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ففي  العراقيني،  وجدان جميع  تعي�ش يف  اأعياد  ثالثة  هذا  �شهرنا  نعي�ش يف 
الأول من �شهر كانون الثاين يرتاق�ش الفرح لبداية عام جديد مكلل باأعياد 
العام  هذا  جتاهلوها  التي  اأفراحهم،  امل�شيحيني  الإخ��وة  وم�شاركة  امليالد 
يف  ال�شهر  هذا  من  ال�شاد�ش  ويف  ال�شلمية.  التظاهرات  �شهداء  مع  ت�شامنًا 
العام 1921 تاأ�ش�ش اجلي�ش العراقي البا�شل ليكون هذا اليوم العيد الر�شمي 
ل�شور الوطن وحماة حدوده ول جمال لذكر مناقبه. ويف التا�شع منه يف العام 
رافقت  التي  املوؤ�ش�شة  هذه  العراقية،  ال�شرطة  لتاأ�شي�ش  املنطلق  كان   1922

تاأ�شي�ش الدولة العراقية وبرهنت على قدرتها يف حماية الوطن واملواطن من 
الداخل.

اإننا يف الوقت الذي نبارك جميع �شرائح جمتمعنا العراقي باأعيادنا الثالثة 
نتمنى اأن نعي�ش روح تلك الأعياد  يف ظل اأوقات ع�شيبة مير بها البلد، من 
خالل الإميان مبقولة من قال "ال�شعيد يرى احلا�شر اأف�شل اأيامه، واملتفائل 
يرى م�شتقبله اأف�شل من حا�شره، واأما املت�شائم فينظر اإىل املا�شي باعتباره 

اأف�شل الأيام، ول يرى م�شتقبله اإلاّ قامتًا"، فع�شى اأن يكون القادم خريًا.

�شهر الأعياددر�س

80

58
مرقد ال�شيدة زينب ال�شغرى ...

�شياحة دينيةاأثر اإ�شالمي خالد

44
اأنا..ت�قف...

فال�س باكتلك مل تك حياتي

حتقيقات46

الن������فايات يف العا�شمة..بني ثقافة 
امل�اطن وغياب احلل�ل

يف ا�شتقبال 2020
جن�م العراق ينتظرون 
اهتمام الدولة

68

�شخ�شيتِك
من اأزيائِك

غري نادمة على عدم 
الإجن��اب اأو  ال���زواج 

Oprah
Winfrey



ال��رتب��ي��ة

 

بغداد/علي غني 

منتظمة اإىل  امل��دار���س  م  تق�شِّ
!وغري منتظمة الدوام

ح������ل�������ٌل غ������ري جم���دي���ة
�صنفت وزارة الرتبية املدار�س اإىل �صنفني: الأوىل يطلق عليها 
املدار�س غري منتظمة الدوام مل�صاركة طلبتها يف التظاهرات 
امل�صتمرة حلد الآن، وال�صنف الآخر هي املدار�س املنتظمة التي 
ا�صتمر طلبتها بالدوام .
يف الوقت نف�صه ينتظر اأولياء الأمور يف جميع العراق اأن 
ين�صف املدر�صون طلبتهم بالمتحانات واملادة الدرا�صية، 
ول�صيما يف املدار�س التي مل ينتظم فيها الدوام، واأن هناك 
اإ�صكالت عديدة �صتواجه الطلبة، منها الأ�صئلة واملعدل، 
وتعوي�س املحا�صرات. فماذا فعلت الوزارة واملديريات العامة 
للرتبية واأولياء المور؟ وهل وجدت احللول حقًا؟!
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لذا  تليها،  التي  باملرحلة  عالقة  لها  وال��ت��ي 
التي  للمدار�ش  بالن�شبة  الأمور غام�شة  بقيت 

مل تنتظم بالدوام .
واأ�شاف: وللحقيقة اأقول اإن امتحانات ن�شف 
واأتذكر  جمدية،  غري  امتحانات  هي  ال�شنة 
ال�شنوات،  الوزارة ا�شتغنت عنها يف بع�ش  اأن 
املنتهية  لل�شفوف غري  اأن جترى  لكنها يجب 
ال��ت��ي تتبع ن��ظ��ام ال��ك��ور���ش��ات، ال���ذي اأق��رت��ه 
كارثة  وت��ل��ك  معمقة،  درا���ش��ة  دون  ال����وزارة 

لي�شعر بعدم جدواها اإل نحن املدر�شني.
ي���رى امل���در����ش خ��ل��ي��ل اإب���راه���ي���م ح�����ش��ن من 
امل��دار���ش  على  اأن  للبنني:  ال��ط��ف  متو�شطة 
الطلبة عند  تراعي  اأن  بالدوام  املنتظمة  غري 
املعقدة،  ال�شئلة  والبتعاد عن  الأ�شئلة،  و�شع 
والكتفاء بالوا�شحة من املنهج املقرر، ف�شاًل 
عن اإلغاء ف�شول عدة، ول�شيما الف�شول التي 
لي�شت لها عالقة باملرحلة املقبلة، اإىل جانب 

م�شاعدة الطلبة يف المتحانات اليومية.
زيارات ميدانية

الكرخ  تربية  الخت�شا�ش يف  الإ�شراف  مدير 
لنا:  اأو���ش��ح  الكعبي  ع��ب��ود  الأ���ش��ت��اذ  الثانية 
للم�شرفني  امليدانية  الزيارات  خالل  من  اأنه 
املدار�ش  حتديد  مت  للمدار�ش  الخت�شا�ش 
تعليمات  بح�شب  املعاجلات  بنظام  امل�شمولة 
وزارة الرتبية، فهناك مدار�ش م�شمولة بجميع 
واأخ��رى بجزء  ال��دوام،  انتظام  املراحل بعدم 
من املراحل، على �شبيل املثال مدر�شة م�شمولة 
اأو  ال�شاد�ش  مرحلة  ال���دوام،  انتظام  بعدم 

مرحلة اخلام�ش.
املدار�ش  مديري  تبليغ  مت  اأنه  الكعبي:  وتابع 
املنتظمة  غ��ري  امل��دار���ش  بنظام  امل�شمولني 
الخت�شا�ش  م�����ش��ريف  ط��ري��ق  ع��ن  ب���ال���دوام 
ليتم  املدر�شة،  واقع  اإىل  ا�شتنادًا  والإداري��ني 
اأقرت  التي  المتحانية  بالتعليمات  اإخبارهم 
املدر�شة  الإدارة  تخرب  مل  واإذا  ال���وزارة.  من 
�شوف  ب��ه  امل�شمولة  ال��ن��ظ��ام  ب��ن��وع  ال��رتب��ي��ة 

تتعر�ش اإىل امل�شاءلة القانونية.
ن��دوات  عقد  الإ���ش��راف  جهاز  اأن  اإىل:  ه  ون���واّ
واإخربهم  كافة،  املدار�ش  يف  الأم��ور  لأولياء 

ب��ن��وع ال��ن��ظ��ام ال���ذي تخ�شع ل��ه امل��در���ش��ة يف 
لل�شفوف  بالن�شبة  ال�شنة  ن�شف  امتحانات 
غري  ال�����ش��ف��وف  تعليمات  ك��ذل��ك  املنتهية، 

املنتهية.
وا�شار اإىل: اأننا وجهنا املدر�شني كافة مبراعاة 
املنهج  الأ�شئلة من  تكون  واأن  الطالب  ظروف 
املقرر، وتكثيف املحا�شرات التي مل يدر�شها، 
املنتظمة  امل��دار���ش  لكل  �شكر  كتب  ووجهنا 

بالدوام من اأجل اجناح العملية التعليمية.
خلف  فا�شل  ال��رتب��وي  الإ���ش��راف  مدير  اأم��ا 
عزيز، فاأكد لنا اأن التعليم الإبتدائي يف جميع 
النتظام  غاية  يف  كان  الثانية  الكرخ  مناطق 

�شواء للمعلمني اأم للتالميذ.
واأ�شاف: اأنه مت تثمني دور الإدارات واملالكات 
كتب  بتوجيه  الرتبويني  وامل�شرفني  التعليمية 
�شكر لهم ملتابعتهم انتظام الدوام وح�شورهم 

يف املدار�ش با�شتمرار.
تعليمات ال�زارة

الثانية  ال��ك��رخ  ب��غ��داد  لرتبية  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
ال��دك��ت��ور ق��ي�����ش ال��ك��الب��ي ق����ال: ن��ح��ن منذ 
ممثلي  با�شت�شافة  قمنا  التظاهرات  بداية 
حاولوا  الذين  الطلبة  وكذلك  التن�شيقيات، 
ت��ع��ل��ي��ق ال������دوام يف امل����دار�����ش، ف�����ش��اًل عن 
ا�شتعانتنا بالقوات الأمنية ملعاجلة املند�شني، 

لذلك كانت ن�شبة الدوام عندنا 90 باملئة. 
مالكاتنا  اأن  هو  للنظر  الالفت  اأن  واأ���ش��اف 
الدوام وكانت لهم ب�شمة  التعليمية مل ترتك 

يف ا�شتمرار الدوام.
فهناك  املعاجلات،  يخ�ش  فيما  اأم��ا  وا�شار: 
مناق�شات  بعد  ال����وزارة  اأ�شدرتها  ق���رارات 
جميع  �شملت  ال����راأي،  هيئة  يف  م�شتفي�شة 
جميع  يف  ب��ال��دوام  املنتظمة  غ��ري  امل��دار���ش 
ال�شنة  لت�����ش��ي��ع  ل��ك��ي  ال���ع���راق  حم��اف��ظ��ات 
نهاية  امتحان  درج��ة  �شتكون  اإذ  الدرا�شية، 
من  املنتهية  غ��ري  لل�شفوف  الأول  الكور�ش 
ام��ت��ح��ان ن�شف  ت��ك��ون درج���ة  ب��امل��ائ��ة،   100
املنتهية  لل�شفوف  ال��ث��اين  والف�شل  ال�شنة 
ال�شنوي،على  لل�شعي  معدًل  الثانوية  للدرا�شة 
ت��ت��م ال���ش��ت��ف��ادة م���ن ح�����ش�����ش م��ادت��ي  اأن 

اأولياء الأم�ر غا�شب�ن

من  ال��رغ��م  على  حم��م��ود،  �شيماء  ال�شيدة 
مل  اأنها  اإل  قديرة،  ريا�شيات  مدر�شة  كونها 
الطالب  ولدها  اأم��ور  على  ال�شيطرة  ت�شتطع 
قولها:  وبح�شب  الإع������دادي،  ال�����ش��اد���ش  يف 
بع�ش  اخ��ت��ار  بها،  ي��در���ش  التي  املدر�شة  اإن 
طلبتها اللتحاق باملظاهرات، وت�شياّب الدوام 
طلبتهم  املدر�شون  يحفز  اأن  من  وبدًل  فيها، 
يرتكون  وهم  للراحة،  ركنوا  الدرا�شة،  على 
م�شري طلبتهم العلمي يف مهب الريح، وعذرًا 

ل�شاحبة الرواية التي ل اأتذكر ا�شمها.
ثم انتف�شت: هل و�شل الأمر اإىل عدد حمدود 
من الطلبة يقفون يف باب املدر�شة كي مينعوا 
و�شط  ليدر�شوا  املدر�شة  دخول  من  الأغلبية 

�شمت الإدارات!
وت�شاءلت ال�شيدة حممود: وهل حقًا اأن �شعار 
)ماكو وطن، ما كو مدر�شة( يطلب من الطلبة 

ترك الدوام؟
وتوا�شل احلديث: ومن �شيعو�ش الوقت الذي 
والكتفاء  والطلبة،  املدر�شني  جدل  بني  �شاع 
الإ�شراف  اأجهزة  واأي��ن  هزيلة،  بامتحانات 
ال��ت��ي ت��رك��ت ال��ط��ل��ب��ة؟ ول���ش��ي��م��ا اأن ال��ذي��ن 
اآراءهم  يفر�شون  التظاهرات  اختاروا طريق 
منهم،  تخاف  التي  ال�شامتة  الأغلبية  على 
لترتقي  مبعاجلات  واك��ت��ف��وا  ان����زووا،  ال��ك��ل 

للظرف الراهن.
لديه  متقاعد  مهند�ش  حم�شن،  حممد  يقول 
املدار�ش  املدر�شني يف  اأغلب  اإن   : اأبناء  ثالثة 
املنتظمة الدوام يكلفون الطلبة بواجبات اأكرب 
من طاقتهم الذهنية، اإىل جانب المتحانات 
النقي�ش  على  باملنهج،  والإ�شراع  املتالحقة، 
اإن  ب���ال���دوام،  املنتظمة  غ��ري  امل���دار����ش  م��ن 
على  اع��ت��ادوا  لأنهم  ال���دوام،  كرهوا  اأبنائي 
طريقة من التعليم جامدة، جتعل من التلميذ 
اأن  من  الرغم  على  فقط،  للمعلومات  متلقيًا 

مدر�شتهم منتظمة الدوام.
املدر�شني  اأن  ح��دي��ث��ه:  يف  حممد  ي�شرت�شل 
يف  الوقت  اأغلب  يق�شون  باأنهم  يتحججون 
�شبط ال�شف لوجود اأعداد كبرية فيه، وتلك 

ال�شنوات  يف  العراقية  املدر�شة  ماآ�شي  م��ن 
�شاردي  ال�شف  يف  اأبنائي  فيعي�ش  الأخ��رية، 
ي��ب��داأون  للبيت  و���ش��ول��ه��م  وح����ال  ال���ذه���ن، 
اإن  للوزارة:  اأقول  واأنا  مب�شاعدتنا،  بالقراءة 
البيت،  يف  يبداأ  للمنهج  احلقيقي  التدري�ش 
فكيف بالأبوين غري املتعلمني، املدر�شة ت�شبح 
ال�شغط  اإىل  في�شطران  لي��ط��اق،  جحيمًا 
وال�����ش��وارع  امل��در���ش��ة،  ب��رتك  اأبنائهما  على 
ميكنه  يكذبني  ومن  يوميًا،  ب�شهادتها  تديل 
احل�شورعند )اأي ترفك ليت، ويف اي وقت(، 

والدعوة عامة.
تغيري و�شع الطالب

ب��ال��ل��وم على  األ��ق��ى  قا�شم  اإح�����ش��ان  امل��در���ش 
التمرد على  باأنهم اختاروا  الطلبة، وو�شفهم 
اإن  يقول  فبع�شهم  واه��ي��ة،  بحجج  التعليم 
ولبطريقة  لب�شكلها،  جاذبة،  غري  املدار�ش 
املدر�ش واإدارته للدر�ش، وكل �شيء فيها يثري 
ال�شمئزاز، فاأنا اقول: اأين كانت الأفكار قبل 
�شرعان  التي  املطلبية،  التظاهرات  ح��دوث 
اإ�شقاط  ماجتاوزت هذا ال�شقف وحتولت اإىل 
احلكومة، كما اأن �شغور من�شب الوزير لأ�شهر 
طوال كان اأحد الأ�شباب التى اأدت اإىل غياب 
ولدت  التي  الرتبوية  للعملية  القرار احلقيقي 
اإىل  انحازت  لأنها  بعد 2003،  اأ�شاًل  �شعيفة 

الفئوية، واحلزبية، وحتى الطائفية.
اأن يحقق  تابع قا�شم: الكل يريد من املدر�ش 
اأو  الوزارية،  المتحانات  يف  املمتازة  الن�شب 
توفر  اأن  دون  املنتهية،  غري  ال�شفوف  حتى 
عليه  يجل�ش  ال��ذي  الكر�شي  حتى  ال��وزارة  له 
عندما يتعب، انظر)وهو يقول: الدوايل مالأت 

اء الوقوف الطويل يف ال�شف(. �شاقيَّ جراّ
اإعالن جداول المتحانات

اأغلب املدار�ش  اإن  يقول املدر�ش جا�شم علي: 
غ���ري امل��ن��ت��ظ��م��ة ب����ال����دوام مل ت��ك��م��ل امل����واد 
ا�شتعجال،  على  اأخ��ذت  اأنها  اأو  الدرا�شية، 
امل���ادة،  لأن  ال��ط��ال��ب،  ه��و  ال�شحية  فيكون 
لفهمها،  كافيًا  وقتًا  تتطلب  العلمية،  ول�شيما 
يقل�شوا  ب��اأن  املدر�شني  وجهت  ال���وزارة  فال 
اأو القت�شار على املوا�شيع املهمة فيها  املادة 
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قي�ش الكالبي

هيثم العزاوي عبود الكعبي

فا�شل خلف



لإكمال  الفنية  والرتبية  الريا�شية  الرتبية 
الدرا�شية  ل��ل��م��واد  امل��ق��رر  ال��درا���ش��ي  املنهج 
املدار�ش  اإدارات  قيام  جانب  اإىل  الأخ���رى، 
املنهج  لإكمال  اإ�شافية  درو�ش  جدول  بتنظيم 
الإ�شراف  يتوىل  ذلك  بعد  املقرر،  الدرا�شي 

الخت�شا�شي والرتبوي متابعة ذلك.
يلتزموا  اأن  املدر�شني  على  اأن  الكالبي:  وبنياّ 
العملية  ر�شانة  على  احلفاظ  الأول  باأمرين، 
ال��رتب��وي��ة، وال��ث��اين ال��ظ��روف ال��ت��ي مي��ر بها 
الإ���ش��راف��ني  م��ن  جل��ان��ًا  �شكلنا  كما  الطلبة، 
رقعته  ح�شب  ك��ل  وال��رتب��وي  الخت�شا�شي 
اأوًل  امل��دار���ش  يف  الأم���ور  ملتابعة  اجلغرافية 
باأول، اإىل جانب جهاز رقابي مرتبط باملدير 
ال��ع��ام ح�����ش��رًا ل��زي��ارة امل���دار����ش ع��ل��ى نحو 
مفاجئ لالطالع على الواقع احلقيقي للدوام 

يف املدار�ش.
قل�بنا مع الطلبة

مدير  العزاوي،  رحيم  نعمة  هيثم  الدكتور 
العالقات العامة والإعالم يف وزارة الرتبية، 
التفا�شيل  تتابع  الرتبية  وزي��رة  اأن  لنا  اأكد 

اخلا�شة باملدار�ش بدقة عن جميع القنوات 
مل�شلحة  القرارت  تتخذ  وهي  ال���وزارة،  يف 
املمكنة  املعاجلات  جميع  وو�شعنا  الطلبة، 
لي�شتمر العام الدرا�شي دون اأن ت�شيع �شنة 

من حياة الطلبة يف بلدنا.
هذا  اليه  اأ�شند  ال��ذي  ال��ع��زاوي،  اأ���ش��اف 
املن�شب حديثًا: اأن الوزارة وجهت الهيئات 
املديرية  طريق  عن  والتدري�شية  التعليمية 
العامة لالإ�شراف الرتبوي مبراعاة ظروف 
بالدوام،  املنظمة  غري  املدار�ش  يف  الطلبة 
وكذلك املنتظمة بالدوام، باأن تكون ال�شئلة 
على  وحتتوي  املقرر،  املنهج  ومن  وا�شحة 
ال�شمني،  ال���رتك  ع��ن  ف�شاًل  ع���ام،  ت��رك 
والبتعاد عن الأ�شئلة غري الوا�شحة، وتوفري 
كل امل�شتلزمات اخلا�شة بالمتحان ل�شمان 

جناح العملية الرتبوية.
ر�شوب  اأوام��ر  األغت  ال���وزارة  اأن  اإىل:  ه  ون��واّ
التي  امل��ح��اف��ظ��ات  وال��ط��ل��ب��ة يف  ال��ت��الم��ي��ذ 
���ش��ه��دت ال���ت���ظ���اه���رات، وه����ذا الأم�����ر مت 
مبوافقة وزيرة الرتبية الدكتورة �شها خليل 

التي  الأوام��ر  جميع  اإلغاء  على  بك،  العلي 
باعتبارهم  والطلبة  التالميذ  بحق  �شدرت 
 ،2020  –  2019 الدرا�شي  للعام  را�شبني 
يف  تظاهرات  �شهدت  التي  املحافظات  يف 

الفرتة الأخرية .
العامة  "املديرية  اأن  اإىل  ال��ع��زاوي  واأ���ش��ار 
مديرية   / والأجنبي  والأهلي  العام  للتعليم 
العامة  املديريات  اأبلغت  الثانوي،  التعليم 
الب�شرة،  )ب��غ��داد،  حمافظات  يف  للرتبية 
ذي قار، مي�شان، وا�شط، املثنى، القاد�شية، 
املقد�شة،  كربالء  الأ�شرف،  النجف  بابل، 
على  ب��ك  العلي  موافقة  بح�شول  دي���اىل( 
التالميذ  بحق  �شدرت  التي  الأوام��ر  اإلغاء 
العام،  لهذا  را�شبني  باعتبارهم  والطلبة 
تلك  �شهدتها  ال��ت��ي  ال��ت��ظ��اه��رات  ب�شبب 
بغية  املا�شية،  الأ�شهر  طيلة  املحافظات 
اإعطاء طلبتنا الأعزاء فر�شة كاملة لإمتام 
العام الدرا�شي بنجاح، وهذا دليل على اأننا 
الطلبة  توا�شل  بغية  ال�شعوبات  كل  نذلل 

بالدوام يف مدار�شهم.

نرمني املفتي

فنجان حمبة

بب�شاطة لال�شتفادة من اخلربات الرتاكمية، 
والأهم اأن هذه دول فيها تخطيط علمي م�شتمر، 

وهي ابتداًء متكنت من ا�شتيعاب اخلريجني 
�ش�اء يف دوائر حك�مية اأو يف القطاع اخلا�س، 

اأما العاطل�ن عن العمل واملحتاج�ن فاإن الدولة 
مرغمة على الهتمام بهم من خالل نظام التاأمني 

الجتماعي.

مكافاأة غري مت�قعة!

مدِّ  على  املمتدة  الطبيعية  ب��الأل��وان  بكني  اأده�شتني 
وحدائق  متنزهات  ��ل،  وث��ياّ وزه��ور  اأ�شجار  الب�شر، 
كل  ب��ورود،  مزروعة  الأر�شفة  على  كبرية  و�شنادين 
الإع��الن��ات  اإن  ب��ل  واح���د،  ل��ون  م��ن  ب���وردة  �شندانة 
ال��ورد  بباقات  الأن��ظ��ار  تلفت  ال�شوارع  يف  املنت�شرة 
الطبيعي التي ت�شري اإليها، ودائمًا هناك ن�شاء ورجال 
وعند  واملتنزهات.  باحلدائق  يهتمون  العمر  يف  كبار 
�شوؤايل عن �شبب كرب عمر هوؤلء العاملني والعامالت، 

كان اجلواب اأكرث ده�شة: اإنهم متقاعدون.
�شنة   ٥٥ ال�شني  يف  للمراأة  التقاعدية  ال�شن   ، ب��دءًا 
وللرجل ٦0 �شنة، ويحق لهما التمديد، ومع ت�شلاّم هوية 
الذي  املن�شب  كان  ا�شمه، مهما  يتم حتويل  التقاعد 
القريبة  البلدية  اإىل دائرة  اأو كبريًا،  �شغله - �شغريًا 
العمل يف  التايل  اليوم  من حمل �شكنه، وي�شتطيع يف 
املتنزه القريب اإليه، و اإن كان يف منطقة ما متقاعدون 
حديقة  اإن�����ش��اء  يتم  البع�ش،  اإىل  بع�شهم  قريبون 
�شغرية جديدة يف احلي ليعملوا فيها، وياأخذ العاملون 
التقاعدي  راتبهم  اإىل  اإ�شافيًا  رات��ب��ًا  احل��دائ��ق  يف 
يرتاوح بني 2٥ اإىل ٦٥٪ من الراتب التقاعدي، ح�شب 
الدرجات الوظيفية، و�شاحب الراتب التقاعدي الأقل 

يت�شلم الن�شبة الأكرب، والكل يعملون.
و�شبب هذه اخلطوة هو منح فر�شة للمتقاعد للخروج 
والأمرا�ش  بالكاآبة  الإ�شابة  عن  والبتعاد  البيت  من 
الوقت  له، ويف  اإ�شايف  واإيجاد م�شدر رزق  وامل�شاكل 

نف�شه منح املدن جماًل وبيئة نظيفة. 
للمراأة  اأمريكا فهي ٦٥ �شنًة  التقاعدية يف  ال�شن  اأما 
بعمر  التقاعد  اإىل  باإحالته  يطالب  وال��ذي  والرجل، 
التقاعدية،  ال�شن  يبلغ  حتى  راتبًا  يت�شلم  لن  اأ�شغر 
والذي يحال اإىل التقاعد بعد اإكمال ال�شن، لن يغادر 
له يف  وت�شع  معاملته  دائرته  تنهي  اأن  بعد  اإل  مكتبه 
التي  ا�شرتاليا  يف  م�شبقًا.  اأ�شهر  ثالثة  راتب  ح�شبته 

يتم  اأن  مقرتحات  �شنة،   ٦7 اإىل  التقاعد  �شن  رفعت 
رفعها اإىل 70 �شنة.

بب�شاطة لال�شتفادة من اخلربات الرتاكمية، والأهم 
اأن هذه دول فيها تخطيط علمي م�شتمر، وهي ابتداًء 
دوائ��ر  يف  ���ش��واء  اخل��ري��ج��ني  ا�شتيعاب  م��ن  متكنت 
عن  العاطلون  اأم��ا  اخلا�ش،  القطاع  يف  اأو  حكومية 
الدولة مرغمة على الهتمام  فاإن  واملحتاجون  العمل 

بهم من خالل نظام التاأمني الجتماعي. 
الإع��ان��ة  روات���ب  ت��ك��ون  مواطنيها  حت��رتم  دول  ويف 
ال���درج���ات الدنيا  اأع��ل��ى م��ن روات����ب  الج��ت��م��اع��ي��ة 
احلكومية، ف�شاًل عن اأن العاطلني عن العمل يعاجلون 
�شمن التاأمني ال�شحي مثل الذين يدفعون ال�شرائب.  
واملواليد  ال��ع��امل،  ي�شبه  اأم��ر  يوجد  ل  ال��ع��راق..  يف 
مواليد  وب�شمنهم  فجاأة،  التقاعد  اإىل  اأحيلت  التي 
بالتمديد  لهم  ي�شمح  القانون  ك��ان  وال��ذي��ن   ،19٥7
اإ�شافية، ل ذنب لهم بعدم التخطيط  لثالث �شنوات 
وهم   ،2003 بعد  املنتج  غ��ري  الوظيفي  والت�شخم 
اأدام����وا الأ���ش��غ��ال العامة يف ظ��روف ح��روب  ال��ذي��ن 
تكفيهم  كانت  بالكاد  وبرواتب  خانق  وح�شار  عبثية 
اإىل  باإحالتهم  مكافاأتهم  وتتم  اأق��ل،  اأو  لأ�شبوعني 
م�شوؤولية  وحتميلهم  القانونية،  ال�شن  قبل  التقاعد 
يف  بقية  وللحديث  العمل..  عن  العاطلني  اخلريجني 

العدد املقبل.. اإن �شاء اهلل.
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وحكايات الهو�ش  واجلنون من قبل املعجبني 
جنم  فكل  تنتهي،  ل  والطرب  الغناء  باأهل 
منهم لديه اأعداد �شخمة من املعجبني الذين 
يكتفون  فال  الإعجاب  حد  اأحيانًا  يتجاوزون 
ب�شماع �شوته اأو م�شاهدته يف حفالته، واإمنا 
الأمر  ي�شل  حتى  الأماكن  كل  يف  يطاردونه 
معجب  وك��ل  بالقتل.  تهديدات  اإىل  اأحيانًا 
هنا يفت�ش عن الو�شائل والطرق التي يتبعها 
للفت نظر النجم نحوه، حتى اأنه قد يلجاأ اإىل 
التي  اأحالمه  حتقيق  يف  ف�شل  اإذا  النتحار 
ر�شمها يف خياله لنجمه املف�شل، ويف ما ياأتي 
بع�ٌش من اأ�شهر حكايات هوؤلء املجانني من 
معجبني ومعجبات، لكي نتعرف املدى الذي 

و�شلت اليه هذه الظاهرة.
 جمن�نة كاظم ال�شاهر 

كاظم ال�شاهر يعد من اأكرث املطربني 
العرب الذين تع�شقهم 
ال����ف����ت����ي����ات، 
وه�������������ذا م���ا 
ت����ظ����ه����ره ل��ن��ا 
نرى  حيث  حفالته، 
منهن،  رواده����ا  اأغ��ل��ب 
اإذ  مل�شر،  الأوىل  زيارته  اأثناء  فوجئ  وق��د 
الفندق  اإىل  امل��ط��ار  م��ن  ا�شتقباله  يف  وج��د 
�شيارته  يف  رحلته  اأث��ن��اء  فيه  �شينزل  ال��ذي 
الليموزين اإحدى الفتيات وهي ت�شوق ب�شرعة 
ب�شيارته،  وت�شطدم  منه  لتقرتب  جنونية 
اإىل  يهرعون  ال�شاهر  حماية  اأف��راد  جعل  ما 
احلادث  تعمدت  التي  ال�شيارة  تلك  �شاحبة 
ها ين�شب على اأن يخرج ال�شاهر  وكان كل هماّ
من �شيارته ويتحدث معها، اإل اأنه بقي داخل 
م�شر  يف  اأمنيتها..  تتحقق  ومل  ال�شيارة 
تطلق عليه الن�شاء هناك ا�شم مطرب احلب 
الفتيات  اإح��دى  هو�ش  اأدى  وقد  والعواطف، 
ال�شاهر،  كاظم  باملطرب  موؤخرًا  امل�شريات 
ب�شبب  املطبخ  ب�شكني  تها  جداّ طعنها  اإىل 
وال�شتماع  درو���ش��ه��ا  لإهمالها  لها  نهرها 

امل�شتمر لأغانيه، ما اأدى اىل وفاة جدتها.
حبيب علي والعرو�س املعجبة

ح��ب��ي��ب ع��ل��ي  واح����د م��ن ه����وؤلء امل��ط��رب��ني 
ومواقف  ملقالب  با�شتمرار  يتعر�شون  الذين 
وكانت  عليها،  يح�شدون  ل  املعجبات  م��ن 
غ��ال��ب��ي��ة ت��ل��ك امل���واق���ف ت��ت�����ش��م ب��ال��ط��راف��ة 
مت  اأن  فبعد  معًا،  احل��رج  واملوقف  والغرابة 
اإحدى احلفالت يف  اإحياء  التعاقد معه على 
اأن  بعد  بالقول:  يحدثنا  بغداد  فنادق  اأح��د 
توجهت  الغنائية  و�شلتي  اأداء  من  انتهيت 
وما  مباركتهما  لغر�ش  “العري�شني”  نحو 
العرو�ش، حتى  اإىل  يدي  اقرتبت ومددت  اإن 
نوع  اإ�شفاء  وحاولت  بيدي  بتم�شكها  �شعرت 
من املزاح لكي ل ي�شعر الزوج بهذا املوقف، 
طلبت  انها  اإل  يدها  من  تخل�شت  وبالفعل 
بعد ذلك اأن ن�شور جميعًا للذكرى، وبالفعل 
العري�ش،  جانب  اإىل  ووقفت  امل�شور  ح�شر 
لكن العرو�ش امل�شاك�شة تركت مكانها ووقفت 
امل�شور  وتاأبطت ذراعي وطلبت من  بجانبي 
ورط��ة  يف  ب��اأين  �شعرت  حينها  ي�شور..  اأن 
كان  لكنه  اخلجول،  العري�ش  نظرات  اأم��ام 
عالية  بدرجة  ويتمتع  وذكيًا  حاذقًا  �شخ�شًا 
من الكيا�شة ورباطة اجلاأ�ش، ومل ميتع�ش اأو 
اأ�شا�ش  على  املوقف  مع  يتعامل  وراح  يغ�شب 

ح���ال���ة اإع����ج����اب غ��ري 
ع���ادي���ة وب��ال��ف��ع��ل ك��ان 
وب��ارك��ت��ه على  حم��ق��ًا، 
ثانية  وع����دت  ال�����زواج 
للغناء هدية مني ملوقفه 
اأجمل  وك��ان��ت  ال��رائ��ع، 

حفالتي.
دايل واملعجب 

امله�و�س!!!
دايل:  امل��ط��رب��ة  �شاألنا 
هل �شادفِك موقف من 
معجب اأثار ا�شتغرابك؟ 
ق�����ال�����ت: ك����ث����رية ه��ي 
اإل  املعجبني،  م��واق��ف 

اأن واحدًا من هوؤلء املعجبني ما زلت اأتذكر 
كنت  املهرجانات  اأحد  ففي  لغرابته،  موقفه 
اأغني فوقف معجب اأمامي وهو ي�شرخ “اأنا 

الإعجاب باأهل الفن.. 

يف كل جمتمع نوع ما من 
املجانني منهم جمانني 
ال�صهرة، وجمانني العظمة، 
وجمانني الفن. والفنانون 
اأنواع، فهناك املمثلون  
واملمثالت، وهنا ينبهر 
املعجب املجنون بجمال 
جنمه اأو جنمته املف�صلة، 
وهناك اأهل الطرب من 
مطربني ومطربات، وهنا 
ينبهر املجنون ب�صوت املطرب 
اأو املطربة. 

ج���ن����ن
يفج��ن���ٌن

 

كتب/ فرات اإبراهيم
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ج�اد غل�م

ف�شاء

كبار ال�شّن الأكرث تفاوؤًل وا�شتب�شاراً باحلياة 
يبق�ن ب�شحة وافرة و�شاملني من الأمرا�س 

املزمنة اخلطرية كلما ازدادت اأعمارهم وهم 
الأبعد عن النحطاط البدين والعقلي وتبقى 

ذاكرتهم ذات فعالية مقارنًة باأقرانهم ممن 
يرون يف العي�س ا�ش�داداً وياأ�شًا وخ�فًا من 

الأ�شقام وترّقبًا للم�ت.

روا اأّيها املُ�شّن�ن؛ تفاَءل�ا ُتعمِّ

الكبار  امل�شناّني  لدى  واملعافاة  ال�شحة  معيار  يقا�ش 
الإن�شان  ميتلك  اأن  ل��ه��ا  اأواّ ؛  رئي�شة  حم��ددات  بثالثة 
والنتقال  والعمل  احلركة  على  ق��ادرًا  ج�شميًا  ن�شاطًا 
اأن يخلو ذهنه  وثانيها  اآخر دون عناء،  اإىل  من مكان 
الن�شيان  وع��دم  بالفطنة  ويتميز  اإدراك��ي  تدهور  من 
الأمرا�ش  من  �شليمًا  يكون  اأن  وثالثها  العقل،  ونباهة 
وت��ده��ور  ��ك��ري  وال�����شاّ كال�شرطان  اخل��ط��رية  امل��زم��ن��ة 
اإرب��اك  من  ي�شاحبها  وم��ا  القلب  واأم��را���ش  الرئتني 
حدوث  اإىل  ت��وؤدي  ما  كثريًا  التي  الدموية  ال��دورة  يف 
اجللطات الدماغية وت�شييقات يف ال�شرايني التي تقوم 
او  ان�شدادات  بال  كافة  اجل�شم  لأع�شاء  الدم  بتوزيع 

عراقيل ت�شببها اخلرثات.
بهذه املعايري ميكن اأن نطلق على الإن�شان الهرم باأنه 

يتمتع ب�شحة جيدة ويراعي �شيخوخته مراعاة تامة.
لدى  ال�شحية  الإيجابية  احل��الت  هذه  ت�شتمراّ  ولكي 
ويبقى  �شات  منغاّ ب��ال  الالحقة  ال�شنوات  يف  الكبار 
الجتماعي  و�شطه  يف  نافعًا  ع�شوًا  امل�شناّ  الإن�شان 
ومعافى يف بدنه.. هنا لبداّ من اأن يكون مفعمًا بغبطة 
التفاوؤل، وهذا هو الأ�شا�ش حلياة زاهرة وم�شرقة تكاد 

ر �شفوها. تكون خالية مما يعكاّ
مدينة  يف  الأمريكية  هارفرد  جامعة  اأكدته  ما  ه��ذا 
عة  مو�شاّ ميدانية  درا���ش��ة  يف  الفائتة  ال�شنة  بو�شطن 
م�شروع  يف   ،2019  / اآذار  يف  نتائجها   مع  اأظهرْتها 
اختارت  اإذ  والتقاعد"،  "ال�شحة  تُه  و�شماّ ابتكرته 
�شنة  ال�شتني  اأع��م��اره��م  جت���اوزت  مم��ن  جم��م��وع��ات 
رج��اًل  امل�شناّني  م��ن   )٥700( ع��دده��م  وك��ان  ف��اأك��رث 
بعد  لئقة  وج�شدية  عقلية  بفعالية  يتمتعون  ون�شاًء 
وروؤيتهم  باحلياة  تتعلق  متعددة  اأ�شئلة  على  اإجابتهم 
لها، فكانت اإجابات معظمهم اأنهم ي�شتب�شرون باملقبل 
الأف�شل ويرون العي�ش �شعادًة ومرحًا يف حياتهم الآنية 
وامل�شتقبلية وهم دائمو التفاوؤل؛ باعثو الأمل ورا�شون 

على معي�شتهم يف قناعة تامة.
ا�شتمرت اجلامعة يف متابعة اأحوال هذه املجموعة من 
مدى)٦- على  انتقاوؤهم  متاّ  الذين  اء  الأ�شحاّ امل�شناّني 
الهرمني  الكبار  م��ن  جمموعة  ف��رز  بعد  �شنوات   )8
الواهنني ال�شعفاء لإخراجهم من درا�شتها والقت�شار 
الغاية  وكانت  وج�شديًا،  نف�شيًا  املتعافني  امل�شناّني  على 
وبني  التفاوؤل  بني  عالقة  وجود  معرفة  هي  الأ�شا�شية 
ال�شيخوخة ال�شليمة واختريت اأ�شئلة حمددة ذات طابع 
احلياة  على  والإقبال  بالأمل  ال�شعور  فحواها  اإيجابي 

وعدم النطواء وتاليف النغما�ش يف الياأ�ش والقنوط.
بنتيجة  وخل�شت  منها  النتهاء  بعد  الدرا�شة  اأيقنت 
وا�شتب�شارًا  ت��ف��اوؤًل  الأك���رث  ال�����ش��ناّ  ك��ب��ار  اأن  م��وؤك��دة 
الأمرا�ش  من  و�شاملني  واف��رة  ب�شحة  يبقون  باحلياة 
الأبعد  وهم  اأعمارهم  ازدادت  كلما  املزمنة اخلطرية 
وتبقى ذاكرتهم ذات  والعقلي  البدين  النحطاط  عن 
فعالية مقارنًة باأقرانهم ممن يرون يف العي�ش ا�شودادًا 

بًا للموت. وياأ�شًا وخوفًا من الأ�شقام وترقاّ
احلياة  على  اأقبلوا  اأمثايل؛  الكبار  ون  امل�شناّ اأيها  فيا 
عمركم  وليزداد  الأمرا�ش  من  لت�شلموا  وتفاوؤل  بفرٍح 
روا"  بهجًة و�شعادة وليكن �شعاركم الدائم "تفاءلوا تعماّ
"التفاوؤل  رًا مبا قال الأديب الفرن�شياّ فولتري باأن  مذكاّ
هو اإ�شراٌر باأن الأمور مازالت طيبة وعلى مايرام حتى 

لو مراّ العمر �شريعًا واأو�شلنا اىل عتبة ال�شيخوخة."

ب��ح��ب��ك 
يا دايل دخيل 
دايل”،  ي�����ا  رب������ك 
�شوته  يطغى  ل  لكي  رفع �شوتي  وحاولت 
بحبك  “اأنا  ثانية  ي�شرخ  ب��ه  واإذا  ثانية 
احلفل  حماية  م��ن  بع�ش  فقام  دايل”،  ي��ا 
باإ�شكاته، وعندما خرجت وجدته يقف عند 
اأنا  دايل  يا  فيك  مبوت  “اأنا  وي�شرخ  الباب 
احلماية  اأف��راد  به  فجاء  دايل”،  يا  بحبك 
قرابته  عي  يداّ ال�شخ�ش  ه��ذا  اإن  يل  وقالوا 
اه در�شًا لن ين�شاه،  اإليك فاإذا كان يكذب لقناّ
اأعرفه  اأن��ا  نعم  لهم  قلت  عليه  خفُت  ولأين 
فقلت  ثانية  ي�شرخ  واأخ��ذ  ي�شمت  مل  ولكنه 

لهم ل اأعرفه فاألقوا به يف حو�ش ال�شباحة، 
وجدت  حتى  ال�شيارة  ركبت  اإن  ما  ولكن 
وهو  غريب  و�شكله  باملاء  مبلاًل  �شخ�شًا 
اهلل  اأن�شى  راح  ما  دايل؟  يا  “ليه  ي�شرخ 

ي�شاحمك”.
قا�شم ال�شلطان وع�ّس اخلدود

كثريًا ما يتو�شل املعجبون اإىل ِحيل عدة لإثارة 
انتباه النجم الذي يحبونه، وعادة تكون تلك 
احليل اأو احلركات ل تخرج عن كونها و�شيلة 
للقاء حمبيه  فتكون ذات اأهداف بريئة وغري 
موؤذية،  وهنالك اآلف احلكايات التي تروى 
هنا اأو هناك حول هذا النجم اأو ذاك، لكن 
اأث��ار  ال�شلطان  قا�شم  الفنان  به  حدثنا  ما 

ل�شببني  ب�شدة  و�شحكنا  ا�شتغرابنا 
مهمني، 

قف  ملو فا
ال������������ذي 
له  تعر�ش 

معجبة  من  يحدث  اأن  جدًا  غريب  ال�شلطان 
�شدة هذا  الرغم من  وثانيًا وعلى  اومعجب، 
ال�شلطان  قا�شم  الفنان  اأننا جند  اإل  املوقف 

ي�شتذكره �شاحكًا ويقول:
الغناء  يف  اأ���ش��ارك  كنت  الفنية  بداياتي  يف 
الفنية، و�شيئًا ف�شيئًا بداأت  اإحدى الفرق  مع 
يف  اأغني  و�شرت  خا�شًا  لونًا  لنف�ش  اختط 
�شعري  ك��ان  وقتها  وح��دي،  احلفالت  اأغلب 
واأث��ن��اء  حة"،  و"متفاّ حمر  وخ���دودي  ط��وي��اًل 
باأداء  منهمكًا  كنت  وبينما  احلفالت  اإح��دى 
اإحدى  امل�شرح  اإىل  �شعدْت  اأغنياتي  اإح��دى 
تعطيني  �شوف  اأنها  اأظ��ن  وكنت  املعجبات 
اأ�شواأ  اأو يف  اإعجابها  اأن تكلمني عن  اأو  وردة 
الظنون اأن تقبلني، لكن ما فعلته 
باملعنى  كارثة  كان  ال�شابة  هذه 
لل�شحك(  )وع����اد  احلقيقي 
فرجوته  نف�شه،  يتمالك  ومل 
هذه  فعلْتُه  مب��ا  ي��خ��ربين  اأن 
��ت  امل��ع��ج��ب��ة، ف���ق���ال: ع�����شاّ
خدودي ب�شرا�شة ومن �شدة 
على  فوقعت  دفعتها  الأمل 
كثريًا  تاأملت  وقد  امل�شرح، 
اإل اأين وبعد مرور �شنوات 
تقرتب  اأخرى  فتاة  وجدت 
لها: ل،  وت�شاألني: هل عرفتني؟ فقلت  مني 

فقالت: اأنا التي ع�ش�شت خدودك!
اإعجاب من ن�ع خا�س جداً!!

وت�شتذكر الفنانة هند طالب اأحد املهوو�شني 
حينما التقاها يف اأحد الأ�شواق وهي تتب�شع، 
وما  جدًا  غريبة  بطريقة  اإليها  ينظر  واأخذ 
اإن تلتقي عيناها بعينيه حتى يغ�ش النظر، 
�شار  حتى  مالحقتها،  عن  ينقطع  مل  لكنه 
حاول  وت��ق��ول:  لها  قلق  م�شدر  الأم��ر  ه��ذا 
�شوءًا،  الأم��ر  اأن يف  الق��رتاب مني فظننت 
لكنه حلاّفني باأغلظ الأميان باأن اأجيب على 
�شوؤاله فوافقت فاإذا به ي�شاألني: هل تاأكلني 
اأن��ا  نعم  ل��ه  فقلت  مثلنا؟  وت�شربني  مثلنا 
اإن�شانة مثلك، حينها قال يل: )ما معقولة.. 
الفرق هواي اأكيد اأكو �شر( ثم ترك ال�شوق 

وذهب بعيدًا.

حبيب علي

قا�شم ال�شلطان



ها قد طوينا عام 2019 وبداأنا بعام جديد نتمنى اأن يكون اأكرث �صعادة 
وتقدمًا واإجنازًا. وكما يف كل عام ت�صتوقفنا اإجنازات العام املا�صي، عام 2019، 

لنوؤ�صر اأهم جوائزه يف الثقافة العراقية. اأول جائزة عراقية كانت للمخرج 
ال�صينمائي جعفر مراد الذي ح�صل على جائزة اأف�صل خمرج بريطاين من 

موؤ�ص�صة )رولز اأوز اأفيي�صن( الربيطانية.

 

على  ال�شر�شاحي  ح�شنني  امل�����ش��ور  وح���از 
م�شابقة  يف  وب��رون��زي��ة  ف�شية  ج��ائ��زت��ني 
املخرج  وفاز  ال�شعودية.  يف  الدولية  )اأفان( 
الذهبي  الثعلب  ب��ج��ائ��زة  �شيخاين  ن���وزاد 
ملهرجان كلكتا ال�شينمائي يف الهند، كما فاز 

روائي  فيلم  اأف�شل  بجائزة  )ت��ورن(  فيلمه 
ال��دويل.  ال�شينمائي  الربازيل  مهرجان  يف 
الثالثة عربيًا يف  العراق اجلائزة  اأحرز  كما 
وو�شلت  ال�شعبية.  للفنون  القاهرة  مهرجان 
ال�شتار  عبد  ن��زار  للروائي  )ت��رت��ر(  رواي���ة 

زايد  ال�شيخ  جلائزة  الق�شرية  القائمة  اإىل 
جي  كجه  اإنعام  روايتا  و�شلت  كما  للكتاب، 
ومي�شلون هادي اإىل القائمة الطويلة جلائزة 
ال�شبيب  با�شل  الفنان  وفاز  العربية،  البوكر 
اأف�شل ممثل، كذلك زميلته الفنانة  بجائزة 

اآلء جنم بجائزة اأف�شل ممثلة يف مهرجان 
الناقدة  وفازت  للم�شرح..  البحريني  اأورال 
الق�شة  م�شابقة  بجائزة  النعيمي  د.اأ�شواق 
الق�شرية ملجلة )اأمارجي( الأدبية، كما فاز 
الروائي ح�شن النواب بجائزة الطيب �شالح 

)الكوكوبارا(،  روايته  عن  لالإبداع  العاملية 
للق�شة  نف�شها  ب��اجل��ائ��زة  اأي�����ش��ًا  ف��از  كما 
)لغة  ق�شته  عن  عبيد  ح�شني  علي  الأدي��ب 

الأر�ش(. 
�شمن  كاظم  حم�شن  �شباح  الكاتب  واختري 

اأف�شل 100 �شخ�شية عربية من قبل احتاد 
منظمات ال�شرق الأو�شط للحقوق واحلريات 
املعموري  ناجح  الكاتب  واختري  فرن�شا،  يف 
العراق  يف  ��اب  وال��ك��تاّ الأدب����اء  احت��اد  رئي�ش 
ال�شخ�شية الثقافية العاملية من قبل جمموعة 

ال���ف���ن���ي وال���ث���ق���ايف 
العراقي 2019

ن���ظ���رة
يف امل�شهد

ج�ائز الثقافة والفن�ن

قحطان جا�شم ج�اد
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لل�شحافة  الربيطانية  ج��ورن��ال(  )كا�شيل 
والإعالم. وفازت م�شرحية )ت�شابه اأ�شماء( 
لعلي عبد النبي الزيدي واإخراج عبد العزيز 
مهرجان  يف  ن�ش  اأف�شل  بجائزة  اأو�شنوك 
)م�شرح بال اإنتاج( يف الإ�شكندرية، وح�شل 
العراق على ثالث ميداليات دولية يف معر�ش 

دبي للطوابع لل�شحفي كرمي �شربي.
ج�ائز الإبداع العراقي

الإب���داع  ج��وائ��ز  الثقافة  وزارة  وزع��ت  كما 
الروائية  م��ن:  كل  عليها  وح�شل  العراقي، 
والناقد  ال��رواي��ة،  حقل  يف  ه��ادي  مي�شلون 
���ش��ال��ح ه��وي��دي يف ح��ق��ل ال��ن��ق��د الأدب����ي، 
ال�شعر،  حقل  يف  ح�شن  ���ش��الح  وال�����ش��اع��ر 
التاأليف  حقل  يف  النبي  عبد  علي  والكاتب 
يف  املطريي  الفقار  ذو  واملخرج  امل�شرحي، 
حقل ال�شينما عن فيلمه )ل تخربوا اأجنيليا 

جويل(.
موؤيد حم�شن،  الفنان  فاز  الت�شكيل  يف حقل 
الدكتور عبدالر�شا  العربي  ويف حقل اخلط 
واث��ق  امل�شور  الفوتغراف  حقل  ويف  بهية، 
فرات  الكرافيكي  الت�شميم  ويف  اخلزاعي، 

جمال. 
يذكر اأن جائزة الإبداع العراقي قد انطلقت 
بخم�شة  وكانت   201٥ عام  الأوىل  بدورتها 
وم��ع��رف��ي��ة ومببلغ  وف��ن��ي��ة  ث��ق��اف��ي��ة  ح��ق��ول 
تو�شيع  اإىل  ال��وزارة  و�شعت  دولر،   )٥000(
ومن  احل��ق��ول  ناحية  م��ن  �شنويًا  اجل��ائ��زة 
دورتها  يف  و�شلت  اأن  اإىل  امل��ادي��ة  الناحية 
الرابعة اإىل )9(، ومببلغ مادي قدره ع�شرة 
النحت  ع��ن  ف�شاًل  ع��راق��ي،  دي��ن��ار  ماليني 
التجريدي امل�شنوع من مادة الربونز ووثيقة 

اجلائزة..
من اجلوائز العراقية الأخرى: منحت جمعية 
العلمي  البحث  ج��ائ��زة  العاملية  ���ش��ورب��ات��و 
للدكتور ن�شال حاج دروي�ش خلدمته الكبرية 
يف الرتاث والثقافة والتاريخ الكردي، وفازت 
ج��وائ��ز يف مهرجان  ب��ث��الث  ب��اب��ل  ج��ام��ع��ة 
اأحمد  امل��خ��رج  ف��از  كما  اجلامعي،  امل�شرح 
لل�شباب،  �شحفي  عمل  اأف�شل  بجائزة  عابد 

واملخرج �شياء جودة بجائزة اأف�شل فيلم يف 
العراق  وح�شل  للوثائقيات.  لندن  مهرجان 
واأديب  �شاعر  م�شابقة  يف  جوائز  ثالث  على 
التي تقيمها موؤ�ش�شة النيل والفرات، اإذ فاز 
يف  طه  واأحمد  الدرا�شات  يف  املرقب  ع��الء 
التاأليف  يف  داخل  وعزيز  امل�شرحي  التاأليف 
بجائزة  �شامل  �شذى  الفنانة  وفازت  الدبي، 
ال��دويل   4×4 م��ه��رج��ان  يف  ممثلة  اأف�����ش��ل 
للم�شرح يف تون�ش، ومنحت منظمة التحرير 
للكاتب  والعلوم  الثقافة  و�شام  الفل�شطينية 
الراحل خالد علي م�شطفى مل�شاهمته بدعم 
الق�شية الفل�شطينية، وفاز العراق بجائزتي 
جلنة التحكيم ملجل�ش الوزراء العرب، وهما 
حممد  للمخرج  ال��ع��راق��ي  التميز  ج��ائ��زة 
�شلمان، ول�شبكة العالم العراقي عن فيلمها 

)قلب العرب(.
ج�ائز الأدباء ال�شباب

ال��ع��راق  ��اب يف  وال��ك��تاّ الأدب�����اء  وزع احت���اد 
ح�شن  بال�شعر  فيها  وف��از  لل�شباب  ج��وائ��زه 
ويف  زي��د،  وعمر  رهيف  علي  وح�شن  �شامي 
وعبد  الزبيدي  ح��وراء  من  كل  ف��از  الق�شة 
اهلل الب�شري وميثم اخلزرجي. ويف الرواية 
فاز  امل�شرح  ويف  رهيف،  علي  �شمية  ف��ازت 

عالء كويل.
ومنحت م�شرحية )اململكة الزرقاء( جائزة 
امل�شرح  مهرجان  يف  متكامل  عمل  اأف�شل 
م�شرحية  ف���ازت  ك��م��ا  الأردين،  امل��در���ش��ي 
الثانية  باجلائزة  البحر(  )حورية  الأطفال 
وفاز  عمان،  يف  الإنكليزية  اللغة  لأوملبياد 
ال�شاعاتي  لناجي  ال��رح��الت  اأدب  بجوائز 
لل�شاعر  والثانية  الأوىل  كرمي  زهري  من  كل 
د.ح�����ش��ن ع��ب��د را���ش��ي و د.ح��ل��م��ي حممد 
القاعود، كما فاز فيلم املخرج قتيبة اجلنابي 
فيلم  اأف�شل  بجائزة  العابرين(  )ق�ش�ش 
الدولية  الأفالم  روائي جتريبي يف مهرجان 
نهابة  ح�شني  ال�شاعر  وح�شل  ل��ن��دن،  يف 
املركزالأول عن م�شاهمته يف مهرجان  على 
وح�شل  روم���ا،  يف  ال��راب��ع  ال���دويل  ال�شعر 
على  القي�شي  حم��م��ود  ال��ع��راق��ي  ال��ب��اح��ث 

تطوير  يف  مل�شاهمته  الياباين  ال�شرق  و�شام 
مركز  ومنح  اليابانية،  التعليمية  الدرا�شات 
للنقاد كل  لعام 2019  الثقايف جوائزه  النور 
اخلويلدي  ود.زه���ري  دروي�����ش  د.خ�شري  من 

وعبري يحيى.
بردي  بهنام  زه��ري  العراقي  القا�ش  وف��از 
الأدب��ي��ة  ن��ع��م��ان  ن��اج��ي  م�شابقة  ب��ج��ائ��زة 
يف  ج��وائ��ز  بثالث  ال��ع��راق  وف��از  اللبنانية، 
يف  والتلفزيون  ل��الإذاع��ة  العربي  املهرجان 
لقناة  )دي���ن���ار(  ل��ربن��ام��ج  الأوىل  ت��ون�����ش، 
ال��ع��راق��ي��ة والأخ������رى ل��ق��ن��اة ك���رب���الء عن 
ملقدمته  وجائزة  الأب���واب(  )خلف  برنامج 
زه���راء ف���وزي، وف��از امل��خ��رج مهند خمتار 
اإيطاليا  مهرجان  يف  فيلم  اأف�شل  بجائزة 
لالأفالم الق�شرية عن فيلمه )�شعداء معًا(، 
بالتعاون  امل�شرية  احلرية  جريدة  ومنحت 
لالإبداع  ال��دويل  الإ�شكندرية  مهرجان  مع 
جائزتها للق�شة الق�شرية للناقد الأكادميي 
حيدر الأ�شدي عن ق�شته )ن�شاء من ورق(، 
وفاز الناقد وال�شاعر العراقي الدكتور علي 
يف  العوي�ش  �شلطان  بجائزة  العالق  جعفر 
حيفا(  )�شارع  فيلم  فاز  كما  ال�شعر،  حقل 
ملهرجان  فيلم  اأف�شل  بجائزة  حيال  ملهند 
الفيلم  وف��از  اجلنوبية،  ك��وري��ا  يف  بو�شان 
ممثل  واأف�شل  خمرج  اأف�شل  بجائزة  نف�شه 
وح�شد  ال�شينمائي،  القاهرة  مهرجان  يف 
جوائز  ثالث  اجليزاين  اإح�شان  الفوتغرايف 
والدبلوم  �شربيا(  مهرجان  )ذهبية  عاملية 
للفن  اأملانيا  يف  الأول  واملركز  للفن،  العايل 
فونو  ب��ت�����ش��ريك  م�����ش��اب��ق��ة  ال��ف��وت��غ��رايف يف 
الثقافة  وزارة  وم��ن��ح��ت  م��اي�����ش��رت���ش��اف��ة. 
الإماراتية �شعفتها الذهبية للمخرج العراقي 
وح�شد  الفنية،  جلهوده  تثمينًا  زكي  فالح 
ال�شاعر با�شم فرات جائزة ال�شلطان قابو�ش 
لأدب  املخ�ش�شة  والآداب  والفنون  للثقافة 
حممود  الفنان  فرقة  وح�شلت  ال��رح��الت، 
اأبو العبا�ش مل�شرح الطفل على خم�ش جوائز 

رفيعة يف مهرجان الطفل العربي بالإردن. 
ملتقى  بجائزة  ال�شباعي  علي  القا�ش  وفاز 

فيلم  وح�شل  الق�شرية،  للق�شة  النيل  ابن 
الأخ���ري(  امل��خ��رج ح��ي��در خ�شري )ال��رم��ق 
�شفاق�ش  ملهرجان  الذهبية  اجلائزة  على 
الإيطايل  العراقي  املخرج  ومنح  التون�شي، 
امللتقى  ج��ائ��زة  ر���ش��ي��د  ح��ي��در  اجل��ن�����ش��ي��ة 
)اأوروب��ا(  فيلمه  عن  بالقاهرة  ال�شينمائي 
فيلم  وف���از  دولر،  األ���ف  خم�شون  وق��دره��ا 
�شعيد(  م��ي��الد  )ع��ي��د  دح���ام  ليث  امل��خ��رج 
يف  في�شتا  م��ك��ورت��و���ش  م��ه��رج��ان  ب��ج��ائ��زة 
بريو، كما فاز الفنان الدكتور منا�شل داود 
يف  ممثل  واأف�����ش��ل  ن�ش  اأف�����ش��ل  بجائزتي 
الب�شرة  يف  امل�شرحي  املونودراما  مهرجان 
��ة، وف��ازت  ال���ذي رع���اه ال��ف��ن��ان ن�شري ���ش��ماّ
مهرجان  بجائزة  هوار  وفرقة  بابل  جامعتا 
ال�شبابي،  للم�شرح  ال���دويل  ال�شيخ  ���ش��رم 
وثاب  للمخرج  زائد(  )�شفر  فيلم  فاز  كما 
بانوراما  ملهرجان  الثالثة  باجلائزة  ال�شكر 
باجلائزة  وف��از  تون�ش،  يف  الق�شري  للفيلم 
فيلم  ثالثة(  يف  )ثالثة  ملهرجان  الذهبية 
العامري  مرت�شى  للمخرج  )م��ع��زوف��ت��ي( 
حل�شن  ال�شوداء(  )العد�شة  لفيلم  والف�شية 
اأبو �شامة، وذهبت الربونزية لفيلم )اأعطني 

فر�شتي( لعمر يا�شني.
امل�شتقلة  ل��الأف��الم  ل��ن��دن  م��ه��رج��ان  وم��ن��ح 
�شعيد  حممد  علي  امل��خ��رج  لفيلم  جائزته 
مهرجان  ويف   ،)980 )م��و���ش��ل  امل��و���ش��وم 
فيلم  ف��از  الب�شرة  يف  ال�شينمائي  القمرة 
)الرتل( ملخرجه رائد �شلمان باملركز الأول، 
ملخرجه  الأخ��رية(  )الر�شالة  فيلم  والثاين 
)دك��ت��ور  فيلم  وال��ث��ال��ث  ع��ل��ي،  عبد  م��الك 

حمودي( لهادي املاهود.
م�شرحية  جوائز  بثالث   2019 ع��ام  وختم 
الأوىل للفنان رائد حم�شن كاأف�شل ممثل يف 
مهرجان قرطاج امل�شرحي بتون�ش، والكاتب 
اأف�شل ن�ش يف  علي عبد النبي فاز بجائزة 
م�شرحية  ح�شلت  فيما  نف�شه،  املهرجان 
اأف�شل عر�ش  ال�شودة( على جائزة  )�شاعة 
متكامل يف مهرجان امل�شرح الدويل يف اأربيل 

للمخرج �شنان العزاوي.
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واأبعاد  جيله  عن  نتكا�شف  احل��وار  ه��ذا  يف 
اأعماله الفنية: 

البنائية  الهند�شية  ال�شرب من  * ملاذا هذا 
يف عامل الفن التجريدي؟

ه��ذا  ال�����ش��ري��ف��ة،  الكعبة  جل��م��ال  ذه��ل��ت   -
ت�شكيل  اأجمل  ه  اأع��داّ ال��ذي  اجلميل،  املعمار 
ه��ن��د���ش��ي يف ال���ع���امل. وب��ع��ي��دًا ع��ن امل��اأث��ور 
ب��الأ���ش��ود  واه��ت��م��ام��ي  تعلقي  ج���اء  ال��دي��ن��ي 
والأبي�ش منذ طفولتي، اإذ كنت اأف�شل دائمًا 
الأف����الم ب��الأ���ش��ود والأب��ي�����ش على الأف���الم 
امللونة، وكذلك يف الت�شوير. تكنيك الأ�شود 
والأبي�ش كان بالن�شبة يل هو احلقيقة، وهذا 
العمل املرفق �شنة 19٦٥ اأكريلك على الورق 
عنوانه  والثاين  دينية"  "منا�شك  وعنوانه 
يعي  ممن  كنت   ،19٦٥ �شنة  "ال�شحراء" 
ُبعَدي  يف  تكمن  الفن  جماليات  اأن  مت��ام��ًا 

الدال واملدلول، واأود اأن اأ�شاأل هنا عن كيفية 
اللتزام مبعايري ذائقة املتلقي.

عن  البحث  نحو  تتجه  اأع��م��ايل  اأغ��ل��ب  اإن 
اجل��م��ال امل��خ��ف��ي م��ع��ت��م��دًا ع��ل��ى م��ف��ردات 
جتدين  وهنا  امللمو�ش،  ال��واق��ع  يف  م��وج��ودة 
فاأنا  ال�شيء،  بع�ش  متطرفًا  املتلقي  نظر  يف 
املنجز  اأعماق  الغور يف  للمتلقي خيار  اأترك 

ليجد البحث عن املدلول. 
تعيد  اأن  التجريدية  للمدر�شة  ميكن  هل   *
توظيف الفن التاريخي كال�شومري والآ�شوري 

والبابلي بو�شفه جزءًا من هوية عراقية؟
- نعم، ذلك ممكن، فالعراق مبا فيه من كنوز 
اجل��ذور،  عميقة  تاريخية  واأ�شالة  معرفية 
الفنان  روحية  على  تاأثري  لها  يكون  اأن  لبد 
يف  هناك  التجريدي،  الفن  خا�ش  وبنحو 
بع�ش احلالت اأعمال جتريدية من الناحية 

والآ�شوريون  ال�شومريون  لنا  تركها  ال�شكلية، 
ولكن،  وغريها  والر�شائل  الطينية  كالرقم 
الغاية  هل  اأوًل،  نف�شي  واأ�شال  قلياًل  اأتوقف 
من العمل الفني التو�شل اإىل هوية عراقية؟ 
هنالك  �شحيح  متقاربًا،  اأ�شبح  الآن  العامل 
والتقاليد  ال��ع��ادات  يف  خمتلفة  جمتمعات 
واملفاهيم والثقافة، اإل اأننا جند يف النهاية 
اأن ثمة همومًا اإن�شانية تربطنا ببع�شنا، ومبا 
لتقدمي  اأهاًل  نف�شه  يجد  الت�شكيلي  الفن  اأن 
احللول واملعاجلات، اإذن لبد من اأن النتاج 
فاأنا  التجريدي  الفن  اأما  متقاربًا،  �شيكون 
والجتاهات  املدار�ش  اأك��رث  اأج��ده  �شخ�شيًا 
ال��وح��دات  م��ن  لال�شتفادة  ت��اأه��ي��اًل  الفنية 

والعنا�شر التاريخي. 
* ما الذي خلاّفه جيلك الفني من اإرث ميكن 
اأن ي�شار اإليه يف اإعادة تاريخ الفن العراقي؟

 - يعداّ جيل ال�شتينات من القرن املا�شي اأحد 
املكونات احلقيقية واملهمة يف تر�شيخ وتعميق 
الت�شكيلي  وال��ف��ن  عامة  الثقافة  يف  ال��روؤي��ا 
فنية  جماعات  تكونت  فقد  خ��ا���ش،  ب�شكل 
على  وال��ث��ورة  وال��ت��ط��ور  التغيري  اإىل  ت��دع��و 
القدمية  وامل��ف��اه��ي��م  الأك��ادمي��ي��ة  التقاليد 
جماعة  وكانت  واملعا�شر،  باجلديد  والتاأثر 
وكنت  اجل��م��اع��ات  ه���ذه  اأوىل  امل��ج��ددي��ن 
ع�شوًا موؤ�ش�شًا فيها، اإذ كان عن�شر املغامرة 
اجلديدة،  ال��روؤي��ا  جماعة  وكذلك  يجمعنا 
م اأهم  لهذا ومن وجهة نظري فاإن جيلنا قداّ
الثورة  مكونات  من  رئي�شي  ومكون  عن�شر 
األ وهو عن�شر املغامرة، كما فتح  الثقافية، 
الطريق اأمام الأجيال امل�شتقبلية لك�شر طوق 
املتعارف  التقاليد  على  اخلوف من اخلروج 
وخامات  م��واد  ا�شتعمال  مثاًل  خ��ذ  عليها، 

غ��ري��ب��ة ع��ن اجل��م��ه��ور وامل�����ش��اه��د يف ذل��ك 
والأل��وان هي  الفر�شاة  الوقت يف وقت كانت 
م��ف��ردات  ا�شتعمال  ال��وا���ش��ط��ة، 
اأ�شبحت  واق��ع��ن��ا  يف  م���وج���ودة 

جزءًا من مكونات اللوحة.
* يبدو خطاب اللوحة التجريدية 
بعيدًا عن ذهنية املتلقي العربي، 

هل هذا الت�شور �شحيح؟ 
- نعم، �شحيح اإىل حد ما ولي�ش 
كان  الأحيان  بع�ش  ففي  دائمًا، 
قا�شيًا  امل�����ش��اه��د  اأو  اجل��م��ه��ور 
الأح���ي���ان  ب��ع�����ش  ب��احل��ك��م يف 
اأو  الفنان،  اإىل  امل�شيء  بالكالم 
الفني،  العمل  على  ب��الع��ت��داء 
الآخ���ر  البع�ش  ك���ان  وبالعك�ش 
وبع�ش  واملهند�شني  املتلقني  من 
املثقفني يتفهمون جمالية اللوحة 
الهتمام  ومينحونها  التجريدية 
تطور  الهتمام  وبع�ش  ال��ك��ايف، 
اإىل  "اقتناء"، وال�شبب يعود  اإىل 
ومفاجاأة  التجريد  ظهور  بداية 
التجريدية،  باللوحة  اجلمهور 
ها البع�ش الآخر غريبة عن جمتمعنا  اإذ عداّ
ال��ذي امتد  ب��داي��ة، وك��ان اجل��دال ال�شحي 
ع���ق���ودًا ع���دة يف اأي��ه��م��ا اأه����م؛ ال�����ش��ك��ل اأم 
عربيًا  التجريد  ظهور  بداية  اإن  امل�شمون؟ 
كان يف العراق واملغرب يف منت�شف �شتينات 
�شائر  يف  معروفًا  يكن  ومل  املا�شي  القرن 

بلدان العامل العربي. 
واأن��ت  وجمالها  الدللة  بعامل  تفكر  كيف   *

تفرت�ش القما�شة البي�شاء اأمامك؟
- �شاأتكلم هنا عن نف�شي فقط، لأن تعاملي 
عند  الآخ��ري��ن،  عن  يختلف  قد  اللوحة  مع 
و�شع القما�ش اأمامي كنت قد ر�شمت اللوحة 
اأف��ع��ل ومل��اذا،  واأع���رف ج��ي��دًا م��اذا  م�شبقًا 
باإفراغ  اأبداأ  اأنني  تعبريًا  والأ�شح  واحلقيقة 
اللوحة من حمتواها ال�شناعي، وهكذا اأبداأ 
ولكن  خطوة،  بعد  خطوة  اأفعله  ما  مبعرفة 
"النفعال  ب�  اأ�شميه  ما  هناك  العمل  اأثناء 
ياأخذ يف بع�ش الأحيان م�شاحة  الآين" وقد 

مهمة من اللوحة لأنه يعربِّ عن الدواخل وعن 
املحيط وتاأثريه يف الفنان .

* من هم التجريديون الذين اأ�ش�شوا خطابًا 
جماليًا يوؤثر يف الأجيال الالحقة؟

ال��ت��ح��ول  ب����داأ  ���ش��ع��ي��د  اآل  ���ش��اك��ر ح�����ش��ن   -
وراف��ع  ال�شتينات،  نهاية  يف  التجريد  اإىل 
رجوعه  بعد  ال�شبعينات  بداية  يف  النا�شري 
ب�شبب  الفنانني  هذين  تاأثري  الربتغال،  من 
اأن��ه��م��ا ك��ان��ا اأ���ش��ت��اذي��ن يف م��ع��ه��د ال��ف��ن��ون 
اجلميلة، وكان هناك فنان مهم ومتفرغ يف 
اجلميعي.  �شالح  هو  ال�شبعينات  منت�شف 
الفنون  معهد  يف  الكرافيك  ف��رع  يف  العمل 
هذا  يف  تخرج  اإذ  ج��دًا،  مهمًا  كان  اجلميلة 
هناء  الفنانة  منهم  مهمون  فنانون  املعهد 
اجلبار  عبد  وحيان  اأحمد  ومظهر  اهلل  مال 

وعمار داود وغريهم.
الأم��ري  عبد  عا�شم  الفنان  عنك  اأجن��ز   *  
كتابًا مهمًا، كيف وجدت تو�شالته املعرفية؟ 
- الفنان الناقد عا�شم عبد الأمري تناول يف 
"غواية الالمعنى" باإيجاز �شخ�شيتي  كتابه 
وتفاعلي مع التجريد وانتمائي له، وقد اختار 
زاوية مهمة هي الزاوية الفل�شفية ليحكي عن 
اأن  ا�شتطاع  وقد  وتاريخيًا،  فل�شفيًا  التجريد 
يجد يل مكانًا وم�شاحة خا�شة بي ليخرج لنا 
بحقيقة اأن جتريديتي تنتمي لعاملي اخلا�ش 
اجلميع  مع  ومرتبطة  ال�شكلية  الناحية  من 
الفنان  قَدَمه  ما  اإن  الفل�شفية.  الناحية  من 
تقدمي  بل  نقدًا  يكن  مل  الأم��ري  عبد  عا�شم 

فل�شفي حتليلي عام .
اخلا�شة  الفنية  م�شاريعك  ع��ن  حدثنا   *  

وامل�شرتكة يف امل�شتقبل القريب؟ 
يف  معر�ش  اإقامة  القريبة  م�شاريعي  من   -
وه��ن��اك م�شروع  ع��م��ان،  واآخ����ر يف  ب���ريوت 
عمان،  يف  املقبل  ال��ع��ام  ب��داي��ة  يف  م�شرتك 
ون�شاط م�شرتك يف دبي قريبًا، اأما امل�شروع 
لإجناز  اليومي  وعملي  توا�شلي  فهو  الأه��م 
اأعمال  اإجن��از  على  والعمل  كبرية،  اأع��م��ال 
به  مي��ر  ال���ذي  ال�شعب  ب��ال��واق��ع  مرتبطة 
يف  املعر�ش  ه��ذا  تقدمي  و�شيكون  ال��ع��راق، 

بغداد وعمان. 

منذ زمن بعيد و�صامل الدباغ، الفنان ال�صتيني، يتميز بلونه الفني 
وطابعه الهند�صي، قدم ع�صرات املعار�س الفردية وامل�صرتكة، 

وخا�س غمار الفن وخطط للوحته اأن تعتمد اللون الأ�صود متاأثرًا 
بجوانب روحية ونف�صية. 

 

نات  م اأهم مك�ِّ جيلنا قدَّ
الث�رة الثقافية

 �شامل
الدباغ:

الفنان
حاوره: خ�شري الزيدي
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به  افتتحت  ك��رن��ف��اًل  ت��ون�����ش  ���ش��وارع  و���ش��ه��دت 
ال�شارع،  م�شرح  عرو�ش  عن  ف�شاًل  الفعاليات، 
والندوات  اخل�شبة،  على  امل�شرحية  والعرو�ش 

والور�ش الفنية. 
الدكتور  الفنان  حدثنا  املهرجان  تفا�شيل  عن 

هارف" قائاًل: علي  "ح�شني 
ب�شمة عراقية

ع��راق��ي  وف���د  ي�شعها  اأخ����رى  ع��راق��ي��ة  ب�شمة 
مهرجان  يف  اأ�شخا�ش  ق��وام��ه)9(  ر(  )م�شغاّ
نياپولي�ش الدويل مل�شرح الطفل يف دورته ال�رابعة 
الأول  ك��ان��ون  منت�شف  عقدت  التي  وال��ث��الث��ني 
النوعي  التخ�ش�شي  املهرجان  هذا  املن�شرم، 

الطفل  م�شرح  مهرجانات  اأه��م  من  ُيعد  ال��ذي 
دوراته  يف  ي�شتقطب  اإذ  ودوليًا،  واإقليميًا  عربيًا 
فرقًا م�شرحية حمرتفة وعرو�شًا م�شرحية عالية 
واآ�شيا  وافريقيا  اأوروب���ا  من  الإب��داع��ي  امل�شتوى 

واأمريكا.
اأحدهما  عمل،  فريقي  من  تاألاّف  العراقي  الوفد 
كان ميثل ق�شم رعاية الطفولة بالعتبة احل�شينية 
برئا�شة الأ�شتاذ حممد احل�شناوي رئي�ش الق�شم، 
والآخر كان ميثل املركز الثقايف العراقي للطفولة 

عبد  زينب  )د.  ي�شم  كان  وال��ذي  الدمى  وفنون 
علي  وح�شني  الركابي  جواد  علي  والفنان  الأمري 

هارف(.
�شاركت فرقة )ق�شم رعاية الطفولة( مب�شرحية 
برباعة  كتبها  التي  الأ�شنان(  وعيادة  )طربو�ش 
فنية وتربوية و�شام القريني واأخرجها باحرتافية 
عالية املبدع ميثم البطران وقدمها فريق متثيلي 
ال�شفار،  واأحمد  ال�شايف،  )ك��رار  منهم  مبدع 
وقد  القريني(.  و�شام  البطران،  ميثم  وو�شام 
اأدواره��م برباعة وخفة، كما لعب  املمثلون  اأجاد 
بع�ش املمثلني اأكرث من دور بنجاح لرت�شيق فريق 
تون�ش  اإىل  طويلة  �شفر  رحلة  قطع  ال��ذي  العمل 
وبكفاءة  باإخال�ش  العراقي  الإب��داع  لواء  حاماًل 

وم�شوؤولية عاليتني.
العمل  جانب  اإىل  ه��ارف:  علي  د.ح�شني  وتابع 
للطفولة  الثقايف  املركز  لوفد  كانت  امل�شرحي 
اأخ����رى، فقد  فاعلة  اإ���ش��ه��ام��ات  ال��دم��ى  وف��ن��ون 
ثقافية  حما�شرة  الأم���ري  عبد  زينب  د.  األ��ق��ت 
)م�شرح  بعنوان  العلمية  الندوات  حمور  �شمن 
العمرية(،  وحدوده  امل�شطلح  اإ�شكالية  النا�شئة؛ 
ا�شتقطبت  بامتياز  ناجحة  حما�شرة  كانت  وقد 
امل�شاركة  الفرق  من  وامل�شرحيني  النقاد  ح�شور 
واأثارت نقا�شات عالية امل�شتوى ونالت ا�شتح�شان 
اجلميع. ي�شيف هارف: ا�شطلعُت بتاأطري ور�شة 
التي انخرط فيها  النا�شئة(  الكتابة مل�شرح  )فن 
امل�شرحية  الفنون  معهدي  طلبة  من  )متدربون( 
بتون�ش وكان الفنان )علي جواد الركابي( فاعاًل 

يف م�شاركته بور�شة )دمى املاريونيت(.
اجلائزة الأهم

املهرجان  يت�شمن  قال هارف: مل  اجلوائز  وعن 
والتحكيم،  الت�شابق  نظام  اعتماده  لعدم  جوائز 
وافر  ن�شيب  للعراق  لكان  كذلك  الأم��ر  كان  ولو 
باجلائزة  ف��از  العراقي  العر�ش  لكن  ذل��ك،  يف 
الأهم وباملكافاأة الأجمل، اإذ فاز باإعجاب جمهور 
القاعة  بهم  ت  غ�شاّ الذين  تون�ش  من  الأط��ف��ال 
)قرابة 700 متفرج( تفاعلوا ب�شكل كبري ومفرح 
مع املمثلني وجمريات العر�ش وكافاأوه يف النهاية 

بالت�شفيق احلار و�شيحات الإعجاب.
تربويًا  خطابًا  تبنى  ممتعًا  تعليميًا  عر�شًا  كان 
�شحيًا موجهًا لالأطفال )علينا اأن نعتني ب�شحة 

اأ�شناننا وحمايتها من الت�شو�ش( وباأ�شلوب م�شواّق 
التمثيل  الإمتاع الذي حتقق بعنا�شر  وبكثري من 

والأزياء واملو�شيقى التي �شاحبت الأنا�شيد.
اأم���ا وف���د امل��رك��ز ال��ث��ق��ايف ال��ع��راق��ي ف��ق��د حقق 
ح�شورًا لفتًا اأ�شادت به اإدارة املهرجان والوفود 
ديدن  فهذا  طبعًا،  بغريب  هذا  ولي�ش  امل�شاركة، 
الثقافية  املحافل  يف  املبدعني  م��ن  العراقيني 

الدولية.
طرب��س وعيادة الأ�شنان!

التعليمي(  ب���)امل�����ش��رح  ي�����ش��م��ى  م���ا  اإط�����ار  يف 
فرقة  ق��دم��ت  التعليمية(،  امل����واد  و)م�����ش��رح��ة 
للعتبة  التابعة  وتنميتها(  الطفولة  رعاية  )ق�شم 
احل�شينية م�شرحية )طربو�ش وعيادة الأ�شنان( 
�شمن فعاليات مهرجان نيابولي�ش، علينا حماية 
اأ�شناننا من الت�شو�ش والدفاع عنها وعن �شحتها 
اأن  قبل  الأ�شنان  وفر�شاة  املعجون  اإىل  باللجوء 
الأ���ش��ن��ان،  طبيب  ع��ي��ادة  اإىل  للذهاب  ن�شطر 
تكون  اأن  قبل  بها  ونعتني  اأ�شناننا  على  نحافظ 
و�شل  اإذا  ول�شيما  اآلم،  م��ن  وخيمة  العواقب 
الأمر اإىل القلع الذي يكون اآخر الدواء والعالج. 
الكاتب  مها  الطبية )ال�شحية( قداّ املعلومة  هذه 
و�شام القريني يف اإطار حكائي ظريف ومبعاجلة 
مثرية  فانتازية  �شخ�شيات  عرب  م�شوقة  درامية 
تنوعت  وبحوارات  والإبهار،  والإعجاب  لالنتباه 
الر�شائل  لإي�����ش��ال  و�شياغاتها  ا�شكالها  يف 
امل�شتهدف  اجلمهور  اىل  وال�شحية  ال��رتب��وي��ة 
على وفق م�شتويات اإدراكهم وقامو�شهم اللغوي، 

�شخو�شه  )اأن�شنة(  عملية  يف  الكاتب  ب��رع  لقد 
الفانتازية )الفر�شاة وال�شن الطاحن والت�شو�ش( 
واإدخ����ال����ه����ا يف مت���ا����ش���ات درام����ي����ة حم��ت��دم��ة 
)الطفل  الب�شرية  ال�شخو�ش  م��ع  )ك��وم��ي��دي��ا( 
طربو�ش والأب والطبيب( لتو�شع لحقًا يف اإطار 
وفق  على  الگروت�شكية  احلركية  املعاجلات  من 
معاجلة املخرج ميثم البطران الذي اأجاد تاأكيد 
هذه املعاجلات عرب التاأكيد على عنا�شر العر�ش 
دورًا  لعبت  التي  واملو�شيقى  والأك�ش�شوار  ي  )ال��ِزاّ
اأ�شفت طابع  التي  الأغاين  ودراميًا عرب  جماليًا 
الأداء  عن  ف�شاًل  العر�ش(،  على  وامل��رح  اخلفة 
املتلقي  الطفل  خ�شو�شية  مع  املتماهي  التمثيلي 
ال��روؤي��ة  وف��ق  على  املمثلون  عمد  اإذ  وح��اج��ات��ه، 
اإىل  اللجوء  اإىل  الن�ش  مع  املتماهية  الإخراجية 
�شاخرة  ح��الت  خلق  ال��ذي  الكروت�شكي  الأداء 

وم�شحكة اأ�شاعت جوًا من املرح والفرح. 

 

افتتح مهرجان "نيابولي�س" الدويل مل�صرح الطفل بدورته الرابعة والثالثني يف 
مدينة نابل التون�صية مب�صاركة العراق واجلزائر واملغرب وم�صر ولبنان وفل�صطني 
والبحرين واإيطاليا واإ�صبانيا واأمريكا وتايوان. الوفد العراقي كان حا�صرًا وبقوة 

واأبهر احلا�صرين بالن�صاطات والفعاليات التي �صارك بها يف املهرجان،

يف نياپ�لي�س ت�ن�س اخل�شراء
ب�شمٌة اإبداعية وح�ش�ٌر م�شرحي 

عراقي لفت
اأحمد �شمي�شم 
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اأنا مطرود من جنَتْي 
الأدب وال�شحافة

يف كتاباته الأدبية وال�صحفية 
جنده دائمًا مايرتدي زّي 
البطل، وحني تلتقيه حلو 
ل،  املع�صر، واجللي�س الذي ليمُ
يتنف�س وتتنف�صه النا�س، 
احلا�صر واإن غاب،  "�صربة 
جزاء" ل تخطئ الهدف، 
عنوان  جزاء" هو  "�صربة 
عموده الثابت يف جريدة 
العراق، الذي قال عنه الراحل 
مدين �صالح اإنه "اأف�صل عمود 
يف ال�صحافة العراقية "، لكنه 
يف الواقع عك�س ماذكرنا، 
بعيد عن املجال�س كاره وبعنف 
ملواقع التوا�صل الجتماعي، 
ل مقهى ياأويه، ل احتاد اأدباء 
يغريه، مطّلقًا بالثالث الظهور 
يف التلفاز، عانينا كثريًا حتى 
نلتقي به لننعم مبائدتي الطعام 
والكالم "اأنا والزميالن �صالح 
الدليمي وبالل احل�صناوي"، 
لنلتقي بق�صري قامة فر�س 
وجوده كعمالق يف عاملي الأدب 
وال�صحافة.

اإنه فار�س حوارنا الأديب 
وال�صحايف والإن�صان ح�صن 
العاين الذي وهبنا هذا احلوار 
املمتع: 

حاوره :ي��شف املحمداوي
ت�ش�ير: بالل احل�شناوي

 مادة باأ�شماء م�شتعارة!

ح�شن العاين:
1500
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- ت�شخي�ش دقيق ورائع، وهنا اأقول اإنني كما 
الدنيا  نعمَتي  من  اأج��دادي  جينات  حرمتني 
والآخرة، حرمني اأمراء ال�شحافة الأكادميية 
من  ال�شحافة  ع��ل��ى  م��ت��اآم��ر  اأدي����ب  ب��ذري��ع��ة 
خالل نقلي لغة الأدب اىل الكتابة ال�شحفية، 
لكون  الكبائر،  من  تعد  جرمية  تلك  وبراأيهم 
باأ�شول  تلتزم  ل  راأيهم،  بح�شب  مو�شوعاتي، 
وقواعد ال�شحافة وقوالبها اجلاهزة، وتزامنًا 
مع ذلك النفي الإجباري من دولة ال�شحافة، 
جتدين منفيًا بتع�شف من دولة الأدب، اعتقادًا 
منهم باأين اأكتب ق�ش�شًا �شحفية، كما بنياّ يل 
اأحد كبار نقادنا الذي فوجئ بروعة جماميعي 
ال�شابق  يف  يظنها  ك��ان  ال��ت��ي  الق�ش�شية، 
اأدي��ب��ًا  اأ�شبحت  وب��ذل��ك  �شحفية،  حكايات 
ة ال�شحافة، و�شحفيًا  غريبًا مطرودًا من جناّ
ة الأدباء، لكني اأقولها  غريبًا مطرودًا من جناّ
ب�شدق، ومن غري خجل، اإن ال�شحافة هديف 
فهو  الأدب  اأم��ا  العي�ش،  لقمة  على  للح�شول 
واأن��ا غري  الإب��داع،  ي يف خارطة  هاج�شي وهماّ
بال�شورة  قناعتي  بقدر  الآخرين  باآراء  معني 
اأ�شاع  العاين  اأن  اأعي�شها وهي  التي  احلقيقية 

الثنني من يده. 

الأدب م�صدٌر للبوؤ�س!
اأمل  ال�شحافة،  يف  احلكاية  ا�شتخدامك   •
طه  ومقولة  الأدي���ب،  العاين  ج��رف  من  ياأكل 
توؤكد  لالأدب"  مف�شدة  "ال�شحافة  ح�شني 

ذلك؟
من  والكثري  الأم���ر،  ه��ذا  عليك  اأخ��ف��ي  ل   -
ق�ش�شًا،  ت�شبح  اأن  بالإمكان  ك��ان  مقالتي 
ف��ي��م��ا بعد  ل��ت  اأين ح��واّ وال��دل��ي��ل ع��ل��ى ذل���ك 
اعتمدت  التي  ال�شحفية  اأعمدتي  من  العديد 
ظلمتني  ن��ع��م،  ق�ش�ش،  اإىل  احلكاية  فيها 
يل  �شمحت  الوقت  نف�ش  يف  لكنها  ال�شحافة 
اللحوم،  اب لأ�شرتي منه  الق�شاّ اأمام  اقف  اأن 
اأو اأمام حمل للمالب�ش لأنعم ببدلة جديدة اأو 
لالأدب  وتفرغت  فارقتها  اأين  ولو  عنق،  ربطة 
قابع  بل  الدار،  اأ�شكن هذه  ل  اليوم  لوجدتني 
يف كوخ اأوغرفة م�شتاأجرة، ال�شحافة هي التي 

وهبتني حياة رغيدة ن�شبيًا، فالأدب يف العراق 
م�شدر بوؤ�ش واإدقاع، و�شواهد كثرية ل�شخو�ش 

ورموز مهمة على ذلك يف تاأريخنا الأدبي.

ال�صحافة فقدت نكهتها..
ال�شحافة  اإن حرية  تقول  • يف حوار �شحفي 
يف  اجللو�ش  بحرية  اأ�شبه   2003 ال��ع��ام  بعد 
هل  اليوم  كتاباتك  احلكومة،  و�شتم  املقهى 

جندها �شمن خارطة هذا الو�شف؟
نكهتها،  التغيري فقدت  بعد  الكتابات  - جميع 
فما جدوى اأن تنتقد واحلكومة ل ت�شمع؟ لذلك 
اأراها اليوم غري جمدية، كنا يف النظام ال�شابق 
نبحث عن األف حيلة وحيلة من اأجل د�ش كلمة 
نقد مابني ال�شطور من اأجل اإي�شالها، واأحيانًا 
تاأتي تلك الكلمة مبفعولها، اأما اليوم فعلى كرثة 
مقالت النقد التي ت�شل اىل درجة ال�شتيمة، 
لكنها لالأ�شف ل جتد الأذن امل�شغية من قبل 
ه لها النقد، وكاأن ال�شحفي يكتب  اجلهة املوجاّ
مقالته عن اأحداث دولة اأخرى ولي�شت يف بلده 
العراق، فالطبقة ال�شيا�شية يف واٍد واملواطن يف 
واٍد اآخر، لذلك جتد و�شع ال�شحافة اليوم كما 

و�شفته يف �شوؤالك.
ممن  �شواء  معني  بكاتب  العاين  تاأثر  هل   •
لنف�شه  وج��د  اأن��ه  اأم  جمايليه،  من  اأو  �شبقوه 
قد  فهو  اأح��د،  فيه  ليناف�شه  خا�شًا  اأ�شلوبًا 

يوؤثر ومل يتاأثر؟
- اأن���ا يف امل��ا���ش��ي ك��ن��ت م��ه��وو���ش��ًا ب��ال��رواي��ة 
رغبة  اأية  يل  تكن  ومل  الق�ش�شية،  واملجاميع 
من  ال�شحافة  يف  مايكتب  ع��ل��ى  ب��الط��الع 
قراءة  ت�شتهِوين  مل  بل  حتقيقات،  او  مقالت 
�شواء  باأحد  اأتاأثر  لذلك مل  اإطالقًا،  ال�شحف 
اأنا  وكنا  جايلتهم،  الذين  اأو  �شبقوين  ممن 
العمود  بكتابة  نو�شف  الفرحان  داود  والزميل 
اأ�شلوبه  منا  واح��د  لكل  ك��ان  ولكن  ال�شاخر، 
باأحد، وهذا  اأتاأثر  اإنني مل  اأقول  اخلا�ش، لذا 

لي�ش من باب ال�شتعالء واإمنا هي احلقيقة.
بالعاين؟ تاأثر  • من 

م��ع��ت��ذرًا(..  الإج��اب��ة  م��ن  التهرب  - )ح���اول 
لكن بعد ال�شرار من قبلنا قال: نعم تاأثر بي 
ولكني  املهمة،  ال�شحفية  الأ�شماء  من  العديد 
النجاح  لهم  متمنيًا  ذكرالأ�شماء  عن  اأحتفظ 

يف عملهم. 

حمروم من الدنيا والآخرة!
ملدينة  ووف��اء  اعتزاز  هو  )ال��ع��اين(  لقب   •
اأك���رث من  ي��ك��ون لها  اأن  ب��د  ال��ت��ي ل  )ع��ن��ه(، 
تاأثري يف م�شريتك الإبداعية، ومن حق املتابع 

اأن يعرف ماهياّة ذلك التاأثري؟ 
التي  الفاتنة  لتلك  اأنكر حمبتي وانتمائي  - ل 
اأقولها  لالأمانة  لكن  ب�شحرها،  الفرات  تغازل 
يف  ول��دت  لكوين  بولدتي  تفرح  مل  )عنه(  اإن 
التي  بدرا�شتي  حتفل  ومل  اليو�شفية،  ناحية 
حتى  ول  ب��غ��داد،  م��دار���ش  فيها  علياّ  اأنعمت 
العا�شمة،  ك��رخ  فيه  فني  �شراّ ال��ذي  �شكني  
الذين  اأج��دادي  وراثتي جلينات  اأنكر  لكني ل 
العلي(  العا�شر)خالد  جدي  فذرية  قطنوها، 
انق�شمت اىل فئتني: الأوىل دراوي�ش مت�شوفة 
�شرقة  اىل  جوعهم  دفعهم  ج��ي��اع  وال��ث��ان��ي��ة 
اأوامر  وكانت  البخالء،  املو�شرين  من  الطعام 
الفئتني،  كلتا  اإىل  اأنتمي  ل  اأن  جدي  جينات 
اأ�شوم  ول  اأ�شلي  ل  واأن��ا  وكربت  ن�شاأت  ولهذا 
وم����وازاة  احل���ج،  فري�شة  اأب����دًا  ت��غ��ِرين  ومل 
اأزِن ومل  الدين، وجدتني مل  ملجافاتي فرو�ش 
الأمر  وكذلك  �شَيمي،  من  اخلري  وفعل  اأ�شرق 
احلرام  وجانبت  املنكر  عن  والنهي  باملعروف 
والآخرة  الدنيا  نعمَتي  اأ�شعت  وبذلك  متامًا، 
موؤمنًا برحمة ربي الرحيم العطوف، هذا هو 

التاأثري احلقيقي ملدينة )عنه( بحفيدها.

للعاين اأبوان..!
العلي(  )خالد  اجلد  جينات  اكتفت  هل   •
هنالك  اأن  اأم  ف��ق��ط،  ال��ت��وري��ث  ب��ذل��ك 
من  علينا  خفيت  ق��د  اأخ����رى  اأ����ش���رارًا 

حياة العاين؟
اأنني يف  ورثتها،  التي  الأخ��رى  امل�شيبة   -
ا�شمي  ك��ان  اليو�شفية  ولدت���ي  منطقة 
ه���و) ح�����ش��ن ���ش��ب��ت��ي ف���رح���ان(، ول 
ا�شتداد  حتى  ال���ش��م  ه��ذا  زم��ن��ي 
حينها  لأكت�شف  وع��ي��ي،  ع��ود 
يف  احل��ق��ي��ق��ي  ا���ش��م��ي  اأن 
دف����رت ال��ن��ف��و���ش هو 
)ح�����ش��ن اأح��م��د 

لطيف(، وحكاية اختالف الت�شمية يعود لأمر 
مبثل  �شبي  على  ال��وج��ود  وَي��ه��داّ  ال��ع��ود  ُينِحل 
الذي  خايل  هو  فرحان(  )�شبتي  لأن  عمري، 
�شنة  العمر  من  ويل  والدتي  وفاة  بعد  تبناّاين 
زوجته  اأن  هو  ذل��ك  على  وما�شجعه  واح���دة، 
كانت عاقرًا، فتعهدا برتبيتي واأح�شنا واأجزل 
وال��دي  ب��اأن  للحقيقة  اكت�شايف  لكن  ذل��ك،  يف 
مبنزلة  ك��ان  لطيف(  )اأح��م��د  ه��و  احلقيقي 
طفولتي،  ج�شد  تلقاها  التي  الأوىل  الطعنة 
ب��راءت��ي ه��زًا عنيفًا فاق  ال��ذي ه��ز  واجل���رح 
من  امل�شوهة  ال�شورة  تلك  حتمل  على  قدرتي 
الذي  ��ب  وامل��ركاّ املربك  امل�شهد  فكان  حياتي، 
باأبوين  الإجباري  مي  تنعاّ هو  طفولتي  عا�شته 
اأحدهما طارئ يف حياتي وهو والدي احلقيقي 
والآخ��ر هو من جاهد  اأنعم برتبيته،  الذي مل 
وبذل النفي�ش من اأجل تربيتي ، لكنه طارئ يف 
احلادثة  تلك  تكون  وقد  الأب��وي،  الن�شب  �شلة 
العاين  �شخ�شية  تكوين  يف  الأ�شا�ش  احلجر 

احلالية.
ما  لنعرف  الأج���داد  من  ماورثته  لنرتك   •
والق�شة  ال��رواي��ة  م��ن  انتقالك  وراء  ال�شر 

الق�شرية اإىل عامل ال�شحافة؟
اأو  ال��رواي��ة،  من  اأنتقل  مل  احلقيقة  يف  اأن��ا   -
مل  ف��اأن��ا  ال�شحافة،  اإىل  حت��دي��دًا،  الق�شة 
ك��اأدي��ب،  احلقيقية  هويتي  ع��ن  اأت��ن��ازل  ول��ن 
موقف  ويل  متقدمة،  عمرية  مرحلة  واإىل 
م�شاد  لل�شحافة، لكن يف العام 197٦ ُعينت 
كم�شوؤول ق�شم يف جريدة العراق، وبحكم ذلك 
ال�شحفية،  الكتابة  يف  الغو�ش  حاولت  العمل 
دفعني  كتبت  مل��ا  العمل  زم���الء  وا�شتح�شان 
واإمن��ا  له  حبًا  لي�ش  العمل،  ه��ذا  لال�شتمرار 

اتخذته كم�شدر رزق ل اأكرث.

اأديب متاآمر على ال�صحافة!
مل��و���ش��وع��ات��ك  امل��ت��اب��ع  ي��ج��ع��ل  م���ا  • وه����ذا 
امتداد  جوهرها   يف  اأن��ه��ا  ي�شعر  ال�شحفية 
"نفنوف" ال�شحافة،  خليال ق�ش�شي يرتدي 
هل  الت�شنيف،  حرية  يف  النقاد  و�شعت  وهنا 

العاين اأديب اأم �شحايف؟ 
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يف  وق��رارات��ه  ال�شبابية  فاندفاعاته  ال��ع��راق، 
ي�شتطيع  ل  بطولية  اأظنها  كنت  ال��وق��ت  ذل��ك 
غريه الإقدام عليها، لكن الأيام برهنت عك�ش 
البطل  �شخ�شية  على  اأطلقت  لذلك  ماظننت، 
)الولد الغبي(، واأنا اأ�شكرك جدًا لأنك نبهتني 
تلك  اإط��الق  ميكن  هل  وهي  مهمة  م�شاألة  اىل 

ته.  الت�شمية على البن فقط اأم املجتمع برماّ
اأ�شباب  اأح���د  ه��ي  الكتابة  م��ن  منعي  عملية 
رواي��ت��ي  على  الغبي(  )ال��ول��د  ا���ش��م   اإط��الق��ي 
على  ل�شخو�شها  ج���دًا  وا���ش��ح��ة  وه��ي  الأوىل 
باحلرية(  الحتفاء  )ليلة  ق�شتي  من  العك�ش 
التي كانت فيها الرمزية عالية جدًا، وح�شريًا 
اإمتامي  عن  اأعلن  العراقية"  "ال�شبكة  ملجلة 
احلاج  )ع��ي��ادة  بعنوان  وه��ي  الثانية  لروايتي 
مهاوي( التي تاأخر ن�شرها لأ�شباب مادية فقط 

تفر�شها بع�ش دور الن�شر على املطبوع، و�شرتى 
النور قريبًا جمموعتي الق�ش�شية ال�شابعة.

للقارئ،  الأجوبة  ده�شة  عزوز"..  • "عزيزي 
تلك  اأ����ش���رار  بع�ش  م��ع��رف��ة  امل��م��ك��ن  م��ن  ه��ل 

ال�شفحة؟
العديد  كتابتها  على  تعاقب  ال�شفحة  تلك    -
�شبقني  فقد  اأحدهم،  كنت  واأن��ا  الأ�شماء  من 
تاله  الفرحان،  داود  �شمعت  كما  البداية  يف 
بكتابتها ر�شا الأعرجي، ثم اأنا، وهناك احتمال 
يف  الفرحان  �شبقت  اأخ��رى  �شخ�شية  تكون  قد 
كتابتها ، اأما من جاء بعدي فهو اأحد الإداريني 
وقد  البدري  �شياء  وا�شمه  ب��اء  األ��ف  جملة  يف 
جن��ح ف��ي��ه��ا ب��ام��ت��ي��از ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن كونه 
�شخ�شية غري معروفة اإعالميًا، واأنا ا�شتمررت 
متعبة  �شفحة  وه��ي  ع��ام��ني،  مل��دة  كتابتها  يف 
جدًا، وكنت يف وقتها اأعدها �شفحة غري مهمة، 
�شاأن  �شاأنها  لها  موؤر�شف  غري  جت��دين  لذلك 
موا�شيعي الأخرى، علمًا اأن الربيد الذي ي�شل 
اإليها  ي�شاهي ماي�شل اإىل جميع اأق�شام املجلة 
باأكملها، وهي متعبة لكوين اأحيانًا اأعيد �شياغة 
والبحث عن  بالربيد،  التي ت�شل  الأ�شئلة  حتى 

. اأجوبة خمت�شرة و�شاخرة لي�ش بالأمر الهنياّ
ب�  يعرف  مب��ا  العناية  كثري  ان��ك  يالحظ   •

ال�شبب؟ يكمن  اأين  ال�شطور"..  وراء  "الكتابة 
الأبي�ش  باحلرب  يكتب  ل  ال��ذي  ال�شحفي   -
عندما تغلق اأمامه منافذ احلرب الأزرق عليه اأن 
يتخلى عن املهنة، ويبحث عن عمل ينا�شبه يف 

�شوَقي ال�شورجة اأو مريدي.
و�شهرتها؟ بالعاملية  يومًا  فكرت  • هل 

ي��وم من  ل��و حت��ررت م��ن خ��ويف الداخلي يف   -
الأيام واقتنعت باأنني اأجيد الكتابة فقط، ولي�ش 
الأفكار،  تلك  مثل  راودتني  لرمبا  فيها  الإب��داع 
ومن يعرفني عن قرب يعرف باأنني اأهرب من 
البع�ش  ال��ه��رب..  و�شعني  ما  ال�شهرة  و�شائل 
ي�شتهيها وي�شعى اإليها، لكن لكل امرئ من دهره 

ما يوؤمن به ويرت�شي.
العاين؟! ح�شن  حياة  يف  • املراأة 

�شبب  احلياة  يعطي  من  غريها،  ولي�ش  هي،   -
دميومتها، اأنا اأتنف�ش ع�شق املراأة، اإنها بالن�شبة 
اأندمل  لو  اأخ��رى، جرح  اإعتبارات  اأية  قبل  يل، 
اأفقد نكهتي وتوقدي، اأو ابت�شامة لو ذبلت �شقط 
الكون.. اإنها اأعتى دكتاتورية ت�شتحق الحرتام 

اىل حد التقدي�ش. 

الكتابة باأ�صماء م�صتعارة
النظام  ف��رتة  يف  ك�شحفي  عملك  يف   •
حتت  املوا�شيع  م��ن  العديد  كتبت  ال�شابق 
اأم  حقيقية  اأك��ان��ت  �شواء  م�شتعارة  ا�شماء 
وه��م��ي��ة، م��ا ال���ذي ف��ر���ش ت��ل��ك ال���ش��ت��ع��ارة 

وماولدته من م�شكالت؟
التي  ب���اء(  )األ���ف  مبجلة  عملي  ف��رتة  يف   -
اأ�شبحنا   ال�����ش��رق��ي،  ك��ام��ل  ي��رتاأ���ش��ه��ا  ك���ان 
ن��ع��اين م��ن �شحة امل��واد  يف ف��رتة احل�����ش��ار 
موا�شيع  باإعداد  ال�شرقي  فكلفني  املرتجمة، 
مبجالت  وزودين  العرب  الفنانني  عن  فنية 
ت�شاعدين يف هذا العمل، وكنت اأذيلها با�شم 
واحلقيقة  العمر"،  حبيب  هو"اأمين  م�شتعار 
ا�شتهوتني جتربة ال�شم امل�شتعار، وقد يكون 
الراف�شني  م��ن  ك��وين  ه��و  الرئي�ش  ال�شبب 
مرة  من  اأك��رث  ال�شحفي  ا�شم  لتكرار  ج��دًا 
لالأ�شماء  وبالن�شبة  ال��واح��د،  املن�شور  يف 
مع  الأوىل  مبرحلتني،  ت  م��راّ فقد  امل�شتعارة 
فرتة احل�شار وكتبت نحو )120( مو�شوعًا 
اهلل  "عبد  ا�شم  حت��ت  العراقية  امل��دن  ع��ن 
ا�شم  حتت  فنيًا  ع��م��ودًا  وكتبت  العراقي"، 
من  الكثري  وكتبت  اهلل"،  عبد  علي  "بكر 
واملرحلة  م�شتعارة،  اأ�شماء  حتت  املوا�شيع 
منعي  بعد   1999 ال��ع��ام  يف  ب���داأت  الثانية 
ملف  عن  م�شوؤوًل  حينها  وكنت  الكتابة  من 
احللو  اأمري  املرحوم  واأ�شر  العراقية،  املدن 
قرار  من  الرغم  على  الق�شم  يف  بقائي  على 
م�شتعارة  اأ�شماء  حتت  اأكتب  وبقيت  املنع، 
"عدي �شدام  تلفونًا من مكتب  لكن  وهمية، 
تلك  اأن  احللو  اأمري  للمرحوم   ح�شني" بنياّ  
ما  ال��ع��اين،  حل�شن  هي  امل�شتعارة  الأ�شماء 
التي   املقالت  جميع  حرق  اىل  احللو  ا�شطر 
اإىل  كذلك  وا���ش��ط��رين  ي��دي،  بخط   كانت 
اإىل  املجلة  يف  العاملني  اأ�شماء  بع�ش  تكليف 
املجلة  يف  وتنزيلها  بخطهم  موا�شيعي  كتابة 
بهجت،  اأطوار  "املرحومة  ومنهم  باأ�شمائهم 
راجحة  ال�شامرائي،  عذراء  احلطاب،  جواد 
اأ�شماء من خارج املجلة مثل  عبود"، وهناك 

الفنان الراحل يو�شف العاين.

كتاباتي وحتمل ا�صم غريي..!
ترت�شي  كيف  مهم،  �شوؤال  ي�شتوقفني  هنا   •
موا�شيع   تن�شر  اأن  ذكرتها  التي  الأ�شماء  تلك 
باأ�شمائهم وهي لي�شت لهم، واإذا كانت هناك 

مكافاآت ملا ين�شر فهل هي لهم اأم للعاين؟
- اأنا اأ�شرت اإىل هذا الأمر يف اأكرث من مرة، 
لو ك�شف  لأنه  ال�شجاع،  وحياّيت فيهم موقفهم 
وللتاأريخ  عليه،  املعاَقبني  اأول  لكانوا  الأم���ر 
قبل  م��ن  م  ي��ك��رَّ ال��ع��اين مل  اإن ح�شن  اأق��ول��ه��ا 
لكنه  اأي مو�شوع �شحايف،  �شدام ح�شني على 
مو�شوع  على  احلطاب"  "جواد  الزميل  م  ك��راّ
التكرمي  مبلغ  احلطاب  واأعطاين  كتابتي  من 
كاماًل، وهناك مكرمات وزارية �شملت العديد 
موا�شيعي  تن�شر  ك��ان��ت  ال��ت��ي  الأ���ش��م��اء  م��ن 
املبالغ  ح�شتي  وكانت  الكتابة  من  منعي  بعد 
�شواء  مكافاآت  لدينا  توجد  ول  منها،  النقدية 
لكوننا  املجلة  قبل  من  الأ�شماء  لتلك  اأو  يل 
اأعرتف  واأن��ا  منها،  �شهرية  مرتبات  نتقا�شى 
ال���ي���وم ب����اأن ه��ن��اك ب�����ح�����دود)1٥00( م���ادة 
�شحفية من�شورة يف العراق وخارجه، هي من 
تكون  اأن  واأمتنى  غريي!  ا�شم  وحتمل  كتابتي 
ت�شخي�شها  على  القدرة  الإنرتنيت  مل�شتقبل 
ك�شف  اأجل  من  عنها  التزييف  خارطة  واإبعاد 

احلقائق.
خو�شه  م��ن  ال��رغ��م  على  ال��ع��اين  ح�شن   •
لكننا  وال�شحافة،   الأدب  بحَري  يف  الغو�ش 
ن����راه دائ���م���ًا ب��ع��ي��دًا ع��ن الأ�����ش����واء، ه��ل هو 

اعتكاف، اأم غرور وا�شتعالء، اأم ماذا؟
اإىل  اأعزوها  الأ���ش��واء  عن  البتعاد  م�شاألة   -
واح��دًا  عامًا  عمري  كان  وقد  طفولتي،  فرتة 
ح��ني ف��ق��دت وال���دت���ي، ف��ق��ام خ���ايل وزوج��ت��ه 
برتبيتي ، كنت ممنوعًا حتى من مل�ش الراديو 
وغريها  اأمتار  لع�شرة  البيت  من  اخل��روج  اأو 
، فُربيت  من الأمور وهي من باب اخل�شية علياّ
ت��رب��ي��ة ان��ط��وائ��ي��ة ل ت�����ش��دق، وه���ذا اجل��ذر 
لذلك  العمر،  يف  تقدمي  مع  تعاظم  الطفويل 
املقهى،  اأو  التلفاز،  ع��ن  ج��دًا  بعيدًا  جت��دين 
الآن  واإىل  وال�شحفية،  الأدبية  التجمعات  اأو 
�شفحات  على  م��واق��ع  اأي���ة  ال��ع��اين  ميتلك  ل 

مابينته  هي  والأ�شباب  الجتماعي،  التوا�شل 
لكم .

مل ي�صلَّط ال�صوء على اأدبي..
من  تبداأ  ق�ش�شية  جماميع  �شت  للعاين   •
ليلة  ب� )  وتنتهي  الأ�شجار( عام 1980  )�شيد 
تعطي  مل��ن   ،201٥ ع��ام  باحلرية(  الحتفاء 

الأولوية يف الأهمية لق�شة من تلك املجاميع؟
- اأ�شع ق�شتي )املراأة والرنج�ش( يف املقدمة 
)ليلة  الثالثة  الق�ش�شية  جمموعتي  من  وهي 
راأ�ش ال�شنة(، والق�شة الأخرى التي اأعتز بها 
كثريًا  هي )ليلة الأحتفاء باحلرية(، ولأهميتها 
جعلتها عنوانًا ملجموعتي الق�ش�شية ال�شاد�شة 
ول��الأ���ش��ف مل   ،201٥ ال��ع��ام  ���ش��درت يف  التي 
من  مبظلوميتها  واأ�شعر  عليها  ال�شوء  ي�شلَّط 
اجلن�شية  للرمزية  ي��ك��ون  وق��د  ال��ن��ق��د،  قبل 
العالية فيها ال�شبب يف ذلك، على الرغم من 
اإ�شقاط  حم��اولت  مراحل  عن  تتحدث  كونها 
النقاد  بع�ش  مابياّنه  وه��ذا  ال�شابق،  النظام 
ال�شرد،  عامل  يف  والخت�شا�ش  اخل��ربة  ذوي 
)رق�شة  وهي  مهمة  ق�شة  اإىل  اأي�شًا  واأ�شري 
ال�شادرة  اخلام�شة  جمموعتي  م��ن  امل���وت( 
فيلم  اإىل  تتحول  اأن  بالإمكان  وك��ان   ،2004
ومرتكزات  اأدوات  م��ن  متتلكه  مل��ا  �شينمائي 

العمل ال�شينمائي.

اأنا الولد الغبي !؟
طبعها  يِجز  مل  التي  الغبي(  )الولد  • روايتك 
زمن  يف  حمودي  احلميد  عبد  با�شم  الأ�شتاذ 
كانت  هل  �شده،  كتبت  لكونها  ال�شابق  النظام 
)الولد  البن  على  الأب  اأطلقها  التي  الت�شمية 
تلك  يف  امل��ه��ادن  للمجتمع  و�شف  هي  الغبي( 

احلقبة، اأم اأن املق�شود هو البن فقط؟
الغبي  بالولد  املق�شود  كان  ب�شدق،  اأقولها   -
هو البن فقط، وقد يكون ل�شوؤالك تاأويل نقدي 
الب��ن  ق�شدت  ولكني  املجتمع،  ب�����ش��اأن  اآخ���ر 
طريقة  لأن  واق��ع��ي��ة،  لأم���ور  بالغباء  وو�شفته 
منعي من الكتابة بياّنت يل باأين كنت خمدوعًا 
يف  ال��وح��ي��د  البطل  لكونه  ���ش��دام  ب�شخ�شية 
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وتف�شري  فهم  تاأخري  اأ�شباب  مقدمة  يف  وياأتي   
والخ��ت��الف  الدكتاتورية  فعلته  م��ا  ج��رى،  م��ا 
املجتمع  فئات  م��ن  البع�ش  ب��ني  امللمو�ش  �شبه 
امل�شتبدة. ومع هذا  ال�شلطة  حول تف�شري �شلوك 
فاإننا اأمام مرحلة باتت توؤثر يف حياة العراقيني 
ال�شيا�شي،  النظام  الذي ح�شل يف  التغيري  بعد 
ولهذا  حت�شل،  اأزم��ة  كل  مع  حت�شر  واأ�شبحت 
لت�شليط  اجلزائري  زهري  الكاتب  حماولة  تاأتي 
ال�شوء ب�شكل مبا�شر على مرحلة البعث 19٦8-

حت��ولت  متابعة  على  اجل��زائ��ري  عمل   .2003
وقراءة  قليلة م�شاهدة  لفرتة غري  النظام  راأ�ش 
وحت��ل��ي��اًل ل��الأدب��ي��ات ال��ت��ي ع���ربت ع��ن البعث 

و�شلطته.
�شناعة  "امل�شتبد،  ك��ت��اب  ع��ن��وان  ي�شعنا  ق��د 
قائد، �شناعة �شعب"، ال�شادر العام 200٦ عن 
اأمام  ال�شرتاتيجية يف بريوت،  الدرا�شات  معهد 
ظهور  م�شوؤولية  تقع  من  على  الت�شاوؤل  �شرورة 
هذا امل�شتبد، على الفرد احلاكم اأم على املجتمع 
املنتج لهذا الفرد. ل يح�شر هذا الت�شاوؤل اإل يف 
الأزم��ات التي تتكرر ما بني فرتة واأخ��رى. قام 
العربية  امل�شاعر  با�شتثمار  ال�شابق  يف  البعث 
ال�شتعمار  من  اخلال�ش  عن  تبحث  كانت  التي 
املجتمعات  ع��ل��ى  امل��ه��ي��م��ن  ال�����رتدي  وت��خ��ط��ي 
باملقولت  التالعب  ذل��ك  عن  ف�شاًل  العربية، 
ما  وه��ذا  ب��ه،  تاأثر  ملن  قها  �شواّ التي  واملفاهيم 
بني  الداخلي  وال�شراع   19٦7 نك�شة  يف  ظهر 
و�شل  الذي  والعراق"  "�شوريا  احلزب  جناحي 
احتكار  على  وال�شراع  اجل�شدية  الت�شفية  حد 
ا�شتمد  ال���ذي  العربية،  القومية  ع��ن  التعبري 
على  املعتمد  الأمل��اين  النموذج  من  لها  ت�شوره 
ي�شري  كما  الأرا���ش��ي،  ك  وم��الاّ الع�شكر  حتالف 
اجلزائري يف حتليله لكيفية بناء البعث لروؤيته 

للقومية.

تبلور  م���راح���ل  "امل�شتبد"  ك��ت��اب  ي�شل�شل 
النظام  راأ�����ش  عليها  ع��م��ل  ال��ت��ي  اخل��ط��وات 
البعث  قيادة  على  ال�شتيالء  من  ن  يتمكاّ لكي 
وال�شلطة، ول �شيما اأنَّ البعث املنحل كان يعاين 
وخم�شينات  اأربعينات  منذ  بداأت  فكرية  اأزمة 
مثالية  يف  البعث  اأزمة  وتكمن  املا�شي،  القرن 

يقوم  حزبي  �شلوك  م��ع  وامل��ق��ولت  ال�شعارات 
يف  احلا�شل  التباين  وا�شتغالل  النتهازية  على 
النظام العربي اآنذاك. يوؤكد اجلزائري التباين 
خالل  م��ن  والن��ت��ه��ازي��ة  املثالية  ب��ني  ال��وا���ش��ح 
العقائدي  امل�شتمر بني �شمو اخلطاب  التناق�ش 
املفاهيم  ت�شوغ  التي  املمار�شة  وبني  ومثاليته 
احل�شية  املنفعة  وتعترب  احل�شي  ال��واق��ع  وف��ق 
التناق�ش  هذا  يتاأكد  النظرية،  �شحة  مقيا�ش 
يف مرحلة التحكم بال�شلطة منذ 19٦8- 2003، 
كانوا  الذين  الأوائ��ل  املوؤ�ش�شون  به  قام  ما  فمع 
اآن���ذاك  ت���رزح  ك��ان��ت  ال��ت��ي  �شوريا  يف  يعي�شون 
العام  طلب  بتقدمي  الفرن�شي  الح��ت��الل  حتت 
داخلي  نظام  ط��رح  مع  حزبهم  لإج��ازة   194٥
يقوم على "و�شع د�شتور للدولة يكفل للمواطنني 
وهذا  القانون"،  اأمام  املطلقة  امل�شاواة  العرب 
التي حكمها  البلدان  خالف ما ح�شل ملواطني 
على  القادم  للعربي  الأولوية  اأعطى  اإذ  البعث 
البعث  ادعى  كما  نف�شه،  البلد  مواطن  ح�شاب 
حرية  "�شيانة  تاأ�شي�شه  مبادئ  يف  ذكر  حينما 
القول والن�شر والجتماع والحتجاج وال�شحافة 
واجلمعيات  ال��ن��وادي  لتاأ�شي�ش  املجال  وف�شح 
التي  الأدل����ة  اأح���د  الن�ش  ه��ذا  والأحزاب"، 
البعث  مثالية  بني  الكامل  الف��رتاق  مدى  تثبت 
الن�ش  هذا  م�شمون  يتحقق  مل  اإذ  وانتهازيته، 
يف اأي من جتاربه يف ال�شلطة، فقد تال�شت هذه 
ع�شكرية  انقالبات  ثالثة  تاأييد  مع  املفاهيم 
حدثت يف �شوريا الأعوام 1949، 19٥2 ، 19٦3، 

مزيدًا  يك�شف  اآخ��ر  اىل  حال  من  التحول  هذا 
من التناق�ش يف ادعاء البعث لتمثيله من اأفكار 

مميزة وذات اأهمية.
بتمثيل  املنهار  البعث  ادع��اء  من  الرغم  وعلى 
القومية، اإل اأنه كان يخفي �شراعه الداخلي بني 
القطرية  اإىل  مال  من  فهناك  قيادته،  اأط��راف 
والتحكم  ال�شلطة  تويل  اأهمية  على  ركزت  التي 
اأنها  ترى  التي  القومية  اإىل  البقية  وانحاز  بها، 
مع  امل��ق��ب��ور،  البعث  غاية  حتقيق  اإىل  امل��دخ��ل 
القومي"   – "القطري  التوجهني  هذين  وج��ود 
تثبيت  ق�شايا  يف  ي��ق��وده  وم��ن  البعث  ان�شغل 
ال�شلطة واحتكارها، لذلك ي�شري اجلزائري اإىل 
تلك  عن  ابتعدوا  ال�شيا�شي  التخاطب  لغة  "يف 
ال�شياغات العقائدية الغائمة التي تذكر النا�ش 
بلغة 8 �شباط الكريهة، مل يجدوا حاجة للعودة 
اإىل اأ�شول العقيدة اأو التب�شري بها". ما زال اأثر 
يف  حا�شرة  ال�شلطة  يف  املريرة  البعث  جتربة 
بال�شتبداد  تعمقت  لأنها  وحتليلها  فهمها  تلقي 

والهيمنة.
ترتيب البيت؟

للف�شل  عنوانًا  كتابه  ي�شع زهري اجلزائري يف 
الثاين حول كيف رتب البعثيون بيتهم من اأجل 
انتهاز الو�شول اإىل ال�شلطة، ولهذا يذكر "عرف 
لديه  �شغري  بحزب  اأنهم  العراقيون  البعثيون 
وف��ج��اأة وج��د بني يديه هذا  واح���دة،  اآل��ة رونيو 
ال�شلطة  اإىل  و�شولهم  ك�شف  ال�شعب"،  البلد 
واتخذوا  بينهم  فيما  ال�شراع  عمق  م��دى  عن 

لتحقيق  ناجزتني  و�شيلتني  والت�شفية  الإزاحة 
على  العمل  فهناك  فيهم،  طرف  كل  مكا�شب 
اإزاحة التحالف الع�شكري املتكون من "النايف 
احلر�ش  اخرتاق  وجوده  اأتاح  والداوود" الذي 
عارف  الرحمن  عبد  اإزاحة  وتويل  اجلمهوري 
فكرة  اأن  اجلزائري  يوؤكد  ع�شكري،  بانقالب 
النقالب كانت حا�شرة يف ذهن جماعة البعث.
على  ال�شباق  ت��زاي��د  الن��ق��الب،  ح�شول  وم��ع 
ال�شلطة، اإذ بات كل طرف جمع �شباطه املوالني 
اإىل بغداد لكي يح�شم  وينقلهم من املحافظات 
اإمكانية فقدان ال�شلطة، فبعد ثالثة ع�شر يومًا 
من القيام بالنقالب الأول، اأي يف 30 متوز، قام 
بالتن�شيق  البارحة  حلفاء  على  الثاين  النقالب 
امل��درع  وال��ل��واء  احلزبي  ال�شدامي  اجلهاز  مع 
غيدان،  �شعدون  العقيد  يقوده   ال��ذي  العا�شر 
رئي�ش  مقر  يطوق  العا�شر  امل���درع  ال��ل��واء  ك��ان 
جمموعة  عليه  دخ��ل��ت  ح��ني  ال��ن��اي��ف  ال����وزراء 
ال�شالح  تهديد  حتت  واأج��ربت��ه  م�شلحة  مدنية 
معدة  بطائرة  اجلمهوري  الق�شر  مغادرة  على 

لنقله اإىل اأملانيا.
نحن وتاريخ املرحلة ال�شابقة 

يربط املخت�شون يف العلوم الجتماعية بني فهم 
متداخالن  لأنهما  احلا�شر؛  وق���راءة  املا�شي 
اأم��ام  العراق  يف  حالنا  جند  وهنا  كبري  ب�شكل 
حتدي كيفية مراجعة املا�شي الذي حوى كل هذه 
اكت�شافنا  تعيق  اأم�شت  التي  والنك�شات  الزمات 
لفهم جديد يعاك�ش ما هو م�شيطر على اأذهاننا 
نحن  ولذلك  وثقافية،  اجتماعية  ت�شورات  من 
واجهنا  التي  للمرحلة  توثيق  اإنتاج  اىل  بحاجة 
فيها حتكم البعث وطغمته، لكي يوفر لنا املادة 
ب�شكل  املا�شي  ن�شتطيع من خاللها حتليل  التي 
علمي ل يتخطى ما عانى منه العراقيون طوال 

مرحلة 3٥ عاما قهرا وا�شتبدادا. 

يبقى البحث والدرا�صة لغاية الآن غري مكتملني عن مرحلة ما قبل 2003، 
رمبا لتعدد الأ�صباب التي اأعاقت هذا الكتمال؛ فنحن لغاية الآن مل نح�صم 

كيف نف�صر اأحداثها واملجريات التي عا�صها املجتمع العراقي.

 

�شناعة �شعب اأم قائد 
امل�شتبد..

عر�س وقراءة /عالء حميد 

رح��ل��ٌة يف ع���امل اجل��زائ��ري



بقلق  الأخ��ب��ار  ن��راق��ب  كنا  الربيعي:  ي��ق��ول   
ال��ع��راق،  على  احل���رب  ت��ب��داأ  اأن  قبل  �شديد 
�شالم  جاكلني  ال�شورية  ال�شاعرة  فدعتني 
يظهر  م�شروع  يف  عرب  �شعراء  مع  للم�شاركة 
لل�شالم،  دع��وة  مت�شمنًا  احل���روب،  ب�شاعة 
للنزهة(،  احل��رب  تخرج  )غ��دا  ن�ش  فكتبت 
ينطوي على �شخرية مريرة من احلرب، وقبل 
تاأخر  لأنني خ�شيت من  اإليها عدلت،  اإر�شاله 
يف  بي�ش  )اأ�شئلة  هو  ثانيًا  ن�شًا  وكتبت  ن�شره 
الأول  الن�ش  وبعثت  ك��ذل��ك(،  لي�شت  اأزم��ن��ة 
فقراأه  �شنعاء،  يف  ال�شكر  حامت  الدكتور  اإىل 
يل:  وكتب  املقالح،  د.عبدالعزيز  جمل�ش  يف 
مادة  تكون  توؤمل  ما  بقدر  الكوارث  اأن  "يبدو 
تظل  اأن  اأمت��ن��ى  رائ��ع��ة،  لق�شائد  متميزة 
احلدث  التقاط  على  وق��ادرة  عالية  قدراتك 
الكارثي �شعريًا من زوايا خمتلفة..."، اأ�شاف 

الربيعي: وكان ال�شاعر حممد القعود من بني 
احل�شور، فاأخذ الن�ش ون�شره على ال�شفحة 
الأوىل من ملحق جريدة "الثورة" اليمنية قبل 
يوم من بدء احلرب! فكانت �شرخة احتجاج 
ت  طبولها، وبداأ  على احلرب، التي ما اإن دقاّ
وانقطاع الت�شالت، حتى ت�شاعف  الهجوم، 
من  اأتابعها  التي  الأوىل  هي  فاحلرب  القلق، 
اخلليج  حربي  �شهدت  فيما  ال��ع��راق،  خ��ارج 
وجنديًا،  اجلامعة،  يف  طالبًا  والثانية  الأوىل 
القذيفة،  ت�شقط  اأي��ن  نعرف  كنا  واأثناءهما 
اأو  الآم��ن��ة،  امل��دن  تطال  الهجمات  كانت  اإذ 
املع�شكرات،اأما يف هذه احلرب، فلم نكن نعلم 
هل �شقطت على مكان عزيزعلى الذاكرة؟ اأم 
مدر�شتنا؟  اأم  بيتنا؟  اأم  ب�شري؟  جتمع  على 
�شوى  اأمامي  يكن  ومل  اأم...؟  اأم...؟  ...؟  اأم 
ب هذا القلق، فكنت اأكتب ب�شكل  الكتابة، لأ�شراّ

التعليقات،  وب��داأت  اأكتب،  ما  واأن�شر  يومي، 
حتثاّني  عديدة  اأماكن  من  ت�شلني  والر�شائل 
على املوا�شلة. واأ�شار : كتب يل ال�شاعر ف�شل 
خلف جرب"اأ�شعر بكمد ينغ�ش علي كل �شيء، 
اأع��رف ما هي حقيقة الأم��ور يف  حلد الآن ل 
تتنا�شل،  الأ�شئلة  وكانت  النا�شرية/عائلتي"، 
املجهول،  نحو  تتجه  �شفينة  يف  نبحر  ونحن 
عدنان  ال�شاعر  ال�شديق  عنه  ماعرباّ وه��ذا 
�شنفتح  "هل  فيها  ج���اء  ب��ر���ش��ال��ة  ال�����ش��ائ��غ 
هل  الطغيان؟  كابو�ش  اجن��الء  على  عيوننا 
عيوننا  نفتح  هل  املذبحة؟  على  عيوننا  نفتح 
على الال�شيء؟ مل اأكتب لك منذ قرن واأح�ش 
بالختناق عندما ل اأحتدث معك.. لكن  ماذا 
اأكتب؟ ماذا تفعل الكلمات - يا �شديقي- اأمام 
لنعِو   .... كنا  مثلما  لن�شرخ  ؟  لنا  يحدث  ما 
ال�شامل:  بدر  وارد  القا�ش  وكتب  لنلطم".   ..

"احلياة هنا يف حالة حرب ول نح�شدكم على 
يا رزاق يف الأحوال كلها". وبعث يل  حياتكم 
يقول:  كندا  من  جثري  كرمي  الراحل  املخرج 
اأي  تعرف  واأن��ت  لك  اأكتب  ماذا  اأع��رف  "ل 
البكاء  ال�شراخ،  بودي  يعرتيني،  وجنون  قلق 
اأر�ش  واحت�شان  الع�شر  اآلهة  بوجه  الب�شاق 
 2003 ني�شان  م��ن  التا�شع  وب��ع��د  العراق"، 
 .. الكابو�ش  "ذهب  ال�شكر:  كتب يل د.حامت 
ولكنه ترك ب�شاطيل املارينز وراءه!! يا له من 
كتبت  احلرب!" فيما  اأرق  رغم  جميل  �شباح 
الدكتورة وجدان ال�شائغ: "اإنه ذات الطوفان 
اأخرى  مرة  بحاجة  نحن  اأوروك،  داهم  الذي 
اىل نواح ع�شتار، وهي ترى عيانًا قتالها كما 
نراهم الآن عيانًا.. اإنهم ي�شحقوننا ويطيحون 
بذكرياتنا وباأمكنتنا بل مبرايانا التي ه�شمتها 

ب�شاطيل  كوملب�ش".

يف  و�شعتها  م��ادة  لت  ف�شكاّ الر�شائل  جمعت 
احلرف  "غبار  وا�شميته  ال��دي��وان  ا�شتهالل 
بذات  الن�شو�ش  كتابة  ووا�شلت  واحلرب" 
احل��م��ا���ش ال����ذي ب�����داأت ب���ه، وك����ان ال��ق��ل��ق، 

جندي  �شورة  انتباهي  ولفت  زادي،  واحلرية 
ن�شًا  فكتبت  بابل،  اأ�شد  ظهر  معتليًا  اأمريكي 
بابل"،  اأ�شد  "على ظهر  اأ�شميته  ين�شح خيبة 
لكن  ال���ش��م،  بهذا  ال��دي��وان  ت�شمية  وق���ررت 
اأن  ال�شائغ  وج��دان  الدكتورة  علي  اقرتحت 
للنزهة"  احل��رب  تخرج  "غدًا  با�شم  يكون 
فوافقت بعد ا�شت�شارة الدكتور ال�شكر، الذي 
الذي  الديوان  من  الأخ��ري  الغالف  على  ن  دواّ
والن�شر  للدرا�شات  عبادي  مركز  عن  �شدر 
لقد جاءت  فيها:  قال  كلمة  �شنعاء،  م   2003
دفقات الربيعي ك�شرخات اللبوة اجلريحة يف 
اأنحاء  ال�شهام يف  الرافديني:  الفن اجلداري 
ج�شدها اجلميل، وهي ت�شرخ بغ�شب، ولوعة، 
واقعة احلرب يف هذا  ارت��دت  ..هكذا  وحزن 
الديوان: �شراخًا، وحزنًا، بلغ ذروته يف ر�شد 

مفردات دالة من تقومي احلرب . 

ك��ت��اب
حكاية

 

غداً تخرج 
احلرب للنزهة

 وراء كل كتاب حكاية حتكي ق�صته وظروف اإ�صداره واملمانعات اأو 
الآراء التي وقفت اأمام تاأخريه مثاًل. اليوم نتناول حكاية كتاب ال�صاعر 

عبدالرزاق الربيعي املقيم يف �صلطنة عمان )غدًا تخرج احلرب للنزهة(. 
الكتاب يحكي ق�صة �صعب العراق بعد الحتالل،

قحطان جا�شم ج�اد
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لغوي  مدقق  وتوفري  املرتجم،  وحقوق  الأجنبية 
بع�ش  را�شلت  اأخ��رى.  فنية  وتفا�شيل  وم�شمم 
دور الن�شر املهمة، لكنها مل تكن مهتمة بالتعامل 
مع مرتجم يافع، ويف وقت ما فقدت الأمل. لكن 
التجربة  ه��ذه  لغمار  خو�شي  يف  الكبري  الف�شل 
لطاملا  التي  اأزهر  �شارة  و�شريكتي  لزوجتي  يعود 
دفعتني قدمًا، وال�شديق الروائي اأحمد �شعداوي 
كلفنا  عندما  و���ش��ارة،  اأن��ا  بقدراتنا  اآم��ن  ال��ذي 
ال�شحك  كتاب  "كونديرا،  الأول  كتابنا  برتجمة 

ال�شيطاين". 
•ما ال�شر يف م�شاركتك زوجتك املرتجمة �شارة 
الآن  حتى  �شدرت  التي  الكتب  ترجمة  يف  اأزه��ر 
قبل  ال��ك��ت��اب  باختيار  ي��ق��وم  ال���ذي  وم��ن  لكما، 
منفردة  اأع��م��ال  تقدمي  النية  يف  وه��ل  ترجمته، 

لكل منكما على حدة؟ 
يف  مني  تخ�ش�شًا  اأك���رث  ���ش��ارة  احلقيقة  -يف 
بكالوريو�ش  �شهادة  على  حا�شلة  فهي  الرتجمة، 
امل�شتن�شرية،  اجلامعة  يف  الرتجمة  ق�شم  من 
واأعتقد  ج���دًا،  ���ش��روري  جانبي  اإىل  ووج��وده��ا 
نعمل  متامًا.  ومتنا�شقًا  جيدًا  ثنائيًا  ن�شكل  اأننا 
معًا على اختيار الكتب التي نرى اأنها ذات قيمة 
معرفية عالية وذات اأهمية للمكتبة العربية، كما 
ديناميت!  عبوة  "اأنا  الثالث  كتابنا  مع  ح�شل 
حياة فريدريك نيت�شه". يف بع�ش الأحيان ل يقع 
ُتكلفنا دار  الختيار على عاتقنا فقط، واإمنا قد 
كتابنا  مع  ح�شل  كما  ما،  كتاب  برتجمة  الن�شر 
الثاين "ر�شائل جورج اأورويل". يف الوقت الراهن 
فالعمل  منفردة،  ترجمات  على  بالعمل  نفكر  ل 
مع  التعامل  يف  متبادلة  م��ه��ارات  يك�شبنا  معًا 
الن�ش، كما اأن هناك متعة كبرية يف عملنا معًا. 

وهل  العراق،  يف  الرتجمة  حركة  ترى  •كيف 
للكتاب املرتجم ح�شة يف حركة الن�شر الوا�شعة 

اليوم؟ 
-اأرى اأن عجلة الرتجمة ت�شري ب�شكل مت�شارع يف 
العراق يف الآونة الأخرية، بف�شل البيئة املنا�شبة 
العربية  وحتى  املحلية  الن�شر  دور  توفرها  التي 
دور  ع��دد  ازدي���اد  ك��ان  لقد  العراقي.  للمرتجم 
القارئ  تعرف  رئي�شًا يف  �شببًا  العراق  الن�شر يف 
مرتجمني  على  ع��ام،  ب�شكل  والعربي  العراقي، 
املكتبة  رفد  على  ب�شغف  يعملون  و�شباب،  جدد 

ب��ك��ل م��ا ه��و ج��دي��د وم���لء امل�شاحات  ال��ع��رب��ي��ة 
املهمة  بالكتب  املكتبة  ه��ذه  رف��وف  يف  الفارغة 
املرتَجم  الكتاب  اأن  اأعتقد  بالقراءة.  واجلديرة 
يحظى باهتمام بالغ ومبرتبة متقدمة يف م�شمار 
اأو  فل�شفيًا  اأو  اأدب��ي��ًا  اأك��ان  �شواء  ال��ي��وم،  الن�شر 
�شيا�شيًا اأو حتى اقت�شاديًا، فكل ن�ش مرتجم هو 
نافذة على العامل الآخر وعتبة جديدة على طريق 
توىل  اأن  اآمل  ذلك،  من  بالرغم  لكنني  املعرفة، 

عناية اأكرب لثقافة الرتجمة.
الكتاب  اأن  معناه،  ما  تقول،  مقولة  •هنالك 
ل  م��رتج��م��ه  روح  يت�شمن  م��ا  دائ��م��ًا  امل��رتج��م 

كاتبه، ماذا تقول؟ 
ب�شكل  ه��ذا  مثل  اإ�شكايل  ���ش��وؤال  عن  -لالإجابة 
الت�شطيح  ف��خ  يف  ن�شقط  اأن  دون  مقت�شب، 
اإن عمل املرتجم عمل  نعم،  �شاأقول:  والتب�شيط، 
عمل  وهذا   - ا�شتن�شاخ  موظف  عمل  ل  اإبداعي 
خلق  هي  املرتجم  فوظيفة   - احلرفية  الرتجمة 
وحميطه  ولغته  يتنا�شب  مب��ا  نقله،  ل  الن�ش، 
�شي�شفي  املرتجم  اأن  من  منا�ش  ل  الجتماعي، 

على الن�ش مل�شته اخلا�شة، و�شياأخذ بيد الن�ش 
اإىل منطقة الفهم التي يريد، لكن عليه األاّ ين�شى 
فاإنه  واإل  ن�شه،  على  اأمينًا  ب�شفته  م�شوؤوليته 
بني  يف�شل  ما  اأن  اأرى  اخليانة!  بتهمة  �شيو�شم 
قة" والرتجمة احلرفية  "اخلالاّ الرتجمة الأمينة 
قراءة  فالرتجمة  القراءة،  حد  هو  "الباردة" 
عميقة لدللت الن�ش واإ�شاراته ورموزه واإحالته 
ال�شمنية والعلنية، وهذا ما يتطلب مهارة عالية 

يف حتويل الن�ش اإىل ن�ش اآخرجديد. 
يف  الثقافية  احل��رك��ة  راه���ن  ع��ن  •لنتحدث 
ودور  تاأثري  للمثقف  وه��ل  ت��راه،  كيف  ال��ع��راق، 
والثقافية  والجتماعية  ال�شيا�شية  املتغريات  يف 

التي حت�شل فيه؟ 
مرتبكة،  الثقافية  ال��ع��راق  حركة  اأن  -اأعتقد 
معني  ث��ق��ايف  �شعيد  ع��ل��ى  ج��ي��د  ب�شكل  ت�����ش��ري 
ول��ك��ن��ه��ا م��ت��ع��رثة ع��ل��ى اأ���ش��ع��دة اأخ�����رى، فعلى 
املوؤ�ش�شات  ف��اإن  احلالية،  الأو���ش��اع  من  الرغم 
اإنتاج  على  بجهد  تعمل  "اخلا�شة"  الثقافية 
ذكر  على  لكن  وامل�شرحيات.  والأف���الم  الكتب 
التغريات، اأرى اأن املثقف العراقي يواجه �شعوبة 
يف التعامل مع ال�شارع، لأن ال�شارع الآن هو من 
اأن  نن�شى  األاّ  علينا  لكن  املبادرة.  بزمام  مي�شك 
تغيري  �شناعة  حماولت  يف  كبريًا  دورًا  للمثقف 
اأعتقد  فاإنني  ولذلك  �شابقة،  حقب  يف  حقيقي 
اأ�ش�ش لها  اأن احلركة التي جتري اليوم كان قد 

املثقف م�شبقًا. 
جديدكما؟  ما  لنقل  اأو  جديدك،  •ما 

-�شدر قبل فرتة ق�شرية عن دار )نابو( كتاب 
نيت�شه"  فريدريك  حياة  ديناميت!  عبوة  "اأنا 
بريدو(،  )�شو  الربيطانية   - الرنويجية  للموؤلفة 
للجدل  امل��ث��ري  الفيل�شوف  ح��ي��اة  ي��ت��ن��اول  ال���ذي 
الأ���ش��وار  ت��ه��دمي  ع��ل��ى  ال��ك��ت��اب  يعمل  نيت�شه، 
تف�شل  التي  الفهم  �شوء  على  امل�شيدة  ال�شاهقة 
بني القارئ ونيت�شه، وقد ي�شدر بعد مدة عن دار 
وهو  اأورويل"،  ج��ورج  "ر�شائل  كتاب  الرافدين 
الكتاب  ي�شتعر�ش  املرا�شالت،  اأدب  من  كتاب 
بع�ش اأهم ر�شائل الروائي ال�شهري جورج اأورويل 
ي�شع  ما  وهذا  و1984،  احليوان  مزرعة  موؤلف 
املف�شل  كاتبه  مع  مبا�شرة  مواجهة  يف  القارئ 

اأورويل. 

وهو يرى اأن الكتاب املرتَجم يحظى باهتمام بالغ 
واأن  اليوم،  الن�شر  م�شمار  يف  متقدمة  ومبرتبة 
الآخ��ر،  العامل  على  نافذة  هو  مرتجم  ن�ش  كل 
وعتبة جديدة يف طريق املعرفة. ومن اأجل معرفة 
واآرائه، كان ملجلة )ال�شبكة(  م�شاريعه اجلديدة 

هذا احلوار معه، حوار ابتداأناه ب�شوؤال:

•من الذي حر�شك على خو�ش جتربة الرتجمة، 
وهل كانت هذه املهنة واحدة من اأحالمك؟ 

الإجنليزية  اللغة  اآداب  ق�شم  يف  تخرجي  -منذ 
الرتجمة  وهاج�ش  امل�شتن�شرية،  اجلامعة  يف 

يطاردين. ولأنني ن�شاأُت على قراءة 
فاإنني  املرتجمة،  والكتب  الروايات 

مل اأقَو على مقاومة غواية ولوج هذا العامل املعريف 
ال�شهولة،  بتلك  يكن  مل  الأم���ر  لكن  وال��ث��ق��ايف. 

ثقايف  عمل  فالرتجمة 
يف  املرتجم  عمل  على  يقت�شر  ل  م�شٍن 
نقل الن�ش اإىل لغة اأخرى، وامنا يتطلب كما هو 
املالية  احلقوق  بدفع  تتكفل  للن�شر  دارًا  معروف 

اأحمد عزيز �صامي، كاتب 
ومرتجم، ولد يف بغداد 
العام 19٨٥، تخرج يف 
كلية الآداب، ق�صم اللغة 
الإجنليزية واآدابها يف 
اجلامعة امل�صتن�صرية 
العام 2012، اأ�صدر حتى 
الآن ومب�صاركة زوجته 
املرتجمة �صارة اأزهر 
اجلوهر ثالثة كتب، هي 
)كونديرا، كتاب ال�صحك 
ال�صيطاين( و)ر�صائل 
جورج اأورويل( و)اأنا 
عبوة ديناميت! حياة 
فريدريك نيت�صه(.

ح�ار اأجراه: علي ال�ش�مري

عزيز �شامي: 
 

وظيفة املرتجم اأحمد
نقل��ه ل  الن���سّ  خل��ق 

ث������ق������اف������ة



الأر�س حتت  �شنة   3000
ال�شنني  اآلف  ب��ان��ي��ب��ال  اآ����ش���ور  م��ك��ت��ب��ة  ظ��ل��ت 
�شنة   3000 نحو  ام��ت��دت  ل��ف��رتة  ال���رتاب  حت��ت 
القرن  يف  جم���ددًا  احل��ي��اة  اإىل  الظهور  لتعاود 
مكتبة  الآ�شورية  املكتبة  و�شبقت  ع�شر.  التا�شع 
الثالثمئة  ي��ق��ارب  مب��ا  ال�شهرية  الإ���ش��ك��ن��دري��ة 
ع�شر  م��ن  مكت�شفة  مكتبة  اأول  لت�شبح  ع��ام 
مكتبة  األ����واح  اكت�شف  ح��ني  ال�����ش��اللت،  ف��ج��ر 
الة  الرحاّ ال�شدفة،  طريق  عن  بانيبال،  اآ���ش��ور 
وامل�شتك�شف الربيطاين اأو�شنت هرني ليارد، ثم 
تابع التنقيب والبحث من بعده م�شاعده الآ�شوري 

هذه  وج��دوا  وق��د  ام"،  ر�شاّ "هرمز  املو�شل  اب��ن 
التخزين قرب ق�شر  الألواح حتت حطام غرف 
امللك اآ�شوربانيبال، وقد احتوت على الكثري مما 
خمتلفة  لع�شور  القدمي  العراق  ح�شارة  يخ�ش 

من احل�شارات ال�شومرية والأكدية والآ�شورية.
وما مت اإيجاده من هذه الأل��واح نقل اإىل املتحف 
الربيطاين، ومنذ تلك املرحلة املبكرة بداأ العمل 
دون هوادة على فك الرموز التي كتبت بها تلك 
الألواح، حتى �شنفها املتحف يف خم�ش جملدات 
حمفوظة داخله ب�شنوف التاريخ الأدبي، ومكتبة 
وامل��را���ش��الت  امل��ع��ب��د،  ومكتبة  اخل��ا���ش��ة،  امل��ل��ك 

امللكية والر�شمية، والعقود واملواثيق. 
اآلف الأل�اح

اأولية  اآ�شوربانيبال جمرد حماولة  مل تكن مكتبة 
لتثبيت قدم احل�شارة والتاأريخ، بل كانت مكتبة 
�شيء  كل  ح��وت  اإذ  وقتها،  يف  و�شخمة  عظيمة 
على  والباحثون  امل��وؤرخ��ون  اختلف  فقد  تقريبًا، 
املرجح  من  اأن  اإل  احتوتها،  التي  الأل��واح  كمية 
الأل���ف وخم�شمئة  ي��ق��ارب  م��ا  اأن��ه��ا اح��ت��وت على 
جمموعة من الألواح ال�شل�شالية، وكل جمموعة 
فاأ�شبح  الأل������واح،  م��ن  ال��ع��دي��د  ع��ل��ى  اح��ت��وت 
خم�شة  م��ن  ي��ق��رب  املكتبة  حتتويه  م��ا  جم��م��وع 

امل�شماري  باخلط  مكتوبة  ل��وح  األ��ف  وع�شرين 
الإن�شانية  املعرفة  نواحي  خمتلف  يف  الآ���ش��وري 
والعلوم املتنوعة، ومنها جمالت الفلك، والري، 
لحتوائها  اإ�شافة  وغريها،  والهند�شة،  والطب 
ت نحو 1200  على لوحات تاريخية قيمة جدًا غطاّ

مو�شوع خمتلف.
مكتبة الق�شر اخلالدة

الق�شر  املكتبة كانت موجودة يف  اأن  ويذكر  كما 
و�شع  وق��د  بانيبال،  اآ���ش��ور  للملك  التابع  امللكي 
جميع الألواح داخلها، معنونًا اإياها بجملة طويلة، 
األ وهي "ق�شر اآ�شور بانيبال، ملك العامل، ملك 
والذي  وننليل،  باآ�شور  يوؤمن  ال��ذي  الآ�شوريني، 
وهب  والذي  �شاغية،  اآذانًا  تا�شميتو  نابو  اأعطاه 

الكتابة،  اإ�شارات  نابو،  حكمة  الب�شرية...  نفاذ 
على  كتبتها  قد  املبتكرة،  اأع��داده��ا  كانت  مهما 
وجمعتها،  �شال�شل،  يف  الأل��واح  ورتبت  الأل��واح، 
يف  و�شعتها  امللكية  وت��الوات��ي  تاأمالتي  ولأج���ل 

ق�شري".
ما  �شنحاريب  بانيبال يف ق�شر جده  اآ�شور  جمع 
جده،  عن  ورثها  ملا  اإ�شافة  الأل���واح،  من  جمعه 
ن داخله مكتبة  ثم قرر بناء ق�شر جديد له، فكواّ
ثانية باألواح جديدة كليًا، لذا مل يعرث على جميع 
اأغلبها متناثرًا،  بل كان  واحد،  الألواح يف مكان 
ما يعني اأن الق�شور قد تعر�شت للتخريب اأثناء 

هجوم على نينوى عام ٦12 ق. م.
جلجام�س كان يف املكتبة

واأبرز ما وجد يف داخلها كانت ملحمة  اأهم  من 
بالأحرف  نة  املدَواّ اإلي�ش(  )اإينوما  اخللق  ق�شة 
�شبعة  اإىل  ق  تتطراّ األ��واح  �شبعة  على  امل�شمارية 
اأجياٍل حول خلق الكون 
ومت  والب�شر، 
اك��ت�����ش��اف��ه��ا 

عام 1849م. 
 وم���ن اأه���م ما 
ك����ان ح��ا���ش��رًا 
داخ�������ل م��ك��ت��ب��ة 
اآ���ش��ورب��ان��ي��ب��ال، 
اأي���������ش����ًا، األ������واح 
جلجام�ش  ملحمة 
والتي  ع�شر  الإث��ن��ا 
ع��ام  اك��ت�����ش��اف��ه��ا  مت 
18٥3م، ومت حفظها يف املتحف الربيطاين. وتعد 
ملحمة جلجام�ش اأقدم ق�شة كتبها الإن�شان، بعد 
اأن كان متوقعًا، او مت�شورًا، اأن الأدب الإغريقي 
باللغة  ب��خ��ط م�����ش��م��اري  الأق�����دم، وك��ت��ب��ت  ه��و 

الأكادية.
ث�رة احل�شارات والأديان 

ك��م��ا ���ش��اع��دت ه���ذه امل��ك��ت��ب��ة -ب��ع��د اك��ت�����ش��اف 
ق�ش�شها- العامل على معرفة اأن ق�شة الطوفان 
من  ال�شنني  مئات  قبل  م��وج��ودة  كانت  وغريها 
تلك  ال���ت���وراة يف  م�����ش��در  واأن  ال���ت���وراة،  ك��ت��اب��ة 
اأخذ  الذين  القدامى  العراق  اأهل  هم  اجلوانب 
الأ�شر  خالل  الق�ش�ش  هذه  العربانيون  عنهم 

البابلي. 
امللك امل�لع بالعلم والأدب

وتعقيبًا على ذلك، يوؤكد الأ�شتاذ يف كلية الآثار/ 
اأول  "اأن  اإب��راه��ي��م:  عبا�ش  ���ش��ام��راء،  جامعة 
اأ�شالفهم  بكتابات  العراقيني  اهتمام  على  مثال 
اآ�شور  مدينة  م��ن  ك��ان  جمعها  على  وحر�شهم 
�� ننورتا  الآ�شوري توكلتي  اإذ جمع امللك  القدمية 
ن  الأول )1244 � 1208 ق.م( ن�شو�شًا بابلية ليكواّ
منها مكتبة �شخمة مل يتم اكت�شافها حتى اليوم".
نينوى  يف  بانيبال  اآ���ش��ور  مكتبة  اأ�ش�شت  "وقد   
�شتى  من  ن�شو�شها  وا�شتن�شخت  جمعت  اأن  بعد 
اأرجاء بالد الرافدين لتحفظ يف مكان واحد هو  
اآ�شور بانيبال- لغر�ش درا�شتها والعودة  -مكتبة 
اإليها عند احلاجة، وتدل كرثة الألواح فيها على 
اأن هذا امللك ا�شتخدم طائفة كبرية من العلماء 

والكتاّاب لتنظيمها وكتابتها".
خلية املكتبة الآ�ش�رية من بابل

يف  غدت  نينوى  مدينة  عبا�ش:"اأن  ال�شيد  ويرى 
مركزًا  ال�شيا�شي  وجودها  الأخرية من  ال�شنوات 
ملدر�شة من املرتجمني واللغويني ي�شح اأن ت�شمى 
اآ�شور  واأن من خالل حكم  الآ�شورية،  الأكادميية 
الكثري  بتحرير  و�شرعوا  الطالب  اعتنى  بانيبال 

من الن�شو�ش".
الطني  على  املكتوبة  الكتابات  امللك  "واتبع 
واخل�شب والألواح، وا�شتن�شخ النماذج ال�شومرية 
والأكدية، وقال: )اأنا كتبت ودققت وجمعت هذه 
الألواح من خالل املوظفني والطالب وقد جمعت 

وكتبت الن�شخ الأ�شلية القدمية(". 
بانيبال   اآ�شور  ُكتاّاب  اأهم  لنا  يو�شح  كما  "وكان، 
بكتابة  اأ�شهم  ال��ذي  هو   Zeru – Lesir
بنف�شه،  وتوثيقها  الطينية  الأل���واح  من  العديد 
ويوؤكد كذلك اأن البابليني هم الذين ثقفوا امللك 

وهذبوه وبنوا يف �شدره حب العلم".
على  تثقف  مو�شحًا:"حينما  الأ�شتاذ  وي�شيف 
اأو  املخطوطة  الأل���واح  جميع  بن�شخ  اأم��ر  يدهم، 
اأمر  اأن��ه  كما  عليها،  ع��رثوا  حيثما  ينقلوها  اأن 
بنقل املخطوطات ال�شومرية اإىل الآ�شورية، فمن 
كلكام�ش  ال�شومري  البطل  ق�شة  و�شلتنا  مكتبته 
لق�شة  البابلي  والن�ش  ال��ع��امل  تكوين  وق�شة 

الطوفان. 

مل ترتك اأر�س الرافدين �صيئًا يف التاأريخ اإل ودونته كاأول البتكارات. وكما برع �صكان 
هذه الأر�س يف اخرتاع كل ما له عالقة ببدء احل�صارات، متكنوا كذلك من ترك ب�صمتهم 
يف املجال الثقايف والأدبي، وذلك برتتيب اأفكارهم وو�صعها ب�صكل مكتبة، كانت وما زالت، 

هي الأقدم والأثمن يف التاأريخ، ملا حتويه من األواح وكتب معرفية وبحثية كثرية.

اآية من�ش�ر 

م��ن��ه��ا خ��رج��ت ق�����ش��ة اخل��ل��ق 

املكتبة الأقدم يف التاريخ 
اآ�ش�ر بانيبال
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خ����������ي����������ال

مقداد عبد الر�شا

تخرج  النا�ش  يحتدم،  ال�شارع  بعد؟  فيما  للقتل 
واأخ��رى،  حلظة  بني  امل��وت  بحقوقها،  للمطالبة 
توين.. مقدم الربامج )روبرت دنريو( يجد فيه 
لل�شخرية  واإمن��ا  ملوهبته  في�شتقطبه،ل  املوهبة 
اللقاء  ينتهي  مبا�شرة  ال��ه��واء  وعلى  ل��ذا  منه، 
�شخرية  وج��ه  يف  اآرث��ر  يطلقها  ر�شا�شات  بعدة 
املفرت�شة،  املدينة  غوثم،  ت�شتعل  كله،  الإع��الم 
ميوت  التي  املدينة  اإنها  القناع،  يرتدي  اجلميع 
ال�شعادة  ال�شعادة الق�شوى،  اأمل  النا�ش من  فيها 
اأنواع  من  نوع  هو  الرق�ش  األي�ش  اأمل��ًا،  باعتبارها 
التعبري عن الأمل؟ األي�ش ذلك جمياًل، اأيًا كان نوع 

املوت، من الرق�ش اأم بارتطام العربات.
 على م�شتوى التمثيل برع خواكني فينك�ش ب�شكل 
متنحه  مل  اإن  تنتبه  اأن  هوليوود  على   م��ذه��ل، 
حتت  اأن  يعني  ف��ه��ذا  اأداء  كاأف�شل  الأو���ش��ك��ار 
الطاولة خيانة، املو�شيقى لها دور اأخاذ يف تتابع 
وتدفع  اأح��ي��ان��ًا  تن�شاب  رائ���ع،  ب�شكل  الأح����داث 
املو�شيقية  اإنها  اأخ��رى،  اأحيان  يف  التوتر  اإىل  بنا 
هليدار كونديتيور، لعلها تقم�شت روح اآرثر فليك 
احلياة،  هي  هكذا  مو�شيقاها،  و�شعت  حينما 
الإثارة،  يرغب يف  البع�ش  تبدو م�شحكة،  لوهلة 
اأن  لها  اأ�شمح  لن  لكني  الآخرين،  اأحالم  ي�شحق 
دمية،  كنت  ي��دور،  فلك  العامل  ه��ذا  ب��ي،  تطيح 
بالكثري،  مررت  ملكًا،  جنديًا،  �شاعرًا،  معدمًا، 
نف�شي  اأج���د  م��رة  ك��ل  واح����دًا، يف  �شيئًا  اأع���رف 
هي  هكذا   ، البداية  اإىل  واأع��ود  اأت���وازن  ف�شلت، 

احلياة.
 كنت اأود اأن اأحتدث كثريًا عن الفيلم لكن حكم 

امل�شاحة اأقوى

ادون وبذيئو  يقول مي�شيل فوكو يف كتابه )تاريخ اجلنون يف الع�شر الكال�شيكي(: نحن اأنذال هزل ومرتخون، �شيوخ ح�شاّ
الل�شان، ل اأرى �شوى احلمقاوات واحلمقى، اإن النهاية يف واقع الأمر قد اقرتبت، كل �شىء �شيئ، لقد انعك�شت العنا�شر الآن، 

فلي�ش يف نهاية الأمر نهاية الأزمنة هي التي �شتبني لنا اأن الإن�شان جمنون اإىل احلد الذي يجعله ليكرتث بهذه النهاية، بل 
تنامي اجلنون واكت�شاحه ال�شامت هما اللذان ي�شريان اإىل اأن العامل قريب من كارثة النهاية، اإن جنون الإن�شان هو الذي 

ي�شتدعي هذه النهاية ويجعلها �شرورية.

باآرثر  اأن نت�شاءل عن الع�شف الذي حل  هل لنا 
من  به  ورمى  فيونك�ش(  خواكني  )جوكر،  فليك 
م�شح اإىل ح�شن اأمه املري�شة املتعبة، اإىل مهرج 
م�شد�ش  اإىل  �شبب،  دون  �شاحك  اإىل  للرتويج، 
يطلقه بوجه املدينة؟ هل يحق لنا اأن نت�شاءل مل 
يحدث كل هذا؟ اأم اأن الأمر اأ�شبح طبيعيًا �شمن 
بع�ش  نتعاطف  رمب��ا  ه��ذه؟  امل�شطربة  حياتنا 
الدامية  ل��الأح��داث  نفرح  ب��الأح��رى  اأو  ال�شيء، 
اليومي  ال�شتالب  نتيجة  اجلوكر  بها  قام  التي 
وال��وج��ودي ال��ذي ح��ل ب��ه، وه��اه��و يع�شف بنا، 
�شلطة القمع اأ�شد فتكًا من �شلطة اجلرمية. لقد 

تعلمنا منذ الأزل اأن لكل فعل رد فعل. 
ال�شحك،  بع�شاب  م�شاب  �شاب  فليك،  اآرث��ر 
ب��راءة،  بكل  طفلة  مع  البا�ش  يف  ي�شحك  هاهو 
كهذا،  بفعل  القيام  له  وليحق  تنهره  اأمها  لكن 
لكن ردة فعله كانت اأكرث �شخبًا واحتجاجًا، ظل 
اأنه  ي�شحك وي�شحك. الهوية التي يحملها تقول 
من  اجلوكر  ي��اأت  مل  ال�شحك،  بعدوى  م�شاب 
خارج قو�ش احلياة بل جاء من رحم هذه الأر�ش، 
من القلق املتزايد، تلك ال�شبل اخلفية التي تخفي 
ت�شمعوننا  اإنكم  والرتباكات،  الفزع  من  الكثري 
اأخبارًا ت�شتبك حتى مع اأحالمنا اجلميلة لتتحول 
بالدم  اليومي  امل��زاج  �شحن  بف�شل  كوابي�ش  اإىل 
متالأها  التي  املدينة  غوثم..  الق�شي،  مداه  اإىل 
القاذورات والنفايات �شباحًا، وهاهو اآرثر فليك 
يبدو  ك��ي  وج��ه��ه  ف��وق  الأخ���رية  اللم�شات  ي�شع 
اأم��ام  الب�شائع  لإح���دى  م��روج��ًا  ويعمل  مهرجًا 
ومتعة،  ب��راءة  بكل  ويغني  يرق�ش  املحال،  اأح��د 
الرغبة  له  تدوم، هناك من  املتعة هل  لكن هذه 

لقدرة  اآرث��ر  اأن  يعرفون  �شباب  املتع،  تدمري  يف 
ويهربون،  منه  اللوح  ي�شرقون  املقاومة،  على  له 
�شربًا  يتلقى  لكنه  ي�شرتجعها،  كي  لهثًا  يتبعهم 
اللوح  يته�شم  وم��ع��ه  متناهية  ومبتعة  م��ربح��ًا، 
ليتحول اإىل قطعة من نفايات املدينة، هذا الفعل 
الذي يبدو وا�شحًا اأن الأولد قاموا به دون �شبب 
يذكر، فقط من اأجل تزجية الوقت لي�ش اإل. اأمل 
اليوم  اأمه  الذي ليعرف متى ماتت  يكن مري�شو 
اأو رمبا اأم�ش هو نف�شه من اأطلق الر�شا�شة على 
العربي يف رواية )الغريب( لألبري كامو، وال�شبب 
كما ادعى كان ب�شبب حرارة الطق�ش، القتل هنا 
مهم  غري  اأم��ر  –الغريب-هو  ملري�شو  بالن�شبة 
لقيمة  التي  الأخ��رى  اليومية  الأ�شياء  بقية  مثل 
لها، لقيمة للموت وكذلك لقيمة للحياة، ولي�ش 
اأو يف  ال�شارع  اأو  البيت  اأن منوت يف  هناك فارق 
�شوح القتال، او حتى فوق طاولة مركونة يف اأحد 
عامود  ف��وق  معلقًا  ورمب��ا  امل�شاء،  اآخ��ر  ال��ب��ارات 
والنا�ش ت�شرخ مبتعة متناهية فرحة لهذا املوت 
الفيلم  تايتل  نهاية  بعد  اجلوكر  يبداأ  املجاين، 
حد  �شحك  حمنته،  على  يعرفنا  كي  بال�شحك 

الأمل حد الحتجاج املخبوء.
الو�شع  اأن  اأم  ه��ذا؟  يظن  وح��دي من  اأن��ا  -ه��ل 

اأ�شحى اأكرث جنونًا يف اخلارج؟
غا�شبون،  النا�ش  بالتاأكيد،  حمتدم  -الو�شع 

يبحثون عن فر�ش للعمل، اإنها اأوقات ع�شيبة.
يوميًا،  ويكتب  دفرت  لديه  )اجلوكر(  فليك  اآرثر 
ماذا يكتب؟ اإنها ب�شع اأفكار عن املزح وال�شحك 
باب  من  لعله  الرجتالية،  امل�شحكة  والعرو�ش 
�شر البلية؟ اأو اأنه ياأمل اأن يكون موته اأف�شل من 

اأن تكون يف �شف  حياته، تلك علاّة الوجود، على 
نواياك  الآخ��ر يحمل  الآخ��ر، لكن هل  واح��د مع 
الأ�شياء  لنخ�شى  حتمًا  نحن  ال�شر؟  يكتنفه  اأم 
الوا�شحة،  الأ�شياء  مانخ�شى  بقدر  الغام�شة 
العامل  من  اأف�شل  امل�شفى  يف  احلجز  يكون  ملاذا 
هو  نعم  عتمة؟  اأك���رث  اخل���ارج  ه��ل  اخل��ارج��ي، 

ماي�شرح به.
-كنت يف حال اأف�شل حينما كنت هناك، العالح 
الهروب، الدواء النكفاء اأكرث، لي�ش للجوكر من 
و�شتكون  �شتموت لحقًا  التي  املتعبة  اأمه  يكاتبه، 
الوحدة دافعًا للرق�ش، الأمل، الحتجاج ثم املوت 
مرة اأخرى، واجلارة احللوة التي يتمنى اأن يقيم 
معها، اإنها ت�شبهه يف الأمل، مل يتابعها ويتل�ش�ش 

عليها؟
- فكرت اأنك تنوي �شرقة املكان. 

- لدياّ م�شد�ش وبالإمكان اأن اأفعلها يف الغد.
الأمل،  امل��دي��ن��ة،  رب��ك��ة  ل؟  اأم  ال��ع��الق��ة  ت��ت��وط��د 
الع�شاب  مر�ش  م��ايف  اأتع�ش  الق�شوة،  املدينة، 
ماذا  منه،  لتعاين  وكانك  يت�شرفون  النا�ش  اأن 
يعني اأن املدينة حما�شرة بجرذان كبرية ي�شعب 
املدينة؟  اإنقاذ  من  يتمكن  من  عليها؟  ال�شيطرة 
اجلرذان ي�شعب قتلها وعمدة املدينة معمد من 

قبل جمهور التلفزيون.
راندال، �شديق اآرثر، كان قد �شمع بحادث الأولد 

الذين تعر�شوا له بال�شرب.
اأن  اأط��ف��ال، ك��ان علي  ك��ان��و جم��رد   -
ب�شيغة  امل�شيح  هو  اآرث��ر  هل  و�شاأنهم،  اأتركهم 
اأن  على  واف���ق  مل  اإذًا  ك��ذل��ك  ك��ان  اإن  اأخ����رى؟ 
احتفالت  ويقيم  ران����دال  م��ن  امل�شد�ش  ي��اأخ��ذ 

مدينة الأمل
هال �صينماغ�ثام.. 
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الإزار
واح���دة،  قطعة  م��ن  يتكون  وا���ش��ع  ط��وي��ل  ث��وب 
وقد تطور عند  الألب�شة،  يلب�ش فوق جميع  كان 

الن�شاء ف�شرن يلب�شنه على القمي�ش.
م�شنوعة  خفيفة  �شفافة  الن�شائية  الأزر  تكون 
من احلرير ومزرك�شة ، تنفتح على ياقة مربعة.

ما  ليخفي  ف�شفا�ش  وا�شع  الن�شائي  والإزار 
خلفه!

 الفرجية
اخلروج  مالب�ش  من  الظهور  عبا�شي  ثوب  وهو 
الثياب  كل  ف��وق  يرتدى  وال��رج��ال  الن�شاء  عن 

ويتاألف من قطعتني من الوبر الأ�شود اأو �شواه.

الربقع – حكاية اخلمار الأ�صود
الطويل  وفيه  القما�ش،  من  خمتلفة  اأن��واع  من 
الطول  واملتو�شط  القدمني  ي�شل  يكاد  ال��ذي 
الكثيف  ال��و���ش��ط وم��ن��ه  اأ���ش��ف��ل  ي�����ش��ل  ال����ذي 

وال�شفاف.
القما�ش  من  طبقات  عدة  من  الربقع  وي�شنع 
بالزخارف  الربقع  وقد  طرزت حواف  الدقيق 
اأو  ال��ذه��ب  م��ن  ب��اأ���ش��الك  واأح��ي��ان��ًا  النباتية، 
اأ�شرطة  من  اأحيانا  و�شالته  وت�شنع  الف�شة، 
)التفتة(  التفتناز  قما�ش  من  ومنه  حريرية، 

الفاخر.
كاماًل  ال��وج��ه  يغطي  الن�شوية  ال��رباق��ع  بع�ش 
والآذان وبع�شه �شفاف يو�شع على الوجه دلًل !
الأدب حكاية )اخلمار  اأخبار  ا�شتهرت يف  وقد 
كبرية  بكمية  جاء  ال��ذي  الربقع  وهو  الأ���ش��ود( 
م��ن��ه اأح���د ال��ت��ج��ار اإىل امل��دي��ن��ة امل��ن��ورة زم��ن 
بع�شهم  فدلاّه  �شيئًا  منه  يبع  فلم  الرا�شدين، 
على ال�شاعر م�شكني الدارمي الذي كان نا�شكًا 
واألح  الغريب  وهو  ورطته  من  ليخل�شه  متعبدًا 
التاجر عليه طوياًل وا�شتعطفه فكتب له م�شكني 

ق�شيدته ال�شهرية التي قال فيها:

قل للمليحة يف اخلمار الأ�شود
ماذا فعلت بنا�شك متعبد

ر لل�شالة ثيابه قد كان �شماّ
حتى قعدت له بباب امل�شجد

ردي عله �شالته و�شيامه
ل تقتليه بحق دين حممد

ال��دارم��ي  اأن  اأ�شيع  الق�شيدة،  النا�ش  وق���راأ 
النا�شك قد فتنته اإحدى الن�شاء فرتك عبادته 

وتن�شكه ب�شبب جمال ذات اخلمار الأ�شود.
ذلك  ل�����ش��راء  امل��دي��ن��ة  ن�شاء  ه��رع��ت  ئ��ذ  عند 
اخلمار الأ�شود الذي )فنت( الدارمي النا�شك، 
اخُلمر،  من  به  جاء  ما  كل  التاجر  باع  وبذلك 

وعاد م�شكني اإىل تن�شكه.

من تاريخ الق�صيدة
– بالربقع  تغنت  التي  الق�شيدة  لهذه  �شار 
من  املطربون  وغناها  تاريخ،  الأ�شود-  اخلمار 
كل الأزمان حتى يومنا هذا، وا�شهرهم  معبد 
وطوي�ش  قدميًا، و�شباح فخري ونهاوند وناظم 

الغزايل حديثًا.
اأحمد  الراحل  حديثًا  الغنية  هذه  ملحني  من 
ال�شيكاه  نغم  على  حلنًا  لها  اأعد  الذي  اخلليل 
الراحل  املو�شيقي  اجل���وزة  ع��ازف  م��ن  وطلب 
الق�شيدة  بتخمي�ش  يقوم  اأن  اإبراهيم  �شعوبي 

لتكون اأغنية دينية فكتب �شعوبي رحمه اهلل:

يا داعيًا هلل مرفوع اليد
مت�شرعًا متو�شاًل باملنجد

ياطالبًا منه ال�شفاعة يف غد
قل للمليحة يف اخلمار الأ�شود

ماذا فعلت بنا�شك متعبد
فغناها اخلليل وغنتها مائدة نزهت واآخرون.

من  الكثري  العراقية  الن�شائية  فلالألب�شة  وبعد، 
لها  ليت�شع  التي  الكثرية  والأ�شكال  التفا�شيل 

هذا الباب.

ولندخل بيت اخلياطة فنجد:
يجمع البيت عددًا من ال�شابات اللواتي يتدربن 
على يد )الأ�شته( ومق�شاتها ويحملن املالب�ش 
اأج��رة  ويقب�شن  الن�شاء  بيوت  اإىل  اجل��اه��زة 
الف�شال  �شاعة  �شيدتهن  م��ع  ويقفن  العمل 

والقيا�ش.
العباءات  حائكات  اأن  جن��د  اآخ���ر  ج��ان��ب  م��ن 
اختالف  الأخ��ري��ات  اخل��ي��اط��ات  ع��ن  يختلفن 
عدد  اىل  اإ�شافة  وال��رباق��ع،  الأزر   �شانعات 
امل�شامر  �شناعة  يتهينب  ك��ن  اخل��ي��اط��ات  م��ن 
ت�شمى  التي  الأرواب  خياطة  اأن  كما  الن�شائية، 

الها�شميات تتطلب دقة يف القيا�ش  ويف ر�شوم  
الن�شوية  الألب�شة  وم��ن  الها�شمي،  وحت�شية 

املعروفة عرب التاريخ :

القمي�س-الد�صدا�صة الن�صائية
)الأت��ك(،  حتتها   اأو  اجللد  على  تلب�ش  وكانت 
والقمي�ش تاريخيًا ثوب من عدة قطع خماطة 
وله اأكمام، وطوله عند �شدر الإ�شالم كان ي�شل 
اإىل ن�شف ال�شاق، وكانت ياقة القمي�ش تقرب 

من �شكل الهرم الناق�ش.
اجليب  ت�شمى  )التي  الد�شدا�شة  فتحة  تكون 

قدميًا والزيك حديثًا( مبقدار �شرب اليد وميكن 
غلقها بوا�شطة اأزرار من ذات القما�ش.

)د�شادي�ش(  قم�شان  الأجانب  الرحالة  ي�شف 
ف��وق  يلب�شنها  اأن��ه��ن  ال��ب��غ��دادي��ات  ال��ن�����ش��اء 
قرب  اىل  الأم��ام  من  مفتوحة  وهي  ال�شروال، 
احلزام، ويكون عنق الد�شدا�شة –القمي�ش يف 
اأحيان كثرية مطرزًا تطريزًا جمياًل حول العنق 

ني وال�شدر. وعند الكماّ
ت��رت��دي امل��و���ش��رات ال��ب��غ��دادي��ات ق��دمي��ًا ف��وق 
لتربز  لها  جيب  ل  �شيقة  �شدرية  الد�شدا�شة 

ثنيات اجل�شم وانحناءاته. 

يف بيت  خياطة املالب�س العراقية القدمية

حكاية الربقع الأ�ش�د واأغانيها

 با�شم عبد احلميد حم�دي

عرب الزمن تتنا�صل الذكريات، 
ويقودك التاريخ اإىل تفا�صيل 
وتفا�صيل يف املاأكل وامل�صرب 
والأحداث ... والأزياء.

لكل �صيء يف الدنيا تاريخ، و 
لتفا�صيله وتطوره ذاكرة، وقد 
اخرتت للقراء الكرام التجوال 
يف دكان املالب�س العراقية عرب 
التاريخ  لنقراأ بع�س الطرائف 
عما كانت ترتديه الن�صاء  يف زمن 
م�صى، وبع�س ما ارتدينه ومازال 
حا�صرًا بهيًا حتى يومنا هذا.
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صور حكايات 

 

هذا الكاركتري يعود اىل الر�شام الراحل غازي ون�شر يف جملة 
يحيى  الراحل  الأ�شتاذ  حتريرها  يراأ�ش  كان  التي  )الأ�شبوع( 
قاف، وال�شورة هذه ن�شرت مع حتقيق عن فئة من الن�شاء اللواتي 
يتفوقن يف الأداء الإيحائي ويجلنب امل�شرات، هن يف بغداد وبقية 
)الألوية( العراقية وين�شطن يف دول اخلليج، وهناك فرق كثرية 
موجودة اىل الآن وتقدم الكثري من الفعاليات، لكن يف العراق 
فقط  الن�شائي  اجلمع  م��ع  اإل  فعالياتهن  يقدمن  اأن  لميكن 
وامل�شحون  ال�شاخب  اجلو  هذا  يف  احل�شور  للرجل  يجوز  ول 
من  والع�شرين  الثامن  يف  املو�شوع  ن�شر  باللمز)والإيروتيكا(. 
اأيلول للعام 19٥7 بقلم �شيدة تدعى بدرية حممد كرمي،  �شهر 
تقول العناوين الرئي�شة: جنوم املواليد والأفراح ال�شعبية، النقر 
على الدف والرق�ش مهنتهن، عبا�ش اأفندي اأغنية �شعبية ذات 
وتغري  الفنون  وتطورت  الزمن  تطور  لقد  غريزية،  اإي��ح��اءات 
النا�ش وهن مازلن يف طورهن، اأما يف املو�شوع الأ�شا�ش فتقول: 
من  الكثري  يف  الو�شطى  الطبقة  تقيمها  خا�شة  حفالت  املوالد 
الأحيان، اإنها تقام يف الأفراح فقط، تتوافد الن�شاء وكل منهن 
يف  الوقت  فيق�شني  الزينة  مواد  من  ماعندها  باأجمل  جتملت 
ال�شحك والدرد�شة واأكل اجلرزات اىل اأن يحني موعد ح�شور 
ال��دار  دخلت  ف�شله.  او  احلفل  جن��اح  يتوقف  وعليهن  الفرقة 

فراأيت جموعًا من الن�شاء منهن من ا�شتطاعت احل�شول على 
كر�شي ومنهن من جل�شت على الأر�ش، وجدت كر�شيًا يف زاوية 
بعيدة، فذهبت وجل�شت اأرقب احل�شد عن كثب، كن منت�شرات 
قد  كانت كل منهن  �شابات مرحات  بع�شهن  البيت،  اأرج��اء  يف 
فبدت  ذلك  يف  بالغت  من  ومنهن  بامل�شاحيق،  وجهها  �شبغت 
ات  امل�شناّ من  فكن  الآخ��ر  الق�شم  اأم��ا  م�شحكة،  دمية  وكاأنها 
ومنهن من اأحاطت راأ�شها بفوطة بي�شاء، درت بب�شري لأبحث 
عن املوؤدية و�شاحباتها فراأيتهن خم�شًا من املتربجات، واحدة 
ة  فاقدة لنعمة الب�شر فاأدارت ظهرها اىل اجلمهور واأخرى م�شناّ
ك�شت التجاعيد وجهها وكانت تنقر على الدف ب�شكل احرتايف 
الثالثة  اأما  العني،  ب�شكل لي�شرُّ  بداأت تهز بدنها  واأخرى  كبري، 

فبداأت باأغنية عبا�ش اأفندي.
 اجلزء الباقي من التحقيق مفقود واأظن اأننا ا�شتطعنا اأن نوفيه 

حقه.

مهم جدا 
 ليحق لأي �صخ�س او موؤ�ص�صة او جملة او �صا�صة او مواقع الكرتونية 

واأية و�صيلة اعالمية اخرى ا�صتعمال هذه ال�صور  ) هي ار�صيفي 
ال�صخ�صي ومعي عقد �صرائها(، جملة ال�صبكة العراقية الوحيدة لها  

احلق بذلك وبعك�صه �صتكون املحاكم هي الفي�صل.
مقداد عبد الر�شا

حينما تتبدل الأزمان معها يتبدل احلال، ومن هذا احلال البع�ش من 
العادات والتقاليد في�شبح الذي كان للرجل من ح�شة املراأة  وكذلك 
الذي  البديع  النق�ش  ذلك  اىل  ب�شغف  نتطلع  ومازلنا  كنا  العك�ش. 
وال�شيقان  �شدورهن  يغطي  اجلنوب،  ن�شاء  وجوه  من  بع�شًا  يغطي 
الكثري  ترمن  فلقد  الزينة،  لهذه  ال�شعر حا�شرًا  وكان  اأي�شًا،  �شعودًا 
الأن  و�شكناه.  ا�شتقراره  ومناطق  )الرتكواز(  لهذا  ال�شور  باأجمل 
مبا  يتباهى  الذي  هو  الفتى  واأ�شبح  الزمان  تبدل  لقد  اأ�شلفنا  وكما 
اأق�شاها اىل  البالد من  على ج�شده من و�شم وخرائط ونقو�ش. يف 
اأق�شاها كان الو�شم هو زواق الأو�شاط ال�شعبية، يهتمون به ويتفنون 
القرويات  اأن بع�ش  اأهل املدينة حتى و�شل احلال  اأكرث من  باأ�شوله 
الو�شم  من  اأقوا�شًا  مكانه  لي�شربن  كاماًل  نزعًا  حواجبهن  ينزعن 
اأكرث ال�شبه بني الن�شاء ال�شعبيات و�شيدات ال�شالونات  الأزرق، وما 
ليزرعن  حواجبهن  ينزعن  ال�شالونات  ن�شاء  من  البع�ش  اأن  بحيث 
ن�شاء  وو�شم  دائمًا  يظل  ال�شعبيات  و�شم  لكن  الطالء،  من  اأقوا�شًا 
ال�شالون لل�شهرة فقط. الآن تبدل احلال واأ�شبح ا�شم الو�شم تاتو، 
كذلك اأ�شبحت له دللت غري التي كانت عليه من قبل، فالفتى هو 
الذي �شار يتباهى باخلرائط التي تنت�شر فوق ج�شده، فهل نحن مع 
القبول  بنا اىل  الع�شر تدفع  البع�ش من حقائق  لعل  اأم �شده.  هذا 

لكن هل يالئمنا ذلك؟ 
حكاية هذه ال�شورة ماأخوذة من كتاب )العودة اىل الأهوار( لكافن 
يونغ، وال�شور هي للم�شور البارع نك ويلر، ويالحظ يف هذه ال�شورة 
)الدك( الذي يبداأ من احلنك مرورًا بالنحر وحتى ال�شدر نزوًل، 
الفتاة  )�شليل(  يف  اخل�شب  م�شط  اأي�شًا  ال�شورة  هذه  مامييز  لعل 

والذي كان �شائعًا قبل تبدل الأزمان!
طبيبي هاك كلبي و�شوف دكه

                        هال بالداكك فوك احلنج دكه

يكن  مل  القت�شادي  فالو�شع  متامًا،  حم�شوب  باندفاع   العراقية  ال�شينما  بداأت 
متفجرًا مثلما هو الآن، وال�شينما العربية والعاملية وب�شبب النجومية )الأبطال( 
فرتة  يف  اأنتجت  التي  الأف��الم  اأغلب  حققت  لقد  عليها،  الكبري  التاأثري  لها  كان 
الأثر  لها  �شيكون  ال�شتمرار وحتقيق خطوات  بالإمكان  اأرباحًا كان  اخلم�شينات 
وبذلك  تتقافز،  وجعلتها  ال�شتمرار  بهذا  اأخلاّت  قفزات  هناك  تكن  مل  لو  البالغ 
فقدت هويتها وم�شريها املتاأين. اأغلب الأفالم التي اأجنزت بعد الرابع ع�شر من 
ت  متوز كانت اأفالمًا فيها الكثري من اخلطاب املبا�شر وال�شعارات الباهتة التي هداّ
ب�شكل  عنها  اجلمهور  عزف  حقيقية،  �شينما  خللق  احلقيقي  ال�شعي  من)حيل( 
العراقية  لفت وا�شتمر احلال اىل الآن. هناك �شك الآن يف الرتحيب ب�شينمانا 
البلدان العربية، لناأخذ مثاًل اجلمهور  خالف ما يحدث يف العامل والبع�ش من 
امل�شري الذي ي�شتطيع اأن يوؤثر ب�شكل كبري يف جناح اأو هبوط اأى فيلم، يعزف عنه 
اإفريقيا  لها قارة  توزيع كبري،  اأمامها  ال�شينما امل�شرية  فاإن  وبالتايل  يتقبله،  او 
وامل�شاعدة  بالتو�شل  الفيلم  ننتج  اأن  نحاول  اأ�شبحنا  نحن  اآ�شيا،  من  والبع�ش 
لي�شت  هذه  الأم��ر،  وينتهي  الفالين  املهرجان  يف  يعر�ش  وبالتايل  اخلارجية، 
لالأ�شف  البالد  ومعريف،  واقت�شادي  اجتماعي  جمعي  م�شروع  ال�شينما  �شينما، 

لمتلك هذه الإ�شارات الثالث.
اأما حكاية هذه ال�شورة فهي من فيلم )فجر احلرية( الذي اأجنز بعد الرابع   
ع�شر من متوز وعر�ش يف �شينما الر�شيد يف ال�شاد�ش من اآب العام 19٦2، قام 
جنوم  من  جنمًا  يكون  اأن  يطمح  كان  �شاب  ببطولته  وحتى  واإخ��راج��ه  باإنتاجه 
ال�شينما، فحوى الفيلم، طالب مثقف يعتقل ويتم الإفراج عنه بعد الرابع ع�شر 
من متوز لتعم الفرحة كل من له �شلة بهذا ال�شاب، وحتى تكتمل الفرحة تغني 
البطل  ال�شورة   يف  �شعيدة(.  )عي�شة  ويعي�شون  خليل،  وحيدة  الكبرية  املطربة 

واملنتج واملخرج عارف الزبيدي مع الفنانة املعتزلة عائدة البارودي.
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45 ف�����اش ب���اك44

اأنا..
ت�قف...

تلك مل تك

���ش��اأع��رتف ب���اأن ع��م��ري " ال���ف ���ش��ج��رة وع�ش 
وباأن   ..  " غ�شن  حافة  على  �شهوا  بني  حمام 
 " وع��دوى  عمرا  " ثالثني  بعد  اأ�شابني  زكاما 
�شاخرا  وجئتها   ، خطاأ  احلياة  اأرتكبت  وب��اأين 
طفولتي  واأن   ، مك�شور  خ�شبي  ح�شان  على 
ظلت هناك يف " طابة ممزقة على حافة ملعب 
�شيدت عليه بيوت ال�شوك " ... اأنا اعتذر من " 
حياتكم " تلك التي تر�شمها " م�شارات وجداول 
و�شاعات   ، للعمل  و�شاعات   ، للنوم  و�شاعات   ،
اأعتذر   .. " بالكالب  للعناية  و�شاعات   ، للحب 
حقا لأين كنت بحاجة اىل الأعتناء ب��� " كالب 
 ، التدخني  اأدمنت  التي  تلك   ، امل�شعورة  ايامي 
الن�شاء  باأثداء  والكفر   ، والك�شل   ، وال�شخرية 
مَتل من جمرد ذكر  التي  ايامي   ... " الكبرية 
اأ�شم او كتاب او �شاعر او مغني .. مل اأك احب 
الينا  �شباح  كل  تاأتي  كانت  انها  " غري  ف��ريوز 
 ، اجلميلة  الفنون  معهد  اىل  الطريق  يف  وكنت 
ون�شف  هذا  ن�شف  ورمبا   ، نائما  اأو  ثمال  اأما 
 ، ا�شمائهن  اأتذكر  ل  ن�شاء  اأحببت   ..  " ذاك 
من  ماتت  و�شجريات   ، قريبة  تعد  مل  و�شموات 

فرط تعدي الأ�شمنت على الع�شب ...
رغم   ، حزينا  ظل  نهر  ق��رب   ، بابل  يف  ول��دت 
ورغم   ، روجاته  على  مرت  التي  الأعياد  جميع 

كل الطبول التي بحت جلودها يف الزوارق التي 
لعبت على هدوئه ، .. ولدت يف يوم ما ، وجدته 
بخطه  كتب  ال��ذي   ، اب��ي  م��ذك��رات  يف  مكتوبا 
الأنيق جملة واحدة " اليوم ولد اأحمد " .... ل 
اأتذكر �شيئا ، ول�شت معنيا بالذاكرة ، مااأعرفه 
 " ا�شوات  وان   ، يخيفني  كان  ب�شتانا كبريا  ان 
، وان قمي�شا  الأ�شئلة  يَف  تبعث  " كانت  ثعالب 
بالية  مدر�شة  واأن   ، ع��راك  يف  مت��زق  اأحببته 
اأكرث نظافة من ت�شريحة مديرها املعقدة كنت 
اأكرهها ، ولطاملا هربت منها ، لأعوم يف " �شط 

احللة " ..
اأحب   ، ال�شاعات  تاأكل  لأنها  فقط  الكتب  احب 
اأحب   ، وطاأه  اأخف  ال�شكر  لأنها جتعل  الغاين 
الن�شاء لأنهن ي�شنعن الأنتظار ، اأحب ال�شينما 
به  وليفكر  املخرج  مايهمله  اىل  تاأخذين  لأنها 
الرمادية  اللوحات  اأح��ب  ل   ، ال�شيناريو  كاتب 
لأنها تعق اللون ، ول اأحب اللون لأنه ياأكل جمال 
والبي�ش  ال�شود  اأح��ب  ول   ، والأبي�ش  الأ�شود 
يوما  تك  مل  وهي   ، ن�شفني  احلياة  يجعل  لنه 
كذلك ، قراأت كثريا ، فلم اجد �شاعرا �شادقا 
حتى   ، به  ت�شبثت  " لذا  املاغوط  " حممد  ك���� 
وكذلك   ، دم�شقي  ر�شيف  على  �شدفة  قابلته 
فعل بي " اأن�شي احلاج " .. وفايق ح�شن ، ذاك 
ال�شجي املغني الذي اعاد جمد اللون من يد اهلل 
تاريخ  اأ�شتاذ  مع  اختلفت   .. اللوحة  يف  ليذرفه 
الفن لأنه اأعتقد كالبلهاء الآخرين اأن " بيكا�شو 
الفقري " اأهم من " براك العظيم " ... وان " 
جواد �شليم و�شاكر ح�شن ال �شعيد " اأكرث وهجا 

من " كاظم حيدر " ...
اأحب بغداد .. تلك التي راأيتها ذات �شيف تغني 
على الر�شيف ، وتنرث كالبها الليفة وكرا�شيها 
والدودج  الفورد  ، وترتك �شيارات  يف احلدائق 
اليوكالبتو�ش  ا���ش��ج��ار  حت��ت  الج��ن��ح��ه  ذات 
تخفق  التي  البنية  الظالل  تلك  اأحب   ، العالية 
حتت بناياتها الرمادية ، ولكنتها التي جتلت يف 
النقاد  اهمله  " الذي  حمدي  " يحيى  اأغنيات 

 " بغداد  اأح��ب   ، وهجه  يدركوا  مل  لأنهم  فقط 
، ور�شا علي  " مليعه توفيق  " و  الكويتي  �شالح 
، و�شليمه مراد ، واأحالم وهبي ، ويو�شف عمر 

... "
احب " كراج العالوي ، و�شاحة دم�شق وواجهة 
وج�شر  الأئمه  وج�شر   ، اجلميلة  الفنون  معهد 
الأحرار ، وج�شر اجلمهورية ، ... اأحب رائحة 
وفرجة   ، القدمية  البتاويني  بيوت  يف  القوا�ش 
ال�شدر يف ثياب البغداديات ، ... واأحب كثريا 
البغادة يف  التي يتداولها  البذيئة  تلك الكلمات 

املقاهي والزقة ....
لل�شحك  م��دي��ن��ة  ك��ان��ت  ال���دوح���ة  يف  ع�����ش��ت 
احلامدي  اهلل  عبد  اتذكر   ، وال�شعر  وال�شهر 
وعبد الكرمي ح�شي�ش وامام م�شطفى وفاطمة 
الكواري ، واحمد البحراين ، والعجوز اجلميل 
امل��رزوق��ي  ق�شائد  وم��ات��زال   ، عي�شى  بابكر 
والكورني�ش   ، قطر  م�شرح  ات��ذك��ر   ، ت�شغلني 
ومقهى النجمة ... مررت بدبي لأنزف �شنة مل 
ادركها من عمري ، فقط لنها مل حتفل بال�شعر 
لل�شعر  لتعيدين  دم�شق  ج���اءت  حتى   ، ك��ث��ريا 
والليل  والنعا�ش  وال�شخب   ، ، واحلب  والكتابة 
لبغدادي  اعادتني  التي  .. دم�شق  والأ�شدقاء   ،
امل�����ش��روق��ة ، اق��وا���ش��ه��ا وال���رم���ادي وال��ع��ط��ور 
وال�شجار ، ورائحة العتق البنو�شي التي احب 
.. دم�شق قتالن وعبد الهادي وحممود القي�شي 
، و�شرب حمبات وايام يف الالذقية التي لتن�شى 

.. بوجوهها وعبقها وبحرها ، و�شحرها ...
دم�شق التي اأقلتني ذات ليلة اىل بريوت ، تلك 
حني  بعطرها  تزهو  التي  احللوة  الربجوازية 
نظرتها  افهم  مل  التي  تلك   ، جانبك  اىل  متر 
يوم عربتها ، اىل القاهرة .. وال�شخب الذي مل 
، القاهرة املقاهي ، واحلدائق وال�شوارع  احبه 
الليل  القاهرة   ، والهواج�ش  بالغبار  املكتظة 
وال�شكون واخلوف ، والثورة .. وحدها القاهرة 
يف  معلقا  �شوؤال  لأجيب   ، ب��ريوت  اىل  اعادتني 
ذهني ... ملاذا مل اأدركها كثريا ، وهئنذا اعود 

عماد  ب��ريوت   .. اأم��ه  اىل  ال�شال  يعود  كما   ،
وفيوليت   ، البنا  و�شناء   ، نعيم  وغادة   ، بدران 
ونهيد  �شرور  وعلي   ، وريف حوماين  اجللد  ابو 
 ، وه��ي��ام حيدر   ، وم��رمي خريباين   ، درج���اين 
وايلدا مزرعاين ، وكامل �شالح ، ونوال احلوار  
والكواكب حمزة.. واملذهل بول �شاوؤول ، ورميا 
وزياد   ، م�شعود  ومي   ، �شاهر  ورنيم   ، �شهاب 
�شعب ، ونعيم تلحوق ، وهدى عيد ، وليلى عيد 

، وهند نعيم .. وناهده حمادة
ب���ريوت امل��ع��ن��ى امل��ح��ف��ور يف ج����دران احل��م��را 
عناية  و�شعر   ، بزيع  �شوقي  وقهوة   ، اخللفية 
جابر املجعد كاملوج ،وفخامة ع�شام العبد اهلل 
وجالل ح�شن عبد اهلل املذهل وجنون هبة عبد 
الليل  تاأخذك اىل  التي  املقد�ش بريوت  اخلالق 
 ، �شاحكا  الوهن  اىل  وتعيدك  كمنجات  برفقة 
الطافح يف  الن�ش  ونبيذ   ، ف��وزي ميني  ب��ريوت 
احللوة  العجقة  ب��ريوت   ، احل��اج  ان�شي  عيون 
اىل  الطريق  �شلوا  �شباب  ب�شحكات  املقرونه 
احلزن ... بريوت بالل �شرارة وهو يتلو جاللتها 
ب�شوته املهدج الف�شيح.. بريوت جواد ال�شدي 
وعلي نا�شر كنانه و�شالح ح�شن ، تلك املدينة 
قم�شاين..  يف  ق�شائدها  عيون  و�شعت  التي 
ق�شائد من خمرة ع�شام وجمال �شرور وعناية 
بي�شون.. و زهو اإ�شكندر حب�ش و�شحكات بلون 
اىل  اأعادتني  ع�شاف...  ورب��اب  الفقيه  انعام 
، حيث  اأخ��رى يف ح��رب حزينه  م��رة   ، دم�شق 
مل تعد باب توما ت�شحك كما تركناها ، كانت 
يف  الطافح  والأحمر   ، �شاحبة  ال�شجار  عيون 
نغمة  واأنك�شرت   ، نقيا  يعد  مل  البارات  كفوف 
ما يف ال�شعالن ، حتى ان �شجرة كنت احبها يف 

ال�شاحلية مل تعد منت�شبة ...
حياتي   ... ح��ي��ات��ي  م��ن  اط����ول  ح��ك��اي��ة  ت��ل��ك 
الن�شفها دم�شق ، ون�شفها نغمة اأختلطت بغنج 
بريوتي وميوعة بغدادية ، و�شكون حلي عتيق ...

تبا .. كيف بو�شعنا اأن نرى حياتنا ، نحن الذين 
مل منعن النظر ...

 حياتي

للحياة هباتها اأي�صًا.. لها اأجنحه حتملك من �صجرك 
ووحدتك وليلك و�صكونك.. متنحك �صحكًا وتعيدك ولدًا 
تتجول يف عفويتك.. احلياة هي اأنت والآخر.. ذاك الذي 
ينح روحك لونها ورفيفها وهناءاتها...

اأحمد هاتف



ت��ح��ق��ي��ق��ات

ويقول:  الأوروبية  الدول  اإحدى  اإىل  �شفره  اأثناء 
�شكني  اأي��ام  طيلة  نظيفة  حياتي  كانت  "لقد 
التخل�ش من  املتبع يف  النظام  هناك، فقد كان 
الأماكن  فهناك  جميل،  ب�شكل  مثايل  النفايات 
التي ترمى فيها اأنواع النفايات مف�شولة بع�شها 
عن بع�ش، وهناك اأي�شًا طرق يف ال�شتفادة من 
املواطن،  قبل  من  تدويرها  عرب  النفايات  هذه 
رميك  مقابل  با�ش  تذكرة  تك�شب  قد  اأنك  حتى 
الأج��ه��زة  اأح��د  يف  الغازية  امل�شروبات  لقناين 
التي خ�ش�شت لهذا الأمر، ويف اأثناء م�شاهدتي 
لهذه الأمور كم متنيت اأن يكون العراق كما هذه 

الدول".
لترِم النفايات هنا يا ......!

على  كالكتابة  الب�شيطة  الإع��الم  و�شائل  وع��رب 
التحذيرات  واإط��الق  نبذ  �شار  املنازل،  ج��دران 

ال��ذي��ن ع��ان��وا من  امل��واط��ن��ني  ق��ب��ل بع�ش  م��ن 
ا�شطر  اإذ  منازلهم،  قرب  ترمى  التي  النفايات 
الكتابة  اإىل  ع��ام��ًا(   40( جبار  ح�شن  امل��واط��ن 
اجلدار  هذا  ه  ت�شواّ واإن  حتى  منزله  ج��دار  على 
من  كبرية  كميات  اأجد  �شباح  "كل  يقول:  حيث 
وقد  املتناثر  الطعام  بقايا  ول�شيما  النفايات 
انت�شرت قرب جدار منزيل، مل اأجد و�شيلة متنع 
هوؤلء الذين ل ا�شم لهم غري حماربي النظافة 
اأن اكتب على جدار  اإىل  والنظام، ما ا�شطرين 
"لترِم النفايات هنا يا .........،  املنزل عبارة 
لهم  ال��ت��ح��ذي��رات  اإط��الق��ي  م��ن  بالرغم  ول��ك��ن 
ليزال الأمر يتكرر، ما جعلني ا�شتعمل كامريات 
النفايات قرب املنزل  املراقبة ملعرفة من يرمي 
يقتدي  ل  ذل��ك  وقبل  اجل��ار،  حقوق  ولي��راع��ي 
ال�شريف  حديثه  يف  ق��ال  عندما  الكرمي  بنبينا 

))النظافة من الإميان((".
ثقافة النظافة

ال��ن��ف��اي��ات  م�شكلة  ال����دول  م��ن  ال��ع��دي��د  تعترب 
وتراكمها مو�شوعًا خطريًا جدًا، ملا يرافقها من 
تاأثريات على جوانب عدة منها ال�شحية ومنها 
مظهر املدن، وعجز احلكومة عن التخل�ش من 
هذه امل�شكلة لي�ش ال�شبب الوحيد لهذه امل�شكلة، 
اإمنا هناك ثقافة ال�شعب ووعيه يف التعاون للحد 
من الكثري من املظاهر التي تزيد من حجم هذه 
عامًا(   44( ال�شمري  حت�شني  املواطن  امل�شكلة. 
يحدثنا بحرقة بهذا اخل�شو�ش ويقول: "�شحيح 
النفايات  م�شكلة  حل  عن  م�شوؤولة  احلكومة  اأن 
التي متالأ ال�شوارع، اإل اأن املواطنني لهم اجلزء 
الأكرب يف معاجلة هذا الأمر، ووعي ال�شعب يف 
هذا اجلانب من ال�شروريات، كرمي النفايات 

ب��غ��داد ت�شكو ع���دم رم���ي ال��ن��ف��اي��ات يف  اأم��ان��ة 
جهود  ع��ن  وتتحدث  لها  املخ�ش�شة  الأم��اك��ن 
م�شنية جلمعها يف مدينة كبرية. لكن يف النهاية 
فاإن امل�شوؤولية تقع على عاتق الدولة، كما ينبغي 
اأن نعلم اأن القوانني تردع املخالفني، لكن بعد اأن 

تقوم اجلهات املعنية بواجباتها بطريقة علمية.
م�شاهد

اأح��د  ي��واج��ه��ك  وبينما  عجلتك،  ت��ق��ود  واأن����ت 
وجود  ي�شتدعي  ال��ذي  العا�شمة  يف  التقاطعات 
اأك����رث م��ن ع��ج��ل��ة ب��ق��رب��ك، ت��خ��رج م��ن اإح���دى 

اأعقاب  من  بالنفايات،  ملئت  قد  ي��ٌد   نوافذها 
ال�شجائر واملناديل املت�شخة، وبلحظة تراها تلقى 

من هذه اليد نحو ال�شارع!
ل ي�شتطيع كل من ي�شاهد هذا املنظر اأن يحرك 
�شاكنًا، ليتحدث مبا يجب اأن يقال، رغم اأن البلد 
للجميع و�شوارعه ملك لل�شعب، وتخريبه اأو عدم 
املحافظة على نظافته من م�شوؤولية اجلميع، اإل 
اإىل  يوؤدي  قد  الدخول يف جدال  اأن اخلوف من 
هوؤلء  حما�شبة  بني  يحول  للم�شاكل،  التعر�ش 

الذين ليريدون �شوى دمار البلد بت�شرفاتهم..

خمّلفات وخمالفات!
الف�شالت  تطرح  اأن  احلياة  �شرورات  اقت�شت 
�شربك  فعند  لال�شتهالك،  قابل  �شيء  كل  من 
تلك  م��ن  التخل�ش  ي�شتوجب  ف��اإن��ه  م��ا  لع�شري 
العبوة التي امتالأ بها هذا الع�شري، وكما العلبة 
الع�شوية  واملخلفات  الطعام  خملفات  هناك 
نوع  ولكل  واملعدنية،  والزجاجية  والبال�شتيكية 
�شلبي  ب�شكل  البيئة  على  تاثري  له  املخلفات  من 

اإذا مل يعالج ب�شورة ما.
جتربته  عن  يحدثنا  ع��ام��ًا(   33( اأحمد  ع��الء 

  

بني غياب الروؤية لدى 
امل�صوؤلني يف المانة 

بايجاد حلول علمية 
واقت�صادية للتخل�س 

من الف الطنامنن 
النفايات التي يخلفها 

النا�س خلفهم،وبني 
عدم وجود قوانني 

تردع املخالفني الذين 
ليتوانون عن رميها 

يف كل الماكن، تظل 
م�صاهد رمي النفايات 

يف الماكن غري 
املخ�ص�صة لها هي 

الثقافة ال�صائدة .

العا�شمة..

بني ثقافة امل�اطن 
وغياب احلل�ل

 ذوالفقار ي��شف
ت�ش�ير: ي��شف مهدي

يفالن������فايات
حكيم عبد الزهرة

حت�شني ال�شمري
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املخ�ش�ش،  يف مكانها 
واإدام����������ة ال�������ش���وارع 
ع��ن طريق  ال��داخ��ل��ي��ة 
ح���م���الت ي���ق���وم ب��ه��ا 
ل�شوارعهم،  املواطنون 
ملك  واإمن��ا  الدولة  ملك  لي�شت  ال�شوارع  ف��اإن 
ال�شعب، لهذا يجب اأن يكون لهم الدور الأكرب، 
كيف  باأعينهم  ي�شاهدون  قد  املواطنني  واأغلب 
واجهني  اإذ  خاطئة،  ب�شورة  النفايات  ترمى 
اأحد املواقف عندما مر من اأمامي اأحد الأطفال 
اأن  وهو يحمل كي�ش نفايات مل ي�شتطيع حينها 
يرميه يف احلاوية املخ�ش�شة للنفايات ب�شبب 
ال�شارع،  و�شط  يرميه  جعله  ما  قامته،  ق�شر 
وبالتايل متزق الكي�ش لتتناثر هذه النفايات يف 
ال�شارع، من هذا املوقف يجب اأن تكون هناك 
حمالت توعية بهذا الأمر، ولكي يكون العراق 

اأجمل يجب اأن نتكاتف جميعًا".
تدوير وتط�ير

املتحدث با�شم امانة بغداد حكيم عبد الزهرة 
يوميًا 7000 طن  ترفع  اأن"الأمانة  لنا  يو�شح 
من النفايات يف اليوم الواحد، واأن عملية اإدارة 
اأو  وتدويرها  ونقلها  رفعها  النفايات من  هذه 

الأمانة  تتحملها  يومية  حيوية  مهمٌة  طمرها، 
الأمانة  مديريات  تتوىل  اإذ  البلدية،  والدوائر 
البلدية  واأق�شامها  البالغ عددها 14 مديرية، 
ت�شع  اإىل  واإي�شالها  والأزب���ال  النفايات  رف��ع 
ال�شيارات  مئات  طريق  عن  حتويلية  حمطات 

املتخ�ش�شة اأو الكاب�شات".
كثرية  م�شاريع  "هناك  الزهرة:  عبد  ي�شيف 
لتدوير النفايات يف بغداد"، مبينًا اأن "الأمانة 
ال�شام  وب��وب  التاجي  م�شروعي  عن  ك�شفت 
واجهت  لكنها  وت�شديرها،  النفايات  لكب�ش 
م�شاكل ومعوقات عديدة يف بداية طرح هذين 
يف  الع�شائرية  النزاعات  ب�شبب  امل�شروعني 
تلك املناطق، ثم مت حتديدها وتنفيذها �شواء 
املعامل  و�شكل  الهيكل  وبناء  املوقع  ناحية  من 

وذلك بالتعاون مع �شركات تركية".
رادعة  قوانني  هناك  تكون  اأن  "يجب  ويوؤكد 
اأن  اإذ  اجلانب،  بهذا  املواطن  قبل  من  ووعي 
متعاونني  غري  املواطنني  من  العديد  هناك 
ذاتها،  بحد  م�شكلة  وه��ذه  اجل��ان��ب  ه��ذا  يف 
وتعاونهم معًا  واإليه  املواطن  والأمانة هي من 
اإليه يف جعل مدننا نظيفة  �شيحقق ما ن�شبو 

ومنظمة".

 

ل ي�شتطيع كل من ي�شاهد هذا املنظر اأن يحرك �شاكنًا، 
ليتحدث مبا يجب اأن يقال، رغم اأن البلد للجميع 
و�ش�ارعه ملك لل�شعب، وتخريبه اأو عدم املحافظة على 
نظافته من م�ش�ؤولية اجلميع

ح�شن جبار

عالء احمد
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جمعة الالمي 

ذاكرة امل�شتقبل
 يف �شاأِن عا�شٍق عج�ز!

�شاحب  الت�شاآل،  هذا  يف  اأق�شد  "اأنا  يل:  قال   . دمه؟!  يف  ط  َيَت�َشحاّ والالحقني،  الغابرين  من  غرُيه  من 
ية ال�شوياّة، حممد  ، والطواّ القلب الكبري، واليد الطوىل، والبيان الفاخر، والل�شان النظيف، والعقل احلراّ
بن عبداهلل، عليه وعلى اآله اأف�شل ال�شلوات وال�شالم. َوِذْكُر امل�شطفى ل يحتاج اإىل منا�شبة. لكنه �شلى 
اهلل عليه وعلى اآله و�شلم يدخل قلوب اأحبائه، عندما ل يجد هوؤلء، بعد اهلل، خريًا منه، اأقرب اإليهم من 

الكلمة اإىل الل�شان.
". اجتهت راجاًل  ر �شوقًا، ينادي: "يا رباّ ، يا رباّ قبل اأيام، �شمعت - يف عمق ال�شحراء- �شوتًا يكاد يتفطاّ
اإىل م�شدر ال�شوت، يف عمق ليل م�شاء بنور القلوب، فراأيت رجاًل يتجه بج�شده نحو القبلة. ما اإن اأح�شاّ 
ط يف دمه، فمن ي�شرتي مني دمي؟" ثم التفت اإيلاّ وقال: "هذه  الرجل بوجودي حتى قال: "اأنا الذي يت�شحاّ
اأمانة من عبد فقري يف رقبتك. اأنقل عن ل�شاين، اإين – واهلل – ل اأبتغي جاهًا اأو ماًل اأو �شهرة، ول اأريد 

اأولدًا و�شرائَر، كل ما اأريده واأ�شعى اإليه هو ر�شوان اهلل تعاىل".
يا  "ام�ِش يف طريقك،  وقال:   . يقع"!  العقل...  العقل على  "اإنَّ  وقال:  ال�شماء،  نحو  رفع ذراعيه  اأنه  ثم 

لع على الأفئدة والأ�شرار، ول تلتفت اإىل كلمات املرجفني". عبداهلل، فاهلل ربنا جميعًا، وهو املطَّ
عًا: "َوْيَح قلبي". ثم عاَط متوجاّ

ا�شتويُت جال�شًا على الرمل، اأُدمُي نظرًا يف رجل عجوز، عقاله حول رقبته، وغرتتُه م�شدودة على و�شطه، 
ويف يده اليمنى ع�شا من خيزران . قال: "ُنريد اأن نلتحق بنبياّنا. اإنه عليه ال�شالة وال�شالم، هو الذي كان 

ط يف دمه، اإذا ما ا�شتدت اأزمة، ليجعلها اأكرث انفراجًا بحول اهلل". يت�شحاّ
قلت: بارك اهلل يف عمرك يا �شيخ.

.. علاّمني اأن اأحب النا�ش كما اأحب نف�شي. وعلاّمني اأن اأحا�شب نف�شي كما اأحا�شب النا�ش". قال: "يا رباّ
ط يف دمه. وجل�شت � بينما ُتن�شت ال�شحراء اإليه اأي�شًا- اأوا�شل ال�شتماع اإىل عا�شق عجوز.. يت�شحاّ

وعن مذهبي يف احلّب، مايل مذهٌب.... واإن ِملتمُ يومًا عنه، فارقتمُ مّلتي 
)ابن الفار�س(

م�������ق�������االت

 رفع ذراعيه نح� ال�شماء، وقال: "اإنَّ العقل على 
العقل... يقع"! . وقال: "ام�ِس يف طريقك، 

لع  يا عبداهلل، فاهلل ربنا جميعًا، وه� املطَّ
على الأفئدة والأ�شرار، ول تلتفت اإىل كلمات 

املرجفني".
ثم عاَط مت�ّجعًا: "َوْيَح قلبي".



البوابة  من  املو�شوع  هذا  بكتابة  اأب��داأ  اأن  قررت 
اإىل  زي��ارت��ي  وك��ان��ت  اجل��م��ه��ور،  على  املفتوحة 
املبا�شر  ال��ب��ي��ع  ن��اف��ذة  امل��ع��ر���ش جم����ددًا، وه���و 
تلك  بعد  املنتج  طبيعة  على  للتعرف  للمواطنني، 

العقود الثالثة.
زواي��اه  اإىل  نظرت  املعر�ش،  اإىل  دخلت  اإن  ما 
والأ�شعار،  والأح��ج��ام  ال�شجاد  عر�ش  وطريقة 
النق�ش  وجماليات  احلا�شل  التطور  اأده�شني 
والتنوع، ومراعاة �شحة املواطن يف �شناعة تلك 
عبود(  )�شبيحة  ال�شيدة  من  اقرتبت  املنتجات، 
ومنتجاته  املعر�ش  عن  معها  حديث  يف  ودخلت 
اأب��غ��ي  ال��ت��ي  وامل��ه��م��ة  بنف�شي  عرفتها  اأن  ب��ع��د 

اإجنازها من خالل الزيارة.

رحبت بي كثريًا وات�شلت مبدير الت�شويق ومدير 
ال�شركة  داخل  اإىل  وقادتني  والإع��الم  العالقات 

لنبداأ خطوات كتابة هذا املو�شوع.
�شباح  ال�شيدة  غ��رف��ة  ويف  ال�شركة،  داخ���ل  يف 
ف��رح��ان م��دي��رة الإع���الم، ك��ان هناك جمع من 
ن�شاطات  لتغطية  جاءوا  ف�شائيات  من  الزمالء 
الزميلة  قادتني  ان�شغالها  ورغ��م  ال�شركة،  هذه 
وكيل  فليح  جرب  ف��وؤاد  ال�شيد  مكتب  اإىل  �شباح 
طبيعة  عن  حدثنا  الذي  ال�شوفية  م�شنع  مدير 
هذا امل�شنع قائاًل: تعد هذه ال�شركة من ال�شركات 
الن�شيجية  ال�شناعات  يف  املتخ�ش�شة  العريقة 
ال�شوفية والرتكيبة، تهدف اإىل اإنتاج البطانيات 
وال�شجاد امليكانيكي والأقم�شة ال�شوفية. يف عام 

معمل،  اأول  تاأ�ش�ش   192٦
با�شا(،  )فتاح  خا�ش  قطاع 

وم���ن ث��م مت ت��اأم��ي��م��ه يف ع��ام 
العامة  )ال�شركة  لي�شبح   19٦4

ويف  النا�شرية،  يف  ال�شويف(  والن�شيج  للغزل 
ال�شناعات  قطاع  �شركات  دجمت   ،201٦ عام 
ل�شناعات  العامة  )ال�شركة  لتكون  الن�شيجية 
اأحد  ال�شوفية  الن�شيج واجللود(، ويكون م�شنع 

م�شانعها وي�شم اأكرب عدد من املعامل.
ويف �شوؤايل عن ماهية وعدد هذه املعامل اأجابني 
وه��ي:  معامل،  �شبعة  اإن��ه��ا  ق��ائ��اًل:  ف���وؤاد  ال�شيد 
معمل  ال���داوودي،  يف  امليكانيكي  ال�شجاد  معمل 
اأو  الأكريلك  اأو  ال�شوفية  البطانيات  لإنتاج  فتح 

ا�صرتيت، قبل اأكرث من ثالثة عقود، �صجادة من معر�س ال�صجاد بالكاظمية، مل اأكن 
اعرف عن هذا املعر�س يف ذلك الوقت الكثري من املعلومات، واإمنا قادتني ال�صدفة اإليه، 
وكلما زارين �صيف، يقف متاأماًل تلك ال�صجادة لدقة الألوان وجمالية ال�صكل، ونوعية 
مل تفارق خيايل. وحني وقع الختيار يف الكتابة عن هذا املو�صوع �صمن حملتنا لدعم 

املنتج العراقي حتم�صت كثريًا للكتابة عن ال�صناعات ال�صوفية وال�صجاد.

دعمًا للمنتج ال�طني..

م بالذهبية يف معر�س  يكرَّ
ليبزك

العراقي ال�شّج��اد 
 

مرحلة الرك�د �شارت حافزاً 
لل�شم�د وال�شتمرارية يف الإبداع

حتقيق: فكرة الطائي

فوؤاد جرب فليح هدير عبد الرحمن
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اإنتاج  الكاظمية،  معمل  خملوطة-بغداد، 
البطانيات، معمل احلرية، معمل التاجي، 
معمل  ال��ن��اف��ذ،  وال�شجاد  ال��غ��زول  معمل 

الت�شنيع واخلدمات الهند�شية.
م�شت�ى عال من امل�ا�شفات

هل يوجد فرق بني �شفات �شجاد منتجات 
ال�شركة وال�شجاد املناف�ش يف ال�شوق؟

اأن  امل�شنع:  مدير  وكيل  ف��وؤاد  ال�شيد  اأك��د 
�شناعة ال�شجاد امليكانيكي من ال�شناعات 
الرائدة يف قطاع ال�شناعات الن�شيجية يف 

العراق، لعراقتها واكت�شاب اخلربة وتطويرها 
يف  تقام  التي  ال���دورات  يف  امل�شاركة  خ��الل  من 
وفق  تعمل  يجعلها  ما  خ��ارج��ه،  اأو  البلد  داخ��ل 

م�شتوى عاٍل من املوا�شفات الفنية.
على  العراقي  ال�شجاد  ح�شل  ق��ائ��اًل:  واأ���ش��اف 
اأملانيا  ليبزيك يف  معر�ش  الذهبية يف  امليدالية 
�شابقًا  ذك��رت  وكما  نوعيته،  جل��ودة   1977 عام 
ال�شجاد  ل�شناعة  واحد متخ�ش�ش  يوجد معمل 
متاحة  اإنتاجية  وبقدرة  ال��داوودي  امليكانيكي يف 
م�شنع  ولدينا  ال�شنة،  يف  مربع  مرت  األ��ف   120
 ،1991 عام  تاأ�ش�ش  "املوكيت"  النافذ  ال�شجاد 

بقدرة اإنتاجية متاحة 400 األف مرت مربع.
الن�شيج  العراقي ميتاز بكثافة  ال�شجاد  اأن  وذكر 
خيوط  ونعومة  العقد،  ع��دد  وارت��ف��اع  وامل��ت��ان��ة، 
اخلملة "الوبرة"، وما مييزه اأي�شًا، نوعية املواد 
الأولية من الألياف ال�شوفية البطيئة ال�شتعال، 
لت�شابه  الأكريلك  األياف  وكذلك  ذاتيًا،  وتنطفئ 
فاإنها  املتانة  اأم��ا  ال�شوف،  بخوا�ش  خوا�شها 
تعتمد على عدد الأ�شواط يف الرتكيب الن�شيجي.

جميع  اأن  ح��دي��ث��ه:  ف����وؤاد  ال�شيد  وا�شتخل�ش 
ال�شركة  منتجات  جعلت  ذكرتها  التي  املميزات 
وال�شتخدام  النوعية  ج��ودة  يف  الأف�شلية  لها 
باملنتجات  ق��ورن��ت  م��ا  اإذا  ال�����ش��ع��ري  وال��ت��م��ي��ز 

املماثلة..
املناف�شة مع امل�شت�رد

حدثتني املهند�شة ا�شتربق جا�شم حممد، مديرة 
املنتج  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ال�شعوبات  ع��ن  تخطيط، 
الأ���ش��واق:  يف  العادلة  غري  املناف�شة  يف  املحلي 
بعد  القت�شادية  بال�شيا�شة  املتغريات  اأ�شهمت 
عام 2003 يف تدفق ال�شلع والب�شائع من جهات 

حيث  من  ومتفاوت  متدنٍّ  م�شتوى  ذات  متعددة، 
خ�شوع  وع��دم  والفنية(،  )اجل��ودة  املوا�شفات 
وال�شيطرة  ال��ف��ح�����ش  م��ع��اي��ري  اإىل  امل��ت��ن��اف�����ش 
ال�شتهالكية  الفرتة  ق�شر  اإىل  اأدت  النوعية، 
الأ�شواق  بها  امتالأت  التي  امل�شتوردة  للمنتجات 

املحلية.
ما ه� ال�شبب؟

احلديث ما يزال للمهند�شة ا�شتربق التي قالت: 
املنتج  حماية  معايري  تطبيق  على  القدرة  غياب 
الواقع  على  �شلبية  اآث���ارًا  ت��رك  ما  وامل�شتهلك، 
القت�شادي لل�شركات الإنتاجية يف البلد، بالرغم 
منتجاتها،  واأف�شلية  الإن��ت��اج��ي��ة،  قدرتها  م��ن 
وتغطية  ال�شوق،  احتياجات  م��ن  ج��زء  بتغطية 
معظم احتياجات القطاع العام الذي ميثل اجلهة 

امل�شتهدفة لت�شريف منتجات ال�شركة.
نظرة �شيقة واأخرى معّمقة 

وبعيدة
البحوث  خ��الل  من  تو�شلت  ا�شتربق  املهند�شة 
"هناك  اأن  اإىل  التخطيط  ق�شم  يف  تعدها  التي 
هذا  م��ن  وامل�شتفيد  للمو�شوع،  �شيقة  ن��ظ��رة 
اأمامه  اخل��ي��ارات  لتعدد  امل�شتهلك  ه��و  الو�شع 
على الرغم من رداءة معظم الب�شائع امل�شتوردة 
النظرة  حني  يف  تناف�شية،  باأ�شعار  تباع  والتي 
املعمقة والبعيدة، توؤكد اإحلاق ال�شرر بالقت�شاد 
الوطنية،  ال�شناعة  تدمري  خ��الل  من  الوطني 
القت�شادي  الو�شع  على  �شلبًا  انعكا�شه  وبالتايل 
ال�شوق  واقع  الأكرب من  املت�شرر  وهنا  للمواطن، 
التي فقدت الكثري  املحلية هي ال�شناعة املحلية 
لدخول  وذلك  ال�شوق،  يف  املناف�شة  مقومات  من 
ب�شائع من خارج احلدود وباأ�شعار زهيدة وجودة 

اأقل بكثري من اأ�شعار املنتجات املحلية ذات 
اجلودة العالية".

عام 2005 .. مناف�شة غري 
متكافئة

على  املتكافئة  غ��ري  املناف�شة  اأث���رت  ه��ل 
ن�شاط �شركتكم؟

بابت�شامة  ا���ش��ت��ربق  املهند�شة  اأج��اب��ت��ن��ي 
ممزوجة بحزن اإذ قالت:

التي ذكرتها جعلت  الأمور  بالتاأكيد جميع 
العديد من ال�شناعات املحلية تغلق اأبوابها 
لعدم   200٥ ع��ام  يف  ن�شاطها  توقف  وتعلن 
اإذ  قدرتها على مواجهة املناف�شة غري املتكافئة، 
تقل�ش عدد املن�شاآت ال�شغرية والكبري يف البلد، 
الأي��دي  من  للكثري  عمل  فر�ش  توفر  كانت  التي 
العاملة، وتوؤكد اأن الأمر اأثر �شلبًا وب�شكل وا�شح 
هذه  وتعد  حمليًا،  املنتجة  الب�شاعة  كمية  على 
الفرتة بالن�شبة لل�شركات ومالكاتها فرتة �شمود 
وتطوير  الإب���داع،  من  املزيد  اإىل  دفعتنا  وبقاء 

املنتج املحلي.
املدير،  وكيل  جرب،  فوؤاد  ال�شيد  اإىل  ثانية  عودة 
الإن��ت��اج��ي��ة  ال��ط��اق��ات  ق���درة  ع��ن  ل��ن��ا  ليتحدث 
لل�شناعات  العامة  لل�شركة  ق��ال:  اإذ  لل�شركة، 
ال�شوفية قدرات انتاجية عالية تدار باأيٍد عاملة 
عراقية ماهرة وبخربات فنية متميزة ومتجددة، 
هذه  جميع  الإن��ت��اج��ي��ة،  خطوطها  ت��ط��ورت  اذ 
الإنتاجية  القدرة  امتالك  �شاعدت على  العوامل 

العالية.
افتقار املعر�س للزبائن

معر�ش  اإىل  بالعودة  رغبتي  عن  اأعلنت  واأخ��ريًا 
بيع ال�شجاد والبطانيات التي رافقني فيها ال�شيد 
ب��ادرين  الت�شويق،  م��دي��ر  الرحمن  عبد  ه��دي��ر 
للزبائن على  بافتقار املعر�ش  تتفاجاأ  بالقول: ل 
تعد من  التي  منتجاتنا  ومتانة  الرغم من جودة 
ال�شلع املعمرة ف�شاًل عن اإعالن امل�شنع ال�شويف 
باقتناء  للرتغيب  وباأق�شاط  الكلفة  ب�شعر  البيع 

املنتج املحلي.
وبنياّ ال�شيد هدير اأن الت�شويق اليوم يتطلب قدرة 
عالية على الإعالن بغية مناف�شة امل�شتورد وتوعية 
ال��ع��راق��ي..  املنتج  وج���ودة  بجمالية  امل��واط��ن��ني 

واليوم تقومون اأنتم بهذا الدور.
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عبد اهلل �شخي

تاأمالت

املجزرة، التي و�شفتها الأمم املتحدة باأنها اأب�شع 
جرمية على الأرا�شي الأوروبية منذ احلرب 

العاملية الثانية، راح �شحيتها اأكرث من ثمانية 
اآلف من امل�شلمني. كان اأغلب ال�شحايا من الذك�ر، 

الذين تراوحت اأعمارهم بني 7 �شن�ات و70 
عامًا، وت�شببت يف نزوح نح� 124 األف منهم اإىل 

بنغالدي�س.

الأدب وجرائم احلرب

ال�شويدية  الطبيبة  اأع���ادت  �شجاعة،  خ��ط��وة  يف 
اجلهة  اإىل  لل�شالم  نوبل  جائزة  دوكتري  كري�شتينا 
ل��الآداب  نوبل  جائزة  منح  على  اعرتا�شًا  املانحة 
مذبحة  لإن��ك��اره  هاندكه  بيرت  النم�شاوي  للكاتب 
امل�شلمني  �شد  ال�شرب  نفذها  التي  �شربرنيت�شا 
يوليو/متوز  يف  والهر�شك  البو�شنه  معارك  اأثناء 
�شان  اأون��غ  نف�شها  باجلائزة  مت�شكت  فيما   ،199٥
)ب��ورم��ا  م��ي��امن��ار  يف  احل��ك��وم��ة  رئي�شة  �شوت�شي 
بارتكاب  جرنالتها  ق��رار  عن  وداف��ع��ت  �شابقًا(، 

جمازر جماعية �شد اأقلية الروهينجا امل�شلمة. 
دوكتري اأعلنت قرارها اأثناء م�شاركتها يف مظاهرة 
اأمام الأكادميية ال�شويدية مع العديد من الن�شطاء 
واملحتجني على منح اجلائزة لهاندكه الذي حر�ش 
الإبادة اجلماعية يف �شربرنيت�شا  اإنكار  دائمًا على 
والتي كان من اأبرز املتورطني فيها �شديقه املقرب 
ميلو�شوفيت�ش  �شلوبودان  ال�شابق  ال�شربي  الرئي�ش 
الذي عرث عليه ميتًا يف زنزانته اأثناء حماكمته من 

قبل املحكمة اجلنائية الدولية.
باأنها  املتحدة  الأمم  و�شفتها  التي  املجزرة،  تلك 
اأب�شع جرمية على الأرا�شي الأوروبية منذ احلرب 
العاملية الثانية، راح �شحيتها اأكرث من ثمانية اآلف 

من امل�شلمني.
تراوحت  الذين  الذكور،  من  ال�شحايا  اأغلب  كان 
يف  وت�شببت  عامًا،  و70  �شنوات   7 بني  اأعمارهم 

نزوح نحو 124 األف منهم اإىل بنغالدي�ش.
عام  لل�شالم  نوبل  جائزة  على  احلا�شلة  دوكتري 
ع��م��ل��ت يف  الإغ���اث���ة  1988 خل��دم��ت��ه��ا يف جم���ال 
ب�شحب  وط��ال��ب��ت   1990 ع��ام  منذ  �شربرنيت�شا 
جائزة نوبل من هاندكه "لأنه ل ي�شتحقها"، ح�شب 

و�شفها. 

بعيني  راأيته  مبا  �شاأ�شهد  حية  دم��ت  "ما  وقالت: 
ول ميكن اإنكار تلك احلرب الب�شعة"، ونزعت من 
عنقها امليدالية وهي تقول اإنها ت�شعر بالفخر لكنها 

اليوم ت�شعر بخزي �شديد منها.
الأدب  يكون  اأن  ميكن  "ل  احلا�شرين:  وخاطبت 
ف��وق ج��رائ��م احل���رب، م��ن يقول ذل��ك ف��اإن يديه 

ملطختان بالدماء".
�شنوات  خالل  �شوت�شي،  �شان  اأونغ  ميامنار  زعيمة 
عامًا   14 اجلربية  الإقامة  رهن  ظلت  املعار�شة، 
بقرار من ال�شلطات الع�شكرية يف بالدها فح�شلت 
و�شلت  وحني  كمنا�شلة.  لل�شالم  نوبل  جائزة  على 
 201٦ ع��ام  ميامنار  نظام  يف  من�شب  اأرف���ع  اإىل 
اأمام حمكمة  ن�شيت �شنوات العزلة فوقفت موؤخرًا 
اجلي�ش  جل��رنالت  لتربر  لهاي  يف  الدولية  العدل 

الإبادة اجلماعية �شد اأقلية الروهينجا.
ت�شمح  ل  للجائزة  املانحة  اجلهة  قوانني  اأن  ومبا 
ب�شحبها انطلقت الحتجاجات التي تطالب �شوت�شي 
بالتخلي عن اجلائزة طوعًا اإل اأنها رف�شت ذلك بل 

جتاهلته متامًا.
موقفها  م��ن  انطالقًا  ت�شرفت  دوك��ت��ري  الطبيبة 
من  انطالقًا  �شوت�شي  ت�شرفت  بينما  الإن�شاين، 

م�شلحتها ال�شخ�شية.



اأربيل حني  للنازحني يف  الفنون اجلميلة   معهد 
بكل  ت�شعر  اأربيل  و�شط  الأوىل  للوهلة  ت�شاهده 
النزوح،  مناطق  وذووه��م يف  الطالب  يعانيه  ما 
اأُ�ش�ش بني عامي 2014 و 201٥ بنحو موؤقت من 
للنازحني،  حينها  يف  خ�ش�شت  التي  الأم���وال 
لكن هذا التمويل توقف بعد انتهاء احلرب على 
داع�ش وحتول الأمر اإىل ممثلية وزارة الرتبية يف 

الإقليم، وفقًا لإدارة املعهد.
تتوفر  ل  كرفانات  جمموعة  عن  عبارة  املعهد   
يف  الدرا�شية.  اخلدمات  مقومات  اأب�شط  على 
الزيارة الأوىل للمعهد مل نوفق يف احل�شول على 
اأي حديث اأو ت�شريح عن املو�شوع ب�شبب اإ�شرار 
املوافقات  ا�شتح�شالنا  ���ش��رورة  على  اإدارت����ه 
الر�شمية. يف اليوم التايل، وبعد معاناة احل�شول 
واقع  وك��ان  املعهد،  اإىل  دخلنا  املوافقات،  على 
على  مرتبة  كرفانات  ب�شعة  عن  يتحدث  احلال 
مدر�شة  �شاحة  يف  �شلع(  ناق�ش  )مربع  �شكل 
اأية  دون  وم��ن  الإقليم،  لرتبية  تابعة  ابتدائية 
خدمات ت�شرُّ الناظرين، ومل تكن اأعداد الطالب 
كبرية وال�شبب يعود اىل امتناع املعهد عن قبول 
لكن  الرتبية،  وزارة  م��ن  ب��اأم��ر  اجل��دد  الطلبة 
الأمر الالفت هو وجود ع�شرات الطلبة من كال 

اجلن�شني يف املعهد. 
ظ��روف  ع��ن  امل��ع��ه��د  اإدارة  م��ع  حديثنا  وع��ن��د 
اإىل وجود معهد  التي دفعت  الدرا�شة والأ�شباب 
خمتلط للبنني والبنات، اأكد مدير املعهد ريا�ش 
اإن�شاء  الأ���ش��ا���ش  يف  ك��ان��ت  ال��ف��ك��رة  اأن  ع���ارف 

لكن  للبنات،  والآخ��ر  للبنني  اأحدهما  معهدين؛ 
ال�شهادات  تدري�شية من حملة  كوادر  توفر  عدم 
اأدى اإىل ما نحن عليه، م�شريًا اإىل اأن اإدارة املعهد 
�شمحت ببقاء كال اجلن�شني يف بقعة واحدة مع 
ال�شفوف،  يف  البنات  عن  البنني  ع��زل  فر�ش 
لالختالط  قابلة  فقط  ال�شرتاحة  فرتة  وتبقى 
ح�شول  عدم  ع��ارف  ويوؤكد  اجلن�شني.  كال  بني 
اأية م�شكالت تتعلق بخد�ش الن�شيج الجتماعي، 

م�شريًا اإىل التن�شيق مع اأولياء الأمور. 
بالتعاون  اأن وزارة الرتبية،  يتابع مدير املدر�شة 
م��ع الإق��ل��ي��م، ا���ش��ت��ط��اع��ت ت��وف��ري ه���ذا امل��ك��ان 
على  احل��رب  اإب��ان  النازحني  الطلبة  ل�شتيعاب 
داع�ش، لذلك ر�شينا بالبقاء يف الكرفانات من 
اأجل ا�شتمرار الدرا�شة، م�شريًا اإىل ت�شلم املعهد 
م�شاعدات من الأمم املتحدة اأثناء حقبة النزوح، 
الكثري  وع��ودة  احلرب  انتهاء  بعد  توقفت  لكنها 
من العائالت اإىل مناطق �شكناها، مطالبًا بدعم 

اأكرب لإدامة الدرا�شة يف املعهد.
رئي�شة  والتقينا  املعهد  باحة  اأرج��اء  يف  جتولنا 
عما  لنا  لتف�شح  الطويل،  مثال  الت�شميم  ق�شم 
يف جعبتها من معاناة. تقول الطويل اإنها اأجربت 
الغياب  الفخاري ب�شبب  النحت  اإلغاء مادة  على 
الدولة  توفرها  كانت  التي  العمل  مل��واد  الكامل 
�شابقًا. وت�شري اإىل اأن ق�شم الت�شميم مت تنظيمه 
�شوؤالنا  على  وجوابًا  وذويهم.  الطلبة  من  بدعم 
عن اأ�شباب وجود اأعمار كبرية يف ال�شن للطالب 
ترتاوح ما بني الع�شرين اإىل اخلام�شة والع�شرين 

حني نه�صت اأنياب تنظيم 
داع�س الإرهابي ج�صد 
العراق تركت اآثارًا ما 
تزال ماثلة، على الرغم 
من حترير املدن من 
قب�صتها. معاهد وكليات 
الفنون باأجمعها كانت 
اأهدافًا لالإرهاب، ما 
اأجربها على النزوح هي 
الأخرى اإىل املناطق 
الآمنة حتت اإ�صراف 
احلكومة.

 

معهد الفن�ن اجلميلة
للنازحني يف اأربيل..

اإبداعات يحا�شرها الإهمال 
وغياب الدعم 

حتقيق - �شحى جميد 

جمموعة من طالبات املعهد

السنة الخامسة عشرة العدد )352( 27 كانون الثاني 2020 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

55 ت����ح����ق����ي����ق����ات54



اأن  الت�شميم  اأ�شتاذة  اأو�شحت  املعهد،  يف  عامًا 
م�شائية،  درا�شات  وجود  عدم  اإىل  يعود  ال�شبب 
وفقًا  معنا  املبا�شرة  اإىل  الطالب  بع�ش  دفع  ما 
ي�شت�شيف  املعهد  اأن  اإىل  م�شرية  للموافقات، 
�شالح  حمافظات  من  طلبة  موؤقتة  ا�شت�شافة 
الكثري  لعودة  ونتيجة  ونينوى،  والأن��ب��ار  الدين 
تقرر  حمافظاتها  اإىل  النازحة  العائالت  من 
عدم قبول طلبة جدد، والكتفاء بتخريج الطلبة 
املعهد  على  بالإبقاء  ناأمل  اأننا  علمًا  املوجودين، 

لوجود عائالت عربية كثرية مقيمة يف الإقليم. 
الإج��اب��ة،  عن  التدري�شيني  بع�ش  اع��ت��ذار  وبعد 
توجهنا بالأ�شئلة اإىل الطلبة، وهم الفئة امل�شتفيدة 
من املعهد. يقول الطالب م�شطفى عبد الرحيم: 
اإن اأهم م�شكلة هي عدم توفر القاعات الدرا�شية 
كقاعات الر�شم واحلا�شوب. م�شريًا اإىل النق�ش 
يف الكادر التدري�شي. ويوؤكد م�شطفى اأن هناك 
جميع  ���ش  ي��درِّ احلا�شوب  مل��ادة  واح���دًا  مدر�شًا 
الأق�شام برنامج الفوتو�شوب، يف حني اأننا ق�شم 
ت�شميم، لذلك هذا الأمر رمبا يجربنا على تعلم 
حتى  التخرج  بعد  بالفوتو�شوب  الت�شميم  مادة 

نتمكن من ال�شتفادة من خربتنا ودرا�شتنا.
يتابع م�شطفى: اأن العالقات بني الطلبة والهيئة 
التدري�شية طيبة، وهناك تعاطف من قبلهم مع 
نف�شه  فر�ش  الذي  الواقع  وعن  الطلبة.  اأو�شاع 
اأ�شار م�شطفى  بوجود بنني وبنات داخل املعهد 
اإىل حدوث بع�ش امل�شكالت، اإل اأن اإدارة املعهد 

متكنت من حلها.
اأي�شًا،  ومعاناتهم  الطلبة  م�شكالت  من  قريبًا 
مواجهتها  ع��ن  خ���ريي  ن��ب��اأ  ال��ط��ال��ب��ة  حت��دث��ت 

للحرج اأثناء الدوام داخل كرفانات ولي�ش بناية 
خم�ش�شة للمعهد، كما اأنها وزميالتها يت�شايقن 
امات خا�شة باملعهد. وتوؤكد اأن  من عدم توفر حماّ
فقط،  البتدائية  املدر�شة  امات  حماّ هي  املتوفر 
وهي م�شرتكة بني طلبة املعهد وتالميذ املدر�شة 
دخول  اأن  مو�شحة  نف�شه،  الوقت  يف  البتدائية 
يف  يوؤثر  اأحيانًا  املعهد  اإىل  البتدائية  تالميذ 
املعهد  حاجة  اإىل  نباأ  وت�شري  درا�شتنا.  �شريورة 
الالفت  كثرية.  وخدمات  الر�شم  ط��اولت  اإىل 
لالنتباه اأن اجلميع من اأ�شاتذة اإىل طلبة اتفقوا 
بواقع املعهد  للنهو�ش  على وجود تربعات مالية 

وتلبية احتياجاته، على حد قولهم.
الطلبة  اأم��ور  اأولياء  اآراء  على  الط��الع  وبهدف 
وال��دة  ن��وري،  حنان  ال�شيدة  لقاء  اإىل  توجهنا 
وج��ود ق�شور يف  اأك��دت  التي  الطالبات،  اإح��دى 
م�شقفات  يف  ثقوب  وجود  ومنها  املعهد  خدمات 
وت�شري  الأمطار،  مياه  منها  تت�شاقط  الكرفانات 
كم�شاهمة  عليها  التفاق  مت  التربعات  اأن  اإىل 
ما  لكن  املعهد،  يف  امل�شتوى  لرفع  الأه���ايل  من 
تزال هناك احتياجات كبرية جدًا تفوق مقدرة 
الأهايل يف اإيجاد حلول لها، وتوؤكد والدة الطالبة 
اأن املعهد بحاجة اإىل التفاتة من اجلهات املعنياّة 

لتوفري امل�شتلزمات الأ�شا�شية للدرا�شة.
اطلعنا  التي  املتع�شرة  الدرا�شية  الظروف  رغم 
على  ي�شرون  املعهد  ه��ذا  طلبة  اأن  اإل  عليها، 
�شاهدنا  وق���د  ال��ن��ج��اح،  وحت��ق��ي��ق  ال���ش��ت��م��رار 
اأعمالهم الفنية التي حتمل مل�شاتهم على جدران 
الكرفانات يف حماولة لإ�شفاء اجلمال على حياد 

اجلدران.

 

�شور من داخل املعهد
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 يف �شنجار

اأثر اإ�شالمي خالد يزوره م�شلم�ن 
وم�شيحي�ن واإيزيدي�ن 

ال�شي��دة زينبمرق��د 
 )ع(ال�شغرى

عامر جليل اإبراهيم
ت�ش�ير: ح�شني طالب

 

للتعريف  �شعيها  يف  العراقية"،  "ال�شبكة  جملة 
ال�شياحية  الدينية  وامل���زارات  املراقد  باأماكن 
ال�شيد  والتقت  املكان  ه��ذا  زارت  ال��ع��راق،  يف 
للمرقد  اخلا�ش  الأم��ني  عبداهلل،  اأي��وب  عامر 

ال�شريف.
زينب ال�شغرى

بن  علي  بن  احل�شني  بن  علي  بنت  زينب  هي 
الإم��ام  مع  ج��اءت  ال�شالم،  عليهم  طالب  اأب��ي 
من  ال�شالم  عليهم  النبي  بيت  واآل  احل�شني 
�شبع  العمر  من  لها  وك��ان  كربالء  اإىل  املدينة 
�شنوات، �شهدت واقعة الطف و�ُشبيت مع ن�شاء 

اآل البيت يف تلك املعركة.
ال�شام  اإىل  الطريق  يف  ال�شغرى  زينب  توفيت 
اأثناء  املر�ش  ا�شابها  اأن  بعد  �شنجار  مبنطقة 

م�شريهم ودفنت يف املكان الذي نزلوا فيه. 
املزار

قبل  املكان  كان هذا  اأي��وب:  ال�شيد عامر  يقول 

وفاة زينب ال�شغرى عبارة عن كني�شة تعود اإىل 
ما قبل الإ�شالم، وكان راهب الكني�شة هو نف�شه 
من نحت الراأ�ش ال�شريف لالإمام احل�شني عليه 
ال�شالم واأهداه اإىل اآل بيت النبي بعد اأن و�شلوا 
ال�شبي  اأثناء  كربالء  من  قادمني  �شنجار  اإىل 

ونزولهم عنده.
التاريخ عن ظلم  ما مر ذكره يف  وي�شيف: كل 
اأمية لآل بيت النبوة هو جزء ي�شري، فبعد  بني 
كل ما فعله يزيد مع رجال اآل بيت النبي حممد 
اإذلل��ه��م  اإىل  عمد  ب��ل  ذل��ك،  يكفه  مل  )���ش( 
احل�شيني  بالركب  ي�شلكوا  اأن  فاأمر  واأذيتهم 
لالأ�شرى هذا الطريق الطويل املتعب الذي ذهب 
فيه الكثري من اأطفال احل�شني ب�شبب التعذيب 
ال�شبايا  م��ن  واح���دة  وك��ان��ت  واجل���وع،  والتعب 
ال�شبايا من  هذه الطفلة ال�شغرية عندما �شار 
ال�شام  اإىل  ثم  الكوفة ومن  اإىل  كربالء رجوعًا 
مرورًا بعدة اأماكن، مل يدخلوا املو�شل بل �شاروا 
على اأطرافها اإىل تلعفر ثم جبل �شنجار الذي 

يجاور هذا املكان الذي مكثوا فيه ليلة واحدة، 
والأوىل  لياٍل،  اإنها ثالث  تقول  ثانية  رواية  ويف 
اإىل  �شاروا  وبعدها  ال��رواة  ح�شب  الأ�شح  هي 

ال�شام.
امل�شري  اأثناء  ال�شغرى  زينب  ال�شيدة  مر�شت 
و�شقطت يف الطريق، وعندما نزلوا لال�شرتاحة 
جتد  فلم  )ع(  الكربى  زينب  ال�شيدة  تفقدت 
نف�شه  طريقهم  على  فذهبوا  ال�شغرى  زينب 
وقد  الأر����ش  طريحة  فوجدوها  �شلكوه  ال��ذي 

توفيت، فجلبوها اإىل هذا املكان ودفنت فيه.
يوم  يف  زي��ارت��ه��ا  على  النا�ش  درج���ت  وي��ق��ول: 
التا�شع من حمرم، اإذ ميتلئ هذا املكان بالزوار 
ويزيد عددهم على األفي زائر، والزيارة العامة 
تكون يف اأيام اجلمعة وال�شبت والعطل الر�شمية.

مراحل الإعمار
بناء  مراحل  عن  اأي��وب  عامر  ال�شيد  يحدثنا 
الدين  املزار يف عهد عماد  بني  بالقول:  املزار 
زنكي بدر الدين لوؤلوؤ حاكم املو�شل، وكان من 
عليها  اأحجار  لدينا  وتوجد  البيت،  اآل  حمبي 
الآثار  يف  ومثبتة  املكان  هذا  قدم  تثبت  تواريخ 
ب�شبب  الآث���ار  هيئة  �شمن  م�شجل  املرقد  لأن 

تاريخه الذي ميتد لأكرث من 700 �شنة.
ال�شيد  امل��رق��د  ه���ذا  ��ر  ع��ماّ 110٥ه�����  �شنة  يف 
اأ�شرته  رعاية  حتت  وظل  با�ش  بيلوك  خدادين 

لأكرث من 327�شنة.
احل�شينيون  ال�شادة  ا�شطلع  199٥م  �شنة  يف 
ال��وق��ت وه��و حتت  امل��رق��د، ومنذ ذل��ك  بتعمري 

رعاية تلك الع�شرية الأ�شيلة.

بعيدًا عن مراقد اأجدادها، حيث اأماكن ا�صت�صهادهم يف طفِّ 
كربالء، دفنت ال�صيدة زينب ال�صغرى بنت الإمام ال�صجاد 

ي بالتلة الزينبية تيمنًا بتلك ال�صيدة  )ع( فوق مرتفع �صمِّ
الطاهرة. يف ق�صاء �صنجار مبحافظة نينوى، ي�صرف املرتفع 

على مدينة �صنجار باأكملها وعلى بعد كيلو مرت واحد من 
ال�صارع العام، ويبعد عن ق�صاء تلعفر بنحو ٥3 كيلومرتًا، وعن 

حمافظة نينوى بنحو 120 كيلومرتًا.  
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عامر بدر ح�ش�ن

اأما بعد

مل يالحظ�ا اأن ما منعهم من ال��ش�ل اإىل احلل 
ه� عدم بحثهم عن حلٍّ �شهل.. فعق�لهم 

وطريقة التفكري ال�شائدة عندهم والتي ترب�ا 
ون�شاأوا عليها جعلتهم يبحث�ن عن احلل عند 

�شاحب ال�ش�ت الأعلى، وامل�شتعد لأكرث احلل�ل 
عنفًا وتدمرياً!

هل نحتاج �ش�ية تنفي�س؟!

ت�شتطع  ومل  النفق  منت�شف  يف  الكبرية  احلافلة  انح�شرت 
التقدم اأو الرتاجع.

وابتداأ النقا�ش بني الركاب يف كيفية اخلروج من هذه الورطة، 
وانق�شموا اإىل ق�شمني وتبنوا راأيني اأحالهما مر:

احلل  هو  احلافلة  �شقف  حتطيم  اأن  يوؤكد  ك��ان  الأول  الق�شم 
الوحيد الذي ي�شمح لها مبوا�شلة الرحلة رغم الأمطار والربد 

العا�شف.
�شقف  تك�شري  تتطلب  ال�شالمة  رحلة  ب��اأن  رداّ  الثاين  والق�شم 

النفق، ولي�ش �شقف احلافلة، لت�شتطيع احلافلة اخلروج �شاملة.
***

وحتى  و�شيا�شيون  �شعبيون  �شعراء  ال��رك��اب  ق�شمي  يف  وك��ان 
وردي��ة،  �شورة  خمت�ش  كل  م  وق��داّ متفجرات!  اع  و�شناّ مثقفون 
وارتفعت  فريقه،  اقرتحه  الذي  للحل  امل�شتوى،  عالية  وببالغة 

اأ�شواتهم عاليًا واتهم بع�شهم البع�ش الآخر ب�شتى التهم:
اأن تخ�شر قلياًل يف  اأنت عميل للحكومة ول تريدها  فهذا يقول 
يقول  وذاك  النفق،  تهدمي  على  تعرت�ش  ولذلك  البناء،  اإعادة 
املحافظة عليها  وكل هدفك هو  ملالك احلافلة  العميل  اأنت  بل 

�شاملة!
الرد  كان  اأك��رث  والتفكري  اجلو  لتهدئة  احلكماء  تدخل  وكلما 
ياأتيهم با�شتنكار: وهل يوجد حل ثالث حتى نبحث عنه؟! لقد 
م احلافلة يف هذه الورطة كي  م النفق ومن �شمَّ ح�َشَرنا من �شمَّ

ل من�شي مثل بقية العامل!
***

وعادت ال�شو�شاء لالرتفاع واأدىل كل راكب براأيه، حتى لو مل 
ي�شمعه اأحد، فاملهم اأن يكون له راأي يف الأمر!

***
وكان يف الركاب ذلك الفتى ال�شغري )والذي يظهر يف كل حكاية 
حمرجة حل�شن احلظ( يحاول امل�شاركة يف النقا�ش ال�شاخب، 
�ش  لكنه كلما هماّ باحلديث منعته اأمه او اأحد الكبار، بل اإنه تعراّ
�شعبي  �شاعر  فيه  و�شرخ  املتفجرات،  اع  �شناّ اأحد  من  لل�شرب 

وارجتل اأرجوزة عن الأهل الذين ل يعرفون الرتبية!
لكن الطفل بقي يقول: عندي احلل.. عندي احلل! 

واأمام اإحلاحه قال اأحدهم ب�شخرية:

�شناأخذ  املرة  وهذه  الثور"،  راأ�ش  من  ال�شور  "خذ  يقول:  املثل 
ال�شور من راأ�ش العجل!

تقدم الفتى والعيون تنظر اإليه �شزرًا وقال:
�ش  �شننفاّ ب��ل..   ! ال�شيارة  �شطح  نحطم  ول��ن  النفق  نهدم  لن 

عجالت احلافلة قلياًل قلياًل حتى ت�شتطيع ال�شري واخلروج!
من  منعهم  الذي  ال�شيطان  يلعنون  وهم  الركاب  فعله  ما  وهو 

روؤية هذا احلل ال�شهل! 
***

مل يريدوا الإقرار باأن هناك حاًل ثالثًا ورابعًا واأكرث لأية م�شكلة، 
اأمام  البليغة  التخلي عن حججهم  عليهم  ال�شهل  يكن من  ومل 

راأي من فتى �شغري.
مل يالحظوا اأن ما منعهم من الو�شول اإىل احلل هو عدم بحثهم 
عندهم  ال�شائدة  التفكري  وطريقة  فعقولهم  �شهل..  حلٍّ  عن 
عند  احل��ل  ع��ن  يبحثون  جعلتهم  عليها  ون�����ش��اأوا  ت��رب��وا  وال��ت��ي 
�شاحب ال�شوت الأعلى، وامل�شتعد لأكرث احللول عنفًا وتدمريًا!

***
ولو هداأ ال�شخب قلياًل يف العراق وتاأمل العراقيون يف حالتهم 
احلا�شرة ونظروا اإىل دول العامل وكيف حتل م�شكالتها بالتي 
طفل  عن  الأق��ل،  يف  لبحثوا،  اأو  احل��ل..  لوجدوا  اأح�شن،  هي 

حكايتنا و�شاألوه:
تنفي�ش  اإىل  بحاجة  وم�شريتنا  و�شعنا  اأن  متاكد  اأن��ت  هل   -

احتقاننا بع�ش ال�شيء؟!
لكنهم، وا اأ�شفاه، اأ�شحاب عقائد ول يحبون التفكري.. فالتفكري 

قد يدفعهم للتنازل قلياًل!
فوا اأ�شفاه مرة اأخرى!

اإىل  يف 8/3 دخل التنظيم الإرهابي )داع�ش( 
يف  التنظيم  ه��ذا  به  ق��ام  تفجري  واأول  �شنجار 
زينب  ال�شيدة  مرقد  تفجري  هو  �شنجار  مدينة 
من  الأم��ن��ي��ة  ال��ق��وات  دخ���ول  وب��ع��د  ال�شغرى، 
براثن  من  املنطقة  وحترير  واحل�شد  اجلي�ش 
يف  اإع��م��اره  مت  ما  اأول  املرقد  ك��ان  الإرهابيني 
�شنجار بجهود املتربعني وبدعم مبا�شر من قبل 
الأمانة العامة للمزارات املتمثلة بال�شيخ خليفة 
اجلوهر نائب الأمني العام الذي كان متوا�شاًل 
اإليه،  نحتاج  ما  بكل  وجهزنا  يومي  بنحو  معنا 
ف�شاًل عن لواء بدر وكتائب الإمام علي اللذين 
احل�شد  ف�شائل  مع  الإعمار  يف  دور  لهما  كان 

ال�شعبي و�شنوفه.
بلدية �شنجار يف  اأ�شهمت  ال�شيد عامر:  ي�شتمر 
من  ال�شعبي  احل�شد  ان�شحاب  بعد  امل��زار  بناء 

�شنجار.
تفا�شيل

ال�شيد  ي��ق��ول  امل���زار  وتفا�شيل  م�شاحة  وع��ن 
الكلية ٥00،2  امل�شاحة  للمزار:  الأمني اخلا�ش 
قاعة  فيه  للمزار،  بالكامل  مملوكة  مربع  مرت 
وم�شاحة  مربع،  مرت   ٦00 من  اأك��رث  م�شاحتها 
�شباك  وعليه  مرتان،  وارتفاعه   4×3 ال�شريح 
للرجال  وم�شلاّى  التمار،  ميثم  ور�شة  يف  �شنع 

واآخر للن�شاء ُق�شما منا�شفة يف الوقت احلا�شر 
ويف  للن�شاء،  ومثلها   للرجال  مربع  مرت   300
النية تو�شيع م�شلى الن�شاء يف القريب العاجل.

 1،٥00 من  اأك��رث  اخل��ارج��ي  ال�شحن  م�شاحة 
مرت مربع �شوف يتم ت�شقيفها بالكامل. للمزار 
النتهاء من  بعد  ت�شميتهما  بابان �شوف جتري 
الإعمار، وقد ُبلط ال�شارع املوؤدي �شعودًا للقرب 

ال�شريف ومكان الراهبِ.
ارتفاع كل منهما  للمزار منارتان  تكون   �شوف 
وقاعة  اأم��ت��ار،   ٦ مب�شاحة  �شغرية  وقبة  20م 
للمنا�شبات الدينية والن�شاطات الثقافية وتعليم 
و�شحيات  وملحقاتها  ل��الإدارة  ومبان  القراآن، 
ومثلها  للرجال   11 �شحية  وح���دة   22 ب��واق��ع 
للن�شاء، ونتمنى اأن  يكون املزار معَلمًا �شياحيًا 

دينيًا مهمًا بالقيا�ش اإىل موقعه.
بحدود  اأر���ش  لدينا  اخل��ا���ش:  الأم��ني  ي�شيف 
ال�����ش��ري��ف  امل���رق���د  ق���رب  م��رب��ع  م���رت   ٦،000
يف  البعيد  امل��دى  على  ل�شتثمارها  ا�شرتيناها 
املرقد  اإىل  واردات��ه��ا  تكون  وحم��ال  فندق  بناء 

ال�شريف.
زوار

العامل،  دول  كل  من  زوارنا  اأيوب:  ال�شيد  يقول 
ول يقت�شر الزوار على امل�شلمني فقط، فالإخوة 

املنطقة  اأه��ايل  من  والإي��زي��دي��ون  امل�شيحيون 
يزورون املرقد.

منا�شبات
املزار  اأن  للمزار حديثه  الأمني اخلا�ش  يختتم 
تقام فيه جميع الن�شاطات واملنا�شبات الدينية 

والثقافية وعلى مدار ال�شنةِ.



نت الكثري من تقدمي مهاراتهم وفنونهم، بعد �صقلها  �صناعة امل�صاهري والنجوم.. التي مكَّ
وتدريبها وتاأهيلها لقاء تعاقدات مالية ب�صروط معقدة بني اأ�صحاب تلك املهارات وبني 

موؤ�ص�صات تعنى بتقدمي النجوم، جعلت و�صائط التوا�صل الجتماعي وف�صاءات الإنرتنت 
وا�صتخداماته املفتوحة، �صناعة ممكنة لأي �صخ�س يرغب بعر�س مهاراته وقدراته اإىل �صوق 

العمل، وهو مبكانه..!

 

 

�شناعة امل�شاهري ال�شباب �شارت بني يديك 
وفر�س و�ش�لك للنجاح اأقرب

م�شاهري جمتمعنا ال�شباب قدم�ا قدراتهم 
باعتماد ق�اعد الت�ش�يق الإلكرتوين

د.�شفد ال�شمري/ خبري الت�ا�شل الرقمي

نف�ش��ك  ق  ت�ش���ِّ كي��ف 
اإل���ك���رتون���ي���ًا

م�شاهري في�شب�ك!

اأن  تعلم  ه��ل  )ال�����ش��ب��ك��ة(،  ق���ارئ  ع��زي��زي 
ال�شباب  العراقي  املجتمع  م�شاهري  اأغ��ل��ب 
اأنف�شهم عرب توظيف  ت�شويق  باإمكانهم  �شار 
ب�شكل �شحيح،  الإلكرتوين  الت�شويق  جمالت 
في�شبوك وح�شابات  عرب �شفحات ممولة يف 
وق���ن���وات يف ي��وت��ي��وب واأن�����ش��ت��غ��رام وب��اق��ي 
ف�شاءات التوا�شل الرقمي، دون احلاجة اإىل 
التي  التلقيدية  امل�شاهري  �شناعة  موؤ�ش�شات 
كانت حتتكر �شنعة ترويج اأ�شحاب القدرات 

املميزة.
الت�شويق الإلكرتوين الأداة الأكرث  نعم، �شار 
وانطلقوا  اليوم،  م�شاهري  �شناعة  يف  فاعلية 
اإذ  وال�شهرة،  النجوم  عوامل  اإىل  بو�شاطتها 
مقنعة  ذات��ي��ة(  )���ش��رية  الت�شويق  ه��ذا  مثل 
تدعم تر�شيحه للعمل يف املجال الذي يتوافق 
مع تخ�ش�شاته، �شرط اللتزام بقواعد هذا 
العمل  �شوق  احتياجات  وم��راع��اة  الت�شويق 

امل�شتهدفة.
يف الت�ش�يق ال�شخ�شي

اأولوياتك، واأن  قبل كل �شيء عليك اأن ترتب 
جتيب عن هذه الأ�شئلة: ما الذي مييزك عن 
عن  به  تتفرد  ال��ذي  ال�شيء  وم��ا  الآخ��ري��ن، 
غريك، وكيف تو�شل للجميع مميزاتك ب�شكل 
ب�شكل  امل��ي��زة،  بتلك  عنهم  مم��ي��زًا  يجعلك 

يجعلك تختلف عن الآخرين يف جمالك؟
هذا بال�شبط ما يهتم به الت�شويق ال�شخ�شي 
التميز  على  بقدرتك  يتمثل  فهو  الإلكرتوين، 
الكتفاء  العمل وعدم  �شوق  مبهارٍة ما داخل 
املهارة  تلك  لتنمية  ال�شعي  بل  فقط،  بذلك 
وبناء  غ��ريك  ع��ن  مييزك  ب�شكل  وعر�شها 
�شمعة قوية لك، ما يربط ا�شمك بتلك املهارة 
جماله  يف  متفوق  ال�شخ�ش  هذا  اأن  وُيعرف 

ملجرد ذكر تلك املهارة.
ويتطلب ذلك بالتاأكيد جمموعة من القواعد، 
اأن تكون نف�شك، فبالتاأكيد لدى  اأبرزها  لعل 
لدى  جماله،  يف  غريه  عن  ميياّزه  ما  منا  كل 
واإن مل  العمل،  �شوق  قوية يف  منا عالمة  كل 
ترتك  بذلك  ف��اأن��ت  الآن  حتى  تعرفها  تكن 
اأيدي من حولك، هم  "�شورتك" يف  ت�شكيل 
من يحددون �شهرتك يف جمال العمل ومباذا 
النظر عن هل هذا فعاًل ما  تتميز، ب�شرف 
فيها  متفوقًا  اأخرى  مهارة  متتلك  اأو  مييزك 
�شوق  يف  بها  تتميز  اأن  فعاًل  تريد  م��ا  وه��ي 
�شي�شاعدك  ال�شخ�شي  فالت�شويق  العمل.. 
التي  ب��امل��ه��ارة  للنا�ش  نف�شك  تعريف  على 
�شوق  يف  عنك  يقال  فيما  وتتحكم  متيزك 

العمل. 
التميز املطل�ب

ما مييزه عن  منا  �شخ�ش  فلكل  كن مميزًا، 
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غريه، ولكن يبدو اأن القليل من يعلم ما مييزه 
تعزيز  يف  ي�شهم  اأن  ميكن  ورمب��ا  بالتحديد، 
عارفَا  ك��ان  واإذا  اإلكرتونيًا،  ت�شويقه  فر�ش 
ي�شتثمره  ما  نادرًا  منهم  امل�شتجد  ترى  بذلك 

بال�شكل الذي يجعله مميزًا يف جماله.
اإن الت�شويق ال�شخ�شي �شي�شاعدك منذ البداية 
فعله  ت�شتطيع  وم��ا  مي��ي��زك  م��ا  معرفة  على 
اأف�شل من غريك، والقيمة التي �شوف  ب�شكل 
ت�شيفها يف �شوق العمل يف حال دخولك اإليها، 

ال�شخ�شية  العالقات  اأهمية  على  التاأكيد  مع 
التي تعد من بني اأكرث الو�شائل التي ت�شاعدك 
او  اأو تعليم  اأو تدريب  اإيجاد فر�ش عمل  على 
تقدمي مهاراتك و�شوًل اإىل ال�شهرة والنجاح، 
فلو كان من حولك يعرفون املجال الذي تهتم 
به وتتميز فيه، فاإن اأية فر�شة للعمل وعر�ش 
املهارات �شري�شلونها اإليك بالتاأكيد حني تكون 
اأول من ياأتي يف بالهم، لذا ل ترتدد يف عر�ش 
يقوم  ما  وهذا  اأب��دًا،  الإنرتنت  مهاراتك عرب 
تعريف  طريق  ع��ن  الإل��ك��رتوين  الت�شويق  ب��ه 
هي  وما  جمالك  هو  وما  وعنك  بك  الآخرين 

اهتماماتك والفر�ش التي ت�شعى اإليها.
ا�شنع عالمتك

)عالمتك  �شنع  على  القدرة  لديك  تكون  كي 
اأن تعرف  اأوًل  العمل عليك  املميزة( يف �شوق 
باتباع  ف��ع��اًل  ��زك  مي��ياّ م��ا  بال�شبط  وحت���دد 
ت�شتخدم  اأن  منها  اخل��ط��وات  م��ن  جمموعة 
ورقة وقلمًا لتكتب اأهم نقاط قوتك اأو اأكرث ما 
مييزك يف جمالك.. اإن كنت ل تعرف ما تريد 
وما هو املجال املف�شل لديك فعليك بالتجربة 
التجربة  لأن  ال��ت��ج��رب��ة،  ث��م  ال��ت��ج��رب��ة  ث��م 
وعلى  العمل  �شوق  على  اأك��رث  تتعرف  جتعلك 
متطلباته وعلى مميزاتك اأنت ومهاراتك واأي 

به  تكون  واأيهما  اإليك  الأق��رب  التخ�ش�شات 
�شغوًفا اأكرث.

الأولوية  ح�شب  على  النقاط  تلك  رتب  بعدها 
بها  ُتعرف  اأن  تريد  ميزة  اأكرث  هي  ما  وحدد 
يف جمال عملك، وقياّم نف�شك يف تلك امليزة اأو 
املهارة وحدد ما اإن كنت اأف�شل �شخ�ش يقوم 
تلك  وتنمية  وتعليم  تدريب  اإىل  اأم حتتاج  بها 
امليزة، لكي ت�شبح اأف�شل من يقوم بها، و�شع 
يف اعتبارك اأنه لكي تقنع من حولك مبهاراتك 
وت��ر���ش��م م��ا مي��ي��زك )عالمتك  ومم��ي��زات��ك 
اأن جتيب على  داخل ذهنهم، يجب  املميزة( 
باإجابتهم:  النا�ش  ف  وُتعراّ القادمة  الأ�شئلة 
ال��ذي يجعلك  وم��ا  تفعل..  وم��اذا  اأن���ت..  من 

خمتلفًا.. وكيف �شت�شيف قيمة؟ 
التي توحي بجديتك  الأمور  الكثري من  هناك 
يف  عليها  العتماد  ميكنك  والتي  لالآخرين، 
عرب  ال�شخ�شية  التجارية  عالمتك  �شناعة 
�شنتناولها  التي  ال�شناعة  تلك  الإن��رتن��ت، 
عنوان  ومنها  املقبل،  ال��ع��دد  يف  بالتف�شيل 
عليك  ي��ن��ب��غ��ي  اإذ  الإل�����ك�����رتوين،  ب���ري���دك 
اع��ت��م��اد ب���ري���د اإل����ك����رتوين ل��ن��ف�����ش��ك ي��ك��ون 
يكون  اأي  م�شتعار؛  ب��ا���ش��م  ول��ي�����ش  با�شمك 
ع��ب��ارة ع��ن ا���ش��م��ك وا���ش��م ال��ع��ائ��ل��ة م��ث��اًل: 
dr.safadalshimary@.......
com ، للتنويه بجديتك ومهاراتك ول تتواَن 
يف عر�ش مهاراتك يف ح�شاباتك الإلكرتونية 
يعرفك  بذاتها،  مهارة  على  الرتكيز  ب�شرط 
من  بعدد  ت�شتتهم  اأن  حت��اول  ول  بها،  النا�ش 
اأهم الإجنازات  املهارات، واعمل على تدوين 
تلك  ول�شيما  الذاتية،  ل�شريتك  كتابتك  عند 
التي حققتها فعاًل ووثقتها يف حياتك العملية 
واإياك  القيمة،  التدريبة  وال��دورات  والعلمية 
مت  والتي  الذاتية  ال�شرية  مناذج  ت�شتخدم  ان 
ا�شتخدامها اآلف املرات ومت حفظها من قبل 
اأن  وعليك  ال�شركات،  يف  التوظيف  م�شوؤويل 
تبني �شريتك الذاتية بنف�شك، خطوة خطوة، 
يتكرر يف  ما  ل  اأنت  به  تتميز  ما  فيها  وتكتب 
)عالمتك  ت�شنع  الآن  فاأنت  الذاتية  ال�شري 
التجارية ال�شخ�شية( املميزة يف �شوق العمل، 

والتي �شنتناولها يف العداد املقبلة.

يف العدد املقبل: كيف ت�شنع 
عالمتك التجارية ال�شخ�شية 

عرب الإنرتنت؟
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الإدارة التي وفرت لنا كل ما يحتاجه الفريق يف 
رحلة الدوري الطويلة.

ملنتخب  فريقكم  من  لعبني  ا�شتدعاء  مت  *ه��ل 
النا�شئني؟

من  الالعبني  بع�ش  ا�شتدعاء  من  لب��د  ك��ان   -
الفريق بعد ح�شولنا على الدوري، فقد مت �شحب 
اأكرث من لعب اإىل اخلط الأول لنادي امل�شايف، 
من  لعب  اأي  ليوجد  النا�شئني  منتخب  يف  لكن 
فريقنا، وقد دعوت املدرب عماد حممد حل�شور 
املواهب  لكنه مل يح�شر مل�شاهدة  الدوري  نهائي 

املوجودة يف الفريق.  
*ماذا تطلبون من احتاد الكرة؟

-نطالب باأن يعمل احتاد الكرة على اإقامة الدوري 
بتوقيتات ثابته، و�شبط التالعب بالأعمار بطرق 

جديدة وينهي م�شكلة التزوير.
*هل خططتم للمرحلة املقبلة؟

للمو�شم  الخ��ت��ب��ارات  ب���اب  ف��ت��ح  ع��ل��ى  -عملنا 

 200٥  /2004 اجلديدة  الأعمار  ح�شب  اجلديد 
من اأجل التهيوؤ للدوري املقبل الذي لنعرف متى 
يبداأ! اإذ نعمل بع�شوائية، ولندري متى يقر احتاد 
لإقامة  برنامج  وليوجد  ال��دوري،  ابتداء  الكرة 
انطالق  وننتظر  الفريق  ن��درب  نحن  ال���دوري، 

الدوري.
*ما مدى دعم اإدراة النادي للفريق؟

اإدارة النادي كل ما  -الدعم ممتاز، فقد وفرت 
الطويل،  ال��دوري  م�شرية  خالل  الفريق  يحتاجه 
فال�شيد رئي�ش النادي علي من�شور ومعه ال�شادة 
وعلي  ثجيل  وح�شني  جميل  وعلي  غ��ايل  �شياء 
الثاين  والنائب  زب��ون  حممد  والنائبني  جميد 
اإبراهيم كانو حري�شني على جناح مهمة  طالب 
وخطفنا  له  خططوا  ما  كل  حتقق  وق��د  الفريق 

الدوري الكروي.
ح�شمتم  كيف  النهائية..  امل��ب��اراة  عن  *حدثنا 

النتيجة؟

نادي اجلي�ش كانت  نا�شئة  النهائية مع  -املباراة 
اجلي�ش،  ملعب  على  واأقيمت  ج��دًا  قوية  مباراة 
متكنا من الفوز وخطفنا كاأ�ش الدوري، كان اإىل 
املدرب عمر  للفريق  التدريبي  الكادر  جواري يف 
عبد اجلبار وح�شن عبد احل�شني جخيور م�شرف 
الفريق، اإ�شافة اىل مدرب احلرا�ش اأحمد ذياب، 

وكانوا خري عون للفريق يف مهمته.  
*عندما خطفتم كاأ�ش الدوري ماذا كانت هدية 

الحتاد؟
امل�شايف  ن��ادي  نا�شئة  فريقنا  خطف  -عندما 
الدوري كانت هدية احتاد الكرة كاأ�شًا ب���٦ اآلف 
غري  �شيء  ول  دي��ن��ار  ب��األ��ف  وميداليات  دي��ن��ار! 
اأن  الآخ��ر  والعتاب  ون�شف!!  �شنتني  تعب  ه��ذا!! 
يكتب  ومل  ف�شائية  اأية  تنقله  مل  النا�شئني  دوري 
عنه اأبدًا، لندري ملاذا، كنا نتمنى اأن يكون هناك 
الدوري  بداأ  لكن  العمرية،  للفئات  اإعالمي  دعم 

وانتهى ول اأحد يعلم به!! 

امل�شايف  ل��ن��ادي  النا�شئني  فريق  م�شتقبل  ع��ن 
الأم���ور  وبع�ش  ال��ك��روي  ال����دوري  ط��ول  و�شبب 
�شرمد جنم يف هذا  ال�شاب  امل��درب  مع  الفنية، 

احلوار: 
*متى اعتزلت الكرة؟

-اعتزلت اللعب عام 201٥، لقد كانت م�شريتي 
الكروية جيدة، اإذ  كنت لعبًا يف منتخب نا�شئة 
العراق ولعبًا يف نادي القوة اجلوية عام 200٦ 
اجلليل،  �شباح عبد  امل��درب  مع  الأول  يف اخلط 
عام  ويف  لالحرتاف،  �شوريا  اإىل  بعدها  غادرت 

2008 رجعت من الحرتاف فلعبت لنادي 
م�شاف  يف  يلعب  ك���ان  ال���ذي  امل�����ش��ايف 
الدرجة الأوىل ومتكنا من التاأهل بالفريق 
لعبت  ذل��ك  بعد  امل��م��ت��ازة،  ال��درج��ة  اإىل 
لنادي اجلي�ش ومن ثم العودة اإىل امل�شايف 
تدريب  ت�شلمت   2018 ويف  اأخ���رى،  م��رة 

فريق نا�شئة فيه.
*ماذا حققت للنا�شئني بعد ت�شلمك مهام 

تدريب الفريق؟
جديدة  جتربتي  كانت   2018 ع��ام  يف    -
تدريبية  مهمة  اأول  كانت  اإذ  بالتدريب، 
تدريب  ت�شلمت  فقد  الفئة،  ه��ذه  م��ع  يل 
 2003  /2002 اأع���م���ار  م���ن  ال��الع��ب��ني 

جلميع   )٪100( �شحيحة  ك��ان��ت  الأع���م���ار   ،
الالعبني، ول توجد اأية حالة تزوير بالأعمار يف 
اأعمار  لديه  الذي  الوحيد  الفريق  نحن  الفريق، 
حقيقة، وقد �شاركنا يف الدوري الكروي العراقي 
للنا�شئني وكلنا اأمل بتنمية املواهب التي تتوفر يف 
الدوري �شاهدنا  بداية م�شاركتنا يف  الفريق، يف 
لنا  ح�شل  الأن��دي��ة،  بع�ش  يف  الوا�شح  التزوير 
الفريق  لكن  امل��ب��اري��ات،  بع�ش  يف  التلكوؤ  بع�ش 
الالعبني  م�شاركة  خالل  وان�شجامًا  قوة  ك�شب 
منت�شف  النا�شئني  دوري  بداأ  لقد  املباريات،  يف 

�شنتني  ا�شتمر  اأنه  اأي   2019 عام  وانتهى   2017
من  نا�شئونا  متكن  نهايته  ويف  ال�شنة  ون�شف 

خطف كاأ�ش الدوري.
ا�شتمر  بالنا�شئني  الدوري اخلا�ش  ان  *هل قلت 

�شنتني ون�شف؟
-ن��ع��م، ورمب���ا اأك���رث م��ن ه���ذا، يف ع���ام 2018  
الأن��دي��ة  ب���دوري  فيه  و�شاركت  الفريق  ت�شلمت 
ح�شم  من  ومتكنت  عراقيًا  ناديًا   1٦ مب�شاركة 
لن��دري  حقيقة  امل�شايف،  ن��ادي  ل�شالح  اللقب 
جلنة  و�شعتها  التي  التوقيتات  يف  التاأخري  �شبب 
كان  ف���اإذا  ال��ك��رة،  احت���اد  يف  امل�شابقات 
دوري الكبار ي�شتمر لأكرث من �شنة، فكيف 
بدوري النا�شئني؟ هذا ال�شيء طبعًا يكون 
عاديًا بالن�شبة لنا، التخطيط غري مربمج 

اإطالقًا.
*ماذا واجهتم يف دوري النا�شئني؟

-اأهم امل�شاكل التي كانت تواجهنا يف عملنا 
مع الفئات العمرية هي م�شكلة التزوير يف 
اإىل  ت�شعى  الأندية  اأغلب  اأن  اإذ  الأعمار، 
ال���دوري،  لقب  ك�شب  اأج���ل  م��ن  ال��ت��زوي��ر 
بف�شل  نحن  ال��دوري،  يف  العجب  �شاهدنا 
اهلل بداأنا باأعمار حقيقية واأنهينا الدوري 
ة الالعبني الواعدين ودعم  ل�شاحلنا بهماّ

 

جميل جدًا اأن نرى تاألق املدربني ال�صباب من خالل قيادتهم لفرق الفئات العمرية يف 
الأندية واملنتخبات لكرة القدم. ومن بني اأبرز املدربني ال�صباب الذين تاألقوا املو�صم 

املا�صي، لعب القوة اجلوية ال�صابق �صرمد جنم الذي ي�صرف حاليًا على نا�صئة 
نادي امل�صايف. قدم هذا املدرب جياًل جديدًا من املواهب الكروية التي ا�صتطاعت اأن 

تخطف لقب دوري العراق للنا�صئني الذي امتد لأكرث من �صنتني.

بعد ف�ز فريقه بكاأ�س دوري النا�شئني

مدرب نا�شئة نادي م�شايف ال��شط 
ل��)جملة ال�شبكة(: 
الدوري الكروي للنا�شئني ا�شتمر 

عامني ون�شف العام! 

�شرمد
جنم

ح�ار/ اأمرية حم�شن 
عد�شة / �شباح الإمارة
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يبدو اأن بع�س الألعاب الريا�صية، التي طاملا حققت الأو�صمة الذهبية يف 
امل�صابقات اخلارجية، مل جتد من ي�صغي اأو يتابع ن�صاطاتها ويكرمها، بل 

جتاهل امل�صوؤولون الريا�صيون نتائج الحتادات جميعها، با�صتثناء كرة القدم 
�صاحبة القدح املعّلى!

جن����م ال���ع���راق ي��ن��ت��ظ��رون 
اهتمام الدولة

يف ا�شتقبال 2020

كتب/ اأحمد رحيم نعمة

ل��ق��د ع��ان��ى ري��ا���ش��ي��و ال���ع���راق ول��الأل��ع��اب 
ال�شديد  ال��غ��نب  م��ن  املختلفة  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
الأو�شمة  حققوا  واإن  حتى  اأ�شابهم،  ال��ذي 
والعاملية،  الآ�شيوية  البطولت  يف  املتنوعة 
وم��ازال  مرت  التي  الطويلة  ال�شنني  برغم 
عك�ش  الفقر!  خط  حتت  يعي�شون  اأبطالنا 
يحظون  ال��ذي��ن  العربية  ال���دول  ريا�شيي 
بحيث  قادتهم،  قبل  م��ن  ومتابعة  بتكرمي 
بينما  امل��ل��وك،  عي�شة  ريا�شيوهم  يعي�ش 
اأب��ط��ال��ن��ا يف ح��ال 
خا�شة  ل��ه،  يرثى 
ح�شلت  م���ا  اإذا 
اإ�شابة  للريا�شي 
ما  م�����ش��اب��ق��ة  يف 
م�شريه  يكون  اإذ 
والبحث  العتزال 
رزق  م�شدر  ع��ن 

يعي�ش به عائلته.
اأبطال 

يف خانة 
الن�شيان

املثال  �شبيل  على 
احت���������ادا ال���ك���ك 
وامل���واي  بوك�شنغ 
ت��اي، ف��الحت��ادان 
الأو���ش��م��ة  نتيجة  ال��ذه��ب  ب��احت��ادي  �شميا 
ال��ب��ط��ولت  يف  اأب��ط��ال��ه��م��ا  يحققها  ال��ت��ي 
ه����اذان الحت�����ادان مل يجدا  اخل��ارج��ي��ة، 
وغريه  التكرمي  ناحية  من  معهما  يقف  من 
فاأبطال  الريا�شي،  تفرح  التي  الأم��ور  من 
اله!  عماّ ي�شتغلون   ... اأغلبهم  بوك�شنغ  الكك 
الحت��ادات  لالعبي  بالن�شبة  نف�شه  واحل��ال 
الأخرى فالريا�شة اأ�شبحت كرة قدم فقط 
ال�شاأن  فاأ�شحاب  �شيئًا..  قدمت  وياليتها   !!
تذكر  اأهمية  اأي��ة  يعريوا  ول��ن  مل  الريا�شي 
على  يقاتلون  ف��الأب��ط��ال  الأل���ع���اب..  ل��ه��ذه 
يف  القتل  ورمب��ا  ال�شرب  ويتحملون  احللبة 
وعندما  لغريه،  العراق  اأجل  من  النزالت 
من  يرفع  من  بلدهم  يف  يجدون  ل  يتاألقون 

�شانهم، فقد و�شع النجوم يف خانة الن�شيان.
عام 2020 هل تتغري الأم�ر؟

ال��ع��راق��ي  ال��وط��ن��ي  املنتخب  م���درب  ي��ق��ول 
اأن  اأع��ت��ق��د  ك���رمي:  اأح��م��د  بوك�شنغ  بالكك 
ناحية  م��ن  عليه  ه��و  كما  �شيبقى  ال��و���ش��ع 
اجلانب الريا�شي، اإذ تبقى لعبة كرة القدم 
هي �شاحبة القدح املعلاّى مع ا�شتمرار ن�شيان 
الألعاب البقية، يف العام املا�شي مل ن�شارك 
يف اأية بطولة خارجية، ول�شيما بطولة اآ�شيا 
بالكك بوك�شنغ التي ح�شدنا فيها 22 و�شامًا 
عام 2018، نحن اأ�شياد اآ�شيا يف هذه اللعبة،  
لكن العمل غري ال�شحيح يف جلنة اخلما�شي 
للعام  اخل��ارج��ي��ة  امل�����ش��ارك��ات  علينا  �شيع 
جماملة  وب��دون  حقيقة  واأ���ش��اف:  املا�شي. 
اأهملت  العراقية  الريا�شية  الأل��ع��اب  ف��اإن 
ب�شكل لي�شدق ما عدا كرة القدم، وال�شيء 
الريا�شيني  معظم  اأن  ذل��ك  م��ن  الأغ���رب 
من  بائ�شة  حالة  يعي�شون  بلدنا  يف  الأبطال 
�شبيل  فعلى  ال�شعب،  املادي  الظرف  ناحية 
البناء  يف  يعملون  جنوم  ريا�شتنا  يف  املثال 
لإعانة عوائلهم ويذهبون يف الليل للتمارين 
هل  اأعلم  وبلدهم،ل  لعبتهم  يحبون  لأنهم 
الريا�شي  فيعي�ش   2020 عام  الو�شع  يتغري 

العراقي البطل بحال اأح�شن من قبل؟
الدعم ... فقط لكرة القدم

اأكدت  خو�شو،  منى  بالبولنغ،  العراق  جنمة 
يكون  ال��ري��ا���ش��ة  يف  احلقيقي  ال��دع��م  اأن 
الأل��ع��اب  اأن  واأ���ش��اف��ت  فقط،  ال��ق��دم  لكرة 
الريا�شية الأخرى مل جتد اأي دعم من قبل  
الإجن���ازات،  على  ح�شولها  برغم  ال��دول��ة 
النواحي  جميع  من  )من�شية(  دائمًا  لكنها 
يل  بالن�شبة  اأن���ا  والتحفيزية!  التكرميية 
مثلت العراق يف الكثري من املحافل الدولية 
اأبرزها بطولة �شيناء 2010 اإذ ح�شلت على 
 2013 ويف  الزوجي،  يف  الربونزية  امليدالية 
على  ح�شلت  دبي  يف  اأقيمت  عربية  بطولة 
امليدالية الربونزية واأي�شًا امليدالية الف�شية 
�شيناء  بطولة   2014 م�شر  ويف  ما�شرت  يف 
يف  اأي�شًا  الربونزية،  امليدالية  على  ح�شلت 

على  ح�شلنا   201٥ �شنة  يف  البحرين  دولة 
امليدالية الربونزية يف الفرقي وح�شلت على 
برونزية اأعلى كيم وح�شلت اأي�شًا على كاأ�ش 
التي  الإجن���ازات  ه��ذه  كل  كيم..   ٦ اأف�شل 
قبل  املنا�شب من  التكرمي  اأجد  حتققت ومل 

قادة الريا�شة العراقية.
نعمل عك�س العامل

اأما بطل العامل ببناء الأج�شام علي ح�شني 
بطولة  م��ن  اأك���رث  يف  �شاركت  لقد  ف��ق��ال: 
متكنت  ال�شابقة  ال�شنوات  خ��الل  دول��ي��ة 
الأول  املركز  على  اأح�شل  اأن  خاللها  من 
لكن  عاليًا،  ال��ع��راق  علم  واأرف���ع  ب��ج��دارة 
معنوية  دفعة  اإعطائي  اأو  تكرميي  مت  هل 
امل�شوؤولني  لأن  ل!!  طبعا  الدولة،  قبل  من 
يف بلدنا م�شغولون بكرة القدم فقط! دون 
هذه  الأخ��رى،  الريا�شية  لالألعاب  النظر 
الأمور جعلت اأغلب الأبطال يعتزلون اللعب 
والبحث عن عمل من اأجل معي�شة عوائلهم 
يقع  ثقياًل  عبئًا  اأ�شبحت  الريا�شة  لأن 
على كاهل الريا�شي الذي له عائلة، نحن 
املجاورة  البلدان  ففي  العامل،  عك�ش  نعمل 
املتنوعة  الأو�شمة  ريا�شيوها  يحرز  عندما 
دولتهم  تكرمهم  اخلارجية  البطولت  يف 
وب��روات��ب  وال��ب��ي��وت  احلديثة  بال�شيارات 
جيدة ت�شمن لهم العي�ش الكرمي ملا قدموه 
ح�شلت  م��ا  اإذا  ن��ح��ن  بينما   ، ل��ب��ل��ده��م 
فاإن  خارجية  بطولة  يف  اإ�شابة  للريا�شي 
م�شريه يكون الهالك، والبتعاد عن اللعبة 
وحتمل تكاليف عالجه.. الفرق كبري جدًا 
الريا�شي  يتحمل  الأحيان  اأغلب  بل  بيننا! 
تكاليف ال�شفر لغر�ش امل�شاركة يف البطولة 
الريا�شيون  ينتظر  حقيقة  اخل��ارج��ي��ة، 
لهذه  الدولة  قبل  من  اهتمامًا  العراقيون 
فهم  الريا�شيني،  من  املظلومة  ال�شريحة 
يذهبون اإىل البطولت اخلارجية من اأجل 
الن�شيد  وع��زف  العلم  ورف��ع  ال��ع��راق  ا�شم 
به،  نتفاخر  الوطني وهذا بحد ذاته �شيء 
اأملنا كبري يف دعم جميع اللعاب الريا�شية 

من قبل الدولة.     

علي ح�شني

منى خو�شو
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ال����ذي اأع���ل���ن ف��ي��ه ال�����ش��ي��د ف��ي��ل��ي��ب ف��ي��ل��و ممثل 
الأوملبية  اللجنة  ح��ل  الدولية  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة 
ت�شكيل  عن  والإع��الن  ر�شميًا  العراقية  الوطنية 
ال��ع��راق  يف  الريا�شة  لإدارة  موؤقتتني  هيئتني 
لذوي  والأخرى  الأ�شحاء  ريا�شة  اإحداهما متثل 

الحتياجات اخلا�شة. 
مدير  ال�شلمان  ه�شام  الريا�شي  ال�شحفي  وقال 
العراقية:  الوطنية  الباراملبية  اللجنة  اإع���الم 
جلنة  بت�شكيل  العمل  ب��داأ  ال��ق��رار  ه��ذا  �شوء  يف 
كان موجودًا  كما  ولي�ش احتادًا  باراملبية عراقية 
انطلقت  عندما   1982 ع��ام  منذ  ال�شابق،  يف 
ا�شم  حتت  العراق  يف  مرة  لأول  املعاقني  ريا�شة 

احتاد املجد العراقي لريا�شة املعاقني. 
واأ�شاف ال�شلمان: اأن الهيئة املوؤقتة لإدارة ريا�شة 
برئا�شة  ع�شوًا   1٦ ت  �شماّ ال��ع��راق  يف  املعاقني 
تدم  مل  ال��ذي  �شفيق  اهلل  عبد  مظفر  الدكتور 
رئا�شته �شوى �شهرين ب�شبب مر�شه املفاجئ، اإذ 
اإعالن  فالح فرن�شي�ش حتى  للدكتور  املهمة  اأوكل 
اللجنة الباراملبية العراقية ر�شميًا، يف انتخابات 
دميقراطية حتت اإ�شراف اللجنة الأوملبية الدولية 
يف 2003/10/19، عن انتخاب املكتب التنفيذي 
النعيمي  تايه  قحطان  برئا�شة  الباراملبية  للاّجنة 
وع�شوية  اجل��م��ايل  علي  ف��اخ��ر  ال��ع��ام  والأم����ني 

وعقيل  ر�شك  وخالد  املجيد  عبد  هاين  املرحوم 
حميد وعبد الكرمي باقر .

هيكلية  مثلت  ريا�شية  احتادات   10 ت�شكلت  وقد 
ال��دول  م��ن  ال��ع��راق  ليكون  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة  اللجنة 
القالئل التي �شكلت جلانًا باراملبية وطنية تعمل 
الباراملبية  اللجنة  مظلة  حت��ت  �شحيح  ب�شكل 

.IPC الدولية
وتوىل رئا�شة اللجنة منذ تاأ�شي�شها لأول مرة عام 
2003 وحتى اليوم كل من قحطان تايه النعيمي 
 –  2014( حميد  د.عقيل  و   )2014 –  2003(

حتى الآن(
اللجنة  رئ��ي�����ش  حميد  عقيل  ال��دك��ت��ور  وب����ارك 
التي  املتعددة  الإجن���ازات  العراقية  الباراملبية 
اللاّجنة  لواء  حتت  املن�شوية  الحت��ادات  حققتها 
 189 بلغت  والتي   2019 املن�شرم  العام  خ��الل 
و�شامًا ملونًا، وهي تعك�ش ب�شدق مدى احلر�ش 
واللتزام والإدارة الناجحة للقائمني على ريا�شة 

متحدى الإعاقة.
العام  يف  اجلميع  على  اأمت��ن��ى   : حميد  اأ���ش��اف 
العايل  واللتزام  احلثيث  ال�شعي  موا�شلة   2020
من  اخلارجية  وامل�شاركات  التدريبية  باملناهج 
اأجل احلفاظ على النجاحات املتحققة، ول�شيما 
اأن العام اجلديد �شي�شهد اإقامة الدورة الباراملبية 

من  لعبينا  م��ن  ع��دد  متكن  وال��ت��ي  طوكيو  يف 
عن  معربًا  ر�شمي،  ب�شكل  نهائياتها  اإىل  التاأهل 
اأمله يف حتقيق الإجناز الباراملبي وك�شر الأرقام 
القيا�شية التي حتققت يف ريودي جانريو 201٦. 

اإجنازات رائعة 
حتققت  التي  اإجنازاتها  بكرثة  اللجنة  ومتيزت 
ع��ل��ى م���دى ال�����ش��ن��وات امل��ا���ش��ي��ة، ول��ك��ن تبقى 
امل�شاركات يف البطولت الآ�شيوية والأوملبياد هي 
العراق  �شارك  فقد  لالإجناز،  احلقيقي  املعيار 
يف  الآ�شيوية  ال���دورة  يف   2010 ع��ام  م��رة  لأول 
ملونًا  و�شامًا  على20  وح�شلنا  ال�شينية  غوانزو 
منها 9 ذهبية و٥ ف�شية و٦ برونزية. ويف الدورة 
الثانية يف كوريا اجلنوبية ح�شلنا على 31 و�شامًا 
منها ٦ ذهبية و٦ ف�شية و19 برونزية ويف الدورة 
الآ�شيوية الأخرية التي اأقيمت يف جاكارتا 2018 
ح�شل العراق على 20 و�شامًا منها 3 ذهبية و٦ 

ف�شية و11 برونزية.
م�شاركة  كانت  فقد  الباراملبية  ال��دورات  يف  اأم��ا 
بر�شلونة-  دورة   - اإ�شبانيا  يف  الأوىل  ال��ع��راق 
اأول و�شام باراملبي برونزي  العراق  وح�شد فيها 
ح��ق��ق��ه ال��الع��ب اأح��م��د ع��ل��ي��وي ب��ف��ع��ال��ي��ة رم��ي 
جانريو  ريودي  يف  الأخرية  الدورة  ويف  القر�ش، 

حقق العراق و�شامني ذهبيني و3 اأو�شمة ف�شية.

اآ�شيا  بطولة غرب  الباراملية يف  اللاّجنة  و�شاركت 
دبي  دورت��ي 2017 يف  لقبها يف  ال��ع��راق  واأح���رز 

و2019 يف عمان.
احتادات واألعاب متن�عة 

الباراملبية 14 احتادًا ريا�شيًا هي:  اللجنة  ت�شم 
ورف��ع  والبوت�شيا  الطاولة  وتن�ش  ال��ق��وى  األ��ع��اب 
الأثقال وال�شباحة واملبارزة وكرة املكفوفني وكرة 
الطائرة  والكرة  املتحركة  الكرا�شي  على  ال�شلة 
والقو�ش  للمكفوفني  واجل��ودو  اجللو�ش  و�شع  من 

. وال�شهم والرماية واألعاب ال�شماّ
جن�م لمعة 

الالعب  العراقية  الباراملبية  اأب��ط��ال  اأب��رز  من 
 2019 عام  اإجن��از  اأف�شل  �شاحب  ار  ن�شاّ اح  ج��راّ
اأحمد  هناك  واأي�شًا  ذهبية،  اأو�شمة   ٦ بتحقيقه 
وثائر  �شعدون  وفار�ش  ور�شول كاظم  نعا�ش  غني 
عماد  ونهلة  ح�شني  وزم��ن  ه��ادي  وعمار  عبا�ش 

وزينب ح�شن وغريهم.
و�شاركت ريا�شة املعاقني يف ٦ دورات باراملبية يف 
بر�شلونة عام 1992 ويف �شيدين عام 2000 ويف 
لندن  اأثينا عام 2004 ويف بكني عام 2008 ويف 

عام 2012 ويف ريودي جانريو عام 201٦.
من  مالية  ميزانية  الباراملبية  اللجنة  وتتلقى 
لكن  واإداري���ًا،  ماليًا  م�شتقلة  وهي  املالية  وزارة 
لكرثة  نفقاتها  لتغطية  كافية  غري  الأم��وال  هذه 
واملع�شكرات  اخل��ارج��ي��ة  امل�شاركات  متطلبات 

التدريبية.
تتوفر  ل  التي  التحتية  البنى  اإىل  اللجنة  وحتتاج 
كما  الأم���وال،  قلة  ب�شبب  الحت��ادات  بع�ش  لدى 
حتتاج اإىل الدعم احلكومي ل�شت�شافة البطولت 
الأوائل  الدول  من  العراق  اأن  �شيما  ول  العربية، 

التي تاأ�ش�شت فيها جلان باراملبية.
تكرميي ه�اء يف �شبك!

حققته  مبا  فخور  ن�شار:  ج��راح  الالعب  يقول 
باأعلى  لفوزي  الأف�شل  الالعب  لقب  ب��اإح��رازي 
عدد من الأو�شمة الذهبية التي حققتها احتادات 
اأعتلي  واأنا  بال�شعادة  واأ�شعر  الباراملبية،  اللجنة 
من�شات التتويج يف البطولت التي �شاركت فيها.

لأ�شكنه  بيتًا  اأمتلك  اأن  اأمت��ن��ى  ج���راح:  ي�شيف 
غرفة  يف  ال�شبعة  اأفرادها  ينام  التي  عائلتي  مع 
رفع  فقد  يعت�شره،  والأمل  ه��ذا  يقول  واح���دة. 

علم العراق عاليًا وُعزف له ال�شالم اجلمهوري 
العراقي مرات عدة يف اأكرب املحافل العاملية 

تكرمي  لكن  ج��ان��ريو،  دي  ري��و  اأوملبياد  يف 
الدولة حينها مبنحه قطعة اأر�ش ظلاّ هواء 

يف �شبك حيث مل يت�شلم اأي �شيء حتى 
هذه اللحظة!

مل تكن ولدة اللجنة الباراملبية الوطنية العراقية حم�س �صدفة، بل كانت 
قرارًا ر�صميًا اتخذته اللجنة الأوملبية الدولية بعد �صقوط النظام ال�صابق عام 
2003 يف الجتماع الر�صمي الذي دعت اإليه يف فندق اليمامة ببغداد الذي كان 
يف حينها مقرًا لالأمم املتحدة، 

اإجنازاٌت رائعة واإهماٌل حك�مي
اللجنة الباراملبية

علي اخلر�شان 

ار اح ن�شاّ جراّ

د.عقيل حميد

ه�شام ال�شلمان
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الفريق.  يف  الأه��م  الالعب  اأ�شبح  ما  و�شرعان   
عند  الأه���داف  ع��دد  يف  القيا�شي  ال��رق��م  حطم 
�شمن  اخ��ت��ي��اره  ومت  اأتلتيكو  م��ع  ل��ه  مو�شم  اأول 
الإ�شباين.  ال��دوري  يف   1٥–2014 املو�شم  فريق 
الدوري  اأف�شل لعب يف  على جائزة  كما ح�شل 
جلائزة  تر�شيحه  ومت   ،201٦ ل��ع��ام  الإ���ش��ب��اين 
الفيفا لأف�شل لعب يف عام 201٦ وجائزة الكرة 
يف  الثالث  املركز  على  وح�شل   ،201٦ الذهبية 
 ،2018 عام  من  لحق  وقت  يف  اجلائزتني.  كلتا 
مت تر�شيحه مرة اأخرى لعام 2018 جلائزة الفيفا 
 ،2018 الذهبية  ال��ك��رة  وج��ائ��زة  لع��ب  لأف�شل 
التوايل.  على  والثالث  ال�شاد�ش  املركزين  واحتل 
كما فاز يف الدوري الأوروبي 2017–18، و�شجل 
ال�شوبر  بكاأ�ش  اأي�شًا  وف��از  النهائي  يف  هدفني 

الأوروبي 2018.
جائزة احلذاء الذهبي

للفئات  الفرن�شي  املنتخب  م��ع  غريزمان  لعب 
ويف   ،21 وحت���ت   20 وحت���ت   19 حت��ت  ��ي��ة  ال�����ش��ناّ
فاز  ال��ذي  الفريق  م��ن  وك��ان ج���زءًا  ع��ام 2010 
اأقيمت  التي  �شنة   19 حتت  اأوروب��ا  بطولة  بلقب 
املنتخب  بقمي�ش  م��رة  لأول  �شارك  فرن�شا.  يف 
الفرن�شي الأول عام 2014 ولعب يف كاأ�ش العامل 
و�شاعد  ال�شنة،  تلك  يف  الربازيل  يف  اأقيم  الذي 
وح�شل  الثمانية.  دور  اإىل  الو�شول  يف  منتخبه 
غريزمان على جائزة احلذاء الذهبي يف بطولة 
اأمم اأوروبا 201٦ كاأف�شل هداف كما مت اختيارة 
املنتخب  اأن��ه��ى  اإذ  البطولة،  يف  لع��ب  كاأف�شل 

بعد  كو�شيف  البطولة  –امل�شت�شيف–  الفرن�شي 
الهزمية اأمام الربتغال يف املباراة النهائية 1–0. 
وهي   ،2018 العامل  بكاأ�ش  لح��ق  وق��ت  يف  وف��از 
والتي  اأه��داف،  اأربعة  فيها  �شجل  التي  البطولة 
ثاين  باعتباره  الف�شي  احلذاء  على  فيها  ح�شل 
اأف�شل هداف يف البطولة، كما فاز بجائزة الكرة 
الربونزية كثالث اأف�شل لعب، وح�شل على لقب 
من  متوز   12 يوم  ويف  النهائي.  يف  املباراة  رجل 
الالعب  �شم  ر�شميًا  بر�شلونة  اأعلن   2019 �شنة 
مليون   120 بقيمة  عقده  ك�شر  بعد  �شفوفه  اإيل 

يورو.
بدايات اأنط�ان غريزمان

وهناك  ال��ربت��غ��ال،  اإىل  غريزمان  اأ���ش��ول  تعود 
ك��ان ج��ده اآم���ارو لوبيز لع��َب ك��رة ق��دٍم م�شهور 
يف الفريق الوطني اآنذاك، لقد كان هذا التاريخ 
الريا�شي يف عائلة اأنطوان مبثابة دعٍم كبرٍي له، 
زين  الأ���ش��ط��وري  الالعب  ق��ام  لذلك  بالإ�شافة 
يف  اأ�شلوبه  لدعم  بكثافٍة  بتدريبه  زي��دان  الدين 

ت�شجيل الأهداف وزيادة مهاراته يف اللعب.
براجمه  وكانت  ال�شيت،  ذائ��ع  ليون  ن��ادي  ك��ان 
الأكرث �شماًنا وجدارة، حاول  للنا�شئة  التدريبية 
الت�شجيل يف هذا النادي، ولكن ق�شر  غريزمان 
لعدم  رئي�شني  �شببني  كانا  ال�شئيل  ووزن��ه  قامته 
باخلذلن  �شعوره  ب�شبب  غريزمان  ق��ام  قبوله. 
اخليار  اإىل  بالنتقال  ال��ن��ادي  يف  قبوله  ل��ع��دم 
لعبت قوة  نادي ماكون املحلي، وقد  الثاين، وهو 
بالنادي  قبوله  يف  اأ�شا�شيًا  دورًا  ال�شيا�شية  والده 
تعزيز  على  غريزمان  عمل  خالله  ومن  املحلي، 
الريا�شية  ال���ربام���ج  ان��ت��ب��اه  جل���ذب  م��ه��ارات��ه 
قامته  ق�شر  كان  اأخ��رى،  مرًة  بلده.  يف  للنا�شئة 
ال�شبب الرئي�ش لعدم قبوله يف الأندية والربامج 
ه على الرغم من ذلك مل ي�شت�شلم،  الريا�شية، لكناّ
ف�شارك باختباٍر لنادي مونبلييه يف عام 200٥ ، 
اكت�شبها  التي  مهاراته  كل  يعر�ش  الأوىل  وللمرة 
ك��الع��ب ك��رة ق���دم. ج��ذب��ت م��ه��ارات غريزمان 
املدراء التنفيذيني لدى نادي ريال �شو�شيداد يف 
�شان  باري�ش  فريق  �شد  باري�ش  يف  ودي��ٍة  مباراٍة 
ر نادي ريال �شو�شيداد اأ�شبوعًا  جريمان، وقد وفاّ
جتريبيًا له انتهى بتوقيع عقٍد مع والدي غريزمان 

ين�شاّ على بقائه معهم يف فريق النا�شئة.

احلا�شل على جائزة احلذاء الذهبي

باك.. الفرن�شي  عا�شق ال�شِّ
اأنط�ان 
غريزمان

جنم الكرة اإعداد/ جملة ال�شبكة
الفرن�شية اأنط�ان 
غريزمان ه� اأحد 
لعبي املنتخب 
الفرن�شي، يلعب يف 
الدوري الإ�شباين 
مع فريق نادي 
بر�شل�نة. 

لد غريزمان وترعرع يف ماكون، وبداأ م�صريته مع ريال �صو�صيداد حني  ومُ
ظهر يف قمي�س النادي لأول مرة يف 2009 وفاز بلقب دوري الدرجة 

الثانية الإ�صباين يف اأول مو�صم له مع النادي، غادر ريال �صو�صيداد بعد 
خم�صة موا�صم اإىل اأتلتيكو مدريد مقابل مبلغ 30 مليون يورو. على الرغم 

من متيزه يف مركز اجلناح اأثناء م�صاركته مع �صو�صيداد، اإل اأن غريزمان 
تكّيف باللعب كمهاجم مع اأتلتيكو مدريد،
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يكتب عن املراأة

ج�رج
�ش�برنارد

ا�شتطالع قدمي:
من الذي يخلق 

الآخر: الزعيم اأم 
ال�شعب؟

فريد الأطر�س 
يكتب:

يفكر  م���ا  اآخ�����ر  ال�������ش���ع���ادة 
!فيه الفنان

االي������ام

ارشيف واعداد عامر بدر حسون



روا �شعوبهم! ل وجود لزعيم خلق �شعبًا لكن هناك زعماء دماّ
احلياة معرتك اخل��الف يف الأق���وال والأف��ع��ال واحل��ي��اء، ح��ائ��رون كل له 
النا�ش وت�شاءلوا: هل ال�شعب هو الذي يخلق  راأيه فيما يقول، وقد اختلف 
الزعيم؟! اأم الزعيم هو الذي يخلق ال�شعب؟! واختلف الراأي "ولكل وجهة 

هو موليها" وها نحن اأولء نعر�ش اآراء بع�ش اأهل الفكر يف هذا ال�شوؤال:
مكرم عبيد با�شا

ال�شعب هو الذي يخلق الزعيم حتمًا، بل هو م�شدر كل �شلطة د�شتورية وكل 
زعامة �شعبية، واإين اأذكر لزعيمنا العظيم �شعد زغلول قولته اخلالدة "اإنه 
اإذا  اأن الزعيم  بال�شعب كل �شيء.. ومن غريه ل �شيء" وهذا ل مينع من 
و�شع يف مو�شع الزعامة كثريًا ما يوجه ال�شعب اإىل ما يحقق اأماميه، ولي�ش 

لل�شعب من اأمنية يف البالد الد�شتورية اإل اأن تعلو كلمته وتتوافر �شيادته.
الأ�شتاد عبا�س حمم�د العقاد

التي  البي�شة هي  والبي�شة، وهل  الفرخة  ال�شوؤال يذكرين بحكاية  اإن هذا 
الزعيم  وكذلك  البي�شة؟!  تخلق  التي  هي  الدجاجة  اأم  الدجاجة  تخلق 
اأكرث  اأفلح  فما  الزعيم  دعوة  لقبول  م�شتعدًا  ال�شعب  يكن  مل  فلو  وال�شعب 
ال�شعب  ا�شتفاد  ملا  للزعامة  اأهاًل  الزعيم  ولو مل يكن  الزعماء يف قيادته، 

منه �شيئًا، فالبد من اإعداد لهذا.. وذاك.
م�شطفى اأمني بك

ال�شعوب،  قتلوا  زعماء  وجد  وقد  �شعبًا،  خلق  زعيمًا  اأن  التاريخ  يذكر  مل 
واأعتقد اأن ال�شعب هو الذي يخلق الزعيم.

الدكت�ر زكي مبارك
ال�شعوب ل يخلقها الزعماء لأنها اأعرق يف الوجود من الزعماء، فالزعيم 
م�شطفى كامل مل يخلق م�شر لأنها اأ�شبق منه يف الوجود باأجيال واأجيال، 
ب��اآلف  وج��وده  �شبق  وج��وده��ا  لأن  م�شر  يخلق  مل  زغلول  �شعد  والزعيم 
لل�شعب  ولي�ش  الذاتية،  عبقريته  اإىل  يرجع  فوجوده  الزعيم  اأما  ال�شنني. 
امل�شري  ال�شعب  لرجونا  الزعماء  تخلق  ال�شعوب  كانت  ولو  عليه،  ف�شل 
والقت�شادية.. هل  الأدبية  امليادين  الزعماء يف  من  لنا طوائف  يخلق  اأن 
ال�شعب  واأحمد �شوقي؟! وهل  الذي خلق طلعت حرب  ال�شعب امل�شري هو 
الفرن�شي هو الذي خلق "با�شتري" اأعظم مبتكر يف امليادين العلمية؟! وخلق 
فيكتور هوجو اإمام الأدب الفرن�شي؟! وهل ال�شعب الإجنليزي هو الذي خلق 
�شك�شبري؟! وهل ال�شعب الهندي هو الذي خلق طاغور؟! وهل ال�شعب الأملاين 
هو الذي خلق جوته؟! وهل ال�شعب العراقي هو الذي خلق اجلاحظ؟! وهل 

ال�شعب اليوناين هو الذي خلق اأر�شطاطالي�ش؟!

ا�شتطالع قدمي:
من الذي يخلق الآخر: 

الزعيم اأم ال�شعب؟
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لو حكَمت الن�شاء العامل لكانت الدنيا بخري!
برنارد �شو يكتب اإحدى مقالته على الآلة الكاتبة

برنارد �شو.. واملراأة!
اأعي�ش �شوى  اأن ل  "لقد قررت  الت�شعني:  بلوغه  الفيل�شوف يوم  قال 

ربع قرن اآخر"!
ومما يجدر ذكره اأن رنارد �شو يعترب اأعظم �شخ�شية اأدبية معا�شرة، 
يتقا�شى  �شنني طويلة  اإذ ظل  فاح�شًا،  ثراء  موؤلفاته  اأثرى من  وقد 

اأعلى اأجور عرفت يف عامل الأدب وامل�شرح وال�شينما.

وهو  والع�شي  القبعات  من  غريبة  مبجموعة  �شو  برنارد  يحتفظ 
غريب الأطوار يعي�ش يف داره وحيدًا ويهوى جمع القبعات والع�شي، 

نباتي ل يدخن ول ي�شرب اخلمر.
وقد عالج هذا الفيل�شوف املعا�شر طبيعة املراأة بدقة وعناية وحلل 
ن�شميها  التي  فيها  الغام�شة  القوة  تلك  �شر  على  ووق��ف  نف�شيتها 
لل�شخ�شيات  القوى  هذه  من  جانبًا  مينح  اأن  يف  وجنح  "�شحرًا" 
�شيلى"  ري  "ل  و  "كانديدا"  مثل:  اخلالدة  م�شرحياته  يف  الهامة 

و"كليوبرتا" و"جان دارك".

و�شئل �شو ذات يوم اأن يحدد تلك ال�شفة التي متى وجدت يف املراأة 
ا�شتحقت من الرجال ا�شم "ال�شحر والفتنة".. واأجاب �شو:

يف  الن�شاء  فت�شتغله  ال�شر  هذا  اأعلن  بحيث  البالهة  من  ل�شت   -
الق�شاء على املقاومة الباقية يف اجلن�ش اخل�شن..!

على  يجيب  اأن  اإليه  اك�شربي�ش" يطلب  "الديلي  اإليه حمرر  وبعث 
هذا ال�شوؤال:

- متى تبلغ الن�شاء الذروة من اإثارة اهتمام الرجل..!
واأر�شل اإليه �شو الرد التايل:

�شيدي
اإنك حتر�شني على اأن اأركب راأ�شي واأقدم على حماقة كربى..

اإن اأردت الرد فاتبعني اإىل حيث ام�شي.
ول�شو راأيه اخلا�ش يف الإمومة، وتقديره لأعبائها، فلقد قال ذات 

مرة:
اآلف  باأقل من ع�شرة  اأجنب طفاًل  اأن  لرف�شت  ام��راأة  لو كنت   -
اأن  ت�شتحق  ل  لأبنائها  جيدة  تغذية  تكفل  ل   التي  فالأمة  دولر، 

توهب اأبناء..
ولقد اأعلن �شو منذ �شنوات راأيه يف توليه املراأة املنا�شب الكبرية، 
فهي  وغريها،  واللجان  والتحكيم  الق�شاء  اأعمال  تتوىل  اأن  وحبذ 

اأن�شط من الرجل واأو�شع حيلة..
وقال على �شبيل املقارنة:

- اأعط رجاًل رياًل واحدًا ومثله لمراأة ثم انظر ماذا ت�شرتي املراأة 
بهذا الريال.. اأ�شياء كثرية ل تخطر على بال اأحد..

باحلكم يف كثري  ا�شطلعن  الالتي  الن�شاء  اأن  ليحدثنا  التاريخ  اإن 
من البالد كن مثاًل للحاكم القدير الذكي. بل اإن البالد ت�شعر يف 

ظلهن باأمان ل يتوافر يف حكم كثري من الرجال..

يكتب عن املراأة

ج�رج
�ش�برنارد

ل� كنُت اأمًا ملا 
اأجنبت الطفل 
اإل مقابل 
دولر..   10000
وهذا ه� 
ال�شبب!



اأنا فريد الأطر�ش املو�شيقار واملمثل.. ولو و�شعني 
لكان غري من�شف،  القدر يف غري مو�شعي هذا 
وملا اأح�ش�شت بطعم للحياة، لقد خلق الفقر مني 
فنانًا ي�شعر، ويح�ش باآلم الغري، وخلقت املتاعب 
اأن  قلبه  �شميم  من  يود  ال��ذي  الرجل  هذا  مني 

يزيل عن النا�ش املتاعب ويزيحها من طريقهم.
وكان عودي هو منبع ثروتي وجمدي، هذا العود 
وعندئذ  فنطق  واأ���ش��ج��اين،  اآلم���ي  بثثته  ال��ذي 
اآه���ات  اأم����ام  امل��غ��ل��ق��ة تفتح  ب���الأب���واب  ���ش��ع��رت 
هذا  اأن  واأح�ش�شت  ع��ودي  واأغ��اري��د  وتو�شالت 
"العود" له ر�شالة واأنه ي�شتميت يف �شبيل اأدائها.

حم��ور  ه���و  "اأ�شمهان"  اأخ���ت���ي  ���ش��وت  وك����ان 
بالأحلان  لها  يغرد  جوارها  اإىل  ف�شار  ر�شالته، 
بن�شوة  املالئكي  وال�شوت  اللحن  النا�ش  وتقبل 
واملحاولت  اجل��وع  يف  املغمور  –اأنا  واأح�ش�شت 
الفا�شلة- اأنني ملهم واأنني مو�شع انتباه النا�ش، 

وحيي  مكامن  اإل��ه��اب  يف  الإح�شا�ش  ه��ذا  وزاد 
تعتمل يف  التي  الفنية  بثورتي  العميق  واإح�شا�شي 

جوانحي، وبداأت اأحلن، لها ولنف�شي.
املو�شيقار حممد  تاأثرت بفن  اأول ما  تاأثرت  وقد 
�شيته  على  اإل��ه��ام��ي  تفتح  فقد  ال��وه��اب،  عبد 
كان  التي  ومو�شيقاه  العري�ش،  وجم��ده  الذائع، 
النا�ش يتقبلونها يف لهفة وحب واإعجاب وع�شت 
الأطر�ش طوياًل  فريد  اأنا  الوهاب..  عبد  فن  يف 
وبداأ  والروحية..  الفنية  ا�شتجمعت طاقتي  حتى 
�شوى  ل�شت  بعد  واأن���ا  ول���وين  بفني  ا�شتقاليل 
مطرب يخطو يف جنة الفن، يف رفق حتى ل ي�شل 
وهي  غايته  حتقيق  اإىل  ي�شل  وحتى  الطريق.. 
غاية وطنية �شامية.. اأن حتتل املو�شيقى ال�شرقية 

مكانًا بني مو�شيقى الغرب.
وبعد.. فهل اأنا �شعيد؟

اأعرتف باأنني مدين هلل تعاىل بكل �شيء..
ب��ه��ذا ال��ن��ج��اح وه���ذا احل���ب ال���ذي ي��غ��م��رين به 

اجلمهور.
الفنان،  فيها  يفكر  �شيء  اآخ��ر  ه��ي  وال�شعادة 
النا�ش  ي��رى  اأن  البال  �شعيد  يكون  لكي  فيكفيه 

�شعداء!

فريد الأطر�س 
يكتب:

يفكر  م���ا  اآخ�����ر  ال�������ش���ع���ادة 
!فيه الفنان

ع�شُت يف 
فن حممد 

عبد 
ال�هاب

كان �ش�ت اأختي اأ�شمهان 
ه� حم�ر  ر�شالة ع�دي!

 

 

بقلم فريد الأطر�س
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�شن  ب��ل��وغ��ه��ا  ب��ع��د  اأن��ه��ا  وي��ن��ف��ري  ك�شفت  ف��ق��د 
اأ�شبحت  ب��ل  ك��ب��رية  اأح��الم��ه��ا  تعد  مل   ،٦٥ ال��� 
ل�شحيفة  حديثها  ويف  ج��دًا.  وحم��دودة  ب�شيطة 
People، قالت وينفري: "اأحلم بالنتقال من 
اأحظى  اأن  اأحاول  مونتيكتو،  اإىل  �شيكاغو  مدينة 
اأن  واأح��اول  كاليفورنيا،  ولي��ة  يف  جديدة  بحياة 
اأعي�ش بهدوء، لأن ما تبقى من عمري اأقل بكثري 
مما ع�شته". وينفري توؤكد دائمًا يف لقاءتها اأنها 
لن تتوقف اطالقًا عن م�شاعدة الآخرين، لأن ما 
�شيبقى لالإن�شان بعد موته هو اأعماله التي �شتبقى 
وكانت  وذاك��رت��ه��م.  النا�ش  وج���دان  يف  را�شخة 
�شو" على  "التوك  اأو  احلوارية  الربامج  م�شيفة 
عالقة ا�شتمرت مدة طويلة مع �شريكها �شتيدمان 
ارتباطهما  ورغ���م  ع��اًم��ا،   33 دام���ت  غ��راه��ام 
يرتبطا  مل  اأنهما  اإل   ،1992 ع��ام  يف  ببع�شهما 
اأنها  وينفري  وك�شفت  اأولدًا.  ينجبا  ومل  ر�شميًا 
رغم تفكريها اجلدي يف اأن ت�شبح اأمًا، ول �شيما 
بعد اقرتاح غراهام عليها، غري اأنها �شعرت اأنها 
ل ميكنها اأن تعطي لالأمومة حقها مثلها مثل بقية 

الأمهات يف العامل.

�شيكاغو  يف  امل��رات  اإح��دى  "يف  وينفري:  تقول 
اأننا  اأف��ك��ر،  كنت  لأنني  اإ�شافية  �شقة  ا�شرتيت 
نحتاج  ف�شوف  وغ��راه��ام،  اأن��ا  تزوجنا  ح��ال  يف 
كثريًا  اأن  واأ�شافت:  لالأطفال".  اإ�شافية  غرفة 
اإجن��اب  بعدم  ق��راره��ا  وراء  تقف  الأ�شباب  من 
امل�شوؤولية  عمق  من  تيقنت  لأنها  ذلك  الأطفال، 
يف  اأمًا  لتكون  بالفعل  منها  املطلوبني  والت�شحية 
تقول  وينفري.  اأوب��را  برنامج  يف  عملها  �شنوات 
وينفري: "التقيت اأ�شخا�شًا كثريين غري منظمني 
باحلياة وحتدثت معهم، عدم تنظيمهم هو نتيجة 
كون اأمهاتهم واآباوؤهم كانوا يكر�شون جلَّ وقتهم 
على  يكونوا  ومل  وعملهم  لوظائفهم  واهتمامهم 
بينة من مدى خطورة وظائفهم هذه على حياتهم 
الأ�شرية والجتماعية". "لي�شت لدي القدرة على 
جتزئة م�شار حياتي، كالكثري من الن�شاء اللواتي 
لهذا  املنت�شف،  من  الع�شا  اإم�شاك  يف  جنحن 
وافر  اأك��ناّ  حياتي  �شنوات  ط��وال  كنت  ال�شبب، 
الحرتام لل�شيدات الالئي اآثرن البقاء يف املنزل 
مع اأطفالهن، لأنني ل اأعرف كيف ميتلكن كل هذه 
القدرة على البقاء مع اطفالهن طوال اليوم". "ل 

غري نادمة على عدم 
الإجن��اب اأو  ال���زواج 

بع�س النا�س الذين يتخذون قرار عدم الإجناب ي�صعرون بالندم بعد مدة من الزمن، بينما 
بع�صهم الآخر يكون على العك�س متامًا. ويف عامل الإعالم والفن ثمة كثري من هوؤلء، 

�صحيح اأن عامل الأ�صواء وال�صهرة ي�صرق اأحالم بع�س الن�صوة، ول �صيما حلم الأمومة، غري 
اأن كثريًا منهن تغلنب على اإح�صا�س الندم على عدم حتقيق هذا احللم ومنهن الإعالمية 

الأمريكية اأوبرا وينفري، فهي غري نادمة متامًا.

 

Oprah
Winfrey

ترجمة: اآلء فائق
�شارة يانك، عن الإندبندنت

اأحد مينح املراأة الثقة التي ت�شتحقها".
هي  ق��راره��ا  �شبب  تو�شيح  وي��ن��ف��ري  وا���ش��ل��ت 
اأن  دون  طويلة  مدة  مرتبطني  بالبقاء  وغراهام 
اأن  اعتقادها  هو  بالزواج،  الرتباط  ذلك  يتكلل 
اأن  "اعتدت  تزوجا.  لو  تتغري" فيما  "قد  الأم��ور 
اأفكر يف هذا طوال الوقت، كنت اأعمل طيلة اأيام 
اأع��ود  كنت  برناجمي،  منتجو  وكذلك  الأ�شبوع 
غراهام  وخطيبي  كلبان،  لدي  مرهقة،  للمنزل 
كان يحر�ش على توفري كل �شبل الراحة التي من 

املمكن ان اأكون بحاجة لها يف هذا العامل ".
مل  فهو  اأب���دًا،  مني  �شيء  اأي  يطلب  يكن  "مل 
مل  الع�شاء؟  اأي��ن  اأو  الفطور؟  اأي��ن  اأب��دًا  ي�شاألني 
هذا  �شنتناول  م��اذا  قبيل  من  �شيء  اأي  ي�شاألني 
�شيتغري  ك��ان  اأن��ه  اأخ�شى  جعلني  ما  ه��ذا  اليوم، 
وينفري:" يف حال  ت�شيف  تزوجنا".  لو  يف حال 
اأبدًا  ال�شك  ي�شاورنا  مل  معًا،  نكون  فلن  تزوجنا، 
�شيئًا  تعني  ل  ر�شميًا  ارتباطنا  فكرة عدم  اأن  يف 
اأفكاري  لدي  كانت  اأي�شًا  واأنا  لغراهام،  بالن�شبة 
ف��الرت��ب��اط  ببع�شنا،  الرت���ب���اط  ع��ن  اخل��ا���ش��ة 
ال�شعيد  وعلى  العملية".  حياتنا  يعيق  الر�شمي 
ال�شخ�شي، لفتت وينفري اإىل اأنها مل تندم لعدم 
لأن  اأطفالها،  لكرهها  اأجنبت  لو  لأنها  اإجنابها، 
حياتها مليئة باملعاناة، ولذلك �شتكون اأمًا �شيئة، 
اأنني  اأعتقد  ول  الأطفال،  يف  اأرغ��ب  "مل  وتتابع: 
كنت �شاأ�شبح اأمًا جيدة لهم، فال اأمتلك ال�شرب 
اأولدي  اأن  امل��وؤك��د  وم��ن  الأم���ور،  ه��ذه  مثل  على 
كانوا �شيكرهونني". تقول وينفري: "عندما كان 
لكي  والإجن��اب  بالزواج  اإقناعي  يحاول  اجلميع 
ال�شخ�ش  ل�شت  اأنني  اأع��رف  كنت  اأم���ًا،  اأ�شبح 
هذه  على  احل�����ش��ول  ع��دم  على  �شيندم  ال���ذي 
الأ�شياء، لأين كنت اأ�شعر اأنني اأم جلميع الأطفال 
يف العامل". وعند �شوؤالها عن �شعور الأمومة وهل 
افتقدته يف حياتها يومًا، قالت: "احلب ل يعرف 
احلدود، ول يهم اإذا كان الطفل خرج من رحمك 
اأو حتى 20  اأو 10  اأو وجدته وهو يف عمر عامني 
عامًا. فاإن كان احلب بداخلك حقيقًيا والهتمام 
فهذا  م�شالح،  يحمل  ول  ��ًا  ن��ق��ياّ تقدمه  ال���ذي 
وينفري  اأوب��را  الإعالمية  اأن  اإىل  ي�شار  يكفي". 
اأجنبت طفاًل وهي يف الرابعة ع�شرة من عمرها، 

لكنه تويف بعد اأ�شابيع عدة يف امل�شت�شفى.



ال�شبغة  ن�شبة  يف  ال��زي��ادة  ب�شبب  وذل��ك 
الدم  يف  ب�)البيلريوبني(  املعروفة  ال�شامة 
م�شببة لالأطفال ال�شطراب وعدم الراحة 
قد  النوم  �شاعات  يف  وال��زي��ادة  واخلمول 
ت�شل اإىل 3 �شاعات م�شتمرة ما يثري قلق 
معاينة  ال�شروري  من  وبالتايل  الأم��ه��ات 

�شحة  على  الطمئنان  لغر�ش  الطبيب 
الوليد.

ن�شب خمتلفة
ب�)اأبو  امل�شابني  الأط��ف��ال  نتائج  تختلف 
�شفار( فاإذا كانت ن�شبته قريبة من الرقم 
14 يعالج الطفل حينها بال�شوء، واإذا كانت 

ن�شبته اأقل من الرقم 7 فبالإمكان تعري�ش 
الطفل لالأ�شعة ال�شم�شية يف فرتة ال�شباح، 
ومن ال�شروري جدًا الإكثار من الر�شاعة 
الطبيعية لالأطفال لأنها خري واأف�شل عالج 
يف  ت���رتاوح  وال��ت��ي  �شفار  ب��اأب��و  للم�شابني 
الأيام الأوىل من 8-12 ر�شعة يوميًا، وعلى 
الأم اأن ل تلتزم مبواعيد لإر�شاع طفلها بل 
اإح�شا�شه  اأن تقوم باإر�شاعه مبجرد  عليها 
من  تنتظر  اأن  دون  ال��ف��ور  وعلى  ب��اجل��وع 

وميكن  الر�شاعة،  لغر�ش  يبكي  اأن  طفلها 
لالأم اأن تعطي طفلها الر�شعات ال�شناعية 
اإذا كان الطفل يعاين من �شعوبة  ة(  )املماّ

يف تناول الر�شاعة الطبيعية.
نتائج �شلبية

اأطفالهن  مراقبة  الأم��ه��ات  على  يتحتم 
يف  �شفار(  ب�)اأبو  م�شابني  كانوا  لو  فيما 
تركه  لأن  ال��ولدة  من  الأول��ني  الأ�شبوعني 
على  �شلبية  نتائج  اإىل  ي��وؤدي  قد  واإهماله 
اأو ال�شعف يف حا�شة  الطفل ومنها فقدان 
اأو  الذهني  العوق  ح��دوث  رمب��ا  اأو  ال�شمع 
بالإ�شافة  احلركية،  املهارات  يف  التاأخر 
املخ  ت�شيب  قد  التي  الأ���ش��رار  بع�ش  اإىل 

نتيجة للك�شل الذي ي�شيب الطفل، وحينها 
من ال�شروري جدًا مراقبة الطفل امل�شاب 
يف ال�٥ اأيام الأوىل من ولدته، ومن اجلدير 
بالذكر اأن )اأبو �شفار( ل ي�شيب الأطفال 
عند  يحدث  قد  بل  فقط،  ال��ولدة  حديثي 
الكبار اأي�شًا وخا�شة عند الأ�شخا�ش الذين 

يعانون من �شعف املناعة. 
النظام الغذائي

اأف�شل  م��ن  الطبيعية  ال��ر���ش��اع��ة  تعترب 
ع��الج��ات )اأب���و ���ش��ف��ار( وه��ن��اك العديد 
لالإ�شابة  الطفل  جتنب  التي  الأغذية  من 
عادة  التلف  من  الكبد  منع  ولغر�ش  ب��ه، 
ب���)اأب��و  امل�شابني  الأ���ش��خ��ا���ش  ين�شح  م��ا 

وامل�شروبات  الأغ��ذي��ة  تناول  من  �شفار( 
اله�شم،  عملية  حت�شني  على  ت�شاعد  التي 
ومن ال�شروري جدًا  البتعاد عن الأطعمة 
التي تكون �شعبة اله�شم ول�شيما الأغذية 
تخفى  ول  والأم���الح،  بال�شكريات  الغنية 
�شفار(  )اأب��و  عالج  يف  امل��اء  اأهمية  علينا 
ال�شموم   ويطرد  اله�شم  عملية  ي�شهل  لأنه 
تناول  اإىل  اإ�شافة  والكبد،  الكليتني  من 
الفواكه واخل�شراوات ومنها التوت والعنب 
وال��ل��ي��م��ون وال��ب��ط��ي��خ واجل����زر وال��ربوك��ل��ي 
وال�شبانخ  والقرنابيط  احللوة  والبطاطا 
اإ���ش��اف��ة اإىل امل��ك�����ش��رات وخ��ا���ش��ة اجل��وز 

واحلبوب.

 

والكثار من الر�شاعة 
الطبيعية

مر�س اأب�

تعاين الكثري من الأمهات من اإ�صابة اأطفالهن ول�صيما حديثي الولدة ومن 
اجلن�صني )ذكر واأنثى( مبا يعرف بـ)اأبو �صفار( اأو )الريقان( الذي يظهر عادة  

يف اليوم  الثاين اأوالثالث والرابع والتي تتحول  فيها ب�صرة الطفل وبيا�س 
عينيه   واللثة وحتت الأظافر والأطراف واجلذع اإىل اللون الأ�صفر

 ثريا ج�اد

 �شفار
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الن�شاء  م��ن  جمموعة  التقت  )ال�شبكة(  جملة 
يف  راأيهم  اأب��دوا  الكوافري  والرجال  الكوافريات 

هذا املو�شوع:
راأي الزب�نة

اأ�شارت ميادة )40 عامًا(، ربة بيت: منذ �شنوات 
عديدة واأنا اأتعامل مع الكوافري، لأنه ي�شتطيع اأن 
يكت�شف ذوقي وما اأطلبه منه، وعنده مل�شة تختلف 
كثريًا،  الكوافريات  مع  وتعاملت  الكوافرية،  عن 
عدم  ب�شبب  معهن  اأ�شطدم  كنت  م��رة  كل  ويف 
ودائمًا  الزبونة،  راأي  ي�شتوعنب  ل  تفهمهن، فهن 

يكون مزاجهن اأو تعاملهن يختلف عن الرجال.
جتربة مريرة

اإح��دى  يف  موظفة  ع��ام��ًا(،   30( ن��ه��ال  ذك���رت 
ال�����ش��رك��ات: اأف�����ش��ل ع��م��ل ال��ك��واف��ري اأك���رث من 
جلمال  الرجل  نظرة  يف  اأج��د  لأنني  الكوافرية، 
الفتاة �شورة اأف�شل من املراأة، وذلك بعد جتربة 
مع الكوافريات �شميتها ب� "املريرة"، ففي كل مرة 
كنت اأذهب لعمل �شعري يف ال�شالون اأخرج منه 
الكوافرية  وكانت  ال�شكل،  عن  را�شية  غري  واأن��ا 

تعرت�ش على ما اأطلبه، وتفعل العك�ش دائمًا.

حروق والتهابات

ب�شمة )2٥ عامًا(، طالبة جامعية: جلاأت  قالت 
اإىل �شالون حالقة لل�شيدات له �شهرة كبرية لكي 
اأ�شبغ �شعري باللون البني الغامق الذي يتوفر يف 
ال�شالونات،  ومراكز  الكوزمتك  حم��ال  جميع  
هو  به  ظهرت  ال��ذي  اأن  ال�شبغة  بعد  وفوجئت 
اللون الأ�شقر الفاحت، وكانت ردة فعل الكوافرية 
راأي  ب��اأخ��ذ  ق��ام��ت  اأن  بعد  ال��درج��ة  نف�ش  ه��ي 
وغادرت  كبريًا  مبلغًا  دفعت  "الزبونات"، حينها 
يف  فوجئت  كما  ج��دًا،  منزعجة  واأن��ا  ال�شالون 

كثيف،  ب�شكل  يت�شاقط  �شعري  اأن  اليوم  نف�ش 
وعند مراجعتي لطبيب اجللدية يف اليوم التايل 
اإىل  ي��رج��ع  الت�شاقط  ه��ذا  �شبب  ب���اأن  اأخ���ربين 
الكيماوية  وامل��واد  الأمونيا  من  الكبرية  الكميات 
التي و�شعت يل يف ال�شبغة والتي اأدت اإىل حروق 

والتهابات يف فروة الراأ�ش.
املنظ�ر الذك�ري

يف  ا�شتقبال  موظفة  عاما(،   3٥( م��رمي  اأك��دت 
من  كثريًا  عانيت  اخلا�شة:   ال�شركات  اإح��دى 
عمل الكوافريات، منها م�شكلة الوقت والتاأخري، 

ِه  اأو اإتالف �شعري متامًا، لذا ا�شطررت اإىل ق�شِّ
اأنا  واأ�شارت:  �شحي،  ب�شكل  ينمو  لكي  بالكامل، 
اأتعامل الآن مع الكوافري اخلا�ش بي منذ خم�ش 
اأ�شبحت  فقد  اأري���ده  م��ا  يفهم  ال��ذي  ���ش��ن��وات، 
الكوافري  اأن  اأقول  ودائمًا  تامة،  ثقة  وبينه  بيني 
من  اأف�شل  الذكوري  مبنظوره  الفتاة  جمال  يرى 
اإىل  اأح��ت��اج  كنت  وظيفتي  وبح�شب  ال��ك��واف��رية، 
يكون مظهري  بالأ�شبوع، حتى  )�ش�شوار( مرتني 
لئقًا، ودائمًا يكون الكوافري اأ�شرع من الكوافرية، 

وبنف�ش الوقت يتقن عمله ب�شكل جيد. 

 ت�شفيف ال�شعر
منزلية  ح��رف  يف  تعمل  ع��ام��ًا(،   47( رن��ا  تقول 
متنوعة داخل بيتها: اأنا اأثق بذوق الرجل اأكرث من 
وت�شفيف  التجميل  جمال  يف  فقط  لي�ش  امل��راأة، 
راأ�شها  وعلى  املهن  من  الكثري  يف  واإمن��ا  ال�شعر 
قبل  اأتعامل  وكنت  الأزياء"،  وم�شمم  "اخلياط 
�شنوات مع م�شممي اخلا�ش بي، بتف�شيل موديل 
الأخريات،  الن�شاء  ت�شاميم  عن  متامًا  خمتلف 
جدًا،  جميلة  فنية  مل�شات  اخلياط  ي�شيف  دائمًا 
مب�شفف  الكبرية  ثقتي  اأي�شًا  اأخ��رى  جهة  ومن 
ال�شعر الذي اأتعامل معه منذ مدة طويلة، يتوىل 
ي�شتمع  ما  وع��ادة  دائمًا،  ذوقي  ويتفهم  جتميلي 
اإىل طلبي قبل البدء بالعمل، او اأي �شيء لإر�شاء 

الزبائن.
اآراء خمتلفة

الن�شاء  من  الكثري  رغبة  اأن  )ع(  الكوافري  يرى 
يف التعامل مع الرجل الكوافري ترجع اإىل �شببني 
اأ�شا�شيني، اأولهما اأن املراأة جتد اأن الرجل ميكن 
اأن يظهرها ب�شورة جمالية من منظوره الذكوري 
الكثري من  اأكدته يل  امل��راأة، وه��ذا ما  اأك��رث من 
يف  راأي��ي  اأخ��ذ  على  يحر�شن  كن  الالتي  الن�شاء 
�شكلهن ويطلنب مني اأن اأختار لهن الت�شريحة اأو 
املاكياج الذي ينا�شبهن، اأما ال�شبب الثاين والذي 
اأعتربه خا�شًا فريجع اإىل طبيعة ال�"كوافري" يف 
اأكرث  جماماًل  يكون  ما  فعادة  امل��راأة،  مع  تعامله 
نف�شية  ب��راح��ة  ي�شعرن  ول��ه��ذا  ال��ك��واف��رية،  م��ن 
موا�شيعهن  يف  حتى  معه  واحلديث  التعامل  يف 
)���ش(،  ال��راأي  يف  اأي�شًا  يوافقني  ال�شخ�شية.  
مهنتي  اأن  اأرى  ن�شائية:  ازي��اء  وم�شمم  خياط 
اقباًل  هنالك  اأن  اإل  ح�شا�شة  كونها  من  بالرغم 
فئات  من  زبائنه  اأن  اإىل  م�شريًا  عليها،  كبريًا 
ودائمًا  بذوقه،  يثقن  معظمهن  خمتلفة،  عمرية 
ح�شن،  ب�شكل  تظهر  لكي  تتجمل  بطبعها  امل��راأة 
اإىل  حياتها  �شريك  اأو  زوجها  انتباه  تلفت  لكي 
اأقوم بتف�شيل موديل معني  اإذ  واأناقتها،  جمالها 
لهن، يتنا�شب مع �شكلهن ومظهرهن العام، ويف 
الالتي  الن�شاء  من  الكثري  هناك  الوقت  نف�ش 
والذوق  باحلرفية  يتميزن  املهنة  نف�ش  يعملن يف 
العايل. اإن امل�شاألة يف النهاية ترتك للذوق العام 

وللطريقة التي تف�شلها الزبونة.

الكثري من ال�صيدات يف�صلن اأن يتعاملن مع الرجل )الكوافري( 
اأكرث من )الكوافرية(، ذلك لأن املراأة جتد جمالها من خالل 
ذوق الرجل، كما اأن بع�س الرجال عندهم قدرات خا�صة 
يف معرفة اأين يكمن اجلمال ور�صم معامل الفنون على املراأة، 
ولديهم خربة كبرية يف جتميلها، وت�صعى الن�صاء لإبراز جمالهن 
والتاأكيد على اأنوثتهن من خالل مل�صاتهم "الذكورية".

 

هبة الزيدي

باعرتاف جمم�عة من الن�شاء:

مل�شات الك�افري اأف�شل 
من الك�افرية
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الدهون  تغري  لعدم  وذلك  عاديًا(  )حليبًا  يعترب  الذي  الد�شم  وكامل 
املوجودة فيه. 

زيادة وزن
اأجرت جمموعة من اخلرباء يف اململكة املتحدة ويف كندا العديد من 
البحوث، وتبني اأن �شرب احلليب الكامل الد�شم من قبل الأطفال يقلل 
من خطر الإ�شابة بال�شمنة بن�شبة 40٪، ويكونون اأقل عر�شة للزيادة  
يف    NHS الوطنية  ال�شحية  اخلدمات  هيئة  ون�شحت  ال��وزن.  يف 
اأمكن،  اإذا  ح�شرًيا،  لالأطفال  الطبيعية  الر�شاعة  باأهمية  بريطانيا 
وحتى عمر �شتة اأ�شهر، مع اإدخال بع�ش املواد ال�شلبة يف تلك املرحلة، 
بالإ�شافة اإىل اأن حليب البقر الكامل من املمكن اإعطاوؤه يف �شن عام 
ال�شغار  لالأطفال  املق�شود  �شبه  احلليب  اإعطاء  واحد، يف حني ميكن 

الذين تبلغ اأعمارهم  بني عامني اأو اأكرث.
 ده�ن كاملة

اأن  كندا،  تورنتو/  لل�شحة يف  مايكل  �شانت  وجد خرباء يف م�شت�شفى 
�شن  بعد  الداكن  الأزرق  احلليب  تناول  يف  ا�شتمروا  الذين  الأطفال 
بن�شبة  بال�شمنة  الإ�شابة  اأو  الزائد  للوزن  عر�شة  اأقل  كانوا  الثانية، 
وا�شتعر�شوا 28 درا�شة  الباحثون يف درا�شتهم  املائة، وقد بنياّ  40 يف 
ت��رتاوح  طفل   21000 فيها  ���ش��ارك  خمتلفة،  دول  �شبع  يف  اأج��روه��ا 
اأعمارهم بني �شنة واحدة و 18 �شنة، وقال الدكتور جوناثون ماجواير 
رئي�ش الباحثني من م�شت�شفى �شانت مايكل يف كندا لأطباء الأطفال: 
اإن غالبية الأطفال يف كندا والوليات املتحدة ي�شتهلكون حليب البقر 
يومًيا، وهو م�شاهم رئي�ش يف الدهون الغذائية للعديد من الأطفال، ويف 
مراجعتنا  وجدنا اأنه مل يكن الأطفال الذين يتبعون التو�شية احلالية 
اأولئك  من  اأ�شغر  الثانية  عمر  يف  الد�شم  قليل  احلليب  اإىل  بالتحول 
الدرا�شات  اأي من  الد�شم، ومل تظهر  ي�شتهلكون احلليب كامل  الذين 
اأن  الإكلينيكية  للتغذية  الأم��ريك��ي��ة  املجلة  يف  مراجعتها  مت��ت  التي 
الأطفال الذين �شربوا احلليب قليل الد�شم كانوا اأقل عر�شة لالإ�شابة 

بال�شمنة اأو زيادة الوزن.
يف الوقت نف�شه، اأظهرت 18 من 28 درا�شة اأن الأطفال الذين �شربوا 
الدكتور  واأ���ش��اف  لل�شمنة.  عر�شة  اأق��ل  كانوا  الد�شم  كامل  احلليب 
ارتباط احلليب  التالية هي حماولة معرفة �شبب  اأن اخلطوة  ماجوير 
الإ�شابة  خطر  من  تزيد  والتي  لل�شمنة  اأق��ل  بفر�شة  الد�شم  كامل 
باأمرا�ش خمتلفة، مبا يف ذلك اأمرا�ش القلب و 13 نوًعا من اأمرا�ش 

ال�شرطان.
ع�امل اأخرى

يقول ماجواير: جميع الدرا�شات التي در�شناها كانت درا�شات ر�شدية، 
وهذا يعني اأننا ل ن�شتطيع اأن نتاأكد من اأن اللنب كامل الد�شم ت�شبب 
يف انخفا�ش خماطر الزيادة  يف الوزن اأو ال�شمنة، ورمبا كان احلليب 
كامل الد�شم مرتبطا بعوامل اأخرى قللت من اخلطر، وذكر اأن جتربة 

ع�شوائية حمكومة �شت�شاعد على اإثبات ال�شبب والنتيجة.

ل يخفى على اجلميع 
ما للحليب من اأهمية 
كبرية لالإن�صان يف 
كل مراحل حياته 
و�صحته، لأنه من 
ال�صوائل الغنية 
بالعنا�صر الغذائية. 
ومن اجلدير بالذكر 
اأن هناك ثالثة اأنواع 
من احلليب هي: 
احلليب خايل الد�صم، 
وقليل الد�صم، 

 

يقلِّل من خطر الإ�شابة بال�ّشمنة

احلليب الكامل الد�شم 
والأطفال

ترجمة : ثريا ج�اد
عن / ذا �شن



اأن  اإذ  �شخ�شيتك،  اكت�شاف  م��ن  نك  متكاّ دللت  ل��ه  املظهر 
»ال�شتايل« هو الأ�شلوب ال�شخ�شي املتَّبع يف اختيار الأزياء ح�شب 
غريها،  عن  متيزها  �شخ�شية  اأنثى  ولكل  ف��رد.  كل  �شخ�شية 
اأزيائها التي تعتمدها وتتميز بها عن غريها. و�شوف  وتظهر يف 
لنتمكن من معرفة  الأزي��اء  ال�شخ�شيات يف  اأمناط  نتعرف على 
ال�شخ�شي  ال�شعيدين  على  وتاأثريها  للفتيات،  املظهر  اأهمية 

والعملي، وحتليل كل �شخ�شية على وفق مظهرها.
ال�شخ�شية الرومان�شية

ال�شخ�شية الأنثوية الرومانتيكية تعتمد على الأزياء الناعمة التي 
ومتيل  اإطاللتها،  يف  الهادئة  الأل��وان  من  وُتكرِث  اأنوثتها،  ُتربز 
عن  اأما  الناعمة،  والإك�ش�شوارات  والدانتيل  احلرير  لالأقم�شة 
ال�شعر  وكذلك  للطبيعي،  واأق��رب  جدًا  ب�شيط  فخيارها  املكياج 

الطبيعي مع لون �شبغة طبيعية.
ال�شخ�شية الكال�شيكية

ال�شخ�شية الر�شمية العملية تعتمد على الأزياء الكال�شيكية التي 
والإك�ش�شوارات  الر�شمية  والأل��وان  املتحفظة  �شخ�شيتها  تربز 
الناعمة واملكياج الب�شيط جدًا الأقرب للطبيعي، وكذلك ال�شعر 
الطبيعي، وعادًة يكون مرفوعًا بطريقة كال�شيكية مع لون �شبغة 

طبيعية.
ال�شخ�شية الكاج�ال

اأمام  طوياًل  للوقوف  وقت  لديها  لي�ش  التي  العملية  ال�شخ�شية 
املراآة، تعتمد على الأزياء الكاجوال اخلفيفة التي متنحها حرية 
يف احلركة بالألوان املتنوعة، لكنها متيل اإىل التي�شريت الأبي�ش 
ل و�شع املكياج، و�شعرها  بكرثة والإك�ش�شوارات الناعمة، ول تف�شاّ

يكون طبيعيًا ومرفوعًا اأغلب الوقت.
Gamine ال�شخ�شية اجلامني

على  وتعتمد  والأنوثة،  الرجولة  بني  جتمع  التي  ال�شخ�شية  هي 
اأنها  كما  اأنثوي،  اإط��ار  على مظهر رجويل يف  تدل  التي  الأزي��اء 
ل املكياج والإك�ش�شوارات الب�شيطة، و�شعرها دائمًا ما يكون  تف�شاّ

ق�شريًا جدًا.

�شخ�شيتِك
من اأزيائِك
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اأن  الأوىل  خطوتها  ك��ان��ت  م��ن��ه.  لم��ه��رب 
تنظم يومها بالورقة والقلم. �شباح كل يوم 
بداأت ت�شع لنف�شها جدوًل يت�شمن الذهاب 
اإىل ال�����ش��وق و���ش��غ��ل ال��ب��ي��ت ون��وع��ي��ة الأك���ل 
والتطريز  احلياكة  مثل  يدوية  مهنة  وتعلم 
الذي  الر�شم  لتعلم  دورة  ودخلت  والر�شم، 
اأحبته جدًا. وقررت اأن تنظم معر�شها الأول 
تقراأ،  اأ�شبحت  بها.  لقائنا  من  �شنتني  بعد 
لت�شتمتع،  تقراأ  ماذا  عرفت  الأي��ام  ومب��رور 
وطلبت من ابنها اأن يت�شل  بها ملرة  واحدة 
يف الأ�شبوع ملدة �شاعة تتحدث خاللها معه 
ومع زوجته وابنتيه، وفاجاأته يومًا اأن يتوقف 
عن معامالت ملِّ ال�شمل لأنها بداأت حياتها 
من  تبداأ  اأن  ا�شتعداد  على  ولي�شت  جم��ددًا 
واأ�شا�ش كل هذا  بعيد جدًا.  بلد  ال�شفر يف 
اإيجابية  طاقة  اإىل  الوحدة  وحتويل  النجاح 
احلقد  وع���دم  النف�ش  م��ع  الت�شالح  ك��ان 
واح��دة..  وبكلمة  والآخرين،  الظروف  على 

الطمئنان. 
احلمد

واحل�شد؟ �شاألتها ي�شار )ا�شم غري حقيقي( 

والتي حت�شد كل من تراه حولها يف العمل اأو 
الأقرباء حتى لو كان مب�شتواها نف�شه لدرجة 
داخل  حتى  عنها  يبتعدون  اجلميع  ب��داأ  اأن 
منعزلة  ثم  وم��ن  وحيدة  واأ�شبحت  البيت 
عن اجلميع، وبداأت تخطط لالنتقام اأحيانًا 
يف  بقرحة  واأ�شيبت  اأخ��رى،  يف  وبالنتحار 
تعرف  طاملا  باأنها  وداد  واأج��اب��ت  امل��ع��دة.. 
�شهل،  الدواء  اأو  فاإن احلل  الداء  اأو  ال�شبب 
يف  عزلتها  من  تخرج  اأن  الأوىل  واخلطوة 
البيت، اأن تغادر غرفتها، وكلما راأت جديدًا 
تزوجن،  اللواتي  اأخواتها  عند  اأو  البيت  يف 
اأنها  يتاأكدوا  كي  اهلل(  �شاء  )م��ا  تقول  اأن 
تركت احل�شد. ويف الدائرة، اأن تطلب النقل 
�شوية  عالقات  تبداأ  وهناك  اآخ��ر  ف��رع  اإىل 

يكون  احل�شد  لأن  �شعورها،  اإىل  والنتباه 
دائمًا  تلفظ  اأن  والأهم  العينني،  وا�شحًا يف 
م��ن كثريين،  اأف�����ش��ل  لأن��ه��ا  )احل��م��د هلل( 
فهي ل تدفع اإيجار بيت ولديها �شهادة عليا 
الإكثار من احلمد مينح  اأن  واأكدت  وراتب، 
الطمئنان ويفتح الكثري من الآفاق والفر�ش 
�شكرمت  )ل��ئ��ن  �شبحانه  ق��ول��ه  نن�شى  ول 

لأزيدكم(.
وتغريت ي�شار واأ�شبحت امراأة اأخرى، لكنها 
مل تغادر وحدتها التي اأحبتها واأ�شبحت مثل 
مع  التعامل  يف  وقوتها  حياتها  اأ�شلوب  وداد 

الآخرين. 
واأخريًا

وترغمنا  حياتنا  يف  كثرية  اأم���ور  تواجهنا 
تعودنا  التي  احلياة  اأ�شلوب  نغري  اأن  اأحيانًا 
عليه، املهم اأن ل ندفع اأنف�شنا اإىل الإحباط 
من  للبدء  فر�شة  هناك  فدائمًا  وال��ي��اأ���ش، 
ل  اأن  م��ن  لب��د  وحيدين،  كنا  واإن  ج��دي��د، 
اأن اهلل �شبحانه معنا، اأي الطمئنان  نن�شى 
الطاقة  اأ���ش��ا���ش  قلنا،  كما  ي�شكل،  وال���ذي 

الإيجابية..  

الفرق
بدءًا لبد من اأن نفرق بني الوحدة والعزلة 
واملعروف  والدائمية.  املوؤقتة  الوحدة  وبني 
يف علم النف�ش اأن عدم التغلب على الوحدة 
التي تعترب حالة مر�شية  العزلة،  اإىل  يوؤدي 
اأما  بالوفاة.  وتت�شبب  خطرة  تكون  واأحيانًا 
من  النتقال  مثاًل  ف�شببها  املوؤقتة  الوحدة 
اأو  �شكني  بلد، حي  اآخ��ر، مدينة،  اإىل  موقع 
املكان اجلديد  التعود على  مع  وتنتهي  عمل 
ومن فيه والبدء بعالقات زمالة اأو �شداقة،  
نتعامل  مل  اإن  �شعبة  تبدو  التي  والدائمية 
ال��ظ��روف كما  ك��ان��ت  اإن  م��ع��ه��ا، ول���ش��ي��م��ا 
العراق  يف  لي�ش  علينا،  تفر�شها  قد  اأ�شلفنا 
وحده، اإمنا يف كل بلد هناك ن�شبة ل باأ�ش بها 
من الأنا�ش الذين يعي�شون لوحدهم وقليلون 

جدًا كانت الوحدة خيارهم ال�شخ�شي. 
منوذج

�شنة(  حقيقي،٥0  غري  )ا�شم  وداد  ال�شيدة 
ال�شمالية لال�شتقرار  قدمت من حمافظتها 

جمعهما  ب�شاب،  ارتباطها  بعد  ب��غ��داد  يف 
اأجنبت  اجلامعية،  الدار�شة  اأث��ن��اء  احل��ب 
والعمل،  بالوظيفة  ولن�شغالها  واح��دًا.  ابنًا 
ومن  ن��ادرة،  اأهلها  اإىل  زياراتها  اأ�شبحت 
اقت�شرت  الأم��ن��ي��ة  ال��ظ��روف  وب�شبب  ث��م 
ابنها  قرر  الهاتفية.  الت�شالت  على  معهم 
ا�شرتاليا،  يف  لي�شتقر   200٦ يف  يهاجر  اأن 
عائلتها  اأف���راد  وق��رر  ب��ه،  تلتق  مل  ومنذئذ 
اإىل  هاجر  من  وبينهم  اْلردن،  اإىل  ال�شفر 
اأوروبا واأ�شبح اللقاء بهم �شعبًا جدًا، اأ�شيب 
اإحالة  بطلب  وتقدمت  بال�شرطان  زوجها 
اأنه  ول�شيما  به  لتهتم  التقاعد  اإىل  مبكرة 
البن الوحيد لوالدين انتقال اإىل رحمة اهلل، 
وتويف قبل �شنتني وبقيت وحيدة. اأ�شري اإليها 
لكونها منوذجًا يقتدى به يف كيفية التعامل 

مع الوحدة وحتويلها اإىل طاقة اإيجابية.
 الطمئنان

يف ور�شة عمل عن التاأقلم مع الوحدة، كانت 

وداد املدربة بعد اأن تعرفت اإليها من خالل 
ظ��روف  بتح�شني  اه��ت��م��ام  لهن  �شديقات 
التغلب  يف  جناحها  وك��ان  اليومية،  احلياة 

على وحدتها ق�شة تروى دائمًا.
تقول وداد اإنها، وبعد انتهاء مرا�شم الفاحتة، 
ابنها  اأن  برغم  متامًا  فارغًا  البيت  وجدت 
ملِّ  معامالت  وب��داأ  يوميًا،  بها  يت�شل  ك��ان 
ال�شمل لتلتحق به يف ا�شرتاليا، وبانتظار اأن 
ينتهي من تلك املعامالت، قررت اأن تنت�شر 
كواقع  وح��دت��ه��ا  م��ع  وتتعامل  نف�شها  على 

الوحدة لي�صت خيارًا، لكن ظروفًا حياتية ترغم البع�س عليها، هناك من 
يتحملها ويتعود عليها ويعتربها اأ�صلوب حياته، بينما اآخر ي�صعرها جحيمًا 

رغم معرفته اأن ل فر�صة اأمامه اإل اأن ي�صتمر وحيدًا.

ال�حدة لي�شت خياراً.. ولكن؟
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يف ي�ٍم ف�جئت بزيارة �شديقتي للعمل ودخلت غرفتي 
واأغلقت الباب وقالت: اأنِت اأقرب �شديقة يل، ل اأ�شدق 

باأنك وراء تدمري خط�بتي، وحدثتني باأدق التفا�شيل 
عني وعنه، اإذن هي تعرف كل �شيء، بقيُت جامدة اأمامها، 

ويف النهاية انهارت وبكت وانقلبت ث�رتها اإىل ت��شل 
ورجاء يف اأن اأقف معها يف حمنتها.. تطلُب من اجلاّلد اأن 

يرحمها وين�شفها، واأنا كنت ذلك اجلاّلد.

امليزان 

امليزان 

يف

يف رجاء خ�شري

ان امل�شاعر ال�شادقة  الأمل والوجع قد يتفقان، عندها يغرياّ
ونبقى  ق��رار،  لها  لي�ش  اأف��الٍك  يف  لتدور  الطيبة،  والقلوب 
ندور �شنوات طواًل كي جند الأ�شباب التي اأقنعتنا اآنذاك... 
لكننا ل ن�شتطيع فعل �شيء، اإل يف حالة واحدة لن�شرتجع ما 
فقدناه... فاإما اأن نوقف الزمن اأو نعيده اإىل الوراء... وهذا 

هو امل�شتحيل بعينِه!!

الأوىل امل��ذن��ب��ة  اأن���ا 
ع��اِق��ب���ين

يتغري  ال�شباح  عند  ولكن  ثانية،  اأقابله  ل  باأن  نف�شي  على 
يدعوين... ويف مرة جتراأت  اإليه حينما  واأرك�ش  �شيء  كل 
�شحك  و�شديقتي:  خطيبتك  بحق  نخطئ  اأننا  و�شارحته 
اأنا �شرحت لها بل و�شارحتها باأننا ل نليق لبع�شنا،  وقال: 
وقالت  و�شرخت  فبكت  الرتباط،  نكمل هذا  األاّ  علينا  لذا 
هل  و�شاألته،  اأن��ا  قاطعُته  الكالم؟  هذا  يل  تقول  الآن  يل: 
اأف�شل  عرفْت بق�شة حبنا؟ رد: ل ..ل تعرف �شيئًا، وهذا 

حلني اإنهاء الأمور بيننا، وبعدها اأفاحت اأهلي بحبي لِك.
ا علياّ يف اآن واحد، اإذن ل ُبد اأن اأحدث  الفرح واحلزن خيماّ
والدتي بكل �شيء، وبعدما �شمعت مني التفا�شيل اأجابتني 
)الزواج ق�شمة ون�شيب(. عجبُت من برودها واأنا التي كنت 

اأخ�شى ردة فِعلها من هذا الأمر...
بزيارة �شديقتي  يوٍم فوجئت  رائحة عالقتنا، ويف  وفاحت 
اأقرب  اأن��ِت  وقالت:  الباب  واأغلقت  غرفتي  ودخلت  للعمل 
�شديقة يل، ل اأ�شدق باأنك وراء تدمري خطوبتي، وحدثتني 
باأدق التفا�شيل عني وعنه، اإذن هي تعرف كل �شيء، بقيُت 
النهاية انهارت وبكت وانقلبت ثورتها  اأمامها، ويف  جامدة 
اإىل تو�شل ورجاء يف اأن اأقف معها يف حمنتها.. تطلُب من 

د. د اأن يرحمها وين�شفها، واأنا كنت ذلك اجلالاّ اجلالاّ
لك،  اأقدمها  التي  امل�شاعدة  نوع  ما  و�شاألتها:  قواي  جمعُت 

واأنا مْن �شت�شرق �شعادتك؟
اأجابت بخ�شوع: ليتزوجني �شهرًا واحدًا ثم يطلقني لأنني 
اأ�شدقه،  ومل  ه��ذا  اعرتافها  من  دمُت  �شُ بابنِه!!  حامل 
يل  و�شرحت  قولها،  �شحة  اأثبتت  التي  التحاليل  فاأعطتني 
كيف حدث ذلك ومتى، وقالت: اإنه اأ�شاء اإيلَّ واإىل �شمعتي، 
واإذا مل يقبل بهذا احلل ف�شاأنتحر واأتخل�ش من الف�شيحة 

لكي ل اأجلب العار لأهلي. 
حتدثت معها طوياًل وقلُت لها اإن انتحار �شابة خمطوبة هو 
العار بنف�شِه، جتاوبُت معها وو�شعنا خطة ننفذها معًا، اأنا 
ة  اأو احلديث معه واأ�شافر اإىل خايل مداّ اأمتنع عن مقابلته 
اأكرث  اإليه  تتقرب  اأن  فعليها  هي  اأما  بيننا،  كان  ما  لين�شى 
وتخربه باأن جنينًا يف اأح�شائها منه، فقد يراجع نف�شه ويعود 

اإليها!
اأخربت اأمي باأنني م�شتاقة خلايل واأريد ال�شفر اإليه، �شاألتني 
كل  وتنا�شيُت  �شافرت  وهكذا  عنها..  اأجب  مل  عدة  اأ�شئلة 
�شيء مما حدث معي، وتوا�شلُت مع �شديقتي وطلبت منها 

اأن تخربين مبا يحدث معها، لكناّ اأخبارها مل تكن م�شجعة 
ول مطمئنة، اإذ اأنه انهار حينما علم ب�شفري، وقد زار اأهلي 
واأخربهم بحقيقة م�شاعره جتاهي، فما كان من والدي اإل 
ة. احتقرتُه وكفرُت بحبه يل،  اأن طرده من بيتنا �شراّ طرداّ
اأيام �شعرت بحزن عميق ل اأعرف م�شدره، ات�شلت  وبعد 
ولأبلغها  واأخطائي  هفواتي  على  منها  لأعتذر  ب�شديقتي 
باأنني �شاأبقى عند خايل املغرتب حتى تعود هي اإىل خطيبها 
على  ترد  وطي�ش، مل  تهور  دمرُتها يف حلظة  التي  وحياتها 
هاتفي، كررُت الت�شال ومل جتب، يف يوٍم اأجابني �شقيقها 

الكبري واأبلغني باأنها انتقلت اإىل رحمة اهلل واأغلق الهاتف.
راأ�شي،  على  وقع  كزلزال  علياّ  حلاّ  ال��ذي  باخلرب  �شدمُت 
ات�شلت بوالدتي لأعرف ما �شبب وفاتها فاأجابتني ب�شوت 
مل  الإجها�ش،  على  خطيبها  اأجربها  حينما  ماتت  حزين: 
واأهلُه  اأهلها  وع��رف  ال�شر  افت�شح  وهنا  العملية،  تتحمل 
وح�شروا اإىل العيادة الن�شائية لتندلع معركة كبرية ا�شرتكت 
فيها العائلتان، فما كان من والدها حينما راآها ممددة على 
ال�شرير ت�شبح بربكة دمها اإل اأن ي�شحب م�شد�شه وي�شوبه 
نحو خطيبها وهو يقول باأعلى �شوته: عليك اأن متوت معها 
ا�شتقرت  اجلميع  ذهول  وو�شط  النا�ش،  بني  ف�شحتنا  لقد 

الإطالقات النارية براأ�شه و�شدره فاأردته قتياًل.
بهذا  ت�شبب  مْن  اأمي ومتلكني اخلوف،  مع  الهاتف  اأغلقُت 
كله؟ اأنا املذنبة الأوىل يف هذه الق�شية ت�شببُت مبوت ثالثة 

هي.... هو.... وجنني بريء.
يا اهلل كيف �شت�شاحمني!!

كيف اأن�شى كل هذا؟ وكيف... وكيف واأنا ما زلت يف ذهول 
وندم مما حدث لهما. عرف خايل الق�شية مني فطلب مني 

العودة لأنه يخ�شى على بناته مني!!
 وهذه اأوىل خطوات العقاب!!

احلزن  عليك  اأخفي  ل  كلماتها:  يف  وا�شحة  بجراأة  قالت 
جميل  ل�شاب  املخطوبة  العمل،  يف  لزميلتي  ت�شببته  ال��ذي 
نها كيف تك�شبُه اأكرث اإىل  وجذاب ومي�شور احلال، كنُت األقاّ
املواقف.  اأمور احلب وما يقال يف هذه  �شفها، فهي جتهُل 
و...و....  )امل��وب��اي��ل(  على  ُين�شر  م��ا  ت��ق��راأ  اأن  ن�شحتها 
و�شر اخلالفات  ما يحدث مع خطيبها  كلاّ  تق�ش يل  وهي 
بينهما، فهمُت منها اأن اأهلُه الأغنياء ل يرغبون بها زوجة 
وا�شتطاعا  انت�شر حبهما  اإ�شراره هو  واأمام  البداية،  منذ 
ول�شيما  معها،  اأهله  ة جتاوب  مداّ بعد  وفعاًل  الأه��ل.  اإقناع 
اإن�شانة طيبة ونبيلة. �شارت الأمور  اأمه التي اكت�شفت فيها 
فرحة  و�شط  ال��ق��ران  عقدا  ل��ذا  وه��ادئ��ة،  طبيعية  بينهما 
ين، عجبُت من فخامة  الأهل والأقارب، كنُت من بني املدعواّ
بيتهم واملغالة يف تقدمي الهدايا التي اأبهرت اجلميع، هنا 

وقالت يل )هذه  النا�ش  من  خاٍل  مكان  اإىل  اأمي  �شحبتني 
الزيجة التي تفرح القلب واإل فال(، رجوتها اأن ت�شكت كيال 

ي�شمعها اأحد!
كالمًا  اأم��ي  فاأ�شمعتني  بيتنا  اإىل  عدنا  احلفلة  نهاية  بعد 
�شمع حوارنا  اأنه  ويبدو  والدي علينا  ا�شتغربتُه منها، دخل 
بحق  عيب  فهذا  املو�شوع،  وت��رتك  ت�شكت  اأن  بها  ف�شرخ 
خرجت  �شنوات...  منذ  عرفناهم  الذين  واأهلها  زميلتها 
اأمي من الغرفة وهي تدمدم: ابقي هكذا بال زواج ول يوجد 

من يتقدم لِك!!
حزنُت كثريًا من هذا الكالم وبعد خروج والدي من غرفتي 
توجهت نحو املراآة لأرى وجهي وهل 
�شحيح اأنه ل يلفت النظر... راأيته 
بعك�ش ذلك �شافيًا وجمياًل... اإذن 
اإح�شا�شها  ���ش��رُّ  وم��ا  اأم���ي  ب��ال  م��ا 

هذا؟
لأنها  اأجد �شديقتي  اإىل عملي، مل  التايل ذهبُت  اليوم  يف 
مع  باأنها  اأخربتني  هاتفتها  وحينما  ق�شرية،  اإج���ازة  يف 
اأعرف  ول  الهاتف  واأغلقت  �شعيدًا،  وقتًا  تق�شي  خطيبها 
بيتنا  ويف  احلفلة  يف  ذاكرتي  اإىل  اأمي  كلمات  عادت  كيف 
وفكرُت فيه كثريًا، واعرتفت باأن اأمي كانت على حق، ولكن 

ما العمل؟.... 
بالفرح  اجلميع  وا�شتقبلها  العمل  اإىل  زميلتي  ع���ادت 
اإل  هي  وما  �شعيدة،  زوجية  حياة  لها  ومتنوا  والتربيكات 
البيت  اإىل  لياأخذها  خطيبها  جاءها  حتى  قليلة  �شاعات 
الأ�شئلة  عليها  واأمطرنا  ا�شتقالتك؟  ِت  قدماّ هل  وي�شاألها: 
وقالت  بحٍب  اإليه  نظرت  العمل...  تركِك  �شبب  وما  ملاذا؟ 
بعد  له. وهكذا غادرتنا  اأتفرغ  اأن  ويريدين  �شنتزوج قريبًا 
اأمي منذ  اأدخلتني يف دوامة الغرية التي زرعت بذرتها  اأن 

ذلك اليوم...
اأ�شاعده  بداأ يراجع دائرتنا ملتابعة معاملة خطيبته، وكنت 
يتفوه  واأحيانًا  يفاّ  النظر  يطيل  اأنه  وانتبهت  اإكمالها...  يف 
�شيء...  ل  يل...  يقول  اأ�شاأله  وعندما  اأفهمها  ل  بكلمات 

ل�شيء.
كيف  اأع��رف  ول  بيننا،  �شحيحة  غري  عالقة  ول��دت  هكذا 
تطورت، كنا نخرج معًا اإىل املطاعم واملتنزهات و.... ولياًل 
اأفكُر ب�شديقتي واأعرتف باأنني اأخونها مع خطيبها واأق�شم 
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الأثرياء تك�ينيًا 

العقرب الثور

الميزان

الحوت العذراء

الجوزاء

الدلو

القوس

الحمل

االسد

الجديالسرطان

توقعات االبراج االسبوعية

اعداد/ علي البكري

طلباتكم  بتلبية  ي�شمح  الوقت 
ال�شخ�شية وتلك التي تبذلون 
جهدا مميزا للح�شول عليها . 
الوقت ي�شمح وب�شكل تدريجي 
باحل�شول على مكا�شب مالية 
واإيجاد  املهنية  م�شاحله  دفع  يحاول  والبع�ش 
تتحرر  ب���داأت  تكوينيا  معطلة.  ل�����ش��وؤون  منفذ 

فر�شكم وتن�شجم مع الإيقاع التكويني.

اأنتم اأمام متغريات مهمة خالل 
الأيام القليلة القادمة تزيد من 
مطالبكم  اإىل  الو�شول  فر�ش 
ال�شتعداد  عليكم  لذا  املتعرثة، 
ل����ذل����ك. اأم������ا ال����ي����وم ف��اأن��ت��م 
لإجراء  الراحة  من  وافر  ق�شط  اأخذ  اإىل  حتتاجون 
حترك ميكن من خالله احل�شول على تاأكيد مهني 

.عاطفيا  تدخلون اأجواء الرتباط الفعلي . 

اإن��ع��ا���ش  ي�����زداد اه��ت��م��ام��ك��م يف 
ح��ي��ات��ك��م ال��ع��اط��ف��ي��ة وال��ت��وق��ف 
اأحوالكم،  اإليه  و�شلت  ما  ملراجعة 
ق��د ت�����ش��ع��رون خ���الل ه���ذا ال��وق��ت 
ب��ن��وع م��ن امل�����ش��اع��ر ال��داف��ئ��ة يف 
الأج��واء  من  يقربكم  الذي  الوقت 
دع��وة  يتلقى  م��ن  وه��ن��اك  ن�شاطا  الأك���رث  الجتماعية 

حل�شور منا�شبة اجتماعية.

يف هذا الوقت تقرتبون من اتخاذ 
قرار مهم قد يكون نقطة التحول 
من   . ال�����ش��خ�����ش��ي��ة  ح��ي��ات��ك��م  يف 
يبحث عن تغيري مهم يف اأو�شاعه 
خ��ارج��ي  ب�شفر  ال��ق��ي��ام  وينتظر 
تهتمون  ال��وق��ت  ولنف�ش  ذل��ك  على  ي�شجع  وق��ت��ًا  يختار 
الفرتةاأجواوؤكم  لهذه  متعبا  يبدو  لكنه  الهجرة  مبو�شوع 

تتغري من وقت لآخر وب�شكل حم�شو�ش .

اأمامكم  تتاح  التي  الفر�ش  تنوع 
خالل هذا الوقت والأيام القادمة 
ه��و الأه����م خ���الل ه���ذه ال��ف��رتة.
تتذبذب اأحوالكم العاطفية نتيجة 
متغريات تكوينية مع حت�شن ن�شبي 
يف مو�شوع التوافق مع مزاج ال�شريك. من ينتظر عودة 
من  مزيد  اإظ��ه��ار  عليه  الطبيعي  و�شعها  اإىل  عالقته 

املرونة. 

يف  اليوم  هذا  ا�شتثمار  يحاول  من 
اإجراء �شفقة مالية و �شراء اأ�شهم 
جت��اري��ة ي��ك��ون ق��د اخ��ت��ار ال��وق��ت 
ت�شاعدكم  اأج��واء  بامل�شاكل  املليء 
خ��الل ه��ذه الفرتة والرت��ب��اط قد 
والبع�ش من  الأق��ارب  و  الأ�شدقاء  ياأتي من خالل احد 
مواليد �شنة 1983 و199٥ يرتبط من مكان يبعد كثريا 

عن مكان اإقامته.  

ال�شريك  مبواجهة  ي�شعكم  الوقت 
يخلقها  قد  م�شكلة  وهناك  العاطفي 
الزوج او الزوجة فالزوايا التكوينية 

يف و�شع �شلبي.
 حذار من التوقيع على عقد �شراكة 
الدخول  فر�ش  منكم  للكثري  تعر�ش  قريبا   . مالية 
يف �شراكات مالية عليكم التفكري جديا قبل اتخاذ 

قرار �شريع قد تندمون عليه لحقا . 

وارتباطكم  زواجكم  يعجل من فر�ش  وقت 
ماليا  العاطفية.  عالقاتكم  جممل  وجناح 
مع  املالية  مكا�شبكم  على  احلفاظ  عليكم 
الفرتة  لهذه  املال  من  مزيد  لك�شب  فر�شة 
الكثري  املايل.اأمام  طموحكم  ملجمل  امللبية 
منكم بع�ش ال�شعوبات لالإجناب ملن ي�شكو 
تعطل الإجناب، يعد هذا الوقت من الأوقات التكوينية املتعبة 
لكم لذا عليكم متابعة حالتكم ال�شحية مع طبيبكم اخلا�ش.

وميكنكم  اأفكاركم  بتقدمي  الوقت  ي�شمح 
احل�����ش��ول ع��ل��ى ف��ر���ش��ة ع��م��ل م��ه��م��ة يف 
ك�شر  ينجح يف  البع�ش  احلكومي.  اجلانب 
يقدم  من  وهناك  وامل��ايل  املهني  اجلمود 
حتتاجوها  التي  امل��واق��ف  يف  ال��دع��م  لكم 
والأ���ش��دق��اء  الأح��ب��ة  م��ن  الكثري  ه��ن��اك   .
قريبون منكم لهذه الفرتة وفر�شة لتحقيق اأمنية �شخ�شية 

انتم يف انتظارها.

يح�شل البع�ش على فر�شة للعمل مهمة 
والكثري  التكويني  الو�شع  �شعوبة  رغ��م 
يجد اإن وقته يزدحم كثريا وتبدو فر�ش 
يف  تنجحون  ل��الآم��ال  خميبة  حترككم 
ي�شعر  وال��ك��ث��ري  عاطفية  ق�شية  ك�شب 
ال�شغوط  تزداد من حولكم  النف�شي.  ال�شد  بالكثري من 
لهذه  اإ�شافية  متطلبات  على  احل�شول  و�شعوبة  املالية 

الفرتة .

مع  املتاعب  بكم  حتيط  اجل��دي..ع��ائ��ل��ي��ا 
خالل  عائلية  متطلبات  تلبية  فر�ش  تزايد 

هذا اليوم والبع�ش قد ي�شتقبل �شيوفا. 
يف  رغبة  اأكرث  وتبدون  م�شروفاتكم  تزداد 
فر�ش  تتهياأ  للمتطلبات.عاطفيا  �شرائكم 
كثرية.  عراقيل  بها  حتيط  لكن  لالرتباط 
البع�ش يتخذ قرارا �شائبا لهذا اليوم، تنجحون يف حتريك 

اأموركم املعطلة  .

على  احل�شول  فر�ش  ت���زداد  تكوينيا 
على  ي�شجع  ال��وق��ت   ، م���ايل  مك�شب 
�شواء  ال�شركاء  م��ع  ح��وار  يف  ال��دخ��ول 
لديكم  م��ال��ي��ني.  اأم  عاطفيني  اأك��ان��وا 
ومن  �شابقة  دي��ون  ل�شتعادة  الفر�شة 
ت�شغله ق�شية قانونية يح�شل على نتيجة مر�شية .اأنتم 
اأو  البعيد  وال�شفر  الدرا�شة  جمال  يف  مهم  وقت  اأمام 

العمل مع �شركة قادمة من خارج البالد.

قوانني  هناك  اأث��ري��اء؟  �شي�شبحون  ممن  اأن��ت  هل 
نتيجة  الأغنياء  من  تكون  اأن  على  ت�شاعد  تكوينية 
الأفكار  مع  الإيجابي  الزمن  يف  ال�شحيحة  حركتك 
اأحيانًا  ك��ث��ريًا  ي��دي��ك.  ب��ني  يتدفق  امل��ال  جتعل  التي 
مالية  حال  يف  لكنها  ونهارًا،  لياًل  تعمل  اأنا�شًا  جند 
عادية. ترى ما ال�شبب يف ذلك؟ اأدناه اأهم الظروف 
نتيجة  الرثاء  قريبًا من  املولود  التي جتعل  التكوينية 
الفلكية،  اأرقامه وخريطته  التي توجد يف  قوة احلظ 

نتابع: 
من  ف�شتكون  املميزات  هذه  ن�شف  لديك  كانت  اإذا 
الن�شف  من  اأك��رث  على  ح�شلت  اإذا  اأم��ا  الأغنياء، 
ال��ذي حر�شت  ل��ل��رثاء. ه��ذا البحث  ف��اأن��ت الأق���رب 
اأن حت�شل على  العامل. يكفي  اأجمع عياّناته حول  اأن 

خم�ش نقاط لتكون بعيدًا عن الفقر. 
يف  الكواكب  )مواقع  هي  لالإن�شان  الفلكية  اخلريطة 

الأبراج اأثناء يوم ميالدك(.
1-كوكب القمر يتواجد يف الأبراج التالية )الثور....

القو�ش...احلوت(
التالية )عقرب.  الأبراج  يتواجد يف  2-كوكب املريخ 

جدي. �شرطان. عذراء(
3-كوكب امل�شرتي يتواجد يف الأبراج التالية )جوزاء. 

�شرطان.عذراء. ميزان.عقرب(.
قو�ش.  )عقرب.  التالية  الأب��راج  يف  زحل  4-كوكب 

جدي. ثور(
الكواكب يف البيوت التالية ل�شاعة مولدك: 

)البيت  التالية  البيوت  يف  يتواجد  القمر  1-كوكب 
الأول. الثالث. اخلام�ش. ال�شابع (

)البيت  التالية  البيوت  يف  يتواجد  الزهرة  2-كوكب 
الثاين. الأخري(

)البيت  التالية  البيوت  يف  يتواجد  املريخ  3-كوكب 
الول. الثاين(

   4- كوكب امل�شرتي يتواجد يف البيوت التالية )البيت 
الثاين. الثالث .الرابع . اخلام�ش(

)البيت  التالية  البيوت  يف  يتواجد  زح��ل  ٥-ك��وك��ب 
ال�شابع .التا�شع .الأخري(

اأهم اأيام امليالد يف ال�شهر الذي تولد فيه:
)30-28-24-23-21-17-1٥-14-12-4(

اأف�شل خريطة رقمية تولد بها تعني )يوم ميالدك(
-٥-٥()٥-٥-3()4-٥-3()٥-٥-1()4-٥-1(

)٥-٥-٥()4

اإعداد:علي البكري

1-�شاحب ال�شورة مطرب عراقي 
2-م�����ن اأغ�����اين ك���وك���ب ال�����ش��رق، 

ظاهرة طبيعية
3-مت�شابهة، مدينة تركية

مل��اذا  للندبة،  ج���ر)م(،  4-ح���رف 
بالإجنليزية

�شرب  الطيور،  من  ٥-مت�شابهة، 
خ�شمه بقب�شته

٦-م��ت�����ش��اب��ه��ة، ب���ح���ر، ن����وع من 
احليوانات ال�شدفية املائية

7-علم مذكر
ناق�ش  ارب���د  )م(،  يتكلم  8-ل 

احلرف الأخري
9-دولة اأوروبية

10-وقت بالإجنليزية )م(، �شحب

1-ممثل عربي)راحل(
2-ف�����ن�����ان ع����راق����ي ق��دي��ر 

)راحل(
3-حرف عطف، اآله هندية

4-دول������ة اأوروب����ي����ة ، ���ش��اي 
بالجنليزية )م(

�شورية  مطربة  ٥-للتعريف، 
)راحلة( 

�شخ�شية  )م(،  ٦-ج��م��ال 
كارتونية )م(

7-م�����ارك�����ة �����ش����ي����ارة، م��ن 
الأكالت البغدادية
8-من املهن )م(

9-من القارات
10-فرتة زمنية، علقم

عم�ديافقي

اعداد/ ثريا ج�اد

حل العددال�شابق

الكلمات املتقاطعة

م�������اذا ت����ع����رف ع�����ن احل����ري����ر؟
حديثة  لكت�شافات  وف��ق��ًا  احل��ري��ر  ت��اري��خ  يعود 
اأجريت يف ال�شني اإىل الع�شر احلجري احلديث 
) مابني 3000 و 2000 �شنة قبل امليالد(. وتعود 
اأقدم قطعة من احلرير اكت�شفت يف ال�شني اإىل 
عام 2٥70 قبل امليالد. وكانت ال�شني قد عرفت 
احلرير وقامت باإنتاجه؛ وظل حم�شورًا بها حتى 
من  الأخ��ري  الن�شف  خالل  احلرير  طريق  فتح 
بانتاجه  انفردت  ثم  امليالد،  قبل  الأوىل  الألفية 
ا�شتخدامه فقط  اأخرى. ومل يقت�شر  �شنة  لألف 
يف  اأي�شًا  ي�شتخدم  كان  بل  املالب�ش،  �شناعة  يف 

الكتابة، كما كانت له ا�شتخدامات اأخرى.

 300 نحو  اليابان  اإىل  احل��ري��ر  زراع���ة  ام��ت��دت 
وجود  ذل��ك  يف  �شاعد  �شناعته؛  وازده���رت  م، 
الغذاء  وهو  اأرا�شيها  على  بكرثة  ال��ربي  التوت 
ل���دودة ال��ق��ز. وم��ع حلول ع��ام ٥٥2 م،  الأوح���د 
متكن البيزنطيون من احل�شول على بي�ش دودة 
القز وا�شتطاعوا خو�ش اأول جتربة لهم يف تربية 
يف  احلرير  ب�شنع  اأي�شًا  العرب  ب��داأ  القز.  دود 
القز،  دودة  تربية  لنت�شار  نتيجة  الوقت.  نف�ش 
واأ�شبحت �شادرات احلرير ال�شينية اأقل اأهمية، 
على ال��رغ��م م��ن اأن��ه��ا ك��ان��ت م��ا ت���زال حتتفظ 

بال�شيطرة على �شوق احلرير الفاخر. 

واهلل اعلم 

السنة الخامسة عشرة العدد )352( 27 كانون الثاني 2020

alshabaka
aliraqya

95 alshabaka aliraqya اب��������������������راج94 94

واهلل اعلم 
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خ�شري احلمريي

بو�شف  اأع��ق��ب��وه  اإل  ال�شيا�شيني  ل�شان  على  املحا�ش�شة  ذك��ر  لي��رد 
املتوا�شع( نكران  اأو�شاف، وهذا )براأيي  اأو ما�شابهها من  )البغي�شة( 
�شدة  اإىل  واأو�شلتهم  واإحت�شنتهم  تلقفتهم  ملن  فا�شح  وا�شح  جميل 
اإل بالنكرات، ويحق للمحا�ش�شة يف هذه  امل�شوؤولية، وهو نكران ليليق 

احلالة اأن ترفع �شعار)اتق �شر من اأح�شنت اإليه ونغنغته بالمتيازات(.
 وقد لحظت واأنا اأتابع جل�شات حوارية تلفزيونية خمتلفة اأن املتحاورين 
جممعون على هذا الو�شف ولي�ش هناك من يت�شاهل مع هذه امل�شكينة 
قدمتها  التي  للخدمات  ومديح  اإطراء  من  ت�شتحق  مما  بع�شًا  ويعطيها 
العبارات  بهذه  ي�شفونها  من  اأن  والغريب  )امل�شرفة(،  م�شريتها  طوال 
ال�شيئة يرف�شون )حتى �شاعة اإعداد هذا الكاريكاتري( ترويج معاملتها 
لالإحالة اإىل التقاعد رغم )عجزها( و بلوغها ال�شن القانونية بذريعة اأن 

احلاجة اإىل خدماتها مازالت قائمة.
يف  متوهمًا  اأك��ون  َعلاّي  اللغة  قوامي�ش  يف  )للبحَو�شة(  اإ�شطرين  مما   
فهمي ملفردة )البغي�شة( رمبا كانت يف اإحدى معانيها تت�شمن اإن�شافًا 
تعني: ممقوتة، غري حمبوبة، غري  اأنها  فوجدت  للمو�شوف،  اإط��راًء  اأو 

مرغوبة، مكروهة.. 
النفور، غري  الذم وحتمل معاين  اإىل  ت�شري طبعًا  وال��دللت  املعاين  كل 
اأننا ن�شتخدم الذم مبقام املدح اأحيانًا ول�شيما يف حالت احلب املتاأجج 
حبيبها  مع  حبيبة  تزعل  فحني  املتداولة،  الغزل  كلمات  لت�شبعه  الذي 
تقول له )روح بعد ما اأحبك( اأو) ما اأريد اأ�شوفك( اأو )عابتلك ..اإ�شكد 

مكروه(..
وعليه يحق يل اأن اأ�شك باأنهم اإمنا يذمونها.. ماااادحني!! 
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مقدمة 
اأنا ل اأحب املقدمات ..

اإل يف احلب 
فخذيني مقدمة حب،

اإنني اأحبك .. اأيتها الكتابة .

راأيي 
هذا العامل لن يتغري ،

منذ قابيل وهابيل 
اأو 

منذ غراب وغراب ،
هذا العامل مل يتغري .

بع�شه يدفن يف الأزمان بع�شه،
ولذا هذا العامل لن يتغري ،

هذا راأيي .. واأنا اأختلف معه!

الل�س وال�صاعر 
الل�ش ليعرف ماذا �شيقول ،

لكنه يعرف ماذا يفعل .
ال�شاعر يعرف ماذا �شيقول ،

ل��ك��ن ال�����ش��اع��ر لي��ع��رف م��اذا 
يفعل!

بحث 
امراأة  عن  بحثًا  ال�شرير  اأتلم�ش  ل 

اأرتديها،
اأتلم�ش عاملي بحثًا عن امراأة  اإنني 

اأكتبها للعامل .
نافذة  عن  بحثًا  اجل��دار  اأتلم�ش  ل 

يف هذا العامل !
بل اأتلم�ش اجلدار بحثًا عن باب كي 

اأهرب من هذا العامل .

اأول امراأة 
اأول امراأة يف حياتي ، 

مل تكن جارة يف البيت ،
ول زميلة يف درا�شة،
ول ممثلة يف خيال ،
ول بطلة يف رواية ،

ول نا�شكة يف معبد،
ول �شورة على جدار ،
ول متثاًل يف حديقة ،

اأول امراأة يف حياتي مل تاأت بعد
واأخ�شى اأن ل تاأتي ،

فتبقى  اأنوثة العامل ناق�شة .

ن�ش��س خمتلفة 
د. علي ال�شاله    �شاعر بابلي


