوجبات  مطاعم  اأغ��ل��ى  يف  �صعرها  ي�صل 
اإىل  لندن  الربيطانية  العا�صمة  يف  البحرية 

65 دولرا.
بيد اأن البع�س ي�صتمتع فيما يبدو بتناول هذه 
الرخويات وا�صتخراجها من املحار، وثمة من 
يعتقد اأنك ت�صرتي هذا املحار ب�صبب �صهرته 
باإثارة ن�صوة نف�صية لديك، لكن كن على حذر 

يف هذه احلالة.
الكماأ الأبي�س

يعد الكماأ الأبي�س مبكانته العالية واحدًا من 
اأندر الفطريات بل الأ�صعب من حيث العثور 
بيدمون،  منطقة  يف  ينمو   العامل،  يف  عليها 
معينة،  اأ�صجار  و�صط جذور  اإيطاليا  �صمايل 
نوع  باأي  مقارنة  اأندر  الأبي�س  الكماأ  اأن  كما 
اأن  ذل��ك  اإىل  اأ�صف  الكماأ.  اأن��واع  من  اآخ��ر 
خا�صة  عالية  بنكهة  يتميز  الأبي�س  النوع 
على  الكثريين  �صعي  رغم   مميزة.  ورائحة 
مدار اأجيال كاملة على �صتزراعه، غري اأنهم 
حتى  عليه  احل�صول  ميكن  ل  حيث  ف�صلوا، 

الآن اإل يف الربية.
وكانت اأعلى قيمة م�صجلة لقطعة كماأ بي�صاء 
�صاحب  عليها  ح�صل   2007 العام  واح��دة 
ملهى "ماكاو"، مقابل دفعه 330 األف دولر، 
وهي قطعة كبرية و�صل وزنها اإىل كيلوغرام 
ون�صف. وهو �صعر غري عادي بالن�صبة لنوع 

من الفطريات حتت الأر�س.
دجاج اأيام �شيماين الأ�ش�د 

الإندوني�شي
الأ�صود  الدجاج  او  �صيماين"  "اأيام  دج��اج   
الإن��دون��ي�����ص��ي ه��و ن���وع م��ن اأن����واع ال��دج��اج 
لهذا  ن�صبيًا،  واحلديث  النادر  الإندوني�صي 
النوع من الدجاج جني �صائد يت�صبب بزيادة 
ري�صه  بالكامل؛  اأ�صود  منه  جاعاًل  ت�صبغه، 

ومنقاره، ل بل حتى اأع�صاوؤه الداخلية.
اآلف  خم�صة  الدجاج  من  النوع  هذا  يكلف 
يف  كاملة  �صوق  وثمة  ال��واح��د  ل��ل��زوج  دولر 
ال��دج��اج.  م��ن  غريبة  ل�صاللت  اإندوني�صيا 
اأ���ص��ل ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال�����ص��اللت ي��اأت��ي من 
املحتمل  وم��ن  اإندوني�صيا  يف  جافا  ج��زي��رة 
روح��ي��ة.  اأو  دينية  لأغ��را���س  ا�صتخدم  اأن���ه 
لأول مرة  ُو�صفت  الدجاج  ال�صاللة من  هذه 
الهولندية،  امل�صتعمرات  م�صتوطني  م��ن 

لأول  وا������ص�����ت�����ورده�����ا 
م���رة اأح����د ُم���رب���ي ال��دج��اج 

ال��ع��ام 1998.  ال��ه��ول��ن��دي��ني، ك��ان ذل��ك يف 
دول  بعدة  الدجاج  من  النوع  بهذا  يحتفظ 

منها هولندا، اأملانيا، �صلوفاكيا والت�صيك.
جنب امل�ظ

العامل،  الأج��ب��ان يف  اأن���واع  اأغلى  من  واح��د 
العامل،  واحد فقط يف  اإنتاجه يف مكان  يتم 
حتديدًا يف مزرعة مو�س هاو�س يف ال�صويد. 
امل��وظ  غ���زال  حليب  ت��وف��ر  اإن��ت��اج��ه  يتطلب 
)غزال اأمريكي �صخم(. يتميز بلونه النا�صع 
البيا�س و�صكله  يذكرنا بجبنة الفيتا )جبنة 
لنب  م��ن  م�صنوعة  بي�صاء  ماحلة  يونانية 
دولر  األ��ف  نحو  اإىل  ت�صل  تكلفته  املاعز(. 
بكميات  ت�صنيعه  ويتم  الواحد،  للكيلوغرام 

حمدودة جدًا.

يختلف فهم 
�لنا�ش لعبارة "�أغذية باهظة �لثمن" 

على نطاق و��ضع يف دول �لعامل. بالن�ضبة للبع�ش فاإن  �ضمك 
�ل�ضلمون �لأحمر هو �أثمن �لأغذية لديهم، �آخرون يعدون �لكماأ �لأبي�ش 
هو �لأغلى. ومع �ختالف �لآر�ء من هنا وهناك، ثمة جمموعة كاملة من 
�ملنتجات �لغذ�ئية حتمل عالمات �أ�ضعار عالية جدً� قد ل تتخيلها يومًا 

يف حياتك. موقع بر�يت يتيح لك فر�ضة لإلقاء نظرة على �أغلى 
�ملنتجات �لغذ�ئية يف �لعامل. 

كافيار األبين� الل�ؤل�ؤي الأبي�س

�صمك  من  ي�صتخرج  الكافيار  من  النوع  ه��ذا   
الأ�صماك  من  نوع  "بيلوغا"،   الأبي�س  احلف�س 
والبحر  ق��زوي��ن  بحر  يف  تعي�س  ال��ت��ي  الكبرية 
الأ�صود وهو نوع يواجه خطر النقرا�س وميكن 
تكلفة  ق��ان��وين.  ب�صكل  بي�صه  م��ن  القليل  بيع 
الكافيار باهظة جدا نظرًا حلقيقة اأن احل�صول 
على بي�س �صمك احلف�س الأبي�س يتم  بطريقة 
نادرة جدًا، فقط عندما ي�صل عمر ال�صمكة اإىل 

100 عام تقريبًا. 
يف  الأطعمة  واأ�صهى  ان��در  من  واح��د  الكافيار 
اأ�صهمت  اخل�صو�س  وج��ه  على  ندرته  ال��ع��امل، 
يف ارتفاع ثمنه، فبيو�س �صمك احلف�س ي�صعب 

منو  ف��رتة  تعبئتها.  وب��الأخ�����س  معها  التعامل 
�صمك احلف�س ت�صتغرق نحو عقدين حتى ي�صل 
اأنه  الكافيار، غري  اإنتاج  ليبداأ يف  البلوغ  ملرحلة 

يلزم الق�صاء على ال�صمك ل�صتخراج بي�صه.
املنقر�س  "األبينو"،  بيو�س �صمك احلف�س  وتعد 
حاليا يف بيئته الأ�صلية، من اأندر الأنواع. تذكر 
اأغلى  اأن  القيا�صية  لالأرقام  غيني�س  مو�صوعة 
حف�س  ل�صمك  ك��ان  الكافيار  اإل��ي��ه  و�صل  �صعر 
"األبينو" عمره نحو مئة عام، وبيع هذا الكافيار 
دولر   34500 بنحو  منه  امل�صتخرج  الأب��ي�����س 

للكيلو الواحد.
الزعفران

 اإذا كان طبق الأرز اخلا�س بك اأ�صفر م�صيئًا، 

فمن املحتمل اأن يكون ذلك هو ا�صافة قدر من 
الزعفران اإليه. هذا النوع من التوابل وامللقب ب� 
اأو  "الذهب الأحمر" هو �صبغة قرمزية مميزة 
عادة  ت�صتخدم  التي  الزعفران،  زه��رة  خيوط 

كعامل تلوين يف الأطعمة.
التوابل من 400- النوع من  تكلفة هذا  ترتاوح 

1000 دولر للكيلوغرام الواحد، لكن ملاذا تكون 
الذهب،  وزن  بنف�س  ج��دًا،  �صغري  �صيء  تكلفة 
ب�صيط  ال�صبب  نف�صه؟  الذهب  من  قيمة  اأغلى 
اأ�صبوع  ملدة  فقط  تنمو  الزعفران  فزهرة  جدًا، 
اخل��ري��ف.  مو�صم  يف  ال�صنة  يف  اأ���ص��ب��وع��ني  اأو 
ح�صاد هذا النوع من التوابل يحتاج لثمرة جهد 
جمع  يتم  )حيث  العاملة،  الأي���دي  من  مكثفة 

كافيار األبين�  اأثمنها
اأغلى الأغذية ح�ل العامل.. 

عن م�قع / برايت �شايد
ترجمة: اآلء فائق
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لقد �كت�ضف �لإن�ضان منذ بدء 
�خلليقة �أنه ل ي�ضتطيع �لعي�ش 
و�ل�ضتمر�ر مامل يبتكر �أدو�ت 
ت�ضاعده يف ذلك، ولقد تفنن على 
مراّ �لع�ضور يف �بتكار وتطوير 
�لأدو�ت �لتي جعلت حياته 
�أ�ضهل و�أ�ضرع، لكنه مل يكتِف 
بذلك وعمد �إىل �أن ي�ضل حد 
�لرفاهية، ولكل ع�ضر �أدو�ته 
�ملميزة. و�ليوم، يف ع�ضرنا 
�حلايل ويف �لقرن �حلادي 
و�لع�ضرين، �أ�ضبحت �لتكنولوجيا 
هي �لأد�ة �لأهم و�لأكرث فاعلية 
وتاأثريً�، ويعود ذلك لدخولها يف 
�ضتى �ملجالت �حلياتية �لعلمية 
و�لطبية و�لع�ضكرية، وحتى 
�حلياة �ليومية، و�أ�ضبحت تلك 
�لتقنيات جزءً� ل يتجز�أ من 
حياتنا.

الروب�تات .. 

رفاه ح�شن 

مهمًا  جزءًا  تكون  اأن  الروبوتات  ا�صتطاعت  لقد 
من حياة الإن�صان! ولنفهم ذلك نحتاج ملعرفة ما 
وهو  الآيل"،  "الإن�صان  اأو  "روبوت"  كلمة  تعنيه 
الدقيقة  الوظائف  ببع�س  للقيام  ت�صتخدم  اآل��ة 
اإجنازها،  التي حتتاج دقة عالية يف  واحل�صا�صة 
وهناك  واخل���ط���ورة،  بال�صعوبة  تت�صم  وال��ت��ي 
اأن  اإذ  الروبوتيك�س،  وعلم  الروبوتات  بني  فرق 
باأوامر  اأوتوماتيكيا  تتحرك  اآلت  الروبوتات هي 
ب�صرية لتنفيذ مهمة معينة، اأما علم الروبوتيك�س 
ال���روب���وت  ه��ن��د���ص��ة  يف  متخ�ص�س  ع��ل��م  ف��ه��و 
ويرتكز  وت�صميمه و�صناعته تطبيقاته وهيكلته، 
امليكانيكا،  وه��ي:  حم��اور  ثالثة  على  العلم  هذا 

والإلكرتونيات، والربجمة.
امل�صممة  احلاجة  باختالف  الروبوتات  تختلف 
به  بالتحكم  الإن�����ص��ان  يقوم  م��ا  فمنها  لأجلها، 
ما  ومنها  ب��ه،  املنوطة  باملهام  للقيام  وتوجيهه 
مت تطويره ليكون له ذكاوؤه اخلا�س والقادر على 
اتخاذ القرار املنا�صب بنف�صه بعد القيام بعمليات 
بها  امل��زود  البيانات  قواعد  ومراجعة  ح�صابية 
ال�صطناعي  بالذكاء  ي�صمى  ما  وهذا  الروبوت، 
الروبوتات،  جم��ال  يف  مهمة  طفرة  حقق  ال��ذي 
الب�صري  العقل  جت��اري  الروبوتات  اأ�صبحت  اإذ 
وتتفوق عليه يف اتخاذ القرارات املنا�صبة، ولقد 
ق��رارات م�صريية،  اتخاذ  العتماد عليها يف  مت 
الطبي  املجالني  دخ��ل��ت  اأن  بعد  �صيما  ول 
والع�صكري وذلك ملا لهذين املجالني من 
تاأثري مهم وكبري يف حياة الب�صرية، ولقد 
املجالني  هذين  يف  ال��روب��وت��ات  جنحت 

ب�صكل مذهل كما يف باقي املجالت.
على  بالعتماد  اأن���واع  اإىل  ال��روب��وت��ات  ُق�صمت 
فمنها  تركيبها،  يف  امل�صتخدمة  املفا�صل  ن��وع 
مف�صلني  من  ويتكون  ك��روي  ب�صكل  يتحرك  ما 
يتحركان ب�صكل دوراين، ومف�صل واحد يتحرك 
ب�صكل خطي، وهو ما ي�صمى بالروبوتات الكروية، 
ثالثة  من  تتكون  التي  الديكارتية  وال��روب��وت��ات 
كل  يوؤمن  بحيث  خطي  ب�صكل  تتحرك  مفا�صل 
امل��ح��اور  م��ن  حم���ور  ع��ل��ى  ح��رك��ة  منها  مف�صل 
على  وتتكون  املف�صلية  والروبوتات  الإحداثية، 
اأقل تقدير من ثالثة مفا�صل وكلها تتحرك ب�صكل 
الروبوتات  واأخ���ريًا  الجت��اه��ات،  كل  يف  دوراين 

لكونها  يعود  الت�صمية  و�صبب  الأ�صطوانية، 
اأ�صطوانة  �صكل  تر�صم  دوارانها  اأثناء 
يف النهاية وهي تتكون من مف�صلني 

ومف�صل  خطية  بحركة  يتحركان 
اإ�صايف يتحرك ب�صكل دوراين.

ت���ع���ددت امل���ج���الت ال��ت��ي دخ��ل��ت اإل��ي��ه��ا 
املفاهيم  م��ن  الكثري  فيها  وغ��ريت  ال��روب��وت��ات 
يف  واأ�صرع  خطورة  واأق��ل  �صهولة،  اأكرث  وجعلتها 

التنفيذ، ومن اأهم هذه املجالت:
اأن  الروبوتات  ا�صتطاعت  اإذ  الطبي:  •املجال 
تدخل املجال الطبي �صنة 2000 عندما ح�صلت 
من  امل�صت�صفيات  يف  ا�صتخدامه  على  املوافقة 
اإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وهو اليوم  قبل 
التي  الإجراءات اجلراحية  تنفيذ كل  قادر على 
ميكن القيام بها عن طريق تنظري البطن، وعليه 
با�صم  العامة  يعرفها  التي  اجلراحات  كل  ف��اإن 
بالروبوت،  اإج��راوؤه��ا  ميكن  املغلقة  اجلراحات 
ولقد كان اأول روبوت ي�صتخدم يف املجال الطبي 

.Heartthrob يدعى
•املجال الع�صكري: ثمة اأنواع عدة من الروبوتات 
ة  امل�صريَّ الطائرات  ومنها  الع�صكري  املجال  يف 
ا�صتعمالتهم  اختلفت  الذين  الآليون  والرجال 
ولقد  وغريها،  الأل��غ��ام  وتفكيك  التج�ص�س  بني 
كان لهذا التوجه تاأثري كبري يف املجال الع�صكري 
يف  ال��ب�����ص��ري��ة  اخل�����ص��ائ��ر  تقليل  يف  اأ���ص��ه��م  اإذ 
احلروب، كما اأ�صهم يف جمع معلومات ذات دقة 
للعدو،  نوعية  توجيه �صربات  �صاعدت يف  عالية 
اأما يف جمال تفكيك الألغام فلقد كان للروبوتات 
دور كبري، فمن املعروف لنا مقدار خطورة هذا 
تفكيكها  اأثناء  الألغام  تفجر  واحتماليات  العمل 
هذا  يف  مهم  دور  الروبوتات  لوجود  ك��ان  لهذا 
لهذا  امل�صممة  الروبوتات  اأن��واع  وم��ن  املجال، 
العمل روبوت ي�صحب القنبلة ثم يفجرها يف بيئة 

معزولة ويتم التحكم بهذه الروبوتات عن بعد.
ا�صتخدام  ب��داي��ة  كانت  ال�صناعي:  •املجال 
ال�صناعة  جمال  يف  املجال  هذا  يف  الروبوتات 
اليورانيوم  فلز  خطورة  ب�صبب  الذرية  والطاقة 
الذي ي�صدر ا�صعاعات غري مرئية تقتل اخلاليا 
جتميع  عمليات  يف  ا�صتخدم  كما  الب�صرية، 
وغريها  املن�صهرات  و�صب  العمالقة  املعدات 

م��ن الع��م��ال 
كانت  التي  ال�صاقة 

ت�����ص��ب��ب خ����ط����رًا ع��ل��ى 
فيها، ف�صاًل  العاملني  حياة 

ع���م���ا ����ص���ب���ق ف��ل��ق��د 
ا�صتخدام  �صاعد 

ال�����روب�����وت�����ات يف 
حت�صني النتاج وزيادة 

وزي���ادة  العمل  �صرعة 
اخل�صائر ال����دق����ة واخ�������ريا ت��ق��ل��ي��ل 

املادية والب�صرية.
ال���ص��ت��ع��م��الت  م���ن  امل���ن���زيل:  •ال�صتخدام 
واملالعب  البيوت  للروبوتات يف  اليومية  اليومية 
ذكية  كمكن�صة  م�صمم  روبوت  هناك  واملدار�س 
م��ربجم��ة يف ف����رتات زم��ن��ي��ة م��ع��ي��ن��ة وم����زودة 
ربطها  وميكن  ا�صطدامها،  لتمنع  بح�صا�صات 
بالنرتنت للتحكم بها ب�صكل اكرب، كما ت�صتخدم 
بع�س الروبوتات لإدارة البيوت الذكية يف مهام 
خمتلفة "كمدبر بيت" اأو للحماية وامل�صاعدة يف 
بع�س  توجد  ذلك  عن  ف�صاًل  املنزلية،  العمال 
ومتابعة  الطفال  ملراقبة  م�صممة  الروبوتات 
حالتهم عن بعد، ومنها ما هو خم�ص�س للرتفيه 
اليف  حيوان  �صكل  يف  بع�صها  مم  �صُ فقد  فقط 
ككلب او قطة ميكن تدريبها واللعب معها كما لو 

كانت حقيقية.
التي  امل��ج��الت  كل  عن  نتكلم  ان  لي�صعنا  رمب��ا 
اإل  منها،  ا�صا�صيًا  ج��زءًا  الروبوتات  ا�صبحت 
ان نالم�س ذلك يف حياتنا  ن�صتطيع  اأننا جميعا 
العامل  ه��ذا  زال  وم��ا  والعملية  العلمية  اليومية 
احلياة  يف  ان��دم��اج��ًا  اك��رث  لي�صبح  طريقه  يف 
الب�صرية، ولقد بداأ العمل فعليا منذ مدة لي�صت 
بني  للدمج  اكرب  امكانية  بحث  على  بالق�صرية 
الن�صان والروبوت بزرع �صرائح رقيقة يف الدماغ 
ال��روب��وت��ات  م��ع  اق���وى  ات�����ص��اًل  ملنحه  الب�صري 

وحتكمًا اكرب بها.

اآلت تنجز مهامَّ خمتلفة 
نيابة عن الإن�شان



هداف املنتخب ميمي
فكانت   %60 بن�صبة  الأ�صود  مع  كاتانيت�س  جنح 
النتائج التي حتققت لعب 22 مباراة فاز يف 12 
وتعادل يف 6 مباريات وخ�صر 4 مباريات، �صجل 
ال��ع��راق 30 ه��دف��ًا ودخ���ل م��رم��ان��ا 15، ه��داف 
علي  مهند  النجم  هو   2019 عام  خالل  الأ�صود 
العراقي  املنتخب  تقدم  اأهداف،  ثمانية  بر�صيد 
خالل  ب��رزت  ال��دويل،  الت�صنيف  يف  مركزًا   18
من  كبرية  جمموعة  لالأ�صود  كاتانيت�س  ق��ي��ادة 
املواهب ال�صبابية مثل حممد ر�صا وحممد قا�صم 
وميثم جبار و�صريف عبد الكاظم وح�صن حمود 
ال��ع��ام  2019  الأ���ص��ود  اأن��ه��ى  واب��راه��ي��م باي�س، 
اآ�صيا  ت�صفيات  يف  جمموعتهم  م��ت�����ص��دري��ن 
املزدوجة، واأ�صبح املنتخب العراقي يف املركز 70 

عاملياآ وال�صابع اأ�صيويًا وال�صابع عربيًا.
م�اهب �شبابية

املنتخب  مع  كاتانيت�س  امل��درب  جن��اح  م��دى  عن 
ال�صابق  ال��دويل  احلكم  يقول  العراقي  الوطني 
كاتانيت�س  امل��درب  اأن  "احلقيقة  حممد:  �صليم 
ال��ع��راق��ي بن�صبة  ال��وط��ن��ي  امل��ن��ت��خ��ب  جن��ح م��ع 
النجاح  بني  متاأرجحة  بدايته  كانت  فقد   ،%50
والإخ���ف���اق، ب��ل اأن���ه ح���اول يف اأك��رث 
واللعب  اخل�صارة  تفادي  املباريات 
اأ�صعف  م��ع  حتى  التعادل  اأج��ل  م��ن 
اأم��ام  التعادل  والدليل  املنتخبات، 
بطولة  يف  ال�صعيف  الفريق  اليمن، 
يف  املفرح  ال�صيء  الأخ���رية،  اخلليج 
على  اع��ت��م��اده  كاتانيت�س  ق��ام��و���س 
امل��ب��اري��ات  يف  ال�صبابية  ال��ط��اق��ات 
الأخ�����رية وه���و ���ص��يء م��ف��رح ب��دون 
الفر�صة يف جناحه  جماملة، عمومًا 
ال��ك��ام��ل ت��ك��م��ن يف ت��ك��م��ل��ة م�����ص��وار 
الت�صفيات املوؤهلة اإىل نهائيات كاأ�س 
املرحلة  اإىل  بالتاأهل  واآ�صيا  العامل 
الأخرية واحلا�صمة، ول�صيما اأنه كان 
يف  األتاهل  من  اأدن��ى  اأو  قو�صني  قاب 
التي  البحرين  اأم��ام  الأ�صود  مباراة 
كان  عمان،  ملعب  يف  وقائعها  جرت 
بطاقة  ب�صاأن  اإنهاء اجلدل  كاتانيت�س  با�صتطاعة 
جعله  دفاعية  بخطة  للعب  جل��وءه  لكن  التاأهل 
يفقد نقطتني كنا يف اأم�س احلاجة لهما. عمومًا 

وتبقى  املجموعة  مت�صدرين  الأ���ص��ود  لي���زال 
مباراتنا اأمام املنتخب الإيراين هي الفي�صل يف 

ح�صم الأمور. 
البحرين بعبع منتخبنا!

راأي  حممد  علي  الريا�صي  لل�صحفي  كان  فيما 
"جناح كاتانيت�س مع املنتخب العراقي  قال فيه: 
تنق�صه اأ�صياء كثرية يف مقدمتها اإ�صرار املدرب 
اأ�صعف  مع  لعب  واإن  حتى  واحد  مبهاجم  اللعب 
يف  البحرين  �صد  لعب  قد  ك��ان  فلو  املنتخبات، 
احل��ال  لتغري  مهاجم  م��ن  ب��اأك��رث  ع��م��ان  ملعب 
واحلا�صمة  الخرية  املرحلة  اإىل  منتخبنا  وتاأهل 
حتققت  التي  فالنتائج  العامل،  كاأ�س  لنهائيات 
لالأ�صود خالل قيادة املدرب كاتانيت�س كانت بني 
الوقت،  نف�س  واأحزان يف  اأفراح  فيها  مد وجزر، 
اآ�صيا  غ��رب  لبطولة  النهائية  امل��ب��اراة  ول�صيما 
التي خ�صرناها بخطة غري معروفه اأمام املنتخب 
على  بعبعًا  ال�صنة  ه��ذه  اأ�صبح  ال��ذي  البحريني 
حاجزهم  نتخطى  اأن  لن�صتطيع  العراقية  الكرة 
واخللل يكمن يف عدم قراءة املدرب للعب الفريق 
وخ�صرنا  م��ب��ارات��ني  يف  تعادلنا  اإذ  البحريني، 
يف  امل��ف��رح  ال�صحيح  العمل  يبقى  لكن  مبثلها، 
املواهب  كاتانيت�س  امل��درب  اإدخ��ال  الوقت  نف�س 
وهذه  الوطني  املنتخب  �صفوف  �صمن  ال�صبابية 
املدرب خالل م�صرية  بها  قام  التي  هي احل�صنة 

�صنة كاملة مع املنتخب.
كاتانيت�س اأ�شاع كاأ�س اخلليج

ب�صاأن  فقال  قا�صم  فريد  الريا�صي  املتابع  اأم��ا 
الأ�صود  قيادة  املدرب ومدى قدرته على  اإمكانية 
كاتانيت�س  امل��درب  اأن  "اأعتقد   :2020 العام  يف 
جنح بن�صة 30% مع الأ�صود كونه اأخفق يف الكثري 
اإحراز  با�صتطاعته  وكان  ال�صهلة،  املباريات  من 
لقب بطولة غرب اآ�صيا التي اأقيمت يف العراق بعد 
لنف�س  وع��اد  البحريني،  املنتخب  من  اخل�صارة 
اخلليج  بطولة  لقب  علينا  اأ�صاع  عندما  اخلطاأ 
التي خطف كاأ�صها املنتخب البحريني لأول مرة 
لأح��راز  لالأ�صود  فر�صة  كانت  لقد  تاريخه،  يف 
الفريق  اأ�صلوب  يقرا  مل  كاتانيت�س  لكن  اللقب، 
مباريات  اأرب��ع  �صدهم  اللعب  برغم  البحريني 
اأية مباراة، وهذا يعطي دلياًل  مل نفز عليهم يف 
على عدم قدرة املدرب قيادة الفريق العراقي يف 

املرحلة املقبلة، 

 

قيل �لكثري عن �ملدرب �ل�ضلوفيني �ضريت�ضكو كاتانيت�ش، خالل م�ضريته �لتدريبية 
ه �لبع�ش �ملدرب �ملنقذ للكرة، بينما كان  مع �ملنتخب �لوطني �لعر�قي، �إذ عداّ
وه مكماًل لنتكا�ضات �ملدربني �لذين �أ�ضرفو� على  للبع�ش ر�أي �آخر عندما عداّ

تدريب �ملنتخب. �لنتائج �لتي حققها كاتانيت�ش خالل م�ضرية �ضنة كاملة كفيلة 
باحلكم عليه، فقد حقق طفره نوعية لكرتنا �لتي �نهكتها �لنتكا�ضات.

للكرة العراقية مع نهاية 
العام 2019

اآراء وانطباعات عن

كاتانيت�س منجزات

 

بغداد/ اأمرية حم�شن
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راف�������ع�������ًا ����ص���ع���ار 
املجموعة  �صعوبة  من  الرغم  على  التاأهل، 
اأ�صرتاليا  من  ك��اًل  جانبه  اإىل  �صمت  التي 
الأوملبي  للبطولة  املنظم  والبلد  والبحرين 
ال�صنوات  يف  كثريًا  تطور  ال��ذي  التايلندي 
القليلة املا�صية. الكثري من النقاد واملحللني 
عليها  اأطلقوا  الريا�صي  ال�صاأن  واأ�صحاب 

احلديدية  املجموعة  ت�صمية 
ال��ت��ي ي��ل��ع��ب ف��ي��ه��ا ال���ع���راق، 
جمموعة  البع�س  عدها  بينما 
فيها  يتاأهل  ان  ميكن  متوازنة 
 .. طوكيو  اأومل��ب��ي��اد  اىل  الليوث 
لكن  �شعبة  جمم�عتنا 

�شنتاأهل 
ع��ن ا���ص��ت��ع��داد ال��ل��ي��وث مل��ب��اري��ات 
املنتخب  م����درب  خ�����س  امل��ج��م��وع��ة 
ال�صبكة  )جم��ل��ة  �صهد  غني  الومل��ب��ي 

العراقية( بت�صريح قال فيه:
جمموعتنا  اأن  جماملة  غري  ومن  "حقيقة 
اع��ت��ربت م��ن اأ���ص��ع��ب امل��ج��ام��ي��ع مل��ا ت�صم 
م��ن م��ن��ت��خ��ب��ات ل��ه��ا ���ص��ط��وت��ه��ا يف ال��ق��ارة 
غني  وهو  الأ�صرتايل،  كاملنتخب  الآ�صيوية، 

عن التعريف، ف�صاًل عن املنتخب التايلندي 
تقدمي  اإىل  ي�صعى  حيث  البطولة،  م�صيف 
العر�س اجليد بف�صل اللعب على اأر�صه وبني 
الذي  البحريني  الأوملبي  اأن  كما  جماهريه، 
ي�صم جمموعة من املنتخب الأول هو الآخر 
يحاول اأن يخطف البطاقة املوؤهلة. كل هذه 
الأمور جعلناها من اأولويات عملنا واتخذنا 
الفريق  ا�صتعداد  خالل  ملعاجلتها،  التدابري 
يف املرحلة املا�صية، و نحن اليوم يف امل�صار 
اأن  بعد  ول�صيما  اأف�صل،  وب�صورة  ال�صحيح 
مت زج الالعبني ال�صباب الذين كانوا يلعبون 
اخلليج  بطولة  يف  الوطني  املنتخب  �صمن 
من  التاأهل  �صيكون  اهلل  �صاء  اإن  الأخ���رية، 
ن�صيب الليوث ونعاهد جماهرينا الريا�صية 
اأن تكون بطاقة2020  يف طوكيو من ن�صيب 

ل����ي����وث 
الرافدين".   

جمم�عتنا لي�شت حديدية
فيما كان لل�صحفي الريا�صي عادل العتابي 
الأوملبي  منتخبنا  حظوظ  ب�صاأن  اآخ��ر  راأي 
ملنتخبنا  التوفيق  كل  نتمنى  "اأوًل  ق��ائ��اًل: 
مناف�صات  غ��م��ار  ي��خ��و���س  وه���و  الأومل���ب���ي 
اإىل  الو�صول  لأج��ل  النهائيات  اإىل  التاأهل 
على  التاأكيد  م��ن  لب��د  و  طوكيو،  اأومل��ب��ي��اد 
لي�صت  لأنها  التاأهل عن جمموعتنا  اإمكانية 
البحرين  جت��اوز  وميكن  حديدية  جمموعة 
ب�صكل  تهتم  دول  لأنها  واأ�صرتاليا  وتايالند 
الهتمام  وعدم  الوطنية!  باملنتخبات  كبري 
ثقة  وك��ل��ن��ا  ال��ع��م��ري��ة،  ال��ف��ئ��ات  مبنتخبات 
هذه  يقود  وه��و  �صهد  الغني  عبد  ب��امل��درب 
الكوكبة الرائعة من الالعبني، كما اأن لديه 
خزينًا جيدًا من اخلربة والكفاءة وهو قادر 
الب�صمة  وزرع  الأوملبي  منتخبنا  قيادة  على 
اإذ  ال��ق��دم،  لكرة  عا�صق  �صعب  �صفاه  على 
الآونة  اأن ظروفنا يف  على  التاأكيد  لبد من 
ول�صيما  للمنتخب،  منا�صبة  غري  الأخ��رية 
اأن ال����دوري ال��ع��راق��ي م��ت��وق��ف م��ن��ذ ف��رتة 
الأندية  مع  مباريات  اإقامة  وع��دم  طويلة، 
ذلك  كل  والآ�صيوية،  العربية  املنتخبات  اأو 
الإرادة  اأن  اإل  املنتخب،  �صالح  يف  لي�صب 
ر�صيد  زيادة  يف  الفاعل  الدور  لهما  والقوة 

التاأهل اإىل الأدوار التالية".
جمم�عتنا معتدلة

قال  يا�صر  الكرمي  الريا�صي عبد  ال�صحفي 

الوا�صح  الت�صاوؤم  من  الرغم  :"على 
من  الأومل��ب��ي  منتخبنا  م��درب  على 
خ���الل ت�����ص��ري��ح��ات��ه ال��ت��ي دائ��م��ًا 
لي�صوا  لعبينا  اإن  فيها  يقول  ما 
اإىل  اإ�صافة  املطلوب،  بامل�صتوى 
ذلك  اإىل  وم��ا  ال�صتعداد  �صوء 
من اأمور كنت ل اأمتناها حيث 
ت�صريحات  ه��ك��ذا  م��ث��ل  اأن 
لنا  اإحباط  عامل  ت�صكل  قد 
فيهم  مب��ن  املعنيني  ول��ك��ل 
ال��الع��ب��ون، ع��م��وم��ًا، وم��ن 
وجهة نظر �صخ�صية اأجد اأن منتخبنا قادر 
على تخطي جمموعته املعتدلة نوعًا ما حيث 
املنتخب  يكون  قد  الأ���ص��رتايل  املنتخب  اأن 
منتخبنا،  على  ي�صكل خطورة  الذي  الوحيد 
القدرة  الرافدين  بليوث  اأت��اأم��ل  ه��ذا  وم��ع 
ب�صفوفه  التحق  ما  اإذا  ول�صيما  الفوز  على 
الالعبون الذين طلبهم املدرب موؤخرًا اأمثال 
ميمي وحممد قا�صم و�صريف واآخرين الذين 
ي�صكلون اخلربة يف املنتخب الأوملبي، نتيجة 
وا�صتمرارهم  الوطني  املنتخب  مع  زجهم 
ومنهم  ال���دوري  يف  فرقهم  مع  كاأ�صا�صيني 
اأن هناك  اأعتقد  اأي�صًا، لذا ل  حممد داوود 
منتخبات  بتخطي  منتخبنا  على  �صعوبة 
اأ���ص��رتال��ي��ا وال��ب��ح��ري��ن وت��اي��ل��ن��د م��ع تطور 
منتخب  ول�صيما  املنتخبات  هذه  م�صتويات 
الكرة  القائمني على  اأن  الذي يت�صح  تايلند 

يف ت��اي��ل��ن��د ل��دي��ه��م ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
م�صتقبلية متكنوا من خاللها 

من تطوير لعبيهم، اأخريًا 
الأومل��ب��ي  ملنتخبنا  اأمت��ن��ى 
وك����ادره ال��ت��دري��ب��ي ال��ذي 
منذ  الفريق  على  ي�صرف 
اأك����رث م���ن ع����ام امل��وف��ق��ي��ة 
لنا  يعيدوا  واأن  وال��ن��ج��اح، 
ملنتخباتنا  جميلة  ذك���رى 

الأومل����ب����ي����ة ال�����ص��اب��ق��ة 
ول����ص���ي���م���ا م��ن��ت��خ��ب 

 2004 ع�������ام 

الذي يعد اأف�صل املنتخبات على مر التاأريخ، 
وكان قاب قو�صني اأو اأدنى من احل�صول على 
و�صام اأوملبي يف اأثينا عام 2004 لكنه اكتفى 

باحل�صول على املركز الرابع ".
نافذة الأمل وا�شعة

فيه:"مل  ق��ال  راأي  ح��اج��م  نعيم  وللكاتب 
 23 حتت  اآ�صيا  كاأ�س  اأنطالق  عن  يف�صلنا 
الفا�صلة  الزمنية  املدة  وهي  اأ�صابيع،  �صوى 
يف  الومل��ب��ي  منتخبنا  مواجهات  اأوىل  ع��ن 
ت�صت�صيفها  التي  القاري  احل��دث  نهائيات 
بعد    " ب��ان��ك��وك   " التايلندية  العا�صمة 
الفريق  لعبونا  يالقي  حيث  قالئل،   اأي��ام 
اإذا حت��دث��ن��ا عن  ن��ب��ال��غ  ل��ن   ، ال����ص���رتايل 
واإن  احل��ذر،  من  ب�صيء  الومل��ب��ي   املنتخب 
فيها  الأم��ل  ونافذة  �صهلة  جمموعتنا  كانت 
التي رافقت ت�صكيل هذا  وا�صعة، فالظروف 
من  الكثري  و�صهدت  مربكة  كانت  املنتخب 
بطابعها  �صقيمة  وح��وارات  واجل��ذب  ال�صد 
جهاز  باختيار  الأم��ر  انتهى  اأن  اإىل  العام، 
اأن  لبثت  ما  بتح�صريات حملية  انطلق  فني 
ت�صاعدت وتريتها من مباريات ودية داخلية 
منتخبات  مع  خارجية  ودي��ة  مباريات  اإىل 
ذات م�صتوى فني رمبا يكون مقبول واإن كان 
التدريبية  املع�صكرات  كانت  ورمبا  متباينًا، 
املرحلة  هذه  يف  مهم  موؤ�صر  لها  اخلارجية 
كافية  ت��ك��ن  مل  واإن  امل��ن��ت��خ��ب  و���ص��ع  ع��ل��ى 
بالنظر اإىل واقع الالعبني وعملية الختيار 
اأثقلت  التي �صهدت �صعوبات 
الفني   اجل��ه��از  ك��اه��ل 
ومع ذلك نتمنى لهم 
التوفيق يف مهمتهم، 
على  اآمالنا  و�صنبني 
اندفاعهم وحما�صهم 
وم����ث����اب����رت����ه����م يف 
املناف�صات  خ��و���س 

الآ�صيوية املرتقبة.

مل تبَق على �نطالق بطولة كاأ�ش �آ�ضيا �ملوؤهلة 
لأوملبياد طوكيو 2020  �إل �ضاعات معدودة، حيث 

�ضي�ضارك منتخبنا �لأوملبي حتت �ضن 23عامًا يف 
�لبطولة،

 

لي�ث الرافدين 

اأفراح 2004 ويتاأهل�ن 
اىل ط�كي� 2020

يعيدونهل

كتب/اأحمد رحيم نعمة

عبد الغني �صهد
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الدويل  الالعب  العراقية  الكرة  اأ�صطورة  اإنه 
علي كاظم املولود يف بغداد عام 1949 والذي 
يعّد ثالث هداف يف تاريخ الكرة العراقية، اإذ 
�صجل مع منتخبات العراق الوطنية اأكرث من 
56 هدفًا، ومتيز بت�صديداته الي�صارية القوية 
اأه��داف  وله  الراأ�صية،  الت�صديدات  وباإتقان 
جميلة حتى بقدمه اليمنى، كالهدف اجلميل 
اأحمد  وحار�صها  الكويت  �صد  �صجله  ال��ذي 
الطرابل�صي يف بطولة اخلليج العربي الرابعة 

التي اأقيمت يف الدوحة عام 1976.
مّثل الالعب الدويل ال�صابق علي كاظم فريق 
األقابًا  وح�صد  العراقي  واملنتخب  ال���زوراء 
الكروي،  م�صواره  اأثناء  فردية وجماعية عدة 
ال��زوراء من عام 1968 حتى  لنادي  لعب  اإذ 
العراقي  الوطني  املنتخب  ومثل   ،1982 عام 
من عام 1970 حتى عام 1980 و�صارك يف 82 

مباراة دولية �صجل فيها 56 هدفًا. 
اأحرز علي كاظم لقب هداف بطولة ال�صرطة 
اأه��داف   7 بر�صيد  دم�صق  يف   1978 العربية 
لقب  اأحرز  الذي  العراقي  ال�صرطة  نادي  مع 
مرعبًا  ثنائيًا  ك��اظ��م  علي  و�صكل  البطولة 
وثعلبها  العراقية  الكرة  �صاحر  مع  للحرا�س 

فالح ح�صن.
الفانيلة رقم 15  بارتدائه  ا�صتهر علي كاظم 
الكابنت فالح  اأخطر خط هجومي مع  و�صكل 
من  عددًا  العراق  منتخبات  مع  وحقق  ح�صن 
الع�صكرية  العامل  بطولة  اأبرزها  الإجن��ازات 
مرات؛  ثالث  الع�صكري  العراق  منتخب  مع 
امل��درب  بقيادة  بغداد  يف   1972 ع��ام  الأوىل 
عادل ب�صري حني ح�صل منتخبنا على البطولة 
بعد الفوز على اليونان و�صاحل العاج والتعادل 
مع تركيا واإيطاليا، بينما ان�صحبت فيتنام من 

البطولة، و�صجل علي كاظم هدفًا واحدًا �صد 
انتهت  التي  الأخرية  املباراة  العاج يف  �صاحل 
بثالثية نظيفة للعراق، والبطولة الثانية كانت 
الأملاين  املدرب  بقيادة  عام 1977 يف دم�صق 
راي�صلت، و�صاهم مع املنتخب الع�صكري بالفوز 
جمموعات  ف��رق  على  ال��ف��وز  بعد  بالبطولة 
والتاأهل  الغربية وفرن�صا ونيجرييا(،  )اأملانيا 
�صربات  اإح��دى  كاظم  علي  لي�صجل  للنهائي 
كان  ال��ذي  الكويت  �صد  احلا�صمة  الرتجيح 
زاغالو  ماريو  الربازيل  اأف�صل مدربي  بقيادة 
وانتهت  ب��ريي��را،  األ��ربت��و  كارلو�س  وي�صاعده 
املباراة ل�صالح العراق 5-4 بعدما انتهى وقتا 
ال�صلبي،  بالتعادل  والإ�صايف  الأ�صلي  املباراة 
يف   1979 ع��ام  فكانت  الثالثة  البطولة  اأم��ا 
يف  واأح��رز  بابا  عمو  امل��درب  بقيادة  الكويت 
هذه البطولة 5 اأهداف 3 منها على البحرين 

�صربات  اإح��دى  و�صجل  النم�صا،  على  وواح��د 
انتهت  والتي  اإيطاليا  �صد  الفا�صلة  الرتجيح 
الأ�صلي  الوقت  املنتخبني يف  تعادل  بعد   3-4
العراق  منتخب  ح�صل  كما   ،0-0 بنتيجة 
بطولة  يف  الكويت  بعد  ال��ث��اين  امل��رك��ز  على 
بالعا�صمة  اقيمت  التي  الرابعة  اخلليج  كاأ�س 
القطرية الدوحة وح�صل علي كاظم على لقب 
ثاين الهدافني بعد جا�صم يعقوب بت�صجيله 8 
مهاجم  كاأف�صل  اإثرها  على  اختري  اأه��داف 
العراق  منتخب  مع  و�صل  كما  البطولة،  يف 
اأوملبياد  يف  النهائي  ربع  ال��دور  اإىل  الأوملبي 
مو�صكو 1980، اأما على ال�صعيد املحلي ففاز 
بكثري من الألقاب و�صجل اأجمل الأهداف مع 
يف  وال�صرطة  والنقل  وال��زوراء  ال�صكك  فرق 

�صتى البطولت املحلية والعربية.
حتدث  روؤوف  ب�صام  ال�صابق  الدويل  الالعب 
عن النجم الراحل قائاًل: عزاوؤنا الوحيد هو 

اأن ن�صتذكر �صاأن علي كاظم العظيم يف قلوب 
ال�صعب العراقي وجمهوره الريا�صي وما قدمه 
اإجن��ازات نفتخر بها  يف املحافل الدولية من 

يف كل الأزمنة.
يتغمده  اأن  وجل  عز  الباري  ن�صاأل  واأ�صاف: 
فقد  جنانه  ف�صيح  ويدخله  الوا�صعة  برحمته 
الكروية  وامل��وه��ب��ة  الأخ����الق  رم���زًا يف  ك��ان 

وعمالقًا يف مهاراته الهجومية.
الريا�صي  ال�صحفي  اأو���ص��ح  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
رمز  ك��اظ��م  علي  اأن  لفتة  ع��دن��ان  ال��دك��ت��ور 
وك��ان  العراقية  للكرة  الكثري  ق��دم  ع��راق��ي 
فاأ�صلوبه  وهدافيها،  مهاجميها  اأب��رز  اأح��د 
بي�صراه  ال���ك���رات  ت�����ص��دي��د  يف  ي�����ص��اه��ى  ل 
احلديدية، ومثل ثنائيًا نادرًا مع زميله فالح 
ح�صن مل ت�صهد له املالعب نظريًا يف �صنواتها 

الذهبية.
واأ�صاف اأن علي كاظم لعب لن يتكرر، ومن 

منتخباتنا  تفتقدها  التي  الثمينة  اجلواهر 
ونه�صتها  نبوغها  اأ�صباب  من  �صببًا  وكانت 

وتاألقها.
اعتزل النجم الراحل علي كاظم عام 1982 
اإذ درب  التدريب  اإىل عامل  لينتقل فيما بعد 
واآخرها  والنجف  و�صامراء  ال���زوراء  اأندية 
وكانت  امل��ر���س،  م��ن  ال�صفاء  بعد  امل�صايف 
خم�س  دامت  الأردن  يف  احرتافية  جتربة  له 
اأندية  تدريب  يف  و�صاعد  درب  حيث  �صنوات 
يف  جتربة  له  كانت  كما  وال��وح��دات،  الرمثا 
يف  و�صنة  �صنتني،  مل��دة  بالبحرين  التدريب 
الذي  املر�س  لكن  اليمن،  يف  واأخ��رى  عمان 
ت��اآك��ل عظم احل��و���س، جعله  اأ���ص��اب��ه، وه��و 
يتوقف عن م�صريته التدريبية لفرتة اإذ �صافر 
اأخ��رى  ودول  وقطر  والكويت  الت�صيك  اإىل 

للعالج.
واأم�صى كاظم، وهو عم الالعب علي عدنان 
م�صريته  ال��ع��راق،  ملنتخب  الأي�����ص��ر  الظهري 
بالدوري  فوزه  يف  واأ�صهم  ال��زوراء،  مع  كلها 

العراقي ثالث مرات.
رحمة،  و�صاآبيب  ه��دي��ل  اأب���ا  عليك  ف�صالم 
مع  يتغمدك  اأن  وتعاىل  �صبحانه  اهلل  ون�صاأل 

ال�صاحلني اإنه �صميع الدعاء.

الثانية رحيله  ذك��رى  يف 

الهّداف الأ�شط�ري 
ومرعب احلّرا�س

عليكاظم..

يف �لثاين من كانون �لثاين من �لعام 2018 �أفل جنٌم من 
جنوم �لكرة �لعر�قية ومرعب �حلر��ش عن عمر ناهز �لـ 

69 عامًا بعد �ضر�ع طويل مع �ملر�ش، ومعاناة من فايرو�ش 
خطري �أثر يف جميع �أجز�ء ج�ضمه �إ�ضافة �إىل �إجر�ئه 

عمليات عدة للقلب مل تتكلل بالنجاح.

 

علي اخلر�شان 

الراحل علي كاظم

علي عدنان مع عمه علي كاظم

الراحل مع فالح ح�صن

العالمي علي لفتةالالعب ب�صام روؤوف
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ال� 21 عامًا فقط ميلك  فالفريدي �صاحب 
كل ما يحتاجه لعب خط الو�صط، ي�صتطيع 
اللعب كخط و�صط ارتكاز اأو مدافع اأو خط 
و�صط باأدوار هجومية،  لعب ميتلك ال�صرعة 
الدقيق  التمرير  على  وال��ق��درة  والفنيات 
الق�صرية  التمريرات  اأو  البينيات  �صواء 
حتت ال�صغط مع النطالقات على الأطراف 
�صواء  بجهتي اليمني والي�صار بف�صل �صرعته 
ت�صاف  ميتلكه،  الذي  الهجومي  والندفاع 
اأية  من  الت�صديد  يف  القدم  ق��وة  ذل��ك  اإىل 
م�صافة بدقة عالية وقوة مرعبة ومن كرات 
متحركة اأو من ال�صربات الثابتة، باخت�صار 
كا�صيمريو  مبوا�صفات  لع��ب  ف��ال��ف��ريدي 
الدورين  لعب  ي�صتطيع  معًا،  كرو�س  وتوين 
بالعب  م�صتقبلي  تاأمني  وهذا  امل�صتقبل  يف 

م��وه��وب م����ازال مل 
طريقه  ي���ب���داأ 

ب����ع����د يف 
ري���ال 

مدريد.
الالعب وكتيبة زيدان

واأف�صل  اأه��م  على  ال�صيطرة  امللكي  و�صع 
لأنه  كاولويات  ال�صاعدة  ال�صابة  الأ�صماء 
بذلك  �صيحقق الهدف الأول والذي يجعله 
ي�صتطيع بناء خطوط قوية يف كل املراكز و 
ق��ادرون  الالعبون  ه��وؤلء  الوقت،  نف�س  يف 
الدين  زي��ن  مع  مو�صم  كل  يف  التطور  على 
زي���دان امل���درب  ال��ذي اأث��ب��ت اأن��ه ي�صتطيع 
الثقة  ال�����ص��ب��اب وم��ن��ح  ال��الع��ب��ني  ت��ط��وي��ر 
املقنعة،  وغري  املهتزة  امل�صتويات  لأ�صحاب 
لديه  اأن  الوا�صح  من  مدريد  ري��ال  اأن  اإذ 
ب�صمت  بها  يعمل  ج��دًا  مهمة  �صرتاتيجية 
ي�صمنان  ج��دًا  مهمني  هدفني  يحقق  لكي 
اأوروبيًا وحمليًا خالل اخلم�س  له ال�صيطرة 

�صنوات املُقبلة.
انتقاله من بينارول اإىل امللكي

ق�����ص��ى ف��ال��ف��ريدي م��ع��ظ��م م�����ص��ريت��ه يف 
له  مباراة  اأول  لعب  بينارول،  مع  ال�صباب 
مع بينارول يف املباراة الأوىل من مو�صم 
جزءًا  اأ�صبح  �صريو،   �صد   16–2015
من فريق ال�صباب يف الأوروغواي بعد اأن 
اأر�صنال،  مثل  الأندية  اهتمام  جذب 
وريال  ت�صيل�صي،  بر�صلونة، 

مدريد.

اإىل ريال  بنيارول  انتقل من  يف عام 2016 
مدريد، ومت و�صعه يف ريال مدريد كا�صتيا، 
مباراة  اأول  فالفريدي  لعب  �صهرين،  بعد 
املباراة  يف  يونيون،  ريال  �صد  الكا�صتيا  مع 
مهمًا  لع��ب��ًا  اأ�صبح  ن��ادي��ه،  خ�صرها  التي 
�صجل  الأول،  مو�صمه  خ��الل  الكا�صتيا  يف 
األبا�صيتي يف  الكا�صتيا �صد  هدفه الأول مع 

دي�صمرب 2016.
ديب�رتيف� لك�رونيا 

اإىل  فالفريدي  اإع��ارة  2017، متت  عام  يف 
لكورونيا  ديبورتيفو  يف  الإ�صباين  ال��دوري 
مل��دة ع��ام واح���د، ���ص��ارك لأول م��رة يف 10 
�صبتمرب، حيث دخل كبديل عن فيد كارتابا 
ري��ال  اأم����ام  اخل�����ص��ارة 2–4  م���ب���اراة  يف 
مباراة  ب���24  فالفريدي  �صارك  �صو�صيداد، 
فريقه  وهبط  املو�صم،  خ��الل  ال���دوري  يف 

بالنهاية.
الع�دة اإىل ريال مدريد

فالفريدي  اأعجب  الإع���ارة،  من  عودته  مع 
املدير الفني اجلديد جولني لوبيتيغي خالل 
التجهيزات للمو�صم اجلديد، ومتت ترقيته 

للفريق الأول.
وفيما يتعلق باأهميته املتزايدة للفريق، قال 
�صانتياغو �صولري، مدربه يف الكا�صتيا، يف 
عام 2017: اأنا �صعيد جدًا معه، وقد تكيف 

ب�صكل جيد جدا مع النادي والبلد.
م�شريته الدولية

الكرة  على  ف��ال��ف��ريدي  فيديريكو  ح�صل 
الف�صية يف كاأ�س العامل حتت 20 �صنة عام 
اأن منتخب الأوروغ��واي احتل  2017، حيث 
البطولة. يف 2017 �صجل  الرابع يف  املركز 
الأوروغ����واي  منتخب  م��ع  اأه��داف��ه  اأول 

الأول �صد منتخب باراغواي. 
يف عام 2018، مت اختياره يف ت�صكيلة 
لعًبا   26 من  املكونة  الأوروغ����واي 
 2018 العامل  كاأ�س  يف  للم�صاركة 

يف رو�صيا. 

من �أهم �ملو�هب �ل�ضبابية �لتي ميتلكها ريال مدريد 
حاليًا يف �ضفوفه هو �لأوروغوياين �ل�ضاب فيديريكو 

فالفريدي، �لذي كان مر�قبًا من �لأ�ضا�ش عن طريق 
ك�ضايف بر�ضلونة لفرتة طويلة، لكن ريال مدريد ح�ضم 

�ل�ضفقة ل�ضاحله.

 

ي��خ��ط��ف الأ�����ش�����اء

الريال �شبق بر�شل�نة ب�شفقته

مدريد ري��ال  داينم��� 

فالفريدي

اعداد /جملة ال�شبكة
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امللك في�شل 
الثاين يتحدث

رّبتني اأمي على عدم 
ال�شتبداد بالراأي 

وثيقة نادرة عن امل�ؤمتر 
الن�شائي ال�شرقي الأول يف 

دم�شق 1930

اأم كلث�م كانت متزق املنديل 
عندما تغني، وجنيب الريحاين 

بقي يركب احلنط�ر

لكل

!

ف���ن���ان ت��ق��ل��ي��ع��ة:

االي������ام

ارشيف واعداد عامر بدر حسون



كانت اأمي �صاحبة الأثر الأكرب يف حياتي، كانت 
وتو�صيني  درا�صتي  يف  ت�صاعدين  �صيء،  كل  يل 
ب�صحتي وحتثني على الدر�س والجتهاد وتقول 
يل: يا في�صل، اإن العلم هو ال�صيء الوحيد الذي 
اهلل  رحمها  وكانت  به،  فعليك  ال�صباب  ي�صنع 
تق�صو علي اأحيانًا وتقول يل: يجب اأن تعلم اأنك 
اإن�صان قبل اأي �صيء اآخر فال حتاول اأن ت�صتبد 
دون  النا�س  على  اإرادت��ك  تفر�س  اأن  او  براأيك 

مربر.
اإنني اأدعو اهلل تعاىل اأن يوفقني خلدمة بالدي 
اأن  الوحيد  اأملي  واأن  العربية  البالد  و�صائر 

لنفع  متعا�صدين  متكاتفني  يعملون  العرب  اأرى 
بالدهم ورقيها وازدهارها بني بلدان العامل.

اإن طبيعتي حتب العمل، وما اأحبه لنف�صي اأحبه 
هو"العمل  اأراه  �صعار  اف�صل  واإن  واأمتي  لبلدي 
خري من الكالم"، اأنا احب خايل حبي لذكرى 
�صوى  خ��ايل  م��ن  اأر  ومل  اهلل،  رحمها  وال��دت��ي 
كل  ورعاية  ب�صوؤوين  والعناية  اخلال�صة  املحبة 
ما يتعلق بي.. اأحبه كخال وكو�صي وكراع اأمني 

لبلدي..
ويتاأهب  بالعلم  يت�صلح  اأن  العربي  لل�صباب  "قل 
للم�صتقبل واأن ل ي�صبق الزمن واأن ينتظر دوره 

اأن  لل�صباب  ق��ل  احل��ي��اة،  يف 
كل  ويعترب  يحبك  في�صاًل 
قل  ثم  له..  اأخًا  �صاب عربي 
اأقدمه  ما  لي�س عندي  اأن  له 
واإخال�صي،  جهدي  �صوى  له 
ف��ك��ل ذخ���ريت���ي يف احل��ي��اة 
حممد..  وحياة  اهلل..  كتاب 
وو�صايا املراأة التي كانت يل 
كل �صيء.. اأمي، رحمها اهلل.."

القدمية  الأ�صلحة  جمع  واأهوى  ال�صيد  "اأحب   
هواية  كانت  وه��ذه  احلديثة،  الأ�صلحة  و�صراء 
ق��د ورث��ت��ه��ا عنه  امل��ل��ك غ���ازي، ولعلي  وال���دي 

وع�صقتها من بعده.."
�صاعة" مع  "اآخر  املا�صي.. كانت  الأ�صبوع  ويف 

مليك العراق للمرة التالية:
وقلت للمليك ال�صاب:

- اإن "اآخر �صاعة" تطمع من جاللتك يف حديث 
جديد.. فابت�صم حفيد في�صل واحل�صني قائاًل:

- لقد اأخذمت مني كل �صيء فلم يبق هناك من 
جديد اأقوله..

قلت:
وامل�صتقبل..؟

- قال: �صيكون بعون اهلل وحمبة �صعبي ور�صا 
والدتي خريًا و�صعادة..

ونظر جاللته اإىل �صمو خاله الو�صي ثم التفت 
نحوي قائاًل:

- هل تذكر ما قلته لك يف حديثي الأول؟ لقد 
�صاألتني عن �صعاري الذي اأف�صله فاأجبتك:

الأعمال خري من الأقوال..
قلت: نعم اأذكر..

اأم��ت��ن��ا  خل��ري  ���ص��م��ت  يف  اإذن  فلنعمل  ق����ال: 
وبالدنا..

ثم نه�س مك العراق وتف�صل بكتابة كلمة �صكَر 
العربية  وال�صحافة  اليوم"  "اأخبار  دار  فيها 

على جهودها.
ال��ع��راق  ملك  ي��د  على  انحنيت  اأخ���رى  وم���رة 

ال�صاب اأ�صافحها.

امللك في�شل الثاين 
يتحدث

رّب��ت��ن��ي اأم���ي ع��ل��ى ع��دم
ال�شتبداد بالراأي 

يف �لعا�ضر من �ضهر يناير عام 1953 تف�ضل جاللة �مللك 
في�ضل �لثاين ملك �لعر�ق و�أدىل �إىل "�آخر �ضاعة" باأول 

حديث �ضحفي بعد عودته �إىل بالده قال فيه:

 

،)2( حرم  ب��ك.ردم  ي�صارها حرم جميل  واإىل  ها�صم حمادة  نور  ال�صيدة 
�صالح بك حيدر )3( الآن�صة اأمينة رحال مندوبة بغداد، )4( الآن�صة طلعت 
الدولية  املندوبة  بك حمادة )6(  اأمني  مها حمادة كرمية  بك )5(  مردم 
ال�صيدة افرا تيودور بول�س )7( حرم حقي بك العظم )8( مدام فار�س بك 
اخلوري )9( الآن�صة ا�صمى خليل با�صا العظم )10( ال�صيدة اأمينة حريري 
هند  الآن�صة   )12( الب�صرة  مندوبة  جميلة  الآن�صة   )11( بريوت  مندوبة 
حيدر )13( الآن�صة ماري �صكر )14( الآن�صة �صربية يحيى مندوبة طرابل�س 
)15( حرم جنيب بك حيدر )16( مع�صوبة هامن مندوبة الأفغان )17( 
اإيكاربو�س )19( ي�صر  ال�صيدة  اإيران )18(  اأ�صرف مندوبة  الآن�صة قد�صية 
اأديب خان مندوبة الأفغان )20( الآن�صة كوثر حيدر )21( ال�صيدة فاطمة 

حيدر مندوبة بعلبك )22( مندوبة احلجاز )23( الآن�صة اإيالن بو�س.. وقد 
اأخذت هذه ال�صور يف �صراي اآل العظم، اأما املو�صوعات التي تناولها املوؤمتر 

الن�صائي فاأهمها:
الزواج،  �صن  ال�صغار وحتديد  الق�صاء على زواج  الن�صاء،  العلم بني  ن�صر   
اإبطال تعدد الزوجات، تعديل قانون الطالق وجعله موافقًا لروح الع�صر، 
املراأة  حال  اإ�صالح  التهذيبي،  امل�صتوى  مراعاة  مع  تدريجيًا  احلجاب  نزع 
العمومية  البيوت  على  الق�صاء  واقت�صاديًا،  و�صا�صيًا  ومدنيًا  اجتماعيًا 
امل�صموح بها من احلكومة، منع امل�صكر، العتناء بالأطفال، تاأ�صي�س حماكم 
لالأحداث، الإ�صراف على دور ال�صينما واملطبوعات وقاية لالأخالق، ت�صجيع 

امل�صنوعات الوطنية.

وثيقة نادرة عن امل�ؤمتر الن�شائي 
ال�شرقي الأول يف دم�شق 1930

الآن�شة اأمينة الرّحال والآن�شة جميلة 
اجلب�ري مثلتا العراق وا�شم ممثلة احلجاز 

بقي جمه�ًل!

اأهم املطالب:

  

تعليم املراأة وحتديد �شن الزواج 
واإلغاء دور الدعارة وخلع احلجاب 

بالتدريج!
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اأي���ام  ب��ك يف  وه��ب��ي  ي��و���ص��ف  تقليعة  ك��ان��ت 
كان  ال��ذي  "املونوكل"  ذل��ك  هو  رم�صي�س، 
على  ويحر�س  عينيه،  اإح���دى  على  ي�صعه 
كانت  التي  الفرقة  اإعالنات  يف  به  الظهور 
اجل���دران  على  وتعلق  ال�صحف  يف  تن�صر 
ا�صتهر  وق��د  الفنان،  مظاهر  م��ن  كمظهر 
عنه يف ذلك الوقت اأنه كان يعرب عن �صعوره 
من حيث الر�صا اأو ال�صخط، بكرثة حتريك 
ثم  وي�صعه  يخلعه  ف��رتاه  "املونوكل"  ه��ذا 
اأوقات  يف  ع�صبية  حركة  يف  ويخلعه  ي�صعه 
اإرادوا  اإذا  فرقته  اأفراد  كان  ولذك  غ�صبه، 
اأن  من  اأوًل  يطمئنوا  اأن  اإليه  يتحدثوا  اأن 

مو�صعه. يف  "املونوكل" م�صتقر 
نوع  من  كانت  فقد  الوهاب  عبد  تقليعة  اأما 
طريف اإذ اأنه عندما كان يف م�صتهل حياته 
الفنية اأراد اأن يربهن للنا�س على اأنه فنان 
مظهر  يف  بها  يظهر  لكي  �صوالفه،  فاأطال 
يختلف عن بقية عباد اهلل من غري الفنانني، 
حتى اأن اأغلب ال�صباب من هواة الفن اأخذوا 
يقلدونه يف هذه التقليعة حتى اأ�صبحت مودة 

�صائعة.
وقد ظل عبد الوهاب �صنوات طوال حمتفظًا 
بهذه التقليعة حتى اطماأن اإىل اأن النا�س قد 

اآمنوا باأنه فنان!
اأم كلث�م

على  دائ��م��ًا  "�صومة"  او  "ثومة"  وحت��ر���س 
مت�صك  ال��ذي  املنديل  ذل��ك  ب��دون  تغني  األ 
فيه  ومت��زق  تع�صره  وتظل  الغناء  اأثناء  به 

يقوى  ول  يديها،  بني  خيوطه  تتقطع  حتى 
من  واح���دة  و�صلة  م��ن  اأك���رث  احتمال  على 
اأكرث  ترى  ولذلك  الع�صبية،  تاأثري حركاتها 
على  الآن  يظهرن  ل  النا�صئات  املطربات 
يكون  ل  حتى  املنديل  ب��دون  امل�صرح  خ�صبة 

هناك فرق بينهن وبني اأم كلثوم!
جنيب الريحاين

هذا  اأ�صاليب  مع  جميعًا  النا�س  تطور  وقد 
-ع�صر  فيه  نعي�س  ال��ذي  اجلديد  الع�صر 
ال�صرعة- ما عدا الأ�صتاذ جنيب الريحاين، 
وي�صري  "احلنطور"  يركب  ي��زال  م��ا  ال��ذي 
ي�صتغني  اأن  دون  العا�صمة  ���ص��وارع  يف  ب��ه 
تتلف  ال�صيارات  اأن  يرى  لأنه  بال�صيارة  عنه 

اأع�صاب الفنان، وتزعج خياله الهادئ.
اأحمد كامل مر�شي

ومن اأعجب فنانينا املولعني بالتقاليع خمرج 
الذي  مر�صي،  كامل  اأحمد  الأ�صتاذ  اجليب 
اأي  "اأك�ص�صوارًا"  يحمل  وه��و  اإل  مي�صي  ل 
الأدوات التي تزين بها املناظر امل�صرحية او 
ال�صينمائية! فرتاه مرة يرتدي القبعة ومرة 
تراه يحمل جمموعة  "البريية" كما  يرتدي 
من الكتب واملجالت كاأنه مكتبة متنقلة، ول 

مي�صي اإل و"البيبة" يف فمه!
فيها على طريقته كل  يتاأنق  فهو  ثيابه،  اأما 
وخ�صرًا  حمرًا  قم�صانًا  فريتدي  التاأنق، 
وي�صع  الرقبة،  رباط  معها  يتم�صى  و�صفرًا 
مندياًل يف جاكتته حتى تتم الأناقة ومع ذلك 

كله يهمل حالقة ذقنه.

اأم كلث�م كانت متزق املنديل 
عندما تغني، وجنيب الريحاين 

بقي يركب احلنط�ر

لكل

!

 ف���ن���ان ت��ق��ل��ي��ع��ة:
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مع  خا�س  حوار  العراقية"  "ال�صبكة  ملجلة  كان 
م�صمم الأزياء العاملي ح�صني حربة:

بابل
* بابل.. تلك املدينة ذات الطيبة املطلقة، كيف 

اأخذت بيد ح�صني حربة لي�صمو بهذا الألق؟ 
املدينة  لهذه  التاريخي  البعد  اأن  �صك،  بال   -
وفكرة اأنها منبع اأول ح�صارة ان�صانية، قد ر�صخ 
يل،  دائ��م  فخر  م�صدر  ه��و  داخ��ل��ي  يف  �صعورًا 

اأعطى قيمة اإ�صافية لكل منجزي.
 * اوراق ينريها القمر، واأخرى منتع�صة بجلباب 
الربيع ال�صاحر اختزلتها األوان ت�صميماتك، فما 

اأهمية الألوان لك؟
كماليًا  اأو  جماليًا  تعبريًا  يل  ال��ل��ون  ميثل  ل   -
فقط، واإمنا هو تعبري عن �صعور اإن�صاين متتزج 
فيه ال�صعادة، واحلزن، والفرح، والأمل معًا. ويف 
النا�س  من  كثري  م�صاعر  تتغري  الأحيان،  بع�س 
مبرور الوقت اأو رمبا حتى يوميًا، ويتاأثر قربهم 
ب�صورة  واأن��ا  وتقبلها.  الأل��وان  بحب  بعدهم  اأو 
ت�صاميمي  يف  اأتبعها  �صرتاتيجية  لدي  عامة،  
يل  ميثل  فالربيع  ربيعية،  حديقة  عن  تعرّب  كي 
رمزًا لل�صعادة والطمئنان والأمل، واأعمل لتكون 

ف�صول ال�صنة كلها ربيعًا يف نظر النا�س.
 جذور حربة

وفائق  بغداد  حربة،  ح�صني  جر�س  يف  دقتان   *
ح�صن، فماذا تعني لك هاتان الدقتان؟

كانت  اهلل  رحمه  وال��دي  اقتناها  لوحة  اأول   -
اآنذاك  وكان عمري  فائق ح�صن،  الكبري  للفنان 
ع�صرة،  ال��راب��ع��ة  اأو  ع�صرة  الثالثة  يتجاوز  ل 
وكانت لوحة عن اخليول. اأما بغداد وبابل فهما 
مدينتان تتميزان باإرثهما احل�صاري والتاريخي 

الكبريين، وكالهما �صكل جذوري.
 بداية الإبداع

اخلطى،  ت��راف��ق  ت��وج��ه��ات  ه��دف  لكل   *
ماهي تلك البو�صلة التي جعلتك حترتف 

الو�صول اإىل هذا التاألق؟
- اإنه حتد م�صتمر رافقني منذ طفولتي، 
مقدرًة مما  اأو  ذك��اًء  اأقل  ل�صنا  فنحن 
ومنذ  املتح�صر".  "العامل  ب���  ي�صمى 
 ،1979 ع���ام  ال��غ��رب  اإىل  و���ص��ويل 
ودرا����ص���ت���ي ال��ه��ن��د���ص��ة امل��ع��م��اري��ة 

�صعوبة  اأيقنت  منها،  وتخرجي 
ب�صبب  ال���ع���راق  اإىل  ال���ع���ودة 
الإيرانية.  العراقية-  احل��رب 
للت�صميم  مكتبًا  فتحت  ل���ذا 
يكون  اأن  داخ��ل��ي  يف  وق����ررت 
اأو  اأك���ون  اأن  اأو  مهم  م��وق��ع  يل 
اأن  ك��ذل��ك  وق�����ررت  اأك�����ون،  ل 
م�صتوى مهم يف عامل  اأب��داأ من 
الت�صميم العاملي. فبداأت  فورًا 
ال�صركات  ك��ب��ار  م��ع  بالتعامل 
رحبوا  حظي  وحل�صن  العاملية، 
بت�صاميمي، وهنا كانت البداية 
وو�صلت  وت�صعبت  تفرعت  التي 

اإىل عامل املو�صة.
البتكار  روح  ال�صماء  متلي   *  
بني  جمعت  فكيف  القلوب،  يف 
الت�صميم والهند�صة املعمارية؟

ال��ف��ك��رة  اأن  ال��ن��ه��اي��ة،  يف    -
ال���ع���م���ارة هي  الأ���ص��ا���ص��ي��ة يف 
اإن��ت��اج اجل��م��ال، ول��ك��ن بطرق 
عن  اختالفها  هو  وهذا  علمية، 

يف  وج��ودي  لكن  الت�صكيلي.  الفن 
اإيطاليا التي تنت�صر الأبنية التاريخية يف معظم 
التقليدية  العمارة  العمل يف  مدنها، جعل فر�س 
لعمله  املعماري  فممار�صة  م�صتحيلة.  تكون  تكاد 
البناء  كثافة  ب�صبب  الأبنية  ترميم  على  تعتمد 
الهند�صية  املعايري  اإىل  بالإ�صافة  التاريخي، 
يكون  لهذا  البناء.  على  للمحافظة  املو�صوعة 
يتعامل  لأنه  ايطاليا  يف  حم��دودًا  املعماري  عمل 
قانونيًا  عليها  احلفاظ  يجب  تاريخية  قطع  مع 
ح��رًا  اأك���ون  اأن  اأح���ب  بطبيعتي  واأن���ا  وث��ق��اف��ي��ًا، 
يف  الت�صميم  اإىل  اجتهت  لهذا  الت�صميم،  يف 
املو�صة، اأو كما يطلق عليه هنا 

مثل  ال�صناعي  والت�صميم   ،"object art"
فهي  وامل��ج��وه��رات،  املنزلية،  والقطع  الأث���اث، 
تعطيني احلرية الكاملة لت�صميم ما اأريد بدون 

قيود.
التي  الوطنية  املوؤ�ص�صة  اختارت   2001 عام  يف 
تدعى "ايطاليا التي تعمل" مكتبي كاأبرز مكتب 
يف ايطاليا لتميزه يف اخت�صا�صه، ومنحته تقييم 

ا�صمه "الألفية الثالثة".
مايكل اأجنل�

 * اأينعت قوى الإبداع لتخلق 150 قطعة فنية اأو 
اأكرث، فما هي طموحاتك التعبريية؟

ت�صميم   200 م��ن  اأك���رث  �صممت  ب�صراحة   -
اأنتجت  وق��د  العاملية،  ال�صركات  لبع�س 
يقارب  م��ا  منها  ال�صركات  ه��ذه 
جميع   يف  موزعة  قطعة  األف   200
وه��ن��اك �صحفي  ال��ع��امل،  ق����ارات 
احتماًل  هناك  "اأن  كتب:  اأمريكي 
�صاهدوا  الذين  يكون عدد  اأن  كبريًا 
عدد  من  بكثري  اأكرث  الت�صاميم  هذه 

 

من �لربيع �أخذ �أو��ضر �لإبد�ع ليحكمها بقب�ضته، وتنازل عن �ملاألوف يف �خلو�ش بت�ضميماته 
�لتي لقت �إعجاب �ل�ضرق و�لغرب، �إذ و�ضفت جملة "فوغ" �لعاملية �أحد ت�ضاميمه باأنه 

�أيقونة �حلقائب �لعاملية، فقد متيز بكال�ضيكية بابل وح�ضارتها، وعا�ضرت �أنامله �أوروبا، 
بالو�ن وت�ضميمات حتمل ��ضم �لعر�ق و�ضعبه �ملميز.

م�شمم الأزياء 

ح�شني حربة:
ذوالفقار ي��شف

اأعمل لتك�ن ف�ش�ل ال�شنة 
كلها ربيعًا يف نظر النا�س
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تعتزم �صبكة العالم العراقي افتتاح املتحف الفني يف مقر ال�صبكة قريبًا.. لذا تدعو ال�صادة 
املواطنني وال�صركات الفنية الراغبة باهدائها اجهزة تقنية وفنية اثرية او مميزة وكذلك 
�صور امل�صل�صالت او الفالم وكوالي�صهما وال�صحف واملجالت العراقية القدمية لعر�صها 

داخل املتحف مع تثبيت ا�صم جهة الهداء يف لوحة خا�صة بها.

لال�صتف�صار يرجى الت�صال بالرقم 07718176074

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

الذين �صاهدوا اأعمال مايكل اأجنلو".  
* ال��غ��رب��ة وال���وط���ن ك��م��ا ال�����ص��م��اء والأر������س، 
مت�صادان، فما الذي جمع بينهما يف روح ح�صني 

حربة؟
ول�صوء  م�صتقرة،  غري  روح��ًا  الغربة  انتجت   -
اإىل  الكامل  النتماء  اأق��ر  اأن  اأ�صتطيع  ل  احلظ 
اإىل زمن طفولتي، ويف  اأحن  ما زلت  هنا، لأين 
اأن  ل��و  اإل��ي��ه، واأمت��ن��ى  اأع���ود  اأن  اأمت��ن��ى  حلظات 
الوقت مل يتغري، فالكثري من النا�س يقولون اإين 
وعرو�س  ت�صاميم  ويل  الغرب  يف  ناجح  ان�صان 
هذا،  �صحة  من  الرغم  وعلى  مهمة،  مواقع  يف 
وهو  فيه  التحكم  الإن�صان  ي�صتطيع  ل  �صيء  ثمة 
الروح والإح�صا�س. ما زالت  روحي عالقة بنهاية 

ال�صبعينات.
اأيق�نة احلقائب 

العاملية
اجل����ذب  خ��ا���ص��ي��ة   *  
ه����ي م����ا ت��ت��ح��ك��م يف 
اأ���ص��ا���س امل�����ص��م��م من 
فما  الت�صويق،  ناحية 

ه��ذا  يف  خا�صيتك  ه��ي 
اجلانب؟

الت�صميم  يف  خ�صو�صيتي  اإن   -
م��ع��روف��ة وه���ي ح��ق��ًا خم��ت��ل��ف��ة ع���ن بقية 

ولكني  وتكربًا  غ��رورًا  لي�س  وه��ذا  امل�صممني، 
كل  ول��ي��اأِت  ونف�صي،  لروحي  اأ�صمم  ب�صراحة 

الباقي بعده... مع  كل احرتامي.
ايطاليا-  يف  املقام  الأخ��ري  املو�صة  اأ�صبوع  يف 
امل�صممني  اأن  لحظت   ،2019 ال��ع��ام  ميالنو 
الآخرين من اأ�صحاب املاركات الكبرية يقيمون 
من  اإل  يدخلها  ل  مغلقة  قاعات  يف  عرو�صهم 
خ��ارج  ينتظر  واجل��م��ه��ور  خا�صة،  دع���وة  معه 
فر�صة  على  يح�صل  اأن  متاأماًل  القاعات  هذه 
املوقف،  ه��ذا  ج��دًا  اأزع��ج��ن��ي  اإل��ي��ه��ا،  للدخول 
اأي�����ص��ًا يف  اأن��ا  اأع��ر���س  اأن  وك��ان م��ن املخطط 
عند  ولكن  ميالنو،  قلب  يف  ج��دًا  عريق  موقع 
م�صاهدتي ملنظر اجلمهور خارج القاعة، قررت 
ليكون  املغلقة  القاعة  من  العار�صات  اأنقل  اأن 
العر�س بني اجلمهور يف اخلارج، حتى اأن اأحد 
 Scoop" امباير"،  "�صكوب  ا�صمه  املواقع 

 ،"empire
ع��ر���س  اأن  ك��ت��ب 
يهيمن  ح��رب��ة  ح�����ص��ني 
ميالنو  املو�صة يف  على عرو�س 
بتقدمي عر�صه  املعتادة  القواعد  ويك�صر   2019
العاملية،  "فوغ"  جملة  اأم��ا  ميالنو،  �صوارع  يف 
ف��ق��د و���ص��ف��ت ح��ق��ائ��ب ح��رب��ة ب��اأن��ه��ا اي��ق��ون��ة 

احلقائب العاملية.
الكثري  ال��ن��ف��و���س،  ك��م��ا  احل��ق��ائ��ب،  * حت��م��ل 
هذه  ب��ن��اء  اأ�صلوبك يف  ه��و  م��ا  الأ����ص���رار،  م��ن 

الت�صميمات؟
-  ما اأركز عليه هو النوعية النادرة جدًا ودقة 
لها  وما  ال�صغري  البيت  فاحلقيبة هي  الإنتاج، 

من دلئل �صخ�صية واجتماعية وان�صانية.
 ت�رين�

 * املدينة الالذعة بالأناقة، كيف اأ�صافت لك 
تورينو الإيطالية يف تو�صعة اأعمالك الفنية؟

ال�صناعية  العا�صمة  ت��وري��ن��و  مدينة  تعد   -
م�صانعها  اأه����م  ن�����ص��اأت  وف��ي��ه��ا  لإي��ط��ال��ي��ا، 
اأوليفيتي  �صركة  اإىل  فيات  �صركة  العريقة، من 

لإنتاج  العريقة  ال�صركات  اإىل   ،"Olivetti"
�صناعية  م�صاحة  �صمن  اأعي�س  فاأنا  املو�صة، 
وتقنية، ت�صاعد بال ريب على اإنتاج كل ما يخطر 

يف بالك.
فهل  التطلع،  يف  حدود  الفن  لكاهن  يكن  مل   *

هناك ن�صيب لبلدك من هذا التطلع؟
وجودي  اأماكن  كل  يف  بلدي  ا�صم  اأحمل  اأن��ا   -

وافتخر بالنتماء له.
قد  اأ�صود  قناع  كحال  العراق  يف  الفن  ح��ال   *

حان زواله، فما هي روؤيتك امل�صتقبلية له؟
خمتلفة  عوامل  له  وجناحه  الفن  انت�صار  اإن   -
القت�صادية،  والأمور  باحلرية،  يتعلق  ما  منها 

وبالثقافة العامة واخلا�صة.
تن�ع البتكار

* كرا�صي وحلي وجموهرات، جعلت من ح�صني 
ا�صتطاع  فكيف  الفنية،  القيود  يبغي  ل  حربة 

ك�صرها؟
تكون  وعندما  مت�صعب،  ع��امل  املو�صة  ع��امل   -
و�صطه ياأتي هذا التنوع تلقائيًا، وحاليًا اأح�صر 
ا�صمي  يحمل  لعطر  وكذلك  ج��دي��دة،  حلقيبة 
تو�صلت  وقد  �صنتني،  ملدة  عليه  العمل  ا�صتمر 

تقريبًا اإىل العينة التي اأريدها.
* الكثري من املدار�س املتنوعة يف الفن، فما هي 
تلك املدر�صة التي ا�صتحوذت على اأنامل ح�صني 

حربة؟
 Art" العاملية  الفن  بحركة  متعلقًا  كنت   -
امل�صتقبلية  وب��امل��در���ص��ة   ،"nouveau
ولكن  كثريًا  اأحبهما  وكنت   ،"Futurism"

مل يوؤثرا يف اأعمايل.
قلم وطاولة ر�شم

تر�صم  باأن يجعلك  التكنلوجي كفيل  التطور   *  
حتكم  اأداة  ال��ق��ل��م  ات��خ��ذت  مل����اذا  ب�����ص��ه��ول��ة، 

ت�صميماتك؟
- جزء من �صخ�صيتي هو رف�س ما متليه علينا 
وط��اول��ة  بالقلم  وتعلقي  ال��ك��ربى،  ال�����ص��رك��ات 
ولن  العمل،  يف  اأ�صلوبي  من  ج��زء  هو  الر�صم 
اأ�صتخدم  ل  اأين  يعني  ل  ه��ذا  اب���دًا.  اأغ����ادره 
عن  ا�صتغني  ل��ن  لكني  وب��راجم��ه،  احل��ا���ص��وب 
ت�صورًا  مينحاين  فهما  الر�صم  وطاولة  القلم 

حقيقيًا لالأمور.
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نتفق  ا�صبوع  كل  من  حمدد  يوم  "يف  علقت: 
مع �صيدات احلي املتجاورات للقاء يف منزل 
كان  ال�صبوع  ه��ذا  فمثال  دوري���ا،  اح��داه��ن 
�صيكون  املقبل  واللقاء  منزيل،  يف  التجمع 
يف دار ج��ارة اخ��رى وه��ك��ذا، وه��و ج��زء من 
التقاليد البغدادية القدمية اجلميلة املتوارثة 
التي  املراأة  املا�صي كانت  من المهات، ففي 
كافة  جتهيز  تتحمل  "القبول"  ت�صت�صيف 
وم�صرب  م��اأك��ل  م��ن  اجلل�صة  م�صتلزمات 
ال�صيوف،  ب�صالة  خا�صة  منزلية  وترتيبات 
اما الن فتتوزع مهام التح�صري للجل�صة على 
فمثال  احداهن  منزل  يف  املتقابالت  الن�صوة 
املعجنات  بع�س  ب�صنع  الفالنية  املراأة  تقوم 
ت�صنع  بينما  املقبالت  فتجهز  الخ��رى  ام��ا 
بنت فالنة احللوى، وي�صرتط ان يكون الطعام 
جمهزًا يف املنزل، وهكذا تبداأ اجلل�صة �صيما 

وانها غالبا ما تكون يف امل�صاء".
"القبول"  جل�صات  ت��ب��داأ   ": تقول  النعيمي 
الطهار  واآل��ه  "�س"  حممد  على  بال�صالة 
واآخر  املنطقة  اح��وال  يف  اخلو�س  يجري  ثم 
نزلء  هنالك  كان  اذا  �صيما  ل  امل�صتجدات 
تقدمي  كيفية  يف  ال��ت��داول  يتم  حيث  ج��دد، 
واجب ال�صيافة لهم والرتحيب بقدومهم يف 
الم��ور  بع�س  عن  احلديث  يبداأ  ثم  احل��ي، 
امل��و���ص��وع��ات  وال��ت��ط��رق اىل  الج��ت��م��اع��ي��ة 
من  الع��الم  و�صائل  تتداوله  وما  ال�صيا�صية 

تطورات وغريها". 
م�شكالت ع�شائرية

تلك  يف  مناق�صتها  جتري  كثرية  مو�صوعات 
اجل��ل�����ص��ات ك��ال��وق��وف اىل ج��ان��ب م��ن مير 
بظروف �صعبة او م�صاركة اجلريان افراحهم 
ما،  ل�صرة  معينة  م�صكلة  حل  او  واحزانهم 
ه���ذا م��ا حت��دث��ت ب��ه ن��ب��ال اخل��زاع��ي )28 
ف�صاًل  وت�صيف:  الكرادة  منطقة  من  عاما( 
�صغوط  ع��ن  قليال  والب��ت��ع��اد  ال��رتف��ي��ه  ع��ن 
اللقاءات،  تلك  يف  والعملية  املنزلية  احلياة 
م�صكالت  حل  يف  عدة  مرات  �صاهمت  فاإنها 
الأ���ص��ر  ببع�س  تفتك  اأن  ك���ادت  ع�صائرية 
بامل�صاحلة  املتخا�صمات  الن�صوة  ب��اق��ن��اع 

ازواجهن مبو�صوع  فيقمن بدورهن مبفاحتة 
اجلل�صات  تلك  يف  وجودهن  فيكون  ال�صلح، 
حم�صر خري على العائلتني، فاأجواء اللقاءات 
الن�صوية تلك جتعلنا اكرث ارتياحا وكاأننا بها 
بع�صًا  بع�صنا  فيتقبل  ايجابية  طاقة  نكت�صب 

ب�صكل جيد". 
والف�صية  الذهبية  العباءة املطرزة باخليوط 
هي  البغدادية  وال�صاية  امللونة  اوالزخارف 
الن�صوة  اغلب  حيث  ال��ل��ق��اءات،  تلك  �صيدة 
ارت��داء  يف�صلن  "القبول"  يف  احل��ا���ص��رات 
يخ�صع  وقد  العباءة،  او  البغدادية  ال�صاية 
يف  وهن  الع�صر،  مو�صة  اىل  الفتيات  ملب�س 
يف  التامة  باحلرية  يتمتعن  اجلل�صات  تلك 
للن�صاء  خم�ص�صًا  لقاًء  كونه  الثياب  ارت��داء 

فقط. 
غناء وم��شيقى

تتخلل هذه اجلل�صات عادة كثري من الفقرات 
واملو�صيقى  وال��رق�����س  كالغناء  الرتفيهية 
ت�صتمتع  بينما  احلا�صرات،  ال�صابات  توؤديها 
الن�صوة الكبريات بتلك املواهب وقد ي�صادف 
وجود فنانة ت�صكيلية تكون حفيدة او قريبة او 
بر�صم  فتقوم  امللتقيات،  الن�صوة  احدى  ابنة 
بطريقة  ال�صن  لكبريات  كاريكاتريية  لوحة 
احلا�صرات،  على  وال�صرور  البهجة  ت�صفي 
ال�صاعدي  دمي��ا  امل�صتقبل  فنانة  فعلت  كما 
ال�صتينية  تقول  ما  على  القبولت  اح��دى  يف 
وقت  ن�صتغل  ان  "نحاول  وت�صيف:  رمياج  ام 
انف�صنا  عن  بالرتفيه  ال�صبوعي  اللقاء  هذا 
وم�صكالت  احلياة  م�صاغل  عن  قليال  ونبتعد 
البناء وال�صيا�صة، واجمل ما يف هذه اجلل�صة 
الدعابة  ب���روح  املتمتعات  ال�صابات  وج���ود 
واملرح وذلك يعطينا كمية كبرية من الطاقة 
اليجابية من خالل ما يقمن به من فعاليات 

ممتعة".
و�شائط الت�ا�شل الجتماعي

احلياة  لتطور  ونتيجة  الخ���رية  الون���ة  يف 
بع�س  ظ��ه��رت  والج��ت��م��اع��ي��ة  التكنولوجية 
اجلل�صات جزءًا  افقدت هذه  التي  ال�صلبيات 
يف  واخلو�س  والنميمة  كالغيبة  رونقها  من 

اجلل�صات،  هذه  اه��داف  تنا�صب  ل  اأحاديث 
جهاز  وا�صفة  ميثم  ام  ب��ه  حتدثت  م��ا  ه��ذا 
حياة  غ��زا  ال��ذي  التطور  ب�هولكو  امل��وب��اي��ل 
اغلب ال�صباب وال�صابات اليوم وتقول: "�صيء 
مزعج ان يتحدث اجلميع مبو�صوع اجتماعي 
من�صغالت  اغلبهن  او  احداهن  وتكون  مهم 
بو�صائط التوا�صل الجتماعي، لذلك ي�صرتط 
او  ام���راة  لكل  املحمول  الهاتف  يو�صع  ان 
ان  �صيما  ل  اللقاء  �صاعات  اأثناء  جانبًا  فتاة 
الن�صوة املجتمعات ياأخذن راحتهنَّ يف امللب�س 
فقط،  للن�صاء  لقاًء خم�ص�صًا  كونه  والكالم 
تبقى  امل��ت��غ��ريات  ك��ل  م��ن  ال��رغ��م  على  لكن 
ل�صيدات  الجمل  "القبول" املتنف�س  جل�صات 

املجتمع البغدادي".

ل�شيدات املجتمع البغدادي
القب�لت... املتنف�س الأجمل

على مقعد �ضغري و�ضع يف �حدى 
زو�يا �ضالة �ل�ضيوف مبنزل 

جارة �حلاجة نو�ل �لآلو�ضي 
جل�ضت فتاة يف مقتبل �ل�ضباب 
بجانب �مر�أة متو�ضطة �لعمر، 

كان لبا�ش �ملر�أتني منوذجا 
للزي �لبغد�دي، ل يظهر منه 
�ل رد�ء بني �للون له �كمام، 

يك�ضو �جل�ضم كله كاجلبة 
�ملذهبة �لو��ضعة، 

  غيداء البياتي  

يف  كثريًا  التمعن  اىل  يحتاج  اح��دًا  اظن  ول 
وجهيهما حتى يتبني ان الفتاة ابنة تلك املراأة 
الكهلة لكرثة ما بينهما من ال�صبه،كان ذلك 
القبول"   " او  الن�صائية  اجلل�صات  احدى  يف 
البغدادية  العائالت  بع�س  لن�صاء  يحلو  كما 
على  اع��ت��دن  ا�صبوعي  تقليد  وه��و  ت�صميته، 
اقامته منذ ال�صغر مع امهاتهن وجريانهن، 
ل �صيما ن�صاء مدينتي الكرادة والعظمية". 

 خط�بة مباركة
- نوال الآلو�صي مدر�صة لغة عربية متقاعدة 

لبنها  اآنفا  املذكورة  الفتاة  خلطبة  تقدمت 
وعائلتها  والدتها  على  تعرفت  ان  بعد  البكر 
منطقة  يف  الن�صائية  اجلل�صات  اح���دى  يف 
"اإنها  ال��ع��رو���س:  وا�صفة  فقالت  العظمية 
جميلة وجذابة وقد زادها العلم والدب رونقا 
ال  تتحدث  وح��الوة، فهي ط��وال اجلل�صة مل 
لفتت  فقد  واملجتمع،  لال�صرة  نافع  هو  مبا 
ملوا�صيعها  و���ص��دت��ه��ن  احل��ا���ص��رات  ان��ت��ب��اه 

املتنوعة البالغة الهمية".
الن�صوية  اللقاءات  اغلب  اأن  اكدت  الآلو�صي 

املنطقة  ن�صاء  تقيمها  ال��ت��ي  "القبولت" 
ا�صبوعيا متتاز باللفة واملحبة وتعم بالفائدة 
بجميع  املعرفة  حيث  من  احلا�صرات  على 
ال��ذات،  وتطوير  والعلمية،  املنزلية  الم��ور 
والتقاليد  العادات  من  الكثري  على  والتعرف 
تعد  انها  كما  الجيال،  عرب  متوارثة  وجعلها 
الكبريات  الن�صوة  فر�صة لتالقح الفكار بني 

يف ال�صن وال�صابات". 
اآخر امل�شتجدات

عاما(   56( النعيمي  اإلهام  الآلو�صي  ج��ارة 



ال�صاعة  »كانت  ريت�صيل:  وت�صتدرك  �صاعة،   24
ال�صاد�صة والن�صف �صباحًا حني و�صلنا امل�صفى، 
اأعلنت املمر�صات حالة ولدة بعد  وبعد فح�صي 
غرفة  يل  فبدت  للرحم.  املخاطية  امل��ادة  ن��زول 
مقارنة  للنظر،  ج��دًا  مريحة  ب�صريرها  ال��ولدة 
بفو�صى عمال البناء يف املنزل، فاقرتحت القابلة 
اأن ننتظر قلياًل من الوقت الإ�صايف وكان هذا ما 

اأردت �صماعه«.
عملية قي�شرية

اخرتت  لقد  قالت:  لندن  من  عامًا(   42( �صيما 
اإجراء عملية قي�صرية ، ما اأثار اإزعاج ممر�صة 
اإقناعي  حاولوا  الأخرية  اللحظة  فحتى  التوليد، 
لأنهم  ذلك  من  ا�صتاأت  لقد  الطبيعية،  بالولدة 
ق��رارات  اتخاذ  اأ�صتطيع  ل  اأنني  اأ�صعر  جعلوين 
ب�����ص��اأن ج�����ص��دي، وق���د ك��ن��ت وم���ا زل���ت اأ���ص��ع��ر 
بال�صدمة عند ولدتي الأوىل قبل ثالث �صنوات، 
�صاعة   12 انتظار  وبعد  �صديد  برعب  �صعرُت 
مرهقة، ُنقلُت اإىل غرفة العمليات لإجراء عملية 

�صخ�س  اأي  اإىل  اأحت���دث  مل  ط��ارئ��ة،  قي�صرية 
لقد  يزعجني.  ي��زال  ما  لأن��ه  ح��دث،  عما  كثريًا 
ومل  الأوىل  امل����رة  يف  م��روع��ة  ب��ت��ج��رب��ة  م����ررت 
ميالد  ملعرفة  متلهفة  وكنت  تكرارها،  اأ�صتطع 
�صبقت  التي  الليلة  ويف  بعد  يولد  الذي مل  طفلي 
�صتقابل  باأنها  ابنتي  اأخ��ربت  امل�صت�صفى  دخولنا 
اأخاها اأو اأختها يف اليوم التايل واجتاحتني حالة 
اأن يدي اخلبري  التوتر والذعر، فقد �صعرت  من 
اإح�صا�صًا  كان  لقد  بداخلي  تتجول  ال�صت�صاري 
باأذى، وبعد 15 دقيقة،  غريبًا، لكنه مل ي�صبني 
ولدت ابنتي اآمي واينهاو�س، طلبت روؤيتها وكانت 
مغطاة بالدم وال�صوائل وما تزال مت�صلة باحلبل 
بكاء  ودخلت يف  الأوىل  اأنفا�صها  اأخذت  ال�صري، 
ابنتي.  منها  ندبة خرجت  لدي  تزال  وما  هائل، 
هذا ل يزعجني، اأ�صعر اأن هذا جزء من حياتي 

وجزء من ج�صدي، وهذا ما قمت به.
لن اأجنب مرة اأخرى!

اأنيتا )38عامًا( من غانا: اأمي كانت معي  تقول 
يف  املخا�س  اآلم  جاءتني  عندما 
اأ�صعر  وب��داأت  الليل،  منت�صف 
باأمل �صديد اأخربتني اأمي بعدم 
اأثناء  طاقتي  لتوفري  ال�صراخ 
على  �صاعدتني  لقد  ال����ولدة، 
العميق،  التنف�س  م��ع  ال��ه��دوء 
�صعرت  لأنني  وكان ذلك �صعبًا 
يقطع  ك���ان  م��ا  �صخ�صًا  ب����اأن 
كما  ومت��ام��ًا  ب�صكني،  م��ع��دت��ي 
اأخربتني  ال�صغط،  يف  ب���داأت 
تذهب  اأن  يجب  اإن��ه��ا  القابلة 
ب��ي اإىل م��ك��ان م��ا ول��ك��ن��ه��ا مل 
اأين، كنت يف حرية  ح اىل  تو�صّ
من اأم��ري واأدرك��ت 
اأن�����ن�����ي ع��ل��ى 
و���ص��ك ال���ولدة 
- مل اأفهم �صبب 
لرتكي  ا�صطرارها 
اأ�صتطع  مل  لكنني  وح��دي، 
وبعد  الأمل.  ب�صبب  التحدث 
اإىل  ا���ص��ط��ررت  دق��ائ��ق،  ب�صع 
الغرفة  خ���ارج  ح��ار���س  على  ال�����ص��راخ 

ل�صتدعائها لأنني مل اأ�صتطع ال�صمود مدة اأطول، 
ُول��دت  وحينها  بقوة  �صاعدتني  ع��ادت  وعندما 
متحم�صة  واأن��ا  اإياها  القابلة  اأعطتني  الطفلة، 
للغاية، وكانت ابنتي حتدق يف وجهي، و�صل زوجي 
من اأكرا يف ذلك امل�صاء. كانت طفلته الأوىل ومل 
ي�صتطع متالك نف�صه، كان يلم�صها بحما�س �صديد 
على وجهها لدرجة اأنني ا�صطررت اإىل حتذيره، 
زوجي  واأخربت  هكذا"  تلم�صها  ل  �صديقي  "يا 
اأنني لن اأجنب مرة اأخرى. لكن هذا قد تغري مع 
الثالث  اأتوقع قدوم طفلي  الآن  واأنا  الوقت  مرور 

ال�صهر املقبل.
منظمة  تدعمها  انيتا  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر  م��ن 
WaCHAG ، وهي منظمة تعمل على احلد 

من وفيات الأمهات يف غانا.
طفلنا كان ميتًا 

الأخ��رى  هي  ع��ام��ًا(   32( �صاوثمبتون  جي�صيكا 
تروي تفا�صيل خما�صها املوؤمل اإذ قالت: لقد كان 
�صماع  القابلة  ت�صتطع  مل  وبطيئًا  هادئًا  اإدراك���ًا 
دقات قلب �صغريي، جل�صت هناك اأنظر اإىل وجه 
زوجي ول اأعرف ماذا اأفعل، ثم ُنقلنا اإىل غرفة 
طفل،  فقدان  من  تعاين  التي  للعائالت  خا�صة 
حتري�س  عملية  لبدء  قر�صًا  القابلة  واأعطتني 
املخا�س وكان علينا اأن نذهب اإىل املنزل وننتظر 
يومني، اأخذت 5 جولت من التلقيح ال�صطناعي 
للو�صول اإىل هناك وكنت يف اإجازة اأمومة عندما 
مل  الطفل  اأن  واأدرك����ت  غ��ف��وة  م��ن  ا�صتيقظت 
و�صغطت  بقدميه  �صعرت  عندما  يتحرك.  يكن 
عليهما، اإذ عادة ما �صعرت بركلة �صريعة واأدركت 
انني ما زلت اأحمل ابننا ليو. كان ما يزال يحفر 
يف اأ�صالعه ويقطع الطريق، لكنني �صعرت اأنه قد 
مات، الكل كان يوا�صيني وكان كل �صيء جمهوًل 
اإىل  عودتي  نف�صي،  يف  اخل��وف  من  الكثري  وثمة 
من  الكثري  وتعاطيت  راح��ة  مبثابة  امل�صت�صفى 
الأدوية امل�صتخدمة التي حتث على الولدة احلية 
وبعد 12 �صاعة من العمل، ولد ابني )ليو( وذهب 
اأن��ه م��ات، لكنه معنا  اأظ��ّن  معه كل خ��ويف، كنت 
وهو اآمن الآن.. اأخربت اأمي باأنني ا�صعر ب�صعادة 
غامرة وفرحة ل تو�صف واأحد الأ�صياء التي كنت 

اأتطلع اإليها هي التقاط ال�صور معه.

 ها هنا ن�صتمع اإىل ق�ص�صهن املختلفة ومعاناتهن 
واحلديث عن جتربتهن كجزء من م�صروع م�صتمر 

لتقدمي العون وامل�صاعدة لباقي الأمهات. 
حديث� ال�لدة

األي�س  )امل��ع��ج��زة(  ه��ي  ال���ولدة  ريت�صيل:  تقول 
كذلك؟ ينمو �صخ�س اآخر بداخلك ثم يخرج من 
ج�صمك ويعي�س حياته اخلا�صة، وت�صيع ق�ص�س 
ميالدنا عندما يتم و�صع الأطفال حديثي الولدة 
اإىل  نظرة  لنلقي  وق��ت  هناك  لي�س  اأيدينا،  بني 
الوراء.. فكما هو �صدمة هو اأمل ومثري لالهتمام 
اأي�صًا، فلماذا ل نف�صح م�صاحة اأكرب للحديث عن 
احلمام  اإىل  »ذهبت  ريت�صيل:  وتتابع  املخا�س، 
امل�صكنة  البارا�صيتامول  حبوب  بع�س  واأخ���ذت 
نزول  لحظت  وجيزة  مّدة  بعد  للفرا�س،  وعدت 
الدم، فقررت اأنا وزوجي »ديف« اأنه من الأف�صل 
اإنه من  التي قالت  الت�صال بامل�صت�صفى والقابلة 
اأ�صا�صه  وعلى  الفح�س،  لإجراء  القدوم  الأف�صل 
كل  ي�صيبني  الأمل  ك���ان  ال�����ولدة.  ق���رار  ي��ك��ون 
الو�صع،  ه��ذا  وم��ع  ثانية   45 وي��دوم  دقائق   5-3
تتطلب  الأوىل  ال���ولدات  اأن  ن�صيت  ت��ق��ول،  كما 

تعاين �لأمهات بنحو عام من �آلم ما ي�ضمى )�ملخا�ش( وبطريقة 
موؤملة و�ضعبة يف �لأوقات �لتي ت�ضبق �لولدة )�ملعجزة(. حتدثت 

جمموعة من �لن�ضاء من جميع �أنحاء �لعامل �أو�ضكن على �لولدة 
قائالت �إنها ق�ض�ش مو�ضوعية وموؤملة ومده�ضة يف �لوقت نف�ضه، 

و�ملخا�ش �ضدمة و�أمل لكل �لأمهات..

 

وف������رح������ة يف 
النهاية
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هذا التنوع املختلف يف الآراء حتّول اإىل جدل 
الأركيلة  امل��راأة  تدخني  نظرية  ح��ول  �صاخن 
كبري  ب�صكل  العامة  املقاهي  يف  ال�صيجارة  اأو 

واأبدوا راأيهم يف هذا املو�صوع.
مقهى،  �صاحب  حممد(،  )خالد  راأي  ن�صمع 
تدخني  فكرة  اأحبذ   ل  �صخ�صيًا  اأن��ا  قائاًل: 
من  الرغم  على  اأنه  اإل  )الأركيلة(،  الن�صاء 
وكانت  الوفري،  بالربح  حملنا  على  يدر  ذلك 
هذه الظاهرة، منذ �صنوات عدة، تتم من قبل 
املغلقة،  الأماكن  اإىل  الذين يذهبون  الرجال 
لكن يف الآونة الأخرية اأ�صبحت الفتيات يقمن 

بتدخينها يف املقاهي الراقية واملفتوحة.
 وي�صيف )علي( اأن الفتاة تفقد اأهم ما تتميز 
به املراأة من حياء وجمال واأن هذه املواد لها 
اآثار كبرية مدمرة جلمال الفتاة و�صحتها مثل 
تغري لون اأ�صنانها وظهور عالمات ال�صيخوخة 
مبكرًا، اإن ازدياد تدخني الأركيلة يف املقاهي 
هذه  يف  بكرثة  تنمو  وا�صحة  ظاهرة  اأ�صبح 

الأيام ، وتعترب م�صرة لكال اجلن�صني.
اإن�ثة يف مهب الريح

اأع��م��ال ق��ائ��اًل:  حت��دث )اأب���و ح�صني( رج��ل 
تطلب  بفتاة  وفوجئت  املقاهي  اأح��د  دخلت 
عبق  اأده�صني  ول��ك��ن  اأرك��ي��ل��ة،  الكابنت  م��ن 
ما  تفعل  الأنوثة  هذه  اأن  يعقل  هل  دخانها، 
الظاهرة  هذه  تعترب  حيث  الرجال،  يفعله  ل 
عرفيًا  متامًا  مرفو�صة  ال�صرقي  جمتمعنا  يف 

ودينيًا.
ال�صاخن،  فتيات، �صمن هذا اجلدل  تدخلت 
واأث��ار  "امل�صاواة".  يف  حقهن  عن  ليدافعن 
البع�س احلرية ال�صخ�صية وعدم التدخل يف 
ا�صتخدامهم  ملجرد  الآخرين  على  الأحكام 

لالأركيلة او ال�صيجارة.
عادة �شيئة

ت��ق��ول )ه����( ب��ن��ربة ه��ادئ��ة: اأدخ���ن ك��ل يوم 
متامًا  واأدرك  اأهلي،  علم  دون  لكن  اركيلة، 
اجتماعيًا،  ومرفو�صة  جدًا  �صيئة  عادة  اأنها 
كل  مثل  مو�صة  يل  بالن�صبة  اعتربها  لكني 

البنات.
اإح���دى  يف  ط��ال��ب��ة  )د(،  قاطعتها 
لالأركيلة  تدخيني  اإن  اجل��ام��ع��ات، 

الفواحة  ورائحتها  جميل  واإح�صا�س  متعة 
اأو  وال��ن��ع��ن��اع  الليمون  بنكهة  ت��ك��ون  عندما 
التفاح، واأعتربها عادة مكت�صبة من �صديقات 

ال�صوء اأو هروبًا من الواقع الأليم.
وك�صف بحث اأجرته اجلامعة الأملانية الأردنية 
من  واح���دة  �صاعة  اأن  اجل���اري  ال��ع��ام  مطلع 
�صيجارة   200 تدخني  تعادل  ال�صي�صة  تدخني 

واأنها حتتوي على مواد م�صرطنة.

م�شاكل نف�شية
مطلقة  )ن(،  الق�صية  هذه  يف  عنهم  تختلف 
بيت  يف  وتعي�س  ���ص��رك��ة،  يف  م��وظ��ف��ة  تعمل 
فراتبها  نف�صية،  م�صكلة  من  تعاين  العائلة، 
م�صروفها  �صوى  حاجتها  ي�صد  ل  ال�صهري 
وامل���وا����ص���الت، وث��م��ن ع��ل��ب ال�����ص��ج��ائ��ر، يف 
اعتقادها تلجاأ للتدخني لتخفف من معاناتها 

التي متر بها.
جتد  ل  بيتها،  يف  وحيدة  عجوز  �صيدة  تعي�س 
ال�صجائر  تدخني  وحدتها، غري  لها يف  اأني�صًا 
ال���واح���دة ت��ل��و الأخ������رى، وت��ت��اب��ع: دخ��ان��ه��ا 
املت�صاعد يف الهواء،  واملكان الف�صيح والهواء 
النقي ميحوان اآثار تدخينها، وتقول العجوز: 
منذ �صغري واأنا مع الكثري من الن�صاء منار�س 

التدخني، ول ترى �صررًا فيها.
اإن  النف�س  علم  يف  اخت�صا�س  اأ�صتاذ  يقول   
وا�صح  ب�صكل  تعرب  الن�صاء  تدخني  ظ��اه��رة 
و�صريح عن امل�صكالت الجتماعية التي تعاين 
الأه��ل  �صغط  ب�صبب  العراقية  امل���راأة  منها 
تقليد  او  النف�صي  التعب  حالة  او  والأق���ارب 
اإىل  و�صلت  امل�صكالت  هذه  وبع�س  الآخرين، 
الآن  نراها  كما  بالطالق،  وت�صببت  املحاكم 
يجب  العراقية،  اجلامعات  يف  وا�صح  ب�صكل 

متابعة هذه الظاهرة باهتمام كبري. 
وت����زداد خم��اط��ر ال��ت��دخ��ني امل��ب��ا���ص��ر و�صط 
تدوم  التي  الظاهرة  انت�صار  ب�صبب  الن�صاء، 
�صاعات  اأربع  من  اأكرث  ت�صتمر  طوال  لفرتات 
امل��دخ��ن��ات  فيها  تتجمع  �صيقة  اأم��اك��ن  يف 
ر�صيعها  تر�صع  من  وبينهن  املدخنات  وغري 
ومتكرر  دائم  مب�صهد  اأطفالها  ت�صطحب  اأو 

تاألفه ال�صغريات.

 تختلف م�ضتويات تقبل 
�ملجتمع �لعربي لتدخني 
�لفتاة "�لأركيلة" من مدينة 
�إىل �أخرى،  وعلى �لرغم من 
�لنفتاح �لذي ي�ضهده �ملجتمع 
�لعر�قي، مل تزل هناك �ر�ء 
تعرت�ش على تدخني �ملر�أة يف 
�ملقاهي، وير�ها بع�ش �لنا�ش 
ه  من �ل�ضلبيات �لتي ت�ضوِّ
�ضورة �ملر�أة.

ظاهرة لفتة تغزو 
املجتمع 

الأركيلة
والن�شاء

هبة الزيدي
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تكرار  على عدم  ي�صاعدنا  در�س  لكنه  املا�صي 
من  ال��ب��دء  يف  التفكري  جم��رد  ،اإن  الأخ��ط��اء 

جديد طاقة اإيجابية كبرية.
�لت�ضالح

واأق�صد الت�صالح مع الذات قبل الت�صالح مع 
ذاتك عن  تتوقف عن جلد  اأن  لبد  الآخرين، 
خطاأ ما، كلنا نخطئ، والعربة يف اأخذ الدر�س 
النف�س  اأو  ال��ذات  مع  الت�صالح  اجللد،  ولي�س 
يعني اأن نعرف كيف ن�صامح اأنف�صنا والآخرين، 
بينما  النف�س،  تغ�صل  كبرية  طاقة  فال�صماح 
الكره بدرجاته احلقد وال�صغينة طاقة �صلبية 
ت�صمم �صاحبها وجتعله مكروهًا اأو غري مرحب 
به. الت�صالح مع النف�س معناه اأن نحبها، ويف 
�صويًا  حبًا  النف�س  حب  اإن  قلنا  �صابق  مو�صوع 
لي�س اأنانية، اإمنا هو ت�صالح ين�صر املحبة اأينما 

وجد.
النف�س  م��ع  ال��ت�����ص��ال��ح  ع��ن  ع��م��ل  ور���ص��ة  يف 
وط��اق��ت��ه الإي��ج��اب��ي��ة ال��ه��ائ��ل��ة، ك��ان��ت اإح���دى 
بنظرات  الأخ���ري���ات  اإىل  تنظر  امل�����ص��ارك��ات 
اأنها  رغ��م  والغرية  باحل�صد  �صعورها  تك�صف 
اأزي��اء  ترتدي  كانت  امل�صاركات  بني  الوحيدة 
يد  حقيبة  وحتمل  غالية  )م��ارك��ات(  واأحذية 
وما�صية،  ذهبية  حليًا  وتلب�س  الثمن،  باهظة 
لكنها ترى نف�صها لي�صت جميلة، اأما ذوقها يف 

بعتمد  فكان  واحللي  والأل��وان  املالب�س  اختيار 
اللون  كان  اإن  مهمًا  ولي�س  الثمن  ارتفاع  على 
اأو املوديل ينا�صب لون ب�صرتها و�صكل ج�صمها، 
بينما الأخريات كن برتدين اأزياء ب�صيطة ومن 
ول  الثمن  رخي�صة  اأي  معروفة،  غري  ماركات 
يلب�صن احللي الذهبية الثقيلة، لأنهن كن يثقن 
قبيحة،  الأوىل  ال�صيدة  تكن  مل  باأنف�صهن.. 
وغري  جميلة  لي�صت  باأنها  اقتنعت  طاملا  لكنها 
ثراءها  تظهر  اأن  تعمدت  لذلك  بها  مرغوب 
كعامل جذب وف�صلت اأي�صًا. تدربت كيف حتب 
لي�صت  ام��راأة  توجد  ل  واأن��ه  وحترتمها  نف�صها 
امراأة  اأم  ، رجاًل كان  اإن�صان  جميلة، ففي كل 
بحث  اإذا  وداخلية،  خارجية  جمال  َمواطن   ،
يثق  اأن  معها،  التعامل  وعليه  وج��ده��ا  عنها 
احلب  وطاقة  معها،  ويت�صالح  ويحبها  بنف�صه 
هذه �صتجعل الآخرين اأي�صًا يحبونه ويتعاملون 

معه، بل يثقون به اأي�صًا..
�لأحالم

الطاقة  من  للتخل�س  اأخ��رى  خطوة  الأح��الم 
لنتم�صك  ج��دي��د،  ع��ام  ب��داي��ة  م��ع  ال�صلبية، 
لتحقيق  فر�صًا  جند  اأن  ولنحاول  ب��الأح��الم 
بانتظار  الأي��دي  مكتويف  نقف  واأل  واحد  حلم 
م��ع��ج��زة. ولب���د ون��ح��ن ن��ح��اول ال��ت��وج��ه نحو 
على  ن�صيطر  كيف  ن��ع��رف  اأن  م��ن  اأح��الم��ن��ا 

عواطفنا، األ ن�صمح للخيبة اأن تعرف طريقها 
اأن يفقدنا الأ�صدقاء  للغ�صب  األ ن�صمح  اإلينا، 
الآخرين.  نن�صى  يجعلنا  اأن  للفرح  ن�صمح  واأل 
الأحالم اإن كانت قدر اإمكانياتنا ت�صكل طاقة 
اإيجابية كلما فكرنا بها وتعاملنا مع الظروف 

لأجل حتقيقها.
طاقة �لبيوت

الطاقة  م��ن  اأنف�صنا  تنظيف  م��ع  وب��ال��ط��ب��ع 
اأي�صًا من هذه  ال�صلبية، لبد اأن ننظف بيوتنا 
)ُا�صلوب  يف  �صابقة  موا�صيع  ويف  ال��ط��اق��ة، 
ه��ذا  لأج���ل  ع��دي��دة  ن�صرنا خ��ط��وات  ح��ي��اة( 
باخت�صار  اليها  الإ�صارة  من  باأ�س  ل  الهدف، 
وهي التخل�س من الأثاث الزائد وم�صح الأتربة 
يف  اخل�صن  امللح  وو�صع  الظل  نباتات  واقتناء 
زوايا الغرف وتغيريه مرة يف الأ�صبوع والنتباه 
اإىل اأ�صباغ اجلدران والتعامل مع الألوان التي 
الباردة  الأل��وان  اأي  والراحة،  الهدوء  متنحنا 
وترك نافذة اأو اكرث مفتوحة يف النهار لتغيري 

الهواء داخل البيت والذي مينحنا انتعا�صًا.
�أخريً�

حتتاج  ول  �صعبة  لي�صت  هذه  التنظيف  حملة 
وقتًا طوياًل، اإمنا قرار نتخذه مع اأنف�صنا لنبداأ 
جتعل  اإيجابية  وطاقة  بتفاوؤل  اجلديد  عامنا 
احلياة تقبل علينا.. وكل عام واجلميع بخري..

ي��وؤث��ر يف  ال��ع��ام  ال��و���ص��ع  اأن  مم��ا ل���ص��ك فيه 
الو�صع اخلا�س، �صئنا اأم اأبينا، وتت�صلل الطاقة 
دوائ��رن��ا.  يف  ومكاتبنا  بيوتنا  اإىل  ال�صلبية 
بحملة  القيام  من  لب��د  التاأثري  ه��ذا  ولتقليل 
حمالت  مت��ام��ًا  ت�صبه  الطاقة  لهذه  تنظيف 

التي  البيوت التنظيف  يف  بها  نقوم 
مو�صمي  ب���داي���ة  م���ع 
ال�����ص��ي��ف وال�����ص��ت��اء 
ا���ص��ت��ق��ب��ال  يف  اأو 
الأع�������ي�������اد، ل��ك��ن 
تبداأ  ه��ذه  حملتنا 
ع����ل����ى ال�������ص���ع���ي���د 
و  اأوًل  ال�����ص��خ�����ص��ي 
بيوتنا  داخ���ل  ث��م  م��ن 

ومكاتبنا.
خز�نة �ملا�ضي

نرتك  اأن  يف  اأنف�صنا  مع  حلملتنا  خطوة  اأه��م 
الذكريات ال�صيئة خلفنا، لي�صت مهمة �صعبة، 
اأوؤكد كمدربة طاقة، فالذكريات التي ت�صحبنا 
اإىل اخللف واإىل حلظات موؤملة متلوؤها بالطاقة 
وجنلد  اأنف�صنا  على  نق�صو  جتعلنا  ال�صلبية 
من  الآخ���ري���ن،  م��ع  التعامل  ون�����ص��يء  ذوات��ن��ا 
ال�صوؤال  من  باأ�س  ول  العائلة.  اأف���راد  بينهم 
وكيف؟ واجلواب اأن نقرر األ نتذكر من اأ�صاء 
مكان  اإىل  نذهب  األ  متامًا،  نن�صاه  اأن  اإلينا، 
األ نرتدي زيًا كان ال�صبب  واجهنا فيه ف�صاًل، 
اأن  للقريبني منا  ن�صمح  واأل  بنا  ال�صتهزاء  يف 
اإليها  اأ�صرت  التي  �صواء  ح��دث،  مبا  يذّكرونا 

الأح��داث، كل مّنا يعرف جيدًا  اأو غريها من 
كل  ن�صع  بب�صاطة،  امل��وؤمل��ة.  ذكرياته  اأ�صباب 
ذاكرتنا،  من  معتمة  زاوية  يف  الذكريات  هذه 
لن�صميها خزانة املا�صي، خزانة لن نعود اإليها 
اأن ن�صع فيها اأحداثًا موؤملة  اإل حني نريد  اأبدًا 
اأخرى، ول باأ�س كلما ا�صطررنا اأن نعود اليها، 
عانينا  التي  الأمل  كمية  فقط  لوهلة  نتذكر  اأن 
منها لن�صر على األ ن�صع اأنف�صنا اأمام اأحداث 
كهذه مرة اأخرى.. وخطوة اأخرى مهمة اأي�صًا، 
اأن يعيد نف�صه معنا، مبعنى  للتاريخ  األ ن�صمح 
اأن نغريِّ منط تفكرينا وتعاملنا مع اأنف�صنا ومع 
الآخرين واأن نغري خريطة حياتنا وكاأننا نبداأ 
من جديد، ونرتك التفكري يف املا�صي والندم 
لأننا فعلنا هذا ومل نفعل ذاك، الندم ل يغري 

بدءً�، نتمنى عامًا ب�ضعادة ممكنة للجميع وعام خري ورخاء و��ضتقر�ر و�أمان 
للعر�ق. ��ضتخدمت كلمة )عام( ل )�ضنة( لأن �لعرب ��ضتخدمت )�ل�ضنة( 
حني �جلدب و)�لعام( حني �لرخاء، ويف �لقر�آن �لكرمي جاء �ل�ضتخد�م 

للكلمتني باملعنى �لذي ذهبت �إليه �لعرب.

مع بداية العام اجلديد
حملة تنظيف للطاقة ال�شلبية
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اأن�شام ال�شاجلي



 اأحد الأيام خرجت اأمي دون اأن تخربنا اإىل اأين، 
ويف اآخر النهار عادت غا�شبة حزينة لتخربنا باأنه 

قد عاد منذ اأ�شهر، وحينما �شاألته ملاذا ل ي�شاأل عن 
اأولده وزوجته! اأجابها بربود )ابنتِك ل ترغب بي 

زوجًا...�شاأطلقها(

امليزان 

امليزان 

يف

يف رجاء خ�شري

خطواتي  كل  يف  يالزمني  ظلي  اأ�صبح  الزمن  من  غفلة  يف 
ال�صعيف  قلبي  على  انت�صار  من  حققه  مبا  فرحًا  مبتهجًا 
حينما  البهيم،  ال�صحراء  ليل  من  �صوادًا  اأ�صد  بات  الذي 
يف  ي��وم��ًا  نرثها  التي  ال���ورود  حياتي  م�صوار  يف  رافقتني 
طرقاتي والتي دفعُت ثمنها فيما بعد، واكت�صفت اأنها زهور 
الذين  دف��ع  حينها  البتعاد،  ف��ق��ررُت  احل��ي��اة،  اإىل  تفتقُر 

اأُحُبهم الثمن... نعم ثمُن باهظ مل اأفكر فيه يومًا!

وال�����ش��ح��اي��ا الأرب����ع
اأم����������������ي

باع  واأي�صًا  خل�صارة،  تعر�س  حينما  منه  امل�صانع  اإدارة 
البيت الذي ي�صكنون فيه، عدُت اأنا واأطفايل اإىل اأمي التي 
بيتًا  ا�صتاأجر  وا�صح،  وال�صبب  منا  ت�صجر  اأو  تتحدث  مل 
اأولده  اأم  الأوىل  ي�صكن عند زوجته  والده  ولأمه وكان  لنا 
وبناته، اأما اأمه فهي الثانية وقد هجرها ب�صبب ت�صرفات 
ابنها )زوجي( الطائ�صة، وهكذا �صاءت اأموره املادية وبداأ 
يطلب مني ما قدمه يل من هدايا ذهبية، اأعطيته كل ما 
اأملُك، وبداأ ي�صتدين من الآخرين، ثم ا�صطر اإىل العمل يف 
حمافظة اأخرى بعد اأن اأبقى اأمه عند اأختِه املتزوجة، اأما 
اأنا فقد عدت نهائيًا اإىل اأهلي وانقطعت اأخباره عنا، اأمي 
اأما والدي فينفجُر  ترى وتراقب ما يحدث وهي �صامتة، 

اأحيانًا ويتهم اأمي باأنها وراء كل ما يحدث لنا... 
اأين، ويف  اأن تخربنا اإىل  اأمي دون  يف اأحد الأيام خرجت 
عاد  قد  باأنه  لتخربنا  حزينة  غا�صبة  ع��ادت  النهار  اآخ��ر 
منذ اأ�صهر، وحينما �صاألته ملاذا ل ي�صاأل عن اأولده وزوجته! 

اأجابها بربود )ابنتِك ل ترغب بي زوجًا...�صاأطلقها(
يبدو من تقاطيع اأمي اأنها اأ�صعلت ثورة يف بيتهم وعادت: 
�صكوُت احلال لأ�صقائي، كان كل واحد منهم يتذرع باأولدِه 
بالعمل و..و، وبقي والدي هو الذي ي�صاعدين  ان�صغالِه  اأو 
دخل  البيت،  م�صاريف  اأو  الأولد  م�صاريف  يف  ���ص��واء 
مرة  ويف  بهم،  ذرعًا  ت�صيق  اأمي  وب��داأت  املدار�س  اأولدي 
طلبت مني اأن اأت�صل به لياأخذ الولدين الكبريين، تو�صلُت 
بها اأن ترتكنا نعي�س معًا فهما ما زال �صغريين، واأقنعتها 
باأنني �صاأعطيها راتبي كله، دون جدوى، ثم جاء والدهم 
واأخربين باأنه �صياأخذ الولدين الكبريين ليعي�صا معه واأمه، 
واأنا ملت�صقة  بكيا كثريًا  به،  اأمي  ات�صال  بعد  حدث هذا 
باأمي  اأ�صتغيث  واأنا  بقوة مني  �صحبهما  النهاية  بهما، ويف 

واأبي دون جدوى!!
والأق�صى  الفرا�س،  يف  ورق���دُت  مر�صُت  خروجهما  بعد 
باأن والدهما  ي�صاأل عنهما،  اأمي تخرب مْن  من هذا كانت 

اخذهما عنوة من اأح�صان اأمهما!!.
هل ت�صدقون ما يحدث معي من جراء ت�صرفات اأمي؟ كنت 
اأتابعهما هاتفيًا اأ�صرح لهما ما ي�صعب عليهما من الدرو�س 
واأزورهما يف املدر�صة، وهكذا م�صت ال�صنون حتى اأ�صبحا 
يف املتو�صطة، اأما طفلي الذي بقي معي فقد جنح من الأول 
البتدائي اإىل ال�صف الثاين، لأرى طليقي قد اأتى لياأخذه 

اأي�صًا، ف�صرخت بوجهه، من اأين لك هذه الق�صوة؟ اأجاب 
بربود وهو ينظر اإىل اأمي: ل�صُت اأنا اإمنا هي )اأمِك( تريد 
باآخر غني وميلك  : لعلها ترغب بتزويجك  هذا! واأ�صاف 
وقعت  ما  بكل  و�صربتُه  عليه  يكمل وهجمُت  اأدعه  .... مل 
واأنا  احلائط  نحو  ودفعتها  اأمي  اإىل  وتوجهُت  يدي،  عليه 
حياتي  دمرِت  اأنِت،  ب�صببِك  ومعاناتي  عذابي  كل  اأ�صرخ: 

والآن تدمرين حياة اأولدي، ما ذنبي اأنا وما ذنبهم هم؟
اأمي.. اأحببِت املال الزائل والغنى املفقود وبعدها تريدين 
تفكريك هذا!  اإليك من  اأقرب  النجوم  اأخرى،  مرة  بيعي 
وعيُت وعرفت جيدًا تفكريِك.. اأمل تتاأملي ملنظر اأحفادك 
اأم حقًا؟؟  اأنت  معي! هل  يبقوا  لكي  قدميك  يقبلون  وهم 
لو كنِت زوجة اأب ل�صدقُت ما فعلِتِه معي. بعدها اأبعدين 
والدي عنها ليخربين باأنها �صتموت بني يدي!! تراجعت اإىل 
الوراء لأبحث عن طفلي ال�صغري فلم اأجده ول والده الذي 

يبدو اأنه تركنا نت�صارع اأنا واأمي فاأخذ الطفل وم�صى به.
هذه ق�صتي... قد حتدث لأخريات غريي.

والرحمة  الق�صوة  تتباين  قد  الق�صية،  �صاحبة  يا  نعم 
واحل��ن��ان  العطف  ي��ك��ون  م��ا  غ��ال��ب��ًا  لكن  الأم��ه��ات،  عند 
قلياًل،  نتوقف  اأمك  مع  ولكن  �صفاتهن  من  هي  والرحمة 
لك  ما حدث  اأعمى ب�صريتها وحدث  واجلاه  للمال  حبها 
باأنك  اأولدك  والد  وناق�صي  امل�صووؤلية  حتملّي  ولأولدِك.. 
واأولدك  اأنت  فيه  تعي�صني  �صغريًا  بيتًا  ت�صتاأجرين  �صوف 
على  وت�صرفني  والأولد  البيت  م�صاريف  تتحمالن  واأنتما 
اأولدك ورعايتهم لأنهم يف اأعمار يحتاجون فيها حنانك، 
ل جتعليهم حطبًا لنار اأوقدتها اأمك، ويف احلياة ع�صرات 
اأكبادهن...  فلذات  اأجل  من  �صيء  بكل  �صحني  الأمهات 

األي�س كذلك يا �صاحبة الق�صية ؟!

                                     
جميلة رقيقة، خ�صرُة عينيها تاأ�صرك واأنت ت�صمع معاناتها 
الطويلة التي ل تتنا�صب و�صنوات عمرها املعدودة، قالت: 
تائهة يف هذه  اأفعل،  م��اذا  اأع��رف  ل  اإن�صانة حمطمة  اأن��ا 
الدنيا ل �صند يل رغم اأن يل اأربعة اإخوة على قيد احلياة، 

ووالدّي اللذين كانا �صببًا مبا اأنا فيه الآن....
من  وكنت  املتو�صطة  من  جنحت  حينما  حكايتي  ب��داأت 
اأيامي  اأول  ويف  الإعدادية  اأق��راين، دخلُت  على  املتميزات 
فيها حتدثت اأمي معي عن م�صروع زواج من اأحد اأقربائنا 
اأخرى، مل  اأعجبها هي لأنه ميلُك م�صانع وبيوتًا واأمالكًا 
�صدة  من  الأدب  ح��دود  متجاوزة  و�صرخُت  تكمل  اأدعها 
اأنا  بيننا  عنيف  نقا�س  ودار  قالتُه  ما  اأ�صدق  مل  غيظي، 
وهي، اأما والدي الذي كان حا�صرًا فقد اكتفى بال�صمت، 

فعرفت اأنها هي وراء هذه الرغبة املجنونة...

ال�صجة  �صبب  عن  اأمي  و�صاأل  الكبري  �صقيقي  دخل  وهنا 
وبعد اأن فهم املو�صوع قال لها اتركيها و�صاأنها يا اأمي فهي 
ما زالت �صغرية جدًا على الزواج، لكنها اأ�صكتتُه ب�صرخة 
من  فهو  العراق،  خارج  لل�صفر  اأمره  ليتدبر  وخرج  منها، 

الأطباء البارعني، اأما بقية اأ�صقائي فلم يتدخلوا اأبدًا...
حدثت والدي لياًل وكنا مبفردنا وبيّنُت له اأنه ل ينا�صبني 
لبنتك  تر�صى  كيف  وعلمًا  و�صكاًل  عمرًا  مني  اأك��رب  فهو 

بزواج كهذا يا اأبي..
يا  اأم��ِك  رغبة  ه��ذه  غرفتِه:  اإىل  بالدخول  يهُم  وه��و  ق��ال 

ابنتي!!
يف اليوم التايل جاء اأهلُه لزيارتنا 
تنتظر  مل  ر�صميًا،  ي��دي  وطلبوا 
بل  راأي��ي،  عن  ت�صاألني  حتى  اأم��ي 
اأعلنت موافقتها، وعلت الزغاريد 
بيتنا واأنا منده�صة مما يحدث... حينما خرجوا اأعطوين 
الهدايا الثمينة بحجة جناحي من املتو�صطة، ومنها بداأت 
الناجحة  الزيجات  اأم��ث��ال  يل  وت�صرب  تن�صحني  اأم��ي 
الفقر،  املادية، وف�صل بع�صها ب�صبب  الزوج  ب�صبب مقدرة 

بل هددتني اإن مل اأوافق عليه فاإنها �صتنتحر!!
اأكمل  اأن  ب�صرط  اخلطوبة  على  وواف��ق��ت  عليها  خ�صيُت 
وافقوا على هذا  اأرادوا...  ما  لهم  يتم  وبعدها  الإعدادية 
الأمر، ومن يومها مل تنقطع هداياه ول زياراته لنا، كنت 
واطمئنانها على م�صتقبلي،  وراحتها  به  اأمي  اإعجاب  اأرى 

واأمام كل هذا اأ�صمت...
احلفل  اأهله  وح�صر  باهر،  بتفوق  الإعدادية  من  جنحت 
قّدم يل  اأنه  من  املنا�صبة، عجبُت  لهذه  اأمي  اأعدته  الذي 
هدية ثمينة واأعلن للح�صور اأن هذه الهدية هي )الني�صان( 
لأن القا�صي �صيح�صر بعد قليل لعقد القران، ونظرُت اإىل 
اتفقا  قد  وهو  فهي  اإذن  اأبعدت نظرها عني...  التي  اأمي 
على كل �صيء دون علمي... ومت لهم ما اأرادوا، بل تزوجته 
بعد فرتة ق�صرية، لكنني اأخربتهم باأنني �صاأوا�صل درا�صتي 
يف اجلامعة، واأثناء درا�صتي اأ�صبحُت اأمًا لطفلني جميلني، 
اأما الثالث فقد جاء حينما عملت يف اإحدى الدوائر املهمة، 
�صاعدتني اأمي يف رعايتهم لأنها تعلم جيدًا اأنني ل اأعرف 

�صيئًا من هذه الأمور.
 وبداأت احلقائق تنك�صف يومًا بعد اآخر، فقد �صحب والده 
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ماذا حتمل �شنة 2020 لالأبراج كل 
ح�شب �شنة ميالده من احلظ 

العقرب الثور

الميزان

الحوت العذراء

الجوزاء

الدلو

القوس

الحمل

االسد

الجديالسرطان

توقعات االبراج االسبوعية

اعداد/ علي البكري

بتحركات  ال��ق��ي��ام  ت�صتطيعون 
على  واحل�صول  كال�صفر  وا�صعة 
بع�س القرو�س املالية. هناك من 
ينجح يف ال�صفر خارجيًا اأو القيام 
مع  ال��ع��م��ل  اأو  ه��ج��رة    بطلبات 
موؤ�ص�صات اإعالمية اأو فنية كما اأن و�صعكم النف�صي يف 
حت�صن. عاطفيًا ينتابكم ال�صرور وتقرتبون من حتقيق 

ارتباط عاطفي ناجح خالل الأيام القريبة املقبلة.   

ال�صعي  يف  م�صاعيكم  ت����زداد 
مالية  ق��رو���س  على  للح�صول 
ت��اأ���ص��رية  ع��ل��ى  احل�����ص��ول  اأو 
يلجاأ  ق��د  منكم  الكثري  �صفر. 
وهو  جتميل  بعملية  القيام  اإىل 
الوقت املالئم  لذلك وهناك من يح�صل على مكافاأة  
تر�صم حالة من الرتياح عليه.  اأنتم يف وقت يجعلكم 

يف حالة من الن�صغال يف اأعمالكم وتطويرها.

م�����ص��اع��ر ال��ع��اط��ف��ة ه���ي الأك����رث 
ح�صورًا لكم يف هذا الوقت، هناك  
فر�س اإيجابية للزواج اأو الرتباط. 
فيها  ي��ب��دو  اأج����واء  يف  الآن  اأن��ت��م 

ال�صفر وا�صحًا جدًا. 
�صريع  ب�صكل  يتحرك  م��ن  هناك 
الدرا�صة.  التي تخ�س  املطالب  بع�س  يف احل�صول على 

عليكم بال�صتفادة من الأجواء املقبلة.

احلظ من الأوقات الأكرث اإيجابية 
احل�صول  فر�س  مع  لكم  واأهمية 
يعد  ك��م��ا  ه���داي���ا،  اأو  م���ال  ع��ل��ى 
ال��ت��ي ت�صجع  اأه���م الأوق�����ات  م��ن 
اأن  �صرط  الإجن��اب  مو�صوع  على 
ين�صجم ذلك ف�صيولوجيًا. هناك من ينجح يف احل�صول 
اإج��راء  يف  يرغب  من  �صهولة.  اأك��رث  ب�صكل  مطالب  على 

لقاء فهو الوقت املنا�صب. 

ت��ه��ت��م��ون ب�����ص��ك��ل م��ك��ث��ف ب��ت��اأدي��ة 
اأع��م��ال��ك��م وال��ك��ث��ري ق��د ي��ج��د  يف 
مع  ح���وار  لإدارة  ال��رغ��ب��ة  نف�صه 
للكثري  حتتاجون  اأن��ت��م  ال��زم��الء. 
من العون من الأ�صدقاء يف جتاوز 
بع�س الأو�صاع املالية. انتبهوا مل�صروفاتكم لهذه الفرتة. 
لطبيعتنا  نعود  الوقت  م��رور  وم��ع  حت�صن  �صحيًا.يطراأ 

ون�صتطيع حتديد خياراتنا ب�صكل اأف�صل.   

امل��رح  م��ن  الكثري  اإىل  حت��ت��اج��ون 
وحتديدًا داخل اأجواء العائلة اأو يف 
املكان الذي يحتم ح�صوركم. اأنتم 
تتعلق  باإجراءات  ي�صمح   و�صع  يف 
اأو  ع��ق��ار  ���ص��راء  اأو  بيع  مب��و���ص��وع 
تق�صيم اإرث، اأف�صل الأوقات التي ت�صتطيعون من خاللها 

تقوية عالقاتكم العائلية وترك اخل�صام جانبًا. 

حولكم  م��ن  ال�صفر  ف��ر���س  ت���زداد 
ق��ري��ب��ة  اأم���اك���ن  اإىل  وال��ت��ن��ق��الت 
والكثري منكم يدخل اأجواء عاطفية 
تلقي جمموعة  اأو  ال�صفر  من خالل 

من الت�صالت. 
الدخول  اأو  درا�صي  اختبار  لجتياز  اإيجابي   وقت 
يف  موافقة  على  للح�صول  اأو  اللغة  لتعلم  دورة  يف 

مو�صوع يخ�س رخ�صة قيادة مركبة.               

بعد  ون�صاطكم  حيويتكم  ت�صتعيدون 
لليومني  رافقتكم    كانت  التي  املتاعب 
امل��ا���ص��ي��ني وت��ه��ت��م��ون ب�����ص��ك��ل اأف�����ص��ل 
الآن  اأنتم  والنف�صي،  ال�صحي  باجلانب 
لتجربة  وال�صتعداد  التغري  اأج���واء  يف 
التقدمي  اأو  البعيد  ال�صفر  يف  حظكم 
عالقاتكم  اأوا���ص��ر  تقوية  يف  تنجحون  عليا.  لدرا�صة 
ودعمها والكثري منكم يقرتب من فر�س الزواج.                                            

يف  ح�صورًا  الأك��رث  هي  العاطفة  فر�س 
الكثري  املقبل.  الوقت  خالل  خارطتكم 
منكم عليه الهتمام  بو�صعه ال�صخ�صي 
وم���راق���ب���ة اأح����وال����ه ال�����ص��ح��ي��ة خ��الل 
اإذا  ومنا�صب  وقت جيد  املقبلة.  الفرتة 
اأو  جديد  �صكن  اإىل  النتقال  يف  رغبتم 
قطاع  اأو  الت�صاميم  جمال  يف  عمل  اأو  خارجي  �صفر 
ال�صياحة، ليزال امامكم الوقت يف القيام بتحركات.                                                            

من اأف�صل الفر�س للتوقيع على عقود 
ب�صاأن  للتحرك  اأو  جتارية  اأو  مالية 
مو�صوع مهني مرتبط  ب�صفر خارجي، 
كما اأنكم  بحاجة خالل الوقت املقبل 
اإىل الكثري من التفاهم وعدم الت�صرع 

وخلق اأجواء التوتر. 
املرتبطة  تلك  ول�صيما  امل�صاكل  عن  البتعاد  عليكم 

بال�صريك اأو احلبيب.                   

اأنف�صكم وقتا للراحة والتمتع  امنحوا 
القيود  من  والتخل�س  الوقت  ببع�س 
يت�صبب  مما  ثقياًل  مير  قد  فالوقت 
الهتمام  حتاولون  العراقيل.  ببع�س 
ب�صكل  والتحرك  العاطفي  باجلانب 
النف�صي  بال�صغط  �صعوركم  من  الرغم  على  مكثف 
املهني  التطور  من  الكثري  فيها  اأج���واء  اأم��ام  اأنتم 

الإيجابي.    

لقاء قد يجمعكم مع رئي�س العمل ورمبا 
اأج��ل  م��ن   م�صجعة  ب����وادر   عنه  تنتج 
اأن  كما  اأف�صل  فر�س  على  ح�صولكم 
الوقت املقبل ي�صكل نقطة لالنطالق يف 

اأجواء اأف�صل. 
�صغرية  كل  اإهمال  وع��دم  ب�صحتكم  الهتمام  عليكم 
اأوكبرية كي ل تفوتكم الفر�صة.                                            

احلمل.. �صرتاتيجيات العمل والتحول اإىل واقع مهم 
جديد،ال�صنوات الأكرث حظًا وا�صتفادة هي.. 1957- 
-2000-1992-1988-1980-1976-1968-1965

.2004
الثور..ال�صفر والهجرة والدرا�صة والنتهاء من اجلو 
ح���ظ���ًا..1965-1958- الأك���رث   . املرتبك  ال�صحي 

.2001-1993-1989-1981-1977-1970
اجلوزاء..املال والعاطفة وال�صحة  اأهم حماور هذه 
-1978-1971-1966-1959. حظًا  الأك��رث  ال�صنة 

.2006- 2002-1994-1990-1980
ال�صرطان.. العاطفة املال والتحول نحو حياة جديدة 

ل تخلو من مفاجاآت اإيجابية و�صلبية.
الأكرث ح��ظ��ًا..1991-1983-1972-1967-1960-

.2007-2003-1995
يف  تبدو  النف�صية  الأج��واء  وال�صحة  الأ�صد..العمل 
ح����ظ����ًا..1992-1978-1961- رك���ود،الأك���رث  حالة 

.2008-2003-1996
العذراء.. تغريات مهمة، جو جديد ، انتقال اإىل واقع 
جديد مع احلظ،الأكرث حظًا.1969-1961-1957-
.2009-2004-1997-1993-1985 -1981-1973

امليزان..التفكري بالنف�س العائلة ال�صكن النتقال اإىل 
الأكرث ح��ظ��ًا..1970-1962-1958- اإقامة جديدة، 
.2006-1994-1993-1989-1986-1982-1974

اأماكن قريبة مع فر�صة جيدة  اإىل  ال�صفر  العقرب.. 
ح��ظ��ًا..1959- م��ت��ن��وع��ة،الأك��رث  واأع��م��ال  للدرا�صة 

.2007-1999-1995-1987-1983-1963
القو�س.. املال، املهنية، ال�صفر، هذه اأهم حماور هذه 
الأكرث ح��ظ��ًا..1977-1973-1965-1961- ال�صنة، 

.2008-1999-1997-1989-1985
كيف  لكن  معهم  ح��دود  لها  احل��ظ  دورة  اجل���دي.. 
-1962- حظًا  ذل��ك.الأك��رث  من  ال�صتفادة  عليهم 

.2001-1997-1990-1986-1974-1966
حالة  يف  يجعلهم  قد  ظروفهم  يف  التناق�س  الدلو.. 
ح���ظ���ًا..1975-1967-1962- التذبذب.الأكرث  من 

.2002-1998-1990-1986-1979
احلوت.. ا�صرتاحة حمارب لدى مواليد هذا الربج. 

-1968-1964-1956 هي  حظًا..  الأكرث  ال�صنوات 
.2003-1999-1991-1987-1979 -1976

اإعداد:علي البكري

ومُيثل  القيامة،  بعد عيد  الإطالق  امل�صيحية على  الأعياد  اأهم  ثاين  ُيعترب 
تذكار ميالد ي�صوع امل�صيح، وذلك بدًءا من ليلة 24 كانون الأول ونهار 25 
اأنه وبنتيجة اختالف التقوميني  يف التقوميني الغريغوري واليولياين، غري 
ثالثة ع�صر يوًما يقع العيد لدى الكنائ�س التي تتبع التقومي اليولياين ع�صية 
اأو  تاريخ  يذكر  املقد�س ل  الكتاب  اأن  ورغم  ونهار 7 منه.  الثاين  كانون   6
عام  نيقية  ومنذ جممع  ح��ددوا  قد  الكني�صة  اآب��اء  فاإن  ي�صوع  ميالد  موعد 
325 املوعد لهذا التاريخ. كذلك فقد درج التقليد الكن�صي على اعتباره يف 
منت�صف الليل. وقد ذكر اإجنيل الطفولة ليعقوب املنحول يف القرن الثالث 
احلدث على اأنه قد مت يف منت�صف الليل، على اأن البابا بيو�س احلادي ع�صر 
اأنه يف منت�صف  الكاثوليكية قد ثّبت عام 1921 احلدث على  الكني�صة  يف 
ا، اأنه قبل امل�صيحية كان يوم 25 كانون الأول عيًدا  الليل ر�صمًيا؛ يذكر اأي�صً
وثنًيا لتكرمي ال�صم�س، ومع عدم التمكن من حتديد موعد دقيق ملولد ي�صوع 
حدد اآباء الكني�صة عيد ال�صم�س كموعد للذكرى، رمًزا لكون امل�صيح "�صم�س 
"زمن  وذروة  ج��زًءا  امليالد  عيد  ويعد  العامل".  و"نور  اجلديد"  العهد 
امليالد" الذي ت�صتذكر فيه الكنائ�س امل�صيحية الأحداث الالحقة وال�صابقة 
ويتنّوع  ي�صوع،  وختان  املعمدان  يوحنا  وميالد  مرمي  كب�صارة  امليالد  لعيد 
اأنه ينتهي عادة  تاريخ حلول الزمن املذكور بتنوع الثقافات امل�صيحية غري 

يف 6 �صباط بعيد الغطا�س، وهو تذكار معمودية ي�صوع.
عيد  مع  ترتافق  العامل،  حول  الب�صر  مليارات  بني  وثقايف  ديني  كاحتفال 
امليالد احتفالت دينية و�صلوات خا�صة للمنا�صبة عند اأغلبية امل�صيحيني، 
واجتماعات عائلية واحتفالت اجتماعية اأبرزها و�صع �صجرة عيد امليالد 
وتبادل الهدايا وا�صتقبال بابا نويل وان�صاد الرتانيم امليالدَيّة وتناول ع�صاء 
امليالد، ولدى هذه العادات الحتفالية املرتبطة بعيد امليالد يف العديد من 
بالإ�صافة  علمانية  واأ�صول  امل�صيحية  قبل  ما  الع�صور  من  اأ�صول  البلدان 
امل�صيحيني  غري  من  كبرية  اأع��داد  وحتتفل  بامل�صيحية.  املرتبطة  لالأ�صول 
الوطن  العامل، ويف  دول  اأغلب  ر�صمية يف  وهو عطلة  ا،  اأي�صً بالعيد  ثقافًيا 
ولأبناء  وفل�صطني  والأردن  وم�صر  ولبنان  �صوريا  يف  عطلة  يعد  العربي 

الطائفة يف العراق. 
كذلك، يعد عيد امليالد من اأكرث املنا�صبات التي ينفق النا�س عليها ماًل، 
كما تقدم يف هذه املنا�صبة اأغاٍن ومو�صيقى واأفالم وم�صرحيات ووم�صل�صالت 

تلفازية عديدة تتناولها باأبعادها املختلفة.

Christmas
عيد امليالد

و�هلل �علم 

Day
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خ�شري احلمريي

�صنوات  منذ  املطرودة  الأم��اين  اأمامي ع�صرات  ت�صطف  كل عام  نهاية  يف 
اأمنيات  اأح�صرها مع  باأن  امل�صتجدة، وتطالبني  الأماين  �صابقة، ف�صاًل عن 
العام اجلديد ،علَّ حظها )يكعد( هذا العام، بعد اأن ظل )واقفًا( موقوفًا 

طوال دهر من الزمان!
املرة  هذه  جلاأت  الأمنيات  ح�صد  بني  وامل�صاواة  العدالة  ولغر�س  ولذلك، 
والأمنيات  املتقاعدة،  الأمنيات  من  عدد  يح�صرها  علنية  قرعة  لإج��راء 
�صعيدات  الأم��اين  من  )خم�س(  لختيار  املقموعة،  والأمنيات  املمنوعة، 
احلظ ، تتوزع م�صاحة هذه ال�صفحة الكاريكاتريية، وقد مت تكليف عدد من 
الأماين املتقاعدة مبهمة �صحب القرعة احرتامًا لإحباطها املتكرر ولكونها 

تقاعدت نهائيًا ومل تعد لها م�صلحة بفوز هذه الأمنية اأو تلك..
وقد تقدمت الأمنية املتقاعدة )اأمتنى اأن تكون بغداد زرق ورق مثل دبي( 

لإجراء اأول �صحبة و�صط �صفري وت�صنيف احل�صورالذي اأربكها كثريًا وكادت 
اأن تقع وهي يف طريقها اإىل املن�صة، تلتها الأمنية املحالة اإىل التقاعد حديثًا 
)اأمتنى اأن تكون وعود امل�صوؤولني كول وفعل( ومل ي�صلم ظهورها من ال�صفري 
�صحية  لأ�صباب  املتقاعدة  الأمنية  تبعتها  ال�صاخرة،  والتعليقات  والتهكم 
)اأمتنى اأن يكون لدينا م�صت�صفى واحد ندخله لن�صفى ل ليت�صفى بنا(، والتي 
اإل مب�صاعدة اثنتني من الأماين  اإىل املن�صة  مل ت�صعفها �صحتها بالو�صول 
املمنوعة، �صعدت بعدها الأمنية املتقاعدة )اأمتنى اأن ترتقي مدار�صنا اإىل 
امل�صتوى الذي كانت عليه يف الأربعينات( م�صحوبة بعا�صفة من ال�صحك 
نعي�س  اأن  املعروفة )اأمتنى  املتقاعدة  الأمنية  تلتها يف اخلتام  والت�صنيف، 
�صنة واحدة بال ر�صا�س ول دم(.. والتي تقدمت على عكازين.. ثم تهاوت 

قبل الو�صول اإىل املن�صة متاأثرة بجروح �صابقة!!
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اجلراحات  في�صعل  الوطن  ذاك��رة  على  مير  اآخ��ر  ع��ام 
كلها ويعيد طرح الأ�صئلة املُّرة التي طاملا جتنبها امل�صهد 

الإقليمي يف روؤيته للعراق.
هل ميكن لنا بعد كل هذه املاآ�صي اأن نرى م�صروعًا وطنيًا 
جديد  عقد  مفتتح  يف  اإ�صالميًا  عربيًا  عراقيًا  تكامليًا 
جريحًا  العراقي  الوطن  �صيظل  اأم  الثالثة؟  الألفية  من 
يرتنح وكل يريد �صحبه باجتاهه، ومتى �صيدرك اجلميع 
اأو حماولة  اأن هناك ثوابت عراقية لميكن القفز عليها 
 2003 ماقبل  ع��راق  اإىل  العودة  حماولة  واأن  تغيريها، 
م�صتحيلة و�صاذجة واأن العراقيني خرجوا للعامل بهويتهم 
املنطقة  بخرائط  بيكو  �صايك�س  مافعلته  واأن  احلقيقية، 
واأن  ق��وم��ي،  غ��ري  وطني  فهو  خمتلف،  بطعم  لكن  ب��اق 
الهويات الأخرى قد ر�صمت خارطة العراق الدميغرافية 
اإيجابي  اقت�صادي  انقالب  دون  ذلك  خف�س  ميكن  ول 
يوؤدي اإىل متنف�س مريح ي�صمح بتوقفات تاأملية وتنويرية 

وثقافية.
فاإن كل  العام عراقيًا  التي ختمت  الأح��داث  تكن  ومهما 
القت�صادي  النبعاث  عرقلة  حم��اول��ة  �صببه  مايجري 
العراقي التي تقوم بها دول عربية �صغلت الدور العراقي 
املربرة  غري  حروبها  الدكتاتورية  اأ�صعلت  منذ  املختفي 
العراق  ف��اإن حم��اولت  ل��ذا  ع��ام 1980.  ال�صريفة  وغ��ري 
القفز على احلواجز منذ التفاقية العراقية - الرو�صية 
بهجمات  تواجه  ال�صينية   - العراقية  بالتفاقية  م��رورًا 

اإقليمية دولية بادوات حملية للعودة اإىل املربع الأول.
التاأكيد  تعيد   2020 عام  مطلع  مع  املتاأملة  النظرة  اإن 
البحث عن احلل يف اجلوانب القت�صادية  على �صرورة 

الثقافية ول�صيما بعد الخفاقات ال�صيا�صية املتكررة.
كل عام والعراق بخري.

2020
د. علي ال�شاله    �شاعر بابلي


