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فعل ذلك.
طريق  عن  والتعلم  العزف  مهارة  اكت�شبت   -
والدي الراحل، الذي كان مو�شيقيًا "بالفطرة"، 
ع�شرات  على  املدر�شة  دخللويل  قبل  دربني  اإذ 

املقاطع املو�شيقية لأهم الفرق والعازفني.
�لعزف مع �ملوت!

وق�شوتها،  الأيلللام  حللدة  ورغللم   ،2007 عللام  يف 
اإل  الباد،  تنه�س  كانت  التي  الأحللداث  ب�شبب 
حمل  على  وداأبلللت  درا�شتها،  اأكملت  رانيا  اأن 
اإىل  لتن�شم  اآخللر،  اإىل  با�س  من  متنقلة  اآلتها 
وبللداأت  طالبة،  ل  متدربة  العامة،  الأورك�شرتا 
من  اأهمية  الأكرث  تعدها  كانت  التي  التدريبات 
يف  وان�شباطها  التزامها  ل�شدة  نف�شه،  احلفل 

مواعيدها بني كبار العازفني والأ�شاتذة.
خميفة،  يل  بالن�شبة  الأوىل  احلفلة  تكن  مل   -
اأوقللللاتللللًا طللويلللللة،  تلللدربلللت كلللثلللريًا عللللليللهللا  لأين 
وقدمناها بعنوان "اأورك�شرتا ال�شباب" يف اأربيل 
لعبة  مبنزلة  يل  بالن�شبة  فكانت   ،2007 عللام 

اأتقنت اأحجياتها ب�شورة كبرية، وممتعة.
تدريب متو��شل على �الآلة 

�ل�شخمة
من  ال�شخمة  الآلللللة  هلللذه  علللللى  رانلليللا  تعلمت 
وبعد  املتو�شط،  الثاين  ال�شف  حتى  اأ�شاتذتها 
تعتمد  لكنها مل  لاأورك�شرتا كذلك،  ان�شمامها 
الذهبية  حرفتها  طورت  بل  وح�شب،  هذا  على 
التمرن،  يف  طويلة  �شاعات  ببقائها  بيدها، 
اأخذ  من  ومتكنها  املو�شيقية،  الأوزان  وقللراءة 
وبريطانيا  اأملانيا،  يف  الأوركلل�للشللرتا  مع  درو�للس 

وا�شكتلندا. 
لآلتي  وفّية  فيها  كنت  اأين  اأ�شعر  التي  ال�شنة   -
"ما�شرت  بللاأخللذي  وذللللك   ،2018 علللام  كللانللت 
يللورغ  الأمللللللاين  اللللهلللورن  كا�س" عللنللد علللازف 
للهورن،  ميونخ  يف  الأول  العازف  وهللو  بركرن، 
ف�شًا عن در�س مع اأ�شتاذ اأمريكي يف اإ�شبانيا، 
العازف  املللدر�للس  كللان عند  والأهلللم  والأفلل�للشللل 
العامل،  يف  عللازف  اأف�شل  وهو  بابوراك،  رادك 
اأي اأن درا�شتي كانت متنوعة، من خمتلف اأنحاء 
طريق  عن  التعلم  عن  ناهيك  و�شاملة،  العامل، 

اليوتيوب. 

عازفة �لرتبة و�لزر�عة
ولو حتدثنا عن درا�شة رانيا ف�شننتقل اإىل �شيدة 
اأخرى، ومبيول مغايرة، تختلف اختافًا جذريًا 
عن العازفة والفنانة، اإذ بعد اأن كانت الناجحة 
التي  ال�شنوات  ويف  �شفها،  الوحيدة بني طاب 
ويف  الللثللاين،  الللدور  متتحن  رانيا  كانت  تلتها، 
املو�شيقة،  املقطوعات  على  تتدرب  ذاته  الوقت 
ب�شحكة  حياتها  طللرائللف  اإحلللدى  ت�شرتجع  اإذ 
قائلة: - خ�شُت امتحانًا ذات مرة، ثم خرجت 
ل�شراء ثياب احلفل، وتوجهت اإىل اأربيل مبا�شرة 
لتقدمي حفل مع الأورك�شرتا يف اأملانيا، هكذا هي 
حياتي، فو�شى اأحبها، فو�شى ت�شيف يل معنى 

احلياة. 
النووية، كما  والهند�شة  العلوم  التي حتب  رانيا 
توؤكد يل، �شعرت بالذنب واحلزن عند قبولها يف 
كلية الزراعة، لأنها كانت تود ب�شدة الدخول يف 

ق�شم اآخر. 
الللزراعللة  بكلية  اقتنعت  طللويللل،  تفكري  بعد   -
اأردت  اأهلية،  ومل يكن يخطر ببايل دخول كلية 
بداأت  ثم  بغداد،  جامعة  من  �شهادتي  تكون  اأن 
التي  الللزراعللة  بكلية  وتتعمق  تتطور  عاقتي 

اأ�شبحت عاملًا ممتعًا بالن�شبة يل. 
ر�شوب يوؤدي �إىل �ملاج�شتري!

التدريبات  اأن  اإل  لكليتها،  ال�شديد  حبها  ورغم 
من  متنعها  التي  املعوقات  اأحللد  كانت  كذلك 
ت�شتقل  واللل�للشللوارع،  الأزقلللة  بني  ت�شري  النجاح، 
وتتناول  زمياتها  مللع  الطابقني"  "با�شات 

الآي�س كرمي، وتدخل "الدور الثالث". 

مل  الثالث  اللللدور  ملجاميع  الأ�للشللاتللذة  نظرة   -
بيني  حتديًا  بتفوق  النجاح  فاأ�شبح  تعجبني، 
وبني نف�شي، وهذا ما كان، اإذ وجدت اأن الزراعة 
مناهجنا  اأغلب  واأن  ندر�س  مبا  لها  عاقة  ل 

كانت كما اأطمح واأع�شق. 
القراءة  بني  وقتها  تق�شيم  حاولت  التي  رانيا 
التنقل  ثم  اجلامعة،  اإىل  الطريق  ويف  �شباحًا 
املاج�شتري مع كل  ر�شالة  اأمتت  التدريبات،  اإىل 

هذه ال�شغوط، وبامتياز.
- كلللان بللحللث املللاجلل�للشللتللري عللن طلللرق حت�شري 
ال�شيللوز البكيتريي،  الذي يحتاج اإىل معامات 
ع�شري  على  البكترييا  بتنمية  قمت  اإذ  قا�شية، 
وقمنا  البكتريي،  ال�شيللوز  لإنللتللاج  البطيخ، 

باإدخاله لنتاج احللوى منه وحتى الهمربغر. 
�الأم، و�لعازفة، و�لباحثة.

اإمتللام  اأن  رانلليللا  واملللدهلل�للس يف ق�شة  اللل�للشللادم 
ر�شالة املاج�شتري اخلا�شة بها  كان اأثناء حملها 
وهي  تقول  اآخللر،  مكان  اإىل  وانتقالهم  الأخللري، 

ت�شحك �شحكتها الربيئة والعفوية:
بتقل�شات  واأ�للشللعللر  اأكللتللب،  كنت   .. تخّيلي   -
اأخرى،  قليًا مرة  واأتوجع  قليًا  اأكتب  الللولدة، 
فيما اأعاين يف الوقت عينه من عطل حا�شبتي، 
اأي اأنللنللي اأجنللبللت واأمتللمللت ر�للشللالللتللي، وكللاأنلله 

الإجناب لتوؤام من قلبي. 
اإكمال درا�شتها  اإىل  اليوم  رانيا اجلميلة  تطمح 
مع  رحلتها  واإكللمللال  الللعللراق،  خللارج  للمو�شيقى 
العلم والزراعة، وبالطبع، برتبية �شغريتها التي 

تريد لها م�شتقبًا م�شرقًا. 

�للون �لذهبي و�لدرب �لطويل
توؤكد يل وهي ت�شحك،  رانيا، ح�شبما  مل تخرت 
بنهاية  ُتختم  دراملليللة  ق�شة  لنا  ت�شرد  وكاأنها 
مللبللهللجللة، عللن طللريللق اأحللامللهللا، اللللذي خطه 
الزمن باأر�شفة مل تكن يف ح�شبانها يومًا، لكنها 
مبرور الوقت اأ�شبحت مولعة به، بل مازمة له، 
نف�شها  وجدت  اإذ  وجتديده،  تطويره  على  تعمل 
اإمكانية  رغللم  والباليه.  املو�شيقى  مدر�شة  يف 
اإل  لاإنفاق،  وا�شطرارهم  الب�شيطة،  عائلتها 
الباليه،  رق�س  بفكرة  جللدًا  �شعيدة  كانت  اأنها 
امل�شرح،  الراق�شات على خ�شبة  لثياب  وتخيلها 
اإل اأن نتائج اختبارات املو�شيقى والآلت جاءت 
خمتلفة، ليتم اختيار اآلة الكورنو/ الفرجن هورن 

لرانيا التي مل تفهم وقتها �شيئًا �شوى لون الآلة 
الذهبي وانبهارها به.

- مل اأعرف وقتها حتى ا�شم الآلة، فتح اأ�شتاذي 
داخل  يتاألأ  ذهبي،  �شخم،  ب�شيء  واإذا  الباب 
ال�شكل  هذا  اأراقللب  طويًا  وقتًا  بقيت  الغرفة، 
وكان  الللكللارتللون،  اأفللام  �شوى يف  اأره  الللذي مل 
بالن�شبة يل احللم الذي وجدت من اأجله ب�شبب 

�شكله وحجمه ولونه.
�إما �لكورنو �أو �الإ�شر�ب عن 

�لطعام!
كانا  والديها  فللاإن  رانيا،  لنا  تو�شح  كما  وطبعًا، 
اآلللة  مللع  ابنتهما  بللزوغ  عائلة،  وكللاأيللة  ينتظران، 
غريهما،  اأو  الللكللمللان،  اأو  البيانو،  مثل  مرهفة 

الآلة  هذه  ل�شم  ال�شعب  بلفظها  فوجئا  لكنهما 
ال�شعبة للغاية، وغري "البناتية" ح�شب قولهما.

ورف�شت  عليها،  تدربي  الأمللر  بللادئ  يف  رف�شا   -
بعد  الطعام  تناول  عن  حتى  وامتنعت  رف�شهما، 
معرفتي بذهابهما اإىل املدر�شة من اأجل حماولت 
نقلي اإىل اآلة اأخرى، ثم ر�شخا يف النهاية، ل�شغفي 

اجلديد، و�شبب جناحي يف احلياة. 
ب�شوت  وت�شحك  هللذه  عبارتها  رانلليللا  تللقللول 
طفويل بريء للغاية، لتخربنا بعدها عن ف�شل 
الأورك�شرتا  دخولها  هو  حكايتها،  من  جديد 
البتدائي، هذا  الرابع  ال�شف  كانت يف  عندما 
بهذا  املو�شيقيني  نللادر احلللدوث، دخللول  الأمللر 
من  مكنتاها  وموهبتها،  جدارتها  لكن  العمر، 

عازفة الرتبة 
والزراعة

ن�شاأت.. رانيا

هل متلك وقتًا م�شاعفًا عن يومنا؟ 
ومن �أخربنا �أن �لـ24 �شاعة غري 
كافية لتحقيق متطلبات روحك 

�لوهاجة باالأحالم؟ ر�نيا ن�شاأت، 
�لتي �أبهرتني بروحها �لربيعية 

و�شحكتها �ملتقطعة بني �حلني 
و�الآخر على حكاياتها �لطريفة، 

ن�شجت من �أيامها، يومًا تلو يوم، 
�أحالمًا بلحن �آلة نحا�شية �شخمة 

�حلجم،   تدعى "�لكورنو" �أو �لـبوق 
.French Horn لفرن�شي�

اآية من�ش�ر
ي��شف مهدي
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رجاء ال�شجريي 
ت�ش�ير: ي��شف مهدي

الأ�ش�اق املركزية ت�شتعيد 
ن�شاطها وتنتظر رعاية الدولة 

خم�س منها يف بغداد..

كان �أول ظهورها يف �لعقد �لثالث من �لقرن �لع�شرين، وكانت 
تعد �أكرب �شوق جتارية و��شتهرت با�شم )�أوروزدي باك(.. 
ويف مرحلة الحقة باتت طوق جناة للمو�طن �لعر�قي يف 
�أ�شد و�أعتى �أزماته �إّبان ح�شار �لت�شعينات، عندما وفرت 
له ب�شائع خمتلفة من ماركات عاملية باأ�شعار منا�شبة، ف�شاًل 
عن توفري مو�د �لبطاقة �لتموينية عرب دفرت �لت�شوق �لذي 
�عُتمد �آنذ�ك.
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بغداد  و�شط  الكبري  القت�شادي  ال�شرح  هللذا 
وطموحنا اأن يكون نقطة انطاق حقيقية لإعادة 
فر�س  اأي�شًا  ولدينا  املللركللزيللة،  الأ�للشللواق  عمل 
ا�شتثمارية يف بناية الوزارة يف منطقة اخلاين، 
وهي بناية ذات �شتة طوابق وفيها كراج لل�شيارات 
وحمال جتارية، ون�شبة الإجناز فيها بلغت %85، 
اجلنوبية  للمحافظات  املللرتدي  الو�شع  وب�شبب 
ذي  و�شوق  املركزي  مي�شان  �شوق  عر�شنا  نحن 
الفاو و�شوق  قار املركزي و�شوق الديوانية و�شوق 
كرباء لا�شتثمار، بع�س هذه الأ�شواق اأعلن عن 
ال�شترياد  اإجازة  ننتظر  الآخر  وبع�شها  عر�شه، 
وثمة  ال�شتثمار،  هيئة  من  به  اخلا�شة  والر�شد 
لا�شتثمار  عر�شها  عن  �شيعلن  اأخللرى  اأ�للشللواق 

قريبًا.
 ي�شيف حنون: ناأمل اأن يتم التعامل مع قرار 128 
موظفيها  وحللول  ال�شركة  اأنهى  لأنلله  اآخللر  ب�شكل 
اإىل الللللوزارات واللل�للشللركللات الأخلللرى يف الللدولللة 
ال�شركة  هذه  عمل  حدد  كذلك  التجارة،  ووزارة 
قطع  وبيع  املركزية  الأ�للشللواق  عللرب  بال�شتثمار 
الأرا�شي. طموحنا اأن يتم العمل جمددًا بالأ�شواق 
املركزية لكي ت�شتثمر هذه الأ�شواق عرب القطاع 
وال�شركات  العراقيني  الأعمال  ورجللال  اخلا�س 
املميزة  الأرا�شي  قطع  عر�س  يتم  واأن  الأجنبية 
كي  واملحافظات  بغداد  مناطق  يف  ال�شركة  لهذه 
لدينا  ويتابع:  ثانيًة.  املركزية  بالأ�شواق  ننه�س 
اأحال  الذي  الوزراء  حاليًا خماطبات مع جمل�س 
كتاب وزارة التجارة اإىل هيئة امل�شت�شارين للنظر 
مبو�شوع القرار 128 ل�شنة 2017 واإمكانية تغيري 
ما ورد فيه من فقرات �شببت بع�س العرقلة لعمل 
امل�شت�شارين  هيئة  لدى  واملو�شوع  ال�شركة،  هذه 
اأمد قريب كي ُيتخذ القرار  اأن ينجز يف  ونتمنى 
مهملة  بقيت  التي  الأ�شواق  لهذه  الللروح  باإعادة 

منذ 2003 حتى الآن، فالأمل قائم اإن �شاء اهلل.
ملدير  التجاري  املعاون  الزهرة  عبد  جبار  مثنى 
عام ال�شركة العامة لاأ�شواق املركزية حتدث عن 
ال�شركة  بقوله:  ال�شتثمار  وفر�س  ال�شركة  دور 
العراقية،  احلكومة  عمر  مللن  وعمرها  قدمية 
موؤ�ش�شة  منها  عللدة  �شابقة  م�شميات  لها  كانت 
ال�شلع وكانت مندجمة مع �شركات اأخرى وحتولت 
من نظام قانوين ي�شتند اإىل مو�شوع املوؤ�ش�شة اإىل 

نظام ال�شركات، فاأ�شبحت لدينا ال�شركة العامة 
لل�شيارات  العامة  وال�شركة  املركزية  لاأ�شواق 
الن�شائية،  للمواد  العامة  وال�شركة  واملللكللائللن 
ان�شطرت ح�شب الن�شاطات، و�شهدت ال�شبعينات 
الأ�للشللواق  لن�شاط  كبريًا  ازدهلللارًا  والثمانينات 
وال�شوق  لاأ�شواق،  دفرت  واأ�شبح هناك  املركزية 
ل  فاملواطن  للجميع  مفتوحة  تكن  مل  العراقية 
خيار اأمامه اإل اأن يطرق اأبواب الأ�شواق املركزية 
لأن ال�شتريادات كانت حم�شورة مبنافذ قليلة، 
لهذا  املللركللزيللة،  الأ�للشللواق  هللو  الرئي�س  واملنفذ 
اما   .2003 عللام  قبل  كللبللريًا  انتعا�شًا  �شهدت 
بعدها فقد اأُطلقت يد القطاع اخلا�س واإجازات 
ال�شترياد اأ�شبحت متاحة للجميع، لذلك �شبقت 
خللطللوات الللقللطللاع اخلللا�للس بللاملللتللاجللرة خطوات 

املتاجرة احلكومية".
الأ�شواق  تاأهيل  اإعللادة  اإن  الللزهللرة:  عبد  وتابع 
وهذه  كبرية،  مبالغ  اإىل  حتتاج  كانت  املللدمللرة 
املللبللالللغ غلللري ملللر�لللشلللودة، فلللللم يللتللم الللرتكلليللز 

القطاع  تللطللويللر  خللطللة  �شمن  بقيت  بللل  عليها 
لديها  يكن  مل  وال�شركة  وال�شتثمار،  اخلللا�للس 
التاأهيل  باإعادة  لها  ي�شمح  الذي  املايل  الر�شيد 
الكبري هذا. الأ�شواق غري املت�شررة ظلت متار�س 
ن�شاطًا جتاريًا ب�شيطًا، اما املت�شررة فتوقفت عن 
 2003 منذ  م�شيفًا:  عللددًا،  الأكللرث  وهللي  العمل 
مل�شت  حينما  �شنوات   7 قللرابللة  اأي   2010 حتى 
اأغلب  واأن  لها  نه�شة  اأيللة  وجللود  عللدم  احلكومة 
التقاعدية  الأعللمللار  بلغوا  وموظفيها  ماكاتها 
التجارية  الأ�شواق  و�شع  لدرا�شة  جلانًا  اأر�شلت 
عرب  ال�شتثمار  طريق  هو  حل  اأف�شل  اأن  وراأت 
منح  الأول  م�شاران؛  له  كان  الللذي   128 القرار 
فر�س ا�شتثمارية لاأ�شواق املركزية غري املوؤهلة، 
والثاين  اخلا�س،  القطاع  تاأهيلها  اإعللادة  يتوىل 
املركزية  الأ�شواق  ت�شتطيع  ل  التي  الأرا�شي  بيع 
ت�شييد اأ�شواق عليها اأو ممار�شة اأي ن�شاط جتاري 
فيها، واحلق اأننا كنا ناأمل وجود م�شار ثالث هو 
فتح خط امل�شاركة مع القطاع اخلا�س لكي يعاد 

ونهبها،  بناياتها  اأغلب  بعد 2003 جرى تخريب 
ملاذا  الآن:  املُلح  وال�شوؤال  العمل.  عن  وتوقفت 
لتناف�س مولت  اأخللرى  مرة  فيها  تبث احلياة  مل 
القت�شاد  على  الآن  املهيمنة  اخلا�س  القطاع 
وبقيت  بناياتها  حتى  ت�شتثمر  مل   َ ملمِ العراقي؟ 
الذي   128 قانون  ال�شنوات؟  تلك  كل  مهجورة 
اأن�شفها  هل  ا�شتثمارها..  اإعللادة  لأجللل  اأ�شدر 
�شمن  نطرحها  وغريها  الأ�شئلة  هذه  كل  حقًا؟ 

امللف الآتي:
�أوروزدي باك

هو اأول مركز جتاري للت�شوق يف ال�شرق الأو�شط 
اجلديد  اجليل  وغالبية  الع�شرينات،  نهاية  منذ 
"مول"  اأول  امَلعَلم التجاري هو  اأن هذا  ل يعرف 
كما  الت�شمية  واأ�شل  حاليًا.  وحداثته  مبفهومه 
اليهودية  اأوروزدي  اأ�للشللرة  م�شاهرة  مللن  جللاء 
فتحا  وقد  باك،  اأخرى هي  اأ�شرة  مع  النم�شاوية 
انت�شرت يف  الللتللي  الللتللجللاريللة  املللحللال  مللعللًا هللذه 
بغداد  يف  باك  اأوروزدي  اأول  افتتاح  مت  اأوروبلللا. 

اأواخر الع�شرينات يف �شارع النهر يف بناية ت�شمى 
"حمام حيدر" وهي من الدوائر التابعة لأوقاف 
انتقل   1٩50 عللام  القدمية.  البغدادية  الأ�للشللر 
علي"  �شلطان  "ال�شيد  حملة  اإىل  باك  اأوروزدي 
وقد ا�شرتته �شركة اأوروزدي باك من اأ�شرة "قره 
علي" وافُتتحت هناك بناية اأوروزدي باك حيث 
تطل واجهتها على �شارع الر�شيد نب�س القت�شاد 
العراقي اآنذاك. اإىل جانب الباب الرئي�س هناك 
 12 اإىل  ت�شل  "فاترينات"  زجاجية  معار�س 
خانة. يف الطابق الأر�شي كانت الب�شائع اأجهزة 
غذائية،  ومواد  واألعابًا  ت�شوير  واآلت  كهربائية 
الثاين  الطابق  اأمللا  اأي�شًا،  جميلة  مكتبة  وفيها 
ففيه املاب�س والعطور وكافرتيا للراحة، ويحكى 
باك  اأوروزدي  زار  عندما  الأول  غازي  امللك  اأن 
اأعجب جدًا ب�شيارة اإنكليزية معرو�شة فيها "اأم 
ي�شتطع  مل  ولكنه  حمراء  ريا�شية  جي" �شبورت 
ريللادة  يف  الللعللراق  ي�شبق  ومل  حينها.  �للشللراءهللا 
اأوروزدي باك اإل م�شر فقط وحمال عمر اأفندي 

امل�شهورة فيها. 
حتولت  اأن  اإىل   1٩70 حتى  باك  اأوروزدي  ظلت 
اإىل  وبعد ذلك  التجارة  لللوزارة  تعود  من�شاأة  اإىل 
الأ�شواق  ت�شمى  اأ�شبحت  ثم  الإفريقية  املن�شاأة 
املللركللزيللة وارتللبللطللت مبللديللريللة عللامللة يف وزارة 
التجارة. ظلت اأوروزدي باك حتى ال�شبعينات ل 
ي�شتطيع الذهاب اإليها وال�شراء منها اإل الطبقة 
اأ�شعار  ارتفاع  ب�شبب  فقط  والأغنياء  الو�شطى 
املركزية  الأ�للشللواق  اأمللا  كبري،  ب�شكل  ب�شاعتها 
واأ�شعارها  للجميع  كانت  اإذ  متللامللًا  فبالعك�س 
فكانت  جدًا  عاٍل  بتخفي�س  الدولة  من  مدعومة 
ي�شتطيعون  ل  ممن  �شيما  ول  للعائات  منقذة 
املادية  ظروفهم  ب�شبب  خارجها  مللن  اللل�للشللراء 

ال�شعبة. 
 ��شتثمار ون�شب �إجناز

املركزية  لاأ�شواق  العامة  ال�شركة  عللام  مدير 
ا�شتثمار  خطوات  عن  حدثنا  حنون"  "حممد 
بعد  قائًا:   32 الللل  وامل�شاريع  اخلم�س  الأ�للشللواق 
2003 �شدر قرار من جمل�س الوزراء الرقم 128 
الأ�شواق  �شركة  ممتلكات  كل  اأحللال   2017 �شنة 
هي  وممتلكاتها  والبيع،  لا�شتثمار  املركزية 
ا�شتثمارها  املمكن  والأرا�شي  املركزية  الأ�شواق 
فر�س  تهيئة  متت  القرار  هذا  بعد  الأ�شواق،  يف 
ا�شتثمارية حني �ُشّكلت جلنة ا�شتثمار يف ال�شركة 
ال�شتثمارية  الفر�س  العتبار عر�س  بعني  تاأخذ 
ا�شتثمار  وهيئة  الوطنية  ال�شتثمار  هيئة  عرب 
بللغللداد والإعلللان عللن قطع الأرا�للشللي املللوجللودة 
اأ�شولها  واإحللالللة  البيع  لغر�س  ال�شركة  هللذه  يف 
العامة  ال�شركة  تعاقدت  وقد  املالية،  وزارة  اإىل 
مع  ال�شتثمار  هيئة  بو�شاطة  املركزية  لاأ�شواق 
اأ�شواق  خم�شة  العاملية" ل�شتثمار  "دايكو  �شركة 
امل�شتن�شرية  و�شوق  العامل  "حي  هي  مركزية 
و�شوق ال�شعب و�شوق ال�شاحلية و�شوق 28 ني�شان" 
مل  الآخللر  وبع�شها  بع�شها،  �ُشلم  الأ�شواق  وهذه 
الآن  نتابعها  لأ�شباب  دايكو  ل�شركة  بعد  ي�شلم 
با�شتمرار عرب هيئة ال�شتثمار الوطنية للمبا�شرة 
هناك  م�شيفًا:  الأ�شواق،  لهذه  احلقيقي  بالعمل 
منها  لا�شتثمار  اأُحيلت  مركزية  اأ�شواق  اأي�شًا 
اإجناز  ن�شب  وهناك  املركزي"  املن�شور  "�شوق 
اإجناز  ال�شوق، فامل�شتثمر جاد يف  كبرية يف هذا 
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الن�شاط لها ول �شيما اأن اأغلب ماكاتنا موجودة 
يف  اخلللا�للس  القطاع  ونناف�س  ال�شركة  هللذه  يف 
ال�شوق املحلية ونلبي احتياجات املواطن يف �شلع 
امل�شاركة  يتح  لاأ�شف مل  القرار  اأن  اإل  يطلبها، 
اإلغاء  لي�س  ونرجوه  نطلبه  "ما  مللوؤكللدًا  معنا"، 
القرار بل تعديله باأن يطلق يد الأ�شواق املركزية 
من جديد ودور ال�شركة فيها له اأهميته حتى يف 
القطاع  �شمن  وتقيي�شها  وال�شلع  املللواد  �شبط 
فح�س  دون  من  هكذا  تبقى  كيف  واإل  اخلا�س 

و�شبط.
بالن�شبة لأرا�شي املجمعات التجارية اإذ اإن وزارة 
مي�شان  اأر�للس  مثًا  فيها،  ن�شبًا  متتلك  التجارة 
لها  الغذائية  املواد  لتجارة  العامة  ال�شركة  فاإن 
30 % منها وال�شركة العامة لت�شنيع احلبوب لها 
هذه   ،%30 لها  املركزية  والأ�للشللواق  كذلك   %30
احل�ش�س يح�شم اأمر قيمتها بالبدل النقدي اأو 

العيني لاأرا�شي وحتال اأي�شًا للبيع."
ال�شتثمار  �شعبة  م�شوؤول  طارق  زهري  املهند�س 
لدينا  "حاليًا  اأي�شًا  ال�شثمار  فر�س  عن  حدثنا 
11 فر�شة ا�شتثمارية ممنوحة ولدينا مواقع اأعلن 
عنها او يف طور ا�شتكمال اإجراءات املنح، ولدينا 
مع  بالتعاون  منها  عدة  �شركات  اختريت  مواقع 
هيئة ال�شتثمار املخت�شة لغر�س منح الجازات 
قريبًا  لللاإعللان  جللاهللزة  مللواقللع   8 ولدينا  لها، 
التي  امل�شكات  بع�س  فيها  مواقع   3 عن  ف�شًا 

 32 اأ�شل  ومن  عنها.  الإعللان  حال  حتل  �شوف 
فر�شة ُح�شمت 11 فر�شة اأي 30 باملئة من قرار 
128 واملنح ال�شتثماري قد طبق ومنحت الإجازة 
الإعان وحتليل  تت�شمن  قيا�شية  اإجراءات  عرب 
خماطبة  ومتللت  اأف�شلها،  واختيار  الللعللطللاءات 
بغداد  يف  ال�شتثمار  وهيئة  ال�شتثمارية  اللجان 
قيد  منها  ق�شم  املتبقية   %٦0 والل  واملحافظات، 
الإعان والق�شم الآخر قيد التحليل اأي اأنه قاب 

قو�شني اأو اأدنى من التنفيذ".
�ملعر�ض ومبادرة بيع �لتجو�ل

لاأ�شواق  العامة  ال�شركة  يف  نتجول  كنا  حللني 
لحظنا  يو�شف  امل�شور  والزميل  اأنللا  املركزية 
مل  اذ  ال�شدمة،  وكانت  دخلناها  عر�س  قاعة 
خمتلفة  ب�شاعة  هللنللاك  تللكللون  اأن  اأبلللدًا  نتوقع 
وباأ�شعار منا�شبة ورخ�شية  واأنا�س ت�شرتي منها 

جدًا قيا�شًا اإىل املوجود يف الأ�شواق املحلية. 
�شناء كاظم )موظفة يف ال�شركة( حدثتنا وهي 
هنا  لدينا  الب�شاعة  قائلة:  الب�شائع  تعر�س 
والق�شم  منها  ق�شم  ا�شترياد  جرى   ،2010 منذ 
الآخر من �شناعتنا املحلية، وعند عر�شها لقت 
اأن  نن�َس  ول  بها،  وترحيبهم  املواطنني  اإعجاب 
املحن،  وقت  اخلري  اأم  كانت  املركزية  الأ�شواق 
نتمنى تعزيزها واإعادتها بقوة كال�شابق والرتويج 
املواطنون  به  يعلم  ل  مثًا  هللذا  معر�شنا  لها، 
كافة، بل ارتاده من كان قريبًا بال�شدفة، و�شار 

وهم  لل�شراء  لياأتوا  بع�شًا  بع�شهم  يخرب  النا�س 
ورخ�س  جودتها  يف  ب�شاعتنا  مللن  منده�شني 
منفذنا  عرب  املبا�شر  "البيع  واأ�شافت  ثمنها". 
امل�شن  جممع  يف  التاأ�شي�شات  جممع  ويف  هللذا 
فقط". وعند �شوؤالها اأي املواد تلقى اقباًل اأكرث 
على ال�شراء اأجابت "املاب�س القطنية والأقم�شة 
�شعر  حيث  املاركة  الرجالية  الرتكية  والبدلت 
البدلة 25 األف دينار فقط بعد ان كانت بل 130 
للمواطن يف  �شركتنا  وهي دعم من  و150األللفللًا، 
مبادرة  عن  اأي�شًا  �شرائها" �شاألتها  على  قدرته 
مهمة كانت موجودة هي مبادرة "بيع التجوال" 
ال�شركة  ب�شاعة  لبيع  تتنقل  �شيارات  طريق  عن 
العامة لاأ�شواق املركزية فقالت "نعم كانت هذه 
ال�شرقي  الباب  ويف  بغداد  معر�س  يف  املللبللادرة 
فهي  وا�للشللعللًا،  اإقللبللاًل  ترحيبًا  لقللت  وقللد  اأي�شًا 
املوطن  وبني  بيننا  العاقة  عززت  مهمة  جتربة 

يف ال�شراء باأ�شعار منا�شبة"
فقد  35علللاملللًا(  )مت�شوقة،  زيلللاد  فاطمة  اأملللا 
وجدناها تتب�شع مع عائلتها فحدثتنا قائلة: جئنا 
وعائلتي عن طريق �شديقة  اأنا  ال�شوق  اإىل هذا 
التوقع  الب�شاعة هنا تفوق  ت�شوقت من هنا،  يل 
ا�شرتيت  وقد  فعًا،  وال�شعر  اجلللودة  حيث  من 
باأ�شعار منا�شبة جدًا، كذلك  لأولدي  قرطا�شية 
اأ�شعار الأقم�شة ل ُت�شّدق اإذ اأن �شعر مرت القما�س 
مل  بابت�شامة:  وت�شيف  فقط!  دينار   500 هنا 

ن�شدق ذلك حتى ونحن ن�شرتي"...
جئنا  تقول:  عامًا(   ٦0 )مت�شوقة،  �شامي  و�شن 
ما  اأكلللرث  واأحلللفلللادي،  واأولدي  اأنلللا  هنا  نت�شوق 
ت�شوقناه املاب�س القطنية التي كانت كل قطعتني 
ف�شًا عن  عالية  مع جودة  فقط،  دينار   250 بل 
وكذلك  الرخي�شة  ال�شوفية  الأطفال  ماب�س 

البدلت الرجالية الرتكية.
بني  معتمد  عللامللًا(،   58( �شلمان  غللازي  ح�شني 
يعقد  كللان  التجارة،  ووزارة  املركزية  الأ�للشللواق 
الأمل على التنفيذ الفعلي للم�شاريع ال�شتثمارية 
يف الأ�شواق املركزية، يقول "اأنا من اأ�شد حمبي 
ب�شائع الأ�شواق املركزية اأيام زهوها وازدهارها 
تللعللود كما  اأن  فللعللًا ميكن  هللل  اللل�للشللوؤال  ولللكللن 
باأم عيني  راأيته  اإذا  اإل  اأ�شدق ذلك  ال�شابق؟ ل 

متحققًا متامًا"

بني هذا وذاك من �ش�ر )الزعل( وطرق 
التعبري عنه، لنعدم َمْن يلّ�ح باملادة )4(، 

اأو تهمة اأزلم �شدام حتى لأعداء �شدام، اأو 
حكاية الحتفاظ مبلفات جاهزة يظهرها 

عند احلاجة، من دون اأن ي�شاأله قا�ٍس اأو 
ادعاء اأو فخامة رئي�س

قبل ب�شعة اأ�شهر اأمّتْت )ثورة التا�شع من ني�شان املجيدة( عامها ال�شاد�س 
ع�شر، وهذا يعني اأنها غادرت مرحلة الفطام واحل�شانة والرو�شة، وعربتمِ 
واخلدمة  الر�شد  �شن  وبني  بينها  يبَق  ومل  واملتو�شطة،  البتدائية  الدرا�شة 
اأغناها  قد  الطويل  الزمن  هذا  اأن  من  ولبد  عني.  اإغما�شة  اإل  الإلزامية 
بالعديد من التجارب الكبرية، وتعلمت -على الرغم من اأنها بطيئة التعلم- 
و�شرعنة  الدميقراطية  ومبادئ  املللراأة  حرية  اإ�شطوانة  من  الكثري  ال�شيء 
لل�شلطة.. وبغ�س  ال�شلمي  البنف�شجية و"�شالفة" التداول  الف�شاد والأ�شابع 
النظر عما ميكن اأن اأن يقال وعن امل�شكوت عنه، فاحلقيقة الأكيدة هي اأن 
بعملية  التي جرت  املتع�شرة  ولدتها  نتيجة  نف�شها،  اإل  ُت�شبه  ل  الثورة  هذه 
قوى  من  تفجريها  يف  و�شاركت  قادتها  التي  الأطللراف  وبحكم  قي�شرية، 
ميكن  ل  وباخت�شار  وطائفية،  وليربالية  وعميلة  ودينية  وعلمانية  وطنية 
الأخرى  التجارب  من  لغريها  تتوفر  ل  بخ�شائ�س  تنفرد  اأن  اإل  لتجربتها 

يف العامل..
ُن  حُت�شمِ ودميقراطيتها  ال�شتقالة،  بثقافة  توؤمن  ل  املثال  �شبيل  على  فهي 
باأن  وتعتقد  للوعود،  منتج  اأكرب  وُتعدُّ  التنفيذ،  ول جتيد  وال�شتماع  احلوار 
تنفرد  ولكنها  الخ،  وحللدك..  يكون لك  اأن  لغريك يجب  وما هو  لَك  ما هو 
بتجربة فريدة، هي املعروفة با�شم )التعبري عن الزعل( التي دّوختمِ العامل 
واملحللني ال�شيا�شيني، واآية ذلك اأن اأطراف العملية ال�شيا�شية �شواء اأكانت 
يف ال�شلطة اأو املعار�شة، اأم كانت متفرجة )اإل من رحم ربي( قد اخت�ّس 
النفعال  حالت  يف  الآخرين  خ�شومه  به  يواجُه  باأ�شلوب  منها  طرف  كل 
بدًل من  فاإنه  ولذلك  اأن �شاحبهم )زعللان(..  يدركون  بحيث  الغ�شب  اأو 
اأو مل  بها  املوعود  ال�شفقة  وكاأنه خ�شر  كئيبة،  بوجه عاب�س وخلقٍة  الظهور 
يفلح ب�شراء املن�شب الذي كان يحلم به.. يعمد اإىل تخويف �شركائه وحلفائه 
وخ�شومه عرب �شا�شات التلفزيون مبا ميتلكه من عنا�شر قوة واأدّلٍة تزعجهم 
اأو ترهبهم. فهذا الطرف مثًا يهدد بحكومة )الأغلبية( وعلى ال�شركاء اأن 
مي�شحوا اأيديهم يف احلائط، فا وزارة ول وكالة ول مديرًا عامًا ول مدير 
مدر�شة، وقبل ذلك ل م�شروعًا ول مقاولة، وذاك الطرف يهدد بالن�شحاب 
اإىل  اأع�شائها  واإحالة  الثقة عن احلكومة  اأو �شحب  ال�شيا�شية،  العملية  من 
اأحد  يهدد  وفيما  والنغنغة.  ال�شلطة  اأيام  على  يتح�شرون  وجعلهم  التقاعد 

الأطراف باملادة )140( واملناطق املتنازع عليها، ول �شيء تهتز له �شوارب 
احلكومة مثل هذه املادة التي مل متْت ولكنها تعاين من املوت ال�شريري، ومع 
الطرف  فاإن  العراقية،  الدولة  "مب�شمار جحا" يف ج�شد  اأ�شبه  فاإنها  ذلك 
الآخر يهدد بالك�شف عن خبايا كتابة الد�شتور التي جاءت خلدمة جزء على 
اأج�شاد الأذكياء من كتبة  ح�شاب الكل، بحيث مت )تف�شيل( فقراتها على 
الد�شتور الذين ا�شتغلوا غفلة الآخرين لهذا ال�شبب اأو ذاك.. ومعروف باأن 

القانون لن يحمي املغفلني!
يلّوح  َمْن  لنعدم  عنه،  التعبري  وطرق  )الزعل(  �شور  من  وذاك  هذا  وبني 
باملادة )4(، اأو تهمة اأزلم �شدام حتى لأعداء �شدام، اأو حكاية الحتفاظ 
مبلفات جاهزة يظهرها عند احلاجة، من دون اأن ي�شاأله قا�ٍس اأو ادعاء اأو 
على  ت�شرت  هو  احتفاظك مبلفات  اأن  تدرك  األ  اأفندي..  "يا  رئي�س  فخامة 
جرمية وخيانة للوطن" و.. وهناك من ُيلمح اأو ي�شَرح باللجوء اإىل اجلامعة 
الطويلة  القائمة  اآخر  اإىل  الدولية..  املنظمات  اأو  املتحدة  الأمم  اأو  العربية 
العملية  لأطللراف  العام  ال�شلوك  حكمتمِ  التي  والتلميحات  التهديدات  من 

ال�شيا�شية..
الافت للنظر حقًا، هو اأن هذا الزعل "ال�شفاف" كما ي�شخر البع�س منه، 
والذي اتخذ طابع الغ�شب والعنف والتهديد، كان يجري على الف�شائيات 
من  خوفًا  قلوبنا  على  اأيدينا  ن�شع  اخلايبة(  )اأولد  اأعني  ونحن..  فقط، 
اإندلع حرب، اأو من فراغ د�شتوري )اأنا الوحيد الذي مل اأ�شعر باخلوف من 
الفراغ الد�شتوري منذ اكت�شايف اأنه لعبة ظريفة لل�شحك على الب�شطاء(.. 
مطاعم  يف  معًا  يجل�شون  وخ�شومهم  وحلفاوؤهم  الللزعللل  اأبللطللال  بينما 
الكرزات  مع  القهوة  بنكهة  يتمتعون  وهم  الربملان  كافرتيا  اأو  اخل�شراء 

امل�شتوردة واملاكنتو�س و.. ويتبادلون اأحدث النكات عن العراق اجلديد!!

ح�شن العاين 

ن�اعم
زعل الكبار!!
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عد اإىل البطولة كا�شرا  بخطوات ج�شورة �شَ
التذاكر  �شباك  واأرقللللام  اللل�للشللوق  معايري 
كان  رمبللا  ال�شينمائية،  البطل  ومقايي�س 
منحه  ب�شر  يعلمه  ل  اهلل  وبني  بينه  و�شا 
فيها  يناف�شه  ل  الللنللا�للس  قلللللوب  يف  مكانة 
الفنان  يتحّدث  الآتلليللة  ال�شطور  يف  اأحللد، 
حممد هنيدي لل"ال�شبكة" عن اآخر اأعماله 

وطموحاته للعام املقبل.
كيف  ت�شويره..  على  الرقابة  موافقة  بعد 

ت�شتعد لفيلم "الأن�س والنم�س"؟
"الأن�س  قللللراءة  مللن  انللتللهلليللت  اأن  بللعللد   -
ا، ل �شيما اأّنه ثاين  والنم�س" �شعدت به جدَّ
�شريف  الللرائللع  املخرج  مع  يجمعني  عمل 
العظيم"،  ال�شني  "فول  فيلم  بعد  عرفة 
ولكن قررنا تاأجيل ت�شويره وال�شتعداد له 

حاليا نظرا لرتباطي بت�شوير فيلم "كينج 
�شايز"، وعقب النتهاء منه �شنبداأ فورا يف 

ت�شوير "الأن�س والنم�س".
الكوميدية  الأفللام  تناف�س  ل  براأيك  ملاذا   
العربية مثياتها يف ال�شينما العاملية.. هل 

ال�شبب هو اجلمهور اأم �شناع الكوميديا؟
يف  الللعللربلليللة  ال�شينما  يف  الللكللوملليللديللا   -
عللاٍل  مب�شتوى  حظيت  الأخلللرية  ال�شنوات 
والإخللراج  الت�شوير  يف  التكنيك  من  جدا 
العربي،  الللوطللن  �شعيد  على  والنللتلل�للشللار 
منطقة  خللارج  قريبا  تناف�س  اأن  اأرجللح  بل 
ال�شرق الأو�شط نظرا اإىل اأنها ُتعر�س منذ 
واأمريكا  اأوروبللا  العر�س يف  دور  اأعللوام يف 
الأوروبلليللة،  اللللدول  مللن  وغللريهللا  وال�شويد 
يوجد هناك  وحت�شد جناحا ملحوظا فا 

ما يعوقها عن املناف�شة.
بل جلان  هل ُتظلم الأفام الكوميدية من قمِ

التحكيم باملهرجانات ال�شينمائية؟
انعقاد  مللواعلليللد  ذللللك، رمبللا  اأعللتللقللد  ل   -
مواعيد  عللن  اأحيانا  تختلف  املهرجانات 
العر�س  دور  يف  الكوميدية  الأفللام  عر�س 

ال�شينمائي.
هل تعّد ذلك �شببًا كافيًا؟

الللكللوملليللديللة  الأفلللللام  لأّن  بللالللطللبللع...   -
املهرجانات  واأغلللللب  بطبعها  جماهريية 
الفيلم  عر�س  عللدم  ت�شرتط  ال�شينمائية 
امل�شاركة  قبل  ال�شينمائي  العر�س  دور  يف 
الفيلم  للقللل  ثمِ ينفي  ل  هلللذا  كللل  ولللكللن  بللله، 
العربية  ال�شينما  تللاريللخ  يف  الللكللوملليللدي 
وحا�شرها، وحجم تاأثريه اأي�شا يف ال�شارع 

العربي وجمهوره باختاف مراحله العمرية 
وخلفياته الثقافية والجتماعية هو ما يجعله 
وانت�شارا.  جناحا  الأكرث  نظري  وجهة  من 
عدت  امل�شرح،  عن  طويلة  ابتعاد  فرتة  بعد 
ترى  هل  ال�شاحل(..  يف  اأيللام   3( بلعملك 
اليوم وجمهور  ثمة فرقًا كبريًا بني جمهور 

"األبندا"؟ "عفرتو" و 
امل�شرح  يحب  امل�شرح  جمهور  اإطللاقللا،   -
جتاه  �شغف  حالة  ويف  اإليه،  وي�شتاق  دومللًا 
كبرية  م�شوؤولية  يحملنا  ما  وهو  نقدمه  ما 
وجلله  اأرى  اأن  اأ�للشللتللطلليللع  ولللكللن  بللالللطللبللع، 
على  نف�شه  امللل�للشللرح  يف  فللعللا  الخللتللاف 
الب�شرية  اللل�للشللورة  مللن  الأ�للشللعللدة  جميع 
والديكور  والإخلللراج  والإ�للشللاءة  للمو�شيقى 
هامة  عنا�شر  كلها  هذه  وال�شتعرا�شات، 

عن  ملحوظا  تللطللورا  الآن  وت�شهد  للغاية 
ال�شنوات املا�شية جعلني اأمل�س الختاف.

مرة  ال�شاحل(  يف  اأيللام   3( �شيعر�س  هل 
اأخرى يف مو�شم الريا�س املقبل؟

بل)3  احلللايل  الريا�س  مو�شم  افتتاح  مت   -
وما  بنجاحها  و�شعدت  ال�شاحل(  يف  اأيللام 
ح�شدته من رّد فعل اجلمهور واحتفائه بنا 
وعدنا منذ اأيام قليلة، اأعتقد اإذا مّت عر�شها 

مرة اأخرى فلن يكون الآن على اأقل تقدير.
ال�شتاند  خال  الرجتللال  فكرة  تقلقك  األ 

اب كوميدي على خ�شبة امل�شرح؟
ال�شتاند اب جتربة جديدة يف م�شواري   -
قائمة  لأنها  بها  �شعيد  واأنا  اأخو�شها  الفني 
والوحيد  الأول  الرجتللال، وهو ع�شقي  على 
لل�شينما،  العايل  باملعهد  طالبا  كنت  منذ 

اأنني  واأعتقد  بامل�شرح،  م�شواري  وبللدايللة 
موفق يف تلك املنطقة.. واأمتنى اأن تكون لنا 
ب�شمة ونقدم ما يحظى باإعجاب اجلمهور.
الأمريكية  املتحدة  الللوليللات  اخللرتت  ملللاذا 
ر  لعر�س ال�شتاند اب كوميدي الذي حت�شّ

له حاليا؟
فالعر�س  اختارتني،  اللي  هللي  اأمللريكللا   -
بل �شركة "ليفتي"، وهي من  م يل من قمِ ُقدَّ
امل�شرح  جمللال  يف  املنتجة  ال�شركات  اأكللرب 
ووقعنا  هللنللاك،  كللوملليللدي  اب  وال�للشللتللانللد 
يف  عللدة  ومقابات  اجتماعات  بعد  العقد 
م�شر، اتفقنا فيها على اخلطوط العري�شة 
العرو�س..  يف  �شنناق�شها  التي  واملوا�شيع 

احلقيقة اأمريكا مل تكن اختياري.
هل الفنان الكوميدي اأكرث ُعر�شة لاكتئاب 

العرب يع�شق�ن الك�ميديا.. 
واأمريكا اختارتني

الرجتال ع�شقه الأول

حممد هنيدي 

�شايل  دمعه  عليها  ليه  بيه..  مالها  و�شنية  �شنية..  ومال  هو  "ماله 
جوه قلبه وبني عينيه".. م�شهد �أ�شر على تكر�ره �ملخرج �لر�حل 
يو�شف �شاهني للفنان عمرو عبد �جلليل ويف �خللفية يظهر وجه 

جديد ال يعرف ��شمه �أحد، تلمع عيناه باالإ�شر�ر.. �مل�شهد �لذي مل 
ينبئ عن ظهور ممثل كوميدي قريبا يف �ل�شاحة �لفنية كان مبثابة 

نقطة �لالعودة بالن�شبة �إليه، ففي �شيف عام ١٩٧٩ حتديد�، عندما 
ُعر�ض فيلم "�إ�شكندرية ليه"..

مروة مغربي – �لقاهرة

ل�"ال�شبكة":
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نرمني املفتي

فنجان حمبة

هل يكفي الإنذار؟ وحتى ل� اعتذرت 
القناة ورفعت التقرير امل�ش�ر من 

ه انت�شر على م�اقع الت�ا�شل  م�اقعها، فاإنَّ
الجتماعي والي�تي�ب.

اإنذار، ثم ماذا؟

من  كبري  عللدد  ت�شارك  �شباط،   18 املا�شي  الثاثاء  م�شاء 
يف  الللدعللارة  )�شما�شرة  عنوان  حتت  فيديو  ن�شر  املللدّونللني 
الطالبات  اإىل  لاإ�شاءة  فر�شة  وجده  بع�شهم  اجلامعات(، 
اأرغمتني  عنهن،  للدفاع  انربى  الآخللر  والبع�س  اجلامعيات 
التعليقات على م�شاهدة الفيديو، لأجده تقريرا خربيا يحمل 
لوغو ف�شائية اآ�شيا! يف اليوم التايل، الأربعاء 1٩ �شباط، ن�شرت 
ها من هيئة الإعام والت�شالت  املواقع الإخبارية اإنذارا موجَّ
لوحظ  يفيد"...  القناة  اإىل  التنفيذي  رئي�س جهازها  بتوقيع 
الإعامي  البث  قواعد  لائحة  خمالفة  مللواد  ببّث  قيامكم 
امل�شاء  بللانللورامللا  برنامج  يف   2020/2/18 يللوم  وحتللديللدا 
ن  ت�شمَّ الللذي  اجلامعات(  يف  الدعارة  )�شما�شرة  مبو�شوع 
خالفتها  التي  املواد  اإىل  ...." وي�شري  املخالفات  من  العديد 
ة باملواد الكاذبة والباطلة والدقة والنزاهة  القناة وهي خا�شّ
وال�شفافية يف نقل املعلومات و�شرورة عدم بث مواد حتتوي 
على الت�شهري والإ�شاءة ال�شريحة ل�شمعة الأ�شخا�س....الخ، 
"طاب"  �شريحة" اإىل  "اإ�شاءة  املبثوثة  املادة  الهيئة  عّدت 
يبداأ  التقرير  اأنَّ  خا�شة  اجلامعة،  لطالبات  ولي�س  فقط 
ب�شخ�س، يظهر فيما بعد اأنَّه املرا�شل، يّت�شل باإحداهن لتوؤكد 
" وت�شيف  املحا�شرات  بعد  وجاهزة  موجودة  الطالبة  "اأنَّ 
�شوت  ثم  جامعة"،  طالبات  بناتها  كّل  "اأنَّ  اأخللرى  جملة  يف 
والقوا..!  "الطالبة  مع   املكاملة  اإجراء  " بعد  يقول:  املرا�شل 
نلتقي بها" و تظهر امراأة يبدو �شعرها الأحمر الناري وتقول 
باأّنها "طالبة جامعية وقوا.. يف الوقت نف�شه" و تقوم بت�شغيل 
100 طالبة يومًيا وت�شري اإىل الأ�شعار وت�شيف "هناك �شخ�س 
املرا�شل  وي�شري  لتنفيذها"،  الأوامللر  ويعطينا  علينا  م�شوؤول 
اإىل "املثلية" بني الطلبة! و اللقطة - الكارثة لقطات ممّوهة 
مّت  كيف  )زبلللون(،  و  جامعية  )طالبة(  �شّمت  غرفة  داخللل 
الت�شوير ، هل هناك كامريا خفية لتوريط ال�شابات واأُعطي 
ومطالبة  الإنللذار  يكفي  اللقطات؟ هل  املرا�شل هذه  اأو  املعد 
القناة "بالعتذار من وزارة التعليم العايل وطلبة اجلامعات 
التوا�شل  ومللواقللع  القناة  من  املللادة  واإزاللللة  كافة  العراقية 

الجتماعي التابعة لها" ؟ قبل �شنوات هربت هالة �شرحان، 
اتهامها  بعد  م�شر  خارج  اإىل  ال�شهرية  امل�شرية  الإعامية 
)نا�س  برناجمها  من  حلقة  يف  م�شر  �شمعة  اإىل  بالإ�شاءة 
وحماكمتها،  اعتقالها  يتم  اأن  خمافة  الللدعللارة  عن  بللوك( 
انك�شاف  بعد  �شعيد  ريهام  امل�شرية  الإعامية  توقيف  ومت 
فربكتها حللقة من برناجمها )�شبايا اخلري( والإ�شاءة اىل 

�شمعة الآخرين..
التقرير  القناة ورفعت  لو اعتذرت  الإنللذار؟ وحتى  هل يكفي 
التوا�شل  مللواقللع  على  انت�شر  لله  فللاإنَّ مواقعها،  مللن  امل�شور 
للجامعات  ت�شقيطا  لي�س  التقرير  واليوتيوب.اإنَّ  الجتماعي 
فقط اإمنا حماولة ت�شقيط املجتمع العراقي وت�شويهه بالإ�شاءة 
العراق  حلا�شر  املجتمع  �شرائح  اأهم  من  واحللدة  �شمعة  اىل 
مع  باإجراء حتقيق  القناة  املفرو�س مطالبة  كان من  وغده؟ 
املعد واملرا�شل ت�شرتك به نقابة ال�شحفيني وممثل عن وزارة 
وتوجيه عقوبات  التقرير  اإىل حقيقة  للتو�شل  العايل  التعليم 
رادعة يف  اإجللراءات  اتخاذ  اأو  ثبتت فربكتها  رادعة يف حال 

حالة العك�س.
هذه لي�شت املرة الأوىل التي ت�شيء بها الف�شائيات العراقية 
وطالبات  طلبة  واإىل  عامة  العراقي  املجتمع  اإىل  اخلا�شة 
اجلامعات خا�شة، اإن حرية التعبري ل تعني الت�شقيط وحتى 
يف دميقراطيات عريقة مثل اأمريكا والهند ويف اأخرى ت�شتحق 
�شمعة  الأمر  يخ�س  حني  تتوقف  فاإّنها  الكويت  مثل  التقدير 
الف�شاد  على  بالت�شرت  اأطالب  ل  قطعا  الوطني.  واأمنها  البلد 
الإداري واملايل وعلى من اأو�شل البلد اإىل هذه الفو�شى ولكن 

بالبتعاد عن ت�شقيط املجتمع ودفعه اإىل الياأ�س.

من اأبناء جيله؟
هناك  �شك  با  الكتئاب،  �شر  يكفينا  ربنا 
ورمبللا  فنان  اأي  يواجهها  كبرية  حتللديللات 
نواجه بع�س ال�شعوبات بني حني واآخر كما 
ل  هلل  احلمد  لكن  املهن  معظم  يف  احلللال 
ت�شل اإىل مرحلة الكتئاب، واإذا حدث فلا 

نقول اإل: "األ بذكر اهلل تطمئن القلوب".
هل هناك تعاون و�شيك مع �شركة "ديزين" 

العاملية؟
- احلقيقة اأنا اأع�شق الأطفال وا�شتمتع باأي 
اأو  متثيًا  اأكانت  �شواء  لهم  اأقّدمها  اأعمال 
نتفق  مل  دوبلللاجلللًا، 
كافة  التفا�شيل  على 
اهلل  �للشللاء  اإن  ولللكللن 
قريبا..  تعاون  يوجد 

اأمتنى ذلك.
مللللللللللاذا اأ�لللشلللبلللحلللت 
اللللكلللومللليلللديلللا �للشلللللعللة 
نفي�شة اأمام اجلمهور 

العربي؟
وعملنا  قدرنا  هذا   -
دائللمللا  ن�شعى  الللللذي 
اأعّد  اأنا  فيه،  للنجاح 
�للشللعللادة الللنللا�للس عن 
اأكرب  اأقدمه  عمل  اأي 
هدية متنحنا الطاقة 
تقدر  ل  وهللي  لنكمل 

بثمن.
هل  عللراقللي..  فني  عمل  عليك  عر�س  اإذا 

توافق على امل�شاركة به؟ 
ميتلك  ما  بقدر  العراقي  ال�شعب  ل..  مَل   -
من ثقافة ووعي نا�شج اإل اأنه عفوي وب�شيط 
اأعتقد  امل�شرية،  بال�شينما  التعلق  و�شديد 
ج�شور  مللّد  هللى  احلقيقية  الفن  مهمة  اأن 

التوا�شل بني خمتلف ال�شعوب.
ما معايري الختيار بالن�شبة اإليك؟

وبدقة  جيدا  الللورق  قللراءة  على  اأحر�س   -
الأول  فاملعيار  ملللرة،  مللن  اأكلللرث  واأذاكلللللره 

بالن�شبة ىل هو اإ�شعاد النا�س.

�أع�شق �الأطفال 
و��شتمتع باأي 
�أعمال �أقّدمها 
لهم �شو�ء 
�أكانت متثياًل 
�أو دوبالجًا، 
مل نتفق على 
�لتفا�شيل كافة 
ولكن �إن �شاء 
�هلل يوجد 
تعاون قريبا.. 
�أمتنى ذلك.



�للشللهللد ملل�للشللرح اللللرافلللديلللن بللبللغللداد عللر�للس 
دائلللرة  اإنللتللاج  مللن  حلللار(  )حللنللني  م�شرحية 
الفنان  تاأليف  من  وهللي  وامل�شرح.  ال�شينما 
واإخراجه،  الأ�شدي  جواد  الدكتور  امل�شرحي 
اآلء  والفنانة  داوود  منا�شل  الفنان  ومتثيل 
مقداد  ال�شاب  الفنان  الكمان  وعللازف  جنم 
وال�شياحة  الثقافة  وزير  العر�س  اأمني. ح�شر 
والآثار الدكتور عبد الأمري احلمداين ومدير 
علي عويد  الدكتور  العامة  الفنون  دائرة  عام 
العبادي ونقيب الفنانني الدكتور جبار جودي 
الفنانني وجمع غفري من اجلمهور  وعدد من 

ت بهم قاعة امل�شرح. غ�شَّ
تتناول امل�شرحية م�شاألة العاقة بني الزوجني 
لبع�شهما  يحمانها  التي  امل�شاعر  وطبيعة 
مع  وتفاعلهما  الللزمللن،  ملللرور  مللع  وتقلبها 
والجتماعية  ال�شيا�شية  والتحولت  ذاكرتهما 
وبفل�شفة عميقة  التي تدور من حولهما بوجع 
امل�شتقبل  مللن  اخلللللوف  دللت  ا�شتبطنت 

املجهول.
احلللار  بحنينها  اجلمهور  األهبت  امل�شرحية 
عرب  العر�س  وقللت  طلللوال  املللتللازم  ووجعها 
واحلللوار  للممثلني  الللعللايل  والتكنيك  الأداء 
ج�ّشدها  التي  )جبار(  �شخ�شيتي  بني  املوجع 
التي  و)�للشللفلليللقللة(  داوود  مللنللا�للشللل  الللفللنللان 
�شوت  يرافقهما  جنم،  اآلء  الفنانة  ج�ّشدتها 

الكمان املمزوج باحلزن اأي�شًا. 

حنني للم�شرح �لعر�قي
اأن  اإىل  اأ�شار  الأ�شدي  جواد  الدكتور  املخرج 
م�شرحية "حنني حار" هي حنني حار للم�شرح 
األق  يعيد  ملحمي  نهو�س  ملللعللاودة  العراقي، 
الأ�شطوري  �شابق عهدها  اإىل  الرافدين  باد 
للفتوة  حنني  اأنللهللا  كما  واملللعللريف،  الفل�شفي 
احلر،  العراقي  الإن�شان  كتابة  لتعيد  املتفردة 
وحنني مل�شرح عراقي يعيد اأنوار م�شرح ال�شعب 

برواد العراق امل�شرحيني الكبار. 
موؤكدًا على اأن العمل يت�شمن ر�شائل كثرية بني 
ومازال  كان  مبا  وثيق  ب�شكل  ترتبط  ال�شطور 
يف  واجتماعية  �شيا�شية  اأحلللداث  من  يحدث 

تاأريخ العراق. 
ال�شينما  دائلللرة  عللام  مدير  قللال  جهته،  مللن 
اأحمد ح�شن مو�شى: حتتفي  وامل�شرح الدكتور 
العراقي  باملخرج  وامل�شرح  ال�شينما  دائلللرة 

عرب  جمللددًا  الأ�للشللدي  جللواد  الدكتور  الكبري 
عر�شه الإبداعي "حنني حار" تاأليفًا واخراجًا 
امل�شرحي  م�شروعه  يف  متنوعة  جتللارب  بعد 
مبعايري  وعللربلليللًا  عللراقلليللًا  الللتللجللذر  ال�شديد 
العراقي  للم�شرح  مبارك  اأ�شيلة،  اإن�شانية 
احلا�شرين  اإعجاب  اأثللار  الذي  العر�س  هذا 
جميعًا دون ا�شتثناء ملا له من اأهمية يف وحدة 

املو�شوع وفكرة املحتوى املركبة. 
حماربة �لقبح

الفنان منا�شل داوود اأو�شح اأن م�شرحية حنني 
حار ا�شتطاعت اأن تتناول ب�شكل خمت�شر حقبًا 
ال�شوء  لت�شلط  املعا�شر،  الللعللراق  تللاأريللخ  مللن 
على �شل�شلة الآلم الطويلة التي حّلت باملجتمع 
واإرهللاب،  وطائفية  وتهجري  قتل  من  العراقي 
نحارب  جميًا  م�شهدًا  نوؤ�ش�س  ان  حاولنا  لذا 

املجتمع،  يف  املللوجللودة  ا�شكاله  بكل  القبح  به 
امل�شرحية كانت لوحة جميلة ل تخلو من احلزن 

اليومي املتكرر للفرد العراقي عرب ال�شنوات.
اجلمهور  �شاهدين  قالت:  جنم  اآلء  الفنانة 
يف  الللرافللديللن  م�شرح  خ�شبة  على  مللن  اللليللوم 
�شخ�شية  )�شفيقة(،  هي  خمتلفة  �شخ�شية 
ابنها  فقدان  جراء  داخليًا  مت�شدعة  متنوعة 
وتاأثري العاقة الزوجية ال�شيئة ب�شبب الأحداث 
العاقة واخلوف  توازن  وتاأثريها يف  املاأ�شاوية 
حارًا  حنينًا  اأعّدها  امل�شرحية  امل�شتقبل،  من 
التي نفتقدها  لل�شام وللطيبة  للحياة املدنية، 
اليوم، م�شرية اإىل اأن ال�شخ�شية كانت يف غاية 
يف  لتنتف�س  وحتولها  تلونها  ب�شبب  ال�شعوبة 

النهاية على واقعها املقيت. 
ر�شائل �شامية 

ال�شعبية  للفنون  القومية  الفرقة  مدير  وبللنّي 

العر�س  م�شاهدته  اأثناء  ذنللون،  فللوؤاد  الفنان 
امل�شرحي، اأن امل�شرحية تناولت حمطات مهمة 
وجميلة ومنعطفات تاأريخية ذات قيمة اإن�شانية 
واجتماعية وفل�شفية، لذا كان العر�س يف غاية 
الروعة ومل يكن روتينيًا كما يف بع�س العرو�س 
امل�شرحية التي ت�شودها الرتابة وامللل. واأ�شاف 
ذنون: "حنني حار" كانت حارة فعًا باأدائها 
والللدللت  والرموز  بالهموم  مثقلة  احلقيقي 
عن  ف�شًا  امل�شفرة،  غري  املفهومة  الفل�شفية 
اأن العمل كان متنوعًا من حيث حركة املمثلني 
منا�شل  الفنان  اأن  موؤكدًا  الرائعة،  الراق�شة 
داود والفنانة اآلء جنم �شكا مرتكزًا اإبداعيًا 
خمرج  عن  ف�شًا  الفل�شفية،  باملعرفة  ي�شج 
العمل الدكتور جواد الأ�شدي الذي عودنا على 
ال�شامية  ر�شائله  اإي�شال  يف  املعهودة  براعته 

للم�شاهدين.

جل�اد الأ�شدي

الآلم  ع���ن  ر����ش���ال���ٌة 
العراقية الط�يلة

حنني حار
جواد ال�شدي

منا�شل داوود

الء جنم
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اأحمد �شمي�شم 
ت�شوير: كرم الأع�شم
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الللعللراقللي املعتق  اللل�للشللوت  يلل�للشللدح  وحلللني 
يللدّب  الللعللراقللي  املللقللام  بللرتانلليللم  بال�شجن 
غري  فا�شيء  املللكللان،  اأو�للشللال  يف  ال�شكون 
ال�للشللتللمللاع والللتللمللايللل طللربللًا مللع كللل جملة 

مو�شيقية.
ليلة بغدادية

�شلطان  موؤ�ش�شة  ا�شت�شافتها  بغدادية  ليلة   
بن علي العوي�س الثقافية على �شرف العازف 
)اأزهر كّبة( الذي تتلمذ على يد خرباء كبار 
يف اآلة ال�شنطور مبدر�شة املو�شيقى والباليه، 
يف  الللعللراقللي  واملللقللام  املو�شيقى  در�للس  كما 
منري  يد  على  املو�شيقية  الدرا�شات  معهد 
الأعظمي،  وح�شني  اخلما�س  وروحللي  ب�شري 
و�شارك عازفًا على اآلة ال�شنطور مع الفرقة 
ال�شيمفونية العراقية. يف العام 2011 اأ�ش�س 
فرقة )تقا�شيم عراقية( للجالغي البغدادي 
الرتاث  لن�شر  املتحدة  العربية  الإمللارات  يف 

املو�شيقي العراقي.
النغم  اأجنحة  على  الليلة  هللذه  يف  حلَّقت 
م�شتعيدة  العراقي  املللقللام  قللارئللي  اأ�للشللوات 
عذبة  تللراثلليللات  مللن  م�شت  قلللرون  ذاكللللرة 
اأطربت احل�شور واأمتعتهم حني �شدح �شوت 
قلللارئ املللقللام الللعللراقللي طلله غللريللب مللع اآلللة 
اجلوزه الرتاثية، مبرافقه �شاكر ح�شن على 
و�شراج  القانون  اآلللة  على  زيللاد  وعمر  العود 
على  حم�شن  وريللا�للس  الطبلة  على  حممد 

الرق ومهند خ�شر على البيانو.

علي  بللن  �شلطان  موؤ�ش�شة  ملل�للشللرح  غلل�للسَّ 
ع�شاق  من  كبري  بجمهور  الثقافية  العوي�س 
الفرقة  مع  ورددوا  الأ�شيل،  العراقي  املقام 
طاملا  اغللان  احلفل،  وقت  طيلة  املو�شيقية، 
والعربية  العراقية  الللذاكللرة  بها  احتفظت 
وا�شتعادوا ذكريات حممد القباجني وناظم 
الدكتور  قللدم  احلفل  نهاية  ويف  الللغللزايل. 
حممد عبد اهلل املطوع درع املوؤ�ش�شة للفنان 
اأزهر كّبة مع تقدمي ال�شكر للفنان طه غريب 
متعة  من  قدموه  ما  على  الفرقة  واأع�شاء 

مو�شيقية رائعة.
ا�شتذكار الرتاث

املخت�شون  يعده  الللذي  غريب،  طه  الفنان 
ا�شلوب  يف  القباجنية  للمدر�شة  امللتللدادًا 
عن  لنا  حتدث  العراقية،  للمقامات  اأدائلله 
هذه الليلة قائًا: يف اإطار التعريف بالرتاث 
العراقي الذي اجتمعت فيه عنا�شر الأ�شالة 
العراقي  املقام  قللارئ  عبقرية  فيه  وجتّلت 
باحلياة  واإح�شا�س  غنائية  من  فيها  ما  بكل 
وا�شتذكار لهذا الرتاث الذي كاد اأن ميحى 
�شلطان  موؤ�ش�شة  دعللوة  لبينا  الأذهللان،  من 
الإمللارات  دولة  يف  الثقافية  عوي�س  علي  بن 
بغدادية  ليلة  يف  للم�شاركة  املتحدة  العربية 
وعازف  كّبة  اأزهر  ال�شنطور  عازف  اأحياها 
�شاكر  الللعللود  وعلللازف  زيلللاد  الللقللانللون عمر 
وعازف  خ�شر  مهند  البيانو  وعازف  ح�شن 
ريا�س  الللرق  وعللازف  حممد  �شراج  الطبلة 

بني �شمال �لعر�ق وو�شطه وجنوبه ثمة فنون تر�ثية 
ز�خرة، ينتقل فيها �لغناء على �أجنحة �حل�شارة و�لتاريخ 

�ملو�شيقي �ملتجذر يف �ل�شخ�شية �لعر�قية منذ �حلرف 
�ل�شومري �الأول و�أوتار قيثارته، 

 

حم�شن. قدمنا يف احلفل الذي ح�شره عدد 
متذوقي  مللن  والللعللرب  العراقيني  كبريمن 
فنية  فللقللرات  بلله  واملهتمني  الللعللراقللي  الفن 
مو�شيقية  على مقطوعات  ا�شتملت  متنوعة، 
عن  فلل�للشللًا  حللللداد،  وغلللامن  ب�شري  جلميل 
املا  اأحللللان  مللن  عللراقلليللة  غنائية  فللقللرات 
وناظم  القباجني  وحممد  املو�شلي  عثمان 
نعيم، وكانت للمقام العراقي ح�شة كبرية، 
اإذ قدمنا مقامات الر�شت واجلمال والكرد 
و�شلة  قدمت  الليلة  ختام  ويف  واجلهاركاه، 
عراقية  ليلة  فكانت   ، املو�شلي  الغناء  من 

رائعة بحق.

ليلة بغدادية تراثية ت�شيء 
اأروقة الفن يف الإمارات

متابعة: حم�شن اإبراهيم

 



اأقللامللت  امللكية  اآللللربت  م�شرح  قللاعللة  على 
)بافتا(،  لاأفام،  الربيطانية  الأكادميية 
بح�شور  وال�شبعني  الثالث  ال�شنوي  حفلها 
والعامل.  هوليوود  فناين  من  كبرية  نخبة 
دوق  الأكادميية  رئي�س  احلفل  افتتح  وقللد 
كلليللمللربدج الأمللللري وللليللام وزوجلللتللله دوقللة 
كلليللمللربدج الأملللللرية كلليللت ملليللدلللتللون التي 
خطفت الأنظار بطّلتها واأناقتها، اإذ ارتدت 
الطراز  على  َم  مِّ �شُ قد  مذّهبًا  اأبي�َس  ثوبًا 
القدمي كانت قد ارتدته يف زيارتها ملاليزيا 
تزد  مل  وكاأنها  الأملللرية  وبللدت   2012 عللام 
ثماين  قبل  عليه  كانت  عّما  واحللدًا  غرامًا 

�شنوات رغم اإجنابها لثاثة اأطفال.
قائًا:  باحلا�شرين  وللليللام  الأملللري  رّحللب 
كللاثللريللن واأنلللللا �للشللعللداء جللللدًا وفلللخلللورون 
ال�شينما،  �للشللنللاع  مللع  مللعللكللم،  بللالإحللتللفللال 
ونللحللن نللكللّرم علللددًا ل بللاأ�للس بلله منهم كل 
عام، م�شيفًا: منذ ع�شر �شنوات واأنا فخور 
حتر�س  الللتللي  لللاأكللادميلليللة  رئي�شًا  بللكللويَن 
ثم  تقدم.  مبا  جميعًا  اإبهارنا  على  �شنويًا 
مازح احلا�شرين: "علّي العرتاف باأين ل 
التخّوف  علّي  اأم  الفخر  علّي  كان  اإن  اأدري 
الع�شر �شنوات  الفائزين يف  قليًا من عدد 
املا�شية وهم ممن خانوا عددًا من اأع�شاء 

عائلتي".
وحلل�للشللرت احلللفللل نخبة كللبللرية مللن وجللوه 
الللذي  بات�شينو  اآل  راأ�شهم  على  هوليوود 
ذي  اليرلندي-  "الرجل  فيلم  عن  تر�ّشح 
وجو  دينريو  روبللرت  وكذلك  مان"،  اآير�س 
اأيللة  علللللى  يح�شل  مل  الللفلللللم  لللكللن  بت�شي، 
على  تللرّبللع  فقد  متوقعًا،  كللان  كما  جللائللزة 
عدد الأفام احلا�شدة للجوائز فيلم 1٩17 

فاز  والذي  مندز  �شام  الربيطاين  ملخرجه 
ب�شبع جوائز من بينها اأف�شل فيلم واأف�شل 
يعترب  فالفلم  ت�شوير،  واأفلل�للشللل  اإخللللراج 
اإذ  جتربة جديدة يف عامل ت�شوير الأفام 

َر على لقطتني طويلتني فقط. وِّ �شُ
بجائزة  بيت  بللراد  الأمللريكللي  املمثل  وفللاز 
ما كان يف  يا  "كان  فيلم  اأف�شل ممثل عن 
اأ�شحك  لكّنه  ح�شوره،  وتعّذر  هوليوود"، 
وليام  الأملللري  فيهم  مبللن  بكلمته  اجلميع 
يا  هلو  بقوله:  الكلمة  افتتح  حيث  وكيت 
بكمِ  اأهللًا  الآن،  عزباء  اأنللتمِ  ها  بريطانيا 
اإجراءات  اأن تكون  اأرجو  العزاب،  يف نادي 

الطاق قد �شارت على ما يرام".
كما ح�شد النجم خواكني فينيك�س جائزة 
وقام  )جوكر(،  الل  فلمه  عن  ممثل  اأف�شل 
احلفل  على  للقائمني  قوية  ر�شالة  بتوجيه 
الأعلللراق  مللن  املمثلني  ا�شتبعاد  منتقدًا 
والأللللللللوان الآخلللللرى علللن الللرت�للشلليللح ونلليللل 
لذوي  ر�شالة �شريحة  اإنها  قائًا  اجلائزة، 
باأنكم غري مرّحٍب بكم"،  الأخللرى  الألللوان 

اأ�للشللافللوا  بلللاأن هلللوؤلء قللد  مللذكللرًا اجلميع 
الكثري لهذي املهنة والتجارة داعيًا للتكاتف 

والوقوف �شد العن�شرية والتمييز.
ح�شلت  فقد  الللعللربللي  امل�شتوى  على  اأملللا 
املللخللرجللة اللل�للشللوريللة وعلللد اخلللطلليللب على 
لاأفام  الربيطانية  الأكللادميلليللة  جللائللزة 
فيلمها  عن  وثائقي  فيلم  لأف�شل  "بافتا" 
الوحيد  العربي  الفلم  وهو  �شما"،  "اإىل 
امل�شارك يف هذه الدورة 73 . ويحكي الفيلم 
خم�س  ملدة  اخلطيب  وعد  املخرجة  ق�شة 
حتت  حلب  يف  تعي�س  كانت  حني  �شنوات، 
مرورًا  املدينة،  حما�شرة  واأثناء  الق�شف، 
�شما،  لطفلتها  واإجنابها  وحملها  بزواجها 
حتت  الأول  عامها  اأمللهللا  مللع  عا�شت  التي 

الق�شف.
كيف  فيلمها  يف  اخلللطلليللب  وعلللد  وحتللكللي 
ال�شوريني  معاناة  لتوثيق  الت�شوير  تعلمت 
يف ظل ا�شتباكات عنيفة من خال روايتها 
خ�شبة  اعتلت  التي  �شما  لبنتها  يحدث  ملا 

امل�شرح مع اأمها لت�شلم اجلائزة.

الأكادميية الربيطانية 
ب���اف���ت���الالأفالم 

ح����ف����ل ج�����ائ����ز

ورود امل��ش�ي – لندن
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اإ�شارات اإىل منت احلكاية
الطرد،  مكان  على  تطّبعت  ال�شريحة  هذه 
وعّدته بحكم الألفة معه دار البقاء، ومناذج 
)الع�ّشاف( اتخذت لها مكانًا ق�شيًا ن�شبيًا، 
�شمن  هو  بل  غربيًا،  ول  �شرقيًا  لي�س  فهو 
دار  اأنللله  املللطللرود  افللرت�للس  مفتوح،  ف�شاء 
بعد  تاأثيثه  على  فعمل  لللوجللوده،  ا�شتقرار 
وحكاية  البيئة،  نفايات  من  معامله  ت�شييد 
النموذج هذا كانت لها م�شببات مو�شوعية 
للطرد، فهو مل يخرت تغييب �شيطرة العقل، 
ُترّحل  اأن  ا�شتطاعت  حالة  فر�شته  واإمنللا 
�شيطرته على فعالياته، فا�شمحال �شيطرة 
خري  كانت  اجل�شد،  فعاليات  على  العقل 

ماذ اختاره النموذج كي ياأوي اإليه. 
ولعل النموذج هنا ظهر على حالت ترتبط 
يهمل  مل  اأ�شا�شًا  لأنلله  النف�شي،  بالف�شاء 
اجللل�للشللد، بللقللدر مللا اأعللللاره اأهللملليللة وقيمة، 
اللل�للشللور ن�شف  اأنلللله ظللهللر يف  واللللوا�لللشلللح 
احلكاية  تقول  متللامللًا.  بج�شده  معتزًا  عللاٍر 
ال�شور  ُتظهرها  التي  بللالأجللزاء  املرتبطة 
التي  البقعة  اختيار  يف  م�شتقرًا  بللدا  اإنللله 
�شاأنه  من  ما  جتميع  على  وداأب  ي�شكنها، 
وكان  املكان  فكان  امللللاأوى.  وتاأثيث  جتميل 
اختار  حني  الأول  كالإن�شان  فهو  الللزمللان، 

مللرّكللب من  الللنللمللوذج هللذا  مللنللزل  الكهف؛ 
الإن�شان، لأنها  مواد مرتوكة، تركتها ذائقة 
غللري مللفلليللدة، والللنللمللوذج هللو اللللذي جعلها 
كان  اإذًا،  اجلديدة.  وظيفتها  بحكم  مفيدة 
بللذل اجُلهد  يللدرك �للشللرورة  الإنلل�للشللان هنا 
عاقة  للله  وهلللذا  املهمل،  وظللائللف  لتحويل 
الخللتلليللار  يخ�س  مللا  اأ�للشللا�للشللًا يف  بللالللعللقللل 
ع  نوَّ احلللال  بطبيعة  وهللذا  لاأ�شياء.  الأمثل 
التعبري عن فعالية العقل، واإن كانت النظرة 
وتو�شيفها  خمتلفة،  اإزاءهللللا  الجتماعية 
النموذج  لكن  وال�شياع،  واخلبل  باجلنون 
ي�شتمرئ  جديدًا،  وجللودًا  �شياعه  من  خلق 
وجوده الذاتي، وياألف جديده، لأنه يّوفر له 
الأمان من ت�شرفات واإيذاء الآخر، هذا هو 
فوتوغرافيًا  رويها  حقق  التي  احلكاية  منت 
الفنان، حمققًا بذلك منجزًا ُي�شاف اإىل ما 
حققه من قبل وهو ير�شد حياة املطرودين. 

اختيار اللقطات
تنتمي جمموعة ال�شَور التي التقطها الفنان 
اإىل فن البورتريه، وبهذا التّوجه كان لزامًا 
اللقطة  زاويلللة  اختيار  مللن  يتخذ  اأن  عليه 
متّيز  الللذي  النموذج  حياة  ر�شد  يف  الأهللم 
والطرد  الغياب  عليه طبيعة  فر�شته  مبزاج 
كاإن�شان  يفكر  ل  فهو  الأ�للشللبللاب.  املت�شعبة 

مبنطق  �للشللوّي  لكنه  الآخلللر،  نظر  يف  �للشللوّي 
فر�س  فمر�شه  الذاتية،  وقناعاته  وجللوده 
وجللوده  �شمن  ومنللت  رافقت  قناعات  عليه 
مزاجه  تقلبات  تكون  هللذا  من  الإنلل�للشللاين، 
منظومته  تعادل  غياب  عليه  يفر�شها  حالة 
ُتعنّي الأ�شياء وتّو�شح �شورتها له. فهو  التي 
عللدواين  ورمبللا  الت�شرف،  ع�شوائي  بهذا 
النظر  يتّوجب  هذا  من  وجللوده.  عن  دفاعًا 
نف�شي  اللقطات مبنظار  اأي منوذج من  اإىل 
خمتلف، اأي اأن نظرة الفاح�س غري النظرة 
اجتماعي  مكون  اإىل  واخلا�شعة  ال�شائعة، 
الللذي  املعنى  ر�شد  ب�شدد  لأنللنللا  منتظم، 
فن  باعتباره  حلل�للشللرًا،  البورتريه  ُيحققه 
الق�شم  مكّونات  كل  عرب  ال�شخ�شية  درا�شة 
الذي  ح�شرًا،  والوجه  اجل�شد،  من  العلوي 
مبا  لاإن�شان،  النف�شي  العطاء  مركز  هللو 
ال�شيكولوجي،  التعبري  مفردات  من  يعك�شه 
اإذ تدفعه كل الت�شرفات اجل�شدية بنتائجها 
نحو ت�شكيلة تقا�شيم الوجه، فاملتحقق الفني 
الإن�شانية،  بالطبيعة  جدليًا  مرتبط  للقطة 
للفن.  ومعنى  لظاهرة  معنى  اإزاء  فنحن 
فهما متازمان متامًا، ول فكاك بينهما، لأن 

كل واحد مبثابة نتيجة لاآخر ومعرب عنه.
بع�س،  مللع  ممللزوجللة  عللّدة  ملللراٍم  لّلقطات 

مرمًى  حُتقق  كللي  اجتمعت  املللرامللي  وهللذه 
مركزيًا واحدًا. لعل البداية منها يف اختيار 
زاوية اللقطة، ففيها اختيار نوعي، ذلك لأن 
عني الكامريا راعت ف�شاء الزاوية، و�شطوع 
اأ�شعة ال�شم�س من جهة، وموازنات ذلك مع 
ظهور النموذج على اأناقة، منها ت�شذيب �شعر 
الظهور  اأُخللرى  جهة  ومن  والذقن،  الراأ�س 
ارتياب  دون  النا�س  اأمام  املدينة  �شوارع  يف 
كيفيات  امتزاج  �شعيد  على  هللذا  وجللل.  اأو 
جناح اللقطة ومتّيزها باملقيا�س العام. لكن 
ركز  قد  الفنان  وجدنا  الفني،  اجلانب  يف 
مبهارة عالية وتقنية فنية مكثفة على فعالية 
ل، ول�شّيما على تقاطيع الوجه،  وء والظمِ ال�شّ
فقد ظهرت على �شفاء واكب مظاهر الأناقة 

العامة للج�شد والوجود املادي للنموذج.
نوع  تللوؤكللد  هنا  للل  والللظمِ للوء  اللل�للشّ فعالية  اإن 
اأنه  اأي  النموذج،  عند  النف�شي  الإح�شا�س 
ا�شتعاد الرتكيز وظاهرة التاأمل يف الوجود. 
فهو قد اأخفى مظهره الذي اأ�شافه له الطرد، 
اإن  لوجوده.  احلقيقي  املعنى  لهيئته  واأعللاد 
جمللتللزاأً،  ظهر  واإن  التغيري 
اإل اأنه كاف لعك�س الظاهرة 
كامن  فللالللعللري  النف�شية، 
ي�شكل  لأنللللله  اللللللللذات،  يف 
به  يتمّيز  ل  فل�شفيًا،  موقفًا 
هلللذا الللنللمللوذج وحللللده، بل 
انقطعوا  كثريين  ميزة  هو 
الوجود  يف  والتاأمل  للعبادة 
يتجردون  فهم  كاملت�شّوفة، 
من مباهج الوجود امل�شافة 
لللللوجللللودهللللم اللللعلللقلللائلللدي 
ظهورهم  وملللا  والللنللفلل�للشللي، 
اإل  الللتللقلل�للشللف  علللللى حلللاللللة 
والتوازن  للقناعة  انعكا�س 
بناهم  بدافع  تاأماتهم  مع 
ال�شورة  ومنللوذج  الفكرية، 
هللنللا مللن هلللذا الللنللوع الللذي 
خ�شائ�س  ذاتلللله  يف  يللجللد 
مكان  و�شط  بللوجللوده  يعتز  لكنه  خمتلفة، 

الُعزلة.

ُيلزم �لفنان )نا�شر ع�ّشاف( نف�شه باقتنا�ض �للقطات �ملوؤثرة يف �حلياة 
�ليومية، فقد �أجنز جمموعات من �ل�شور �لفوتوغر�فية، �شمل فيها 

ظو�هر �جتماعية عدة، لعل مناذج �الأر�شفة و�حدة من �الهتمامات 
�ملهمة بينها، كما �هتم ب�شريحة تنتمي �إىل فئة �لر�شيف، وهم مناذج 
�ملطرودين من جمالهم يف �حلياة. وتت�شعب قيمة �لطرد، �أي �أ�شبابه، 

لكنها يف �لنتيجة تنتمي �إىل �الإهمال �الجتماعي. 

 

م�����ن جم���ال���ه
حكاية املطرود

جا�شم عا�شي
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هذه فقرة من ر�شالة للعامة م�شطفى جواد 
اإىل �شيف جملة ال�شبكة العراقية لهذا العدد 
مواليد  متو�شط،  الثالث  ال�شف  يف  وكلللان 
كركوك 1٩2٩ الذي اأم�شى قرابة �شبعة عقود 
خالها  اأنتج  و�شحفيا،  وباحثا  وكاتبا  اأديبا 
و�شعرائها  كركوك  عن  �شواء  الكتب  ع�شرات 
الثقافية  العراقية  الرموز  عن  اأو  و�شحفييها 
وما  كلل  دون  ال�شحفية  مقالته  عن  ف�شًا 
الإخلللاء  جملة  يف  الن�شر  يف  م�شتمرا  يلللزال 

)قاردا�شلق( ويف ال�شحف.
لي�س �شها حماورة مبدع بهذا العطاء، لكّننا 
نبداأ من طفولته لإلقاء ال�شوء على البيئة التي 

�شاهمت يف منجزاته وليتعرف اإليه القارئ.
* الأديب وحيد الدين بهاء الدين حّدثنا عن 
من  للكتابة؟  ميولك  بللداأت  كيف  طفولتك؛ 
تاأثري يف �شقل  لها  كان  املدن  واأي  �شاعدك؟ 

موهبتك الأدبية؟
التعلم  وا�شلت  منذ  الللبللدايللة  كانت  اإمنللا   -

العطلة  يف  الأعللللللرج،  امللللا  للللدى  واحللللفلللظ 
الرو�شة  دخلت  ثم  كركوك،  بقلعة  ال�شيفية 
املختلطة الوحيدة يف املدينة، الذي �شاعدين 
اأظهرا  اللذان  الوالدان  لهما  املغفور  يف ذلك 
كما  والللفللكللري  الأدبلللي  امل�شمار  يف  وجلللودي 
اإليها  ينبغي. كذلك كانت بغداد بعد انتقايل 
و�شقلها  موهبتي  جت�شيد  يف  مبا�شرا  عامًا 
كنتيجة طبيعية للمعاناة الروحية والوجدانية 
تثبيت  فلل�للشللًا عللن  اللل�للشللائللقللة،  بللاألللوانللهللمللا 
وال�شعراء من  الأدبللاء  قليل من  �شاتي بغري 

ال�شحفيني والفنانني.
* حتّدثت كثريًا عن اأ�شاتذتك ومعلميك، وعن 
م�شتوى التعليم واأثره يف اللغة والآداب؛ كيف 

تر�شد تلك الإ�شكاليات يف الوقت احلا�شر؟
م مطرانا  - كان الق�س افرام كوكي الذي ُر�شِّ
كركوك  بقلعة  امل�شيحية  بالكني�شة  بعد  فيما 
نحو  على  العربية  اللغة  قواعد  تعليمنا  يتوىّل 

رائع، وهي لي�شت �شمن املنهج الدرا�شي 

 

عزيزي �لتلميذ �الأديب �للبيب وحيد �لدين بهاء �لدين  حفظه �هلل حتية 
معطرة مني لك باالإعجاب و�ال�شتح�شان و�ملودة. وبعد فقد �ُشلِّم �إيلَّ كتابك 

�جلميل موؤخرً� الأّنه كان معنونًا �إىل �ملدر�شة وهي يف عاطل �أيامها، و�إّن الأ�شكر 
لكم تلكم �لثقة �لتي منحتمونيها، �أكرث �هلل من �أمثالكم".

ح�ار: ج�اد �شليم 

الأ�شالة واحلرية كفيلتان 
باإجناح املنجز الإبداعي

وحيد الدين بهاء الدين: 
الكاتب والأديب
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حملتنا  يف  الواقعة  للبنني  الطاهرة  مبدر�شة 
بات من ح�شن  بعد مدة  "احلّمام".  امل�شّماة 
العربية  اللغة  بتدري�شنا  ي�شطلع  اأن  حظنا 
قا�شم  امللللرحلللوم  للبنني  كللركللوك  بللثللانللويللة 
اللغة  يف  بت�شلعه  عللرف  اللللذي  م�شطفى، 
حممد  العامة  املفت�شان  عليه  اأثنى  بحيث 

بهجت الأثري، والدكتور خالد الها�شمي.
توىل  فقد  بالكلية،  العربية  اللغة  فرع  اأما يف 
نا�شر  الللدكللتللور  علينا  املللحللا�للشللرات  اإلللقللاء 
احلاين والدكتور علي الزبيدي والدكتور علي 
والدكتور  �شعيد  جميل  والدكتور  الها�شمي 
غزوان  عناد  والدكتور  امل�شري  ن�شاأت  كمال 
اأن  اأدركللت  اأين  على  �شال؛  عزيز  والدكتور 
اأن  يللحللاول  طريقة  اأ�شتاذ  اأو  حما�شر  لكل 
كان  بع�شهم  اأن  كما  الطلبة،  على  يفر�شها 
يروم اأن ين�شف ادعاءات زميله هذا اأو ذاك 
اإل  ل�شيء  ل  ال�شذاجة  اأو  بالرجعية  وي�شفها 
لإثبات وجوده اأو الت�شاف بالغرور والأنانية.

* كيف يرى الأديب وحيد الدين واقع احلركة 
الثقافية يف كركوك والعراق ب�شكل عام؟

 - كركوك مدينة عراقية ذات طابع تركماين 
كما تقول امل�شادر القدمية املوثوقة وكتابات 
الثاثينيات  اأواخللر  حتى  القدامى  الرحالة 
الفائتة، كان املعلمون واملدر�شون واملر�شدون 
باللغة  وحمللا�للشللراتللهللم  درو�للشللهللم  يلللللقللون 
واحللدًا  اأنللا  وكنت  الطاب  على  الرتكمانية 
اأمثال  من  املدار�س  مديرو  كان  كما  منهم، 
نور الدين على توفيق؛ واإ�شماعيل حقي ونامق 
يف  الطلبة  ي�شاحبون  النائب  واأ�شعد  املفتي 

اأنا�شيدهم وحركاتهم وحما�شاتهم..
تاأثر  مللدى  اأي  اإىل   *

الأدب العراقي بالعربي اأم اإنَّ لُكّتابنا واأدباءنا 
ا�شتقال فكريا واأدبيا مييزهم؟

التاأثر ظاهرة حم�شو�شة وحم�شومة يف  اإّن   -
عامل الأدب والفكر. لكن ت�شبقه نزعة التقليد؛ 
لتتح�ش�س من بعدهما اإمارات التجديد.. واإذا 
العربي؛  بلللالأدب  تاأثر  العراقي  الأدب  كللان 
فاإّنه تاأثر اأكرث ببع�س الآداب العاملية كالأدب 
النكليزي والفرن�شي والرتكي؛حتى اأف�شى به 
ومفكرينا  �شعرائنا  ا�شتقالية  اإىل  كله  ذلك 

واأدبائنا يف ما يوؤلفون وي�شدرون.
الأدبللاء  اإىل  توجهها  التي  الن�شيحة  ما   *  
خ�شو�شًا  كللركللوك  يف  ال�شباب  واملفكرين 

والعراق عمومًا؟
الن�شيحة   -

الوقت  يف  اأ�شديها  لنف�شي؛  اأ�شديها  الللتللي 
ال�شباب بكركوك على وجه  الأدباء  اإىل  ذاته 
العموم،  وجه  على  العراق  واإىل  اخل�شو�س 
واملتابعة  اجلللادة  املطالعة  يوا�شلوا  اأن  وهي 
وتو�شيعًا  الذاتية  للثقافة  تعميقًا  امل�شتدمية 
امل�شتمر  الللواقللعللي  الخللتللاط  ثللم  للللللمللدارك 
مللن ذلك  العلم والهلللم  واأربللللاب  بللالللزمللاء 
العلم  واأ�شحاب  املعرفة  ورّواد  الفكر  بقادة 

واأ�شاطني املثل والقيم.
على  كركوك  يف  والفكر  الأدب  حافظ  هل   *

هويته؟
وكانت  الأكللرث؛  على  هادئة  مدينة  كركوك   -
عن  بللحللثللًا  اإللليللهللا  تلتجئ  ونللفللو�للس  �شخو�س 
باخلطورة  ل�شعورهم  والأمللللان  ال�للشللتللقللرار 
�شود  غلليللوم  تغطيها  كللانللت  الللتللي  مبللدنللهللم 
اأمام  �شامدة  ظلت  كركوك  اأّن  غري  خميفة؛ 
هذه احلالة لكي حتافظ على �شمعتها وهويتها 
اأبنائها  وبت�شامن  وتبارك  تعاىل  اهلل  بف�شل 

الربرة العقاء.
وحيد  الكبري  الأديللب  عن  ونتحدث  لنعد   *  
اإليه من  الدين؟ ملن تكتب؟ وما الذي تهدف 

وراء اأر�شفتك ل�شري الأدباء العرب؟
الكاتب..  اأو  الباحث  اأن  بلله  اأوؤملللن  الللذي   -
يح�شر  اأن  للله  ينبغي  ل  الفنان  اأو  ال�شاعر 
اأو  جماعة  اأو  طائفة  يف  وكتاباته  انتاجاته 
اأو  رغبة  اأو  موهبة  عن  اإعللانللا  بلدة  اأو  فئة 

اإن  خلللدملللة؛ اإمنلللللا عللللليلله 
ي�شّخر طاقاته 

وتللقللديللره  الأدبللليلللة  �شجاعته  عللن  ويللكلل�للشللف 
امل�شتاأهلني  اخلرييني  الأدبللاء  لكل  وتكرميه 
دون ح�شر وحتديد ما يوائمه للغاية وم�شاركًا 
ورائللعللة  اإن�شانية  ثقافية  نه�شة  ت�شييد  يف 
ومبنتهى  اإنللنللي  على  الللزمللن؛  عللرب  وخللالللدة 
�شيئا  اأكللون  اأن  حاولت  وال�شراحة  ال�شدق 
موؤلفاتي  خال  من  كله  هذا  من  طفيفا  ولو 
كتابًا  وع�شرين  واحللدًا  بلغت  التي  املطبوعة 
ف�شًا عن من�شوراتي يف ال�شحف واملجات 
وما  والرتكية  واملهاجرية  والعربية  العراقية 

اإىل ذلك.
به،  خا�شة  اإيديولوجيا  واأديللب  مفكر  لكل   *
اأي ايديولوجيا ينتمي فكر الأديب وحيد  اإىل 

الدين؟
بفعل  رومان�شيا  ال�شباب  مقتبل  يف  كنت   -
تاأثري بالأدب املهاجري غري اأين بعد جتارب 
الواقعي  املذهب  اإىل  انتمي  ومعاناة وجدتني 
اإمنللا  اللليللوم.  حتى  عليه  م�شتمرا  ال�شريح 
النت�شار  اإىل  املف�شي  اجل�شر  هي  الواقعية 
والنت�شار؛ يزيده اإيقاعا واإح�شا�شا الأ�شلوب 
اللللوجلللداين اللللهلللادئ اخللللايل مللن الفللتللعللال 

والتكلف.
ومفكر.  واأديللب  كاتب  كل  النجاح هو حلم   *
املوؤثرات التي متنح العمل الأدبي النجاح  ما 

النقد اأم ذائقة املتلقي؟
والفكري  والفني  الأدبللي  العمل  اأّن  �شك  ل   -
بللالأ�للشللالللة  اإل  ويلل�للشللود  ينجح  اأن  ميللكللن  ل 
واحلرية  والفطرة  باحلقيقة  واجلمالية.. 
التي يلتزم بها وي�شر عليها اإعانا عن 

ا�شتقاليته.
�للللشللللوء  يف   *
ملللا يلل�للشللهللده 
الللللللوطللللللن 

دوره  الأدب  اأخللذ  هل  متغريات  من  العربي 
واملحبة  الت�شامح  قيم  اإر�للشللاء  يف  املطلوب 

وتقبل الآخر؟
يلللوؤديلللا  اأن  واملللفللكللر  لللللللاأدب  يلل�للشللتللحلليللل   -
اأجلللواء  يف  الأكللمللل  الللوجلله  علللللى  مهماتهما 
بللدًل من مناخ احلرية  والإرهلللاق؛  الإرهلللاب 
اأن الأدب وعلى نحو عام  وال�شتقالية؛ على 
حال  قللدر  وعلى  بللدوره  ي�شطلع  اأن  ا�شتطاع 
واملحبة  الت�شامح  روح  وتر�شيخ  تللرويللج  يف 
مبا  وحتملهم  الآخرين  وتقّبل  اخلائق  بني 

ي�شتطاع.
 * ما الذي تعنيه قلعة كركوك لاأديب وحيد 

الدين بهاء الدين؛ قبل هدمها وبعدها؟
- القلعة رمز كركوك التاريخي واحل�شاري؛ 
وموئل الُق�شاد والُعواد  وجممع علماء الدين 
التي  الرباعية  هذه  اأدرج  وللتمثيل  والدنيا.. 

قبلت فيها؛ وزانت بها الروؤو�س والنفو�س.
          بيز واريغ

          بيز كماليغ بيز واريغ
          نه بيزلر�شز قلعه وار

         نه قلعة �شيز بيز واريغ
من هنا ل اأدري ول املنجم يدري ماذا ينتظر 
طّي  يف  �شيء  كل  مني؛  والعراقي  الكركوكلي 
املجهول.. يف �شمري الغيب؛ والغيب ل يعرفه 

اإل اهلل الواحد القّهار؟!
اأي  اإيل  جللواد  م�شطفى  يد  على  تتلمذت   *

مدًى اأثر فيك وهل �شرت على ُخطاه؟
عرب  جللللواد  م�شطفى  الللدكللتللور  عللرفللت   -
برناجمه "ُقْل ول تُقل" الذي كان يقدمه من 
الإذاعة العراقية ويف �شهر �شباط عام 1٩4٩ 
زرته بدارته ببغداد فرحّب بي كل الرتحيب. 

اأرا�شله  بللداأت  ثم 
اللغة  ق�شايا  يف 

والنحو فيجيب عني بتوا�شع اآ�شر وذكاء نادر 
التقيه بدار  العا�شمة كنت  اإىل  انتقايل  وبعد 
اأو يف  املعلمني العالية وهو بها اأ�شتاذ م�شهور 
اأو يف  اأو املجمع العلمي العراقي  مكتبة الآثار 
رحيله  بعد  واحلللفللات.  الجتماعات  بع�س 
الأبدي وهو م�شاب بداء القلب؛ و�شعت فيه 
جواد  م�شطفى  عنوانه..  بذاته  قائمًا  كتابًا 
فيل�شوف اللغة العربية وخططي بغداد الفرد" 
نال من النّقاد والكتاب اهتماما ظاهرا على 
اأّنه طبع منه طبعتان؛ اأ�شدرت الأوىل املكتبة 
الأهلية ب�شارع املتنبي ل�شاحبها �شم�س الدين 
الرتكمانية  اجلبهة  تولت  حني  يف  احليدري؛ 

بكركوك اإ�شدار الطبعة الثانية.
* كيف هي عاقتك بالفن واملو�شيقي ل �شيما 

اأن اأحد اأخوتك فنان؟        
اإىل  مللّيللال  اأنلللا بطبعي  اعللتللزاز،  - مللن غللري 
اأنَّ  خا�شة  والغناء  واملو�شيقى  عامة؛  الفنون 
عليه  كان  مبا  �شلة  اأو  ب�شبب  يرتبط  ل  هذا 
ا�شمه  ذاع  الللذي  وهللو  يل  قلعه  علي  �شقيقي 
هنا  من  الرتكماين؛  املحيط  يف  ر�شمه  و�شاع 
اإىل  وتطلعه  واإتللقللانلله  بجهوده  نف�شه  �شنع 

الأمام با تردد وبا تخاذل.
* ما اجلديد الذي ينتظره القارئ الكركوكلي 

والعراقي منك؟
- اإين اأمار�س الكتابة والإنتاج الأدبي والفني.. 
النقدي والجتماعي منذ عام 1٩47 من تلقاء 
ذاتي دون اإ�شارة من هذا اأو تاأثري من ذاك؛ 
ورغبتي.  اإرادتي  اأو  موقفي  علَي  يفر�شه  كما 
علي  بها  يقرتح  نللادرة  حللالت  هناك  اأن  اإل 
ويرجى مني اأداوؤها واإجنازها خدمة لل�شعب 

والتاريخ؛ وهذا هو الأهم.
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رحاب  واإىل  اأحامكم،  دنيا  من  "اأعلى 
واأنتم  منجزاتكم  خطى  من  واأو�للشللع  اأو�شع 
�شاملون  واأنتم  بكم  �شامل  عراق  بعز  ترفلون 
اليوم جميعًا حيث تتدىل قطوف  به.. نقف 
تلتف  وحيث  املبدعني،  كفوف  من  الإبلللداع 
دجلة اأ�شورة من ماء على معا�شم املبدعني، 
جذورها  متتد  با�شقة  عالية  نخلة  يفء  يف 
بداأ  هكذا  العظيم"..  البلد  هذا  عمق  اإىل 
احتفال توزيع جوائز الإبداع العراقي، وكان 
د.عبدالأمري  الثقافة  وزيللر  برعاية  احلفل 
الثقافة  جلنة  رئي�شة  وبح�شور  احلمداين، 
غاب  �شميعة  النواب  جمل�س  يف  والإعللام 

وجمهور كبري من الأدباء والفنانني واملثقفني 
واملديرين العامني يف الوزارة.

الليلة حل�ة وجميلة
"ت�شتمر  وقال:  احل�شور  حّيا  الوزير  ال�شيد 
احلثيث  �شعيها  وال�شياحة يف  الثقافة  وزارة 
واملتوا�شل يف تاأثيث وتطوير امل�شهد الثقايف 
يف الللعللراق، ويللاأتللي اإطللاق جائزة الإبللداع 
التوجه.  هللذا  �شمن   201٩ لعام  العراقي 
واأ�شاف : من اأهداف اجلائزة هو خلق روح 
الإبداعية يف خمتلف  املجالت  التناف�س يف 
الفعل  على  والتحفيز  الثقافية،  الآفللللاق 
تن�شيط  يف  ي�شهم  الللذي  الأمللر  الإبللداعللي، 

اجلللائللزة  اآفلللاق  لتتو�شع  الللثللقللايف  احللللراك 
احلقول  كافة  لت�شمل  املقبلة،  ال�شنوات  يف 
الثقافية والفنية". وت�شّمن الحتفال عر�س 
فيلم خا�س عن اجلائزة وحقولها، وفعالية 
فنية تراثية قدمتها فرقة )اأر�س الرافدين( 
الرتاثية، غّنى فيها قارئ املقام املعروف طه 
وجميلة"،  حلوة  حلوة  "الليلة  اأغنية  غريب 
جاءت  لأنها  اجلمهور  ا�شتح�شان  نالت  وقد 
عا�شها  التي  الفرحة  مع  بكلماتها  من�شجمة 

مون. املكرَّ
ت�شعة فائزين

ثللم بلللداأت الللفللقللرة الأخللللرية يف احلللفللل اإذ 

اأعلللللنللت اجلللوائللز 
الق�شة  فجائزة  الثقافة،  وزير  وزعها  التي 
القا�س والروائي حميد  بها  الق�شرية ظفر 
ويف  عللطللر(،  )غيمة  ق�شته  عللن  الربيعي 
جائزة النقد الأدبي فاز الناقد �شادق نا�شر 
فاز  املو�شيقي  التاأليف  جمال  ويف  ال�شكر، 
وحجبت  ن�شيم،  �شامي  املو�شيقار  باجلائزة 
جائزة الفيلم الق�شري ب�شبب �شعف م�شتوى 
الأفام امل�شاركة التي مل تتوفر على عنا�شر 
والإبلللداع  اجلللائللزة  ت�شرتطها  التي  التميز 
فاز  الأطللفللال  اأدب  عللام. ويف جمللال  ب�شكل 
الكاتب طالب كاظم حممد، وفاز يف جمال 
اخلط العربي اخلطاط عوين عادل عبا�س. 
فاز  فقد  الأدبلليللة  الرتجمة  جمللال  يف  اأملللا 
املرتجم م�شطفى نا�شر عن ترجمته رواية 
)املتعاطف( لكاتب فيتنامي عن الإنكليزية، 
اأجود جمبل  ال�شاعر  ال�شعر  وفاز يف جمال 
الفائزة  املجموعة  من  ق�شيدة  قللراأ  الللذي 
باجلائزة، وفاز يف جمال التاأليف امل�شرحي 
مهدي،  عقيل  والللكللاتللب  املللخللرج  الللدكللتللور 

الفنان  فللاز  النحت  جمللال  ويف 
الت�شكيلي �شالح هادي الكناين. 

ع�شرة ماليني دينار
�شكلت  الثقافة  وزارة  اأن  يذكر 
لفح�س  عللللدة  فللرعلليللة  جللللانلللًا 
للجائزة،  املللتللقللدمللة  امللل�للشللاركللات 
مهمتها  حتكيم،  جلان  مبثابة  وهي 
الوزارة  وخ�ش�شت  الفائز،  اختيار 
مايني  ع�شرة  تبلغ  نقدية  جللائللزة 
دينار لكل فائز، مع نحت جتريدي من 
اجلللائللزة،  ووثيقة  الللربونللز 
وكانت احلقول التي اأعلنت 
عنها للرت�شيح للجائزة يف 
ت�شتمل  اخلام�شة  الللدورة 
والق�شة  اللل�للشللعللر  علللللى: 
الق�شرية واأدب الأطفال 
الثقايف  الأدبلللي  والنقد 
واللللنللل�لللس امللل�للشللرحللي 
املللللوؤلللللف والللتلل�للشللكلليللل 
)الللللنللللحللللت( واخلللللط 
العربي والفيلم الق�شري والتاأليف املو�شيقي 

والرتجمة الأدبية.
ج�امي�س الأه�ار

اللللنلللحلللات �للشللالللح هلللللادي اللللكلللنلللاين قللال 
بجائزة  بللفللوزي  جللدًا  �شعيد  لل"ال�شبكة": 
الذي  املو�شوع  لأن  الفوز  وتوقعت  النحت، 
�للشللاركللت فلليلله مللهللم ويللحللمللل قلل�للشلليللة عن 
اجلوامي�س يف الأهوار، وهي جوامي�س تتاألأ 
�شدة  مللن  لكنها  مده�شة  بطريقة  عيونها 

امللوحة ت�شاب بالعمى.
املتعاطف يف�ز بالرتجمة

فزت  نا�شر:  �شالح  املرتجم  قللال  حني  يف 
وهلللو اختيار  الأدبللليلللة،  الللرتجللمللة  بللجللائللزة 
روايللة  واخلللرتت  اخللتلليللاري،  ولي�س  اللجنة 
بجائزة  فللازت  اأن  �شبق  التي  )املتعاطف( 
العاملية، ب�شراحة كنت اأتوقعها لأن الرواية 
اأن  علمًا  جلللدًا،  مهمة  فيها  �شاركت  التي 
املرتجمني املحرتفني قليلون، وفزت من بني 

15 مرتجمًا �شاركوا يف الرت�شح.
�شامي عبد احلميد و�شك�شبري

الللدكللتللور عللقلليللل مللهللدي حتلللدث عللن فللوزه 
للفنان  ن�س  عن  امل�شرحي  التاأليف  بجائزة 
�شك�شبري  عن  احلميد  عبد  �شامي  القدير 
قلللائلللًا: اأعللتللقللد اأن هللنللاك مللو�للشللوعلليللة يف 
امل�شابقة ملعايري علمية يف اختيار اجلائزة... 
بهجتي اليوم ل تو�شف واأ�شكر وزارة الثقافة 
على ما تبذله يف تكرمي املبدعني. الطريف 
اإن  قللال  احلميد  عبد  الللراحللل  الفنان  اأن 
هناك اأ�شياء يف الن�س ل يعرفها عني اإل اأنا 

فكيف عرفها عقيل مهدي.
عن  ن�شيم  �شامي  املو�شيقار  عللرّب  حللني  يف 
املو�شيقي  التاأليف  بجائزة  بفوزه  فرحته 
مر�شحًا   22 بللني  مللن  اخللتللري  اأنلللله  ب�شبب 
الللفللائللز  عللمللللله  اأ�للشللاتللذتلله،  مللن  معظمهم 
�شوق  مع  �شومر  ح�شارة  وحي  من  ا�شتلهمه 

لبغداد.
 الروائي حميد الربيعي قال اإنه فاز من بني 
وهو  عطر(  )غيمة  ق�شته  عن  مر�شحًا   72
وقت  يف  جللاءت  التي  النتيجة  بهذه  �شعيد 

منا�شب جدًا.

كّل �لوقت وكّل �جلهد وكّل �الأمل! من �أجل حلظة كهذه ... حلظة 
تلهج فيها �الأوطان باأ�شماء مبدعيها.. حلظات جميلة ع�شناها مع 
مبدعي �لعر�ق، وهم يت�شلمون جو�ئز �الإبد�ع �لعر�قي يف حفل 

يليق بالعابقني بعر�قيتهم وعر�قة �إبد�عهم.. 

 

ج����ائ���زالإب���داع ال��ع��راق��ي 
يف دورتها اخلام�شة

قحطان جا�شم ج�اد- ت�ش�ير: اأدهم ي��شف
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�ملعّقدون لي�شو� كذلك
ب�شاأن  الكامل  فار�س  ال�شيد  مبدئيًا،  يحدثنا، 
غريه  دون  الللعللنللوان  لهذا  اخللتلليللاره  عللن  �شوؤالنا 
منذ  واملوؤ�ش�شة  الب�شرة،  يف  الللواقللعللة  ملكتبته 
يللوؤكللد  كللمللا  بللابللتلل�للشللامللة،  ليجيبنا   ،2011 علللام 
لتاريخ  متابعته  مللن  �شدفة  الللعللنللوان  الللتللقللاط 
والعراق، فوجد مقهى  الأدبية يف بغداد  املقاهي 
عند  ال�شعدون  �شارع  بداية  يف  الواقع  املعّقدين 
املقاهي  اأقللدم  اأحللد  وهللو  التحرير،  �شاحة  نفق 
املقهى يف كتب  الأدبية، م�شيفًا: قراأت عن هذا 
"املوجة  العزاوي،  احلية" لفا�شل  "الروح  عدة: 
ال�شاخبة" ل�شامي مهدي وغريهما. وكان ال�شم 

القراءة، فالت�شور املغلوط عن  لفتًا ومي�س فعل 
القراء اأنهم معّقدون، فاأحببت اأن اأزعزع اأ�شا�س 
اأن القراءة هي التي تخل�س  واأثبت  هذا املفهوم 

الأفراد من عقدهم ولي�س العك�س. 
�شنو�ت �لكتب تكرب

يف  تاأ�شي�شها  مت  التي  املعّقدين  مكتبة  فكانت   
العراقية،  الروح  الكويت عام 2011 لتحمل هذه 
على  الب�شرة،  اإىل   201٦ عام  بالكامل  وانتقلت 
الكامل،  فللار�للس  موؤ�ش�شها،  دخلللول  مللن  الللرغللم 
املللا�للشللي،  الللقللرن  ت�شعينات  مللذ  الللكللتللب  علللامل 
عرب  للقراءة،  الكبري  بحبه  م�شتب�شرًا  وقبلها، 

لاأطفال،  "املزمار"  وجريدة  "جملتي"  جملة 
اللتني كانتا نواة مكتبة فار�س الأوىل. ويف بداية 
اإىل  الب�شرة  مدينته  مللن  انتقل  الت�شعينات 

العا�شمة طالبًا يف كلية الآداب بجامعة بغداد. 
لدي،  املف�شلة  الأماكن  من  املتنبي  �شارع  كان   -
وحتولت اإىل زبون دائم لكل باعة الكتب هناك، 
اأيللام  دخلي  لللزيللادة  حاجتي  وبفعل  الوقت  ومللع 
اأذهب كل جمعة لأبيع ما قراأته  احل�شار �شرت 
وهكذا  جديدة.  كتبًا  بثمنها  وا�شرتي  الكتب  من 
اأ�شبحت تدريجيًا بائعًا يف �شارع املتنبي، وامتلك 
املعريف،  الر�شيف  هللذا  من  اخلا�شة  م�شاحتي 

وكان ذلك عام 1٩٩3.
حرفة �لكتاب.. و��شتمر�رها

اأ�شبحت الكتب مهنته الأوىل، ومع ارتباطه مبهن 
اأخرى كعمله يف ال�شحافة داخل دولة الكويت اأو 
مع  مهنته  تبقى  حياته،  رحلة  يف  اأخللرى  اأعمال 
الرئي�شة،  املهنة  هي  لنا،  قوله  وح�شب  الكتب، 

وباقي املهن هي م�شاعدة وجانبية. 
الوحيدة  وامل�شقة  الكتب عمل ممتع  مع  العمل   -
هي اأوزان الكتب، اأما الوزن املعريف الذي متنحك 

اإياه هذه الكتب، فيخفف عنك كل م�شقة. 
باختياراته  مي�شي  اأن  البدء  يف  الكامل  حللاول 
للكتب على وفق توجهاته واأفكاره، مبعنى اأن تكون 
اختيارات مدرو�شة بعناية، وتعرب عن ذائقته يف 

عر�س الكتب داخل املعّقدين. ويتابع:
جتللاري  م�شروع  اإىل  املكتبة  حتولت  اأن  بعد   -
تنوع  اأ�شبح  ورواتب موظفني،  اإيجار  ببدل  ملزم 
النا�س  اأذواق  اأكرب لكي تغطي  اهتمامات املكتبة 
كم�شروع  ا�شتمراريتها  ت�شمن  وحتى  املختلفة، 

ثقايف غري حم�شور مبنطقة معينة اأي�شًا.
�لتخ�ش�ض �لذي �أ�شبح �شاماًل

التي  الكتب  مللن  الوىل  الدفعات  اأن  لنا  يذكر 
الفل�شفة  كتب  من  مزيجًا  كانت  الدار  اأ�شدرتها 
والأنرثوبولوجيا  النف�س  وعلم  الجتماع  وعلم 
وعلم الأديان املقارن ونقد الفكر الديني، واأغلب 
الآلو�شي،  ح�شام  العلوي،  لهادي  كانت  العناوين 
جال  �شادق  حممود،  جنيب  زكي  زكريا،  فللوؤاد 
العظم ، جورج طرابي�شي وغريهم الكثري، يردف 

�شاحب املعّقدين:
الأوىل  اأيللامللهللا  منذ  مفتوح،  ف�شاء  مكتبتنا   -
مول  يف  الراهن  موقعنا  حتى  املتنبي  �شارع  يف 
الآن عبارة عن  فاملكتبة  �شكوير،  تاميز  الب�شرة 
جدار طويل يف ممر و�شط املول، وكاأننا يف �شارع 
املتنبي، مل حتدنا جدران يف حمل، وكاأنها امتداد 

لأفكارنا. 
�لفتيات �أواًل.. و�لرو�ية

الذي  الأمللر  باإ�شداراتها،  متنوعة  املكتبة  ولأن 
اإذ  كللذلللك،  وقللرائللهللا  بلللروادهلللا  تللتللنللوع  جعلها 
الكتب  اأنللواع  خمتلف  توفري  )املعّقدين(  حتللاول 
ولاأطفال  منها،  الأجنبية  حتى  والإ�للشللدارات، 
العاملية.  الن�شر  دور  اأهلللم  مللن  كللبللرية  ح�شة 

هم  املكتبة  رواد  اأكرث  اأن  فار�س  ال�شيد  ويخربنا 
من الفتيات ال�شابات، اللواتي يقبلن على الرواية 

ب�شكل كبري. 
�لهرب نحو �حلياة

يوؤكد الكامل اأن تفجري �شارع املتنبي اأحدث فارقًا 
اإىل  العراق متجهًا  كبريًا يف حياته، جعله يرتك 
للثقافة  الفراهيدي  �شارع  افتتاح  لكن  الكويت. 
ونهائيًا  تدريجيًا  ينتقل  اأن  على  �شجعه  والكتاب 
من الكويت اإىل الب�شرة، وهذه اإحدى مفارقات 
فار�س  الكتبي  حياة  يف  الثقافية  والللولدة  املللوت 

الكامل. 
وح�شب  نادرة،  كتبًا  مكتبته ل حتوي  اأن  ويو�شح 
راأيه فاإن الكتب النادرة لها هواتها املتخ�ش�شون، 
اأن  ويللوؤكللد  الغالب،  يف  �شخ�شية  مكتبات  وهللي 
مكتبته ال�شخ�شية من بينها، ولديه نوادر عديدة 

بتوقيع اأ�شحابها.
�شخ�شي  كللتللاب  الكتب  مللن  مقتنياتي  اأهلللم   -
وح�شلت  الإنكليزي،  الأدب  تاريخ  عن  لل�شياب 
ال�شاعر  اأقللارب  اأحللد  ب�شفتي  العائلة  من  عليه 
كما  احللللر،  ال�شعر  رائلللد  ال�شياب  �شاكر  بللدر 
اأمتلك ع�شرات الكتب النادرة، لكنني ل اأ�شتطيع 

التفكري بالتفريط بها.
د�ر �ملعّقدين للن�شر

اإىل دار ن�شر، ويف  يف عام 201٦ حتولت املكتبة 
بني  متنوعًا  اإ�شدارًا   50 اأ�شدرت  �شنوات  ثاث 
ال�شعر والرواية والدرا�شات الجتماعية والفكرية 
وال�شرية الذاتية وكتابني لاأطفال، كما �شاركت 
الدار يف اأغلب معار�س الكتب املحلية والعربية، 
اإذ ي�شري ال�شيد الكامل اإىل اأن املكتبة لديها �شبكة 

الو�شط  مع  والجتماعية  الثقافية  العاقات  من 
الأدبي.

اأعلللام  مللكللتللبللات  رفللللوف  اأن  فللخللرًا  يكفينا   -
الثقافة العراقية والكويتية حتوي كتبًا غري قليلة 
اأ�شدرتها مكتبتنا لهوؤلء اأثناء رحلتها من بغداد 
اإىل الكويت فالب�شرة، واأ�شهمت يف اإ�شاعة الفكر 
والقريب  املحيط  الو�شط  يف  التنويري  التقدمي 

من املكتبة.
حركة وعي.. لي�شت جمرد مكتبة 

القارئ  تطور  فقد  ال�شخ�شي،  امل�شتوى  على  اأما 
يرى،  ح�شبما  فار�س،  ال�شيد  داخل  يف  هو  الذي 
اىل قارئ نوعي، وانعك�س هذا على اأفراد عائلته 
باإ�شاعة  الأ�شدقاء  وحميط  والكبرية  ال�شغرية 

الت�شامح والتعددية ونبذ التع�شب، موؤكدًا:
اأن اأحد الأ�شدقاء قريب من املعّقدين يعتقد   - 
اأن املعّقدين هي حركة ولي�شت جمرد مكتبة ودار 
الأول  للجيل  و�شادق  حقيقي  امتداد  وهي  ن�شر، 
من املعّقدين الذين كان يجمعهم مقهى اإبراهيم 

يف بغداد.
لنحتِف بالكتاب

متنوع  الثقايف  الو�شط  اأن  موؤكدًا:  حديثه  ويختم 
املن�شور  ا�شرتجع  وقد  قوية،  ن�شر  حركة  وي�شهد 
وعدد  العربية،  الن�شر  دور  بني  مكانته  العراقي 
يف  رئلليلل�للس  �شبب  وهلللم  بلله  ي�شتهان  ل  اللللقلللراء 

ا�شتمرارية املكتبات، ويتابع بالقول: 
- الحتفاء م�شتمر بالكتب و�شرنا ن�شهد �شوارع 
ثقافية على غرار املتنبي يف كثري من املحافظات، 
ف�شًا عن معار�س الكتب الدولية التي ت�شهدها 

بغداد واأربيل �شنويًا.

مكتبة املعّقدين 
الر�شيف املعريف الذي حت�ل اإىل مكتبة

يلتقط روح �لكتب بقلبه، 
كمن يلتقط جوهرة، 
يبحث يف مناجم �لثقافة 
و�الأدب، ليجد �شاّلته، 
ويوؤ�ش�ض مكتبة ت�شم، 
رغم غر�بة ��شمها، مئات 
�لعناوين �لالمعة يف �شماء 
�الإ�شد�ر�ت. "مكتبة 
�ملعّقدين" وموؤ�ش�شها فار�ض 
�لكامل �شيكونان �شيفينا 
يف عددنا هذ�، و�شل�شلتنا 
�ملحّبة ملكتبات �لعر�ق. 

اآية من�ش�ر

فار�س الكامل
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مقداد عبد الر�شا

مبجرد اأن تقرتح فلن تعود تراهم اأبدًا هنا، 
هذا  اأجلللل  مللن  مللدخللراتللي  كللل  �شرفت  لقد 
املكان البائ�س، اأنت تظن اأن لي�شت يل عائلة؟ 
كان باإمكاين الفرار كالآخرين، لو رف�شت اأن 
اأعطي طالبان طفًا ف�شوف ياأخذون ع�شرة، 
لذلك اأوافق اأن ياأخذوا واحدًا فقط من اأجل 

البقية.
يف امللعب يجلبون رجًا وامراأة، واأمام اجلميع 
يرجون املراأة بق�شوة ويقتلون الرجل، يتو�شل 
مع  ليجده  �شهراب  ملكان  النهاية  يف  اأمللري 
من؟ مع عا�شف، ذلك ال�شبي ال�شر�س الذي 
ا�شتبيح ح�شن اأمام عينيه، تكت�شف لعبة اأمري 
يف التخفي، لكنه ي�شر اأن ي�شطحب �شهراب 
معه، حتدث معركة ينهال فيها عا�شف على 
لكن  يقتله،  اأن  يحاول  فيدميه،  �شربًا  اأمري 
ت�شديد  يف  اأبلليلله  طفولة  اىل  يعود  �شهراب 
ويهربان،  عا�شف  عللني  اىل  )امللل�للشلليللادة( 
يعودان اىل الباك�شتان، واأثناء الدخول ي�شع 
املال بيد حار�س احلدود،  ال�شائق مبلغًا من 
مرة  �شهراب  ويختفي  ال�شاة  �شوت  ي�شمع 
اأخرى ويروح اأمري يبحث عنه فيجده منزويًا 
هذا  اىل  عاد  اأنلله  ليخربه  القدمي  البيت  يف 
ياأخذه معه من هنا اىل  اأباه كان  املكان لأن 
اأمري يف ا�شطحاب �شهراب  ال�شاة، ينجح 
وهناك  خللان  رحيم  مللوت  بعد  اأمللريكللا  اىل 
يحاول �شهراب اأن يتاءم مع العامل اجلديد، 
اأمريكا هي  اإنه لأمر غاية يف ال�شعوبة، هل 
يوفرها  التي  الطائرات  اأ�شك، حتى  احللم؟ 
اأمري له ول�شهراب تبدو يف غري �شماء الباد، 

الباد الأ�شل.

يل �شديق اأ�شابه اجلزع من املدينة التي يقيم فيها، فراح يحلم وي�شطر ما يحلم به. بنى مدينة اأخرى غري 
املدينة التي ي�شكن فيها لتكون �شكنه اجلديد مع جمموعة اختارهم بدقة. زرعوا الكثري من الأ�شجار واأحاطوا 
مدينتهم باأ�شاك حتى ليتمكن اأحد من اخرتاقها. بنوا مدار�س جديدة للتعليم. جلبوا املاء وعا�شوا يف هدوء 
ليعكر �شفو حياتهم اأحد. لكن يف اأحد الأيام جاءت عا�شفة قوية اقتلعت مابنوه من بيوت واأ�شجار وكل �شيء، 
لأن مدينتهم تلك مل تكن الأ�شل، لذلك مع اأول هبة ريح امنحت. األ ت�شلح هذه الكلمات اأن تكون فيلمًا مهمًا؟ 

من يدري؟

اأمري  فران�ش�شكو،  �شان  �شقته يف  �شباك  من 
الللذي  خللان  اأمللري  مللع  الهاتف  عللرب  يتحدث 
من  هربًا  الباك�شتان  اإىل  اأفغان�شتان  غللادر 
والد ح�شن،  جحيم طالبان. رحيم خان هو 
الزمن  اللذين عا�شا معا ويف بيت واحد كل 
اجلميل. جاء �شوت رحيم خان واهنًا متعبًا، 
لقد مر الزمن �شريعًا وثقيًا كر�شا�س على 
الباهر  الألللق  ذلك  خوفًا  هرب  اأفغان�شتان. 
وامنحت،  الورقية  الطائرات  األللوان  وبهتت 
الربقع،  خلف  فزعًا  توارين  الب�شتون  ون�شاء 
تغريت الباد، هم طالبان، كل �شيء خا�شع 
الأطفال  وجتنيد  البيوت  واملراقبة،  لل�شك 
والكاب حتر�س املاعب، رحيم خان يطلب 
�شعب،  اأمللر  الباد،  اإىل  يعود  اأن  اأمللري  من 
تعال  الوقت،  من  مت�شع  هناك  ليللزال  لكن 
اأحلم،  اأن  اأريللد  تعال  خللان،  رحيم  له  يقول 
اأفغان�شتان التي نعرفها قد اختفت من على 
الدم،  من  الهرب  ولت�شتطيع  الأر�س  �شطح 
كابول  �للشللوارع  يف  الللزهللور  تتفتح  اأن  اأحلللللم 
يف  كما  املقاهي  يف  تعزف  املو�شيقى  وتعود 
عاليًا يف  الورقية  الطائرات  ال�شابق، وحتلق 
وت�شاهد  كابول  اإىل  تعود  اأن  اأحلم  �شمائنا. 
اأجدك  اأن  اأحلم  اأخرى،  مرة  الطفولة  منبع 

هناك، اأنا بانتظارك. 
ي�شل اأمري اإىل الباك�شتان حيث يعي�س رحيم 
الإرهللاب،  جحيم  من  هربًا  جاء  الذي  خان 
�شار  ملا  والعللتللذار  باملحبة  مفعم  بارتباك 
رحيم  اإىل  اإهللللداء  فيه  كللتللابللًا  اأملللري  يللهللدي 
خلللان، مللن اأجلللل رحلليللم خللان اللللذي اأن�شت 
اأ�شوغها.  كيف  اأدرك  اأن  قبل  لق�ش�شي 

اإىل  معه  خللان  رحيم  ياخذ  اأن  يقرتح  اأمللري 
لتخلو  بنربة  خللان  رحيم  فيجيبه  اأمللريكللا 
تفاوؤلها،  فيك  زرعت  اأمريكا  لعل  وخز:  من 
كيف  اأمري،  على  تنزل  �شاعقة  مات،  ح�شن 
جاء  اأبيك،  بيت  بالبيت،  يعتني  ظل  مللات؟ 
ح�شن  واأمللروا  عنوة  البيت  ودخلوا  طالبان 
اللل�للشللارع  اإىل  �شحلوه  رفلل�للس،  يلللغلللادره،  اأن 
عليه  اأطلقوا  وهناك  الركوع،  على  واأجللربوه 
هرعت  واأردوه،  راأ�شه  موؤخرة  يف  ر�شا�شة 
النار  اأطلقوا  زوجته مل�شاعدته وهي ت�شرخ، 
ال�شعور  الأخرى وخمدت، هل هو  عليها هي 
بالذنب اأم التخل�س منه؟ هل هو الأ�شى على 
تلك الطفولة اأم ن�شيانها؟ هرب رحيم خان 
اإىل الباك�شتان، لكن ح�شن مل تبق منه غري 
�شهراب،  ال�شغري  ابنه  مع  يقف  وهو  �شورة 

ور�شالة منه قبل موته با�شبوع، تقول:
اأمللري  �شيد  الللرحلليللم،  الرحمن  اهلل  )ب�شم 
ناأمل  وزوجتي،  اأنللا  احرتامي  جّل  لك  اأبعث 
كنت  بخري،  واأنللت  الر�شالة  هذه  ت�شلك  اأن 
اأحلم دائمًا باأن اقراأ ر�شالة ت�شل منك واأنت 
يف اأمريكا، اأحاول اأن اأتعلم الإنكليزية، اإنها 
لغة �شعبة على �شخ�س يتهجى لغته الأ�شل، 
الر�شالة  مع  لك  اأرفق  ق�ش�شك،  اأفتقد  اأنا 
طيب  ولد  اإنلله  �شهراب،  ابني  مع  يل  �شورة 
جدًا علمناه اأنا ورحيم خان القراءة والكتابة 
�شهراب؟  اأين  لكن  اأبيه(،  مثل  ليكون  حتى 
هو يف ملجاأ لاأيتام يف كارتيه �شيه، و�شرناه 
لحقًا وهو يرق�س للجماعات الإرهابية التي 
ا�شتحوذت عليه من امللجاأ لأنه هازاري. يعرب 
طالبان  بللزي  متنكرًا  اأفغان�شتان  اإىل  اأمللري 

مب�شاعدة �شائق �شيارة هياأها له رحيم خان، 
خال  ومللن  �للشللهللراب،  عللن  البحث  يف  يجد 
رحلة البحث جند الدمار الذي حل باملدينة، 

املدن.
الإ�شباين  املو�شيقار  وظفها  التي  املو�شيقى   
يف  رائعًا  تناغمًا  اأحدثت  جا�شيا�س  الربتو 
قاتل من خال �شوت  اأنني  الأحللداث،  �شري 
واللوعة غري  احلللزن  يعرب عن  ومن  امللراأة، 
اللحية،  حليق  لأنللله  معلق  رجللل  الللنلل�للشللاء؟ 
اأفغان�شتان  لكن  اأفغان�شتان،  يف  بكم  مرحبًا 
تنطلق  اأن  ممكن  ر�شا�شة  عن  عبارة  الآن 
يف اأية حلظة، رمبا طائ�شة اأو هناك هدف، 
يتحدثان،  اثنان  هناك  اخلاوية  املدينة  يف 
حتى  الأخللرى  �شاقه  يبيع  اأن  يريد  اأحدهما 
ولو  لأطفاله،  عي�س  لقمة  توفري  من  يتمكن 
حللللني، رائللحللة اللللديلللزل تللعللم املللكللان حيث 
)املللولللد(،  خللال  من  اإل  للكهرباء  لوجللود 
بع�س املدن تت�شابه يف املحنة، لقد حلت تلك 
كابول  الطيب،  اخلبز  رائحة  بدل  الرائحة 
مل تعد كما كانت، لي�شمحون لك باأن تكون 
من  الكثري  اأمللري  ي�شاهد  امللجاأ  يف  اإن�شانًا، 
امللجاأ  �شاحب  على  كثريًا  ينفعل  الأطللفللال، 
اىل  اأكللرث  اأو  طفًا  مللرة  كللل  يف  ي�شلم  لأنلله 
طالبان، اأحد الطالبان يرتدد مرة اأو مرتني 
الأملللوال،  من  الكثري  معه  يجلب  ال�شهر  يف 

عادة ياأخذ بنتًا، 
وهل ت�شمح اأنت بذلك؟
ماخليار الذي اأمامي؟ 

بهوؤلء  تعتني  اأن  وظيفتك  هنا،  املدير  اأنت 
الأطفال،

لأجلك اأفعلها األف مرة

هال �شينما
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�لعنو�ن زيونه �شارع �لربيعي مول بيانو
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 2000 من  اأكرث  باإدخالها  الأوائللل  �شركة  تتميز 
املوديات  اأحللدث  من  العراقية  لل�شوق  موديل 
ت�شنيع احللي  ويتم  العاملية  املنا�شئ  اأرقى  ومن 

املا�شية وتركيب املا�س خارج العراق.
حدثنا  ون�شاطها  ال�شركة  على  اأكللرث  وللتعرف 
مديرها ال�شيد مالك �شبيح العكيلي قائًا: نحن 
نفتخر باأن �شركة الأوائل لها الريادة يف اإدخال 
خدمة  وتقدمي  به  واملتاجرة  العراق  اإىل  املا�س 

لزبائنها قبل البيع وبعده. 
�شركة الأوائل متخ�ش�شة ببيع الذهب اإىل جانب 
باإدخالها قطعًا مميزة  وال�شركة تفردت  املا�س، 
املوديات  اأحدث  واإدخللال  العراقية  ال�شوق  اإىل 
ما،  نوعًا  رخي�شة  تناف�شية  باأ�شعار  �شهر  كل 
اأي�شًا  توجد  كما  �للشللراوؤهللا،  زبللون  اأي  مبللقللدرة 
الدولرات ولكل قطعة  اآلف  اأ�شعارها  تبلغ  قطع 

خ�شائ�شها ووزنها و�شعرها.
تركيا  يف  املا�س  من  منتجاتها  ال�شركة  ت�شمم 
امل�شتخدم  واملا�س  اأي�شًا،  هناك  الرتكيب  ويتم 
ي�شتورد  ل  املا�س  وحجر  بلجيكا،  من  احللي  يف 
كاأحجار "فرط" للعراق بل يتم ا�شترياده كحجر 

وتتم �شياغته وتركيبه يف تركيا.
وعليها  الأوروبلليللة،  املللوديللات  ال�شركة  وتعتمد 
اإقبال كبري من قبل الزبائن، وكل قطعة لها رقم 
اأي�شًا  ويوجد موظفون خمت�شون  وقيا�س  خا�س 

ب�شرح خ�شائ�س كل قطعة للزبون. 
موديل  اأي  نفاد  حللال  يف  الأوائللللل  �شركة  تقوم 
بللطلللللب نللفلل�للس امللللوديلللل حلل�للشللب رغللبللة الللزبللون، 
ذوقه،  ح�شب  للزبون  موديل  ت�شميم  وبالإمكان 
وتعطي ال�شركة �شهادة مع كل قطعة توجد فيها 

خ�شائ�شها من وزن وو�شوح ولون ونوع القطع.
القطعة  �شراء  لزبائنها  الأوائللل  �شركة  وت�شمن 

اإذا ما اأرادوا بيعها اأو تبديلها القطعة باأخرى.
بدايه  قائًا:  املفو�س  املدير  حدثنا  املا�س  وعن 
كلمة املا�س م�شتقة من الكلمة اليونانية القدمية 
واملا�س  ال�شابة،  وتعني   )ADAMAS(
هو اأق�شى مادة �شلبة عرفها الإن�شان، وهو معدن 
اأ�شكاًل  ويتخذ  تكعيبي  بلوري  تركيب  ذو  طبيعي 
م�شاعفة لذلك البناء التكعيبي، فهو يتكون من 
واحلللرارة  ال�شغط  حتت  فقط  الكربون  عن�شر 
العاليتني وبظروف غري معروفة يف داخل الكرة 

الأر�شية وتخرج عند حدوث انفجارات بركانية.
الأ�شا�شي  املكون  هو  الكربون  اأن  من  وبالرغم   
اأن كًا منهما يختلف عن  اإل  للغرانيت والفحم 
ناجم  غري  الختاف  وهذا  كبري،  ب�شكل  الآخر 
عن الرتكيب الذري واإمنا ب�شبب ال�شبكة البلورية 
اإىل هذا  ال�شبكة  يوؤدي الختاف يف تركيب  اإذ 

الفرق.
* ما خ�شائ�س املا�س املادية ومعايري اجلودة؟

�شحرية  خلل�للشللائلل�للس  علللللى  امللللا�لللس  يللحللتللوي   -
وهناك  عاجية،  واأيلل�للشللًا  وخيالية  اأ�شطورية 
مقيا�س  اإنلل�للشللاء  مت  اإذ  املللا�للس،  جللللودة  معايري 
املعهد  بوا�شطة  املللا�للس  اأحللجللار  جللودة  لتحديد 
الأمريكي لعلم الأحجار، تعتمد على تقييم املا�س 

وهي كالتي:
اأو  اللون  عللدمي  �شفافًا  اإمللا  ويكون  اللون  اأوًل: 

الطيف،  األللوان  درجللات  بجميع  ويوجد  اأبي�س، 
 )D( يبداأ من مقيا�س  على  املا�س  تقييم  ويتم 
مدى  بتحديد  يقوم  املقيا�س  هللذا   ،)Y( اإىل 
كثافة الألوان اإذ اأن )D( ي�شري اإىل اأن احلجر 

عدمي اللون �شفاف.
اللون  من  داكنة  درجللة  اإىل  ي�شري   )Y( بينما 

الأ�شفر او الأ�شفر املائل اإىل البني.
اأما )Z( فهو قد ي�شتخدم اأحيانًا لاإ�شارة اإىل 

اأن احلجر من النوعية الفاخرة.
اإذ  ثانيًا: القطع هو �شكل املا�س واأ�شلوب قطعه، 
يك�شبه مظهرًا مميزًا  لأنه  القطع مهم جدًا  اأن 
متهيدًا ل�شتخدامه كحجر كرمي اأو اإ�شافته اإىل 

املجوهرات والأك�ش�شوارات.
عليه  يطلق  ما  هو  املا�س  قطع  اأ�شاليب  اأف�شل 
القطع الرائع، اإذ يعمل هذا الأ�شلوب على اإبراز 
�شورة  باأف�شل  املا�شة  يف  الللربيللق  خ�شائ�س 

ممكنة.
مدى  تقييم  يتم  اإذ  والو�شوح،  النقاء  وثالثًا: 
و�شوح اأحجار املا�س ا�شتنادًا اإىل مدى ماحظة 

العيوب وال�شوائب املوجودة يف احلجر.
حجم  قيا�س  ويتم  بالقرياط،  الللوزن  واأخلللريًا: 
 ،)ct( لها  يرمز  التي  القرياط  بوحدة  املا�س 
القرياط الواحد ي�شاوي )0.2 جرام( ما يعادل 

)0.007 اأون�شة( .
اأجل  من  ا�شتخدامه  يتم  اآخللر  مقيا�س  ويوجد 
قيا�س حجم اأحجار املا�س ال�شغرية يطلق عليه 
نقطة القيا�س ويرمز له )pt(، وكل نقطة على 

هذا املقيا�س متثل 1% من القرياط.

�شركة
 الأوائل
 للما�س

تعد �شركة �الو�ئل من �ل�شركات �لر�ئدة يف 
جتارة �الأحجار �لكرمية و�ملعادن �لنفي�شة، 

وكانت من �أو�ئل �ل�شركات �لتي �أدخلت 
جتارة �ملا�ض �إىل �لعر�ق، وهي من �ل�شركات 

�ملعتمدة و�ملعروفة و�ملوثوقة.

مالك �شبيح �لعكيلي
مدير �شركة �الو�ئل
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مذ كان �لليل لياًل، و�لعمر م�شتقيمًا مثل كذبة، كانت "نادية لطفي" .. 
�ملر�أة �لتي �شّنت رماح �أحالمنا.. ب�شوتها �ليحفر يف �لذكرة حتى �شهيل 
هذي �للحظة، زرعت �لفتنة يف ثيابنا �لبي�ض... حملتنا �إىل �ل�شهر لرنى  
�شماو�تنا  يف  عينيها  جنمة  ونن�شر  �لفاقد�ت..  كما  ونبكي  "�خلطايا".. 
�لطفلة... كانت نادية لطفي �أمومتنا يف �حلب، و�إمامنا يف �لغر�م، 
و�أيقونة �لطفوالت �لذ�هله يف ترف جمالها... كيف لهذي �لنجمة �أن 
تخبو... كيف الأعمارنا �أن ت�شتقيم دومنا نادية لطفي فيها؟...

اأحمد هاتف

الفرعونة  الأ�للشللتللاذة..  رحلليللل  قلللراأت خللرب 
ال�شا�شة  وامراأة  الع�شور..  الأجمل على مر 
هذه  اأبكتني  نللعللم..  جللللدًا...  ال�شتثنائية 
عمري  مللن  جرفتني  ّطلتها،  يف  اخلللطللرية 
الطفل اإىل عمري العاق، واأخذتني بعيدًا اإىل 
"عدو  و  ال�شجرة"..  فوق  "اأبي  اإىل  اأيامها، 
ال�شوق"...  و"ق�شر  املراأة" و"اخلطايا"... 
حمفوظ،  جنيب  قللراءة  اإىل  بوابتي  وكانت 
عبد  اإحلل�للشللان  اإىل  الللتللعللرف  يف  وملللراآتلللي 
القدو�س.. و�شغفي ب�شادي عبد ال�شام.. مل 
اإىل �شيخوخة نادية...  اأنظر  اأن  اأتقبل يومًا 
مل اأتقبل �شوى �شوتها املتخم باخلوف والتبغ 
الكثري من  كانت هناك  والذكريات... رمبا 
ر�شتم،  هند  كانت  نعم...  لطفي...  نادية 
ورمبا  �شادية،  وكانت  ال�شحكة..  �شاحرة 
زبلليللدة ثللللروت، ورمبلللا �للشللبللاح اجلللزائللري، 
لطفي ظلت  نللاديللة  لكن  ورمبلللا..  ورمبلللا... 
ال�شيقة،  ليالينا  يف  بال�شوء  املتخم  القمر 
ون�شعها  كالأدعية،  �شورتها،  نللتللداول  كنا 
القلقة،... ل  تنا لتحر�س منامتنا  اأ�شرَّ قرب 
ال�شينما،  يف  لطفي  نادية  راأيللت  اأين  اأتذكر 
لكني  بكثري،  ع�شري  �شبق  ع�شرها  لأن 
مع  اأخبارها،  واأتابع  بقدميها،  اأت�شبع  كنت 
وال�شبكة،  املللوعللد،  يف  �شربية  بديع  حممد 
التي  الذهبي  الع�شر  جمللات  وال�شياد، 
كانت "الإنرتنت البطيء لأعمارنا"... حتى 
الآن اأرى نادية لطفي بالأ�شود والأبي�س.. ل 
روؤيتها  اعتدت  لأين  امللونة،  �شورتها  اأتقبل 
باألف  تبزغ  القدمية،  ال�شينما  يف  هناك.. 
كانت  م�شنوع،  وغري  بعد،  معدل  غري  لون 
تتفوق  كيف  لرتينا  والأبي�س  بالأ�شود  تظهر 
املخيلة على التلوين، كانت براءاتنا تظهرها 
قدر  �شّدتني  امللراأة  اأن  اأتذكر  ل  لون،  باألف 
هذه ال�شيدة.. تلك الأربعينية يف "الأقمر".. 

فيما  كثريًا  �شّدين  الللذي  الفيلم  كان  ورمبللا 
واأتابعها،  ال�شينما،  افهم  بللداأت  حني  بعد، 
معهد  لدخويل  حت�شريًا  مناهجها،  واأقلللراأ 
"الأقمر" بدت نادية  الفنون اجلميلة... يف 
لطفي امراأة اأخرى، عمرًا نادرًا يف املخيلة، 
بال  واأيقونة مل تطراأ على  ون�شجًا م�شتهى، 
يف  ع�شقناها  كما  فع�شقناها...  احللللللم... 
كاأ�شها  ع�شقنا  كما  ال�شجرة"،  فوق  "اأبي 
و�شيجارتها، و�شراويلها التي ماتزال عنوانًا 
اأبدًا  تك  مل  لطفي  نادية  لاأناقة...  باذخًا 
بالندى  لّفنا  عللمللرًا  كانت  ممثلة..  جمللرد 
والن�شج...  والأحلللام،  واجلللمللال،  وال�شعر 
اأن العمر  اأيقّنا معه  كانت كتابًا يف الوعي،  
يبعرثها  اأغنية  لللَّ  وظمِ وكتابًا  وكاأ�شًا  امللراأة 
لقد  مللاطللرة....  م�شاءات  يف  احلليم  عبد 
األف  ت�شاطر  التي  ب�شحكتها  معها،  كربنا 
تبزغ  حني  والتي  املطر،  بدلة  ترتدي  �شماء 
الذي  الفيزياء  در�للس  يف  ال�شطور  لها  تهتز 
يكتب  مل  منا  مللن  مللنلله...  الللهللرب  يتوجب 
ا�شمها يف دفاتره املدر�شية، من منا مل يحلم 
بها حبيبة.. من منا ا�شتطاع الهرب من هذا 

الظل الف�شي الداهم...؟ 
اأ�شاتذة فيه..  الأ�شتاذة.. يف زمن ل  رحلت 
جللاوزت  التي  املللراأة  لطفي..  نادية  وبقيت 
حني  املعنى  راأ�للس  دار  حتى  بكثري،  الأنللوثللة 
التي مل  نادية لطفي..  مّرت عليه... رحلت 
واأ�شقطنا  لطفي..  نادية  اإل  ا�شمها  نللدرك 
عن عمد ا�شمها احلقيقي.. اأ�شقطنا لهجتها 
رت كثريًا بن�شجها، بعد اأن كانت  التي مت�شّ
بطريقة  امل�شرية  تتحدث  فاتنة،  برن�ش�شًا 
لطفي  نادية  رحلت  العايل..  ال�شّلم  اأهللايل 
ياأويها  يعد  مل  التي  طفولتنا  معها  ورحلت 
نادية  وداعلللا  برن�ش�س...  وداعللللًا  اأحللللد... 

لطفي.. وداعًا يا "اأ�شتاذة"..

وداع "الأ�شتاذة" يف



ما �أن تدخل منطقة �جلادرية يف 
�لعا�شمة بغد�د وبالتحديد قرب 
فندق بابل، حتى ي�شدَّ �نتباهك 
مبنى غريبًا يف ت�شميمه بالرغم 
من عدم �كتماله حتى �الآن، فتارة 
تر�ه على �شكل زقورة �أور، وتارة 
�أخرى قد تخال ت�شميمه �أقرب 
للمدر�شة �مل�شتن�شرية، وعند 
دخولك حميط هذ� �ل�شرح، 
تتفاجاأ ب�شخامة هذه �لبناية 
�لتي �رتكزت و�شط �ملبان 
و�لبيوت، جعلت من �لزميل يو�شف 
مهدي ال يكّف عن �لتقاط �ل�شور 
بعد�شته منذ دخولنا �ملبنى حتى 
خرجنا منه.

  

ذوالفقار ي��شف
ت�ش�ير - ي��شف مهدي

ال�شرح الأعلى والأجمل 
يف العراق

البنك املركزي
معّلقة زها حديد الأوىل يف بلدها   
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الأحلللدث  اجلللديللد  املللركللزي  البنك  مبنى  ُيللعللدُّ 
مع  التعاقد  مّت  اأن  بعد  الللعللراق،  يف  والأعلللللى 
املعمارية العراقية الراحلة زها حديد لت�شميمه، 
اأول ت�شميم يرى النور لها يف بلدها ومن  وُيعدُّ 
فقد  الآذرية"،  عاليف  "حيدر  �شركة  تنفيذ 
تزّينت �شماء بغداد بهذا ال�شرح املمّيز، لكّنه ل 
يزال قيد الإن�شاء ومبعدل طابقني يف كّل �شهر، 
لي�شبح بعد اكتماله اأعلى برج يف العراق، ُموؤلَّفا 
م�شتوى  عن  مرتًا   172 وبارتفاع  طابقًا   37 من 
مكاتب،  املبنى  يت�شّمن  حيث  الأر�لللس،  �شطح 
للللللمللوؤمتللرات،  واأخللللرى  لاجتماعات  وقللاعللات 
ون�شبًا  والللذهللب،  للعملة  وخللزائللن  ومللتللحللفللًا، 

تذكاريًا للمعمارية زها حديد تكرميًا لها.
املباين امل�شتدامة

املهند�س يا�شر �شام اأحد اأرباب العمل يحّدثنا 
 ،200٩ العام  يف  كفكرة  امل�شروع  "بداأ  ويقول: 
باأنَّ البنك املركزي بحاجة  وكان ال�شبب حينها 
اإىل مبنى جديد عو�شًا عن املبنى املوجود حاليًا 
ُبني  م�شتدام  مبنى  فاأحدث  الر�شيد،  �شارع  يف 
منذ العام  1٩84، واملق�شود بالأبنية امل�شتدامة 
هي التي حتتوي على طرق متطورة من اجلوانب 
البيانات،   ومراكز  الأموال  خزن  وطرق  الأمنية 

واحلا�شلة على �شهادة برمي بال�شتدامة، اإ�شافة 
و�شديقة  الطاقة  ا�شتخدام  مللن  التقليل  اإىل 
للبيئة، فقد مّت التوجه حينها نحو اأف�شل خيار يف 
العامل، ال وهي املعمارية العراقية الراحلة زها 
متتلك  فهي  عراقية  كونها  عن  وف�شًا  حديد، 
مكاتب الت�شميم الكربى يف العامل من اجلانب 
مكتبها  مع  تعامل  هناك  كللان  بينما  املعماري، 
بت�شميم املتحف العراقي ومبنى الربملان وبع�س 
اجلامعات العراقية، ال اأنَّها مل تنفذ على اأر�س 
من  كفكرة  البداية  يف  اقللرتح  قد  وكللان  الواقع، 
�شنان  الأ�شتاذ  راأ�شها  وعلى  البنك  اإدارة  قبل 

ال�شبيبي مدير البنك املركزي �شابقًا".
مرحلة الت�شاميم

هناك  كانت  البداية  "يف  �شام  الأ�شتاذ  يو�شح 
كبنك  البناية  ومتطلبات  التح�شريات  مرحلة 
م�شابهة  وملل�للشللاريللع  اأمللثلللللة  ودرا�لللشلللة  مللركللزي، 
الثانية  املللرحلللللة  اأملللا  ومتطلباتها،  وتكلفتها 
مع  مفاو�شات  وعمل  الت�شاميم  مرحلة  فهي 
وتوقيع  الت�شاميم،  عقد  على  حديد  زها  مكتب 
املكاتب  اأملللا   ،2012 الللعللام  بللدايللة  يف  الللعللقللد 
مكتبًا   12 مللع  الللتللعللامللل  فللجللرى  ال�للشللتلل�للشللاريللة 
ذلك  وكللل  لندن،  يف  مواقعها  اأغلب  ا�شت�شاريًا 
والكهرباء  الأمللن  كمكاتب  زها،  تو�شيات  حتت 
من  وغريها  والتكنولوجيا  والبناء  وامليكانيك 
ومنللاذج  مبللراحللل  والعمل  الت�شميم،  جللوانللب 
وبعدها  الأولية  الت�شاميم  وتطوير  بريطانية، 

الوثائق  وهي  الأخللرية  املرحلة  اإىل  التف�شيلية 
املنّفذة،  وال�شركات  املقاولني  اإىل  تطلقها  التي 
العام 2015 وامل�شادقة  العملية  اإكمال هذه  ومت 
العمل  كللان  الأثللنللاء  هللذه  ويف  الت�شاميم،  على 
م�شتمرًا يوميًا من قبل كوادرنا، لكون التفا�شيل 

كثرية ول تقبل التاأخري".
عق�د الفيديك

مكتب  مع  العقد  انتهى  اأن  "بعد  �شام  ي�شيف 
ت�شميم  عقد  هو  معها  العقد  لكون  حديد  زها 
ا�شت�شارية  مكاتب  دعللوة  نحو  توّجهنا  فقط، 
د ل توجد لدينا كوادر  لاإ�شراف، وكم�شروع معقَّ
ب�شبب  وذلك  عليه،  الإ�شراف  باإمكانها  حملية 
انقطاع العراق عن امل�شاريع العاملية، اأما الدعوة 
العقد  ح�شا�شية  ب�شبب  تعقيدًا  اأكلللرث  فكانت 
عقد  فهو  الآخللر  التعقيد  اأمللا  حكوميًا،  ولكونه 
ت�شاميم املعمارية كملكية فكرية و�شرورة عدم 

التَّاعب فيه". 
الإحالة  مرحلة  "بداأت  يا�شر  املهند�س  يللردف 
اإعداد  اإذ قامت على  على ال�شركة ال�شت�شارية، 
اإعلللداد  واكللتللمللل  واملناق�شة،  املللقللاولللة  �للشللروط 
مّرة  ل  لأوَّ التعامل  وح�شل  دويل  عقد  منللوذج 
مع ال�شركات الجنبية، وك�شيغة دولية متعارف 
عليها وهي عقود )فدك( كم�شوؤوليات ا�شت�شارية 
جميع  حقوق  واإعطاء  اخلافات،  يف  والتحكيم 
ال�شركات  دخلللول  �شّجع  مللا  وهلللذا  الأطلللللراف، 

الجنبية للعراق 
د اأو  وتنفيذها لبناية البنك املركزي من غري تردُّ
خوف من الأو�شاع اأو عدم اللتزام باحلقوق". 

حتديات
مدير  جللواد  اإخللا�للس  اأقلللدم  مهند�شني  رئي�س 
العراقي  املركزي  البنك  يف  امل�شروعات  ق�شم 
ُثنا عن حجم مراحل البناء وتقول: "هناك  حُتدِّ
حتدي  �شمنها  ومللن  التنفيذ  رافللقللت  حتللديللات 
من  الأبنية  بها  حتيط  التي  املحدودة  امل�شاحة 
جنذب  اأن  ا�شتطعنا  هللذا  ومللع  جوانبها،  كللّل 
�شركات  اأنَّها  من  وبالرغم  املهتمة،  ال�شركات 
اخلللربات  مللزج  يف  فللائللدة  لها  اأن  ال  اأجنبية 
عملية  ومّتْت  املبنى،  هذا  واكت�شابها عن طريق 
عاملية،  �شركات   4 طريق  عن  الأوىل  التاأهيل 
وعللمللل مللوؤمتللر وتللقللدمي الإيلل�للشللاحللات مللن قبل 
يف  العطاءات  ت�شلُّم  وعند  العراقية،  ال�شركات 
العام 201٦ قامت جلنة مو�شعة من قبل البنك 
املركزي مع ال�شركات ال�شت�شارية ب�شبب حجم 

اإذ  املناق�شة،  لهذه  ال�شخمة  الوثائق  وكمية 
والوثائق،  بالبيانات  ُملئْت  كاملة  غرفة  توجد 
ال�شرتالية  ال�شت�شارية  ال�شركة  مع  وبالتعاون 
الفني  التحليل  انتهت عملية  املهند�شني،  وفريق 

للعطاء واختيار ال�شركة".
على  "ح�شلنا  قائلة:  اإخا�س  املهند�شة  وبّينت 
ال  مبدئية،  كموافقة  الإحللالللة  على  امل�شادقة 
التاأخري �شنة كاملة ب�شبب  اأنَّه ح�شل 
الوزراء  جمل�س  موافقة  ا�شتح�شال 
ودخوله  �شاحيته،  من  املبلغ  لكون 
اقت�شادية،  جلنة  عمل  �شمن  من 
ميزانية  اأنَّ  مللن  الللرغللم  وعلللللى 
البنك م�شتقلة عن الدولة، ال اأنَّ 
اأ�شعار النفط املنخف�شة يف زمن 
العبادي  حيدر  اللللوزراء  رئي�س 
تزامنا مع معاركنا �شد تنظيم 
تلك  فكانت  الرهابي،  داع�س 
الظروف ال�شبب يف تاأخريها، 
لنا  كلللانلللت  كللبللنللك  ولللكللّنللنللا 
التاأخري  اأنَّ  ومع  اجلاهزية، 
ال�شركات  مع  م�شاكل  �شّبب 
تخطينا  اأّنللنللا  ال  املللنللفللذة، 

هذه العقبات بدون اأي تبعات مالية وقانونية".
الزق�رة واملدر�شة امل�شتن�شرية

الدكتور �شامر �شعدي ح�شني اخت�شا�س هند�شة 
"مّت  اإن�شاءات يحّدثنا عن بداية التنفيذ ويقول: 
ال�شركة  قبل  من   ،2018 عام  بداية  يف  التنفيذ 
 ،)Daax Construction(الآذرية
الأر�للس؛  حتت  �شراديب  ثاثة  بناء  مّت  وحاليا 
الللثللالللث مللنللهللا قلللد اكللتللمللل متلللاملللًا ومبلل�للشللاحللة 
فم�شاحتهما  واللللثلللاين  ل  الأوَّ اأمللللا  حملللللدودة، 
الأر�للس  م�شاحة  تغطيان  لكونهما  ًا  جللدَّ �شخمة 
فلللوق م�شتوى  الللتللي  الللطللوابللق  اأمللللا  بللاأكللملللللهللا، 
منها،  ٦ طوابق  الآن  اأكملت حتى  فقد  الأر�للس، 
الللربج،  بناء  هللو  وال�شعبة  احلللرجللة  واملللرحلللللة 
مرتًا،   172 البناية  ارتفاع  اأّن  من  الرغم  وعلى 
اأن الختاف يف الطوابق من حيث الرتفاع  ال 
عمله،  ح�شب  وكًا  اآخر،  اإىل  طابق  من  يختلف 
اإ�شافة  طابقًا،   35 الربج  اإكمال  عند  و�شيكون 
م�شتوى  حتت  تكون  التي  الثاثة  الطوابق  اإىل 

الأر�س، وهذا ما يجعلها اأعلى بناية يف العراق، 
ومن مميزاتها الأخرى باأنَّها من املباين املقاومة 
لانفجار والزلزل، وعمرها الفرتا�شي م�شّمم 
احلديد،  ربللط  طللرق  اأمللا  ال�شنوات،  مئات  اإىل 
وطرق امليان، هو التحدي يف البناء الإن�شائي، 
اإذ اإنَّ اأغلب البنايات تبنى على النظام الهرمي، 
ال اأنَّه يف حالة هذا امل�شروع قد قلب الهرم وهذا 

الأمر يجعله 
ا�شتوحت  فقد  التنفيذ،  ناحية  من  �شعوبة  اأكرث 
املعمارية زها حديد �شكل البناية من عّدة �شروح 
عراقية كاأمثال الزقورة واملدر�شة امل�شتن�شرية، 
ال اأن الت�شميم قد يختلف من ناظر اإىل اآخر، 
املعمارية  توجه  ب�شبب  ممّيزًا،  يجعله  ما  وهذا 
هناك  و�شتكون  ت�شاميمها،  يف  التقليدي  غري 
املدرجات  يف  وحدائق  البناية،  اأعلى  يف  حدائق 

وهذا ما يقّربها اإىل هيئة اجلنائن املعلقة".
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اأع�ام وثالثة  مهند�س   100

وكلفة  �شخامة  ب�شبب  �شعدي"اأّنه  ي�شيف 
بع�س  من  العراقيل  بع�س  هناك  �شارت  املبنى 
الأملللور  هللذه  مبثل  املخت�شني  غللري  امللل�للشللوؤولللني 
املهمة، فمرحلة الت�شاميم فقط مت العمل عليها 
لندن وملدة  ا�شت�شاري يف  من قبل 100 مهند�س 
املتواجد  الفريق  عدا  ما  متتالية،  �شنوات  ثاث 
علمي  ومع  معها،  التعاقد  مّت  التي  واملكاتب  هنا 
وزمائي مبحاور الت�شاميم ل ا�شتطيع اأن اأ�شرح 
لله ل  ي�شبه اأي مبنى  كل �شيء يف يوم واحللد، لأنَّ
متداول،  ولي�س  تخ�ش�شيا  لكونه  البلد  يف  اآخر 
بنك  بناية  لديها  تللوجللد  الللعللامل  يف  دوللللة  وكللل 
"�شُيعدُّ  الدكتور  ويوؤكد  فقط".  واحللد  مركزي 
املبنى واجهة للعا�شمة، فوجود مثل هكذا بناية 
جميلة �شتربز وجه بغداد و�شتعطي �شورة اأجمل 
ب�شورة  العمل  الللوزارات على  باقي  لها، وحتّفز 
م�شابهة، والغريب يف الأمر اأن هناك �شخ�شيات 
املربع يف  �شعر مرت  يقارنوا  اأن  احلّد  بهم  و�شل 
ُكلفًا  هناك  واأنَّ  عادية،  بناية  مب�شاحة  بنائها 
التعاقد  ح�شل  �شركة  بها  �س  تتخ�شّ تخمينية 
معها وهي �شركة )ايكوم( التي من �شمن عملها 
تو�شيح وعمل الكلف التخمينية، وهذه الُكلف ل 
وح�شابها  وم�شاحتها  الأر�للس  روؤيللة  مبجرد  تعّد 
عن طريق اأجهزة احلا�شوب، اإذ مّتْت عن طريق 
درا�شة البنى التحتية من قبل املقاولني لأكرث من 
مقاول  فلكّل  العطاءات،  هللذه  لتقدمي  اأ�شهر   5
من  التاأييد  جللرى  هللذا  ومللع  ا�شت�شاري،  كللادر 
رئي�س  املوؤيدين  �شمن  ومن  النواب،  بع�س  قبل 
الوزراء ال�شابق حيدر العبادي، على الرغم من 

ف الذي طال البلد اآنذاك". التَّق�شُّ
اكت�شاب اخلربات

بينما بداأت مامح هيكل مبنى البنك املركزي 
�شعر  اإىل �شخامة  النواب  بع�س  اأ�شار  بالظهور 
البنك  اإدارة  واُتللهللمللت  للبناء،  امللللربم  العقد 
بالف�شاد املايل، و�شحت لنا  املهند�شة املعمارية 
"اإن الكلفة  ر�شا حمي يا�س هذا الأمر، وقالت: 
حتّددت  كلفة  هي  الإعللام  و�شائل  بينتها  التي 
من قبل �شركات خمت�شة يف الكلف التخمينية، 
من   %5 بن�شبة  تخفي�س  ا�شتح�شال  جرى  فقد 
مبلغ العطاء بعد موافقة جمل�س الوزراء، اإذ كان 
الكلفة  اأما  دولر،  مليون   773 هو  الإحالة  مبلغ 

دْت مببلغ 800 مليون دولر،  التخمينية فقد ُحدِّ
اإىل  اإ�شافة  بالكامل،  ومعداتها  البناية  ت�شمل 
الكلفة هو حمطة  يدخل من �شمن  اآخر  تعديل 
امل�شخة  ولأنَّ  بغداد،  لأمانة  التابع  املياه  �شخ 
البنك،  بناية  م�شاحة  من  مهما  مكانا  ت�شتغل 
وبناء  اآخللر  مكان  اإىل  امل�شخة  هذه  نقل  �شيتم 
التكلفة،  �شمن  مللن  وحديثة  جللديللدة  م�شخة 
واأي�شًا ال�شيانة والت�شغيل ملدة ثاث �شنوات". 
العمالة  ن�شبة  "اأن  ر�للشللا  املهند�شة  ت�شيف 
الكوادر  من  الرغم  على   ،%42 هي  العراقية 
الجنبية املوجودة، ومهما كانت الأو�شاع متقلبة 
يف البلد، ال اأن عملنا م�شتمر على قدم و�شاق"، 
حملية  اأغلبها  الن�شائية  امللللواد  "اأنَّ  مبينة 
وحتى  والللرمللل  واحللل�للشللو  كللاحلللديللد  ال�شنع، 
م�شاحة  هي  مربع  األللف   250 فن�شبة  املكائن، 
من  العراقية  العاملة  الأيللدي  بها  ت�شتغل  كبرية 
املجال  فتح  ما  وهذا  املتطلبة،  اجلوانب  جميع 
اأمام اكت�شاب اخلربات وت�شغيل الأيدي العاملة 
يف البلد، وعلى هذا ال�شياق �شوف يكتمل املبنى 
باإذن اهلل العام 2022، و�شيكون عند ح�شن ظن 
جمال  يف  فللارقللة  عامة  �شيكون  للله  لأنَّ ال�شعب 
لأمواله  ا�شتثمار  فهو  اآخللر  جانب  ومللن  البناء 
كبناية  الللبلللللد  هلللذا  تللخللدم  �شحيحة  بلل�للشللورة 

�شيادية". 
�شاروخ قرب البناية

حتّدثنا  اأحللمللد  اآلء  العمل  رب  ممثلني  اأحللد   
"حني  مو�شحة:  واجهتهم؛  التي  العقبات  عن 
اأثناء  وبالتحديد  بالتنفيذ  املبا�شر  يف  بللداأنللا 

عمل ال�شفت امل�شائي، �شقط �شاروخ عند عمل 
اإحدى ال�شركات الفرن�شية، اإذ اإن لهذه ال�شركة 
للعاملني  الأمللنللي  باجلانب  �شارمة  تعليمات 
لديها، حيث �شقط ال�شاروخ يف مركز البناية، 
عملية  اأنَّ  ال  انفجاره  عللدم  من  الرغم  وعلى 
اأ�شاب  الذي  الهلع  ب�شبب  اأجريْت  قد  الإخللاء 
باأعمالها  ا�شتمرت  ال�شركة  لكن  العمل،  كوادر 
بعد انت�شال ال�شاروخ بعد اأربع �شاعات من قبل 
فرق الدفاع املدين وبعد اأن نفذ يف الأر�س بعمق 

مرتين ون�شف".
تاأهيل متنزهات

بتنفيذ  املبا�شرة  اإىل  "بالإ�شافة  اآلء  ت�شيف 
مّتت  معها،  املتعاقد  ال�شركة  قبل  من  امل�شروع 
اجلادرية  منطقة  يف  متنزهني  تاأهيل  عملية 
ال�شركة  عليهم  اإطلعت  قد  كانت   ،٩13 ملحلة 
املحيطة  لللاأمللاكللن  مراقبتها  اأثللنللاء  الآذريللللة 
الكلفة  �شمن  من  ياأتي  التاأهيل  وهذا  باملبنى، 
فقد  اأخللرى،  اإ�شافية  تكاليف  وبللدون  ال�شاملة 
والألللعللاب  املحيطة  الأ�للشلليللجللة  بللو�للشللع  قللامللت 
الإنللارة  واإ�شافة  فيه،  الأ�شجار  بع�س  وزراعللة 
ختاما  امللون".  بللالللبللاط  اأر�للشلليللتلله  ومتللهلليللد 
�شببان  ال�شامخ  ال�شرح  بهذا  اأ�شعدنا  ما  نقول 
وجوده  وجمالية  و�شحر  غرابة  اأولهما  مهمان، 
زها  العراقية  ب�شمة  كونه  وثانيهما  بغداد،  يف 
و�شتظل  بت�شاميمها  العامل  اأذهلت  التي  حديد 
خالدة يف ذاكرة التاريخ والإبداع و�شط عا�شمة 
الدنيا وال�شام، ن�شتمتع ونتباهى بها وبه جيًا 

بعد جيل.

جمعة الالمي 

ذاكرة امل�شتقبل
�ُشّرُة منطقة ال�شّر ...! 

ال�شنة  اأيلللام  لأواخللللر  يت�شوقون  والللنللا�للس  قللالللت، 
اأجد  فلعّلي  �شاحبي  اأق�شُد   " احلالية:  امليادية 
عنده زادًا غري هذا الذي ُيقبل عليه املت�شوقون من 
م�شرب وماأكل". راقت يل فكرتي، فحزمُت زّوادتي 
الليلة،  تلك  ال�شاحل يف  اإىل عري�شه عند  وتوجهت 
ف�شاهدت  نللريانلله،  ا�للشللرتوحللت  للليللال.  ثللاث  قبل 
ن�شيده،  بدل  ن�شيجه  و�شمعت  �شوته،  بدل  كلماته 

وكان الليل يدنيني من اأنني: 
رهانًا  معُه  اأعقد  حتى  يريد،  من  كللّل  فلياأتمِ   "
ات�شل  اإن  اللللروح،  فيه  تللدب  ال�شوان  حجر  اإن   .

مبولي" .
"يا لك من  يللوم:   للورد، ذات  اأقللول  اأخللذُت  ولقد 
م�شتب�شٍر �شاحك ! فقال يل الورد: األ�شت تعلم لأي 
�شبب اأ�شحك ؟ اإن خيال مليكي اجلميل تب�ّشم يف 
وجهي. ف�شرت هكذا ن�شًا بعد ن�شل، وهكذا ي�شري 

لن�شلي ن�شًا بعد ن�شل".
تتمّنى  نا�شجة  زهللرة  مثل  يتدىل  ف�شمعته  دنللوُت، 
وقد  قللمللرًا  راأيللتلله  ثللم  حبيبها،  ح�شن  يف  الللوقللوع 
يدنو  �شوته  كان  بينما  باأقمارها،  الدنيا  ازدانللت 
"منذ   : احللللّرة  ال�شا�شل  تلك  اأ�للشللري  واأنلللا  اإيّل، 
�شرت  اجلميل،  لذلك  وعا�شقًا  اأ�للشللريًا  �شرت  اأن 
باجلّني، فكيف  ول�شت  بال�شيطان،  ول�شت  كالروح، 
اختفيُت عن اجلميع ؟ وكنُت ثلجًا فذبُت، ت�شربني 
، حتى  قلب  دخللان   ، – باأجمعي  و�شرُت  الأر�للس، 

اأ�شعد اإىل ال�شماء".

عند  ال�شر  منطقة  �شّرة  اإىل  و�شلت  اإين  اأدركلللُت 
�شاحبي، رغم اإين مل اأَر �شوى الليل، ومل اأ�شمع غري 
ه�شي�س اأ�شغر خملوقات اهلل. فدنوت منه حتى لقد 

احتك الكتف بالكتف، وقلت له:
ل يا غريب املرتوك، هّون عليك!.

ل  فكيف  ؟  غريه  اآخر  حبيبي  يل  ترك  "وهل  �شملل 
اأتخبل يف حّبه، واأن اأراه ل كما يراه النا�س، واأحبه 

ل كما يتقرب منه الفانون ؟" اأجاب مت�شائًا.
قلت: اأنعم به، واأعظم.

قال: اأيها الفاين، اْدن مني.
دنوُت، ودنوُت، فراأيُت ما مل ترُه عني ، و�شمعت ما 
واأخللرى  بعيني،  مللرة  خملوق،  حا�شة  به  ت�شمع  مل 
ب�شوت �شاحبي: " واإْن كان يل رئي�س �شواك، فاأنا 
جدير بحبل امل�شنقة. واإن اأم�شكْت يدي بطرف رداء 

�شواك، األ قطعْت هذه اليد ! "
وحينها كنت امل�شهد وامل�شاهد، واملفتون بالآ�شر !

الدين  جلللال  املقّو�شة  الن�شو�س   "  : تنويه   **
الرومي".

" م�شهودَك  هو  من  ترى  حتى   ، ب�شريتَك  " �فتح 
                          ) ُنور �لدين �جلامي(

اأخذُت اأق�ل لل�رد، ذات ي�م:  "يا لك من 
م�شتب�شٍر �شاحك ! فقال يل ال�رد: األ�شت 
تعلم لأي �شبب اأ�شحك ؟ اإن خيال مليكي 

اجلميل تب�ّشم يف وجهي. ف�شرت هكذا 
ن�شاًل بعد ن�شل، وهكذا ي�شري لن�شلي ن�شاًل 

بعد ن�شل".
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قطاع  اىل  حتولت  اإذ   1٩8٩ عللام  حتى  العام 
هذه  يف  العاملني  عللدد  وبلغ  م�شاهم،  خا�س 

ال�شركة اآنذاك اأكرث من ثاثة اآلف منت�شب.
 2003 عللام  بعد  حديثه:  كللزار  ال�شيد  يوا�شل 
وجود  لعدم  ال�شركة  يف  العاملني  معظم  ح  �ُشرِّ
الإنتاج، ما اأدى اإىل توقف املكائن عن العمل، 
من جّراء تراجع موؤ�ش�شات الدولة عن التعاقد 
معنا لإنتاج طلبياتهم وجلوئهم اإىل ال�شترياد 
من اخلارج، فقد كنا نتعاقد �شابقًا مع وزارات 
مللثللل الللدفللاع والللداخللللليللة واللل�للشللحللة واملللاللليللة 
اأما  الألب�شة،  من  احتياجاتهم  لإنتاج  وغريها 
بعد 2003 فقد توقفت هذه التعامات وذهبت 
الللوزارات اإىل ال�شترياد من اخلارج مثل  تلك 

�شوريا وتركيا والأردن. 
�شعبة  كلمة  فهي  "ت�شريح"،  كلمة  ا�شتوقفتني 
العاملني  من  الكثري  عن  ال�شتغناء  على  تدل 
الللذيللن اأفللنللوا زهلللرات اأعللمللارهللم بللني جللدران 
عطاءهم  يللقللدمللون  ال�شخمة  الللبللنللايللة  هلللذه 
الإبداعي املتميز من اأجل تطوير املنتج املحلي، 
عودة  ال�شيد  على  طرحته  يلح،  �للشللوؤال  وبقي 
تقدم ملن مت  التي  ال�شمانات  ما  جا�شم كزار؛ 

ال�شتغناء عن خدماتهم؟
وظيفية  �شمانات  هناك  طبعًا  قائًا:  فاأجاب 
للعاملني يف ال�شركة، فاجلميع يخ�شعون لقانون 
التقاعد  حيث  من  احلكومي  العامة  اخلدمة 
العتيادية  والإجلللازات  الجتماعي  وال�شمان 

واملر�شية اأ�شوة مبوظفي الدولة ب�شكل عام.
تنويع خطوط �الإنتاج

ال�شركة ب�شحبة مدير  اأرجاء  اأثناء جولتي يف 
ال�شوؤون الإدارية ومدير الإنتاج ال�شيد )يا�شني 
عللبللد اللللللرزاق( اللللذي انلل�للشللم اإللليللنللا يف هللذه 
يرتدين  املانيكانات  من  عللددًا  راأيللت  اجلولة، 
بدلت ع�شكرية وماب�س عمل و�شداري طبية، 
ا�شتوقفتني تلك امل�شاهد، ورغبت يف ال�شتف�شار 
من مدير الإنتاج عن هذه املعرو�شات قبل اأن 
نذهب اإىل املكائن التي ُتنتج الآن، ف�شاألته: مل 
تعد ال�شركة تنتج هذه املاب�س، فماذا تعملون 
من بدائل يف امل�شنع؟ وكان جوابه الآتي: فكرنا 
العقبات وتغيري خط  اأجل جتاوز  بالبدائل من 
ال�شركة  يف  العاملني  معا�شات  لتاأمني  الإنتاج 

اإىل  بال�شتجابة 
رغللبللات الللقللطللاع 
اخلا�س من حيث 
ما يطلبه من �شلع 
فقد  ومللنللتللجللات، 
اأخللللذنللللا بللاإنللتللاج 

والو�شادات  وال�شرا�شف  والبطانيات  الأغطية 
على  موزعة  يوميًا  حلافًا   150 بواقع  الطبية 
املللوا�للشللفللات  مللربجمللة ح�شب  مللكللائللن  ثلللاث 

العاملية من حيث النوع وال�شكل.
مو�شمية �لطلب

اإ�شرار  اأمللام  املنتجات  بع�س  تكد�س  لحظت 
العاملني على موا�شلة التحدي من اأجل البقاء 
اأ�شتو�شح  اأن  اأردت  املحلية،  املناف�شة  �شوق  يف 
ال�شبب، فاأخربين ال�شيد )عمار ناجي(، اأمني 
اأن الطلب على  املخازن والأدوات الحتياطية، 
هذه  يف  حديثنا  وقطع  مو�شمي،  ال�شلع  هللذه 
الذي  حم�شن(  )عمار  الإنللتللاج  عامل  الأثللنللاء 
الإنتاجية  اللل�للشللركللات  واقلللع  عللن  بلللاأمل  حتللدث 
املللحللللليللة، وذللللك لللعللدم وجلللود تللعللاقللدات بني 
امل�شانع  اأو  ال�شركات  وتلك  الدولة  موؤ�ش�شات 

لإنتاج ما يحتاجونه من م�شتلزمات.
يف �ملعر�ض

عند  نكون  اأن  من  لبد  اجلولة  هذه  نهاية  يف 
النافذة  فهو  ال�شركة،  منتجات  بيع  معر�س 

اللللللتلللللي يللطللل 
املواطن  منها 
منتجات  على 
اللللل�للللشللللركللللة، 
وهللللللللللنللللللللللاك 
ا�للشللتللقللبلللللتللنللي 
ملل�للشللوؤولللة املللعللر�للس اللل�للشلليللدة اأبللللللرار حممد 
اأجابتني  مبهمتي،  عّرفتها  اأن  بعد  بالرتحاب، 
منتجهم  بني  املناف�شة  �شوؤايل عن طبيعة  على 
منتجاتنا  اأ�شعار  فقالت:  وامل�شتورد،  املحلي 
عن  ف�شًا  املحلي  للم�شتهلك  جللدًا  منا�شبة 
نوعية  حيث  مللن  الإنللتللاج  يف  بللاجلللودة  متيزنا 
القما�س اأو الديباج لأن هدفنا الأول اأن نخفف 

العبء عن املواطن العراقي امل�شتفيد.
توجيه الوزارات لدعم املنتج الوطني

عدنا يف نهاية اجلولة اإىل حمطتنا الأوىل عند 
اخلطط  عن  للحديث  الإداريللة  ال�شوؤون  مدير 
لنا:  فقال  ال�شركة  بواقع  للنهو�س  امل�شتقبلية 
املوؤ�ش�شات  تللعللاقللدات  علللللى  تعتمد  خططنا 
اللل�للشللركللة لإنللتللاج مللا يطلبونه  احلللكللوملليللة مللع 
الأجنبي  املنتج  ي�شاهي  منتجنا  اأن  اإذ  منا، 
اأن  الدولة  من  نريد  ونحن  اجلللودة  ناحية  من 
الللوزارات  بتوجيه  وذلك  معنويًا  بدعمنا  تقوم 
لتزويدهم مبا يحتاجونه  ال�شركة  بالتعاقد مع 

من خمتلف الألب�شة والتجهيزات.

اأ�شئلتي هذه ل ميكنني العثور على اإجاباتها اإل 
يف اقتحام هذا املبنى ال�شخم، الذي اأحاطت به 
الكثري من املحال واملخازن املتعددة الأغرا�س، 
احلمل  و�شيارات  والعربات  باملارة  واملزدحم 

ال�شغرية والكبرية.
داخللل  الأوىل  خللطللواتللي  منذ  انتباهي  لفتت 
ي�شغلها  وملللا  الللوا�للشللعللة  م�شاحتها  اللل�للشللركللة 
اأ�شمع  مل  لكني  واإنتاجية،  اإداريلللة  مللبللاٍن  مللن 
الرغم من  اأنا�س على  اأو  اأ�شواتًا عالية ملكائن 
قادتني  اإنتاج.  وعمال  اإدارة  بوجود  التاأكيدات 
وهو  ال�شركة،  الإداري يف  اجلانب  اإىل  قدماي 
اإجابات  املفتاح الذي �شيقودين للح�شول على 

ال�شركة  هذه  عامل  واكت�شاف  ال�شابقة  الأ�شئلة 
العريقة.

واجهت  قللد  ال�شركة  هللذه  اأن  م�شبقًا  اأعلللرف 
متغريات ال�شوق بعد التا�شع من ني�شان 2003، 
واملعامل  ال�شركات  مللن  الكثري  �للشللاأن  �شاأنها 
اأبوابها  اأقفلت  من  منها  الإنتاجية،  وامل�شانع 
اأجل  من  ال�شعوبات  تتحدى  بقيت  من  ومنها 
ال�شوق  اأغرقت  فقد  الإنتاج،  قيد  على  البقاء 
امل�شتوى  دون  نوعيات  من  بامل�شتورد  املحلية 
اأ�شعار  اأقل بكثري من  املطلوب وباأ�شعار زهيدة 
املنتج  ذلللك  ركللود  اإىل  اأدى  ما  املحلي،  املنتج 
وتكد�شه يف خمازن ال�شركات واملعامل املحلية. 

حني تفتح �الأبو�ب
)عودة  ال�شيد  باب  وهو  الأبللواب،  اأول  طرقت 
اللل�للشللوؤون الداريللللة يف  جا�شم كللللزار(، مللديللر 
على  التعرف  اإىل  �شيقودنا  والللذي  ال�شركة، 
ال�شركة وم�شريتها يف حتدي املعوقات من اأجل 
من  �شركتنا  "تعد  لنا:  قال  البدء  يف  البقاء. 
من  العاملية  ت�شاهي  فهي  العريقة،  ال�شركات 
حيث حجم العمالة وجودة الإنتاج، فقد كانت 
الأول  اإنتاجيني،  خطني  بواقع  املاب�س  تنتج 
مدين؛ بدلت رجالية و�شداري طبية، والثاين 
ع�شكري للجي�س وال�شرطة، وهي من ال�شركات 
التي اأُ�ش�شت يف مطلع ال�شتينات �شمن القطاع 

#ُص��ن��َع_ف��ي_ال��ع��راق

كلما مررت من �أمام �شركة 
�خلياطة �حلديثة يف منطقة 
�لوزيرية �أ�شاأل نف�شي: 
هل ماز�لت هذه �ل�شركة 
تعمل بطاقاتها ذ�تها كما 
يف �ل�شابق، وهل ماز�لت 
جموع �لعاملني يف �ل�شركة 
تخرج باملئات بعد �نتهاء 
�لدو�م لتنت�شر يف �شو�رع 
�ملنطقة، و�إذ� دخلُت �إىل 
د�خل ذلك �ملبنى �لكبري فما 
�لذي �شاأجده فيه؟ وهل �أدى 
�العتماد على �مل�شتورد من 
�الألب�شة وما �شابه ذلك �إىل 
توقف هذه �ل�شركة �أو تعرث 
�إنتاجها، وال�شيما �أنها �شركة 
م�شاهمة؟

اإغراق ال�ش�ق بامل�شت�رد اأوقف الإنتاج املحلي

م��ن��ت��ج��ات ���ش��رك��ة اخل��ي��اط��ة 
احلديثة ت�شاهي العاملية 

فكرة الطائي
ت�ش�ير: كرم الع�شم
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  الب�شاعة الأجنبية املحتلة
اأبو اأحمد )كامل كرادة( 47 عاما، �شاحب 
اأحد املحال يف �شوق ال�شفارين، كان �شانعًا 
تعّلم  اللل�للشللوق،  اأفلل�للشللل حللرفلليللي  هللذه  عند 
الأواين  �شنع  على  ودربلله  "ال�شنعة"،  منه 
املحل  افتتاح  من  بعدها  ليتمّكن  النحا�شية 
يف  احلياة  "اأنَّ  اأحمد  اأبللو  يرى  به،  اخلا�س 
اأجمل، لوفرة ال�شناعة  ال�شوق �شابقا كانت 
والتجهيزات  الأ�للشللعللار  اأنَّ  كللمللا  املللحللللليللة، 
عن  ف�شًا  مدعومة،  كانت  باملهنة  اخلا�شة 
راأ�شا  الأمر  وانقلب  الإيجار،  بدلت  رخ�س 

على عقب بني ليلة و�شحاها.
اليدوية  امل�شغولت  "كانت  احمد:  ابو  ويقول 
كانوا  ال�شفارين  واأمهر  مطلوبة،  العراقية 
لكرثتها  الطلبات  تلبية  على  قللادريللن  غللري 
�شواء من داخل العراق او خارجه، كان هذا 
ال�شواح،  مبجاميع  مزدحما  �شابقًا  املكان 
التي اختفت ب�شبب احلروب والظروف التي 

مّر بها العراق".
يرى اأبو اأحمد، اأنَّ �شناعة النحا�س اليدوية 
وي�شتغرق  كللبللريتللني،  ودّقلللة  مللهللارة  تتطّلب 
اأكللرث،  اأو  نللهللارًا كللامللًا  اإجنلللاز عمل واحلللد 
وب�شل�شلة من العمليات تبداأ بق�ّس النحا�س، 
للر�شم، ثم تبيي�س  الركائز لتجهيزه  وو�شع 
ثم  وتلميعها،  وم�شحها  ة،  بالف�شّ القطعة 
اأخرى،  مّرة  وتنعيمها  علىالنحا�س،  الر�شم 

لت�شبح جاهزة للبيع. 
تللوفللري امللللواد  "اأنَّ قللّلللة  اأحللمللد  اأبلللو  ويللوؤكللد 
ة بال�شنع حاليًا جعلت العمل اأ�شعب،  اخلا�شّ
واأغلى م�شيفًا: رغم هذا، هناك العديد من 
بطلب  يقومون  املطاعم،  واأ�شحاب  العوائل، 

ما يرغبون به من �شناعة عراقية خال�شة، 
اأو  مطاعمهم  يف  لعر�شها  حملية  وبللاأيللٍد 
على  العراقية  الأجلللواء  لإ�شافة  مقاهيهم 
املكان". وا�شار اأبو اأحمد، اىل اإحدى الأواين 
ال�شينية،  بلللالأواين  قارنها  ثللم  العراقية، 
ويت�شاءل بحرقة: "اأترين الفرق؟ الفرق بني 
العملني واجلهدين وا�شٌح" ويكمل: "جميعنا 
بعد  ح�شل  مللا  هللذا  لكن  ال�للشللتللرياد،  �شد 
لهذه  العراقية  الهوية  �شتلغى   ،2003 العام 
ال�شوق اإل اذا ما مّت تدارك ما يح�شل لها". 

اأربعة �شفارين
كانت  الللتللي  املللحللال  علل�للشللرات  مللن  يتبَق  مل 
�شوى  ال�شوق  يف  اليدوية  اأعمالها  تعر�س 

اأربعة حمال.
اأحد  �شاحب  عامًا،   )40( ال�شفار  اإح�شان 
هذه املحال توارث هذه احلرفة من اأجداده، 
ما  على  للحفاظ  ال�شتمرار  نف�شه  على  واآل 
تبقى من هذا الرث العراقي، راف�شًا رف�شًا 
امل�شتوردة، م�شرًا على  املنتجات  بيع  قاطعًا 
تطرقان  زالتا  ما  اللتان  يداه  تنتجه  ما  بيع 
الطبخ،  وقلللدور  الأواين  على  عللاٍل  ب�شوت 
واأهملت  تللغللرّيت  "ال�شوق  اأن  اإىل  ملل�للشللريًا 
لهذه  ُمعلمني  وجللود  عدم  اأولهما،  ل�شببني، 
اإنَّ  اإذ  ا�شطواتها  غالبية  رحيل  بعد  املهنة، 
ومل  هللاجللر  الآخلللر  وبع�شهم  تللويف  بع�شهم 
اأولدهم  يتمكن  امل�شرية، ومل  اإكمال  ي�شتطع 
من بعدهم من اإدارة احلرفة فاعتمدوا على 

ال�شترياد".
الأقم�شة بني الأواين

لرتاجع  الللثللاين  ال�شبب  اأنَّ  ال�شفار  ويللرى 
ال�شوق هو ا�شتبدال املحال مبحال لاأقم�شة، 

التي اأجربت اأغلب رواد هذا املكان على عدم 
زيارته. 

رغم  دًا،  جملللدَّ الطرق  �شوت  �شماع  متمنيًا 
تردي احلالة القت�شادية للبلد، التي اأنتجت 
بح�شبه  و�شاهمت  املهم،  املعلم  لهذا  اإهمال 
ورّواده،  حماله  اأعداد  بتناق�س  كبري  ب�شكل 
مبّينًا اأنَّه ل يعمل بامل�شتورد مطلقا، واأنَّ عمله 
يقت�شر على اإنتاج الطلبات اخلا�شة للزبائن 
والأجللانللب،  العرب  من  وبع�شهم  ار،  واللللزوَّ

اخلليج  اأبللنللاء  زال  مللا  "اإذ  م�شيفًا: 
يللللرفلللل�للللشللللون �لللشلللرب 

بللدلل  اإل  قهوتهم 
خال�شة،  عللراقلليللة 
القهوة  يحبذون  ول 
الهندية  اأو  ال�شورية 
ال�شينية"،  اأو 
م�شريًا اإىل اأنَّه يعمل 
وما  للله،  يق�شم  مبللا 

يطلب منه فقط. 

ندرة امل�اد 
اخلام

وبلللليللللنللللمللللا يلللعللليلللد 
اللللطلللرق علللللى قللدر 

للمواد  ا�شترياده  ال�شفار  يوؤكد  كبري، 
الأ�للشللللليللة اخلللللام، عللن طللريللق تللاجللر، 

يقوم بتوفري املواد له من اأجل اأن يتم العمل 
ال�شوق  هللذه  اأنَّ  ويلللرى  �شحيحة.  ب�شورة 
تفتقد  اليوم  ها  لكنَّ بامتياز،  �شياحيًة  كانت 
"كان  م�شيفًا:  العراقيني!  ارهللا  لللزوَّ حتى 
والتاريخية،  الأثرية  الر�شومات  اعتماد  يتّم 

مل يتوقع �أحٌد يوما �أن تهد�أ يف هذ� �ملكان �أ�شو�ت �لطرق على �الأو�ن �لنحا�شية، فقد كان يومًا 
متخمًا باملحال و�ملطارق �حلديدية �ل�شخمة، و�حالته �الأو�شاع و�لزمن على �لتقاعد و�ل�شمت، 

و�أغلقت �أبو�به ورحل تاركا �أطالله تروي للنا�ض ذكريات �لزمن �جلميل و�شدى �أ�شو�ت �ملطارق، 
و�شحكات عا�شقيه من �أ�شحاب �ملحال �لقد�مى و�لزبائن ليتم ��شتبد�ل ب�شاعتهم مبنتجات �أجنبية 

�ملن�شاأ ال ت�شاوي �شيئًا �إز�ء ما ت�شنعه مهارة �خلربة �لعر�قية، والأنَّنا يف )�شبكة �العالم �لعر�قي( 
بد�أنا بحملة دعم �ملنتج �لعر�قي، ن�شتعر�ض يف هذ� �لتحقيق ما تعانيه هذه �ل�شوق من �إهمال 

وقد جند من ي�شمع وي�شارع �إىل �إنقاذها لي�ض فقط الأّنها م�شدر للرزق بل لكونها من �شو�هد �لرت�ث 
�لعر�قي �الأ�شيل ومن �لو�جب �اللتفات �ليها.

تبحث عن منقذ 
يعيد األقها

ال�شفافري
����ش����ق

 

من روافد ال�شناعة العراقية 

اآية من�ش�ر 
ت�ش�ير: ح�شني طالب 

 

كامل كرادة

اأح�شان ال�شفار
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نظرًا لكرثة الطلبات من قبل ال�شواح الذين 
العراقيتني،  وال�شناعة  احل�شارة  تبهرهم 
فاأ�شبح وجود هذه الرموز الأثرية ثيمة مهمة 
ا�شتبدالها  اليوم  نرى  نا  ولكنَّ الأواين،  على 
غري  �شينية،  جتللاريللة  وطللبللعللات  بنق�شات 

بة للعني".  جاذبة وغري حمبَّ
نهاية ال�ش�ق

�شاحب  وهو  ال�شفار،  ماجد  ال�شيد  ويتوّقع 
منذ  اأجلللداده  توارثه من  الللذي  املحال  اأحللد 
اأكرث من مئة عام، نهاية قريبة وحمتمة اإذا 
مل يتم النتباه ملا متر به هذه املهنة، ال�شيد 
والأواين  التحفيات  ببيع  املخت�س  مللاجللد 
تخّطت  كللنللوزًا  وميلك  الللقللدميللة،  العراقية 
العراقية،  ال�شناعة  من  بعمرها،  عام  املئة 
للمواطنني  جللاذبللة  تعد  مل  اأّنللهللا  يللرى  التي 
اأنَّ امل�شتهلك  بقدر الأجانب والعرب، موؤكدًا 
الرّباقة  اليوم عن ال�شناعة  العراقي يبحث 
ال�شناعة  يف  متوفرة  غري  وهللذه  والامعة، 
الدائم عن  لبحثه  اإ�شافة  العتيقة،  العراقية 
الأرخ�س، اأي مبا معناه اأنَّ التق�شري بح�شبه 
من  واإمنللا  املحال  اأ�شحاب  على  يقت�شر  ل 

امل�شتهلكني اأي�شًا.

احلنني اإىل النحا�س
يف  يكون  اعتمادهم  اأنَّ  )مللاجللد(  واأو�للشللح 

الللقللادمللني من  املللغللرتبللني  الللغللالللب، على 
بحنني  الباحثون  اأولللئللك  بعيدة،  بلللللدان 
وما�شي  اأهاليهم  وذكريات  وطنهم  عن 
فرتة  "قبل  وي�شيف:  الللقللدمي،  بللادهللم 
املقتنيات  علللللى  الللطلللللب  علللاد  قلل�للشللرية، 
يف  رواجللهللا  بعد  النحا�شية،  الللعللراقلليللة 
املجتمعات  وداخلللل  ميديا،  ال�شو�شيال 
على  الأكللرث  الطلب  يبقى  لكن  دًا،  جملللدَّ
كل ما هو م�شتورد، متنا�شني جودة العمل 
بل  لع�شرات  تبقيه  التي  وقيمته  العراقي 

مئات ال�شنني، قوّيًا ومتينًا". 
لنا  يوؤكد  وهللو  )ماجد(  ال�شيد  ويبت�شم 
اأقدم قطعة عراقية  اأنَّ  مفادها؛  مفارقة 
كانت لديه، اقتناها رجل لبناين، جتاوز 
مهمولة  كانت  بينما  عللام.  املئة  عمرها 

ومرتوكة يف اإحدى زوايا املحل. 
منزل،  رّبة  احلكيم،  �شو�شن  ال�شيدة  اأما 
املهوو�شة بجمع الأواين العراقية القدمية، 
الب�شاعة  جللللودة  وبللفللخللر،  لللنللا  فت�شف 
املحلية، وقدرتها على التحمل والبقاء ملّدة 
امل�شتمر  �شراءها  موؤكدًة  املنزل،  اأطول يف 
منزلها  اأ�شبح  حتى  فقط  املحلي  للمنتج 
اأنَّ  اإىل  ملل�للشللريًة  �شغري،  مبتحف  اأ�للشللبلله 
اجلمالية تكمن يف تفا�شيلنا التي ل يجيد 
�شنعها �شوى ابن البلد نف�شه، واأنَّه ل يوجد 

عراقية،  �شناعة  تتخلله  منزل  من  اأجمل 
ت�شعرك بقيمة بلدك. 

اأهمية  اإىل  )احلللكلليللم(  ال�شيدة  وتللدعللو 
الطلب  واإعللادة  املحال  هذه  تاأهيل  اإعللادة 
على املنتوج وال�شناعة املحلية لي�شبح كل 

�شيء عراقيًا، عراقيًا فقط. 

عامر بدر ح�ش�ن

اأما بعد

خطرت ببايل خ�اطر مبنا�شبة ذكرى مقتل الزعيم عبد 
ها  الكرمي قا�شم على يد النقالبيني اجلدد يف 1963.. لكنَّ

اأتت ومعها �ش�ؤاٌل حائٌر:
- ماذا كان �شيح�شل ل� مل يحدث انقالب 8 �شباط الأ�ش�د 

�شنة 1963 ومل يقتل قا�شم  فيه؟ 
- هل كانت اأم�ر العراق �شت�شري اإىل الأف�شل اأم اإىل الأ�ش�اأ؟

ماذا �شيفعل لنا، اأو بنا، ل� بقي حيا؟!

غرينا(  وعند  )عندنا  النقابات  وقللادة  الثوار  كّل 
يف  يركزون  وهللم  مقبولة..  اأو  طيبة  بنوايا  يللبللدوؤون 
بيانهم الأول على اأنَّ اجلي�س تدّخل لإيقاف الف�شاد اأو 
الفو�شى اأو العمالة لاأجنبي والخ.. واأنَّ هذا اجلي�س 
يف  للمدنيني  ال�شلطة  �شي�شّلم  الأمللن  ا�شتتباب  وفللور 
لواجبه  للتفرغ  لثكناته  �شيعود  للله  واأنَّ وقللت،  اأقلللرب 

الأ�شا�شي وهو حماية حدود الوطن.
العراقية  النللقللابللات  تللاريللخ  عللرب  ن�شهد  مل  لكّننا 

والعربية ع�شكريًا �شّلم ال�شلطة للمدنيني.
املائكة  اأنَّ  والأ�شباب،  احلجج  وملختلف  �شهدنا،  بل 

حتّولوا اإىل �شياطني والثوار اإىل طغاة وديكتاتوريني.
�شاملًا من جتربة  بلدًا خرج  نعرف  اأنَّنا ل  واخلا�شة 

احلكم الع�شكري.
***

مقتل  ذكللرى  مبنا�شبة  اخلواطر  هذه  ببايل  خطرت 
الزعيم عبد الكرمي قا�شم على يد النقابيني اجلدد 

ها اأتت ومعها �شوؤاٌل حائٌر: يف 1٩٦3.. لكنَّ
- ماذا كان �شيح�شل لو مل يحدث انقاب 8 �شباط 

الأ�شود �شنة 1٩٦3 ومل يقتل قا�شم  فيه؟ 
- هل كانت اأمور العراق �شت�شري اإىل الأف�شل اأم اإىل 

الأ�شواأ؟
***

قد تظّن الإجابة �شهلة وبديهية.. لكن
اأرجو اأن تتذّكر )الواقع( التايل قبل الإجابة:

عبد  الزعيم  حلكومة  ال�شيا�شية  ال�شجون  كانت   •
ومن  وقوميني  وبعثيني  �شيوعيني  ت�شّم  قا�شم  الكرمي 
ال�شيا�شة  يف  العاملني  كّل  )اأي  امللكي!  العهد  رجللال 

بغري طريقة الزعيم(!
منذ  حكموا  الذين  ال�شباط  مللوؤامللرات  وكانت   •
لانقاب  و�شاق  قدم  على  قائمة   1٩58 14- متوز- 
على عبد الكرمي قا�شم وا�شتام ال�شلطة منه )وهي 
موؤامرات حقيقية وحتمية ول نهاية لها بحكم طبيعة 

احلكم الع�شكري(.
• وكان الربملان والنتخابات موؤجلة دائما ريثما يتّم 

الق�شاء على املوؤامرات الداخلية واخلارجية. 
والتلفزيون  والإذاعللة  العراقية  ال�شحافة  وكانت   •
الع�شكرية  احلكومة  ل�شان  هو  واحللد  بل�شان  تنطق 

ومتجيد الزعيم.
ال�شباط  يقودها  ع�شكرية،  حكومتنا  وكللانللت   •
اخلا�شعني  املدنيني  بع�س  مع  وزراء،  اأو  كمحافظني 

ل�شلطة الزعيم.
***

بعد معرفة هذه الوقائع ي�شبح ال�شوؤال حمرّيًا اأكرث:
اإىل اأين كّنا �شنم�شي واحلالة هذه، لو مل حتدث تلك 

اجلرمية؟!

يفّكر  اأن  عقلك  ي�شتطيع  حتى  يخر�س  اأن  لقلبك  قل 
بو�شوح!

وهو  اأو 14 متوز،  �شباط   8 على  للحكم  لي�س  ال�شوؤال 
اأي�شًا لي�س ملناق�شة )نوايا( الزعيم.

ال�شوؤال بكّل و�شوح:
- ماذا كان الزعيم عبد الكرمي قا�شم �شيفعل لنا، اأو 

بنا، لو مل حت�شل تلك اجلرمية؟!
***

حلكم  بالدعوة  يتعّلق  �للشللوؤاًل  هللذا  عندك  اأثلللار  اذا 
هو  اأعللنللي  بللاأ�للس..  فللا  الآن..  الللعللراق  يف  ع�شكري 

املطلوب بال�شبط!



قد ال ي�شدق بع�ض 
�لنا�ض هذ� �لكالم، 
ورمبا يفهم �للبيب 
�لهجوم �لكبري �لذي 
�شنته جهات �إعالمية 
على منظومة �لغاز، وما 
�شاحبه من �شائعات 
باأنها خطرة، وغالبًا ما 
توؤدي �إىل حر�ئق يف 
�ل�شيار�ت. وحتى كتابة 
هذ �لتحقيق،

  

منظ�مة الغاز 

اقت�شادية و�شديقة للبيئة 
وتدعم املنتج ال�طني

لل�شيارات 

بغداد / علي غني 

 مل يفهم العديد من ال�شائقني حقيقة هذه 
ك�شفها؟  علينا  التي  الأ�شرار  فما  املنظومة، 
اأمللرت  وملللاذا  ال�شائقون؟  عنها  قللال  ومللاذا 
الدولة باإيقافها؟ ومباذا حتدث املدير العام 

ل�شركة تعبئة الغاز؟
�عتقاد �شائد..

طلبت  التي  الغاز  منظومة  عن  ن�شمع  كنا 
تركيبها  ال�شائقني  من  الغاز  تعبئة  �شركة 
اإيجابية  فيها من مميزات  ملا  ال�شيارات  يف 
ال�شائقني  بع�س  وظللن  كافة،  النواحي  من 
احلكومية  اللل�للشللركللة  بللهللا  تللقللوم  لعبة  اأنللهللا 
ل  دعاية  وعّدوها  ل�شرائها،  ل�شتدراجهم 
�شائدًا  العتقاد  هذا  زال  وما  منها،  فائدة 
بغداد  يف  ال�شائقني  اأغلب  لللدى  الآن  حتى 

واملحافظات.
�ل�شائقون يجهلون فائدتها..

�شاحب  مو�شى  �شن�شول  حم�شن  ال�شائق 
املنظومات  هللذه  اإن  يللقللول:  اأجلللرة  �للشلليللارة 
دينار(،  األف  فقيمتها )500  غالية،  كلفتها 
وذللللك واحلللد مللن الأ�للشللبللاب الللتللي جعلتني 
اإىل جانب  ب�شيارتي،  غري راغب يف ن�شبها 
معامل  توجد  ل  اإذ  جمهول،  م�شتقبلها  اأن 
تعلم  وكما  عطلها،  عند  املنظومة  لت�شليح 
من  الللوقللت  عندهم  التك�شي  �شائقي  فللاإن 

ذهب، فاأنت ل تعرف متى ياأتي الرزق؟
�شاحب  عللادل،  ال�شائق حممد  بنّي  يف حني 
�شيارة خ�شو�شي: اأن املنظومة مل ُيعّرف بها 
على نحو �شحيح، وكثري من الذين التقيتهم 
كانوا يفكرون باملبلغ الكبري الذي عليهم اأن 
من  التحذير  جانب  اإىل  لقتنائها،  يدفعوه 

انفجار املنظومة يف اجلو احلار.
لللكللن اللل�للشللا ئللق حمللمللود حلل�للشللام، �شاحب 
العك�س  اأثللبللت  بللغللداد،  مللن  كو�شرت  �شيارة 
�شيارتي،  يف  برتكيبها  كثريًا  تللرددت  فقال: 
بجدواها  املتخ�ش�شني  اأحللد  ن�شيحة  لكن 
�شجعتني  لل�شيارة  وفائدتها  القت�شادية 
اإنها  مذهلة،  النتيجة  وكانت  اقتنائها،  على 

وحت�شن  الللوقللود،  ا�شتهاك  يف  اقت�شادية 
عمل املحرك عندي، ومل حتدث اأية تاأثريات 
اأم  احلللار  اجلللو  يف  �شواء  لل�شيارة،  جانبية 

البارد، واأترك بقية الأمور للذي يجربها.
�أ�شر�ر وحقائق 

عن منظومة �لغاز
احلللقللائللق  ونللبللني  اأكلللللرث،  ن�شتفهم  وحللتللى 
ح  لل�شائقني واجلمهور بكل م�شداقية، ونو�شّ
منافعها القت�شادية والفنية والبيئية، قررنا 
العاقة،  �شاحبة  الغاز  تعبئة  �شركة  زيللارة 
رئي�س  العام  مديرها  ا�شتقبالنا  يف  فكان 
املهند�شني الأقدم علي عبد الكرمي املو�شوي، 
هذه  عن  كبرية  حقائق  على  عرفنا  الللذي 
فاإنها  البيئية،  الناحية  من  فقال:  املنظومة 
حتافظ على البيئة لأن خملفات غاز النفط 

املللل�لللشلللال )الللللربوفللللان 
والللللبلللليللللوتللللان( مللن 
الع�شوية  املللركللبللات 
بنحو  حتللللرتق  الللتللي 
من  خالية  وهللي  كلي 
ون�شبة  الللر�للشللا�للس 
جللدًا،  قليلة   CO2
وهللللللي بلللاخلللتللل�لللشلللار 

)�شديقة للبيئة(.
واأ�للللشللللاف: اأمللللا من 
الناحية القت�شادية، 
فاإن �شعر اللرت )200 
باأنه  ديللنللار( وميللتللاز 
البنزين  من  اأح�شن 
اللللعلللادي واملللحلل�للشللن، 
اأن  يلللعلللنلللي  وهللللللللذا 
املللنللظللومللة �للشللتللوفللر 
كبريًا  ماليًا  مللردودًا 
اأنها  كما  للم�شتهلك، 

توفر عملة �شعبة مبايني الدرلرات للبلد، 
اأن  كما  البنزين،  ا�شترياد  يف  البلد  ينفقها 
من  ت�شتخرج  امل�شالة(  النفطية  )الغازات 

علي عبد الكرمي املو�شوي
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اأكرث  العراق  ينتج  وحاليًا  النفطية،  حقولنا 
من 5000 طن من الغاز من حقوله والكمية 
اأكللرث من ملياري  يوفر  ازديلللاد، وهللو ما  يف 
للبنزين،  ا�شتريادنا  ب�شبب  �شنويًا  دولر 
الللغللاز،  منظومة  على  الللهللجللوم  �شر  وهلللذا 

واحلليم تكفيه الإ�شارة؟!
و�شرب لنا املدير العام ل�شركة الغاز مثًا: 
بالبنزين  �شيارته  الذي مياأ خزان  ال�شائق 
�شبيل  على  دينار(  )35األللف  يدفع  العادي 
اإذا  دينار(  اآلف   8( يدفع  حني  يف  املثال، 
 75 يعادل  ما  يوفر  اأنلله  اأي  بالغاز،  ماأها 

باملئة من املبلغ.
قرقعة  اإن  يلللقلللول:  الللفللنللي  اجللللانلللب  وعلللن 
املكائن  من  انتهت  قد  )الأدفان�س(  املاكنة 
من  العديد  اأخربنا  كما  بالغاز،  تعمل  التي 
ال�شيارة  انطاق  اأن  عن  ف�شًا  ال�شائقني، 

التي تعمل بالغاز ميتاز بال�شا�شة.
البنزين  ن�شتورد  نحن  حقيقة:  لك  واأقللول 
املليار  ون�شف  مليارين  من  باأكرث  �شنويًا 
دولر  مايني   )10-8( مبعدل  اأي  دولر، 
ا�للشللتللرياد  تقليل  ا�شتطعنا  فللللاإذا  يللوملليللًا، 
من  �شننتهي  تللدريللجللي،  بللنللحللو  الللبللنللزيللن 
اإي�شال  احلرة  ال�شحافة  وعلى  ال�شترياد، 

هذه احلقيقة.

لدينا يف  املتوفرة  املنظومات  بالقول:  وتابع 
فبع�شها  عالية،  موا�شفات  متتلك  العراق 
ور�للس  ولدينا  تركية،  اأو  اإيطالية  �شناعة 
حتت  وجميعها  املنظومات،  هللذه  لإ�للشللاح 

اإ�شرافنا.
البنزين  يف  الأوكللتللان  ن�شبة  اأن  اإىل  ه  ونلللوَّ
اللرت  �شعر  ويبلغ   )83-80( بني  ما  العادي 
الواحد منه 450 دينارًا عراقيًا، بينما تبلغ 
 )٩5-٩4( املح�شن  للبنزين  الأوكتان  ن�شبة 
و�شعر اللرت الواحد منه 850 دينارًا عراقيًا، 
�شعره   )LpG( امل�شال  الغاز  اأن  حني  يف 
اأنه  اأي   ،110 الأوكللتللان  ون�شبة  دينار   200
لذلك  املح�شن،  البنزين  من  حتى  اأح�شن 
الكرادة(  يف  )الكو�شرتات  �شائقي  اأن  جتد 

قد رّكبوا منظومات الغاز يف �شياراتهم.
األللف   500 يبلغ  املنظومة  �شعر  اأن  واأفلللاد 
دينار، وهي بالأ�شا�س مدعومة، وقد �شاعدنا 
وبوجود  لهم  بتق�شيطها  قمنا  اإذ  ال�شائقني 
قدره  �شهريًا  مبلغًا  منهم  ون�شتقطع  كفيل، 

50 األف دينار.
وذكر املو�شوي  اأن هناك اأكرث من 45 حمطة 
 100 اإىل  ت�شل  اأن  املوؤمل  ومن  العراق،  يف 
حمطة، و�شمحنا للقطاع اخلا�س بال�شتثمار 

يف هذه املحطات.
يف  علل�للشللوًا  اأ�للشللبللح  الللعللراق  اأن  لنا  وك�شف 
املنظمة العاملية للغازات النفطية امل�شالة، ملا 

لديه من موارد كبرية يف هذا اجلانب.
واأخريًا فاإن قرار الرتيث يف تطبيق ا�شتخدام 
منظومات الغاز ملدة �شنة هو قرار حكومي، 
لكننا نبقى نطور املنظومات الغازية من اأجل 

اأن نقلل من ا�شتهاك البنزين يف العراق.
�أ�شحاب �لكو�شرت�ت

تعبئة  �شركة  اأجرته  ا�شتفتاء  على  اطلعنا 
الغاز، يفيد باأن اأكرث من 11 �شيارة كو�شرت 
علللللى خللط اللللكلللرادة وخللطللوط اأخللللرى، قد 
ازديللاد،  يف  والرقم  الغاز،  منظومة  رّكبت 
يغطي  تللربيللدًا  تللوفللر  الللغللاز  منظومة  لأن 
املحرك  قرقعة  اأن  كما  باأكملها،  ال�شيارة 
مللا �شجع  وهللذا  قللد اختفت،  )الأدفللانلل�للس( 
على  ُيقبلون  وجعلهم  الكو�شرتات  �شائقي 
فهل  �شيارتهم،  يف  الغاز  منظومات  ن�شب 
يف  الغاز  منظومات  على  العراقيون  ُيقبل 
�شياق دعمهم املنتوج الوطني؟! نتمنى ذلك
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زرت  حني  الأبي�س  ال�شتاء  و�شّيد  �شّيدي  يا 
عيناي  تت�شّرف  مل   1٩11 عللام  يف  بللغللداد 
يف  قدومك  وحللني  اأوللللد،  مل  لكوين  بلقائك 
�شتينيات القرن املا�شي كنت طفًا فغازلتك 
كلعبة دمى تذكرين بحكاية فتاة بيا�س الثلج 
والأقزام ال�شبعة، تلك الفتاة التي اأنت �شبب 

وجودها و�شعادتها.
�شدري  لتثلج  اليوم  بللوجللودك  اأ�شعدين  ما 
امللتهب مبواقد الوطن امل�شتعلة يف كّل اأرجاء 
التي  البي�س  النجوم  �شاحب  يا  املعمورة، 
بللردًا  لتكون  الأر�لللس  هللذه  على  اهلل  نرثها 
�شدرك  اإىل  ني  �شمَّ بللغللداد،  على  و�شامًا 
القلق الذي ي�شتعمرين منذ  ليذوب كّل هذا 

عقود وهو بع�س البع�س مما يعانيه وطني.
بثلجك  اغ�شل  البي�س،  القلوب  ع�شيق  يللا 
لتهرب  بلللللدي  يف  اللل�للشللود  الأفلللئلللدة  اأدران 
�شياطينهم اإىل كهوف غيِّهم، لينعم اجلميع 
ونها اأر�س ال�شواد واإن  بهذه الباد التي ي�شمُّ

كانت جذورها بي�شًا كاألوان ثياب املائكة.
يا فار�س ال�شتاء.. حلمت بك فقالت حبيبتي 
ورحمة  و�شكينة  اأمللان  الأحللام  الثلج يف  اإنَّ 
ونللقللاء، وملللا اأحللللوج وطللنللي لللهللا يللا �شّيدي 
يديك  ل  اقبِّ مواجعنا...  �شيف  لتثلج  فتعال 

البي�شاوين ... تعال. 

ال�شتاء

كتابة : ي��شف املحمداوي
ت�ش�ير: بالل احل�شناوي
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احلاج عبد احل�شن �شنون

احمد عبد احل�شني
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�أثر من �الآثار �الإ�شالمية �مل�شهورة، يعرفه �لعر�قيون جيدً� ال �شيما �أهل �لنجف، يقع على 
مرتفع �شخري يف �جلزء �لغربي من �ملدينة.

كان �شاحب �الأثر ملكًا من ملوك �ليمن وزعيمًا من زعمائها يوم كانت �ليمن غري موّحدة 
وت�شم كثريً� من �ملمالك وكان �شريفًا ح�شيبًا مطاعًا ميتلك �لكثري من �لعبيد و�الأمو�ل، ذلك 

هو مرقد �أُثيب �ليمان �أو �شايف �ل�شفا.

 

ومزاره  يف النجف ال�شرف
ملك ميني تفانى يف حب علي

عامر جليل ابراهيم 
ت�ش�ير ح�شني طالب

للتعريف  �شعيها  العراقية" يف  ال�شبكة  "جملة   
املزار  هذا  زارت  الدينية،  ال�شياحية  باأماكن 
احل�شن  عبد  احلللاج  والتقت  ال�شريف  واملقام 
قائًا:  فحّدثنا  للمزار،  اخلا�س  الأمللني  �شنون 
اأمري  اأبللي طالب  ابللن  علي  الإمللام  مرقد  يحتل 
املوؤمنني )عليه ال�شام( اأهمية كبرية يف نفو�س 
امل�شلمني، ان�شحبت هذه الأهمية على الكثري من 
مقامات التابعني من رجال علم و�شاح ومنهم 

العبد ال�شالح اأثيب اليماين )ر�س(.
امل�شرفة  ال�شفا  منطقة  يف  اليماين  مرقد  يقع 
على وادي ال�شام يف النجف الأ�شرف يف جزئها 
الغربي، وقربه عامر وم�شيَّد ويعود تاريخ بنائه 
بي�شاُء  قبٌة  عليه  الهجري،  ال�شابع  القرن  اإىل 
واجلدران،  الدعائم  �شميك  حرم  فوق  �شغريٌة 

يزوره النا�س من كّل بقاع العامل.
يبعد املزار عن مرقد الإمام علي )ع( )300م( 
مبقام  واملعروف  امل�شهور  القدمي  املقام  ويقابل 
خارج  احلرمني  كا  وكللان  )ع(  العابدين  زين 
�شور النجف الذي بناه "اآ�شف الدولة الهندي" 
واأدخلهما ال�شدر الأعظم نظام الدولة "حممد 
"فتح  ال�شلطان  الأ�شفهاين" وزير  خان  ح�شني 
علي �شاه القاجاري" ببناء �شور يحيط باملقامني 
جللدران  زالللت  ومللا  الأ�للشللرف  النجف  بلدة  اإىل 
ابتداء  اليوم، وكان  ال�شغري قائمة حتى  ال�شور 
�شنة  واإكماله  1217هلللل  �شنة  هللذا  ال�شور  بناء 

122٦هل.
من ه� اليماين؟

الكام  قبل  للمزار:  اخلا�س  الأمللني  يحّدثنا 
عن هذا الرجل اليماين )ر�س( ل بّد اأن نذكر 
وطبيعة  عا�شرها  التي  الأحللللداث  مللن  بع�شًا 
وما  الإ�شام  وكيفية دخوله يف  اليمني  املجتمع 
لتلك الباد من تاريخ م�شرق يف قيادة امل�شلمني 
اإّن  )ع(،  علي  واآل  على  وموالة  الإ�شام  ون�شر 
اهلل  ر�شول  عهد  على  كللان  اليمن  اأهللل  اإ�شام 
اليهود ون�شارى  )�س( عدا ما كان هناك من 
الإ�للشللام،  الللدخللول يف  الللذيللن رف�شوا  جنللران 
وقد اأ�شلمت جميع قبائل اليمن يف عام الوفود، 
ولكن اإ�شامهم مل يكن يف وقت واحد وقد ابتهج 
اأهللل  "اأتاكم  وقلللال:  بذلك  )�للس(  اهلل  ر�للشللول 

اليمن هم األني قلوبًا واأرق اأفئدة".

�شايف �شفا..



بعث ر�شول اهلل )�س( عليًا )ع( اإىل اليمن واليًا 
عليها، فاأ�شلمت على يديه قبائل همدان يف يوم 
واحد وكان ذلك اأواخر ال�شنة الثامنة للهجرة، 
فكتب اأمري املوؤمنني )ع( اإىل ر�شول اهلل يخربه 
هلل  �شاجدا  خَرّ  )�س(  الكتاب  قراأ  فلما  بذلك 
ثللم رفللع راأ�للشلله وقلللال: )اللل�للشللام على همدان 
�شنون:  احلاج  وي�شيف  همدان(،  على  ال�شام 
كان اليماين ملكًا من ملوك اليمن وزعيمًا من 

زعمائها؛ متفانيًا يف حّبه لعلي )ع(.
مراحل الإعمار

املوؤمنني  اأمللري  مقام  كان  �شنون:  احلللاج  يوؤكد 
)ع( ومزار العبد ال�شالح اأثيب اليماين )ر�س( 
ب�شحن �شغري  قّبة �شغرية حماطة  عبارة عن 
الأوىل  عللّدة،  مراحل  على  عمارته  تطّورت  ثم 
دْت فيها على القرب ال�شريف  �شنة 75٩هل اإذ �ُشيِّ
قّبة ومّتت تو�شعة املقام املكرم والقرب ال�شريف 
يف  ذلك  وكان  امللحقات،  بع�س  اإليه  واأ�شيفت 
�شنة  من  املمتد  اجلائرية  الدولة  حكم  عهد 
738ل814هل، اإذ حظيت مدينة النجف الأ�شرف 
اأمري  ملرقد  اأوقللاف  �شْت  وُخ�شِّ كبري  باهتمام 
"اأوي�س  �شلطانها  عهد  يف  ذلك  وكان  املوؤمنني 

�شريح  ال�شلطان  هللذا  جللّدد  وقللد  اجلائري" 
الإمام )ع( و�شّيد �شور النجف الأ�شرف.

ومّتت  1142هللل  �شنة  يف  كانت  الثانية  العمارة 
ع�شيدة"  اآل  تللقللي  "حممد  احللللاج  يللد  علللللى 
املتوفى �شنة 11٦5هل وقد اأّرخ لها اأحد ال�شعراء 
يف  املوجودة  ال�شخور  اإحدى  على  تًا  ُمثبَّ �شعرًا 

املزار.
العمارة الثالثة كانت يف �شنة 117٩هل وقد مّتْت 
ُتفيد  كما  )علللللي(  ا�شمه  تركي  رجللل  يللد  على 
على  تة  واملُثبَّ لها  خللْت  اأرَّ التي  ال�شعرية  الأبيات 

اإحدى ال�شخور املوجودة يف املزار.
ملّا  كللانللت يف �شنة 1404هللللل  الللرابللعللة  الللعللمللارة 
حملة  تهدمي  على  ال�شابقة  احلكومة  اأقللدمللت 
�شنة  املللكللرم  امللللزار  فيها  يقع  الللتللي  الللعللمللارة 
هذا  على  القائمون  حتللّرك  وبعدها  1٩82م، 
الأثر املقّد�س وح�شلوا على املوافقات الأ�شولية 
و�للشللرعللوا  حينها  يف  املخت�شة  اجلللهللات  مللن 
وفق  على  ال�شريف  واملللزار  املكرم  املقام  ببناء 
البناء  اإجللازة  �شدرت  وقد  الإ�شامي،  الطراز 
حتت  الدينية  واللل�للشللوؤون  الأوقللللاف  وزارة  مللن 
املللرحللوم  با�شم  1٩83/5/7م  يف   ٦٩8 رقللم 

احلاج جميد �شلطان عزيز اآل �شنون واملرحوم 
احلاج  واملرحوم  عزيز  �شلطان  حمودي  احلاج 
حممد احلاج باجي عزيز مع اأ�شرتهم اآل �شنون 
الدراوي�س املخزومي وقد اأ�شيف اإليه كثري من 
امللحقات وقد اأّرخ لتلك العمارة املرحوم الأديب 

ال�شيخ عبد الأمري احل�شيناوي.
العمارة اخلام�شة جاءت بعد اأن ق�شفت قوات 
واملللزار  املكرم  املقام  2003م   �شنة  التحالف 
فتعّطلت  منه،  الأكرب  اجلزء  ودّمللرت  ال�شريف 
التي  والإن�شانية  الإ�شامية  ن�شاطاته  بذلك 
ديللوان  فبادر  الللكللرام،  للزائرين  تقّدم  كانت 
للللللمللزارات  الللعللامللة  والأملللانلللة  ال�شيعي  الللوقللف 
اإعماره  اإعادة  ال�شيعية ال�شريفة يف العراق اإىل 
قانون  وفق  مظلتها  حتت  املللزار  اأ�شبح  اأن  بعد 
العتبات املقد�شة واملزارات ذي الرقم 1٩ ل�شنة 
خدميٌة  مرفقاٌت  للمزار  يفْت  اأُ�شمِ وقد  2005م 
�شت فيه مراكز عديدة كمركز علوم  كثريٌة واأُ�شِّ
�شة للدرا�شات العليا،  القراآن، واملكتبة املتخ�شّ
والأبحاث  العلوم  ومركز  اللكرتونية،  واملكتبة 

الفلكية.
واأ�شاف �شنون: ي�شّم املزار م�شّلى يّت�شع لألف 
وم�شيفًا  زائلللر،  لألللفللي  يّت�شع  وحللرمللًا  م�شٍل، 
واأروقللة خارجية  وجبة،  لكّل  زائللر  لألللف  يّت�شع 
�شيافة  ودار  ومتحفًا  الللزائللريللن  ل�للشللرتاحللة 
�شحيتني  وجمموعتني  للمزار،  واإدارة  للوفود، 
حمامات  مع  مرفق  مئة  بواقع  املللزار،  بجوار 
ومغا�شل للو�شوء وجمموعة تربيد املاء ال�شالح 
لل�شرب وغريها مما ي�شّب يف خدمة الزائرين 

الكرام.
مزار �شايف ال�شفا 

املزار 3750م  م�شاحة  اإنَّ  �شنون:  احلاج  يقول 
الأر�للشللي هو  الطابق  ويللتللكللّون مللن 4 طللوابللق، 
اأر�للس  مب�شتوى  يكون  الللذي  املتو�شط  الطابق 
ففيه  الأول  وهو  الأ�شفل  الطابق  اأمللا  النجف، 
احللللرم اللل�للشللريللف والللقللرب وهلللذا الللطللابللق هو 
و�شعها  علللللى  بقيت  الللتللي  الأ�للشللللليللة  الأر�للللس 
وهو  ثللاٍن  �شفلي  طابق  يوجد  وكذلك  القدمي، 
امل�شيف الذي اأ�شميناه م�شيف اأمري املوؤمنني. 
م�شاحة احلرم نحو 1200م وم�شاحة امل�شيف 
اأما  ال�شريف،  احلللرم  حتت  وهللو  م   800 نحو 

وم�شاحته  امل�شّلى  في�شمل  الأر�للشللي  الطابق 
الللكللربى  املللنللا�للشللبللات  قللاعللة  وكلللذللللك  750م 
والأمامية  اخللفية  واملداخل  250م  وم�شاحتها 
الذي  العلوي  وهو  الرابع  والطابق  واجلانبية 
ي�شمل دار ال�شيافة والإدارة وت�شمل 10 غرف 
واملر�شد  الجتماعات  قللاعللات  �شمنها  ومللن 
الفلكي ومكتب الأمني اخلا�س، وطابق ال�شطح 
للمزار وتوجد املخازن والقّبة الفلكية وهي على 
ارتفاع 5م فوق �شطح املزار، ويبني �شنون: اأما 
على  يحتوي  الذي  املتحف  فيه  فيوجد  احلرم 
و�شخور  اأواٍن  مللن  القدمية  امللللزار  مقتنيات 

ووثائق وخمطوطات.
اأما ال�شباك فقد مّت ت�شنيعه يف م�شنع ال�ّشّقاء 
ال�شبابيك  ل�شنع  العبا�شية  للعتبة  الللتللابللع 
اخلارجية  الواجهات  وبقية  اخل�شبية  والأبواب 
وبع�س الأمور الب�شيطة وتنتهي مراحل الإعمار.

الزيارات
اخلا�س  الأملللني  يحّدثنا  املللرقللد  زيلللارة  وعللن 
املنا�شبات  يف  يللاأتللون  ارنلللا  زوَّ اأغلبية  للمزار: 
الللديللنلليللة اللللكلللربى مللثللل اأربللعلليللنلليللة الإملللللام 
ل  والرجبية  ال�شعبانية  والزيارة  احل�شني)ع( 
�شيما ونحن بالقرب من اأمري املوؤمنني، ودخول 
يف  هو  الللذي  املللزار  جهة  من  يكون  الزائرين 
و٩5%  املوؤمنني  اأمري  حرم  من  الغربية  اجلهة 
ويف  الغربي،  اجلانب  من  ياأتون  الزائرين  من 
ي�شل  قد  الللذروة  وقللت  وهللو  الأربعينية  زيللارة 
الأمور  اآلف زائر ونوفر لهم كل  اإىل10  العدد 
املزار،  موظفي  من  الع�شرات  عرب  اللوج�شتية 

فنحن لدينا 75 موظفًا.
املر�شد الفلكي

اليماين )ر�س(  ال�شفا  �شمن م�شاريع �شايف 
الهال  روؤيللة  جمال  يف  امللحة  للحاجة  وتلبية 
اخل�شوف  وحلللالت  الهجري  ال�شهر  اأول  يف 
الأخللرى  الفلكية  الظواهر  و�شائر  والك�شوف 
التي يحتاج املوؤمنون اإليها وتو�شيحها وبيانها؛ 
يو�شح  كما  الفلكي  املر�شد  املللزار  يف  اأن�شئ 
مدير  عبا�س  احل�شني  عبد  اأحللمللد  الأ�للشللتللاذ 
املر�شد الذي قال: كان اختيار العبد ال�شالح 
له  ملللا  )ر�لللس(  اليماين  اأثلليللب  ال�شفا  �شايف 
ومكاتب  املقد�شة  العلوية  العتبة  من  قرب  من 

املرجعيات يف احلوزة العلمية ال�شريفة وب�شبب 
نقطة  ي�شّكل  الللذي  املمّيز  اجلللغللرايف  موقعه 
منخف�س  على  يطّل  فهو  الهال  لر�شد  جيدة 
و�شهل بحر النجف الأ�شرف، وهو ي�شّكل اأعلى 
مواجهًا  يجعله  ممللا  املللديللنللة  غللربللي  مو�شع 
للهال متامًا يف الأفق والر�شد الفلكي، ويبلغ 

قطر قّبة املر�شد ٦م.
هو  عملنا  الفلكي:  املر�شد  مللديللر  وي�شيف 
ومتابعتها،  الفلكية  والأحداث  الهال  مراقبة 
املدار�س  لطلبة  وحما�شرات  دورات  واإقللامللة 
ولدينا  فلكية،  ظاهرة  كل  ل�شرح  واجلامعات 
والثاين  الفلكية  القّبة  يف  واحللٌد  تل�شكوبان؛ 
تل�شكوب  كل  للتعليم،  املحا�شرات  قاعة  يف 
ن�شتطيع عربها  العد�شات  ي�شّم جمموعة من 

ت�شوير امل�شرتي وزحل.
اأحمد  يبنّي  املر�شد  اإن�شاء  من  الهدف  وعللن 

عبد احل�شني عبا�س مدير املر�شد: لعّل م�شاألة 
الختاف يف بداية ال�شهر القمري وثبوت روؤية 
اأو�شاط  بني  جللدًل  امل�شائل  اأكللرث  من  الهال 
�شرعية  اأمللور  من  عليها  يرتتب  ملا  املوؤمنني، 
والعيد  واللل�للشللوم  كللاحلللج  مهّمة  واجتماعية 
املر�شد  اإن�شاء  فكرة  كانت  ولذا  واملنا�شبات، 
الفلكي الإ�شامي يف النجف الأ�شرف من اأجل 
امل�شاعدة يف ت�شخي�س مو�شوع احلكم ال�شرعي 
الهجري،  ال�شهر  اأول  الللهللال  و�للشللع  وبلليللان 
اخل�شوف  ناحية  من  وال�شم�س  القمر  وحالت 
نواة  املر�شد  هللذا  ويعّد  وغللريهللا،  والك�شوف 
اإقامة بنك  اأبحاث فلكية وف�شائية عرب  ملركز 
والللظللواهللر  والأر�لللشلللاد  لة  املف�شّ للمعلومات 
اأر�شيفا  لتكون  الزمن  مع  تنمو  التي  الفلكية 
املر�شد  وهللذا  والأبللحللاث،  للدرا�شات  �شاما 
الأوىل  بالدرجة  اإ�شامي  ح�شاري  م�شروع 
واخلربات  الفلكية  الو�شائل  توظيف  وحماولة 
لها  التي  الإ�شامية  الق�شايا  احلديثة خلدمة 
ال�شتفادة  وكذلك  واجتماعي،  عبادي  ثقل 
رتها وكالة نا�شا  من املعلومات الهائلة التي وفَّ
الأخرى،  البحثية  واملراكز  الدولية  الف�شائية 
بحثيا  جممعا  يكون  اأن  املر�شد  اأهللداف  ومن 
والللطللاب  الللوفللود  ي�شتقبل  فلكيا  ومعر�شا 
التي تخ�ّس  الندوات  واإقامة  العرو�س  لتقدمي 

ال�شاأن الفلكي.
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على  نق�شيها  التي  ال�شاعات  عللدد  عللن  اأمللا 
اإىل  الإح�شائيات  اأ�شارت  ميديا،  ال�شو�شيال 
اليوم،  يف  دقيقة   144 يقارب  ما  نق�شي  اأننا 

واأن هذا الرقم يزداد �شاعة يومًا. 
ميكننا  الإح�شائيات  هللذه  على  وبالعتماد 
التي  بالتكنولوجيا  حياتنا  تاأثر  مقدار  قيا�س 
ننكر  ول  اجلوانب،  كل  من  حتيطنا  اأ�شبحت 
اأهميتها وفائدتها الكبرية وكيف اأنها �شاعدت 
نحو  كبرية  خطوة  ليتقدم  الب�شري  اجلن�س 
فيها  يحتاج  ل  التي  ال�شهلة  واحلياة  الرفاهية 
من  بكثري  للقيام  اجلهد  مللن  كثري  بللذل  اإىل 
الأعمال التي كانت ترهقه �شابقًا، ول �شيما اأن 
التكنولوجيا دخلت يف اأغلب املجالت، كالتعليم 

واللل�للشللحللة واجللللانلللب احللللربلللي والللعلل�للشللكللري 
مما  املللجللالت،  من  كثري  وغريها  والف�شاء، 
تخيل  ميكننا  فللا  عنها،  ال�شتغناء  ي�شعب 
على  تعودنا  التي  التكنولوجيا  بللدون  حياتنا 

وجودها وت�شهيلها امل�شتمر حلياتنا.
�شلبياتها  اإىل  ننظر  اأن  مينع  ل  ذلللك  لكن   
فيه  حدين  ذو  �شاح  النهاية  يف  فهي  اأي�شًا، 
النتباه  من  لبد  لذا  معًا،  وال�شلبي  الإيجابي 
�شنا لها التكنولوجيا،  لتجنب املخاطر التي ُتعرِّ
جعل  اللللذي  الإنللرتنللت  ظللهللور  بعد  �شيما  ول 
مك�شوفني  النا�س  وجعل  �شغرية،  قرية  العامل 
ي�شتخدمون  احلللدود،  اأبعد  اإىل  بع�شهم  على 
من�شات التوا�شل الجتماعي بدون وعي كاٍف 

وي�شاركون فيها مايني ال�شور والبيانات بنحو 
يومي دون اإدراك خلطورة هذا العمل يف بع�س 
الكثرية  ال�شلبيات  من  واحدة  وهذه  الأحيان، 

التي تعر�شك لها التكنولوجيا.
اإن احلقيقة الثابتة وغري القابلة لاإنكار هي 
راأ�شًا  الب�شرية  احلياة  قلبت  التكنولوجيا  اأن 
على عقب، وكان لتكنولوجيا املعلومات الدور 
كثريًا  غريت  فلقد  النقابة،  هذه  يف  الكبري 
من املفاهيم على اأ�شعدة عّدة منها احلياتي 
والجتماعي  والتعليمي  والع�شكري  وال�شحي 
وغريها الكثري. ففي  اجلانب الطبي تدخلت 
التكنولوجيا حتى يف اأكرث الأمور تعقيدًا ومنها 
مذهلة،  نتائج  واأعطت  اجلراحية،  العمليات 

عن  والتثقيف  ن�شرالتوعية  يف  �شاعدت  كما 
التقليدية  الطرق  وغريت  اخلا�شة،  احلالت 
لإجللراء الأبللحللاث والللدرا�للشللات، وجنللم عنها 
يخفى  ول  دقلللة.  اأكلللرث  نتائج  اإىل  الللو�للشللول 
يف  للتكنولوجيا  الفعال  الللدور  جميعًا  علينا 
من  انطاقًا  املللراحللل  ب�شتى  التعليم  جمللال 
وفرت  اإذ  اأقللل،  ورمبللا  ال�شنة  بعمر  الأطللفللال 
التكنولوجيا الألعاب املنا�شبة لأعمارهم  لهم 
ولطريقة تلقيهم للمعلومة، و�شاعدت كثريًا يف 

تنمية مهاراتهم املختلفة يف وقت مبكر.
عن  اللللطلللرف  نللغلل�للس  اأن  ميللكللنللنللا  ل  لللكللنللنللا 
اأثللرت  فلقد  الللدخلليللل،  لهذا  ال�شلبية  الآثلللار 
مبا�شر،  وغللري  مبا�شر  ب�شكل  التكنولوجيا، 

الجتماعية  للعاقات  الللعللام  املفهوم  على 
والرتابط الأ�شري ب�شكل كبري، فحّل التوا�شل 
الإللللكلللرتوين بللديللًا قللويللًا عللن الللتللوا�للشللل يف 
بع�شهم  زيلللارة  عللن  النا�س  وتللوقللف  الللواقللع، 
وفرتت العاقات الب�شرية بنحو وا�شح جّراء 
يدعو  ب�شكل  وتغلغلها  التكنولوجيا  انت�شار 
واأدى  الإن�شان،  حياة  يف  اأحيانًا  اخلوف  اإىل 
وهذه  اخل�شو�شية،  انعدام  اإىل  بللدوره  ذلك 
لها  ُتعر�شنا  التي  ال�شلبيات  اأهم  من  واحدة 
حللدوث  يف  �شببًا  كانت  ولقد  التكنولوجيا، 
الكثري من الأحداث التي ل ميكننا اأن ن�شفها 

باجليدة او العادية.
اأن مواقع  انعدام اخل�شو�شية هو ب�شبب  اإن   

امل�شتخدمني على  التوا�شل الجتماعي حتفز 
توفري  عللرب  عليها  فعالياتهم  كللل  م�شاركة 
هو  مثال  واأب�شط  لذلك،  املنا�شبة  الأدوات 
التوا�شل  من�شات  فاأغلب  اجلعرايف،  املوقع 
الجتماعي توفر لك اإمكانية م�شاركة موقعك 
كللنللت، وهلللذا رمبللا  اأيللنللمللا  اجلللغللرايف عليها 
اأن  دون  الأحلليللان  بع�س  يف  للخطر  يعر�شك 
تللدرك ذلللك، وغللري ذلللك من الأمللور التي ل 
احلقيقة  يف  ولكنها  الكايف  الهتمام  نعريها 
الذكاء  فاإمكانات  حياتنا،  يف  كبري  اأثللر  لها 
مراقب،  باأنك  اأحيانًا  ت�شعرك  ال�شطناعي 
على  تفعله  مللا  فللكللل  احلللقلليللقللة،  هللي  وهلللذه 
يدركه.  اأن  هاتفك  ي�شتطيع  حوله  اأو  هاتفك 
يقرتح  فاإنه  الإدراك  هللذا  على  وبالعتماد 
عليك الكثري من الأمور يف الوقت نف�شه الذي 
ل تذكر اأبدًا اأنك قد ا�شتعملت فيه هاتفك ولو 

ملرة واحدة للبحث عنها ولكنه فعل. 
التي  الجتماعية  العاقات  اإىل  لنعد  والآن 
َبَنتها بطريقة  اأو رمبا  التكنولوجيا،  اأف�شدتها 
لنا  جلبت  فالتكنولوجيا  متللامللًا،  خمتلفة 
العاقات  بناء  يف  التناق�س  من  كبريًا  قللدرًا 
اإىل  اأدت  اأنها  من  الرغم  فعلى  الجتماعية، 
الواقع،  اأر�س  الب�شرية على  العاقات  �شعف 
واأو�شع،  اأكرب  اأخرى  اأنها �شعنت عاقات  اإل 
ورمبللا اأمللنت، يف الللواقللع الفللرتا�للشللي. لذلك 
ي�شري النا�س دائمًا اإىل اأن التكنولوجيا جعلت 
من العامل قرية �شغرية ومكنتنا من التوا�شل 
التوا�شل  كللان  الأر�لللس  اأق�شى  يف  اأنللا�للس  مع 
جعلت  لكنها  م�شتحيل،  �شبه  ما  يومًا  معهم 
فيه  نرغب  كنا  مما  بكثري  اأ�شهل  الآن  الأمللر 

منذ مدة لي�شت بالبعيدة.
التكنولوجيا  بللاأن  اإميللانللنللا  على  وبالعتماد 
فللا ميكننا  حلل�للشللره،  ل ميكن  وا�للشللع  عللامل 
باملقابل ح�شر �شلبياته اأو اإيجابياته يف مقال 
اإىل  فح�شب  التنبيه  اإىل  عمدنا  لكننا  واحد، 
اإن  ال�شتعمال  مزدوج  �شاح  التكنولوجيا  اأن 
كثريًا،  �شتخ�شر  فاإنك  ا�شتخدامه  حت�شن  مل 
من  الكثري  جتني  ف�شوف  ذلك  اأح�شنت  واإن 
ترغب  التي  العمل  وفر�س  املثمرة  العاقات 

بها والكثري من املال. 

�أ�شارت �الإح�شاء�ت يف �شنة 
20١٩ �إىل �أن ما يقارب 

�لـ)4.3٩( من �شكان �لعامل 
ي�شتخدمون �الإنرتنت، و�أن هذ� 

�لرقم �رتفع ب�شكل ملحوظ 
بن�شبة ٩% �أي ما يقارب 

366 مليون م�شتخدم عن 
�إح�شائيات �شنة 20١8. ف�شاًل 

عن ذلك �أ�شارت �الإح�شاء�ت 
�إىل �أن عدد م�شتخدمي 

مو�قع �لتو��شل �الجتمتعي 
�ل�شو�شيال ميديا يف �شنة 

20١٩ و�شل �إىل 3.48 مع 
�لنمو بن�شبة ٩% �أي�شًا، �أي ما 

يقارب  288 مليون م�شتخدم يف 
�شنة و�حدة �أي�شًا.

 

تكن�ل�جيا الت�شالت
م��ا له��ا وم��ا عليه��ا

رفاه ح�شن
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تلك هي الدي�شتوبيا الظاملة التي تقابل اليوتوبيا يف 
ا�شتقامتها ولن�شرب مثال ب�شيطا على �شوء قوام 
تنادي  الذي  الوقت  ففي  املجتمعية؛  النظم  هذه 
ال�شّحة  مراعاة  ب�شرورة  خمل�شة  اأ�شوات  فيه 
املختلفة  باأنواعها  احلمية  ممار�شة  خللال  من 
يف  فعاليته  اأثبت  الذي  املاء  ريجيم  ذلك  يف  مبا 
من  حللّد  اأبللعللد  اإىل  ال�شرطان  خماطر  تقلي�س 
هذا  خايا  اأّن  املعروف  من  اإذ  جتويعه،  خللال 
املر�س اخلبيث نهمة واأكولة مبا تفوق نهم اأ�شعب 
املذكور يف تراثنا العربي ولذا فهي ت�شمى اأ�شعبية 
ن�شبة اإىل تلك ال�شخ�شية املكّبة على املوائد اأينما 
وجدت وتقليل تناول الغذاء ال�شريع مما ي�شمى ) 
تقّدمه  ملا  وال�شارع  ال�شوق  ( يف   Fast food
ال�شارة  والغربية  المريكية  املللذاقللات  مطاعم 
ال�شمنة  اإىل  املوؤدية  احلرارية  بال�شعرات  املليئة 
التي تعدُّ مكمن الأمرا�س املعا�شرة، حيث تقوم 
باإرباك عملية اإفراز هلرمون ) Leptin ( يف 
الطعام  تناول  اإيقاف  عن  امل�شوؤول  وهو  الدماغ 
حينما ي�شعر الإن�شان بال�شبع وبهذه احلالة يبقى 
من  حاجته  عللن  الفائق  املللزيللد  يطلب  اجل�شد 
ولو  اجل�شد.  يف  البدانة  تتولَّد  وتدريجيا  الأكللل، 

 – منه  اهلل  – عافاكم  بال�شرطان  املرء  اأ�شيب 
الأنفة  الأطعمة  على  املعتاد  البدين  اجل�شد  فاإنَّ 
الكيميائي،  للعاج  حتى  ي�شتجيب  ل  قد  الذكر 
يناأى متاما عن  ان  الإن�شان  على  لزاما  كان  لذا 
مما  عة  امل�شبَّ بللالللدهللون  املليئة  الللوجللبللات  هللذه 
هارديز  ومطاعم  املاكدولندز  مطاعم  تقّدمه 
امل�شّماة  كنتاكي  ومطاعم  بالهامربكر  اخلا�شة 
ارة التي  KFC، املغرقة بالدهون املهدرجة ال�شّ
حتما موؤداها اإىل البدانة املفرطة والتي ُعّدت يف 
الوقت احلا�شر من الأمرا�س املزمنة حالها حال 
الأمرا�س ال�شائعة عندنا كال�شّكري و�شغط الدم 
وغريهما، ولي�س اعتباطا اإن و�شفت هذه الوجبة 
مبتكر  اأنَّ  حتى  املمتعة"  "الذنوب  وجبة  باأنَّها 
يرف�س  كان  "�شاندرز"  ال�شيد  الكنتاكي  وجبة 
اأول الأمر عملية القلي املفرط للحوم الدجاج ملا 
يقارب الن�شف �شاعة حتى تن�شج وتكون جاهزة 
يف�شلونها  كللانللوا  اجلللنللود  زبائنه  لكن  لللاأكللل، 
مقلية عندما افتتح مطعمه الب�شيط على نا�شية 
ال�شارع وهو يقلي دجاجه على مراأى ال�شابلة يف 
وفريا  ربحا  ق  حقَّ اإذ  املا�شي،  القرن  ثاثينيات 
واإقبال منقطع النظري وتنا�شى اأنَّه ا�شرتى اأدوات 

ة ب�شلق الدجاج على البخار توخيا  مطبخية خا�شّ
لل�شّحة واحلفاظ على قيمته الغذائية، لكن املال 
الزبائن  من  املتزايد  والإقللبللال  الوفري  والللربللح 
وبالأخ�س اجلنود جعلته يتَّجه اإىل ما نعرفه الآن 
�شديدا  اإقبال  تاقي  التي  الكانتاكي  وجبة  من 
على الرغم من خماطرها الكبرية على ال�شحة .

باعتبارها  املاء  حمية  اإىل  حاليا  الأنظار  وتّتجه 
كبري  حللّد  اإىل  البدانة  لتقليل  احلا�شم  العاج 
ومللنللع اللل�للشللرطللانللات ملللن النللتلل�للشللار الللتللي من 
الفو�شى  اإحللداث  اخلطرية  ال�شيئة  خ�شائ�شها 
وهارمونيته  وترتيبه  بنظامه  والعبث  اجل�شد  يف 
ال�شلب  الطعام  من  حرمانها  خال  من  ون�شقه 
يللومللني يف الأ�للشللبللوع الللواحللد علللللى الأقللللل، فقد 
جتارب  فئران  على  احلمية  هللذه  جتربة  جللرت 
وبعد  احلللقللن،  طريق  عللن  بال�شرطان  م�شابة 
وقد  عليها  ال�شت�شفاء  حالة  ظهرت  جتويعها 
التي  الفئران  بع�س  وب�شمنها  �شحتها  ا�شتعادت 
لي�س  الللدم،  لوكيميا  بفايرو�شات  حقنها  جللرى 
خايا  وتتجّدد  تتعافى  بللداأت  اإمنللا  فح�شب  هذا 

�شيخوختها  وتللوؤجللل  واملناعي  الع�شبي  اجلهاز 
اأنَّ  املللعللروف  امللللاء.وملللن  حمية  فعالية  ب�شبب 
وتنهم  اجل�شم  يف  تع�شع�س  ال�شرطانية  اخلايا 
كّل ما حولها ول ت�شلم منها حتى اخلايا ال�شلمية 
فها  فتدمرها وت�شعفها ومتار�س خبثها على م�شيِّ
اأ�شبه  اإنَّها  باخلبيثة؛  �شميت  ولهذا  تهلكه  حتى 
ل  اأر�لللس  يف  الللرابلل�للس  ال�شتيطاين  بامل�شتعمر 
واأتباع  خونة  عن  باحثا  ويظل  يربحها  اأن  يريد 
الإتباع  وهللذه  فاأكرث  اأكللرث  ويّت�شع  ليمتّد  يغذونه 
لي�شتمد  ذكللرنللاهللا  الللتللي  املميتة  املللغللذيللات  هللي 
لقد  ممكنة.  مللّدة  اأطلللول  والبقاء  احللليللاة  منها 
منهم  والفقراء  الب�شطاء  الأوائللل  اأ�شافنا  كان 
ال�شعري  اخلبز  على  يتغذون  واملللدن  الأريللاف  يف 
والللتللمللر مللع اللللللن اخلللاثللر ويلل�للشللّوغللون طعامهم 
باخل�شراوات وباقات البقدون�س والب�شل واأعواد 
اخل�شراء  امل�شهيات  وبقية  والكرف�س  الريحان 
واحلركة  الللدوؤوب  الفاحي  بالعمل  ويرتي�شون 
فيزيدها  منهم  مو�شرا  كان  من  اأّمللا  الن�شيطة، 
اّل  �شمكا ورطبا ندّيًا وفاكهة ول يقربون اللحوم 
يف املنا�شبات والعزائم النادرة دون اأن ت�شيبهم 
ميوتون  كانوا  لكّنهم  احلالية  الع�شر  اأمللرا�للس 
الع�شائرية  والنزاعات  والغرق  البلهارزيا  ب�شبب 
والتدرن  الكولريا  مثل  الأوبللئللة  بهم  تفتك  وقللد 
الرئوي وبقية الأمرا�س اللتهابية، وماعلينا الآن 
اّل اأن نعود ملا اعتادوا على تناوله قبًا مع اإ�شافة 
و�شيء  ال�شَلطة  �شحن  مثل  اأبداننا  يف  ت�شّح  ما 
من الفواكه وع�شائرها اخلالية من ال�شّكر وكوب 
الريا�شة  يف  بللاأ�للس  ول  املحّلى  غللري  ال�شاي  مللن 
والبعد  الذهن  �شفاء  مع  والفكرية  ال�شباحية 
اإىل  امللللوؤدي  والتفكري  القلق  عللن 
الدماغ؛  و�شداع  النف�س  انقبا�س 
فاحلمية راأ�س الدواء وهداأة البال 
طبيبنا  قللال  كما  ال�شفاء  وقلللللب 
  ." كللّلللدة  بللن  "احلارث  الللعللربللي 
ولنتذّكر اأنَّ الدماغ يعلو الفّم وهو 
�شواء  اإىل  وهاديه  الإن�شان  عر�س 
ال�شبيل فلي�س بغرابٍة اأن يتاأنى يف انتقاء ما يريد 
يف  الفّم  نهم  نهما  يكون  اأن  يريد  ول  طعام  من 
كرثة �شراهته حينما ي�شيل لعابه مثل حيوان فاقد 

للعقل ظفَر بطعام اأمامه بعد جوع �شديد.

كثرية هي �ملفارقات يف هذه �حلياة �لقائمة على قرن ثور هائج، 
حياة تبدو غري متو�زنة مبعايريها و�شوء عد�لتها، ومهما حاول 

�ملفّكرون ورجال �لعدل و�ملخل�شون �أن يعيدو� ترتيبها وتقوميها قدر 
�الإمكان لكّنها تظل مائلة نحو �العوجاج .

 

دون اأْن ُتطعم�ا 
اأج�شاَدكم ما ي�شّرها

كثريٌة  " مياه 
نقية واأطعمٌة 
ب�شيطٌة 
تقّربك من 
العافية 
وتهديك تاجًا 
من ال�شحة "

ُك���ل����ا
وا�شرب�ا

ج�اد غل�م



وقد  الاعب،  انطاق  نقطة  ُيعّد  الللذي  الأمللر 
عندما  ال�شحيح  ال�شيء  الللكللرة  احتلللاد  فعل 
الأ�شبال  على  لاإ�شراف  كرويني  اختار جنومًا 

والنا�شئني وال�شباب.
طم�ح اجلميع

اأ�شبال  ملنتخب  التدريبية  الوحدات  يتابع  من 
اللللعلللراق لللكللرة الللقللدم يللجللد مللتللعللة كللبللرية يف 
حيث  الفريق،  �شّمها  التي  املواهب  م�شاهدة 

الاعبني  اختيار  اإىل  التدريبي  الكادر  �شعى 
العراقية  املللحللافللظللات  جميع  مللن  املللملليللزيللن 
اإىل  تنظر  عندما  لللذلللك  حقيقية،  وبللاأعللمللار 
ن�شخة  جتدهم  امللعب  داخل  الاعبني  اإطالة 
واحدة من العمر والفن والعطاء، وهذا ال�شيء 
الكرة  مل�شلحة  ي�شّب  العمل  كون  مفرح  طبعا 
ملنتخب  التدريبي  الكادر  �شعى  لقد  العراقية، 
قوي  عراقي  فريق  تكوين  اإىل  العراق  اأ�شبال 

يتدّرج من الإ�شبال، فالنا�شئون ومن ثم منتخب 
ال�شباب والأوملبي لغاية و�شول هذه املواهب اإىل 
املنتخب الوطني، وهو ما يطمح اإليه اجلميع يف 
ملنتخب  التدريبي  فالكادر  الريا�شي،  و�شطنا 
الأ�شبال �شّم املدربني ح�شن كمال و�شعد عبد 

احلميد وحممد علي كرمي وعلي م�شربت.
م�اهب على الطريق ال�شحيح

حتّدث  كمال  ح�شن  الأ�شبال  منتخب  مللدرب 

ا�شتعدادات  عللن  العراقية(  ال�شبكة  )ملجلة 
ا�شتعدادات  قائًا:  املقبلة،  للبطولت  الفريق 
خّططنا  مثلما  �شليمة  ب�شورة  ت�شري  الفريق 
ور�شمنا لها، فالإعداد يف ال�شهر املا�شي والذي 
اأ�شابت  التي  الأو�للشللاع  ب�شبب  يكتمل  مل  قبله 
الإعداد مع�شكران تدريبيان  البلد ومن �شمن 
لكن من  والآخر خارجي،  داخلي  اأحدهم  لنا، 
الأمللوال  تلك  �شرف  على  يوافق  مل  املال  بيده 

اأق�شد جلنة القرار140 حينها ومّت تغيري  واأنا 
بيده  لي�س  الكرة  احتاد  اأنَّ  �شيما  ل  املواعيد، 
�شيء �شوى اإعطائنا املوافقة لكن جاء الرف�س 
مللللن اللللللجللنللة اللللراعللليلللة 
الفريق  واأ�للشللبللح   ،140
مادي  دعم  بدون  حينها 
اأنف�شنا  على  واعتمدنا 
داخلية  مباريات  بتوفري 
مللللع مللل�لللشلللاريلللف املللللاء 
من  والفواكه  والع�شائر 
الآن  اخلللا�للس،  ح�شابنا 
الأمللور  بع�س  تغريُّ  وبعد 
متكّنا من دخول مع�شكر 
خللارجللي يف قللطللر اأفلللاد 

الفريق كثريا.
املدر�شة 

التخ�ش�شية
اأّن  كلللملللال  واأ�لللللشلللللاف 
اأغلللللللب لعللبللي الللفللريللق 
هلللللم ملللللن املللتللملليللزيللن 
عن  اكت�شافهم  مّت  حيث 
طللريللق بللعلل�للس الأنلللديلللة 
واملدار�س  والأكادمييات 
اللللكلللرويلللة ومللللن الللفللرق 
املئات  وهناك  ال�شعبية، 
مللن امللللواهلللب مللوجللودة 
حتتاج فقط من يكت�شفها 
من  عليه  �شرنا  ما  وهللذا  الفر�شة،  ويعطيها 
ناحية الختيار، اأي�شا ل نن�شى تعاون املدر�شة 
وزارة  تللخلل�للسّ  الللتللي  للموهبة  التخ�ش�شية 
تعاونوا  اإذ  فيها؛  الأعلللزاء  واملللدربللني  ال�شباب 
 13 من  اأكرث  وا�شتقطبنا  مبا�شر،  ب�شكل  معنا 
املنتخب،  اأعللمللدة  تقريبًا  وهللم  موهوبًا  لعبًا 
ومدربيها  بللغللداد  اأمللانللة  اأنللديللة  اأ�شكر  اأي�شا 
واإدارتللهللا ونلللادي اجلللويللة والللللزوراء جميعهم 
كانوا متعاونني معنا يف اكت�شافنا لاعبني، لقد 
من  بعدد  وبحثنا  و�شاهدنا  مكان  لكل  ذهبنا 
لعبني  ل�شتقطاب  التفا�شيل  وبللاأدق  الأمكنة 
نحتاج  لكننا  موهوبون،  لعبون  لدينا  والآن 
ي�شلوا  حتى  تدريجيًا   معهم  ال�شتمرار  اإىل 

اإىل اأبعد ما يكون من الأداء والتطور من اأجل 
اأجماد  اإىل  والعودة  العراقية  الكرة  م�شلحة 

النت�شارات.
مع�شكر ناجح

نحن  احلميد:  عبد  �شعد  املللدرب  قال  بينما    
ككادر تدريبي مبثابة عائلة واحدة بينها تفاهم 
واحللد ل غري وهو  ونتفق على هدف  واحللرتام 
جيل  وبناء  والتزوير  الف�شاد  كل  على  الق�شاء 
لذلك  �شحيحة،  وبللاأعللمللار  حملللرتف  مللثللّقللف 
اأ�شبالنا  الفريق، حيث ي�شّم  تابع  فرح كّل من 
الكروية  املواهب  من  وممّيزة  كبرية  جمموعة 
هذا  و�شيكون  بنجاح،  طريقها  �شت�شّق  التي 
العراقية،  للكرة  امل�شيء  امل�شتقبل  هو  الفريق 
الللذي  قطر  مع�شكر  يف  الاعبون  قللّدملله  ومللا 
عندما  للغاية  مفرح  �شيء  فللرتة  قبل  اأقمناه 
اإذ  املللوهللوب،  الفريق  بهذا  اجلميع  لنا  بللارك 
يف  مميزة  عرو�س  تقدمي  الاعبون  ا�شتطاع 
مع  مباراتنا  �شيما  ل  التجريبية،  املللبللاريللات 
بهدفني  والللفللوز  القطري  اخلللور  نللادي  نا�شئة 
ب�شكل  الفريق  هذا  ُيدَعم  اأن  امتنى  جميلني، 

اف�شل من اأجل البطولت املقبلة.
فن�ن كروية

بينما قال املدرب حممد علي كرمي: يف البداية 
على  امل�شوؤولة  هي  الريا�شية  الأندية  اإنَّ  اأقول 
حاليا  جند  لكن  العمرية،  الفئات  فرق  اإن�شاء 
للنادي  الأول  بالفريق  تهتم  الأندية  اأغلب  اأنَّ 
دون  الأول  لفريقها  الطائلة  املبالغ  وت�شرف 
العمرية،  الفئات  وهللي  القاعدة  اإىل  النظر 
بالبحث  جللّدًا  و�شعبًا  �شاقًا  عملنا  كان  لذلك 
ما  كل  عملنا  �شحيحة،  وباأعمار  املواهب  عن 
ا�شتقطاب  اأجللل  مللن  تدريبي  كللكللادر  بو�شعنا 
املوهبة الكروية وقد جنحنا يف كل ما خططنا 
جمموعة  الأ�للشللبللال  منتخب  ي�شم  حيث  للله، 
كللبللرية مللن امللللواهلللب وملللن خمللتلللللف الأنللديللة 
�شقل  على  عملنا  لقد  التخ�ش�شية،  واملراكز 
هذه املواهب والنتيجة كانت مفرحة، بل اإن من 
تابع الفريق يف مع�شكره التدريبي يف قطر اأ�شاد 
ال�شغرية،  الأعمار  برغم  الاعبني  باإمكانية 
نفو�س  يف  الفرحة  تبعث  الكروية  فنونهم  لكّن 

حمبي الكرة العراقية.       

عندما تناط مهمة تدريب �لفئات �لعمرية لكرة �لقدم بنجوم �الأم�ض، �لذين 
دخلو� عامل �لتدريب بعد �عتز�لهم �للعب، فاإنَّ ذلك بال �شّك �شيكون مل�شلحة 
دة للمو�هب �لكروية، بل �إنَّ �ل�شاحات  �لكرة �لعر�قية، ال�شيما �أّن كرتنا والَّ
�لعر�قية مليئة بالالعبني �أ�شحاب �ملو�هب �لذين ينتظرون �ال�شتدعاء �إىل 

�ملنتخبات �لوطنية للفئات �لعمرية من �أجل �شقل مو�هبهم حتت �إ�شر�ف 
مدربني متخ�ش�شني يف هذ� �ملجال، 

احل������ج������ر الأ�������ش������ا�������س
ل�شناعة النج�م 

�شغاراً" "خذوهم 

الفئات العمرية

احلّل
يف

بغداد/ اأحمد رحيم نعمة
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الأ�شماء الالمعة كثرية.. لكن! 
ولي�س  بحقوقهم  يطالبون  احلاليون  حكامنا 
هناك من جميب مل يجدوا غري الوعود التي 
اللجنة  قبل   مللن  و�شحاها  ليلة  يف  تتبخر 
التحكيمية واحتاد الكرة املعني بالأمر، وهذه 
ة  خا�شّ حكامنا؛  من  البع�س  جعلت  الأمللور 
الدوليني ي�شرعون بالعتزال املبكر، فاحلكم 
اأجللدر  فهو  وخارجيًا  داخليًا  ظلم  العراقي 
وال�شبب  واآ�شيا،  العرب  احلّكام  اأغلب  من 

يف كل هذه الأمور امل�شتع�شية التي يواجهها 
الكرة  احتللاد  اإجلللادة  عللدم  العراقي  احلكم 
جند  لذلك  العاقات،  فللّن  احلكام  وجلنة 
ال�شتحقاقات  عن  مبعدًا  العراقي  احلكام 
لكرة  العامل  كاأ�س  نهائيات  �شيما  ل  العاملية 
اأي  حّكامنا  اإعللطللاء  عللدم  والللدللليللل  الللقللدم 
فر�شة للتحكيم يف نهائيات كاأ�س العامل منذ 

انطاقته لغاية كاأ�س العامل يف قطر 2022.
العراقي  احلكم  ي�شيب  الللذي  الغن  عللن   

التحكيمي  اخلبري  ث  حتدَّ وداخليًا  خارجيًا 
الدويل ال�شابق حازم ح�شني قائا: 

املوؤثرة" اخلارجية  العاقات  منتلك  "ل 
العراقي  احلكم  اإنَّ  جماملة  وبللدون  حقيقة 
مظلوم وهو اأجدر بكثري من حّكام املنطقة، 
فاملهام الدولية اخلارجية ل تاأتي اإىل حّكامنا 
اإل بال�شدفة، وداخليًا ل تر�شى الأندية على 
فهو  الفاين  النادي  يخفق  وعندما  احلكم 
يعزو خ�شارته ويرميها على �شماعة احلكم، 

للحكم  الناجحة  القيادة  مللن  الللرغللم  على 
احلكم  على  الأنللديللة  تر�َس  مل  املللبللاراة،  يف 
فقد  فائزًا،  فريقها  كان  واإن  حتى  اإطاقًا 
اأنَّ  ال  ال�شابقة  ال�شنوات  يف  الكثري  حتّملنا 
حبنا لكرة القدم جعلنا ن�شتمر فيها، اأما عن 
عدم اختيار اأحد حّكامنا �شمن الكوادر التي 
�شتقود نهائيات كاأ�س العامل 2022 يف قطر، 
فهذا ال�شيء يعود اإىل العاقات بني الحتاد 
ونحن ل منتلك  والدويل  والآ�شيوي  العراقي 
اأحد  لكان  منتلكها  كّنا  فلو  العاقات،  هذه 

حكامنا يف قائمة الأ�شماء دون �شّك.
خارج نطاق التحكيم العاملي

عدم  عن  تركي  ح�شني  الللدويل  احلكم  عرّب 
املتاألق  العراقي  للحكم  يح�شل  ملللا  ر�للشللاه 
واخلارجية  الداخلية  امل�شابقات  يف  دوملللًا 
بجديد  ولي�س  �شديد  غن  لله  اإنَّ قللال:  عندما 
اإناطته  عدم  يف  العراقي  باحلكم  يلحق  اأْن 
الأوللليللة  القائمة  خلت  حيث  عاملية،  مهمة 
التي ك�شف عنها الحتاد الدويل لكرة القدم 
العراقية  لل�شافرة  تللواجللد  مللن  )الفيفا( 
لإدارة  املللر�للشللحللني  احلللّكللام  قللائللمللة  �شمن 
القدم،  لكرة  العامل  كاأ�س  نهائيات  مباريات 
حكمًا   35 من  نة  مكوَّ قائمة  )الفيفا(  ودعا 
عراقي  حكم  اأي  القائمة  �شمن  يللدرج  ومل 
قيادتهم،  والتاألق حلكامنا يف  التَّميُّز  برغم 
اإدارتهم  اأو  العراقي  الدوري  ملباريات  �شواء 
البطولت  اأو  اآ�شيا  اأبللطللال  دوري  ملباريات 
فّن  اإجللادة  يكمن يف عدم  وال�شبب  العربية، 
والحتادين  الكروي  احتادنا  بني  العاقات 
�شيء  كل  اأ�شبح  حيث  والعربي،  الآ�شيوي 
ننجح  مل  واذا  الللعللاقللات  طريق  عللن  يللاأتللي 
نطاق  خللارج  حّكامنا  يبقى  المللرء  هللذا  يف 
التحكيم العاملي، لكننا ن�شتمر يف التمني ان 
جند احلكم العراقي يف بطولت كاأ�س العامل 
للمباريات، ونحن واثقون  متميزًا يف قيادته 
من جناحه نظرًا ملا يقّدمه من جهد كبري يف 

الدوري العراقي ال�شعب.
غياب ال�ش�ت العراقي

�شليم  حممد  الريا�شي  للخبري  كللان  بينما 
حّكامنا  غلليللاب  ملل�للشللاألللة  فلليلله:  قلللال  راأٌي 

لي�س  اأمر  العاملية  النهائيات  عن  العراقيني 
هذه  وقادتها،  العراقية  الكرة  على  بغريب 
اأهمها  لكنَّ  عديدة،  اأ�شباٌب  لها  الظاهرة 
الللعللراقللي يف جلللان  اللل�للشللوت  غلليللاب  يبقى 
يف  احلّكام  جلنة  ومنها  الآ�شيوي،  الحتللاد 
كيفية  هو  املهم  وال�شيء  الأ�شيوي  الحتللاد 
التن�شيق مع الحتاد الآ�شيوي وجلانه، لذلك 
عن  البعد  كّل  بعيدًا  العراقي  احلكم  جند 
املهام العاملية وتذهب اخليارات اإىل احلّكام 
الآخلللريلللن، كلللون احتللاداتللهللم تللعللرف كيف 
الكروي  احتللادنللا  عك�س  الأملللور  لهم  تن�ّشق 
يف  من�شغلون  فهم  العراقي  التحكيم  وجلنة 
يف  مهامهم  تللاركللني  الداخلية،  م�شاكلهم 
العاملية،  املباريات  لقيادة  للحّكام  التن�شيق 
حقيقة  العامل،  كاأ�س  نهائيات  �شمنها  من 
�شيما احلكم  لدينا حّكام جّيدون، ل  يوجد 
اجلميع،  بقدراته  اأ�شاد  الذي  قا�شم  مهند 
فهو حكم ممتاز ي�شتطيع حتكيم النهائيات 
املهم هل  ال�شوؤال  لكّن  بكّل جدارة،  العاملية 
يحظى هذا احلكم بدعم من الحتاد، وهل 
لديه عاقات �شخ�شّية مع جلنة احلّكام يف 
الحتادين الآ�شيوي والفيفا، ل ات�شور، لكن 
الدور الرئي�س هنا يبقى على جلنة احلّكام 
الأوىل يف  بللالللدرجللة  الللعللراقللي  الحتلللاد  يف 

تن�شيق الأمور التحكيمية.
مظل�مية احلكم العراقي

احلكم  قال:  علي  حت�شني  الريا�شي  املتابع 
العراقي مظلوم لي�س اليوم واإمّنا منذ زمن 
التحكيمية  املهام  طويل وهو يعاين من �شّح 
اأي  يُقْد  مل  العراقي  فاحلكم  انعدامها،  بل 

يف  ال  الآ�شيوية  الأمم  بطولت  يف  مللبللاراة 
الإمللارات  التي جرت يف  الأخللرية،  البطولة 
�شّباقا يف  العراق كان  اأّن  عام 201٩ برغم 
امل�شاركة يف بطولة الأمم الآ�شيوية منذ عام 
اآ�شيا  دورات  يف  العراق  �شارك  فقد   ،1٩72
و  و2004   2000 و   1٩٩٦ و  و1٩7٦   1٩72
و 2015،  ومل يحَظ احلكم  و 2011   2007
الإملللارات  يف  مللبللاراة  بتحكيم  اإل  العراقي 
الللعللام 201٩، فلللللمللاذا هلللذا  الللغللن  الللذي 
من  بكثري  اأجللدر  وهو  العرقي  احلكم  يلقاه 
اأن يكون ا�شم  حّكام القارة الآ�شيوية ونريد 
كاأ�س  نهائيات  يف  موجودًا  العراقي  احلكم 
العامل 2022 يف قطر، اعتقد اأّن هذا حمال! 
ب�شبب عدم قدرة احتاد الكرة العراقي على 
والآ�شيوي،  العربي  الحتادين  مع  التن�شيق 
املهام  هذه  عن  بعيدين  حكمنا  جند  لذلك 
مثل  ب�شيطة  ملهام  حّكامنا  ّللف  وُكلللمِ العاملية 
دوري اأبطال العرب ودوري الأندية الآ�شيوية 
احلكم  ير�شحون  اأخلللرى  ب�شيطة  ومللهللام 

العراقي لها.

قها �حلكم �لعر�قي يف قيادته للدوري �لكروي  على �لرغم من �لنجاحات �لكبرية �لتي حقَّ
�لعر�قي، �إال �أنَّه عانى �الأمرين خالل �لفرت�ت �ملن�شرمة، �إذ ُعّد �حللقة �الأ�شعف يف مفهوم 

كرة �لقدم كما �أقره �لقائمون على �لريا�شة �لعر�قية وهو مفهوم خاطئ وال ميتُّ باأي �شلة 
لكرة �لقدم �لعر�قية �لتي �أجنبت خرية �حلكام على مدى �ل�شنني �ملا�شية. 

بعد تاألقها الالفت للنظر يف املالعب 

بغداد/ اأمرية حم�شن

 �شرُّ غياب ال�شافرة العراقية
عن م�نديال 2022



اإذ  الريا�شية،  لللاحتللادات  املللال  ت�شرف 
الإيللفللاد  مبالغ  �للشللرف  يف  دائللمللًا  تتباطاأ 
يف  امل�شاركة  ن�شتطيع  مل  لذلك  للبطولت. 
اأ�شر  الأمللر  وهذا  الآن،  ولغاية  بطولة  اأية 
كثريًا بالاعبني، اإذ اأننا اأبطال اآ�شيا بلعبة 

الكك بوك�شنغ.
*وهل اأقام احتاد اللعبة البطولت املحلية؟
فقد  لديه،  املتي�شر  وفللق  يعمل  الحتللاد   -
البطولت  واحللللايل  املا�شي  الللعللام  اأقلللام 
لللاأنللديللة  واملللتللقللدمللني  للنا�شئني  املحلية 
يف  اأقيمت  التي  ال�شوبر  بطولة  واآخللرهللا 
الأندية  معظم  فيها  و�شاركت  ال�شليمانية 

العراقية. 
* ما مدى دعم الحتاد لاعبي املنتخب؟

- احلقيقة هي اأن اأمور اأغلب الريا�شيني 
ول�شيما  املللاديللة،  الناحية  من  )تعبانة( 
مع  يق�شر  مل  اللعبة  فللاحتللاد  الأبللطللال، 
الاعبني، لكنه يعمل وفق ما يخ�ش�س له 
من اللجنة 140 التي مل ت�شرف لاحتاد 
والدليل  املا�شية،  الفرتة  طيلة  مبلغ  اأي 
ثاث  يف  الاعبني  رواتللب  قوائم  اأن  هو 
مرات )ت�شيع( الأوراق يف غرف اللجنة، 
ولغاية الآن مل نت�شلم الرواتب، وهذا الأمر 
العراقي  فالحتاد  جللدال،  دون  مق�شود 
ي�شرف  اللللذي  بوك�شنغ  ك  بالكمِ املللركللزي 
على رئا�شته الأ�شتاذ قا�شم الوا�شطي خري 
هذه  اأجمللاد  وبللاين  وم�شمم  للعبة  داعللم 
العراق  فيها  تاألق  التي  القتالية  الريا�شة 

يف بطولت عاملية عديدة.
* ماذا اأعطتك هذه اللعبة؟

الإرادة  وقللوة  بالنف�س  الثقة  اأعطتني   -
وال�شرب والقدرة على التحمل.

*ما  طموحك؟
الريا�شي،  م�شواري  بداية  يف  الآن  اأنللا   -
اأطمح اأن اأكون الأف�شل يف لعبتي، واأح�شد 
وامليداليات  املتقدمة  املراكز  من  الكثري 
العراق عاليًا  ا�شم  واأرفع  الوطني  ملنتخبنا 

يف املحافل العربية والقارية.
*هل ت�شبب لك اللعبة امل�شاكل؟

اأنا  فيها  اأ�شكن  التي  املنطقة  يف  اأبللدًا،   -

هادئ جدًا ول اأبحث عن امل�شاكل اإطاقًا، 
لللكللنللي داخللللل احللللللبللة �للشللر�للس ل اأعلللرف 
يف  ول�شيما  الفوز،  حتقيق  املهم  الرحمة، 
البطولت اخلارجية اإذ اأحاول الفوز يف اأي 

نزال من اأجل رفع العلم العراقي. 
*كيف هو دعم الأندية لهذه اللعبة؟

فرقًا  متتلك  العراقية  الأنللديللة  اأغلللللب   -
اإن  بللل  اللعبة،  هللذه  يف  متثلها  ريا�شية 
ك  الكمِ اأبطال  احت�شن  الأندية  من  البع�س 
ول�شيما  مبا�شر،  ب�شكل  ودعمهم  بوك�شنغ 

اأندية الب�شرة التي دعمت اللعبة. 

يف  الأخللللرية  م�شاركتكم  كللانللت  *كلليللف 
بطولة ال�شوبر؟

فالبطولة  مثمرة،  كانت  م�شاركتنا   -
اأبطال  �للشللارك  فقد  جلللدًا،  قوية  كانت 
FO و -  K1 الل بنظامي  فيها  لللعراق 
اللل بنظام  لعبنا  نحن   CONTKT
k1 وا�شتطعنا اأن نحرز ثاث ميداليات 
ذهبية واثنتني ف�شيتني، فاملدرب اخلبري 
ج الأجيال عرف كيف  اأحمد كرمي خمرِّ
يوظف اإمكانيات الاعبني، لذلك كانت 
النتائج جيدة للب�شرة، عمومًا امل�شاركة 
كانت حافزًا كبريًا لنا لتقدمي امل�شتويات 
العالية يف بطولة العامل واآ�شيا املقبلتني.

*ماذا تتمنى؟
بوك�شنغ  ك  الكمِ لعبة  اأن حتظى  اأمتنى   -
ول�شيما  امللل�للشللوؤولللني،  قللبللل  مللن  بللدعللم 
ال�شباب والريا�شة واللجنة الأوملبية  وزارة 
اأجل رفع العلم العراقي يف امل�شابقات  من 
التي  اجليدة  الإدارة  منتلك  اخلارجية، 
باتقان  الوا�شطي  قا�شم  املللبللدع  يقودها 
املواهب  وتللواجللد  اجلميع  والللد  وبروحية 
لو  كثرية  اأملللور  تنق�شنا  لكن!  والأبللطللال 
العامل  اأبطال  طليعة  يف  لأ�شبحنا  توفرت 
اأ�شبحت  اذا  خا�شة  بوك�شنغ،  ك  الكمِ بلعبة 
�شيكون  قريبًا،  اهلل  �شاء  اإن  اأوملبية  لعبتنا 
بدون  العراق  ن�شيب  من  الأوملبي  الو�شام 

�شك نظرًا لتواجد النجوم يف اللعبة.

الذين  ال�شباب  الاعبني  اأبللرز  بني  ومللن   
انطلقوا من الب�شرة، النجم ح�شني �شامي 
الذي اختار الألعاب القتالية وحتديدًا لعبة 
ك بوك�شنغ، وهي من الألعاب ال�شعبة،  الكمِ
�شفوف  يف  املهمة  العنا�شر  اأحللد  ليكون 
امتلك  فقد  الللعللراقللي،  الوطني  املنتخب 
اأقوى  موا�شفات ج�شمانية عاملية قارع بها 

اأبطال العامل يف البطولت اخلارجية.
 تاألق النجم الدويل ح�شني �شامي يف بطولة 
ال�شوبر الأخرية التي اأقيمت يف ال�شليمانية 
 K1الل نللظللام  يف  الأول  املللركللز  حمللقللقللًا 
ال�شوبر  الأخرية يف بطولة  ..عن م�شاركته 
واأمللور  املقبلة  العامل  لبطولة  وا�شتعداده 
)ال�شبكة  جملة  معه  ت�شفحتها  اأخلللرى 

العراقية( كان هذا احلوار: 

ال�شعبة  اللعبة  هللذه  اخللتلليللارك  �شر  *مللا 
جدًا؟

مع  لعبت  العمر  مقتبل  يف  كنت  عندما   -
كرة  الفيحاء  الب�شرة  اأزقللة  يف  اأ�شدقائي 
يف  نف�شي  وجلللدت  بللعللدهللا  لكني  الللقللدم، 
�شجعني  والللذي  القتالية،  الألللعللاب  فنون 
هو  القتالية  الألعاب  ممار�شة  على  حينها 
لأندية  فلعبت  كرمي،  اأحمد  العاملي  البطل 
الب�شرة، وحققت من خال م�شاركتي يف 
الحتللاد،  يقيمها  التي  املحلية  البطولت 
املراكز الأوىل، ليتم بعدها ان�شمامي اإىل 
بالكك  العراقي  الوطني  املنتخب  �شفوف 

بوك�شنغ.   
*ماذا حققت يف البطولت اخلارجية؟

- �شاركت يف العديد من البطولت العربية 

والآ�شيوية، ففي بطولة العرب التي اأقيمت 
يف الأردن عام 2018 اأحرزت املركز الأول 
بنظام الللk1، ويف بطولة اآ�شيا التي اأقيمت 
امليدالية  نلت   2018 عام  قرغي�شتان  يف 
على  لعبت  نف�شها  البطولة  ويف  الذهبية، 
و�شام الحرتاف العاملي اأمام اأبطال العامل 
وحققت املركز الثاين بعد نزالت �شر�شة، 
بطولة  اأية  يف  ن�شارك  مل   2019 عام  ويف 

خارجية.  
امل�شاركة  من  منعتكم  التي  املعوقات  *ما 

عام 2019 ؟
- يف عام 2019 مل ن�شارك يف اأية بطولة 
من  الأملللوال  �شرف  عللدم  ب�شبب  خارجية 
وجه  وعلى  والريا�شة،  ال�شباب  وزارة  قبل 
اأ�شبحت  التي   140 اللجنة  اخل�شو�س 

السنة الخامسة عشرة العدد )354( 24 شباط 2020 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

71 ري��������اض��������ة70

ح�شني �شامي:

حا�شد ذهب بط�لة ال�ش�بر
يف الِكك ب�ك�شنغ

نحن يف طليعة 
العامل ل�..!

اليختلف �ثنان يف �أن حمافظة �لب�شرة 
ز�خرة بالنجوم ويف خمتلف �الألعاب 
�لريا�شية، �إذ �أنها خّرجت على مدى 
�ل�شنو�ت �ملا�شية �لعمالقة من �لريا�شيني، 
وماز�لت ترفد �لريا�شة �لعر�قية باملو�هب.

ال�شليمانية/ اأحمد رحيم نعمة



قنبلة تو��شل �النفجار!
جنم جديد فى الدورى الأملللاين، �شطع 
نللادي  مللع  طبيعي  غللري  ب�شكل  جنللملله 
اأرقللامللًا  �شجل  اإذ  دورمتللونللد  بورو�شيا 
"هاتريك"  بللعللد  بللاجلللملللللة  قلليللا�للشلليللة 
الفي�شتيفال..  اأ�شود  مع  الأول  الظهور 
دورمتوند  بورو�شيا  فريقه  هالند  وقاد 
بقلب  رائلللعلللة  "رميونتادا"  لتحقيق 
الللطللاولللة علللللى اأوجلل�للشللبللورج، واأحللللرز 
ع�شر  اللت�شعة  �شاحب  ال�شاب  النجم 
عامًا، بعد م�شاركته كبديل فى الدقيقة 
اأهللداف  املللبللاراة، ثاثة  5٦ مللن زمللن 
"هاتريك" خال ثاث وع�شرين دقيقة 
املللدرب  كتيبة  فللوز  فللى  لي�شاهم  فقط 
بخم�شة  فللافللر  لللو�للشلليللان  اللل�للشللويلل�للشللرى 
مناف�شات  �شمن  ثاثة،  مقابل  اأهداف 
اجلولة الثامنة ع�شرة من عمر م�شابقة 

الدورى الأملانى.
جنم دورمتوند

بورو�شيا  فى  لعللب  اأول  هالند  اأ�شبح 
فى  "هاتريك"  يلل�للشللجللل  دورمتللللونللللد 
النجم  بعد  الفريق،  مع  له  ظهور  اأول 
مهاجم  اأوبلللامللليلللاجن  بلليللري  اجلللابللونللى 
الإجنليزى  واأر�للشللنللال  ال�شابق  الفريق 
الإجناز عام  والذى حقق هذا  احلايل، 
اأي�شًا، لكنه كان  اأوج�شبورج  2013 �شد 
الرنويجى  املهاجم  عك�س  على  اأ�شا�شيا 

الذى �شارك كبديل.
الللذى  الللرنويللجللى،  النجم  ان�شم  كما 
ثاث  اأول  طريق  عن  اأهللداف   3 �شجل 
لقائمة  دورمتللللونللللد،  ملللع  تلل�للشللديللدات 
"هاتريك" فى  الاعبني الذين اأحرزوا 
الأملللاين،  الللدوري  فى  الأوىل  مباراتهم 
من:  كل  اأوبامياجن  بجانب  �شبقه  فقد 
اأدميلللار   ،)2008( عللام  فينن  مللارتللني 
مللار�للشللال  اأولف   ،)2001( بيمنتا 
 ،)1٩73( اأولي�شر  هريمان   ،)1٩٩3(

واإجنلربت كراو�س )1٩٦3(.

الثنائى  يعد  الأوروبللى،  ال�شعيد  وعلى   
يوفنتو�س يف  )مع  بيريو  ديل  األي�شاندرو 
1٩٩3( واألن �شرير )مع �شاوثامبتون يف 
1٩88(، من اأبرز النجوم الذين افتتحوا 

م�شوارهم مع اأنديتهم بت�شجيل ثاثية.
ع على اأول اأهدافه  ويعد هالند، الذى وقَّ
امللعب  اأر�شية  بعد دخوله  مع دورمتوند 
لعب  اأ�للشللغللر  ثللانللى  ثللانلليللة،   183 بنحو 
الللللدوري  تللاريللخ  فللى  هللاتللريللك  ي�شجل 
الأملاين بعمر الت�شعة ع�شر عاما وخم�شة 

اأ�شهر.
تناف�ض بني �الأندية

ان�شم  هالند  ال�شاب  الرنويجى  النجم 
خال  دورمتوند  بورو�شيا  �شفوف  اإىل 
اجلللاريللة،  ال�شتوية  النللتللقللالت  �للشللوق 
�شالزبورج  بللول  ريللد  فريق  مللن  قللادمللًا 
بعد مناف�شة قوية مع فريق  النم�شاوى، 

مان�ش�شرت يونايتد الإجنليزي.
تاألقه  بعد  �شعادته  عللن  هللالنللد  وعللرّب 
دورمتللونللد  بقمي�س  الأول  ظللهللوره  فللى 
التحديات  من  العديد  "اأمامنا  قائًا: 
فى الفرتة املقبلة، ويجب اأن نلعب مبثل 
"لقد  م�شيفًا  لقاء"،  كل  يف  القوة  هذه 
مع  باللعب  ال�شحيح  الللقللرار  اتللخللذت 
درومتللونللد،  برو�شيا  مثل  مذهل  فريق 
الاعبني  مللن  الللعللديللد  ميتلك  والللللذى 

املميزين".
�إ�شاد�ت با�شتحقاق

بعد  هالند  على  الإ�شادات  انهالت  كما 
النطاقة الرائعة فى الدوري الأملاين، 
اأ�شاد فافر مب�شتوى الاعب قائًا  فقد 
فى  ومتيزه  قوته  اإيرلينج  اأظهر  "لقد 
طرًقًا  ومنحنا  اخلطوط  بني  التحرك 

اأخرى للتقدم اإىل الأمام".
اأملللا مللاركللو رويلل�للس، قللائللد دورمتللونللد، 
فقال "اإنه لعب �شديد الطموح وهادئ 
منذ  رائع  ب�شكل  تدرب  اأنه  كما  للغاية، 
بداية  "هذه  م�شيفًا  اإلينا"،  ان�شمامه 

انطباعًا  اأعطانا  لأنلله  ناجحة،  ق�شة 
بطريقة  الأوىل  مبباراته  واحتفل  جيدًا 

رائعة".
دخل �لتاريخ من ثالثة 

�أبو�ب
بقمي�س  ال�شباك  هللز  هللالنللد  وا�للشللل 
بللورو�للشلليللا دورمتللللونللللد، وذلللللك خللال 
مللواجللهللة بللاريلل�للس �للشللان جلللريملللان، يف 

ذهاب ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا.
الفريق  �شباك  �شيد  يف  هالند  وجنللح 
مع  ظهور  اأول  يف  بهدفني،  الباري�شي 

اأ�شود الفي�شتيفال بدوري الأبطال.
�شاحب  فلللاإن  الإحلل�للشللائلليللات  وبح�شب 
يف  لعللب  اأول  بللات  عاًما  ع�شر  الت�شعة 
تاريخ دورمتوند ي�شجل يف ظهوره الأول 
ودوري  اأملانيا  وكاأ�س  البوند�شليجا  يف 
الأبطال، وو�شل هالند بذلك اإىل هدفه 
يف  دورمتللونللد  اإىل  و�شوله  منذ  اللللل11 
املريكاتو ال�شتوي، وذلك رغم م�شاركته 
جميع  يف  فللقللط  ملللبلللاريلللات  �للشللبللع  يف 
البطولت، وهو ما مل يفعله اأي لعب يف 

تاريخ البوند�شليجا.
من  عدد  اأكرب  ت�شجيل  يف  هالند  جنح 
الللدوريللات  لعبي  جميع  بني  الأهلللداف 
الأوروبللليلللة اللللل5 الللكللربى، وذللللك منذ 
ظهوره الأول مع الفريق يف يناير/كانون 

الثاين املا�شي.
 هالند بات ثاين لعب حتت 20 عاًما 
مدار  على  خمتلفني  فريقني  مع  ي�شجل 
كيليان  بللعللد  الأبلللطلللال،  دوري  تللاريللخ 

مبابي، جنم �شان جريمان.
اأول لعب يف  الرنويجي  النجم  واأ�شبح 
تاريخ البطولة ي�شجل لفريقني خمتلفني 

يف مو�شم واحد.
وقال الرنويجي الذي نال جائزة اأف�شل 
"اإنه لإح�شا�س جميل  لعب يف املباراة: 
كان  الللفللريللق  ملليللدانللنللا.  على  نللفللوز  اأن 

رائعًا، كل �شيء كان مثاليًا" .

�آرلينغ بر�وت هاالند، �أحد 
العبي �ملنتخب �لوطني 
�لرنويجي )من مو�ليد 2١ 
متوز 2000(، يلعب كمهاجم 
لفريق نادي برو�شيا 
دورمتوند �الأملان.

قنا�س 
اأوروبا اجلديد 

هالند
ي�شجل "الهاتريك"

يف اأول ظه�ر له 

اإعداد/ جملة ال�شبكة
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االي������ام

ارشيف واعداد عامر بدر حسون

تعتزم �شبكة العام العراقي افتتاح املتحف الفني يف مقر ال�شبكة قريبًا.. لذا تدعو ال�شادة 
املواطنني وال�شركات الفنية الراغبة باهدائها اجهزة تقنية وفنية اثرية او مميزة وكذلك 
�شور امل�شل�شات او الفام وكوالي�شهما وال�شحف واملجات العراقية القدمية لعر�شها 

داخل املتحف مع تثبيت ا�شم جهة الهداء يف لوحة خا�شة بها.

لا�شتف�شار يرجى الت�شال بالرقم 0771817٦074
ف�شل فرج اهلل

 رئي�س �شبكة العالم العراقي

رجل واحد.. �شنع هذا كله!

ي�ن�س
بحري
ل�شان هتلر عند 
العرب

زم����ان ي��ك��ت��ن عن 
اأمهاتهن:

فنانات

�شاهني..
ي��شف

الزحالوي الذي تفّرج على ه�لي�ود 
فاأ�شبح اأ�شهر خمرج يف م�شر

االي������ام

ارشيف واعداد عامر بدر حسون



ال�شكندرية  يف   1٩2٦ عللام  �شاهني  يو�شف  ولللد 
كوليدج"  "فكتوريا  مدر�شة  يف  علومه  وتلقى 
بال�شكندرية وح�شل فيها على �شهادة اأك�شفورد 

مرتيكيولي�شن.
وق�شد   1٩4٦ عام  املتحدة  الوليات  اإىل  �شافر 
يف  التمثيلي  الفن  لدرا�شة  "با�شادينا"  مدينة 
املتحدة  الوليات  يف  با�شادينا  وتعترب  معهدها. 

املدينة التي ت�شم اأكرب عدد من اأغنياء اأمريكا.
الدرامي  التمثيل  معهد  يف  �شاهني  يو�شف  بقي 
ال�شينمائي  العمل  على  تللدرج  ثم  �شنتني  زهللاء 
متفرج،  طالب  ب�شفة  هوليود  ا�شتديوهات  يف 
بفيلم  عمله  وبللداأ   1٩4٩ عللام  م�شر  اإىل  وعللاد 
"بابا اأمني" بطولة فاتن حمامة وح�شني ريا�س، 
الناحية  مللن  ملمو�شًا  جنللاحللًا  الفيلم  فللاأ�للشللاب 
�شناعة  علللللى  اأدخللللل  اإذ  "التكتيكية"  الفنية 
ال�شينما امل�شرية تغيريات مهمة. وكانت ال�شيدة 
ماري كويني قد �شاهدته يف اأثناء العمل فاأعجبت 

"بابا  فيلم  انتهاء  تنتظر  اأن  غري  ومن  باأ�شلوبه، 
ال�شاب يحمل يف دماغه  باأن هذا  اأمني" �شعرت 
وكللان  احللللال  يف  معه  فتعاقدت  جللديللدًا  �شيئًا 
"ابن النيل" حل�شابها. وقد عر�س  فيلمه الثاين 
ال�شينمائي  "فيني�شيا"  مهرجان  يف  الفيلم  هذا 
وبينهم  العامل  يف  ال�شينمائيني  اأئمة  و�شاهده 
مقابلة  يف  رغبته  اأبلللدى  اللللذي  ويلللللز  اأور�لللشلللون 
عر�س  وكذلك  �شخ�شيًا،  لتهنئته  الفيلم  خمرج 
و"بومباي"،  "كان"  مهرجاين  يف  الفيلم  هللذا 
املهرجان  يف  امل�شرتكني  بللني  كللان  بومباي  ويف 
كابرا،  فرانك  ال�شيت  الذائع  الأمريكي  املخرج 
يو�شف  �شرف  على  كربى  غداء  ماأدبة  اأقام  وقد 
�شاهني ل�شدة اإعجابه به. اأخرج بعد ذلك فيلمه 
وهبي.  يو�شف  بطولة  الكبري"  ج  "املهرِّ الثالث 
يقبل  التي  الأوىل  املللرة  اأنللهللا  بالذكر  واجلللديللر 
فيلم  يف  دور  بتمثيل  وهبي  يو�شف  الأ�شتاذ  فيها 
رائعًا  فيلمًا  واأخللرج  �شواه،  �شخ�س  اإخللراج  من 

وهو  ملللراد.  ليلى  بطولة  القطار"  "�شيدة  هللو 
فيه  يعالج  جديد  فيلم  اإخلللراج  على  الآن  يعمل 
رجال" وقد  با  "ن�شاء  عنوانه  العوان�س  م�شكلة 
اإنتاج ماري كويني  انتهى من ت�شويره، وهو من 
اأفللام  كانت  واإذا  �شلطان.  هللدى  مع  وبطولتها 
الآن  حتى  ظهرت  التي  الأربللعللة  �شاهني  يو�شف 
اأفامًا  منها  يجعل  الذي  الكبري  النجاح  تنل  مل 
اإل  منتجيها،  على  الطائلة  الأربللاح  تدر  جتارية 
يو�شف  اأدخله  جديد  بطابع  متتاز  �شك  ول  اأنها 
به  وفتح  ال�شينما يف م�شر  �شناعة  على  �شاهني 
ولكنهم  �شواه  يجهلها  يكن  مل  جديدة  مدر�شة 
�شاهني  يو�شف  ولنرتك  دخولها..  يخافون  كانوا 
واأ�شلوبه ومدر�شته اجلديدة  يتحدث عن مبادئه 
يف عامل ال�شينما.. قال: م�شاكل ال�شينما امل�شرية

مهمتني:  م�شكلتني  م�شر  يف  املللخللرج  يللواجلله 
حتت  املنتج  ي�شعها  الللتللي  املالية  العللتللمللادات 
بوا�شطة  اأفام  اإخراج  اإىل  وا�شطراره  ت�شرفه، 

وعلى هذ� �لطريق ي�شري يو�شف �شاهني، �ملخرج �جلديد �لذي 
ملع ��شمه يف �لو�شط �ل�شينمائي. هو لبنان �الأ�شل و�بن �ال�شتاذ 
�أديب �شاهني �شو�يا �ملحامي �لذي هاجر من زحلة "لبنان" �ىل 

�ال�شكندرية �إبان �حلرب �لعاملية �الأوىل.

�شاهني..
ي��شف

الزحالوي الذي تفّرج على ه�لي�ود 
فاأ�شبح اأ�شهر خمرج يف م�شر

العربي  اجلمهور  تر�شي  املحدودة  العتمادات 
اإىل  ميله  فبني  واأذواقللله.  نزعاته  اختاف  على 
رغبته  وبللني  الراقية  املثقفة  الطبقات  اإر�للشللاء 
الكثرية  ال�شعبية  الطبقات  باإقبال  الحتفاظ  يف 
العدد على اأفامه يجد نف�شه من حيث ل يدري 
قد اأخرج فيلمًا باهتًا معدوم ال�شخ�شية. ملا بداأت 
اأن  راأيت  الأحللوال  در�شت هذه  قد  وكنت  بالعمل 
اأختار هيئة امل�شاعدين الذين �شيعملون معي من 
الأول  ال�شبان املثقفني املتخ�ش�شني، فم�شاعدي 
بلدة  من  اأي�شًا  لبناين  هو  نهرا،  اأني�س  ال�شيد 
"بحن�س"، وقد در�س يف معهد العلوم ال�شينمائية 
ال�شدي  الثاين هو  العالية يف باري�س. وم�شاعدي 
يللو�للشللف خللريللج اجلللامللعللة امل�شرية  اأبلللو  حمللمللد 

واحلائز منها على رتبة اأ�شتاذ.
مدر�شة جديدة

اإن التقدم ل يتحقق دائمًا اإل على ح�شاب فئة من 
النا�س يت�شمون بحب املجازفة وجمابهة املجهول، 

وقد مل�شت اأن �شناعة ال�شينما يف م�شر بالرغم 
اأ�شبحت  ن�شاأتها  منذ  اأحرزته  الذي  التقدم  من 
مهددة باجلمهود اإن مل اأقل بالرجوع اإىل الوراء، 
تكون مبثابة  اأفام  باإخراج  اأجازف  اأن  فاأحببت 
اأن  واأنا على يقني من  الطليعة نحو عهد جديد، 
ما جنحت  فللاإذا  باهتمام،  الأعللني ترتقب عملي 
فتحته،  الذي  الطريق  �شلوك  اإىل  الآخللرون  هبَّ 
واإذا ما ف�شلت كنت الوحيد الذي يدفع الثمن. اإن 
يف املجازفة خطرًا كبريًا علي وعلى املنتج الذي 
اأمواله حتت ت�شريف، لكن اخلطر مل يقلل  ي�شع 
من عزمي واأحمد اهلل اأن املنتجني الذين اأولوين 
مبادئي.  ب�شحة  واقتنعوا  نظريتي  فهموا  ثقتهم 
وبالرغم من قلة عدد الأفام التي اأخرجتها فقد 
اأ�شبح يل جمهور يوؤمن بعملي ويعرف اأنه �شريى 

�شيئًا جديدًا يف كل فيلم اأخرجه.
م�شتقبل ال�شينما امل�شرية

ميكنني  فللا  امل�شرية  ال�شينما  م�شتقبل  اأملللا 

التحدث عنه اإل من خال املبادئ اجلديدة التي 
�شوف  الإنتاج  اأن  الأمللل يف  بها. ويل كبري  اأعمل 
اأن  يف  �شك  ول  يتح�شن،  �شوف  النوع  لكن  يقل، 
�شرورية  غالبًا  تكلف  ل  التي  التجراية  الأفللام 
اأمللر  "الغربلة"  لكن  ال�شينما،  �شناعة  للللدوام 
اإل  بقاء  فا  طبيعي  بطريق  اآتية  وهي  منه  لبد 
لاأ�شلح. اإن اأوىل الآفات التي ت�شكو منها �شناعة 
ال�شينما يف م�شر هي الرجتال يف العمل وعدم 

اللجوء اإىل الخت�شا�س والدر�س العميق.
تطهري.. املمثلني

بحاجة  م�شر  يف  املمثلني  و�شط  اأن  اأعترب  اإين 
املمثلني  اإن  �شراحة  واأقللول  التطهري!  اإىل  ما�شة 
يتجاوز  ل  قد  اللقب  ي�شتحقون حمل هذا  الذين 
اليد، وال�شبب يف ذلك يقع  اأ�شابع  عددهم عدد 
على عاتق املخرجني الذين بت�شاهلهم يف اختيار 
من  بنوع  منهم  الكبري  الق�شم  اأ�شابوا  املمثلني 

"العوجاج"!
بحاجة اإىل �شجاعة

اإن  بقوله  حديث  �شاهني  يو�شف  الأ�شتاذ  وختم 
الآلت  تنق�شها  ل  م�شر  يف  ال�شينما  �شناعة 
ما  بقدر  امليكانيكية  وال�للشللتللعللدادات  احلديثة 
اأمله  اأن  واأكد  الفنيون.  ينق�شها الخت�شا�شيون 
ال�شناعة  هللذه  يف  العاملني  يللرى  اأن  يف  كبري 
النهو�س  على  عزمهم  وي�شدون  اأعينهم  يفتحون 
بها باخلروج على النطاق القدمي املحدود الذي 
عملوا �شمنه حتى اليوم ومب�شايرة تطورات هذه 

ال�شناعة يف اأمريكا و�شائر الباد.
ال�شفري قبل الت�شفيق!

اإن املدر�شة اجلديدة التي ين�شئها يو�شف �شاهني 
�شناعة  يف  العاملني  جميع  ت�شمل  عامة  مدر�شة 
اأ�شغر عامل  اإىل  اإىل املخرج  املنتج  ال�شينما من 
يف ال�شتديو، وهي �شوف لن تتم يف اأيام اأو �شهور، 

ولكنها �شتتم حتمًا. وقبل اأن اأودعه قلت له:
يفعل  كما  فافعل  الب�شيط  النجاح  اأردت  اإذا   -
يطويك  ثم  وقتًا  النا�س  لك  �شي�شفق  �للشللواك، 
يدوم  �شيئًا  تفعل  اأن  اأردت  اإذا  ولكنك  الن�شيان، 
وكن  ال�شهرة  عللن  الآن  ت�شل  فللا  اأثلللره  ويبقى 
ت�شفيقهم  قبل  النا�س  �شفري  لتلقي  م�شتعدًا 

فالت�شفيق اآت ل حمالة!
فريد اأبو �شها
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ال�شديقات  بع�س  اآراء  لكم  ن�شتبني  وهنا 
الأعلللملللار حللول  مللن خمتلف  والأ�للشللدقللاء 

اإمكانية حتوُّل ال�شداقة اإىل حب.
جريان العمر

)علللاملللًا(  )ت.ك(43  اللل�للشللديللقللة  راأي 
موظفة يف اإحدى الدوائر: قد تن�شاأ عاقة 
اأكانت يف  �شداقة بني املراأة والرجل �شواء 
الدرا�شة  اأو  الطفولة  اأيلللام 
�شبيل  وعلللللى  الللعللمللل  اأو 
املللثللال اأنلللا وزوجلللي )اأبللو 
نلل�للشللكللن  كلللنلللا  اأولدي( 
يف حلللي  و�لللشلللارع واحلللد، 
اجلللريان  عاقة  تربطنا 
منذ  طويلة،  �شنني  منذ 
معا،  وكربنا  معًا  �شغرنا 
يف  كثرية  اأ�شياء  وتغرّيت 
الأقلللدار  و�للشللاءت  حياتنا 
واحدة،  كلية  نكون يف  اأن 
التقينا  تللخللرجللنللا  بللعللد 
تربطني  وكللانللت  �شدفة 
قوّية  �شداقة  عللاقللة  بلله 
يف  برغبته  فاجاأين  ه  لكنَّ
ج،  الرتباط بي بعد التخرُّ
وبالفعل تزّوجنا ومن هنا 
اأن  املمكن  مللن  اأّنللله  اأبللني 
تتحّول عاقات ال�شداقة 
ي�شتمر مدى  اإىل حب قد 

احلياة. 
الثقة العالية

تلل�للشللتللطللرد تلللبلللارك مللنلل�للشللور)28(عللامللا 
الفنون  اأكادميية  خريجة  ت�شكيلية  فّنانة 
اجلميلة: لل�شداقة اأ�شكاٌل عديدة وميادين 
واملجال�س،  الكتب  متاأ  واأ�شعار  وق�ش�س، 
ول تخلو حياة اأي اإن�شان على الإطاق من 
ال�شديق اأيًا كان �شكله، ويف راأيي ل ميكن 
حب،  اإىل  ال�شداقة  م�شاعر  تتحّول  اأن 
اجلميلة  العاقات  من  الكثري  امتلك  فاأنا 
التي تربطني بزمائي يف اجلامعة وكّلهم 
اأ�شدقاء فقط ل غري وهي من اأ�شمى واأرقى 
نتحاور  مللا  غالبًا  الإنلل�للشللانلليللة،  الللعللاقللات 

وهناك  �للشلليء  كللّل  يف  ونتناق�س  ونللتللعللاون 
الكثري منهم تربطني بهم عاقات عائلية.

اأ�شدقاء فقط
اأكرث  قد يتغرّي م�شار هذه العاقة لت�شبح 
تللُدُلّ  تغرياٌت  فتطراأ  �شداقة،  جمللرد  من 
ُيللتللدارَك  اأن  اإمللا  الللذي  التحوُّل  هللذا  على 
اأ�شًا  قائمٌة  وهي   ، وال�شراحةمِ بالو�شوحمِ 
على الهتمام وامل�شاركة، هنالك جمموعة 
من العامات والتحولت التي يدل معظمها 
وقللع يف حب  قللد  الآخلللر  الللطللرف  اأّن  على 
هذا  والطمئنان  الهتمام  وحب  �شديقه، 
عاما،   )35( كامل  اإبراهيم  اليه  اأ�شار  ما 
ر�شام ت�شكيلي حيث قال: كانت يل �شديقة 
قدمية ا�شتمرت عاقتي بها لأكرث من 10 
�شنوات كنت اأبوح لها بكل تفا�شيل حياتي 
وم�شاكلي يف العمل والبيت وحتى مغامراتي 
ها املكان الذي اأف�شف�س  مع الأخريات واأعدُّ
فيه دون ترّدد، ويف يوم من الأيام اأخربتني 
وقتها  الأ�للشللخللا�للس،  بللاأحللد  �شتتزوج  للهللا  اأنَّ
ي�شدين  داخلي  يف  غريب  ب�شيء  اأح�ش�شت 
اإليها وكاأيّن �شاأفقد جزءًا مهمًا يف حياتي، 
طلبت منها اأن ترتيث يف قرارها واأخربتها 
رف�شت  لكّنها  جتاهها  م�شاعري  بحقيقة 

نا اأ�شدقاء فقط.     قائلة: اإنَّ
الت�افق بني العقل واجل�شد

عاقة ال�شداقة تت�شّكل وتتطّور من مرحلة 
ويقول  عميقة  حقيقية  معرفة  اإىل  ب�شيطة 
دائللرة  )عللامللًا(/   33 الدين  �شاح  �شيف 
احلقيقي  احلللب  املللعلللللومللات:  تكنولوجيا 
ال�شادق  واللللتللزام  الحللرتام  على  ينبني 
م�شاعر  جتعل  ال�شداقة،  ميّيز  ما  وهللذا 
املفاجئ  احلب  لأنَّ  واأح�شن،  اأقللوى  احلب 
�شريعة  وعاطفية،  عنيفة  ظاهرة  يللزال  ل 
وال�شداقة  الأحللليلللان،  بع�س  يف  الللللزوال 
بني  والللتللوافللق  واللللولء  الثقة  على  ت�شتقر 
م�شاعر  فلللاإنَّ  ذلللك  مللع  واجللل�للشللد،  العقل 
ال�شداقة  عاقة  عللن  تنبثق  التي  احلللب 
ينظر  طللرف  فكّل  متوقعة،  غللري  تللزال  ل 
التي  الغام�شة  ال�شحرية  العاقة  اإىل هذه 

جتذب دائمًا اإىل احلب.

د�قة �حلقيقّية كلمة  �ل�شّ
ن�شرح بها يف خيالنا، لعلنا 
ن�شل �إىل بحر لي�ض له 
نهاية، كلمة نحلم بها 
د�ئمًا، نتمّناها ونتوق 
لتحقيقها، ما �أجمل 
تلك �مل�شاعر �لب�شرّية 
و�الأحا�شي�ض �الإن�شانّية 
�ملرهفة �ل�شادقة 
و�ل�شديق �حلقيقّي هو 
�لذي يبقى معك عندما 
يبتعد باقي �لعامل عنك، 
هي عالقة ح�ّشا�شة، مبنية 
على �أ�شا�ض �الحرت�م 
و�لثقة �لتي بنيت ب�شكل 
تدريجي. 

 

هل تتحّ�ل عالقات ال�شداقة 
بني الطرفني اإىل حب

يف جمتمع تت�شّيده التباينات

هبه الزيدي
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واأ�شطح الأبنية بنحو غري م�شبوق، واأوقف �شائقو 
التي  املتنزهات  من  بالقرب  اآلياتهم  ال�شيارات 
للتقاط  بع�شهم  وعمد  بالكامل  الثلوج  غطتها 
تللدّنللت درجلللات  بينما  اأطللفللالللهللم،  مللع  اللل�للشللور 
اإىل ال�شفر. كما ت�شاقطت الثلوج على  احلرارة 
جنوب  كرباء  بينها  العراق،  يف  اأخللرى  مناطق 

العا�شمة.
تاأثر العراق باملنخف�س اجلوي الآتي من اأوروبا، 
املن�شاأ،  قطبية  هوائية  لكتلة  يتعر�س  جعله  ما 
كانت  اإذ  الللثللاثللاء،  ذلللك  نللهللار  ذروتللهللا  بلغت 
فوق  الكتلة  متركز  اإىل  ت�شري  الطق�س  توقعات 
الكتلة  هذه  وكانت  مبا�شرة،  العراقية  الأرا�شي 
قد �شببت هبوطًا حللادًا يف درجللات احلللرارة يف 

اأغلب املناطق العراقية. 
 كانت اآخر مرة ت�شاقطت فيها الثلوج يف العا�شمة 
بغداد عام 2008، غري اأن الثلج �شرعان ما ذاب 
الأوىل  املرة  كانت هذه هي  لكن  حلظة هطوله، 
ت�شاقطًا  املدينة  فيها  ت�شهد  التي  عام   100 منذ 

ملمو�شًا للثلوج.
اجلللويللة  الأر�لللشلللاد  علللامل  ي�شري 

اأنللله  اإىل  نلليللكللولللز  جلليلل�للشللون 
التقارير  مللن  للعديد  وفللقللًا 
قد  العراق  فاإن  الإخبارية، 
الظروف  يف  ق�شاوة  �شهد  

الأخرية،  ال�شنوات  �شائعة يف  التي كانت  اجلوية 
جتلى معظمها يف نق�س املياه من جهة، وت�شاقط 
الأملللطلللار الللغللزيللرة مللن جللهللة اخللللرى، يف حني 
احلرائق  ت�شعل  الاهبة  ال�شيف  حللرارة  كانت 
ت�شاقط  كللان  املللرة  هللذه  والللغللابللات.  بالب�شاتني 
ظاهرة  مبثابة  هو  املدينة  حللدود  داخللل  الثلوج 

نادرة احلدوث.
البالغ  �شكانه  ثلث  يعتمد  الذى  العراق،  ويعانى 
من  الزراعة،  على  ن�شمة  مليون  اأربعني  عددهم 
مو�شم  اإىل  العراقيون  ويتطلع  مزمن،  جفاف 
زراعي مثمر هذا العام مع ت�شاقط كميات كبرية 
التي جّف  الأنهار  اإىل  املياه  اأعادت  الأمطار  من 

بع�شها ب�شبب ال�شدود الرتكية والإيرانية.
العمر  من  البالغة  علي  م�شطفى  لبنة  بالن�شبة 
من  للتو  ا�شتيقظت  وكاأنها  الأمر  بدا  �شنوات،   ٩
غفوة خفيفة، قالت لأبيها: "كان اجلو يف اخلارج 
اأخللرى...  مرة  طبيعيًا  اأ�شبح  والآن  كالكهرباء، 

اأبي هل �شيحدث ذلك مرة اأخرى؟"
من جهة اأخرى، عّجت مواقع التوا�شل الجتماعي 
العراقية ب�شور ت�شاقط الثلوج. بع�س الأولد 
تقليدية  ثيابًا  واألب�شوهم  ثلج  �شنعوا رجال 
بللاللللللونللني الأحلللملللر والأبللليللل�لللس، ونلل�للشللروا 
بع�س  بها  تتندر  حتتها  مازحة  تعليقات 
ئر  لع�شا ا

تتغدى"  اإل  ما متوع  "بالطاك  منها:  العراقية، 
اإ�شارة  لكرم العوائل العراقية التي ل تدع �شيفها 
حتى  طعام،  وجبة  بتناول  اأكرمته  اإذا  اإل  يغادر 

واإن كانت خفيفة.
�شقوط  التحرير  �شاحات  يف  املتظاهرون  و�شهد 
املرتاكمة  الثلوج  بتنظيف  بعدها  بلللداأوا  الثلج، 
على خيامهم والتقاط �شور �شيلفي و�شنع كرات 
الثلج، وذكروا اأن الثلوج قد ذاب معظمها بحلول 

منت�شف اليوم.
�شغريًا  مطعمًا  يدير  الللذي  كللرمي،  فللوزي  يقول 
بغداد:  من  اأميال  �شتة  بعد  على  رجللب،  هور  يف 
عما  عامًا،   80 العمر  من  البالغة  اأمي،  "�شاألت 
قبل؟  مللن  الللعللراق  يف  الثلج  راأت  قللد  كانت  اإذا 
ماألوف".  غري  اأمللر  هللذا  كللا...  جوابها:  وكللان 
الللطللالللب اجلللامللعللي طللالللب حلليللدر:  قلللال  بينما 
"ات�شل بي �شديق يف ال�شاعة 8 �شباحًا لإيقاظي 
واأخربين اأن الثلوج تت�شاقط من ال�شماء. هرعت 
للغاية،  اإىل ال�شرفة لأرى م�شهدًا جميًا  ب�شرعة 
لقد  اخلليوي،  الهاتف  بكامريا  ت�شويره  حاولت 
ات�شلت  بالفرح،  اأ�شعر  حًقا  امل�شهد  هذا  جعلني 
باأ�شدقائي الآخرين، واأخربتهم اأن ذلك ال�شباح 

كان من اأ�شعد ال�شباحات يف حياتي".

اأجلللزاء  كللل  على  ب�شمت  تهطل  الللثلللللوج  كللانللت 
العا�شمة بغداد، وعندما ا�شتيقظ اجلميع كانت 
تغطيتها  اأكملت  قللد  الثلج  مللن  خفيفة  طبقات 
هطولها  تزامن  وال�شيارات.  واملباين  لاأ�شجار 
كانت  بحيث  اليوم  ذلك  فجر  �شاعات  اأوىل  مع 
�شروق  حتى  وا�شتمر  م�شاءة  ال�شوارع  م�شابيح 
اإىل  املدينة  يف  النخيل  اأ�شجار  حتولت  ال�شم�س، 

اللون الأبي�س.
ت�شبق  مل  العراقيني  للللللهلللللم روؤيلللللللللة بع�س 

تلل�للشللاقللط الللثلللللوج 
قبل.  مللن 

املقدار.  هذا  ت�شاقطه مبثل  ي�شهدوا  اآخرون، مل 
يقول:  اأولد  لثاثة  اأب  وهللو  علللللي،  م�شطفى 
من  اأولدي  �شياح  على  النوم  من  "ا�شتيقظت 
الللبللدايللة،  يف  الأملللر  ن�شدق  مل  البهجة،  �للشللدة 
وجوههم  ي�شغطون  وهلللم  اأطلللفلللايل  �للشللاهللدت 

ويحدقون  النوم  غرفة  بنوافذ 
ملل�للشللهللد  يف 

ت�شاقط الثلج وكان الأمر اأ�شبه بال�شحر".
من  اأكرث  منذ  للثلوج  ت�شاقط  اأول  بغداد  �شهدت 
عقد من الزمان. ويف املو�شل، وحتديدًا على بعد 
الأنهار  �شفاف  كانت  ال�شمال،  اإىل  ميًا   250
واأنقا�س  ركام  بقايا  تغطي  الثلوج  وكانت  بي�شًا، 

احلرب مع داع�س يف املدينة القدمية.
يف  �شيوعًا  اأكللرث  اأمللرًا  الثلوج  ت�شاقط  يعدُّ  بينما 
جبال املناطق ال�شمالية للعراق، اإل اأنه نادر 

احلدوث و�شط البلد وجنوبّيه.
�للشللكللان مللديللنللة بللغللداد اأفللللللادوا بللاأن 
فوق  الثاثاء  جتّمعت  الثلوج 
والأ�شجار  ال�شيارات 

�إثر تعر�ض �لبالد ملوجة برد �شديدة، باغت ت�شاقط �لثلوج و�شط �لبالد 
وجنوبّيها، �أغلب �لعر�قيني عندما فتحو� �شتائر نو�فذ بيوتهم �شباح �لثالثاء 

)١١ �شباط( كانو� غري م�شدقني �مل�شهد �لنادر �حلدوث، فهو �أول ت�شاقط للثلوج 
ي�شتقر ب�شع �شاعات منذ �أكرث من قرن.

 

حر.. بغداد ومناطق اأخرى  كال�شِّ
من العراق يغطيها الثلج

ترجمة: اآلء فائق - ت�ش�ير: ي��شف مهدي

عن م�قع /ايك� ويذر، انك ني�ز وال�ا�شنطن 
ب��شت، بقلم ل�يزا ل�فل�ك و ليز �شالي
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من  يخلو  ل  الر�شمي  ّي  اللللزِّ �شيء  كل  بعد   
�شفاته اجلميلة ومظاهره ال�شريرة.

متطلبات م�ّحدة
املتحدة  الوليات  يف  غالبًا  املدار�س  ت�شّدد 
الآباء  لأنَّ  املوّحدة،  قوانينها  يف  الأمريكية 
العام  يف  يريدونه  وما  ذلك  منهم  يطلبون 
املللدار�للس  مللن  فقط   %13.8 كللان   ،200٦
لكنَّ  مللوّحللدة،  متطلبات  لديها  الأمللريكلليللة 
هذا العدد ارتفع الآن اإىل اأكرث من 40% ويف 
بارتداء  ويهتمون  يللقللّدرون  اأ�شرتاليا  غللرب 
ّي املوّحد اأي�شًا وهناك حمات اجتماعية  الزِّ
وجميع املدار�س الر�شمية لديها زي اإجباري، 
حتى  ال�شمايل  الإقليم  يف  املدار�س  وكذلك 
الأخللرى،  الللوليللات  جميع  ويف   200٩ العام 
فاإنَّ غالبية املدار�س لديها متطلبات موّحدة 

اأي�شًا.
ّي الع�شكري جاذبية الزِّ

تللقللول جللامللعللة الأزيلللللاء واملللوؤّلللفللة �للشللارلللوت 

ّي الع�شكري  اأّن جاذبية الزِّ �شميث: )اأعتقد 
جتعلك ت�شعر باأّنك تتمّتع بالقّوة( "ل توجد 
من  اأكللرث  الفريق  لتج�شيد  اأف�شل  طريقة 
�شميث  كلمات  بالتاأكيد  املاب�س،  ارتلللداء 
ّي الع�شكري  تتجّلى يف جتربتها يف ارتداء الزِّ
بالقّوة  اأ�شعر دائمًا  وتتابع �شميث: ك�شخ�س 
اأعطاين  الللذي  مدر�شتي  زي  اإىل  والنتماء 
اأي  يلغي  الر�شمي  ّي  الللزِّ  " اإياها،  ومنحني 
اأكرث  اأو  اأقللل  ما  �شخ�س  يكون  بللاأن  احتمال 

م�شاويًا ملا يرتديه".
عالمات جتارية

من  حافل  بتاريخ  الأزيللاء  م�شّممو  يتمّتع  ل   
زي  لإن�شاء  التجارية  العامات  مع  التعاون 
موّحد خا�س باملوظفني مثل خياطة امل�شّمم 
الأ�شرتايل مارتن غرانت احلمراء اخلال�شة 
ل�شركة كانتا�س، وعلى ال�شعيد الدويل و�شع 
اأوليج كا�شيني وباملان وكري�شتيان  الأمريكي 
ديور واإيف �شان لوران وزاك بو�شن جميعهم 
اأفللراد  طاقم  زي  على  ومل�شاتهم  طوابعهم 
املللدرج  حتى  �شحره  ميتد  اللللذي  الللطللائللرة 
ن من قم�شان با�شتيل ه�ّشة و�شروال  واملُتكوِّ

ورباط.
 ن�ع من العب�دية

عر�شت خبرية القت�شاد املنزيل الأمريكي 
 1٩1٦ العام  يف  جون�شون(  لوي�س  )هيلني 
الإعجاب  اأثللار  الللذي  املوّحد  اللبا�س  فكرة 
للتبديل  قابلة  اأطللواق  من  ويتكّون  وقتها  يف 
واأ�للشللفللاد مللزركلل�للشللة، وكللانللت الللغللايللة من 
ّي هللو حتللريللر املللللراأة الأمللريكلليللة  هلللذا الللللزِّ
واملزعج  وال�شخيف  امل�شتمر  "التغيري  من 
واملُكلِّف لاأزياء" الذي يو�شف باأّنه "نوع من 
ومرفو�شًا  مهمًا  اقرتاحها  كان  العبودية"، 

ب�شكل موّحد.
�شّد احلريق

املللدار�للس  يف  الر�شميون  املللللوّردون  ين�شغل 
الر�شمية لل�شوف القطبي الناعم وجتاهلهم 
املدر�شي  ّي  الللللزِّ يللكللون  اأن  يجب  للخ�شن، 
اجليد مريحًا وممتعًا من الناحية اجلمالية 
�شد  تللكللون  الللتللي  الأقم�شة  مللن  وم�شنوعًا 

احلريق.

ّي نف�شه كّل يوم، دون خوف من �أن تبدو  كم هو ر�ئع �أن ترتدي �لزِّ
ُمباِلغًا فيه �أو تتجاهله، كم هو ر�ئع �أال ت�شطر �أبدً� لو�شع فكرة دقيقة 

وتفا�شيل كثرية يف مظهرك �خلارجي �جلميل، ومع �زدياد قبول ثقافتنا 
حلّق �ل�شخ�ض يف �لتعبري عن نف�شه بحرية من خالل مالب�شه ونوع جن�شه، 

ّي �لر�شمي �شرطًا �شروريًا يف �شاحة �ملدر�شة؟ هل ما زلنا نعّد �لزِّ

ن�ن  م�ن يتفنَّ امل�شمِّ
باإحيائه

غريبة و�شيل��ة 
لتهدئة الذات

ّي الر�شمي امل�ّحد الزِّ

ترجمة: ثريا ج�اد
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قد ي�شتغرق �ل�شعور بالوحدة �شنو�ت طو�ل من �حلياة، وهو 
ال يقل خطورة عن )�لتدخني و �ل�شمنة(. لكن قبول "عملية 

�ل�شيخوخة" قد ي�شاعدك على جتنب �ل�شعور بالوحدة، وكونك 
�أكرث تعاطًفا قد ي�شاعد يف حماربته، 

منة.. خطري مثل التدخني وال�شُّ

خيار  ب��ال���ح��دة  ال�����ش��ع���ر 
ترجمة: ثريا ج�ادممكن رف�شه

عن ديلي ميل

لكن قبول حقيقة اأنه قد ينتهي بك املطاف 
يف دار رعاية امل�شنني عندما ت�شل اإىل �شن 
ال�شبعينات والثمانينات من العمر قد يوؤدي 

اإىل جتنب ال�شعور بالوحدة. 
ال�شحبة والروحانيات

مللع 30  مللقللابللات خللا�للشللة   العلماء  اأجلللرى 
اأعمارهم  ما بني ٦7  بالًغا ترتاوح  ا  �شخ�شً
اأن  وذكللروا  م�شاكن حممية،  عاًما يف   ٩2 و 
اأنهم  بينوا  املتطوعني   املئة من  نحو 85 يف 
وال�شديدة(.  )املعتدلة  بللالللوحللدة  �شعروا 
حكيمة  توقعات  وجود  اأن  الباحثون  وادعللى 
ال�شن  لكبار  بالن�شبة  الطبيعي  الو�شع  حول 
التكيف  على  النا�س  ي�شاعد  اأن  �شاأنه  من 
ا�شتجوبت  التي  درا�شتهم  وك�شفت  معها. 
حممية  م�شاكن  يف  يعي�شون  ا،  �شخ�شً  30
يف �شان دييغو، عن اآليات املواجهة املختلفة 
ا  التي ا�شتخدمها ال�شكان، والتي �شملت اأي�شً
اللجوء  اأو  الأ�شحاب  اإيجاد  يف  ال�شتباقية 
اأعرتف خم�شة   - الروحانية.  اأو  الدين  اإىل 
مت  الذين  الأ�شخا�س  من  املئة  يف  وثمانون 

اإىل  بالعتدال  �شعروا  اأنهم  ا�شتجوابهم، 
اخلط احلاد، وقالت كبرية موؤلفي الدكتورة 
يف  كاليفورنيا  جامعة  من  جي�شتي،  ديليب 
ي�شعرون  الذين  الأ�شخا�س  اإن  دييغو:  �شان 
وال�شمنة،  التدخني  مللن  يعانون  بللالللوحللدة 
العمر.  طللول  تق�شري  اإىل  يللوؤديللان  اللذين 
التعامل  بكيفية  الهتمام  ال�شروري  ومللن 
مع رفاهية كبار ال�شن لنهم اأ�شدقاء واآباء 

واأجداد الأجيال ال�شابة.
- يقول ما يقرب من 42.٦ مليون �شخ�س 
بللالللغ فلللوق �للشللن اللللل 45 عللاًمللا يف الللوليللات 
ال�شكان  ربع  ويعي�س  اإنهم وحيدون.  املتحدة 
البالغني  مللن   %  5 ونللحللو  مبفردهم  للا  اأيلل�للشً
ي�شعرون  املتحدة  اململكة  يف  يعي�شون  الذين 
بالوحدة "يف كثري من الأحيان" اأو "دائًما" ، 
ح�شب  ما ذكرته بيانات مكتب الإح�شاءات 

الوطني.
اأ�شرار ج�شيمة

ب�شكل  عقلية  م�شكلًة  بالوحدة  ال�شعور  ُيعد 
اأ�شا�شي، ولكن اإذا �شعر �شخ�س ما مبفرده 

حدوث  يف  ذلك  يت�شبب  فقد  طويلة،  لفرتة 
ا  اأي�شً البدنية  ال�شحة  يف  ج�شيمة  اأ�شرار 
الإجهاد،  هرمون  م�شتويات  من  يرفع  وقد 
الكورتيزول، الذي ميكن اأن يوؤدي اإىل تورم 
الللوزن  وزيلللادة  اجل�شم،  داخللل  �شحي  غللري 
مر�س  ي�شبب  قد  الذي  الأن�شولني  ومقاومة 
ال�شحية  امل�شاكل  اإىل  بالإ�شافة  ال�شكري، 
و�شعوبة  الدم،  �شغط  ارتفاع  مثل  املحتملة 
الإ�شابة  خطر  وارتفاع  والكتئاب،  النوم، 
يتم  مل  اإذا  الللدمللاغ  يذبل  عندما  باخلرف 

حتفيزه.
مقيا�س اأكادميي

بتحليل  وفريقها  جي�شتي  الدكتورة  قامت   
للم�شاركني  والللعللقللللليللة  الللبللدنلليللة  اللل�للشللحللة 
بللا�للشللتللخللدام مللقلليللا�للس الللللوحللللدة. و�للشللمللل 
مقيا�شا  بللنللًدا   20 مللن  املللكللون  ال�شتبيان 
اأكادمييا يتم الرجوع اإليه ومعرتفا به ب�شكل 
بالوحدة  ال�شعور  لقيا�س  ي�شتخدم  متكرر 
ت�شاوي  ل  اأقل  اأو   28 من  اأن  النتائج  وكانت 
ثاثة  ومن  منخف�شة.  اأو  بالوحدة  ال�شعور 
عالية  م�شتويات  اإىل  ي�شري  اأعلى  اأو  واأربعني 
من ال�شعور بالوحدة، ووجد الباحثون اأن ٦3 
% من املتطوعني �شعروا بالوحدة املعتدلة و 

22 % ي�شعرون بالوحدة ال�شديدة.
فقدان الأحبة

"اأنا  الللدرا�للشللة:  يف  ال�شن  كبار  اأحللد  يقول 
بعيًدا عن اجلميع  و�شاأكون   ، للغاية  �شامت 
الللفللرتات  يف  التفكري  ميكنني  �للشلليء،  وكللل 
�شعوًرا  وكللان  بالوحدة،  فيها  �شعرت  التي 
كبري،  معنى  وجلللود  وعلللدم  الللتللعلللللق،  بللعللدم 
وعدم ال�شعور بالأمل ال�شديد." ومن �شمن 
املو�شوعات ال�شائعة حول �شبب �شعور النا�س 
مبفردهم، واأهم العوامل هي فقدان الأحباب 
اأمل  عامل  وهناك  العمر  ب�شبب  والأ�شدقاء 
اآخر هو اأن الكثريين �شعروا بالرتباك وهم 
يعي�شون يف م�شاكن للمتقاعدين و�شعروا باأن 

حياتهم ي�شيطر عليها الياأ�س اأو با هدف.
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لديهم جميع الأدوار يف حفات الزفاف وي�شبح 
الللعللر�للس اأكلللرث مللن جملللرد نللللزوات )الللعللريلل�للس 
جتمع  مذهلة  جماعية  عاقة  اإنها  والعرو�س(. 
العائلة  مثل  النا�س  من  كبرية  جمموعات  بني 
ال�شديقات  اإ�للشللافللة  واأن  للللللعللرو�للس  املللمللتللدة 
عن  تزيد  قللد  ال�شيوف  قائمة  اىل  والللزمللاء 

�شخ�س.
مبلغ فلكي

عدة  الآ�شيوي  الزفاف  حفل  ي�شتمر  ما  عللادة   
يحتاج  وبالطبع   فقط.   واحد  ليوم  ولي�س  اأيام 
كل هوؤلء ال�شيوف املدعوين اإىل مكان للذهاب 
اأن مثل  اإذن  اإليه واإىل طعام لتناوله، ول عجب 

متو�شطة  اعتبارها  ميكن  والتي  الأعرا�س  هذه 
بالن�شبة لعائلة من جنوب اآ�شيا  تعيد النا�س اإىل 
ما ي�شل اإىل 50000 جنيه اإ�شرتليني. ولكن يف 
اإفريقيا، ويف نيجرييا مثًا، تعد �شناعة الزفاف 
القت�شاد  ت�شاعد  التي  املزدهرة  الأعمال  من 
متو�شط  يللرتاوح  اأن  الزدهللار حيث ميكن  على 
اآلف   ٦( نايرا  مايني   3 بني  الللزواج  تكاليف 
 10٦( نايرا  مليون   50 اإىل  اإ�شرتليني(  جنيه 
معظمنا  اأن  حني  يف  اإ�شرتليني(،  جنيه  اآلف 
فلكي من  مبلغ  هو  اأن هذا  على  نتفق  اأن  ميكن 
املال لاإنفاق على حدث واحد ، وال�شوؤال هو هل 
تدوم  ثقافة حفات الزفاف الباهظة؟ ومن اأين 

يح�شل الأزواج على كل هذه الأموال؟ وملاذا يتم 
دعم هذه التقاليد الباهظة الثمن؟

اململكة املتحدة هي الأغلى
مت اإ�شدار تقرير جمعته كل من The Knotو

وقت  يف   Bodas.netو   WeddingWire
�شابق من العام 201٩، اأظهر اأن اململكة املتحدة 
هي خام�س اأغلى دولة يف العامل ت�شت�شيف حفل 
زفاف، لكن هذا الرقم ل ي�شمل �شهر الع�شل اأو 
متو�شط  ما  بالقيا�س  والزفاف  اخلطبة  خوامت 
الأخلللرى  الللبلللللدان  بع�س  يف  الللزفللاف  تكاليف 
الللربازيللل  املك�شيك،  فرن�شا،  ايللطللاللليللا،  مثل 
والأرجنتني. ويف مقال ن�شرته �شحيفة "ميرتو" 

تعّد �الأعر��ض �ملتباهية و�لباهظة �لتكاليف هي �لقاعدة �الأ�شا�ض 
حلفل �لزفاف يف �لثقاقة �الآ�شيوية، وهي فر�شة لدعوة جميع 

�الأ�شدقاء و�لعائلة من كال �لطرفني للقاء و�الحتفال بهذ� �حلدث. 
وقد ت�شرتك دبابات �جلي�ض، و�لفيلة، و�خليول، وكميات وفرية من 

�لزهور؟

مبالغ فلكية
ي��ت��ح��م��ل��ه��ا ال���ع���ر����ش���ان

حفالت الزفاف الباهظة
 

املالية  ال�شعوبات  الللرجللال  مللن  الكثري  ذكللر 
الكبرية،  الزفاف  حفات  �شداد  من  املقدمة 
اإر�للشللاء  جمللرد  كللان  الأملللر  اأن  اأغلبهم  وعللّلللق 
عليهم  يتعني  بللاأنلله  الأزواج  وي�شعر  الآخللريللن 
يخاطرون  فاإنهم  واإل  ي�شدق،  ل  حدث  تقدمي 
بالتعر�س للعار ب�شبب الإق�شاء نظرًا لأن هذه 
ويحاول  �شائعة  اأ�شبحت  ال�شاخبة  الحتفالت 
اأو  البع�س الآخر،  الكثريون تفوق بع�شهم على 
على الأقل مطابقة مل�شتواهم حتى لو كان ذلك 

يتجاوز اإمكاناتهم املادية. 
ف�اتري �شخمة

بع�س حفات الزفاف مفتوحة للجميع وباهظة 
الثقافة  يف  كللبللرية  ب�شعبية  وحتللظللى  الللثللمللن 
قد  ال�شيوف  من  املدعوين  وعللدد  النيجريية 
احلا�شرين  )لكن  الآلف  اإىل  مئات  من  ي�شل 
وتعد  كبرية(،  بفواتري  اأي�شًا  العرو�س  يثقلون 
يوجد  اأنلله  حتى  للغاية  مهمة  الزفاف  مرا�شم 
خم�ش�س  ق�شم  على  يحتوي  اإخللبللاري  مللوقللع 

للزفاف. 
البذخ هو جمرد جزء من الثقافة، واأب�شط مثال 
اأ�شونرامو  مللولدي  تزوجت  عندما  ذلللك  على 
رئي�شان  احتفالن  لديها  كان  فقد  العام،  هذا 
مذهلة  املنا�شبة  كانت  اليوروبا،  لعادات  وفقًا 
املبنى  يف  الأمللن  حرا�س  على  كللان  اأنلله  لدرجة 
اىل  الدخول  من  النا�س  ملنع  الباب  يغلقوا  اأن 
حفل الزفاف، وت�شيف مويل: اأنا وزوجي نحب 
اإقامة  فكرة  فللاإن  وبالتايل  النا�س  بني  اجلمع 
حفل زفاف كبري مل تكن بعيدة عن عقولنا، كان 
على  كانوا  الذين  الأ�شخا�س  من  الكثري  لدينا 
واحلمد  امل�شاعدة  وتقدمي  للم�شاركة  ا�شتعداد 
هلل ، كما قام والداي اأي�شًا بدفع ن�شف تكاليف 

حفل الزفاف. 
ف�شتان �شهرة اأحمر

الللزواج،  يف  ياأملون  الذين  امل�شلمون،  يجد  قد 
الإ�للشللام  مماثلة:  طللرق  مللفللرتق  يف  اأنف�شهم 
الزيجات(  يف  ما  )اأف�شل  الأف�شل  اأن  يعلمنا 

ما هو اأكرث باأ�شعار معقولة، ولكن الثقافة متلي 
كبري   �شاأن  له  يكون  اأن  يجب  اللللزواج  اأن  على 
راين" اأن  "�شبي  الهندية  العرو�س  اأرادت  اإذا 
يكون  واأن  الإ�للشللاملليللة  جلللذورهللا  وفلليللة  تبقى 
هي  متكنت  عقيدتها  حتللدده  �شغري  �شاأن  لها 
و�شريكها من اإبقاء التكاليف اأقل من 500 جنيه 
جنيهًا   55 "دفعت  راين:  وتللقللول  اإ�شرتليني. 
ا�شرتلينيًا عن ف�شتان زفايف، كان لدي ف�شتان 
الذي  الأ�شلوب  ح�شب  م�شممًا  اأحمر  �شهرة 
بالفعل،  ا�شرتيته  الذي  الكعب  ارتديت  اأردتلله، 
اإ�شرتلينيًا  و٦0 جنيهًا  الزفاف،  ليوم  �شيما  ول 
للحناء  اإ�شرتلينيًا  جنيهًا   25 و  املاكياج  لفنان 
اأنفقته على الطعام الذي �شاركت فيه  والباقي 
احلا�شرون  الوحيدون  والنا�س  العائلتني،  كلتا 
تكلفة  وكانت  املقربون،  والأ�شدقاء  العائلة  هم 
يوم الزفاف �شئيلة للغاية، وهو قرار اتخذته اأنا 
وزوجي من اأجل �شمان توافق الزواج مع القيم 

الإ�شامية"، بح�شب قولها.

ترجمة: ثريا ج�اد
عن  �شحيفة ميرتو

السنة الخامسة عشرة العدد )354( 24 شباط 2020

alshabaka
aliraqya

87 اس��������رت��������ي alshabaka aliraqya 86



البيجاما
تغزو الأزياء 
العاملية
الفتيات عن كّل ما هو ممّيز وجديد يف عامل  تبحث الكثري من 
اأو  الكاجوال  املاب�س  طريق  عن  فقط  لي�س  والأزيلللاء  املو�شة 
ال�شواريهات واإمنا اأي�شًا عن طريق املاب�س املنزلية خا�شة وهي 
ت�شتعد لتح�شري ماب�س عر�شها حيث ال�شتعداد للظهور باأف�شل 

�شكل ممكن وباأناقة ممّيزة.
املو�شة  عامل  �شة يف  املُتخ�شِّ العاملية  �شتايل(  )اإن  وقالت جملة 
واجلمال: اإنَّ مو�شة هذا املو�شم ال�شتوي 2020 تعتمد على ارتداء 
البيجامات ال�شتوية ذات الأقم�شة القطيفة، التي مل تكن اإحدى 
�شيحات املو�شة اجلديدة واإمنا قد عادت بقّوة خال هذه الأيام 

من جديد. 
مع  يتنا�شب  البيجامات  من  النوع  هذا  اأنَّ  اإىل  املجلة  واأ�شارت 
البدينات،  مع  يتنا�شب  ول  الرفيع  اأو  املم�شوق  القوام  �شاحبات 

حتى ل يظهرهن بال�شكل املبالغ فيه من الوزن.
ل  ُيف�شِّ من  فهناك  البيجاما،  �شتايل  من  خمتلفٌة  اأنللواٌع  هناك 
كبري  ب�شكل  منا�شبًا  يكون  وهو  دة  املُتعدِّ باألوانه  الكاروه  �شتايل 

للن�شاء التي متيل للعملية اأكرث.
مثل  طفولية  ر�شومات  على  حتتوي  التى  البيجاما  اأي�شا  وهناك 
التي  الكرتونية  الر�شومات  من  وغريها  ماو�س  وميكي  الفيل 

تع�شقها الفتيات.
اأكرث  متيل  التي  البيجامات  مو�شة  موؤخرًا  ظهرت  ال�شتاء  وفى 
املختلف  ل�شكلها  لها  ُتف�شِّ الفتيات  من  كثريًا  اأنَّ  اإل  للطفولة، 
وهناك  ال�شتاء،  ف�شل  فللى  ة  خا�شّ تدفئتها،  اإىل  بللالإ�للشللافللة 
البيجامات املزرك�شة واملتداخلة اخلطوط اأي�شا التي تعطي �شكًا 

خمتلفًا لاأنثى فى منزلها.
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نف�شي،  عاج  اأي  اىل  الإ�للشللارة  دون  عنوانًا 
ي�شتهدف  نف�شي  عاج  كل  لي�س  وباملنا�شبة 
اأمرا�شًا نف�شية، هناك عاج بب�شاطة جلعل 

الأح�شن اأف�شل.
�لتخل�ض من �لهم

ا�شم غري حقيقي(  ال�شيدة )�شمر -  جاءت 
بدءًا  تراه كبريًا جدًا.  لهمٍّ  وهي تطلب حًا 
ذكرتها باأن الإميان ال�شليم جزء من احلل، 
اأكللرب  �شبحانه  فللاهلل  كبري،  هللم  يوجد  فللا 
 ، حًا  يجد  اأن  حاول  اإن  العبد  بعون  ويكون 
عمل  ور�شة  يف  لنجتمع  موافقتها  �شاألت  ثم 
التي جتعلنا نعرب عن  الإيجابية  الطاقة  عن 
همومنا اأمام غرينا، واإن مل جند حًا، فاإن 
ملنحنا  كاف  بهم  نثق  من  اأمللام  الهموم  بث 
بع�س راحة بال. وجتراأت وقلت لها لنحاول 
نف�شي  عللاج  جل�شة  العمل  ور�شة  تكون  اأن 
وحدها  تكون  اأن  خ�شية  تقبل  ومل  جماعي. 
حديث  وت�شبح  همومها  عن  �شتتحدث  من 
�شيدات ل تعرفهن جمعتها بهن اجلل�شة،  يف 
على  لوحدها  اأدربها  اأن  مني  طلبت  املقابل 
جل�شة  و�شتنظم  العاج  جل�شة  اإدارة  كيفية 
او  تنجح  اأن  نف�شه وحتللاول  الهم  لديهن  ملن 
تقنعهن بتنظيم جل�شات عاج نف�شي عندنا. 

ن�شتطيع  همها  اأن  اكت�شفت  الللتللدريللب،  يف 
املو�شل  من  نازحة  فهي  بالعام،  ن�شفه  اأن 
اأخرى وبداأت تداوم بفرع  و�شكنت حمافظة 
دائللرتللهللا يف املللكللان اجلللديللد ومل تللرجللع مع 
عائلتها اىل املو�شل رغم اأن بيتها مل ي�شب 
مل  لكنها  نينوى،  حترير  معارك  اأثناء  باأذى 
تتمكن من ن�شيان اأيام الرعب التي مرت بها 
عائلتها حني �شيطرت داع�س الظامية على 

املو�شل واأيام النزوح املخيفة.
نف�شي  عللاج  جل�شة  �شمر  نظمت  بيتها،  يف 
جماعي مب�شاركة جارة لها  �شبق واأن ُخطف 
موافقتها  لعدم  ُهللددت  عمل  وزميلة  ابنها  
على توقيع معاملة بها �شبهة ف�شاد. حتدثت 
كل واحدة عن خماوفها، وبعد جل�شات عدة 
همها  من  تخل�شت  باأنها  واحدة  كل  �شعرت 
اإيجابية كبرية،  ال�شعور طاقة  ومنحهن هذا 
اىل  عائلتها  مع  �شمر  عللادت  بفرتة  وبعدها 
عاج  جل�شات  تنظم  وا�للشللتللمللرت  املللو�للشللل 
للمهمومات،  فقط  لي�س  جللمللاعللي،  نف�شي 
اإمنا حتى ل�شابات لديهن خماوف من البدء 

مب�شروع عمل ..
بب�شاطة

اإنه من  اأقللول  املللادة،  وملن يقراأ / تقراأ هذه 

هذه  مثل  جل�شات  اإجلللراء  مبكان  الب�شاطة 
هو  نحتاجه  ما  وكل  متنزه،  يف  او  البيت  يف 
مكان هادئ ونظيف باأثاث قليل وجيد الإنارة 
ت�شاعد  منع�شة  �شاخنة  م�شروبات  وتقدمي 
ومنقوع  النعناع  مثل  الأع�شاب  تهدئة  يف 
البابوجن واأن يكون الذي يدير اجلل�شة موثوقًا 
وحمبوبًا ويبداأ اجلل�شة بالإ�شارة اىل همومه 
الغد،  من  خماوفه  اأو  مر�شه  اأو  متاعبه  اأو 
لتفريغ  اإما  الآخرين كاف  اأمام  اإن احلديث 

�شحنة �شلبية اأو اكت�شاب طاقة اإيجابية..
ر�شد  ابلللن  م�شت�شفى  فلللاإن  للعلم  واأخلللللريًا 
يقدم  بللغللداد  يف  النف�شي  للطب  التعليمي 
ملن  جمانًا  والت�شاورية  العاجية  خدماته 
التي  فالظروف  كافيًا،  لي�س  لكنه  يحتاج، 
يف  ر�شد  لبللن  فللروع  اىل  حتتاج  بها  مللررنللا 
بغداد واملحافظات، نحتاج جدًا اىل عيادات 

لل�شعادة..
غالبًا  حقيقية  غري  با�شماء  اأ�شري  ماحظة: 
اللواتي  منها  تعاين  التي  امل�شاكل  ب�شبب 
التقي بهن، والتي تقبل بالإ�شارة اىل ا�شمها 
ترف�س الت�شوير، وهو موقف الرجال اأي�شًا، 
العمل  ور�س  يف  املحدودة  م�شاركاتهم  رغم 

عن الطاقة واأ�شلوب احلياة.

خطوة مهمة
ما قام به الإمام علي )ع( اأ�شبح بعد قرون 
النف�شي  العاج  خطوات  اأهم  اإحللدى  طويلة 
ملواجهة امل�شاكل من جهة وللحث على العمل 
املثمر، بكلمات اأخرى اإحدى و�شائل الرتبية 
املهارات  على  ال�شخ�س  وتدريب  النف�شية 
فاعل  فللرد  اىل  ليتحول  الإيجابية  والطاقة 
ويكبيديا  مو�شوعة  يف  نقراأ  املجتمع.  �شمن 
النف�شي  العاج  بتطوير  قاموا  العلماء  اأن 
يف  الثانية  العاملية  احلللرب  بعد  اجلماعي 
الللوليللات املللتللحللدة الأمللريللكلليللة وكلللان قبلها 
اأبحاثًا وجتارب فقط، وجناحه هناك جعله 

عاجًا موؤثرًا يف جميع اأنحاء العامل.
عياد�ت �ل�شعادة

ل يللوجللد �للشللخلل�للس، مللهللمللا كللللان مللرتللاحللًا 
اأزمللة  او  م�شكلة  يواجه  ل   ، وعائليًا  مللاديللًا 
امل�شاكل  وهللذه  العتيادية،  املجتمعات  يف 
بظروف  متر  جمتمعات  يف  تكرث  والأزملللات 
نف�شيته  بللتللعللب  تللتلل�للشللبللب  اعللتلليللاديللة   غلللري 
وهذا  كبرية.  �شغوط  حتت  باأنه  واإح�شا�شة 
اللل�للشللخلل�للس، ممللا ل�للشللك فلليلله، يللحللتللاج اىل 
العراق  يف  نزال  نف�شي..وما  عاج  جل�شات 
كي  النف�شي  الطبيب  اىل  الللذهللاب  نخ�شى 
عدم  اأن  احلقيقة  بينما  باجلنون،  نو�شم  ل 

اإللليلله قللد يدفعنا اىل اجلللنللون. يف  الللذهللاب 
الدول املتقدمة، يطلق ا�شم عيادات ال�شعادة 
على مراكز عيادات التطبيب النف�شي ت�شم 
اإليها حتى  اأطباء نف�شانيني وحمللني، ويلجاأ 
موازنته  وخلقت  حملللدود  بللراتللب  املللوظللف 

ال�شهرية م�شكلة نف�شية له..
حياة �أف�شل

غالبية ور�س العمل التي ننظمها حتت عنوان 
الطاقة الإيجابية هي ب�شكل او اآخر جل�شات 
امل�شاركني  وغالبية  جماعي  نف�شي  عللاج 
وامللل�للشللاركللات فلليللهللا يلللللملل�للشللون هلللذا الأملللر 
الطاقة  كانت  طاملا  ويتحاورون  ويتفاعلون 

حلياة اأف�شل..
احلاجة اإىل عيادات لل�شعادة

يروى عن �أمري �ملوؤمنني �الإمام علي )ع( �أنه يومًا وبعد �شالة �ملغرب يف جامع �لكوفة طالب عددً� من �مل�شلني 
بعدم �ملغادرة و�جتمع بهم قائاًل �إنهم طلبو� مقابلته كال على حدة. وحتدثو� �أمامه عن همومهم �لتي ال 
تنتهي، و�أ�شاف �أن لديه همومه �أي�شًا، وكان حّله �أن يجل�شو� معا وكل و�حد يتحدث عن همه ليجدو� حاًل 
للذي همه �الأكرب، وبعد �أن ��شتمع بع�شهم �ىل �لبع�ض �الآخر، غادرو� وكل و�حد يحمد �هلل �أن همه �أ�شغر 

من هموم غريه، �أي �أنهم غادرو� مطمئنني باأنهم �شيجدون حلواًل لهمومهم �لتي �شغلتهم.

ان�شام ال�شاجلي
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كانت حتدثني عن كل �شيء يخ�شها ومعاملة البيت 
لها، وكنت ان�شحها كانها ابنتي، �شاعدتها كثرياً يف 

اأم�ٍر مادية ومعن�ية. ويف اأحد الأيام مل اأجدها 
فف�ّشرُت ذلك باأنها قد تك�ن اأكملت بيع احلل�ى 

وعادت اإىل البيت. ذهبُت يف الي�م التايل ومل اأجدها 
اأي�شًا... بداأت اأ�شعُر بالقلق واخل�ف عليها، مْن اأ�شاأل؟ 

مْن يعرفها؟ ول اأعرف عن�ان بيتهم ؟؟

امليزان 

امليزان 

يف

يف رجاء خ�شري

لكنها ل  العماقة،  الأ�شجار  قلع  ت�شتطيع  العاتية  العا�شفُة 
ترى  بالأر�س.  امللت�شقة  ال�شغرية  الأع�شاب  قلع  ت�شتطيع 
هل العوا�شف الب�شرية كذلك اأي�شًا اأم هي على العك�س من 

ذلك؟
ل  كي  األقللدام  تدو�شها  فللورًا حينما  ال�شغار متللوُت  ان  او 
تعرف على مْن ق�شت.. وهذا ا�شواأ ما يجري يف زمننا الذي 

يبدو ان  ل نهاية له!!

احل�����ي�����اُة وامل�������ت 
عندها �ش�اء

وكنت ان�شحها كانها ابنتي، �شاعدتها كثريًا يف اأموٍر مادية 
ومعنوية. ويف اأحد الأيام مل اأجدها فف�ّشرُت ذلك باأنها قد 
تكون اأكملت بيع احللوى وعادت اإىل البيت. ذهبُت يف اليوم 
واخلوف  بالقلق  اأ�شعُر  بللداأت  اأي�شًا...  اأجدها  ومل  التايل 

عليها، مْن اأ�شاأل؟ مْن يعرفها؟ ول اأعرف عنوان بيتهم ؟؟
الباعة  من  اأقرانها  بع�س  عنها  اأ�شال  اأن  فكرة  يل  خطرت 
يف ال�شارع نف�شه، �شاألتهم عنها، هم اأي�شًا ل يعرفون �شيئًا 
عنها. عدُت يف يوم اآخر فجاءين اأحدهم م�شرعًا وقال يل: 
لقد عرفُت اأين يقع بيت ال�شبّية التي ت�شاألني عنها، قلُت له: 
و�شوف  اإليها  لتو�شلني  ال�شيارة  يف  معي  ت�شعد  اأن  لك  هل 
�شعب  طريق  وذهبنا...  وافق  اأي�شًا؟  هنا  اإىل  اأنا  اعيدك 
ومتعّرج، مل اأ�شعر باخلوف، ولكن ات�شلُت بزوجي واأخربته 
م�شريها.�شعرُت  معرفة  على  ف�شجعني  التفا�شيل  بكل 
براحة، و�شلنا اإىل هناك، لكن ال�شبي قال: اأنا �شاأنتظركمِ 

هنا.
امراأة  قابلتني  والبوؤ�س،  الفقر  درجات  اأق�شى  لأرى  دخلُت   
بدينة �شمراء قا�شية املامح عرفُت اأنها زوجة الأب الظاملة، 
ب�شبب  اأعلمتها  بيتها،  يف  اأعمل  ومللاذا  اأنللا،  مللْن  �شاألتني 
با�شتهزاء  �شحكْت  ال�شبية...  ب�شاأن  قلقة  ولأنني  جميئي، 
وقالت ب�شخرية: وما عاقتكمِ بها؟ وهنا خرج رجل متو�شط 

العمر فقاطعها ليقول يل: اهلُل خل�شنا منها!
�شرخُت به: اأنت والدها وتقول عنها هذا؟
حرام عليكم.. اأين هي.. وماذا فعلتم بها!

اأنتمِ كي تتدخلي يف اأمور عائلتنا؟  رّد ب�شرخة عالية: ومْن 
اأخرجي من بيتنا فورًا. غرّيُت نربة �شوتي معُه و�شاألته عنها 
دائمًا...  اأ�شاعدها  كنت  التي  املللراأة  باأنني  عرفوا  بعدما 
ت عليهم مدى عطفي عليها وم�شاعدتي  ويبدو اأنها قد ق�شّ
ابن  بيت  لها عمًا يف  وجللدُت  لقد  الأب:  زوجللة  قالت  لها، 

عمي الذي ي�شكن)...( وهذا اأف�شل من ال�شارع!!
اأولده  �شتحُب  بالتاأكيد  واأردفللُت:  راأيهم هذا  على  وافقتهم 

و�شتعي�س معهم ب�شعادة!!
قاطعني والدها وقال اإنه غري متزوج فهو طالب كلية وي�شكن 
، وهي �شتقوم  هو واأ�شدقاوؤه يف �شقة قريبة من مكان درا�شتهمِ

بخدمتهم لقاء راتب جيد يفيدنا!!
وعجبُت لوالد يبعُث ابنته اإىل حمرقة ويت�شلى بهذا املنظر 
ماذا  يعرف  ول  �شهر  كل  نهاية  الراتب  على  يح�شل  لأنلله 

يجري لبنتهمِ و�شط �شباب غرباء وكيف تعي�ُس...و..و؟

قلُت له اإنها �شغرية ول تعرف كيف تتعامل مع �شباب، فرّدت 
ال�شوارع  تتجول يف  �شنوات وهي  منذ  بع�شبية:  الأب  زوجة 
لتبيع احللوى ومل يحدث لها �شيء، الآن اأف�شل لها اأن تت�شرت 

يف بيت وتقوم بخدمة مْن فيه!!
ول  بال�شياطني  مملوء  بيٍت  من  اأمنًا  اأكرُث  ال�شارع  اإن  قلُت: 

تعرفون ما يحدث لها فيه.
اأجابني الوالد: لن يحدث لها �شيء، ل تتدخلي اأنتمِ واخرجي 

من بيتنا. 
دار  يف  رمللاه  الللذي  ال�شغري  ابنه  تذكرُت  كيف  اأعللرف  ول 
الأيتام؟؟  دار  يف  ابنك  حال  وكيف  �شاألته:  وهنا  الأيتام.. 

ا�شتاط غ�شبًا وتقدم نحوي ودفعني بقوة خارج البيت.
عدُت اإىل بيتي بعد اأن اأو�شلت ال�شبي الذي اأخذين اإىل بيت 
بيتهم  معي يف  ما حدث  كل  لزوجي  �شرحُت  ال�شبية،  اأهل 
واحللدًا  اأن  بحجة  �شباب  جمموعة  اإىل  اأبوها  باعها  وكيف 

منهم هو ابن عم زوجته..
وهنا طلب مني زوجي اأن اأبتعد عن هذه العائلة واأن اأترك 
كل �شيء يتعلق بال�شبّية، لأن الأهل الذين يبيعون ابنتهم، 

بل �شرفهم، ي�شهل عليهم تلفيق اأية تهمة.
فكرت مليًا بحديث زوجي واعرتفت ب�شحة ما قاله، تركت 
ويف  بها.  التفكري  ترك  اأ�شتطيع  مل  لكني  ال�شبّية،  مو�شوع 
 ( بلل  لأفاجاأ  بيتهم  اإىل  �شيارتي  قادتني  ماطر  �شتائي  يوم 
لفتة �شوداء تنعى الفتاة(... بكيت وحزنت و�شاألت �شاحب 
حمٍل قريب لبيتهم عن �شبب وفاة هذه البنت... لكن جميع 

مْن يف املنطقة مل يكونوا يعرفون �شبب وفاتها!!
لكني مل  ال�شوداء يف خميلتي،  الأفكار  ومئات  عدُت حزينة 

ا�شتطع فعل �شيء من اأجلها!!
وح�شية  اأكرث  ب�شر  اأقدام  دا�شتها  ل�شبية  اآه...  واألف  اآٍه..    

من الذئاب!!

�شاهدة  هي  كانت  اإمنا  لنا،  تها  ق�شَّ مبن  احلكاية  تتعلُق  ل 
التدخل  ت�شتطع  مل  لأنها  واأمل،  بحزن  اإلينا  نقلتها  عيان 
حينها، وهذا �شبب حزنها الدفني. قالت: التقيتها يف اإحدى 
�شاحات بغداد، �شبية جميلة الوجه ممتلئة اجل�شد، تتدىل 
خ�شات �شعرها الذهبية على جبينها فت�شيف اإليها جماًل 

ودلًل.
ا�شرتي  "خالة  الطفولة:  بللرباءة  يل  فقالت  مني  اقرتبت 

احللوى مني، فاأنا منذ ال�شباح مل ابع اية قطعة".
ا�شرتيُت منها، و�شاألتها ملاذا تتجولني يف ال�شوارع بائعة بهذا 
؟  ك�شديقاتكمِ املدر�شة  اإىل  تذهبني  ل  مل  ال�شغري،  العمرمِ 
اأجابتني: ل ا�شتطيع لأن زوجة اأبي ل توافق على ذهابي اإىل 
اأبيعها. �شاألتها:  املدر�شة، فهي تعمل احللوى يف البيت واأنا 

اأين اأمك؟... وهنا روت يل ق�شتها:
 ،)!( حمافظة  يف  اأهلها  اإىل  وعللادت  والللدي  طلقها  اأمللي 
وبقيُت اأنا واأخي مع والدي الذي �شرعان ما تزوج املراأة التي 
كانت �شببًا يف الطاق، ومنذئذ بداأت زوجة اأبي تعذبني اأنا 
و�شقيقي ال�شغري الذي �شاق به والدي ذرعًا  فاأدخله ملجاأ 
قد  نا  اأمَّ اأن  بحجة  مللزورة  اأوراقللًا  لهم  قدم  اأن  بعد  الأيتام 
توفيت. وهكذا افرتقُت عن �شقيقي الذي كان يحبني كثريًا، 
اأنا  اأما  بل وينام يف ح�شني ليًا لأنه يخاف من كل �شيء. 
فكنُت األبي كل ما تطلبه مني زوجة اأبي، اأعمال البيت، رعاية 
ابنتها ال�شغرية، اإ�شافة اإىل 

بيعي لهذه احللوى.
قالته،  مبا  افكر  واأنا  تركتها 
تلللراهلللا كلللانلللت �للشللادقللة يف 
روايتها ام �شاحبة خميلة خ�شبة؟ بعد اأيام مررُت بها، ويف 
ثم  منها  ا�شرتيت  نحوي...  ورك�شت  نف�شه، عرفتني  املوقع 
لحظُت اآثار حروق على يديها وعلى خّدها الأي�شر ف�شاألتها 
عّما بها فاأجابت: يف اأحد الأيام مل اأبع �شيئًا، وحينما عدُت 
اإىل البيت �شربتني زوجة ابي كثريًا ومن �شدة اأملي قلُت لها: 
ما ذنبي اذا مل ي�شرت مني اأحد؟ اعتربت كامي هذا جتاوزًا 
عليها فما كان منها اإل ان اأحرقت يدي ووجهي واأمام والدي 

الذي انحاز اليها دون اأن ي�شمعني. 
طلبُت  �شادقة،  اأنها  فاأيقنُت  و�شكتت  بدموعها  اختنقت 
منها اأن تخربين اأين يقع بيتهم، ارجتفت وخافت وتو�شلت 
باأنها  عرفا  ما  اإذا  وزوجته  والدها  لأن  املو�شوع  اأتللرك  اأن 
اأخربتني، ف�شت�شوء معاملتهما لها اكرث، اأو يذهبون بها اإىل 
وكيف  نف�شها  كثريًا عن احلفاظ على  الأيتام. حدثتها  دار 
تت�شل  اأن  منها  طلبت  بل  الآخللريللن،  مع  تتعامل  اأن  يجب 
لكني  معها،  للعي�س  وتاأخذها  تاأتي  لكي  احلقيقية  بوالدتها 
علمت اأن والدتها قد تزوجت هي اأي�شًا، وهي ل تعرف �شيئًا 

عنها.
ا�شبحت هذه ال�شبية جزءًا من اهتماماتي، كنُت اأّمُر عليها 
الأب...  زوجة  اأذى  اأجنبها  كي  منها  وا�شرتي  دائم  ب�شكل 
كنُت اأحدثها عما يجري من م�شكات و�شعوبات يف املجتمع 
واأحذرها من ال�شباب الطائ�س و....و... كانت ت�شتجيب يل، 
وبداأت تنتظر جميئي واإذا غبُت عنها فرتة تعاتبني بحنان.

بيننا.  العاقة  تعمقت  اأثنائها  ويف  الأيلللام  �للشللارت  هكذا 
لها،  البيت  ومعاملة  يخ�شها  �شيء  كل  عن  حتدثني  كانت 
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و�هلل �علم 

�شتيفن ه�كينج من زاوية فلكية

العقرب الثور

الميزان

الحوت العذراء

الجوزاء

الدلو

القوس

الحمل

االسد

الجديالسرطان

توقعات االبراج االسبوعية

اعداد/ علي البكري

يلللنلللال الللتللعللب مللنللكللم نللفلل�للشلليللًا  
وت�شعرون ب�شغط مكثف عليكم، 
يجب عدم حتميل اأنف�شكم اأكرث 
ل  قد  .حماولتكم  طاقتها  من 
هذا  خال  الن�شج  عليها  يبدو 
يزال  ل  ن�شبيًا.  اأطللول  لوقت  تنتظرون  وقللد  الوقت 
املقبل  الوقت  ا�شتثمار  عليكم  ببطء.  مير  الوقت 
باأمور  والهتمام  ال�شخ�شي  ال�شعيد  على  باملبادرة 

املال واملهنة ب�شكل مكثف. 
تلللتلللعلللزز فلللر�لللس لللقللائللكللم مللع 
من  ال�شتفادة  وعليكم  اأحبتكم 
متطلب  لتحقيق  احللللظ  قلللوة 
يجد  منكم  الكثري  �شخ�شي. 
نف�شيًا  اإيجابية  حالة  يف  نف�شه 
اجتماعية.  طبيعة  ذات  دعلللوة  للله  تللوجلله  والللكللثللري 
يف  الأهللم  وتقدمي  امل�شورة  من  للكثري  بحاجة  اأنتم 

متطلباتكم كما اأن عليكم النتباه ل�شحتكم.

قد يجمعكم لقاء مهم يغري الكثري 
و�شرتاتيجياتكم  خططكم  مللن 
امل�شتقبلية فكونوا جاهزين لذلك . 
امتيازات قد يفاجاأ البع�س نتيجة 
حركتكم  تزداد  عليها.  ح�شولهم 
وت�شميمًا  حما�شة  اأكللرث  وتللبللدون 
ال�شابقة.  اأجللوائللكللم  لتغيري  جللديللدة  اأبلللواب  طللرق  على 
تتلقون عرو�شًا اأف�شل وبو�شعكم تلقي الكثري من الوعود 

القابلة للتحقيق وفر�شة مالية .

عللللليللكللم اإيلللقلللاف الللنللفللقللات غري 
ب�شحتكم  والهتمام  ال�شرورية 
للراحة.  وقت  واأخذ  اأف�شل  ب�شكل 
عن  الللبللحللث  يف  منهمكون  اأنللتللم 
ملل�للشللادر للللللمللال وقلللد يللرافللقللكللم 
احلظ اإذا ا�شتطعتم معرفة قدرتكم. البع�س رمبا ي�شعر 
على  كبري  ب�شكل  ي�شغط  اأنلله  يجد  اأو  �شحية  مبتاعب 

�شحته . تهتمون بفر�س ال�شفر اخلارجي.

على  احل�شول  يف  ي�شجع  الللوقللت 
بو�شعكم  يللزال  ل  �شفر.  تاأ�شرية 
تللاأكلليللد حللظللوظللكللم يف اجلللوانللب 
املتعلقة بزمالة درا�شية او موافقة 
مهمة  موا�شيع  هللنللاك  قللانللونلليللة. 
بقرو�س  املرتبط  ول�شيما  املللايل  باجلانب  تتعلق  جللدًا 
العمل  يف  الأمور  جعل  مكثف  وب�شكل  حاولوا  تك�شبونها. 

حتت ال�شيطرة والبتعاد عن امل�شروفات. 

الدخول يف مواجهة  حاولوا جتنب 
املللايل.  ال�شريك  او  احلبيب  مللع 
يبدو  ر�شمية.  اأوراقللًا  يوقع  البع�س 
تقت�شي  التوتر  من  حالة  يف  اأنكم 
وجلللللود اأحلللللد الأحلللبلللة والنللتللبللاه 
الكثري من  اإىل  اأنكم بحاجة  لو�شعكم ال�شحي. جتدون 
ال�شد.  من  واخلللروج  العائلية  تعاماتكم  اأثناء  ال�شرب 

يجب اأخذ احلذر وعدم اإنهاك اأنف�شكم باأمور العمل.

املنغ�شات  عللن  البللتللعللاد  حلللاوللللوا 
التي  املهمة  الفرتة  بهذه  والهتمام 
البع�س  الأف�شل.  وتقدمي  ترافقكم 
زمائه  اأحد  لأنانية  فري�شة  يقع  قد 
وجودكم  اأثللنللاء  انتبهوا  العمل.  يف 
فر�شة  على  يح�شل  مللن  منكم  الللطللرقللات.  على 
جيدة يف العمل قد تغري جمرى عمله لكن حتتاجون 
لل�شرب. اأجواوؤكم الزوجية بحاجة للتغيري واخلروج 

من الطابع الروتيني اململ. قللوا من ع�شبيتكم. 

تتحركون ب�شكل مكثف يف تاأمني احتياجات 
باإجراء ترميمات.  العائلة والبع�س ينهمك 
فقد  الآخرين  مع  تعاماتكم  اأثناء  انتبهوا 
مقابلة.  لإجللللراء  اأطلللول  لللوقللت  تنتظرون 
ببيع  �شلة  له  مو�شوع  يف  يتعامل  البع�س 
لذلك.  م�شجع  وقللت  وهللو  عقار  �للشللراء  او 
عن  يبحث  ملللن  وفر�شة  الللتللفللاوؤل  عليكم  ويللبللدو  تن�شطون 

ا�شتثمار اأو ك�شب مايل. 

منكم  الكثري  عليه  يح�شل  مللايل  مك�شب 
ناجحة  جتارية  بعملية  ينفرد  قد  والبع�س 
من  الكثري  على  احللل�للشللول  بو�شعكم  للله. 
او  ا�شتثمار  مبللو�للشللوع  املتعلقة  الللفللر�للس 
قر�س. ا�شتعدادكم قد ي�شل اإىل ذروته يف 
يقتني  والبع�س  لها  بحاجة  اأنتم  متطلبات 
ويبدو  واجل�شدية  الفكرية  احلركة  بقوة  ت�شعرون  ممتلكًا. 

عليكم الرتياح لذا عليكم ال�شتفادة. 

اإيجابية  مللواقللف  اإىل  احلللظ  يللاأخللذكللم 
مببادرة  والقيام  عليها  الرتكيز  عليكم 
ملتابعة  فر�شة  �شرية.  اأكللرث  ب�شكل  لكن 
متعلقات �شابقة قد تفلحون يف حتريكها 
والو�شول بها اإىل حلول �شهلة.. ملن ي�شكو 
تعطيًا يف جانب الإجناب فاإن الوقت م�شجع �شرط اأن 
يتفق ذلك ف�شيولوجيًا. ت�شتطيعون اإيجاد فر�شة عمل قد 

تكون من خال اأحد الزماء لكن حتتاج لتاأكيد.

القريبة  التلل�للشللالت  مللن  وفللللرة  تللتلللللقللون 
والبع�س بو�شعه القيام ب�شفر قريب وب�شكل 
مريح. من يرغب يف احل�شول على رخ�شة 
قيادة فاإن الوقت جيد وهناك فر�شة لتعلم 
املقربني  مع  عاقاتكم  تتعزز  جديدة.  لغة 
مللنللكللم وهلللنلللاك وقلللت لإعلللللادة بللعلل�للس من 
وب�شكل  تدريجيًا  اأو�شاعكم  تتغري  الواجهة.   اإىل  عاقاتكم 
اإيجابي وت�شتطيعون القيام مببادرة على ال�شعيد ال�شخ�شي.

رافقكم  اللللذي  واجلللهللد  املللتللاعللب  بعد 
ترتيب  عليكم  املا�شيني  اليومني  خال 
للقيام  وال�شتعداد  بتمهل  اأو�شاعكم 
املللاللليللة  ظللروفللكللم  لتح�شني  مبلللبلللادرة 
وبو�شعكم  اأفلل�للشللل  اللللوقلللت  واملللهللنلليللة 
ال�للشللتللفللادة مللن الللوقللت وحتلل�للشللني ملل�للشللتللوى اأدائللكللم 
احل�شول  يف  تنجحون  متطلباتكم.  على  واحل�شول 

على املكا�شب املرتبطة مبال او �شراء ممتلك.

هو من اأبرز علماء الفيزياء النظرية على م�شتوى العامل
اجلانبي  التَّ�شلُّب   21 عمر  يف  مبر�س   هوكينج  اأ�شيب 
ALS وهو مر�س ع�شبي مميت ل دواء له ولن يعي�س 
جاهد  ذلك  ومع  الطباء،  راأي  ح�شب  �شنتني  من  اأكللرث 

املر�س وتويف وهو يف عمر 72. ولد يف )1٩42-1-8(

اخلريطة الرقمية التك�ينية )8-8-7( 
خريطته التك�ينية 

القمر يف برج العذراء البيت التا�شع 
املريخ يف برج احلمل البيت الرابع 

امل�شرتي يف برج اجلوزاء البيت ال�شاد�س
زحل يف برج الثور البيت الثالث

تفاعلت طاقة هذا املولود رغم عوقه اجل�شدي 
اخلريطتني؛  بني  وجتان�شهما  واحلد�س  الذكاء  مناطق 
الرقمية واخلريطة الفلكية حلظة تقليده و�شام الأ�شتاذية

نبوغ مبكر
نبذة حتليلية عن م�ل�د هذه اخلريطة 

الرقمية )7-8-8(القدر 
�شيء  فكل  اخلريطة  بهذه  الت�شاقا  الأكللرث  الكلمة  هو 
ياأتي يجب اأن يدفع مقابله ثمن. ال�شهرة، املال، العلم، 
يف  جلللّدًا  ممللّيللزون  اخلريطة  هللذه  فمواليد  ال�شلطة، 
حمافل احلياة، حزنهم، �شعادتهم �شيء واحد ل ميكن 
اأن يتنازلوا عن خّطهم يف احلياة، قد ل تهبهم احلياة 
ملعقة الع�شل لأفواههم لكّنك �شتجد اأقدامهم ثابتة يف 
قد  بكّد،  بجدٍّ ممللزوج  ي�شعون  هللوؤلء  الأر�للس،  اأعماق 
يتغربون ويلتزمون ال�شمت ويختارون الطريق الأ�شعب 
التي ت�شنع  للموهبة  مرغمني ل خمريين، هم منوذج 
لاآخرين،  الدعم  يقّدمون  من  هم  دعم،  دون  نف�شها 
هم اجلنود الذين ي�شّحون اأول وي�شتفيدون اأخريا كما 
اأظفارهم  نعومه  منذ  بالأقدار  ترتبط  حياتهم  قلنا. 
النحيف  الكثري منهم من ق�شمات وجهه  كما �شتعرف 
والهادئ وطريقته الب�شيطة. هم على درجة عالية من 
اأكرث من  يتحركوا يف  اأن  وي�شتطيعون  النف�شي  التزان 
بل هي  �شلبيًا يف حياتهم  العاطفة دورًا  تلعب  اجتاه ل 
خا�شعة مل�شيئتهم و�شلطانهم الكبري، يتمّتعون بجاذبية 
اأن ل  كبرية وخجل وا�شح من خال نظراتهم، عليك 
مهما  ذلك  لك  يغفروا  لن  وال  �شبب  دون  لهم  ت�شيء 
ال�شعادة ملن حولهم بكل  اإيجاد  الزمن، يحاولون  طال 
ال�شبل وعندما يخفقون يف ذلك �شتجدهم يقتنعون مبا 

لديهم.

اإعداد:علي البكري

1-�شاحب ال�شورة ممثل عاملي 
)راحل( 

2-نادي كرة قدم اإ�شباين
)م(،  المللتللحللان  يف  3-فلل�للشللل 

لتقليم الأظافر 
اجلذرية  اخللل�للشللراوات  4-مللن 

)م(، مو�شولة، ا�شتياق
5-�لللللشلللللوت اللللللغلللللراب، ملللللاذا 

بالإجنليزية
عملة  جلل�للشللم،  ٦-مللتلل�للشللابللهللة، 

نقدية �شغرية
7-الرئي�س الرتكي

8-مت�شابهة
٩-العبودية والرق)م(

10-من الفواكه

1-من ال�شخ�شيات الكارتونية
عراقي)راحل(،  مقام  2-قارئ 

والد
ما�ٍس  )مللبللعللرثة(،  3-اللل�للشللري 

ومن�شرم.
4-�للللشلللليللللارة بلللالإجنللللللليلللزيلللة ، 

�شرداب، ن�شف عتاب
5-و�شع خل�شة، بعد اليوم )م(، 

ن�شف تقهر 
٦-مت�شابهة، دولة اأوروبية )م(

7-ما�شية، من الأ�شلحة القدمية
8-جهاز كومبيوتر حممول

٩-علم مذكر
10-لعلللللب كلللرة قلللدم عللراقللي 

�شابق

عم�ديافقي

اعداد/ ثريا ج�اد

حل العددال�شابق

الكلمات املتقاطعة

و�هلل �علم 

ن�م القطط 
ُيقّدر  حيث  طويلة،  فللرتًة  تنام  باأَنّها  القطط  تتميز 
عدد �شاعات نومها بحوايل 1٦ �شاعة يومّيًا، فالقطط 
�شاقًا  عمًا  ُيعد  الأمللر  وهللذا  حلللوم،  اآكلة  حيوانات 
من  عاليًة  كميًة  ت�شتهلك  حيث  لها،  بالن�شبة  ومتعبًا 
ولذلك  بالفري�شة،  اإم�شاكها  حماولت  خال  الطاقة 
فا بَدّ اأن تتبع هذا العمل فرتات طويلة من الراحة. 
تق�شي  ل  املنزلّية  القطط  ُمعظم  اأَنّ  بالذكر  اجلدير 
بتناول  تكتفي  لللا  واإمَنّ الفري�شة،  ُمللطللاردة  يف  يومها 
تق�شي  فهي  ذلللك  ورغللم  خللا�للس،  وعللاء  مللن  الطعام 

يومها يف النوم.
تفتقر القطط اإىل الدّقة يف حا�ّشة التذّوق التي مُتكّنها 

من اإدراك طعم الأطعمة املُحّاة، وبالتايل فاإَنّ تقدمي 
ول  نفعًا،  ُيجدي  ل  لها  احللوى  اأو  الكعك  من  قطعة 

ُتعطي القّطة اأَيّة ردة فعل عند تذّوقها �شيئًا حلوًا
 لغة القطط 

تتمّيز القطط بامتاكها لغًة ُمعّقدًة نوعًا ما، وكمّية من 
اأجل التوا�شل  الأ�شوات املُختلفة التي ت�شتخدمها من 
اأو  احليوانات،  من  غريها  مع  اأو  البع�س،  بع�شها  مع 
من  الب�شر  مع  للتوا�شل  القطط  ومتيل  الب�شر،  مع 
خال املواء، وقد يعني مواوؤها العديد من الأمور منها 
اجلوع، اأو الرغبة يف احل�شول على الهتمام، وُي�شار 
اخلا�ّس،  وموائها  ب�شوتها  تنفرد  قطة  كل  اأَنّ  اإىل 

بحيث ل يت�شابه �شوت قّطة واأخرى.

ماذا 
تعرف 
عن 
القطط؟
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خ�شري احلمريي

الهمبلة من املفردات ال�شعبية التي ي�شعب و�شعها بال�شيغة املدر�شية 
من  تقّلل  ل�شرحها  تذكر  كلمات  اأي  لأنَّ  معناها(   : )الكلمة  املعتادة 
دللتها املتفردة، فهي همبلة وكفى، ولدت هكذا من احتاد الهاء وامليم 
والباء والام والتاء املدورة بنغمات �شوتية خا�شة لكل حرف، فمثا..
)دمبلة(  كلمة  يف  كما  بالتفخيم  ُيلفظان  فيها  والللام  الباء  حللرف 
حني يعلن اأحدهم عن فوزه بجائزة الزوايا، واأي اإخال يف نغمتيهما 

تنحرف الكلمة عن م�شارها التهكمي.
ربع  اأ�شبت  فقد  امل�شفط(  )الكذب  باأّنها  وتعّرفها  جتتهد  فعندما 
الثاين،  الربع  اأ�شبت  املعنى، وحني تقول هي )النفخة الكذابة( فقد 
وحني تقول )اإنَّ اأحدهم يطرّي فيالة(  فقد اأ�شبت الربع الثالث، وحني 
تقول هي )املبالغة غري املح�شوبة( فقد تو�شلت اإىل الربع الرابع من 

والنفخة  امل�شفط  وتقول هي )الكذب  املعنى..  وحني تخلطها جميعا 
كّل  اأ�شعت  فقد  املح�شوبة(  غري  واملبالغة  الفيالة  وتطيري  الكذابة 

املعنى!!
اأو  اأن ترفقها بت�شجيل �شوتي  الطريقة الوحيدة لتو�شيح الهمبلة هي 
فديوي لأحد املهمبلني العظام يف حياتنا املعا�شرة وتقول ملن ي�شاألك 
عن معناها هذه هي الهمبلة، فهي مزيج يقارن بني الوعود ال�شادرة 
الك�شيحة،  الكا�شحة والإجراءات  التهديدات  الواردة،  و)الإجنازات( 
الدعاء الكبري والتنفيذ الفطري، ال�شوت العايل وال�شدى النا�شي !!..
وتدعي مفردات عديدة ب�شلة قربى تربطها بالهمبلة مثل )الهوبزة( 
فح�س  اإىل  بحاجة  تظّل  ادعلللاءات  وهللي  و)الللبللوخللة(  و)املللزامللط( 

)DNA( لتاأكيد �شّحة الن�شب! 
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 بعـد ع�شـر �شـنـيـن
 بعد ع�شر �شنني لن �أجل�ض يف مقهى �ل�شعر�ء، 

 وال حانات �لفنانني،
 لن �أتاأمل �شومعة �لن�شاك،

 وال ماآدب �أ�شدقائي �ل�شرهني مللذ�ت دنيا، 
 لن �أفرح حلكايا �لع�شاق ، 

 ولن ��شتبق �لباب لزليخات يتجددن.
 بعد ع�شر �شنني 

 لن �أقر�أ �أخبار �ملنت�شرين،
 لن �أذرف دمعًا يف �أ�شرحة �ملهزومني،

 لن �أتاأمل �ألو�ن �للوحات وال �أحالم �ملر�شومني،
 لن �ب�شم للع�شاق يجرون غر�ئزهم يف �ل�شاحات،

 لن �أبني بيتًا ي�شكنه غريي ،
 يلعنني فيه ويـُدثـر �أ�شماء �لبنائني

 بعد ع�شر �شنني لن �أم�شي، لن �أبكي ، لن �أن�شد ،لن ..
 �شاأموت بباب �ملوت وحيدً�،

 يرف�ض تركي لثو�ن كي تع�شب �أو�شايل يف هذي �لدنيا، 
 لن جتدي لغتي ، �آهاتي، كي ي�شتثنيني ،

 �أ�شرخ فيه ويف،
 ملاذ� �ليوم ؟

 ملاذ� بعد ع�شر �شنني؟
 ملاذ� �ملوت؟ 

١0. �شباط . عيد ميالدي

 بع�د ع�ش�ر �ش�ن�ي�ن
د. علي ال�شاله    �شاعر بابلي


