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ملفات الف�صاد الذي نخر ج�صد الدولة يف جميع مفا�صلها، وال نتجاهل حمنتنا مع 
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�صيئًا مقابل هيبة وم�صتوى كرة العراق، وخ�صيتنا الكربى اأن ي�صتورد حرف الكاف 

فريو�س كورونا من ال�صني وي�صيف ل�صحايا حروبنا زملء يف القبور.
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ال�صناعة  ه���ذه  ال��راج��ع يف  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى 
اليدوية اال اأنَّ هناك من اأعاد �صناعتها بطريقة 
من  واح��دة  ال�صلم(  عبد  و)ف��رح  ملونة  جميلة 
ال�صابات الفنانات الطموحات اللواتي كانت لهّن 

مى(. ب�صمة وا�صحة ومتمّيزة يف �صناعة )الدُّ
م�شروع خا�س

منذ  حا�صبات:  /علوم  عامًا   )29( ف��رح  تقول 
حايل  التعيني،  لغر�س  وظيفة  اأج��د  مل  جي  تخرُّ
حال الكثري من الفتيات اللواتي يبحثن عن فر�س 
وحينها  زوج��ي  عن  وانف�صلت  ت��زّوج��ت  للعمل، 
رت اأن اأعتمد على نف�صي يف عمل بداأته كهواية  قرَّ
وانتهى بي املطاف اإىل اأن اأكون �صانعة )دمى(. 

مادة  مدّر�صة  والدتي؛  من  )الدمى(  حّب  ورثت 
الفنية والر�صامة التي ا�صت�صريها يف كّل �صغرية 
يل..اأحببت  بالن�صبة  املرجع  مبثابة  فهي  وكبرية 
الر�صم واالأعمال اليدوية وكّنا اأنا واأخواتي ومنذ 
والدتي  لنا  ت�صنعها  التي  مى  الدُّ نع�صق  ال�صغر 
من القما�س اأيام العطل، حينها اأعجبت بالفكرة 
ل�صنوات طويلة  واأخذت حيزًا كبريًا من تفكريي 

ل )احللم اإىل حقيقة(.  وبالفعل حتوَّ
�صنوات   3 قبل  ب��ي  اخل��ا���س  مب�صروعي  ب���داأت 
والبوليمر  وال�صرياميك  ال�صغرية  مى  الدُّ ب�صنع 
االأك��واب  ويف  اأ�صخا�س،  �صكل  على  وامليداليات 

وكذلك احلفر على الزجاج بجهاز يدوي واأ�صكال 
ال�صعوبات  من  الرغم  وعلى  وتراثية  كارتونية 
وفرة  عدم  ب�صبب  االأم��ر  بداية  يف  واجهتها  التي 
املواد التي اأح�صل عليها عن طريق بع�س املواقع 
الدمية  ل�صنع  وال�صعر  بالقما�س  ت��زودين  التي 
بها عند  اأ�صعر  التي  يوازي فرحتي  ال  ولكن هذا 

االنتهاء من �صنعها وتقدميها للزبائن. 
فن املكرامي

املكرامي )فّن حياكة  تعّلمْت فن  اأ�صافت فرح: 
مى( عن طريق اإحدى �صديقاتي الدُّ

املجال  هذا  يف  الكور�صات  من  العديد  واأخ��ذت 
ه  لكنَّ متعب،  عمل  ��ه  اإنَّ ك��ث��ريًا،  نف�صي  وط���ّورْت 
الوقت نف�صه وعندها �صنعت )دمية(  ممتع يف 
وا�صتغلتها وحدي يف غرفتي  من اخليوط فقط 
بالبيت فاأنا ال اأملك ور�صة خارجية ولي�س هناك 
فريق عمل ي�صاعدين، هناك الكثري من االأفكار 
التي  مى(  اأ�صكال )الدُّ راأ�صي عن  التي تدور يف 
واأهلي  بها  ا�صمًا خا�صًا  واحدة منها  كّل  متتلك 

دائمًا ما يدعمونني وي�صّجعوين اأكرث واأكرث. 
اإمنيات م�ؤجلة

م�صنع  اأو  ور���ص��ة  لديها  يكون  ب��اأن  ف��رح  حتلم 
�صغري تعمل به ي�صاركها جمموعة من ال�صابات 
تقول  مثلما  م��ى(  )ال��دُّ �صناعة  عمل،  كفريق 

واح��دة  دم��ي��ة  عمل  اإذ  ال�صهل  ب��االأم��ر  لي�صت 
ي�صتغرق نحو 15 يومًا من حياكة وتطريز للوجه 
وحياكتها  امللب�س  واخ��ت��ي��ار  ال�صعر  وتركيب 
مى( لها ا�صم  وت�صيف فرح: كّل واحدة من )الدُّ
يكون  اأن  مثل  الزبائن،  طلبات  وح�صب  ة  وق�صّ
الطلب �صبيهًا لطفلة من حيث ال�صكل وامللب�س 
اأ�صنعها  التي  م��ى(  )ال��دُّ تقت�صر  وال  والعيون. 
على اأ�صكال البنات فقط بل الرجال لهم ن�صيب 
اأي�صًا اإ�صافة اإىل اأ�صكال احليوانات اللطيفة ويف 
اأقّلدها  اأجنبية  اأعمال  تعجبني  االأحيان  بع�س 

على الفور وح�صب الطلب.
اآمنة لالأطفال

وجوه  على  الر�صم  وجتيد  ور�صامة  فنانة  الأنَّها 
متعبة  عملية  والأنَّها  التفا�صيل  باأدق  مى(  )الدُّ
التي  م��ى(  )ال��دُّ ف��رح:  ت�صتطرد  للغاية  ودقيقة 
)حياكة(  االأوىل  ن��وع��ني،  على  تكون  اأ�صنعها 
من  امل�صنوعة  القوّية  اخليوط  ا�صتخدم  وفيها 
ا�صتخدم  البداية  ويف  امللب�س  لتطريز  القطن 
هيكًل من ال�صلك كي ت�صهل حركة الدمية وميكن 
وا�صتخدام  ومت�صيطه  احل��راري  �صعرها  غ�صل 
وال  ل��لأط��ف��ال  اآم��ن��ة  بالطبع  وه��ي  ال�����ص�����ص��وار، 
مى التي  اأّما النوع االآخر من الدُّ ت�صبب احلّكة، 
بدّقة  للدمية  الوجه  ملمح  بر�صم  فيها  اأق��وم 

القما�س  األ��وان  وفيها 
��ل  وب���ال���ف���ع���ل ف��اأف�����صّ
ا���ص��ت��خ��دام االأق����لم 
الفر�صاة  بدل  للطلء 
ل���ل���ت���ل���وي���ن ب���ال���ل���ون 
اأع�صقه  الذي  االأحمر 
يكون  حتى  وال���وردي، 
اأكرث  )الدمية(  وج��ه 
زوال  ومي��ن��ع  ج���م���ااًل 

ال����ل����ون ع���ن���د ال��غ�����ص��ل 
مبرور االأيام.

مفارقات طريفة
الطريفة  امل��ف��ارق��ات  م��ن  ال��ك��ث��ري  ف��ي��ه  ع��م��ل��ي 
واجلميلة، منها على �صبيل املثال طلب مني اأحد 
التي كانت  الزبائن �صنع )دمية( ت�صبه حبيبته 
لها  م  ق��دَّ ميلدها  عيد  ويف  معه  خ�صام  على 
)الدمية( التي ت�صبهها يف كّل �صيء من ملب�س 
واك�ص�صوارات.  وو�صعتها يف �صندوق )عرو�صة( 
كنت  ل��ل��زواج،  يدها  يطلب  ب��ه  مرفق  طلب  م��ع 

فرحة جدًا الأنَّني كنت �صبب ال�صلح بينهما.
مرج�حة ال�رود

املحاكة  املراجيح  اأي�صا يف �صناعة  فرح مبدعة 
اخليوط  تلك  القوية،  )املكرامي(  خيوط  من 
غري  وه��ي  الثقيلة  االأوزان  ل  حتمُّ على  ق���ادرة 
بت�صميم  قمت  فرة  وقبل  العراق،  يف  موجودة 
وغّلفتها  ل��ل��ح��داد  واأعطيتها  م��رج��وح��ة  �صكل 
البيت  يف  بتجربتها  وقمت  و�صبغتها  ب��ال��ورود 
ه��ذه  واأك�����رث،  ك��غ��م   100 ن��ح��و  وزن  وت��ت��ح��ّم��ل 
وهي  ال��زب��ائ��ن  م��ن  الكثريين  اأعجبت  الفكرة 
حاليًا منت�صرة يف كّل مكان.  فرح عبد ال�صلم 
اأ�صكالها  بكل  م��ى(  )ال��دُّ تع�صق  �صاملة  فنانة 
وباالأخ�س  اجلميلة  الكارتونية  وال�صخ�صيات 
)رميي( والدمية الرو�صية ال�صهرية ذات العيون 
اأن ت�صنع دمية عراقية  واأمنيتها  الوا�صعة فقط 
اأو بغدادية كي تخلِّد تراثنا للأجيال القادمة عن 

طريق املج�ّصمات ال�صغرية. 
اأعمالها  فيه  قّدمْت  معر�س  يف  فرح  ا�صركت 
احلياكة  م��ن  امل�صنوعة  م��ى  ال��دُّ م��ن  الفنية 
ولديها  /بغداد  العراقية  اجلامعة  يف  والقما�س 
خدمة تو�صيل لكل اأنحاء العراق واالأردن واأملانيا.

فرح عبد ال�شالم..
تهب ال�شعادة يف 

اأُرج�حة ورود

مى عنوان فرح و�سعادة واحدى و�سائل اللعب واللهو ال �سيما لدى البنات  الدُّ
م يف اأعياد امليالد بل  ال�سغريات التي متّثل لهن اأجمل الهدايا التي ميكن اأْن تقدَّ

مى( ويع�سقها ويحتفظ بها يف  وهناك بع�ض الكبار يف�سلونها ومن مّنا ال يحّب )الدُّ
ثريا ج�ادخزانته؟

م��ى ���ش��ان��ع��ة ال��دُّ
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اإيادعطية اخلالدي
علي غني

ات�شاع دائرة الرف�س لتعديل 
قان�ن التقاعد امل�ّحد

يفرغ الدوائر من العق�ل واخلربات ويلحق 
ال�شرر مباليني امل�اطنني

اأثار تعديل قانون 
التقاعد املوّحد جداًل 
وا�سعًا يف املجتمع 
العراقي، فبينما وجد 
ترحيبًا من �سباب 
عاطلني ح�سلوا على 
وعود بتوظيفهم حمل 
نحو 250 األف حمال 
على التقاعد، فاإنَّه قوبل 
برف�ض وا�ستنكار وا�سعني 
لدى العديد من اخلرباء 
واالأكادمييني واملعنيني 
بال�ساأن العام ولدى قّطاع 
وا�سع من النواب ممن 
�سوتوا على القانون.
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بداًل من حتويلنا اإىل مواطنني عالة على املجتمع 
يبحثون بني موؤ�ص�صات الرعاية االجتماعية؟!.

م�سلحة البلد
باملوظفني  ال�صرر  يلحق  مل  القانون  اأنَّ  والواقع 
للدولة، فمن  العامة  فقط، بل حتى يف امل�صلحة 
�صيدرب املعّينني ال�صباب؟ من �صياأخذ على عاتقه 

تدريب املعلمني واملدر�صني ال�صباب ومن ومن؟
الزيادة 

اأ�صئلة تطرح نف�صها بقوة على �صانعي هذا  وثمة 
البطالة  م�صكلة  حّل  هل  للجدل،  املثري  القانون 
الدولة  بناء  يف  جديدة  م�صاكل  اإي��ج��اد  ينا�صب 
الذي  االأ�صرة  فمعيل  االجتماعي؟  وا�صتقرارها 
قبل  ع��م��ًل  اب��ن��ه  يجد  ل��ن  التقاعد  على  اأح��ي��ل 
حركة امللك التي تتطّلب االنتهاء من املعاملت 
امل�صّرع  اإىل  ي�صيء  ترقيعي  ح��ّل  التقاعدية.. 

واملوظف والعاطل عن العمل؟
اأنَّ  القانوين علي حمدان اللمي  الباحث  ي�صرح 
الزيادة يف مرتبات املتقاعدين ال ت�صمل �صريحة 
الذين  اأولئك  البع�س بل فقط  وا�صعة كما يعتقد 
بدل  م��ع  األ��ف  خم�صمئة  اإىل  رواتبهم  ت�صل  مل 
املعي�صة. يعني اأنَّ املتقاعد الذي راتبه 500 األف 
دينار يبقى كما هو ومن راتبه 499 يح�صل على 

زيادة األف دينار فقط.
بالفئة  الكبري  ال�صرر  اأحلَق  القانون  اأنَّ  والواقع   
االأعلى عطاًء وخدمة يف الدولة العراقية، و�صاوى 
متاما  الدرا�صة  يف  عاما   12 اأفنى  موظف  بني 
م��ع م��ن مل ي��در���س ي��وم��ًا، كما ���ص��اوى ب��ني حملة 
فاملوظف  خمزية  م��ف��ارق��ات  وثمة  ال�����ص��ه��ادات، 
جامعية  �صهادة  ويحمل  ع��ام��ا   20 خ��دم  ال���ذي 
ومل  يدر�س  مل  متقاعد  مع  تقريبا  راتبه  يت�صاوى 
يقم مبهام واأعمال قام بها املتقاعد االآخر، وهو 
اأنَّ امل�صاواة لي�صت عادلة هنا، فتمييز  دليل على 
اجل��ه��د وال��ع��ط��اء وال�����ص��ه��ادة وم��راع��اة ظ��روف 
يحتاجون  ومن  االأطفال  املتقاعد من حيث عدد 

اإىل رعايته ينبغي اأن حت�صر لدى امل�صّرع.
ق�صرًا  ُح���ِرَم  متقاعد  تعوي�س  ه��و  م��ا  ونت�صاءل 
العديد  اأنَّ  �صيما  ال  الفعلية؟  خدمته  اإكمال  من 
وع�صرين  خم�صة  اإىل  مثل  عامني  يحتاج  منهم 
يحتاج  وبع�صهم  املكافاأة  على  يح�صل  كي  عامًا 
التي  اإىل معّدل اخلدمة  اأعوام لي�صل  اإىل ثلثة 

يتقا�صى بها تقاعدًا، بينما يعطي القانون امتيازًا 
ملوظفني ال يحتاجون اإىل �صنوات اإ�صافية توؤثر يف 
هذا  اإىل  بحاجة  هم  من  ويحرمون  مرتباتهم 

احلّق الإكماله كي يح�صل على تقاعد!
مرحلة مظلمة

التقاعد  ولفت ال�صحفي علي دنيف املحال على 
تنتظر  التي  املعاناة  اإىل   2020-12-31 منذ 

املتقاعد بعد اإحالته وفّك ارتباطه بدائرته.
واأ�صار اإىل اأنَّه مّر �صهر منذ اإحالتي على التقاعد 
ومنذ  التقاعد،  دائ��رة  اإىل  معاملتي  ترفع  ومل 
االإقرار مّت قطع راتبي و�صلتي باجلريدة، وبقيت 
وقد تطول  اأنا موظف،  وال  اأنا متقاعد  ال  معّلقا، 
دائ��رة  يف  اأخ���رى  ة  ق�صّ لتعقبها  ة،  الق�صّ ه��ذه 
التقاعد ال اأحد يعرف نهايتها ال �صيما مع الزخم 
من  الكثري  ويخّمن  الدائرة،  هذه  على  ال�صديد 
خم�صة  ت�صتغرق  قد  االإجناز  مّدة  اأنَّ  املتقاعدين 
تقاعدي،  رات��ب  اأّول  املتقاعد  ينال  حتى  اأ�صهر 
ًا، وكان باإمكان الدولة اإبقاء  وهي مّدة طويلة جدَّ
املوظف يف دائرته ريثما تنجز معاملته فيها ويف 
بها،  �صلته  تنهي  وبعدها  نهائيًا،  التقاعد  دائرة 
فينتقل اإىل مرحلة التقاعد بداًل من اإدخاله بهذه 

املرحلة املظلمة واملوؤ�صفة.
معاملت  تنجز  ال��دول  من  العديد  اأنَّ  وال��واق��ع 
املتقاعدين قبل اأ�صهر من اإحالتهم على التقاعد 
ال  طويل  انتظار  دون  رات��ب��ه  املتقاعد  ويت�صّلم 

ُيحَتمل يف ظّل متطلبات احلياة ال�صعبة.
اإح��دى  يف  ع��ام  مدير  ���ص��ّرَب  ال�صدد  ه��ذا  ويف 
ات  وزارات الدولة من خلل من�صور تداولته من�صّ
حا�صرًا  كان  خمتلفة،  اإع��لم  وو�صائل  التوا�صل 
ُعِقَد يف وزارة املالية يف اخلام�س ع�صر  الجتماع 
اأحيلوا  الذين  روات��ب  ب�صاأن  الفائت  ال�صهر  من 
على التقاعد دون اأي تبليغ �صابق ودون اأن مينحوا 
متطلبات  ملواجهة  اآخر  عمل  عن  للبحث  فر�صة 

احلياة اليومية. 
وقال اإنَّ املوظف وهو ينتظر التقاعد، فاإنَّ فرحته 
باأنَّه يحقق  يحلم  الذي  املكافاأة  مبلغ  االأكيدة يف 
لن يح�صل  ب��ه؛  يحلم  ك��ان  ما  اأم��رًا  عن طريقه 

عليه اال بعد اأكرث من عام وعلى دفعات.
واإنَّ املواليد التي اأحيل اأ�صحابها على التقاعد لن 
ت�صل  قد  طويلة  مّدة  بعد  اال  مرتباتهم  يت�صّلموا 

القانون ظهرت خماوف جدية عربَّ  اإق��رار  وبعد 
تتمثَّل  العراقيني  امل�صوؤولني  م��ن  العديد  عنها 
ب��اإف��راغ ال��ب��لد م��ن اخل���ربات وال��ك��ف��اءات التي 
االإن�صانية  االآث���ار  عن  ف�صًل  ال��ب��لد،  حتتاجها 
بهذا  ِدمْت  �صُ كبرية  �صريحة  بها  �صتتاأثر  التي 
التظاهرات  �صغط  لتخفيف  اأُق��رَّ  ال��ذي  القرار 
ال�صبل  اأ�صهل  الإيجاد  احلكومة  من  حماولة  ويف 
لت�صغيل اخلريجني الذين تتزايد اأعدادهم بفعل 
�صوء التخطيط والف�صادين االإداري واملايل الذي 
ت�صبَّب بتحويل العراق اإىل بلد ريعي يعي�س �صكانه 

على واردات النفط فقط.  
اإنَّ الف�صاد ت�صبَّب يف غياب الروؤية لدى اأ�صحاب 
رغ��م  امل�صتقبل  ق����راءة  ع��ن  وع��ج��زه��م  ال��ق��رار 
التحذيرات التي اأطلقها اإعلميون ومفّكرون من 
اأن ال�صيا�صات املعتمدة �صوف توؤدي اإىل االنهيار 
واالقت�صادية  ال�صيا�صية  ال�صعد  خمتلف  على 
مليني  ثلثة  نحو  اأن  �صيما  ال  واالجتماعية، 
ب�صبب  مبا�صر  ب�صكل  �صيتاأثرون  فرد  األف  و600 

هذا القانون.
�سدمة 

وتقول د. ماجدة التميمي النائبة عن �صائرون: لو 
املجل�س  �صّرعها  التي  القوانني  درا�صة على  نعمل 
اأو  وحزبية  فئوية  مل�صالح  �صدرت  ��ه��ا  اأنَّ لراأينا 
ردود اأفعال مت�صرعة وهذا ال ي�صاعد على ت�صريع 

قوانني تخدم البلد.
قانون  على  الت�صويت  اأثناء  مداخلة  يف  واأك��دت 
على  اأحيلوا  الذين  املوظفني  اأنَّ  املوّحد  التقاعد 

حتّدد  طريق  خارطة  اأمامهم  و�صعوا  التقاعد 
اأ�صا�س  على  عائلتهم  وم�صتقبل  حياتهم  م�صار 

اأنَّهم �صيتقاعدون يف �صن 63 عامًا.
واأو�صحت التميمي اأّن حتديد �صّن التقاعد ب� 60 
واجبات  مع  يتوافق  ال  ق�صري،  اإج��راء  هو  عامًا 

الدولة جتاه �صعبها.
اإىل  ودفعنا  ح��دث  ال��ذي  م��ا  النائبة  وت�صاءلت 
توفري  هو  الهدف  األي�س  التقاعد،  قانون  تعديل 
الدولة؟  دوائ��ر  ت�صتوعبهم  حتى  لل�صباب  فر�س 
عن  م�صوؤولني  غري  املتقاعدين  اأنَّ  اإىل  م�صرية 
تفعيل  يف  ف�صلت  الأنَّها  احلكومات  ارتكبته  خطاأ 
يتيح  مبا  االقت�صاد  وتطوير  العراقية  ال�صناعة 

فر�صة لت�صغيل ال�صباب.
ولفتت اإىل اأنَّ العراق حتّول اإىل بلد ريعي ي�صتورد 
اأب�صط املواد التي كان البلد رائدًا يف �صناعاتها، 
يف  و���ص��واه��ا،  و"الكلنك�س"  وال��دب�����س  ك��االأل��ب��ان 
ى اإىل �صبه انهيار  اأدَّ اإ�صارة اإىل تق�صري حكومي 

للقطاعات ال�صناعية والزراعية.
لهذا  ال�صلبية  االنعكا�صات  من  التميمي  وحّذرت 
تاأثرت  الذين  باملتقاعدين  �صيدفع  الذي  القرار 
حياتهم �صلبًا ب�صببه اأن يكونوا املتظاهرين اجلدد 

يف البلد.
الدرا�صات  اأنَّ  التميمي  ماجدة  النائبة  وبّينت 
اإىل  حت��ت��اج  ال��ت��ي  االأع��م��ال  اأن  اأك����دْت  العاملية 
على  تعتمد  وال��دّق��ة  بالكفاءة  وتتمّيز  العقول 
اأ�صحاب اخلربات من �صن 60 اإىل �صبعني عامًا، 
ميكن  ال  تراكمية  بخربات  ت�صّلحْت  عقول  الأنَّها 

تعوي�صها اأو اال�صتغناء عنها.
عدد  اأنَّ  حملية  ملنظمات  اإح�صائيات  وت��وؤك��د   
األ��ف  و250  مليني  ثلثة  اإىل  ارت��ف��ع  املوظفني 
م��وّظ��ف، وق��د ق��ف��زت م��وازن��ة ال��روات��ب م��ن 43 
للعام 2020  ترليونًا  اإىل 53  لعام 2019  ترليونًا 
وهو ما يرهق كاهل الدولة التي تعتمد موازنتها 

ب�صكل �صبه كامل على ت�صدير النفط.
تظاهرة

من  ال��ع�����ص��رات  اجل����اري  ال�صهر  مطلع  وخ���رج 
مبنى  اأم���ام  بتظاهرة  التقاعد  على  امل��ح��ال��ني 
الربملان لكّن مل يكلف اأي نائب نف�صه ال�صتقبالهم، 
العلمية  ال�صهادات  حملة  من  اأغلبهم  اأنَّ  علمًا 
ولي�صوا  العراق  خدمة  يف  �صبابهم  زهرة  واأفنوا 
الدوائر  اأغرقت  التي  املقّنعة  البطالة  �صمن  من 
املحا�ص�صة  ب�صبب  املخططة  غري  بالتعيينات 

و�صراء االأ�صوات يف االنتخابات.
بدَّ  ال  التقاعد  اإنَّ  ل�"ال�صبكة":  متقاعدون  ويقول 
فيها  اأرغموا  التي  الطريقة  بهذه  لي�س  لكن  منه 
عليه بعد تعديل ال�صن القانونية، وبني املتحدثني 
من كانوا قد اقر�صوا من امل�صارف وتواجههم 
م�صكلة  اأب��رزه��ا  م��ن  لعّل  م�صكلت  جملة  االآن 
الرواتب  اأنَّ  �صيما  ال  دفعها،  وكيفية  االأق�صاط، 
مواطنيهم  مع  باملقارنة  حتى  بخ�صة  التقاعدية 
من اإقليم كرد�صتان الذي رف�س تطبيق التعديل.

�صدمته  عن  ب��اأمل  املتقاعدين  من  العديد  وع��ربَّ 
املتقاعد  ع��ام��ل  ال���ذي  املتع�ّصف  ال��ق��رار  ب��ه��ذا 
يعباأ  امل��واط��ن��ة، ومل  دائ����رة  ب���ات خ���ارج  ��ه  ك��اأنَّ
اإليهم  ينظر  ومل  املتقاعدين  بظروف  القانون 
املواليد  اأنَّ  ال��ن��واب  يفّكر  ومل  امل�صوؤولية  بعني 
غالبيتهم  يف  التقاعد  على  �صتحال  التي  االأربعة 
يف  تعليمهم  يكملون  اأوالد  ولديهم  اأم��ور  اأول��ي��اء 
ي�صكنون  اأي�صا  وغالبيتهم  وجامعات  م��دار���س 
بدالت  فاإنَّ  ال�صكن  اأزمة  وب�صبب  باالإيجار،  بيوتا 

االإيجار عالية.
خدمتهم  و�صلت  ممن  املوظفني  ع�صرات  و�صكا 
اإىل ع�صر �صنوات واأكرث ومل ي�صلوا بعد اإىل معدل 
ظلمهم  عن  التقاعد  لهم  ي�صمن  الذي  اخلدمة 
مّرتني، مّرة يف النظام ال�صابق ومّرة يف النظام 
مينحوننا  ال  مل��اذا  ذنبنا؟  ما  وت�صاءلوا  احل��ايل 
فر�صة الإكمال خدمتنا كي نح�صل على التقاعد 
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اإىل عام كامل.
اإىل  ال�����ت�����ق�����اع�����د  �������ص������رف  ي������ت������ّم  ح�����ي�����ث 

مواليد60/59/58/57 كما يلي:
- مواليد 1957 يتّم �صرف التقاعد لهم بتاريخ1 

/7 / 2020 بعد اإكمال معاملتهم.
- مواليد1958 يتّم �صرف التقاعد لهم بتاريخ

1 /11/ 2020 بعد اإكمال معاملتهم.
التقاعد لهم بتاريخ   - مواليد1959 يتّم �صرف 

2020/2/1 بعد اإكمال معاملتهم.
4- مواليد1960 يتّم �صرف التقاعد لهم بتاريخ 

1 /202/4 بعد اإكمال معاملتهم.
5- املكافاأة ت�صرف للجميع بتاريخ 1 / 6 /2021 

اإىل نهاية ال�صنة.
ويقول اخلبريالقانوين وليد ال�صامرائي: اإنَّ هذا 
وكان  متاأنية  درا�صة  ودون  ب�صرعة  اأُق��رَّ  القانون 
الهدف االأ�صا�صي منه توفري فر�س عمل لل�صباب 
ه يف الواقع جاء  اخلريجني يف دوائر الدولة، ولكنَّ
ليفرغ البلد من الكفاءات التي حتتاجها الدولة 
اأن  يتوقع  اإذ  اإعادتها،  اإىل  قبل  من  �صعت  والتي 
ناهيك  ال��ك��ف��اءات،  لهجرة  موجة  اأك��رب  ن�صهد 
عن اجلوانب التي مل يراعها هذا القانون الذي 
خ�صم ثلث �صنوات من عمر املتقاعد، ما حرم 
مكافاأة  من  ال�صنوات  هذه  اإىل  بحاجة  هم  َم��ْن 
اخلدمة ومن احل�صول على التقاعد نف�صه ممن 
اأغلب  اأنَّ  واحل��ّق  عامًا  ع�صر  خم�صة  يكملوا  مل 
مالية  التزامات  لديهم  التقاعد  على  املحالني 

وامل�صّرع  الدرا�صة  �صن  يف  طلبًا  ويعيلون  كبرية 
مل يلتفت اإىل هذا اجلانب االإن�صاين وبع�صهم مل 
يجهز نف�صه لهذا الظرف ولديه التزامات مالية 
كالقرو�س و�صواها، ثم ما ذنب هوؤالء اأن يتحّملوا 

حّل م�صكلة ال ذنب لهم فيها.
اأ�ساتذة اجلامعات 

قانون  اإنَّ  العراقية:  اجلامعات  يف  اأ�صاتذة  وقال 
حّق  غنب  ال�صيت،  �صّيئ  قانون  املوّحد  التقاعد 
التعليم  يف  والتدري�صيني  ع��ام  ب�صكل  املوظفني 
مدر�س  من  األقابهم  بكل  خا�س  ب�صكل  العايل 

م�صاعد اإىل اأ�صتاذ.
بتظاهرات  اإىل اخلروج  املتقاعدين  اآالف  ودعا   

كبرية �صّد ما و�صفوه بالقانون الظامل.
قد  الوظيفية  درجاتهم  اأنَّ  املتقاعدون  و�صّكك 
تلك  اأو  الكتلة  ه��ذه  ل�صالح  بها  الّت�صرف  يتّم 
بيع  )م��زادات(  �صمن  فيه  الف�صاد  �صيتدخل  اأو 

الوظائف.
االأكادمييني  نقابة  اإىل  �صديدًا  انتقادًا  ووجهوا 
بحّق  املجحف  ال��ق��ان��ون  لرف�س  �صعيها  ل��ع��دم 
خدمتهم  طيلة  ال�صديد  العناء  بعد  منت�صبيها 

الوظيفية.
االخت�سا�سات الطبية 

العراقية تعاين من نق�س  اأنَّ امل�صت�صفيات  ومبا 
كاالأطباء  للحياة،  املنقذة  االخت�صا�صات  يف  
اأم���را����س ال���دم )ال��ل��وك��ي��م��ي��ا( وه���و مر�س  يف 
ال�صرطان، وكذلك اأطباء القلب واأطباء جراحة 

الّت�صوهات اخللقية يف القلب، ال �صيما االأطفال 
امل�صابني به، فاإنَّ هذا القانون �صيفرغها تقريبًا 
كامل  بانهيار  َب  ويت�صبَّ االخت�صا�صات  تلك  من 

للنظام ال�صّحي.
ال�صّحة  النواب يف جلنة  وو�صف ع�صو جمل�س 
بالوقت  وه��و  املو�صوي  ج��واد  الدكتور  والبيئة 
التقاعد  ق��ان��ون  ال��ع��راق  اأط��ب��اء  نقيب  نف�صه 
مدرو�س،  وغري  عجالة  على  جاء  باأَنَّه  اجلديد 
العراق،  داخ��ل  االأط��ب��اء  ب�صريحة  حيفًا  واأوق��ع 
العدد  اإىل  يفتقر  االآن  حتى  العراق  اأنَّ  ة  خا�صّ
الكايف من االأطباء بالن�صبة للقيا�صات العاملية، 
اإذ يتطّلب بح�صب القيا�صات العاملية 16 طبيبا 
يتوفر يف  بينما  ال�صّكان  ن�صمة من  لكل 10000 
اإي  اأطباء لكل 10000 ن�صمة،  العراق حاليًا  8 
اإنَّ العراق مل يحّقق �صوى 50 باملئة من الن�صبة 

العاملية.
لبع�س  التطبيق  ا�صتثناء  رغم  املو�صوي:  وتابع 
الوقت للأطباء اال اأنَّه بعد تنفيذ قانون التقاعد 
اآالف طبيب  ث��لث��ة  م��ن  اأك���رث  ي��ك��ون  اجل��دي��د 
عراقي قد اأُحيلوا على التقاعد، مما يوؤدي اإىل 
�صرر كبري بالن�صبة للقطاع الطبي وال�صّحي اإىل 
�صة الأق�صام  جانب اإغلق بع�س املراكز املتخ�صّ
القلب واالأمرا�س ال�صرطانية ف�صل عن اإغلق 
لطلبة  بالن�صبة  العليا  الدرا�صات  اأق�صام  بع�س 
امل�صت�صفيات  بع�س  يف  اأخ���رى  واأق�����ص��ام  الطب 
مثل ق�صم االأ�صعة يف م�صت�صفى ال�صهيد ال�صدر، 

وق�صم الباطنية يف م�صت�صفى ال�صيخ زايد.

ت�سريع اجناز املعامالت
عن  ال�صباح  جيدة  نقلت  للطبع  ماثلة  واملجلة 
ان  الوطنية  التقاعد  هيئة  يف  م�صوؤول  م�صدر 
لتاأمني روات��ب  ات��خ��ذت  اج����راءات ع��دي��دة ق��د 
املتقاعدين وت�صريع املعاملت اخلا�صة باالحالة 
بينما  املعدل،  القانون  وف��ق  على  التقاعد  اىل 
امل�صمولني  من   300 نحو  روات��ب  الغاء  اعلنت 
بقانون ال�صجناء ال�صيا�صني من غري امل�صتحقني 
املعاملة  �صتنجز  الهيئة  ان  امل�صدر  وا���ص��اف 
التقاعدية بوقت ال ي�صتغرق اكرث من 24 �صاعة 
بعد ا�صتخدام منظومة الكرونية تربطها بجميع 

الفروع التابعة لها يف بغداد واملحافظات كافة.

وقار ال�شبعني، اأو لعله �شلطان ال�شيب، ك�شر الزّق وحطم 
الكاأ�س املرتعة، و�شرُبَك ل يطفئ جمرة احلزن، فباأي 

الأث�اب تقارع الدنيا، واأنت حتُث اخلطى وحيداً يف واديك 
املقفر، ل �شبيل اإىل خال�شك اإل الهجرة نح� الأم�س، 

والت�ا�شل مع )الذاكرة(، اأوفى الأوفياء واأكرم من عرفَت، 
ومع ذلك هجرتها وتعاليت عليها ون�شيتها يف عنف�انك.

الرمل من  يديك كما حّبات  العمر من بني  �صنوات  ت�صاقطت  كيف 
كلما  لعبة  احلياة  اأن  ت��دري  كنت  اأفما  غفلة،  يف  واأن��ت  طفٍل  ك��فِّ 
اإىل  بك  اأودت  للراحة  طلبًا  عندها  مر�صاتك  واألقيت  طاوعتها 
النهاية، وكاأن ال �صيء له دوام البقاء واخللود �صوى احلزن، وها قد، 
فجاأًة من دون بارقٍة وال ا�صتئذان، َوَهَن العظم وا�صتعل الراأ�س تعبًا، 
�صاخرًة  مت�صفيًة  وتقتادك  رحمتها،  عن  تتخلى  العجاف  وال�صنون 
من �صيبتك اإىل مواجع ال�صبعني.. ال نافذة اإىل فرح "رمبا" تخبئه 
ظلمة  وطريقك  طريق،  اأو  �صفة  على  ابت�صامة  وال  االأي��ام،  قابلت 
اأنت تخفي  لي�صت فاطم،  النهار، و"فاطم" التي هي  الليل ووح�صة 
حتى ا�صمها حرجًا عليها قبل اأن يكون عليك.. ا�صمها �صر ال يعرفه 
ثم  الروح،  واأ�صكنتها  العني.  م�صابيح  لها  اأوقدت  وغريك-  غريها 
الرحلة..  ومرفاأ  االأم��اين  واأوح��د  االأح��لم  اأحلى  لتكون  ا�صطفيتها 
و..  كوخك،  عن  بعيدًا  ق�صرًا  و�صكنت  درب��ك،  غري  درب��ًا  اختارت 
ومازلت بعد الذي والذي تبحث لها عن اأعذار، تقول ل�صبحك: ما 
الريح.. ال  االأمواج ومزقته  به  ب�صراع منهك ع�صفت  تفعل  ع�صاها 
ترث  ال  ما�صيك..  اإىل  العودة  �صوى  العجوز  �صيدي  يا  اأمامك  ملجاأ 
اأ�صى اخللن وال تتعب روحك، ففاطم اأق�صى من لوعة الدمع واأبعد 

من مرمى ال�صوت..
الكاأ�س  وحطم  الزّق  ك�صر  ال�صيب،  �صلطان  لعله  اأو  ال�صبعني،  وقار 
تقارع  االأث���واب  فباأي  احل��زن،  يطفئ جمرة  ال  و���ص��رُبَك  امل��رع��ة، 
اإىل  �صبيل  املقفر، ال  وادي��ك  واأن��ت حتُث اخلطى وحيدًا يف  الدنيا، 
اأوفى  والتوا�صل مع )الذاكرة(،  االأم�س،  الهجرة نحو  اإال  خل�صك 
عليها  وتعاليت  ذل��ك هجرتها  وم��ع  ع��رف��َت،  م��ن  واأك���رم  االأوف��ي��اء 
ون�صيتها يف عنفوانك، ويوم عافك اخللن واأذلتك العافية و�صعرت 
بالغربة واأنك يف ع�صر غري ع�صرك و.. وفاطم مترح يف ق�صرها 
الذهبي حتت عينيك، بعيدًا عن كوخك البارد.. فاطم التي حرجًا 
القمر  مفاتن  على  معك  تبني  كانت  احلقيقي،  ا�صمها  من  تتهرب 
بيَت االأحلم يف غابة نائية اأر�صها ماء وع�صب، و�صماوؤها حكايات 
وجنوم قبل اأن يغتال بريق االأ�صاور نقاوة عينيها فاغتالتك.. عندها 

اإال ا�صتجداء الذاكرة، جئتها ك�صري  اأيها العجوز  مل يبَق يف بيدرك 
القلب مهي�س اجلناح، تطلب �صفحها وترجو عفوها، فما رايت يف 
فوؤادها غًل وال يف مقلتيها جفوة، الأنها اأنبُل االأوفياء، وكل ما تبقى 
�صيعتها  تنزل  بها-  العهد  –على  بك  فاذا  ال�صفر،  زّوادة  من  لك 
عاودك  غادرتها  وكلما  بعودته،  بًا  مرحَّ مبقدمه،  حمتفًى  معززًا، 
حال  احلنني اىل ب�صا�صتها فتنفر اإليها، ما مّرت ليلة اإال و�صددت الرِّ
اىل م�صاربها وقد اأخذ منك ال�صوق ما ياأخذ من الع�صاق، ثم ت�صكو 
اإليها ما فعل الدهر، وكيف قطعِت "املحاذير" �ُصُبَل التوا�صل بينك 
وبني مدينتك وم�صقط راأ�صك، فما عاد �صارع الر�صيد متعة النظر، 
وال�صبايا احلاملات باجلمال هجرن �صارع النهر، واعتكف اأبو نّوا�س، 
اعتزل ال�صعر وال�صهر، وتوقف غناوؤه لل�صفراء التي ال تنزل االأحزان 
�صاحتها، وارتدْت ابنة الرافدين املدللة و�صاح اخلوف، ففي كل زقاق 
يت�صّيد �صارق اأو ملّثم اأو كامت، وعند كل مفرق طريق الفتة حتجب 
رم عليها احلب، واأنت مثل ثور احلقل تدور  عنها �صوء ال�صم�س، وحُتّ
اإذا  واأ�صلك،  اأ�صواٌر  ودونها  دونك  بغداد،  ك  اأمِّ وتدور، غريٌب عن 
دخلتها اأنكرتك واأنكرتها، ال تكاد تعرفك اأو تعرفها.. لوال اأنك ت�صمُّ 
نكهة حليبها ودفء ح�صنها، ولوال اأنها ت�صمُّ قمي�صك ورائحة الع�صق 
يجدي  ال  ذاكرتك،  ح�صرة  يف  العجوز  اأيها  اأنت  �صقيٌّ  عينيك.  يف 
بكاء االأ�صى، فتتكئ على ع�صا االنتظار، متم�صكًا باأمٍل �صعة الكون 
اأن ياأتي يوم وترجع فاطم اإىل حلمها القدمي، وتعود اأمك من غري 

اأ�صلك والحار�س وال �صّجان..

ح�شن العاين 

ن�اعم
العج�ز والذاكرة!
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العراقية  امل��راأة  جمال  ملمح  وجهها  يخت�صر 
والب�صرة  ول��دت،  حيث  بغداد،  بني  متزج  التي 
املدينة  ه��ذه  م��ن  اأم��ه��ا  تنحدر  حيث  الفيحاء 
م�صريتها  يف  عديدة  جوائز  ح��ازت  اجلنوبية، 
الفنية، لرمبا اأبرزها نيلها موؤخرًا جائزة اأف�صل 
"اأوال امل�صرحي الدويل" يف  ممثلة يف مهرجان 

البحرين عن م�صرحية "فلنة". 
"اآالء  الفنانة  التقت  العراقية"  "ال�صبكة  جملة 
جتربتها  على  ال�صوء  ي�صلط  ح���وار  يف  جنم" 

الفنية اجلديرة باالهتمام. 
اأن  اأج��ل  م��ن  اجلميلة  الفنون  معهد  دخ��ل��ِت   *
لرغبة  حتقيقًا  فنون"،  �صة  "مدرِّ ت�صبحي 
والدتك، لكنك �صرعان ما اقتحمِت عامل التمثيل 

من اأو�صع اأبوابه؟ كيف ح�صل ذلك؟
اجلميلة  الفنون  معهد  دخلت  �صحيح،  ه��ذا   -
لدي  تكن  فلم  فنانة،  اأ�صبح  اأن  اأج��ل  من  لي�س 
الفن،  جم��ال  واأدخ���ل  ممثلة  اأك��ون  اأن  يف  النية 
واأ�صبح  والدتي  رغبة  اأحقق  اأن  اأري��د  كنت  لذا 
فوجدت  امل�صرح  اأنني دخلت جمال  اإال  �صة،  مدرِّ
عاملًا �صاحرًا �صّدين اإليه بقوة وجعلني جريئة يف 
فامل�صرح  لذا  اأن كنت خجولة جدًا،  بعد  طرحي 

اأزاح اخلجل ومنحني اجلراأة.    

ر�صالتك  يف  املاج�صتري  �صهادة  على  ح�صلِت   *
اأداء املمثل(،  اللفظي والللفظي يف  )االت�صال 
ه��ذه  اإي�����ص��ال��ه��ا يف  اأردت  ال��ت��ي  ال��ر���ص��ال��ة  م��ا 

االأطروحة؟ 
هو  اأطروحتي  مو�صوع  يف  الوحيد  هّمي  كان   -
من  ���ص��وؤايل:  عن  وافية  اإجابة  على  اأح�صل  اأن 
االأكرث تاأثريًا يف اإي�صال الر�صالة من على خ�صبة 
من  �صل�صلة  وبعد  احل��وار؟  اأم  اجل�صد  امل�صرح؛ 
اإىل  و�صلت  امل�صتفي�صة  واملناق�صات  املحا�صرات 
قناعة اأن االثنني معًا، اأي اجل�صد واحلوار، يكمل 
اأحدهما االآخر يف اإي�صال الر�صالة اإىل اجلمهور.  
م�صل�صل  يف  لك  تلفزيونية  جتربة  اأول  كانت   *
)�صنوات حتت الرماد( من اإنتاج �صبكة االإعلم 

العراقي، كيف ت�صفني تلك التجربة؟
ظ��ه��ور يل يف  واأول  ن��اج��ح��ة،  ك��ان��ت جت��رب��ة   -
اأين تعلمت  اإال  التلفزيون، ورغم ارتباكي حينها 
التوجيهات  خلل  من  كثريًا  التجربة  هذه  من 
الفنانة  من  تلقيتها  التي  مة  القيِّ وامللحظات 
فار�س  الفنان  العمل  خم��رج  وم��ن  كمال  اآ�صيا 

طعمة التميمي. 
* فزِت موؤخرًا بجائزة اأف�صل ممثلة يف مهرجان 
عن  البحرين  يف  الدويل"  امل�صرحي  "اأوال 

�صتخطفني  اأنك  توقعِت  "فلنة".. هل  م�صرحية 
لقب اأف�صل ممثلة م�صرحية؟ حدثيني..

اأقدمه  ما  ك��ان  واإمن��ا  هاج�صي  الفوز  يكن  مل   -
ومدى قدرتي على االإقناع والتج�صيد هو الهاج�س 
االأكرب يف كل اأعمايل، اأما اجلوائز فتاأتي الحقًا، 
اجلمهورين  حفاوة  و�صط  حينها  �صعيدة  وكنت 

العراقي والعربي اللذين اأ�صعداين كثريًا.
* كانت لديك جتارب يف ال�صينما العراقية رغم 
)مدخل  وفيلم  الراعي(  )�صمت  كفيلم  �صّحتها 
وردي(  وفيلم )بغداد حلم  ن�صب احلرية(  اإىل 
و) كرنتينة(، اإال اأنك مل تدخلي ال�صينما العربية 
بانح�صار  لرمبا  مرتبط  املو�صوع  هل  االآن،  حتى 

الفر�س؟ 
اأمرًا  لي�س  العربية  ال�صينما  العمل يف  - مو�صوع 
كبرية  اإع��لم��ي��ة  ماكنة  اىل  يحتاج  اإذ  �صهًل، 
يف  ج��دي��دة  فنية  وج��وه  وزّج  الفنانني  لت�صويق 
هذه  منتلك  ال  ونحن  العربي،  الفني  امل��ع��رك 
الو�صائل التي من �صاأنها اإي�صال الفنان العراقي 
جهة  ومن  جهة،  من  هذا  عامليًا،  وحتى  عربيًا، 
الفر�س  بانح�صار  مرتبط  املو�صوع  ف��اإن  اأخ��رى 
ما  اإال  العراق،  خارج  للعمل  العراقيني  للفنانني 
االأجواء  لهم  توفرت  الذين  الفنانني  لبع�س  ندر 

املنا�صبة خلو�س التجربة الفنية العربية.  
*هل هناك دور معني حتلمني بتج�صيده؟

التاأريخية  االأع��م��ال  جت�صيد  اإىل  ب�صدة  اأت��وق   -
�صواء يف التلفزيون اأم يف ال�صينما وامل�صرح الأين 
عملي  يف  تاأريخي  دور  اأي  االآن  حتى  اأج�صد  مل 
العربية  لّلغة  الكبري  حبي  ع��ن  ف�صًل  الفني، 
الف�صحى، ما جعلني اأحب تلك االأدوار املرتبطة 

بالتاأريخ.   
بك  ملت�صق  )�صعدية(  ا�صم  اأن  يبدو  ما  على   *
"الفندق"  م�صل�صل  يف  �صاهدناك  فقد  فنيًا، 
"�صمت  فيلم  يف  اأي�����ص��ًا  وت��ك��رر  ذات���ه  ب��اال���ص��م 
الراعي".. هل كان االأمر �صدفة اأم اأنه مق�صود؟ 
يف  )�صعدية(  ا�صم  تكرر  فقد  �صحيح،  ه��ذا   -
اأدواري الفنية، مل يكن االأمر مق�صودًا بل حم�س 
�صدفة، على الرغم من اأن دوري يف فيلم )�صمت 
الراعي( مل ي�صاهده اجلمهور العراقي كثريًا الأنه 
كان من ح�صة املهرجانات، وعر�س الفيلم مرة 

واحدة يف امل�صرح الوطني. 

اآلء   ال���ف���ن���ان���ة
ل� )ال�شبكة(: جنم
ل� مل اأكن فنانة 
لكنُت بّقالة!    

ل اأمتلك املهارة يف 
ت�ش�يق نف�شي، وعالقاتي 

حمدودة جداً

 لهذا ال�شبب يعتقد
 البع�س باأنني فنانة م�شرح 

فقط 

فنانة من طراز خا�ض، ا�ستطاعت يف وقت وجيز اأن تت�سدر واجهة 
امل�سهد الدرامي وامل�سرحي العراقي على نحو الفت للنظر. رغم ابتعادها 

عن االأ�سواء وو�سائل االإعالم املختلفة، اإال اأنها مل تبتعد عن طموحها 
ح�ار: اأحمد �شمي�شمالفني و�سعيها الدوؤوب واإ�سرارها على النجاح يف كل عمل تخو�سه،

ت�ش�ير واأزياء ومكياج: دار �شبعاد 
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نرمني املفتي

فنجان حمبة

الف�شائيات خا�شة وو�شائل العالم 
الخرى عامة ومن بينها م�اقع الت�ا�شل 

الجتماعي هي القناة ال�حيدة تقريبا 
لي�شال �ش�ت املتظاهرين اىل احلك�مة 
وبالعك�س، فاأننا مرغم�ن نعتقد ان هذا 

ت�ش�ي�س امل�قف خمطط له ويتم تنفيذه 
لإدامة الف��شى

الإرهاب الإعالمي

كنت قد كتبت يف احلّيز نف�صه يف العدد املا�صي عن 
للحديث  ب��اأن  املقال  وانهيت  التقاعد  قانون  تعديل 
بقية، يف العدد احلايل، امللف والكاريكاتري  يتناوالن 
بها  افكر  كنت  التي  امللحظات  بكل  ذاته  املو�صوع 
�صيكون مقايل يف  لذا  التي ق�صدتها،  )البقية(  اي 
وعربية  عراقية  خا�صة  ف�صائيات  عن  العدد  هذا 
العراق  لعبت وم�صتمرة مبقدرات  لكنها  ا�صميها  لن 
او  ا�صحابها  اج��ن��دات  تنفيذ  م��ن  غالبا  ومتكنت 

مموليها ان كانوا رجال اعمال او دول.
االره���اب  ع��ن  ا���ص��ت��ط��لع��ني  كتبت  وان  يل  �صبق 
االعلمي املوجه �صد العراق والذي �صاهم بارتفاع 
العمليات  ثم  وم��ن  عنف  واعمال  الطائفية  النربة 
االرهابية، بدا هذا االرهاب االعلمي وا�صحا منذ 
على  حتث  ف�صائية  فهناك  التظاهرات،  ب��داأت  ان 
�صد  حتر�س  واخ��رى  يجري  مبا  وتبالغ  اال�صتمرار 

املتظاهرين وثالثة ت�صوه احلقائق.
بدون  بثه  مت  العربية،  الف�صائيات  الح��دى  خرب  يف 
�صاحة  من  م�صعفتني  " خطف  املذيعة  قراأت  �صور، 
عليهما"  االعتداء  بعد  �صراحهما  واطلق  التحرير 

وانتهى اخلرب.
ان  �صيما  وال  عليهما(  )االعتداء  حتت  خطا  وا�صع 
امل�صاهد �صيفكر فورا يف االعتداء اجلن�صي وبالتايل 
�صيعتقد باأن غالبية الفتيات والطالبات يف ال�صاحات 
قد مت االعتداء عليهن جن�صيا ويتم ت�صويه �صمعتهن، 
علما باأنني ات�صلت بنا�صطة كانت طوال ذلك اليوم 
)26 كانون الثاين( يف �صاحة التحرير واكدت عدم 

خطف او اعتقال اي نا�صط او م�صعفة.
االقل  يف  بعينه  نا�صطا  ت�صت�صيف  اخ��رى  وف�صايئة 
التظاهرات  ب���داأت  ان  منذ  واي�صا  ا�صبوعيا  م��رة 
اي�صالها  يحاول  التي  ر�صالته  تكون  م��رة  كل  ويف 
بت�صوي�س  با�صرار  يقوم  اي  خمتلفة،  احلكومة  اىل 

يف  م�صتمر  نا�صط  م��ن  ا�صتف�صرت  وح��ني  ال��روؤي��ة، 
�صاحة التحرير ان كان يعرفه لين�صحه بالكف عن 
ت�صريحاته املتناق�صة، قال باأنه مل ياأت اىل ال�صاحة 

بتاتا!
عامة  االخرى  االعلم  وو�صائل  خا�صة  الف�صائيات 
القناة  هي  االجتماعي  التوا�صل  مواقع  بينها  ومن 
اىل  املتظاهرين  �صوت  الي�صال  تقريبا  الوحيدة 
ان  نعتقد  ان  مرغمون  فاإننا  وبالعك�س،  احلكومة 
الإدام��ة  تنفيذه  ويتم  ل��ه  خمطط  امل��وق��ف  ت�صوي�س 
وامن��ا  املتظاهرين   فقط  لي�س  واإت��ع��اب  الفو�صى 
مع  واخلا�صة  العامة  امل�صالح  وايقاف  كله  ال�صعب 
اكانوا  �صواء  �صباب  دم��اء  الدماء،  نزيف  ا�صتمرار 
ال  وال��ت��ي  االم��ن��ي��ة  ال��ق��وى  عنا�صر  اأم  متظاهرين 
يهتم بها ا�صحاب هذه الف�صائيات او مديروها وال 
بطل  ابنها  ترى  ان  كانت حتلم  التي  ب��االأم  يفكرون 

حياة وياأتيها مرغمًا �صهيدًا بطًل.
عن  بالتوقف  هذه  مثل  ف�صائيات  اطالب  لن  قطعا 
االرهاب االعلمي الذي يرتكبونه عن �صبق ا�صرار 
وتر�صد �صد العراق، لكنني اآمل ان ينتبه امل�صاهدون 
التوا�صل  مواقع  على  املدونني   وال�صيما  واملتابعون، 
االجتماعي  وال اق�صد كلهم الأن بينهم ان مل يبتكروا 
اخبار هذه  يتداولون  فانهم  اي�صا  ت�صوي�س  ا�صاعات 

الف�صائيات ، عدا هذه االأمنية، ال املك حًل!

اأو  االأق�صاء  اإىل  تعر�صت  هل  �صراحة..  بكل   *
التهمي�س يف الو�صط الفني؟

هذا  يف  الفني  الو�صط  اأظلم  اأن  اأ�صتطيع  ال   -
ال�صدد، اإال اأنني ك�صولة بع�س ال�صيء وال اأمتلك 
حم��دودة  وعلقاتي  نف�صي،  ت�صويق  يف  املهارة 
الت�صويق  ه��و���س  ع��ن  بعيدة  جت��دين  ل��ذا  ج���دًا، 

واالإعلن.
* ملحمك ممزوجة، بغدادية ب�صرية، هل مرّد 

ذلك اإىل والدتك الب�صرية؟
الب�صرة  حمافظة  من  تنحدر  والدتي  نعم،   -
لذا  عظيمة،  حب  ق�صة  بعد  بوالدي  وارتبطت 
الب�صرة وحلوة  ملحمي ممزوجة بني ملوحة 

بغداد اجلميلة.     
* هل توؤيدين الراأي القائل اإن الفنانة اآالء جنم 
تبدع كثريًا يف امل�صرح بتعابريها وتقا�صيم وجهها 

وكاأنها فنانة م�صرح فقط؟ 
اأن  يجب  ال��ف��ن��ان  ي�صتفزين!  ال�����ص��وؤال  ه��ذا   -
�صواء  ا�صتثناء،  بدون  الفنون  اأنواع  جميع  يجيد 
اأن  اإال  وامل�صرح،  التلفزيون  يف  اأم  ال�صينما  يف 
�صببه،  فنانة م�صرح فقط لرمبا  باأنني  االعتقاد 
اأي��دي  على  ترّبت  م�صرحية  كانت  بداياتي  اأن 
هيثم  وال��راح��ل��ون   امل�صرحيني  الفنانني  كبار 
الطائي  وامتثال  العزاوي  وبا�صم  ال��رزاق  عبد 
والراحلني عبد اخلالق املختار، و �صامي عبد 
منهم  ا�صتفدت  االأ�صاتذة  ه��وؤالء  احلميد،  
جمال  يف  ق��وي  اأ�صا�س  ل��دي  فاأ�صبح  كثريًا 
وا�صحة  ب�صمة  ل��دي  واأ�صبحت  امل�صرح 
وج��ي��دة يف ال��ع��م��ل امل�����ص��رح��ي اأك����رث من 

التلفزيون وال�صينما. 
يف  م�صرحيًا  عر�صًا  م��وؤخ��رًا  قدمِت   *
حم��اف��ظ��ة ك��رك��وك م��ع جم��م��وع��ة من 
الفنانني.. حدثيني عن هذا العر�س؟

ج��ادًا  م�صرحيًا  عر�صًا  ق��دم��ت   -
ا�صمه )احلاّفة(، حاز على املركز 

االأول يف كركوك. امل�صرحية كانت �صمن الن�صاط 
من  وهي  كركوك،  ملهرجان  امل�صرحي  املدر�صي 
خ�صر  الدكتور  واإخ��راج  احلربي  عبا�س  تاأليف 
عبد خ�صري. ج�صدت يف العمل �صخ�صية البنت 
االجتماعية  الظروف  من  تعاين  التي  )عناية( 

ال�صعبة املحيطة بها.     
ي�صتهلك  اأاّل  الفنان  على  يجب  ه��ل  ب��راأي��ك   *
الفنية  ب��االأع��م��ال  ك��ث��ريًا  التلفزيون  يف  ظ��ه��وره 
املختلفة كالذي ح�صل يف �صهر رم�صان املا�صي 

مثًل؟ 
اأن  مبعنى  للفنان،  اجلمهور  ي�صتاق  اأن  اأح��ب   -
يكرر  وااّل  املقدمة  و�صخ�صياته  اأدواره  يف  ينوع 
ظهوره بال�صخ�صيات نف�صها، واأن يكون متجددًا 

ومتنوعًا باأدائه. 
 * هل تخ�صني الف�صل؟

- اأخ�صى الف�صل حتمًا، وبالتايل جتدين حذرة يف 
اختياراتي الفنية. 

* لو مل تدخلي جمال الفن فاأين كنت �صتتجهني؟
اأجته  اأن  وكان ميكن  الت�صميم،  اأعمال  اأحب   -

لت�صميم االأزياء اأو للعمل يف البقالة! 
- ملاذا البقالة؟ 

- الأين اأحب روؤية الكثري من النا�س وال�صخ�صيات 
للميزان  والأن  معهم  واحلديث  العمل  مكان  يف 

�صحرًا خا�صًا.
*  هل لديك خطوط حمر يف عملك الفني؟

غري  ال�صخ�صيات  جت�صيد  اأجتنب  مثًل  نعم،   -
املوؤثرة، كما اأجتنب جت�صيد �صخ�صيات م�صتفزة  
غري  للأ�صياء  الرويج  واأي�صًا  العراقي،  للمتلقي 
واالإيحاءات  االإغراء  اأدوار  عن  واأبتعد  ال�صحية 

املبتذلة.
* اأي عمل تعدينه ب�صمتك الفنية املميزة؟ 

الراعي(،  )�صمت  و  )كرنتينة(  ال�صينما  يف   -
ال���ورد(   )دن��ي��ا  فم�صل�صلي  التلفزيون  يف  اأم���ا 

و)الفندق(. 
  * قلت ذات مرة "ال اأحب اأن ين�صحني اأحد" 

مبعنى اإنك ال تتقبلني الن�صيحة.. ملاذا؟
-  لي�س كذلك، بل ال اأتقبل الن�صيحة "القبيحة" 
اأو الن�صيحة املبنية على وجهة نظر واحدة، لذا 
يف  �صببًا  اأك��ون  ال  لكي  اأح��دًا  اأن�صح  اأن  اأجتنب 

اإزعاجه من حيث ال اأدري.  

 اأخ�شى الف�شل ول اأتقبل 
الن�شيحة القبيحة! 



امل�صريون  املنتجون  اعتمد  االأخرية  االآونة  يف 
اأنظار  جل��ذب  عامليني  ممثلني  اإ���ص��راك  على 

اجلمهور لهذه االأفلم ولزيادة االإيرادات. 
حرب كرم�ز وكازبالنكا

ا�صتهر  ال��ذي  اأدك��ن��ز،  �صكوت  العاملي  الفنان 
املنتج  اأ�صركه  االآك�صن،  �صخ�صيات  بتج�صيد 
فيلم  فى  ميمى  بير  واملخرج  ال�صبكى  حممد 
م�صريني  جن��وم  مب�صاركة  ك��رم��وز(  )ح��رب 
ال����رازق،  ك�����رارة، وغ����ادة ع��ب��د  اأم���ري  منهم 

حول  اأحداثه  وت��دور  وروجينا،  ف��وؤاد،  وبيومى 
اجلرنال  يدعى  امل�صرية  ال�صرطة  يف  �صابط 
كرموز  فى حي  ي�صكن  الذي  امل�صري،  يو�صف 
اإىل  الفيلم  اأح����داث  وت��ع��ود  ب��االإ���ص��ك��ن��دري��ة. 
اإّبان  ثورة 1952  قبل  ف��اروق  امللك  عهد حكم 
االحتلل االإجنليزي مل�صر. حقق الفيلم اأعلى 
فى  وذلك  امل�صرية،  ال�صينما  فى  يومي  اإي��راد 
فى  العامليني  النجوم  اإ���ص��راك  جت��ارب  اأوىل 

ال�صينما امل�صرية.

كانت  ك��رارة  اأم��ري  للفنان  االأخ���رى  امل�صاركة 
ال�صهري  اأرج��ن��ت�����س  خ��ال��د  ال��رك��ي  املمثل  م��ع 
�صليمان يف فيلم كازبلنكا، بطولة  بال�صلطان 
عبد  ودالل  خياط  وبا�صم  عادل  لغادة  الفيلم 

العزيز.
ج�ن �شينا.. التجربة املك�شيكية:

املفر�س  من  كان  �صينا  جون  امل�صارعة  بطل 
اأن يكون اأحد اأبطال الفيلم امل�صرى "التجربة 
القل،  ح�صني  اإنتاج  من  الفيلم  املك�صيكية"، 

وتاأليف حممود حمدان، وحممد حمرز، ومن 
واملك�صيك،  م�صر  بني  ت�صويره  يتم  اأن  املقرر 
فى  جميعها  �صتكون  �صينا  جون  م�صاهد  ولكن 

م�صر.
بيل�ت�شي وبانديرا�س

على  مقبلة  االإي��ط��ال��ي��ة  احل�����ص��ن��اء  اأن  ي��ب��دو 
تخو�س  وه��ي  العربية  ال�صينما  يف  امل�صاركة 
اأن  اذ  امل�صرية،  ال�صينما  يف  جتاربها  اأوىل 
ال�صبكي جنح يف توقيع  املنتج امل�صري حممد 

مبلغ  ع��ل��ى  مونيكا  وح�صلت  م��ع��ه��ا،  ال��ع��ق��د 
يف  امل�صاركة  مقابل  اأمريكي  دوالر  األ��ف   500
االإيطالية  النجمة  وا�صتثمرت  م�صري،  فيلم 
يف  وجودها  فر�صة  بيلوت�صي  مونيكا  احل�صناء 
للمخرجة  فيلم  يف  م�صاهدها  لت�صوير  تون�س 
كوثر بن هنية، فزارت متحف م�صمم االأزياء 
�صيدي  �صاحية  يف  علية  ال��دي��ن  ع��ز  العاملي 
الكت�صاف  �صياحية  بجولة  وق��ام��ت  بو�صعيد، 
الجئ  ة  ق�صّ يتناول  املذكور  الفيلم  املنطقة. 

�صوري يعي�س يف خميمات اللجئني يف بريوت، 
يف  ي�صاعده  اأمريكيًا  فنانًا  طريقه  يف  ويلتقي 

اخلروج من دائرة الفقر والتهمي�س. 
املفاو�صات على قدم  اأخ��رى، جتري  من جهة 
و�صاق مع النجم اأنطونيو بانديرا�س للم�صاركة 
 )Off Road( يف فيلم عربي عاملي ا�صمه
ومن اأبطاله ظافر العابدين ومى عمر، والفيلم 
اآك�صن  فيلم  وه��و  طلباين،  دك��ت��ور  اإن��ت��اج  م��ن 

باللغتني العربية واالإجنليزية.

مل يكن ا�سرتاك املمثلني االأجانب يف ال�سينما امل�سرية وليد اليوم، اإذ �سبق للمخرج 
يو�سف �ساهني اال�ستعانة مبمثلني عدة للم�ساركة يف فيلمني من اأفالمه هما "وداعًا 

بونابرت" 1985، الذي ا�سرتك فيه املمثالن مي�سيل بيكويل وباتري�ض �سريو، والفيلم 
االآخر هو "اليوم ال�ساد�ض" 1986، مب�ساركة الفنانة داليدا.

ب����ع����د ����ش���ي���ن���ا واك������دن������ز،
اإعداد: ال�شبكة العراقية

يف ال�شينما امل�شرية

بيل�ت�شي
وباندريا�س
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االإ�سادة بال�سعب العراقي )املوّقر( واجبة علينا، كونه قدم للفكر االإن�ساين 
العديد من االإبداعات احل�سارية، وهبها العراقيون لالإن�سانية دون مقابل، 

فال�سعب العراقي �سعب احلب وال�سالم، الذي اأنار عتمة الفكر احل�ساري على 
مر التاأريخ.  كان ملجلة "ال�سبكة العراقية" حوار مع الباحث االأ�ستاذ يف 

تاريخ الفن واحل�سارة الدكتور زهري �ساحب:

 

�شاحب
ح�شارتنا ذات تاأثري حي�ي 
يف الفن العاملي املعا�شر

 ل� "ال�شبكة":

زهريالباحث الدكت�ر

احل�صارة  حققته  ال��ذي  التفوق  �صر  ماهو   *
ي�صهده  ال��ذي  احل�����ص��ارات  ح��وار  يف  العراقية 

الفكر املعا�صر؟
-التّفت كثري من احل�صارات حول نف�صها األف 
مرة، دون اأن جتد لها مكانًا يف حوار احل�صارات 
ال�صاخن الذي ي�صهده الفكر املعا�صر، با�صتثناء 
احل�صارة العراقية التي اأحرزت ق�صب ال�صبق؛ 
بو�صع اللبنات االأوىل يف تاريخ الفكر االإن�صاين، 
االإقرار  اإىل  ميلهم  املخت�صني  لذلك غلب على 
بجماليات اإبداعات تلك احل�صارة، مع الت�صليم 
التقاليد  من  بو�صفها  ال��ذات  قائمة  بوجودها 

الفنية الكربى يف تاأريخ الفكر احل�صاري.
تفرد

احل�صارة  اأن  الثقافية  اإ�صداراتكم  يف  *قراأنا 
العراقية تتميز ب�صفة )التفرد(، ماذا تق�صد 

بذلك؟
- احل�����ص��ارة ال��ع��راق��ي��ة ح�����ص��ارة م��ت��ف��ردة يف 
من  غريها  ت�صبه  ال  كونها  الفنية،  اإبداعاتها 
التي  العني،  فبا�صتطاعة  االأخرى،  احل�صارات 
جتيد الب�صر والب�صرية، اأن تنتقي االإبداعات 
يف  الفنية  االأع��م��ال  جمهرة  بني  من  العراقية 
متاحف العامل االأنيقة، كونها متعالقة ومتداخلة 
الطبيعية،  بيئتها  ب�صورة حيوية مع �صغوطات 
يف  املتوافرة  اخلامات  من  روائعها  �صكلت  اإذ 
اأ�صكالها  واأبدعت  املعطاء،  الطيبة  البيئة  تلك 
اال�صتعارات  من  منظومة  �صورة  على  الرمزية 
البيئة من مفردات  تلك  يتوافر يف  الذكية مبا 
طبيعية، لذلك فهي تعلن عن عراقتها يف اأعمق 
ب�صورة  م�صّكلة  الأنها  �صعوبة،  االإب��داع  مناطق 
التي  احل�صاري،  فكرها  مهيمنات  مع  حيوية 
اأبدعها الفنانون الرائعون يف الو�صط املنا�صب 
وبني  منهم،  لكل  الواعية  الذاتية  احلرية  بني 
اجل��وه��ر االأخ��لق��ي ال��ع��ام، ال���ذي مييز رقي 
الرافدين عرب  اأر�س  ل�صعب  اجلمالية  الذائقة 

تاريخ الفكر اجلمايل االإن�صاين.
حتديث وجتدد

التحول من  العراقية ب�صفة  *تتميز احل�صارة 
ال�صفة  تلك  تو�صيح  اآخر، هل ميكن  اإىل  حال 

احل�صارية؟
- ل��ع��ل اأه���م م��ا مي��ي��ز)ب��ن��ي��ة( ال��ف��ن يف ب��لد 

ال���راف���دي���ن، ه���ي ���ص��م��ة )ال���ت���ح���ول( امل��ت��اأت��ي 
الع�صور  ع��رب  الفنية  االأ���ص��ال��ي��ب  ح���راك  م��ن 
اأ�صلوب  ي�صتقر  اأن  فما  املختلفة،  احل�صارية 
لطابعه  الفنية  االإب���داع���ات  وي��ط��وع  خ��ا���س، 
حمله  ليحل  للتدهور،  يتعر�س  فاإنه  اخلا�س، 
اأ�صلوب اآخر يوحد االأ�صكال بنظم من العلقات 
وم��راع��اة  ب���ه،  اخل��ا���ص��ة  اجل��دي��دة  ال�صكلية 
االأح��ي��ان  معظم  يف  املت�صفة  ال��ت��ح��والت  تلك 
حتول  ه��و  والن�صاطية،  وال��ت��ج��دد  بالتحديث 
حال  م��ن  ال��ف��ن  بنية  يف  ال�صاغطة  ال��ع��وام��ل 
ال��ذي ي�صجعنا  االأم���ر  اآخ��ر ج��دي��د،  اإىل ح��ال 
االأ�صاليب  بتحوالت  التحوالت  تلك  ت�صبيه  على 
الفنية يف ع�صر احلداثة، وذلك هو �صر عظمة 
الفكر  حركة  يف  وروعتها  العراقية  احل�صارة 

احل�صاري.
ازدهار الفن�ن

يف  العراقية  احل�صارة  و�صفكم  م��ربرات  *ما 
كتابكم باأنها ح�صارة القانون؟

العراقية  املتحرك يف احل�صارة  الفكر  اأوىل   -
اإ�صكالياته  يف  فبحث  اهتمامه،  جّل  االإن�صان 
امل��ادي��ة وال��روح��ي��ة ع��ل��ى ح��د ���ص��واء، معتربًا 
قيم  اأعلى  النبيلة  االإن�صانية  والقيم  االإن�صان 
احل�صارة  وجها  هما  والفن  فالقانون  الوجود، 
العراقية املتقدمة، اإذ اأن ن�صج القانون و�صمته 
ازده��ار  اآليات  يفعل  اأن  �صاأنه  من  االإن�صانية 

الفنون وتطورها ب�صورة مت�صارعة.
ح�شارة املعرفة

العراقية  احل�صارة  و�صف  على  *اإ���ص��رارك��م 
باأنها تكوين معريف.. ما مربراته؟

- ي��ح��ت��ف��ل ال���ع���امل ك���ل ح���ني ب��ذل��ك ال��ك��ات��ب 
الق�صية  ت��ل��ك  ان��ت��ق��ى  ال����ذي  )ال����ربك����اين( 
مثلث،  �صكل  اإىل  مقدمتها  واأح���ال  اخل��ال��دة، 
اأول  فاأبدع  الطني،  �صطح  على  بخفة  والم�صها 
حرف جمرد، ال�صيء فيه �صوى �صكل امل�صمار، 
تركيبها،  واإع��ادة  امل�صامري  اأ�صكال  وبتحريك 
ولدت األف علمة وع�صرة اآالف مدلول، ال�صك 
اأن العملية خارقة، اأ�صبه بامل�صي على حبل معلق 
يف الهواء، اأو القفز من خلل حلقة نارية، حقًا 
املهمة  االإجن��ازات  بوؤرة  الرافدين  اأر�س  كانت 

يف تاريخ الفكر االإن�صاين.
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القان�ن الأول
التي  احل�����ص��ارة  �صاحبة  ال��راف��دي��ن  اأر����س   *
تاريخ  يف  الدميقراطية  االأنظمة  اأول  �صهدت 

الفكر االإن�صاين، ما ال�صر يف ذلك؟
- يف بلد �صومر ن�صاأ اأول النظم الدميقراطية 
يف الفكر االإن�صاين، ففي املدن ال�صومرية كانت 
الت�صريعية  والق�صايا  العليا  ال�صيا�صية  ال�صلطة 
وينتخب  وال�صيوخ،  ال�صباب  هما  جمل�صني  بيد 
حرية  اأن  اإال  ال�صعب،  م��ن  ع��ادة  اأع�صاوؤهما 
االأف��راد مل تكن مطلقة يف كل االأح��وال، واإمنا 
اإذ حفظت حقوق  القانون،  ت�صري �صمن حدود 
ال�صرائع  م��ن  طويلة  �صل�صة  �صمن  املواطنني 
)جلجام�س(  ع��زم  ذل��ك  وب��ره��ان  القانونية، 
البعيد  ب�صفرهم  القيام  )اأنكيدو(  و�صديقه 

لقتل )خمبابا( حار�س غابة االأرز.
املدينة املعا�شرة

العراقية  احل�صارة  اأن  كتاباتكم  يف  *ذك��رمت 
كانت ح�صارة املدن اجلميلة، واأهمها بابل، من 

اأين جاءت تلك املدن بهذا ال�صحر واجلمال؟
ب���اب���ل يف ع�����ص��ر امل��ل��ك  اأ���ص��ح��ت م��دي��ن��ة   -
اأكرب  الثاين )604-562ق م(،  )نبوخذن�صر( 

مدينة يف العامل القدمي، اإذ بلغ حميطها زهاء 
مر  مليني  ع�صرة  نحو  وم�صاحتها  18ك���م، 
مربع، وبلغ عدد �صكانها ربع مليون ن�صمة، وهي 
م�صتطيلة ال�صكل تقريبًا، يخرقها نهر الفرات 
ويق�صمها اإىل ق�صمني، ق�صم �صرقي وهو االأقدم 
وبرجها  املدينة  معابد  فيه  تقع  اإذ  واالأه���م 
املدرج وق�صور امللوك، اأما الق�صم الغربي فهو 
االأحدث ويقع فيه القليل من االأبنية الر�صمية، 
ذات  ج�صور  بثلثة  امل��دي��ن��ة  ق�صما  وي��رت��ب��ط 

دعائم حجرية.
مزودين  �صخمني  ب�صورين  املدينة  اأحيطت 
احلاجة،  عند  عنها  للدفاع  دفاعية  ب��اأب��راج 
على  متقدمًا  ح�صريًا  تنظيمًا  املدينة  ونظمت 
وفق نظام لوحة ال�صطرجن، يتميز مبنظومة من 
ال�صوارع العري�صة املتعامدة التي تنتهي ببوابات 
الن�صو�س  يف  وردت  فقد  الرئي�صة،  املدينة 
امل�صمارية البابلية اأ�صماء ثمانية �صوارع مهمة، 
الثمان،  باإحدى بوابات املدينة  ينتهي كل منها 
اأرب��ع��ة  واإىل ه���ذه ال�����ص��وارع ال��ك��ربى، ه��ن��اك 
وع�صرون �صارعًا ثانويًا، و�صميت كل بوابة وكل 
�صارع با�صم معبد االإله الذي يقع بالقرب منها، 

اإ�صافة اإىل ذلك هناك �صارعان خا�صان باإقامة 
االحتفاالت الوطنية وم�صرية اجلند.

مدينة املعارف
*هل حددت احل�صارة العراقية معرفتها �صمن 
اإىل  تعدتها  اأم  املعروفة،  العراق  حدود خارطة 

اأقاليم ودول اأخرى؟
- مل تتحدد احل�صارة 
ال���ع���راق���ي���ة ب���ح���دود 
العراق اجلغرافية، بل 
وا�صحًا  اأثرها  تركت 
احل�������������ص������ارات  يف 
امل��ج��اورة،  االإقليمية 
يف  اأث��ره��ا  تركت  فقد 
يف  وال���ف���ن���ون  االأدب 
امل���ن���اط���ق اجل��ن��وب��ي��ة 
االأرا�صي  من  الغربية 
واخلليج  االإي���ران���ي���ة، 
ال����ع����رب����ي، وج���ن���وب 
ت��رك��ي��ا، وب����لد ال�����ص��ام، ف��ك��ان��ت م��و���ص��وع��ات 
جمال  املتنوعة  وفنونها  االأدب��ي��ة  االإب���داع���ات 
امل��ج��اورة،  احل�صارات  تلك  يف  النا�س  ت��داول 
العامل  زعيمة  االآ�صورية  االإمرباطورية  وكانت 
ال�صرقي، وكتابتها امل�صمارية هي لغة املرا�صلت 
الدولية، ويف عهد حمورابي، رجل القانون االول 
الثاين،  ن�صر  ونبوخذ  االإن�صاين،  التاريخ  يف 
دور  وفيها  العاملية،  الثقافة  مركز  بابل  كانت 

العلم التي تدر�س العلوم املتنوعة.
يف  لها  اأث���رًا  العراقية  احل�صارة  تركت  هل   *

الفن املعا�صر؟
- تعد احل�صارة العراقية ذات تاأثري حيوي يف 
الفن العراقي املعا�صر، والفن العاملي املعا�صر 
مع  �صكلية  مقربات  لها  اأ�ص�صت  اإذ  ك��ذل��ك، 
الفن  ع��اد  امل��ت��ن��وع��ة، فقد  اأح��داث��ه  اأ���ص��ال��ي��ب 
يف  املعرفية  احلفريات  اإج���راء  اإىل  املعا�صر 
الفنية  �صورها  من  كثريًا  فا�صتعار  اإبداعاتها، 
اأن اأخرجها ب�صريورة  واأ�صكالها الرمزية، بعد 
املعا�صرة،  اجلمالية  الذائقة  مع  تتفق  جديدة 
حقًا كانت اأر�س الرافدين مهبط االإلهام االأول، 
الذي نقل احل�صارة االإن�صانية من عتمة اجلهل 

اإىل نور املعرفة الو�صاء.
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جمعة الالمي 

ذاكرة امل�شتقبل
 دكتات�ر ت�شاريل ت�شابلن !

فّرخ اأدولف هتلر ُن�صخًا من �صخ�صيته الدكتاتورية 
يف اأملانيا وخارجها. وكذلك فعل رديفه و�صبيهه بنيتو 
"الدكتاتور"  يزال  ال  يومنا هذا،  واإىل  مو�صوليني. 
كثرية  �صخ�صيات  يف  وثقافيًا،  �صيا�صيًا  يتنا�صخ، 
والدكتاتور  وال�صلطة.  وال�صوق  االأ���ص��رة  يف  نراها 
"امل�صتن�صخ" لي�س مثل الدكتاتور "االأ�صلي"، فاالأول 
يت�صرف كما لو اأنه قدٌر م�صلط على رقاب العباد، 
بامليثولوجيا  ي�صتنجد  ذل��ك  اأج���ل  وم��ن  م�صبقًا. 
وامل�صعوذين،  وال��ع��ّراف��ات  واخل��راف��ات  وال��ت��اري��خ 
وباأجهزة ا�صتخبارية قاتلة، ويرا�صف مع املثقفني 

والكّتاب واالإعلميني.
 اأمل يفعل ذلك هتلر ومو�صوليني؟

يريد  "االأ�صلي"،  هوالدكتاتور  الذي  هتلر،  وهذا، 
اجلن�صية  ع��لق��ات��ه  يف  حتى  "االأول"،  ي��ك��ون  اأن 
هتلر  علقة  اإىل  م��ث��ًل،  ان��ظ��روا،  مع�صوقته.  م��ع 
انتحارها معه، �صبقه  اإن  اإيفا براون.  الغرامية مع 
االنتحار  عملية  يف  "االأول"  هو  كان  الدكتاتور  اأن 
"امل�صتن�صخ" فهو  الدكتاتور   اأما  اأي�صًا.  اجلماعي 
فياأخذ  "االأ�صلي"،  الدكتاتور  �صحية  يكون  دائمًا 
باملثقفني  نف�صه  فيحيط  احل��ي��اة،  يف  �صلوكه  عنه 
واالأدب����اء واالإع��لم��ي��ني. لكن ه���وؤالء ���ص��رع��ان ما 
ون عنه، بعد اأن يكت�صفوا اأنه م�صّوه، واإرهابي،  ينف�صّ
"الدكتاتور"  يو�صخ  ال  بعمليات  ويقوم  وع���دواين، 
والدكتاتو"امل�صتن�صخ"  باقرافها.  يديه  االأ�صلي 
اأدبية،  ثقافية،  ملهاّم  يت�صدى  "�صيا�صي"  غالبًا 

فكرية، واإعلمية. وهو يت�صاطر مع التابعني له، اأو 
يوهمهم  لكي  باك،  وال�صِّ املكائد  لهم  يحوك  الذين 

وغريهم، باأنه "اأ�صيل" يف كل �صيء.
�صنع   العظيم"،  "الدكتاتور  ال�صهري:  فيلمه  يف 
ال�صريت�صاريل ت�صابلن، الفنان القدير الذي تلتحق 
لدكتاتورية  تامة  �صورة  طواعية،  بفنه  ال�صيا�صة 
مًا �صورة "الدكتاتور"  "هتلر" و "مو�صوليني"، مقدِّ
يف كل زمان ومكان، �صواء اأكان يف عامل راأ�صمايل 
اأو بيئة ا�صراكية هي "ال ا�صراكية" قطعًا. وهكذا 
الثقافية  ر�صالته  الفنان"املبدع" مع  ت�صابلن  يتحد 
الذي  من"ال�صيا�صي"  العك�س  على  واالأخ��لق��ي��ة، 
يرث عن "الدكتاتور" اأ�صواأ طباعه وخلقه، ثم يبّزه 

يف الكراهية والتحلل واالإرهاب.. واجلهل اأي�صًا.
نعرف  حتى  واحل��دي��ث،  ال��ق��دمي  تاريخنا  لنقراأ   
�صنوف هوؤالء"امل�صتن�صخني" الذين حتكموا برقاب 

العبدان وم�صائر البلدان.
يا اهلل... ما اأ�صقى اجلهلة، والدكتاتوريني ال�صغار 

الذين بيننا!

الف�سيلة،  اأحّب  �سخ�سًا  بعُد  اأَر  مل  اأنا  "هيهات! 
مثلما يحّب اجلمال اجل�سمايّن"
) كونفو�سيو�ض(

م�������ق�������االت

هذا، هتلر، الذي ه�الدكتات�ر "الأ�شلي"، يريد 
اأن يك�ن "الأول"، حتى يف عالقاته اجلن�شية 

مع مع�ش�قته. انظروا، مثاًل، اإىل عالقة هتلر 
الغرامية مع اإيفا براون. اإن انتحارها معه، 

�شبقه اأن الدكتات�ر كان ه� "الأول" يف عملية 
النتحار اجلماعي اأي�شًا. 



روؤيا �شعد
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يريد،  كما  م�صارها  يُخّط  اأن  مبقدوره  فهو 
باعتبار  قبل  م��ن  يفعله  ك��ان  م��ا  ب��خ��لف 
اإع��لء  يف  للواقع.  انعكا�صًا  ال�صطح  ذاك 
ا�صتهلكتها  التي  و�صخ�صيته  وفرادته  ذاته 
قناعاته  كان ميتلك  املرّجح  فمن  احلروب، 
واأفكار  حيوات  خللق  اإمكانياته  يف  ة  اخلا�صّ
انعكا�صًا  لي�س  فالفنان  العمل،  قلب  داخ��ل 
عن  يعجز  وال���ذي  يناق�صه  ال���ذي  ل��ل��واق��ع 

تغيريه.
فنه  يكون  اأن  باإمكانه  اأنَّ  ديك�س  اأوتو  اأدرك 
هو مبحثًا عن ذاته ، وعن القناعات واليقني 
ال�صلطة  من  احلياة  مفا�صل  كّل  يف  املفقود 
ذلك  بعد  ليتحّول  ال��دي��ن  ث��م  املجتمع  اإىل 
الواقع  وعك�س  للتعبري  ح��ّرة  اأر���س  اإىل  فنه 
الت�صكيلية  اأعماله  تعك�س  مل  يعي�س،  ال��ذي 
عك�صت  ب��ل  فقط،  وويلتها  احل��رب  عنف 
وتداعيات  الهام�صية  واالأف��راد  النا�س  حياة 
احلرب ما بعد انتهائها، مثل اجلنود الذين 
التي  والن�صاء  م�صتدمية  باإعاقات  اأ�صيبوا 
بيوت  يف  ليعملن  امل��ادي��ة  حالتهن  ت��داع��ت 
الدعارة، م�صطرات واملت�صكعني من ال�صباب 
ملمح  اإىل  اإ���ص��اف��ة  العمل  ع��ن  العاطلني 
النا�س،  م��ن  العامة  وج���وه  على  اال�صتياء 
وا�صحة  املرحلة  تلك  تداعيات  بقيت  حيث 
ع�صرينيات  منت�صف  حتى  ر���ص��وم��ات��ه  يف 
ما  ديك�س  اأوت��و  ر�صم  لقد  املا�صي.  القرن 
املرحلة  ت��ل��ك  ت�����ص��ّور  ل��وح��ة   600 ي��ق��ارب 
باالألوان  �صّورها  التي  العاملية  احل��رب  من 
عدد  عدا  ما  واالأبي�س(  )االأ�صود  املحايدة 
اأ�صابع  تتجاوز  ال  التي  امللونة  اللوحات  من 
اليد، اأغلب تلك االأعمال كانت تبدو �صاخرة 
ال�صخرية  تلك  وتظهر  ���ص��وداء(  )�صخرية 
اأّن  اللوحة. غري  جلية على ملمح �صخو�س 
طابعا   حتمل  كانت  احلفرية  اأعماله  بع�س 
حتى  اأو  م�صامينها  ع��رب  ���ص��واء  ماأ�صاويا، 
عناوينها، مثل لوحة جّثة االأ�صلك ال�صائكة 
الغالب  ويِف  )امل���اأمت(  واجل��ن��ازة  واملتاري�س 
حتتمل روؤى كابو�صية �صادمة جتاه تداعيات 

حرب ذهب �صحيتها املليني من الب�صر .

 -  1914( االأوىل  العاملية  احل��رب  �صّكلت 
1918( الوحي االأعظم يف ا�صتلهام االأفكار 
واأ�صبحت  الع�صرين  القرن  لفناين  بالن�صبة 
ح��ي��ن��ه��ا اأك����رب م��ن��ع��ط��ف يف م�����ص��رية ال��ف��ن 
االإح�صا�س  تعاظم  وم��ع  وت��ط��وره،  االأوروب���ي 
ب�صبب  اخل���وف  م�صاعر  وت��ول��د  ب��اخل��راب 
ال��ع��ن��ف وه��ي��م��ن��ة ال�����ص��ل��ط��ة امل�����ص��وؤول��ة عن 
تيارات  مقّدمتها  يف  طليعية  حركات  ظهور 

ت�صكيلية  عديدة مثل تيار الواقعية ال�صحرية 
برلني  من  ب��داأت  التي  اجلديدة  والتعبريية 

حتديدًا.
ديك�س  اأوت���و  االأمل���اين  الفنان  جت��رب��ة  ب��دت 
ال�صياق خمتلفة  – 1969( يف هذا   1891(
عن التيارين االأخريين، حيث اأراد اأن يعي�س 
احلرب نف�صها كنوع متطّرف وغري عاٍد من 
وهو  جتربته،  على  ليعك�صها  والواقع  احلياة 

فرن�صا  "من   ب��دا  اجلبهة  اإىل  انتقل  ال��ذي 
وهولندا ورو�صيا وكان غزير االإنتاج حينها، 
ه مل يعد يعرف اأين يخفي تلك االأعمال  لكنَّ

حينها من النازيني  .
ي�صتطع  مل  م��ا  اأن  ت��اّم��ا  اإمي��ان��ا  موؤمنا  ك��ان 
ي���ح���اول اإجن�����ازه على  ال���واق���ع  ت��غ��ي��ريه يف 
هو  ال�صطح  ذاك  باعتبار  التكوين،  اأ�صطح 
للحياة،  النا�صع  والوجه  البي�صاء  امل�صاحة 

احلرب.. ال�حي الأعظم 
للفنان اأوت� ديك�س

اأن  كم  نتخّيل  اأن  ن�ستطيع  "ال 
احلرب خميفة ومرعبة، وكيف 
ت�سبح �سيئًا عادّيًا، ال ميكننا اأن 

نفهم، ال ن�ستطيع التخيُّل".
�ش�زان �ش�نتاج



يف  يجتمعون  واالأطفال  والن�صاء  الرجال  وكان 
ما  ولكن هناك  للغاية  كان ظلمًا  الليلة،  تلك 
قريبة  ع�صكرية  مركبة  من  ال�صوء  من  يكفي 
كانت  التي  امل��ث��رية  اللحظة  االإ���ص��اءة  تعك�س 

فيها".
هزمية داع�ض

اإع��لن  من  ون�صف  ع��ام  :"بعد  دان��ا  وي�صيف 
بني  املعركة  ت�صتمر  العراق  يف  داع�س  هزمية 
االأع�صاء الباقني على قيد احلياة من اجلماعة 
دًا وقوات االأمن التي تعتمد على  التي ت�صّن مترُّ
عن  وال��ب��ح��ث  وال��غ��ارات  امل��خ��اب��رات  عمليات 

خليا نائمة لتدمريها". 
 وبنّي امل�صور: "مل تعد احلرب �صد )داع�س( يف 
البلد  لكّن  العراق تت�صّدر عناوين ال�صحف، 
ال�صراع  االإرهاب وعواقب  ما زالت تعاين من 
زيارة  موا�صلة  االأهمية  اأنَّه من  اأعتقد  املدمر. 
االأماكن بعد اإعلن انتهاء احلرب، الأنَّ احلياة 
نادرًا ما تعود اإىل طبيعتها وهناك دائمًا ق�صايا 
جديدة نا�صئة حتتاج اإىل الكثري من التغطية". 

اأبطال اأوروبا
حمطته  وكانت  تنقلته  دان��ا  فيليبي  يوا�صل 
اأبطال  دوري  نهائي  لتغطية  مدريد  االأخ���رى 
ليفربول االجنليزي  نادي  به  فاز  الذي  اأوروب��ا 

على توتنهام.
اأعمل  اأّنني  من  الرغم  "على  فيليبي:  وي�صيف 
والق�ص�س  امل��ي��زات  ت�صوير  يف  ال��غ��ال��ب  يف 
م�صور  حياة  من  كبريًا  جزءًا  فاإنَّ  االإخبارية، 
اإط��لق  ت�صوير  هو  بري�س  اأ�صو�صيتيد  وكالة 
النار الذي حدث يف االألعاب الريا�صية وكاأ�س 

العامل واالأوملبياد".
البانيا

زار فيليبي األبانيا يف يونيو/ حزيران للح�صول 
على عر�س على نهر Vjosa الذي يعد جزءًا 
مثل  وتعمل  العاملية  املياه  دورة  من  اأ�صا�صيًا 
وامل��واد  الطاقة  وحتمل  الطبيعية،  ال�صرايني 
الغذائية عرب املناظر الطبيعية ال�صا�صعة، حيث 
توفر املياه لل�صرب واإنتاج االأغذية وال�صناعة، 
يف  ي�صافر  اأ�صابيع  ب�صعة  ق�صى  ��ه  اأنَّ مو�صحًا 
األبانيا ويّوثق واحدًا من اآخر االأنهار الربية يف 
اأوروب��ا  حيث �صرعت احلكومة يف خطط ل�صد 
من  لواحدة  الكهرباء  لتوليد  ورواف���ده  النهر 
اأفقر بلدان اأوروبا، ويقاتل العديد من ال�صكان 
فوجئت  "لقد  يقول:  امل�صروع،  ه��ذا  املحليني 
ال  التي  الكبرية  االأنهار  من  قليل  عدد  مبعرفة 
تزال تعمل بحرية وكم ميكن اأن يوؤثر ال�صد يف 

النظام البيئي املحلي". 

غرينالند 
اأغ�صط�س/ �صهر  غرينلند يف  اإىل  دانا  �صافر 
من  العلماء  م��ن  فريقًا  "اّتبعت  ل��ي��وؤك��د:  اب 
ال��ط��وارئ  ح��ال��ة  يتتبعون  ن��ي��وي��ورك  ج��ام��ع��ة 
العلماء  عمل  وتابعت  غرينلند  يف  املناخية 
ال�صريع  اجلليد  ذوب��ان  فهم  يحاولون  الذين 
ولكن  فقط  اأي��ام  ب�صعة  ق�صيت  للقلق،  املثري 
رت اال�صتفادة من االأيام  البلد جميل للغاية وقرَّ
الليل يف �صوء  للغاية والت�صوير طوال  الطويلة 
لب�صع  الظلم  يظل  اإذ  وم�صرق،  فريد  م�صاء 
وعلى  العام  من  الوقت  ذلك  يف  فقط  �صاعات 
تبدو مده�صة  املناظر قد  بع�س  اأّن  الرغم من 
اأنَّني ما زلت اأ�صعر باأن ال�صور  يف ال�صور، اإال 

مل تن�صفها". 
بر�سلونة

"�صاعدت  دان��ا:  يذكر  الق�ص�س  هذه  كّل  بني 
اإ�صبانيا،  يف  االن��ت��خ��اب��ات  تغطية  يف  اأي�����ص��ًا 
واالحتجاجات املتعّددة يف كاتالونيا على مدار 
يف  االحتجاجات  اأح��دث  من  واح��دة  يف  العام 
بر�صلونة، تعّر�صت لل�صرب على اأيدي ال�صرطة 
بهراوة يف الوجه وح�صلت على ب�صع غرز على 
اأنفي و حل�صن احلظ مل يكن االأمر �صيئًا للغاية، 

لقد تعافيت وعدت اإىل العمل االآن".

لقد ظهر بانتظام يف �صل�صلة �صوره ال� 20 من 
االأ�صبوع ويف معار�صه اليومية البارزة للت�صوير 

الفوتوغرايف.
ال�سرق االأو�سط

 2019 ال��ع��ام  "كان  دان����ا:  فيليبي  ي��ق��ول   -
العامل،  اأنحاء  من  العديد  يف  و�صعبًا  مزدحمًا 
واالحتجاجات  ال�صيا�صية  اال�صطرابات  م��ع 
ال�صخمة يف كّل قارة تقريبًا، وال�صراعات التي 
ال تنتهي يف ال�صرق االأو�صط، وحمنة املهاجرين 

واأزمة املناخ، ومع كل ما يحدث يف جميع اأنحاء 
م�صّورًا  اأك���ون  اأن  مكّثفًا  ع��ام��ًا  ك��ان  ال��ع��امل، 
للأخبار ولكن هذا هو الوقت الذي ت�صبح فيه 

مهمتنا اأكرث اأهمية". 
ومتنّوعة  ك��ب��رية  جمموعة  غّطيت  :"لقد   -
اليمني  ومنها    2019 ع��ام  يف  الق�ص�س  م��ن 
�صوريا  اإىل  ذهبت  ثم  اأوكرانيا.  يف  املتطرف 
لتغطية احلرب يف اآخر االأرا�صي التي ي�صيطر 

عليها تنظيم )داع�س(".

ا�صتعادت  �صباط  :"يف  دانا  امل�صّور  ويو�صح   -
من  املدعومة  ال�صورية  الدميقراطية  القوات 
الواليات املتحدة املعقل االأخري ل�)داع�س(، ومّت 
)باغوز(  مدينة  من  االأ�صخا�س  مئات  اإج��لء 
يل  بالن�صبة  ج��ّدًا  ال�صعب  وم��ن  �صوريا  �صرق 
لكّن  واح���دة،  لة  مف�صّ واح���دة  ���ص��ورة  اختيار 
ال�صورة التي اأذهلتني اأخذتها يف �صوريا عندما 
حيث  اجلماعي  االإج���لء  عمليات  اأت��اب��ع  كنت 
ال�صحراء  و�صط  عر�س  منطقة  هناك  كانت 

فيليبي دانا
عت �ش�ره بني العراق واإ�شبانيا وغرينالند  تن�َّ

م�شّ�ر العام 2019
اختار مكتب الت�سوير م�سّور االأخبار ال�سحفي لوكالة اأ�سو�سيتيد بري�ض 

الربازيلي )فيليبي دانا( كم�سّور للوكالة للعام 2019،عمل فيليبي دانا 
اأثناء تنقّله اإىل جميع اأنحاء العامل، حيث غطى اأخبارًا كبرية مثل 

االنتخابات يف اإ�سبانيا، وال�سراع يف �سوريا وهزمية داع�ض يف العراق، 
واالأزمة يف هونغ كونغ، ورواندا وغرينالند واجلزائر والرتكيز على 

ترجمة ثريا جالق�س�ض البيئية. 
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اأمية  ال�صهيدة  ولذلك جاء اختياره لنحت متثال 
ال��ذي  امل��ك��ان  خ�صو�صية  يحمل  لكونه  ج��ب��ارة، 
واجهت فيه داع�س، حني اجتاح مدينتها "العلم" 
ت ال�صهيدة جبارة ملطلب  يف تكريت، حيث ت�صدَّ
داع�س بت�صليم من كان موجودا من اجلنود الذين 
كانوا يدافعون عن املدينة يف مقابل االإفراج عن 
اأقاربها املاأخوذين من قبل داع�س، يعّلق النحات 
مكي على اأهمية نحت متثال جبارة الأّنها خالفت 
كل التوقعات االجتماعية كونها امراأة وما زاد من 
الرغم من وح�صية  اأهميتها �صلبة موقفها على 
اإ�صهار  خطوات  على  مكي  يعمل  اآن��ذاك.  داع�س 
متثال جبارة، اإما يف بغداد اأو يف مدينتها تكريت 
التي قاتلْت فيها، ولهذا �صعى اىل االت�صال باأخوة 
اإخوتها  اأح��د  وع��ر���س  معهم  والتوا�صل  ج��ب��ارة 
ما  ولكن  العمل،  تكاليف  م��ن  بجزء  امل�صاهمة 
زالت هذه العملية حتتاج اإىل كثري من اخلطوات 
لكي ي�صل التمثال اإىل �صيغته النهائية، اإذ ي�صري 
م��ادة  على  احل��ف��اظ  �صعوبة  اإىل  مكي  النحات 
يتطلب  الذي  الطني  االأولية من  التمثال، فمادته 
الفنية  ال�صعوبات  هذه  كل  مع  م�صتمرة،  اإدام��ة 
يوؤكد اأنَّه يوؤمن اأن للفن وظيفة جمالية واجتماعية 
تر�ّصخ ح�صور احلدث الذي يعّزز ذاكرة املجتمع 
رها  جتاه ما ميّر به من اأزمات وحمن يحتاج لتذكًّ
يكتِف  مل  تكرارها.  �صّد  مناعة  عنده  تخلق  لكي 
الت�صدي  معركة  يف  جبارة  به  قامت  مبا  مكي 
ودورها يف  عائلتها  مكانة  اإىل  انتبه  اذ  لداع�س، 
اإذ ا�صت�صهد زوجها  جمابهة االإرهاب مبدينتهم، 
القيام  القاعدة، وهذا مل مينعها من  وهو يقاتل 
بالدورنف�صه يف مقارعة داع�س، يلحظ مكي اأن 
د معنى ح�صور  يع�صّ اأمية جبارة  ال�صهيدة  اإبراز 
االأمة التي ترف�س اخل�صوع ملا تواجه من حمن، 
يحّلل هذا التداخل بني رمز املراأة فنيا يف كونها 
ذلك  عن  والتعبري  وتقاليده  املجتمع  قيم  حاملة 
الرمز يف  يكّر�س داللة هذا  نحتي  ن�صب  كّله يف 
يحتاجه  مم��ا  ال��رغ��م  وعلى  العراقيني،  ثقافة 
باالأ�صا�س  فالنحت  وخ��ي��ال،  اإب���داع  م��ن  النحت 
اإنتاج وت�صكيل  ا�صتجابة داخلية تنطلق يف عملية 
االأدب  مثل  الفنون  بقية  بخلف  وقتًا  ت�صتلزم 
وال�صعر، الأنَّ النحت يحتاج اإىل اإمنوذج يبداأ منه.

الفني  االإن��ت��اج  م�صري  ع��ن  مكي  �صاألنا  وه��ن��ا 

وا�صح  ب�صكل  يتطّلب  فهو  الر�صم"  "النحت، 
يحّقق  لكي  املجتمع  اأم��ام  وعر�س  اإ�صهار  عملية 
اإنتاجًا  يبقى  وال  واالجتماعية  الفنية  وظيفته 
فرديًا، فرّد قائل: مع وجود املعار�س والقاعات 
قدرة  متتلك  ال  زال��ت  ما  اأنَّها  اال  عندنا  الفنية 
والر�صامون، وهنا  النحاتون  يقّدمه  ا�صتيعاب ما 
وم�صارح،  "قاعات،  امل��ادي  بني  نربط  اأن  علينا 
واملعنوي  واأدبي"؛  فني  عر�س  ودور  ومكتبات، 
"اإبداع الفنان وقدرته على الت�صكيل وال�صياغة"، 
ي�صري مكي اإىل اأنَّ العلقة بني الطرفني ي�صوبها 
كثري من اخللل عندنا، وهذا اخللل يدفعنا نحو 
تغرّي  اأي  بعد  بالفن  املجتمع  الت�صاوؤل عن علقة 
ال�صلطة مبا متتلك  دور  فيه؟ وهنا يربز  يح�صل 
اجلانب  مواكبة  من  نها  مُتكِّ مادية  ق��درات  من 
ق�صية علقة  اإن  الفنان،  عند  االبداعي  املعنوي 
عديدة؛  الأ�صباب  ومعقدة  �صائكة  بالفن  ال�صلطة 
ال�صلطة  املجتمع وعمل  ال�صلطة عند  منها مكانة 
ًا عنها وهذا العامل  على جعل املنتج الفني معربِّ
ي�صع العمل الفني يف �صلحية موؤقتة ال تدوم اإىل 
الرغم  فعلى  متغرية،  ال�صلطة  الأنَّ  طويل،  وقت 
على  يراهن  مكي  ف��اإنَّ  اجلانب  هذا  �صعوبة  من 
ا�صتفزاز طاقات املجتمع وقواه التي تفهم اأهمية 
ماذا  على  مكي:  �صاألنا  وح��ني  ونتاجاته.  الفن 
يراهن يف اإجناز عمله الفني؟ ردَّ بالقول: ال خيار 
لدّي �صوى انتظار ا�صتجابة وزارة ثقافة يف رعاية 
اتوا�صل  زل��ت  ما  ��ن��ي  اأنَّ كما  الفني،  العمل  ه��ذا 
اإمكانية  ب�صاأن  جبارة  اأمية  ال�صهيدة  اإخ��وة  مع 
االعتماد على االإمكانات الذاتية من اأجل االنتهاء 
من خطوات هذا العمل الفني، الذي ميّثل ذاكرة 
ولذلك  �صنوات،  ثلث  مدة  العراق  �صغل  حدث 
ملمح  على  التمثال  ه��ذا  �صياغة  يف  رّك���زت 
وثقافته،  ال��ع��راق  وج��ه  اإىل  ي�صري  ال��ذي  ال��وج��ه 
اأغلب  يف  كثريا  عليه  حر�صت  االأ���ص��ل��وب  وه��ذا 
يف  الدميومة  عوامل  ر�صدت  اإذ  الفنية،  اأعمايل 
ذهنية املتلقي العراقي التي ا�صتمّدها من التاريخ 
اأعمالنا الفنية  والبيئة العراقية، وهنا نحتاج يف 
واالجتماعية  الثقافية  ال�صمات  ا�صتح�صار  اإىل 
حني  ولذلك  العراقية،  اخل�صو�صية  حتمل  التي 
تتطلع اإىل منجزي الفني تلم�س هذه اخل�صو�صية 

وح�صورها. 

يعمل النحات موفق مكي 
ا عّما  على جعل الفن معربرِّ

يواجه املجتمع العراقي 
من اأزمات، ولهذا هو يعمل 

دائما على اإنتاج اأعمال 
نحتية ور�سم ترتبط 

بها، فمنذ اأزمة اجتياح 
داع�ض2017-2014 

للمدن العراقية، وهو 
منكب منذ مدة على 

تقدمي عدد من االأعمال 
الفنية التي تعرّب عن 

م�ساركته بالت�سدي ملا قام 
به داع�ض.

 

عالقة ال�شلطة 
بالفن �شائكة..  
واأراهن على 
ا�شتفزاز طاقات 
املجتمع

م�فق
 مكي:

الت�شكيلي

ح�ار: عالء حميد
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��م��ًة ل��ك��ل من   و���ص��ار ال��ت��م��ّي��ز ال��ع��راق��ي ���صِ
فُعرف  واالإب��داع،  واملعرفة  العلم  يتقدم يف 
بتميزهم  واأم��ريك��ا  اأوروب���ا  يف  العراقيون 
واالبتكار  للتطور  الدائم  و�صعيهم  وجّدهم 

يف جميع االخت�صا�صات.
وما الدكتور جعفر هادي ح�صن )ت 1940( 
اإال واحدًا من هوؤالء العلماء االأجّلء الذين 
تركوا ب�صمًة يف جمالهم، اإذ مل تكن رحلته 
العلم  اإليه يف جمال  و�صل  ملا  ي�صرية  رحلًة 
جمال  يف  والتنقيب  والبحث  وال��ت��دري�����س 
التي تخ�ص�س وُعرف  اليهودية  الدرا�صات 

بها، وهو تخ�ص�س نادٌر اآنذاك.
كفاح  رحلة  ح�صن  ه��ادي  جعفر  فالدكتور 
طالبًا  ك��ان  مذ  بداأها  النجاح،  مع  طويلة 
بغداد  جامعة  يف  واملاج�صتري  للبكالوريو�س 
بق�صم اللغة العربية، وكان مييل اإىل مذهب 
الك�صائي يف النحو، وقد دّر�س ذلك يف ق�صم 
اللغة العربية بكلية االآداب جامعة الب�صرة 
وجد  اأن  الب�صرة  يف  وج��وده  عن  ومتّخ�س 
�صريكة حياته واأفكاره فاأعلن حبه وارتباطه 
مربّية  اأ�صبحت  وال��ت��ي  املميزة  بطالبته 
ال�صيدة )�صمرية(،  العربية،  للغة  وا�صتاذة 

لينتقل عام 1972 اإىل جامعة مان�ص�صر يف 
الدكتوراه  فيها الإمتام  قبوله  بعد  بريطانيا 
يكن  مل  لكّنه  العربية،  ال  العربية  باللغة 
م�صروطًا  ك��ان  اجلامعة  قبول  ب��اأن  ي��دري 
بح�صوله اأواًل على البكالوريو�س واملاج�صتري 
ومن  اليهودية  والدرا�صات  العربية  باللغة 
ثم باإمكانه اإكمال الدكتوراه، فكان ما كان 
فواجهته  بداأه  ما  ليتّم  �صنواٍت  �صبع  ودر�س 
امل�صادر  م�صكلة  والتنقيب  البحث  اأث��ن��اء 
تعلم  لذا  االأملانية،  باللغة  اأغلبها  كان  التي 
االأملانية اأي�صًا لتعينه على بحوثه حتى تكلل 
البكالوريو�س  على  وح�صل  بالنجاح  تعبه 

واملاج�صتري والدكتوراه عام 1980.
يف ذل����ك ال���ع���ام ك����ان ال���ع���امل���ان ال��ع��رب��ي 
احلرب  ن�صوب  ب�صبب  يغليان  واالإ�صلمي 
بالعودة  يتاأنى  جعله  ما  االإيرانية  العراقية 
اأ�صرته  تكوين  م��ع  وال�صيما  ال��ع��راق  اإىل 
واأخيه  اأث��ري  املهند�س  البكر  ابنه  وجم��يء 
�صديقه  به  ات�صل  اأن  فكان  منري،  الدكتور 

در�س  ال��ذي  الف�صلي  الهادي  عبد  ال�صيخ 
اللغة  ق�صم  ي��راأ���س  وك��ان  النجف  يف  معه 
يف  العزيز  عبد  امللك  جامعة  يف  العربية 
ليخربه  ال�صعودية  العربية  باململكة  ج��دة 
للدرا�صات  ق�صٍم  فتح  تنوي  اجلامعة  ب��اأن 
وذهب  معهم  تعاقد  على  اليهودية فح�صل 

مع عائلته اىل جدة 
حيث مت التعاقد اأي�صًا مع زوجته احلا�صلة 
جامعة  من  العربية  باللغة  ماج�صتري  على 
العربية  اللغة  ق�صم  يف  للتدري�س  مان�ص�صر 
مت�ِس  مل  االأم��ور  لكّن  الطالبات.  كلية  يف 
كما اأريد لها فمع خروج ال�صيخ الف�صلي من 
اجلامعة وت�صّلم الدكتور عبد اهلل الغذامي 
بني  وا�صحًا  ال�صراع  ب��داأ  الق�صم  رئا�صة 
جعفر  الدكتور  ي�صتفز  كان  الذي  الغذامي 
دائمًا، الأن االأخري كان ال ي�صكت وال تاأخذه 
اال�صتقالة  ق��رر  ل��ذا  الئ��م.  لومة  احل��ق  يف 
حيث  لندن  اىل  وال��ع��ودة  ال�صعودية  وت��رك 
الكندية  ميغل  مع جامعة  على عقد  ح�صل 
ح�صل  �صنوات  اأرب��ع  ملدة  بلندن  فرعها  يف 
بريطانيا  يف  الدائمة  االإقامة  على  خللها 

ومن ثم جن�صيتها.
يف  الكثري  ينجز  اأن  جعفر  دكتور  ا�صتطاع 
اإىل  باالإ�صافة  م�صغواًل  فكان  لندن،  مدينة 
اللغة  ترجمة  م��رك��ز  بتاأ�صي�س  التدري�س 
العربية الذي ُيعد من اأوائل مراكز الرجمة 
ب��اإدارت��ه  �صنوات  ع�صر  وا�صتمر  لندن  يف 
االن�����ص��راف  اآث���ر  لكنه  ا���ص��راف��ه،  وحت���ت 
حتى  والبحث  التاأليف  على  فعكف  للكتابة 
واالأكادميية  العلمية  معلومته  بدقة  ُع��رف 
وكانت  اليهودية،  بالدرا�صات  يتعلق  فيما 

ح�صيلته العلمية خم�صة كتب من�صورة وهي:
وتاريخ  واالإ�صلم،  اليهودية  بني  "الدومنة 
احل�صيدمي،  وال��ي��ه��ود  ال��ي��ه��ود،  القرائيني 
و  معا�صرة،  يهودية  و�صخ�صيات  وق�صايا 
ال�صاد�س  والكتاب  معا�صرة"،  يهودية  فرق 
قبل  منه  االنتهاء  على  حري�صًا  كان  الذي 

رحيله هو"احلركة الن�صوية اليهودية".
املثل  ح�صن  ه��ادي  جعفر  الدكتور  �صرب 
املهند�س  الثلثة  الأوالده  تربيته  يف  االأعلى 
اأث���ري وال��دك��ت��ور من��ري واالأ���ص��ت��اذ يف اللغة 
والأ�صدقائهم  لهم  اأب��ًا  فكان  اأمري  العربية 
متعّلما  ك��ان  ع��امل��ه،  م��ن  يقرب  م��ن  ولكل 
لنف�صه  ناكرًا  متوا�صعًا  اجل��م،  علمه  رغم 

وكان  ي�صتحقه.  ال��ذي  املديح  بكل  زاه���دًا 
يف  احل��م��ي��دة  ال�صفات  لكل  اأع��ل��ى  م��ث��ااًل 
النف�س الب�صرية. وكان قويًا مدفوعًا بالعلم 
منذ حلظة  يياأ�س  اأو  للمر�س  ي�صت�صلم  فلم 
من  بواحد  باإ�صابته   2010 عام  ت�صخي�صه 
العظام(،  )�صرطان  ال�صرطانات  اأخطر 
عليه  يتغلب  وظ��ل  اأب���دًا  ي�صت�صلم  مل  لكنه 
بالعزمية واالإ�صرار والتاأليف والكتابة فكان 
لكل من عرفه رجًل ن�صطًا للغاية مل ي�صتِك 
الأق��رب  ذل��ك حتى  ُيظهر  امل��ر���س ومل  م��ن 
و�صديقته  البارة  زوجته  وظلت  له،  النا�س 
الفا�صلة  املربية  النجيبة  وطالبته  الوفية 
وتقف  بجانبه،  اأثري(  اأم  )�صمرية  ال�صيدة 
واحلياة  الوقت  لتمنحه  �صيء  كل  يف  خلفه 
املريحة وال�صعيدة ليوؤلف ويكتب كما ي�صاء. 
عن  ح�صن  ه���ادي  جعفر  ال��دك��ت��ور  رح���ل 
اأيلول  عاملنا الدنيوي يف الثلثني من �صهر 
العام 2019 ليرك فراغًا كبريًا يف جمال 
من  للعديد  م��رج��ع��ًا  ك���ان  اإذ  تخ�ص�صه 

الطلبة واملخت�صني.
الغرب  يف  ال��ع��راُق  ُع��رف  العلماء  فبهوؤالء 
وع���رف االأوروب���ي���ني ال��ع��راق وال��ع��راق��ي��ني 
كتب  من  تركوه  وما  اإجنازاتهم  خلل  من 
واالإن�صاين  الب�صري  التاريخ  يف  خالٍد  واأثر 
واأنه ملن الوفاء الوقوف ولو للحظٍة للمرور 
على �صري هوؤالء العلماء لنتعلم منهم ومن 

كفاحهم يف احلياة.

متّيز اأهل العراق باأّن اهلل منحهم فطنة 
وذكاء وعلمًا، ف�سار العراُق مذ قدمي الزمان 
حمط اأنظار العامل و�سار مهدًا للح�سارات مبا 
قدمه للب�سرية من اإجنازات وعلماء ومفكرين 
اأ�سهموا يف �سد ثغراٍت كثرية يف العامل.

مرجعية للطلبة 
واملخت�شني

جعفر هادي 
ح�شن

�ش��رية ع��امل اللغ��ات الدكت���ر

لندن / ورود امل��ش�ي 
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االأول:  اأم����ران؛  ال��ق��ارئ  يلفت  م��ا  اأول  ول��ع��ل 
 - الت�صنيف  ال��ث��اين:  تف�صري.  ول��ه  ال��ع��ن��وان 
)انتقام  اأواًل..  تعديل.  وله  ق�صرية-  ق�ص�س 
�صفاف( كيف يكون للنتقام لوٌن خمالف للون 
كاأوجه  متلونًا  يكون  رمبا  ال�صوداء..  الكراهية 
الب�صر واأقنعتهم، فاإما اأن يكون )رائقًا؛ �صافيًا؛ 
�صفافًا( ففي هذا ما يدعو للحرية ؟! 1- واإما 
ل�صفافية  اللون عاك�صًا  اأن يكون االنتقام عدمي 
ق�صتي  يف  كما  ل��ه؛  طبيعيًا  فعل  وردَّ  ال��واق��ع 
رّد  كلتيهما  ففي  و)�صوجلان(،  اآدم(  )تفاحة 

الواقعية  البطلة  حلياة  طبيعي  فعل 
االنتقاَم  اأن  اعتقدْت  حيث  ���س15. 
ل�صت  )اأن��ا  والنجاح.  للقوِة  علمٌة 
ل�صت  ال،  ال،  ق��وي��ة.  اأن���ا  ب�صريرة، 
اأن  يجب  لكن  ُم��ّدِع��ي��ة!  اأن���ا  ق��وي��ة! 
اأت��ظ��اه��ر ب��ال��ق��وة. م��ن��ذ ك��ن��ت يف 
م�صوؤولية  اأحت��م��ل  واأن���ا  اخلام�صة 
راأيُت  عندما  َمَتا  َتَيتَّ التواأم،  اأُْخَتيَّ 
اأمي ب�صوجلان قدمي-  اأبي ي�صرب 
ِدي��ه��ا  ف��رُيْ راأ���ص��ه��ا؛  على   - ميتلكه 

قتيلة. لي�س بالرجل ال�صرير، اإنه قوي(. وعرب 
املقطع ال�صابق تت�صح قوة البطلة يف ت�صريحها 
ق��وة.. كذلك  اعرافها  ففي  ُم��ّدِع��ي��ة(..  )اأن��ا 
نفت عن نف�صها �صفة الُيْتم ون�صبته ل�صقيقتيها 
لي�صت بحاجة  اأنها  َمَتا( وهذا يعني  )َتَيتَّ قائلة 
ُتنت�صب  ال  فهي  �صعف  االح��ت��ي��اج  الأن  الأح���د 
ال�صفافية  تكون  2-وقد  �صعيفة..  الأم  اأو  للُيتم 
معنوية غري مرئية؛ مثل:املر�س؛ كما يف ق�صة 
ال�صاردة  فيها  البطل  اأوه��م  التي  ��ك��ان(  )ا���صْ
ولُي�صعرها  اإياه  لرف�صها  منها  لينتقم  باملر�س 
ق�صرية.  ملدة  ولو  علجها  عن  زوِجها  بعجز 
3- واأحيانًا يكون االنتقام عرب الورق كما جاء 
ممن  ال�صارد  انتقم  اإذ  )املق�صلة(؛  ق�صة  يف 
فيها.  منهم  ى  َت�َصفَّ ق�ص�س  يف  ا  �صرًّ به  اأراد 
ي�صعر  ال  املنتقم  اأّن  جند  االأح���وال  بع�س  ويف 
الظامل  من  بالت�صفي  اإال  وال�صعادة  باخلل�س 
واالنتقام  اإهدائها.  يف  الكاتبة  �صرحت  كما 

دافٌع اإذا األحَّ على �صاحِبه وا�صتَّد به دَفَعه اإىل 
اأغلب  يف  جنده  ما  وهذا  اجلرمية؛  ارتكاب 
اجلرمية،  الأدب  ير�صحها  م��ا  الن�صو�س، 
اللون  هذا  عن  احلديث  ب�صدد  ل�صنا  ولكن 
االأدبي. ثانيًا: الن�صو�س تنتمي يف راأيي اإىل 
ت�صم  اإذ  )الب�صيطة(  الق�ص�صية  املتوالية 
برباط  املرتبطة  الق�ص�س  م��ن  جمموعة 
كل  حتمل  ق�صة،  اآخ��ر  حتى  ق�صة  اأول  من 
يكون عنوان  ما  ق�صة عنوانًا معّينًا، وغالبًا 
من  واح���دة  ع��ن��وان  ه��و  الرئي�س؛  املتوالية 
ق�ص�صها؛ وهذا النوع االأغلب يف املتواليات 
التي ما اإن نقراأ ق�ص�صها ونتمعن فيها حتى 
نكت�صف الرابط القائم بينها؛ فالرابط هو 

الذي يجعلها عمًل واحدًا مرابًطًا وق�ص�صها 
�َصَبهًا  ثمة  لكّن  ثيمة معينة؛  اأو  بوثاق  م�صدودة 
يف البناء ال�صكلي- فقط- بينها وبني املجموعة 
ثيمة  جند  �صفاف(  )انتقام  ويف  الق�ص�صية. 
اأو  املتوالية  يف  االأ�صا�س  الرابط  هي  الت�صفي 
بني  جمعت  ال��ت��ي  الرئي�صة  الثيمة  ب��االأح��رى 
العليم  الراوي  ب�صوت  ها؛  و�صخو�صِ ها  ن�صو�صِ
بخفايا �صدور اأبطالها. اأما الق�ص�س الق�صرية 
واأ�صخا�س يف مكان  الأحداث  �صرد موجز  فهي 
وزمان حمّددْين، فتتناول حالة �صعورية واحدة 
معني؛  مو�صوع  من  زاوي��ة  اأو  واح��د  مو�صوع  اأو 
الفوتوغرافية..  ال�صورة  ت�صبه  الق�صة  اأن  اأي 
ولقد  نظريتها.  عن  تختلف  ق�صة  كل  وهكذا 
اإذا   - وم�صميات  اأدوات  الكاتبة  ا�صتعملت 
ُذِكَرْت مّت ا�صتدعاء العنف والدماء - فجعلتها 
)املق�صلة،  مثل  الق�ص�س  لبع�س  ع��ن��اوي��ن 

اأر�صيف  من  م�صرور،  ال�صوجلان، 
املحاكم، زينهم(. ثم تبداأ يف �صرد 
فكان  الق�ص�س  االنتقام عرب  اأنواع 
هناك انتقاٌم ممن ال ذنب لهم كما 
اأحبني(  ال��ذي  )امل��ه��رج  ق�صة  يف 
التي ال  ال��زوج من زوجته  انتقم  اإذ 
عمله؛  يف  مهاًنا  كْوِنه  يف  لها  ذن��ب 
على  وم��ع��ان��ات��ه  اإه��ان��اِت��ه  في�صقط 
اأّن االنتقام  زوجته؛ وهذا يدل على 
ويف  بال�صرورة.  ال��ظ��امل  م��ن  لي�س 
البطلة  عا�صت  اإذ  �صاع(؛  عمري  )�صقا  ق�صة 
ْت ثمرَة  تدفع ثمن عجزها عن االإجناب باأن َتَبنَّ
خيانة زوِجها. ثم ُت�صّكل لنا الكاتبة انتقامًا من 
لوٍن اآخر يف ق�صة )الل�س والنعال( حينما تلّون 
ال�صيطان باأقنعته املختلفة لي�صقط بني اآدم يف 
ويف  امل�صجد.  من  نعالهم  �صرقة  بعد  امللذات 
التي  امل��راأة  تلك  برقوقة  برقوقة( جند  )هرم 
عليها..  عبئًا  تراه  زوٍج  كّل  من  تتخل�س  كانت 
يفارق  ال  زوج  مع  حتيا  اأخِتها  ابنة  جتد  حتى 
اأن  )اجلوزة املح�صوة باحل�صي�س( فكان عليها 
تعّلمها كيفية اخلل�س من عبئها هي االأخرى؛ 
لريتفع بذلك هرم برقوقة بل نهاية. حتى تاأتي 
فنكت�صف  حلظات  لت�صتوقفنا  )م�صرور(  ق�صة 
ملزمِته  م�صرور  يف  اعتدنا  اإذ  املفارقة؛  فيها 
ليلة  كل  يف  يقتل  فكان  ل��ه.  وطاعته  ل�صهريار 
فتاة، ولكن العك�س هو ماحدث؛ عندما �صّخرت 
 ) )كلِّ لقتل  م�صرورًا  )�صناء(  الن�سِّ  �صهرزاد 
البّتار  �صيَفها  م�صرور  فكان  �صهرياٍر خائن؛ 
�صديقاِتها  م�صكلت  كلَّ  به  اأطاحت  ال��ذي 
ذلك  فعل  ت�صتطع  ومل  ون��ع��وم��ة.  ي�صر  يف 
�صهريارها؛  من  اأواًل  تخل�صت  اأن  بعد  اإال 
ولقد  �صّلتها(.  )بنات  اإن��ق��اذ  فا�صتطاعت 
الناعمة  ال�صاعريَة  اللغَة  الكاتبُة  ا�صتعملت 
يف  اللغة  وك���اأن  مراِميها؛  ع��ن  التعبرِي  يف 
القارئ  تباغت  اأفعى  و�صاعريتها؛  بلغتها 
فا�صتعملتها  املتوقع..  غري  امل��وؤمل  بامل�صري 
املعا�س،  واقعنا  عن  للتعبري  و�صيلة  الكاتبة 
عن  للتعبري  راأي���ي-  يف  اأ�صلوب-  خري  وه��و 

ثيمة االنتقام.

ُيعّد م�سطلح ال�سرد 
ل تت�سمن  عملية َتَوا�سُ

ًا بو�سفه ر�سالة  َق�سّ
ُمر�سلة من ُمر�ِسل 

اإىل متلّق با�ستعمال 
االألفاظ ال�سعرية 

لنقل الر�سالة. ويف 
)انتقام �سفاف( اأمناط 

متعددة من العالقات 
املتوالدة بني ن�سيج 

جمايل بالغي مو�سول 
مبا هو �سعري.

امل��ت���ال��ي��ة ال��ت��خ��ي��ي��ل يف  اآل���ي���ات 
الق�ش�شية )انتقام �شفاف(

اأمل 
رفعت 

ة  للقا�شّ

د. حنان ال�شرن�بي 
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تعذيبي  وجرى  اأظافري،  قلعوا   -
لعدم  خرجت  ث��م  ط���وال،  اأ���ص��ه��رًا  ظهري  بجلد 
هذا  ومع  الكتاب،  بي  فعل  هكذا  االأدل��ة،  كفاية 

�صاأ�صتمر بالرويج للكتب دائمًا.
بعد �صنوات من احل�صار الفكري، ا�صتطاعا عام 
العربية،  اللغة  مكتبة  هما  مكتبتني،  فتح   2003
ومكتبة املكتبة، معنيتني باللغة العربية والفل�صفة 
من  االآالف  ع�صرات  املكتبتان  جتمع  اإذ  ح�صرًا، 
عن  ف�صًل  �صنوفها،  بكل  العربية  اللغة  كتب 

اأن  اأي  ك��اف��ة.  ب��اجت��اه��ات��ه��ا  الفل�صفة 
لعله  بل  ن��ادرًا،  يعد  بتخ�ص�س  ُتعنيان  املكتبتني 

الوحيد يف �صارع املتنبي. 
يخربنا الدكتور عبد احل�صني قائًل:

- ف�صًل عن املكتبتني، لدينا مكتبات اأخر، لكن 
اأ�صبه مبخازن  لكرثة اأعداد العنوانات، اأ�صبحت 
نخرج منها كل ما نريد وقت احلاجة، الأننا طوال 
اأكرث من 30 �صنة جمعنا خللها ع�صرات االآالف 

من الكتب.
الكتب النادرة لال�شتعارة

ع�صرات  حت��وي��ان  املكتبتني  اأن  ك��ذل��ك  ي��ذك��ر 
مئات  اإىل  باإ�صدارها  تعود  التي  النادرة،  الكتب 
ندرتها،  ب�صبب  للبيع  متاحة  غري  لكنها  ال�صنني، 
من  املزيد  اإ�صافة  هي  االأ�صا�صية  غايتهما  الأن 
ي�صلمان  دائمًا  يجعلهما  ما  واملعرفة  العلم  اآفاق 
هذه الكتب النادرة ملن يحتاجها. ي�صيف ال�صيد 

اأحمد:
اأو  الدكتوراه  اإىل طلبة  عادة  الكتب  نعري هذه   -
يرجع  مل  بع�صهم  اخلا�صة،  البحوث  اأ�صحاب 
لي�صت  غايتنا  لكن  اللحظة،  حتى  هذه  بالن�صخ 
نِهب  يجعلنا  ما  العلمية،  واإمن��ا  امل��ادي��ة  املنفعة 

املطبوعات النادرة دومنا خ�صية. 
الطلبة اأعظم الزبائن

اأغ��ل��ب رواد  اأن  ال��دك��ت��ور ع��ب��د احل�����ص��ني  ي��وؤك��د 
واأ�صاتذة  الطلبة  من  هم  ومتابعيهما  املكتبتني 
اأو  ال��ع��رب��ي��ة  باللغة  املتخ�ص�صني  اجل��ام��ع��ات 
اأتباع متنوعون،  بالعادة  للمكتبة  الفل�صفة، ولي�س 
كالرواية  االأخ���رى  الكتب  �صنوف  وج��ود  لندرة 
يحاول  الطويل  اأحمد  لكن  وغريهما،  ال�صعر  اأو 
اأجل  من  مكتبته  اإىل  جديدة  عنوانات  اإ�صافة 

التنوع املعريف.
 �شارع القرطا�شية، والعلم

ي�صكو ال�صيد عبد احل�صني، ويوؤيده اأحمد الطويل، 
ومهمة،  كبرية  مكتبات   10 اأكرث من  ان��زواء  من 
بيع  جتارة  وازده��ار  املتنبي  �صارع  اإهمال  نتيجة 
جعلت  التي  املدر�صية،  وامل�صتلزمات  القرطا�صية 
يوم،  بعد  يومًا  تدريجيًا  ينح�صر  الكتاب  رواج 

ح�صب قولهما وروؤيتهما. اإذ يوؤكد ال�صيد اأحمد:
ال�صارع،  هوية  على  القرطا�صية  ا�صتحوذت   -
الكتاب، ونحن  باأرباح  االأرباح هائلة مقارنة  الأن 
اإىل �صريتها  ال�����ص��ارع  ب��ع��ودة ه��وي��ة ه��ذا  ن��رغ��ب 
االأوىل، وال نعلم هل �صيحدث ذلك اأم ال، ونخ�صى 
مكانًا  وي�صبح  �صنوات  بعد  ال�صارع  �صيندثر  اأن 

جتاريًا �صرفًا. 
اأنه  احل�صني  عبد  ال�صيد  ي��رى  ه��ذا،  رغ��م  لكن   
اأن  اإال  مهما جرى من تغيريات يف وجه ال�صارع، 
واملعرفة �صيحافظ على  العلم  بتقدمي  التزامهما 
قدر  املالية  بالفوائد  مباليني  غري  املكان  ه��ذا 
يقدمانها  التي  الثقافية  باخلدمات  عنايتهما 

والفوائد املعرفية التي تتحقق. 

تنه�س  ع��دة   مكتبات  بتاأ�صي�س  ال��ي��وم  ليقوما 
بالفكر واحلياة، واللغة والفل�صفة: مكتبة املكتبة، 
ومكتبة اللغة العربية، الأحمد الطويل واأحمد عبد 

احل�صني، وق�صة من الن�صال حبًا بالكتب.
الطالب الذي ي�شتبدل املالب�س 

بالكتب
الطويل،  اأحمد  اأو  فل�صفة،  اأحمد  ال�صيد  يبداأ 
النا�س  يعرفه  الذي  املتنبي،  �صارع  ُيلّقب يف  كما 
وجوده  لقدم  ال�صارع  هذا  مر�صدي  اأحد  ب�صفته 
عامل  داخ��ل  ن�صاطه  بدايات  اإىل  باالإ�صارة  فيه، 
حني  الكوت،  يف  طالبًا  كان  مذ  والكتابة،  الكتب 
اأحمدًا  لكن  ثيابًا،  لي�صري  امل��ال  وال��ده  اأعطاه 
ولعه  الكتب، حتى �صار  ا�صرى بداًل عنها بع�س 
بالكتب اأ�صبه مبهنة، اإذ �صار يتلقى طلبات �صراء 
اأ�صاتذته يف  من  وحتى  واجلريان  االأ�صدقاء  من 

املحافظة.
- بداأت بالتو�صع يف هذه املهنة عام 1989 ومنها 
تعرفت على الدكتور عبد احل�صني ال�صاعدي )اأبو 
كنا  معًا،  الطويل  ال��درب  و�صلكنا هذا  زه��راء(، 
وثقافة  املختلف  الكتاب  ن�صر  �صعوبة  من  نعاين 

االختلف، كنا حما�صرين. 
تهريب الكتب.. كما املخدرات!

كانا ميار�صان مهنة بيع الكتب 
يهّربان  وك��اأن��ه��م��ا  ب��اخل��ف��اء، 

املخدرات، ح�صب و�صفهما، ال 
لكنه  واالأدب،  للثقافة  الرويج 

ال��ك��ت��ب، م��ر���س حميد،  م��ر���س 

كما ي�صفه ال�صيد عبد احل�صني اإذ يخربنا:
- اإننا فتية اآمنوا بربهم فزدناهم هدى، فقد كان 
ح�ّصنا الوطني عاليًا، ومرابطًا ترابطًا كبريًا مع 
نا ال�صيا�صي والديني، لنعمل من اأجل هذين  ح�صِّ
بوطن  واأحلمنا  همومنا  حاملني  العن�صرين، 
حر وحياة كرمية، ما دفعنا ل�صلوك هذا الطريق 
التفكري  وجم��رد  مكتبة،  لدينا  تكن  مل  ال�صاق. 
ي�صبه  ك��ان  اأفكارنا  حتمله  مبا  مكتبة  بتاأ�صي�س 
نوفرها  كنا  ل��ذا  االإع���دام،  عقوبة  على  التوقيع 

ب�صّرية تامة.

زبائن  لهما  اأن  احل�صني  عبد  ال��دك��ت��ور  ي��ذك��ر 
ويبادلوننا  بهم  نثق  الذين  اأولئك  من  كثريين، 
اأي�صًا، نتيجة التعامل امل�صتمر معهم،  ثقة كبرية 

وي�صيف: 
- كنا نتنقل بني النا�س، ندخل بكتبنا من مكان 
اآخ���ر مت��ام��ًا ع��ن��د ت�صليمنا  ون��خ��رج م��ن م��ك��ان 

العنوانات. 
كتاب يعدمك!

مدة طويلة، يف  ون�صالهما  ا�صتمرت حماوالتهما 
تعر�س  امل����رات  اإح����دى 
لل�صجن  اأح��م��د  ال�صيد 
اإ�صدار  مع  اأ�صهر  �صتة 
عليه،  ب��االإع��دام  حكم 
لرويجه ون�صخه كتاب 
من  اخل��ارج  "�صدام 

حتت الرماد". 

جمعهما ن�سال واحد، ر�سما 
خط مبدئهما مع احلياة 
بطب�سور واحد، مل يكرتثا 
ملالحقات ال�سلطات وع�سا 
مطارداتها لكل من يحاول 
ن�سر الفكر احلر اآنذاك، 
بحثًا عن خمتلف الكتب 
املمنوعة واملحظورة وداأبا 
يبيعانها، وجنيا من املوت 
مرارًا وتكرارًا، 

"املكتبة" 
و"اللغة العربية" 

مكتبتان 
بروح واحدة

اآية من�ش�ر
ت�ش�ير/ ي��شف مهدي
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خ����������ي����������ال

مقداد عبد الر�شا

الورقية  الطائرات  �صباق  يف  اخلا�صر  اآ�صف 
يلجاأ  حيث  االأط��ف��ال  من  اأ�صحابه  وجمموعة 

اأمري اىل اتهامه بال�صرقة.
رحيم خان والد ح�صن يغادر هو وابنه ويختفي، 
بعد �صنوات )اى يف العام 2000( من اخلراب 
اأمري  يتلقى  ال��لذع  والعنف  امل�صائر  وتقاطع 
من  مكاملة  فران�ص�صكو  �صان  يف  يعي�س  ال��ذي 
رحيم خان يرجوه العودة اىل البلد )مازالت 

هناك فر�صة لتعود نقيا(.
تلك  اىل  امل��خ��رج  بنا  يعود  اللحظة  ه��ذه  م��ن 
ال���ب���داي���ات احل��م��ي��م��ة، حت��ل��ق ك���اب���ول ع��ال��ي��ا 
احلياة  م��زده��ر،  ال�����ص��وق  االأوالد،  ب��ط��ائ��رات 
الفقر،  اكتنفها  واإن  ب�صكل �صحيح حتى  تعا�س 
الطائرات  فيها  تتقاطع  املدينة  يف  حفل  يقام 
الورقية، يدخل اأمري مب�صاعدة ح�صن الوا�صحة 
الطائرات  �صوت  ال�صيء(،  اأمري  ح�صن،  )لوال 
ويوترها،  الروح  ينع�س  الف�صاء  يف  حتلق  وهي 
واأخريًا  حل�صن،  لنفرح  اأمري  يفوز  ان  نود  كلنا 
اآ�صف  تعود اىل  اآخر طائرة  ويقطع  اأمري  يفوز 
وجمموعته ال�صريرة، يرك�س ح�صن بكل �صرور 
لياأتي بالطائرة املقطوعة والتي �صتكون الف�صل 
اأمري ي�صاهد عن كثب  باأمري،  يف علقة ح�صن 
اآ�صف  عملية اغت�صاب ح�صن من قبل ال�صرير 
هو وجمموعته، ين�صحب دون اأن ميد يد العون 
له، هل فرح اأمري بهذا امل�صهد واأراد ان يتخل�س 
هل  للم�صاعدة،  القوة  الميلك  هل  ح�صن،  من 
خاف هو االخر على نف�صه من الفعلة نف�صها؟ 
كل هذه االأ�صئلة ترد حينما يحاول اأمري اإل�صاق 
لين�صحب  البيت،  من  بال�صرقة  حل�صن  تهمة 

االأب واالبن من امل�صهد متاما. 

يف  يعر�س  الذي  الفلم  اأن  جتري  العادة  كانت   ،1957 اخليام  �صينما  افتتاح  عند  وقتها،  الفلم  �صمي  هكذا  الطروادة"،  بطل  "هيلن 
�صينما اخليام يذهب بعدها اىل �صينما روك�صي عند بداية �صارع الر�صيد، وبعدها يعرب اىل )ذاك ال�صوب( ليحط رحاله ولي�صتقر يف 

�صينما بغداد )قدري(. بيتنا كان قرب �صينما بغداد، اأخي الراحل كان يعرف �صغفي بال�صينما، نفعت تو�صلتي، عر�س الفلم، قتل هيلن 
يف النهاية ومت �صبي اآمال احلبيبة، اأخي اأظنه مل يفهم الفلم اإال كمغامرة اأجملها احل�صان اخل�صبي، اأنا وعند اخلروج بكيت بكاء مرًا، 

حاول اأخي اأن يفهم، اأخربته باأنني مل اأح�صر درو�صي، مل اأكن حقًا اأعرف مل كل هذا البكاء، لكنني وبعد �صنوات طوال واإىل اأن ا�صتد 
عودي عرفت �صبب بكائي، كان ب�صبب اندحار اجلمال، هو ماعلمتني اإياه ال�صينما.

الطفولة،  اأدران��ه  تغ�صل  من  هو  االإن�صان،  هو 
ترتبك  البدايات  فبدون  البدايات،  ها  لن�صمِّ اأو 
اىل  البداية  هذه  تذهب  اأحيانا  لكن  الرحلة، 
اأم رغ��ب��ة، تنقلب  ك��ان��ت  اآخ���ر، ع��ن��وة  ط��ري��ق 
تت�صوه  او  وتندحر  ال���رباءة  فتتلوث  امل�صائر 
بفعل االنك�صارات، املحبة تتقاطع وتتحول اىل 
�صظايا تدمع العني وتقرحها، هذا العنف الذي 
احلياة  حول  تاريخها  عرب  الب�صرية  به  ابتليت 

اىل تعرث وهدم.
�صديقني  لكن  ينفع،  لكي  مولود  االإن�صان  اإن   
يتحول  فجاة  حياة،  اأبهى  يف  يعي�صان  عذبني 
هو  ذل��ك  قتيل.  اىل  واالآخ���ر  قاتل  اىل  االأول 
الفيلم االأثري، )اطلق من خلل القلب 1998(.
يغطي  ال��ذي  الفيلم  هذا 
ح�����ص��ار 

من  وامل��اأخ��وذ  البو�صنة  قتال  خ��لل  �صراييفو 
اأحداث حقيقية، وهنا يف فيلم )عداء الطائرة 
الورقية( الذي اأخرجه مارك فور�صر واملاأخوذ 
اأمري  ي��رى  االأف��غ��اين خالد ح�صيني  رواي��ة  عن 
نف�صه يف اأمريكا بعد اأن عا�س طفولة رائعة يوم 
كانت البلد تطوف على مدنية كبرية، النا�س 
اأحرار فيما يفعلون، لي�س هناك ما يعكر �صفو 
االأرواح ورغباتها، ن�صاء الب�صتون يكتنب ق�صائد 

احلب واللوعة ب�صرية معلنة وب�صالة رائعة :
اأنا اأحب، اأنا اأحب

وال اأخفي حبي وال اأنكره
حتى لو انتزعوا بال�صكني 

كل �صاماتي
االأل��ق، وه��ذه اجل��راأة �صرعان ما اختفت  هذا 
يدخلون  الرو�س  البلد،  العنف  ا�صتباح  ي��وم 
اأمري  ك��ان  طالبان،  قبل  من  ت�صتباح  وبعدها 
وح�صن على اأمت حال حتى العام 1976 ، ح�صن 
يكون  اأن  يحاول  واأم��ري  الطيور،  ويحب  اأم��ي 

كاتبًا للق�ص�س :
) ح�صن: حول اى �صيء تدور ق�صتك ؟
اأم����ري: ع��ن رج���ل وج���د ك��وب��ًا 
لو  اأن���ه  وي��ع��رف  �صحريًا 
ف�صوف  ال��ك��وب  يف  ب��ك��ى 
الآلئ  اىل  دموعه  تتحول 
وه�����و ف���ق���ري ج������دا. ويف 
نهاية الق�صة يجل�س على 
ال��لآل��ئ ويف يده  ت��ل م��ن 
وزوجته  دما  تقطر  �صكني 

بالقرب منه مذبوحة
ح�صن: هو من قتلها؟

امري:نعم
ح�صن: حتى يبكي وي�صبح غنيا ؟

امري:نعم ها اأنت قد فهمتها
ح�صن:ملاذا كان على الرجل اأن يقتل زوجته؟
اأمري: الأن كل دمعة من دموعه ت�صري لوؤلوؤة.

على  ويح�صل  ب�صًل  الي�صم  مل��اذ  ح�صن:اإذن 
الكثري من الدموع؟

اأمه  م��وت  ب�صبب  يكرهه  اأب��اه  اأن  ت�صوره  ويف 
بع�س  منطويا  مايجعله  وه��ذا  ال���والدة  اأث��ن��اء 
م��ن غ��رية حل�صن  بع�س  داخ��ل��ه  ال�����ص��يء، ويف 
�صيء  كل  ويفوقه يف  الطيور  يحب  الذي  االأمي 
كثريا  اأم����ريًا  ي��ح��ب  ح�صن  امل��ح��ب��ة.  يف  ح��ت��ى 
كذب  اإن  الراب  يلتهم  اأن  باإماكنه  اأجله  ومن 
الورقية  بطائرته  عاليا  يحلق  اأمري  عليه.  مرة 
ويقطع خيوط الطائرات االأخرى. يهرع ح�صن 
الأجلك  يردد  وهو  املتهاوية  الطائرات  اللتقاط 
الب�صتون من عائلة  اأمري من  األف مرة،  اأفعلها 
اأملك واأطيان ولديه  اأبوه �صاحب  غنية جدا، 
تكفل  اأنه  منها  الفقراء  تخ�س  كثرية  م�صاريع 
املبلغ  ن�صف  اأن  وي��ع��رف  ل��لأي��ت��ام  دار  ببناء 
ي�صرق من  امل�صروع �صوف  لهذا  الذي خ�ص�س 
قبل املتعهدين ويعترب اأن اخلطيئة الوحيدة يف 

العامل هي ال�صرقة.
واأب���وه  ومل���اح  ذك��ي  ال��ه��زار  م��ن  م�صلم  وح�صن 
�صديق لوالد اأمري ويعمل عنده يف البيت، ح�صن 
واأبوه يعي�صان بكل ترحاب ومودة يف بيت والد 
وحنانها،  االأم  روح  اىل  يفتقدان  هما  اأم��ري، 
كثريا  اأم��ري  يفوق  ح�صن  اأن  ن��رى  اللعب  اأثناء 
مما يثري غريته وانفعاله، وهذا ما�صرناه الحقا 
الطفل  قبل  من  ح�صن  اغت�صاب  يتم  حينما 

لأجلك اأفعلها األف مرة

هال �سينما

2-1 
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  هرني فارمر
يف  االآداب  كلية  ارعميد  ن�صّ ح�صني  ال��دك��ت��ور   
الباحث  كتاب  لنا  ترجم  �صابقا  القاهرة  جامعة 
املو�صيقي الكبري هرني فارمر )املو�صيقى والغناء 
يف  احلا�صل  النق�س  لي�صّد  وليلة(  ليلة  األ��ف  يف 

البحوث املو�صيقية عند الدار�صني العرب.
لكتابه  خم�صة  ف�صواًل  و�صع  ق��د  ف��ارم��ر  وك��ان   
كتاب  يف  املو�صيقى  فيه  در����س  ال���ذي  امل��ده�����س 

الليايل ال�صهرزادية وهي:
 – تاأثرياملو�صيقى   - ليلة  األ���ف  يف  املو�صيقى 
يف  املو�صيقية  االآالت   - ليلة  األف  يف  املو�صيقيون 

الليايل - ثم �صناعة املو�صيقى يف األف ليلة!
ولكّل ف�صل خطوات مده�صة وحتليلت طريفة   

مدعومة بالن�ّس وبال�صورة التاريخية.
وقائد  كبري  مو�صيقي  ع��ازف  ف��ارم��ر  وال��دك��ت��ور 
اورك�صرا وم�صت�صرق مهتم بالدرا�صات املو�صيقية 
و�صاحب موؤلفات تعتني بدرا�صة املو�صيقى العربية  
وال�صرقية عمومًا، وقد خا�س �صجاالت مو�ّصعة مع 
مولده  - حيث  وا�صكتلندا  بريطانيا  من  دار�صني 
العربية  املو�صيقى  ج��دارة  ليثبت   -  1882 ع��ام 
حتى  ودرا���ص��ات��ه  بحوثه  من  الكثري  يف  وتفوقها 
)دي�صمرب(  االأول  كانون  من  الع�صرين  يف  وفاته 

.1966
األف  جمتمع  اإنَّ  االأول  الف�صل  يف  فارمر  ويقول 
بل  وال��ف��ج��ور  للهو  املو�صيقى  ي�صتخدم  مل  ليلة 
كانت غذاء للمت�صوفة والدراوي�س اأي�صًا، اإ�صافة 

الرتباط املو�صيقى باللهو واملجال�س الطريفة.
  جوقات الليايل املوؤدية

ويهمنا هنا ما اأورده فارمر عن االأدوات املو�صيقية 
النوبة  اإنَّ  اإذ يقول:  املو�صيقية،  وحركة اجلوقات 
جمموعات  م��ن  ت��ت��األ��ف  الع�صكرية  اجل��وق��ة  اأو 
خمتلفة من الكا�صات والطبول واالأبواق يف حالة 
االآالت  فتتنّوع  واللهو  ال�صلم  يف  اأّم��ا  احل��رب، 
للدروي�س  )ملهمة  فاملو�صيقى  االأداء،  يتنّوع  كما 
للوقور  وم�صّرة  للخليع  وملهاة  للطبيب  وع��لج 
ومثرية للجندي واملو�صيقى وراء كّل تلك االأمور(.

)�س19(.
 التغريد املو�سيقي

ا�صتح�صان  على  تدّل  داود  مزامري  عبارة  كانت 
يف  ف��ارم��ر  ي��ق��ول  كما  املو�صيقيني  عند  االأداء 

باأنَّ العبارة  الف�صل الثاين، لكّنه ي�صتدرك ذلك 
عملهم  يت�صّبه  اأن  املغنون  بها  التي ميدح  الثانية 
بتغريد الطري الذي كان ي�صاحب داود يف عزفه 

مزامريه.
ميتة  ت�صقط  كانت  الطيور  اإنَّ  ف��ارم��ر:  وي��ق��ول 
يف  حدث  قد  ذلك  واإنَّ  املو�صيقى  �صماعها  عند 
حكايات الليايل حيث كان املوت واقعًا يف حكاية 
والغناء،  املو�صيقى  �صماع  عند  الثلثة  البائ�صني 
كانوا  الليايل  اأحل��ان  ي�صمعون  من  معظم  لكنَّ 
غناء  مع  وان�صجاما  اإعجابا  ملب�صهم  ميّزقون 

وعزف العازفني.
نا  لكنَّ التاأثري  ه��ذا  تو�صيف  يف  املبالغة  ورغ��م 
يت�صّورون  كانوا  امل�صلمني  الفل�صفة  اأنَّ  جند 
حكاية  ويف  الكون  النظام  من  ج��زءًا  املو�صيقى 
اإىل  اإ�صافة  ذلك  اإىل  ي�صري  ما  اجلارية(  د  )تودُّ

ا�صتخدام املو�صيقى كعلج روحاين.
 مو�سيقّيو الليايل

وق��درات  اأن���واع  ع��ن  ف��ارم��ر  كتاب  ف�صول  ثالث 
املو�صيقيني يف كتاب الليايل، وهي اأنواع وقدرات 

ومواهب كبرية.
دنانري  مثل  واجلارية  القينة  املوؤّدين  اأن��واع  ومن 
وحمبوبة  النون  ب�صم  و)ُنعم(  اجللي�س  واأني�س 
وع�صرات  د  وت���ودُّ الكبري  وال��ب��در  القلوب  وق��وت 
غ��ريه��ن، ول��ك��ّل واح����دة ح��ك��اي��ة ول��ي��اٍل حكتها 

�صهرزاد لزوجها.
واإبراهيم  الكاتب  يون�س  املو�صيقيني  اأن��واع  ومن 

بن  اإبراهيم  واالأم��ري  اإ�صحاق  وابنه  املو�صلي 
ومغنيا  ب��ارع��ا  مو�صيقيا  ك��ان  ال��ذي  امل��ه��دي 

كبريا.
يف  و�صواغل  حكايات  و�صواهم  ولهوؤالء 

ك��ت��اب ال��ل��ي��ايل حت��ت��اج اإىل 
التفا�صيل  م��ن  كثري 

لكّننا  ال�صجية، 
ه���ن���ا ن�����ص��ري 
اأن  دون 

ل. نف�صّ
  االآالت 

املو�سيقية
الف�صل  ه���ذا  يف 

مئات  فارمر  يذكر 

دور  اآل��ة  ول��ك��ّل  احلكايات  ذكرتها  التي  االآالت 
ومهمة ومنها: االآالت الوترية مثل العود والطنبور 
وال��ق��ان��ون وال�����ص��ن��ط��ور، وال��ه��وائ��ي��ة م��ث��ل ال��ن��اي 
)االأغ�صية(  واآالت  وامل��زم��ار،  والبوق  وال�صبابة 

املتذبذبة مثل الّدف والطبل والدربكة و�صواها.
ومن اآالت املو�صيقى االأخرى؛ الكا�صات واجللجل 

واخللخيل واالأجرا�س.
  العود �سّيد االآالت

ة وي�صرف  ي�صع فارمر للعود العراقي مكانة خا�صّ
اإىل  وي�صري  احل��ك��اي��ات  يف  واأهميته  و�صفه  يف 
تفا�صيل العود واأنواعه واملجوهرات التي تتجوهر 
ويعّده  العازفني  وكبار  اخللفاء  اأع��واد  بع�س  بها 
م�صكه  كيفية  يف  ل  وُيف�صّ ال��ع��زف،  اآالت  �صّيد 
التي  االأدوات  يعود لذكر بع�س  والعمل عليه، ثم 
ف�صله  لياأتي  �صهرزاد  �صاأٌن يف حكايات  لها  كان 
االأخري عن )�صناعة املو�صيقى يف األف ليلة وليلة( 
ليقف على املدار�س الثلث التي در�صت املو�صيقى 
ثم  القدمية  العربية  املدر�صة  وهي:  ال�صهرزادية 
ثم  االإغريقية  الفل�صفة  اح  �ُصرَّ من  )املدر�صيون( 

املدر�صة املنهجية احلديثة.
مواقف هذه  تفا�صيل  على  للوقوف  هنا  �صبيل  ال 
املدار�س من مو�صيقى األف ليللة وليلة �صوى القول 
كتاب  اإىل  كبرية  بخدمة  قام  فارمر  اال�صتاذ  اإنَّ 
ن�صته  ال��ذي  البغدادي  الكتاب  اخلالد،  الليايل 
بغداد.. دون اأن ين�صاها!

يف )األف ليلة وليلة(
 الكتاب الذي ن�شيته 
بغداد دون اأن ين�شاها

 با�شم عبد احلميد حم�دي

ا�ستهرت حكايات )األف 
ليلة وليلة( بكرثة مغامرات 
الع�ساق  والرحالة واجلواري 
والقيان، كما ا�ستهرت مبجال�ض 
ام من خلفاء اإىل ملوك  احُلكَّ
ووالة، اإ�سافة اإىل املحدثني 
والق�ساة.

كانت معظم املجال�ض التي 
يرويها مدّون هذا الكتاب تتّم 
مزدانة بال�سعر واملو�سيقى 
والغناء املعجز اجلميل، 
وكان ال بّد وقد مّرْت  مئات 
ال�سنوات اأن ينتبه ع�ساق هذا 
الكتاب اإىل �سرورة البحث 
يف املو�سيقى التي عزفت يف 
جمال�ض الليايل ويف طرق 
العزف واالآالت امل�ساحبة.

امل��شيقى
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جمعة زغري..

معه  تختلف  ال��ذي  ذاك  ه��و  زغ��ري  جمعة 
ويجعل  وي�����ص��ح��ك��ك  ي��غ�����ص��ب��ك  وت��ت��ف��ق.. 
وال�صجر  نًا  ليِّ وال��وق��ت  عة  طيِّ ال�صاعات 
���ص��ع��ادات.. ل��ه��ذا ال�����ص��اب االأ���ص��م��ر ال��ذي 
اجلميلة  الفنون  معهد  اأروق���ة  مي��لأ  ك��ان 
له  والعفوية..  والتمثيل  واجلدل  بال�صحك 
ب��غ��دادي..  �صيف  يف  يوكالبتو�صة  ح�صور 
على  ممثًل  الثمانينات  يف  هناك  عرفته 
ب�صغف  اأتابعه  كنت  املعهد..  ذاك  خ�صبة 
جواد  اهلل  عبد  االأ�صتاذ  برفقة  يعمل  وهو 
يقدمها  داأب  التي  موليري  م�صرحيات  يف 
عبد جواد كنمط م�صرحي مل ي�صتطع اأحد 
اأن يرثيه كما اأثراه عبد اهلل جواد وفريقه 
وفالح  زغري  جمعة  منهم  واأتذكر  ال�صاب، 
هناك  من  االأ�صدقاء..  من  والعديد  كرمي 
بداأ جمعة م�صاغبًا م�صرحيًا وممثًل ينتمي 
تظل  بحيث  غريبه  بفرادة  �صخ�صيته  اإىل 
زمنًا  تلحقك  ال�صخ�صية  تلك  يف  �صورته 
امل�صرحيات  من  العديد  يف  عمل  طويًل... 
املعا�صر..  امل�صرح  اإىل  اأونيل  م�صرح  من 
ولفرط ثقته بامل�صرح ن�صي ال�صهرة و�صا�صة 

التلفزيون وبقي وفيًا الإن�صانه امل�صرحي...
مل اأعرف �صدقًا كما �صدق جمعة زغري يف 
احلياة  تغريت  ويوم  امل�صرح..  اإىل  انتمائه 
كما  جمعة  ظل  ال�صتيج،  اأن���وار  وانطفاأت 
مع  وح��ي��دًا  التم"  "اأغنية  م�صرحية  بطل 
بقي  وبرو�صوراته...  وكتبه  وذكرياته  عامله 
�صعره  ابي�سَّ  حتى  الزمن..  وم�صى  جمعة 
املارقة على  ال�صنوات  ومنت بع�س خطوط 
جبينه.. لكن هذا امل�صاغب بعفويته وجد يف 

فانتمى  اليحد،  وجمااًل  اآمنًا  ملذًا  طلبته 
مع  ط��ف��والت��ه  يحيا  وراح  الطفوله  ل��ع��امل 
مل  وعا�صقًا..  ومعلمًا  واأبًا  خمرجًا  �صغاره 
يكرب جمعة على االإطلق، كل ما يف االأمر 
ويوم  بي�صاء..  �صوالف  له  منت  الطفل  اأن 
التلفزيون..  التمثيل يف  باب  يفتح  اأن  قرر 
اإىل  وميله  اأدائ��ه  وعمق  ب�صدقه  �صدمني 
جمعه  متيز  االأداء..  يف  الكبار  مدر�صة 
حتى جعلني اأكتب قائًل "هذا هو املمثل"، 
واأ�صرت اإىل دور ال�صجني يف م�صل�صل رفيق 
اجلمال "با�صل �صبيب" املو�صوم "رازقية"  
العزيزة  باقتدار  فيه  دوره��ا  اأدت  ال��ذي 

اآ�صيا كمال
ال�صا�صه  تلك  وليد  كاأنه  جمعة  ظهر 

رموزها  وفاحت  اأ�صرارها..  وعارف 
ال�����ص��ري��ة.. ك����ان مم��ث��ًل اأرب����ك 
اجلميع وجعلهم يعيدون النظر يف 
االأداء التلفزيوين.. وهذا مافعله 

كامل..  ال�صديق جلل  املبدع  مع 
ويف العديد من م�صرحياته االأخرية.. 

فقد اأظهر جمعة زغري وجهًا جديدًا وغري 
ماألوف للممثل، بل للأ�صتاذ.. نعم، فهذا 

ب�  نلقبه  اأن  بجدارة  ي�صتحق  الرجل 
اأ�صدق من  " االأ�صتاذ" الأنه 

ظهر على ال�صا�صه واأنبل 
من يعوم على �صطح 

احل������ي������اة.. اإن����ه 
يتفرد كثريًا الأنه 

"اإن�صان" 
يف 

فيه  يندر  كما  "االإن�صان"  فيه  يندر  زم��ن 
املميز،  وجهه  جلمعة  احلقيقي..  املمثل 
ولل�صدق  وللعفوية  وللحياة  للمزاح  حّبه 
جمعة  نعم،  ن�صيناه..  زمن  اإىل  وللنتماء 

هو وجه الزمن الذي افتقدناه متامًا....
ولهذا �صاأ�صري اإىل جمعه زغري بقلبي واأقول 

بكل غرور "هذا االأ�صتاذ �صديقي"
َمثلنا  اأنت  "االأ�صتاذ"..  اأيها  زغري  جمعة 

االأعلى.

 اأو حتى مل ت�صنح لهم الفر�صة بالتجوال بني 
اأزقة �صارعي املتنبي والر�صيد.

طفلة  حلكاية  ا�صتهللية  بداية  كانت  تلك   
عراقية يف �صن ال�صابعة تعي�س يف كنف اأ�صرة 
الواليات  اإىل  هاجرا  عراقيني  واأم  اأب  من 
قلبيهما  يهجر  ومل  م�ص�س،  على  املتحدة 
كتابًا يف  ب��اأن جتد  ن��ور حتلم  ال��ع��راق.  حب 
اأو  مكتبة املدر�صة يحكي عن تاريخ العراق، 
مرة  كل  يف  بغداد.  ال�صلم  عا�صمة  معامل 
تاأمل  املكتبة  رفوف  بني  الفتاة  فيها  تتجول 
اأن جتد كتابًا اأو ق�صة اأو حتى جملدًا باللغة 
العربية ي�صرد اأجماد اأول ح�صارة يف العامل، 

كما قيل لها على ل�صان والديها.
هنالك  بغداد؟  عن  كتاب  يوجد  ال  "ملاذا 
ال  مل��اذا  والفرن�صية،  االإ�صبانية  باللغة  كتب 
ب�صيطة  بلغة  العربية"؟  باللغة  كتاب  يوجد 
وت��ع��ب��ري اأب�����ص��ط ت��وج��ه ن���ور ت��ل��ك االأ���ص��ئ��ل��ة 

ملعلمتها كلما التقتها يف املكتبة!
املنزل  اإىل  احلاملة  الفتاة  ج��اءت  يوم  ذات 
ت�صكو احلال وتطلب من والدتها �صراء كتب 
عن العراق باللغة العربية كي تتربع بها اإىل 
"ماذا  االأم:  ت�����ص��اوؤالت  اأث���ار  طلٌب  املكتبة! 
ولدت  واأنت  بغداد  وعن  العراق  عن  تعلمني 
لتاأتي  االغراب"؟  ق�صوة  يف  هنا  وع�صت 

االإجابة من نور ب�صرعة الربق: "يل ر�صالة 
علّي اإي�صالها، مفادها اأننا جزء من العامل 
وعلينا اإبراز هويتنا ال طم�صها يف اخلارج، 
وقد يبداأ امل�صوار بكتاب"! وفعًل مت املراد، 
ملكتبة  الكتب  من  بعدد  ن��ور  تربعت  حيث 

املدر�صة.
حكاية نور كاالآالف من جيلها، اأمام مفرق 
حيث  م��ن  مغرية  غربية  ثقافة  ب��ني  ط��رق 
عربية  وثقافة  احلياة،  وطبيعة  الت�صهيلت 
مل يبق منها يف املهجر �صوى بع�س امللمح 
االأهل  حماولة  ورغم  االندثار،  تواجه  التي 
�صعبهم،  بثقافة  وتعريفهم  االأبناء  باحتواء 
غياب  يف  وال�صيما  قائمة،  التحديات  تبقى 
العربية  اللغة  تتخذ  تعليمية  موؤ�ص�صات 
قادرًا  جيًل  تن�صئ  كي  واأ�صا�صيًا  ثابتًا  نهجًا 
الوطن  اإىل  العودة  رمبا  بل  االختيار،  على 
يف  البلد  تخدم  وخ��ربات  بتجارب  حمّملني 

قطاعات خمتلفة.

 "الأ�شتاذ"
للحياة هباتها اأي�سًا.. لها اأجنحه حتملك من 
�سجرك ووحدتك وليلك و�سكونك.. متنحك 
�سحكًا وتعيدك ولدًا تتجول يف عفويتك.. 
احلياة هي اأنت واالآخر.. ذاك الذي مينح روحك 
لونها ورفيفها وهناءاتها...

اأحمد هاتف

اإينا�س فا�شل - وا�شنطن 

من ماآالت االغرتاب اأنك تبحث بني الوجوه واالأماكن عن هوية وطن. 
حقيقة ال تقت�سر على عراقيني عا�سوا خما�ض الوداع يف مرحلة ال�سباب، 

بل اأي�سًا تطال اأطفااًل ولدوا وتربوا يف املهجر ومل ي�سمعوا يومًا عن عظمة 
زقورة اأور اأو اأ�ساطري م�سّلة حمورابي،

مغرتب��ة طفل��ة  اأح��الم 
"بغداد".. ك����ت����اب

!
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�سفافية
م�صتقلة  هيئة  ه��ي  العراقية  النزاهة  هيئة 
على  وتعمل  ال��ن��واب،  جمل�س  لرقابة  تخ�صع 
كما  ومكافحته  الف�صاد  منع  يف  امل�صاهمة 

تعتمد ال�صفافية يف �صوؤون احلكم.
اال اأنَّ هذه ال�صفافية مل اأحلظها اأو اأ�صعر بها 
هيئة  من  متحدث  اإىل  الو�صول  اأح��اول  واأن��ا 
االإعلمي  املركز  مدير  رف�س  اإذ  النزاهة، 
االإجابة  حممد  ح�صام  ال�صيد  النزاهة  لهيئة 
عن االأ�صئلة التي قّدمتها لهم بحّجة اأنَّه غري 
قّدم  املقابل  ويف  للإعلم،  للت�صريح  خمّول 
للن�صر  للح�صول على معلومات  ت�صهيلت  يل 

النزاهة،  هيئة  يف  الر�صد  مركز  طريق  عن 
�صبه  موؤ�ّص�صة  تعّد  ال�صبكة  جملة  اأنَّ  علمًا 
حكومية ُتفَتح لها جميع االأبواب للو�صول اإىل 

اخلرب ال�صحيح.  
اتتبع  وبقيت  جميب  دون  اأ�صئلتي  باتت  ل��ذا 
ير�صلها  التي  الر�صد  لتقارير  التحليل  خيط 

يل م�صكورًا ب�صكل يومي موظفو الر�صد.

اأرقام واأرقام 
�صنة 2018  النزاهة يف تقريري  اأعلنت هيئة 
ع��ن ا���ص��رج��اع واإي���ق���اف وم��ن��ع ه���در ق��راب��ة 
ويف   ،2018 للعام  ع��راق��ي   دي��ن��ار  ترليوين 

من  متكنها  اأك���دت   2019 ل�صنة  تقريرها 
املحافظة على اأكرث من ترليوين دينار.

اأنَّ املبلغ الذي  من هذين الرقمني يّت�صح لنا 
زيادة  ا�صتح�صاله يف  الف�صاد  اأجهزة  حاولت 
مما يوؤكد اأنَّ الف�صاد ال يجد رادعًا يوقفه عن 

ذلك وكاأّنه قد اأمن العقاب.
اإجن��از  مّت  قد  ��ه  اأنَّ اإىل   2018 تقرير  واأ���ص��ار 
)15997( بلغًا واإخبارًا وق�صيًة جزائيًة من 
البالغ  ذاتها  للمدة  الهيئة  نظرته  ما  جمموع 

)20778( بلغًا واإخبارًا وق�صيًة جزائية. 
َز  �ًة، اأُجْنِ  اإنَّ الهيئة عملت على )12398( ق�صَيّ
ًة، بلغ  ٍة )8938( ق�صَيّ منها باإجراءاٍت ق�صائَيّ

عدد املتهمني يف الق�صايا اجلزائية )9328( 
بدرجته  وم��ن  وزي���رًا   31 بينهم  ،م��ن  ُمَتّهمًا 
ال��درج��ات  ذوي  وم��ن  تهمة   56 لهم  وجهت 
بدرجتهم  ومن  ني  العاِمّ واملديرين  اخلا�صة 

َهت لهم 597 تهمًة. ُوِجّ
ن  اإدان��ٍة بحِقّ 4 وزراء ومَمّ اأحكام  �صدرت 7 
هم بدرجتهم، و49 حكمًا بحِقّ 41 من ذوي 
ومن  ني  العاِمّ واملديرين  ة  اخلا�صَّ الدرجات 

بدرجتهم.
اأنَّ  الهيئة  اأعلنت  فقد   2019 عام  تقرير  اأما 
فيها  حّققت  التي  اجلزائية  الق�صايا  ع��دد 
لها  ال��ت��اب��ع��ة  التحقيق  وم��ك��ات��ب  م��دي��ري��ات 
الق�صاء  اأم��ام  املعرو�صة   2019 العام  خلل 
 )4725( بينها  من  ق�صية   )13499( بلغت 
حمكمة  اإىل  حمالة  و)2678(  التحقيق  قيد 
املو�صوع و)2257( ق�صية حمالة على حمكمة 

حتقيق اأخرى. 
الفتة اإىل �صدور اأحكام  باإدانة 1155 متهمًا، 
حمافظني  و)3(  واح����د،  وزي���ر  بينهم  م��ن 
اأع�صاء  م��ن  و)7(  ع��ام��ًا،  م��دي��رًا  و)30( 

جمال�س املحافظات.
واأكدت الهيئة �صدور )7544( اأمر ا�صتقدام، 
ومن  وزي���رًا   )32( بحق  اأم���رًا   )40( بينها 
 )353( ب��ح��ق  اأم����رًا  و)451(  ب��درج��ت��ه��م، 
واملديرين  اخلا�صة  ال��درج��ات  اأ�صحاب  من 
العامني ومن بدرجتهم، اإ�صافة اإىل )2436( 
وزراء   )9( بحق  منها   )17( قب�س،  اأم���ر 
 )100( بحق  اأم��رًا  و)190(  بدرجتهم  ومن 
واملديرين  اخلا�صة  ال��درج��ات  اأ�صحاب  من 

العامني ومن بدرجته.

معايريدولية
ع�����ص��و جل��ن��ة ال��ن��زاه��ة يف جم��ل�����س ال��ن��واب 
العراقي عبد الرحيم ال�صمري  اأو�صح يف لقاء 
النزاهة  جلنة  حترك  اأنَّ  العراقية  لف�صائية 
وعراقيل  �صعوبات  من  القته  ملا  جمد"  غري 
الحقًا، اإذ ح�صب قوله: "مثًل يف �صهر ت�صرين 
النزاهة  حمكمة  قبل  م��ن  احلكم  مّت  االأول 
اأنَّهم  اال  اأ�صخا�س ومت اعتقالهم  ب�صاأن ثلثة 

قد مّت اإخراجهم ب�صورة غري قانونية الحقًا".
عدم  )�صرط  للمجلة  موثوق  م�صدر  حت��ّدث 
ال�صحفية  البيانات  اإنَّ  قائًل:   ) ا�صمه  ذكر 
للجنة النزاهة ت�صري ح�صب املعايري الدولية، 
ومنا�صبهم  االأ�صخا�س  ع��دد  تذكر  ��ه��ا  اإنَّ اإذ 
دون ذكر اأ�صمائهم او حتديد وزاراتهم وذلك 
لكننا  اإدان��ت��ه،  تثبت  حتى  بريئًا  املتهم  ك��ون 
يتّم  لذلك  للق�صاء،  مبجاملة  اأحيانا  ن�صعر 
احلكم على املوظفني ال�صغار بتهم الر�صاوى 
تزوير  اأو  ال�صلف  تخلي�س  ا�صتكمال  وع��دم 
حمل  مبا  اجلمل  ي�صرق  من  لكن  الغيابات، 
اليوم  ي�صكن  اإذ  خ��وف،  دون  متبخرا  ي�صري 
كرد�صتان  ف�صاد يف  �صبهات  عليهم  م�صوؤولون 
وخ��ذ حمافظ  وج��ل،  اأو  ال��ع��راق دون خ��وف 
ذلك  على  م��ث��ال  كاأف�صل  امل��ق��ال   )0000(

وغريهم ي�صكنون اخلارج.
يف  الف�صاد  مكافحة  حملت  "اإنَّ  ق��ال:  ث��م 
العراق مل تفلح يف عملها بالرغم من مواظبة 
اللجان على ك�صف ما �صرق من خزينة الدولة 
اأنَّ املحا�ص�صة الطائفية وقفت  العراقية، اال 
�صيا�صية  الدوالب فكل جهة  الع�صا يف  ب�صكل 
ال�صراق  اأع�صائها  الدفاع عن  حتاول جاهدة 

وباملال املنهوب نف�صه يتّم �صراء الذمم".

جتارب
نف�صه  العراقي  النواب  جمل�س  "اأنَّ  واأ�صاف 
حني اتخذ جتارب الدول الناجحة يف مكافحة 
)بلغاريا(  الدول  تلك  لقائمة  اأ�صاف  الف�صاد 
ال�����ص��ل��ط��ة من  ت��ن��ظ��ي��ف  ت��ن��ج��ح يف  ال��ت��ي مل 
ال�صرقات وعملت على تخلي�س البريوقراطية 
و�صرطة املرور فقط لكّن روؤو�س اأموال ال�صلطة 
احلاكمة مل تنل التحقيق، فدول مثل ماليزيا 
بتنظيف  العمل  ب��داأت  وجورجيا  و�صنغافورة 
�صمعتها مثلما تنظف ال�ُصّلم من اأعله الأ�صفله 
نف�صها  واإدراج  الف�صاد  تقلي�س  يف  وجنحت 

من �صمن الدول قليلة الف�صاد".
والأخ���ذ فكرة ع��ن جت��ارب ه��ذه ال���دول فقط 
كيف  و�صتجد  غوغل  البحث  حم��ّرك  ح��ّرك 

حاربت هذه الدول الف�صاد. 

للبنك  �صابق  تقرير  ح�صب  جورجيا  فمثل 
الدويل لعام 2017 خّل�س جتربتها يف تقلي�س 
الف�صاد بدءًا من عام 2003 بالنقاط التالية:

- اإرادة �صيا�صية قوية ال تلني.
 - اإر�صاء امل�صداقية يف وقت مبكر.

-  هجوم مبا�صر على الف�صاد.
دور  وتقلي�س  ج��دد  موظفني  ا�صتقطاب    -

الدولة.
والتن�صيق  تقليدية  غ��ري  اإج����راءات  تبّني   -
ح�صب  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ج��رب��ة  وتكييف  ال��وث��ي��ق 

احتياجات الظروف املحلية.
وا�صتخدام  التكنولوجيا  م��ن  اال�صتفادة   -

االت�صاالت بطريقة اإ�صراتيجية.
جت��رب��ة ���ص��ن��غ��اف��ورة ه��ي ال��ت��ج��رب��ة االأ���ص��ح 
دول  م��ن  �صنغافورة  خرجت  اإذ  واالأف�����ص��ل، 
وت�صّدرت  عامًا  ثلثني  خلل  الثالث  العامل 
ترتيبها  فجاء  ف�صادًا،  االأق��ل  البلدان  قوائم 
لعام  ف�صادا  اأق���ل  دول  ع�صر  م��ن  ال�صاد�س 
منازلهم،  ميتلكون  �صكانها  من   %90  ،2018
يف  دوالر   500 م��ن  تغرّي  ال�صنغافوري  دخ��ل 

ال�صنة اإىل 52000دوالر.
التزمت يف حر�صها على النقاط االآتية: 

- جتارة حرة.
- ت�صجيع اال�صتثمار.

- تقومي التعليم.
- تخفي�س ال�صرائب.

- ق�صاء عادل وم�صتقل.
للفرد  بال�صّحة وتوفري  - نظام توفري خا�س 

اإجباري.
من هذه التجارب نقف على علتنا االأكرب وهي 
يف  التاأثري  حم��اوالت  الطائفية،  املحا�ص�صة 
وال�صكوت  اخلوف  الر�صوة،  تف�صي  الق�صاء، 

عن احلق.
اإذ اإنَّ اأهم حمّرك لهيئة النزاهة هو ال�صكاوى 
القادمة من املواطنني، لو كل فرد اتخذ على 
عن  اخل��ط��ر  ودرء  الف�صاد  حم��ارب��ة  عاتقه 
عن  احليف  برفع  �صاهمنا  ق��د  لكّنا  وط��ن��ه، 
من  فتكًا  اأ�صّد  الف�صاد  فخطر  وطننا،  كاهل 

خطر داع�س.

املحا�ش�شة
تعيق حماولت اإنقاذ العراق 

من براثن الف�شاد
يت�سدر العراق قائمة الدول الفا�سدة اإداريا وماليا بعد 
ليبيا و�سوريا واليمن وال�سومال، ح�سب التقرير ال�سنوي 
ملنظمة ال�سفافية الدولية - االئتالف العاملي �سد الف�ساد 

لعام 2018 و2019 على التوايل.
ريا عا�شي
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يف الثالث ع�سر من �سهر 
رجب املقبل امل�سادف 
للتا�سع من اآذار، يوم 
االحتفال مبولد اأمري 
املوؤمنني االإمام علي 
)عليه ال�سالم( �سن�سهد، 
باإذن اهلل، البدء بت�سجري 
جانبي طريقي "يا علي" 
و"َيا ح�سني" وجزراتهما 
الو�سطية بني النجف 
االأ�سرف وكربالء 
املقد�سة.

من  باك�صتاين  م��واط��ن  درب����ار،  حم��م��د  احل���اج 
حمبي اآل البيت )عليهم ال�صلم( قرر اأن يتربع 
بت�صجري طريقي )يا علي و يا ح�صني( بني النجف 
االأ�صرف وكربلء املقد�صة بخم�صمئة الف �صجرة 
اخل�صرة  الدائمة  من  وغالبيتها  االأن��واع  خمتلفة 
العراقية"  "ال�صبكة  جملة  اأي�صًا.  النادرة  وبينها 
ك��ان��ت ح��ا���ص��رة يف االأم��ان��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��م��زارات 
الوقف  ت�صكيلت  اأح���د  يف  ال�صريفة  ال�صيعية 
وت�صيريها  امل��زارات  �صوؤون  ب��اإدارة  يعنى  ال�صيعي 
االأمانة  العراق، يف لقاء جمع م�صوؤويل  اأنحاء  يف 
واملتربع الباك�صتاين الكرمي الذي و�صل اإىل بغداد 
�صتبداأ  والتي  االأ�صجار،  من  االأوىل  الدفعة  ومعه 
املرحلة االأوىل من زرعها، كما اأ�صلفنا يوم مولد 
اأمري املوؤمنني )ع(، والتي �صوف ت�صهم يف زيادة 
ن�صبة االأوك�صجني يف اجلو والتخل�س من الغازات 

ال�صارة.
حماية البيئة وجتميل الطريق

العراقية(:  )ال�صبكة  ل�  دربار  حممد  احلاج  قال 
اإن م�صروع الت�صجري �صيبداأ عن قريب باإذن اهلل، 
�صتتم  اإذ  ك��م،   80 مب�صافة  حيوي  م�صروع  وه��و 
زراعة اأكرث من 500 األف �صجرة متنوعة. م�صيفًا 
اإىل  باك�صتان  من  �صتاأتي  التي  االأ�صجار  هذه  اأن 
تربة  اأن  وال�صيما  ال�صريع،  بنموها  متتاز  العراق 
العراق غنية باملياه ب�صبب وفرة االأمطار، وموؤكدًا 
وقال  والبيئة.  اجلو  متغريات  مع  �صتتاأقلم  اأنها 
دربار اإن للت�صجري فوائد لل�صحة الأنه �صيقلل من 
�صتظلل  كما  املناخية،  للتغريات  ال�صلبية  االآث��ار 
الزائرين وال�صيما  املباركة من  االأ�صجار اجلموع 
احل�صني  االإم���ام  اأربعينية  الإح��ي��اء  القا�صدين 
بالتقليل  م�صاهمتها  ال�صلم(، ف�صًل عن  )عليه 

من الت�صحر والعوا�صف الغبارية.
جلان لإجناح امل�شروع

ق�صم  رئي�س  جا�صم،  ال��ك��رمي  عبد  ل��وؤي  ال�صيد 
االإع����لم وال��ع��لق��ات ال��ع��ام��ة يف االأم���ان���ة، قال 
التربع  عقد  وّقعت  العامة  االأمانة  "لل�صبكة" اإن 
مع املح�صن الباك�صتاين احلاج حممد دربار بكل 
�صتكون  التي  االأ�صجار  اأن  م�صيفًا  و�صكر،  تقدير 
االأ�صجار  من  اأ�صناف  �صتة  هي  امل�صروع  �صمن 
باأريجها  ومت��ت��از  اخل�����ص��رة  وال��دائ��م��ة  ال��ن��ادرة 
الزكي، وهي قد تزيد على 500 األف، وهو العدد 

ت�شجري طريق )يا ح�شني(.. 
م�شروٌع بيئي رائد

 

م�اطن باك�شتاين حمب لآل البيت 
يتربع ب� ٥٠٠ األف �شجرة

عامر جليل اإبراهيم

ال�شيخ خليفة اجل�هر

د. ح�شني ال�ا�شطي

ال�شيدل�ؤي عبد الكرمي جا�شم

املتربع حممد دربار
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عبد احلليم الرهيمي

ا�شتذكار
حزُن �شيِف الأعظمية

االأ�صخا�س  بع�س  اإبعاد  اإىل  م��ا،  لبلد  االحتلل  ق��وات  اأو  احلكومات،  بع�س  تعمد 
اأو  بلدهم  داخل  اأخ��رى  اأماكن  اإىل  اإقامتهم  اأماكن  من  لها  املعادين  اأو  املعار�صني 
دون  فيه،  يعي�صون  ال��ذي  للو�صط  وحتري�صهم  تاأثريهم  من  للحد  وذل��ك  خارجه، 

د من ردود االأفعال والنقمة �صدهم. معاقبتهم باإجراءات �صديدة قد ت�صعِّ
دون  املوؤثرين  االأقوياء  مبعار�صيها  القي�صرية  رو�صيا  حكومات  تفعل  كانت  هكذا   
عندما   )1918-1914( للعراق  الربيطاين  االحتلل  قوات  عملت  وهكذا  حب�صهم، 
�صة �صدها كجعفر اأبو التمن وغريه اإىل جزيرة هنغام  اأبعدت �صخ�صيات مهمة وحمرِّ

يف اخلليج العربي قرب �صواحل عمان.. 
اأي�صًا يف عهد حكومة عبد الكرمي قا�صم )1958-1963( حني كانت  وهكذا ح�صل 
اإىل مدن وحمافظات  واملوؤثرين يف مناطقهم  النا�صطني غري اخلطرين  بع�س  تبعد 

اأخرى داخل العراق. 
وكمثال، فقد اأبعد اإىل مدينتا –احللة، حمافظة بابل- عام 1960 اأحد الفتيان الذي 
ال يتجاوز عمره اخلم�صة ع�صر عامًا من مدينة االأعظمية – حمافظة بغداد باعتباره 
)فتًى �صيا�صيًا( يحّر�س �صد حكومة قا�صم و�صد ال�صيوعية اأي�صًا. لقد ا�صتقبل هذا 
ال�صاب )الفتى ال�صيا�صي( من فتيان مدينة احللة بالرحيب احلار واالحتفاء ال�صديد 
به والتباري يف ت�صييفه وتوفري اأف�صل الظروف للعب معهم طيلة �صنة )عقوبته( التي 
دعوة  رف�س  االإبعاد  يف  )حمكوميته(  مدة  انتهت  وعندما  احللة.  مدينة  يف  ق�صاها 
احلكومة لعودته للأعظمية. وعندما جاء ذووه الإقناعه بالعودة رف�س ذلك وعربَّ عن 
حزنه وكاد يبكي، الأنه ال يريد مفارقة اأ�صدقائه اجلدد.. ترى كيف �صيعاقب فتى كهذا 
الفتى عن معار�صته ل�صيا�صة حكومة بلده يف العهود التي تلت عهد حكم املرحوم عبد 
الكرمي قا�صم �صاحب القول وال�صلوك املت�صامح )عفا اهلل عما �صلف( .. ال اأدري اأين 
هو االآن �صيف مدينتنا الفتى ال�صيا�صي الذي اأ�صبح �صيخًا، وفيما اإذا كان �صي�صاهم يف 

حركة االحتجاجات ليو�صف بال�صيخ ال�صيا�صي، بداًل من الفتى ال�صيا�صي!

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".

عليه.  املتفق 
واأكد اأن االأمانة العامة قامت بت�صكيل 

امل�صروع  ه��ذا  الإجن���اح  خا�صة  جل��ان 
املبارك بعد تق�صيم الطريق اإىل ثماين 

املبا�صر وعن  اإدارية للإ�صراف  وحدات 
�صبل  ك��ل  ولتوفري  العاملني،  على  كثب 

وال�صحية.  البيئية  الأهميته  اإجن��اح��ه 
من  ال�صتة  االأ���ص��ن��اف  ج��ا���ص��م  وو���ص��ف 

االأ�صجار وهي:
�شجرة النيم )الأزدرخت(

 تزرع �صجرة النيم يف جميع اأنواع الرب وجنحت 
والطينية  ال��ر���ص��وب��ي��ة   االأرا����ص���ي  يف  زراع��ت��ه��ا 
اجلريية.  والرملية  ال�صحلة  وال�صخرية  الثقيلة 
االأم��لح  من  الربة  تنقية  على  بقدرتها  تتميز 
كثيفة  االأ�صجار  من  وتعترب  للجفاف،  ومقاومتها 
16م  من  ارتفاعها  وي�صل  النمو  و�صريعة  الظل 
اإىل 25م، وعند زراعتها يجب ترك م�صافة بني 
لكرب  اأمتار   3 واأخ��رى مب�صافة التقل عن  �صجرة 
حجم جذرها وهي  من االأ�صجار املعمرة اإذ ي�صل 

عمرها اإىل 180 عامًا.
�شجرة اللهب اأو الب�ن�شيانا

وتزرع يف الربة الرملية وتتحمل الربة الطينية، 
احل��رارة  درج��ات  حتمل  على  القدرة  لها  اأن  اإذ 
العالية، ومتتاز ازهارها باللون االأحمر ال�صاطع، 
ويبلغ ارتفاعها 12م وامل�صافة بني �صجرة واأخرى 

10م كرقم تقديري وذلك لكرب حجمها.
�شجرة الب�جناميا

حتى  ال��رب  اأن��واع  ال�صجرة يف جميع  هذه  تنمو 
احل��رارة  درج��ات  وتتحمل  والرملية  ال�صخرية 
25م  طولها  يبلغ  وال�صقيع.  واجلفاف  العالية 
ومتتاز اأزهارها باللونني االأبي�س والزهري، وت�صل 

اإىل  ج���ذوره���ا 
عمق 10م، لذلك متت�س املاء من اأعماق الربة 
املحا�صيل  ترتوي  وبذلك  االأع��ل��ى،  اإىل  وترفعه 

االأخرى املزروعة معها.
�شجرة التاب�بيا

وتتحمل  الرب،  اأنواع  جميع  يف  زراعتها  وتنجح 
وي�صل  وال��ق��ا���ص��ي��ة  اجل��اف��ة  البيئية  ال��ظ��روف 
اأزه���اره���ا  ل���ون  وي��ك��ون  20م،  اإىل  ارت��ف��اع��ه��ا 
يف  وت�����ص��ت��خ��دم  ف����احت،  ووردي  ذه��ب��ي  اأ���ص��ف��ر 
امليكروبية  االإ�صابات  وبع�س  ال�صرطان  معاجلة 

والفريو�صية.
�شجرة امل�رينجا )البان(

الرملية اخلفيفة اجلافة، وهي  الربة  وتزرع يف 
تتحمل  ال  لكنها  والعط�س  للجفاف  مقاوم  نبات 
الربد وال�صقيع الذي قد يوؤدي اإىل موتها، وتنمو 
يف املناطق اال�صتوائية حيث ال حتتاج اإىل الكثري 
من املاء، ي�صل ارتفاعها اإىل 12م، وعند اكتمال 
النمو ي�صل اإىل 15م، وهي �صريعة النمو وتتميز 

اأزهارها باللون االأبي�س ولها الكثري من الفوائد 
الكثري  على  الحتوائها  واجلمالية  الطبية  منها 
من الفيتامينات، كما ت�صتخدم لعلج الكثري من 

االأمرا�س.
�شجرة تيك�ما ال�شفراء

بتحملها  ال�����ص��ج��رة  ه����ذه  ومت���ت���از 
اجلفاف وهي دائمة اخل�صرة وقابلة 
الرغبة  ح�صب  والت�صكيل  للتقليم 
اأ�صهر   8 ملدة  اأزهارها  تبقى  حيث 

تتزين بها ال�صوارع واحلدائق.
م�شروع رائد

نائب  اجل��وه��ر،  خليفة  ال�صيخ 
االأمني العام للمزارات ال�صيعية، 
التي  االأوىل  ال��وج��ب��ة  اإن  ق���ال 
نبتة  اآالف   )10( نحو  �صمت 
من اأ�صل )500( األف قد و�صلت و�صتليها وجبات 

اأخرى، مو�صحًا:
اأن النبتات التي �صت�صل تباعًا �صيتم جتمعيها يف 
بغداد والنجف االأ�صرف لتتم املبا�صرة بزراعتها 
ال�صلم(  )عليه  امل��وؤم��ن��ني  اأم���ري  والدة  ي��وم  يف 
بالقول:  حديثه  واختتم  رجب،   13 يوم  واملوافق 
احلاج   االأخ  يوفق  اأن  وتعاىل  �صبحانه  اهلل  ن�صاأل 
والعاملني  باك�صتان  م��ن  امل��ت��ربع  درب���ار  حممد 
امل�صروع  ه��ذا  دع��م  يف  اأ�صهم  م��ن  وك��ل  جميعًا 
لتلقي  املطلوب  امل�صتوى  اإىل  ي�صل  اأن  �صبيل  يف 
ظلل هذه االأ�صجار بعبري عطرها وظللها على 
زيارة  القا�صدين  الزائرين  املباركة من  اجلموع 
)عليهما  العبا�س  واأخيه  احل�صني  االإم��ام  ح��رم 

ال�صلم(.
رئي�س  م�صت�صار  الوا�صطي،  ح�صني  الدكتور  وقال 
ت�صجري  م�صروع  اإن  الزراعية،  لل�صوؤون  ال��وزراء 
"ياعلي"  ط��ري��ق  وج��ان��ب��ي  "ياح�صني"،  ط��ري��ق 
بني  الرابط  الرئي�س  للطريق  الو�صطية  واجلزرة 
االأ�صرف،  والنجف  املقد�صة  كربلء  حمافظتي 
و�صيكون  العراق  يف  الرائدة  امل�صاريع  من  يعترب 
بادرة خري لت�صجري الطرق يف املدن واملحافظات 
التي  امل�صاحات اخل�صراء  لزيادة  كافة  العراقية 
للتغريات  ال�صلبية  االآث��ار  من  التقليل  يف  ت�صهم 
اجلو  يف  االأوك�صجني  ن�صبة  من  وتزيد  املناخية، 

وللتخل�س من الغازات ال�صارة.



عمل  ب��زي��ارة  للقيام  الفر�صة  يل  اأتيحت 
لف�صويل  م�صبعة  الزيارة  كانت  الدار،  لهذه 
واأج���اب���ت ع��ل��ى ال��ك��ث��ري م���ن اأ���ص��ئ��ل��ت��ي عن 
عار�صات االأزياء وم�صممي اللوحات الفنية 
اال�صتعرا�صات  وخم��رج��ي  العرو�س  لتلك 
الفنية ومن�صقي املعار�س، لكن ما ا�صتوقني 
عن  بلغني  ما  هو  حما�صتي  من  وزاد  حقًا، 
اإق��ام��ة معر�س حتت  ال���دار  ه��ذه  اع��ت��زام 
عنوان "الب�س عراقي" وهو ما ياأتي من�صجمًا 
مع توجهات �صبكة االإعلم العراقي يف دعم 

املنتج الوطني.
اخلط�ة الوىل:

مع  احل��دي��ث  م��ن  ب����داأت  االأوىل  خ��ط��وت��ي 
مدير  املندالوي"  اإبراهيم  "عقيل  ال�صيد 
حدثنا  الذي  للأزياء،  العراقية  ال��دار  عام 
افتتاح  عزمها  ع��ن  ال���دار  :"اأعلنت  ق��ائ��ًل 
���ص��وق كبري ل��دع��م امل��ن��ت��وج ال��ع��راق��ي حتت 
وا�صت�صافت  )#الب�س_عراقي(.  و�صم 
الدار عددًا كبريًا من امل�صممني من اأعمار 
وتهدف  الدائرة،  خارج  من  �صتى  واأجنا�س 
للجميع  عمل  فر�س  خلق  اإىل  الدعوة  هذه 
ي�صيف  العراقي".  للمنتج  وت�صويق  وترويج 
ال�صيد املندالوي "اأن هذه املبادرة هي دعم 
موؤ�ص�صات  م��ع  وتع�صيقه  اخل��ا���س  للقطاع 

مع  االإب��داع��ي  التناف�س  روح  وخلق  ال��دول��ة 
املنتج امل�صتورد".

عدد  ب�صاأن  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال�صيد  واأو���ص��ح 
امل�صاركني يف هذا املعر�س بالقول "بلغ عدد 
م�صممة   29 امل��ب��ادرة  ه��ذه  يف  امل�صاركات 
بع�صهن من خريجات الدار واالأخريات من 
امل�صممات اخلارجيات ممن و�صعن ب�صمة 
حيث  م��ن  االأزي����اء  ع��امل  يف  لهن  م�صهودة 

الت�صميم واالإنتاج". 
خلية نحل يف مركز التدريب :

الزميلة  برفقة  العام  املدير  مكتب  غ��ادرت 
"مها احلديثي" م�صوؤولة �صعبة االإعلم اإىل 
"مركز التدريب"  حيث قاعة العمل اليومي 
اجلارية  اال���ص��ت��ع��دادت  على  التعرف  بغية 
هو  هناك  راأي��ت��ه  ما  املعر�س.  ه��ذا  الإق��ام��ة 
فالكل  متوا�صل،  عمل  يف  نحل  بخلية  اأ�صبه 
هنا  اأعمال،  من  اأيديهم  بني  مبا  من�صغلون 
وت�صرح  ال��ن��اظ��ر  ت�صر  جميلة  ���ص��ورًا  ت��رى 
اأو  ال���دار  يف  العاملت  م��ن  ���ص��واء  ال�صدر 
حما�س  كلهن  اخلارجيات،  امل�صاركات  من 
طبيعة  عن  اأفكارهن  تو�صيح  يف  وا�صتعداد 
الت�صويقية  التظاهرة  ه��ذه  يف  م�صاركتهن 
املركز  ه��ذا  اأرك���ان  من  رك��ن  يف  العراقية. 
يجل�س بع�س الطلبة اأمام املحا�صر امل�صمم 
بتقدمي  ���ص��رع  ال���ذي  العبيدي"  "�صيف 
االأزياء.  ت�صميم  طبيعة  عن  لهم  �صروحاته 
يف زاوي���ة اأخ���رى م��ن زواي���ا امل��رك��ز �صدين 

اأزياء لدعم املنتج 
ال�طني

 

اأ�سهمت الدار العراقية لالأزياء يف ر�سم �سورة جمالية مميزة عن االأزياء العراقية يف 
الع�سور املختلفة، وقد داأبت على تقدمي حفالت االأزياء اإىل جمهور خا�ض، وكلما مررت من 
اأمام هذه البناية اجلميلة واملميزة يف �سارع فل�سطني، اأجدين اأ�ساأل نف�سي: هل ما زالت هذه 

الدار تقدم فعالياتها بالهّمة والتميز والن�ساط نف�سها؟

حتقيق : فكرة الطائي
ت�ش�ير: ح�شني طالب

عقيل املندالويال����ب���������س ع����راق����ي
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واالأك�ص�صوارات  واالأل����وان  امللب�س  منظر 
ونقو�صها  ت�صميمها  يف  اأت��ام��ل  واأخ����ذت 
امل�صغولة. يف هذه االأثناء وقفت مع الدكتورة 
التي  امل��رك��ز،  م��دي��رة  عبداهلل"  "جليلة 
هذه  اإقامة  "فكرة  بالقول:  حديثها  ابتداأت 
وتفعيل  الوطني  للمنتج  دعمًا  ال�صوق جاءت 
فالدار  داخ��ل��ه،  م��ع  ال���دار  خ��ارج  م�صاركة 
التظاهرة من  االأول �صمن هذه  املبادر  هي 
طرح  اأن  �صبق  فقد  امل�صاركة،  حجم  حيث 
�صنوات  قبل  ال��دار  عام  مدير  الفكرة  هذه 
وتطوير  الذاتية  االإمكانات  على  للعتماد 
املنتج املحلي بداًل من امل�صتورد بتفعيل عمل 
عجلة  حتريك  على  والت�صجيع  م�صانعنا 
اأمام  املجال  ف�صح  ما  العراقي،  االقت�صاد 

منت�صبي الدار الإقامة هذا املعر�س".
ت��ن��وع يف  "هناك  امل��رك��ز:  م��دي��رة  وب��ي��ن��ت 
وملب�س  الف�صاتني  من  امل�صاركات  اأعمال 
والبنطلونات،  الن�صائية  والبدالت  االأطفال، 
وكانت للمحافظات العراقية ح�صة من هذه 
خطواتي  قادتني  الت�صويقية".  الفعاليات 
فيها  التقيت  التي  ال�صوق  قاعة  اإىل  اأخ��ريًا 
ال�صوق  فعالية  منظم  كاظم"  "علي  ال�صيد 
هنا  العاملون  "يقوم  بالقول  ب��ادرين  ال��ذي 
ال�صوق  واأرك���ان  اجل���دران  وت��زي��ني  برتيب 
النتاجات  من  عدد  اأك��رب  ا�صتيعاب  لغر�س 
التي يراد عر�صها يف هذا ال�صوق، حتى اأننا 
لل�صتفادة  الدار  حديقة  ترتيب  يف  �صرعنا 

منها يف هذا الغر�س".
للم�شاِركات راأي :

امل�صاركات حدثننا عن م�صاريعهن اخلا�صة 
متيز  ع��ل��ى  فيها  ب�صماتهن  ت�صهد  ال��ت��ي 
املهند�صة  حدثتني  فقد  امل�����ص��ارك��ة،  ه��ذه 
عبد  "عواطف  اأي�صًا  وامل�صممة  الكهربائية 
زاير، �صاحبة معمل الإنتاج االأزياء املتنوعة: 
يف  للم�صاركة  املحظوظات  من  نف�صي  "اأعد 
الوطني،  املنتج  يدعم  ال��دار  يف  �صوق  اأول 
مبا  للتعريف  اأو�صع  م�صاحة  يل  ي�صيف  ما 
تقبل  م��دى  ومعرفة  ت�صاميم  م��ن  اأق��دم��ه 
امل�صاركة  وقالت  االأعمال".  لهذه  اجلمهور 
الفنون  معهد  خريجة  ال�����ص��وداين،  �صمرية 

التطبيقية: "ح�صلت على �صهادات تقديرية 
عدة يف م�صاركات �صابقة، اإال اأين اأرى هذه 
من  فيها  ملا  واالأجمل  االأف�صل  هي  املبادرة 
يف  اأفكار  من  جديد  هو  ما  لتقدمي  حتفيز 

عامل الت�صميم".
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يتمثل  الذي  "الربوباغندا"،  م�صطلح  هو  وكما 
بالرويج والدعاية الهادفة جلذب املتلقي.

اإذ تعطى هذه االأخبار واملعلومات بطريقة خاطئة 
اأو ناق�صة للتاأثري على فئة معينة ب�صورة خا�صة، 
وال�����ت�����اأث�����ري 
املجتمع  ع��ل��ى 

اإذ  عامة،  ب�صورة  ودينيًا  واجتماعيًا  �صيا�صيًا 
يوؤكد  م�صدر  ب��دون  االأخ��ب��ار  ه��ذه  اأغ��ل��ب  تكون 
�صارت  االجتماعي  التوا�صل  ومواقع  �صحتها، 
على  االأوىل  بالدرجة  امل�صاعدة  الو�صيلة  اليوم 

تعاظم هذه االآفة بدون قيد اأو رقيب.
مر�ض نف�سي!

ممثل  ع���ام���ًا(،   26( ال��ع��ب��ادي  ���ص��لح  اأم����ري 
�صارت  :"االإ�صاعات  ق��ائ��ًل  حدثنا  ك��وم��ي��دي، 
اليوم اأكرث ج�صامة وانت�صارًا يف جمتمعنا، وباتت 
تعطيه  وال  املجتمع  على  كبريًا  خطرًا  ت�صكل 
اإذ تكون هذه االإ�صاعة ناجتة  �صوى اجلهل، 
�صاحبها،  ل��دى  نف�صية  ا�صطرابات  من 
ُيتداول  لكي  ك��اذب  خرب  بن�صر  فيقوم 
يكون  اجلمهور.  من  ع��دد  اأك��رب  بني 
مات�صمى  منها  كثريه  الأغرا�س  ذلك 
حول  خرب  بن�صر  فيقوم  )بالط�ّصة(، 
احل�صول  بهدف  م�صهورة  �صخ�صية 
"التعليقات".  من  كبري  ع��دد  على 
"مر�صًا  اأراه  �صخ�صيًا  هذا  ومثل 
نف�صيًا"، الأن من يقوم بن�صر خرب 
�صخ�س،  بحياة  ���ص��رر  اإىل  ي���وؤدي 
مادي  اأو مك�صب  مقابل عدد اليكات 
فاإن هذا يعد مر�صًا نف�صيًا من الدرجه 

االأوىل."
نوعًا  هناك  "اأن  اأي�صًا  العبادي  اأ�صاف 
اأن  موؤداها  متعّمدة،  وهي  للإ�صاعات،  اآخر 
مثًل  االإ�صاعة،  بهذه  م�صبق  علم  له  ال�صخ�س 
�صري،  حادث  اإىل  يتعر�س  الفلين  فلن  الفنان 
اخل��رب،  م��ع  ب��ال��دم  ملطخ  وه��و  �صورته  مرفقة 
االجتماعي  التوا�صل  مواقع  بها  تكتظ 
وناٍف  موؤيٍد  بني  اجلمهور  ويبقى 
ال�صخ�س  ي�صرح  وال  للخرب، 
اأو  امل��ن�����ص��ود ب��ن��ف��ي ذل����ك 
ويرك  اخل��رب،  ت�صحيح 
�صداها  تاأخذ  االإ�صاعة 
مت�صدرًا  ا�صمه  ليكون 
االأخ����ب����ار ال��ي��وم��ي��ة 
وي�����ص��غ��ل ال�����ص��ارع 
ال���ع���راق���ي، وب��ع��د 
مرور اأيام عدة يقوم 

كان�صغاله  باالعتذار،  خمتومًا   اخل��رب  بتكذيب 
بت�صوير فيديو كليب اأو غري ذلك، وبعدها تقوم 

املواقع اأي�صًا بتكذيب اخلرب."
وبهذه احلالة ي�صتفيد ال�صخ�س �صاحب االإ�صاعة 
من ت�صدر ا�صمه مواقع االأخبار اليومية وان�صغال 
بحق  م�صني  فعل  براأيي  اأي�صًا  وهذا  به،  ال�صارع 

ال�صخ�س.
'الرقمنة'

جديد،  من  نبتدئ  اأن  على  قادرون  اأننا  "نظن 
كذبة  كذبة،  اإال  ماهي  اجلديدة  البدايات  لكن 
لنا  ي�����ص��يء  اأم����ًل  لنخلق  ون�����ص��دق��ه��ا  ن��ك��ذب��ه��ا 
 23( م��ن��ري  زه����راء  ق��ال��ت��ه   م��ا  ه���ذا  العتمة"، 
االآن  نلحظه  "مما  ق��ائ��ل��ة:  واأردف����ت  ع��ام��ًا(، 
العراق بكرثة، وال�صيما يف  االإ�صاعات يف  انت�صار 
تزداد  االإ�صاعات  اأن  والواقع  الظروف  احلالية. 
اأفرزته  اليوم ما  ال�صدائد، ونحن نعي�س  يف زمن 
واالحتجاجات  الوطن،  اأرج��اء  يف  التظاهرات  
ال  لكن  م��وؤخ��رًا،  البلد  �صاحات  ت�صهدها  التي 
امل��واق��ع  وظ��ه��ور  الرقمنة  ق���دوم  اأن  اأح���د  ينكر 
االإلكرونية بدا وكاأن املناخ االإعلمي قد اأ�صابه 
نوع من االنفلت، فهناك جماعات مبهمة تقوم 
بن�صر ماهو خمالف ملا يحدث يف ال�صارع اليوم، 
وت�صويه عمل ال�صفحات املخت�صة باالأخبار بهذه 
االأكاذيب  �صوى  �صيئًا  تقدم  مل  والتي  االأع��م��ال، 
كرثت  بذلك  االجتماعي،   التوا�صل  مواقع  عرب 
اأخبار ال تخ�صع لقوانني  االإ�صاعات القائمة على 
معلومات  بالتايل  ه��ي  ال�صارمة.  امل�صداقية 
االأخ���رية  االآون���ة  لكن يف  ���ص��ادق��ة،  غ��ري  خاطئة 
التوا�صل  مواقع  على  ال�صفحات  بع�س  ظهرت 
االجتماعي الإثبات احلقيقة، من �صمنها )التقنية 
من اأجل ال�صلم( التي بدورها تت�صدى للإ�صاعة 

وحتد من التوتر يف الوقت احلايل."

ك�سف احلقائق
جمموعة  يف  التقنيني  اأح���د  جا�صم"،  "بحر 
ق��ائ��ًل:  حت��دث  ال�����ص��لم(،  اأج���ل  م��ن  )التقنية 
اإىل  ي��وؤدي  ج�صرًا  جند  اأن  من  لنا  البد  "كان 
الذي  والتوتر  القلق  واحلد من  االأكاذيب،  ف�صح 
تنقل  التي  امل��واق��ع  بع�س  ب�صبب  النا�س  يعي�صه 
لهم اأخبارًا مزيفة وغري �صحيحة، وبعد جمهود 

�شفا ه�شام
م�اقع  ت�شتعمر  اآف��ة 

الت�ا�شل الجتماعي

الربوباغندا
او "الإ�شاعة"

باملودل  عالقته  عن  تكلم  اليوم  الغناء  جنوم  "اأحد 
املعروفة"، و"العب كرة القدم املحرتف رف�ض 
االلتحاق مبنتخبه يف مباراة النهائي لكرة القدم"، 
و"توفيت يف هذا اليوم عائلة املمثلة املعروفة اإثر 
حادث موؤ�سف"، هذا مانراه اليوم يف اأغلب االأوقات على 
مواقع التوا�سل االجتماعي، والذي يتمثل بقرينة 
الكذب، اأال وهي االإ�ساعة.
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على  �صفحة  عمل  وه��و  اأال  احل��ل،  وج��دن��ا  كبري 
)الفي�س  وبالتحديد  االجتماعي  التوا�صل  مواقع 
ال�صلم(،  اأجل  من  )التقنية  اأ�صميناها  بوك(، 
داع�س  تنظيم  ظهور  بداية  مع  الفكرة  وتبلورت 
االإرهابي والفكر املتطرف، عندما كانت ت�صقط 
مدن اإعلميًا قبل اأن ت�صقط ميدانيًا، فكان البد 
لنا من اأن نقف �صد هذا الوهم لنك�صف املزيف 
تتغلغل يف  اأ�صبحت  التي  االأكاذيب  وننهي جميع 
كثريًا  عملنا  �صفحتنا،  خلل  من  النا�س  نفو�س 
واالإ�صاعات  بها  امل�صكوك  االأخبار  لتكذيب جميع 

من خلل جمهود عدد من التقنيني."
احلقائق  ك�صف  مهمتنا  كانت  "وبينما  واأ�صاف: 
ذلك  على  زدن��ا  االأخ��ب��ار،  من  املزيف  وحماربة 
باإ�صافة امل�صادر املوثوقة لكل خرب حقيقي يفند 
متابعي  وبزيادة  املزيفة،  االأخبار  من  مايقابله 
النجاح، فقد  اأعداء  بع�س  اإلينا  التفت  �صفحتنا 
الح  واأي�����ص��ًا  ال�صخ�صية،  للتهديدات  تعر�صنا 
التوا�صل  م��واق��ع  على  �صفحتنا  التعر�س  ه��ذا 
م�صتهدفني  التبليغات  خ��لل  م��ن  االجتماعي 
من  ل��ون  مم��وَّ باأننا  اتهمنا  والبع�س  اإغ��لق��ه��ا، 
جهات م�صبوهة، ومع كل هذه احلواجز مل نقف 
مكتويف االأيدي، ووا�صلنا م�صرية احلقيقة الإعطاء 
النا�س ما ي�صتحقونه من احلقائق، وبالرغم من 
امل�صافات التي تف�صلنا عنهم، اإال اأن هدفنا كان 
موحدًا، وهو اإعطاء العراق واأهله احلقيقة مهما 

كانت م�صتحيلة."

'�سبايكر'
عادل كامل )22 عامًا(، طالب كلية تقنية، حتدث 
لل�صبكة قائًل :"مئات ال�صهداء كانوا َثمنًا خلرب 
املُفِر�صه  الوحو�س  ِتلَك  تزاحمت  كاذب، عندما 
حتتمي  كانت  التي  الطيور  م��ن  جمموعه  على 
وامل�صتقبل،  الوطن  حماية  هّمهم  ك��ان  ب�صباب 
اأك��ربه��م مل ي��ت��ج��اوز االأرب��ع��ني واأ���ص��غ��ره��م بلغ 
الثامنة ع�صرة، وعند �صماع اخلرب حاولوا الفرار 
اأحدهم  من  ب�صوت  واإذا  اأرواحهم،  على  خوفًا 
واأخ��ذ ذلك  ن��داء احلرية،  اإن��ه  تهربوا  : ال  يقول 
ال�صوت يتعاىل �صيئًا ف�صيئًا، حتى بلَغ االأمر من 
ُينادي  اجلميع  ف�صار  ت�صديقه  اخل��وف  �صدة 
بتلك الكلمات التي كانت مبثابة )ر�صا�صة( ِلكل 
من نادى بها طمعًا بتلك ال�صنني املتبقيه، فقتلوا 
جميعًا. مل يُكن �صبب موتهم �صوى ذلك ال�صوت  
الكاذب،  اإنها تلك االإ�صاعة التي انت�صرت بينهم 
االإ�صاعه  لتلك  ت�صديقهم  لكن  باحلياة،  طمعًا 

ون�صرها هو من قتلهم!"
وب���نّي ك��ام��ل ق��ائ��ل: "ال ُت�����ص��دق��وا االإ���ص��اع��ات 
ولكن  �صئتم،  اإن  �صدقوها،  اأو  الكاذبة  واالأخبار 
ال تتداولوها اأو تن�صروها عند عدم توفر امل�صدر 

ال�صادق واملتيقن."

 

قي�س الكلبي

قي�س الكلبي

عبود الكعبي

عبود الكعبي
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برغم  الب�صر  بني  الألفة  ي�صري  تاريخًا  حمل  احلي  هذا 
اختلف دياناتهم، فقد توزعت بيوت �صاكنيه بني ثلث 
ديانات، هي )االإ�صلمية، امل�صيحية، اليهودية( وكداللة 
املتناقلة  املروّيات  تزال  ال  والتاآخي  االن�صجام  روح  على 

ت�صري لكل ما هو اإن�صاين نبيل . 
 من احلّناء اإىل )ق�شر النهاية(

الطبيب  ا�صم  يقفز  حتى  اليهود  ع��ن  تتحّدث  اأن  م��ا 
�صكن  ال��ذي  كباي(  )داود  امل��ع��روف  اليهودي 
هذه املنطقة وكانت العامة من النا�س ت�صع 
ليده  وتربكًا  تيمنًا  عيادته  باب  على  احلّناء 
منها  امل�صتع�صية  اأمرا�صهم  عاجلت  التي 
بعد  ل حتى  املف�صّ وبقي طبيبهم  والب�صيطة، 
�صارع  اإىل  عيادته  وانتقال  العمارة  مغادرته 
كيف  اأت��ذك��ر  زل��ت  وم��ا  ببغداد  )امل�صّجر( 
�صتيني  �صيف  ذات  يده  على  ختاين  اأج��رى 
الهجرة  اليهودي  فيها.  رف�س هذا الطبيب 
اإىل اإ�صرائيل برغم مغريات عديدة عر�صت 
عليه لفرط حّبه ال�صديد للعراق واأهله حتى 
جميء �صلطة البعث الثانية 1968، اإذ لفقت 
معتقل  يف  اأثرها  على  ُزجَّ  �صّده  باطلة  تهمة 
و�صافر  ال�صيت  �صّيئ  ال��ن��ه��اي��ة(  )ق�صر 
عام  بلندن  اهلل  توفاه  حتى  مبا�صرة  بعدها 
مبواقفه  تزخر  النا�س  ذاكرة  اأنَّ  اإال   .2003
يف  ذكر  وقد  هذا  ليومنا  واإن�صانيته  النبيلة 
العديد من االأعمال الروائية؛ كتبها روائيون 
م�صلمون عمارّيون كنجم وايل و�صلم عبود 
)التوراة(  حملة  يهود  نا�صر.  اجلبار  وعبد 
مار�صوا اأعمااًل جتارية �صتى ولهم امتيازهم 
املعماري من خلل )ال�صنا�صيل( التي اأبدعوا 
باأ�صكالها ومل تزل الذاكرة العمارية حتتفظ 
بذكرياتهم ووقائعها الطيبة، ويخربنا كاظم 
املن�صد باأّن عدة زواج والدته )الني�صان( كان قد ا�صراه 
والده من تاجر االأقم�صة اليهودي )ن�صيم( بينما يحدثنا 
براعة  عن  جميد(  )ف��رح��ان  العمارة  م�صمدي  اأق��دم 
)داود كباي( بالعمليات اجلراحية، اإذ رافقه يف العديد 
منها اأيام عمله يف امل�صت�صفى اجلمهوري عامي 1959- 
1960.حتَّمت الهجرة الق�صرية التي فر�صت على اليهود 
زوالهم من هذا احلي ومن العراق اإال اأنَّ ذكرياتهم مل 
تزل متداولة بني االأجيال وقبل اأكرث من عامني تل�صى 

اآخر جدران معبدهم. 

ناق��س )اأم الأحزان( وعا�ش�راء 

خطوات قليلة هي التي تو�صلك اإىل )كني�صة اأم االأحزان( 
وب��ذات  ال��ع��راق  م�صيحيي  كنائ�س  اأق��دم  من  هي  والتي 
بداية   1880 العام  يف  �صت  تاأ�صَّ التي  )ال��ت��وراة(   املحلة 
يو�صف(  )م��ار  كني�صة  جتاورها  العمارة.  مدينة  تكوُّن 
لل�صريان الكاثوليك التي هي من اأعمال التاجر امل�صيحي 
ارتبطوا  العمارة  وم�صيحيو  ال�صيخ(.  )حنا  امل��ع��روف 
ان�صهروا  حتى  م�صلميها  مع  وطيدة  من  اأكرث  بعلقات 
جتد  اأن  يف  الغرابة  اإذ  امل�صركة،  املظلومية  تقاليد  يف 
لباب  يو�صلك  الذي  مبدخلها  عا�صوراء  وراي��ات  �صعائر 
ب بحّناء نذور تركتها اأ�صابع من �صابات  الكني�صة املُخ�صَّ
اأبناء  املدينة، ويف ف�صاء )اأم االأح��زان( قبور لعدد من 
الطائفة ف�صًل عن قاعتها التي ت�صّكل هويتها )ال�صليب، 

العذراء، كر�صي االعراف ... الخ(. 
عدد  اأن  الكني�صة  هذه  يف  تر�صدها  التي  املفارقات  من 
يفوق  النذور(  )طالبات  الن�صاء  من  ومعظمهم  زوارها 
عدد اأبناء الطائفة التي تراجعت بحكم الهجرة املرتبطة 
بالظروف اال�صتثنائية التي �صهدها العراق. وللم�صيحيني 
اأعيادهم التي تفتح فيها الكني�صة اأبوابها لت�صهد اأفراحًا 

وابتهاالت للخل�س من كّل ع�صر ميّر به العراق. 
ناقو�س  بدقات  اأجيالهم  ذاكرة  احتفظت  التوراة  �صكنة 
الكني�صة وم�صهد اأ�صراب احلمام التي حتّلق يف ف�صائها، 
بينما بابها اخللفي يطّل على اجلانب االآخر من املنطقة 
ال�صباح  �صاعات  منذ  واالأ�صوات  باحلركة  ي�صّج  الذي 
االأوىل .الكني�صة هذه راوية ع�صور �صهدت حتوُّالت كبرية 
املحزنة  وانك�صاراتها  ال�صاهقة  باأفراحها  احلياة  يف 
ة ولذا فهي حمط اعتزاز وحمّبة النا�س ملا تفي�س  احلادَّ

به من روح م�صاملة عذبة هادئة ك�صلة العذراء. 
التي  و)القي�صريات(  ال�صيقة  الفرعية  ال�صوارع  توؤدي 
ي�صغل معظمها اخلياطون من اجلانب االأمين اإىل كّل من 
اأما  ومكتبة )احلكيم(،  وح�صينية  )االأن�صاري(  م�صجد 
اإىل )جامع العمارة الكبري(..  جانبها االأي�صر فيو�صلك 
األ��وان��ا  حملت  لوحة  الكتمال  لْت  تو�صّ ق��د  تكون  وب��ه��ذا 
البقية  واحتفظت  اأجيالها  اأبناء  تاآخى  ديانات  لثلث 
الزاخر  احلاكي(  ال�صنني  )�صدى  ب�  بيوتها  من  الباقية 
بالوقائع املريرة واحللوة معًا، ولرمبا اأ�صدل ال�صتار عن 
معظمها مبوت )كركني( النّجار االأذربيجاين الذي رحل 
ن�صرة  تاركًا  اجلميلتني،  عينيه  يغم�س  وهو  الدنيا  عن 
االأخبار يبثُّها جهاز )الراديو( الذي مل يفارقه يف حمله 

املتوا�صع.

اقرتنت معظم املناطق ال�سكنية )املحالت( يف مدينة العمارة باأ�سماء �سخ�سيات 
اإدارية اأو جتارية منذ تاأ�سي�سها، ال �سيما تلك القدمية منها با�ستثناء حملة )التوراة( 
التي حملت ا�سمها بداللة دينية يف اإ�سارة للكتاب واأهله )اليهود( الذين ا�ستوطنوا 
ل�سنوات طويلة هذا احلي ال�سكني العريق الذي حافظ على ت�سميته التي ر�سخت يف 
ذاكرة االأجيال ليومنا هذا برغم تغيريه الق�سري ر�سميًا ملرات عديدة. 

 

راوية اأحداثها و�شاهدة ع�ش�رها 

 جامعة حملة الت�راة
الأديان الثالثة 

كاظم غيالن



 

ال�شيخ روؤوف عبد العبا�س الفتالوي

املهند�س منا�شل علي ح�شن
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لي�ض من قبيل امل�سادفة اأن يكون قرب ال�سريفة ومرقدها يف مدينة 
كانت عرب التاريخ موطنًا حل�سارة بابل ومكان والدة الكثري من 

االأنبياء والر�سل وحمط رحال اآل البيت عليهم ال�سالم، فهي بنت 
احل�سن بن علي بن اأبي طالب �سبط اأ�سرف االأنبياء.

 

م����ن األ���ق���اب���ه���ا

بنت احل�شن 

ال�شهيدةال�شبّية،اليتيمة ،

ي�����ش��اه��ي ب��خ��دم��ات��ه
العتبات املقد�شة  

مزار
ال�شريفة  

عامر جليل ابراهيم 
ت�ش�ير ح�شني طالب



هي رملة بنت احل�صن بن علي بن اأبي طالب 
واأمها فاطمة اأم ب�صري بنت اأبي م�صعود عقبة 

بن عمرو بن ثعلبة بن اأ�صرية اخلزرجية. 
احلّلة.. حا�شنة احل�شارة

ملرقدها  زي��ارة  لها  كانت  ال�صبكة"  "جملة 
�صمن  تفا�صيله  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف  ال�����ص��ري��ف 
وكان  العراق.  يف  الدينية  ال�صياحة  �صل�صلة 
�صماحة   للمرقد  اخلا�س  االأم��ني  مع  اللقاء 

ال�صيخ  روؤوف عبد العبا�س الفتلوي.
الفتلوي يقول  يف بداية االأمر: مدينة احللة 
الفيحاء مدينة عريقة وعظيمة، مدينة والدة 
للح�صارة  حا�صنة  وكانت  ومقرهم،  االأنبياء 

البابلية وهي مدينة متنوعة االأطياف.
�صلم  االأنبياء،  بوالدة  املدينة  هذه  ت�صرفت 
اإب��راه��ي��م  ن��ب��ي اهلل  م��ن��ه��م   ع��ل��ي��ه��م،  اهلل 

حمط  كانت  ثم  واأي���وب،  الكفل  وذو  اخلليل 
وهي  عليهم.  اهلل  �صلم  االأئ��م��ة،  رح��ال 
الب�صرة،  واإىل  نينوى  اإىل  عبور  منطقة 
عليه  امل��وؤم��ن��ني  اأم��ري  م��والن��ا  واعتمدها 

ال�صلم كعا�صمة دينية وثقافية.
اأ���ص��ب��ح��ت م���ق���رًا ل���ل���ح���وزة ال��ع��ل��م��ي��ة، 
وا�صتمرت على هذا املنوال الأربعة قرون 
منذ زمن العّلمة احلّلي واملحقق احلّلي 
وال�صيد ابن اإدري�س، وتخرج منها الكثري 

من العلماء.
واالأدب��اء  ال�صعراء  مدينة  احللة  والت��زال 
حيدر  و  احللي  جعفر  ال�صعراء  اأم��ث��ال 
الدين  و�صفي  القزويني  ومهدي  احللي 

احللي واآخرون.
وهذا املكان، حيث مرقد العلوية �صريفة 
توارثناه  جدًا  قدمي  مكان  احل�صن،  بنت 

من اآبائنا واأجدادنا.
ا�شمها ون�شبها

وي�صيف: هي ال�صريفة، ا�صمها رملة بنت 
االإمام احل�صن بن علي بن اأبي طالب بن 
احل�صني،  ب��اأم  وتكنى  )ع(،  املطلب  عبد 
اأما اإخوتها من اأبيها واأمها فهما نفي�صة وزيد.
اأن��ه��م ي�صتخدمون  ال��ع��رب  ك��ان م��ن ع���ادات 
التعظيم  م��ن  فيها  مل��ا  اال���ص��م،  م��ع  الكنية 
واالأنثى،  الذكر  اجلن�صني  ولكل  واالح��رام 
واأحيانًا  ف��لن،  اأم  للمراأة  يقولون  فكانوا 
االأم��ر من  اإن ه��ذا  لها،  االأك��رب  االب��ن  يكون 
االأمور امل�صتحبة يف ال�صرع االإ�صلمي، اإذ كان 
ال�صغار  حتى  وامل��راأة  الرجل  تكنية  ي�صتحب 
منهم، قال النبي )�س(: "من حق الولد على 
الوالد اأن يح�صن ا�صمه ويح�صن كنيته واأدبه 
واأن يعفه اإذا بلغ". وكانت رملة بنت احل�صن 
اأن  ويبدو  احل�صني،  باأم  تكّنى  ال�صلم  عليه 
هذه الكنية جاءت تيمنًا بكنية جدتها فاطمة 
احل�صن  باأم  تكّنى  كانت  التي  )ع(  الزهراء 
عليه  احل�صن  االإم��ام  فاإن  لذا  احل�صني،  واأم 
ال�صلم كّنى ابنتيه من زوجته اأم ب�صري تيمنًا 
االأوىل  ابنته  فكّنى  )ع(  الزهراء  اأمه  بكنية 
باأم  رملة  الثانية  وابنته  احل�صن،  باأم  نفي�صة 

احل�صني، اأما كنيتها االأخرى فهي اأم اخلري.

عا�شت مع الإمام احل�شني

اأبيها االإم��ام  احل�صن  ول��دت رملة قبل وف��اة 
�صنة  ول��دت  اأنها  ويرجح  ق�صرية  مبدة  )ع( 
49ه�، مل حتظ رملة برفقة طويلة مع اأبيها، 
فقد ا�صت�صهد االإمام احل�صن )ع( �صنة 50ه� 
ال�صنتني،  يتجاوز  ال  رملة  الطفلة  عمر  وكان 
ف��ان��ت��ق��ل��ت ل��ت��رب��ى يف ك��ن��ف ع��م��ه��ا االإم����ام 

احل�صني )ع( وفقًا لو�صية االإمام احل�صن.
هذه  ترعرعت  قائًل:  اخلا�س  االأمني  ويبني 
عمها  اأح�صان  يف  "رملة"  ال�صغرية  الطفلة 
واحل��ن��ان،  باحلب  ليمدها  احل�صني  االإم���ام 
وهي تكرب اأمام عينيه، ومتر االأيام وال�صنون 
واالأحداث املختلفة بني عمها االإمام احل�صني 
يزيد  ابنه  ثم  ومن  �صفيان،  اأبي  بن  ومعاوية 
�صنة  وامل�صائب  االأح���زان  �صنة  ق��دوم  حتى 

61ه�.
مع  رملة  ح�صرت  الفتلوي:  ال�صيخ  ي�صيف 
حيث  ك��رب��لء  اإىل  احل�صني  االإم����ام  عّمها 
وقائع  وع��ا���ص��ت  و���ص��اه��دت  ال��ط��ف،  معركة 
فقد  وحمن.  م�صائب  من  االأليمة  عا�صوراء 
مقدمتهم  ويف  اأع��م��ام��ه��ا  م�����ص��رع  ���ص��ه��دت 
وقبلهما  وال��ع��ب��ا���س)ع(.  احل�صني  االإم��ام��ان 
وعبد  بكر  واأب��ي  القا�صم  اإخوتها  مقتل  راأت 
وال��دي��ن على خيم  اأع���داء اهلل  اهلل وه��ج��وم 
رافقه  وم��ا  واأخ��وات��ه��ا،  عماتها  م��ن  الن�صاء 
من  لعدد  اخليل  و�صحق  للخيام  ح��رق  م��ن 
املخيم،  هذا  يف  والفتيات  والفتيان  االأطفال 
من  احل�صن  بنت  )رم��ل��ة(  ال�صريفة  وكانت 
�صمن الذين تعر�صوا لل�صحق هي واأختها اأم 

احل�صن.
من  ال�صبايا  م��ع  احل�صن  بنت  رملة  �صيقت 
الكوفة  الكوفة وهي عليلة، وبعد  اإىل  كربلء 
بن  يزيد  اإىل  وال�صبايا  االأ�صرى  �صوق  تقرر 
اأ�صد  �صوق  منطقة  ويف  دم�صق،  يف  معاوية 
�صلمت العليلة رملة اأمرها هلل عزوجل لتنتقل 
مر�صها  مع   معاناة  بعد  باريها،  اإىل  روحها 
املنطقة  ه��ذه  يف  دفنها  وت��ق��رر  ومعاناتها، 
لتت�صرف هذه البقعة من االأر�س مبدفن هذه 
ال�صبّية،  العلوية الطاهرة املطهرة )اليتيمة، 
ا�صت�صهادها  تاريخ  وكان  ال�صهيدة(،  العليلة، 

يف 20حم��رم 61ه��� وك��ان عمرها )11� 12( 
�صنة. 

املرقد ال�شريف
دومن��ًا،   82 ال�صريف   امل��رق��د  م�صاحة  تبلغ 
دائرة  رئي�س  ح�صن،  علي  منا�صل  يقول  كما 
م�صروع  ب��داأن��ا  وي�صيف:  املقيم،  املهند�س 
التو�صعة يف العام 2017 و�صمل بناء احل�صرة 
م.   9،7 وبارتفاع  48×42م  باأبعاد  املطهرة 
3،5م  بقطر  مئذنتني  على  امل�صروع  يحتوي 
من  قّبة  احل�صرة  وتتو�صط  40م  وبارتفاع 
ومن  32،5م  وبارتفاع  15م  بقطر  اخل��ارج 

الداخل بقطر 14،5م وبارتفاع 25م.
اأبواب  بابًا 4 منها  حتتوي احل�صرة على 12 
ذهبية، يف كل جانب باب، و 8 اأبواب خ�صب، 
يف كل جانب بابان. كذلك يحيط باحل�صرة 
االإم��ام  رواق  اجلنوبية  اجلهة  من  املطهرة 
2000م  مب�صاحة  ال�صلم(  )عليه  احل�صن 
مب�صاحة  و�صطية  قاعة  على  يحتوي  وال��ذي 
540م مربعًا و16 غرفة موزعة على الطابقني 
 4 على  يحتوي  وكذلك  الزائرين  خلدمات 
اأبواب جانبية لدخول وخروج الزائرين. ومن 
اجلهة ال�صرقية رواق اأم البنني )ع( ومب�صاحة 
2000م2 ويحتوي على قاعة و�صطية مب�صاحة 
على  موزعة  20غرفة  على  وحتتوي  432م2 
ال��ط��اب��ق��ني خل��دم��ة ال��زائ��ري��ن و 4 م��داخ��ل 
جابيات  على  يحتوي  رئي�س  ومدخل  ثانوية 
والرجال،  للن�صاء  مكان  من  اأكرث  يف  لل�صوء 
اأما من اجلهة الغربية فهناك رواق احلوراء 
لرواق  م�صابه  وهو  ال�صلم(،  )عليها  زينب 
اجلهة  من  اأم��ا  ال�صلم..  عليها  البنني  اأم 
ال�صمالية فيحتوي على طارمة اأمامية باأبعاد 
6×42م وبوابة رئي�صة للدخول اإىل احل�صرة.

ال�شرداب والأواوين
من  احل�صرة  منت�صف  اأ�صفل  ح�صن:  ويكمل 
باأبعاد  ���ص��رداب  اإن�صاء  مت  اجلنوبية  اجلهة 
38×42 م مع اإ�صافة 15×6 م من اجلانبني 
م   1776 امل�صاحة  تكون  وب��ه��ذا  للخدمات. 
�صلمل   4 ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  م   5،4 2وب��ارت��ف��اع 
�صلمل  و4  كهربائية  م�صاعد  و4  كهربائية 
يحتوي  كذلك  الزائرين،  حلركة  كونكريتية 

اخل��دم��ات  ك��ل  لتمرير  خ��دم��ة  �صفت  ع��ل��ى 
امليكانيكية والكهربائية.

وهنالك م�صروع االأواوين اخلارجية الذي مت 
يتم  وحاليًا  لها،  املعماري  الت�صميم  اإكمال 
وامليكانيكية  االإن�صائية  بالت�صاميم  املبا�صرة 
املبا�صرة  �صيتم  اإكمالها  وبعد  والكهربائية، 

بالتنفيذ.
وت���وج���د جم��ام��ي��ع ���ص��ح��ي��ة م���وزع���ة ح�صب 
تباعًا  تنفيذها  يتم  املعمارية  املخططات 
توجد  وحاليًا  املعّدة،  االإعمار  خطة  وح�صب 
حتتوي  جمموعة  كل  �صحية  جماميع  ث��لث 

على 64 جمموعة للرجال والن�صاء.
اخلدمات

ويختم ال�صيخ الفتلوي، اللقاء بالقول:
املزار حاليًا خدمات ت�صاهي خدمات  يقدم 
يوميًا  م�صيف  فلدينا  املقد�صة،  العتبات 

 2000 ب��ح��دود  �����ص����خ���������س الإط���ع���ام 
وج��ب��ة  يف 

الع�صاء،  وج��ب��ة  يف  �صخ�س  واأل���ف  ال��غ��داء 
وتتوفر حمطات حتلية املاء وت�صفيته .

مل نقطع الزيارة طوال فرة االإعمار مع وجود 
اي��ام  وال�صيما  ال��زائ��ري��ن  م��ن  كبرية  اأع���داد 
اخلمي�س واجلمعة وال�صبت وتوافد الكثري من 

الف�صلء والعلماء من العراق وخارجه. 
وبعد زيارة وتوجيه ال�صيد ال�صي�صتاين �صفويًا 
باالهتمام مبركز القراآن الكرمي قمنا باإن�صاء 
�صعبة ثقافية و�صعبة ال�صوؤون الدينية للرجال 
والن�صاء لتوجيه النا�س واالإجابة عن االأ�صئلة 

ال�صرعية بكادر ن�صوي واآخر رجايل.
نطمح اأن تكون املدينة مدينة �صياحية دينية 
اأوىل  درجة  طوابق  خم�صة  من  فندق  بوجود 
ثان  وفندق  املرقد  من  قريبة  م�صافة  على 

�صوف يفتتح عن قريب وموالت ومطاعم.
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على اأر�ض الواقع.. وحني ت�ستعد لق�سد الفوز بفر�سة عمل ما، يف �سركة اأو 
موؤ�س�سة اأو متجر، فاإنك تن�سغل بع�ض الوقت يف حت�سني مظهرك العام، وتعمل 

على توفري قاعدة بيانات عامة عنك، وعن تخ�س�سك وخرباتك، وحول ما 
مييزك عن غريك، وبكل ما تتوقع اأن يتم �سوؤالك عنه، وقد جتري جمموعة من 
التمرينات ال�سريعة يف لغة اجل�سد، يف م�سعى اإقناع اجلهة التي حتاول اأن تعمل 

فيها، بعيد خلق االنطباع االإيجابي االأويل عن نف�سك..!

 

 

ز مبهارة معّينة دون غريها  متيَّ
�س فيها وتخ�شّ

العالمة الفارقة
عزيزي قارئ "ال�صبكة العراقية".. االأمر قد 
وحينما  االإنرنت،  يختلف معك يف عوامل  ال 
ت���ك���ون ت���ل���ك امل���ق���اب���ل���ة ع��رب 
اإحدى و�صائطه اأو قنواته، 
اأن  وي���ك���ون م���ن اجل���ي���د 
التجارية"  "علمتك  توفر 
اأن��ت  �صت�صنعها  وال��ت��ي  امل��م��ي��زة، 
فر�صة  على  ح�صولك  لتدعم  نف�صك،  عن 
ال��ع��م��ل ال��ت��ي ي��ت��ق��دم اإل��ي��ه��ا ال��ع�����ص��رات من 
بعدد  عنهم  تفوقك  يكون  بينما  االآخ��ري��ن، 
من اخل�صائ�س التي تلخ�صها تلك "العلمة 

الفارقة"..!
املنتجات  زحمة  ويف  ال��ع��امل،  م�صتوى  على 
االأ�صواق،  تغزو  التي  املتنوعة  ال�صمات  ذات 

ميكن للم�صتهلك اأن يختار �صلعة دون غريها 
بالعودة اإىل علمتها التجارية، التي قد متثل 
على  اأ�صرفت  التي  اجلهة  اأو  ال�صركة  ا�صم 
اإنتاجها، اأو الدولة التي اأنتجت فيها، وهو ما 
جهة  ب�صورة  الت�صويق  عوامل  يف  عليه  يطلق 
معيارًا  للم�صتهلك  متثل  قد  والتي  املن�صاأ، 
عام،  ب�صكل  املنتج  هذا  م�صتوى  عن  معرفيًا 
دواٍع  من  اأ�ص�صها  ال�صورة  تلك  ت�صتمد  وقد 
وطنية اأو اعتبارية، ومنها احلملة االإلكرونية 
اأطلقها جمموعة من ال�صباب العراقي،  التي 
والتي دعمت ت�صويق املنتجات املحلية، حتت 

�صعار "�صنع يف العراق"..!
ال�شرية الذاتية امل�ث�قة

فر�س  عن  تعلن  التي  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات 
عمل باتت تعرف جيدًا اأن "العلمة التجارية 

ت�شنع عالمتك 
التجارية عرب الإنرتنت 

بنف�شك

كيف
ان�شئ اأ�ش�لك بن�شر مهاراتك يف 
ح�شاباتك الرقمية

الدكت�ر �شفد ال�شمري / خبري الت�ا�شل الرقمي
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مقومات  اأب��رز  تكون  اأن  ميكن  ال�صخ�صية" 
املئات من  بني  املتقدمني  بع�س  دعم طلبات 
ت�صنعها  اأن  ميكن  العلمة  وتلك  غريهم، 
�صريتك  �صتمثل  والتي  نف�صك،  عن  بنف�صك 
ال��ذات��ي��ة امل��وث��ق��ة وامل��وث��وق��ة ل��دي��ه��م، وتقدم 
يف  وخ��ربات��ك  مهاراتك  عن  جيدًا  ملخ�صًا 

املجال الذي تتخ�ص�س فيه.
نعم.. ال ي�صيب من ال يعمل على التمييز ما 
التجارية العلمة  وبني   Logo ال�صعار  بني 
فهناك  الت�صويق،  ع��وامل  يف   ،  brand
ف�"ال�صعار"  املعنيني،  ب��ني  كثرية  ف��روق��ات 
كلمات  اأو  ب��ر���ص��م  ب�����ص��ري  ت��ع��ب��ري  جم���رد 
اأما  معينة،  جهة  اأو  موؤ�ص�صة  اأو  �صركة  عن 
متكامل من  التجارية" فهي مزيج  "العلمة 
ما  وهو  فيها،  ال�صعار  تت�صمن  عنا�صر  عدة 

نحاول الركيز عليه اليوم.
وحني تفكر يف ال�صورة التي يريد اأن يعرفها 
ال�صورة  يف  تفكر  ف��اأن��ت  ع��ن��ك،  االآخ����رون 
ا�صمك،  م��ن:  تت�صكل  رمب��ا  ال��ت��ي  الذهنية 
و�ِصجل  وم��ه��ارات��ك،  وخ��ربات��ك،  و�صكلك، 
ذل��ك..  وغ��ري  قيمك،  وطبيعة  منجزاتك، 
ب�"علمتك  ملخ�صًا  يوفر  اأن  ميكن  ما  وهو 
من  هائل  عدد  عن  متيزك  التي  التجارية" 

العلمات التجارية االأخرى.
�شبط العالمة

عرب  التجارية  علمتك  �صبط  ميكنك  هل 
اأو مهارة  االإنرنت لتكون معروفًا بتخ�ص�س 

مميزة عن الع�صرات من اأقرانك؟
ن���ع���م.. م���ن امل��م��ك��ن ذل����ك، ب�����ص��رط ات��ب��اع 
اأن  بعد  وال�صيما  اخل��ط��وات،  م��ن  جمموعة 
االأفراد  االجتماعي  التوا�صل  و�صائط  مكنت 
كيانات  اإىل  النا�س  اأن حولت  بعد  من ذلك، 
ل��ك��ل م��ن��ا ك��ي��ان��ه الرقمي  رق��م��ي��ة، واأ���ص��ب��ح 
احلقيقية  �صورته  �صيعك�س  ال��ذي  املخت�س 

اأمام النا�س. 
بها،  يتعلق  ما  بكل  الرقمية،  فال�صخ�صية 
اأي�صًا،  اأوليًا رمبا يدوم  باتت تعطي انطباعًا 
يف  متخ�ص�صني  حمرفني  هناك  اأن  ومثلما 
اإدارة "العلمة التجارية" لل�صركات واالأفراد 
ميكنهم  من  هناك  ف��اإن  الواقع،  اأر���س  على 
التجارية"  "علمتك  حت�صني  يف  م�صاعدتك 
الكافية،  اخلربة  لديك  تكن  مل  اإذا  الرقمية 

وهو ما نحاول اأن نقدمه لك اليوم.
الو�صائط  على  تعتمد  اأن  تريد  كنت  واإذا 
االجتماعية لت�صويق نف�صك، فاإن هناك جملة 
يف  اهتمامك،  توليها  اأن  يجب  التي  االأم��ور 
وال�صورة  احل�صاب،  غلف  �صورة  مقدمتها 
ال�صخ�صية، واحلالة والو�صف الذي تقدم بها 
اإر�صال  تريد  كنت  واإذا  للآخرين،  ح�صابك 
�صرية ذاتية ميكنك حت�صينها اإما بت�صميمها 
بطريقة احرافية اأو حت�صني �صياغتها باتباع 

جمموعة من االإر�صادات.
قبل كل �صيء �صع روؤيتك )للعلمة التجارية( 
نف�صك  ترى  كيف  تريدها:  التي  ال�صخ�صية 

على املدى البعيد، فلو كنت حترف الكتابة 
الكتابة  يف  م�صتمرًا  نف�صك  ترى  هل  مثًل، 
الكتب،  تاأليف  يف  اأم  ال�صخ�صي،  بح�صابك 
اأم مبحاولة  واملجلت،  لل�صحف  الكتابة  اأم 

العمل يف املواقع االإلكرونية املعروفة؟
ع��ل��ي��ك حت��دي��د ج��م��ه��ورك امل�����ص��ت��ه��دف.. 
قدر  دقيقة  معايري  حتديد  على  واح��ر���س 
يتطلب  ما  اختلف اجلمهور  ففي  االإمكان، 
للو�صول  متعددة  اأدوات  ا�صتخدام  منك 
معرفة  عليك  فاإن  م�صممًا  كنت  ولو  اإليه.. 
القطاع  ه��و  امل�صتهدف  ج��م��ه��ورك  اأن  ه��ل 
اأم اخلا�س.. ولو اخرت اخلا�س  احلكومي 
تريد  وهل  االأف��راد..  اأم  ال�صركات  هم  فهل 
اأم  ع��ال��ي��ة،  وم��ي��زان��ي��ات  ب��اح��راف��ي��ة  العمل 
متو�صطة  مبيزانيات  اأكرث  زبائن  ا�صتهداف 

ومنخف�صة؟
التي  االأ�صياء  هي  واالأ�صول  اأ�صولك..  ان�صئ 
خزين  ل��دي��ه  ف��امل��دّون  ب��ه��ا،  النا�س  يعرفك 
اأعماله  لديه  وامل�صمم  كتبها،  التي  املقاالت 
برجمتها  م�صاريع  اأي��ة  اأو  املن�صورة  ال�صابقة 
تفخر بها، وميكنك ن�صرها يف ح�صابك ليطلع 

عليها االآخرون.
اإج��راء  اأح��ده��م  يطلب  عندما  متعاونًا  ك��ن 
وعندما  باملوافقة،  ت��ردد  ال  معك،  مقابلة 
اأو  موقعك  م��ن  يقتب�س  اأن  اأح��ده��م  ي��ري��د 
فالتعاون  معك،  م�صركًا  م�صروعًا  يجري 
على  واع��رث  ج��دي��د،  جمهور  اإىل  �صيو�صلك 
يف  منك  اأك��رب  بخربة  �صخ�س  اأي  مر�صد، 
جمالك ومر بنف�س املطبات التي �صتمر بها، 
فقد يعطيك خربته والتي عليك مواءمتها مع 
جتربتك ولي�س ن�صخها حرفيًا، وراقب بعدها 
وهناك  ال�صخ�صية"،  التجارية  "علمتك 
اأب�صطها  االأم���ر،  بهذا  للقيام  ع��دة  اأدوات 
البحث،  حم��رك��ات  يف  ا�صمك  ع��ن  البحث 
وهل  لك،  تظهر  التي  النتائج  هي  ما  وانظر 
اأم  االإيجابي  الطابع  عليها  يغلب  النتائج  اأن 
ال�صلبي..هل ميكنك التاأثري فيها، وحاول اأن 
تتخ�ص�س يف مهارة معينة وتطور اإمكانياتك 
اإحدى  ومتثل  فيك  النا�س  يعرفها  كي  فيها 

عنا�صر علمتك التجارية.
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عامر بدر ح�ش�ن

اأما بعد

من مراقبتي حلال "حمدنا" وجدت اأنَّه ل يت�انى عن 
فعل اأي �شيء طّيب ومرغ�ب وحتّبه النا�س، وم�شتعد 

لرفع اأكرث ال�شعارات تطرفًا ل�شالح ال�شعب لكّنه يف 
اجل�هر قاتل ول�س وحق�د.

واأنَّه وه� يعانقك ميكنه اأن يطعنك اأو ي�شرقك 
اأو يعلق طفلك على عم�د يف �شاحة ال�ثبة وميثل 

بجثته.

كّلكم ح�اري�ن.. فمن ه� يه�ذا؟!

يهوذا اال�صخريوطي هو واحد من تلميذ ال�صيد امل�صيح االثني ع�صر.. وهو 
ة!  الذي خانه وباعه لليهود كي يقتلوه وي�صلبوه مقابل 30 من الف�صّ

ندم  ما  �صرعان  اأنَّه  رغم  التاريخ،  ال�صنيعة عرب  للخيانة  رمزًا  �صار  وهو 
وانتحر ب�صنق نف�صه.

كان ال�صيد امل�صيح، الذي ا�صطفاه �صمن حوارييه، يعرف اأنَّه �صيخون وقد 
اأخرب حوارييه االثني ع�صر اأن اأحدهم �صيخونه وي�صّلمه للموت على اأيدي 

اليهود!
اخلائن  لكن  اخلائن..  �صتكون  اأنت  االأخري:  الع�صاء  ليهوذا، يف  قال  وهو 

مل يراجع!
وهو حلكمة، ال نعرفها وال نناق�صها، مل يبعده اأو يتخّل�س منه.

***
هو  ما  ولنح�صب  ع��ربة؟  حدث  لكّل  اأفلي�س  عربتها،  اإىل  ة  الق�صّ ون��رك 

ظاهر من هذه التجربة اأو اخلربة و�صنجد:
اأّواًل: معنى ا�صم يهوذا بالعربية يعني "احلمد" وهو ا�صم يدل على الطيبة. 
ما  لفرط  التلميذ،  اأو  احلواريني  اأم��وال  على  موؤمتنًا  يهوذا  كان  ثانيًا: 

ا�صتهر به من اإخل�س واأمانة.
ثالثًا: كان يهوذا يظهر حّبه ال�صديد للم�صيح بدليل اأنَّه كان يقبله مبنا�صبة 
اأو دون منا�صبة. )وكانت قبلته هذه املّرة هي االإ�صارة التي اّتفق عليها مع 

اليهود كي يعرفوا امل�صيح ويقتلوه(!
***

اأو  والأينَّ كثري ال�صك بال�صيا�صيني العراقيني والعرب )�صواء كانوا ثوريني 
حمافظني(، فقد ا�صتخل�صت اأنَّ اخلائن والل�س والقاتل ميكن:

- اأن يحمل ا�صمًا يدّل على الطيبة!
- واأن يكون م�صهورًا باالأمانة! 

دون  يقبله  اأنَّه  لدرجة  اأكرث من غريه  ق�صيته(  )اأو  م�صيحه  يحّب  واأنَّه   -
منا�صبة! رغم اأنَّ جوهر القبلة هو لدغة اأفعى!

*** -
ومن مراقبتي حلال "حمدنا" وجدت اأنَّه ال يتوانى عن فعل اأي �صيء طّيب 
ل�صالح  تطرفًا  ال�صعارات  اأكرث  لرفع  وم�صتعد  النا�س،  وحتّبه  ومرغوب 

ال�صعب لكّنه يف اجلوهر قاتل ول�س وحقود.
واأنَّه وهو يعانقك ميكنه اأن يطعنك اأو ي�صرقك اأو يعلق طفلك على عمود يف 

�صاحة الوثبة وميثل بجثته.
الفعل  هذا  من  تلّوثت  براءتك  اأنَّ  ت�صعر  اأو  بالذنب  ت�صعر  ال  وحتى  وهو، 

قاتًل  ك��ان  الطفل  ه��ذا  اإنَّ  فيه  يقول  با�صمك،  بيانا  ي�صدر  ال�صنيع، 
للمتظاهرين!

وهو اإذ يحدثك عن العلم واأهميته، ير�صل "اأفواج مكافحة الدوام" لتمنع 
الطلبة من الدوام بالقّوة ويحرقون املدر�صة اإن لزم االمر!

الربملان  تركت  التي  االأح���زاب  من  جمموعة  بل  واح��دًا  حزبًا  لي�س  وه��و 
وجاءت لت�صفية ح�صاباتها يف �صاحاتك!

فما العمل؟
اأمامك خياران:

تنكفئ على نف�صك وتبحث عن يهوذا يف داخلك، فتزداد هّمًا  اأن  االأّول: 
على هم. 

والثاين: اأن تبتعد عنهم وعن ظّلهم.. واأن حتر�س على متييز �صوتك عن 
�صوتهم وما تريده عما يريدونه هم. 

واملهم هنا اأن تتذكر اأنَّ عناق اأو قبلة يهوذا قاتلة!
***

وتذّكر دائمًا 
الو�صيلة". �صرف  من  ياأتي  الغاية  �صرف  "اأنَّ 

واأنَّ �صيا�صة بل اأخلق ميكن اأن حتّولك اإىل يهوذا اآخر!
***

ة ت�صلح كخامتة: ولقد تذكرت االآن ق�صّ
جل�س مالك بن دينار بني جمع من املوؤمنني يعظهم وير�صدهم.. فتاأثروا 

من موعظته حتى �صالت دموعهم.
وعندما مّد يده للم�صحف كي يختم موعظته باآية وجد اأن اأحد احلا�صرين 

�صرق م�صحفه!
فنظر اإليهم وهم يبكون و�صاح:

- ويحكم! كّلكم يبكي خ�صوعًا وندمًا فمن �صرق م�صحفي؟!

م�������ق�������االت



 

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

املا�سي، العب القوة اجلوية ال�سابق �سرمد جنم الذي ي�سرف حاليًا على نا�سئة 
نادي امل�سايف. قدم هذا املدرب جياًل جديدًا من املواهب الكروية التي ا�ستطاعت اأن 

تخطف لقب دوري العراق للنا�سئني الذي امتد الأكرث من �سنتني.

بعد ف�ز فريقه بكاأ�س دوري النا�شئني

ال�صبكة  )جملة  حتدثت  الكروية  م�صريته  ع��ن 
هذا  وك��ان  عبا�س  ع��لء  النجم  م��ع  العراقية( 

احلوار:
* ما االأندية التي لعبت لها ومتى مثلت املنتخب 

العراقي؟
االأندية  من  لكثري  لعبت   ،1997 تولد  اأن��ا  -اأواًل 
ونفط  وكربلء  واالإ�صكان  ال�صياحة  اأندية  منها 
مع  وحاليًا  وال����زوراء،  اجل��ن��وب  ونفط  الو�صط 
الذي  املميز  االأداء  بعد  الكويتي،  الكويت  ن��ادي 
ال��زوراء يف املو�صم املا�صي، لذلك مت  قدمته مع 
ا�صتدعائي اإىل �صفوف املنتخب الوطني العراقي 
من قبل املدرب كاتانيت�س الأمثله يف بطولة كاأ�س 

اأمم اآ�صيا 2019 يف االإمارات.
*كيف كانت ردة فعل اإدارة الزوراء بعد التحاقك 

بالكويت الكويتي؟ 
-عقدي مع الزوراء يت�صمن فقرة جتيز يل فك 
االرتباط بعد موافقة اإدارة النادي  على احرايف 
جيد،  عر�س  على  ح�صويل  حال  يف  اخلارجي، 
وعندما جاءين عر�س الكويت الكويتي مل متانع 
اإدارة الزوراء يف رحيلي، وقد كانت متفهمة معي 
جدًا، ومتنى اجلميع يل اخلري واأنا ا�صكرهم على 

كل ما قدموه يل.

* ماذا تتمنى يف احرافك احلايل؟ 
يل،  املتابعون  ر�صمه  ال��ذي  بال�صكل  اأظهر  -اأن 
اأقدم كل ما بو�صعي واأكون عند ح�صن  اأن  اأمتنى 
ظ��ن اجل��م��ي��ع، ف���االح���راف م��ع ف��ري��ق الكويت 
امل�صتوى  لتقدمي  ق��وي��ًا  داف��ع��ًا  يعطيني  الكويتي 
يف  وامل�صاهمة  مميز  ب�صكل  وال��ظ��ه��ور  ال��ع��ايل، 
الكويت،  واأداء  نتائج  على  نوعية  اإ�صافة  ت�صكيل 
ب�صحبة  االأوىل  م�صاركتي  خلل  ذلك  تبني  وقد 
الكاأ�س  خطفنا  عندما  ع��ط��وان  اأجم���د  زميلي 
بركلت الرجيح يف م�صاركتنا االأوىل مع الفريق.

*هل كان حلمك االحراف؟ 
الع��ب،  ك��ل  فهوحلم  ب��ذل��ك،  �صعيد  اأن��ا  -اأك��ي��د، 
اإىل  اإ�صافة  الكروية،  مل�صريتي  تتويج  اأي�صًا  هو 
اللعب  على  اإذ  كبرية،  م�صوؤولية  االح��راف  اأن 
امل�صوؤولية  قدر  على  ويكون  كل خرباته  يعطي  اأن 
التي يكلَّف بها، عمومًا هي جتربة جديدة بعيدًا 
اخلربة  من  املزيد  لك�صب  املحلية  امللعب  عن 
والثقافة الكروية من مدار�س خمتلفة، اأنا م�صرور 

الحرايف يف الدوري الكويتي.
من  غ��ريه  على  الكويتي  الكويت  ف�صلت  *مل��اذا   

االأندية؟ 
-ن��ع��م، ك��ان��ت ه��ن��اك ع��رو���س م��ن ن���ادي قطر 

للفريق،  بان�صمامي  يرغب  كان  ال��ذي  القطري 
يف  رغبته  ال�صعودي  �صمك  ن��ادي  اأب���دى  اأي�صا 
اأن  وج��دت  ال���زوراء  اإدارة  لكن   ، معي  التعاقد 
عر�س  وك��ان  طموحاتها،  م�صتوى  دون  العر�س 
التي  العرو�س  بني  االأف�صل  هو  الكويتي  الكويت 

مت يل.  قدِّ
*ما �صعورك باإحراز اأول هدف مع الكويتي؟ 

مباراة  اأول  يف  اأ���ص��ارك  واأن��ا  يو�صف  ال  -�صعور 
ال��ف��وز  الأ���ص��اه��م يف حتقيق  اأ���ص��ا���ص��ي،  ك��لع��ب 
للكويت الكويتي، اأكيد هذا لي�س �صهًل واإمنا جاء 
اللعبني،  زملئي  ومب�صاعدة  كبري،  جهد  بعد 
عن  االإيجابية  ال�صورة  نعك�س  اأن  يجب  وبالتايل 
اللعب العراقي ومدى قابليته يف تقدمي امل�صتوى 

العايل. 
كاأ�س  ت�صفيات  يف  الرافدين  الأ�صود  *توقعاتك 

العامل؟ 
االآ�صيوية  الت�صفيات  يف  الوطني  منتخبنا  -اأداء 
بخطى  ت�صري  العامل  كاأ�س  نهائيات  اإىل  املوؤهلة 
ثابتة، نحن االآن مت�صدرون للمجموعة وما على 
فريقنا اإال تكملة امل�صوار بنجاح، فاملنتخب ميتلك 
واأغلبهم  عالية  فنية  مهارات  اأ�صحاب  العبني 
من العنا�صر ال�صبابية، ف�صًل عن وجود اخلربة 

اأي�صًا، كلنا  اإ�صافة مهمة  الذين لهم  واملحرفني 
اإىل  نحتاج  لكن  كاتنيت�س،  احلايل  مبدربنا  ثقة 
مع  ودي��ة  ومباريات  مع�صكرات  واإىل  اأك��رث  جهد 
هذا،  ما حتقق  واإذا  امل�صتوى،  عالية  كبرية  فرق 
ونتاأهل،  نتمناه  ما  نحقق  ف�صوف  اهلل،  �صاء  اإن 

ومن اهلل التوفيق. 
*ماذا تقول عن ناديك الزوراء؟ 

-النوار�س هو ع�صقي االأول وفخر لكل من يرتدي 
كبار  وفيه العبون  وكبري  عريق  ناٍد  فهو  فانيلته، 
ومميزون، كل احلب الأ�صدقائي والكادر التدريبي 

يف الفريق وجلماهريه الوفية التي وقفت معي. 
*ماذا تقول عن الدوري الكروي العراقي؟ 

على  ومناف�صة  قوية  فرق  وفيه  كبري  دوري  -اإن��ه 
الدوري بدون ا�صتثناء، لكن القطوعات والتوقفات 
عدم  من  حالة  وتخلق  اجلميع  وعلى  عليه  توؤثر 
يعرفون  ال  فهم  التدريبية،  ل��ل��ك��وادر  االرت��ي��اح 
العراقي  الدوري  املطاف،  بهم  ينتهي  واأين  متى 
الباقية، حاليًا  العامل  ولي�س مثل دوريات  مظلوم 
علمت اأنه اأقر انطلق الدوري بثلث جماميع .. 

متنياتي للأندية امل�صاركة بدوام التاألق.
* اأين ت�صع الزوراء؟ 

-بالتاأكيد يف بداية ترتيب الفرق، اأمتنى النجاح 
للنوار�س يف الدوري الذي �صينطلق قريبًا.

* رايك بالتحكيم واحلكم العراقي؟ 
-حتكيمنا يف امللعب املحلية جيد،  لكنه اليخلو 
االآن  حكامنا  ون�صاهد  التحكيمية،  الهفوات  من 
مون يف بطوالت عربية، وهذا دليل على  وهم يحكِّ

�صمعة حكامنا الطبية.
ما التعرفه عن علء عبا�س.. 

ومع  الوطني  املنتخب  9 يف  رقم  الفالينة  يرتدي 
فريق الزوراء. 

رقمه يف االحراف 18. 
ي�صكل ثنائيًا خطريًا مع زميله مهند عبد الرحيم. 
اأجمل اأهدافة كانت على نادي الن�صر ال�صعودي 
دوري  يف  االإم��ارات��ي  الو�صل  على  هدفه  وكذلك 

اأبطال اآ�صيا. 
متاأثر باملدرب مورينهو. 

امللكي  الريال  ويع�صق  االأوروبية  للدوريات  متابع 
ويتابع الدوري االإنكليزي. 

من الالعبني ال�سباب الذين اأثبتو جدارة داخل امل�ستطيل االأخ�سر، قدم اأروع 
العرو�ض مع اأغلب االأندية التي مثلها خالل املوا�سم ال�سابقة، وال�سيما تاألقه الالفت 

مع فريق نادي الزوراء يف املو�سم املا�سي، ما دفع مدرب املنتخب العراقي كاتانيت�ض 
ال�ستدعائه �سمن �سفوف املنتخب وان�سمامه اإىل كتيبة االأ�سود وفتح له اأبواب 

االحرتاف مع نادي الكويت الكويتي...

 

كان عر�س الك�يت 
الك�يتي الأف�شل

عبا�س:

امل����ح����رتف ال���ع���راق���ي

عالء
حاورته / اأمرية حم�شن 
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املالية وعدم  فاالأمور  اأوروبا،  اأبطال  بدوري 
بغلق  ت�صببت  ال��ع��ق��د  قيمة  ع��ل��ى  االت��ف��اق 
ير�صي  اتفاق  اإىل  التو�صل  وع��دم  ال�صفقة 
الثالث نادي  اإىل الطرف  اإ�صافة  الطرفني، 
ال�صرطة الذي يطالب بجزء من قيمة العقد 
يف ظل ارتباط اللعب بعقد لنهاية املو�صم 

مع بطل الدوري العراقي املمتاز. 
ب�شار مطل�ب يف تركيا واإ�شبانيا

بات من املوؤكد انتقال جنم منتخبنا الوطني 
ب�صار ر�صن من نادي بري�صبولي�س االإيراين، 
االإيراين.  النادي  مع  املالية  امل�صاكل  ب�صبب 
اإىل بري�صبولي�س يف �صيف عام  انتقل  ر�صن 
2017، لكن امل�صاكل املالية للنادي االإيراين 
مل تنتِه، اإذ مل يت�صلم م�صتحقاته املالية من 
الفريق االإيراين للمو�صم احلايل حتى االآن. 
قال  العراقي  املنتخب  لنجم  ت�صريح  ويف 
م�صتحقاتي  النادي  ي�صدد  اأن  اأمتنى  فيه: 
دفع  يتم  مل  حال  ويف  اال�صتمرار،  اأج��ل  من 
االإيراين،  النادي  اأ�صتمر مع  م�صتحقاتي لن 
فقد قدمت يل عرو�س احرافية عديدة من 
تركيا واإ�صبانيا وال�صعودية واالإمارات، �صتتم 

املفا�صلة بينها الختيار وجهتي املقبلة.
واأجم��د  وع��لء  ال��دراوي�����س  مع  يتاألق  همام 

يتفنان
همام  العراقي  الوطني  املنتخب  جنم  تاألق 
امل�صري،  االإ�صماعيلي  ال��ن��ادي  م��ع  ط��ارق 
فقد اأبدى مدرب الدراوي�س اإعجابه ال�صديد 
خلل  همام  يقدمه  الذي  العايل  بامل�صتوى 
مباريات الدوري امل�صري املمتاز. كما تاألق 
الثنائي العراقي علء عبا�س واأجمد عطوان 
عندما  الكويتي  ال��ك��وي��ت  ن���ادي  ف��ري��ق  م��ع 
احلايل  املو�صم  القاب  اأول  باإحراز  �صاهما 
للفريق وحتقيق االنت�صارات املتتالية للفريق 

يف م�صابقة الدوري الكويتي.
م�اهب عراقية يف الدوريات 

الأوروبية
العراقيني  اللعبني  م��ن  ك��ب��رية  جمموعة 
ال��دوري��ات  يف  حاليًا  م��ت��واج��دون  املغربني 
والك�صافني  بع�س اخلرباء  ي�صعى  االأوروبية، 

ا�صتقطابهم  اإىل  العراقي  الكرة  احت��اد  يف 
من  العراقية.  الوطنية  املنتخبات  لتمثيل 
ب��ني االأ���ص��م��اء اجل��دي��دة ي��وج��د الع��ب��ان يف 
كل  وهما  ال�صويدي  االأوىل  ال��درج��ة  دوري 
م��ن اجل��ن��اح ك��وف��ان��د ح��ي��در )21 ع��ام��ًا( 
االأمي��ن  والظهري  ديجرفور�س  ن��ادي  �صمن 
نادي  الدين )21 عامًا( �صمن  اآالن حميي 
حيث  االإ�صكندنافية  الدول  ويف  يوجنخيله. 
املهاجم  املمتاز  الفنلندي  الدوري  يوجد يف 
ن��ادي  �صمن  ع��ام��ًا(   18( امل��و���ص��وي  ع��ل��ي 
ال�صباب  ل��دوري��ات  بالن�صبة  اأم���ا  ك��وب�����س. 
فيوجد اللعب الظهري االأي�صر مهند جعاز 
)17 عامًا( مع �صباب نادي نور�صوبينغ. ويف 
نا�صر  اإيهاب  اللعب  يوجد  النادي  نف�س 
االكت�صافات  اأحد  اإيهاب  ويعّد  عامًا(،   18(
اأندية  يف  اختبارات  اأج��رى  وق��د  القدمية، 
ت�صيل�صي واأ�صتون فيل االإجنليزيني. يذكر ان 
العراقيني  املغربني  اللعبني  جمموعة من 
ال��وط��ن��ي  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب��ني  ا����ص���ت���دع���اوؤه���م  مت 
وكان  اإيجابية،  نتائج  وقد حققوا  واالأوملبي، 
يا�صر  الرافدين  اأ�صود  جنم  اأف�صلهم  من 

قا�صم والنجم اأحمد يا�صني والنجم جي�صنت 
االإجنليزية  امل��لع��ب  �صهدت  كما  م���ريام. 
قائمة نادي مان�ص�صر يونايتد حتت 23 عاما 
والدته  اأ�صول  تنحدر  ال��ذي  اللعب  وج��ود 
�صنة( يف  اإق��ب��ال )16  زي���دان  ال��ع��راق  م��ن 
هام  وي�صت  نادي  مع  جمعتهم  التي  املباراة 

يونايتد يف الدوري االإنكليزي حتت 23.
�شهرة وخربة يف نف�س ال�قت

ون��ادي  ال�����ص��اب��ق،  ال��وط��ن��ي  م���درب منتخب 
النجف حاليًا، ح�صن اأحمد قال اإن احراف 
يك�صب  قوية  عاملية  دوري���ات  يف  اللعبني 
م��ن خ��لل  اأواًل خ���ربة  ال��ع��راق��ي  ال��لع��ب 
ف�صًل  االأج���ان���ب،  ال��لع��ب��ني  م��ع  احتكاكه 

املادي  واملك�صب  ال�صهرة  عن 
الكثري  اإليه  ي�صعى  ال��ذي 
خلل  من  اللعبني  من 
اإىل  اإ�صافة  احرافهم، 
ذل����ك ي��ع��ط��ي ال��لع��ب 

قوة م�صافة اإىل املنتخب 
كان  اإذا  اأم��ا  الوطني، 
ال��لع��ب حم��رف��ًا يف 
ف��اإن��ه  �صعيف  دوري 

وب��ااًل  �صيكون  �صك  بل 
م�صتواه،  وي�صعف  عليه 

وب��ال��ت��ايل ي��ك��ون االإب��ع��اد 
املنتخبات  يف  ن�صيبه  من 

الوطنية. 

ف��ي��م��ا ت��ع��اق��د ب��ع�����س ال��لع��ب��ني امل��ع��روف��ني 
اللعبني  م��ن  ق�صم  خ��ارج��ي��ة،  اأن��دي��ة  م��ع 
اأندية معروفة، بينما  العراقيني احرف مع 
الق�صم االآخر ان�صم اىل اأندية مغموره ملجرد 

االحراف. 
ميمي و�شفاء الأبرز

جنوم  تعاقد  على  يطغى  الغمو�س  زال  ما 

املنتخب الوطني العراقي، االأول هو اللعب 
يف  يلعب  رمب��ا  ال���ذي  )ميمي(  علي  مهند 
بورتيمونين�صي  نادي  مع  الربتغايل  ال��دوري 
ال��دوري  االأخ��ري يف  ال��ذي يحتل املركز قبل 
بعدها  املو�صم،  نهاية  اإىل  االإع���ارة  بنظام 
�صيعود )ميمي( اإىل نادي الدحيل يف نهاية 
وجد،  اإن  اآخ��ر  ن��اٍد  اإىل  االنتقال  اأو  املو�صم 

ال��ن��ادي  م��ع  ميمي  تعاقد  �صبب  اأن  وت��ب��ني 
املتاأخرة  املراكز  من  انت�صاله  اأج��ل  من  هو 
وم�صاعدته على البقاء يف الدوري الربتغايل 
املمتاز. فيما يبدو ف�صل �صفقة انتقال العب 
�صفاء  ال�صرطة  ون���ادي  الوطني  املنتخب 
بطر�صبريغ  ���ص��ان  زي��ن��ت  ن���ادي  اإىل  ه���ادي 
مت�صدر الدوري املمتاز يف رو�صيا وامل�صارك 

انتقالت الالعبني العراقيني.. 
لل�شهرة اأم لكت�شاب اخلربة؟

 

بعد اأن اأ�سدل ال�ستار على اأحداث املو�سم الكروي املا�سي الذي حظي 
بلقبه فريق نادي ال�سرطة، انطلقت وبغزارة تنقالت الالعبني 

ل البقاء مع  العراقيني بني االأندية الداخلية واخلارجية، البع�ض ف�سَّ
فريقه، اأما الق�سم االخر فقد انتقل اإىل فريق اآخر معروف،

بغداد: اأحمد رحيم نعمة

مهند علي )ميمي(

�سفاء هادي

همام طارق
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الكرة  م�صلحة  يف  ت�صّب  ل��ن  حت�صل  ك��ان��ت 
يف  وتوؤثر  العام،  بامل�صتوى  ت�صّر  بل  العراقية، 
تنعك�س  وبالتايل  واندفاعهم،  اللعبني  اأداء 
�صلبا على املنتخبات الوطنية كذلك، نتمنى اأن 
د وهو ال��16  ينطلق الدوري يف تاريخه الذي ُحدِّ
اأجل  من  للفرق  فر�صة  وهي  ال�صهر،  هذا  من 

املناف�صة.
�شلبيات ت�قف الدوري 

با�صم  ال��زوراء  نادي  ث مدرب فريق  بينما حتدَّ
وا�صحًا  تاأثريه  كان  التاأجيل  اأوال  قائًل:  قا�صم 
ع��ل��ى ج��م��ي��ع ال��لع��ب��ني يف ك���ل ال���ف���رق، فهو 
ويقتل  احل��رك��ة  ي��ج��ّم��د 
ل��دى  اال���ص��ت��ع��داد  روح 
نر�صى  ول��ك��ن  ال��لع��ب 
ب��ال��ن�����ص��ي��ب وب������دوري 
الزوراء  الأنَّ  املجموعات 
م����ن ال����ف����رق ال����ت����ي ال 
الأنَّ  االن�صحاب،  ميكنها 
اجلماهريية  قاعدتها 
كبرية، اإذ من ال�صروري 
الدوري  ينطلق  اأن  ًا  ج��دَّ
م�����ن اأج��������ل احل���ف���اظ 
ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ول��ي��اق��ة 
وجاهزيتهم  ال��لع��ب��ني 
خل������دم������ة امل���ن���ت���خ���ب 
الوطني العراقي، كذلك 
اخلارجية،  امل�صاركات 
وم����ا ل��ت��وق��ف ال�����دوري 
على  �صلبية  تبعات  م��ن 
النتائج االأخرية  م�صتوى 
ل��لأن��دي��ة وامل��ن��ت��خ��ب��ات يف 
ال  اأن  اأجل  ومن  واالآ�صيوية  العربية  امل�صاركات 
املنتخب  م�صاركة  على  االأ�صياء  ه��ذه  تن�صحب 
العامل  لكاأ�س  املزدوجة  الت�صفيات  يف  الوطني 
باأي  ال��دوري  اإقامة  ال�صروري  من  لذا  واآ�صيا، 
التَّوقُّف، ف�صيغة  اأف�صل من  االأ�صكال  �صكل من 
كذلك  وواق��ع��ي��ة،  منطقية  املجموعات  ن��ظ��ام 
البلد  وا�صتقرار  الوقت  عامل  ك�صب  بها  يدخل 
بنظر االع��ت��ب��ار واال���ص��ت��ف��ادة م��ن امل��رون��ة يف 
الذي  النهائي  الدوري  و�صكل  املنا�صب  االختيار 

ونعطي  ب�صكل حم�صوم  بغداد  يقام يف  اأن  بدَّ  ال 
بذلك ر�صالة جيدة للفيفا من اأجل رفع احلظر 
عن الكرة العراقية، اأي�صا النطلق دوري الكرة 
تاأثري كبري يف حركة املجتمع العراقي يف موؤازرة 

االأندية التي يع�صقونها.
ت�ازن جمم�عتنا

ح�صن اأحمد مدرب فريق نادي النجف اأ�صار اإىل 
توازن جمموعته بعد توزيع االأندية اجلماهريية 
اإقامة  اإن  وقال:  الثلث،  املجموعات  راأ�س  على 
اأج��ل  ال�صريعة ه��و م��ن  ب��ه��ذه اخل��ط��ة  ال����دوري 
دميومة الكرة، الأنَّ التَّوقُّف ال ي�صب يف م�صلحة 
املباريات  يف  �صيعاين  وفريقنا  العراقية،  الكرة 
اال�صتغناء  بكتاب  النجوم  بع�س  مطالبة  ب�صبب 

من اأجل اللعب لفرق اأخرى.
اإقامة الدوري بثالث جماميع 

اأف�شل من اإلغائه
مدرب فريق نادي ال�صناعات الكهربائية عادل 
من  الكروي  ال��دوري  اإقامة  �صرورة  اأك��د  نعمة 
واأ�صاف  املواهب  واكت�صاف  العمل  اأجل دميومة 
غري  ال��و���ص��ع  ب�صبب  ك��ث��ريا  ت��اأخ��ر  ال����دوري  اأن 
ال�صمال  يف  حاليا  واإقامته  البلد،  يف  امل�صتقر 
مت  وبثلث جماميع اأف�صل من اإلغائه، حيث ُق�ِصّ
االأندية  و�صع  مت  عندما  مقبول  ب�صكل  الفرق 
حالة  وه��ي  املجاميع  راأ����س  على  اجلماهريية 
جيدة بع�س ال�صيء، كّنا نتمنى اأن يقام الدوري 
لفرقها،  اجلماهري  متابعة  اأج��ل  من  بغداد  يف 
املباريات،  يف  العايل  امل�صتوى  فريقنا  و�صيقدم 
جيدة  جمموعة  �صفوفه  يف  ي�صّم  اأن��ه  �صيما  ال 
عن  �صيف�صحون  الذين  ال�صباب  اللعبني  من 

قدراتهم يف املباريات.     
من اأجل م�شلحة الكرة العراقية

ال�صرطة  نادي  فريق  مدرب  م�صاعد  قال  بينما 
اإنَّ فريقنا و�صع على راأ�س  ح�صني عبد الواحد: 
يف  مبارياتها  �صتلعب  التي  الثالثة  املجموعة 
كونه  املباريات،  جلميع  م�صتعد  فريقنا  اأربيل، 

ي�صم نخبة من النجوم وبا�صتطاعتهم 
اهلل  بعون  اللقب  ونيل  القيثارة  جماهري  اإ�صعاد 
اإقامة  �صرورة  اأك��د  الواحد  عبد  املو�صم،  هذا 
الدوري لهذا املو�صم حتى واإن كان بطريقة دوري 

املجاميع من اأجل م�صلحة الكرة العراقية.

لي�ض بغريب على االأندية الريا�سية العراقية تاأجيل الدوري الكروي، يف كل مو�سم جديد 
يدخل دورينا )العجيب( يف متاهات التاأخري، لذلك ُعدَّ اأطول دوري كروي يف العامل، لكن 
يف هذا املو�سم رمّبا ُيعدُّ اأق�سر دوري، نتيجة اخلطة اجلديدة التي و�سعت من قبل احتاد 

الكرة امل�ستقيل يف اإقامته،

 

ه��ذا  م��ن  ع�صر  ال����صاد�س  يف  �صينطلق  اإذ   
ال�صهر، ق�صمت الفرق اإىل ثلث جماميع، وتقام 
املباريات جميعها يف ملعب اأربيل وال�صليمانية 

ودهوك.
ثالث جماميع

ونفط  ال����زوراء  ف��رق  ت�صّم  االأوىل  املجموعة 
و�صتلعب  والنجف  والكهرباء  وامليناء  اجلنوب 
املجموعة  اأما  وزاخو.   ال�صليمانية  على ملعب 
الثانية ف�صّمت اجلوية، ال�صناعات الكهربائية، 
النفط احلدود، اأمانة بغداد، وتلعب على ملعب 
فرق  الثالثة  املجموعة  ت  �صمَّ بينما  ده���وك. 
اأربيل،  مي�صان،  نفط  الو�صط،  نفط  ال�صرطة، 
فران�صو  ملعب  على  املباريات  و�صتقام  الطلبة، 

حريري. 
مرحلتان فقط!

مرحلتني،  �صكل  على  تقام  املجاميع  مباريات 
��ح ف��ري��ق��ان م��ن ك���ّل جم��م��وع��ة وتخو�س  ي��ر���صّ
البطل  لتحديد  واحدة  عامًا من  مرحلة  دوري��ًا 
يف  النهائي  ال���دور  ي��ق��ام  اأن  على  وال��و���ص��ي��ف، 

بغداد.
انطالق الدوري يعطي دافعًا 

لالعبني
اأودي�صو  اأي��وب  اجلوية  القوة  نادي  فريق  مدرب 
يهم  ال  قائًل:  ونظامها  الدوري  اآلية  ب�صاأن  علَّق 
ا�صتعداد  على  نكون  اأن  املهم  واملكان؛  النظام 
التي  فالتاأجيلت  للمباريات،  كبري  وتركيز  تام 

بغداد / امرية حم�شن 

الدوري الكروي العراقي 
ينطلق بثالث جماميع 

و����ش���ط رف�������س وق���ب����ل 
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ال�����ص��ي��دات، و���ص��ل��ت هي   يف م��ن��اف�����ص��ات 
ربع  الدور  اإىل  بوتينت�صيفا  يوليا  و�صريكتها 
النهائي بفوزها على ميو كاتو وبروك اأو�صنت 

واإميي موتاجوت�صي وري�صا اأوزاكي.
الفردي  نهائي  اإىل   2011 يف  اأن�س  و�صلت 
يف  ال��ت��وايل  على  الثانية  للمرة  لل�صيدات 
هزم  يف  املرة  هذه  جنحت  جارو�س،  روالن 
مونيكا بويغ مبجموعتني دون مقابل، وبذلك 
اأ�صبحت اأول امراأة من �صمال اأفريقيا تفوز 

ببطولة جراند �صلم.
بطوالت احتاد  اأوىل  لعبت  ويف عام 2012، 
دورة  يف  ولعبت  املحرفات،  التن�س  العبات 
خ�صرت  ها  لكنَّ ال�صيفية،  االأوملبية  االألعاب 
يف   .64 ال���  دور  يف  ليزيكي  �صابني  اأم���ام 
النهائي  ربع  الدور  اإىل  و�صلت   ،2013 عام 
اللقب  حاملة  على  وف��ازت  باكو،  بطولة  يف 
ال��ث��اين،  ال���دور  يف  جوفانوف�صكي  ب��وج��ان��ا 
 200 اأعلى  �صمن  لت�صبح  ت�صنيفها  وارتفع 
العبة ت�صنيفا على م�صتوى العامل يف فردي 

ال�صيدات. ظهرت للمرة االأوىل يف الدور 
بطولة  يف  �صلم  جراند  لبطولة  االأول 
خ�صرت  حيث   ،2014 املفتوحة  اأمريكا 

اأمام اأندريا بيتكوفيت�س.
ويف ظهورها الثاين يف بطولة جراند 
�صلم، خ�صرت اأمام فريا زفوناريفا 

يف ب��ط��ول��ة اأ���ص��رال��ي��ا امل��ف��ت��وح��ة 

 ،2016 اأومل��ب��ي��اد  يف  تون�س  ومثلت   ،2015
ها خ�صرت اأمام داريا كا�صاتكينا.  لكنَّ

قْت جناحًا مطردًا يف بطوالت احتاد  اأن�س حقَّ
ترتيبها  لي�صل  املحرفات،  التن�س  العبات 

اإىل 114 قبل بطولة فرن�صا املفتوحة. 
من  كبريًا  اإجن��ازًا  حققت   ،2018 عام  ويف 
الكرملني،  كاأ�س  نهائي  اإىل  الو�صول  خلل 
لت�صبح اأول العبة عربية ت�صل اإىل النهائي 
يف بطوالت احتاد العبات التن�س املحرفات.

امل�صنفة  على   2020 ع��ام  يف  اأن�س  تغلبت 
الثانية ع�صرة جوانا كونتا مبجموعتني دون 
اأ�صراليا  بطولة  يف  ذل��ك  ح��دث  م��ق��اب��ل، 
املفتوحة، وبعد تغلبها على كارولني جار�صيا 
هزمية  اأن�س  ا�صتطاعت  ال��ث��اين،  ال��دور  يف 
كارولني فوزنياكي يف الدور الثالث، واأ�صبحت 
بعد  فوزنياكي.  مباراة يف م�صرية  اآخر  تلك 
وانغ  على  فوزها 
ك���ي���ان���غ يف 
ال���������دور 
ال��راب��ع 

ربع  الدور  اإىل  رّد، و�صلت  مبجموعتني دون 
اأول  اأ�صبحْت  وبذلك  م��رة،  الأول  النهائي 
نهائي  لربع  ت�صل  بالتاريخ  عربية  العبة 
بطولة غراند �صلم، واأول العبة عربية بني 

اجلن�صني ت�صل لهذا الدور.
املفتوحة  اأ�صراليا  دورة  جابر  اأن�س  وودعْت 
لكرة امل�صرب بعد خ�صارتها اأمام االأمريكية 
للم�صابقة  الثمانية  دور  يف  كينني  �صوفيا 
التون�صية  واأدت  مقابل.  دون  مبجموعتني 
الدورة  هذه  خلل  مذهًل  اأداًء  جابر  اأن�س 
مّكنها من الو�صول اإىل دور الثمانية املُتقّدم 
هذا  حتّقق  عربية  العبة  اأول  بذلك  لتكون 

االإجناز. 
جابر  اأُن�����س  التون�صية  م�����ص��رية  ��ف��ْت  وت��وقَّ  
للتن�س  املفتوحة  اأ�صراليا  بطولة  املذهلة يف 
كينني  �صوفيا  اأم��ام  و4-6   4-6 باخل�صارة 
اأُن�����س  وك��ان��ت  للم�صابقة  الثمانية  دور  يف 
��ق��ْت م��ف��اج��اآت ك��ب��رية يف  )25 ع��ام��ا( ح��قَّ
كارولني  مثل  العبات  على  قْت  وتفوَّ ملبورن 
وزنياكي وال�صينية وانغ قيانغ، التي اأطاحت 
يف  وليامز،  �صريينا  املخ�صرمة  باالأمريكية 
طريقها لت�صبح اأول عربية تبلغ دور الثمانية 

يف واحدة من البطوالت االأربع الكربى. 
اأ�صتطيع  ال  اأرجت���ف،  "اإنني  اأُن�����س:  وق��ال��ت 
و�صف امل�صاعر التي تعريني"، وفقا ملا نقلته 

وكالة االأنباء الفرن�صية.
اأن  حت��اول  باأنَّها  ال�صابة  اللعبة  وتفخر 
تون�س  يف  للكثريين  اإلهام  م�صدر  تكون 
والبلدان العربية، ال �صيما االإفريقية 
اأنا فعلتها. االأمر لي�س  منها، 
قالت  ك��م��ا  م�صتحيل"، 
�صحفي،  م���وؤمت���ر  يف 
�صاحكة:  لت�صيف 
تون�س  يف  تدربت 
منذ عمر الثالثة، 
تون�صي  منتج  اأن���ا 

100 يف املئة.

اأطاحت ببطالت 
العامل يف التن�س

اأول عربية ت�شل اإىل
ربع نهائي ملب�رن

جابر:
اأن�س

 اأن�ض جابر العبة 
تون�سية االأ�سل من 

مواليد 1994، حققت 
اأحد ع�سر لقبًا فرديًا 

ولقبًا زوجيًا واحدًا يف 
بطوالت ITF لل�سيدات. 

يف 9 �سبتمرب 2019، 
و�سلت اإىل اأعلى ت�سنيف 

فردي لها، املرتبة 51 
عامليا، �ساركت اأن�ض يف 

بطولة اأمريكا املفتوحة 
للمرة االأوىل يف عام 

.2010
اإعداد / جملة ال�شبكة 
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االي������ام

ارشيف واعداد عامر بدر حسون

رجل واحد.. �شنع هذا كله!

ي�ن�س
بحري
ل�شان هتلر عند العرب

زمان يكتنب
عن اأمهاتهن

فنانات
تعتزم �صبكة االعلم العراقي افتتاح املتحف الفني يف مقر ال�صبكة قريبًا.. لذا تدعو ال�صادة 

املواطنني وال�صركات الفنية الراغبة باهدائها اجهزة تقنية وفنية اثرية او مميزة وكذلك 
�صور امل�صل�صلت او االفلم وكوالي�صهما وال�صحف واملجلت العراقية القدمية لعر�صها 

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

لل�صتف�صار يرجى االت�صال بالرقم 07718176074
ف�شل فرج اهلل

 رئي�س �شبكة العالم العراقي



تق�صي على امل�صيف بتحمل كل اأعباء ال�صيف.
عبا�س  اخلديو  من  كل  وقتئذ  باري�س  يف  وك��ان 
اأمري  �صوقي  واأح��م��د  اأر���ص��لن  �صكيب  واالأم���ري 
ال�����ص��ع��راء، ف��ر���ص��ح��وه ل��وظ��ي��ف��ة اإم����ام جامع 
باري�س.. ووافق على الر�صيح ال�صلطان يو�صف 

والد �صلطان مراك�س احلايل.
باإلقاء  يقوم  كان  كاإمام،  وظيفته  جانب  واإىل 
وبعد  اجل��ام��ع،  مقهى  يف  ال�صرقية  االأغ����اين 
ال�صهرة يذهب اإىل ال�صوق حلمل اخل�صراوات..!

مفتي جاوه!
جاوه  اإىل  �صعود  اآل  العزيز  عبد  امللك  واأوف��ده 
االإ�صلح  ح��زب  باإن�صاء  فقام  للحج  للدعاية 

واالإر�صاد االإ�صلمي..
االإر�صاديني  بني  ال��ف��وارق  الإل��غ��اء  يدعو  واأخ��ذ 
له حق  باأن  يتم�صك  الثاين  والعلويني، فالفريق 
اختاره  اأن  وك��ان  االأول،  الفريق  على  ال�صيادة 
الدين  ���ص��وؤون  يف  لهم  من�صدًا  االإر���ص��ادي��ون 

االإ�صلمي.
والعلويني،  االإر���ص��ادي��ني  ب��ني  ال��ن��زاع  وا���ص��ت��د 
اإىل  النقا�س واجلدل ال�صحفي  واجتاز مرحلة 
النف�س..  على  واالعتداء  باالأمن  االإخ��لل  حد 
�صحية  ك��ان  بحري  يون�س  "املفتي"  اأن  حتى 
اأن�صار  اإذ هاجمه بع�س  اأحد هذه االعتداءات 

العلويني باملدي واأ�صابوه..
يون�س  فاأخرجت  الهولندية  احلكومة  وتدخلت 
العراق،  اإىل  للعودة  وا�صطر  ج��اوه  من  بحري 
وقتئذ  العراق  ملك  االأول  في�صل  امللك  وك��ان 
يوؤيد العلويني وهدده ب�صحب جن�صيته العراقية.

ثالثة اأ�شماء
واأربع جن�شيات!

له ثلثة اأ�صماء.. لكل ا�صم �صهرة م�صتقلة عن 
"ال�صائح  ب�  اأول ما عرف  االأخ��رى، فقد عرف 
�صافر  اال�صم عندما  ترك هذا  ثم  العراقي".. 
العرب  يحدث  احلرب  خلل  واأخذ  اأملانيا  اإىل 
باللغة العربية يف جميع اأنحاء العامل من حمطة 
برلني، وقد عرف وقتئذ با�صم "املذيع العربي" 
العرب  جريدة  �صاحب  بحري  يون�س  االآن  وهو 

يف باري�س!
هو عراقي املولد، اإذ ولد يف الب�صرة من ع�صائر 
اجلبور العربية يف �صمال �صوريا والعراق، لكنه 

ينت�صب ر�صميًا اإىل اأربع جن�صيات ويحمل اأربعة 
جوازات �صفر من اأربع دول هي العراق و�صوريا 

واالأردن وليبيا!!
وتاريخ ميلده يف كل جواز يختلف عن التاريخ 

امل�صجل يف باقي اجلوازات!
زوجة  38

و66 ولداً..
طاف حول العامل اأربع مرات.. ويف اأكرث البلد 
ويعتزم  ي��ت��زوج  ك��ان  فيها  واأق���ام  زاره���ا  التي 
ت�صطره  ك��ان��ت  ظ��روف��ه  لكن  فيها،  االإق��ام��ة 
للرحيل مكرهًا اأو خمتارًا، فكان يطّلق زوجته 
�صيدة   38 زوج��ات��ه  ع��دد  بلغ  وق��د  �صفره.  قبل 
بينهن ال�صينية واليابانية والهندية والهولندية 
واالإ�صبانية  واالإيطالية  واالأملانية  واالإجنليزية 
وال�صويدية  واملالطية  والربتغالية  واالأرجنتينية 
والعراقية  والقوقازية  واالإيرانية  واالأفغانية 

واجلاوية وال�صعودية.. وهو االآن عزب!
يعرف  كان  واإن  االإن��اث  بناته  عدد  يعرف  وال 
اإىل خمتلف  ينت�صبون  ول��دًا   66 الذكور  من  له 
واأكربهم  ويرا�صلونه،  ويرا�صلهم  اجلن�صيات 
البحرية  يف  �صابطًا  بحري" يعمل  "رعد  �صنًا 
الفلبينية واأحدهم من زوجته العراقية بدر�س 

االقت�صاد ال�صيا�صي يف ال�صوربون.
وجملة �شحيفة   20

اختار  وامل��ه��ن،  االأع��م��ال  اأك���رث  زاول  اأن  بعد 
ال�صحف  اأغلب  فرا�صل  له..  مهنة  ال�صحافة 
�صحيفة  ع�صرين  م��ن  اأك��رث  واأ���ص��در  العربية 
وجملة بلغات خمتلفة يف الهند وكوبا والعراق 
واأملانيا وباري�س. وي�صدر االآن جريدة "العرب" 
وهذه  والفرن�صية،  العربية  باللغتني  باري�س  يف 

اجلريدة ال توزع عن طريق املوزعني بل تر�صل 
للم�صركني فقط وعددهم 125 األف م�صرك!

حكمان بالإعدام وانقالبان
اأحدهما  ب���االإع���دام  غيابيني  حكمني  يحمل 
احلكومة  من  والثاين  الهولندية  احلكومة  من 
الثانية..  العظمى  احل���رب  خ��لل  العراقية 
ثلث  بال�صجن  اآخر  حكمًا  العراق  من  ويحمل 
الع�صكرية  اخلدمة  من  الهروب  بتهمة  �صنوات 

برغم اأنه مل يكن جنديًا!
املو�صل،  يف  الربيطاين  القن�صل  بقتل  واتهم 
يف  ع�صكريني  ان��ق��لب��ني  ب��اإح��داث  ات��ه��م  كما 
العراق.. االنقلب االأول الذي كان على راأ�صه 
اجل����رنال ب��ك��ر ���ص��دق��ي، وك���ان ي��ون�����س بحري 
من�صوراته  ب��اإع��داد  وي��ق��وم  االن��ق��لب  خطيب 

وكان اأول انقلب يحدث يف ال�صرق.
القادة  بانقلب  امل��ع��روف  ال��ث��اين  واالن��ق��لب 
االأربعة �صنة 1941 وهرب على اإثره اإىل اأملانيا.

ملي�نري من ال�شرق
يون�س بحري.. خرج  املال يف ح�صاب  ال يدخل 
قرو�س،  خم�صة  وثروته  مرة  الأول  العراق  من 
حقيبته  ويف  ���ص��ن��وات  خم�س  بعد  ال��ي��ه  وع���اد 

خم�صون األف جنيه..
اإىل  حمله  جنيه  مليون  ن�صف  جاوه  يف  وجمع 
املليني  اأ�صحاب  حياة  ليجرب  كارلو  مونت 
فلما تبخر املبلغ الكبري عاد ليجرب حظه من 

جديد!
واأق��ب��ل عليه احل��ظ يف اأمل��ان��ي��ا خ��لل احل��رب 

فادخر ثلثة مليني من املاركات..
ال�صرقية  برلني  من  ما  مكان  يف  االآن  مدفونة 

التي يحتلها الرو�س!

اأول واحدة
وتبداأ مغامرته االأوىل وهو طالب يف دار املعلمني 
ببغداد �صنة 1921 حني كان يعد نف�صه الحراف 
هو  كان  املدر�صة  يف  �صغب  حدث  اإذ  التدري�س، 
املدر�صة،  من  االإجنليز  فطرده  فيه،  ال�صبب 
املدر�صة ومل يذهب  وخ�صى اعتقاله فخرج من 

اإىل بيته بل اجتاز احلدود اإىل اإيران ويف جيبه 
خم�صة قرو�س!!

وهكذا بداأ رحلته االوىل حول العامل �صريًا على 
ميلك  ال  فهو  �صاقة،  رحلته  وك��ان��ت  االأق����دام، 
بها..  مير  التي  ال�صعوب  لغات  يتكلم  وال  م��ااًل 
جوعًا،  مي��وت  ال  حتى  يعمل  اأن  ل��ه  الب��د  وك��ان 

فا�صتغل حمااًل وفحامًا 
وطاهيًا  ط��اٍه  وم�صاعد 
وم����دي����رًا وج��ر���ص��ون��ًا 
ومدميًا  و�صحفيًا  وجن��ارًا 
للملك  وم�صت�صارًا  و�صيا�صيًا 

واإمام م�صجد.
وال��رك��ي��ة  ال��ع��ري��ب��ة  ال��ل��غ��ات  يجيد  واأ���ص��ب��ح 
واملاليزية  وال��ه��ن��دي��ة  وال��ك��ردي��ة  وال��ف��ار���ص��ي��ة 
والفرن�صية  واالإجنليزية  واليابانية  والب�صتوية 
واالإيطالية  والرومانية  والهولندية  واالأملانية 
اللغات  وخم��ت��ل��ف  وال��ربت��غ��ال��ي��ة  واالإ���ص��ب��ان��ي��ة 

العربية، وقد بداأ االآن بتعلم اللغة الرو�صية.
اإمام ومطرب وحّمال!

يف حياته تناق�س حمبب.. كان يف باري�س وكان 
اأقام  وقد  ال�صلح،  ريا�س  املرحوم  اأي�صًا  فيها 
موارده-  قلة  يون�س-برغم  واأراد  �صيافته..  يف 
التي  العربية  التقاليد  ح�صب  بال�صيافة  القيام 

ويعي�ض يون�ض بحري يف 
�سل�سلة من املغامرات ال 
يكاد يفرغ من اإحداها 
حتى يكون قد األقى 
بنف�سه يف االأخرى، وكثريًا 
ما يكون ختام اإحدى 
مغامراته احلكم عليه 
بال�سجن اأو االإعدام اأو 
حترمي دخوله البالد.

ويرجع الف�سل يف اإفالته 
من تنفيذ االأحكام التي 
�سدرت �سده اإىل اأنه ي�سم 
رائحة اخلطر من بعيد، 
واإىل ا�ستعداده الدائم 
للرحيل وبراعته يف 
اجتياز احلدود.

رجل واحد.. �شنع هذا كله! 

ي�ن�س
بحري
ل�شان هتلر عند 
العرب

ا�شتغل حماًل ومدير ملهى 
واإمام جامع وم�شت�شاراً ملكيًا!
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فريد الأطر�س 
يكتب:

 

اإح��دى  عليها  اقرحت  عمري  من  اخلام�صة 
"الكّتاب" القريب  اإىل  تر�صلني  اأن  اجل��ارات 

من بيتنا الأتعلم القراءة والكتابة.
�صيدتان  "زّفة" تتقدمها  يف  اإليه  ذهبت  وقد 
اأ�صربة توزعانها على  حتملن وعاءين فيهما 
اجلريان ومع اأمي �صيدات اإخريات يزغردن، 
اأعاين  وحيدة  وتركتني  اأمي  ماتت  عام  وبعد 

من حياتي ما ال اأطيق.
دم�ع اخل�ف: زهرة العال

ت�صر والدتي على اأن تقطن يف الطابق االأول، 
اأو الثاين على االأكرث، وكلما عار�صتها يف هذا 

ذكرتني باحلادث التايل:
طفلة،  واأن��ا  االإ�صكندرية  مدينة  يف  نقيم  كنا 
اللوزتني  يف  �صديدة  ب��اآالم  يوم  ذات  و�صعرت 
ف�صحبتني اإىل اأحد االأطباء وكانت عيادته يف 

الطابق ال�صابع.
االأثناء  ه��ذه  ويف  دورن���ا،  انتظار  يف  وجل�صنا 
وجدت اإحدى النوافذ مفتوحة فاأ�صرعت اإليها 
اأنني  اأمي  اإىل  الأتفرج منها على املارة، وخيل 
وهي  اإيل  فاأ�صرعت  النافذة  من  اأ�صقط  كنت 

تبكي واأ�صرع معها بع�س اجلال�صني.

يف  ت�صكن  اأن  اإال  اأم��ي  تاأبى  اليوم  ذلك  ومنذ 
تزوجت  ومل��ا  االأر����س،  من  القريبة  الطوابق 
والدتي  به  تقدمت  الذي  الوحيد  الرجاء  كان 
اإىل زوجي هو اأن يبحث عن �صكن يف الطابق 
على  العثور  يف  كثريًا  زوجي  تعب  وقد  االأول، 

هذا ال�صكن.
راأي حكيم: هدى �شلطان

التي  الو�صائل  ومعرفة  ب��االت��زان  اأم��ي  متتاز 
تعالج بها اأبناءها، ولقد وعدتني منذ �صغري 
احلرية  ومنحتني  ب��ال��راأي  اال�صتقلل  على 
وحني  لتخربين.  ق��رب  عن  تراقبني  وجعلت 
�صاب  اإىل طلب يدي  تقدم  ال��زواج  بلغت �صن 
اأ�صرته  �صيدات  وج���اءت  ك��ب��رية،  اأ���ص��رة  م��ن 
يف  احل��دي��ث  يتم  اأن  وامل��ع��روف  يخطبنني. 

اخلطبة دون اأن ت�صاهم اخلطيبة ب�صيء.
باالأمر،  اإيل  واأف�صت  نادتني  والدتي  اأن  غري 
م��ا اأث����ار ده�����ص��ة ���ص��ي��دات االأ����ص���رة ال��ل��وات��ي 
واع��ت��ربن  غ�صنب  اأن  وك���ان  خلطبتي،  جئن 
املنزل  ف��غ��ادرن  لهن،  اإه��ان��ة  الت�صرف  ذل��ك 

غا�صبات.
ومل يعرفن راأيي، وهو الرف�س.

عيبها حنانها: فاتن حمامة

وال  يعجبني  عما  اأم��ي  �صاألتني  ا�صابيع  منذ 
اأب��رز  اأن  �صراحة  يف  فاأجبتها  فيها  يعجبني 
نحو  ال�صديد  حنانها  هو  نظري،  يف  عيوبها، 
اأوالدها، وهذا حق، فقد بلغ من حبها لنا اأنها 
جميع  على  اطماأنت  اإذا  اإال  النوم  ت�صتطيع  ال 
بها  تلتقي  ح��ني  حلظاتها  واأ���ص��ع��د  اأب��ن��ائ��ه��ا، 
يف  اأنف�صنا  ونن�صى  االأحاديث،  نتبادل  جميعا 

غمرة الفرح واالإغباط بوجودنا معها..
لبنان،  اإىل  ال�صفر  اع��ت��زم��ت  ع��ام��ني  وم��ن��ذ 
وراأيت يف يوم ال�صفر اأن ازور والدتي يف بيتها، 
املطار  اإىل  ال��ذه��اب  م�صقة  اأكلفها  ال  حتى 
موعد  ن�صيت  نتحدث، حتى  وجل�صنا  لوداعي، 
قيام الطائرة، وبعد اأن م�صى وقت طويل �صاح 

اأحد اإخوتي:
- الطائرة فاتت!

�صاعتني،  منذ  �صافرت  قد  الطائرة  وكانت 
قيام  موعد  تعلم  كانت  وال��دت��ي  اأن  وع��رف��ت 
الطائرة، ولكنها مل ت�صتطع اأن تنبهني اإىل هذا 
املوعد يف وقته حتى ال اأغادرها.. وا�صطررت 
�صاعت  اأن  بعد  التايل،  اليوم  يف  ال�صفر  اإىل 

علي اأجرة ال�صفر، وا�صريت تذكرة اأخرى..
اإح�شا�س �شادق: �شادية

اإن��ن��ي م��دي��ن��ة الأم����ي ب��ان��ق��اذي م��ن اأح����داث 
ذهني  يف  واأق��رب��ه��ا  ل��ه��ا،  تعر�صت  ج�صيمة 
م��اح��دث يف ال��ع��ام امل��ا���ص��ي ع��ن��دم��ا ق��ررت 
الطريق  يف  االإ�صكندرية  اإىل  بال�صيارة  ال�صفر 
وكانت  االأف��لم،  اأح��د  يف  الأعمل  ال�صحراوي 
ت�صحبني  اأن  على  حتر�س  وم��ات��زال  والدتي 
يف اأ�صفاري، وملا طلبت من ال�صائق اأن ي�صتعد، 
ال�صفر  عن  العدول  مني  تطلب  بوالدتني  اإذا 

بال�صيارة وركوب القطار..
وقبيل  اع��را���ص��ه��ا،  على  تغلبت  اأن��ن��ي  على 
و�صولنا اإىل "الر�صت هاو�س" انفجرت اإحدى 
انفجرت  اإ�صلحها  وبعد  ال�صيارة،  عجلت 
ه��او���س  ال��ر���ص��ت  اإىل  وع��دن��ا  اأخ����رى،  عجلة 
وق�صينا اليوم باأكمله يف اإ�صلح هذه العجلة، 
ما  ب�صبب  اال�صتديو  اإىل  الذهاب  اأ�صتطع  ومل 

اأ�صابني من اإرهاق.
ومنذ ذلك اليوم ال اأعار�س اأمي يف �صيء الأن 

اإح�صا�صها ي�صدق دائمًا.
اأمنيتها احلج: حتية كاري�كا

�صبب  ولعل  اأم��ي  اإىل  �صقيقاتي  اأََح���ب  كنت 
اأذكره منها  اأنني كنت �صغراهن، ومما  ذلك 
اأن  يف  اأمنيتها  اإن  دائ��م��ًا  يل  تقول  كانت  اأن 
يختارها اهلل اإىل جواره وهي يف بيتي، اأو وهي 
اإىل  اأم��ي  وقد حّجت  الر�صول،  قرب  زي��ارة  يف 

بيت اهلل مرات كثرية.
اأن  مني  يطلب  اأقاربي  اأحد  زارين  يوم  وذات 
ق�صيت  قد  وكنت  والدتي،  منزل  اإىل  اأذه��ب 
وملا  ده�صتي  اأث���ار  مم��ا  معها  ال�صابق  ال��ي��وم 
ثم  ال�صلة،  ت��وؤدي  وجدتها  اإليها  اأ�صرعت 
قالت  واأخ���ريًا  �صمر،  يف  كله  ال��وق��ت  ق�صينا 
تعبًا،  اإذ حت�س  فرا�صها  اإىل  �صتذهب  اإنها  يل 
وملا ذهبت الأطمئن عليها وجدتها قد فارقت 

احلياة.
زّفة و�شربات: �شامية جمال

�صاألت اأمي ومل اأجتاوز ال�صاد�صة، ورغم الوقت 
الق�صري الذي ق�صيته معها فما زلت اأذكرها 
واأذكر حبها وحنانها، واأذكر اأنني حني بلغت 

يكتنب  زم����ان 
عن اأمهاتهن:

فنانات

كاري�كا: وجدتها ت�شلي وعندما 
اأنهت �شالتها.. ماتت!

فاتن 
حمامة: 
فاتني م�عد 
الطائرة 
لأنني كنت 
م�شتمتعة 
بحديثها!
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الآلة واحدة اأن تكلف ما مقداره 200 األف دوالر، 
يف  الوقود  من  جالونًا   60 ل�  حرقها  عن  ف�صًل 

�صاعة اال�صتخدام.
اأمريكا تر�ض طرقها بامللح

يتم ر�س اأكرث من 22 مليون طن من امللح على 
اأغلب الطرق يف الواليات املتحدة االأمريكية يف 
كل ف�صل �صتاء، اأي ما يعادل تقريبا 137 رطًل 
ال��ربد  اأن  يذكر  ال��واح��د.  لل�صخ�س  امللح  م��ن 
االأمريكيني،  من  الكثري  يقتل  القار�س  ال�صتوي 

كما تفعل حرارة ال�صيف اللهبة.
مدينة  اأكرث  "اأوموري" اليابانية 

يك�سوها الثلج يف العامل 
ال��ي��اب��ان،  �صمايل  تقع  ال��ت��ي  اأوم����وري،  مدينة 
اأية  من  اأكرث  الثلوج  من  الكثري  عليها  يت�صاقط 
مدينة اأخرى على وجه االأر�س. كل عام يتعر�س 
ال��ك��وارث  م��ن  الكثري  اإىل  املدينة  ه��ذه  �صكنة 
التي  �صتاًء  الثلجية  العوا�صف  ومنها  املناخية 
 26 ح��وايل  اأو  بو�صة   312 مبعدل  بهم  تع�صف 

قدمًا من الثلج يف املتو�صط.
الثلج الرطب هو االأف�سل علميًا 

لبناء دمية رجل الثلج
 توؤكد الفيزياء ما تعلمناه يف املدرا�س منذ كنا 
املبتل  اجلانب  على  املت�صاقط  فالثلج  �صغارًا،  
املنازل  فناءات  لبناء  اأف�صل  يكون  الرطب  اأو 
الثلج،  رجل  دمية  ت�صكيل  اأو  املتجمدة  اخللفية 
اإىل  للثلوج  املثالية  الن�صبة  العلماء  يربط  حيث 

املاء مبعدل 5:1.
ن�سف الكرة اجلنوبي اأكرث اعتدااًل 

من ال�سمايل �ستاًء
عادة ما يكون ن�صف الكرة اجلنوبي �صتاًء اأكرث 
اعتدااًل من ن�صفها ال�صمايل، وذلك الأن ن�صفها 

اجلنوبي فيه اأرا�ٍس اأقل ومناخه بحري اأكرث.
رغم  اأن االأمر يبدو غري متوقع، اإال اأن االأر�س 
 ( دي�صمرب  �صهر  يف  ال�صم�س  اإىل  االأق��رب  هي 
هو  ال�صتوي  االنقلب  اأن  برغم  االأول(،  كانون 

اأق�صر يوم يف ال�صنة.
القارة القطبية اجلنوبية ت�سهد 

اأبرد ال�ستاءات 
 اأبرد �صتاء على وجه االأر�س هو الذي يح�صل يف 
اله�صبة القطبية يف القارة القطبية اجلنوبية، 

ال�صنوية  احل���رارة  درج��ة  متو�صط  يكون  حيث 
اأما يف رو�صيا،  هي -72.9 درجة فهرنهايتية. 
ك��ان مبثابة  اأن��ه  ل��درج��ة  ج��دًا  ق��ا���ٍس  ف�صتاوؤها 
ما  لها خلل احلرب. مثال ذلك  دفاع طبيعي 
ح�صل خلل االجتياح الفرن�صي لرو�صيا، فبداًل 
القائد  مع  �صلم  مفاو�صات  يف  ال��دخ��ول  من 
نابليون بونابرت، قرر قي�صر رو�صيا  الع�صكري 
القار�س  رو�صيا  ب��رد  يعلم  اأن  االأول  األك�صندر 
اأنه  يذكر  الدرو�س.  اأق�صى  الفرن�صيني  الغزاة 
جمهورية  حرارة  درجة  بلغت   ،1974 العام  يف 
�صالب  رو�صيا(  �صرق  )�صمال  الواقعة  �صيبرييا 
96 درجة فهرنهايتية يف ف�صل ال�صتاء، ما جعل 
رو�صيا اأبرد بلد يف العامل، بينما ت�صدرت كندا 
اخلم�صة  املراكز  واآي�صلندا  وفنلندا  ومنغوليا 

االأوىل.
ال�ستاء وال�سحة االإجنابية

ما  ال�صخ�س،  �صهية  من  البارد  ال�صتاء  يزيد 
االنفعالية،  الطاقة  النخفا�س  ب���دوره  ي���وؤدي 
لكن ل�صوء احل��ظ، ف��اإن زي��ادة ال��وزن تقلل من 
اأقل  والن�صاء  الرجال  وجتعل  اجلن�صية  الرغبة 
انقطاع  بداية  اأن  كما  للعلقة احلميمية.  ميًل 
ف�صل  يف  بكثري  اأعلى  هو  الن�صاء  لدى  الطمث 
مع  اخلريف،  اأو  الربيع  ف�صلي  يف  عنه  ال�صتاء 

ذروة اأقل يف ال�صيف.
ف�سل ال�ستاء واالنف�سال

من املحتمل اأن يفكر االأزواج اأكرث من ال�صعف 
باالنف�صال بني عطلة نهاية العام وعيد احلب، 
مرهقة  العطلت  اأن  اأولهما  رئي�صني،  ل�صببني 
عن  ف�صًل  عاطفيًا،  اأَو  عقليًا  اإجهادًا  وت�صّبب 
خلل  منخف�صة  تكون  الطاقة  م�صتويات  اأن 
يكونوا  اأن  اإىل  النا�س  ومييل  ال��ب��ارد  الطق�س 

متقلبي االأمزجة.
هجرة املاليني من الفرا�سات 

امللكية 
تطري مليني الفرا�صات امللكية اإىل املك�صيك كل 
هي  احل�صرة  هذه  ال�صتاء.  ف�صل  لتم�صية  عام 
دفئًا على  اأكرث  اإىل مناخ  تهاجر  التي  الوحيدة 
هذه  اأن  يذكر  ع��ام.  كل  ميل  و500  األفني  بعد 
هذا  نف�س  يف  �صنويًا  ال�صبات  حتب  الفرا�صات 

النوع من االأ�صجار.

 

تت�ساقط الثلوج يف اأماكن قد ال 
تتوقعها

اأر�س  الثلوج على  لروؤية  بال�صدمة  ت�صعر  ال  قد 
تلك  اإىل  �صفرك  عند  ميني�صوتا  اأو  �صيبرييا 
املناطق  لكن  ال�صتاء.  اأ�صهر  خ��لل  االأم��اك��ن 
الثلوج  ت�صاقط  وح��ده��ا  حتتكر  ال  ال�صمالية 
البي�صاء، فمن املعروف اأنها تهبط يف كل مكان 
اأكرث  حتى  ه��اواي.  اإىل  الكربى  ال�صحراء  من 
حم�صنة.  لي�صت  االأر���س  على  جفافًا  االأماكن 
�صحراء  على  ت�صاقطت   ،2011 ال��ع��ام  ففي 
الثلوج  من  بو�صة   32 حوايل  ت�صيلي  يف  اأتاكاما 
ق��ادم��ة من  كانت  ن���ادرة  ب���اردة  واج��ه��ة  بف�صل 

القارة القطبية اجلنوبية.
كرات الثلج ت�سكل نف�سها يف بع�ض 

االأحيان 
حدث �صيء غريب يف وقت �صابق من هذا العام 
ك��رات  ب���داأت  حيث  �صيبرييا،  غ��رب  �صمال  يف 
طول  على  باالغت�صال  الغام�صة  العملقة  الثلج 
املتجمد  املحيط  يف  خليج  اأوب)  خليج  �صاطئ 
م�صب  عند  رو�صيا  �صمال  يف  يقع  ال�صمايل، 
العامل(.  نهر يف  اأطول م�صب  ويعد  اأوبي،  نهر 
طبيعي  ب�صكل  ت�صكلت  اجلليدية  الكرات  ه��ذه 
واملاء. ويف  للرياح  الدائرية  عن طريق احلركة 
بع�س االأحيان ي�صل عر�س الكرة الواحدة منها 
اأنت ال  اأقدام تقريبًا، يف حال كهذا  اإىل ثلثة  
ثلجية  بكرات  اأ�صدقائك  مع  الرا�صق  ت�صتطيع 

بهذا احلجم الكبري.
التخل�ض من الثلوج بطرق 

اإبداعية
بحيث  امل��دن  اأع��ايل  يف  الثلوج  تراكم  عندما 
ملواقف  نقلها  يتم  ما  ع��ادًة  معاجلتها،  ت�صعب 
الوا�صعة  امل�صاحات  من  غريها  اأو  ال�صيارات 
ترتفع  حتى  ت�صتقر  اأن  ميكن  حيث  املفتوحة، 
الثلجية  املوا�صم  خلل  الطق�س.  حرارة  درجة 
على  اأحيانًا  املدن  جُترب  اخل�صو�س،  وجه  على 
مواجهتها  ل��وال  املحيطات،  يف  ال��ث��ل��وج  اإل��ق��اء 
املدن  بع�س  وتوظف  البيئة.  ن�صطاء  النتقادات 
الإذابة  ال�صاخن  املاء  با�صتخدام  اجلليد  ذوبان 
30 اإىل 50 طًنا من الثلج يف ال�صاعة الواحدة. 
هذه الطريقة �صريعة ولكنها مكلفة، حيث ميكن 

عن الطق�س يف ف�شل 
ال�شتاء

احلقائق
اأغرب

�سواء اأكنت ت�ستمتع 
باالأجواء املريحة 
والدافئة التي ميدك بها 
املوقد الذي جتل�ض بقربه، 
اأو كنت تقوم بالفعل بالعد 
التنازيل و�سواًل الأيام 
الربيع املنع�سة، اإليك 
�سل�سلة حقائق حول ما 
يحدث يف الهواء الطلق يف 
هذا الوقت من العام:

عن م�قع / منتلفل��س، جي�ش�ن اأنكل�س
ترجمة: اآلء فائق



ا�ستعدادات ممّيزة
ي�������������ص������ادف ي������وم 
 14 يف  ال�فالنتاين 
م����ن ����ص���ب���اط  ويف 
هذه املنا�صبة حتتفل 
العامل  �صعوب  جميع 
وي���ت���ب���ادل االأ����ص���خ���ا����س 
ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م ر����ص���ائ���ل احل��ب 
الهدايا،  من  وغريها  وال�صكوالته  واحللوى 
العيد  هدايا  القتناء  متمّيزة  وا�صتعدادات 
التي يطغى عليها اللون االأحمر كتقليد لهذه 
باللون  واملتاجر  االأ�صواق  وتلّونت  املنا�صبة، 
والو�صائد  ال��دب��ب��ة  مقدمتها  ويف  االأح��م��ر 
وبطاقات  االإن���ارة  وم��واد  ال��ورود  واأغ�صان 
الفرح  من  حالة  يعك�س  م�صهد  يف  التهاين 
احللويات  بيع  حم��ال  و�صرعت  واالب��ت��ه��اج 
بعر�س كعكات ميلد باللون االأحمر، ف�صًل 
عن طرح الهدايا املغلَّفة وبيع اأغ�صان الورود 
وقرب  العامة  ال�صوارع  يف  ال�صيارات  بني 
الون اإىل  التقاطعات املرورية، الأنَّ النا�س ميَّ
الفرح والنكتة، يكرهون احلزن رغم ق�صوة 
احلياة، وعيد احلب عندهم فر�صة للتعبري 

عن رغبتهم يف التوا�صل مع العامل. 
مفارقات جميلة

املفارقات اجلميلة   ال يخلو عيد احلب من 
يف ه��ذا ال��ي��وم، اإذ ق��ام اأح��م��د ال��ذي يعمل 
ال�صابق  العيد  يف  املطاعم  اأح��د  يف  ن���اداًل 
الذي  املكان  يف  للحتفال  خطيبته  بدعوة 
من  اأح��م��ر  اإكليل  لها  واأح�����ص��ر  فيه  يعمل 
الورد ليقّدمه لها ويفاجئها وما اإن ح�صرت 
حتى وجدها هي االأخرى ويف يدها باقة من 
االثنان  فرح  له،  لتقّدمها  احلمراء  ال��ورود 
و�صحكا من القلب وكان يومًا جميًل عالقًا 

يف االأذهان.  
ع�ساء رومان�سي

ْت زينة عبد الوهاب/رّبة بيت يف العام  اأعدَّ
املتوا�صع  بيتها  يف  جميلة  ط��اول��ة  املا�صي 
و���ص��ع��ت ف��ي��ه ال�����ص��م��وع وال���زه���ور احل��م��راء 
مركز  �صاحب  اإبراهيم  زوجها  مع  لتحتفل 
مبّكرًا  للبيت  احل�صور  منه  وطلبت  جتميل 
م�صرعًا  ال���زوج  ج��اء  اإن  وم��ا  م��ه��م،  الأم���ر 
وجدها يف اأجمل واأبهى �صورة واأجواء حلوة 
على  وجد  للع�صاء  تناولهما  وعند  البيت  يف 
الطاولة )�صاعة يدوية( مع كارت مرفق به 
كثريًا  فرح  واأنت حبيبي(،  عام  )كل  يقول: 
مراأب  يف  اأخفاها  قد  كان  هدية  لها  وق��ّدم 
قد  كانت  اأوتوماتيك(  )غ�صالة  وهي  البيت 

طلبتها منه يف ال�صابق. 
�سالة العمليات

وك��ّل  وال��رخ��اء  ال�صلم  يعني  احل��ب  اإنَّ   -
احل��ب   وق��ل��وب  ك��ال��ورد  اجلميلة  االأ���ص��ي��اء 
وتبادل  مذهلة  بطريقة  عة  املُ�صنَّ احلمراء 
واالأخ��وات  واالأزواج  االأ�صدقاء  بني  الهدايا 
ولعيد احلب ذكرى طيبة لدى هالة جميد/ 
تدري�صية يف اجلامعة اإذ  قالت: ما زلت اأتذكر 
اليوم جيدًا الأنَّه كان موعد عمليتي يف  هذا 
حلادث  تعّر�صي  ب�صبب  امل�صت�صفيات  اأح��د 
ك�صر يف يدي، وبعد �صاعات من خروجي من 
�صالة العمليات وجدت غرفتي مليئة بالورود 
احلمراء واأنواع الدببة وال�صوكوال؛ جلبها يل 
كّل اأع�صاء الهيئة التدري�صية، كانت فرحتي 
كّل  عني  واأزاح��ت  تو�صف  ال  اليوم  ذلك  يف 

االأمل واالإحباط.  
عيد الع�ساق

الفرحة  اإب���داء  هو  اليوم  ه��ذا  �صعائر  اأه��م 
احلمراء  ال��ورود  وتبادل  والبهجة  وال�صرور 

ت��ع��ب��ريًا 
ع�����ن ����ص���ّدة 

احل���ب وال��ع�����ص��ق، 
للع�صاق،  عيد  ���ه  الأنَّ
ف�����ص��ًل ع���ن ت��وزي��ع 
التهنئة  ب��ط��اق��ات 
ة عن احلب  امل��ع��ربِّ
وت�����ب�����ادل ك��ل��م��ات 

احل�������ب وال���ع�������ص���ق 
ت��ل��ك  يف  وال������غ������رام 

تقام  كما  البطاقات، 
ح��ف��لت راق�����ص��ة خلل 

ال��ل��ي��ل وال���ن���ه���ار ي��ت��ب��ادل خ��لل��ه��ا 
�صكل  على  اإم��ا  تكون  التي  الهدايا  الع�صاق 
ورود حمراء اأو �صناديق �صوكوالته، وتختلف 
تقاليد االحتفال بالفالنتاين بني دول العامل.

حرية االختيار
خا�س  نوع  من  حرية  هناك  تكون  ما  كثريًا 
اأنَّ  ذل��ك  احل��ب،  لعيد  الهدايا  اأن�صب  ح��ول 
اإىل تقليدية  تتنّوع من كل�صيكية  اخليارات 
بينها،  من  ع��ّدة  خيارات  هناك  متجّددة، 
م��ث��ًل ال��ع��ط��ور ال��ت��ي ت��ع��ّد م��ن ب��ني الهدايا 
الهدية  كانت  وكّلما  واملمّيزة،  الكل�صيكية 
عيد  يف  للبنات  منا�صبة  كانت  كّلما  ناعمة 
اأو باقة  ل قلدة ناعمة  احلب، البع�س يف�صّ
وممكن  رقيقة  باألوان  ملّونة  اأو  حمراء  ورد 
�صوء  م�صند  اأو  �صغري  دبدوب  �صراء  كذلك 
ابتياع  اأو  م�صهور  كتاب  اأو  للغرفة  جانبي 
منا�صبة  اأو مظّلة  ال�صوكوالته  فاخر من  نوع 

بت�صميمها ولونها لعيد احلب.

عيد احلب..
تبادل ورود ور�شائل حمبة 

يحتفل الكثريون حول العامل �سنويًا بعيد احلّب، ويقوم االأفراد 
بالعديد من املمار�سات مثل اإر�سال االأزهار وال�سوكوالته ملن 
يحبون، باالإ�سافة اإىل اإر�سال البطاقات امللونة للتعبري عن 
احلب، كما ميكن للفرد اللجوء لتقدمي الهدايا احلمراء 
وباالأخ�ض الدببة ملن يحبون.

Valentines day

هبة الزيدي
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اأن  البيت  رّب���ة  �صيدتي  ب��ك  ي��ج��در  ال���ذي  م��ا 
تعمليه حينما يقدم زوجك اإىل بيته بعد عناء 

العمل اليومي؟؟
وجبة  اإكمال  توا�صلني  تبقني يف مطبخك  هل 
الطعام، اأم تظلني مم�صكة بتلفونك وحتادثني 
باملكن�صة  تن�صغلني  اأو  اأه��ل��ك  اأو  �صديقاتك 
تنتهي  حتى  امللب�س  غ�ّصالة  اأو  الكهربائية 
وملب�س  بيتك  ف��ر���س  تنظيف  يف  مهمتك 
بيت  رب��ة  باأنك  ت��ام  يقني  على  ليكون  العائلة 

ماهرة؟ 
�صواء  ب��ه  ان�صغلِت  م��ا  توقفي  اأن  عليك  هنا 
املكن�صة  ت��رك  اأو  ال��ي��وم  طبخة  اإع���داد  اأك���ان 
وامل�صارعة  ق�صرية  لفرة  جانبًا  الكهربائية 
واأخذ  با�صم و�صحوك  بوجه  به  الرحاب  اإىل 
ما بيده من حاجات الت�صّوق واالإ�صغاء ملا يريد 
داللة  �صكله  على  حتومان  وعيناك  يقوله  اأن 
االأهل  من  عزيز  �صيف  وكاأنه  االهتمام  على 

والتوا�صل  فالنظر  ؛  طويًل  افتقدناه  واالأحبة 
يف  الل�صان  لغة  يفوق  م��ا  ك��ث��ريًا  العيون  بلغة 
احلنّو والتقارب الروحي ويزيد من االن�صجام.

الهاتف املحم�ل
اتركي هاتفك املحمول وليكن ل�صانك مع�صواًل 

مبزيد  معه  وتوا�صلي  وبالرحاب  بالتهليل 
امتعا�صه  �صبب  عن  وا�صاأليه  االهتمام  من 
لو كان مزاجه متعّكرًا وهّوين عليه اخلفاف 
بيته،  خ��ارج  العمل  يف  يلقيه  مما  والثقال 
مع  وقتك  تخ�ص�صي حلظة من  اأن  باأ�س  وال 

ق�صرية  ر�صالة  ل��ه  ل��ت��زيّف  املحمول  هاتفك 
مبنا�صبة  �صواء  له  وافتقادك  باملحبة  ت�صعره 
الأنك  �صوتيا  به  االت�صال  اأو  منا�صبة  بل  اأو 
بحاجة اإىل اأن ت�صمعيه وت�صعري باالطمئنان، 
تفعل  الناعمة  اخلفيفة  املبادرات  هذه  فمثل 

بني  والتعّلق  احل��ّب  اأوا�صر  من  لتزيد  فعلها 
الطرفني.

جّنة �شغرية
ال ترتبكي على ما اأنت عليه من اأ�صغال البيت 
وفو�صى املطبخ وابقي على ما اأنت عليه من 

يفرحه  فالرجل  املطبخ،  يف  العمل  ملب�س 
مبتطلبات  من�صغلة  عمره  �صريكة  تكون  اأن 
اأ�صرتها؛ تهتم بعملها وترّتب بيتها وتبذل ما 
لكن احذري  ليكون جّنة �صغرية؛  و�صعها  يف 
جال�صان  واأنتما  عليه  اأنت  ما  على  ُتبقي  اأن 
م�صاًء يف غرفة املعي�صة اأو تتمددان يف غرفة 

النوم.
بتغيري  اليومي  الروتني  تك�صري  اأن  ح��اويل 
حياتك  ول�صريك  لك  العملية  احلياة  منط 
واحتياجاته  البيت  م�صوؤوليات  ع��ن  بعيدًا 
معًا  م�صركة  ن��زه��ة  م��ن  ف��لب��د  العملية، 
اأثناء وجود اأوقات فراغ بينكما اأو �صفر الأمٍد 
البيتية  االأجواء  لتغيري  العطلت  حمدود يف 
ك�صرًا  بينكما  ماألوف  غري  جديد  منط  اإىل 

لروتني العمل املعتاد بينكما.
ال تبخلي يف م�صاعدة زوجك ماديًا ومعنويًا 
مادمتما  يحمله  الذي  العبء  من  للتخفيف 
بل  هانئة  تكون  اأن  تهدفان  حياٍة  �صريكي 
التي قد ت�صدف  العقبات  منغ�صات وتذليل 

يف طريقكما.
االأوالد  نحن  جمعتنا  كم  اأمهاتنا؛  اهلل  رحم 
والبنات حينما كّنا �صغارًا، واأخذت تو�صينا 
بال�صحك واالبت�صام واالن�صراح يف وجه اأبينا 
حاملا يدخل البيت بعد تعٍب م�صٍن من جراء 
لرّب  والتهليل  فالرحيب  واالإن��ه��اك،  العمل 
االأ�صرة ميكنه اأن ميت�ّس الكثري من املتاعب 
اجل  من  اليومي  �صعيه  اأث��ن��اء  الزمته  التي 

اأ�صرته.

�شيدتي 
ن�������ش���ائ���ح ل��ك

يع�د زوجك من العمل 
اإىل البيت

حينما

ج�اد غل�م 
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�صخ�س  اأي  اإ�صابة  عدم  ال�صحة  وزارة  واعلنت 
بهذا الفريو�س يف البلد مع ا�صتمرار االإجراءات 
ال��وق��ائ��ي��ة داخ����ل م���ط���ارات ال���ع���راق وم��ن��اف��ذه 
احلدودية وب�صكل مكّثف ومن بينها فرق فح�س 

لكل القادمني اإىل العراق. 
 ال لبث الرعب

البايولوجي من جامعة  والباحث  الدكتور  ويوؤكد 
العراقي  ووهان،   / والتكنلوجيا  للعلوم  خواجون 
البع�س من القنوات االإعلمية،  اأنَّ  زياد طارق، 
املواطنني  نفو�س  يف  ال��رع��ب  ببث  ب���داأت  ال��ت��ي 
يطاأ  مل  فريو�س  من  وترهيبهم  العراقيني 
اأنَّه ورغم  اأر�س العراق حتى االآن، موؤكدا 
ال��دواء  اإيجاد  اأنَّ  اال  الفريو�س  خطورة 

الناجع �صيكون متوفرا مبرور الوقت.
اأول  اأن  ط��ارق  زي��اد  الباحث  وذك��ر 
االإج�����راءات ال��وق��ائ��ي��ة ت��ب��داأ مبنع 
ال�صني،  اإىل  الطريان  اأو  ال�صفر 
بغ�س النظر عن نوع الطائرات 
عملية  اإنَّ  اإذ  امل�صافرين،  اأو 
االح���ت���ك���اك م���ع االأج������واء 
خطرة،  �صتكون  ال�صينية 
يف  ن�صره  فيديو  يف  وق��ال 
الفي�صبوك:  على  �صفحته 
متابعة  احلكومة  "على 
�����ص����ج����لت ال����ق����ادم����ني 
وال����واف����دي����ن م����ن ���ص��ه��ر 
اأم  ك��ان  عراقيا  دي�صمرب، 
ومتابعة  ومتابعته  �صينيا، 
اأي  ظ��ه��رت  م��ا  اذا  �صحته، 

اأعرا�س مر�صية عليه".
 العزل �سروري

ويوؤكد طارق، اأنَّ املر�س يحتاج 
عن  تقل  ال  مل��دة  ح�صانة  لفرة 
بدا  واإن  حتى  يوما،  ع�صر  اأربعة 
املمكن  م��ن  اإذ  �صليما،  ال�صخ�س 
تكاثر الفريو�س داخل ج�صم االإن�صان 
ًا  جدَّ ومهم  املر�س،  اأعرا�س  ظهور  دون 
من  ال��ف��ريو���س  وج��ود  لتحديد  الفح�س  ت��ك��رار 
عدمه، لذلك ال بّد من عزله وحجره الأ�صبوعني 

يف االأقل حتى اإثبات �صلمة الوافد.
 وط���ال���ب ط�����ارق ب���اإخ���لء ج��م��ي��ع ال��ع��راق��ي��ني 
وب�صورة  ال�صينية  االأرا���ص��ي  داخ��ل  املوجودين 
م�صتعجلة، وذلك با�صتئجار طائرة، غري عراقية، 
اإذ اإن احتكاك الطائرة العراقية باجلو ال�صيني 
"علينا اتباع  �صي�صّبب التلوث للقادمني، وا�صاف 
ملنع  االإخلء  بعملية  الدولية  الوقائية  االإجراءات 
االإ�صابة وانت�صار املر�س الفريو�صي، اإذ اإن العامل 
اأو  م�صل  اإىل  ي�صل  حتى  لوقت،  بحاجة  اأجمع 

لقاح لفريو�س كورونا".
 ال اإ�سابات يف العراق

د.  ال���وزارة  با�صم  الر�صمي  املتحدث  وبح�صب 
االآن  حتى  متاما  خاٍل  العراَق  ف��اإنَّ  البدر،  �صيف 
اأن  اإىل  م�صريا  ك��ورون��ا،  مبر�س  اإ�صابة  اأي  من 
املركز الوطني للوقاية وال�صيطرة على االأمرا�س 

االنتقالية مل ي�صجل اأي حالة اإ�صابة.
الدويل  بغداد  مطار  اإدارة  اتخذت  جانبها،  من 
للم�صافرين  الوقائية  االإج����راءات  م��ن  �صل�صلة 
القادمني من ال�صني عن طريق اإجراء الفح�س 
الطبي الوقائي للتاأكد من عدم اإ�صابة امل�صافرين 

بالفريو�س.
بيان  يف  ال��دويل  بغداد  مطار  اإدارة  واأو�صحت 
من  ع��دد  على  ال�صحة  وزارة  م��ع  اتفقت  اأن��ه��ا 
اجلهات  اإىل  االإيعاز  ومّت  الوقائية،  االإج���راءات 
الطبي  الفح�س  الإج���راء  امل��ط��ار  داخ��ل  املعنية 
العراق  اإىل  القادمني  االأ�صخا�س  الوقائي جلميع 
م��ن ال�����ص��ني، م��وؤك��دة ق���ّوة ج��ه��وده��ا يف تقدمي 
اأمام الفرق الطبية التي  الت�صهيلت واالإمكانات 
ال��دويل  بغداد  مطار  منفذ  عرب  عملها  با�صرت 
باجتاه  ال�صني  م��ن  ال��ق��ادم��ة  ال��رح��لت  اأم���ام 

العراق. 
احلمالت التثقيفية للوقاية

ب�صاأن  التثقيف  �صرورة  ال�صحة  وزارة  واأك��دت 
امل��ر���س وط���رق ال��وق��اي��ة منه وم��راج��ع��ة اأق��رب 
اأع��را���س  اأي  ح���دوث  ح��ال  يف  �صحية  موؤ�ص�صة 

للمر�س.
اإعدادها خططًا  ال��وزارة يف بيان لها  اأكدت  كما 
وذل��ك من خلل  ط��ارئ �صحي،  اأي  مع  للتعامل 
للتعامل  مدربة  وك���وادر  خا�صة  رده��ات  جتهيز 

مع اأي متغرّي ووفرت جميع االأدوية وامل�صتلزمات 
الطبية املطلوبة. 

ما هو كورونا؟
ال�صني  من  انتقل  الذي  اجلديد  كورونا  فريو�س 
اإىل 24 دولة ال ميّثل بعد حالة "وباء عاملي" كما 
اأعلنت حالة  توؤكد منظمة ال�صحة العاملية، التي 

الطوارئ ملنع تف�صي "كورونا" الذي
اأودى بحياة اأكرث من 490 �صخ�صًا واأ�صاب اأكرث 
هذا  كتابة  )حتى  ال�صني  يف  األفا  ع�صرين  من 
هوبي  مقاطعة  يف  تقريبا  جميعهم  التقرير( 

مركز ظهور الفريو�س.
فريو�س  اأو  اجل��دي��د،  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  وانت�صر   
ووهان اأو ذات الرئة ال�صينية، يف مدينة ووهان 
يزيد على 10 مليني  ما  ي�صكنها  التي  ال�صينية 
ن�صمة، لينت�صر يف مقاطعات ومدن �صينية اأخرى.
ح��اّدة  ع��دوى  اجل��دي��د،  ك��ورون��ا  وي�صّبب فريو�س 
االأعرا�س  تبداأ  ما  وع��ادة  التنف�صي،  اجلهاز  يف 
بحّمى ثم �صعال جاف، ومن املرجح عند الك�صف 
املبكر اأن يتعافى معظم امل�صابني متامًا، وكاأنَّهم 

م�صابون باالأنفلونزا االعتيادية.
ة  خا�صّ املن�صاأ،  ح��ي��واين  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ويعد 
من  ينتقل  وك��ان  والثعابني،  والطيور  الثدييات 
وي�صبح  نف�صه  ي��ط��ّور  اأن  قبل  اآخ��ر  اإىل  ح��ي��وان 
معديا من احليوان اإىل االإن�صان الذي ينقله بدوره 

اإىل االآخرين �صواء باللم�س اأو العط�س.
انتباه

االأزم��ة  خلية  اأعلنت  التقرير،  ه��ذا  اإع��داد  وم��ع 
االنتهاء  كركوك  حمافظة  يف  بكورونا  ة  اخلا�صّ
من عزل اأحد الّتجار الذين يتعاملون مع ال�صني 
رغم التاأكد من �صلمته، فقد مت عزله ال�صبوعني 
يف  تركيا قبل عودته اإىل العراق، واعلنت وزارة 
ال�صحة ان الفحو�صات االولية ك�صفت عن �صلمة 
الرعايا العراقيني الذين مت اجلئهم من ال�صني 
ومّت عزلهم يف موقع �صحي امن تتوفر فيه جميع 
بعد  ا�صابتهم  عدم  من  متاما  للتاأكد  اخلدمات 
يومًا.   14 وهي  الفايرو�س  انق�صاء فرة ح�صانة 
مواقع  على  �صواء  ال�صائعات  من  االنتباه  ونوؤكد 
و�صائل  بع�س  تبثها  التي  اأو  االجتماعي  التوا�صل 

االعلم واالنتباه اإىل تعليمات وزارة ال�صحة.

مل ي�شجل العراق حتى
الآن اأية اإ�شابة

فريو�س ك�رونا..

وال�قاية مطل�بة

دخل العامل بدوله ومنظماته ال�سحية اإنذارًا مع اأخبار 
فريو�ض )كورونا( املعدي الذي ي�سيب اجلهاز التنف�سي 

ويوؤدي اإىل الوفاة وا�ستنفرت كّل قواها الإيقاف انت�ساره 
خارج ال�سني حيث ظهر رغم اإعالن ال�سني عزلها املدن 

التي انت�سر فيها الفريو�ض.
عراقيًا، مت ت�سكيل خلية اأزمة ت�سّم وزارة ال�سحة 

واجلهات املخت�سة وتعمل يف بغداد وجميع املحافظات 
اتخذت جمموعة من االإجراءات الوقائية ملنع دخوله 

اإىل االرا�سي العراقية.
اإعداد/ اآية من�ش�ر

afp :ال�ش�رة
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بكاء خالل الن�م

نومها  يف  تتحدث  "اإنها  تقول:  �صارة  اأم 
عن مواد الدرا�صة، وقد تبكي اأحيانًا وهي 
يف  امتحان  لديها  ك��ان  ي��وم  ذات  نائمة، 
نومها  خلل  و�صمعتها  الريا�صيات  مادة 
فرفع  الريا�صية  ال��ت��م��اري��ن  اأح���د  حت��ل 
يدها وتكتب يف الهواء تارة وتلهج باأرقام 
ت�صتيقظ  وعندما  اأخ���رى،  ت��ارة  خمتلفة 
تكون متوترة ومنزعجة حتى عودتها من 

املدر�صة". 
والقلق  واخلوف  الفزع  حاالت  هي  كثرية 
عمرية  فئات  اأح���لم   على  تنعك�س  التي 

واالأطفال  واملراهقني  ال�صباب  من  خمتلفة 
جتعلهم   كوابي�س  اإىل  فتتحول  نومهم  خلل 

ي�صعرون باخلوف والقلق من امل�صتقبل. 
اأحالم مفزعة

يف  االجتماع  علم  اأ�صتاذ  م��ه��دي،  د.ط��ال��ب 
"اإن  ق��ال:  ال�صادق،  جعفر  االإم���ام  جامعة 
الفئات  كافة  معينة  ب�صور  تنتاب  الكوابي�س 
اأم  �صيوخًا  اأم  اأطفااًل  اأكانوا  �صواء  العمرية 
هذه  اجلن�صني،  كل  ومن  ومراهقني  �صبانًا 
االأحلم املفزعة تاأتي يف املنام الأ�صباب عدة، 
التي  والنف�صية  االجتماعية  امل�صاكل  منها 
والعلمية  العملية  االإن�صان يف حياته  يواجهها 
تنظيم  ع��دم  ب�صبب  ك��ذل��ك  واالجتماعية، 
نوعية  هو  مهم  �صبب  وهنالك  النوم،  اأوقات 
نومه،  قبل  ال�صخ�س  يتناوله  ال��ذي  الطعام 
من  متاأخرة  �صاعات  يف  ك��ان  اإذا  وال�صيما 
الليل، فحركة االأمعاء واله�صم ت�صبب بع�س 
لتجعل  �صور  �صكل  على  تفرز  االإزع��اج��ات 
ي�صرب  اأو  اأمعاءه  ليحرك  ي�صتيقظ  االن�صان 
غري  الطعام  ت�صريف  على  لي�صاعده  امل��اء 

امله�صوم.
االجتماعي  الو�صع  ت�صوي�س  "اأن  وي�صيف: 
فمثًل  االأف���راد،  نف�صية  على  تاأثري  له  العام 
وانعدام  فو�صى  من  االآن  العراق  به  مير  ما 
يرى  فقد  اليومية،  احل��ي��اة  يف  اال���ص��ت��ق��رار 
اجل��م��ي��ع امل���وت وال��ق��ت��ل وال��ظ��ل��م، واإط���لق 
والدماء  وال�صراخ  والعويل  النارية  العيارات 

كلها اأمور تنعك�س على ثقافة ونف�صية االإن�صان 
كوابي�س  �صكل  على  املنام  عند  له  فتراءى 
والتي  نف�صه  للفرد  النف�صية  الثقافة  ت�صو�س 
يف  �صواء  وم�صتفزة  انفعالية  تكون  ما  غالبًا 
اليقظة اأو يف املنام واأحيانًا يف�صرها االإن�صان 

يف نومه فتاأتي على �صكل كوابي�س".
ريا�س الأطفال 

املزعجة،  االأح����لم  جتنب  كيفية  ع��ن  اأم���ا 
اأن  الربية  وزارة  على  طالب  د.  اقرح  فقد 
ملادة علمية  برناجمًا  النف�صية  الثقافة  جتعل 
الدرا�صية  املراحل  منذ  املدار�س  يف  تدر�س 
النف�س  علم  م��ادة  اأن  اأي  للأطفال،  االأوىل 
ح�صب  االأط��ف��ال  ريا�س  يف  تدر�س  اأن  يجب 
ب��ت��دري��ب عملي  ت��ك��ون  اإذ  ال�����ص��غ��ار،  ع��ق��ول 
اإن�صانًا  منه  لتجعل  واللعب  اللهو  طريق  عن 
وع��لق��ات��ه، ما  ح��ي��ات��ه  تنظيم  ع��ل��ى  ق����ادرًا 
فيحلم  ال��ن��وم  عند  انفعاالته  على  ينعك�س 
اأ�صا�س  هو  التنظيم  اأن  كما  جيدة،  باأحلم 
اأن  الواحدة  االأ�صرة  فعلى  ال�صليمة،  احلياة 
وذلك  و�صيا�صتها،  وعلقاتها  عملها  تنظم 
اأمر  ما  وه��ذا  للراحة،  ك��اف  وق��ت  باإعطاء 
"�س"  الر�صول  قول  يف  االإ�صلمي  ديننا  به 
اأن لي�س  "وجل�صدك عليك حق" وهذا معناه 
حتى  بالطعام  اجل�صد  تتخم  اأن  حقك  من 
تعجز عن القيام، ولي�س من حقك ان تك�صل 
اجل�صد بالقعود عن احلركة اأو بالنوم بحجة 

الراحة".  

التلفاز والإنرتنيت

املخت�صة يف علم النف�س الربوي ي�صرى ر�صا 
يف  ك��ب��ريًا  اأث���رًا  للإنرنيت  "اأن   : اأو�صحت 
تخزين ذاكرة االأفراد كونه مفتوحًا ومتداواًل 
لدى جميع الفئات العمرية، اإذ ال توجد حدود 
الأفلم  مقاطع  م�صاهدة  من  متنعهم  معينة 
وال�صرب  القتل  مثل  العنف  على  حت��ت��وي 
املربح والتعذيب وغريها، ما يوؤثر �صلبًا على 
نف�صية االأفراد، وبالتايل فاإنه ُيخزن يف الل 
�صعور وينفذ عن طريق االأحلم يف الذاكرة 
املرعبة،  الكوابي�س  االأ���ص��خ��ا���س  في�صاهد 
ما  على  مبا�صرة  فعل  ردة  اليظهر  فاالإن�صان 
ي�صاهد فيخزن ما يراه نهارًا وتلقائيًا ترجم 
النوم  عند  خميفة  اأح���لم  �صكل  على  ليًل 
من  ذاك��رت��ه  يف  ال�صخ�س  خزنه  م��ا  نتيجة 
داخل  للذاكرة  اأنواعًا  هنالك  واأن  م�صاهد، 
دماغ االإن�صان منها الطويلة املدى والق�صرية 
التي غالبًا ما تخزن اأحداث وم�صاهد اليوم، 

فتظهر يف االأحلم".
الت�عية الأ�شرية

االأ�صخا�س  هنالك عدة و�صائل وقائية جتعل 
ما  على  ال��ن��وم،  اأث��ن��اء  الكوابي�س  يتجنبون 
االأ�صرة  التوعية من جانب  تقول ر�صا، منها 
�صيطرة  حت��ت  يكون  اإذ  الطفل  وب��االأخ�����س 
الوالدين فعليهما متابعة ما ي�صاهدة ال�صغار 
عن  واإب��ع��اده��م  االإن��رن��ي��ت  اأو  التلفاز  على 
املقاطع  وبع�س  املرعبة  االأف���لم  م�صاهدة 
العنيفة، الأن الطفل ي�صتمر يف تذكر االأجواء 
املرعبة التي راآها فينام بقلق وخوف ويحلم 
بكوابي�س، والأنه يتمتع بذاكرة قوية قادرة على 
ت�صجيل تفا�صيل احللم بدقة فاإنه يوؤثر �صلبًا 
على نف�صيته، لذا يجب على الوالدين اإحاطة 
بالن�صبة  اأم��ا  والعطف،  باحلنان  اأوالده���م 
للمراهقني فاإن للأ�صرة دورًا كبريًا اأي�صًا يف 
خلل  �صعيدة  باأحلم  ينعمون  االأوالد  جعل 
اإيجابية  طاقة  اإعطائهم  طريق  عن  النوم 
اإليهم  التحدث  خلل  من  اأف�صل  بغد  واأم��ًل 
عن م�صتقبل م�صرق وحياة جميلة خا�صة قبل 

اأن يخلدوا للنوم".

ع�امل اجتماعية واأخرى 
نف�شية وراء الك�ابي�س

تتحدث �سارة، ذات االأربعة ع�سر عامًا، كثريًا يف نومها لياًل ح�سب ما تقول والدتها، فهي 
قلقة اأغلب �ساعات النهار وال�سيما خالل اأيام الدرا�سة وت�سيف: "اأن �سارة يف طبيعتها 
كثرية احلر�ض على تاأدية واجباتها �سواء اأكانت فنية اأم بيتية اأم مدر�سية، فبمجرد 
اأن يكلفها اأحد ما باإجناز عمل معني ال يهداأ لها بال حتى تنتهي من اإجنازه، فهي ت�سعر 

براحة و�سعادة كبريتني يف كل مرة تنجز فيها عماًل معينًا،لكنها يف اأيام الدرا�سة تكون 
اأكرث قلقًا، ال�سيما وهي يف مرحلة الثالث املتو�سط "البكالوريا". 

 

ي�شمل جميع الفئات العمرية

بغداد _ غيداء البياتي 
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الوقت
نتذّكر جميعا تلك املقولتني  اأو احلكمتني 
)ال  وهما  االبتدائية  يف  تعلمناهما  اللتني 
ال��غ��د( و)ال��وق��ت  اإىل  ال��ي��وم  ت��وؤج��ل عمل 
وحتى  قطعك(  تقطعه  مل  اإن  كال�صيف 
الذي �صيطر علّي من  الرعب  اتذّكر  االآن 
فعل القطع واتذّكر اأي�صًا ن�صيحة مر�صدة 
تقول  وهي  االبتدائي  اخلام�س  يف  �صفنا 
بجدية عالية: )هاتان احلكمتان اجعلوهن 
حلقا يف اآذانكن(. هل هو احللق اأو الرعب 
اأكون دقيقة  اإليه جعلين  اأ�صرت  الذي 
يومي  ج��دول  ول��دّي  مواعيدي  يف 
بالواجبات اأو االأعمال املطلوب 
احتا�صى  كي  تنفيذها  مني 

التاأجيل.
عدم احرتام 

الوقت
)ا�صم  منى  ال�صيدة 
تعمل  حقيقي(  غ��ري 
ذات����ه  ال��ق�����ص��م  يف 
قبل  تعّينت  اأن  منذ 
باملن�صب  �صنة   15
ن���ف�������ص���ه )ك���ات���ب���ة 
وواردة(  ����ص���ادرة 
تعّينوا  الذين  بينما 
ب��ع��ده��ا  اأو  م��ع��ه��ا 
اإىل  ت��رف��ي��ع��ه��م  مّت 
ت���و����ص���ي���ف���ات ع��م��ل 
اأخ�������رى م����ن ب��ي��ن��ه��م 
دعاء  ال�صيدة  موظفة، 
حقيقي(  غ���ري  )ا����ص���م 
نف�صها  �صهادتها  حت��م��ل 
وتعّينت  اإدارة(  )دب���ل���وم 
نف�صه  االإداري  ب��االأم��ر  معها، 
اأي�����ص��ًا،  وواردة  ���ص��ادرة  وك��ات��ب��ة 
ملحظني  رئ��ي�����س  م��ع��اون  اأ���ص��ب��ح��ت 
وموظفة.  موظًفا   14 م��ن  ق�صما  وت��دي��ر 
ج�����اءت ت��ط��ل��ب ن�����ص��ي��ح��ة الإح�����ص��ا���ص��ه��ا 
من  ال�صلبية  الطاقة  متكن  ال��ذي  بالغنب 
ال�صيطرة عليها. اتفقت معها للذهاب اإىل 

تعرفه..  ال  الذي  ال�صبب  ملعرفة  دائرتها  
امل��ح��ّدد،  امل��وع��د  يف  و���ص��ل��ت  �صخ�صيًا 
الثامنة والن�صف �صباحا، وانتظرتها  يف 
واأنا  موظفها  انده�س  التي  اال�صتعلمات 
اأوؤكد باأّنني على موعد يف هذا الوقت معها 
اأربع  منذ  ا�صتعلمات  موظف  باأّنه  وقال 
ال��دوام  اإىل  تاأتي  ي�صادفها  ومل  �صنوات 
قبل العا�صرة! ا�صتاأذنته ملقابلة دعاء التي 
قالت اإّنها طوال زمالتها مع منى، الحظت 
تبا�صر عملها  وال  الدوام  تتاأخر عن  باأنها 
قبل ذهابها اإىل كافيريا الدائرة للفطور  
ًا يف العمل ولي�س لديها اأي  وهي بطيئة جدَّ

احرام للوقت.
العا�صرة  يف  ال��دائ��رة  اإىل  و�صلت  وفعًل 
وال��ن�����ص��ف ودع��ت��ن��ي اإىل ك���وب ���ص��اي يف 
الكافيريا، وكانت فر�صة الأ�صرح لها �صبب 
اأرادت  واإن  املهني  تو�صيفها  تغيري  ع��دم 
وتنظيمه،  الوقت  احرام  فعليها  الرفيع 
مقتنعة  الأّنها  ال�صبب  هذا  رف�صت  لكّنها 

بوجود �صبب )�صخ�صي(!
قيمة الوقت

احرام الوقت يتطلب معرفة قيمة الوقت 
ذهب  م��ن  ب��اأّن��ه  ال�صعوب  ت�صفه  ال���ذي 
وهي - واأق�صد القيمة - دائما حمدودة، 
النوم  �صاعات  بينها  24���ص��اع��ة  فاليوم 
والطعام وبع�س الراحة، اأي اإن ال�صاعات 
ال  وتنظيمها  ا���ص��ت��ث��م��اره��ا  علينا  ال��ت��ي 
تتجاوز اثنتي ع�صرة �صاعة يوميا، وهناك 
ما  الإجن���از  كافية  غ��ري  ��ه��ا  اأنَّ ي�صعر  م��ن 
البيت،  يف  اأو  ال��دائ��رة  يف  ���ص��واء  عليه، 
ويعّدون احلديث  يهدرونها  اآخرون  بينما 
وال�صوؤال كيف  عن تنظيمه جمرد بطر!. 

ننظم الوقت؟
اأن يكون لدينا جدول  اًل من ال�صروري  اأوَّ
يكون  اأن  مهما  لي�س  اأ�صبوعي،  اأو  يومي 
كّنا  واإن  نحفظها  اأن  ن�صتطيع  مكتوبًا، 
كتابة  م��ن  ب��اأ���س  ال  ال��ن�����ص��ي��ان،  نخ�صى 
وو�صعها  ورق���ة  على  االأه���م  ال��واج��ب��ات 
ل هو باب الثلجة  اأمامنا، واملكان املف�صّ
الذي يواجهنا على مدار اليوم اأو ن�صري 

لوحة واجبات �صغرية من املتنبي و�صعرها 
القليلة.  ل��ل��دخ��ول  ح��ت��ى  ًا  ج����دَّ منا�صب 
واخلطوة الثانية اأن نحّدد الواجب االأهم 
يف  �صواء  يحتاجه،  ال��ذي  الوقت  ونحّدد 
عمل  اأو  ال�صوق  اإىل  الذهاب  اأو  الدائرة 
ال��ذه��اب  ولن�صرح  البيت.  يف  ���ص��روري 
ما  حتديد  من  ب��ّد  ال  مثل،  ال�صوق،  اإىل 
نحتاجه والذهاب متاما اإىل �صوق يعر�س 
بد  ال  احتياجاتنا،  �صراء  بعد  نريده،  ما 
من العودة ولي�س الدوران يف ال�صوق دون 
اأي هدف واإقناع النف�س باأّننا قد ن�صادف 

�صيئًا نحتاجه ون�صيناه!
احرتام الوقت

للأم،  واآخر  للأب  دوٌر  هناك  البيت،  يف 
ودائما واجبات االأم اأكرث، اأي اإنَّها حتتاج 
لكن  اأط����ول،  ال��ي��وم  ���ص��اع��ات  ت��ك��ون  اأن 
اأجنزت  باأّنها  �صتكت�صف  جّيد،  با�صتثمار 
عمل يف �صاعة وكانت تعتقد باأّنه يحتاج 
اإىل �صاعتني اأو اأكرث.. وكما اأ�صلفنا، اأهم 
خطوة لتنظيم الوقت هي حتديد الواجب 
اأو العمل املطلوب وعدم القيام بعملني يف 

الوقت نف�صه.
اح����رام  ي��ع��ك�����س  ال���وق���ت  اح�����رام  اإنَّ 
من  ه��ن��اك  ق��ط��ع��ا،  لنف�صه.  ال�صخ�س 
���ص��ي��ق��ول وم�����اذا ب��ال��ن�����ص��ب��ة ل��ل��زح��ام يف 
�صوارعنا، كيف ن�صبط مواعيدنا ونحّدد 
البيت  خارج  ما  لعمل  املطلوبة  ال�صاعات 

يف خ�صم الزحام؟
اأنَّ  يف ال��ظ��روف االع��ت��ي��ادي��ة، امل��ع��روف 
اأي  ال��ذروة،  �صاعات  يواجهنا يف  الزحام 
اأن  ن�صتطيع  ل��ذا  ونهايته،  ال��دوام  بداية 
ال�صاعات،  هذه  خارج  مواعيدنا  جندول 
التي  االعتيادية  غ��ري  ال��ظ��روف  يف  اأم��ا 
توؤدي اإىل قطوعات يف ال�صوارع، ال بّد من 
تقليل املواعيد خارج نطاق الدوام والبيت 

واأن نحاول اإيجاد اأق�صر الطرق.
 ولنتذّكر دائما اأّن الوقت كال�صيف اإن مل 
نقطعه قطعنا، اإي اإنَّ هذا ال�صيف ي�صّكل 
اأ�صا�صًا للنجاح يف حياتنا اليومية العملية 

والبيتية.

اأن يتدرب املرء 
على كيفية اكت�ساب 
الطاقة االإيجابية 

لتح�سني اأ�سلوب 
احلياة اخلا�ض به، 
لي�ض كافيًا للنجاح 
الذي يحتاج اإىل 
مقومات اأخرى ال 
تقل اأهمية عنها.

�شيف  ال�قت
اأ�شا�س النجاح..
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عاد الأب وابنه الكبري اإىل البيت م�شاًء 
لتخربهما الأم بخروج ابنها ال�شغري مع 
زوجته وعدم ع�دتهما لأن والده رف�س 
طلبه، فاأخرب ال�الد جميع من يف البيت 

مبا اأراده ابنه ال�شغري منه، فقد طلب منه 
اأن يتنازل له عن املقهى كله له، ليط�ره 

ويجعل منه مقهى حديثًا ويك�ن باإدارته 
فقط.

امليزان 

امليزان 

يف

يف رجاء خ�شري

الفرق بني احلق والباطل خيط رفيع، الأن احلقيقة يف زمننا 
هذا افتقدناها ف�صاعت القيم واملبادئ معًا لنبقى ندور يف 
اأفلكها بحثًا عما يريحنا من اأفكار �صيطرت على خميلتنا 
بعيد  اأماٍن غادرنا من  الّكِد بحثًا عن  اأتعبتها �صنوات  التي 
لندور يف تيٍه نعود اإليه من حيث بداأنا، عندها ن�صتذكر ما 
الن�صيان  رحمة  نطلب  فقط  وهنا  و�صمني،  غثٍّ  من  عملنا 

والغفران.. ولكن هل نح�صل عليها.. اأم !!!

ال��ط��م��ع ب����امل����رياث داف���ع
للجرمية!

بخروج ابنها ال�صغري مع زوجته وعدم عودتهما الأن والده 
اأراده  البيت مبا  الوالد جميع من يف  فاأخرب  رف�س طلبه، 
ابنه ال�صغري منه، فقد طلب منه اأن يتنازل له عن املقهى 
باإدارته  ويكون  حديثًا  مقهى  منه  ويجعل  ليطوره  له،  كله 

فقط.
طامعة  نف�س  عن  ينمُّ  ال��ذي  ه��ذا  بطلبِه  اجلميع  فوجئ 
يومًا(  ي�صاعدين  مل  ال��ذي  )ه��و  االأب  واأ���ص��اف  وخبيثة، 
يريد املقهى لنف�صه فقط، هل هذا العدل واحلق براأيكم؟ 
ا�صتغرب اجلميع و�صمتوا اأمام ثورة الوالد وغ�صبه والذي 

مر�س على اإثر ذلك...
واإع��ادة  االأم��ور  لتهدئة  الو�صاطات  وب��داأت  االأق��ارب  عرف 
االبن املتهور اإىل البيت. واأخريًا وافق الوالد بعد اأن و�صع 

�صروطه.
يف اإحدى االأم�صيات عاد الوالد اإىل البيت على غري عادتِه 
مبكرًا  عودته  �صبب  عن  الوالدة  �صاألتُه  وحينما  ومبفردِه، 

قال: لقد �صمعت خربًا �صّل قواّي....
لقد عرفُت اأن ابني )ال�صغري( قد رهن هذا البيت الذي 

نعي�س فيه..
اأريد اأن اأعرف مْن اعطاه �صند البيت.

اجابت الوالدة: اأنا اأعطيته اإياه الأنه قال اإنه يريده الإجناز 
معاملة تخ�س تعيينه يف اأحد امل�صانع.

وت��اأمل  ال��ك��لم  ه��ذا  �صماعه  بعد  االأر����س  على  االأب  وق��ع 
على  وح�صل  البيت  يف  من  وك��ل  والدته  االب��ن  ال�صتغفال 
ال�صر�صة  زوجته  خرجت  وهنا  البيت...  ب�صمانة  قر�س 
م�صتقبله  يبني  اأن  يريد  فهو  حقه،  م��ن  ه��ذا  اإن  لتقول 

وي�صمن م�صتقبل ولده الذي يف الطريق.
وبناته  الكبري  ابنه  دم��وع  بني  امل�صت�صفى  اإىل  الوالد  ُنقل 
�صقيقهن  خُبث  ع��ن  �صيء  ك��ل  وع��رف��ن  ح�صرن  ال��ل��وات��ي 

ال�صغري وزوجته.
عن  الكبري  ابنه  وحدثه  اأي��ام،  بعد  امل�صت�صفى  االأب  غ��ادر 
البيت موؤكدًا باأنه �صيدفع مبلغ رهن البيت خلل ايام الأنه 

�صيت�صلم �صلفة من دائرته.
وهكذا اأعاد �صند البيت اإىل والده، وقّبل يديه وطلب منه 

اأن اليحزن، وبرر فعلة �صقيقه باأنه طي�س لي�س اأكرث.
اأن  بعد  البيت  ال�صغري  االب���ن  ت��رك  ق�صرية  ف��رة  بعد 
ابًا  ا�صبح  الذي  وطفلتهما،  وزوجته  هو  م�صتمًلً  ا�صتاأجر 
كان  و  كلهم  عائلته  افراد  اىل  التحدث  عدم  وقرر  لطفلة 
اأوالد  اأو  وتهديدات عن طريق اجلريان  لهم ر�صائل  يبعث 
�صقيقه الكبري الذي يدافع عنُه دائمًا اأمام والده، وهو يقابل 

اإح�صانه و�صفقته باجلحوِد وي�صفه باأنه كذاٌب ومنافق...
ال�صارع  العاق ووالده يف  ويف يوم حدثت م�صادة بني االبن 
من  ح�صته  يريد  فهو  ج�صعه،  ب�صبب  بيتهم  من  القريب 
الوالد  وثار  فيه،  مبن  البيت  �صيحرُق  واإال  )ح��ااًل(  البيت 
وذّكره باملبلغ الذي دفعه �صقيقه ب�صبب رهن البيت، تقدم 
االبن ودفع والده لياأتي ابن �صقيقه ومي�صك بجدِه، ثم اندفع 
االأر�س   على  وجدها  بع�صا  راأ�صِه  على  لي�صربه  عمه  نحو 
ورفع جده من على االأر�س وذهب اإىل البيت لي�صرخ مْن يف 

البيت حينما راأوا الدماء على وجه الوالد الكبري!!
مما  منده�صني  الكبري  وابنه  بناته  اجتمعت  �صاعات  بعد 
فعله اأخوهم ال�صغري بوالدهم و�صط ا�صتنكار اجلريان من 

ت�صرفاتِه هذه جتاه والده ال�صيخ الكبري.
�صاعات وح�صرت ال�صرطة اإىل البيت لتقب�س على احلفيد 

ال�صغري الذي دافع عن جدِه، بتهمه ال�صروع بقتل عمه...
هل هذا هو العدل... والقانون مع مْن �صيقف و�صد مْن؟! 

هما من �صكنة بغداد جانب الر�صافة، �صقيقان يعي�صان مع 
االبن  كان  جميعًا،  تزوجن  فقد  �صقيقاتهما  اأما  والديهما، 
الكبري ي�صارك والده يف اإدارة مقهاه بعد عودته من دائرته 
والذي كثريًا ما طالبه اأن يذهب اإىل البيت للراحة قليًل من 

عناء العمل، لكنه كان يرف�س.
اأو  النهار  البيت طوال  ال�صقيق ال�صغري فكان يبقى يف  اأما 
ما  وكثريًا  ال�صوارع،  يف  والت�صكع  للهو  اأ�صدقائه  مع  يذهب 
املثل  له  ي�صرب  ال��ذي  وال��ده  وبني  بينُه  م�صاجرات  حدثت 
ب�صقيقه الكبري املتزوج �صاحب االأطفال، والذي يعمل معه 
با�صتمرار يف املقهى وهو م�صدر رزقهم جميعًا... ولكن ال 
اإىل جانبه  تقف  اأمه  اأن  �صيما  وال  الكلم معه،  جدوى من 

دائمًا. هكذا �صارت احلياة معهم، مل يتغري فيها �صيء.
يف يوم جاء االبن ال�صغري اإىل والدته بفكرة الزواج واأبلغها 
تقنع  اأن  �صريكة حياته، وطلب منها  �صتكون  مْن  اختار  اأنه 
اإن هو تزوج ف�صيعمل ما يطلبه  والده بالفكرة، واأق�صم لها 
م����ن����ه وال��������ده، 
وب����������دوره����������ا 
حت�����������دث�����������ت 
م���������ع وال�����������ده 
له )اأنه يريد  اأكدت  اأن  اإقناعه بعد  وا�صتطاعت 
وح��دّث  م�ص�س،  على  الوالد  واف��ق  يتغري(،  اأن 
ابنه الكبري باالأمر الذي اأبدى ا�صتعداده مل�صاعدة 
�صقيقه بتكاليف الزواج لعله يبداأ �صفحة جديدة يف حياته.

عا�صت  وال��ت��ي  اأحبها  التي  الفتاة  ت��زوج  اأراد،  م��ا  ل��ه  ومت 
ت�صبهه  كانت  اأنها  ال�صدف  م�صاوئ  ومن  البيت،  معهم يف 
بداأت  االأوىل  زواجها  اأي��ام  فمنُذ  واالأخ��لق!  بالت�صرفات 
تطلب هذا ال�صيء من زوجة ال�صقيق الكبري وتوؤمرها ب�صيء 
على  خ�صية  التدخل  ت�صتطيع  وال  وت�صمع  ترى  واالأم  اخ��ر، 
ولديها من التفرقة بينهما. لذا كانت تطلب من زوجة ابنها 
الكبري اأن ت�صكت وتعتربها مثل �صقيقتها ال�صغرية وبدورها 
كانت ت�صمت وال تقول �صيئًا لزوجها او والده احرامًا الأم 

زوجها...
لذا  �صيء،  يتغري  ومل  لزواجهما  االأوىل  االأ�صهر  انق�صت 
حدثه والده عن وعده باأن ي�صاعده يف اإدارة املقهى واأي�صًا 
يتحدثا  اأن  والده  من  طلب  وهنا  الكبري،  �صقيقه  م�صاعدة 
اأخيه الكبري. ا�صتغرب الوالد و�صاأله: وملاذا فهو  بعيدًا عن 
يدور  ما  يعرف  اأن  �صخ�س  الأي  اأريد  ال  فاأجاب:  �صقيقك؟ 
بيننا، دقائق و�صمع االأخ االأكرب �صراخ والده وهو يطرد االأخ 
اليهما  اأ�صرع  اجلال�صني،  اأنظار  اأمام  وي�صربه  بل  ال�صغري 
خلف  رك�س  ثم  واأجل�صه،  وال��ده  احت�صن  ال�صبب،  ليعرف 

اأخيه الذي خرج م�صرعًا وتوارى عن االأنظار...
االأم  لتخربهما  م�صاًء  البيت  اإىل  الكبري  وابنه  االأب  عاد 
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�شلفادور دايل 

العقرب الثور

الميزان

الحوت العذراء

الجوزاء

الدلو

القوس

الحمل

االسد

الجديالسرطان

توقعات االبراج االسبوعية

اعداد/ علي البكري

هناك اأجواء ت�صاعد على اإيجاد 
خم����رج مل��ت��اع��ب��ك��م ال�����ص��ح��ي��ة 
والعائلية بعد �صهر من ال�صغوط 
وامل���ت���اع���ب راف���ق���ت���ه ت���وت���رات 
الوقت  هذا  بداية  مع  عاطفية، 
االإجن���اب  ع��دم  مو�صوع  ي�صكو  مل��ن  فر�صة  لديكم 
فالوقت يعد االأف�صل يف هذا اجلانب تكوينيا.هناك 
الكثري من ميكانيكية حياتكم فقد  حتول مهم يغري 

جتدون فر�صا جديدة يف العمل واملال.
ف���رة  يف  ت��ك��وي��ن��ي��ا  دخ���ل���ت���م 
الكثري  وف��ي��ه��ا  م��ري��ح��ة  لي�صت 
م���ن ال��ت��ذب��ذب يف ع��لق��ات��ك��م 
االج��ت��م��اع��ي��ة ك��م��ا ���ص��ت��ج��دون 
العائلي.  حميطكم  يف  �صعوبة 
االآخرين  مع  املتاعب  لكم  ي�صبب  ما  ت��رك    عليكم 
للحفاظ على مكا�صبكم. جتنبوا اإثارة ال�صريك لهذا 

الوقت فقد تخ�صرون الكثري من مواقفكم.

ميدان ال�صفر هو االأكرث قربا فقد 
جتدون فر�صا للتعوي�س من خلل 
تغري مكان االإقامة واالجتماع مبن 
حتبون وهي فر�صة للنتقال لواقع 
جديد وحت�صن الكثري من ظروفكم 
النف�صية لهذه الفرة .يقف احلظ 
الفرة  ه��ذه  خ��لل  واملالية  العاطفية  رغباتكم  لدعم 
والفرة القادمة لذا عليكم التوا�صل والعمل ب�صكل مكثف 
الأجل احل�صول على نتائج اأف�صل.

حت�صنا  ت���لح���ظ���ون  ���ص��خ�����ص��ي��ا 
مي��ك��ن اال����ص���ت���ف���ادة م��ن��ه وت��ب��دو 
وا�صحة  االرت��ي��اح  اإ���ص��ارة  عليكم 
اجل�صدية  طاقتكم  ا�صتعادة  م��ع 
املجهود  نتيجة  انخفا�صها  بعد 
يلبي  جديد  واق��ع  اإي��ج��اد  نحو  اأحوالكم  تتجه  امل��ب��ذول. 
طموحكم خلل الفرة القادمة. جتنبوا خلق اأجواء توتر 

لهذه الفرة الق�صرية فهي االأكرث �صغطا.

لربجمة  بدقة  التخطيط  ميكنكم 
اأو�����ص����اع����ك����م ال����ت����ي ت��ع��ر���ص��ت 
املا�صية  االأ�صهر  خلل  للمتاعب  
ت�صهم  بدائل  اإيجاد  يف  وجناحكم 
مالية  مكا�صب  على  احل�صول  يف 
اأف�صل وقت يخدم حترككم للح�صول على مطالب مالية. 
العائلة  اأف��راد  اأح��د  يخ�س  مو�صوع  اإث��ارة  ع��دم  عليكم 

فالوقت ال ي�صجع كثريا .

ق���د ت���راج���ع ���ص��ح��ت��ك��م وت���ب���دون 
بحاجة ملراجعة طبيب وقد جتدون 
وقليلي  ال��ه��م��ة  ف��ات��ري  اأن��ف�����ص��ك��م 
لن�صح  م��ل��ب��ني  وغ����ري  ال���ت���ح���رك 
االآخرين. الو�صع التكويني ي�صعكم 
زج  ع��دم  حاولوا  االآخ��ري��ن.  فهم  و�صعوبة  املتاعب  بني 
تف�صلون يف  فقد  فيها  ل�صتم طرف  موا�صيع  اأنف�صكم يف 

ذلك. عليكم درا�صة اأحوالكم ب�صكل متاأٍن.

اأك��رث رغبة يف اخل���روج من  ت��ب��دون 
بكم  حتيط  التي  ال�صيقة  ال��دائ��رة 
جتربة  يف  ال��دخ��ول  يحاول  والكثري 
�صعوبة  ي��لق��ي  ق��د  مهنيا  ج��دي��دة 
وعدم تفهم االآخرين الأفكاره عليكم 
املوافقة.انتم  ل�صمان  جديد  باأ�صلوب  امل��ح��اول��ة 
املال  اإنفاق  عملية  يف  التدبري  من  للكثري  بحاجة 
اأنتم  وقت  مواجهة يف  لكم  ي�صبب  قد  �صلبي  .و�صع 

بحاجة الن�صجام  اأكرث. 

جمال  يف  تكوينيا  االأه��م  الوقت  ه��ذا  يعد 
ال�صفر اأو التقدمي لدرا�صة عليا. تنجحون يف 
متابعة ق�صية قانونية واحل�صول على قرار 
ق�صائي .اجتماعيا هناك جو ايجابي يحيط 
لتحقيق  القادمة وفر�صة  االأيام  بكم خلل 
مطالبكم يف اأكرث من جانب. الوقت ي�صجع 
ال��زواج مبرور  ت��زداد فر�س  .عاطفيا  االجت��اه  جدا يف هذا 

الوقت مع فر�س احلظ تكون هي االأهم لهذه الفرة .

اأو  خطبة  ملو�صوع  التقدم  يف  يرغب  م��ن 
للأ�صابيع  واالن��ت��ظ��ار  ال��ري��ث  عليه  زواج 
الفرة  ه��ذه  يف  يجد  فقد  القادمة  االأرب��ع 
اتخاذ  يف  وال���ردد  العراقيل  م��ن  الكثري 
التكوينية  امل��ح��اذي��ر  لبع�س  جتنبا  ق���رار 
اإ�صارات  بع�س  هناك  االإخفاق.ماليا  من 
التح�صن تبدو اأكرث و�صوحا وقربا يف تخطي م�صاعب مالية 

حتيط بالكثري منكم . 

دعم  على  احل�صول  فر�س  تبدو  عمليا 
منكم  البع�س  ح�صول  م��ع  اك��رب  مهني 
مهما  وقتكم  ،يعد  وظيفية  ترقية  على 
والبع�س يجمعه لقاء برئي�س العمل الأجل 
بحاجة  اإن��ك��م  ال��دع��م.  على  احل�����ص��ول 
قد  والبع�س  القادمة  االأي��ام  خ��لل  الراحة  من  للكثري 
يرجي تداخل جراحي او يخ�صع لفحو�س طبية. تقربون 

من واقع �صعب قد تتخلله بع�س امل�صاكل .

ب�صكل  م�صروفاتكم  ت��زداد  الفرة  هذه  يف 
للكثري من  بحاجة  انه  يجد  والكثري  مكثف 
عائلته  ب��اأف��راد  يعتني  م��ن  ومنكم  ال��دع��م 
اأجواوؤكم مثالية يف  لي�صت  ورعايته �صحيا. 
فيما  واحل��ذر  االنتباه  عليكم  االجت��اه  ه��ذا 
النف�صي  لو�صعكم  واالنتباه  حولكم  ي��دور 
التوا�صل  يف  رغباتكم  يلبي  ال  قد  متذبذب  وق��ت  .عاطفيا 

العاطفي مع �صوبة اإيجاد �صريك متوافق لهذه الفرة .  

و�صيفة  على  للح�صول  فر�صة  هناك 
بع�س  رغ��م  ر�صمية  موؤ�ص�صة  مع  عمل 
ال��وع��ود  تنفيذ  يف  احل��ا���ص��ل  ال��ت��اأخ��ري 
عر�صة  ت�صبحون  قد  القادم  .الوقت 
ملتاعب يف العمل ب�صبب حتملكم للكثري 
�صعور  مع  القادمة  االأرب��ع  االأ�صابيع  خلل  االأعباء  من 
عليكم  القادمة  ال��ف��رة  ال��راح��ة.خ��لل  بعدم  نف�صي 

اإف�صاح جمال لل�صريك الإبداء راأيه بحرية.

بع�ٌس من �صلوكه ..

عا�س دايل مرّفهًا بني اأ�صرة ثرية، اإذ كان والداه 
املبالغ  لدالله  ونتيجة  مطالبه.  كل  له  يوفران 
كدفعه  الطائ�س،  �صلوكه  عنه  ُع��رف  فقد  فيه، 
اأو رف�صه  تقتله،  �صديقه عن حافة عالية كادت 
ت�صغره  كانت  التي  ماريا"  "اآنا  �صقيقته  راأ���س 
بثلث �صنوات، اأو تعذيب هّرة حتى املوت، وكان 
يجد يف اأعماله تلك متعة كبرية كالتي كان ي�صعر 
بها عندما يعذب نف�صه اأي�صًا اإذ كان يرمتي على 

ال�صلمل ويتدحرج اأمام نظر االآخرين.

ولد يف 1904-5-11
االأرقام التكوينية )3-6-2(

اخلريطة  مع  الرقمية  اخلريطة  جتان�س  عدم 
الفلكية .

اخلريطة الفلكية )القمر .....يف برج احلمل(
                  )املريخ ....يف برج الثور(

                  )امل�صري....يف برج احلمل(
                  )زحل ......يف برج الدلو(

يوم امليلد مل يتفق وحاالت االقران يف البيت 
االأخ���ري ل��ه م��ع وج���ود ك��وك��ب امل��ري��خ يف برجه 
و�صع  )2و6و3(  التكوينية   الرقمية  وخريطته 
ما  وه��ذا  م�صتمر  �صراع  يف  امل��ول��ود  ه��ذا  حياة 

انعك�س على لوحاته وحمتواها الغريب.

اإعداد:علي البكري

ممثلة  ال�������ص���ورة..  1-���ص��اح��ب��ة 
اأمريكية �صهرية

2-مت�صابهة، ممثل اأمريكي
3-من الفنون، قادم )م(

�صيارة  ماركة  ج���ر)م(،  4-ح��رف 
)م(

5-م�صّقة وعناء وُجْهد، من الفواكه
)م(،  ال�صن  يف  ت��ق��دم  6-وال����دة، 

مكا�صب اأو ا�صتغلل بظلم 
7-الزار، مت�صابهة

8-من م�صرحيات �صك�صبري
البهارات  م��ن  )م(،  9-مو�صولة 

والتوابل
10-جيوان �صخم، علم موؤنث )م(

1-دولة اإفريقية
2-ق��������ارئ م���ق���ام ع���راق���ي 
)راح��������ل(، م���ن ال��ظ��واه��ر 

الطبيعية
3-يجري يف اجل�صم

)م(،  باالجنليزية  4-�صاي 
لظى، ن�صف اأكتب

5-ممثلة اأمريكية )راحلة(
6-مادة قاتلة، ماركة �صيارة

7-وا�صظة نقل �صغرية، علم 
مذكر

8-مت�صابهة، غزال )م(
9-موقع يف الويب

10-من اخل�صراوات

عم�ديافقي

اعداد/ ثريا ج�اد

حل العددال�شابق

الكلمات املتقاطعة

رائ�����ح�����ة 
ل���ل���م���ط���ر

انت�صار  لكن  رائحة،  له  لي�صت  ذاته  حد  يف  املطر 
ومع  نزوله.  ببداية  يرتبط  اجلو  يف  الرائحة  هذه 
على  اخلريف  اأمطار  من  القطرات  اأوىل  ت�صاقط 
االأر�س بعد فرة طويلة من اجلفاف، ال �صك اأنك 
بداية  مع  ترافق  ما  عادة  مميزة  رائحة  الحظت 
هو  فما  املطر"،  "رائحة  ت�صمى  االأم��ط��ار  هطول 
م�صدر هذه الرائحة؟ وملاذا تبدو منع�صة بالن�صبة 

للب�صر؟ 
اإن انت�صار هذه  الرائحة هو نتيجة تفاعل ماء املطر 

مع الربة اجلافة.
عملية  مرة،  الأول  االأ�صراليون،  العلماء  وثق  وقد 
ا�صم  عليها  اأط��ل��ق��وا  ال��ت��ي  ال��رائ��ح��ة  ه��ذه  ت�صكل 

من  علماء  در�س  كما   ،1964 عام  "بريكور" يف 
العملية  اآليات  للتكنولوجيا  ما�صات�صو�صت�س  معهد 

خلل ال�صنوات املا�صية.
يقول العلماء اإن م�صدر هذه الرائحة هو النباتات 
املركبات  من  مزيج  عن  عبارة  وهي  والبكترييا، 
املتاأتية  الزيوت  من  بع�صها  العطرة،  الكيميائية 
اإىل  تعود  الرئي�صة  مكوناتها  لكن  النباتات،  من 
وهي  )االأك��ت��ي��ن��وب��ك��ت��ريي��ا(  ال�صعاوية  البكترييا 
بكترييا غري هوائية تعي�س يف الربة، وميكن العثور 
املناطق  ال�صغرية يف  الدقيقة  الكائنات  على هذه 

الريفية واحل�صرية وكذلك يف البيئات البحرية.

واهلل اعلم 
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خ�شري احلمريي

اأربعة مواليد دفعة واحدة اإىل التقاعد يف �صن مبكرة  اإحالة  خلق قرار 
حالة من البلبلة والولولة لدى الكثري من امل�صمولني به بعد خدمة وظيفية 
ت�صتحق االحرام والتوديع اللئق اأخلقيًا وماديًا واإداريًا، اإال اأن الزخم 
الهائل من املعاملت يكاد ي�صطب على هذا )االحرام( وي�صتبدله بنوع 
من ال�صماتة والبهذلة، التي تبداأ بال� )روح وتعال( وتنتهي ب� )راجعنة( 

بعد �صنة ون�س ال�صتلم م�صتحقاتك..بالتق�صيط !!
ال اأريد اأن اأناق�س الفوائد )اخلرافية( لهذا القرار يف ا�صتيعاب البطالة 
قرار  فهو  مقّنعة،  بطالة  اإىل  �صريعة  اإدارية  باأوامر  وحتويلها  احلقيقية 
اتخذ على عجل ملعاجلة م�صاكل عاجلة، مع اأننا نعرف اأن احلل ال�صحري 
اأم��ام،  اإىل  االقت�صاد  )عجلة(  بدفع  واإمن��ا  اال�صتعجال،  يف  يكمن  ال 
اأذرع  تقييد  مع  واإعمار)حقيقي(  واأجنبية  حملية  وا�صتثمارات  �صركات 
واال�صطرار  البطالة،  بامت�صا�س  كفيل  هذا  كل  االأخطبوطية،  الف�صاد 

ال�صترياد عمالة اأجنبية..ال تعرف الت�صخيت!
يف  جتولت  فقد  �صنة(   60( لدينا  امل�صتحدثة  التقاعد  �صن  ومبنا�صبة 
كوكل الأقارن حالنا بحال دول العامل واكت�صفت اأن معدل �صن التقاعد يف 
الدول املتقدمة هو)67( �صنة مع وجود ميل لرفعه يف بع�س الدول اإىل 
اإىل حتري�س )هيئات(  اإ�صافة  العامة،  ال�صبعني نظرًا لتح�صن ال�صحة 
ال�صكان  عمر  ومعدل  التقاعد  �صن  بني  الفرة  تكون  لكي  فيها  التقاعد 
اأقل ما ميكن لربح اأكرث ما ميكن، وننفرد نحن، مع قّلة قليلة جدًا من 
الدول )املتخلفة(، يف اأقل �صن تقاعدي، مع االإ�صارة اإىل اأن املوظف يف 
الأ�صباب  اإال  القانونية  ال�صن  دون  التقاعد  اإىل  اليحال  العامل  دول  كافة 
�صحية )غري مزورة(، فيما ننفرد نحن، وبكل جدارة، باإمكانية اإحالة 
املوظف يف عمر )33( �صنة، اإذا كان قد تعني بعمر)18( �صنة و..لديه 

وا�صطة معتربة!!
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ة ال�صلطنة وقبله انتخاب  اأعاد اختيار وزير الثقافة العماين هيثم بن طارق لتويل �صدَّ
عن  املتكّرر  اخلطري  ال�صوؤال  �صعيد  قي�س  الدكتور  االأكادميي  اجلديد  تون�س  رئي�س 
دور املثّقف يف ال�صيا�صة واحلياة العاّمة ب�صكل اأ�صمل، فقد حاول عدد غري قليل من 
احلكم  جتارب  يف  تنويري  دور  لعب    - طبعًا  العراقيون  ومنهم   - العرب  املثّقفني 
العربي اجلديدة ال �صيما بعد ثورات وانتكا�صات الربيع العربي، وعلى الرغم من اأنَّ 
لكل بلد عربي ظروفه وم�صكلته اال اأنَّ م�صكلت املجتمعات العربية وحتى االإ�صلمية 
م�صكلت ثقافية يف جذورها وجوهرها وال ميكن ل�صيا�صي يتمر�س خلف اآيديولوجيا 

واحدة وال يقبل غريها اأن يكون ج�صر حّل لهويات مذهبية ودينية وعن�صرية.
اليد  مب�صوطة  �صلطة  املثّقف  تعِط  مل  اأع��له  اإليها  امل�صار  العربية  التجارب  ولعّل   
ا�صتنادًا لتجربة عدد غري قليل من املثّقفني العرب  املعروفني الذين توّلوا وزارات 
الثقافة وغريها من الوزارات ودخلوا العمل الربملاين الوا�صع، لكّنهم �صدموا باآليات 
بالقرون  غالبيتها  تتاأرجح  الأفكار  زائفة  �صعبوية  على  املبنّية  املتخّلفة  ال�صيا�صة 

الو�صطى حتى اليوم.
 اإنَّ احلّل كما اأ�صلفت كامٌن بالثقافة وعلى املثّقفني العرب اأن يعيدوا النظر واملحاولة 
�صياغة  يقّدموا  واأن  املعزولة  النخبوية   قاعدة  تك�صر  جديدة  باأوجه  اأو  تقّدم  مبن 
)مهتّمًا  متكامًل  م�صروعًا  بو�صفها  االآخر  وقبول  الت�صامح  لثقافة  حمكمة  وا�صحة 
ق وقمرًا منريًا يف اآخر  بخ�صائ�س كّل بلد عربي ح�صب واقعه(، م�صروعًا قابًل للتحقُّ
النفق الذي طال وغار وارتبكت اجتاهاته. وذلك من وجهة نظري هو احلّل الوحيد.
 ال اأقول ذلك حمبطًا وال وا�صعًا العرثات اأمام ال�صلطان العماين املثّقف؛ فهو بحمد 
اهلل قد ت�صّنم جتربة م�صتقرة �صيا�صيًا وتقّبل االآخر اإىل حّد بعيد، وذلك خط ال�صروع 

ال�صحيح.
اأما تون�س فلها حديث اآخر.

املثّقف�ن.. يف م�اقع امل�ش�ؤولية
د. علي ال�شاله    �شاعر بابلي

احلّل كامٌن بالثقافة وعلى املثّقفني 
العرب اأن يعيدوا النظر واملحاولة 

مبن تقّدم اأو باأوجه جديدة تك�شر 
قاعدة النخب�ية  املعزولة واأن 

يقّدم�ا �شياغة وا�شحة حمكمة 
لثقافة الت�شامح وقب�ل الآخر 

ب��شفها م�شروعًا متكاماًل


