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مكافحة امل�روثات
�أن  �حلقيقة  خالد:  �للو�ء  وي��رى 
�ملجتمعية  �ل�سرطة  �أف��ك��ار  �أه��م 
ه���ي حم���و وم��ك��اف��ح��ة �ل��ث��ق��اف��ة 
�ل�سرطي  ت��ع��ايل  مثل  �مل��وروث��ة، 
على �ملجتمع و�فتعال �مل�ساكل مع 
�ملو�طنني الأ�سباب غري مهمة مثل 
�لتحدث  �أو  �ل�سيارة  نو�فذ  رف��ع 
قرب  مرورهم  �أثناء  �لهاتف  يف 

�ل�سيطر�ت.
�ل��ق�����س��اء  �ل���ب���دء  يف  مهمتنا   -
ع���ل���ى ه�����ذه �الأف������ك������ار، وج��ع��ل 
من  متقاربني  و�ملجتمع  �ل�سرطة 
ع��الق��ات  وخ��ل��ق  �أك���ر  بع�سهما 
�أه��د�ف  ومن  �جلميع.  مع  جيدة 

خدمات  تطوير  حم��اول��ة  �ملجتمعية  �ل�سرطة 
�لعاملني  �إدخ��ال  خالل  من  �ل�سرطوي  �ل�سلك 
�لتي  �ملعايري  �أن  �إذ  مكثفة،  دور�ت  مبجالها يف 
ت�ستمل  �ملجتمعية  �ل�سرطة  يف  للقبول  �عُتمدت 
�أقل  يف  )�لبكالوريو�س(  جامعية  �سهادة  على 
و�لتطوير،  �لتنمية  دور�ت  عن  ف�ساًل  تقدير، 
�الإن�سان  وحقوق  �الإقناع  مهار�ت  �سمنها  ومن 
�أن  خالد  �للو�ء  وي��رى  �ملجتمعية.  و�مل�سكالت 
تطوير  �إىل  �مل��دي��ري��ة  دف���ع  �مل��ن��ظ��م��ات  ت��ع��اون 

�سالحياتها ب�سرعة فائقة.
- �ساعدتنا �ملنظمات كثريً�، ال �سيما يف تاأ�سي�س 
بناية   48 ت�سلمنا  �إذ  للمديرية،  �لتحتية  �لبنى 
لل�سرطة �ملجتمعية يف خمتلف �ملحافظات و70 
و�لدعم  �لال�سلكية،  �الأجهزة  وع�سر�ت  عجلة 

�للوج�ستي �مل�ستمر. 
االأمن ال�شامل

ب�سورة  �ملجتمعية  �ل�����س��رط��ة  ف��ك��رة  تو�سعت 
وم��دن��ه،  �ل��ع��ر�ق  حمافظات  �أغ��ل��ب  يف  �ساملة 
�لذي  �ل�سامل،  �الأم��ن  مبد�أ  وفق  �لعمل  وب��د�أت 
و�الأمن  �لرتبوي،  و�الأمن  �ل�سحي،  �الأمن  يعني 
�إذ  �الأ�سا�سية،  ركيزتها  يعد  �ل��ذي  �ملجتمعي 
�الأمر��س  بك�سف  �ملجتمعية  �ل�سرطة  ��سطلعت 
�لتي  �ملحافظات  خمتلف  يف  و�الأوبئة  �ملنت�سرة 
ب�سبب  ك�سفها  م��ن  �ل�سحة  وز�رة  تتمكن  مل 

و�لو�فدين  �ملر�سى  �إح�سائيات  على  �عتمادها 
�إىل �مل�ست�سفيات. يخربنا �للو�ء خالد بالقول:

بكرة  �كت�سافها  مت  �لتي  �الأم��ر����س  �سمن  من 
تتوفر  �لذي ال  �لرئوي  �لتدرن  �لبالد مر�س  يف 
لدى وز�رة �ل�سحة �إح�سائيات عنه ب�سبب عدم 
ك�سف حاملي هذ� �ملر�س للم�ست�سفيات، �إ�سافة 
ب�سورة  منت�سرً�  كان  �لذي  �جلرب  مر�س  �إىل 

و��سعة �سرقي �لعا�سمة. 
احلمالت التي ال تنتهي

ويف حديثه عن �حلمالت �لتي تقوم بها �ل�سرطة 
�ملجتمعية، يوؤكد �للو�ء خالد �أن �حلمالت تبد�أ 
�الأمر��س،  من  للوقاية  ودور�ت  توعوية  بطرق 
ثم تبد�أ مرحلة توفري �لعالج وتقدمي �مل�ساعدة 
�لنظيفة  �ملالب�س  توفري  عن  ف�ساًل  للمر�سى، 
 4000 من  �أكر  عاجلنا  �الن  وحتى  و�ل�سحية، 
ث��الث حمالت  و�أجن��زن��ا  مري�س م��ن �جل���رب، 
عن  ف�ساًل  و�ل��ع��الج،  �لتوعية  لتقدمي  متتابعة 
�ملنظمات  مب�ساعدة  �جلديدة  �ملالب�س  توزيع 

و�لتجار و�ملي�سورين. 
البيئة حا�شرة

ل�  �للو�ء خالد �ملحنا  وب�ساأن �الأمن �لبيئي يوؤكد 
يف  �لدوريات  �نت�سار  �ل�سبكة" ��ستمر�ر  "جملة 
�ملناطق وبحثها عمن يخالف �ل�سروط و�لقو�نني 
لتقليل حاالت �خلرق �مل�ستمر و�إزعاج �ملو�طنني 

بامل�ساكل �لبيئية: 

�ل�سرطة  منت�سبو  ي�ستقبل   -
يعتمد  �إذ  �مل��و�ط��ن��ني،  ���س��ك��اوى 
�ل��ب��ع�����س، ����س��ت��خ��د�م �مل��ول��د�ت 
�ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة د�خ�����ل �الأح���ي���اء 
فتقوم  �مل��ن��ازل،  وب��ني  �ل�سكنية 
بتوجيه  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �ل�����س��رط��ة 
�ملولد�ت  �أ�سحاب  �إىل  �إنذ�ر�تها 
�أم��اك��ن  �إىل  نقلها  �أو  منعها  ث��م 

�أخرى.
املراأة على راأ�س القائمة

وت���ط���رح م��ن��ت��دي��ات �ل�����س��رط��ة 
من  �لكثري  �ملناطق  يف  �ملجتمعية 
مب�ساعدة  و�لق�سايا،  �ل�سكاوى 
كما  و�مل��ن��اط��ق،  �الأح��ي��اء  �سكان 
�لتفقدية  �جل��والت  �أي�سًا  تعتمد 
�للو�ء  ويرى  �الجتماعية،  �حلاالت  ال�ستك�ساف 
�الجتماعية  �ل��ظ��و�ه��ر  م��ن  �ل��ك��ث��ري  �أن  خ��ال��د 
من  مب�ساعدة  له  �حللول  لها  وُتبحُث  تناق�س 
�الجتماعية  �لق�سايا  �أغلب  �أنف�سهم:  �ملو�طنني 
�لتي نعاجلها تاأتينا على �سكل �سكاوى �سّرية من 
�سكوى من  تلقينا  �ملثال،  �سبيل  فعلى  �جلري�ن، 
جار ي�ستمع الأ�سو�ت تعنيف بحق جارته، ومرة 
بنا الإنقاذ زوجها من  حاولت �سيدة �ال�ستنجاد 

حماوالت �نتحاره �ملتكررة، وغريها �لكثري. 
الفكرة املنقذة

بالق�سايا  �ملفرط  �هتمامهم  �للو�ء  يوؤكد  كما 
ثالث  باإنقاذ  �سعادته  عن  ويخربنا  �مل�سريية، 

ن�ساء دون �سرد �لتفا�سيل، �إذ ي�سيف:
- حينما نتعر�س لق�سية م�سريية تتعلق ب�سيدة 
�لفكرة  ندر�س  بل  بال�سحية،  جن��ازف  ال  فاإننا 
و�الأمور �ملتعلقة بها، وكيفية �إكمال �خلطة دون 
�إحلاق �سرر، مثل ق�س�س �لتعنيف، و�لهروب، 
�إي���ج���اد �حل��ل��ول  �أو ح��ت��ى �الغ��ت�����س��اب، وب��ع��د 
دوري  وب�سكل  �ل�سابطات،  تتابع  �لن�سوة  لهوؤالء 
وم�ستمر، �حلاالت �لن�سائية كل 14 يومًا ملتابعة 
و�سمان  �لن�سوة  حلماية  �حلاالت  تلك  تطور�ت 

��ستقر�ر حياتهن. 
 ويرى �ملحنا �أن �ملجتمع بد�أ، يف �الآونة �الأخرية، 

يتقّبل فكرة �ل�سرطة �ملجتمعية و�للجوء �إليها. 

التجربة العراقية
فعلية  ب�����س��ورة  �ملجتمعية  �ل�����س��رط��ة  ع��م��ل��ت 
قر�ر  �سدر  �أن  بعد   ،2017 عام  �لعر�ق  د�خ��ل 
مع  �لتو��سل  ومت  ر�سمية،  ب�سورة  بت�سكيلها 
كمنظمة  �لعاملية،  �مل���دين  �ملجتمع  منظمات 
هذه  لتطوير  �لتن�سيق  ومت  و�ليونامي،  �لهجرة 
بخ�سو�س  �لعاملي  �لفكر  �إىل  ��ستنادً�  �ملوؤ�س�سة 
�أنه  �ملحنا  �ل��ل��و�ء  وي��وؤك��د  �ملجتمعية.  �ل�سرطة 
مهما �تفقت �أدبيات �ل�سرطة �ملجتمعية �لعاملية، 
تتعلق  �لتي  وجتاربه  خ�سائ�سه  بلد  لكل  �أن  �إال 
وبلد،  بيئة  لكل  و�لثقافية  �الجتماعية  بالطبيعة 

خا�س،  ب�سكل  جتربتنا  بنينا  قائاًل:-  وي�سيف 
و��سعة  و�إ���س��اد�ت  �أ���س��د�ء  على  ح�سلت  لذلك 
بد�أت  �أن جتاربنا  �لعامل، كما  من خمتلف دول 
عملنا  عرب  ك�سوريا،  �أخرى،  دول  �إىل  باالنتقال 
وطرق  لتجاربنا  ونقلها  �لدولية  �ملنظمات  مع 

تعاملنا مع �مل�ساكل �ملجتمعية.
من داخل االأحياء واالأزّقة

يخربنا  كما  �ملجتمعية،  �ل�سرطة  ن�ساطات  ومن 
�ل��ذي  �ملجتمعي  �مل��ن��ت��دى  ه��و  �مل��ح��ن��ا،  �ل��ل��و�ء 
�الأ�سخا�س  ع�سر�ت  د�خله  يف  وي�سارك  يحوي 
و�سيوخها،  و�الأح��ي��اء  �ملناطق  وجهاء  من  ب��دءً� 

مرورً� ب�سكانها �لذين يعملون مع �ل�سرطة حلل 
فكرة  �أن  �إذ  �الإن�سانية،  و�حل���االت  �مل�سكالت 
�ملنتدى �الأ�سا�سية هي �لتو��سل و�لعمل �مل�سرتك 
�ل�سرطة  كانت  ملا  �ملو�طن  فلوال  �جلمهور،  مع 

�ملجتمعية.
- ما ز�لت �ل�سرطة �ملجتمعية تعاين من �مل�ساكل، 
�إذ �أن كل فكرة جديدة تقابل باالعرت��س وعدم 
حتى  �ملديرية  وتعاين  �الأم��ر،  ب��ادئ  يف  �لقبول 
�ليوم من عدم معرفة �جلميع بها، �إ�سافة لعدم 
��ستيعاب بع�س �ملديرين لهذه �لفكرة ظنًا منهم 

�أنها قد ت�سحب �سالحياتهم. 

م�ؤ�ش�س ال�شرطة املجتمعية العراقية:
جتربتنا رائدة وُملِهمة ملحيطنا القليمي 

دخلت ق�انني ال�شرطة املجتمعية اأول مرة اإىل العراق عام 2008 ببدايات ب�شيطة ومت�ا�شعة، وذلك لعدم ت�فر 
مديرية متخ�ش�شة بها اآنذاك، وقد ُعني اأكرث من 400 منت�شب وزع�ا بني مراكز ال�شرطة يف حمافظة بغداد، للعمل 

باإ�شراف فني من قبل مديرية العالقات واالإعالم. مدير ال�شرطة املجتمعية الل�اء خالد املحنا، الذي اأ�شبح الي�م 
الناطق با�شم وزارة الداخلية يحدثنا عن عمل ال�شرطة املجتمعية التي اأ�ش�شها بنف�شه قبل اثني ع�شر عامًا.

اآية من�ش�ر

�للو�ء خالد �ملحنا
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ك�رونا
يخترب مناعة ج�شد

الدولة العراقية

و�لفريو�سات،  باملناعة  �ملخت�سني  �إىل  و��ستنادً� 
�أي عار�س  فاإن مر�جعة �مل�ست�سفيات فور ظهور 
يف  ت�سبه  و�ل��ت��ي  ك��ورون��ا،  �أع��ر����س  م��ن  ب�سيط 
�أعر��س �الإنفلونز� يخف�س ن�سبة  بع�سها تقريبًا 

�لوفيات.
خا�سة،  �ل��دول��ي��ة  �ملنظمات  تقارير  ومبتابعة 
تهدئ  �ل�سفاء  ن�سبة  ف���اأن  ع��ام��ة،  و�ل�سينية 
يف  �ل�سحية  �ل�سلطات  ع��ل��ى  ل��ك��ن  �مل���خ���اوف، 
يف  جهودها  تبذل  �أن  �ل��ع��ر�ق،  ومنها  �ل���دول، 
وبتهيئة  ب��ه  �الإ���س��اب��ة  لتجنب  �ملو�طنني  توعية 
مر�كز �حلجر يف كل حمافظة و�لوجود �مل�ستمر 
و�ملنافذ  �لعر�قية  �مل��ط��ار�ت  يف  �لطبية  للفرق 
�ل��ق��ادم��ني،  لكل  �مل��وق��ع��ي  للفح�س  �حل��دودي��ة 
�ل��ع��ر�ق،  ح���دود  �مل��ر���س  ط��وق  �أن  بعد  ال�سيما 
�إ�سابات  و�أعلنت �لدول �ملجاورة له عن ت�سجيل 
�إ�سابات  بفريو�س �لكورونا �مل�ستجد، و�أن هناك 
دول  م��ن  �ل��ع��ائ��دون  نقلها  �ل��ع��ر�ق  يف  �سجلت 
�إىل  �الإ���س��ارة  من  والب��د  �لفريو�س.  فيها  تف�ّسى 
�أن �الإج������ر�ء�ت �حل��ك��وم��ي��ة ع��ل��ى �حل����دود ويف 
�ملطار�ت قد تكون مب�ستوى خطورة هذ� �ملر�س،  
�إعالن  �لعر�قيني بد�أت تقل  بعد   لكن خماوف 
�الإ�سابات �جلديدة، علمًا  �ليومي عن  �حلكومة 
مع  باملقارنة  �أق��ل  عندنا  �ملكت�سفة   �الأع��د�د  �أن 
بكثري  �سكانها  يقل عدد  لدول  �ملكت�سفة  �الأعد�د 
عن �لعر�ق، ومن بينها �لكويت و�لبحرين. ورغم 
�لتحديث �ليومي لبيانات وز�رة �ل�سحة، فالبد 
هذ�  م��ع  �لتعامل  يف  �ل�سفافية  م��ن  �مل��زي��د  م��ن 

�لفريو�س �لذي يو�سف ب� "�لذكي جدً�".
 االإجراءات

و�إذ حظيت �لتد�بري �حلكومية �لعر�قية بتقدير 
منظمة �ل�سحة �لعاملية بعد �تخاذ قر�ر حكومي 
موؤقتًا  و�جلامعات  �ملد�ر�س  يف  �ل��دو�م  بتعطيل 
و�آخ��ر  �ل��ط��الب،  ب��ني  �مل��ر���س  النت�سار  حت�سبًا 
للدو�م  �لن�سف  �إىل  �ملوظفني  �أع��د�د  بتقلي�س 
حلقوق  �لعليا  �ملفو�سية  �أ���س��رت  دو�ئ��ره��م،  يف 
�الإن�سان يف �لعر�ق �سعفًا يف �الإجر�ء�ت �ملتخذة 
�اللتز�م  وعدم  �حلدودية  و�ملنافذ  �ملطار�ت  يف 
باأو�مر خلية �الأزمة �مل�سّكلة مبوجب �الأمر )55( 
�ملفو�سية  ور���س��دت  كامل.  ب�سكل   2020 ل�سنة 
الأغر��س  �ملطلوبة  و�مل�ستلزمات  �الإمكانيات  قّلة 

�ملعنّية  �ملو�س�سات  و�لعالج يف  و�لوقاية  �لفح�س 
مع  للتعاطي  حم��ددة  �سرت�تيجية  وج��ود  وع��دم 
و�مل��الك��ات  �ملوؤ�س�سات  م�ستوى  على  �مل��و���س��وع 

�لطبية.
تنبع  ال  هنا  �ملخاوف  �أن  عر�قيون  �أطباء  ويوؤكد 
�لفو�سى  ب�سبب  �إمن��ا  �الإمكانيات،  �سغف  من 
�إىل  ي��ح��ت��اج  ف��ال��ف��ريو���س  �ل�سفافية،  و�ن���ع���د�م 
�إج������ر�ء�ت ح��ازم��ة و���س��ع��ور ب��امل�����س��وؤول��ي��ة ل��دى 
�لعّلة  تكمن  وهنا  م��ع��ًا،  و�مل��و�ط��ن��ني  �ل�سلطات 

�لكربى. 
�خل��وف،  وق��ع  على  �ل��ع��ر�ق��ي��ون  يعي�س  وبينما 
لنموها،  جيدة  بيئة  جتد  �ن  �ل�سائعات  وحت��اول 
ت�ستنفر دول عديدة جهودها يف �سباق مع �لزمن 

الإيجاد لقاح لهذ� �لفريو�س.
 اإجراءات ال تطبَّق!

ويتناقل مو�طنون عائدون من �إير�ن ق�س�سًا عن 
�ل�سلطات  لدى  و�لالمباالة  و�لتق�سري  �الإهمال 
و�ملو�طنني، على حد �سو�ء، ممن تخطو�  �ملعابر 
�إج����ر�ء�ت  �إىل  �خل�����س��وع  دون  م��ن  �حل��دودي��ة 
حجر  على  ه��م  يعملو�  �أن  دون  وم��ن  فح�س، 
عائالتهم  �سالمة  ل�سمان  �ح��رت�زي��ًا  �أنف�سهم 
حتدث  فيما  �لوعي،  غياب  لدرجات  �أدنى  كحد 
�آخرون عن تهرب جمموعة �أخرى من �ملو�طنني، 
بطريقة  �حل��دود  عبورهم  بعد  �لبلد  �إىل  ع��ادو� 
الإج��ر�ء�ت  يتعر�سو�  �أن  خ�سية  م�سروعة،  غري 
مو�طنوها  يعود  �لتي  �لدول  �لغالب  يف  تتخذها 
من دول تف�سى فيها �لفريو�س، وحتى �ملو�طنون 
فاإنهم  بالفريو�س  �إ�سابتهم  عن  �أعلن  �لذين 
دون  من  منازلهم  �إىل  وع���ادو�  �حل��دود  ع��ربو� 
و�أن  �ح����رت�زي،  �سحي  �إج����ر�ء  الأي  تعر�سهم 
مر�جعتهم  �أثناء  ج��رى  �إ�سابتهم  عن  �لك�سف 
ع���ادو� من  �أن��ه��م  �الأط��ب��اء  و�إب��الغ��ه��م  للم�سايف 

�إير�ن.
اأوىل االإ�شابات

�أول  �سّجل  �ل��ذي  �الإي���ر�ين  �لطالب  ترحيل  مع 
�إ�سابة موؤكدة بالفريو�س �إىل بلده، ال يز�ل هناك 
حاليًا،  �لطبي  للحجر  يخ�سعون  �سخ�سًا   13
كان  �لتي  �لدينية  �ملدر�سة  طلبة  من  جميعهم 
يدر�س فيها �مل�ساب �الإير�ين يف �لنجف. وحتى 
�إعد�د هذ� �لتقرير مل تعلن وز�رة �ل�سحة ما �إذ� 

مل تخِف منظمة ال�شحة العاملية خماوفها من خماطر 
انت�شار فريو�س ك�رونا )ك�فيد19(، اإال اأن م�ش�ؤويل 

ال�شحة الدوليني ومن خالل لقاءات على الف�شائيات 
العربية والغربية ي�شريون اإىل اأن ن�شبة ال�فاة بعد 
االإ�شابة به التتجاوز 2%، اأي اأقل من ن�شبة وفيات 

االإ�شابة باالإنفل�نزا االعتيادية.

اياد عطية اخلالدي - احمد �شمي�شم
Afb :ال�ش�ر
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باللو�زم  للعر�ق  �ملنظمة  تزويد  عن  ك�سف  فيما 
�ملختربية ومعد�ت �حلماية.

ظهور  "�إن  متلفزة،  مقابلة  يف  �إ�سماعيل،  وقال 
�جتماع  تنظيم  �إىل  دعانا  �إي��ر�ن  يف  �لفريو�س  
يف وز�رة �ل�سحة �لعر�قية، وتقرر �إغالق �ملنافذ 
�مل�سرتكة مع �إير�ن و�لتي يبلغ عديدها 21 منفذً�، 

خا�سة مع قرب مو�سم �لزيار�ت �لدينية".
ملو�جهة  �ال�ستعد�د�ت  "�أن  �إىل  �إ�سماعيل  ولفت 
ك��ورون��ا يف �ل��ع��ر�ق جت��ري على �ل��وج��ه �الأم��ث��ل، 
�إىل  م�سريً�  �ملتاحة،  باالإمكانيات  نعمل  لكننا 
�لو�قع  على  �أث��رت  ع��ّدة  بحروب  مّر  �لعر�ق  �أن 
يف  �حلا�سل  بالتدهور  نعرتف  ونحن  �ل�سحي، 

�لنظام �ل�سحي �لعر�قي".
�ل��ع��ر�ق،  �سيف  يف  �الأج����و�ء  ح���ر�رة  �أن  و�أك���د 
و�ملعدالت �لقيا�سية �لتي تبلغها درجات �حلر�رة 
يف �ل�سيف، قد تقلل من قلقنا بتف�سي �لوباء يف 

�لبالد.
�لعاملية  �ل�����س��ح��ة  منظمة  �أب����دت  ذل����ك،  �إىل 
�لتز�مها بدعم �لعر�ق يف ح�سول �الأطفال على 
و�ل�سرورية  و�الآم��ن��ة  �لالزمة  �للقاحات  جميع 

للتمتع بحياة �سحية.
وقالت �ملنظمة يف بيان لها �إنه "على مدى عقود 
عدة، حر�ست منظمة �ل�سحة �لعاملية على دعم 
عديدة،  �سحية  جم��االت  يف  �لعر�قية  �حلكومة 
�لتمنيع  و�أي���ام  �لروتينية  �للقاحات  خ��الل  من 
ميكن  �لتي  �الأمر��س  ت�ستهدف  �لتي  �لتكميلية 

�لوقاية منها".
ا�شتعداد

ك�����س��ف م��دي��ر ���س��ح��ة �ل���ك���رخ، ج��ا���س��ب لطيف 
�حل��ج��ام��ي، ع��ن ق��ي��ام بع�س م���در�ء �ل��وح��د�ت 
�الإد�ري������ة ب��ال��ت��ح��ري�����س ع��ل��ى ط���رد �مل��و�ط��ن��ني 
كورونا  بفايرو�س  باإ�سابتهم  �مل�ستبه  �لعر�قيني 
�أنف�سهم  على  خوفًا  د�ئرتنا  م�ست�سفيات  خارج 

وعو�ئلهم، مهددً� بذكر �أ�سمائهم وف�سحهم.
م��در�ء  بع�س  "�إن  ب��ي��ان،  �حل��ج��ام��ي، يف  وق��ال 
�لوحد�ت �الإد�رية يحّر�سون على طرد �ملو�طنني 
�أو  ب��امل��ر���س  ب��اإ���س��اب��ت��ه��م  �مل�ستبه  �ل��ع��ر�ق��ي��ني 
�ملحجورين خارج م�ست�سفيات د�ئرتنا خوفًا على 
�أنف�سهم وعو�ئلهم، و�أنهم �إذ� ما متادو� يف ذلك 

ف�سوف �أذكر ��سماءهم و�أف�سحهم".

يف  �لعاملني  بدعم  �لكرخ  �سحة  مدير  وطالب 
قطاع �ل�سحة وقال "تعلمو� من منت�سبي �ل�سحة 
�الأبطال ن�ساًء ورجااًل، �لذين يت�سابقون يف خدمة 
بال  باملر�س  �هلل  �بتالهم  �لذين  وطنهم  �أبناء 

خوف وال تردد".
�ل�سبكة  ل�"جملة  حديث  يف  �حل��ج��ام��ي،  و�أك���د 
ملو�جهة  قائمة  �ال���س��ت��ع��د�د�ت  �أن  �لعر�قية": 
حماجَر  �أق��ام��ت  �ل���وز�رة  و�أن  ك��ورون��ا،  فريو�س 
مبينًا  و�ملطار�ت،  �لدولية  و�ملعابر  �حلدود  على 
�مل�سابني  ال�ستقبال  ز  ُجهِّ �لفر�ت  م�ست�سفى  �أن 

بالفريو�س.
 جلنة ال�شحة والبيئة

و�لبيئة  �ل�سحة  جلنة  رئي�س  طالب  جهته،  من 
�حلكومة  �خلمي�س،  �جلبوري،  قتيبة  �لنيابية، 
�لالزمة ملنع و�سول فريو�س  �الإج��ر�ء�ت  باتخاذ 
�حلدودية  �ملنافذ  و�إغالق  �إير�ن  "كورونا" من 

�لربية و�جلوية و�لبحرية معها.
وقال �جلبوري، يف بيان، "نطالب رئي�س حكومة 
ت�سريف �الأعمال وخلية �الأزمة ووز�رتي �ل�سحة 
و�ل��د�خ��ل��ي��ة وج��ه��از �الأم���ن �ل��وط��ن��ي و�جل��ه��ات 
ملنع  �لالزمة  �الإج��ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �ل�ساندة 
دخ��ول ف��ريو���س ك��ورون��ا م��ن �جل���ارة �إي���ر�ن �إىل 

�لعر�ق".
الكّمامات

�مل��ت��ح��دث  ل�����س��ان  ع��ل��ى  "و�ع"،  ن��ق��ل��ت  وب��ي��ن��م��ا 
عن  تتابع  �ل���وز�رة  "�أن  �ل�سحة،  وز�رة  با�سم 
�الأدوي��ة  و�حتكار  �الأ�سعار  �رتفاع  مو�سوع  كثب 
و�لكمامات"، توّعد �ملتحدث ب�"حما�سبة كل من 
يحاول �أن يفتعل �أزمة من قبل د�ئرة �لتفتي�س يف 
و�أجانب  عر�قيني  �أطباء  �أن  �إذ  �ل�سحة،  وز�رة 
�أكدو� �أن �لكّمامات لن تكون مفيدة للحماية من 
و�تباع  �لنظافة  �أهمية  على  و�أك��دو�  �لفريو�س، 

�الإر�ساد�ت �ل�سحية".
و�أو�سح �لطبيب حيدر ح�سن طار�س �أن �لكّمامات 
مفيدة �إن كان م�ستخدمها م�سابًا بالفريو�س �أو 
�الإنفلونز� �لعادية �أو من �لعاملني يف �ملوؤ�س�سات 
�مل��زي��د من  ���س��ر�ء  و�أن حم����اوالت  �ل�����س��ح��ي��ة، 
�لكّمامات غري جمٍد. مبينًا �أن �لكّمامات �لعادية 
قد تكون م�سرة �إن مل ت�ستبدل بعد ن�سف �ساعة 
�أن  من  ب��داًل  للمر�س  ناقل  �إىل  �ستتحول  الأنها 

حتمي منه.
�الأكر  �ل�سحية  �ملوؤ�س�سات  يف  �لعاملون  وي�سكو 
عر�سة للعدوى من �لفريو�س من �نعد�م و�سائل 

�لوقاية �لب�سيطة، مبا فيها �لكّمامات.
ونا�سدو� من خالل "�ل�سبكة �لعر�قية" �مل�سوؤولني 
و�مل��ع��د�ت  بالكمامات  بتزويدهم  �ل����وز�رة  يف 
�لب�سيطة �لتي تقيهم من �لفريو�س و�لتي تفتقر 

�إليها �لعديد من �مل�ست�سفيات.
يف  �ملمر�سات  من  عدد  نا�سد  �آخ��ر،  جانب  من 
الإي�سال  "�ملجلة"  ق��ار  ذي  �سحة  م�ست�سفيات 
"�لكلنك�س" على  �أنهن  ي�ستخدمن  �إذ  �أ�سو�تهن 
�مل�ست�سفيات،  يف  وج��وده��ا  لعدم  كّمامة  �سكل 
�أ�سعارها  ت�ساعفت  وقد  �ل�سيدليات،  يف  وحتى 

ب�سكل م�ستهجن وجنوين.
لقاح �شد ك�رونا

لقاح  �إيجاد  و�ل��دول يف  �لعلماء  تت�سارع جهود 

كانت نتائج فحو�ساتهم �سلبية �أم �إيجابية.
مرقد  د�خل  �إىل  �ملوؤدية  �لبو�بات  �أغلقت  وفيما 
�الأمام علي بن �أبي طالب لفرتة لغر�س تعقيمه، 
وكذلك �ملد�ر�س يف مدينة �لنجف، خّفت �الأرجل 
�نت�سار  من  �لتخوف  مع  و�مل��ر�ق��د  �مل���ز�ر�ت  يف 
وز�رة  �أعلنت  قليلة،  عائالت  من  �إال  �لفريو�س، 
�الإ�سابات  من  �ملزيد  ت�سخي�س  عن  �ل�سحة  
بني �ملو�طنني يف عدد من �ملحافظات من بينها 
دفع  )مع  و�ل�سليمانية  وو��سط  وكركوك  بغد�د 
�الإ�سابات  عدد  �أ�سبح  �ملطبعة  �إىل  �مل��ادة  هذه 
�ملعلن عنها هو 35 �إ�سابة موؤكدة وحالتا وفاة يف 

بغد�د وثالثة يف �ل�سليمانية
اجتماعات

يف  �لبدر  �سيف  �ل���وز�رة  با�سم  �ملتحدث  وق��ال 
موؤ�س�سات  "�أعدت  وز�رت���ه  �إن  ل�"و�ع"  حديث 
�ل��ع��ر�ق  حم��اف��ظ��ات  جميع  يف  للحجر  �سحية 
و�أن م��الك��ات  و�مل���و�ن���ئ،  و�مل���ط���ار�ت  و�مل��ن��اف��ذ 
�لوز�رة م�ستنفرة يف جميع �ملحافظات”، موؤكدً� 
�ملر�س  منع  �أجل  من  �ملطلوبة  �الأجهزة  “توفري 

من �النت�سار وتوعية �ملو�طنني".
و�أ�ساف �لبدر "�أن وز�رته عقدت �جتماعني مع 
�جلانب �الإير�ين ملنع و�سول �ملر�س �إىل �لعر�ق، 
�إير�ن"،  مع  و��سعة  ح��دودً�  لدينا  �أن  وال�سيما 
يف  �ل�سحة  وز�رت���ي  ب��ني  "تن�سيق  �إىل  م�سريً� 
�لعاملية  �ل�سحة  منظمة  ومكتب  و�إي��ر�ن  �لعر�ق 
يف كال �جلانبني وكذلك �ملكتب �الإقليمي ل�سرق 

�ملتو�سط".
�الإن�سان  حلقوق  �لعليا  �ملفو�سية  ع�سو  وحتدث 
�إن  �لعر�قية":  �ل�سبكة  "جملة  �ىل  �لبياتي  علي 
خلية  ب��اأو�م��ر  �الل��ت��ز�م  ع��دم  ر�سدت  �ملفو�سية 
�الأزمة �مل�سّكلة مبوجب �الأمر )55( ل�سنة 2020 

ب�سكل كامل.
و�مل�ستلزمات  �الإم��ك��ان��ي��ات  ق��ّل��ة  ر���س��دت  كما   
و�لعالج  و�لوقاية  �لفح�س  الأغ��ر����س  �ملطلوبة 
ثابت  �سياق  وجود  وعدم  �ملعنية،  �ملوؤ�س�سات  يف 
�لتعاطي مع �ملو�سوع على م�ستوى  معمول به يف 
�ل��دور  و�سعف  �لطبية  و�مل��الك��ات  �ملوؤ�س�سات 
�لتوعوي مع غياب �لو�سائل �الإر�سادية للمو�طن.

من  و�لعلمي  �ل�سريع  بالتعامل  �لبياتي  و�أو�سى 
مع  �لتعاطي  يف  �ل��دول��ة  موؤ�س�سات  ك��اف��ة  قبل 

�ملر�س و�ملري�س و�ملو�طنني ب�سكل عام. 
�لفحو�سات  �إج����ر�ء  يف  �الإ����س���ر�ع  ع��ل��ى  وح���ّث 
)حيث  بغد�د  �إىل  �ملر�سلة  للعّينات  �ملختربية 
�لذين  لالأ�سخا�س  ح�سرً�(  �ملختربي  �لفح�س 
تظهر عليهم �أعر��س �ملر�س ل�سمان عدم �إطالة 
مدة حجرهم يف �مل�ست�سفيات بدون مربر لتقليل 
للخطورة  تعري�سهم  وع��دم  �لدولة  على  �لعبء 
�أي�����س��ًا، م��ع ���س��رورة ت��زوي��د �مل��ح��اف��ظ��ات كافة 
باإمكانيات وم�ستلزمات فح�س �ملر�س خمتربيًا.

بالغة حلماية  �أهمية  �إيالء  م�سددً� على �سرورة 
من  و�ل�سحي  �لطبي  للكادر  وحقيقية  كافية 
�ل��الزم��ة  �ل��وق��ائ��ي��ة  �مل�ستلزمات  ت��وف��ري  ناحية 

�أهم  �إذ �نها تعترب من  وح�سب �ملعايري �لدولية، 
منظمة  لدى  �ملر�س  مو�جهة  يف  �لعمل  �أولويات 
كافة  �لكو�در  توجيه  وباملقابل  �لعاملية،  �ل�سحة 
�أعر��س  لديه  من  مع  و�إن�سانية  مبهنية  للتعامل 
�ملر�س ومر�عاة و�سعه �ل�سحي و�لنف�سي وعدم 
غري  �أو  منبوذ  ب��اأن��ه  �إ���س��ع��اره  �أو  منه  �لتخوف 

مرغوب فيه.
كذلك �سروة �لتاأكيد على كافة �ملطار�ت و�ملنافذ 
بتعليمات  و�لتقيد  �لت�ساهل  بعدم  �حل��دودي��ة 
باأي  يت�سبب  من  ومعاقبة  �مل�سكلة  �الأزم��ة  خلية 
تزويد  �سرورة  مع  للتعليمات،  خمالفة  �أو  خلل 
�لفح�س  باأجهزة  �حلدودية  و�ملنافذ  �ملطار�ت 
للكادر  �لوقائية  و�مل�ستلزمات  و�ملنا�سبة  �لكافية 

و�الإر�ساد�ت �ل�سرورية.
توجيهية  م��ب��ادئ  و���س��ع  �إىل  �ملفو�سية  ودع���ت 
علمية وو��سحة للكادر �لطبي و�ل�سحي للتعامل 
مع �ملري�س )�أو من لديه �أعر��س �ملر�س فقط(، 
مع  للتعامل  �أي�سًا  للمو�طن  و��سحة  و�إر�ساد�ت 
مر�كز  تخ�سي�س  ناحية  من  و�ملر�س  �لعدوى 
يعانون  ومن  �ملر�سى  ال�ستقبال  وحمددة  معينة 
كافة  يف  �ساخنة  وخطوط  �ملر�س،  �أعر��س  من 
و�الإعالمية  �لتوعوية  �لرب�مج  تكثيف  مع  �ملدن 
�ل�سحي  �لوعي  وزي��ادة  �ملو�طن  تثقيف  لغر�س 

عن �ملر�س.
ومر�كز  للمو�قف  �أول��وي��ة  �إع��ط��اء  �إىل  �إ�سافة 
�لنزالء  توعية  يخ�س  فيما  و�ل�سجون  �الحتجاز 
�أماكن عزل  و�إن�ساء  �الكتظاظ  م�سكلة  ومعاجلة 
�مل��ر���س،  �نت�سار  ح��ال��ة  يف  لهم  خا�سة  وح��ج��ر 
فقد  و�ل��ع��الج،  �ل�سرورية  �مل�ستلزمات  وتوفري 
هذه  حت��ول  من  حقيقية  خطورة  هنالك  تكون  
ح��ال  يف  للمر�س  خ��ط��رة  ب����وؤرة  �إىل  �الأم���اك���ن 

�نت�ساره.
على  �الإن�سان  حلقوق  �لعليا  �ملفو�سية  و�سّددت 
كان،  �سبب  الأي  �لتجمعات  كل  �إيقاف  �سرورة 

�لدينية منها و�الجتماعية و�ملدنية و�ل�سيا�سية.
منظمة ال�شحة العاملية

�لعر�ق  �لعاملية يف  �ل�سحة  وحذر ممثل منظمة 
عدم  م��ن  �لفائت،  �الأ���س��ب��وع  �إ�سماعيل،  �أده���م 
�لوجه  على  كورونا  ملو�جهة  �ال�ستعد�د�ت  م�سي 
�ملتاحة،  �الإمكانيات  على  و�قت�سارها  �الأمثل، 

د. جا�سب �حلجامي 

د. رغد �ل�سهيل 

د. علي �لبياتي
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�سد فريو�س كورونا �مل�ستجد، وميّول �لعمل يف 
�بتكار�ت  �أجل  من  "�لتحالف  �إينوفيو  معامل 
متوله،  �ل��ذي   ،)Cepi( لالأوبئة"  �لتاأهب 
ومنظمات  ح��ك��وم��ات  ع�سويته،  يف  وي��ج��م��ع 

خريية من �ستى �أنحاء �لعامل.
فريو�س  تف�سي  �أع��ق��اب  يف  �لتحالف  و�أن�سئ 
�إيبوال يف غرب �إفريقيا، وذلك لتوفري �لتمويل 
لالأمر��س  لقاحات  تطوير  عملية  لت�سريع 

�جلديدة.
وتقول �لطبيبة ميالين �سافيل، مديرة �أبحاث 
وتطوير �للقاحات يف �لتحالف، �إن "�ملهمة هي 
�لتاأكد من �أن �الأمر��س �ملتف�سية مل تعد ت�سكل 
لالأمر��س  لقاحات  وتطوير  للب�سرية،  تهديدً� 

�ملعدية �جلديدة".
امل�شيطر اجلزيئي

يطور�ن  �آخ��ري��ن  برناجمني  �لتحالف  ومي��ّول 
لقاحًا لفريو�س كورونا �جلديد.

جامعة  �أن  �لدولية  �ل�سحة  منظمة  وك�سفت 
"�مل�سيطر  لقاح  �إن��ت��اج  على  تعمل  كوينزالند 
�إنتاج لقاح  "يتيح  �إنه  �جلزيئي"، و�لذي تقول 
م�سببات  مو�جهة  يف  وحمدد  �سريع  نحو  على 

�أمر��س فريو�سية عدة".
والي��ة  �إن���ك يف  م����ودرن  ���س��رك��ة  �ن�سمت  ك��م��ا 
�الأمريكي  �لقومي  �ملعهد  �إىل  ما�سات�سو�ست�س 
للح�سا�سية و�الأمر��س �ملعدية لت�سريع �أبحاثها.
�جل��ه��ود  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�����س��ح��ة  منظمة  وت��ن�����س��ق 
�ملنظمة  وتقول  جديد.  لقاح  الإنتاج  �لر�مية 
�لبحثية،  �ملن�ساآت  من  عدد  تقدم  تتابع  �إنها 
بينها ثالثة مر�كز يدعمها �لتحالف من �أجل 

�بتكار�ت �لتاأهب لالأوبئة.
�ملبذولة  �جل��ه��ود  ت�سريع  م��ن  �ل��رغ��م  وع��ل��ى 
ال  �جلديد،  �لفريو�س  لهذ�  لقاح  �إىل  للتو�سل 
يز�ل �لبحث يف مرحلة مبكرة يف جميع �ملر�فق 
ما  وع��ادة  جديد.  لقاح  الإيجاد  تت�سابق  �لتي 
طوياًل،  وق��ت��ًا  �ل�سريرية  �ل��ت��ج��ارب  ت�ستغرق 

ويف�سل �إجر�وؤها يف حميط تف�سي �ملر�س.
�لت�سميمات  من  �أي��ًا  ب��اأن  �سمانات  توجد  وال 
كافية  بدرجة  وفعالة  �آمنة  �ستكون  �حلالية 

ال�ستخد�مها على �مل�سابني يف �ل�سني.
�مل�سوؤولة يف  ماريا هيناو-ري�سرتيبو،  �آنا  تقول 

�لعاملية،  �ل�سحة  مبنظمة  �لطو�رئ  برنامج 
"لقد طورنا �إطارً� لتحديد �للقاحات �ملر�سحة 

�لتي يجب �ختبارها �أواًل".
�لعاملية  �ل�سحة  تقرر منظمة  �أن  �ملتوقع  ومن 
يف  �أواًل  �لب�سر  على  �ختباره  �سيتم  لقاح  �أي 

�الأيام �ملقبلة.
و�أعلنت �سركة �إينوفيو �أنها �ستتعاون مع �سركة 
للتكنولوجيا �حليوية يف بكني ميكنها �مل�ساعدة 
يف �إد�رة �لتجارب �لب�سرية �لتي من �ملقرر �أن 

تبد�أ يف �ل�سيف.
ثق بجهازك املناعي

 و�أكدت �لدكتورة رغد �ل�سهيل- دكتور�ه مناعة 
وفريو�سات و�الأ�ستاذة يف كلية �لعلوم- جامعة 
بغد�د، يف حديث ل� "�ل�سبكة �لعر�قية"، على 
�ملربر  غري  و�لرعب  �ملخاوف  ت��رك  ���س��رورة  
ملكة  خلية  هناك  "�أن  مبينة  �لفريو�س،  من 
عظيمة د�خل ج�سمك ت�سمي �خللية �لبلعمية 

ويف  دمك  يف  موجودة   phagocytic cell
�الأن�سجة ويف �الأع�ساء �أي�سًا، يف كل مكان هي 
موجودة معك، �إنها �مللكة يف �ملناعة، مهمتها 
وتطحنها  لتفتتها  �مل��ي��ك��روب��ات  ك��ل  �ب��ت��الع 
هذ�  لي�س  عليها.  فتق�سى  د�خلها  فتات  �إىل 
لباقي  و�لر�سائل  �الأو�م��ر  تر�سل  �إمنا  فح�سب 
على  ور�سا�سها  �سو�ريخها  لتطلق  �خلاليا 
ج�سدك..طبعا  حرمة  ينتهك  �ل��ذي  �ملعتدى 
�نظر  ج�سمك.  د�خ��ل  موجودة  منها  �الآالف 
�سهلة  �أو  ب�سيطة  لي�ست  �أنها  لتعرف  ل�سكلها 
يف �حلروب! �إنها �أ�سا�س �ملناعة. �أنا �سخ�سيًا 
تتاأثر  رقيقة  لكنها  ج��دً�..  �خللية  هذه  �أح��ب 
و�لغذ�ء  �لثقة  �منحها  فتتعطل..  بانفعاالتك 
لتمار�س مهمتها فقط.. هلل ما �أبدع يف خلقه".
�ل�سحة  وز�رة  يف  �لطبيب  �أك��د  جانبه،  من 
ك��ورون��ا  ف��ريو���س  "�أن  ط��ار���س  ح�سن  ح��ي��در 
الي��ح��ت��اج �إىل �أم����و�ل ط��ائ��ل��ة مل��و�ج��ه��ت��ه ق��در 
وم��ل��ت��زم،  م�����س��وؤول،  م��و�ط��ن  �إىل  �حل��اج��ة 
ومثقف �سحيًا، و�إىل �سلطة تنه�س بو�جباتها 
غري  كنا  و�إذ�  ووطنية.  �أخالقية  مب�سوؤولية 
فاإن  �مل�ستوى،  بهذ�  �سلطة  خلق  على  قادرين 
من  �مل�سوؤولية.  ونتحمل  نتكاتف  �أن  علينا 
ي�سعر باأعر��س �لفريو�س فليحجر على نف�سه 
ويحفظ �أهله و�أقاربه وجري�نه و�أ�سدقائه من 
�لعدوى. ومن جنح بعبور �حلدود دون تفتي�س 
�أن  فعليه  قانونية  غري  �أو  قانونية،  بطريقة 
يقدمو�  �أن  منه  �ملقربني  وعلى  نف�سه،  ير�جع 

له �لن�سائح".

بداأ ال�هن يدب يف ج�شد النقالب اأو 
"الث�رة" كما ي�شّميها البع�س، اإىل احلد الذي 

تفّرق فيه "الث�ار" وتاآمروا وا�شتطاب�ا دماء 
بع�شهم البع�س، حتى انطفاأ اآخر �شعاع لها 

بانطفاء رمزها الع�شكري "عبد الكرمي 
قا�شم"

ح�شن العاين 

ن�اعم
تعبر بالغي

بعد �نقالب 14 متوز 1958، توىل �ل�سيوعيون قبل غريهم من 
�مللكي  �لنظام  مفا�سد  ف�سح  �لوطنية،  و�حلركات  �الأح��ز�ب 
وحتالفاته وممار�ساته �لقمعية وما �رتكبه من جر�ئم )يندى 
نّفذ  وق��د  �ل�سائع،  �لبالغي  �لتعبري  ح��ّد  على  �جلبني(  لها 
�العالمي،  �الهتمام  من  كبري  بقدر  �ملهمة  هذه  �ل�سيوعيون 
و�ل�سجناء  �لن�سال  طليعة  فهم  ر�يتها،  بحمل  �الأجدر  الأنهم 
�لطاهرة  �لعر�قية  �لدماء  مقدمة  يف  ودماوؤهم  و�ملعتقلني، 
للعمالة  تت�سدى  وهي  �لنبيلة  �لبطولة  معاين  ر�سمت  �لتي 

و�ال�ستعمار و�ملعاهد�ت �جلائرة..
و�إع����الن   )1( رق���م  �ل��ب��ي��ان  ���س��م��اع��ي  ع��ن��د  �إن��ن��ي  �سحيح 
ني  �جلمهورية كنت طالبًا يف �ل�سف "�لثاين متو�سط"، ولكنَّ
ر�أو�  �لذين  �ملحايدين  �لعيان  �سهود  من  �أك��ون  الأن  موؤهل 
�لالحقة  �ملر�حل  خا�سة  تفا�سيلها،  وعا�سو�  �الأح��د�ث  تلك 
�حلافلة باالأحد�ث، وبالذ�ت بعد �أن بد�أ �لوهن يدب يف ج�سد 
�لذي  �إىل �حلد  �لبع�س،  ي�سّميها  "�لثورة" كما  �أو  �النقالب 
تفّرق فيه "�لثو�ر" وتاآمرو� و��ستطابو� دماء بع�سهم �لبع�س، 
"عبد  �لع�سكري  رمزها  بانطفاء  لها  �سعاع  �آخر  �نطفاأ  حتى 
�لكرمي قا�سم" و��ستولت �حلركة �لقومية على زمام �ل�سلطة 
بعد �لبيان رقم )1( بالطبع، فبادر �لبعثيون قبل غريهم من 
"مفا�سد  ف�سح  �إىل  و�لدينية،  �لقومية  و�حلركات  �الأح��ز�ب 
�الأوح��د،  بالدكتاتور  �لزعيم  وت�سوير  �الأوىل،  �جلمهورية 
�ل�سيوعي"،  "�حلزب  �الأول  خ�سمهم  على  رك��زو�  ولكنهم 
متهمني �إياه بالقمع و�لبط�س و"�ل�سحل" و"�حلبال �ملمدودة" 

وبجر�ئم يندى لها �جلبني!!
فقط،  �حلكم  من  �أ�سهر  ت�سعة  بعد  �لبعثيني  جنم  �أُف��َل  يوم 
�حلركات  من  ي��وؤ�زره��ا  وم��ا  "�لعارفية"  �الأ���س��رة  و��ستولت 
و�ل�سخ�سيات �لقومية و�لع�سائرية على مقاليد �ل�سلطة، بادر 
عبد �ل�سالم حممد عارف قبل غريه �إىل ف�سح مفا�سد حلفاء 
�الأم�س �لبعثيني، وما ر�فق حكمهم من ظلم وبط�س وقتل، وما 

�رتكبوه من جر�ئم يندى لها �جلبني، و��ستمر هذ� �لتو�سيف 
قائمًا على عهد عبد �لرحمن عارف!!

�لبيان رقم )1(، وعاد  �لعاريف عرب  �لنظام  وعندما �ندحر 
�لنظام  مفا�سد  ك�سفو�  ج��دي��د،  م��ن  �حلكم  �إىل  �لبعثيون 
�أمني  وفلتان  فو�سى  م��ن  ر�ف��ق��ه  وم��ا  �ل�سابق  يف  �ل��ع��اريف 
�لع�ساكر  ل�سلطة  و�زده���ار  ور���س��وة،  ومن�سوبية  وحم�سوبية 
"يندى  جر�ئم  من  �رتكبوه  وما  �لع�سائر،  ونفوذ  و�ل�سقاو�ت 

لها �جلبني"!!
نظام  و�سقط  �لبعثيني،  حكم  �نتهى  عندما  �سنة   35 بعد 
�حلزب �لو�حد، وتدحرج متثال رمزه يف �ساحة �لفردو�س على 
وت�سلَّمت   )1( رقم  بيان  �إىل  حاجة  دون  ومن  �الأمريكان  يد 
بادرت  �ل�سلطة،  ني�سان مقاليد  �لتا�سع من  بعد  ما  حكومات 
و�حلركات  �الأحز�ب  منها  �ملقدمة  ويف  �لعر�قية  �لتنظيمات 
�لدينية �إىل ف�سح مفا�سد �لنظام – وب�سورة خا�سة مرحلة 
وجوع  ودكتاتورية  ظلم  من  ر�فقه  وما   - �ل�سد�مي  �لنظام 
وحروب ومقابر جماعية ونرج�سية - وما �رتكبه من جر�ئم 
يندى لها �جلبني، وكنت �أمتنى ي�سهد �هلل لو �أن جمال �لن�سر 
�أعني  �لق�سية،  �ململ عن هذه  بالتف�سيل  �أحتّدث  لكي  يّت�سع 
ق�سية "�جلبني �لعر�قي" �لذي ظل نديًا منذ �أكر من �ستني 
�سنة.. حتى �أن �لو�حد منا يت�ساءل، بل طاملا ت�ساءل بحزن: 

�أما �آن لهذ� �جلبني �أن يجف؟!
�إي�ساح: "يندى لها �جلبني"، تعبري بالغي ير�د به �أنَّ جبهة 
�الإن�سان تت�سّبب عرقًا وت�سبح نديَّة من هول �الأفعال �مل�سينة!
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عندما  �مل�سرحي  �لتمثيل  جتربة  خا�ست 
�خ���ت���ريت ل��ت��ج�����س��ي��د ���س��خ�����س��ي��ة �ل��ف��ن��ان��ة 
�لعطار  ليلى  �لر�حلة  �لعر�قية  �لت�سكيلية 
لتقارب �ل�سبه بينهما يف م�سرحية )بغددة( 
عن  ف�ساًل  �لعر�قيني،  �لفنانني  كبار  م��ع 
موهبتها يف جمال �ملو�سة و�لتجميل، در�ست 
بامل�سرح  و�سغفها  حلبها  �مل�سرحي  �الإخ��ر�ج 
من  كبري  ب��دع��م  حظيت  �جل���اد،  �ل��ع��ر�ق��ي 
و�لدتها �لفنانة �لت�سكيلية و�الإعالمية ب�سرى 
�لو�سط  دخ���ول  على  �سّجعها  م��ا  �سمي�سم 

�لفني دون عو�ئق �أو خ�سية.
�لفنانة  �ل��ت��ق��ت  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  �ل�سبكة  جم��ل��ة 
"حمبة و�سام" للحديث عن جتربتها �لفنية 

�لفتية �ملميزة. 
* عملِت يف جمال عرو�س �الأزياء لكّنك مل 

ت�ستمري طويال؟
-  دخ��ل��ت جم��ال ع��رو���س �الأزي����اء يف عام 
يف  �الأزي��اء  م�سمم  ر�ّسحني  عندما   ،2015
حامد  ميالد  �الأ�ستاذ  �لعر�قية  �الأزي��اء  د�ر 
للم�ساركة يف عرو�س فرقته �خلا�سة، رغم 
حينها،  ب��ال��ف��ك��رة  م��رح��ب��ة  غ��ري  ك��ن��ت  �أيّن 
ل��ك��ن ع��ن��دم��ا دخ��ل��ت ه���ذ� �ل��ع��امل �جلميل 
بد�أت  �لرت�ثية  �لفولكلورية  �لعرو�س  ور�أيت 
�جنذب ب�سغف كبري الأكون �إحدى عار�سات 
��ق��ْت ذل���ك و����س��رتك��ت  �الأزي�����اء، وف��ع��ال ح��قَّ
�لعلوية  ن���ادي  يف  ع��دة  حملية  ع��رو���س  يف 
نالت  �الأماكن  من  وعدد  �ل�سري�تون  وفندق 
��ستح�سان �جلمهور كثريً�، لكن �سبب عدم 
كوين  �إىل  يرجع  �ملجال  هذ�  يف  ��ستمر�ري 
ناجحة  جتربة  �الأزي��اء  عرو�س  من  �تخذت 
��ستمر  �أ�سا�سية  مهنة  ال  خ��رب�ت��ي،  تعّمق 
وجود  وع��دم  �لعمل  يف  �لرتابة  ب�سبب  بها 
وتنتهي  ع��رو���س  ف��ق��ط  ج��دي��دة  ت�ساميم 

�الن�سحاب  ق��ررت  ل��ذ�  �إال،  لي�س 
الأدخل يف جماالت �إبد�عية �أخرى 

كالتمثيل مثال.
يف  للعمل  تر�سيحك  وق��ع  كيف   *

�لت�سكيلية  دور  لتج�سيد  )بغددة(  م�سرحية 
�لر�حلة ليلى �لعطار؟

م�سرحية  يف  ل��ل��ع��م��ل  ت��ر���س��ي��ح��ي  ج���اء   -  
)بغددة( من قبل �لفنان ح�سني علي هارف 
�الأدبية  �ملحافل  �أح��د  يف  �ساهدين  عندما 
و�أعجب  علّي  �أنظاره  فوقعت  و�لدتي  برفقة 
�لفنانة  بيني وبني  �ل�سبه �حلا�سل  مبو�سوع 
دور  وج�ّسدت  للعمل  فر�ّسحني  �لعطار  ليلى 
بهم  �عتز  �لذين  �لفنانني  كبار  مع  �لعطار 
كثري�، وكانت �أول جتربة يل يف �لتمثيل مع 
قفطان  �سامي  كالفنان  �لكبار  �لنجوم  �أملع 
القى  �لعمل  و�آخرين،  جو�د  �أمرية  و�لفنانة 
�لفنية  �الأو�ساط  وترحيبًا كبريين يف  �سدى 

وح�سرته �سخ�سيات فنية و�سيا�سية.
و�ح���دة متثيل يف جمال  ل��دي��ك جت��رب��ة    *

�لفيديو كليب ومل تكرريها؟  
 - نعم لديَّ جتربة و�حدة مع �لفنان قا�سم 
ماجد وعودة فا�سل يف �أغنية تر�ثية ��سمها 

ر تلك �لتجربة ب�سبب  )�سنونة(، لن �أكرَّ
�جلهد �لكبري �لذي تتطلبه عملية 

ذلك  �إىل  �أ�سف  �لت�سوير، 
يف  نف�سي  �أج���د  مل  �أيّن 

هذ� �ملجال.
م��ن  �ل����رغ����م  ع���ل���ى   *
ب�سرى  و�ل���دت���ك  �أنَّ 
���س��م��ي�����س��م ف��ن��ان��ة 
مل  ��ك  �إنَّ �إال  ت�سكيلية 
تلك  م��ن��ه��ا  ت���اأخ���ذي 

�ملوهبة؟
�أن��ا  �سحيح،  ه���ذ�    -

ب��ع��ي��دة ع��ن ع���امل �لفن 
�ل��ت�����س��ك��ي��ل��ي، ���س��ل��ت��ي به 

�أنَّ  رغم  �أك��ر،  ال  كمتذوقة 

خايل �أي�سًا فنان ت�سكيلي معروف هو �سادق 
�سمي�سم.

�لتجميل  ك��ب��رية يف جم��ال  م��ي��ول  ل��دي��ك   *
�لتمثيل،  يف  موهبتك  جانب  �إىل  و�ملو�سة 

حّدثينا عنها؟
 - دخلت جمال �لتجميل موؤخرً� لرغبتي يف 
�خلو�س بهذ� �لعامل �ل�ساحر �ملليء باجلمال 
و�الأناقة، وال �أعّد نف�سي )ماكرية(، بل �إن ما 
ح�سلُت عليه من �طالع ومعلومات يف جمال 
وم�ساهد�تي  ق��ر�ء�ت��ي  ع��رب  ج��اء  �لتجميل 
ملقاطع �لفيديو على �الإنرتنت، ومت �ختياري 

كوجه  عديدة  �إع���������الين م��ّر�ت 
و)م�����������ودل( 

من  لعدد 

ح�ار: اأحمد �شمي�شم
ت�ش�ير واأزياء ومكياج: علي اإ�شماعيل و�شيف العبيدي 

بت التمثيل وحتلم  جرَّ
باحرتاف التجميل

 و�شام: 
ّبة  محَ
ل اأن اأك�ن مغم�رة ناجحة  اأُف�شِّ
ل م�شه�رة فا�شلة!

فنانة �شابة واعدة متل�ؤها الرباءة 
والطف�لة يف تك�ين �شخ�شيتها، 
لديها روؤية وا�شعة وطم�ح كبري، 
ت�شعى اإىل حتقيق اأحالمها 
وتطلعاتها يف جماالت الفن، عملت 
يف جمال عرو�س االأزياء فاأبهرت 
كل من �شاهدها، وهي ت�شتعر�س 
ق�امها الر�شيق بخط�ات جذابة.

اأنا امراأة حاملة اأ�شعى 
لتحقيق ذاتي  
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مر�كز �لتجميل.
�أين  �إىل  حياتك،  يف  �ملحطات  ه��ذه  بعد   *

تريدين �لو�سول ومباذ� حتلمني؟
جمال  يف  كبريً�  م�سروعًا  �أفتح  �أن  حلمي   -
�أع��م��ل يف  �أي�����س��ا �أن  �ل��ت��ج��م��ي��ل، و�أمت���ن���ى 
�أولوياتي  �أنا �مر�أة حاملة لي�س من  �الإعالم، 
�أن �تزّوج و�أجل�س يف �لبيت كحال �لكثري من 
�أن  �إىل حتقيق ذ�تي يف  �أ�سعى  بل  �لفتيات، 
وي�سار  جمتمعها  تخدم  ناجحة  �مر�أة  �أكون 

لها بالبنان �أينما تكون.
���دت �ل������دور �ل��رئ��ي�����س يف  * ج�������سّ
للكاتب  )�حل�����س��ي�����س(  م�سرحية 
�لرو�سي �ل�سهري )مك�سيم غوركي(، 

كيف ت�سفني تلك �لتجربة؟
-  كانت جتربة ر�ئعة ولها خ�سو�سية كبرية 
�لرئي�س يف  �لدور  �أُ�سِند يل  بد�خلي عندما 
�أعلم  �أك��ن  مل  �إذ  )�حل�سي�س(،  م�سرحية 
�لعمل،  يف  �لرئي�س  �ل���دور  �ساأج�ّسد  ��ن��ي  �أنَّ

�ملخرج  ر�ّسحني  عندما  حينها  وفوجئت 
يف  �مل�ساركات  �لفتيات  من  ع��دد  بني  من 
�مل�سرحية، وكان لديَّ �أ�سبوع و�حد للتدريب 
و�لربوفات، وكنت �أخ�سى عدم جناحي يف 
لكن وهلل �حلمد حزت على جائزة  �لعمل، 
�أف�سل ممثلة يف �مل�سرحية �لتي عر�ست يف 

مهرجان معهد �لفنون �جلميلة ببغد�د. 
* متى ن�ساهدك يف عمل تلفزيوين در�مي؟

�سهرة  فالدر�ما )حم��ط(  ذل��ك،  �أمتنى    -
�جل��ي��دة،  �لفر�سة  ت��وف��ر  ب�سرط  و�أ���س��و�ء 
�أنال  �أن  ح�ساب  على  �أغامر  �أن  �أري��د  ال   ..
و�أخ�سر  ق�سري  بوقت  و�لنجومية  �ل�سهرة 
�أن  ل  �أف�سِّ لذ�  �سمعتي،  �أولها  كثرية؛  �أ�سياء 
�أكون مغمورة ناجحة على �أن �أكون م�سهورة 

فا�سلة لي�س لها منجٌز حقيقي.
* َمْن ِمن �لفنانني �لكبار �أ�ساد مبوهبتك؟

-  �ل��ف��ن��ان �ل��ك��ب��ري ���س��ام��ي ق��ف��ط��ان �أ���س��اد 
يف  �ال���س��ت��م��ر�ر  ع��ل��ى  و�سّجعني  مبوهبتي 
�لتمثيل ون�سحني �أن �أكون �سبورة ال �متلمل 

و�أكون ملتزمة يف �أوقات �لعمل.
�أحد  ح��اول  هل  للمحاربة،  �سِت  تعرَّ هل   *

�لنيل من موهبتك؟
�لن�ساء،  م��ن  ك��ب��رية  ملحاربة  �سُت  تعرَّ  -  
�إذ� �سح �لتعبري،  "ن�سوية" بامتياز  حماربة 
رمبا بد�فع �لغرية ال �أعلم، عك�س ما وجدته 

من دعم ولطف من قبل �لرجال.
* ما �لذي ينق�سك؟

-  �حلظ، فاأنا عدمية �حلظ ول�سُت قليلة 
�حلظ!!

�أد�وؤه���ا  يجذبك  �لتي  �لفنانة  َم��ْن   *

وت�سَعني للو�سول �إىل جتربتها؟
�الآء  -  عر�قيًا �لفنانة هند طالب و�لفنانة 

ح�سني، عربيا �لفنانة غادة عبد �لر�زق.

�شُت ملحاربة  تعرَّ
"ن�ش�ية"! 

السنة الخامسة عشرة العدد )355( 9 آذار 2020 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

17 م�������ق�������االت16

نرمني املفتي

فنجان مبة

نا بحاجة اإىل مراآة حقيقية يف كل مكان، بعد اأن اأ�شبح  يبدو اأنَّ
بع�شهم من مبي املراآة اخلادعة التي جعلتهم ي�شدق�ن احلجم 

الكبر الذي تعك�شه لهم وبدوؤوا يت�شرف�ن ا�شتناداً اإىل هذه 
هم الأف�شل. ال�ش�ر الكاذبة وت�هم�ا اأنَّ

مراآة يف اجليب

وتظهرين  �ل�سغرية  و�أنا  �أمامها  �أقف  �الألعاب،  مدينة  يف  كانت  �لتي  �مل��ر�آة  تلك  �تذكر  �أز�ل  ما 
رة وطريقة  بة و�ملقعَّ كبرية، ويف �لفيزياء، يف �ملرحلة �الإعد�دية، در�سنا �أنو�ع �ملر�يا �مل�ستوية و�ملحدَّ
�إنَّها �خلادعة ولي�ست �سمن  �سنعها و�آلية عك�سها لل�سور و�ساألت �ملدر�سة عن تلك �ملر�آة وقالت 
للمتعة.  �الألعاب  مدن  يف  ت�ستخدم  ما  غالبًا  و�أنَّها  �سنعها  طريقة  لنا  و�سرحت  �لدر��سي  �ملنهج 
دفعتني �سفة )�خلادعة( �إىل �إعالن �إعجابي �لد�ئم باملر�آة �ل�سريحة يف ق�سة )بيا�س �لثلج – 
�الأمرية - و�الأقز�م �ل�سبعة(، حني حاولت زوجة �الأب قتل �الأمرية �ل�سغرية جلمالها، و��ستمرت 
ً� لكن بيا�س  ت�ساأل مر�آتها يوميا هل "هناك �مر�أة �أجمل مني؟" وكانت جتيبها "�أنت جميلة جدَّ
ة �أخرى مل تكن  ة معروفة وعودة بيا�س �لثلج �إىل �ملدينة �أمرية مرَّ �لثلج �أجمل منك"، وبقية �لق�سّ

ب�سبب قبلة �الأمري وجناح �الأقز�م �ل�سبعة باإنقاذها فقط؛ �إمنا ب�سبب �سر�حة �ملر�آة.
يبدو �أنَّنا بحاجة �إىل مر�آة حقيقية يف كل مكان، بعد �أن �أ�سبح بع�سهم من حمبي �ملر�آة �خلادعة 
�لتي جعلتهم ي�سدقون �حلجم �لكبري �لذي تعك�سه لهم وبدوؤو� يت�سرفون ��ستنادً� �إىل هذه �ل�سور 
�أو�سلت �لبع�س  �أ�سري �إىل �سيا�سيي �ل�سدفة و�الأ�سو�ت �لتي  �أنَّهم �الأف�سل، لن  �لكاذبة وتوهمو� 
�أحاول �الإ�سارة �إىل هذه �لفو�سى �لتي ت�سّببت بازدياد عدد حاملي �ملر�يا  �إمنا  �إىل �المتياز�ت، 
�خلادعة و�أ�سبح �أحدهم يتحدى مديره يف �لد�ئرة، فقط الأنَّه يرى نف�سه �الأف�سل وحوله من ينفخ 
ذو� له ما  به، حمبة �أو نفاقا، ليوؤمن نهائيًا باأنَّ �جلميع وبينهم �ملدير يجب �أن ي�ستمعو� �إليه وينفِّ
يريد و�اّل، و�سمن هذه �ل� )�اّل( ت�سرفات عّدة يلجاأ �إليها، هناك من ينتبه قبل فو�ت �الأو�ن ويفّز 
من �أوهامه ويعود �إىل حجمه �لطبيعي ويوؤمن �أن دبو�سًا �سغريً� ينجح ب�سهولة بتفجري بالون كبري 
فقط الأنَّه مل يكن مملوءً� �سوى بالهو�ء، وهناك من ي�سّر على مر�آته �خلادعة وقطعًا حني تهد�أ 

�لفو�سى �سيجد نف�سه وحيدً�.
جميعا، ننظر �إىل �ملر�آة قبل �أن نغادر �لبيت �إىل �لعمل �أينما كان، لنطمئن �أنَّ وجوهنا لي�ست متعبة 
كي يتحملنا �الآخر �لذي معنا ونريح �أنف�سنا، فالوجوه �ملتعبة ت�سبح حمل �سوؤ�ل؛ �سو�ء حمبة �أو 
�سماتة، ف�سال عن كونها تبعث بامللل يف �لعمل، وال �أ�سيف جديدً� �إن قلت باأن غالبية �لن�ساء حتمل 
مر�آة يف �حلقائب �ليدوية، لكن ن�سيحتي �أن نحمل جميعًا مر�آة �سادقة يف حقائبنا وجيوبنا ويف 
�للحظة �لتي ن�سعر بها بخلل باأحجامنا ب�سبب جناح ما �أو جماملة ما، ننظر �إليها فورً� و�إن كّنا 
�أ�سوياء ففي �للحظة �لتالية نعود �إىل �أحجامنا، وليت ق�س�س �لطفولة تكون و�قعًا وجند تلك �ملر�آة 

�ل�سادقة �لتي �أعادت �إيز�بيال، زوجة �أب بيا�س �لثلج، �إىل �لو�قع..



قرون  عرب  تتغري  مل  و�لتي  �لب�سرية  �لنو�زع 
قاباًل  �ل�سلوكي  �خلط  هذ�  لي�سبح  م�ست 
�ملاأ�ساة  بهذه  �سيما  وال  و�لدميومة،  للخلود 
)ماكبث(  �سك�سبري  م�سرحية  من  �ملقتب�سة 
و�سطوة  �لطمع  �أح��د�ث��ه��ا  على  يطغى  �إذ 
و�لظلم  و�لبط�س  باحلكم  و�لتفرد  �ل�سلطة 
�لنفي  �أو  به  �لتنكيل  ليتم  نهجه  يخالف  ملن 
تت�سدى  �ملاكبثية  �ملعاجلة  هذه  �إن  �الأبدي. 
و�لنبالء  �مل��ل��وك  ول��دو�ف��ع  �ل�سيا�سة  لعمق 

�لدهاء  �سبل  وتبني  و�لتحليل،  بالت�سريح 
�لذين  بع�س  يتخذها  �لتي  و�الإج���ر�م 

لهم مطامع يف �حلكم كي ي�سلو� 
�إىل �لعر�س حتى و�إن كان 

�ل���ث���م���ن ه��و 

�لدم. 
يرتكز  وب�سكل  بامتياز  حد�ثيًا  �لعر�س  كان 
على �أ�سا�سيات م�سرحية ��ستخدم فيه جيليت 
و�الأد�ء  �حلركة  يف  �لبيوميكانيك  �أ�سلوب 
�لكوريغر�يف، حيث �لدقة و�الختز�ل يف حركة 
مع  و�لت�سكيالت �حلركية �جلماعية  �ملمثل، 
�ملزيفة  باالأقنعة  �الأ�سخا�س  وج��ود  تكثيف 
ي�سلو�  كي 
ب��ال��ت��ل��ق��ي 

من  وكجزء  و�ملوؤ�مرة،  �لد�سي�سة  فكرة  �إىل 
جانب  �إىل  �لر�ئعة  �لب�سرية  �ل�سينوغر�فيا 
�ملتطورة  �لب�سرية  �لتقنيات  ����س��ت��خ��د�م 
�حلقبة  تلك  �سكل  عك�ست  �ل��ت��ي  و�الأزي����اء 
�سورة  حتقيق  على  ت��رك��ز  كلها  �ل��ب��اذخ��ة، 
در�مي  عن�سر  باأي  �ال�ستعانة  دون  جم�سمة 
�مل��وؤث��ر�ت  لعبت  وق��د  �مل�����س��رح،  خ�سبة  على 
رون  للفنان  �الإي��ق��اع��ي��ة  �حل��ي��ة  �ملو�سيقية 
توكيد  يف  ك��ب��ريً�  دورً�  وك��ري��ك��ور  م��وري��ل��ي 
بها  متر  �لتي  �ملحتدمة  �لنف�سية  �حل��االت 

�ل�سخ�سيات.

املخرج الذي ينجز اأي عمل فني ه� كاجلندي املجه�ل يف �شاحة املعركة ليحقق 
الن�شر خلف ال�ش�اتر، وه� الذي ي�ظف من اأجل ذلك جميع العنا�شر واملك�نات، 

وال �شيما يف اأعمال )ال�شين�غرافيا(، اإذ ي�شع حجر االأ�شا�س دعامة الأفكاره 
لي�شاهم الحقًا يف خلق جمالية ال�ش�رة والقيمة الفكرية الأي عر�س، وليطرح لنا 

اأفكارًا تن�يرية معرفية بروؤى تقرتب من روؤى املتلقي.

 

"ماكبث" يتح�ل اإىل �شين�غرافيا ب�شرية

روؤيا �شعد

�شق�ط رجل.. 

�خ��رت�ق��ي��ة  روح����ًا  ميتلك  �أن���ه  يف  ���س��ك  وال 
علينا  و�أف��ك��اره  �آر�ءه  يفر�س  �إذ  ج��ري��ئ��ة، 
�لتي  �الأفكار  تلك  منا،  معار�سة  �أدن��ى  دون 
بف�ساء  �لبحث  يف  د�ئبة  ح��د،  عند  تقف  ال 
�ل��ع��ر���س، و����س��ت��ن��ب��اط م��ع��ان��ي��ه �مل�����س��ت��رتة 
�سطح  �لولوج من  �لداللية، مبعنى  ومكوناته 
�إىل  �مل�ساهد و�لرت�كيب  �لعمل، كما تعر�سه 
�لداليل.  وعامله  �لعر�س  جوهر  وهو  �لعمق، 
وتك�سف  تف�سح  �حل��ال  بطبيعة  ف��ال��در�م��ا 
�لنف�س  �أع���م���اق  يف  �مل��خ��ب��وء  �ل��ك��ام��ن  ع��ن 
�لب�سرية، ور�ق�س �لكوريغر�ف �أو �ملوؤدي هو 
�لفا�سح الأعماق �لنف�س وجتلياتها عرب فعله 
وجت�سيده �لدر�مي. لذ� فعندما قدم �لفنان 
�لبلجيكي �لكوريغر�يف د�ميان جليت عر�سه 
يعّد  و�ل��ذي  �الأخ��ري  �لر�ق�س  �ل�سينوغر�يف 
�الأكر غر�بة حتى �الآن باأزياء م�ستوحاة من 
�لدم(  )عر�س  �ل�سهري  �لكال�سيكي  �لفيلم 
�ملُنتج  ك��ورو���س��او�،  �أك��ري�  �لياباين  للمخرج 
عام 1957 بتعاون �سينوغر�يف ب�سري يف كل 
من �لكوريغر�فيا و�لتوجيه بني د�ميان جليت 
مب�ساعدة �مييليو�س �أر�بوغلو مع رون موريال 
و كريكور كو�سيان بروؤية من يونيو تاكاها�سي 
وذل���ك يف  �لعظيم،  �مل��خ��رج  ب��ه��ذ�  �ح��ت��ف��اًء 

�أ�سبوع �ملو�سة �ملقام بباري�س للرجال.
)عر�س �لدم( �أو ما يطلق عليه )قلعة �ِسباك 
�لذي  كورو�ساو�  �أك��ري�  للمخرج  �لعنكبوت( 
)ماكبث(  �سك�سبري  تر�جيديا  م��ن  �ت��خ��ذ 

تاريخ  على  لي�سقطه  �لفيلم  مل�سار  �أ�سا�سًا 
�لقرون  يف  �الإقطاعية  عهودها  يف  �ليابان 
من  �ل�سر�ع  حول  �أحد�ثه  ت��دور  �لو�سطى، 
و��سيزو  �ل�سامور�ي  �لقائد  �لعر�س،  �أج��ل 
�ملاكبثية  �مللحمة  يف  تقابله  �لذي  تاكيتوكي 
�ل��ل��ورد  يغتال  �ل���ذي  )م��اك��ب��ث(  �سخ�سية 
�لعظيم ت�سوزوكي ليجل�س على �لعر�س مكانه 
نبوءة  لتحقيق  �أ�ساجي  بتحري�س من زوجته 

�لكهنة �سي�سبح �سيد قلعة بيت �لعنكبوت. 
جعل  على  جليت  �ل��ك��وري��غ��ر�يف  عمل  وق��د 
�سكل  على  �ل�سينمائية  و�ل��روؤي��ة  �ملعاجلة 
�أ�سا�سيتني  ثيمتني  حول  ترتكز  �سينوغر�فيا 
�ل�سر�ع  عبث  حيث  و�خليانة،  �ل�سلطة  هما 
�سبيه  �جلوهر  يحدث يف  وما  �ل�سلطة،  على 
كل ع�سر. فالعنف و�ملوؤ�مرة مر�فقة حلركة 
�ل�سيا�سة يف كل �لع�سور، وال �سيما حني كثف 
تلك �لدر�ما على ع�سر مقاتلي �ل�سامور�ي 
�ملحلي  �الإ�سقاط  وذلك  �لنبالء،  و�أ�سيادهم 
مع �اللتز�م بروح �مل�سرحية �ل�سك�سبريية من 
رقي باحلركة وخّفة يف �النتقال بني �جتاهات 
تقطيع  بعمل  يبهرنا  �إذ  �مل�����س��رح،  خ�سبة 
مع  مبهرة  مب��ز�وج��ة  �ل��در�م��ي��ة  للم�ساهد 
بع�س �مل�ساهد �حلركية �ملحتدمة �حلا�سمة، 
فيلم  الأج��و�ء  در��سة  منه  �الأم��ر  تطلب  وق��د 
ومعاجلته  تقطيعه  ج��رى  وكيف  كورو�ساو� 
�سينوغر�فيًا،  توظيفه  من  يتمكن  كي  تقنيًا 
كبري  جهد  بذل  �حل��ال  بطبيعة  ذلك  وقابل 

مع  �ملتو�فقة  �لرق�سات  ت�سميم  حيث  من 
ثقل �الأزياء �لتي يرتديها �لبطل. 

��ستخد�م  �ملعروفة  كورو�ساو�  ومن مميز�ت 
در�ميًا،  لتوظيفها  و�لطبيعة  �لطق�س  عو�مل 
فالغابة مليئة بال�سباب �لكثيف �لذي يحجب 
�ل��روؤي��ة و�أ���س��و�ت نعيق �ل��غ��رب��ان �مل��رع��ب، 
�أج��و�ء  �ل��ذي هيمن على  وه��ط��ول �الأم��ط��ار 
تلك  يغفل  �اّل  جليت  ع��ل��ى  ف��ك��ان  �ل��ق��ل��ع��ة، 
و�إْن  �ل�سينوغر�فيا،  م��ع  لتتمازج  �الأج���و�ء 
�لتي تقول  �لنبوءة  غرّي ذروة �الأحد�ث وهي 
�م��ر�أة  �أجنبته  رجل  ي�ستطيع  "لن  ملاكبيث: 
�إبد�عي  ب�سكل  فحورها  وقتلك"  هزميتك 
"لن  �أك���ر ت��ع��ق��ي��دً� وه���ي  الف���ت �إىل ن��ب��وءة 
تتحرك  �لغابة  �أ�سجار  ر�أي��ت  �إذ�  �إال  تهزم 

ملهاجمتك".
�أن  �ل��ف��ذة  بعبقريته  ك��ورو���س��او�  ����س��ت��ط��اع 
�حلدث  لنا  وي�سور  �حلكمة،  تلك  ي�ستخرج 
�لهلع  �أجو�ء  ت�سود فيها  �سمن حبكة مرعبه 
ب�سبب  �لبطل  مالمح  على  جلية  تبدو  �لتي 
�أم��ام  �ملتلقي  يجعل  حتى  �ل��ن��ري�ن  كثافة 
م�سهد �نطباع و�قعي تعي�سه معه على خ�سبة 
قلعة  مل��اأ���س��اة  �ملعاجلة  ه��ذه  وت��ع��ّد  �مل�����س��رح، 
�سينمائيًا  �سعبة  معاجلة  �لعنكبوت  �سباك 

فكيف بها �إن كانت معاجلة �سينوغر�فيا؟
جليت  بقر�ءة  ماأخوذين  �أنف�سنا  جند  �إننا   
للنف�س �لب�سرية وتوظيفها باحلركة �لدر�مية 
تلك  لنا  ليعك�س  �مل��وظ��ف��ة  �ل�سينوغر�فية 
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حيث ولدت القيثارة 
االأوىل والع�د االأول يف 
مملكة الع�شق ال�ش�مري، 
كانت اخلط�ة االأوىل 
من رحلة ال�جع 
االأبدي.. تراتيل وغناء 
بقايا نب�ءات احلزن 
والفرح واالأوجاع، حني 
ت�شتمع اإليها جتد نف�شك 
من�شهرًا يف تفا�شيلها، 
غناء مثل طائر �ش�مري 
ج�شده من طني وبردي 
يحلق ف�ق جبني الغي�م 
الزرق، 

بني رحى الن�شيان
الغناء الريفي 
اأمن�ذجًا

م�شن اإبراهيم

�ملمتدة على �سفاف  �ملاء  ين�ساب على �سفحة 
�أنني ي�سافر يف �سر�يني �لقلب ويطري  �الأهو�ر، 
فوق جرح �لنعا�س لي�ستقر على ه�سبة �لروح، 
ع��و�مل  �إىل  بها  يحلق  م�سار�تها،  يف  يتوغل 
�سلمان  وبكائيات  د�خل ح�سن  ة  بحَّ �أخرى، يف 
�لعماري،  عبادي  ووجع  حممد  و�سيد  �ملنكوب 
من �آه �إىل �آه ينتقل �ل�سجن عرب نايات �لق�سب 
تتهادى  �لتي  �لطور  وم�ساحيف  �الأه��و�ر  و�أنني 
مع كل بيت �أبوذية يرتل يف معبد �لروح، يبحر 
يف �الأحالم �لغافية على قمة �النتظار مرددة" 

يا ويلي".
غناء مثل نهر ذكريات متدفق، وحكايات غر�م 
حلم  و�الأر����س،  �لليل  يعانق  وحيدً�  تنتهي،  ال 
�سرير على �متد�د �ل�سوء يباركه �حلزن على 
قيثارة �الأمل، غناء بات يف رحى �لن�سيان بعد �أن 
تهاوى رو�ده كورقة خريف من �سجرة �لزمن. 
كانو� هنا ير�سمون ق�سر دفء الأوجاع �لذ�كرة 
قدمية  ق�سبة  غناء  �إال  �الآن  �أح��د  ال  و�ل���روح، 
)يا  �سوت  �آخر  تنادم  ح�سن  فالح  و)كمنجة( 

ح�سريي بطل �لنوح ترى نوحك كتلني(.
الأط�ار الريفية

كان قدر هذ� �لنوع من �لغناء �أن يلفه �حلزن 
بيئة  وترعرع يف  �إذ عا�س  ن�ساأته،  و�لبكاء منذ 
عانت ما عانت من ظلم وجور، �لبعد و�لفر�ق 

و�لهجر كانت �ملنبع �الأ�سا�س ل�سياغة �الأبوذية 
و�سمفونية �لوجع �لتي تن�سدها حناجر �لق�سب 
�سرييالية  وتر�سم  �ل�سمت  فيها  لت�ستنطق 
�الأمل، �أطو�ر تاأخذك �إىل حزنها باأنغام تالم�س 
�إال قيثارة حزن  �أول غيمة ع�سق ال م�ستقر لها 
�ل��ربدي  خلف  �لغائبة  �سم�سها  ب��ه��دوء  تبكي 
و�لق�سب، تتو�سلها �أاّل ترحل كما يتو�سل �ملغني 
�حلناجر  تلك  �بتكرت  مو�ويله.  يف  حمبوبه 
طورها �لغنائي �خلا�س لتعرب عّما يف خلجات 
�إىل مغنيها  �لنف�س، �سميت تلك �الأطو�ر ن�سبة 
)�لظفريي(،  و�الأم��ريي  �لعني�سي،  طور  مثل: 
و�لطويرجاوي،  �ل��ز�ي��ري،  وط��ور  و�جل���ادري، 
وم�سعود  و�حل��م��ي��دي،  و�مل��ح��ب��وب،  و�مل�سموم، 
و�لعيا�س،  و�ل��ن��وري،  و�جلبهاين،  �لعمارتلي، 
و�ل�سرحاين، و�لعبودي، و�ل�سيهودي، و�سوي�سة 
وكريري،  وجوي�سم  حويلة،  وعي�سى  �حل��ادي، 
�ملثجل(،   ( و�ملثكل  )�لنجفي(،  �لكون  وجبري 
�إىل  ن�سبة  �و  �مل��ن��ك��وب،  و�سلمان  وج��ع��ف��وري، 
�ملحمد�وي  و�لقبائل مثل طور  �لع�سائر  �أ�سماء 
و�حلليوي،  و�ل�سويطي،  و�لغافلي  و�ل�سّبي، 
و�لعلو�نية، و�لعر�كي، �أو ن�سبة �إىل �أ�سماء �ملدن 
و�ملجر�وي،  و�حلّياوي،  �ل�سطر�وي،  طور  مثل 
و�ل�سوكاوي و�لونني و�ل�ساعدية، ولكل طور من 
عن  يختلف  وتركيز  روح��ي  �أد�ء  �الأط��و�ر  هذه 

�ملقامات �لعربية �ملعروفة. 
مدار�س غنائية

يف  �لريفي  �لغناء  م��د�ر���س  �نح�سرت  رمب��ا 
حمافظتني من حمافظات �جلنوب هما مي�سان 
و�لنا�سرية، مد�ر�س تخرجت فيها قمم �لغناء 
باالأ�سى  مي�سان  مدر�سة  غناء  يتميز  �لريفي. 
�إمن��ا  �الأب��وذي��ة  مطربوها  يغنِّ  ومل  و�حل���زن، 
فقط.  �لب�ستات  �أد�ء  على  غناوؤهم  �قت�سر 
�مل��ح��م��د�وي ه��و �أب���رز �الأط����و�ر �ل��ت��ي متيزت 
وم�سعود  �لعمارتلي  وحريب  �ملدينة،  ه��ذه  به 
�لطور.  ه��ذ�  �أدى  م��ن  �أ�سهر  هما  �لعمارتلي 
وبعد ظهور �لت�سجيالت �ل�سوتية بادر مطربو 
مطربي  �أب���رز  وم��ن  �الأب��وذي��ة.  بغناء  مي�سان 
فالح  و�سيد  وك��ري��ري  كاظم  جوي�سم  مي�سان 
وه��اب  وف��رج  �ملنكوب  و�سلمان  حممد  و�سيد 

وعبادي �لعماري ون�سيم عودة.
بدقة  مطربوها  فامتاز  �لنا�سرية  مدر�سة  �أما 
تاأثرها  عن  ف�ساًل  �ملحاكاة،  و�أ�سلوب  �ملعنى 
�سعر�ئها  غالبية  الأن  �الأو���س��ط  �لفر�ت  بغناء 
�ل��ف��ر�ت،  ���س��ع��ر�ء  م��ع  حميمة  ع��الق��ات  ذوو 
و��ستهرت مدر�سة �لنا�سرية بغناء �ملو�ل ومربع 
�لنا�سرية، ومن هذه �ملدر�سة برز ح�سريي �أبو 
و�سخري  حكيم  ونا�سر  ح�سن  ود�خ���ل  ع��زي��ز 

�سلطان وجبار وني�س��ة.
اأغنية ت�شتغيث!

ب��ت��اري��خ م��ل��يء ب���االأح���د�ث و�ل��وج��ع و�حل���روب 
و�لهجرة كان �لغناء �لريفي خري �ساهد وممثل 
لتلك �الأحد�ث، ومنذ بد�يته �لتي لي�س لها حد 
بكل  للحياة  مرتجمًا  �لغناء  ه��ذ�  ك��ان  معني، 
مبر�حل  �لريفي  �لغناء  م��ر  وق��د  تفا�سيلها، 
تتد�ولها  �أغنية  جمرد  كان  قرون  فمنذ  عدة، 
�الحتالل  وبعد  �ل��ع��ر�ق،  �أه���و�ر  يف  �حلناجر 
�ل�سوتي،  �لت�سجيل  �أجهزة  ودخول  �لربيطاين 
يعد  ومل  �ل��ع��ر�ق  رب��وع  يف  �لغناء  ه��ذ�  �نت�سر 
معينة،  تتعامل يف حدود  ب�سيطة  �أغنية  جمرد 
بات  حتى  طوياًل  و�الإق�ساء  للت�سويه  تعر�س 
يعاين �الإهمال بني رحى �لن�سيان، رمبا هناك 
قيثارة  يحمل  �سومري  كطائر  يطري  ما  �سوت 
حزنه ليطلق �سرخة ع�سى �أن ي�سمعها �ملهتمون 

بهذ� �للون ليعيدو� له هيبته ورونقه.

 

ح�سريي �بو عزيز

د�خل ح�سن

�سلمان �ملنكوب
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�حل��و�ر  ه��ذ�  يف  �لعر�قية  �ل�سبكة  جملة  �لتقته 
للم�سهد  �لفني  �ملنجز  جماليات  على  للتعرف 

ة. �لعر�قي و�لت�سكيلي منه خا�سّ
* كيف تقر�أ �آفاق عامل �لت�سكيل و�جلمالية �لتي 

تكتنف �لعمل؟
-كنت �حتكم �إىل �لفطرة �أو �حل�سية يف �لتعامل 
�جلمالية  �أحكامي  و�إط���الق  �لفنية  �للوحة  مع 

نقدي  منهج  ل���ديَّ  �أ���س��ب��ح  �الآن  ول��ك��ن  عليها، 
�أن  بال�سرورة  لي�س  به،  �الأعمال  حماكمة  ميكن 
�أو  �آلية لالحتكام  بل هو  بي  ًا  يكون منهجًا خا�سّ
�أن�ِسئت  �لتيار �لفني �لذي  للقيا�س وتبقى م�ساألة 
�لقر�ءة  يف  �الأ�سا�س  �ملحرك  هي  �للوحة  عليه 
�إنَّ �أغلب �الأعمال �الآن تقع يف خانة  �إذ  �لنقدية، 
�لتجريدية  �ملدر�سة  هي  جتليا  و�أكرها  �حلد�ثة 

له  �حلديث  و�لفن  بعدها.  �لتعبريية  �ملدر�سة  �أو 
ة �ملّت�سلة بحركة �لفكر و�ملتغري�ت  �آفاقه �خلا�سّ
حياة  مت�س  �لتي  �ملختلفة  �ل�سعد  على  �لكربى 
�ملتتابعة  تيار�ته  عرب  �لفن  هذ�  ولكن  �الإن�سان 
�ختزلت  �لتي  �ملختلفة  م�سار�ته  لديه  �أ�سبحت 

قرونًا من حركة �لر�سم �أو �لنحت على �ل�سو�ء. 
عليها  ترتكز  �ل��ت��ي  �جلمالية  �مل��ق��وم��ات  م��ا   *

�ل�سورة �حل�سّية للعمل �لفني بنظرك؟ 
�أي�سا،  ح�سي  هو  مبا  تقرتن  �حل�سّية  -�ل�سورة 
�لوجد�ن  تعتمد  �لتي  �الأعمال  ينطبق على  وهذ� 
و�لدو�خل �ل�سعورية يف �لتعبري عن �سيغها �لفنية 
�الإدر�ك  بقي  وقد  ة،  �خلا�سّ جماليتها  ومتتلك 
�سومر  منذ  �لفنية  ل��الأع��م��ال  م��الزم��ًا  �حل�سي 
و�أ�سبحت  �لنه�سة،  وع�سر  باليونان  م���رور� 
ب��د�أت  �إذ  �حل��دي��ث  �لفن  يف  و��سحة  �لقطيعة 
�الأعمال تعتمد مقوالت فل�سفية تقرتب من �النا 
�لدميومة  �أو  �ل�سيال  �لزمن  ومقوالت  �ملتعالية، 
�حلد�س  ت��اأث��ري�ت  �أو  برج�سون  ل��دى  �خلال�سة 
لديه مع كروت�سه، تلك �الأفكار �لتي �أغنت �للوحة 
لل�سكل  �إجن��ازه��ا  بعد  و����س��ح  ب�سكل  �حل��دي��ث��ة 
�لعياين �أو �ملجرد و�أد�رت وجهها للمعنى �ملبا�سر 
�حلد�س  قيمة  ولكن  �جلميع،  فيه  ي�سرتك  �لذي 
للمقّوم  �سيغتان  فيها  تن�سهر  �لفني  �لعمل  يف 
يف  �لكامنة  �لتاأويلية  �لطاقة  �أوالهما  �جلمايل، 
�ملبا�سر  �جلمايل  �لتلقي  و�الأخ��رى  ذ�ت��ه  �لعمل 
عرب �ل�سطح �لت�سويري �لعياين وبهذ� جتتمع يف 

�للوحة �حلديثة مقّومات �ل�سكل و�مل�سمون. 
لعامل  �أن يكون بديال  �لت�سكيل  لعامل  *هل ميكن 

�لرو�ية و�ل�سعر؟ 
- �لت�سكيل �إجنا�سية خمتلفة عن عامل �ل�سعر 

و�ل�����رو�ي�����ة، ع��ل��ى �ل���رغ���م من 
تد�خل  �أو  �سر�كة  عو�مل  وج��ود 

�إجنا�سي بينهما، فكثريً� ما تكون 
�ل�سورة �ل�سعرية مقرتنة بالر�سم 

�ال  �ل��رو�ي��ة،  يخ�ّس  م��ا  وك���ذ� يف 
�ملكتوب  �لن�س  يعتمد  �الأدب  �أن 

و�ملقروء، �إذ تكون ر�سالته �ت�سالية 
ولكن  �الأ���س��ا���س،  بالدرجة  تدوينية 

ا ب�سريا  �للوحة �أو �ملنحوتة متّثل ن�سّ
�أن  عرفنا  ما  �ذ�  �حلياة  مقوالت  على  منفتحا 
ال  �الإب��د�ع��ي  �خلطاب  وتنوُّع  �الإجنا�سي  د  �لتعدُّ
ميكن �أن يلغي �لتفرد �الأحادي ومتيزه و�أن �حلياة 
قائمة على هذ� �لتنوُّع �لذي تتد�خل فيه �حلقول 
�حل��ي��اة.  �من���وذج  �سياغة  �أو  الإن��ت��اج  �ملختلفة 
�لرقي  حيث  من  �لنموذج  بهذ�  �الإب��د�ع  يقرتب 
بالتاأكيد  �ملتح�سرة  فال�سعوب  �النحطاط،  �أو 
�ستخلق �أدبا وفنا متقّدما مثلما حدث يف �ل�سياق 

فنيا  جن�سا  يكون  �أن  ميكن  ال  ول��ذ�  �لتاريخي، 
�أدبي، فلكل منهما  �أو  بدياًل عن جن�س �آخر فني 
طر�ئق يف �لتعبريعن �حلياة �لتي تتجّلى يف هذ� 

�المنوذج �أو ذ�ك.
دالالته  يعطي  �أن  للفن  كيف  �لعوملة  ع�سر  *يف 

�جلمالية و�الإن�سانية؟ 
�ل�سعر،  ك��م��ا  ووج�����د�ين  روح���ي  �ل��ف��ن خ��ط��اب 
�حل��امل  �الإن�����س��ان  ب��دمي��وم��ة  ترتبط  ودمي��وم��ت��ه 
�أد�نت  كما  يدين  �لفن  �لفعلي،  ووج��وده  و�ملفّكر 
وكما  �الأوىل،  �لعاملية  �حل��رب  وي��الت  �لد�د�ئية 
�لعاملية  �حل��رب  �حل��د�ث��ة  بعد  م��ا  فنون  �أد�ن���ت 
�ل��ث��ان��ي��ة و�أخ���الق���ي���ات �مل��ج��ت��م��ع �ال���س��ت��ه��الك��ي 
�ليومي  ل  حُت����وَّ �أن  و����س��ت��ط��اع��ت  �ل��ر�أ���س��م��ايل 
بيكا�سو  لوحة  و�أد�ن��ت  جمايل،  فن  �إىل  �ملعي�س 
وقد  �ال�سبانية،  �الأهلية  �حل��رب  )�جلورنيكا( 
رف�سها  �سوء  يف  خلودها  �الأعمال  هذه  �كت�سبت 
وبهذ�  �الأع��زل،  �الإن�سان  ي�سيب  وما  يحدث  ملا 
�ل��دالل��ة  م��ن  كبري  ق��در  على  حت��ت��وي  �أ�سبحت 
بناء  م�سروع  ��ه��ا  الأنَّ �أواًل؛  و�الإن�سانية  �جلمالية 
�أخ��الق��ي  قيمي  م�سروع  ورف�����س  ج��دي��د  �إن�����س��ان 
فا�سد �سمن منظومة �لوعي �جلمعي. �أما يف ما 

�لفن  �أن  فاأعتقد  �لعوملة  ع�سر  لغة يخ�ّس 

جو�د  فيت�سل  و�القت�ساد،  �ل�سيا�سة  قبل  عاملية 
من  ويتعّلم  و�لو��سطي  �ل�سومري  بالفنان  �سليم 
بيكا�سو �أو هرني مور وغريهم وتتالقح طروحات 
�ساكر ح�سن �آل �سعيد مع كاند ن�سكي، وموندريان 
�لفن  لغة  �إنَّ  عربي..  و�بن  �حلالج  مفاهيم  مع 
�لتوحيد  �أجل  تكافح من  �لتي  �الأوىل  �للغة  تبقى 
�سمن م�سروع �لعامل �لو�حد �ملتكامل على �لرغم 
�س له م�سروع  من �آليات �لهدم �مل�ساد �لذي يتعرَّ

كهذ�.
*هل ميكن �أن ت�سف �الأعمال �لفنية باأنها ذ�ت 

قيم �أخالقية؟ 
-�إنَّ �لفن مبجمله ينطوي على قيم �أخالقية وال 
�لدين  �ساأن  ذل��ك  يف  �ساأنه  يتعد�ها؛  �أن  ميكن 
ت�سهم  �لتي  �الأخالقية  �لثالثية  هذه  و�لفل�سفة، 
على  ل��الإن�����س��ان  �لقيمي  �خل��ط��اب  �سياغة  يف 
�أزم��ان��ًا  بالدين  �لفن  �رت��ب��ط  وق��د  �لع�سور  م��ّر 
وفنون  �ل��ق��دمي  �ل��ع��ر�ق  ح�����س��ار�ت  ط���و�اًل منذ 
�لذي  �حل��د�ث��ة  فن  �إىل  و�سوال  �لنه�سة  ع�سر 
خطابه  �سياغة  يف  �أ�سهم  ولكّنه  �لتبعية،  جتاوز 
جانب،  من  هذ�  �ملختلف.  و�جلمايل  �الأخالقي 
�أو  �أّن �لفن و�إن كان منتميًا مل�سروع �سيا�سي  كما 
�جلمال،  خطاب  عن  يخرج  ال  ه  لكنَّ �يديولوجي 
خدمة  يف  ي�سب  نهج  فهو  حتري�سيًا  ك��ان  و�إن 
�الإن�سان و�إ�سارته �إىل مكامن �خللل يف حياته. مل 
نَر �أو ن�سمع يومًا عن فنان �سارك يف �لتعبئة من 
كائن  �لفنان  �لفكري.  �ال�سطهاد  �أو  �لقمع  �أجل 
و�سريورته  �لتاريخ  حركة  �سمن  وح��امل  مفّكر 
�لو�قعية، له حلمه �جلميل يف جتاوز ما هو كائن 

بالتاأكيد.

من جهد اإىل اآخر ومن جهة اإىل اأخرى يت�ا�شل اإبداعيًا مثلما يت�ا�شل يف اإن�شانيته، 
وم�شعاه ه� خلق اجلمال �ش�اء يف الل�حة اأو الدرا�شات التي تهتم بال�شاأن الفني 

واجلمايل، ذلك ه� الفنان والناقد ج�اد الزيدي الذي ما انفك يت�ا�شل مع كل ما ه� 
جديد يف ال�شاحة الفنية العراقية.

 

 

الفن لغة عاملية واإدانة للحروب 

الت�شكيلي
ج�اد الزيدي:

اأجرى احل�ار: خ�شر الزيدي 
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�لكثري،  لها  يعني  �لفوتوغر�يف  و�لت�سوير 
عنها  تبحث  و�أ�سبحت  ذ�تها  به  �كت�سفت 
�لت�سوير  يف  �الإب�����د�ع  تع�سق  ف��ه��ي  �أك����ر، 
جميل  هو  ما  كل  وعينيها  بروحها  وتر�سد 

وممّيز، لتكون من �ملميز�ت بهذ� �لفن .
بداية امل�ش�ار

�لت�سوير  �آل��ة  ��ستهوتها  م�سّورة  تكن  مل 
فح�سب، بل كانت عينًا فاح�سة ملا يدور من 
�ملدن وم�ساهد  لذ� مار�ست ت�سوير  حولها، 
للمو�قع  �لتقاطها �سورً�  �حلياة، ف�سال عن 
يف  نف�سها  و��سعًة  و�لطبيعية،  �لتاريخية 

ة للم�سورين �لذكور. مو�قع �حرت�فية ونّديَّ
يف  �مل��ول��ودة  �لر��سدي  �أحمد  �سيت  حمدية 
عام 1959 يف ق�ساء تلكيف، ومنذ بو�كريها 
تعّرفْت  حني  �الإعالمي  �لعمل  فتنها  �الأوىل 
على �الإعالمية و�ملذيعة �ملتاألقة ف�رق�د ملكو 
�ملدر�سية،  �لفعاليات  يف  م�ساركتها  عند 
عام  �ل��ف��وت��وغ��ر�يف  �لت�سوير  ع��امل  دخلت 

.1982
توّثقها  �إخبار  ومندوبة  �سحفية  عملت  حني 
يف  �لبد�ية  كانت  �لفوتوغر�فية،  بال�سور 
نينوى،  حمافظة  يف  �لعر�ق  جريدة  مكتب 
�لن�سر�وي  �سامي  �لر�حل  يد  على  تتلمذت 
لت�سرب  للت�سوير  �لعر�قية  �جلمعية  رئي�س 
على  وح�سلت  �لفوتوغر�ف،  ع��امل  �أغ���و�ر 
��ح��ْت  درج���ة �الم��ت��ي��از يف تلك �ل���دورة وُر���سِّ
ظروف  وحالت  �ملانيا  يف  �أخ��رى  دورة  �إىل 
�سفرها،  دون  �الإي��ر�ن��ي��ة  �لعر�قية  �حل��رب 
فوتوغر�فية  دور�ت  يف  ذل��ك  بعد  �ساركت 
�أ�ساتذة  يد  على  حما�سر�ت  وتلّقت  ع��ّدة، 
�لت�سوير و�الإعالم، ويف عام 1981 �سّورْت 
�جل��م��اه��ريي��ة يف  ل��الأغ��ن��ي��ة  م��ه��رج��ان  ل  �أوَّ
بغد�د، وبعد منحها هوية �جلمعية �لعر�قية 
و�أ�سبحت  �الإد�رية  للهيئة  حْت  ُر�سِّ للت�سوير 
�لعالقات  وم�سوؤولة  �الإد�ري���ة  �لهيئة  ع�سو 
�مل�سورين  �ختبار  جلنة  ورئي�سة  و�الإع��الم 

ح�سلت   ،2001 عام  حتى   1983 عام  منذ 
م�ساركاتها  م��ن  خمتلفة  ���س��ه��اد�ت  ع��ل��ى 
معظم  وغ��ّط��ْت  �لفنية  �ملعار�س  معظم  يف 
�لفعاليات �جلماهريية و�لثقافية و�ل�سحفية 

يف حمافظة نينوى باأق�سيتها ونو�حيها .
تاأثر مبا�شر

و�لزمان  للبيئة  �أنَّ  �لر��سدي  حمدية  ترى 
ت����اأث����ريً� م��ب��ا���س��رً� يف ت�����س��وي��ر �الأ���س��ي��اء 
تاريخ  يف  �الجتماعية  و�حلالة  و�الأ�سخا�س 
م��ع��ني، م��ن �أب��ن��ي��ة وت����ر�ث و�أزي�����اء ومهن 
�الإن�����س��ان،  ��ستخدمها  وم��ع��ّد�ت  و�أج��ه��زة 
و�ل��ظ��رف �ل���ذي مي���ّر ب���ه، ك��ّل��ه��ا تظهر يف 
�ل�سورة �لفوتوغر�فية �لتي �لتقطتها عد�سة 

�لر��سدي ملناطق �ملو�سل وفعالياتها.
�لت�سوير  هو  للر��سدي  �ل��ب��ارزة  �لب�سمة 
�ل�����س��ح��ف��ي �ل����ذي وّث���ق���ْت ف��ي��ه �الأح�����د�ث 
و�مل��ن��ا���س��ب��ات و�ل��رت�ث��ي��ات وح��رك��ة �حل��ي��اة 
عن  ف�ساًل  �ل�سحف  يف  ون�سرها  وتقلباتها 

امل�ش�رة

ال�ش�رة الف�ت�غرافية 
ر�شالة ووثيقة

بينها وبني الكامريا ع�شٌق خا�ٌس، فهي 
�شديقتها االأقرب، ومع مرور ال�قت 

ازدادت هذه العالقة قربا، ت�شطحب 
كامريتها وت�شّجل ما تلتقطه عيناها 

من م�شاهد ومناظر يف رب�ع امل��شل 
احلدباء، ي�شته�يها ت�ش�ير حياة 

النا�س وت�شجيل االأحداث وهي ترى 
اأنَّ ال�ش�رة اجلميلة اأو املعرّبة هي التي 

يدرك االآخرون قيمتها.

من  الأك���ر  �لعمل  يف  �ل��و����س��ح��ة  ب�سمتها 
�مل�سورين  �ختبار  جلنة  يف  �سنو�ت  ع�سر 
نينوى،  فرع  للت�سوير  �لعر�قية  يف �جلمعية 
�للقطات  ت��ر���س��د  ز�ل����ت  وم���ا  ك��ان��ت  وق���د 
�ملطلوبة  �حلالة  جت�ّسد  �لتي  �ملعرّبة  �لفنية 
�لعاك�سة  بال�سورة  �ملكتوب  تف�ّسر  ك�سحفية 
�لت�سوير  باليقني.  �ل�سك  فتقطع  للخرب، 
جتاه  وخدمة  وتوثيق  ر�سالة  �لر��سدي  لدى 
�لوطن و�لنا�س، تنقل عربه �ملوروث �لثقايف 

�ملحلي �إىل �لعامل. 
ز املراأة متيُّ

�ل��ت�����س��وي��ر  �أنَّ  ت����رى  �ل���ر�����س���دي  ح��م��دي��ة 
��ستخد�م  �لفوتوغر�يف يف تطّور مّطرد بعد 
كان  �إذ  )�ل��دي��ج��ت��ال(،  �لرقمية  �لكامري� 
�حل�ّسا�س  �لفيلم  ع��ل��ى  يعتمد  �لت�سوير 
�ليوم  �أم��ا  �لطبع،  ث��م  �لتحمي�س  وعملية 
وُتنقل  رقمية  ب��ك��ام��ري�  �ل�����س��ورة  فتلتقط 
وفق  عليها  �لتعديالت  وجت��رى  �إلكرتونيا 

حاجة  �لت�سوير  و�أ���س��ب��ح  ��ة،  خ��ا���سّ ب��ر�م��ج 
ي�سّورون  �لنا�س  ومعظم  ويومية،  �سرورية 
يف  ي�سّور�ن  و�ل��رج��ل  ف��امل��ر�أة  متييز،  دون 
�لعديد  وه��ن��اك  ���س��و�ء  ح��ّد  على  مكان  ك��ّل 
وثمة  �لت�سوير،  يعملن يف مهنة  �لن�ساء  من 
ت�سوير  يف  �مل�����س��ّور�ت  على  كبري  �إق��ب��ال 
بني  �لفرق  ة.  �خلا�سّ و�ملنا�سبات  �حلفالت 
يكمن  �لفوتوغر�ف  عامل  يف  و�لرجل  �مل��ر�أة 
يف ���س��اع��ري��ة �ل�����س��ورة، و�خ��ت��الف �مل��ي��ول 
منهما  كاًل  يحّرك  وما  هات،  و�لتوجُّ و�الآر�ء 
�جلميلة  و�ل�سورة  منهما،  كّل  �نتباه  ويلفت 
�أو �ملعرّبة هي �لتي يرى فيها �الآخرون قيمة 

فنية.
و���س��ه��اد�ت  دروع  على  �ل��ر����س��دي  ح�سلت 
�ملعار�س  يف  م�ساركاتها  ط���و�ل  تقديرية 
�لفوتوغر�فية �ملقامة يف �ملهرجانات �لدولية 
ويف معر�س ني�سان �لدويل ومعار�س متنوعة 

�أخرى.

حمدية الرا�شدي:

م�شن العكيلي

من �عمال �مل�سورة

السنة الخامسة عشرة العدد )355( 9 آذار 2020 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

25 ف���وت���وغ���راف24



السنة الخامسة عشرة العدد )355( 9 آذار 2020 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

27 ث������ق������اف������ة26

قا�سم  �لربوفي�سور  خ��اط��ب  �لكلمات  ب��ه��ذه 
�لنو�ب  مظفر  موؤمتر  جمهور  �سالح  ح�سني 
�لذي عقد يف �ل�سليمانية حتت �سعار )مظفر 
�ملوؤمتر  ب��د�أ  �سمائرنا(.  يف  ي��ت��الأالأ  �ل��ن��و�ب 
بكلمة �لدكتور �بت�سام ��سماعيل رئي�سة مركز 
كالويز �لثقايف. ثم �نطلق �سوت �ملفّكر د.عبد 
�حل�سني �سعبان ليلقي كلمة باذخة يف حمتو�ها 
�جلمهور.  معها  وتعاطف  و�لعاطفي  �الأدب��ي 
ح�سني  قا�سم  للدكتور  بحوث  �ستة  مْت  ُقدِّ ثم 
�سعر  يف  �جلن�سي  )�لتحقري  بعنو�ن  �سالح 
�ملرو�ين  د.عمار  وبحث  �ل�سيا�سي(،  �لنو�ب 
)ع��ن��دم��ا �ل�����س��رد م����الذ�... و�ل��ن��و�ب ي��رى( 
�ساعر  �لنو�ب  �لطائي )مظفر  درع  ود.غز�ي 
�لع�سق و�ل�سياء و�الأغاين(، ود.�سعد �حل�سني 
منه  ب��دال  م��ه  ق��دَّ �ل�سعرية(  �للغة  )�سليب 

كان همزة  �لذي  �حلميد  عبد  �ل�ساعر ح�سن 
�لو�سل �جلميلة بني جميع �مل�ساركني و��ستطاع 
�أن ين�سق مع �جلميع الإجناح �ملوؤمتر، و�ل�ساعر 
كاظم غيالن )�لثورة تر�ثًا ومعا�سرة يف �سعر 
هذه  ولكاتب  �من��وذج��ا(،  �ل��ن��و�ب  �لعامية، 

�ل�سطور )�ساعر �لع�سق و�لثورة و�لتمرد(.
وب��ني �ل��ب��ح��وث ت��األ��ق ���س��وت �مل��ط��رب �سباح 
�لتي  �ل��ن��و�ب  �أغ���اين مظفر  ب����اأد�ء  وف��رق��ت��ه 
من  مقطعا  غّنى  وكذلك  خ�سر  يا�س  غّناها 
ملحنها  بح�سور  �لطايرة"  "�لطيور  �أغنية 
�لكبري كوكب حمزة �لذي ��سطحبه د.قا�سم 
تاأدية مقطع  �ملن�سة وطلب منه  �إىل  به  وجاء 
فاألهب حما�س �جلمهور ب�سوته  �الأغنية،  من 

�ملغرد �لذي �نطلق �إىل عنان �ل�سماء.
ال يك�ن ال�شاعر مبدعا اال بعد معاناة

تعود   -: بحثه  يف  ق��ال  قا�سم  �لربوفي�سور 
�لقرن  �ستينيات  �إىل  �لنو�ب  مبظفر  عالقتي 
بغد�د  �سجن  يف  )��ست�سفته(  ي��وم  �ملا�سي 
�ملركزي قادما من )نقرة �ل�سلمان( و�ساركني 
فر��سي يف خمزن بطول )3ْْ × 4م( كان ي�سّم 
مكرم �لطالباين و�ملقدم عبد �لنبي قائد قو�ت 

�ملظليني ومدير �خلطوط �جلوية 
و�أن��ا  �لعر�قية.. 

�ل���������ذي ك��ن��ت 
�أ������س�����غ�����ره�����م 
ب���ك���ث���ري.. وك���ّن���ا 
يغني  وه��و  ن�سهر 

�لعود  على  ويعزف 
�أّن  بل�سانه!..لدرجة 

�سكينة(  )�ب��و  �لعريف 

�لغناء  وي�ساركنا  ياأتي  ك��ان  �ل�سجن  حار�س 
�أجمل  من  تلك  وكانت  ح�سن..  د�خ��ل  بطور 
�سجن!.  �أق�سى  يف  كانت  و�إن  �لعمر..  ليايل 
عانى  �ذ�  �ال  مبدعا  �ساعر�  �الإن�سان  يكون  ال 
حالة تناق�س �ل�سد و�سده �لنوعي يف د�خله.. 
ة...  �خلا�سّ �ل�سيكولوجية  نظريتنا  هي  تلك 
�ل��ن��و�ب.. مظفر  ه��و  �لتطبيقي  و�من��وذج��ه��ا 
نوجز دالالتها يف خم�س: �الأوىل: ثر�ء وعز.. 
فقر وذل و�لثانية �بن عائلة دينية �إىل �سيوعي 
و�لثالثة بني حب �حلياة.. و�الإعد�م و�لر�بعة 
ثقافة �جلمال وثقافة �لقبح و�خلام�سة ع�سقه 

للعر�ق ونفي منه. 
 الن�اب اأعاد ال�شعر اإىل نف�شه 

)ك��ان  غ��ي��الن:  كاظم  �ل�ساعر  ق��ال  ح��ني  يف 
ل��ل��ع��ر�ق م��وق��ع �ل�����س��د�رة �حل��ّق��ة يف حركة 
و�ملالئكة  �ل�سياب  ي��د  على  �لعربي  �ل�سعر 
تز�منا  و�لبياتي،  و�لربيكان  �حليدري  وبلند 
يد  على  وحمد  للريل  ج��اءت  �لفرتة  تلك  مع 

م��ظ��ف��ر �ل���ن���و�ب ب��ع��د م��رح��ل��ة من 
�لتخلف و�لرتهل. �إن حركة 

�ل�����س��ع��ر  يف  �ل���ت���ج���دي���د 
�لعربي �لتي بد�أها من 

�حل��د�ث��وي مل  فتحه 
عن  جم���ردة  تكن 
�ل���رت�ث. وه��ذ� ما 

�أغ��ف��ل��ت��ه 

معظم �لدر��سات �لنقدية با�ستثناء �الكادميي 
كرمي حممد حمزة. و�أهم ما يو�سف به �لنو�ب 
�إىل نف�سه بعد مرحلة  �ل�سعر  �أعاد  �أنَّه �ساعر 
تخلف. على �أّن حركة �لتجديد �ل�سعري �لتي 
نقا�س  ال  لل�سياب  ريادتها  حت�سب 
فيها، ومثل هذه �ملهمة ال ميكن �أن 
�متالكه  دومنا  �ساعر  لها  ينتبه 
�لتقدمية  �لفكرية  �خللفية 
و�ملوهبة  �لعالية  و�لثقافة 
�ل�سر�ر�ت  وكانت  �لكبرية. 
�ل��ري��ل  جت��رب��ة  يف  �الأوىل 
وحمد هي قدحات �لفتح 
�مل���ده�������س  �الول 
الإف�������������������ر�غ 

�لتقليدي  طابعها  م��ن  �ل�سعبية  �لق�سيدة 
�ملنت  ه��و  �جل��م��ايل  ويعد  �ل��رته��ل.  و�سلفيات 
�ملر�فق لل�سيا�سي �إىل حد �لتما�س بل ويذهب 
تر�ثية  كداللة  �لثائر  ��سم  ال�ستخد�م  �أحيانا 
للثورة يف جانبها �ملعا�سر.كما �نه �قام عالقة 
ون�ساله  �حلياتية  ق�ساياه  مع  نبيلة  �ن�سجام 
بدء� من �لريف و�سوال �إىل فل�سطني وظفار..  
ختم  �ل�سعر�ء.  يف  جتدها  قلما  حالة  وه��ي 

غيالن بحثه بهذه �الأبيات من �سعر �لنو�ب:-
زركه وزمر  ع�سره  مي  ليل  ��سمع  جني  "�كلج 
ي�سيح ردو� و�ز�مط بيهم �هلل و�سرطة �لزركه

�نه �ختك
ولج �سعده...ي�سعده ��سجابج ملوتي؟

و�سبكها وعاتباها
وريح �لتفكه �عله �ل�سدر

حجام �لربي�س
دعن �لربعات كلهن

و�حلمامات �حلمر كالن عرب....مغ�سب عرب
طفر �لغر�ف باملهرة �حلليبية

�للي �سوفتهه �سفر
بلل �جروحه وم�سح بهد�ي ك�سة �لثار

مبية �لنهر"
كفكف احلزن عن ال�شعراء ال�شباب

وج���اء يف ورق���ة ك��ات��ب ه���ذ� �ل��ت��ق��ري��ر: �إن 
�ل�سعر  ب��ني  ي����ز�وج  �أن  ����س��ت��ط��اع  �ل���ن���و�ب 
يف  جديد�  ن�سقا  و�أوج��د  و�لف�سيح  �لعامي 
�ل�سعر �ل�سعبي �حلر. و�تذكر �أنَّني ح�سرت 
مطلع  دم�سق  يف  �ل�سعبي  لل�سعر  مهرجانا 
عام 2004 ح�سره �لنو�ب. وقد قام مبوقف 
تتح  مل  �لذين  �ل�سباب  �ل�سعر�ء  جتاه  نبيل 
�ملهرجان،  يف  �أمامه  للقر�ءة  لهم  �لفر�سة 
وملّا وجد �حلزن على حمياهم خاطبهم �أّنه 
�سيح�سر للفندق يف �ليوم �لتايل، و�سي�سمع 
ق�سيدة كل من مل يقر�أ. وفعال جاء وق�سى 
�ساعات طويلة ي�سمعهم. وقال لهم �سالتقط 
�سورة  ولي�س  منكم  و�ح��د  كل  مع  �سورة 
�أعاد  وبذلك  للذكرى.  تبقى  كي  جماعية 
�ل�سعر�ء  قلوب  يف  و�لفرحة  �الأم���ل  روح 

�ل�سباب.

املاي وانت  �شبيج  تَكلها:  وال  " روحي 
مَكط�عة مثل خيط ال�شمج روحي
حالوة ليل حمروَكة حرك روحي
حمرية َك�شب مهزومة بالفالة ولك 
روحي
وعتبها ه�اي...
ال مّريت...الن�شديت...ال حنيت
وَكال�يل عليك ه�اي
وع�دان العمر كلهن َك�شن وّياك
يا ثلج ايل ما وجيت
تعال بحلم...،اأح�شبها اإلك جّيه 
واَك�لن جيت

احتفت به ال�شليمانية

يتالألأ يف �شمائرنا
مظفر الن�اب

قحطان جا�شم

جانب من �حل�سور



يف  ميد�نية  �جتماعية  بحوثًا  �أج��رت  علي  زه��ر�ء 
 ،2003 بعد  للن�ساء  جرى  ما  فيها  حّللت  �لعر�ق، 
و�لتغري�ت �لتي طر�أت على �أحو�لهن، رمبا يت�سابه 
�لعر�ق،  يف  �لن�ساء  به  ْت  م��رَّ ما  مع  زه��ر�ء  ح��ال 
�الأم  �لوطن  عن  و�النقطاع  �لهجرة  و�جهن  فلقد 

وعذ�بات �أخرى كثرية.
نحاول يف هذ� �حلو�ر مع د. زهر�ء علي �الطالع 
تر�هنَّ  �لعر�قيات، فهي  �لن�ساء  لو�قع  روؤيتها  على 
بعد  �ل��ع��ر�ق  حت��والت  يف  م��وؤث��رً�  �جتماعيًا  فاعاًل 

تغيري 2003.
الغربة واملنفى

�لعر�ق  يف  و�جلندر  "�لن�ساء  موؤلَفِك  من  نبد�أ   *
يف  يلفت  ما  فهناك  و�لت�سظي"،  �الأم��ة  بناء  بني 
"رجاء مو�سى �سعبان  �إهد�ء كتابك، �إذ كتبت �إىل 
�لتي حتّملت وعا�ست كّل معاناة وت�سحيات �لغربة 
كاظم  ع��ل��ي  �ل�سهيد  و�ل����دي  روح  �إىل  و�مل��ن��ف��ى، 
ت�سرين   18 ي��وم  ب��غ��د�د  يف  قتل  �ل��ذي  ا�س  �لع�سّ
�لثاين 2006 على يد جمموعة م�سلحة �إرهابية".. 
مب��اذ�  و�لقتل،  و�ملنفى  �لغربة  �الإه���د�ء  يف  جن��د 

تعلقني على ذلك؟
- ب����د�أت ه���ذ� �ل��ب��ح��ث ك���ام���ر�أة ���س��اب��ة يف ب��د�ي��ة 
�لع�سرينات؛ ن�ساأت يف �ملهجر يف فرن�سا، منحتني 
 2003 بعد  ما  �لعر�ق  يف  �مليد�ين  و�لعمل  �حلياة 
�ليومية  �حل��ي��اة  مبعنى  للغاية  و�قعيًا  �إح�سا�سًا 
��سطرت  �لتي  ب��غ��د�د،  يف  �سيما  وال  �ل��ع��ر�ق،  يف 
من  �لثمانينات  �أو�ئ���ل  يف  مغادرتها  �إىل  عائلتي 
�لتجربة  ه��ذه  يل  �سمحت  وق��د  �لع�سرين.  �لقرن 
�مل�ستقاة  �لعر�ق  عن  �مل�سبقة  ت�سور�تي  بتفكيك 
�أ�سرة يهيمن  ن�ساأتي يف  و�ملبنية على  �ل�ستات،  من 
�أن تكون  للغاية حول ما يجب  عليها �سعور م�سّي�س 
عليه "ثقافتي" �لعر�قية، فقد ن�ساأت يف بيئة مبنّية 
فكرة  وهي  �الأم"،  "�لوطن  �إىل  �لعودة  فكرة  على 
يف  �الإ�سالم  وكر�هية  �لعن�سرية  جتربة  تعّززها 
ومر�هقتي  طفولتي  ف��رتة  ت�سّكلْت  حيث  فرن�سا، 
كان  �ل��ذي  �ل��ع��ر�ق،  �إىل  "�لعودة"  بحلم  �ملبكرة 
يتذكره من هم حويل كنوع من �جلّنة على �الأر�س. 
نا�سطة  تكن  ومل  �لنجف،  من  �الأ�سل  يف  و�لدتي 
وقد  تكون كذلك،  �أن  �أب��دً� يف  ترغب  �سيا�سية ومل 
لو�لدي،  و�ل�سيا�سية  �ل�سخ�سية  �مل�سار�ت  تاأّثرت 
باقر  �لنا�سرية، مب�سار حممد  �الأ�سل من  وهو يف 

�لعر�قية.  و�لدينية  �ل�سيا�سية  �ل�سخ�سية  �ل�سدر، 
�أبي  �أ�سبح  �ل�سدر،  �ل�سهيد  �تباع  يف  رغبته  ويف 
و�ن�سم  �سد�م،  نظام  عالنية  عار�س  �إ�سالميًا. 
تدعم  منظمة  وم���ّول  �ل�سيا�سية،  �ملعار�سة  �إىل 
�ل��ع��ر�ق.  �الإن�����س��ان يف  ح��ق��وق  �ن��ت��ه��اك��ات  �سحايا 
على  �سغرية  فرن�سية  مدينة  يف  منزلنا  كان  وقد 
�لعر�قيني  بالالجئني  مليئًا  �ل�سوي�سرية،  �حل��دود 
قد  كانو�  مبفردهم،  ون�ساء  رجال  �أو  عائالت  من 
�لعر�ق يف ظل نظام  و�لعنف يف  فّرو� من �حلرب 
تتمحور  �ملبّكرة  �سبابي  ف��رتة  كانت  وق��د  �لبعث. 
و�سوء  للمعاناة  �لعر�قيني  �لالجئني  �سرديات  حول 
عيون  يف  �لقّوة  �لبالغ  �لعميق،  و�حل��زن  �ملعاملة، 
و�لدتي، و�لناجت عن �النقطاع عن عائلتنا ووطننا. 
وقد ت�ساءلت مر�ت عّدة: كيف كانت �ستبدو حياتنا 
�أن  ول��و  جنحت،  ق��د   1991 ع��ام  �نتفا�سة  �أن  ل��و 
باأن  �أنا مقتنعة  �لوقت.  �لنظام قد �سقط يف ذلك 
�ستختلف  كانت  �لعر�قيني  معظم  وحياة  حياتنا 
نظام  ���س��ّد  �ل�سعبية  �النتفا�سات  �أن  ل��و  مت��ام��ًا 
�لبعث، قبل عام 1991 وبعده، قد �أدت �إىل �سقوط 
�الأم���ر عن  يتّم ذل��ك  �أن  م��ن  ب��داًل  ���س��د�م،  نظام 
�أ�سبوعني  بعد  �أجنبية.  قو�ت  و�حتالل  طريق غزو 
من �سقوط �لنظام يف عام 2003 – وكنت يف ذلك 
�لوقت يف �ملدر�سة �لثانوية – عاد و�لدي وو�لدتي 
�إىل �لعر�ق. بعد �أكر من ثالث وع�سرين �سنة من 
غربة قا�سية تكاد ال تطاق، متكنو� �أخريً� من روؤية 
ذويهم و�أ�سدقائهم. ويف 18 ت�سرين �لثاين 2006، 
عن  م�سوؤولة  م�سلحة  جماعة  يد  على  و�ل��دي  ُقتل 
�لكثري من �لعنف �لطائفي يف بغد�د، وحتّقق حلم 
حلم  بعنف  و�نك�سر  �ال�ست�سهاد،  هو  �ل��ذي  حياته 

عودتنا �إىل �لعر�ق.
و�شع املراأة

 2003 بعد  �لن�ساء  و���س��ع  على  الح��ظ��ِت  م���اذ�   *
�لن�ساء  لدر��سة  �ملتكّررة  �مليد�نية  زيار�تك  نتيجة 

�لعر�قيات؟ 
كل  على  �لن�ساء  و���س��ع  يف  كبري  ت��ر�ج��ع  -ه��ن��اك 
و�لثقافية  و�القت�سادية  �الجتماعية  �مل�ستويات 
�حلروب  نتيجة  بكامله  �ملجتمع  تر�جع  �سيغة  يف 
عا�سها  �ل��ت��ي  �ل�سيا�سية  و�الأزم�����ات  و�حل�����س��ار 
�القت�سادي  فاحل�سار  �ملا�سية.  �لعقود  يف  �لبلد 
عقد  من  �أك��ر  ود�م  �ملتحدة  �الأمم  فر�سته  �ل��ذي 

و�لعائلة  �ل��ف��رد  وغ��ريَّ  �الجتماعي  �لن�سيج  دّم��ر 
�أنَّ  بالذكر  �جل��دي��ر  م��ن  عميق.  ب�سكل  �لعر�قية 
�ملجتمع  �إليها  ي�ستند  �لتي  وموؤ�ّس�ساتها  �ل��دول��ة 
تفكيكها  بد�أ  �لعامة  و�ل�سّحة و�خلدمات  كالتعليم 
ذكر  يجب  كذلك  �حل�سار.  زم��ن  يف  وت�سعيفها 
�لثانية  � �لعر�قية وحرب �خلليج  �حلرب �الإير�نية 
وم��ا ت��ع��ّر���س ل��ه �ل��ع��ر�ق م��ن ق�سف وت��دم��ري من 
يف  مبا  �لتحالف،  وق��و�ت  �الأمريكية  �ل��ق��و�ت  قبل 
ترك  كّل ذلك  �مل��ّدة،  تلك  �لتحتية يف  �لبنية  ذلك 
�آثارً� عميقة على كّل �الأ�سعدة، وهي ظاهرة حتى 
هذ�  تفاقم  �إىل  ى  �أدَّ �الأم��ريك��ي  فاالحتالل  �الآن. 
ب�سيغة  وو�سعه  و�ل�سيا�سي  �الجتماعي  �لتَّفتُّت 
نف�سه  �الحتالل  خالل  فمن  �لهوية".  "�سيا�سات 
ونظام �ملحا�س�سة و�ل�سيا�سات �ل�سيئة �لتي قامت 
بها �الإد�رة �الأمريكية و�لنخبة �ل�سيا�سية �لعر�قية 
�أهلية و�سر�عات  �أتت معها عا�س �لبلد حربًا  �لتي 
ت �إىل �سرذمته وكّر�ست نوعية �لنظام  �سيا�سية �أدَّ
�لتي  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  �حل��ك��وم��ات  و�سيا�سات  �جل��دي��د 
و�حلزبية  �لطائفية  �ملح�سوبية   2003 بعد  جاءت 

و�لطبقية. 
* كيف ميكن فهم ما تو�جهه �لن�ساء يف �لعر�ق من 
حتديات �جتماعية وثقافية، هل بر�أيك هو مرتبط 
به يف  �هتمامك  من  يظهر  كما  �لتاريخي  بالعامل 
كتابك "�لن�ساء و�جلندر يف �لعر�ق بني بناء �الأمة 

و�لت�سظي"؟
�لن�سوية  �لنظريات  �إىل  ت�ستند  كتابي  -منهجية 
�لتقاطعية و�لعالئقية ك�"�لن�سوية �لعابرة للقومية" 
�لرتكيز  م��ع  �لكولونيالية"  بعد  "ما  و�لن�سوية 
و�لدولة  و�الأم��ة  �جلندر  ق�سايا  بني  �لتقاطع  على 
بها  تت�سّكل  �ل��ت��ي  �ل��ط��رق  �أدر����س  حيث  و�ل��دي��ن. 
�لقو�عد و�ملمار�سات �خلا�سة باجلندر و�خلطابات 
�سيا�سة  خالل  من  �لعر�قية  �لن�سائية  و�لن�ساطات 
�لدولة و�لقوميات �ملتناف�سة و�لديناميكيات �لدينية 
و�لقبلية و�لطائفية، ف�ساًل عن �حلروب و�لعقوبات 
بعد  ما  �سياق  خا�س  ب�سكل  و�أدر���س  �القت�سادية. 
�ملتحدة  �ل��والي��ات  قادته  �ل��ذي  و�الح��ت��الل  �لغزو 
�لعر�قيات  �لن�ساء  حياة  و�ق��ع  و�أح��ّل��ل  �الأمريكية 
وال  �لن�سوية،  و�ل��ت��وج��ه��ات  �ل�سيا�سي  و�لن�ساط 
ه  و�لتَّوجُّ �لطائفية  تفر�سها  �لتي  �لتحديات  �سيما 

�لع�سكري. 

علي:
زهراء

احل�شار ثم 
الحتالل 
فاقما امل�شكالت 
الجتماعية يف 
العراق

الباحثة يف جمال 
االأنرثوب�ل�جيا 
زهراء علي، احلا�شلة 
على الدكت�راه 
يف علم االجتماع 
واالأنرثوب�ل�جيا وتعمل 
ا�شتاذة بجامعة روجتريز 
ب�الية ني�جر�شي 
االأمريكية، غادرت 
عائلتها العراق اإبان حكم 
الدكتات�رية لتعي�س 
جتربة الغربة واملنفى يف 
فرن�شا ثم عادت لتدر�س 
حال الن�شاء بعد 2003.

 

حاورها: عالء حميد

عاملة الجتماع العراقية 

السنة الخامسة عشرة العدد )355( 9 آذار 2020 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

29 ث������ق������اف������ة28



فاإطاري �لنظري مبني على فكرة �أنَّه لي�س ممكنًا 
فهم وحتليل و�سع �لن�ساء و�جلندر وحده من دون 
و�الأم��ة  كالدولة  �سلطة  �أنظمة  عالقة  يف  و�سعه 
�أرى  فمثال  �الجتماعية...�لخ.  و�لطبقة  و�لدين 
مبنية  �الأمة �حلديثة   � �لدولة  م�ساريع  �أنَّ  تاريخيا 
بني  �ملو�طنة  يف  وت��ف��اوت  ذك��وري��ة  ت�سوُّر�ت  على 
�الأح��و�ل  قانون  هو  مثال  �أو���س��ح  و�مل���ر�أة.  �لرجل 
ولي�ست  للرجل  تابعة  �مل��ر�أة  يعّد  �لذي  �ل�سخ�سية 
�لخ.  و�ملري�ث..  و�لطالق  �لزو�ج  مت�ساوية معه يف 
فيها  تت�سارع  �أزم��ة  �سياق  يف  �أي�سًا  و��سح  وه��ذ� 
�لثقافة"  "حاملة  تعّد  فاملر�أة  �لهوية"،  "�سيا�سات 
على  �ل�سيا�سات  ه��ذه  وت��ت��الع��ب  "�الأ�سالة"  �أو 

ج�سدها وحقوقها كونها متّثل �لهوية.
منظمات وحركات

�لعر�ق  يف  بالن�ساء  تعنى  منظمة   37 من  �أك��ر   *
يتنا�سب  ب��ر�أي��ك  ه���ذ�  ه��ل  ك��ت��اب��ك،  م��ذك��ورة يف 
تلك  ت��وؤدي��ه  وم��ا  �لعر�قيات،  �لن�ساء  حاجات  مع 

�ملنظمات، كما �أنَّ �أغلبها غري معروف للن�ساء؟
�الجتماعي  للن�ساط  �جتماعية  در��سة  هو  -كتابي 
و�ل�سيا�سي و�لتوجهات �لن�سوية يف �لعر�ق من خالل 
عن  تد�فع  ملنظمات  متعّمقة  �إثنوغر�فية  در��سة 
حقوق �لن�ساء وقابلُت �أكر من 85 نا�سطة ترت�وح 
�أعمارهن بني 21 و74�سنة، من خمتلف �لطو�ئف 
جمعت  و�ل�سيا�سية.  و�لطائفية  و�لدينية  �لعرقية 
�لن�ساء  حلياة  متعّددة  �أجيال  من  �سفهيًا  تاريخًا 
�الجتماعية و�القت�سادية و�لفكرية و�ل�سيا�سية منذ 
خم�سينات �لقرن �لع�سرين. ودر�ست بنحو مف�سل 
ن�ساطات �لن�ساء ومنظماتهن وربطت هذه �لدر��سة 
�الجتماعية  �لتجارب  عن  ل  مف�سّ تاريخي  ببحث 
منذ  �لعر�قيات  للن�ساء  و�ل�سيا�سية  و�القت�سادية 

تاأ�سي�س �لدولة �لعر�قية.
يف  �لن�سويات  ب��االأح��رى  �أو  �لن�سوية،  فاحلركات 
�لعر�ق، لديها تاريخ �جتماعي غني وفريد مرتبط 
بالتاريخ �الجتماعي و�القت�سادي و�ل�سيا�سي للبلد. 
فمنذ 2003 تغّطي مبادر�ت �لن�ساء وحمالتهن يف 
�الجتماعية  �ملنظمات  يف  �أو  �لن�سوية  �ملجموعات 
و�الإن�سانية طيفًا عري�سًا من �الأن�سطة �لتي تهدف 
وظائف  غياب  عن  �لتعوي�س  �إىل  �الأول  �ملقام  يف 
للدولة.  و�خلدمات  �الجتماعي  و�ل�سمان  �لرعاية 
يتبنّي من ذلك �أّن �لن�ساء �لعر�قيات دخلن �حلّيز 

�ل��رج��ل؛  ع��ن  متمّيز  �جتماعي  م��وق��ع  م��ن  �ل��ع��ام 
للعمل.  و�جلندري  �جلن�سي  �لتق�سيم  وّجهه  موقع 
مفهوم  )وهو  للن�ساء"  �لعملية  "�مل�سالح  ون�ساأت 
من  �لعر�قيات  مولينو(  ماك�سني  �لباحثة  طرحته 
حلاجة  ��ستجابة  ومثَّلْت  �مللمو�سة  �حلياة  �سروط 
فورية: �الأمن و�لرعاية �ل�سحية و�لفقر و�الأزمة يف 
�أ�سكال �لعو�ئق و�لقيود  �لنظام �لتعليمي وخمتلف 

�الجتماعية مثل �لنزعة �لدينية �ملحافظة.
 ف��ف��ي م��ث��ل ه���ذ� �ل�����س��ي��اق، ع��م��ل��ت �ل��ن��ا���س��ط��ات 
ودفع  بالتمويل.  يتعّلق  ما  يف  كبرية  برب�غماتية 
�لف�ساُد �لعام و�سعف �ملتابعة كثريً� من �لنا�سطات 
�ل��دويل  �و  �الأجنبي  �لتمويل  على  �العتماد  �إىل 
منظمات  كانت  وملّ��ا  �حلكومي.  �لتمويل  من  ب��داًل 
�لن�ساء قد مّولتها �الأمم �ملتحدة و�جلهات �ملانحة 
�الأوروبية و�لدولية، ب�سكل رئي�س، فقد تاأّثر ن�ساطها 

وبر�جمها وحمالتها بالدعم �ملايل �لذي تلّقته.
بني املطرقة وال�شندان 

وهذ� يعني �أّن م�ساحلهن �لعملية �ملحلية و�ليومية 
�جلندر  و�سيا�سات  �الأع��م��ال  ج��د�ول  مع  تت�سابك 
بح�سب  عالقات،  �لعر�قيات  �لن�ساء  �إنَّ  �لعاملية. 
"�ملطرقة  ب��ني  كانديوتي،  دنيز  �لباحثة  كلمات 
من  يكافحن  �أن  يجب  ��ه��ن  �أنَّ مبعنى  و�ل�سند�ن" 
قانون  )مثل  �لر�سمية  �ل�سرعية  حقوقهن  �أج��ل 
�الأحو�ل �ل�سخ�سية( �لتي تتعّر�س لتهديد م�ستمر 
من �لقوى �الجتماعية �ملحافظة، وكذلك من �أجل 
�الإن�سانية  و�لكر�مة  �الأمن  يف  �الأ�سا�سية  حقوقهن 
�لتي باتت �سحية ��ست�سر�ء غياب �لقانون و�لعنف 
م يف �ملجتمع �لعر�قي. �الجتماعي و�ل�سيا�سي �ملعمَّ

ن�سوية  و�سخ�سيات  ومع ذلك، جنحت جمموعات 
�ل�سعبي  �مل�ستوى  على  عملهن  تطوير  يف  م�ستقلة 

بعيدً�  �ملدين  �ملجتمع  �سفوف  تعبئة  يف  و�مل�ساركة 
�ملهيمنة، ما �سّكل  و�الأح��ز�ب  �لعنف �لطائفي  عن 
باإجر�ء�ت  للقيام  �لعر�قية  �حلكومة  على  �سغطًا 
ت�سمل �لرفاه و�لدعم �الجتماعي ومكافحة �لف�ساد. 
يف  �ملا�سي  �لقرن  �سبيعينات  منذ  جدل  هناك   *
�لعلوم �الجتماعية ب�ساأن �لذ�تية و�ملو�سوعية، كيف 

تعاملت معها يف در��ستك للن�ساء �لعر�قيات؟
ه ن�سوي �عتقد �أنَّ  -مبا �أّنني عاملة �جتماع ذ�ت توجُّ
هي �لنظري �لنقدي  "�ل�سخ�سي هو �سيا�سي"، توجُّ
يجعلني �عتقد �أي�سا �أنَّ "�ل�سخ�سي هو �أكادميي"، 
مبعنى �أنَّ م�ساري ومو�سوعيتي، ف�ساًل عن �ل�سبب 
رت  ق��رَّ وكيف  بحثي  مو�سوع  �أختار  جعلني  �ل��ذي 
�إجنازه، هي جو�نب �أ�سا�سية يف عملية �لبحث. هذ� 
�الإن�سانية  �لدر��سات  تتناوله  مهم  نظري  موقف 
َث  �لذي حتدَّ بوريو  بيري  من  �لنقدية  و�الجتماعية 
عن "و�سع �حتمالية �ملعرفة"، �أي �لتمو�سع �لثقايف 
ملنتجي  و�الق��ت�����س��ادي  و�ل�سيا�سي  و�الج��ت��م��اع��ي 
�ملعرفة، م�ستكماًل بك�سف مي�سيل فوكو عن �ل�سلة 
بني �ملعرفة و�ل�سلطة. وقد مّت تطبيق هذ� �ملنظور 
بقّوة يف �لنظريات �لن�سوية مثل ما ت�سري �إليه دونا 
�لن�سوية  فاملنهجية  ه��اردي��ن��غ.  و�سندر�  ه���ار�وي 
وتقّدم  �الإجمالية  �ملو�سوعية  مفاهيم  يف  ت�سّكك 
معرفة من وجهة نظر ن�سوّية ت�سع كاًل من �لن�سبية 

و�ملو�سوعية �الإجمالية مو�سع �الختبار.
كنت نا�شطة ن�ش�ية

* يف ب��ح��وث��ِك وم��ق��االت��ِك و�أع���م���ال���ِك �مل��ي��د�ن��ي��ة 
هل  �لن�سوية،  للمنهجية  تنحازين  �أنت  و�لبحثية، 
هذ� نابع من كونك باحثة يف هذ� �ملجال حتديدً�، 
ق�سايا  �إىل  تدعو  ن�سوية  نا�سطة  كونك  و�أي�����س��ًا 

�لعد�لة و�مل�ساو�ة جتاه �لن�ساء؟
�لعمل  �إىل  �جت��ه  �أن  قبل  ن�سوية  نا�سطة  -كنت 
�الأكادميي و�لدر��سة يف جمال علم �الجتماع. وكان 
عمري ال يتجاوز 17 �سنة عندما �ساركت يف ت�سكيل 
�أجل  من  �لن�سوي  )�لتكتل  ��سمها  ن�سوية  منظمة 
�لفكر  �ست  �أ�سَّ �لتي  دلفي  كري�ستني  مع  �مل�ساو�ة( 
�لن�سوي �ملادي يف �ل�سبعينات يف فرن�سا. و�ساركت 
للحرب  �ملناه�سة  �حل��رك��ة  يف  ك��ب��رية  م�ساركة 
للر�أ�سمالية.  �ملناه�سة  �حل��رك��ة  �إىل  باالإ�سافة 
ن�ساطي �ل�سيا�سي جعلني �أرغب يف �أن �أو�ّسع فكري 

و�أنتج معرفة من وجهة نظر ن�سوية ونقدية.

جمعة الالمي 

ذاكرة امل�شتقبل
 العراق النهائي

� �ملبادئ  هي  �ملبادئ  "�إن 
ح��ت��ى ل���و ج���رت �ل���دم���اء يف 

�لطرقات" 
) روديارد كبلينغ (  

جمعة �لالمي
) 1 ( 

هنا،
حني ودعتك، ما بني �ل�سريح 

و�لقّبة،
هبطت، من عليائها، 

روحي،
�إىل روحي..

هنا، 
يف م�سجد كوفان،

�سرنا معًا،
كوفانا.

عمَيت، يا �سماءنا �الأُوىل،
عنٌي..

ال تر�ك..

 ********
�سبابي �الأعزل،

�أكاُد �أقّبل فيك �لعر�ق،
�أك����اُد �أم�����س��ُك ب��ن��ور م��ا بعد 

�لنور،
�أكاُد �أعيُد ت�سكيل كل حلظة،

ليكاد  حتى  يقرتب  وعندما 

يتدىّل، 
ين�سلُّ من نافذتي �لوحيدة،

ويختار كائنًا ليحلَّ فيه..
�أين �أنت، 

يا عر�قي �الأعزل؟

)2(
�أين ت�سكن �أحالمي؟

�الأع������زل �مل��ظ��ل��م، �الأع����زل 
�ملنري،

 �الأعزل �لدرّي،
 �أوعز �إىل قار�ت �ملاء، و�أمر 

�سوجلانات �الأباطرة،
عن  يبتعد  الأن���ه  تنحني  �أن   

نافذته ومي�سي..
مي�سي وحيدً�،

�ل������ن������وُر �جل���ل���ي���ل   ح����ي����ث 
بانتظاره..

)3(
�ذكريني،

يف  و�سم�سًا  �ل��وي��ل،  ب��الد  ي��ا 
ليل،

يا ج�سرً� على دجلة،
ال ظ����الم �أ����س���ّد ح��ل��ك��ة م��رَّ 

بالعر�ق،
 �سوى ليل �جل�سور، 

وغربة �ملاء عن �سفتيه..

يا عر�ق!
ٌكْن بطاحًا، �أو وجر �سباع،

ُكْن طلقة غادرة،
مقربة  �أو  ح��و�ء،  تفاحة  ُك��ْن 

جماعية..
ُكْن كما �أنت،

�أو كما تريد �أن تكون،
�ساهقًا،

�أو خُمانًا،
�إىل  عليه  �أم��ّر  �أالم  ج�سر  �أو 

�سو�طئ �ملحبة..

)4(
يا عر�ق،

 يا نور �لكون �جلليل،
ج��ال�����س��ًا ق��ب��ال��ت��ي، ر�ع���ف���ًا 

ذ�كرتي، 
خمتارً� زمن مق�سلتي،
 مرمّيًا يف مهد مو�سى، 

جماورً� نخلة زينب،
 مذبوحًا من خلف رقبتي،

 م���ت���وك���ئ���ًا ع���ل���ى خ���ي���زر�ن���ة 
قيامتي، 

وقتياًل ب�سيفي..
�أفكر فيك، يا نورنا �جلليل،

 و�أنتظر طائر �أهو�رنا،
 يحملني �إليك، 

على رغم  ليل �لقتلة!
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كانت لها م�ساركات عّدة على هام�س معر�س 
�لقاهرة �لدويل للكتاب �لذي �نتهت �أعماله 
يف �لر�بع من �سباط/ فرب�ير، وكانت �أوىل 

�ل�سعر  بيت  فعاليات  �سمن  م�ساركاتها 
�مل�سري �لذي ي�سرف عليه �ل�ساعر �لكبري 
�ساركت  �إذ  ح��ج��ازي،  �ملعطي  عبد  حممد 

�ل�سو�عر  م��ن  ع��دد  م��ع  �سعرية  جل�سة  يف 
�ل�سماح  �مل�سري  �ل�ساعر  مها  قدَّ �لعربيات 
عبد �هلل، فقر�أت عددً� من �لن�سو�س �لتي 
طابع  وذ�ت  متفّردة  �سعرية  �سورً�  �سّمت 
وطني.. ثم �أردفتها بقر�ءة �سعرية ثانية يف 
�أر�س معر�س  قاعة �ل�سعر يف بالز� 1 على 
�إىل  قر�ءتها  �أه��دت  قد  وكانت  �لقاهرة، 
طو�ئفه  بكل  �لعر�ق  و�إىل  �لعر�ق  �سهد�ء 
�سمن  مبحا�سرة  �ساركت  كما  ومذ�هبه، 
�أعمال �لندوة �لتي �أقيمت على قاعة �إبد�ع 

�ل�سعر  ع��ن��و�ن )ر�ه���ن  ب���الز� 2 حت��ت  يف 
مد�خلتها  ترّكزت  �لو�قع(  وق�سايا  �لعربي 

على �أ�سئلة �ل�سعر �لر�هنة، تقول: 
�الإمكانية  تلك  ميتلك  �ل�سعر  ز�ل  ما  هل 
كفيلة  ج��ب��ارة  بطاقة  �الإت��ي��ان  يف  �خل��ارق��ة 
�ل��ث��ق��ايف؟..  �حل����ر�ك  يعتنقها  ل��غ��ة  ب�سن 
ُت�سقط  �أن  �الآن  �لق�سائد  با�ستطاعة  هل 
من  ن��وع  و�أي  �أخ���رى؟  ب  وُتن�سّ حكومات 
�لق�سائد تلك �لتي متتلك هذه �لبذرة وذ�ك 
لبع�سهم؟  �ل�سعر�ء  يقر�أ  هل  �لطموح؟.. 
ق�سيدة  ت��ط��ّور  �ل�����س��ع��ر�ء؟..  يكتب  ومل���ن 
�لنر هل يو�زي تطّور ذ�ئقة �ملتلقي؟.. هل 
�سعرية معينة؟..  �أ�سماء  �ل�سعر عند  توقف 
�سعرية  ث����ورة  ع��ل��ى  م��ق��ب��ل��ون  ن��ح��ن  وه���ل 
�ليابان  يف  �لهايكو  ق�سائد  بعد  ج��دي��دة 

يف  �ل�سعرية  و�ل��وم�����س��ة 
�سعر  �لعربي؟..  �لوطن 
يقام  �ل��ذي  �ملهرجانات 
يف �ملحافل غري �ل�سعرية 
�ل�سعر  هذ�  يوقفه؟  من 
موظفو  ج��م��ه��وره  �ل���ذي 
وبع�س  �ملوؤ�س�سات  تلك 
من  ف���ق���ط؟..  عامليها 
�ل�سعر؟  ك��ت��ب  ي�����س��رتي 
�لنا�سرون  يبتعد  ومل��اذ� 
ويقبلون على  �ل�سعر  عن 

�لرو�ية؟.. 
ث���م ع��رج��ت �ل�����س��اع��رة 
ع�����ل�����ى ع���������دة ن����ق����اط 
منها  �أخ����رى  ج��وه��ري��ة 
�ل�سعرية  �الأ�سكال  تطّور 
�ل��ت��ي ب�����د�أت ت��ب��ح��ث يف 
وما  و�ل����روح  �لعرفانية 
ينتج عنهما من عالقات 
 ..�ً ج���دَّ ة  خا�سّ فل�سفية 
كذلك وجلت �إىل ظاهرة 
�ل��ت�����س��وُّف �ل��ت��ي ب���د�أت 

نا  �أنَّ �لنر حتى  ف�ساء ق�سيدة  تهيمن على 
ن�ستطيع �سماع هذ� �ل�سوت �لد�فئ �ملكلوم، 
بعد �أن �أ�سمعتنا �لق�سائد �لعمودية و�ل�سعر 
تلك  �إنَّ  �أي  عاليا..  �لكلمات  �سوت  �حل��ر 
�الأ�سكال �ل�سعرية �جلديدة بد�أت متيل �إىل 
�خلروج من لغة �جل�سد و�المياء�ت �حل�سّية 
خرجت  ق��د  وك��ان��ت  �لرومان�سية،  و�سحر 

قبلها على �لرمزية و�ال�سطورة..
وتابعت بقولها:

ظل  ويف  �الآن  �ل��ت��غ��ري�ت  ظ��ل  يف  �ل�����س��ع��ر 
ما  وه���ذ�  هيبته،  يفقد  ب���د�أ  �لتكنولوجيا 
�لتي  �لف�سائية  �لقنو�ت  بع�س  فيه  �أ�سهمت 
مبعطيات  م�سابقات  يف  �ل�سعر�ء  جت��ذب 
�آخ��ر  يف  فيها  �ل�سعر  ي��ك��ون  و�خ��ت��ي��ار�ت 
�ل�سعر جتارة ر�بحة..  �لقائمة، وجتعل من 

كذلك حتّدثت عن �لهم يف �ل�سعر �لعر�قي 
ن�سو�س  يف  ي�ستفحل  ب����د�أ  �ل����ذي  �الآن 
�ل��و�ق��ع  م��ع  تناغما  �ل�سعر�ء  م��ن  �ل��ع��دي��د 
و�الأهمية  �لعر�قي..  �ل�سارع  به  يغلي  �لذي 
�الأو�ساط  يف  �لنر  ق�سيدة  بها  متتاز  �لتي 
بع�س  ن�سو�س  �أَنّ  حتى  �لعر�قية،  �لثقافية 
ُتعلق يف �ساحة  �لنر بد�أت  �سعر�ء ق�سيدة 
�ل�سعرية  �الأ�سماء  عن  ثت  �لتحرير..وحتدَّ
�ل�سعر  دمي��وم��ة  يف  �الآن  و�مل��وؤث��رة  �لكبرية 
�لعر�قي..وعرجت على جو�ئز �الإبد�ع �لتي 
هي  �لتي  �لعر�قية  �لثقافة  وز�رة  تقيمها 
يخلو  �لعر�ق  وك��اأن  بامتياز  ذكورية  جو�ئز 
من �ملبدعات وهذ� �الأمر يعد فجوة خطرية 

يف �لنزوح �إىل �لذكورية جمدد�.
د�ر  �ملغرتبني  �لعر�قيني  �الأدباء  لقائها  ويف 
�حل���دي���ث ع���ن �الأج�����و�ء 
وما  �ملنفى  يف  �لثقافية 
ثقايف  و�ق���ع  م��ن  يقابله 
د�خ����ل �ل���ع���ر�ق، وك���ان 
�ل���ل���ق���اء م���ع �أ���س��ح��اب 
�ل��ع��ر�ق��ي��ة  �ل��ن�����س��ر  دور 
�ل���ق���ادم���ني م���ن خ���ارج 
�ل����ع����ر�ق وم����ن د�خ��ل��ه 
ف��ر���س��ة مل��ن��اق�����س��ة و�ق��ع 
و�أه��م  �لعر�قي  �ملطبوع 
�مل��ط��ب��وع��ات �ل��ع��ر�ق��ي��ة 
�ل��ت��ي ُر���س��ح��ت جل��و�ئ��ز 
ع��رب��ي��ة وع��امل��ي��ة، وه��ذ� 
�الإب����د�ع  �أنَّ  ع��ل��ى  ي���دل 
�ل������ع������ر�ق������ي ب����خ����ري، 
و�أه����م����ي����ة �����س���ط���الع 
�الإع����������الم ب���ال���رتوي���ج 
وعقد  �ملطبوعات  لهذه 
�ل��ل��ق��اء�ت م��ع �الأدب����اء 
�ل���ف���ائ���زي���ن و����س���رورة 
�لتعريف بهم على نطاق 

عاملي.

داأبت ال�شاعرة العراقية جناة عبد اهلل على كتابة ال�شعر بال انقطاع منذ اأكرث من ثالثني 
جْت تلك الرحلة بثماين جماميع �شعرية وجمم�عة ق�ش�شية وخمط�طة  عاما وقد ت�َّ

رواية وخمط�طة كتاب يف اأدب الرحالت عن االأماكن التاريخية يف القاهرة ف�شاًل عن عملها 
م�شت�شارة ثقافية يف جمل�س اأمناء �شبكة االإعالم العراقي.

 

ال�شعر الن�ش�ي العراقي
�شامي اجلابري/ القاهرة 

ي�شيء ليل القاهرة

�ل�ساعرة يف �حدى جل�ساتها
�ل�ساعرة جناة عبد �هلل
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احلياة بعد 2003
يخربنا �ل�سيد "عبد �الأمري عبد �ل�ستار و�ملعروف 
�سْت  با�سم �أبو �أمل" مدير مكتبة �لعني، �أنَّها تاأ�سَّ
�الإ�سالمية  بالكتب  خمت�سة  لكونها   2003 بعد 
فقط، وكان �لرتويج لهذه �لعناوين ممنوعًا على 

نحو قاطع، لكّنها �ليوم �أ�سبحت متوفرة بكرة.

 53 �لعمر  من  �لبالغ  �الأ�سيب،  �لرجل  �أم��ل  �أب��و 
�الأزق���ة  ب��ني  متنقال  حياته  ق�سي  �ل���ذي  ع��ام��ا، 
�لكتب  ب��ي��ع  �أنَّ  ي���رى  �ل��ك��ت��ب،  لبيع  و�ل���در�ب���ني 
�ملحظورة كان له نكهة خا�سة، رغم عدم رو�جها 

وقلة �ملحتاجني �إليها
�الأ�سو�ق  �أماكن عدة عماًل حّرً�، يف  - عملت يف 

بعت �لبقوليات و�خل�سر�و�ت، لكن عملي �الأبرز 
كان فر�س �لكتب على �الأر�سفة وبيعها يف مناطق 
عدة، مل �أثبت يف مكان و�حد، خوفا من �العتقال 

�أو �ملطاردة لبيعي �لكتب �ملحظورة �سّر�. 
الكتب اخلائفة من املطاردة

من  �لكتب  ���س��ر�ء  على  يعتمد  ك��ان  ���ه  �أنَّ وي��وؤك��د 

�لعر�ق يف  �لهجرة من  تود  �لتي  �لعائالت  �أغلب 
نهاية �لثمانينيات وبد�ية �لت�سعينيات من �لقرن 
مب�ساعدة  �ملكتبة  �فتتاح  ��ستطاع  لكّنه  �ملا�سي، 
�ل��ع��دي��د م��ن دور �ل��ن�����س��ر �ل��ع��رب��ي��ة و�الأج��ن��ب��ي��ة 
عام  للكتاب  معر�س  �أول  �فتتاح  بعد  �الإ�سالمية 

 .2004
- وف���رت ل��ن��ا ه���ذه �ل����دور ع�����س��ر�ت �ل��ع��ن��اوي��ن 
�جلميع  وكان  �لعربية،  و�الإ�سد�ر�ت  �الإ�سالمية 
ب�سبب  �لدينية  للكتب  متعط�سًا  �الأم��ر  ب��ادئ  يف 
يبق من رو�د  �ليوم مل  �ل�سابق، لكن  حظرها يف 
�ملكتبة �سوى �لنخبة وطلبة �حلوزة �أو �جلامعات 

�الإ�سالمية.
امل�شحف يف البدء

ويوؤكد �أن �لقر�آن �لكرمي، هو �أكر �لكتب �ملطلوبة، 
ف�ساًل عن كتاب مروج �لذهب للم�سعودي، وكتب 
�د �ملكتبة لي�سو�  �لطربي وغريهم، م�سيفا �أن روَّ
من بغد�د وح�سب، بل �إن �أغلب طلبة �لدر��سات 
هذ�  ي��رت��ادون  و�مل��ر�ج��ع  �ل�سيوخ  �و  �الإ�سالمية 

�ملكان. 
�أحد  بيعه  ب�سبب  �عتقاله  لنا، حماولة  وي�سرتجع 
ويذكر  م�ستن�سخًا،  �لكتاب  بكون  وتذرعه  �لكتب 
جاأ�سه  رباطة  على  �حلفاظ  ��ستطاع  كيف  لنا 

و�لت�سدي لهم:
- تذكرت وقتها كالم عائلتي يل، �لذين �أكدو� يل 
�أّنهم يف حال تعر�ست العتقال �أو قتل، �سيتربوؤون 
�ملهنة  �أت��رك هذه  �أن  و�أحل��و� علي طالبني  مني، 

�خلطرة! لكني مل �أفعل. 
طلبة احل�زة هنا

وعند حديثنا مع �ل�سيد �أبو �أمل، دخل �أحد رو�د 
و�ئ��ل،  �سيد  وه��و  �ل��د�ئ��م��ني،  وزبائنها  مكتبته، 
من  �أك��ر  منذ  �ملكتبة  يرتاد  �ل��ذي  عاما(،   40(
ع�سرة �أعو�م، من �أجل �لكتب �خلا�سة باحلوزة، 
لدر��سته فيها، ولكونه مدّر�سًا كذلك فيها، ف�ساًل 
عن در��سته �خلا�سة بهند�سة �حلا�سبات، ويوؤكد 
�مل�سادر  له مئات  وّفرت  �ملكتبة  �أن  و�ئل،  �ل�سيد 

ة بدر��سته: و�لبحوث �خلا�سّ
�لعناوين  خمتلف  �ل��ع��ني،  مكتبة  ل��ن��ا  ت��وّف��ر   -
و�الإ�سد�ر�ت، من خمتلف �ملدن و�ملحافظات، �ذ� 
ما و�جهت �سعوبة باإيجاد كتاب، بالطبع �ساأجده 

هنا دون تفكري. 

املكتبة التي تطبع الطلبات
عناوين  توفري  تتطلب  �حلوزة  در��سة  �أن  ويذكر 
وعلم  باحلوزة،  �خلا�سة  �ملكا�سب  منطق  ومنها 
�الأمر  �خلا�سة،  مناهجها  من  وغريها  �لكالم، 
�لذي جعل مكتبة �لعني، ت�سبح د�ر ن�سر كذلك، 
لت�سطلع بطباعة ع�سر�ت، بل مئات �الإ�سد�ر�ت:
مطبعة،  �إىل  �ملكتبة  لنا  حوَّ �أع���و�م  �ستة  منذ   -
وذلك لكر طلبات �لعناوين، ومن �أجل توفريها 
�إ���س��د�ر  ع��ن  ف�ساًل  �حل���وزة،  ل��ط��الب  �سيما  ال 
�ل�سريف  �مل�سحف  ومنها  ع��دة،  �أخالقية  كتب 
وق�س�س �أذهلتني، و�لدنيا �لفانية، وكتب دينية 
�أخ����رى، وك��ل م��ا يطلبه �ل��زب��ائ��ن �الك��ادمي��ي��ون 

و�الإ�سالميون. 
يف حني يرى �ل�سيد و�ئل �لذي بات �ليوم خطيبا 
يف م�ساجد �ملدينة، �أن �أغلب �لكتب �لتي يحتاجها 

يف �خلطابة و�ملنرب يطلبها من �لعني:
للغاية،  و����س��ع  ع��امل  و�مل��ن��رب،  �خلطابة  ع��امل   -

ويتطلب ��ستمر�ر� بالبحث عن �لعلم. 
خذ ما يعجبك، وال تدفع

 25( ع��ادل  م�سطفى  �حل��وزة،  طالب  ويخربنا 
من  �أكر  منذ  �لعني  مكتبة  يرتاد  �لذي  عاما(، 
ع�سر �سنو�ت، عن وجد�نه �سالته دومًا يف مكتبة 
�لعني، و�أنه ��سرتى ما يقارب 400 كتاب وجملد 

خا�س باحلوزة و�لعلوم �لدينية.
�أ�سعر  �أين  حتى  معنا،  يوما  �ملكتبة  تتهاون  مل   -
باأنها مكاين �لذي مينحني ر�حة تامة، ��ستطيع 
�أخذ ما يعجبني دون �الهتمام باملبالغ، الأنَّ �ل�سيد 
عبد �المري، ي�ساعد طالبي �لعلم، ويوفر لهم كل 

�سيء ولو ب�سورة جمانية.  
اأبرز �شخ�شيات العني

�خلا�س  عمله  �أنَّ  �الم���ري،  عبد  �ل�سيد  وي��وؤك��د 

متّكن  لكّنه  م�سى،  فيما  متنوعا  كان  بالكتب 
�أن  لنا  ويو�سح  �لوقت،  �س مبرور  �لتخ�سُّ من 
�لدين  علماء  من  و�أغلبهم  ك��ر،  �لعني  �د  روَّ
�ل�سيد ح�سني �ل�سدر و�ل�سيخ  وطلبته، ومنهم 
وموؤ�س�سة  مكتبة  و���س��اح��ب  �ل��ع��ط��ار،  �ح��م��د 
�لثاين ع�سر �لثقافية، و�ل�سيد يا�سني �ملو�سوي، 
وغريهم  �لنجف،  يف  �حلديثة  �لعلوم  موؤ�س�س 

�لكثري. 
�لنادرة،  �لكتب  �لعني، ع�سر�ت  وحتوي مكتبة 
�أمل،  �أبو  �ل�سيد  تاأكيد  ح�سب  بالطبع  ولكّنها 
غري قابلة للبيع، الأّنها متّثل �لرت�ث �الإ�سالمي 
كتاب  مثل  حجرية،  طبعات  ومنها  �ل��ق��دمي، 
�الإمام �ل�سادق )ع( "م�سباح �ل�سريعة" ويبلغ 
عام،  مئة  من  �أك��ر  �حلجرية  �لن�سخة  عمر 
�لذي جتاوز عمره  �الإجنليز  تقدم  �سر  وكتاب 
�أي�سا، وع�سر�ت �لكتب �الأخرى �لتي  مئة عام 

يحتفظ بها �ل�سيد عبد �المري
للمكتبات  �لكتب،  ه��ذه  من  �لعديد  وهبت   -
وذلك  �الإ�سالمي،  بالرت�ث  و�خلا�سة  �لعامة 
للبيع  قابلة  غري  لكونها  �جلميع  فائدة  الأج��ل 

وميكن �أن تكون م�سادر جيدة. 
اأهال بالتن�ع املعريف

�أي �سرر بوجود  وال يرى �ساحب مكتبة �لعني 
لالأفكار  و�مل��روج��ة  �ملتنوعة  �لكتب  ع�سر�ت 
�لثقايف  �النفتاح  ���س��رورة  م��وؤك��دً�  �ملعاك�سة، 

و�ملعريف على �الأفكار كافة.
- �ملكتبات �لتي تبيع �لكتب �لعلمانية هنا قرب 
مكتبتنا، وهذ� �لتنوع مهم جدً�، كما �أن �أغلب 
�لعناوين، ونحن  تبتاع منا عددً� من  �ملكتبات 
بدورنا كذلك، ن�سرتي بع�س �لرو�يات و�لكتب 

�لتعليمية من مكتبات �أخرى. 

�شت يف الدين وعل�مه تخ�شَّ

ادها طلبة ح�زوي�ن وعلماء روَّ
مكتبة العني

مل تكن الكتب واالإ�شدارات اجلديدة متاحة بنح� مريح للقراء كافة، كما اأنَّها مل تكن تفي باالأغرا�س 
العلمية واالأدبية والفنية وغريها ما قبل عام 2003 يف العراق، لكّنها اأُِتيحْت وت�فرْت مبرور ال�قت، 

واأ�شبحت جميع االإ�شدارات م�ج�دة بكرثة ف�ق االأر�شفة، وعلى الرف�ف، وبني خبايا القلب، امتالأ �شارع 
املتنبي و�ش�ارع اأخرى باملكتبات، فكانت العني اإحدى تلك املكتبات "املحظ�رة �شابقا" التي ا�شتطاعت اأن تع�د 

اإىل الن�ر بهيئة مكتبة كبرية، خمت�شة بالرتاث والتاأريخ االإ�شالمي. 

اآية من�ش�ر - ت�ش�ير: ي��شف مهدي



خ����������ي����������ال

مقداد عبد الر�شا

ما  وذ�  )�ملتهم(  فيلم  دوره��ا يف  فو�سرت عن 
قارنا بني �أد�ء كلن كلوز وجودي فو�سرت �سنجد 
توم  مع  �حلال  وكذلك  كبري�  فرقا  هناك  �أن 
هانك�س �لذي منح �جلائزة ل�سنتني متتاليتني، 
فالدليفيا  فيلم  عن   1994 �لعام  يف  �الأوىل 
�لتايل  �ل��ع��ام  يف  لكن  ي�ستحقها  ���ه  �أنَّ ولنقل 
كامب  فور�ست  فيلم  عن  �جلائزة  �أي�سًا  ُمَنح 
فرمين  مورغن  �إىل  مُتَنح  �أن  باالإمكان  وكان 
 shawshank( فيلم  يف  �لفذ  دوره  عن 
عن  هاثروم  لناكل  �أو   )redemption
�لدور �لر�ئع �لذي ج�سده يف فيلم جنون �مللك 
جورج، لكن كما نوهنا �ل�سباب �أوىل بالن�سبة 
ل�سبابيك هوليوود و�الأمثلة ال تعد وال حت�سى، 
يف  ت�سيق،  �مل�ساحة  لكن  �لكثري  �أوردن��ا  لكّنا 
ومن  �أحكامها  وه��ذه  هوليوود  ه��ي  �لنهاية 
كانت  �لتي  �لف�سيحة  ول��وال  يبتعد  يتعار�س 
خو�كني  للممثل  �جلائزة  منحت  ملا  �ستقوم 
�جلوكر  لفيلم  �أد�ء  �أف�سل  دور  عن  فينك�س 
�الأو�سكار  �لكولدن كلوب ويف  الأنَّه وملرتني يف 
�سياق خيالنا  تقريبا يف  �أوردن��اه  عّما  حتدث 
هنا، تلك �لليلة �نتهى �حلفل وخرج �جلميع؛ 
حزين  و�الآخ�����ر   �ً ج����دَّ مبتهج  منهم  ق�سم 
و�ل��ب��ع�����س م��غ��ب��ون وي�����س��ع��ر ب��ال��الع��د�ل��ة يف 
�لتحكيم و�لتوزيع، لكن �حلفل �سي�ستمر وفيه 
�الإن�ساف  من  و�لقليل  �الإجحاف  من  �لكثري 
�جلنوبي  �ل��ك��وري  �مل��خ��رج  ي�ستطيع  و���س��وف 
حتى  �سيعبها  باأّنه  �سرح  كما  وو  بونك  جون 
�ل�سباح �بتهاجا باجلو�ئز �الربع �لتي ح�سل 

عليها فيلمه طفيلي. 

ر ما يحلم به، بنى مدينة �أخرى غري �ملدينة �لتي ي�سكن  يل �سديق �أ�سابه �جلزع من �ملدينة �لتي يقيم فيها، فر�ح يحلم وي�سطِّ
فيها لتكون �سكنه �جلديد مع جمموعة �ختارهم بدقة، زرعو� �لكثري من �الأ�سجار و�أحاطو� مدينتهم باأ�سالك حتى اليتمكن 
�أحد من �خرت�قها، بنو� مد�ر�س جديدة للتعليم، جلبو� �ملاء وعا�سو� يف هدوء اليعكر �سفو حياتهم �أحد، لكن يف �أحد �الأيام 

جاءت عا�سفة قوية �قتلعت مابنوه من بيوت و�أ�سجار وكل �سيء، الأن مدينتهم تلك مل تكن �الأ�سل، لذلك مع �أول هبة ريح 
�منحت. �أال ت�سلح هذه �لكلمات �أن تكون فيلمًا مهمًا؟ من يدري؟

�الأكادميية  جلنة  بهم  �أعني  �الأو���س��ك��اري��ون، 
وبيدها  �ل�سينما  وع��ل��وم  لفنون  �الأم��ريك��ي��ة 
وه��وى  لهو�ها  وفقا  �جل��و�ئ��ز  ت��وزي��ع  ع�سمة 
و�أي��ام  بالق�سرية  لي�ست  ف��رتة  منذ  �أم��ريك��ا، 
نح�سل  كّنا  �لتي   )v.h.s( �لفيديو  �أ�سرطة 
�ملهمة  و�الأف��الم  �الأو�سكار  جو�ئز  �أفالم  على 
و�حلمد  �الآن  �إجنازها،  من  طويلة  فرتة  بعد 
�أن  و��ستطعنا  �سباحا  �جلو�ئز  توزيع  مت  هلل 
ن�ساهدها م�ساء وهناك حتما من ي�ستطيع �أن 
�ساهدت  �لفرتة  تلك  يف  مبا�سرة،  ي�ساهدها 
�الأو���س��ك��ار،  ج��و�ئ��ز  ت��وزي��ع  خفايا  ع��ن  فيلما 
فاأ�سابني بع�س من �ندها�س ونوع من �إحباط 
ه��ن��اك من  ب���اأن  م��ن معرفتي  �ل��رغ��م  ع��ل��ى 
�الأ�سباب  لبع�س  ينالها  وال  �جلائزة  ي�ستحق 
لكّني  �سخ�سية،  �الأحيان  �أكر  يف  تكون  رمبا 
�لد�سائ�س  م��ن  �لكثري  هناك  �أن  �أع���رف  مل 
و�مل����وؤ�م����ر�ت و�ل��ل��ي��ايل �حل���م���ر�ء و�ل��ر���س��ا 
من  فالكثري  �ل�سيا�سة،  هذ�  كّل  من  و�الأه��م 
فيلم  )�أف�سل  �لعامل  �أفالم  وبخا�سة  �الأفالم 
�لعالقات  �أ�سا�س  مُتنح �جلائزة على  عاملي( 
و�الأمثلة  �لدولة  وتلك  �أمريكا  بني  �خلارجية 
جو�ئز  �أرب��ع  منحت  �لعام  ه��ذ�   ،�ً ج��دَّ كثرية 
لدولة و�حدة هي كوريا �جلنوبية، �أف�سل فيلم 
و�أف�سل  �إخ��ر�ج  �أف�سل  فيلم،  �أف�سل  عاملي، 
�ل�سيا�سة  خطوط  مل�سار  و�ملتتبع  �سيناريو، 
الأول  ح�سلت  �لتي  �للعبة  �سيدرك  �لعامل  يف 
فيلم  �الأو�سكار)�أف�سل  جو�ئز  تاريخ  يف  مرة 
عاملي و�أف�سل فيلم( �للعبة هي �أمريكا وكوريا 
�جلنوبية ونكاية بكوريا �ل�سمالية، فيلم كوريا 

وو  ج��ون  بونك  للمخرج  )طفيلي  �جلنوبية 
من  �سابقني  ع��ددي��ن  يف  عنه  ثنا  حتدَّ �ل��ذي 
لكن  جو�ئز  مُيَنح  �أن  ي�ستحق  �ملجلة(  ه��ذه 
هنا  �أمريكي،  غري  فيلم  وهو  �أربعًا  مُيَنح  �أن 
يكون �ل�سوؤ�ل، مل؟ وهذ� قد و�سحناه يف هذ� 
لهجة  ون�سيان  �الإن�ساف  �سبيل  �ل�سياق، على 
يدور  ما  لبع�س  وتخفيفا  �لنح�س(  )�أ�سابه 
و�حتجاج  ولغط  هم�س  من  �لكو�لي�س  خلف 
�إخر�ج  �أف�سل  مُتَنح جائزة  �أن  باالإمكان  كان 
فيلم  �إنَّه  �لقول  ��ستطيع  ماندي�س،  �سام  �إىل 
فيه  �سياقه  نعم  �ل��ك��ث��ري،  �ل��رب�ع��ة  م��ن  فيه 
كثرية  �أفالم  علينا  مّرْت  وقد  �ل�سعف  بع�س 
هذ�  م��ن  ب��احل��روب  ع��الق��ة  لها  ومت�سابهة 
ماأخوذة  �لفيلم  ذكرها  كما  و�حلكاية  �لنوع 
له  وحكاها  ماندي�س  جّد  عا�سها  جتربة  عن 
�لذي  �الأ�سا�سي  �ملو�سوع  )�إن  لكن  ما  يوما 
�أث��ر �حلروب  هو  �الأف��الم  فيه جميع  ت�سرتك 
�لفائزة  �الأف��الم  وت�سدد  �لنا�س،  حياة  على 
عادة على مر�رة �حلرب ومفارقاتها بدال من 
�سياق  يف  مل�سناه  ما  وهذ�  بطوالتها(  متجيد 
�لعد�لة يف  فاأين  ل�سام ماندي�س؛  فيلم 1917 
ممثل  كاأف�سل  �الأد�ء  عن  �أما  ؟  �لتوزيع  هذ� 
�أكر  ي�ستحقها  بي�سي  جو  �أن  فاأظن  م�ساعد 
�أن  ووج��دت  �لفيلمني  �ساهدت  بت،  بر�د  من 
�إنه  �أكر بر�عة و��سرتخاء من بر�د بت،  جو 
باأفالم هوليوود و�إعادة حكاية  فيلم تذكريي 
و�ل�سك  مان�سون  قبل  من  تيت  �سارون  مقتل 
على  و�الحتجاج  بوالن�سكي  رومان  زوجها  يف 
وحركات  وبطوالت  عابر  ب�سكل  فيتنام  حرب 

يذّكر  �أن  تار�نتينو  يتعّمد  رمّب��ا  يل،  برو�س 
�ل�سباب بهذه �الأفالم �لتي يكّررها بني فرتة 
و�أخرى، لكن �ملعروف عن هوليوود �أنَّها عادة 
متنح �جلو�ئز للممثلني و�ملمثالت �ل�سباب يف 
�ل��زو�وي  حممود  يقول  �الأح��ي��ان،  من  �لكثري 
�أن  )يالحظ  �الأو�سكار:  جو�ئز  عن  كتابه  يف 
جو�ئز �الأو�سكار مُتَنح للممثالت يف �سن �أ�سغر 
على �لعموم من �ملمثلني و�أن عدد من ح�سلن 
كثري� على  يزيد  �أكر من جائزة  على  منهن 
باأكر من جائزة،  فازو�  �لذين  �ملمثلني  عدد 
كما  باجلائزة  �لفائز  �ملمثل  �سن  ويقل معدل 
يقل عدد �أفالم �ملمثالت �لفائز�ت �أي�سًا بها 
�ملمثلني  �أفالم  �أفالم عن معدل عدد  بع�سرة 
�لفائزين، يف حني �أن �أكر من ع�سر ممثالت 
هوليوود  �ذً�  مّرة(  من  الأكر  باجلائزة  فزن 
�ل�سباك  ومنح  �ل��رتوي��ج  يف  �ل�سباب  تعتمد 
ما  وه��ذ�  لل�سيوخ  مُتَنح  �أن  من  �أك��رب  فر�سة 
حدث فعال مع جو بي�سي وبر�د بت، �أظن لو �أن 
لور� ديرن )جائزة �أف�سل ممثلة م�ساعدة( لو 
ملا  زو�ج  ق�سة  فيلم  يف  رئي�سيًا  دوره��ا  ك��ان 
ب�سبب  �جل��ائ��زة  منحتها  �الك��ادمي��ي��ة  كانت 
ويتفق مع  يذكر  �لبع�س  لعل  بالعمر،  مها  تقدُّ
�ملمثلة  كانت   1988 �لعام  يف  �سابقا،  ورد  ما 
كلن كلوز، )و�حدة من �أبرع ممثالت هوليوود 
رئي�س(  لدور  تر�سيحات  �ستة  تاريخها،  عرب 
ً� و�أكر مقدرة يف �الأد�ء على  مر�سحة قوية جدَّ
متلك  ال  والأنَّها  رئي�س  دور  الأف�سل  مثيالتها 
تقادم  �لعمر  والأنَّ  �ل�سباك  جنمة  م��و�ه��ب 
عليها فقد منحت �الكادميية �جلائزة جلودي 

 والأو�شكاري�ن
هال �شينما اأو�شكار 2020 
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مذ اأفردت م�اهبنا جناحاتها كان رفاق امل�شرح ي�شرب�ن اأ�ش�اتهم يف 
م�شاءات ال�شكن الداخلي.. يتداول�ن تلك االأ�شماء التي حتّركهم مثل 
وق�د املحركات.. من �شنة مبكرة هناك.. �شغفنا �شك�شبري وجينيه 
واب�شن وي�نيل واإبراهيم جالل وع�ين كرومي وجا�شم العب�دي.. وكان 
كلما اأراد الرفاق ال�شخرية من مغرور يرى يف نف�شه اأكرث مما فيها قال�ا: 
"على �شا�س ه� ج�اد االأ�شدي" .. ظل ذاك اال�شم يج�ل يف خ�اطرنا.. 
مثله مثل مظفر الن�اب و�شعدي ي��شف وغائب طعمه فرمان..

اأحمد هاتف

 رجل الزخرفة يف الزمن ال�شرير 
د.ج�اد الأ�شدي..

 كنت �أرى �سور ذ�ك �ملخرج �لو�سيم يف بع�س 
�لو�سول  يكن  مل  �لفنية..   �ملجالت  م�سربات 
�إىل جو�د �الأ�سدي �سهاًل؛ فهو دم�سقي �لهوى 
عر�قيي  على  �أحمر  خطًا  دم�سق  كانت  ي��وم 
بعد  عن  �أخ��ب��اره  ط  نت�سقَّ كنا  ل��ذ�  �ل��د�خ��ل.. 
�مل�سرح  يف  و�حلد�ثة  �لنجومية  �أب��ا  باعتباره 
�مل�سرحي..  �ملخترب  جنم  هو  قيل  �لعربي.. 
ويوم  �ل�سعة..  يف  غاية  جتريبية  �أيقونة  وهو 
��سمي..  حتت  �أحمر  خطًا  بغد�د  نظام  و�سع 
م هناك ثاين جتاربي  هربت �إىل �لدوحة، الأقدَّ
�سعد  �لعر�س  ختام  ويف  تاأليفا..  �مل�سرحية 
يدي  على  وي�����س��ّد  ليعانقني  �الأ���س��دي  ج���و�د 
ويبتهج بي.. يومها عرفت �الأ�سدي عن قرب، 
�إن�سانا وفنانا و�أ�سطورة... لكن �سورة �الأ�سدي 
�ستظل ناق�سة دون دم�سق ورحلته ورمّبا منفاه 
جتربته  ��ستبكت  حيث  ه��ن��اك..  �الخ��ت��ي��اري 
عدو�ن  مم��دوح  هما  كبريين  قطبني  بتجربة 
"وطنه  ونو�س  �هلل  و�سعد  �جلمايل"  "منفاه 
�ملدينة  تفتح  �أو�ن  يف  ه��ن��اك  �ملر�دف".. 
رحالته  �أثقال  و�ألقى  عباءته  �الأ�سدي  �أف��رد 
وجمانينها  وظاللها  �ملدينة  وه��و�ء  ليتدوزن 
ت�سل  �لتي  ومنطقيتها  �ل�سارمة  وثقافتها 
�أب��و�ب مقاهيها  ح��دود �الإف��ر�ط..ه��ن��اك بني 
مد�ئح  يكتب  �حلانية..�سرع  و�أزقتها  �لعتيقة 
�أ�سطورته مع غ�سان م�سعود فايز قزق ن�سال 
�سيجري و�آخرين.. بد�أ ب�سوته �ملتهّدج �ساكبا 
�مل�سرحية  للفنون  �لعايل  �ملعهد  بني  جتربته 
لالأ�سدي  بحاجة  دم�سق  كانت  و�خل�سبة.. 
وكان �الأ�سدي بحاجة �إىل مر�ن جموحه �لذي 
�أثرى �أفعال �مل�سرح و�أطلق �جلامد من �سكون 
�لعربات لينفلت مدّويا ككل فعل غري م�سبوق.. 
ينحته..  يلونه  حنينه  يرّو�س  �أن  ج��و�د  �أر�د 
يتمّرن  ك��ان  عليه..  وينق�ّس  يهادنه  ي�سقله 
كما لو �أن �خل�سبة �أم �ملعرفة لذ� يتو�ّسدها كل 

�إّنه كاهن  �لنجدة يف طهر�نيتها..  يوم طالبا 
ع حتى ياأتي خال�س  خاطئ ال يكّف عن �لت�سرُّ

�لعر�س...
م�سرحية  جتربة  �أب��دً�  يكن  مل  �الأ�سدي  جو�د 
ولو  بال�سطحات..  م��الأى  �سوفية  ع��ب��ادة  ب��ل 
َر مل�سرحي �أن يرجم الرتكابه �لكمال، فهذ�  ُقدِّ
"�غت�ساب..  �الأ�سدي هو �الأجدر د�ئما.. بني 
يف  ن�ساء  �إىل  و�سوال  جابر..  �ململوك  ور�أ���س 
كتب جو�د  ��ستقر�ر� يف حنني حار..  �حلرب 
�ملثابرة يف �سياغة �الأد�ء..�إنَّه  �الأ�سدي �سطر 
ت�سهق  حتى  وتبكي  تبكي  حتى  �أدو�ت���ه  ينهر 
وتطري  تطري  حتى  وتعلو  تعلو  حتى  وت�سهق 
م��رّو���س  وه��و  �خل����الق..  �ملمثل  فعل  لتخلق 
يعبثون  �ل��ذي��ن  �لقالئل  م��ن  ورمب��ا  �ل��ف��ر�غ.. 
��ستد�ر  ما  ف��اإذ�  �مل�سرح..  ه��و�ء  يف  بالريح 
�لف�ساء  و�زدح����م  �ل���روح  ����س��ت��د�رت  �ملمثل 
ميتحن  �ل��ذي  �لر�ئي  هو  �ملعاين،  وت�ساكبت 
ويخرج  يكتب  �ساحر..  مثل  ليطّوعها  �لفكرة 
ومي���ّث���ل.. ح��ت��ى ي��رت��ف��ع �ل�����س��ت��ار ب��ني �ملمثل 
و�لعر�س فال تكاد تعرف �ملمّثل الأّنه ي�سع يف 
د�ئم  فهو  لهذ�  كال�سياطني..  لت�سهل  روح��ه 
من  وح��ده  ��ه  الأنَّ �لطهر�ين  �ملمّثل  عن  �لبحث 

ي�ستطيع و�سع ب�سمات �ل�سيطان بروحه.
بال�سغف  مالأى  خطو�ت  رحلة  �الأ�سدي  جو�د 
يف  �ل�سكنات  ب��األ��و�ن  و�أي���ام  دم�سق  ليايل  يف 
بريوت.. جو�د �الأ�سدي مل يعد ��سما.. �إّنه فن 
م�سارع �الأحالم.. �لر�كب على ح�سان �بتكار 
ال يهد�أ.. لذ� جاء �أخري� ب�"حنني حار" وكيف 
ال يكون هذ� �حلنني حارً� وهو يالم�س بغد�د 
بروح هذ� �ل�"منا�سل د�ود" رفيق روحه �لذي 
ميو�سقه  �ل��ذي  ل��الأد�ء  ليعيد  كاأمنوذج  �سطع 

�الأ�سدي روحه �جلاحمة.
�سارية  �إل��ي��ك  �مل�سافة  �سديقي..  ي��ا  ج���و�د 

وخطى يدي عاجزة فالتم�س الأخيك �لعذر.



من باب �الإن�ساف وردِّ �جلميل لغّو��سني حمرتفني يف هذ� �لعامل، وهما 
عا�سق بغد�د عزيز �حلجية وعا�سق دم�سق منري كيال، �لذي غادرنا يف 
�ل�ساد�س من �سباط هذ� �لعام، �أن جنعلهما فار�سي �سفحتي تر�ث لهذ� 

�لعدد وهما بالتاأكيد ي�ستحقان �أكر من ذلك.
فاإذ� ما ذكر عزيز �حلجية، يف حمفل، جاء  بغد�د،  ولنبد�أ من عا�سق   
يف  �ل�سعبية  �حلياة  تفا�سيل  �سجلت  �لتي  )بغد�ديات(  مو�سوعة  ذكر 
�لكبري  �لفولكلوري  هذ�  كان  وبذلك  ع��ام.  مئة  خالل  بدقائقها  بغد�د 
مرجعًا �أ�سا�سيًا عرب مو�سوعته هذه، يف فهم تفا�سيل تلك �حلياة �ملت�سعبة 
و�أدو�ت  و�أعياد  �سعبية  و�سناعات  وتقاليد  وع��اد�ت  حمالت   : �جلو�نب 
�لتي �سدرت لهذ�  �ل�سبعة  و�أزياء، خالل �الأجز�ء  و�أمثال وعمارة  و�أغان 

�ملو�سوعي �لغريب �حلياة و�الهتمامات.
 مناقب عزيز

�ل�ست،  بناته  بقيت عند  �لتي  لي�س فقط �ساحب )بغد�ديات(   �حلّجية 
�سّباح  ريا�سي  هو  بل  بعد،  تن�سر  مل  بخطه  �أج��ز�ء  ثالثة  مكتبته  ففي 
بني  �ملان�س  بحر  يف  �لطويلة  �ل�سباحة  يف  �لعامل  بطل  ر�ف��ق  وم�سارع، 
عالء  �لعر�قي  1956�لبطل  عام  بريوت-�سيد�  و�سباق  و�إنكلرت�  فرن�سا 
ليفوز  �لبحر  �ساعة و56 دقيقة و�سط  �لذي �سبح ملدة23  �لنو�ب،  �لدين 

باملركز �الأول للهو�ة، وقد �أ�سدر �حلّجية كتابًا يف هذه �لرحلة عام 1959 
بعنو�ن )�أنو�ر كا�سفة على �سباحة �مل�سافات �لطويلة(.

ابن حمام املالح
�ملالح  حمام  حملة  يف  �حلّجية،  جا�سم  عزيز  �الإ�ستاذ  حياة"،  "�أبو  ولد 
�لبغد�دية �لعريقة عام 1913، و�نتقل �إىل رحمة �هلل يف ماي�س من عام 
بتفا�سيل  يلمَّ  �أن  �حلّجية  ��ستطاع  �ل�سعبية  �لبيئة  ه��ذه   وم��ن   .2002

مايحيط به من عاد�ت وتقاليد، و�أن يدون كل تفا�سيل )دورة �حلياة(!
�الإن�سان منذ والدته  يعني حياة  ودورة �حلياة م�سطلح فولكلوري علمي 
حتى وفاته، مرورً� باخلطبة و�لزو�ج و�مل�ساهرة وبناء �لبيت و�إىل غري 

ذلك من تقاليد وعاد�ت �حلياة �ل�سعبية.
من  �لع�سرة  �الأج��ز�ء  عنها  وكتب  �الأج��و�ء  هذه  �حلّجية  عزيز  ��ستهوت 
بغد�د  عن  �لتفا�سيل  كل  نقل  يف  �أمينًا  وك��ان  )بغد�ديات(،  مو�سوعته 
وتقاليدها �ل�سعبية، �سو�ء يف �الأعياد و�أنو�ع �الأزياء و�ل�سناعات �ل�سعبية، 
وعربة  �لكاري)�لرت�مو�ي(  ومنها  �ل�سعبية  �ملو�سالت  عامل  �إىل  ودخواًل 
باالأغاين   �الهتمام  �إىل  �إ�سافة  �الأخ��رى،  �لنقل  و�أن��و�ع عربات  �لالندون 
�إىل  وو�سواًل  و�لفتيان  �ل�سبيان  و�ألعاب  �ل�سعبية  و�حلكايات  باأنو�عها 

عمارة �لبيت �لبغد�دي باأنو�عها.

اأمثال املاّل عب�د
كتبها  مبقدمة   1985 عام  ون�سرها  �حلّجية  �أّلفها  متثيلية  عنو�ن  هذ� 
�ملثل  ��ستخد�م  باأهمية  �أ�ساد  �ل��ذي  ج��و�د  م�سطفى  �لدكتور  �سديقه 
�ل�سعبي يف �لن�س �مل�سرحي، كما �أّلف عزيز كتابًا مهمًا �سدر عام 1986 
حتت عنو�ن )�الأمثال و�لكنايات  يف �سعر �ملال عبود �لكرخي(، وبذلك 
مر�جع  من  ومرجعًا  �لعر�قي  �لفولكلور  جنوم  من  جنمًا  �حلّجية  كان 

�حلياة �ل�سعبية �لبغد�دية.
�إنه  عبود،  �ملال  �سعر  يف  �الأمثال  عن  كتابه  مقدمة  يف  �حلّجية،  يقول   
ُعني بجمع �الأمثال �لعامية �لبغد�دية ح�سب �حلروف �لهجائية منذ عام 
1943 و�سرح معظمها وذكر ما توفر له من حكاياتها وقّدم �ملخطوطة �إىل 
�سبقه يف  قد  كان  �لذي  �الأمني  �ملطلب  عبد  �لركن  �للو�ء  و�آمره  �أ�ستاذه 

جمع  �ألو�ن �لرت�ث �ل�سعبي. 
كان �للو�ء �الأمني �أيامها معلمًا يف كلية �الأركان يف مع�سكر �لر�سيد، وقد 
غرقت �ملخطوطة مع غرق �ملع�سكر عام 1954، لكن عمل �حلّجية مل يثنه 
عن ذلك وعاد جامعًا لالألو�ن من �لق�س�س و�لعاد�ت و�لتقاليد �لبغد�دية 

حتى وفاته. كان عا�سقًا لبغد�د �إىل حد �جلنون!
منري كيال: م�ثق �شعبيات دم�شق وعا�شقها

يف �ل�ساد�س من �ل�سهر �ملا�سي غادر �الأ�ستاذ منري كيال دنيانا �إىل عامل 
�لثقافية  �ملنجز�ت  من  بالكثري  حفلت  معطاء  حياة  رحلة  بعد  �خللود 

�لفولكلورية يف �أحو�ل دم�سق  و�أهلها على مر �لع�سور.
 م�ّثق� املدن العربية

ومثلما عرفت دم�سق منري كيال موثقًا لفولكلورها وتاريخها، عرفت �ملدن 
�لرت�ث  جتارب  جلالء  �أنف�سهم  ن��ذرو�  وباحثني  رج��ااًل  �الأخ��رى  �لعربية 
�أمثال عا�سق بغد�د عزيز �حلجية، �لذي كان  �ل�سعبي  يف مدنهم،  من 
م�ستهل مو�سوعنا هذ�، وكذلك عبد �للطيف �لدلي�سي يف �لب�سرة وجعفر 
�لطالب  وعمر  �لنجم   �لباري  وعبد  �لنجف  فى  زبيبة  ومكي  �خلليلي 
وم�سطفى  �لكرملي   م��اري  و�ن�ست�سا�س  �ملو�سل،  يف  �لديوجي  و�سعيد 
جو�د وعبا�س بغد�دي وحممود �لعبطة يف بغد�د، ونايف �لنو�ي�سة وهاين 
�لعمد وعبد �هلل ر�سيد يف �الأردن، وكثري من �لباحثني يف م�سر و�جلز�ئر 

وتون�س، و�سو�هم ممن اليت�سع لهم مو�سوع تعريفي كهذ�.

كيال العا�شق
كان كيال عا�سقًا لدم�سق وما حوت، ويتجلى ذلك يف جميع تاآليفه �لتي 

�أ�سدرها وما حوت مكتبته مما مل ي�سدر �لكثري.
ولد منري كيال عام 1931 يف حي �ل�ساغور �لدم�سقي و��ستكمل در��سته 
)يا�سام(  �ملهم  كتابه  �أ���س��در   1984 ع��ام  ويف   ،1962 ع��ام  �جلامعية 
خمتلف  يف  �ل�سعبية  �ل�سامية  للحياة  فيه   وثق  ف�ساًل  ع�سر  �سبعة  يف 

مظاهرها.
�سكان دم�سق، ومنهم منري يطلقون ��سم )�ل�سام( على دم�سق وحدها، 
وكذلك فعل �لر�حل �لكبري، مثلما يطلق �مل�سريون ت�سمية )م�سر( على 
دولتهم.  عا�سمة  �إىل  بالن�سبة  ذلك  �لتون�سيون  ويفعل  �لقاهرة،  مدينة 
عرب  لنا  ليكتب  �لفولكلورية  �إبد�عاتها  يف  دم�سق  عند  توقف  كيال  لكن 
�ل�سنو�ت �ملا�سية ثالثني كتابًا عن دم�سق و�أهلها بحيث مل يرتك  كثريً� 
�ل�سباعي  فا�سل  مثل  �لباحثني  من  ل�سو�ه  �لفولكلورية  �لتفا�سيل  من 

�ملتخ�س�س يف تر�ث حلب ويف �أطايب �لطعام �ل�سوري.
من كتب كيال �لغنية بالتفا�سيل: فنون و�سناعات دم�سقية، �حلّمامات 
�حلج  حممل  �ل�����س��ام،  �أه��ل  �أم��ث��ال  يف  �ل��ك��الم  درر  معجم  دم�سق،  يف 
�ل�سامي، �ملر�أة يف �ملثل �ل�سعبي �ل�سامي، �سهر�ت �لن�سو�ن يف �ل�سام �أيام 

زمان،�لعاد�ت و�لتقاليد يف �ل�سام.
فنونها  يف  و�ردة  وال  دم�سق  عمارة  يف  ���س��اردة  ت��رتك  ال  �أخ��رى  وكتب 
و�لرق�س �ل�سعبي فيها �سو�ء من �لقدود �إىل �لدبكة �إىل �أغنيات �لروزنا 

و�ملهاهاة.
ف��اأ���س��در  �لدم�سقية  �ل�سعبية  و�حل��ك��اي��ات  بالق�س�س  ك��ي��ال  �ه��ت��م 
كتابه)حكايات دم�سقية( تغطية لهذ� �جلانب، وله يف �لعاد�ت و�لتقاليد 

ودورة �حلياة كتابه �ملهم )دم�سق �ل�سام ذ�كرة �لزمان(.
وحياتها  وطعامها  وحكاياتها  �ل�سام  معمار  من  ز�وي��ة  جند  ال  هكذ� 
فيها  �لعبادة  و�أماكن  �ل�سهر  و�أماكن  ومتنزهاتها  وق�سورها  �ل�سعبية 
�لثقافية ال كمدر�س جغر�فية يف  �إال ووّثقها منري كيال �لذي بد�أ حياته 
و�الأماكن  �حل��و�ري  وي�سور  كامريته  يحمل  ك�ساب  بل  دم�سق  مد�ر�س 
فكان  �لقلم  �إىل  �نتقل  �لكامري�  ومن  �ل�سعبية،  و�ل�سناعات  و�ل�سور 

مبدعًا يف �لعاملني.

اعتدنا يف �شفحتي الرتاث اأن نتناول 
ماميت ب�شلة اإىل هذا الرافد املعريف 
من اأنتيكات على م�شت�ى االأمكنة 
الرتاثية وتاريخ االألب�شة القدمية 
ومربرات وج�دها، ف�شاًل عن الغناء 
وامل��شيقى والرق�شات القدمية. 
ومل نغفل اأو نتجاهل االأطعمة 
التي كانت تزين م�ائدنا وغريها 
من مرتكزات تراثنا الغني بجميع 
مفرداته.

عا�شقا وم�ثقا 
بغداد ودم�شق

 جنمان �شاطعان يف عامل الرتاث
احلّجية وكيال
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با�شم عبد احلميد حم�دي 

منري كيال عزيز جا�سم �حلجية



 

نعيمة  �مل�سرية  �لفنانة  تقف  �ل�سورة  ميني  �ىل 
�لب�سري  �ل�سينمائي  و�مل��وزع  �ملنتج  ومعا  عاكف 
�سور  جمموعة  من  و�ح��دة  وه��ي  �مل��الك  حبيب 
للمالك مع �هم فناين م�سر فرتة �خلم�سينيات 
ومديحة  �الط��ر���س  ف��ري��د  و�ل�ستينيات،بينهم 
�ل��ف��ق��ار ويعد  ي�����س��ري وحم��م��ود وع��ز�ل��دي��ن ذو 
�ل��ذي��ن �ساهمو�  �ال���س��خ��ا���س  �ه���م  �مل���الك م��ن 
مكان  يف  وخا�سة  �لبالد  يف  �سينمائية  بثقافة 
�هم  من  و�ح��دة  و�سيد  �لب�سرة  �لد�ئم  تو�جده 
�ل�سينمات هناك )�حلمر�ء( يف �ساحة �م �لربوم 
و�لتي حتول ��سمها فيما بعد �ىل �سينما �لكرنك 
هي  �ل�سينما  ه��ذه  وميزة  ب��ع��د2003  هدمت  ثم 
يف  كبري  رقم  وهو  مقعد   )1000( ل  ��ستيعابها 
�لنا�س  رغبة  على  يدل  لكن  �الي��ام  تلك  ح�ساب 
هذه  بها،وبجانب  و�سغفهم  �ل�سينما  �رتياد  يف 
�ال�سم  نف�س  حتمل  �سيفية  �خ��رى  هناك  �ل��د�ر 
�ملالك  حمود  حبيب  مقعد،هو   )700  ( ل  ت�سع 
من ��سرة �آل �ملالك �ملعروفة يف �لب�سرة ،�نتخب 
�لبلدي و�عتقل ونفي �ىل عنة  ع�سو� يف �ملجل�س 
من  ،يعد  �لب�سرة  يف   1931 ع��ام  ����س��ر�ب  بعد 
كبار �ملنتجني وله �سركة حتمل ��سم �لعائلة تقوم 
و�لهندية،مما يح�سب  �لعربية  با�ستري�د �الفالم 
�لذي  ن�سر  نبوخذ  فيلم  �نتاج  يف  �ساهم  �نه  له 
وكتبه  �ل��ع��ز�وي  كامل  �ل��ر�ح��ل  �لفنان  �خ��رج��ه 
بتاريخ  �لن�سر  �سينما  يف  �ل�سو�ف،عر�س  خالد 
ملون  فيلم  �ول  ويعد   1962 عام  �الول  كانون   3
�لفيلم  تكلفة  �لعر�قية،كانت  �ل�سينما  تاريخ  يف 
ي�ستطع  مل  عر�قي،لكنه  دينار  �الف   7 ب  تقدر 
�لتي  �لعرو�س  �ملبلغ يف كل  �ن يح�سل على هذ� 
قدمت،كان �لفيلم من بطولة �سامي عبد�حلميد 
وبدري ح�سون فريد،�ملنتج و�ملوزع حبيب �ملالك 
تعر�س �ىل خ�سارة كبرية بعد �ن منعت �الفالم 
�لعربية يف بد�ية �ل�ستينيات حيث بلغت �خل�سائر 

بحو�يل مائة وخم�سون �لف دينار عر�قي .

مهم جدا 
 اليحق الأي �شخ�س او م�ؤ�ش�شة او جملة او �شا�شة او م�اقع الكرتونية 

واأية و�شيلة اعالمية اخرى ا�شتعمال هذه ال�ش�ر  ) هي ار�شيفي 
ال�شخ�شي ومعي عقد �شرائها(، جملة ال�شبكة العراقية ال�حيدة لها  

احلق بذلك وبعك�شه �شتك�ن املحاكم هي الفي�شل.
مقداد عبد الر�شا

قبل  تع�سق  )قد  لل�سماع  ج��د�،�الذن  بعيدة  و�لعني  �الذن  بني  �مل�سافة  كانت 
�لعني( و�لعني للنظر و)قد تكون بني �لر�سافة و�جل�سر(،مل يكن �لتلفزيون 
قد حط رحاله يف بالدنا بعد على �لرغم �نه كان �ول تلفزيون دخل بالد عربية 
هو �لعر�ق،كان �لر�ديو هو �ل�سلوى ويف مقدمة �هتمامات �الذن، لكن ما �ن 
حل �لتلفزيون حتى تناق�ست)�الذنات( وتو�سعت �لعيون،يف �يام )�لر�ديو( 
�ملذياع و�لبع�س ي�سميه تاكيد� على حمبته)�لر�ديون(،يف �يام �لر�ديو كان 
وت��وؤدي  تتحرك  وه��ي  �ملغنية  ي�ساهد  �ن  له  ي��روق  )�ل�سميعه(  من  �لبع�س 
و�سلتها �لغنا�ئية وكذلك بالن�سبة للمطربني �ي�سا ومل تكن �ل�سورة �ملن�سورة 
على �سفحات �جلر�ئد و�ملجالت تكفي الكتمال �لتطابق،لذلك وحتى يكتمل 
تتابع  �لنا�س  كانت  �الذن كثري�  �لعني من  ب�سكل جلى وحتى تقرتب  �مل�سهد 
�العالنات �لتي ت�سعها �ل�سحف �نذ�ك من �جل �لتمتع بال�سوت و�ل�سورة 
فكانت من خالله تروم �لنو�دي �لليلة )�لكباريه �و �لتياترو( �لتي كانت تعج 
بها �لبالد،�ذ كانت �لعو�ئل و�لكثري من �ل�سباب يذهبون لق�ساء ليلة طيبة يف 
نو�دي بغد�د و�لب�سرة و�ملو�سل، هذه)�اللوية( �لثالثة هي �الكر ن�ساطا بني 
)�لوية( �لبالد،وقد يطول �حلديث عن من جاء من �لبالد �لعربية وغنى يف 
نو�ديها)�سبق و�ن نوهناعن هذ� �المر ب�سكل خمت�سر(وحكاية هذ� �العالن 
يتحدث  مبني  هو  وكما   1948-6-23 بتاريخ  �لزمان  جريدة  يف  ن�سر  �لذي 
عن) ملهى وكباريه �جلو�هري �ل�سيفي،�لو�قع يف حملة �لبتاوينى يف حديقة 
�سينما �لن�س،�قوى جمموعة فنية مكونة من ��سهر فنانات �ل�سرق برئا�سة 
كرو�ن �لر�فدين �ل�سيدة �سليمة مر�د،باال�سرت�ك مع جنية �بر�هيم،نعمات 
نوفيق،ثريا  حممود،عزمية  حممد،�سبيحة  هالل،منرية  �ملليجي،بدرية 
حممد،�سبيحة  خالد،فوزية  �بو  �حمد،ليلى  حممد،�سمرية  يو�سف،عفيفة 
دجلة،نظيمة ن�سيم،جناة حمدي، منهاج غربي من �ل�ساعة 12 حتى �ل�ساعة 
1 ، غناء من �ال�ستاذ �سليبا �لقطريب(و�سليبا �لقطريب هو و�حد من �برع 
من م�سك �لعود وغنى جاء من لبنان وق�سى فرتة طويلة يف بغد�د وهو و�لد 

�ملطربة �سلوى �لقطريب.

كوميدية يف  در�م��ا  قدم  �برع من  من  �ل�سورة هم  �لذين يف هذه  �لثالثة 
فرتة �خلم�سينيات و�ل�ستينيات وحتى �و�ئل �ل�سبعينيات يف �لتلفزيون،�نهم 
�ملرموق  و�ملمثل  �الذ�ع��ة  يف  �لعربية  �للغة  وفاح�س  �لب�سري  �ليمني  من 
�ل�سوفيتي  �الحتاد  �ىل  قا�سم  عبد�لكرمي  �لزعيم  �خلا�سكي،�ر�سله  جميل 
لعالج عينيه،�ذ كان ي�سدح ب�سوته هاتفا للزعيم �ثناء جوالته يف بغد�د 
وكان �ي�سا خطيبا مقتدر� وممثل له طلة جميلة، و�لثالث هو �لفنان حممد 
)فرقة  و�لتلفزيونية  �مل�سرحية  �لفرق  �ع��رق  من  و�ح��دة  رئي�س  �لقي�سي 
�لزبانية( بعد �حالته على �لتقاعد �ن�ساأ مقهى عند �سارع �بي نو��س)مقهى 
يحيون  �ملطربني  من  �لبع�س  و��ستقطب  بنف�سه  يديرها  وكان  �لبغد�دي( 
يف  �ل��ذي  عمر،�ما  يو�سف  �لكبري  مقدمتهم  يف  يقف  جميلة  �ما�س  فيها 
�لو�سط وهو �ملعني يف حكاية هذه �ل�سورة،�نه �لفنان ر�سا �ل�ساطي �لذي 
مات مغرتبا يف بالد �لثلج،كان �ول عمل له على �مل�سرح مطلع �لثالثينيات 
م�سرحية)�سقوط �لطاغية(،عرف ب�سكل و��سع وطفقت �سهرته من خالل 
برنامج تلفزيوين كوميدي بعنو�ن )�لعر�سحاجلي( �لذي كان يكتبه بنف�سه 
كما كان يفعل �لبارع �سليم �لب�سري،كتب �ي�سا للتلفزيون)�سوت و�سورة( 
عن  ك��الو(،  �ل�سلطان  ح�سرة  يف  �ل�سهر(و)كلو  �لنا�س(و)ر��س  و)ك��الم 

�سخ�سية �لعر�سحاجلي يقول:
وج��ودي  �ث��ن��اء  للعر�سحاجلية  �مليد�نية  معاي�ستي  م��ن  ��ستوحيتها  لقد 
هذه  يف  وج��دت  فيها،وقد  موظفا  �عمل  كنت  حني  �ل�سرعية  �ملحاكم  يف 
تقدميه  قررت  لذ�  و�لكذب  و�ملر�وغة  لالحتيال  �ل�سخ�سية مناذج عديدة 
بطريقة تختلف وتبتعد عن �لو�سولية �لتي عرف بها معظم �لعر�سحاجلية 
فيلم  ��سرت�كه يف  كان  �ل�ساطي  للفنان  دور  �لق�ساة،�خر  وحتى  و�ملحامني 
عبد�لهادي  و�خ��رج��ه  بابل  �سركة  �نتجته  �ل��ذي  �سعيد�  نف�سك  �فرت�س 
�لر�وي عام 1994 وعر�س يف �سينما �طل�س، وهذه �ل�سورة هي من برنامج 

)�لعر�سحاجلي(رحم �هلل �لثالثة .
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يف حلظة �لتفكري يف هذ� �ملو�سوع �ن�سغلت 
�إجابات لها  �أبحث عن  بو�سع �الأ�سئلة �لتي 
عادت  �الأثناء  هذه  يف  �مل�سوؤولني،  قبل  من 
�مل�ساهد  م�سرتجعة  �ل��ور�ء  �إىل  �ل�سور  بي 
�إىل  �مل���وؤدي  �ل�����س��ارع  يف  �أر�ه���ا  كنت  �لتي 

بالوكالء  يزدحم  ك��ان  �ل��ذي  �مل�سنع  ه��ذ� 
ما  حجز  على  يت�سابقون  وه��م  و�ملو�طنني 

يرومون �سر�ءه من بطاريات .
وت�ساءلت هل ما ز�لت تلك �ل�سورة قائمة 
تناف�س  خ�سم  يف  تر�جعت  �أم  �ليوم  حتى 

ب��اأن��و�ع  �ملحلية  �ل�سوق  و�إغ���ر�ق  �مل�ستورد 
وباأ�سعار  خمتلفة  منا�سئ  من  �لبطاريات 
�للوحة  م�ساهدتي  عند  فرحت  متفاوتة؟ 
�لكبرية �لتي ُخطَّ عليها "وز�رة �ل�سناعة.. 
م�سنع بطاريات بابل"، م�سدر فرحي هذ� 

هو �أن هذ� �مل�سنع ما ز�ل بخري وهو ينتج 
حاليا ومبعنى �أن �حلياة تدب فيه من خالل 
�الإد�ري��ة  و�ملفا�سل  و�لعمال  �لعمل  حركة 

�لتي تدير �لعملية �الإنتاجية يف �مل�سنع.
طاهر  حممود  �ملهند�س  ثني  حدَّ �لبدء  يف 
�ست �ل�سركة �لعامة  مدير �مل�سنع قائاًل: تاأ�سَّ
��م  ��مِّ 1975و���سُ ع��ام  �لبطاريات  ل�سناعة 
�النكليزية  كلور�يد  �سركة  قبل  من  �ملعمل 
�لتي قامت بتنفيذ �الأعمال �الإن�سائية ف�سال 
عن جتهيز �مل�سنع باملعد�ت �لتي ت�ساركت 
يف جتهيزها �سركة ماك �الأمريكية و�جنل 

�لنم�ساوية.
و�أ����س���ار �إىل �ن���دم���اج ث���الث ���س��رك��ات يف 
�لعامة  "�ل�سركة  �لعام 2016 حتت م�سّمى 
وه���ذه  و�ملعادن"  �ل�����س��ي��ار�ت  ل�����س��ن��اع��ة 
�لعامة  "�ل�سركة  هي  �ملندجمة  �ل�سركات 
�ل��ع��ام��ة  �ل�����س��رك��ة  �ل�����س��ي��ار�ت،  ل�سناعة 
�لعامة  و�ل�سركة  �ل��ب��ط��اري��ات،  ل�سناعة 

لل�سناعات �مليكانيكية".
"�أن هذ� �مل�سنع  �ملهند�س حممود  و�أو�سح 
�لبطاريات  الإن��ت��اج  �لوحيد  �مل�سنع  يعد 
معامل،  ثالثة  وي�سم  �ل�سعات  ومبختلف 
�الأّول، معمل بابل الإنتاج �لبطاريات �ل�سائلة 
�لنور  ومعمل  �ل��وزي��ري��ة  يف  و�حلام�سية 
غريب،  �أب��و  يف  �جلافة  �لبطاريات  الإنتاج 
�لنقي  �لر�سا�س  الإنتاج  �لر�سا�س  وم�سبك 

و�ل�سبائكي يف خان �ساري.
خربات عالية

ع��دد  �أنَّ  �إىل  �الإد�ري������ة  �ل��ت��ق��اري��ر  ت�سري 
 "1871" ه��و  �مل�سنع  ه���ذ�  يف  �ل��ع��ام��ل��ني 
 "76  " ي�سم  فامل�سنع  وفني،  موظف  بني 
ف��ي��زي��اوي  ب��ني  م��وظ��ف��ا   "36 و"  مهند�سا 
وماليا  �إد�ري��ا  و" 727" موظفا  وكيمياوي 
�الأق�سام  فنيا يف  "1032" موظفا  و�ملتبقي 

�الإنتاجية.
رغبت  و�إمن���ا  �ملحطة  ه��ذه  عند  �أق���ف  مل 
بعد  �ملعمل  ه��ذ�  تفا�سيل  على  بالتعرف 
عنه،  �خل��ا���س��ة  ب��امل��ع��ل��وم��ات  ت�سبَّعت  �أن 
�لرحلة  هذه  يف  مر�فقي  من  طلبت  لذلك 

"مهدي  �ل�سيد  �ال�ستطالعية 
ح�سن خلف" مدير �لعالقات 
يف  بجولة  �لقيام  و�الإع����الم 
�إكمال  بغية  �مل�سنع،  �أرج��اء 
يل  م  ق��دَّ ذهني،  يف  �ل�سورة 
�ل�سيد "مهدي" �أثناء �لتجو�ل 
�سرحا مف�سال للوحد�ت �لتي 
�لبطاريات"  بها �سناعة  متّر 

�لتي  �مل�سبكات  �لوحد�ت هي، وحدة  وهذه 
وحدة  و�لثانية  �مل�سبكات،  ب�سناعة  تقوم 
�للبخ، تليها وحدة �ل�سحن �لتي تبقى فيها 
�ل�سابقتني  باملرحلتني  �أع��دت  �لتي  �الأل��و�ح 
�ساعة،   24 مل��دة  �لكربيتيك  حام�س  يف 
م��ن حلظة  ي��ب��د�أ عملها  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل��وح��دة 
لتدخل  �ل�سحن  �لبطارية من وحدة  خروج 
يف  وتبقى  �لكهربائية  �الأف���ر�ن  وح��دة  �إىل 
هذه �لوحدة 24 �ساعة �أي�سًا، ثم ترحل �إىل 
�إىل  �لتقطيع  �لوحدة �خلام�سة وهي وحدة 
ن�سفني ومن ثم تر�سل �إىل مرحلة �لتجميع 

�لنهائية.
ال�ش�رة االآن

عن  ثني  حدَّ �مل�سنع،  مدير  �إىل  عودتي  يف 
حّققت  قائال:  للم�سنع  �الإنتاجية  �لطاقة 
�ل�سنو�ت  خالل  متز�يدة  �إير�د�ت  �ل�سركة 
�ملا�سية منذ 2009، وذلك من خالل زيادة 
�الإنتاجية  �لكلف  وخف�س  �الإنتاج  معدالت 
مع  �ملناف�سة  لتحقيق  �الأ�سعار  وتخفي�س 
�مل��و�ط��ن  �إق��ب��ال  �إىل  ى  �أدَّ مم��ا  �مل�����س��ت��ورد 
�إىل  بدوره  ى  �أدَّ �لذي  �لوطني  �ملنتوج  على 
ما  �ذ�  مميز  ب�سكل  �الإنتاج  وتائر  ت�ساعد 
2003و2009،  بني  �لركود  ب�سنو�ت  قورنت 

فقد و�سلنا باالإنتاج �إىل م�ستويات جيدة.
دعم املنت�ج ال�طني

ك���ان���ت حم��ط��ت��ي �الأخ��������رية ع���ن���د ق�����س��م 
خولة  �ل�سيدة  ثتني  حدَّ فقد  �لتخطيط، 
ح�سن مطر "م�سوؤولة �لق�سم" عن �ملعوقات 
�لبطاريات  �أمام زدهار �سناعة  تقف  �لتي 
قائلة: حتتاج �سناعة �لبطاريات �إىل �لدعم 
�لطاقة  ت��وف��ري  يف  �الإن��ت��اج  كلفة  لت�سديد 

�ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
و�ل��������وق��������ود 
و�����س���ت���ث���ن���اء 
�مل���������س����ان����ع 
م����ن �ل��ق��ط��ع 
�مل��������ربم��������ج 
ل���ت�������س���ه���ي���ل 
�أع����������م����������ال 

�الإنتاج �ل�سناعي، وال بدَّ من ت�سريع قو�نني 
�ل�سر�ئب  وفر�س  �لوطني  �ملنتج  حلماية 
على  �لدولة  دو�ئ��ر  وت�سجيع  �مل�ستورد  على 
ت�سويق  ن��و�ف��ذ  وفتح  �مل�سنع  م��ع  �لتعامل 

د�خلية وخارجية للمنتوج �لوطني.
خطط م�شتقبلية

ث���ت �ل�����س��ي��دة خ��ول��ة ع���ن �خل��ط��ط  وحت���دَّ
تعزيز  بغية  بالقول:  للم�سنع  �مل�ستقبلية 
�الإنتاج و�النت�سار يف �ل�سوق �ملحلية  ال بدَّ من 
لتجهيز  �لوحيد  �مل�سدر  �ل�سركة  تكون  �أن 
�لبطاريات يف �لعر�ق وتغطية حاجة �ل�سوق 
و�ل�سعي  �لبطاريات  �أن��و�ع  بجميع  �ملحلية 
ت�ستقطب  جديدة  �إنتاجية  خطوط  الإ�سافة 
�ل��ك��ث��ري م���ن �الأي������دي �ل��ع��ام��ل��ة م���ن ذوي 

�لتخ�س�سات �لعلمية و�لفنية.
وحّدثنا �ل�سيد "�سادق عبد �حل�سني" وكيل 
وتعزيز�  قائال:  �لتخطيط  ق�سم  م�سوؤولة 
�ل�سركة  ف��اإّن  خولة  �ل�سيدة  به  تف�سلت  ملا 
�الرتقاء  �أج��ل  من  �ال�ستثمار  ب��اب  فتحت 
�جل��ودة  قيا�سات  وف��ق  �ل��وط��ن��ي  باملنتوج 
�لعاملية ليكون مناف�سا قويا يف �سوق �الإنتاج 
بغية  �سركتنا  على  تتو�فد  �لعرو�س  وبد�أت 

�ال�ستثمار يف �سناعة �لبطاريات. 

#ُص��ن��َع_ف��ي_ال��ع��راق

قت التناف�س مع امل�شت�رد اجل�دة حقَّ
م�شنع البطاريات

ت�شتمر �شبكة االإعالم العراقي يف حملتها وبجميع قن�اتها االت�شالية لدعم املنتج 
ال�طني واالرتقاء مب�شت�ى االإنتاج وت�شجيع اإقبال امل�اطن العراقي على خمتلف املنتجات 

ال�شناعية ال�طنية بغية النه��س بهذا القطاع بعد اأن اأ�شابه الرك�د جراء االإهمال 
ل�شن�ات عديدة، ومتا�شيا مع هذه احلملة، نقف الي�م عند حمطة اأخرى من حمطات 

�شناعتنا ال�طنية اال وه� م�شنع البطاريات.

�سادق عبد �حل�سني

خولة ح�سني �ملهند�س حممود طاهر
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فكرة الطائي - ت�ش�ير: ي��شف مهدي



ت��ح��ق��ي��ق��ات

هي  �ل��ع��امل  يف  جامعة  الأق���دم  �متالكنا  بعد 
�أن  وبعد  �مل�ستن�سرية عام 1233م،  �جلامعة 
ح�سد �لعر�ق خم�س جو�ئز من �ليون�سكو عام 
1987 جلودة �لعملية �لرتبوية ون�سبة �لتعليم 
مناهجه،  وك��ف��اءة  فيه  �الأم��ي��ة  وحم��و  �جليد 
�ملعلم وم�سار  �أين و�سلت مكانة  بعد كل هذ� 
و�النهيار  �لتهدمي  ه��ذ�  ك��ّل  �الآن؟  �لتعليم 
ما  ه��ل  �ملعلم،  ومكانة  �لرتبوية  �سة  باملوؤ�سَّ
للو�سول  و�لبحث  �الأ�سئلة  طرح  نخ�سى  زلنا 
�أما  و�لنهو�س،  �لنجاة  وحم��اول��ة  �لعلل  �إىل 
�أي��ام  بني  �لرومان�سية  باملقارنة  نكتفي  زلنا 
�لعليا  �لقيم  غياب  �لر�هن؟  وزماننا  زم��ان 
حمايته  وع��دم  وتهديده  للمعلم،  الحرت�منا 
َمْن �مل�سوؤول عنها؟ بني وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
على  �للوم  ُيلقي  َم��ْن  �ملعلمني  ونقابة  �لعايل 
�الإن�ساء  وعبار�ت  بالتنديد  �كتفى  وَمْن  َمْن؟ 
يكتِف؟  وَمْن مل  �لتعليمي  و�مل�سار  �ملعلم  بحق 
�أ�سئلة نطرحها بقّوة وق�سوة ال بّد منها �سمن 

ع �الآتي. حتقيقنا �ملو�سَّ
رحلة بناء.. وتهدمي 

بعهدة  كانت  �لرتبوية  �ملنظومة  �أنَّ  يخفى  ال 
�لرفيع  �لطر�ز  من  �ملعلمني  من  كوكبة  رموز 
�سل�سلة  برغم  و�لتحمل  و�لعلمية  �ملثابرة  يف 
��ستثنائية  جهود�  ليبذلو�  ع�سيبة  ظ��روف 
منهم،  �لعلم  �سعلة  ت�سّلم  و�ٍع  جيل  الإن��ت��اج 
�الأ�سماء  بع�س  �ملثال  �سبيل  على  ت�ستوقفني 
طلبة  دّر���س��و�  �لذين  �ملبدعني  �لعمالقة  من 
لهم،  �متد�د�  وكانو�  �أي�سًا  مبدعني  �سارو� 
نذكر منهم مظفر �لنو�ب و�سعدي �حلديثي؛ 
فقد دّر�سا كاًل من �أحمد خلف وجمال �لعتابي 
يف �ملدر�سة ذ�تها، فالنو�ب كان مدر�سهما يف 
�لفنية،  �لرتبية  يف  و�حلديثي  �لعربية  �للغة 
�ساحب  �ساري"  "�أبو  خال�س  �سامل  كذلك 
�أ�سهر برنامج يف �ل�ستينيات كان معلم ريا�س 

�أحمد، وغريهم. 
لنا  ي�سرد  فا�سل  معلم  �أمن��وذج  هنا  �لتقينا 
�لرتبوي  عمله  يف  بّناء  و�إجن��از  كفاح  م�سرية 
�بر�هيم" يقول:  "كاظم  �ملعلم  هو  �لتعليمي 
بغد�د  �ب��ن  و�أن��ا  ع���ام1970  ك��ان  تعييني  �أّول 

�ملعلمني،  معهد  خريج 
يف  ك���ان  تعييني  ل��ك��ن 
�أري��اف  يف  نائية  قرية 
قرية  وه���ي  �مل��و���س��ل، 
م���وب���وءة؛ ال خ��دم��ات 
وال  م������اء  وال  ف���ي���ه���ا 
فيها  خدمت  كهرباء، 
فكانت  �سنو�ت،  �ست 

معاناة  هناك  �ملعلمني  زم��الئ��ي  م��ع  حياتنا 
ب�سطاء  �أنا�س  �لقرية  �سكان  �أغلب  حقيقية، 
م�سابني  ك��ان��و�  منهم  �لع�سر�ت  ف��الح��ون، 
ميوتون  �إمن��ا  �أنف�سهم  يعاجلون  وال  بالتدرن 
تباعا، برغم ذلك �أنا ومن معي بذلنا جهود� 
مر�كز  فتحنا  وتفاٍن،  �سدق  بكل  ��ستثنائية 
ف�ساًل  بالقرية  و�لرجال  للن�ساء  �الأمية  ملحو 
عن درو�س تقوية جمانية للتالميذ، وح�سدنا 
"لكن  كاظم  وي�سيف  جيدة.  �إيجابية  نتائج 
�ملعلم  فيها  ياأخذ  مل  �لرتبوية  �مل�سرية  ه��ذه 
حّقه مبا قّدم من ت�سحيات رغم كل �لظروف 
�لتعليم  كان  ذلك  ومع  بها،  مّر  �لتي  و�ملحن 
متقدمة  م��رح��ل��ة  �إىل  و���س��ل  ق��د  زم��ن��ن��ا  يف 
�ليون�سكو  منحت   1987 ع���ام  ف��ف��ي  ج����دً�، 
�لتعليم،  جلودة  عاملية  جو�ئز  خم�س  �لعر�ق 
�إنَّ  يقول  ك��ان  �ليون�سكو  تقرير  �أنَّ  و�ت��ذك��ر 
�لبلد�ن  �لتعليم يف  يو�زي  �لعر�ق  �لتعليم يف 
جاءت  حتى  �لوقت.  ذلك  يف  �ال�سكندنافية 
مرحلة �حل�سار وكارثة �لو�سع �ملادي للمعلم 
و�ملجتمع ب�سورة عامة وتاأثري�ته على �لعملية 
يتجاوز  ال  �ل��ذي  �لهزيل  فالر�تب  �لرتبوية، 
ثمن طبقة �لبي�س دفع �ملعلم للبحث عن عمل 

�آخر ال يتنا�سب مع مكانته وقيمته ودوره.
بها  مير  �لتي  �ل�سيئة  �الأو�ساع  ومع  وي�سيف: 
تدّنت  �ملعلم  قيمة  ف��اإّن   ،2003 بعد  ما  �لبلد 
�ع��د�د  من  �لتعليم  �سة  موؤ�سَّ و�أرك���ان  تقريبا 
�ملناهج  تغيري  فو�سى  �إىل  �ل�سعيف  �ملعلم 
لذلك  معا.  و�لطالب  �ملعلم  �أربكت  �مل�ستمرة 
مرحلة  ب��اأ���س��و�أ  �الآن  مت��ر  �ل��رتب��وي��ة  �لعملية 
�أّن  مثال  يعقل  وال  و�النتكا�سة  �النهيار  من 
مدر�س  ل��ه  يو�سع  �الب��ت��د�ئ��ي  �الأول  ط��ال��ب 

خ�سو�سي، �أين و�سلنا �إذن بالتعليم؟ 
غياب درو�س الفن

يحّدثنا  ز�مل  رعد  �لرتبوي  و�ملعلم  �ل�ساعر 
عن م�سريته �لرتبوية يف �لعمارة بقوله: "كان 
عن  يخرج  ال  و�ملعلم  �إن�سانية  ر�سالة  �لتعليم 
�ملجتمع  فيها  و�سعه  �لتي  �لتقدي�س  د�ئ��رة 
فقد  �الآن  �أما  �لتبجيال..(  ه  وفِّ للمعلم  )قف 
تخلخل و�سع �لتعليم برمته الأ�سباب منها ما 
يقع  و�لتعليم ومنها ما  �لرتبية  يقع مبنظومة 
بح�سرة:  و�أقولها  نف�سه،  �ملجتمع  مبنظومة 
�إنَّ �لتعليم قد �أ�سبح وظيفة ال غري. وي�سيف 
على  حتملني  �أم��ي  كانت  كيف  "�أتذكر  ز�م��ل 
عندما  �ملدر�سة  �سارع  �إىل  بي  لتعرب  كتفها 
كنت  وكيف  �الأمطار  ب�سبب  �ل�سو�رع  تفي�س 
فال  �ليوم  �أما  در�س،  فاتني  �إن  بحرقة  �أبكي 
و�لكلمات  �حل���روف  ف��و�ت  على  يبكي  �أح��د 
ينظرون  �لطلبة  من  كثريً�  �أن  حتى  و�ملعنى، 
ذلك  �أ�سباب  �سجن.  �أنَّها  لو  كما  للمدر�سة 
�ل�سهادة  قيمة  �ن��ع��د�م  منها  طبعا،  كثرية 
�لوظيفة  ل��ك  ت��وف��ر  ال  د�م���ت  م��ا  �جلامعية 
عاطال(  لنف�سه  ينظر  خريج  )فكل  �ملنا�سبة 
ومنها غياب درو�س �لفن و�مل�سرح و�لريا�سة 
وخلق جو �لتناف�س و�حرت�م �لعلم و�ل�سفر�ت 

واقع  بني  التعليمية  �شة  امل�ؤ�شَّ هم�م 
مرتٍد وق�انني مهملة

لي�س من �لعدل �أن يالم من يع�سق معلمه كر�سول؛ ر�سالته �سبورة مفتاحها طبا�سري �ملعرفة، �ملعلم مالئ �لدنيا و�ساغل �لعقول ونحتاج �إىل 
قو�مي�س لذكر �الأعالم �لبارزة منهم، وال جند من�سفا لو�لدي �ملعلم  �سوى �ملعلم �لر�حل �لكبري يو�سف �ل�سائغ وهو يقول: "هي �سّبورٌة...
َلَكاأّن �ملعلَم ياأتي �إىل �ل�سفِّ حمتميًا، خلَف نظارتْيِه،  حى..  ها �لعمُر...متتدُّ دوين... و�سفٌّ �سغرٌي..و�لوقُت.. بني �ل�سباِح وبني �ل�سّ عر�سُ
ويكتُب فوَق طفولِتنا بالطبا�سرِي، بيتًا من �ل�سعِر �إنها ِكْلمٌة...لي�َس ُيخِطُئها �لقلُب يا ولدي.. ؟ كان �سوُت �ملعلِم، ي�سِبُقنا :وطني لو �ُسِغلُت..ونحن 
نرّدُد :باخللِد عْنُه، في�سغي �إلينا ومي�سُح دمعَتُه، بارتباٍك، فن�سحُك... �هلل.. يبكي.. ون�سحُك..حتى ي�سيَق بنا.. فيهم�ُس ما بالكم ت�سحكون 
�سَغُل عنه و�أنتم �ستبكوَن..وزناِن خمتلفاِن.. وقلٌب، تقا�سَمُه جدوالن، جدوُل �ل�سرِب.. و�حلبِّ قال  غار، �سياأتي زماٌن..و�أُ �أيُّها �الأ�سقياُء �ل�سّ
�ملعلم:  من يقر�أُ �لبيَت؟ قلُت:  �أنا �أقر�أُ �لبيَت، يا �سّيدي ونه�سُت..ولكّنني، لفْرِط �ملحّبِة، �أخطاأُت يف �لّنحِو..فا�سوّد لوُن �لطبا�سرِي، و�حمّر 

لوُن �ملعّلِم، و�متالأَْت وجنتاَي بحّب �ل�سباب.. �ملحّبٌة َدْيٌن..فيا �سّيدي: �أعِطنا ندمًا بقدِر حمبِتنا،  وبيتًا من �ل�سعِر.. ال ُيخِطُئ �لقلُب فيه.."

"املعلم"

كاد املعلُم
اأن يك�نحَ ر�ش�ًل

م�سطفى جو�د

نازك �ملالئكة

قي�س �لكالبي

منى حامد

عبا�س �ل�سود�ين

مليعة عبا�س

�ل�سياب

ح�سن �لعاين نوري �لر�وييو�سف �ل�سائغ
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فل�سفة  فكانت  �أهد�فها،  يحقق  لكي  �لرتبية 
�لرتبية هي دليل �ملعلم لكن بعد 2003 �ختَّلْت 
ه �أقرت ��سرت�تيجية  هذه �لفل�سفة، �سحيح �أنَّ
ولي�ست  خطة  �ال�سرت�تيجية  لكن   ،2008

فل�سفة وال ميكن �أن تعّو�س �لفل�سفة.
ث��ال��ث  ودور  م���ن���اه���ج  ت��غ��ي��ري   

وط�ابري.. 
دْت  ُمدّر�سة مادة �لفيزياء "عينة حمزة" حدَّ
"�أول  بقولها:  �ملعلم  مكانة  تدهور  �أ�سباب 
�ختيار  يف  �ملن�سبطة  غري  �الآلية  �الأ�سباب، 
مقابلة  �إج���ر�ء  دون  �ملعلم  ُي��ع��نّي  �إذ  �ملعلم، 
ملعرفة جاهزيته لهذه �ملهمة �الإن�سانية ف�سال 
بالتعيينات،  �خل��ا���س  �مل���ايل  �ل��ف�����س��اد  ع��ن 
ب �إىل �سلك �لتعليم دخالء �أثَّرو�  وبذلك ت�سرَّ
الختيار  �آلية  ثمة  ومكانته،  �ملعلم  هيبة  يف 
�إذ يتم  �الإد�ر�ت �ملدر�سية لكنها غري مفعلة، 
�الختيار مبح�سوبية، كما �أنَّ �لقو�نني �لر�دعة 
بها،  معمول  غ��ري  �ملعلمني  م��ن  للمخالفني 
و�لو��سطات  �لر�سى  م�ساكل  تظهر  وبذلك 
ت�سريعات  وج��ود  ع��دم  عن  ناهيك  وغريها، 
حماية  ق��ان��ون  مثل  �لتعليم  ر�سانة  ت�سمن 
�مل��ع��ل��م، وت��غ��ي��ري �مل��ن��اه��ج �ل��در����س��ي��ة بنحو 
وتنقيح  تاأليف  من  �ال�ستفادة  لغر�س  متكرر 
�ملالية  �لتخ�سي�سات  وقلة  �لكتب،  وطباعة 
ل����وز�رة �ل��رتب��ي��ة ل��غ��ر���س �ل��ط��ب��اع��ة وت��وف��ري 
�لدفاتر و�لقرطا�سية، حيث �نقطعت �لدفاتر 
و�ل���دور  ���س��ن��و�ت،  ب�سع  منذ  و�لقرطا�سية 

�لثالث...
ثْت  حتدَّ طاهر  حامد  منى  �لرتبوية  �مل�سرفة 
ثم  �أوال  تربوية  ه��ي  �ملعلم  ر�سالة  بقولها: 
تهدمي  ثمة  �الأخ���رية  �ل�سنو�ت  يف  تعليمية، 
و��سح للر�سالتني، فال قو�نني حتمينا للدفاع 
ع��ن �أب�����س��ط ح��ق��وق��ن��ا، ف��ك��ل ق��و�ن��ني �ل��ع��امل 
و�الإبد�ع  �لتطور  وت�ساعده على  �ملعلم  حترتم 
من  نحن  �أي���ن  �الأف�����س��ل،  نحو  و�ال���س��ت��م��ر�ر 
�سوى  يوجد  �ليوم ال  و�لتطور؟  �الهتمام  هذ� 
�الإهمال وطو�بري من �ملر�جعات و�لتعقيد�ت 
�ملعلم  �أحيل  و�ذ�  �حلقوق  باأب�سط  للمطالبة 
للح�سول  �أك��ر  �أو  �سنة  يحتاج  �لتقاعد  �إىل 

ع���ل���ى م�����س��ت��ح��ق��ات��ه 
م����ع ���س��ع��وب��ة ب��ال��غ��ة 
معاملته،  �إك��م��ال  يف 
تركيزه،  فقد  و�ملعلم 
م���ع ر�أ����س���ه �مل�����س��و���س 
ب�����اأع�����د�د ك���ب���رية يف 
فيه  لي�س  و�ح��د  �سف 
كافية  ومقاعد  تهوية 

للمخترب�ت  غياب  وثمة  تعليمية،  وو�سائل 
�أهميتها  لها  كانت  �لتي  �ملدر�سية  و�ملكتبة 
ي�ساف  فكريا،  و�إع���د�ده  �لطالب  تثقيف  يف 
�أغلب  يف  �ل�سحية  �ملر�فق  نظافة  عدم  �إىل 
�ملد�ر�س وعدم �سالحية مياه �ل�سرب، فكيف 
على  �ملحافظة  معا  و�لطالب  للمعلم  ميكن 
�إىل  حتتاج  �ملد�ر�س  �ل�سخ�سية،  نظافتهما 
مكملة  عمليات  �سل�سلة  وهي  ومتابعة،  ترميم 

لبع�سها. 
اجلر�س والهاتف املحم�ل

�لف�سائل  مدر�سة  وم��دي��ر  �جلامعي  �ملعلم 
�البتد�ئية �ملختلطة ه�سام في�سل �ل�سامر�ئي 
وقالبا  قلبا  �ملعلم  ك��ان  بقوله:  معنا  �سارك 
�الأب  فهو  �ل��رتب��وي،  وعمله  لطالبه  متفرغا 
�لثاين يف �ملدر�سة، بل يلجاأ له �لطالب حتى 
له،  �الأم��ان  بر  ليكون  �خلا�سة  م�سكالته  يف 
�أن  ميكن  ما  كل  على  حري�سا  ك��ان  فاملعلم 
و�الجتماعي  و�لفكري  �لعلمي  م�ستو�ه  يعيق 
�أما  ر�سينة،  تعليمية  تربوية  عالقة  �سمن 
مكانة �ملعلم و�لعملية �لرتبوية �الآن فحدث وال 

ياأخذك حرج.. 
فيها  ت��ط��ول  مت�سابكة  �لتعليمية  �مل��اأ���س��اة 
�ملعلم  يقف  عندما  ترو�  �أن  لكم  �لتفا�سيل، 
تعليم  �سبابه يف  �أنهى  �لذي  مثال  �خلم�سيني 
�ل��ذي��ن  ت��الم��ي��ذه  �إىل  ينظر  وه���و  �الأج���ي���ال 
ينتظرون رن جر�س �لفر�سة �ملدر�سية بفارغ 
جهازهم  يف  ب���دوؤوه  م��ا  يكملو�  لكي  �ل�سرب 
وهم  �لكرتوين،  وتو��سل  �ألعاب  من  �ملحمول 
يتهام�سون �أمام معلمهم �لذي ال يبدو هند�مه 
من�سجمًا مع �ملو�سة �جلديدة �لتي يرونها يف 
�سائرون  م�سيبة  ف��اأي  �الفرت��سي،  عاملهم 

�إليها؟ 
منحة الطلبة واإقرار الق�انني

�ساألنا نقيب �ملعلمني عبا�س �ل�سود�ين عن دور 
�لرتبية يف  وز�رة  مع  بالتعاون  �ملعلمني  نقابة 
تفعيل قانون حماية �ملعلم وهل هو نافٌذ �الآن؟ 
�أجاب بقوله: �سعت نقابة �ملعلمني �إىل تفعيل 
ومتابعة،  بحزم   1918 ل�سنة   8 رق��م  قانون 
كالنا  �ل��رتب��ي��ة،  وز�رة  م��ع  بيننا  ف��ج��وة  وال 
�أ�سدرت  �لرتبية  وز�رة  �إق��ر�ره.  �سرورة  مع 
بعد  �لقانون  ه��ذ�  �سريان  لت�سهل  تعليمات 
�لتدري�سية،  �ملالكات  بحق  عديدة  جت��اوز�ت 
يف  كبرٌي  دوٌر  �لنيابية  �لرتبية  للجنة  وك��ان 
جهود  بعد  �أقّر  وبالفعل  �لقانون،  هذ�  تفعيل 
هذ�  تاألف  وقد  �ملعلمني،  نقابة  من  م�ستمرة 
حماية  ع��ل��ى  تن�س  م���ادة   12 م��ن  �ل��ق��ان��ون 
�ملعي�سي  بامل�ستوى  و�الهتمام  جهة  من  �ملعلم 
له من جهة �أخرى، ومنا�سدة وز�رة �ال�سكان 
للمعلم  �أر�����س  قطع  لتخ�سي�س  و�لبلديات 
و�ملدر�س و�مل�سرف �لرتبوي، وعند �سوؤ�له عن 
�ملوؤقت  ل�سنة 1970  �لعر�قية  �لدولة  د�ستور 
�لذي �ألزم �لدولة بالتعليم �ملجاين يف جميع 
عزوف  من  �الآن  هو  �أين  �لدر��سية  �ملر�حل 

�لعلمية. 
�ملا�سي  �لقرن  �سبعينيات  يف  ز�م��ل:  ويتابع 
كانت �ملدر�سة توزع )تغذية( يوميا يف �لدر�س 
غذ�ئية  وجبة  �أطيب  لتناول  نخرج  �لثالث، 
غنية.. كانت �ملدر�سة مكان علم وبيت وحديقة 
حمبة وخيال ون�سيد و�سد�قة، وكان �ملعلم �أبا 
ر�سالة.  وحامل  �سوء  ونرب��س  و�سديقا  و�أخا 
�جلاحظ  مبدر�سة  طفولتي  يف  مل�سته  ما  هذ� 

�البتد�ئية يف حملة �ملاجدية بالعمارة.
فقدان احل�شانة

عن غياب �حلماية �لتي ينبغي �أن ُتوفر للمعلم 
ث لنا �الكادميي د.هيثم �لزبيدي �أ�ستاذ  حتدَّ
قائاًل:  ب��غ��د�د  جامعة  يف  �النكليزي  �الأدب 
بالعديد  للمعلم  �الجتماعية  �ملكانة  "تقرتن 
�لعامل  مقدمتها  يف  وي��اأت��ي  �ل��ع��و�م��ل،  م��ن 
�لناحية  من  حمميا  كان  فكلما  �القت�سادي 
�القت�سادية ز�دت ح�سانته وقيمته �العتبارية 
يف حميطه �الجتماعي، و�لعك�س �أي�سا ي�سح، 
�إذ متتهن كر�مته ويقل �ساأنه فُيحط من �ساأن 

ر�سالته �لرتبوية �ذ� ما ��سطره �سظف �لعي�س 
ومهنة  تن�سجم  ال  جم���االت  يف  �ل��ع��م��ل  �إىل 
يف  �نتكا�سة  �أكرب  �لعر�ق  �سهد  وقد  �لتعليم، 
ة وللموظفني  �لقيمة �العتبارية للمعلمني خا�سّ
�لعقوبات  �إّبان  �لت�سعينيات  عقد  عاّمة مطلع 
�القت�سادية على �لعر�ق، و��ستمرت �أكر من 
ى �إىل ��سمحالل هالة �لتقدي�س  عقد، مما �أدَّ
و�الإكبار �لتي كانت حتيط باملعلم طو�ل عقود 
�ال�ستهز�ء  م��ن  بحالة  و��ستبد�لها  خ��ل��ت، 
�ل�سعبية  )�لنكات(  وترويج  �ملعلم  مبقدر�ت 
كثري  يف  �لهام�س  �إىل  �ملركز  من  دفعته  �لتي 
�أنَّ  و�مل��وؤ���س��ف  �الجتماعية،  �ل�سياقات  م��ن 
�لعر�ق �لدميقر�طي مل يرمم �لقيمة �ملعنوية 
للمعلم ومَل يعالج و�سعه �القت�سادي �ال ملاما. 

فل�شفة التعليم
�أ�ستاذ  �لع�سكري  �سالح  يحيى  كفاح  �لدكتور 
�جلامعة  يف  �لرتبية  بكلية  �لرتبية  فل�سفة 
�ملتقدم يدرك متامًا  �لعر�قية يقول: �ملجتمع 
�لقيمة �لكبرية للمعلم ولن ي�سعر �ملعلم بهذ� 

بغري  ك��اف��ة  حقوقه  ي��اأخ��ذ  �أن  دون  �لتقدير 
نق�سان، فهذ� يجعله بالفعل �حلجر �الأ�سا�س 

لبناء ح�سارة �أخالقية تتباهى بها �الأمم.
�أهمية در��سة  �إدر�ك  �إعد�د �ملعلم عرب  يجب 
جمرد  ي��ك��ون  و�أاّل  �لنقدية  �لرتبية  فل�سفة 
ملمو�سا  و�قعا  يكون  �أن  يجب  و�إمن��ا  ك��الم، 
ب��ا���س��ت��خ��د�م �مل��ف��اه��ي��م و�الأف���ك���ار وم��ع��رف��ة 
�لتغيري  و�إم��ك��ان��ي��ة  و�ل�سعف  �ل��ق��وة  ن��و�ح��ي 
�لتي  �لرتبية  كليات  �الأف�سل، وذلك دور  نحو 
�إىل  وحت��ت��اج  مكتملة  غ��ري  روؤي��ت��ه��ا  تكون  ق��د 
�لق�سور  بع�س  لعالج  �لنظر  وجهات  معاودة 
و�ل�سلبيات، ويتمّثل دور فل�سفة �لرتبية لنجاح 
�الأ�س�س  و�سع  �لتاأهيل يف  �ل��دور يف  هذ�  مثل 

و�ملبادئ �لتي ي�ستند �إليها �أي عمل تربوي. 
�حلكومة  تاأ�سي�س  منذ  �لع�سكري:  وي�سيف 
�ملعارف  وز�رة  و�سعت   1921 عام  �لعر�قية 
نظام  ت��غ��رّي  وك��ّل��م��ا  ت��رب��وي��ة  فل�سفة  �آن����ذ�ك 
�حلكومة  لتالئم  �لرتبية  فل�سفة  معه  تغرّيت 
فل�سفة  يفهم  �أن  �ملعلم  على  وكان  �جلديدة، 

ه�سام في�سل

هيثم �لزبيدي

كفاح يحيى
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وبقائهم  �البتد�ئية  �مل��د�ر���س  طلبة  �أغلب 
�أج��اب:  حماية،  �أو  ر�دع  دون  �ل�سو�رع  يف 
لي�ست  ولكن  نافذة  و�لقو�نني  "�لقر�ر�ت 
�لتعليم  بتفعيل  طالبنا  ونحن  مفّعلة  كلها 
ل�سنة   3 ق��ان��ون  طريق  ع��ن  �أي�سا  �مل��ج��اين 
2013 �لذي ين�س على تقدمي ِمنح للطلبة، 
ت�سجعهم وحتول دون تركهم �ملدر�سة وترفع 

عنهم �سيئًا من موؤونة �لعي�س.
بالعملية  �لنهو�س  يف  �لنقابة  دور  عن  �أم��ا 
�لقطاع  �ل�سود�ين: الإ�سالح  �لرتبوية فيقول 
ن��ب��د�أ  �أن  �أوال  ي��ج��ب  ع���ام  ب�سكل  �ل��رتب��وي 
�الرتقاء �جلاد بامل�ستوى �القت�سادي للمعلم 
يف  �ملعلمني  و�إدخ���ال  مالئم  �سكن  وت��وف��ري 
وبناء  �سكلية،  ال  حقيقية  تدريبية  دور�ت 
�لنق�س  و�سد  �لعاملي  �لطر�ز  على  مد�ر�س 
�لعر�ق  يحتاج  �إذ  �أع��د�ده��ا،  يف  �حلا�سل 
من  للخال�س  مدر�سة،  �ألف   20 قر�بة  �إىل  
عن  ناهيك  و�لكرفانات،  �لطينية  �ملد�ر�س 

�لدو�م �لثنائي و�لثالثي.
تربية  ع���ام  م��دي��ر  �ل��زوب��ع��ي  ف��ال��ح  ح�سني 
من  كبري�  ج��زء�  �إن  ق��ال:  �الأوىل  �لر�سافة 

�ملوؤ�س�سات  تهدمي �الأوطان يبد�أ من تخريب 
للمعلم  و�الإ�ساءة  �حرت�مها  وعدم  �لرتبوية 
�ملعلم  باإظهار  و�ل��ق��دو�ت  �ل��رم��وز  لتهدمي 
�أول��ي��اء  �أو  �ل��ط��الب  عليه  يعتدي  �أو  بائ�سا 
ي��ط��ل��ب ع�����س��ائ��ري��ا ع���ن ط��ري��ق  �أو  �الأم�����ور 
طالب  �عوجاج  قّوم  �أو  وّجه  لو  "�لكو�مة" 
وتتطور دون حفظ  �لبالد  تنه�س  ما000لن 
عليه  و�ملحافظة  و�ح��رت�م��ه  �ملعلم  مكانة 

كرمز وقدوة للجميع.
��سماعيل  قي�س  للدكتور  بال�سوؤ�ل  توجهنا 
قيمة  عن  �لكرخ  تربية  عام  مدير  �لكالبي 
�ملعلم يف �لعملية �لرتبوية حاليا مع حمورين 
�الأول  حولهما؛  ��ستف�سرنا  �أي�سا  مهمني 
و�لثاين عن  �الأهلية  �ملد�ر�س  تف�سي ظاهرة 
فكانت  �جل���دد،  �ملحا�سرين  تعيني  فر�س 
�ل��ذ�ك��رة  يف  للمعلم  �أن  ���س��ك  ال  �إج��اب��ت��ه: 
�جلمعية للمجتمع �لعر�قي مكانة مقد�سة... 
و�ملعتقد�ت  �لقيم  من  متاأتية  �ملكانة  ه��ذه 
ونتيجة  موؤخر�  لكن  �ل�سماوية...  و�ل�سر�ئع 
�ل�سلبي  �جلانب  و�سيوع  �ملحيطة  للظروف 
من �لتكنولوجيا يف و�سائل �لتو��سل، تولَّدت 

ثقافات هجينة دخيلة على جمتمعنا ف�سال 
عن �لظروف �الجتماعية و�حلروب �ملتكررة 
وع��دم  و�لتخلف  �جل��ه��ل  عنها  جن��م  �ل��ت��ي 
�الهتمام بالقطاع �لرتبوي، مما جعل ن�سبة 
يف  "متدنية"  �ملعلم  وقيمة  عالية  �جلهل 

دخله �ملادي وقيمته �الجتماعية.
�لتعليم  يخ�س  ما  يف  �أم��ا  بالقول:  ويتابع 
ويفرت�س  �ل��دول  كل  موجود يف  فهو  �الأهلي 
للعملية  مًا  ومتمِّ ومن�سجمًا  اًل  مكمِّ يكون  �أن 
�ل���رتب���وي���ة، ل��ك��ن م���ا ي��ح��دث يف �ل��ع��ر�ق 
جت��اري��ا  م��ن��ح��ًى  �أخ���ذ  �الأه��ل��ي  �لتعليم  �أن 
�ل��رتب��وي،  �ل��ه��دف  ع��ن  بعيد�  �قت�ساديا 
فكثري� ما نالحظ بيتًا يوؤجر ليكون مدر�سة، 
و�سرعان ما تف�سل وتغلق ليبقى �لطالب يف 
متاهة وحرية، ف�سال عن عدم وجود قانون 

ينظم �لعمل يف هذ� �لقطاع.
�ملجانيني:  �ملحا�سرين  عن  بالقول  ويتابع 
م��و�ق��ف  ���س��اح��ب  �مل���ج���اين  "�ملحا�سر 
�ملجانية  للمحا�سر�ت  تقدميه  يف  م�سرفة 
مديريتنا  بها  م��رت  ع�سيبة  م��و�ق��ف  يف 
فاملحا�سرون  �لرتبوية،  �ملديريات  وبقية 
ه��وؤالء  �ملنحة؛  ت�سّلمو�  �ل��ذي��ن  �ل�سابقون 
يف  با�سرنا  وق��د  لهم،  عقود  حترير  �سيتم 
من  كتاب  وردنا  وموؤخر�  بذلك،  مديريتنا 
�الأمانة �لعامة ملجل�س �لوزر�ء يق�سي بفتح 
�أي�سا،  �جل��دد  للمحا�سرين  �لتعيني  ب��اب 
فهناك  �ل�سنة،  ه��ذه  خا�س  و�سع  ثمة  �إذ 
�أم��ام  ونحن  �لتقاعد  �إىل  �ستحال  مو�ليد 
�جلديدة  و�لتعيينات  كبرية،  �سو�غر  �أزمة 
�ل�سو�غر،  ه��ذه  ت�سد  ال  ق��د   2019 ل��ع��ام 
يكون  �أن  يجب  �ملحا�سرين  تعيني  �أن  كما 
ففي  �لفعلية  �حل��اج��ة  وح�سب  م��درو���س��ا 
بع�س �ملديريات يف �جلنوب عندما فتحت 
بابا لتعيني �ملحا�سرين �جلدد دون در��سة 
دقيقة و�سلت طلبات تعيينهم �إىل 26 �ألف 
طلبات  ن�ستقبل  مديريتنا  يف  حم��ا���س��ر! 
يكون  �أن  �سرط  ولكن  �جل��دد  �ملحا�سرين 
وتدقق  له  �لفعلية  �ملدر�سة  حاجة  �سمن 

هذه �حلاجة الحقا من �ملالك.
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ب�شر الأعرجي

�رتباطًا وثيقًا  �لغ�س �ل�سناعي و�لغذ�ئي يرتبط 
�سبب  خمت�سني،  بح�سب  فهو،  �الإن�سان  ب�سحة 
موت  و�سائل  �أحد  هو  بل  �سحته،  النهيار  رئي�س 
�ملقّلدة  �مل��ارك��ات  �أك��ر  فما  �مل��ج��اين،  �الإن�����س��ان 
�لتي  �ملنتجات  �أك��ر  وم��ا  �ملحلية،  �الأ���س��و�ق  يف 
ي�ستهلكها �لعر�قيون، وقد مت غ�سها مبو�د منتهية 
�أو  للمو��سفات  مطابقة  غ��ري  �أو  �ل�سالحية 
�ال�ستهالك �لب�سري بعبو�ت و�أكيا�س حتمل ذ�ت 
�سالحية  مب��دة  �أو  �ملعروفة،  �لتجارية  �لعالمة 
�سموم  د�خلها  يف  �مل��وج��ود  لكن  �الأم���د،  طويلة 
�أو  خا�س(  )عر�س  م�سمى  حتت  �الأبرياء  تقتل 
�لدخل  �أ�سحاب  عليها  يتهافت  )تخفي�سات( 
مو�د  ��ستهالك  مع  م�سائبهم  لتزد�د  �ملحدود 

غذ�ئية مغ�سو�سة.
�شع�بة التفريق

مت  )دي��ت��ول(  ومنها  ��م��ات،  �مل��ع��قِّ ع��ب��و�ت  بع�س 
بكرة  �سر�ئه  على  �أقبلو�  �ملو�طنني  الأن  غ�سه، 
هذه �الأيام، مع حاجتهم ملو�جهة فريو�س كورونا 
تد�ول  يتم  �لتي  �الأماكن  و�أك��ر  �ملعقمة،  باملو�د 
�ملناطق  �أ�سو�ق  هي  فيها  �ملغ�سو�س  �ملنتوج  هذ� 
�ل�سعبية �أو �ل�سورجة، �إذ يختلط على �مل�ستهلكني 

�لتفريق بني �الأ�سلي و�ملقلَّد.
�الأك��ر  لكن  للغ�س،  م�ستحدثة  �أن���و�ع  مات  �ملعقِّ
���س��ن��و�ت ه���ي م��ن��ت��ج��ات �حلليب  ت�����د�واًل م��ن��ذ 
و�ل�ساي و�لرز وجب�س �الأطفال و�أنو�ع �لب�سكويت 
يوميًا،  ت�ستهلك  غذ�ئية  م��و�د  وهي  و�لع�سائر، 
فاأي خطر يحوم حول �سحة �ملو�طنني، وال �سيما 

ة و�لت�سمم  �إذ� ما علمنا �أن �سبب �الأمر��س �ملعويَّ
وبع�س حاالت �ملوت هو نتيجة لتناول مو�د غذ�ئية 

مغ�سو�سة وغري خا�سعة للرقابة �ل�سحية.
متابعات �شحية

�ل�سحة  وز�رة  يف  �ل�سحية  �لرقابة  ق�سم  مدير 
حتدث ل�"�ل�سبكة د.رع����������د �ل���ط���ائ���ي 

ع��ن  د�ئ���رت���ه �لعر�قية"  دور 
يف ر���س��د ح��االت 
�ل��غ�����س وك��ي��ف��ي��ة 
�ل����ت����ع����ام����ل م��ع 

�ل�سلبية  �حل���االت 
"لدينا  وق��ال:  �ل�سوق،  يف 

ق������اع������دة ر����س���ي���ن���ة 
�لتجارية  بالعالمات 
�مل����ت����د�ول����ة، و�أي�����ة 
ع����الم����ة ت�����س��ب��ط 
بها،  �إع��الم��ن��ا  يتم 
�سعبة  �إىل  وحُت����ّول 

�ملعامل �لتابعة لق�سم 
�ل�سحية،  �ل��رق��اب��ة 
�لغ�س  وح��دة  �أن  كما 
�ل����غ����ذ�ئ����ي م��ن��ح��ت 
�الأه���م���ي���ة �ل��ق�����س��وى 

م��ت��اب��ع��ة  يف  ل��ع��م��ل��ه��ا 
ومنع  �ل�����س��ام  �ل��غ��ذ�ء 

تد�وله".
�ساألنا د.�لطائي: ملاذ� 

وكيف  �لنفو�س،  �سعاف  �أو  �لتجار  بع�س  يغ�س 
�ملغ�سو�سة  �لتجارية  �لعالمات  على  ت�ستدلون 
�لربح  الأغر��س  هو  "�لغ�س  فاأجاب:  و�أماكنها، 
�ل�سريع �أو تعوي�س �خل�سارة، هناك مو�د غذ�ئية 
�ل�سروط  فيها  تتوفر  ال  �أو  �ل�سالحية  منتهية 
�أمد فرتة  تغيري  يتم غ�سها من خالل  �ل�سحية، 
ملاركات  وعلب  �أكيا�س  يف  تعبئتها  �أو  �ل�سالحية 
ال  �مل�ستهلك  �أن  و�مل�سيبة  م�سهورة،  متد�ولة 

يعرف �لفرق بني �ملادتني". 
عن  �ملغ�سو�سة  �مل���و�د  على  "ن�ستدل  و�أ���س��اف: 
�لتجار  �و  �ل�ساندة  �جلهات  مع  �لتعاون  طريق 
باأماكن  �الأع��رف  فهم  ب�ساعتهم،  ُقلدت  �لذين 
نوعية  �أحد جتار  �أيام  ت�سويقها، وقد ح�سر قبل 
�ساي معروفة، و�أح�سر �لعبوة �الأ�سلية و�ملقلَّدة، 
�لتي  �لقو�طع  يف  �لتنفيذية  �لفرق  توجيه  فتم 
ر���س��د ف��ي��ه��ا �ل�����س��اي �مل��ق��لَّ��د، وح��ج��زت �مل���ادة 
�ملغ�سو�سة لتنفيذ �الإجر�ء�ت �لقانونية بالتن�سيق 

مع جهاز �الأمن �لوطني.
على  م��وج��ود  �ل��غ��ذ�ئ��ي  "�لغ�س  ب��ال��ق��ول:  وت��اب��ع 
م�ستوى �لعامل، فتخّيل �أن �ل�سني تنتج نوعًا من 
�إىل  ره  وت�سدِّ �لبال�ستك،  �الأ�سا�س  ومادته  �لرز 
�لهند حيث يخلط مع �أنو�ع �أخرى، وتباع كميات 
هندي  رز  �أن��ه  �أ�سا�س  على  �ل���دول  لبع�س  منه 

فاخر".

املنافذ احلدودية
�خلوف لي�س من �ملو�د �لغذ�ئية �مل�ستوردة فقط، 
عملية  يف  تدخل  �لتي  و�الأكيا�س  �لعبو�ت  من  بل 
لال�ستهالك  ت�سلح  ال  ق��د  حملية  م���و�د  تعبئة 

�لب�سري.
ل�  حت��دث  �حل��دودي��ة  �ملنافذ  هيئة  يف   م�سدر 
و�أكيا�س  عبو�ت  �سبط  عن  �لعر�قية"  "�ل�سبكة 
�ل��ع��ر�ق  �إىل  ُه���ّرب���ْت  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  ل��ل��م��و�د  تغليف 

وت�ستخدم يف تعليب �ملو�د �لغذ�ئية �ملغ�سو�سة.
عن  �لك�سف  عدم  ف�سل  �لذي  �مل�سدر،  �أ�ساف 
الإدخ��ال  حالة  من  �أك��ر  �سبط  "مت  �أن��ه  ��سمه، 
�ل�سالجمة  منافذ  يف  �لبالد  �إىل  �لعبو�ت  تلك 
�مل��و�د  لتعليب  ت�ستخدم  وجميعها  وط��ري��ب��ي��ل، 
�لغذ�ئية، وتنتج تلك �ملو�د وتطبع خارج �حلدود 

لتعّباأ مبو�د مغ�سو�سة يف �لعر�ق".
�حلدودية  �ملنافذ  هيئة  باإجر�ء�ت  يتعلق  ما  ويف 
�ل��ع��ر�ق  "تدخل  ت��ل��ك �مل����و�د ق���ال:  مل��ن��ع دخ���ول 
خم��ت��ل��ف �مل����و�د �مل��ه��رب��ة ب����دءً� م��ن �مل��خ��در�ت 
و�ل�سيار�ت وحتى معامل �الألبان �ملخالفة للقانون 
�الأكرب  لكن �خلطر  �الأخ��رى،  �مل��و�د  و�لكثري من 
�لغذ�ئية،  �مل��و�د  لتعبئة  �مل�ستخدمة  �مل��و�د  هي 
خا�سعة  غ��ري  مل��و�د  غ��الف��ًا  �ستكون  حتمًا  الأن��ه��ا 
خمتلف  �ست�سبب  �أن��ه��ا  �أي  �ل�سحية،  للرقابة 
حاالت  نتابع  نحن  للمو�طن..  �ملميتة  �الأمر��س 
ن�سّكل  كما  ون�سادرها  كهذه 
�ملعنية  �ل��دو�ئ��ر  م��ن  جل��ان��ًا 
�ملحددة  �ملو�قع  يف  الإتالفها 

لالإتالف".
غ�س الطباعة

�لتحقيق قبل  �أيام، �سدقت حمكمة 
رئا�سة  يف  �لنز�هة  بق�سايا  �ملخت�سة 
����س��ت��ئ��ن��اف ن��ي��ن��وى �الحت���ادي���ة 
جرمية  ع��ن  متهمًا   12 �أق���و�ل 
�سالح  غري  فا�سد  �أرز  تعبئة 
ل��ال���س��ت��ه��الك �ل��ب�����س��ري. 
وذك����ر �مل���رك���ز �الإع���الم���ي 
�الأعلى،  �لق�ساء  ملجل�س 
عليه  �ط��ل��ع��ت  ب��ي��ان  يف 
�أن  "�ل�سبكة �لعر�قية"، 
�أمام  �عرتفو�  "�ملتهمني 

ُمهربة  �أكيا�س  يف  �الأرز  بتعبئة  �لتحقيق  قا�سي 
وبيعه على �أنه من منا�سئ وماركات عاملية". 

�أخ��رى،  فر�سيات  �أم��ام  �لباب  يفتح  �الأم��ر  هذ� 
�لعر�ق  يف  يتم  ال  و�لعبو�ت  �الأكيا�س  تقليد  ب��اأن 
ويهّرب  �خل��ارج  يف  وينتج  يطبع  �إمن��ا  فح�سب، 
�إنه ال يوجد يف بع�س  �إىل �لبالد، بل لنقل �أي�سًا 
و�سعه  فيتم  �ملحلي،  �ملنتج  على  �إقبال  �الأحيان 
�أ�سماء ماركات عربية  و�أكيا�س حتمل  يف عبو�ت 
�أجنبية لي�سبح مقبواًل ويجري ��ستهالكه من  �أو 

�ملو�طنني.
�ملطابع  �إح���دى  �ساحب  �أك��ده��ا  �ملالحظة  ه��ذه 
بربوتي،  حميي  عماد  و��سمه  �ملتنبي  �سارع  يف 
طباعتها  تتم  �لتجارية  �لعالمات  "بع�س  قائاًل: 
يتم  �إذ  �لبتاويني،  يف بغد�د، وال�سيما يف منطقة 
مكتوب  بابها  على  الفتة  وو�سع  �ملطبعة  �إغ��الق 
عليها )معرو�سة للبيع( الإيهام �جلهات �لرقابية 
�حلقيقة  يف  ه��ي  فيما  تعمل،  وال  مغلقة  باأنها 
�أكيا�س  لطباعة  �لق�سوى  بطاقتها  �سرً�  تعمل 
�ملمكنة  بال�سرعة  مزورة  غذ�ئية  ملنتجات  وعلب 
�ملخت�سة".  �الأمنية  �جلهات  متابعة  من  خوفًا 
نوعية  �الأحيان ي�سعب على  بع�س  "يف  و�أ�ساف: 
عبو�ت  �إن��ت��اج  معامل  �أو  �ملحلية  �لطبع  مكائن 
طباعتها  تتم  ل��ذ�  معينة،  ماركة  تقليد  حم��ددة 
و�إنتاجها خارج �لعر�ق وتدخل �لبالد عن طريق 

�لتهريب".
�سيء،  كل  �سمل  "�لتزوير  بالقول:  بربوتي  وتابع 
تخيل �أنه توجد يف �سارع �ملتنبي ن�سخ من �لقر�آن 
�ملو�طنني  الأن  طبعها،  مكان  تزوير  مت  �لكرمي 
�إح��دى  يف  مطبوعة  ن�سخ  �م��ت��الك  يف�سلون  ال 
�إىل دولة  تزوير موقع طبعها  فيتم  دول �جل��و�ر، 
�حل��دود،  �أبعد  �إىل  �لغ�س  و�سل  هكذ�  �أخ���رى.. 
فما بالك بغ�س عبو�ت �ملو�د �لغذ�ئية �لتي حتمل 

�أنو�ع �ل�سموم �لقاتلة".

مة، واأغلب امل�ج�د منها حاليًا  مع اأزمة ك�رونا، ظهرت احلاجة اإىل امل�اد املعقِّ
بحاجة اإىل تعقيم!، ل�شبب مهم، ه� اأن تلك العب�ات مت غ�شها مب�اد ال ت�شلح 
للتعقيم، فكيف احلال بغ�س امل�اد الغذائية بعلب واأكيا�س ذات ماركات مقلدة؟

ج�شٌع عابر للحدود وعالمات جتارية مزيفة

م�شائد قتل بدم بارد
الغ�س ال�شناعي والغذائي..

ت��ح��ق��ي��ق��ات

رعد �لطائي
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ور�سا �خلياط  "عيوّنه تربي يغايل تنتظر �ساعي 
يا  �أن��ت  "يا  قباين  ن��ز�ر  خاطبه  وم��ن  �لربيد"، 
�أين  خطاب؟  من  هل  �لربيد..ببابنا،  �ساعي 
�سر�ب"،  يف   .. �سر�ٌب  عنو�ين؟  �أين  �حلقيبة؟ 
"�ساعي  لوحاته  �أج��م��ل  يف  خ��وج  ف��ان  ور�سمه 
�خل�سب  على  �لنقا�س  �إبر�هيم  ونحته  �لربيد" 
حممد  "ر�سا  �ل��ع��ر�ق  يف  ب��ري��د  �ساعي  الأق���دم 
علي �لقباين"، و�لنحت موجود حاليًا يف متحف 
لندن.. �أين هو �الآن؟ ومالذي قدمته �لتكنولوجيا 
له �أو �خذته منه؟ �أين �لكود �لربيدي �لذي كان 
يف �أوجه يف �ل�سبعينات �أ�سوة ببلد�ن �لعامل، �أين 
و�الأزق��ة  وبيوتنا  وحمالتنا  ل�سو�رعنا  �لرتقيم 
ت�سل  �لتي  �مللفوفة  �ل�سحف  نظام  �أي��ن  �الآن؟ 
نطرحها  �أ�سئلة  طريقه؟  عن  و�لدو�ئر  للبيوت 

�سمن �الآتي.
ن�شاأة وتتابع بريدي

�ل��ه��ده��د ه��و �أق����دم ���س��اع��ي ب��ري��د ي��ر���س��ل �إىل 
ومن  �سليمان،  �لنبي  قبل  م��ن  بلقي�س  �مللكة 
ث��م ط��ي��ور �حل��م��ام �ل��ز�ج��ل، ل��ي��اأت��ي بعد ذلك 
�حل�سار�ت  منذ  و�أهميته  �لربيد  �ساعي  دور 
و�الآ���س��وري��ون  و�الإغ���ري���ق  "�لفر�عنة  �ل��ق��دمي��ة 

و�ليابان و�ل�سني و�لفر�س"، وكان ي�سمى قدميًا 
معّينة  مل�سافة  �لر�سالة  يحمل  فهو  ب�"�لعّد�ء"، 
برً� ليت�سلم منه عّد�ء �آخر وهكذ�.. حيث �لنظم 

�لربيدية �خلا�سة بامللوك و�لكهنة  .
يف �ل��وث��ائ��ق �ل��ت��اري��خ��ي��ة، يف �ل��ع�����س��ر �الأم���وي 
ك�ساعي  �الآن  نعرفه  كما  بد�يته  كانت  حتديدً�، 
بريد، حيث مت و�سع مر�سوم للحدود و�مل�سافات 
�لربيد.  �ساعي  مهمة  لت�سهيل  �لطرق  و�أ�سماء 
مدربة  خيول  على  يتنقلون  �لربيد  �سعاة  وك��ان 
مل�سافات طويلة تعرف ب�"�مليل �لربيدي" كما يف 
ولعبة  �حلايل  وقتنا  يف  و�مليد�ن  �ل�ساحة  �ألعاب 
�لربيد �أربعة يف �أربعمئة مرت "�لتتابع �لربيدي" 

�لتي �أخذت منها .
"روالند  �ل��ع��امل ك���ان  ب��ري��د يف  ���س��اع��ي  و�أق����دم 
هيل"، �لذي كان ر�سامًا وخمرتعًا وكاتبًا بارعًا، 
وكانت له �أفكار مهمة يف تطوير و�إ�سالح �لربيد 
و�ل�سعوبات.  �لعر�قيل  كل  رغ��م  بريطانيا  يف 
)ر�سا  �لعر�ق  بريد يف  �ساعي  �أقدم  �إىل  وعودة 
�عتز�زه  يذكر  فهو   ،  1941 مو�ليد  �لقباين( 
:"خالل  بقوله  �لربيدية  �ملهنية  ورحلته  بعمله 
�لكثري  على  تعرفت  �لر�سائل  ت��وزي��ع  يف  عملي 
و�الأدبية  �ل�سيا�سية  و�ل�سخ�سيات  �ل��وزر�ء  من 
و�لفنية، مثل علي �لوردي وح�سني علي حمفوظ 
عز  ويو�سف  �ل�سبيبي  ور�سا  ج��و�د  وم�سطفى 
�لفنون  معهد  �أ���س��ات��ذة  م��ن  و�ل��ف��ن��ان��ني  �ل��دي��ن 
�جلميلة يف منطقة �لك�سرة و�لطالب مثل ح�سام 
�جللبي وناجي �لر�وي وحامد �الأطرقجي وحميد 
كانت  كما  عو�د،  وكرمي  �لق�سب  و�سالح  �ملحل 
عالقاتي مع �لنا�س عالقة حمبة و�إعجاب، لذلك 

�أنا �أحب عملي".
الربيد وثيقة ب�جه 

التكن�ل�جيا 
�أم  �حلد�ثة متامًا  �لتقليدي.. هل حمته  �لربيد 
وحمليًا؟  عامليًا  لليوم  �أبقته  ميز�ت  له  ماز�لت 
يذكر  يو�سف  عبا�س  يو�سف  و�مل��خ��رج  �لكاتب 
موجود  �لتقليدي  �لربيد  بقوله:  كوثيقة  �أهميته 
�لعاطفي،  �لتاأثري  منها  عديدة،  الأ�سباب  وبقوة 
و�ملرئي،   �مللمو�س  �لربيد  �إىل  متيل  فال�سعوب 
فهو يحفز �لعاطفة و�الحرت�م و�لتقدير، وكذلك 
قيمة  على  حتافظ  ماز�لت  �ملتقدمة  �ملجتمعات 

post man شاعي الربيد�
بقيافته وزّيه وقبعته التي 
حتميه من احلرارة واملطر 
عرب الف�ش�ل وه� يتنقل 
بدراجته حاماًل يف حقيبته 
اأمانة قل�ب وم�شاعر 
واأخبار وم�شائر اأنا�س 
تنتظره، الذي تغنت به 
فريوز "يا مر�شال املرا�شيل 
عل ال�شيعة القريبة خذيل 
بدربك هلمنديل واعطيه 
حلبيبي"، 

 

غ���ّي���ب���ت ���ش��ع��اة 
الربيد

التكن�ل�جيا
اأح�������د ي����ن����ت����ظ����ره����م  ي�����ع�����د  مل 

عبد �حل�سني لطيف

و�ثق حممد غالب

رجاء ال�شجري
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عبد احلليم الرهيمي

ا�شتذكار
القان�ن والعرف واأب� �شليم

وال  متقاعد  كهل  رجل  وهو  منطقته،  �أه��ايل  عند  بة  حمبَّ �سخ�سية  �سليم  �أب��و  كان 
يعمل، والأنَّه ال يرغب بق�ساء �أوقات فر�غه مع زمالئه يف )مقهى �لطرف( الحت�ساء 
يف  �ملقاهي  �د  روَّ كعادة  و�لدنيا(  �لدين  )�أمور  يف  و�حلديث  �لدومينو  ولعب  �ل�ساي 
�خلم�سينيات و�ل�ستينيات، ورمّبا �إىل �الآن، فقد �ختار بداًل عن ذلك �أن يجل�س على 
)تنكة( وهو يلب�س �لعباءة و�لعقال و�لي�سماغ ويختار )ر�أ�س �لدربونة( �لتي يقع فيها 
منزله وينظر بابت�سامة �أو بوجه مكفهر �إىل �ملارة ح�سب مز�جه �ليومي، وكان عدٌد 
م، �أنت لي�س جتل�س هنا �أبو �سليم )وتباوع على  من �أبناء �حلي ي�ساألونه بجدية �أو تهكُّ
ب�سوؤ�ل  �سائليه  على  يرّد  ويزعجه  عليه  يتكّرر  �ل�سوؤ�ل  هذ�  والأنَّ  و�جل��اي؟(  �لر�يح 
�الإعد�دية  �أنهى  قد  �سليم  �بنه  كان  �آنذ�ك  ؟  تباوع  لي�س  يكول  قانون  �كو  م�ساد هو 
�لقانون  كلية  �إىل  باالنت�ساب  و�أقنعه  عليه  فاقرتح  �الآد�ب  كلية  يف  �لت�سجيل  ويرغب 
وكانت ت�سّمى �آنذ�ك بكلية �حلقوق، وحني �ساأل �سليم �أباه عن �سبب حما�سه وت�سجيعه 
و�أريدك  تطبيقها  و�حرتم  �لقو�نني  �أحّب  الأيّن  �أجابه  �لقانون  كلية  �لدر��سة يف  على 
تكون مثلي - ولكن بعد �أن تدر�س باجلامعة - وبعد �نت�ساب �سليم للكلية ومّرت مّدة 
يجل�س  ويجّرم من  قانون مينع  يوجد  �بني هل  �أبوه  �ساأله  فيها؛  دو�مه  ق�سرية على 
على قارعة �لطريق وينظر با�ستمر�ر �إىل �ملاّرة، �أجابه ال �أعرف، و�سوف �أ�ساأل �أحد 
�أ�ستاذتي �لذي �أو�سح له فعاًل ما �لتب�س عليه وعلى و�لده بالقول: كال، ال توجد قو�نني 
مبثابة  وتكون  و�ملجتمع  �لنا�س  عليها  يتعارف  وتقاليد  �أعر�ف  توجد  �إمّنا  �سيء  لكّل 
تكملة للقو�نني ولذلك لي�س من قانون مينع من )يباوع( على �لنا�س وهو جال�س على 
قارعة �لطرق، �إمّنا هناك �أعر�ف وتقاليد ال ت�سمح له مبثل ذلك حيث �إن جلو�سًا كهذ� 
ة �لن�ساء و�لفتيات وحتى �لرجال �لذين يحملون ت�سوقًا ال يرغبون  يحرج �ملارة، خا�سّ
باأن يعرف �الآخرون به.. ويبدو �أن �أبا �سليم �قتنع مبا قال ولده و�أ�سبح يق�سي �أوقات 
فر�غه مبقهى �لطرف، بعد �أن علم �أن ثمة تقاليد و�أعر�فًا جيدة مكّملة للقو�نني ال 

بّد لالإن�سان �الأخذ بها ؟!
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�إذ  �الق��ت�����س��ادي،  �جل��ان��ب  �أي  و�ل��ف��رد،  �لعمل 
وظائف  نهاية  يعني  �لتقليدي  �لربيد  �إنهاء  �أن 

ع���دة ل�����س��ي��د�ت ورج����ال �أ���س��ح��اب 
ع���و�ئ���ل، وه����ذ� ب��ع��ي��د ع���ن �ل����دول 
�الأم���ن  ه���و  �ل��ع��م��ل  الأن  �مل��ت��ق��دم��ة 
�الج��ت��م��اع��ي. م���ن ن��اح��ي��ة �أخ���رى 
ف���اإن �جل��ان��ب �الق��ت�����س��ادي ل��ل��دول 
�لتي  �لربيدية  �لطو�بع  طريق  عن 
حتقق  �لتقليدية  للر�سائل  ت�ستخدم 
و�أ�سهر  و�أغلب  ج��دً�،  جيدة  �أرباحًا 
�لربيد  حتتاج  �لعامل  يف  �ل�سركات 
�لعميل  �إىل  ب�ساعتها  ل��ت��و���س��ي��ل 
�الإمي��ي��ل  والدة  وب��ع��د  �ل���زب���ون.  �أو 

وترك  بالتو��سل  �لعامل  بد�أ  و�لياهو  و�لهومتيل 
�لفي�سبوك  �إىل  �لتطور  وو�سل  �لتقليدي  �لربيد 
تطبيقات  من  وغريها  �سات  و�سناب  و�أن�ستغر�م 
هي  �أنتجتها  �لتي  �ل�سلبيات  لكن  �إلكرتونية. 
�ل�سرية،  �ملعلومات  تد�ول  وكذلك  �لفايرو�سات، 
معلوماته  ح��ول  للفرد  خ�سو�سية  الت��وج��د  �أي 
�ل�سرية. على �سبيل �ملثال في�سبوك وفايرب و�إميو 
لالأ�سخا�س  �ل��دول  مر�قبة  على  مو�فق  �جلميع 
ويعطون معلومات �أي فرد �إىل �أية د�ئرة �أو دولة، 
و�الأخ��الق  �ل�سخ�سية  �خل�سو�سية  �سد  وه��ذ� 
�لكبرية  �ل�سركات  فر�ست  هنا  من  �ملجتمعية. 
�لتقليدي  �لربيد  طريق  عن  �ملعلومات  ت��د�ول 
م�سروع  �أو  ل�سخ�س  �الأ�سلية  �الأور�ق  طلب  مثل 
تكون  �أن  يجب  وغريها  در��سة  �أو  عمل  فكرة  �أو 
عن طريق �لربيد �لتقليدي فقط الأنه �أقل عر�سة 
�لقر��سنة  خطر  عن  وبعيد  و�لتالعب  للتزوير 

وتد�ول �ملعلومات.
حميمية املرا�شلة 

��ة غ�����س��ق ف��ا���س��ل ك��ان��ت لها  �ل��ط��ب��ي��ب��ة �ل��ق��ا���سّ
تقول:  �لتو��سل  جمالية  عن  وحنني  ذك��ري��ات 
مع  وترفيه  معرفة  و�سيلة  �ملر��سلة  "كانت 
خمتلف �الأ�سخا�س عرب �لعامل �إ�سافة الأهميتها 
وحاجتها �الأخرى للتو��سل بني �لعامل، فقد كنت 
�ملر��سلة  ن��ادي  ع��دة،  ه��و�ة  �أندية  يف  م�سرتكة 
و�لهو�يات  �لق�س�س  نتبادل  كنا  مثاًل،  لل�سالم 
و�لكارتات و�لر�سومات �أو عن طريق �مل�ساركة يف 
�مل�سابقات �لق�س�سية، وكانت هناك لهفة عند 

لت�سّلمها  �جلامعة  بريد  ملكتب  وذهابي  ترقبي 
دومًا".

الرتميز الربيدي 
�لربيدي  �لكود  فقد�ن  عن  ��ستف�سارنا  ول��دى 
�ملعتمد يف كل دول �لعامل، �إال نحن، كانت �إجابة 
غالب:  حممد  و�ث��ق  �ل��ربي��دي��ة  �ل�����س��وؤون  مدير 
للتعاقد  �الأخ��رية  �خلطو�ت  يف  حاليًا  "نحن 
كود،  �لبو�سرت  م�سروع  لتنفيذ  عاملية  �سركة  مع 
�لرتميز �لربيدي، �إذ �أن كل مرت مربع يف �لعر�ق 
يعاين من  لن  �لربيدي  له كود، فاملوزع  �سيكون 
�لعنو�ن الأنه �سريتبط ب� "�جليبي �أ�س" ويو�سله 
�لكبرية  للفائدة  و�إ���س��اف��ة  �مل��وق��ع.  �إىل  مت��ام��ًا 
�ل���وز�ر�ت  ف��اإن  �مل��و�ط��ن  عليها  �سيح�سل  �لتي 
�أي�سًا  منه  �ست�ستفيد  �حلكومية  و�ملوؤ�س�سات 
ومعاناتها  وغريه  �مليد�ين  بامل�سح  تقوم  عندما 
يف عدم دقة �لعناوين �لبد�ئية غري �ملرقمة �لتي 
�إال عن طريق �لكود. �الآن وبعد �لكثري  لن حتل 
من �لتطور�ت وكرة �الأحياء و�لبيوت و�ل�سو�رع 
هي  �لتي  و�لع�سو�ئية  �ملرخ�سة  غري  و�ملحالت 
يف تز�يد م�ستمر فاإن �خلارطة ركيكة جدً�، وقد 

على  للح�سول  بغد�د  باأمانة  باال�ستعانة  قمنا 
خر�ئط للو�سول قدر �الإمكان للدقة يف �لو�سول 
لالأرقام وتنظيمها، ولكن وجدناها هي �الأخرى 
�لع�سو�ئيات  ب�سبب  �مل�سكلة  نف�س  م��ن  تعاين 

و�ملحالت �جلديدة غري �لثابتة.
ع�دة ثقة

�لدولية  �لعالقات  مدير  لطيف،  �حل�سني  عبد 
��ستعادة  �أهمية  على  �أكد  �ل�ساحلية،  بريد  يف 
�سمن  �لتطور  ومو�كبة  �الآت��ي،  يف  �ملو�طن  ثقة 
�لعمليات  لتنظيم  وتعاقد�ت مع �سركات  خطط 
�لربيدية كافة، كاإ�سد�ر جو�ز�ت �ل�سفر وغريها 
�ملو�طن  تهم  �لتي  و�خل��دم��ات  �ملعامالت  م��ن 
وتعود بالفائدة عليه، ومو�كبة �حلد�ثة �لربيدية 

�لعاملية و��ستخد�مها ل�ساحلنا.
فهل يا ترى �ستتبدد مناجاة بلند �حليدري وهو 

يت�ساءل :
�لدنيا  �أن��ا عن  تريد… ؟  م��اذ�  �لربيد  �ساعي 
مبناأى بعيد.... ال �سك فما من جديد ......وعٌد 
مع �لدرب ويا طاملا جاء بك �لدرب وماذ� نريد 

… ؟

يو�سف عبا�س

�قدم �ساعي بريد يف �لعر�ق

�شاأل �شليم اأباه عن �شبب حما�شه وت�شجيعه 
على الدرا�شة يف كلية القان�ن اأجابه لأيّن 
اأحّب الق�انني واحرتم تطبيقها واأريدك 

تك�ن مثلي.



ال يخفى على اأحد انت�شار 
ال�شيارات املرقمة �شمن 

حمافظات االإقليم )اأربيل، 
ده�ك، �شليمانية( يف اأغلب 

املحافظات العراقية االأخرى. 
�ش�ق هذه ال�شيارات ما تزال 

رائجة على الرغم من حتمل 
الزب�ن م�شقة ال�شفر اإىل 

االإقليم، ف�شاًل عن تكاليف 
الرحلة واالإقامة واحتماالت 
عدم ت�شجيل ال�شيارة با�شمه 

واالكتفاء بح�ش�له على وكالة 
خا�شة اأو عامة. االأ�شباب 

على ما يبدو تكمن يف الفارق 
باالأ�شعار ل�شالح �شيارات 

املحافظات ال�شمالية، بح�شب 
الزبائن والتجار.

 

 

اأ�شرار اإقبال امل�اطنني على 
�شراء ال�شيارات "ال�شمالية" 
ومعاجلات نقل امللكية 

حتقيق / �شحى جميد �شعيد

و�لتقت  �لق�سية  ه��ذه  تابعت  �ل�سبكة"  "جملة 
�ملعنيني بها من م�سوؤولني وجتار ومو�طنني. 

اأقل �شعرًا واأكرث نظافة
عبد�لو�حد هركي، مدير مبيعات �سابق يف �إحدى 
�إن  يقول:  عامًا،   45 �ل�سيار�ت-  جت��ارة  �سركات 
�الإقليم  حمافظات  لوحات  حتمل  �لتي  �ل�سيار�ت 
تكون �أقل �سعرً� بالقيا�س �إىل نظري�تها �لتي حتمل 
لوحات �ملحافظات �الأخرى، وي�سري �إىل �أنها �أكر 
نظافة من ناحية هيكل �ل�سيارة وحمركها. ويوؤكد 
قيا�سًا  �أقل  �الإقليم  يف  �ل�سيارة  جمرك  �أن  هركي 
�أن تكاليف و�سول  �ل�سابق. ويو�سح  �إىل بغد�د يف 
تكلفتها  من  بكثري  �أق��ل  هي  �أرب��ي��ل  �إىل  �ل�سيارة 
لهذه  ونظرً�  �لب�سرة.  مو�نئ  من  تدخل  عندما 
�سيار�ت  على  �الإقبال  ز�د  و�سفه،  وفق  �الأ�سباب، 
كان  فيها  عمل  �لتي  �ل�سركة  �إن  وقال  كرد�ستان. 
لها فرع يف بغد�د و�آخر يف �أربيل، ومع ذلك ياأتي 
�ملو�طنون من بغد�د �إىل �أربيل ل�سر�ء ذ�ت �ل�سيارة 
ن��ظ��رً� ل��ف��ارق �الأ���س��ع��ار. مل ي��خ��ِف ه��رك��ي وج��ود 
م�سكالت ر�فقت �لبيع �أبرزها م�سكلة عدم متليك 
�إن  ويقول  �الإقليم.  خارج  من  للمو�طنني  �ل�سيارة 
�إىل  �مل�سرتي  تدفع  كانت  �مل�سكلة  ه��ذه  معاجلة 
با�سم مو�طن من �القليم مقابل  �ل�سيارة  ت�سجيل 
�أو  خا�سة  وكالة  على  يح�سل  ثم  له،  يدفعه  مبلغ 

عامة ل�سمان �حلقوق. 
تتعلق  �إىل وج���ود ح��ال��ة وح��ادث��ة  و�أ���س��ار ه��رك��ي 
مو�طن  بوفاة  متثلت  �أي�سًا  �مللكية  نقل  مب�سكالت 
كردي كان قد �أعطى وكالة ملو�طن ��سرتى �سيارة 
�إىل  �ل�سيارة  ملكية  حت��ول��ت  وب��وف��ات��ه  �سمالية، 
�لورثة، و�سار حائزها �لذي ��سرت�ها عاجزً� فعليًا 

عن �لو�سول �إىل �لورثة لتثبيت حقه يف �سيارته.
مع�قات غياب الكفيل

م�سكالت  منذ عام 2010 هناك  �أنه  يوؤكد هركي 
م��دي��رً�  يعمل  ك��ان  �أي���ام  ح��دث��ت  وح���االت غريبة 
مبيعاتهم  �أن  �سيما  وال  بال�سركة،  �لعر�س  ل�سالة 
من  �ملو�طنني  على  �ملئة  يف  �سبعني  بن�سبة  تعتمد 
�مل�سكالت  �أغلب  �أن  �إىل  وي�سري  �الإقليم،  خ��ارج 
ما  �ل�سركة  مع  ولي�ست  �مللكية  بنقل  تتعلق  كانت 
با�سم  �ل�سيارة  ت�سجيل  �إىل  قوله،  ح�سب  دفعهم، 
لتاليف  �مل�سرتي  �إىل  منها  وكالة  و�إ�سد�ر  �ل�سركة 

ق�سايا نقل �مللكية. 

يو�سف فار�س، ��سرتى �سيارة نوع مر�سيد�س عام 
حتمل  بلوحة  ومرقمة  �أرب��ي��ل  من  وع�سرة  �ألفني 
ملكيتها  نقل  من  يتمكن  مل  لكنه  �ملحافظة،  ��سم 
�أهل  من  كفيل  وج��ود  لعدم  حينها  يف  ��سمه  على 
�سروط  �أحد  �الأمر  هذ�  كان  �إذ  يكفله،  �ملحافظة 
خارج  من  مو�طن  �أي  با�سم  �ملركبة  ملكية  نقل 
�الإقليم، ما دفعه �إىل �الكتفاء بح�سوله على وكالة 
عامة.  رغم ذلك يوؤكد �أن �ل�سيارة تبقى مرغوبه 
و�سعرها �أقل من م�سابهة لها حتمل لوحات بغد�د، 
بال�سعر  �لفارق  بني  ما  يقدر  قوله  و�لفارق ح�سب 
وفارق �لرقم مبا يقرب من �ألف �إىل �ألف وخم�سمئة 
�أن  �إىل  وي�سري  وبغد�د.  �أربيل  �سيار�ت  بني  دوالر 
لوحات  حتمل  �لتي  �ل�سيار�ت  قيمة  �رتفاع  �سبب 
عن  ف�ساًل  عليها،  �لطلب  �زدياد  �إىل  يعود  بغد�د 
�لقر�ر �ل�سادر من �حلكومة �الحتادية ين�س  �أن 
على ت�سقيط �سيارة مقابل �حل�سول على �لرقم، 
مع  قدمية  كانت  و�إن  حتى  �سيارة  �سر�ء  وبالتايل 
�أي�سًا، يف حني  �الأ�سعار  رفع  �أ�سهم يف  ما  �لرقم، 
ال توجد هذه �ل�سروط للح�سول على لوحة �سيارة 
فارقًا  �أوج���د  �الأم���ر  وه��ذ�  �أق���ل،  وب�سعر  ج��دي��دة 

�إ�سافيًا يف �الأ�سعار.
�سرى يا�سني )مهند�سة- 50 عامًا( من حمافظة 
ق�سة  و�ج��ه��ت  �أرب��ي��ل،  يف  ت�سكن  لكنها  ب��غ��د�د، 
على  حل�سولها  نظرً�  لكن  �أي�سًا،  �مللكية  حتويل 
كتاب تزكية من �حلزب �لدميقر�طي متكنت من 
�مللكية  نقل  مو�سوع  با�سمها.  �ل�سيارة  ملكية  نقل 
�ملرقمة مبحافظات �الإقليم مل يخُل من م�سكالت 
عن  �لبحث  �إىل  دفعنا  �ل��ذي  �الأم��ر  �ل�سابق،  يف 

�أ�سبابه وتفا�سيله.
نظام نقل امللكية

�ملتحدث  و�لتقينا  �مل���رور  مديرية  �إىل  توجهنا   
�الإع��الم��ي مل��دي��ري��ة م���رور �أرب��ي��ل �مل��ق��دم فا�سل 
�لوكاالت  نظام  �أن  لنا  �أك��د  �ل��ذي  ح�سن،  حاجي 
كبديل لنقل �مللكية قدمي ومت �إلغاوؤه متامًا، م�سريً� 
�الأ�سا�س  بالدرجة  يعتمد  �جلديد  �لنظام  �أن  �إىل 
عر�قي،  م��و�ط��ن  الأي  لل�سيارة  �مللكية  نقل  على 
�ل�سيارة  مللكية  �لثبوتية  �لوثائق  تتوفر  �أن  على 
�إىل بطاقة  �ل�سيارة و�لبطاقة �لوطنية  من �سنوية 
م�سجلة  غري  �ل�سيارة  كانت  �إذ�  �أم��ا  �ملعلومات، 
فاملطلوب عقد �ل�سر�ء و"منفي�س" دخول �ل�سيارة 

عبد ال�احد الهركي
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وبطاقة  �ل��وط��ن��ي��ة  و�ل��ب��ط��اق��ة 
ذلك  من  م�ستثنيًا  �ملعلومات، 
يف  �مل�سجلة  �الأج��رة  �سيار�ت 
من  �ل�سمالية  �ملحافظات 
دون ذكر �لتفا�سيل. و�أ�سار 
�أن �سروط نقل �مللكية  �إىل 
تنطبق على �ملو�طنني من 

د�خل �الإقليم وخارجه. حاجي ح�سن 
هي  �أربيل  يف  �مل�سجلة  �ل�سيار�ت  ربع  �أن  �أو�سح 
باأ�سماء مو�طنني �ساكنني خارج �الإقليم من �لعرب 
تخ�سي�س  عن  �سوؤ�لنا  خلفية  وعلى  و�لرتكمان. 
�أرقام خا�سة لل�سيار�ت �لتي ُتنقل ملكيتها باأ�سماء 
مو�طنني من خارج �الإقليم �أو�سح �ملتحدث با�سم 
بد�ية �حلرب على  �الأمر كان قبل  �أن هذ�  �ملرور 
د�ع�س، وهو يندرج �سمن �إجر�ء�ت �أمنية، م�سريً� 
�إىل �أن ذلك �لنظام �ألغي متامًا، ومتت �لعودة �إىل 
وفيما  و�سفه.  �لع�سو�ئي، على حد  �الأرق��ام  نظام 
يتعلق بالتعاون بني مديرية �ملرور �لعامة يف بغد�د 
�ملعقدة،  �مللفات  هذه  حول  �أربيل  مرور  ومديرية 
ع��ال،  م�ستوى  على  �ل��ت��ع��اون  �أن  �مل��ق��دم  �أو���س��ح 
موؤكدً�  م�ستمر،  ب�سكل  للمعلومات  تبادل  وهناك 
وجود قاعدة بيانات موحدة لتبادل �ملعلومات بني 
�سوؤ�لنا عن  كافة. ويف  و�ملحافظات  وبغد�د  �أربيل 
�إمكانية تغيري لوحة �ل�سيارة من �أربيل �إىل بغد�د 
با�سم  �ملتحدث  �أو���س��ح  �أخ���رى  حمافظة  �أي��ة  �أو 
يف  �لعام  �مل��رور  مدير  �ل�سيد  �أن  �مل��رور  مديرية 
�لعر�ق ز�ر �الإقليم، و�سدرت جملة قر�ر�ت لكنها 
هذه  بني  ومن  �الآن،  حتى  �لتنفيذ  حيز  تدخل  مل 
�ل�سيارة  ت�سجيل  ملف  حتويل  �إمكانية  �لقر�ر�ت 
�أية حمافظة، م�ستدركًا: رمبا  �إىل  وتغيري لوحتها 
قر�ر  ي�سدر  �هلل  �ساء  �إن  �لقريب  �مل�ستقبل  يف 
ملكية  ملفات  نقل  وي��ت��م  عليه  �ت��ف��ق  م��ا  بتنفيذ 
�ملو�طن.  ي�ساء  وكما  حمافظة  �أية  �إىل  �ل�سيار�ت 
�أي�سًا  و�جلمرك  �لر�سوم  مو�سوع  �إىل  وتطرقنا 
لكن مل يكن �ملتحدث با�سم �ملرور ميتلك �إجابات 
دقيقة عن �ملو�سوع لكنه رجح وجود �ختالفات يف 
كما  �ل�سمالية،  �ل�سيار�ت  بني  و�لر�سوم  �جلمرك 

يقال، وبقية �ل�سيار�ت يف �لعر�ق. 
ظاهرة ال��شاطات واملعارف

�إجن���از  و���س��رع��ة  �ل��ع��م��ل  بتنظيم  يتعلق  وف��ي��م��ا 

�الإقليم،  د�خ��ل  �ل�سيار�ت  معامالت 
ت�سل�سلية  الأرق��ام  وفقًا  بالعمل  تنظيم  وج��ود  �أك��د 
للمعامالت للحد من ظاهرة �لو�ساطات و�ملعارف، 
ي�ستغرق  ال  �ل�سيارة  �سنوية  �إجن���از  �أن  متابعًا: 
بيع  �أ�سباب  عن  �سوؤ�لنا  ويف  فقط.  �ساعتني  �سوى 
�ل�سمالية  �أ�سماء �ملحافظات  �لتي حتمل  �للوحات 
�إن  �ملقدم  قال  �ملحافظات،  بقية  �أقل من  باأ�سعار 
ويف  �مل��رك��زي��ة.  �حلكومة  عنه  جتيب  �الأم���ر  ه��ذ� 
يف  �ل�سيارة  ملكية  نقل  عدم  �أ�سباب  عن  �سوؤ�لنا 
وما  �الإقليم  خارج  من  �ملو�طنني  باأ�سماء  �ل�سابق 
�إذ� كان هذ� �الأمر جاء يف �سياق تعليمات ر�سمية 
باأنه  �ملرور  مديرية  با�سم  �ملتحدث  �كتفى  ال،  �أم 
ال يدخل يف تفا�سيل �ملو�سوع، م�سريً� �إىل �أن هذ� 

�الأمر مت حّله �الآن و�نتهى، على حد تعبريه.
با�سم  �ملتحدث  كرمي،  �أ�سعد  �لعميد  �إىل  توجهنا 
�ملديرية �لعامة ملرور �الإقليم، ملعرفة تفا�سيل �أوفى 
و�ملعاجلات  �الأ�سعار  فارق  و�أ�سباب  �ملو�سوع  عن 
�أن جمموع  �أو�سح �لعميد  �ملو�سوعة لنقل �مللكية. 
�إىل مو�طنني خارج �الإقليم  �لتي بيعت  �ل�سيار�ت 
مليونًا  بلغ  �ل�سمالية  �ملحافظات  لوحات  وحتمل 
�سوؤ�لنا  خلفية  وعلى  �سيارة.  و�أرب��ع��ني  و�سبعمئة 
�ل�سيار�ت  �إىل لوحات  عن فارق �الأ�سعار بالن�سبة 
يعود  �لر�سوم  يف  �الختالف  �أن  �أو�سح  و�لر�سوم، 
�ملوؤقتة  �الئتالف  �سلطة  قر�ر  �الإقليم  تطبيق  �إىل 
ذي �ل��رق��م 86 ل��ع��ام �أل��ف��ني و�أرب��ع��ة، م��وؤك��دً� �أن 
�لقانون �ملوجود  �الإقليم ما يز�ل يعتمد على هذ� 
�أنه  �إىل  �لد�ستور، على حد و�سفه، م�سريً�  �سمن 
�لقر�ر  �لقانون مع بغد�د وتوحيد  يف حال تطبيق 

�ستكون �لر�سوم و�الأ�سعار موحدة. 
وعن �أ�سباب عدم متليك �ل�سيار�ت يف �ل�سابق 
باأ�سماء مو�طنني من خارج �الإقليم، توجهنا 
بال�سوؤ�ل �إىل د.�سامي، مدير عام �لديو�ن يف 

�الإقليم،  د�خلية  وز�رة 
و���س��األ��ن��اه ع��ن �مل��و���س��وع 
و�أثناء   2014 يف  فاجاب: 
ح����رب د�ع�������س و�ن��ت�����س��ار 
م�سطرين  كنا  �ملفخخات 
وي��ت��ع��ل��ق  �الأم������ر  ه����ذ�  �إىل 
��ستخد�م  مبخاوف  �ملو�سوع 
هذه �ل�سيار�ت بالتفجري�ت يف 
�ملحافظات،  وبقية  كرد�ستان 
�نتفت  د�ع�س  ح��رب  من  �النتهاء  بعد  لكن 

�حلاجة.
ا�شباب اختالف ااال�شعار

من  ُت�ستورد  �سلع  ه��ي  �ل�����س��ي��ار�ت  �أن  ومب��ا 
�سائر  �ساأن  �ساأنها يف ذلك  منا�سئ خمتلفة، 
�ل�سلع �الأخرى، وتخ�سع لل�سياقات �لكمركية، 
�أ�سباب  ملعرفة  �لكمارك  د�ئ��رة  �إىل   ذهبنا 
با�سم  �ملتحدث  و�لتقينا  �الأ�سعار،  �ختالف 
و�ساألناه  �لرحمن  عبد  �أحمد  �ملالية  وز�رة 
�ملوحد  �جل���دول  �أن  ف��اأج��اب:  �ملو�سوع  ع��ن 
بني كمارك بغد�د و�الإقليم بتاريخ 17 �سباط 
و�الإق��ل��ي��م، م�سريً�  �مل��رك��ز  ب��ني  ت��وّح��د   2019
وقيمة  �الأ�سعار  يف  �ختالف  وج��ود  عدم  �إىل 
�الختالف  �أ�سباب  �سوؤ�لنا عن  �لكمرك. ويف 
يف �ل�سابق، �عتذر عبد �لرحمن عن �جلو�ب 
�الإقليم  �سابقة بني  �إن هناك م�سكالت  وقال 
رمبا  بتفا�سيلها  �لدخول  حال  ويف  و�ملركز، 
�أن  م�ستدركًا  �أخ���رى،  م�سكالت  عنها  تنتج 
�أية  �إثارة  وال  �مللف  فتح هذ�  يريد  �الإقليم ال 
تفا�سيل  �أي��ة  �إع��ط��اء  ع��ن  و�ع��ت��ذر  م�سكلة، 
�أن �الأجوبة �ل�سافية لدى  �أخرى، م�سريً� �إىل 

�ملركز يف بغد�د. 
على وفق �ملعلومات �لتي ح�سلنا عليها، يبدو 
نقل  م�سكلة  �إنهاء  على  متفقون  �جلميع  �أن 
ملكية �ل�سيارة، �أما فيما يتعلق باالأ�سعار، فما 
�ل�سمالية  �ل�سيار�ت  بني  ف��ارق  هناك  ي��ز�ل 
قيا�سًا مع بقية �ملحافظات، ويف حال توحيد 
باأن  علمًا  �الأ�سعار،  تتوحد  رمب��ا  �ل��ق��ر�ر�ت 
�الأ�سعار  بتخفي�س  ياأمل  ي��ز�ل  ما  �مل��و�ط��ن 
عرب �تخاذ قر�ر�ت موحدة ت�سمل �ملحافظات 

�لعر�قية كافة على قدم �مل�ساو�ة.
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ت ت.. نعم تغرَّ بغداد تغرَّ

يف  جائزة  لت�سلم   2000 ع��ام  بغد�د  غ��ادرت  �أن  منذ 
بغد�د  زرت  نيوزلند�،  يف  ��ستقررت  �أن  وبعد  �ل�سعر 
بل بقيت  زي��ار�ت ق�سرية  تلك  م��ر�ت ع��دة. ومل تكن 
يف �إحدى �ملر�ت مدة طويلة تقارب �لعامني. �أول مرة 
ما  على  حزينة  بغد�د  كانت   ،2005 عام  نهاية  كانت 
يحدث وكانت �لقاعدة تقلق قلبها بانفجار�تها. ع�ست 
و�لقتل  �لع�سو�ئية  �لتفجري�ت  من  �خل��وف  �أهلها  مع 
مع�سوبة  خمتطفة  �م��ر�أة  مثل  بغد�د  كانت  �ملجاين. 

�لعينني.
ثم بعد ذلك عدت وبقيت فرتة طويلة قاربت �لعامني 
وكانت عام 2013، ع�سبت عينا بغد�د و�ختطفت من 
نب�سها  وكان  قلقا  كان  فيها  ما  كل  �أي�سا.  د�ع�س  قبل 
خافتا خائفا، حتى ع�سافريها ال تقر على �أ�سجارها. 
ً� مثل �مر�أة حاولت �إنقاذ بنيها من  وكان وجهها م�سودَّ

حريق كبري.
قلوب  على  �أطمئن  لكي  �لطويل  �ل�سري  �أتعمد  كنت 
�سو�رعها وعيون بيوتها وهي تنام قلقة نومها �لنزر يف 
ة  ليل �حلياة �ملظلم، وهي تعرب �لليايل �لد�كنة وهي المَّ
�أطفالها حولها يف برد �حلياة وقد ك�سر �ل�سر�ق زجاج 

بيتها.
على  تبقي  �أن  تريد  �ل�سنو�ت  تلك  طو�ل  بغد�د  كانت 
�حلياة فيها فقط، وتبعد عيون بنيها �لقلقة مثل طيور 

�لرب عن م�سهد �ملوت.
دخلتها هذه �ملرة من بابها �لغربي كان �خلط �ل�سريع 
بالدخان.  مغطى  جو�نبها  على  ما  كل  وكان  مزدحما 
ر�أيت نخيال مقطوع �لروؤو�س وجذوعه �ملوح�سة مرمية 
�أي �هتمام، نخلة فوق �أخرى يف بقعة من مقربة  دون 

جماعية للنخيل. 

بغد�د  �أن  عرفت  و�كت�سافها  فيها  �ل�سري  ب��د�أت  وحني 
ت. عادة ما ال تلحظ عيون �ملقيمني يف مدينة  قد تغريَّ
حجم �لتغيري�ت فيها الأنَّها م�سغولة مبتطلبات �لعي�س، 
 ، لكّن عيني �إن�سان عا�س يف مدن �أخرى تلحظ ما تغريَّ
على  �سعبا  ع�سيا  �حلياة  �سهوة  بكل  فيها  نه�س  ما 

�الندثار.
ت هذه �ملرة كثري�. بغد�د تغريَّ

ت  رمبا يختلف معي حتى �أبناوؤها، لكني �أرى �أنَّها تغريَّ
وكاأنَّها �مر�أة �أخرى، فلم تعد تلك �ملر�أة �خلائفة �لقلقة 
وتعّلمهم  كثريين  �أبناء  تنجب  هي  وها  �أبنائها.  على 
لها  ال عهد  �أ�سياء جديدة  �أخرى غري �خلوف،  �أ�سياء 

بها، �أ�سياء جديدة بد�أت تتعلمها وتعلمها �إياهم.
بيوت جديدة تلمع نو�فذها مثل �ملر�يا

�أطفال �أكر حرية
�آباء �أوفر ر�أفة

�أبنائها  عن  د�فعت  ذئبة  مثل  جر�حها  تلعق  بغد�د 
�سيَّعته  �ل��ذي  �لطفل  �أن��ا  �إليها  �أع��ود  و�أبقى  وتنه�س. 
�ملدن و�أك�سبت �سو�رع �لبالد �لغريبة ر�أ�سه خلجانا من 
�ل�سيب، �أعود �إليها الأكتب �لق�سائد عن �أطفال يولدون 
مت�سعًا  جتد  وع�سافري  قاماتها  تعلو  و�أ�سجار  يوم  كل 

من زرقة �ل�سماء الأجنحتها.
�أعود د�ئما بعينني �ساخنتني بدمع �لفرح، �أغني لبغد�د 

�لتي ال متوت.

م�������ق�������االت

كنت اأتعمد ال�شر الط�يل لكي اأطمئن على قل�ب 
�ش�ارعها وعي�ن بي�تها وهي تنام قلقة ن�مها 

النزر يف ليل احلياة املظلم، وهي تعرب الليايل 
ة اأطفالها ح�لها يف برد احلياة  الداكنة وهي لمَّ

وقد ك�شر ال�شراق زجاج بيتها.



�لعائلة  زي��ارة  مع  وبالتز�من   1960 عام  يف 
��ستخد�م  �إىل  لربيطانيا  �لتايلندية  �ملالكة 

�لكامري�ت الأول مرة لالأغر��س �الأمنية.
و�إذ� �ردنا �أْن ُنعّرف كامري�ت �ملر�قبة ب�سكل 
معد  جهاز  "كل  �إنها:  �لقول  فيمكننا  ب�سيط 
بهدف  �لفيديو  �أو  �ل�����س��ورة  وجتهيز  لنقل 
مر�قبة �حلالة �الأمنية ومالحظتها". وتختلف 
وجودتها  مو��سفاتها  يف  �ل��ك��ام��ري�ت  ه��ذه 
ومكان  عملها  طبيعة  على  باالعتماد  ودقتها 
�لعمل، فهي ت�سنف �إىل �أ�سناف عدة منها؛ 
�خلارجية )outdoor( وهي �لتي تربط 

عند مدخل �لبيت �أو �ل�سركة �أو �لبناية �أو يف 
�ل�سارع ملر�قبة �لطريق، وبع�سها �أ�سبح يعمل 
وت�سجيل  وحتديد  �مل��رور  حركة  ملر�قبة 
مثل  وغ��ريه��ا  �مل��روري��ة  �ملخالفات 
ك���ام���ري�ت �مل���ر�ق���ب���ة م���ن ن��وع 
باملتانة  تتميز  �لتي   BOX
�لتي ت�ساعدها على حتمل 
�ل����ظ����روف �خل��ارج��ي��ة 
باأعلى  تغطية  وتوفري 
ج����ودة، و�ل��د�خ��ل��ي��ة 
 )i n d o o r (
و�ل���ت���ي ت�����س��ت��خ��دم 
د�خ����������ل �مل����ن����زل 
�أو  �الأطفال  ملر�قبة 
�الأليفة  �حل��ي��و�ن��ات 
�حل��م��اي��ة،  ل��ت��وف��ري  �أو 
كذلك ت�ستخدمها �ل�سركات 
�سري  من  للتاأكد  �ملوظفني  ملر�قبة 
�لعمل على �أكمل وجه، مثل كامري�ت 
�لتي   DOME ن��وع  من  �ملر�قبة 
وزنها  وخفة  حجمها  ب�سغر  تتميز 
�لد�خلية  �لظروف  مع  يتنا�سب  ومب��ا 

للمنزل �أو �ل�سركة.
وه��ن��ا ���س��ن��ق��دم ب��ع�����س �ل��ن�����س��ائ��ح مل��ع��رف��ة 
�ل���ك���ام���ري�ت �مل��ن��ا���س��ب��ة ل��ل��م��ك��ان �مل��ن��ا���س��ب 
��ستخد�م  من  �ملر�د  �لغر�س  على  باالعتماد 
�إىل  �النتباه  يجب  �إذ  تلك،  �أو  �لكامري�  هذه 
نوع �لكامري� �لذي يرتتب عليه ثبات �ل�سورة 
�لعد�سة،  وحجم  �لو�سوح،  ودق��ة  ونقاوتها، 
باملرت،  �لت�سوير  وم�سافة  �لليلي،  و�لت�سوير 
�سر�ء  عند  مر�عاتها  يجب  �ملو��سفات  هذه 

�لكامري�.
�سلبياتها  تقريبًا  ج��دي��دة  تقنية  لكل  والأن 
و�إيجابياتها، فاإن من �سلبيات ��ستخد�م هذه 
�أن  ��ستطاعات  �لكامري�ت  هذه  �أن  �لتقنية 
خ�سو�سياتنا  على  وتّطلع  بيوتنا  �إىل  تدخل 
بحجة مر�قبة �الأطفال �أو مر�قبة �حليو�نات 
�الأليفة د�خل �ملنزل �أو غريها، وهذ� �أدى �إىل 
بعد  �سيما  وال  �ل�سلبية،  �حل��االت  من  �لكثري 

فالكامري�ت  �ملو�سوع،  �إىل  �الإنرتنت  دخ��ول 
لكنها  �سلكية،  بطريقة  تربط  كانت  �سابقًا 
مبا�سرًة  فاي  �لو�ي  �سبكات  �إىل  تربط  �ليوم 
�ل�سركة،  �أو  �ملنزل  �ملتابعة من خارج  لغر�س 
وهذ� ما جعل �خرت�قها �أمرً� �سهاًل جدً�. وقد 
حدث هذ� �الأمر فعاًل يف حاالت عدة، نذكر 
بربط  و�لدها  قام  لطفلة  قريبة  حادثة  منها 
�أثناء  ملر�قبتها  غرفتها  يف  مر�قبة  كامري�ت 
غيابهم عن �ملنزل، ولكن �أحد �لهكرز متكن 
من �خرت�ق �ل�سبكة و�لو�سول �إىل �لكامري�ت 
�أن  ومع  �إرعابها،  وحماولة  �لطفلة  ومر�قبة 
�الأمر مل ياأخذ �لكثري من �لوقت، لكنه �سّبب 
حتمًا للطفلة وعائلتها �لكثري من �لرعب، ومل 
تكن تلك �حلادثة هي �الأوىل وال �الأخرية. من 
جانب �آخر فاإن �لكثري من �ملوظفني ي�ستكون 
ب�سدة من وجود كامري�ت �ملر�قبة، ملا يف ذلك 
خ�سو�سياتهم،  يف  وت��دّخ��ل  لهم  تقييد  م��ن 
حتديد  �إىل  �ل�سركات  بع�س  عمدت  ول��ه��ذ� 
للمحافظة  فقط  باملر�قبة  �لكامري�ت  عمل 

على خ�سو�سيات �ملوظفني. 
ولكن ال ميكن �إنكار �أهمية هذه �لتقنية وكمية 
�ساعدتنا  �إذ  للب�سرية،  تقدمها  �لتي  �لفائدة 
يف متابعة حاالت �ل�سرقة و�العتد�ء�ت يف �أي 
و�حليو�نات  و�الأطفال  �ملرور  ومر�قبة  مكان 
�لكثري  وغريها  �ملر�سية  و�حل���االت  �الأليفة 
كما  �لتقنية،  هذه  تقدمها  �لتي  �لفو�ئد  من 
�أاّل  يجب  ولكن  �لتقنيات،  من  غريها  تفعل 
�أبدً� �سلبياتها �لكثرية �لتي قد تعّر�س  نن�سى 
بنحٍو  �خل��ط��ر  �إىل  وحياتنا  خ�سو�سياتنا 
م�ستمر. لذلك يجب متابعة حتديث �لرب�مج 
فاي  �لو�ي  �سبكة  خ�سو�سية  مدى  مر�عاة  و 
�أنها  من  �لتاأكد  يجب  �إذ  بالكامري�،  �ملت�سلة 
موؤمنة جيدً� مع �سرورة تاأمني �ل�سبكة بكلمة 
�إىل  �سر قوية وغري �سهلة �لتخمني وال تنتمي 
فئة �لكلمات �ملتكررة �أو �ل�سائعة، كما ُين�سح 
عادة باالمتناع عن م�ساركة �لبيانات �خلا�سة 
ف�ساًل  �سخ�س،  �أي  م��ع  �ل��ك��ام��ري�  ب�سبكة 
با�سم  للكامري�  �لد�خلي  �لنظام  تاأمني  عن 

م�ستخدم قوي وكلمة �سر قوية.

ب����ني احل���م���اي���ة وان���ت���ه���اك 
اخل�ش��شية

باتت كامريات املراقبة الي�م جزءًا ال يتجزاأ من م�ج�دات الكثري من 
املنازل وال�شركات وال�ش�ارع العامة، اإذ مل يعد مكان يخل� منها تقريبًا ملا 
تقدمه من خدمات كبرية يف ت�فري احلماية واإدارة العمل واملراقبة عن 

بعد، وغريها الكثري من الف�ائد، لكننا ال ن�شتطيع التغا�شي عن م�شاوئ 
هذه التقنية. لنبداأ اأواًل بتاريخ ا�شتخدام هذه الكامريات.

 

كامرات املراقبة

�أول  بريطانيا  ك��ان��ت  لقد 
م���ن ����س��ت��خ��دم ك��ام��ري�ت 

م   1913 ���س��ن��ة  �مل����ر�ق����ب����ة 
م���ن �سجن  ت�����س��وي��ر ج��ل�����س��ة  �أث����ن����اء 

�أملانيا  ��ستخدمت  بعدها   ،suffragette
�سناعة  يف  �ملر�قبة  كامري�ت  1942م  �سنة 
�لكامري�ت  د�ئرة مرت�بطة من جمموعة من 
�أما  �لت�سجيل.  و�أج��ه��زة  �لعر�س  و�سا�سات 
�لواليات �ملتحدة �الأمرييكة ففي عام 1951م 
مت  حني  �ملجال  ه��ذ�  يف  مهمًا  حت��واًل  �سهدت 
ت�سوير �أول ت�سجيل فيديو بو��سطة كامري�ت 
بريطانيا  ع��ادت  ثم  �لتلفيزيونية،  �ملر�قبة 

رفاه ح�شن
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م�شجد الك�فة رابع اأهم م�شاجد 
امل�شلمني بعد امل�شجد احلرام 
وم�شجد النبي حممد �شلى اهلل 
عليه وعلى اآله وامل�شجد االق�شى.

واكت�شب امل�شجد اأهميته من 
ي با�شمها، فقد  املدينة التي �ُشمِّ
كانت الك�فة حا�شرة الدولة 
اال�شالمية وعا�شمتها يف خالفة 
االإمام علي عليه ال�شالم. 
قال ر�ش�ل اهلل )�س( عن الك�فة 
اإن اهلل اختار من البلدان اأربعة 
وذكرها يف القراآن الكرمي فذكر 
املدينة وقال عنها التني وذكر بيت 
املقد�س وقال عنها الزيت�ن وذكر 
الك�فة وقال عنها ط�ر �شينني 
ى مكة بالبلد االأمني. و�شمَّ

يِت الك�فة بط�ر �شينني الأّن  �ُشمِّ
ظهرها وه� النجف كان حمل 
مناجاة �شيد االأو�شياء، مثل ما 
كانت حمل مناجاة النبي م��شى 
)عليه ال�شالم(.

رابع م�شاجد 
امل�شلمني التاريخية 
ومقام الأنبياء

عامر جليل ابراهيم 
ت�ش�ير ح�شني طالب

�سعيها  يف  �لعر�قية"،  "�ل�سبكة  جم��ل��ة 
للتعريف باأماكن �ملر�قد و�مل�ساجد و�ملز�ر�ت 
م�سجد  ز�رت  �لعر�ق  يف  �ل�سياحية  �لدينية 
�لكوفة و�لتقت �ل�سيد حممد جميد �ملو�سوي 

�أمني م�سجد �لكوفة و�ملز�ر�ت �مللحقة به.
الك�فة

قدم  �أنَّ  بالتاأكيد  �مل��و���س��وي:  �ل�سيد  يقول 
عام  تاأ�سي�سها  فرتة  �سبق  قد  �لكوفة  مدينة 
17 للهجرة وهذه �ملدينة مّر عليها كثري من 
�النبياء عليهم �ل�سالم، وعلى هذ� �الأ�سا�س 
نالحظ �أّن يف �لكوفة �أكر من مقام الأنبياء 
�هلل، ففيها مقام �آدم ونوح و�إبر�هيم عليهم 
�ل�سالم و�لعباد �ل�ساحلني مثل �خل�سرعليه 
عليهم  �لبيت  �أهل  مقامات  وفيها  �ل�سالم، 
�ل�����س��الم ب��ع��د �أن �خ��ت��اره��ا ع��ل��ي ب��ن �أب��ي 
للدولة  �لثانية  �لعا�سمة  لتكون  )ع(  طالب 
�الأوىل خارج �جلزيرة  �لدولة  �أو  �ال�سالمية 
�لكوفة  لت�سبح  للهجرة،   36 ع��ام  �لعربية 
�ت�سعت  �أن  �حلا�سرة �ال�سالمية �الأوىل بعد 
وبد�أ  �ال�سالمية  للدولة  �جلغر�فية  �لرقعة 
�الإ�سالم ينت�سر �سرقا وغربا حتى و�سل �إىل 

�ل�سني.
�الأه��م  �ملكان  هو  يكون  قد  �لكوفة  م�سجد 
و�لكوفة  �أ�سا�سه،  على  �ملدينة  لِت  �ُسكِّ �لذي 
من  جملة  �لكوفة  م�سجد  جانب  �إىل  ت�سم 
�مل�ساجد �لتاريخية �الإ�سالمية، منها م�سجد 
�ل�سهلة �لذي كان بيت مال �مل�سلمني يف زمن 
�ملوؤمنني )ع( ف�ساًل عن بع�س  �أمري  خالفة 
من  �لكثري  �سّمتها  �لتي  �ملندر�سة  �مل�ساجد 

�لكتب �لتي تق�س تاريخ هذه �ملدينة.
م�سجد  �أم��ان��ة  �مل��و���س��وي:  �ل�سيد  وي�سيف 
م�سجد  ت�سّم  به  �مللحقة  و�مل��ز�ر�ت  �لكوفة 
�لكوفة �ملعّظم ومز�ر م�سلم بن عقيل �سفري 
�الإمام �حل�سني �لذي مرقده بجو�ر �مل�سجد 
�مل����ب����ارك، وه���ان���ئ بن 
به  ��ستجار  �لذي  عروة 
�أثناء  عقيل  ب��ن  م�سلم 
ق���دوم���ه م��ب��ع��وث��ًا من 
)ع(،  �حل�سني  �الإم���ام 

ي�شتقبل امل�شجد ع�شرة 
اآلف زائر يف اأيام الزيارات 
امللي�نية

م�شجد الك�فة 
املعّظم..

�سحن �مل�سجد



وقرب �ملختار بن يو�سف �لثقفي، ولي�س ببعيد 
عنا ميثم �لتمار �ساحب �أمري �ملوؤمنني �لذي 

�أحلقت �إد�رته باالأمانة يف �لعام 2019م.
مدينة للجميع

بالقول:  �ل��ك��وف��ة  م�سجد  �أم���ني  وي�ستطرد 
�لدينية  وم�سجدها؛  �لكوفة  مدينة  والأهمية 
و�ل�����س��ي��اح��ي��ة ت��ت��و�ف��د ع��ل��ى �مل��دي��ن��ة �أف���و�ج 
�سيما  ال  �ل��دي��ان��ات  جميع  م��ن  �ل��ز�ئ��ري��ن 
فاملدينة  �ملذ�هب،  خمتلف  ومن  �الإ�سالمية 

�ملذ�هب،  تلك  بني  و�سل  حلقة 
ف�����س��اًل ع���ن ت���اري���خ �مل��دي��ن��ة 
وم�����س��ج��ده��ا �ل����ذي ي��ع��د ر�ب���ع 
�مل�ساجد �لثالثة �ملهّمة بعد مكة 
�الأق�����س��ى،  و�مل�سجد  و�مل��دي��ن��ة 

ويكفي �مل�سجد فخرً� �أّنه ي�سم �ملقام �لوحيد 
�لعلم  مع  )�س(  حممد  للر�سول  �لعر�ق  يف 
�أنَّه يف حياة �لر�سول مل ي�سل �إىل �لعر�ق �ال 
له  �أ�سار  عندما  و�ملعر�ج  �ال�سر�ء  رحلة  يف 
كوفان،  م�سجد  �أمام  نا  �أنَّ جرب�ئيل  �حلبيب 
فطلب �أن ي�ستاأذن له �جلليل ليهبط �إىل �أر�س 
م�سجد كوفان ليوؤدي �ل�سالة، وهناك مقام 
�مل�سجد،  و�سط  يف  )���س(  حممد  للر�سول 
�ملوؤمنني  �أم��ري  خطب  �أغلب  �نطلقت  ومنه 

نهج  يف  �ل��ر���س��ي  �ل�����س��ري��ف  جمعها  �ل��ت��ي 
�لبالغة، ومن هنا عرفت �لكثري من �لعلوم 
)ع(،  �أب��ي طالب  ب��ن  علي  �الإم���ام  ي��د  على 
�لكالم  يف  �لنحو  لعلم  تاأ�سي�سه  يكون  وق��د 
�لدوؤيل من  �الأ�سود  �أبي  لتلميذه  �لذي خّطه 
�ال�سالمية  �حل�سارة  ب��ه  حتتفظ  م��ا  �أب���رز 
وتنقيط  �لقر�آن  وجمع  �لعربية  و�حل�سارة 
�إليها  �حلروف ف�ساًل عن �لعلوم �لتي �أ�سار 
�أو �لتي دّر�سها �الإمام جعفر �ل�سادق )ع(، 
�لنعمان مبقولته  �أبو حنيفة  ما ذكره  ومنها 
�ملاأثورة: )لوال �ل�سنتان لهلك �لنعمان( وهي 
�الإم���ام جعفر  يد  على  درو���س��ه  �إىل  �إ���س��ارة 
�ل�سادق )ع(، فقد كان م�سجد �لكوفة وما 
وقد  و�الأدب،  و�لفكر  للثقافة  مركز�  ي��ز�ل 
يكون �جلامعة �الأوىل �لتي دّر�ست علوم �أهل 
�إىل  �لعلوم  تلك  �نطلقت  ومنه  )ع(  �لبيت 

�لدول �الإ�سالمية كافة.
امل�شجد اجلامع

م�سجد  �أم��ني  يقول  �مل�سجد  تفا�سيل  وع��ن 
يبلغ  �ملو�سوي:  جميد  حممد  �ل�سيد  �لكوفة 
 ،101 وعر�سه  �أم��ت��ار   110 �مل�سجد  ط��ول 
وتبلغ م�ساحة �مل�سجد 11162 مرتً�، ويحيط 
م�ساحة  وتبلغ  �أمتار،   10 بارتفاع  ج��د�ر  به 
م�ساحة  وت�����س��ل  م����رتً�،   5642 �ل�����س��ح��ن 
هناك  م��رت�.   5520 �إىل  �مل�سجد  حجر�ت 
187 عمودً�، وعدد �الأقو��س �لكلية 56 قو�سًا 
وله �أربع منار�ت؛ �رتفاع كل و�حدة منها 30 

مرتً�.
�ثنا  �مل�سجد  يف  �ملو�سوي:  �ل�سيد  ويو�سح   
ع�سر مقاما هي: مقام �لنبي �إبر�هيم )ع(، 
بيت  �ل��ق�����س��اء،  دّك���ة  )ع(،  �خل�سر  م��ق��ام 
مقام  )���س(،  حممد  �لنبي  مقام  �لط�ست، 
ومقام  )ع(،  جرب�ئيل  وم��ق��ام  )ع(،  �آدم 
�الإمام زين �لعابدين )ع(، مقام �لنبي نوح 
)ع(  �ملوؤمنني  �أم��ري  ��ست�سهاد  مقام  )ع(، 
مقام  و�أخ���ريً�  �لنافلة،  مقام  )�مل��ح��ر�ب(، 
�الإمام �ل�سادق )ع(، وللم�سجد �سبعة �أبو�ب 
�لثعبان،  وب��اب  )ع���ج(،  �حلجة  ب��اب  ه��ي: 
وباب �لرحمة، وباب هانئ بن عروة )ر�س(، 
)ر�س(،  �الزدي  عفيف  بن  �هلل  عبد  وباب 

وباب مالك �الأ�سرت )ر�س(، ثم باب �ملختار 
م�سلم  ح�سرة  مدخل  وهي  )ر�س(  �لثقفي 
حمر�ب  �مل�سجد  ي�سم  كما  )ع(،  عقيل  بن 
�أمري �ملوؤمنني �لذي تبلغ م�ساحته 797 مرت�، 
وفيه 18 عمودً� و11بابًا، ويف �الآونة �الأخرية 
�أحل��ق��ت  2019م  �ل��ع��ام  م��ط��ل��ع  وحت���دي���دً� 
حمل  كانت  �لتي  علي  �الإم��ام  د�ر  بامل�سجد 
للم�سجد  مال�سقة  وكانت  �لكوفة  يف  �سكنه 
ي��وؤدي  ب��اب  هناك  وك��ان  �لرحبة  ومنطقة 
�إىل �مل�سجد لكّنه �أغلق وبقي �أثرها، وعادت 
�ل�سفري  مهرجان  يف  �الأث��ر  و�أحيت  �الأمانة 

�لثقايف �لذي يقام كل عام.
تاريخ

تاريخ  �ملو�سوي  �ل�سيد  وي�سرد 
عمارة �مل�سجد قائاًل: �إنَّ �لعمارة 
يد  على  كانت  للم�سجد  �الأخرية 
فاجلدر�ن  �الليخانية،  �ل��دول��ة 
ذلك  منذ  للم�سجد هي  �حلالية 

�لع�سر وعمرها يناهز �سبعة قرون �أو �أكر، 
ْت مد�خله غري  وتو�لت �لعمار�ت عليه وتغريَّ
�لبهرة،  طائفة  يد  على  كانت  �آخرها  مرة، 
2010م  عام  �خلتامية  �أعمالهم  �نتهت  �إذ 

وكانت قد �بتد�أت نهاية �لقرن �ملا�سي. 
ومع  �لكوفة  م�سجد  �ملو�سوي:  �ل�سيد  ويبنّي 
كثري  �إىل  يحتاج  �ل��ز�ئ��ري��ن  �أع���د�د  زي���ادة 
خلدمة  و�ل�سياحية  �خلدمية  �ملرفقات  من 
�لو�فدين �إىل هذه �لبقعة ال �سيما �أن مدينة 
�ل�سياحي،  �جلانب  هذ�  �إىل  تفتقر  �لكوفة 
رئا�سة  خطة  ك��ان��ت  �الأ���س��ا���س  ه��ذ�  وع��ل��ى 

�ملناطق  با�ستمالك  �ل�سيعي  �لوقف  دي��و�ن 
��سرت�حة  و�أماكن  �ساحات  الإن�ساء  �لقريبة 
ل��ل��ز�ئ��ري��ن وم��ر�ف��ق خ��دم��ي��ة �أخ����رى ك��دور 
�لفكرة  ه��ذه  ��سطدمت  وم��دن،  ��سرت�حة 
يف  �لعقار�ت  هذه  مالكي  بع�س  تقبُّل  بعدم 
و�لبع�س  عقار�تهم،  بيع  �لقريبة  �ملنطقة 
باأ�سعار جمزية،  عقار�تهم  ��ستملكنا  �الآخر 
وحاليا هناك د�ر �سيافة با�سم د�ر �سيافة 
�لو�فدين  �الأمانة  ل�سيوف  عقيل  بن  م�سلم 
�أثناء �إقامة �لفعاليات �لثقافية  �إىل �مل�سجد 
ع  يتو�سَّ �أن  ناأمل  �ملليونية،  �لزيار�ت  و�أثناء 
�أو  �ل��ز�ئ��ر  ي��ل��زم  م��ا  لتوفري  ه��ذ� �جل��ان��ب 
�إقامة دور �سيافة �أخرى، وفاحتنا حمافظة 
�لنجف �الأ�سرف الإقامة مدينة للز�ئرين يف 
النطالق  رئي�سة  نقطة  الأنَّها  �لكوفة  مدينة 
عرب  ���س��و�ء  �لنجف  مدينة  �إىل  �ل��و�ف��دي��ن 
�ملنفذ �لربي �أو �جلوي �إىل كربالء �ملقد�سة 

ال �سيما �أثناء �لزيارة �الأربعينية.
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تت�افد على املدينة اأف�اج 
الزائرين من جميع الديانات 
ل �شيما الإ�شالمية ومن 
خمتلف املذاهب

كان م�شجد الك�فة وما 
يزال مركزا للثقافة والفكر 
والأدب

حمر�ب �المام علي )ع(
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رغم كونها من �ملدن �ملزدحمة، غري �أن �أجو�ءها 
�لد�فئة �ملعتدلة معظم �أيام �ل�سنة، جعلتها قبلة 
�سو�طئها  عن  ف�ساًل  و�ستاًء،  �سيفًا  لل�سياحة 

�خلاّلبة �لتي متتد على طول �ل�ساحل.
مدينة متعددة الن�شاطات

رغ���م �ح��ت��ف��االت ���س��و�ط��ئ ج��ان��ريو ب��ع��رو���س 
ال�ستقبال  �سنويًا  تقام  �لتي  �لنارية  �الأل��ع��اب 
�ل��ع��ام �جل���دي���د، وم��ن��ه��ا ���س��اط��ئ ك��وب��اك��اب��ان��ا 
�أ�سهر و�أكرب  �ل�سهري يف �ملدينة، و�لتي تعد من 
�سنويًا  عليها  يتو�فد  �إذ  �لعامل،  يف  �الحتفاالت 
ما يقارب �ملليوين ز�ئر، غري �أن جانريو لديها 
�لكثري لتقدمه ملحبيها بدءً� من �لفنون و�نتهاًء 

باملطبخ �لرب�زيلي �حلديث �ملتطور.
�لدولية  �لوجهات  خبري  مو�س،  كري�س  �عتاد 
يف  �ملدينة  ه��ذه  �إىل  �ل�سفر  �لرفاهية،  و�سفر 
�الأول  �لعقد  وخ��الل  �ملا�سي  �لقرن  ت�سعينات 
من �الألفية )2000-2009(. كان مييل للتوجه 
حيث  �ل�سهري،  كوباكابانا  �ساطئ  �إىل  مبا�سرة 
�نتهاء  بعد  ولكن  هناك.  وقته  مت�سية  له  يحلو 
من  بالعديد  جانريو  تتمتع   �الأوملبية،  �الألعاب 
�مل�ستقطبة  �ل�سياحي  �جلذب  ومناطق  مر�كز 
كيف  يعرفون  �ل��ذي��ن  �الأده��ي��اء،  للم�سافرين 
ي�سربون  �ل�ّسم�س،  باأ�سعة  ب�سرتهم  ي�سّمرو� 

تخطو�  لو  حتى  �ل��رب�زي��ل،  يف  �سرب  كل  �أغ���و�ر 
�ملزدحمني  وكوباكابانا  �إيبانيما  �ساطئي  حدود 

وغريها من �سو�طئ جانريو.
�ملعا�سرة تك�سر �ل�سورة �لنمطية للرب�زيل  

�إبقاء  ب��االإم��ك��ان  يعد  مل  ف�ساعدً�،  �الآن  م��ن 
على  �ل��ق��ائ��م��ة  �ل�سلبية  �ل��ن��م��ط��ي��ة  �ل�����س��ورة 
رق�سة  حركات  ملحرتيف  �ل�سغرية  �مل��ر�وغ��ات 
�ل�سامبا �لبارعة ومرتدي �لبيكيني وهم �سكان 
�ل��ك��اري��وك��ا �ل��ذي��ن ول���دو� وت��رع��رع��و� يف ري��و، 
�ملوؤكد  من  ه��ذ�.  يومنا  حتى  ب��االأذه��ان  عالقة 
تعني  ت��ز�ل  ال  رمبا  �الأ�سبوع  نهاية  عطالت  �أن 
�لرمال �لبي�ساء و�ل�سباحة �ملنع�سة. لكن منازل 
�سكان جانريو، �ملدنية �ملتح�سرة، تتميز باأحدث 
و�ملعا�سرة.  �لع�سرية  �ملعمارية  �لت�سميمات 
�لفنية  �لعرو�س  ب�ساالت  �ملدينة  تزدهر  كما 
جديدة  مناطق  عن  ف�ساًل  و�خلا�سة،  �لعامة 
كل  �لتكنولوجية،  �لتقنيات  �أح���دث  ت�ستعمل 
�ملزدهرة  �ملدينة  �ل�سائح من خارج  يجده  هذ� 
باملناطق �جلديدة وحتى م�ساحات �سا�سعة من 

�لغابات �لكثيفة و�الأدغال.
منطقة الأحياء الفقرة

�ملنطقة �أي�سًا هي موطن الأقدم �الأحياء �لفقرية 
�ل�سغرية(،  )�إفريقيا  �إفريقيا  بيكوينا  كحي 

�أروع  �الأف��رو-ب��ر�زي��ل��ي.  للمجتمع  مركز  وه��ي 
م��ا يح�سل  ه��و  �الأث����رية  �مل��دي��ن��ة  ه��ذه  طقو�س 
يومي �الإثنني و�جلمعة عندما يزين �ملو�سيقيون 
�لوجبات  �الأك�ساك  وتبيع  �ملفتوحة  م�ساحاتها 
�لكايبريينها�س  م�سروب  مع  �للذيذة  �خلفيفة 

)ليمون، �سكر وثلج(. 
ف�ستحظى  �لطعام  ع�ساق  م��ن  كنت  �إذ�  �أم��ا 
مكان  يف  �الأح���د  ي��وم  �سباحات  بفطور  �أي�سًا 
عندما  غلوريا،  ومنتجعات  فنادق  من  قريب 
 Feira Glória �أغ���ذي���ة  ����س���وق  ي���ق���وم 
كفطائر  �ل�سو�رع  يف  �ل�سريعة  �الأطعمة  ببيع 
و�جلنب(،  باللحم  حم�سوة  �لبا�ستيل)معجنات 
)م�سروب  �لكا�سا�سا  مع  �ال�ستو�ئية  و�لفو�كه 

ق�سب �ل�سكر(.
ري�.. اإحدى العجائب الطبيعية 

يف العامل
ب�سرده  �سادقًا  �ملدينة  لهذه  �لز�ئر  يكون  ولكي 
�إحدى  هي  باأكملها  ريو  ف��اإن  �ملدينة،  �أو�ساف 
مدينة  فهي  �ل��ع��امل،  يف  �لطبيعية  �لعجائب 
تغمرها �أ�سعة �سم�س �ملحيط �الأطل�سي �ملطهرة 
و�لتالل  �ملد�رية  �خل�سر  �مل�ساحات  وتدعمها 
�لكر�نيتية و�لكو�رتزية �ملدورة و�ملعروفة با�سم 
و�سيلة  �أ���س��ه��ل  ه��و  �لتلفريك  �مل��وري�����س.  ت��الل 

"رغيف   Sugarloaf جبل  �إىل  تقّلك  نقل 
�سهرة  �ل��زو�ي��ا  �أك��ر  م��ن  يعد  �ل�سكر" �ل��ذي 
باملدينة، وهناك عجلة فريي�س جديدة )دوالب 
على  تقع  قدمًا   288 بارتفاع  مقاعد(  ذو  دو�ر 
�مليناء �إذ� ما كنت تريد ت�سوير �سورة متحركة 
بطيئة وهادئة. لكن رحلة ملدة �ساعة على منت 
�إط��الالت  متنحك  �أن  ميكن  هليكوبرت  طائرة 
ر�ئعة ملا ور�ء �لقمم �ل�ساهقة، ومتثال "�مل�سيح 
�ل�سرية،  �ل�سو�طئ  وبع�س  �ل�سهري،  �لفادي" 

و�لروعة �ملائية خلليج غو�نابار�.
الكاري�كا�س يحب�ن الحتفالت

د�فئون  �لكاريوكا�س،  حت��دي��دً�  �لرب�زيليون، 
جدً�، وهم �أنا�س ودودون و�جتماعيون. �إذ� كنت 
تقيم مع �سخ�س من �أهل �لبلدة، فجميع �سكان 
�حلي �لذي ت�سكن فيه �سيعرفون كل �سيء عنك 

يف غ�سون �أيام قالئل.
يحبون  فالرب�زيليون  �إطالقًا،  بالقلق  ت�سعر  ال 
يكون  �جلديد  و�ل��ز�ئ��ر  ج��دد،  �أ�سخا�س  لقاء 
ت��زور  �إذ� ك��ن��ت  �أن��ظ��اره��م، وال���س��ي��م��ا  حم��ط 
كذلك  يقومو�  �أن  �ملحتمل  من  �سغرية.  بلدة 

باإحياء حفلة على �سرفك، كمربر ليقدمو� لك 
�لفيجو�د� )يخنة فول وحلم بقري(.

م�طن ا�شت�دي�هات الفن
�لذي  ت��ريي��ز�،  �سانتا  حي  �لغرب  من  يحدها 
�ل�سيقة  ب�سو�رعه  وي�ستهر  �ل��ت��ل  قمة  ي��رتب��ع 
�لقدمي  بالعامل  �إح�سا�سًا  يهبك  كما  �ملتعرجة، 
�ملر�سوفة  �ملتعرجة  و�ل��ط��رق  �ل��ق��ري��ة،  و�سبه 
حركة  عن  بعيدً�  تاأخذك  �لتل  �أعلى  باحل�سى 
�ملف�سلة  �الأماكن  من  هو  برمته  �حلي  �مل��رور، 
�ملكان  ذلك  ت�سل  �إن  فما  و�ل�سياح،  للفنانني 
�لتجارية  للمنطقة  �ستاأخذك خطاك دون �سك 

.CBD ملركزية�
عن  ت��ريي��ز�  �سانتا  توقفت  طويلة،  ف��رتة  منذ 
مت  فقد  �لعليا،  �لطبقات  �أح��ي��اء  �أح��د  كونها 
ميكنك  ع�سرية.  �ساخنة  كنقطة  �إح��ي��اوؤه��ا 
ركوب �لرت�م �لقدمي �إذ� كان �جلو حارً� وم�سبعًا 
بالرطوبة لتزور ولو ملدة ق�سرية بار�تها �لعتيقة 
ال  �لتي  �الأنيقة  ومطاعمها  �ملريحة  ومقاهيها 
تنام. تتميز ترييز� بكونها موطن ��ستوديوهات 

�لفنانني و�ساالت �لعرو�س �أينما جتولت فيها.
�ش�اطئ �شاحرة ومراكز ت�ش�ق 

�شخمة
�أو  �أ�سبوع،  ريو ملدة  للبقاء يف  �إذ� كنت تخطط 

 Barra نحو ذلك، فقم برحلة ليوم و�حد حلي
�سو�حي  �أحد  وهو  �ل�سا�سع،   da Tijuca
حيث  دب��ي،  �سو�حي  الإح��دى  �مل�سابه  ميامي، 
وفرت �الأمو�ل �جلديدة م�سهدً� حيويًا للمطاعم 
�ملطلة مبا�سرة على �ل�ساطئ و�ملنفردة بتقدمي 
�لبحرية.  �ل��و�ج��ه��ة  على  �لبحرية  �مل��اأك��والت 
�الأم��و�ج،  لركوب  مثالية  �حلي  �سو�طئ  جميع 
فمعروفة  �ملنطقة  م��ن  �لد�خلية  �جل��ه��ة  �أم���ا 
كمركز  �ملزدحمة،  �ل�سخمة  �لت�سّوق  مبر�كز 
ترفيه  و�سائل  ت�سمه من  ما  لتنوع  بار��سوبينغ، 
معا�سرة،  ليلية  ون��و�ٍد  �ل�سينما،  كدور  د�خلها 
ومطاعم فاخرة ومالعب بولينغ. كما ال ينبغي 
 Floresta da خللط بني هذ� �حلي وبني�
غرب  تقع  مطرية  غابة  فاالأخري   ،  Tijuca
و�سط مدينة ريو، ورمبا تعترب من �أكرب غاباتها، 
�الأكر  �ملناطق  من  �أنها  كما  خ�سرة،  و�أ�سدها 

ح�سرية يف �لرب�زيل.
متاحف ري� املبهرة

�سهد و�سط �ملدينة، وال�سيما �ملنطقة �ملطلة على 
من  غريها  من  �أك��ر  عديدة  تغيري�ت  �مليناء، 
 ،2016 لعام  �الأوملبية  �الألعاب  بف�سل  �ملناطق. 
�لناظرين.  وت�سر  و�آم��ن��ة  المعة  �الآن  �أ�سبحت 
عامليا  �ملعروف  �أو  للفنون  ري��و  متحف  ي�سبه  ال 
�لتي  �ل��ع��امل  متاحف  م��ن  غ��ريه   )MAR(�ب
 Tate ومعر�س  كمتحف  فنية  معار�س  ت�سم 
�أو  ل��ن��دن  يف  �حل��دي��ث  ل��ل��ف��ن   Modern
مذهل  مبنى  لكنه  ب��اول��و،  �ساو  مدينة  متحف 
فنية  حتف  هي  حمتوياته  و�أغلب  �ملوجات  تعلوه 
عن  تتحدث  �الإن�سان  �سنع  من  يدوية  و�أع��م��ال 
جذ�بًا  جتعله  بحيث  �ملدينة،   وحا�سر  ما�سي 
�النغمار  ي�ستهويهم  �لذين  الأولئك  خا�س  ب�سكل 
�أردت  لو  �أما  �لقدمية.  �الأماكن  وجو  باإح�سا�س 
عبور  �سوى  عليك  فما  �مل�ستقبل،  �إىل  �لتطلع 
 Museo متحف  جانب  �إىل  �مل��وؤدي  �لطريق 
�إذ  �لغد(،  )متحف  �أي   ،do Amanhã
معار�س  على  �مل�ستقبلي  �لف�ساء  ه��ذ�  يحتوي 
مكر�سة للبيئة و�ملدن �مل�ستد�مة وحياة �ملحيطات 
�الإ�سباين  و�لنحات  �ملعماري  ت�سميم  من  وهو 
�مل�ستقبلي  �ل��ط��اب��ع  ذ�ت  مب�ساريعه  �مل��ع��روف 

�سانتياغو فاي�س.

ال تختلف ري� دي جانريو عن اأي مكان اآخر يف العامل، حيث يتمتع كل �شرب 
من اأرا�شيها باجلمال الطبيعي، وهي اأكرث تقباًل للفرد مقارنًة باأية مدينة 

رئي�شة اخرى. يعد "م�قعها احل�شري"، امل�ج�د ب�شكل مثري بني اجلبال 
والبحر، م�قعًا للرتاث العاملي للي�ن�شك�. 

يت�افد عليها ملي�نا زائر �شن�يًا

وال���ج��ه��ة  ال�����ش��ي��اح��ة  قبلة 
الأكرث �شعبية

جانرو:
عن �شحيفة / الديلي تلغراف، كري�س م��س

ترجمة: اآلء فائق



الرغبة  يف احل�ش�ل على املال 
وراء االن�شمام اإىل املجاميع 
االإلكرتونية

 

�الإ�سر�ئيلي  للمو�ساد  �لتابع  �الإل��ك��رتوين 
"تلبيوت"؟

من حيث �ملبد�أ.. فاإن �جليو�س �الإلكرتونية 
�إل��ك��رتون��ي��ة ن��ظ��ام��ي��ة تتبع  ه��ي وح����د�ت 
خم��اب��ر�ت��ي��ة،  �أو  ع�����س��ك��ري��ة  م��وؤ���س�����س��ات 
ر�سمي  ب�سكل  �ل��غ��ال��ب  يف  عنها  وي��ع��ل��ن 
تفيد  �إذ  �إلكرتونية"،  "جيو�س  �أنَّها  على 
تعلن  دولة   29 باأن  �ملتوفرة  �الح�سائيات 
�إلكرتوين،  �أنَّ لديها وحد�ت جي�س  ر�سميا 
من  بال�سد  نف�سها  عن  للدفاع  �إنَّها  تقول 
�لهجمات �الإلكرتونية �ملعادية و�لرد باملثل 
عليها، و�إنَّ 49 دولة �أقّرْت ب�سر�ئها لرب�مج 
�إلكرتونية، يف مقدمتها ما يعرف  قر�سنة 
يعرف  ما  �أو   DDOS برب�مج هجمات 
ب�"�إيدز �النرتنت"، �لذي يعمل على تعطيل 
�ملف�سل �الإلكرتوين �لذي يلج �إليه بالكامل 
�أن  وتدمري حمتوياته دون رجعة، يف حني 

63 دولة �أخرى تقول 
دولية  �لكرتوين  جت�س�س  �أدو�ت  لديها  �إن 

وحملية.. فاأين �لعر�ق من كل هذ�؟

احل�شبة العراقية
حتى هذه �للحظة فاإّن �أي موؤ�س�سة عر�قية 
حكومية مل تعلن �أّنها متتلك وحد�ت جلي�س 
�حل��روب  �أن  من  �لرغم  على  �إل��ك��رتوين، 
من  �خلام�س  �ل�سرب  �سارت  �الإلكرتونية 
�لتقليدية:  �حلروب على م�ستوى �حلروب 
و�ال�ستخبارية  و�ل�سيا�سية  �لع�سكرية 
و�القت�سادية، بل �سارت يف مقدمتها، وهي 
مثل  تتبنى  باأن  �لر�سمية  ملوؤ�س�ساتنا  دعوة 
�لعامل،  م�ستوى  على  �ل�سائد  �لنمط  هذ� 
�الإره���اب  وه��ج��م��ات  �لتحديات  مل��و�ج��ه��ة 
�اللكرتوين، �لذي تقول عنه دولة متقدمة 

على  بريطانيا  مثل 
�أربعة  �أخطر  من  �أّنه 
حت�����دي�����ات ت����و�ج����ه 
�مل���م���ل���ك���ة �مل���ت���ح���دة 
�حلال  فكيف  �ليوم، 

مع �لعر�ق �ليوم؟

من  لدينا،  مبوجبه  �لعمل  يجري  ما  �أم��ا 
�إلكرتونية  �أو م�ساحات  �أو قنو�ت  �سفحات 
ت�ستهدف �إحد�ث �لفو�سى و�لتدمري، فاإنَّه 
ب�"�لذباب  ي�سمى  م��ا  ح��دود  حت��ت  يكمن 
�أقّل  �إمكانياته  تكون  �ل��ذي  �الإلكرتوين"، 
�الإلكرتونية  �جليو�س  به  تقوم  مما  بكثري 
�لنظامية، وقد يتبع �سفار�ت �أو �سخ�سيات 
�إلكرتوين نظامي يف  �إنَّه يرتبط بجي�س  �أو 
�خلارج، �إال �أنَّه ال يرتقي �إىل و�سفه مب�سّمى 
"�جلي�س �الإلكرتوين" على م�ستوى �لعامل، 
من  وم�سروعيته  بنظاميته،  يتميز  �ل��ذي 
خالل �الأهد�ف �لدفاعية �لتي تعلن عنها 
�جلي�س  ذل��ك  �إليها  يعود  �لتي  �ملوؤ�س�سة 

وتعلن عنه ر�سميا.

ذبابة.. ولي�س جي�شا
نعم.. ال ينبغي و�سف �الأوعية �الإلكرتونية 
مبختلف  �مل�����س��ب��وه��ة،  �الأج����ن����د�ت  ذ�ت 
هي  بل  �الإل��ك��رتوين،  باجليو�س  توجهاتها 
�آلية عمله ب�سم  تكون  �إلكرتوين"،  "ذباب 
�لقنو�ت  �أو  �ملو�قع  �أو  �ل�سفحات  �إح��دى 
�جلمهور  ولديها  �مل��ع��روف��ة،  �الإلكرتونية 
و�سرب  لتاأييدها  معينة  جهة  �إىل  �لو��سع 
دفعات  �أو  مقطوع  مبلغ  لقاء  مناه�سيها 
فيها  ت�ستخدم  �الأم������و�ل،  م��ن  متتالية 
�ملن�سور�ت �لن�سية و�ل�سورية و�لفيديوية، 
�إذ �سار �لفيديو غر�فيك من �أهم �لفنون 
لعنا�سر  بالنظر  �لر�سائل  تلك  لتمرير 
�ملوؤثر�ت  يف  تكمن  �لتي  للمتلقي  �جل��ذب 
�أعمال  عن  ناهيك  و�ل�سوتية،  �ل�سورية 
بتقنيات  و�ل��ر���س��م  �لكوميدية،  �ل��در�م��ا 

متعددة �الأبعاد.
"�لذباب"،  هذ�  لعمل  �أخرى  �آلية  وهناك 

�ل�سغط"  "جماعات  مبنزلة  �سار  �ل��ذي 
تكون عن  �لعام،  �ل��ر�أي  �ملوؤثرة يف حر�ك 
�أ�سخا�س على �سبيل  تكليف خم�سة  طريق 
"كتيبة"،  و���س��ف  عليهم  يطلق  �مل��ث��ال، 
من  �لع�سر�ت  بفتح  منهم  و�حد  كل  يقوم 
�حل�����س��اب��ات �ل��وه��م��ي��ة و�مل��ن��ت��ح��ل��ة، ت�سل 
مبجموعها �إىل �ملئة ح�ساب وهمي، لتاأييد 
ومناه�سة  ف��ك��رة  �أو  �سخ�س  �أو  �سفحة 
�لتهجم  منها  متعددة،  باأ�ساليب  �لفرقاء 
�إىل  و�لت�سقيط،  و�ل�����س��خ��ري��ة  و�الإه���ان���ة 
ي��ر�د  �ل��ذي  �حل�ساب  ع��ن  �الإب���الغ  جانب 
�ملتو��سعة  "�لكتيبة"  لتلك  فيمكن  غلقه، 
�أن تعمل على توفري مئة �إبالغ وهمي، عن 
ح�ساب �أو موقع �أو �سفحة ير�د غلقها، �إىل 
�ملتعاطف معهم  �إبالغات �جلمهور  جانب 
عن  �الإب���الغ  �إىل  ودع��وت��ه��م  بتحري�سهم 
�أو  ن�سرة ق�سية  ر�بط معني حتت م�سّمى 
�البالغات  فت�سل  �إغالقه،  لغر�س  �جتاه، 

يف �ساعات معدودة �إىل مئات �الآالف.
�الأ�سخا�س  ه��وؤالء  �نتماء  دو�ع��ي  وتكمن 
�الإل��ك��رتون��ي��ة  �مل��ج��م��وع��ات  تلك  مثل  �إىل 
�لعقائدي  �أو  �ل�سيا�سي  باالنتماء  مرتبطة 
تتبّناه �جلهة  �لذي  �أو �الجتاه  �لفكري،  �أو 
�ل��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى مت��وي��ل ت��ل��ك �مل��ج��م��وع��ات 
يف  �ل��ول��وج  دو�ف��ع  �أغلب  �أن  �إال  �ملنتحلة، 
هذه �لفو�سى �الإلكرتونية تتمحور يف كونها 
منفذ�  يجد  ال  �ل��ذي  لل�ساب  عمل  فر�سة 
يح�سل  �ل���ذي  �الأج���ر  ل��ق��اء  ل��ه،  وظيفيًا 
ويعتاد  �ملجموعات،  تلك  يف  بعمله  عليه 
وقذف  �التهامات  توجيه  من خاللها على 
ر�دع  دون  م��ن  و����س��ت��ه��د�ف��ه��م  �الآخ���ري���ن 
يجد  وال  �لوقت،  تربوي مبرور  �أو  �أخالقي 
يف �ل�سب �أو �ل�ستم �لذي قد يتلقاه باملقابل 
عرب  منا�سريها  �أو  �مل�ستهدفة  �جلهة  من 
�لتعليق على من�سور�ته �أي تعار�س �أو حتد 
و�الجتماعي  و�لنف�سي  �العتباري  لو�سعه 
و�الأخالقي.. وهنا تكون خطورة �ال�ستمر�ر 
مبجال  �ل�سباب  من  كبرية  فئات  عمل  يف 

�الإلكرتوين"..! "�لذباب 

ن�سر  يف  ي�سهم  �الإن��رتن��ت  على  نا�سط  كل 
�جليو�س  من  ��ه  �إنَّ عنه  قالو�  معني،  وع��ي 
�الإل��ك��رتون��ي��ة، وي��ت��م �إرج����اع �أ���س�����س ن�سر 
ك��ل م��ع��ل��وم��ة ت��ت��ن��اول ���س��ب��ه��ات ف�����س��اد يف 
"جنود  �إىل  موؤ�س�سة،  �أو  ع��ر�ق��ي  ق��ط��اع 
�لعام..  للر�أي  �ملجهولني  �جليو�س"  تلك 
فاعلة  �إل��ك��رتون��ي��ة  ف�����س��اء�ت  م��ق��اب��ل  يف 
و�لتاأليب  �لتحري�س  جم��االت  يف  وموؤثرة 
�ل�سلم  وزعزعة  و�الأكاذيب  �لرعب  ون�سر 
�سخ�سيات  ��ستهد�ف  �أو  �ملجتمعي، 

ورموز ومدن وموؤ�س�سات.

اإيدز النرتنت!

ب��ني ه���ذ� �ل��ك��م �ل��ه��ائ��ل م��ن �مل��ع��ل��وم��ات 
ب��ال��ت��ح��ري��ف��ات  �مل��دج��ج��ة  �أو  �حل��ق��ي��ق��ي��ة 
�ملتدفق  �التهامات  �سيل  وبني  و�الأكاذيب، 
�أو  مو�قع  عائدية  ب�ساأن  �نقطاع  دون  من 
قنو�ت �أو �سفحات �إلكرتونية �أو �سخ�سيات 
بالدليل  خارجية،  �أج��ن��د�ت  �إىل  نا�سطة 
�لكبري  �ل�سوؤ�ل  فاإنَّ  دونه..  �أو من  �لقاطع 
�إجابة و�فية يتمو�سع يف  �إىل  �لذي يحتاج 
يف  �الإلكرتونية  �جليو�س  عمل  حقيقة  ما 

�لعر�ق؟

يتناول  �لعر�قية"  �ل�سبكة  "ها�ستاك 
يجري  مل��ا  ع��ام��ا  تو�سيفا  �ل��ع��دد  ه��ذ�  يف 
�أث��رت  �ل��ب��الد،  يف  �إلكرتونية  فو�سى  م��ن 
�حلكومية  �ل��ق��ط��اع��ات  يف  ك��ب��ري  ب�سكل 
وم�ستوياتها،  �أنو�عها  تعدد  على  و�الأهلية، 
�لكثري  يف  عدة  �أحيان  يف  �حلياة  وعّطلت 
�لر�سميون  �ملتحدثون  قال  �ملفا�سل،  من 
حمالت  خلفها  يقف  من  �إنَّ  �حلزبيون  �أو 

تقودها "�جليو�س �الإلكرتونية"..!
�جليو�س،  تلك  مثل  �لعر�ق  يف  لدينا  فهل 
وم���ا ه��ي �إم��ك��ان��ي��ات��ه��ا وع��ائ��دي��ات��ه��ا، 
�جل��ي��و���س  �أ���س��ه��ر  �إىل  ب��ال��ق��ي��ا���س 
�ل��ع��امل،  يف  �لنظامية  �الإل��ك��رتون��ي��ة 
�سنغهاي"  "جمموعة  تتقّدمها  �لتي 
�ل�سيني،  للجي�س  �لتابعة  �ل�سينية، 
ومن ثم "�سايرب كوماند"، �الإمريكية، 
�الإلكرتونية"  "�لع�سكرية  فالوحدة 
�ل����رو�����س����ي����ة، و�جل���ي�������س 

على قاعدة ))اع�شبها براأ�س عامل.. واخرج منها �شاملًا((، فاإنَّ اأغلب 
املعل�مات التي تعج بها �ش�ح االإنرتنت املفت�حة، يتم اإرجاعها اإىل "اجلي��س 

االإلكرتونية"، التي يكرث احلديث عنها هذه االأيام يف العراق.. وعلى وجه 
اخل�ش��س مع تلك املعل�مات التي ي�شعب ال�ق�ف على م�شدرها بالتحديد، اأو 

اإّنها تتقاطع مع اأجندات و�شيا�شات معينة.

الدكت�ر �شفد ال�شمري / خبر الت�ا�شل الرقمي 

 

ما حقيقة "اجلي��س 
الإلكرتونية" يف العراق؟

!اإيدز النرتنت..
السنة الخامسة عشرة العدد )355( 9 آذار 2020 alshabaka aliraqya
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�ل��ق��ي��ث��ارة  م��ع  �مل�ستقبلية  تطلعاته  ع��ن 
�خل�سر�ء و�أمور �أخرى حّدثنا عنها �ملدرب 

عبد �لغني يف هذ� �حلو�ر:
م���ْت ل��ك وم���ن �أن��دي��ة  *ع��ق��ود ك��ث��رية ُق���دِّ

معروفة، ملاذ� �خرتت �ل�سرطة؟
�لعر�قية  �ل��ف��رق  م��ن  �ل�����س��رط��ة  ف��ري��ق   -
والعبني  مم��ّي��زة،  �إد�رة  ميتلك  �لكبرية، 
�نتهاء  فبعد  مثاليًا،  وج��م��ه��ورً�  جيدين، 
مهمتي مع �ملنتخب �الأوملبي، تفّرغت للعمل 
مع �الأندية، حيث �نتهى عقدي مع �الأوملبي 
4-1 و�الأمور يف طريقها للحل مع �الحتاد 
�لعر�قي لكرة �لقدم، وقد �خرتت �ل�سرطة 

من �أجل حتقيق �النت�سار�ت مع �لقيثارة.
قيادة القيثارة

*�لهدف �لذي ت�سعى �إليه مع �لفريق؟
- ح��ال��ي��ا ي�����س��ّب ت��ف��ك��ريي ع��ل��ى �ل����دوري 
يف  ب��ال��ف��ري��ق  �الرت���ق���اء  وكيفية  �ل���ك���روي، 
�مل��ب��اري��ات، و�أح���د �أه��د�ف��ن��ا �ل��ف��وز بلقب 
�أن  �أي�سا  ونطمح  �ملو�سم،  لهذ�  �ل���دوري 

ب�سمعة  يليق  �ل��ذي  �لفني  �مل�ستوى  نقّدم 
�لرغم  وعلى  �الأب��ط��ال،  دوري  يف  �ل��ن��ادي 
�إال  بالتحديات  مليء  �لفني  �لعمل  �أّن  من 
�أّن �ل�سعوبات �أقل يف قيادة فريق �ل�سرطة.

اأخطاء طفيفة
*لكّنكم �أخفقتم يف �أول مباريات �لدوري؟

مبار�ة  ق��ّدم  فالفريق  �إخفاقا،  يكن  مل   -
جيدة نوعا ما �أمام فريق �لكهرباء �لفتي، 
لكن بع�س �الأخطاء �لطفيفة كّلفتنا �لكثري، 
�لكثري  و�أمامنا  �ملباريات  �أوىل  �أنَّها  عموما 
يف  �هلل  �ساء  �إن  و�سننجح  �مل�سار  لتعديل 

�ل�سورة  �إىل  به  و�لو�سول  �لفريق  قيادة 
�لتي يتمناها له جمهوره �ملتعط�س حل�ساد 

�الألقاب.
جدد  العبني  �إ�سافة  �لنية  يف  هناك  *هل 

للفريق؟
�إ�سافة  من  نتمّكن  ال  �حل��ايل  �لوقت  يف   -
لكن  �لقو�نني،  ب�سبب  للفريق  جدد  العبني 
عملنا  �أول��وي��ات  م��ن  �سيكون  �مل�ستقبل  يف 

�إ�سافة العبني �آخرين.
النجم داخل امللعب

*ل���ك���ن ف���ري���ق �ل�����س��رط��ة م��ل��يء 
بالنجوم؟

�ل�سرطة  ف��ري��ق  �أّن  ننكر  ال   -

مقيا�س  �ل��ن��ج��م  ل��ك��ن  ب��ال��ن��ج��وم،  م��ل��يء 
لالعبني  �مل��ع��ي��ار  و�أنَّ  �مل��ل��ع��ب،  جنوميته 
�لالعبني  فعلى  بامللعب،  �الجتهاد  �سيكون 
�لفريق،  مع  للبقاء  ذ�تهم  �إثبات  �لنجوم 
فالذي يقّدم د�خل �مللعب هو �لذي �سيحظى 

باأولوية يف �لت�سكيلة �لرئي�سة للقيثارة.
لكّل مدرب طريقته

�لذي �سار عليه �ملدرب  �لنهج  ل  *هل تف�سّ
�ل�سربي؟

-بدون �سك �أنَّ لكل مدرب فكرً� وطريقة يف 
�لتدريب وال يوجد فرق بني �ملدرب �ملحلي 
�لك�سندر  �ل�سربي  ف��امل��درب  و�الأج��ن��ب��ي، 
�إن  به،  خا�س  تدريبي  فكر  له  كان  �ليت�س 
�أوفق مع �لفريق وفق ما خّططت  �ساء �هلل 
له �إال وهو �ملناف�سة بقّوة على لقب �لدوري 

�لذي هو من �أولويات عملي. 
جميع الفرق بحالة واحدة

*ما مدى قّوة �ملناف�سة لل�سرطة مع �الأندية 
�الأخرى؟

- جميع �الأندية �مل�ساركة يف �لدوري �لعام 
�الأم��ث��ل،  بال�سكل  �ل��ك��روي��ة  فرقها  ْت  �أع����دَّ
�أو  �لفريق  ه��ذ�  بني  ف��رق  �أي  لدينا  ولي�س 
و�ح���دة،  ح��ال��ة  يف  �الأن��دي��ة  وجميع  ذ�ك، 
ت�سكيالتها  يف  ���س��ّم��ْت  �ل��ف��رق  �أغ��ل��ب  الأّن 
الع���ب���ني حم���رتف���ني، ف�����س��ال ع���ن الع��ب��ي 
�خلربة و�ل�سباب، بل �إنَّ معظم �لفرق غري 
�ل�سرطة  �جلماهريية عندما تالعب فريق 
تقّدم كّل ما لديها من �أجل �إحر�ج �لفريق، 
لذلك د�ئما ما �تطرق �إىل هذ� �ملو�سوع مع 
فريق  مع  مبار�تنا  تكون  عندما  �لالعبني 
�أنَّ  ننكر  ال  �ل���دوري،  ت�سل�سل  و�سط  يقبع 
�ملو�سم  هذ�  دوري  يف  قوية  مناف�سة  هناك 
حتقيق  يف  ي�سّب  يبقى  طموحنا  �أنَّ  �إال 
هذ�  �ل����دوري  على  باحل�سول  �النت�سار 

�ملو�سم.
العائق ال�حيد

مع  عملك  تو�جه  قد  �لتي  �ملعوقات  *�أب��رز 
�لفريق؟

قًا  م�سبَّ قلت  كما  وب��دون جماملة  - حقيقة 
�أنَّ �إد�رة �لنادي وّفرت كّل �مل�ستلزمات �لتي 
م�سابقة  يف  �لفريق  مهمة  جناح  يف  ت�سهم 
�ل����دوري، لكن �ل��ع��ائ��ق �ل��وح��ي��د �ل���ذي قد 
�إح��دى   ��ه يف   �أنَّ ي��ر�م  يجعلني على غري ما 
وبخطاأ  عاليًا  فنيًا  م�ستوى  نقّدم  �ملباريات 
غري مق�سود ياأتي هدف �سد فريقنا، هذ� 
�حلال يوؤملني كثري� الأّنه �سياع جلهد �إد�ري 

وفني للنادي �لذي متثله.
*كيف وجدت جمهور �لقيثارة �خل�سر�ء؟

- ج��م��ه��ور ر�ئ����ع وحم����ّب ل��ك��رة �ل��ق��ي��ث��ارة 
�خل�������س���ر�ء، ف���اأن���ا �أك�����ّن ل��ه��م ك���ل �حل��ب 
يقّدم  �أن  و�أع��ده��م  و�الح����رت�م  و�لتقدير 
مباريات  يف  �لعايل  �لفني  �مل�ستوى  �لفريق 
�لدوري �ملقبلة و�سنفرحهم بتحقيق �لدوري 
لهذ� �ملو�سم، الأّننا خّططنا وعزمنا �أن يكون 
�لدوري مطّرز� باالأخ�سر لهذ� �ملو�سم وهو 
و�سيتحّقق  �الأن��دي��ة  جلميع  م�سروع  طموح 

بعون �هلل للكتيبة �خل�سر�ء هذ� �ملو�سم.

من املدربني املمّيزين، عرف كيف يخطط؟ قاد العديد من الفرق العراقية 
واملنتخبات ال�طنية، تاألق مع املنتخب االأوملبي العراقي يف منا�شبات عّدة، جنح 

ب�شكل مثري مع فريق نادي النجف خالل امل�ا�شم ال�شابقة، لي�شتقر به احلال بعد 
جناحات كثرية مع فريق نادي ال�شرطة الذي قّرر م�ؤخرًا التعاقد معه مل��شمني 

لقيادة الفريق الكروي.. 

طم�حي مع القيثارة اخل�شراء 
ح�شاد لقب الدوري..

ل����مجلة ال�شبكة العراقية:
عبد الغني

���ش��ه��د

 اأحمد رحيم نعمة

لكل مدرب فكر  وطريقة 
يف التدريب ول فرق

بني املدرب املحلي 
والأجنبي
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 C �ل���������  �سفة  �ل�����دور�ت حت��م��ل  ك��ان��ت  �إذ 
م��ن مدربينا  �ل��ك��ث��ري  ن��ال��ه��ا  وق���د   B و�ل������ 
دخول  �أّن  �إال  �لفرق،  قيادة  لهم  ليت�سّنى 
باملجان  يكن  مل  �لتدريبية  �ل���دور�ت  ه��ذه 
باالأمر  �ملعني  �لكرة  �حتاد  ح�ساب  على  �أو 
كبري  مبلغ  وفق  للدورة  �لدخول  كان  و�إمّن��ا 
�حل�سول  �أج��ل  من  �ل�ساب  �مل��درب  يدفعه 
�أغلب  �أّن  على �ل�سهادة �لتدريبية، ال �سيما 
�ل��دور�ت هم من �لالعبني  لتلك  �لد�خلني 
�الآ���س��ي��وي  �ملحا�سر  ي��ق��ول  كما  �ملعتزلني 

�لدكتور �أ�سعد الزم .
املدرب ال�شاب يحمل اأفكارًا 

جديدة
خيار�ن،  حديثًا  �ملعتزلني  �لالعبني  ل��دى 
�الأول �لتوجه للعمل �الإد�ري و�الآخر �لدخول 

ل  يف عامل �لتدريب، وهذ� �خليار هو �ملف�سّ
لديهم رغبًة منهم يف دخول عامل �لتدريب، 
وم���ا ت��ع��ل��م��وه خ���الل م�����س��ريت��ه��م �ل��ك��روي��ة 
ومن  كبار  مدربني  �إ�سر�ف  حتت  كالعبني 
لديهم  �أ�سبحت  حيث  خمتلفة،  م��د�ر���س 
�سورة �لطريق �لذي �سي�سلكونه يف حياتهم 
�لكثري  ومن خالل عملي كمحا�سر وجدت 
منهم موهوبني و�سيكون لهم �ساأن كبري يف 
و�الأفكار  �الآر�ء  خ��الل  من  �لتدريب  ع��امل 
�لتي يحملونها ويطرحونها و�لعن�سر �الأهم 
جناح  �أ�سا�س  وه��و  �لقيادة  ب��روح  متتعهم 
يحملها  �لتي  للعلمية  باالإ�سافة  �مل���درب 
و�خلربة �لتي �سيكت�سبها يف قادم �الأيام من 
�الأندية،  يف  كبار  مدربني  مع  �لعمل  خالل 
�أنا �أعتقد �أّن لدينا مدربني جيدين ولديهم 

�لتدريبية  مهار�تهم  تطوير  يف  �لطموح 
و�لتعامل مع �ملحيط �لذي يعملون فيه.
دخ�ل الدورات من اأجل 

التفاخر
�ل�سابق  �مل���درب  جلوب  طالب  ق��ال  بينما 
مل��ن��ت��خ��ب �ل���ع���ر�ق ل��ل��ن��ا���س��ئ��ني: �ل�����دور�ت 
بنف�س  �لفائدة، لكن  �لتدريبية ال تخلو من 
�ملعني  لالحتاد  مال  وك�سب  �إع��الن  �لوقت 
�لالعب  م�سري  �إن  �لنهاية  ويف  ب��االأم��ر، 
فاأغلب  �الإد�رة،  �أو  �لتدريب  �إم��ا  �ملعتزل 
عمل  �أي  ل��دي��ه  لي�س  �ملعتزلني  �ل��الع��ب��ني 
يجد  ومل  �لكرة،  يلعب  حياته  ق�سى  �آخ��ر، 
بعد  نهايته  فتكون  ماديا،  يعينه  �آخر  عماًل 
لذلك جند  �سك،  بدون  �لتدريب  �العتز�ل 
�لدور�ت  يدخلون  �ل�سباب  �لالعبني  �أغلب 

�أح��د  على  �الإ���س��ر�ف  �أج��ل  م��ن  �لتدريبية 
�لفرق �لكروية، بينما جند �أن هناك بع�س 
�لالعبني يدخل �لدور�ت �لتدريبية من �أجل 

�لتفاخر باحل�سول عليها.
اأج�ر الدورة التدريبية 

يف  �ل�سباب  ح��ر����س  مل���درب  ك��ان  بينما 
قال  ر�أٌي  �لقوة �جلوية جابر حممد  نادي 
تقام  �لتي  �لتدريبية  �ل���دور�ت  �إنَّ  فيه: 
�إّنها  �ملعتزلني  و�الآخر لالعبني  بني �حلني 
�ملدربني  بتطوير  ت�سهم  ج��ّدً�  جيدة  حالة 
تكون  �أن  نتمّنى  �لوقت  نف�س  ويف  �ل�سباب 
هذه �لدور�ت باأجور رمزية، الأنَّ �ملحا�سر 
على  ولي�س  �الآ���س��ي��وي  �الحت���اد  نفقة  على 
لكرة  �مل��رك��زي  �ل��ع��ر�ق��ي  �الحت����اد  نفقة 
مليون  �إىل  ت�سل  �ل���دورة  ف��اأج��ور  �ل��ق��دم، 
فما دون و�حلّد �الأدنى )750000( دينار، 
هذ� �ملبلغ �لكبري ي�سّكل عائقا كبري� �أمام 
�أن  علما  �ل���دورة،  �إىل  بالدخول  �مل���درب 
خلدمة  باملجان  يعملون  �مل��درب��ني  �أغ��ل��ب 
كالمي  يوؤخذ  �أن  �أمتنى  �لعر�قية،  �لكرة 
على حممل �جلد من قبل �حتاد �لكرة يف 
�لتدريبية، الأّن  تقليل مبلغ �لدخول للدوره 
يدخلون  �لذين  �ملعتزلني  �لالعبني  �أغلب 
�ملادية  �أمورهم  تكون  �لتدريبية  �ل��دور�ت 
يف ح���ال ي��رث��ى ل���ه، ل��ك��ن �ل��ب��ع�����س ممن 
�مل��ال  �ل��ذي��ن ميلكون  �ل����دور�ت  ي��دخ��ل��ون 
�أن يعملو�  يتفاخرون بهذه �ل�سهاد�ت دون 
�أجل �حل�سول  و�إمّنا من  يف �خت�سا�سهم 

على �ل�سهادة فقط. 
بروز امل�اهب التدريبية 

�لعر�قية  �لتخ�س�سية  �مل��در���س��ة  م��درب 
ه��ادي عبد ع��ون ب��نّي �أن �إق��ام��ة �ل��دور�ت 
جيل  خلق  �أج��ل  من  جيد  �سيء  �لتدريبية 
ج��دي��د م��ن �مل���درب���ني �ل��ع��ر�ق��ي��ني، حيث 
�لعديد  �ل�سابقة  �ل��ف��رت�ت  خ��الل  �أقيمت 
�ملدربون  ومتّكن  �لتدريبية  �ل���دور�ت  من 
 B ���ل�سباب من �حل�سول على �سهاد�ت �ل�
و�ل��C �الآ�سيوية حتت �إ�سر�ف حما�سرين 
هذه  �إقامة  يف  جنحو�  وعر�قيني  �آ�سيويني 
�إقامتها  من  �لغر�س  �لتدريبية،  �ل��دور�ت 
�إب����ر�ز �مل��و�ه��ب �ل��ت��ي ميتلكها  م��ن �أج���ل 
�مل���درب �ل��ع��ر�ق��ي �ل���ذي ط��امل��ا ي��ت��األ��ق يف 
قيادته للفرق �سو�ء على �مل�ستوى �ملحلي �أو 
�الآ�سيوي، و�ساهدنا يف �الآونة �الأخرية تاألق 
�لعديد من �ملدربني �ل�سباب مع فرقهم يف 

�لدوري �لعر�قي.
وكان �آخر �ملتحدثني جنم �ملنتخب �لوطني 
لقد  ق��ال:  عندما  �ساكر  �سالم  �لعر�قي 
�لتدريبيتني  �لدورتني  من  كثري�  �أ�ستفدنا 
�لقليلة  �ل���ف���رتة  خ���الل  �أق��ي��م��ت��ا  �ل��ل��ت��ني 
�ملا�سية، و�أ�ساف �ساكر "لقد تعلمنا خالل 
�لكثري من  �لوطني  �ملنتخب  م�ساركتنا مع 
كثريين  م��درب��ني  وم��ن  �لتدريبية  �الأم���ور 
ولدينا  �لعر�قي،  �ملنتخب  على  �أ�سرفو� 
نحن �ملدربني �ل�سباب �أفكار جديدة تخدم 

�لكرة �لعر�قية م�ستقبال".  

يف ال�شن�ات القليلة املا�شية ارتاأى االحتاد العراقي املركزي لكرة القدم 
اإقامة الدورات التدريبية للمدربني ال�شباب حتت اإ�شراف حما�شرين من 

االحتادين االآ�شي�ي والعربي، مع ت�اجد املحا�شرين العراقيني يف هذه 
الدورات التي جنحت بتخريج العديد من املدربني ال�شباب العراقيني الذين 

اأ�شبح البع�س منهم ي�شرف على الفرق الكروية.

 

����ش���ن���اع���ة ج���ي���ل ج��دي��د 
من املدربني ال�شباب

الدورات التدريبية لكرة القدم 

اأمرة م�شن

 

ا�شعد الزم

�شالم �شاكر

هادي عبد ع�ن

]جابرحممد 
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�لعاملية  �لريا�سة  بتهديد  �خلطري  �ل��وب��اء  ب��د�أ 
�لعامل  ك��اأ���س  مناف�سات  �إل��غ��اء  مت  �إذ  �أي�����س��ًا، 
�ل�سني  يف  �إقامتها  مقررة  كانت  �لتي  للتزلج 
هذ� �ل�سهر، كما مت تاأجيل بطولة �لعامل الألعاب 
�لقوى د�خل �ل�ساالت �ملقررة �إقامتها �أي�سًا يف 
�ل�سني. و�سملت �لتهديد�ت عامل �ملالكمة، فتم 
�الآ�سيوية من مدينة ووهان  نقل بطولة �ملالكمة 
�لرعب  عمان.  �الأردنية  �لعا�سمة  �إىل  �ل�سينية 
يف  �الأوملبية  �الألعاب  تنظيم  �أج��و�ء  �أي�سًا  طال 
طوكيو 2020 عندما �أعلن رئي�س �للجنة �ملنظمة 
تو�سريو موتو �أن �نت�سار فريو�س كورونا �مل�ستجد 
يف �ل�سني �أ�سبح ي�سكل قلًقًا كبريً� قبل �أ�سهرعلى 
�ل�سيف  �ليابان  يف  �الأوملبية  �الأل��ع��اب  �نطالق 
يف  �لريا�سية  �لن�ساطات  �أوق��ف��ت  كما  �ملقبل، 
�إير�ن و�لكويت وكوريا �جلنوبية ونقلت مباريات 
�أخ��رى،  بلد�ن  �إىل  و�الأن��دي��ة  �الإي���ر�ين  �ملنتخب 

�لريا�سية  ن�ساطاتها  �لدول  من  �لكثري  و�أوقفت 
ب�سبب هذ� �لفريو�س �لقاتل.

غزو فريو�شي خطري
ي��ق��ول �حل��ك��م �ل����دويل ع��ل��ي ���س��ب��اح : �إن ه��ذ� 
�حلياة،  يف  �سيء  ك��ل  �أوق���ف  �لقاتل  �لفريو�س 
وال���س��ي��م��ا �ل��ب��ل��د�ن �ل��ت��ي مت غ��زوه��ا م��ن قبل 
�ل���ف���ريو����س، ح��ي��ث �أوق���ف���ت ج��م��ي��ع �الأن�����س��ط��ة 
�ن��ط��الق  نقطة  م��رك��ز  �ل�����س��ني  �ل��ري��ا���س��ي��ة يف 
لهذ�  تعر�ست  �لتي  �لبلد�ن  تبعتها  �لفريو�س، 
�لوباء مثل كوريا �جلنوبية و�إير�ن و�لكويت �لتي 
�أوقفت دورياتها �لكروية خ�سية على مو�طنيها، 
�إذ �أن لعبة كرة �لقدم هي �الأكر خطورة بانت�سار 
بها  متتلئ  �لتي  �جلماهري  خالل  من  �لفريو�س 
مدرجات �ملالعب. لذلك فاإن �أغلب �لدول �لتي 
�ل��دوري.  تاأجيل  ق��ررت  �لفريو�س  فيها  �نت�سر 
�أ�سر بالكثري  �أن هذ� �لفريو�س  و�أ�ساف �سباح  

من �لدول �لتي كانت تعد 
�لعدة ال�ستقبال �لبطوالت 

و�ليابان  كال�سني  �لر�سمية 
وكوريا و�إير�ن. 

  ك�رونا اأوقفت الن�شاطات
�ل��زور�ء با�سم  ن��ادي  يف حني قال م��درب فريق 
قا�سم : توقف �لن�ساطات �لريا�سية ب�سبب هذ� 
فيها  �نت�سر  �لتي  �لبلد�ن  يف  �خلطري  �لفريو�س 
ك�سرٍّ البد منه، وال�سيما مباريات كرة �لقدم �لتي 
�أوقف هذ�  تتجمع فيها �جلماهري �لغفرية، لقد 
وهو  و�لبطوالت  �لدوريات  من  �لكثري  �لفريو�س 
�الأن�سطة  جميع  �أوقفت  �إذ  مرة  الأول  يحدث  ما 
يف بلد�ن خمتلفة، كفانا �هلل �سره وحفظ �لعر�ق 

و�أهله.
ب�شبب ك�رونا.. األغيت بط�لتان

�أحمد  �لعر�قية  �لدر�جات  �حتاد  �سر  �أمني  �أما 

�شغل فريو�س ك�رونا املنطلق من ال�شني العامل باأ�شره، اإذ اقتحم بق�ة عامل 
الريا�شة، وجميع ع�امل احلياة، عندما بعرث اإقامة البط�الت وت�شبب 
بتاأجيل الدوريات الكروية يف �شتى اأنحاء العامل. فبعد ت�شببه باإلغاء 

العديد من املناف�شات املحلية يف ال�شني، 

 

يبط�س بعامل 
الريا�شة

ك�رونا
فايرو�س

 اأحمد رحيم نعمة

���س��ربي ف���ق���ال: ل��ق��د �أوق�����ف ف���ريو����س ك��ورون��ا 
�جلنوبية  كوريا  يف  دولية  بطولة  يف  م�ساركتنا 
وبطولة �أخرى يف �ل�سني، فقد توقفت �الأن�سطة 
مت  �لتي  �الآ�سيوية  �ل���دول  �أغ��ل��ب  يف  �لريا�سية 
�إن  بل  �لقاتل،  �لفريو�س  ه��ذ�  قبل  من  غزوها 
ب�سبب  �ل�سلل  �أ�سابه  �أي�سًا  �لد�خلي  ن�ساطنا 

بع�س �حلاالت �لتي دخلت بلدنا �لعزيز، حمانا 
�هلل من هذ� �لفريو�س �للعني.

ال�باء القاتل
بالكك  �ملركزي  �لعر�قي  وحتدث رئي�س �الحتاد 
بوك�سنغ قا�سم �لو��سطي قائاًل �إن هذ� �لفريو�س 
خ��ط��ري ج���دً� ف��ق��د )ب��ع��ر( ك��ل ���س��يء، مب��ا يف 
من  �لكثري  و�ألغيت  تاأجلت  فقد  �لريا�سة،  ذلك 
من  �لعديد  يف  و�خلارجية  �لد�خلية  �لبطوالت 
�لبلد�ن �لعاملية خوفًا على مو�طنيها من �نت�سار 
�لفريو�س �لقاتل، وال�سيما �الألعاب �ل�سعبية ككرة 
�لقدم و�ل�سلة و�لطائرة �لتي حتت�سن مبارياتها 
�أغلبها.  ت��اأج��ي��ل  ومت  �مل�سجعني،  م��ن  �ل��ع��دي��د 
�لكك  للعبتنا،  بالن�سبة  �ل��و����س��ط��ي:  و�أ���س��اف 
كوريا  يف  بطولة  دخ��ول  �أم��ل  على  كنا  بوك�سنغ، 
�لكورونا،  ب�سبب  �أجلت  لكن  و�سربيا  �جلنوبية 
�لريا�سة  لي�س  �سيء،  كل  �لفريو�س  بعر  لقد 
�أجمع،  �لعامل  يف  �حلياة  مفا�سل  و�إمنا  فح�سب 
ندعو �هلل �أن يحفظ �أمة �مل�سلمني من هذ� �لوباء 

�خلطري.
جدير بالذكر �أن هذ� �لد�ء �خلطري ت�ساعد على 
ومالعب  كاملوالت  �ملزدحمة  �الأم��اك��ن  �نت�ساره 
�لريا�سة، لذلك �سارعت بع�س �لدول �ىل �إقامة 
حت�سبًا  جمهور  غ��ري  م��ن  �لريا�سية  فعالياتها 

النت�سار �لفريو�س، لذلك جتد �أن دورينا �ملمتاز 
تقام جميع مبارياته �ليوم من غري جمهور.  

اإيقاف عجلة الريا�شة
ح�سني  علي  �الأج�سام  ببناء  و�لعامل  �أ�سيا  بطل 
�أ�سار �إىل خطورة فريو�س كورونا على �لتجمعات 
�ل��ري��ا���س��ي��ة، م��ن ح��ي��ث �ن��ت��ق��ال��ه ب�����س��رع��ة بني 
�مل�سجعني قائاًل: حقيقة �أن هذ� �لفريو�س �أوقف، 
بل بعر جميع �لبطوالت �خلارجية نظر� للخطر 
�إيقاف  �إىل  �ل��دول  �أك��ر  دف��ع  ما  يخلفه،  �ل��ذي 
عجلة �لريا�سة، بد�أته �ل�سني، �لبلد �لذي �نطلق 
منه �لفريو�س، عندما مت �إيقاف جميع �الأن�سطة 
على  بالتزلج  �لعامل  بطولة  فيها  مبا  �لريا�سية 
�جلليد، وهدد كورونا �أي�سًا �أوملبياد طوكيو �لذي 
من �ملزمع �إقامته يف �ليابان �ل�سيف �ملقبل. ومل 
�لفريو�س،  �لكروية من هذ�  �لعامل  دوريات  تنُج 
�رتاأت  بينما  �لدوريات  �لكثري من  �إلغاء  فقد مت 
�حتاد�ت بع�س �لدول �إقامته بدون جمهور. �أما 
�الأخرى  فهي  �الأج�سام(  )بناء  للعبتنا  بالن�سبة 
توقفت ب�سبب �لفريو�س، فقد كنا ن�ستعد لدخول 
و�ل�سني  �لهند  دولية يف  بطولة  غمار مناف�سات 
ك��ورون��ا،  ف��اي��رو���س  ب�سبب  �أي�����س��ًا  �أج��ل��ت  لكنها 
و�أمة  �لعر�ق  �أحفظ  �للهم  �أقول  �أن  �إال  الي�سعني 

�مل�سلمني من هذ� �لوباء �لقاتل.  

اأحمد �شربيبا�شم قا�شم

علي ح�شني
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بعد رحلة ط�يلة يف عامل النج�مية 

�شاراب�فاح�شناء التن�س
 ت���ق���ّرر الع���ت���زال

اأعلنت اأ�شط�رة 
التن�س الرو�شية ماريا 
�شاراب�فا ت�ديع عامل 

َجْت  اللعبة التي ُت�ِّ
فيها خم�س مرات 

ببط�الت غراند �شالم، 
�شاراب�فا البالغة من 
العمر 32 عاما اأكدت 
قبل اإعالن اعتزالها 

اأنَّ اللعبة منحتها 
احلياة، واأّنها منحت 

حياتها للتن�س،

 

 

اإعداد: جملة ال�شبكة العراقية

 وذلك بعد م�سرية طويلة من �الإجناز�ت، وبّينت �أنَّ �آالمًا 
يف كتفها ور�ء قر�ر �العتز�ل.

والدتها وانطالقتها
�سار�بوفا يف رو�سيا عام 1987، وقد ختمت  ولدت ماريا 
م�سريتها �حلافلة يف عامل �لكرة �ل�سفر�ء بعمر 32 عامًا 
من  �أكر  حت�سيلها  �إىل  �إ�سافًة  فرديًا  لقبًا   36 حاملًة   ،
198 مليون دوالر. �نتقلت يف �سغرها �إىل �لواليات �ملتحدة 
�الأمريكية حيث �لتحقت باأكادميية 
للتن�س.   »Nickbollettieri«
يف  ذل��ك  بعد  �للعبة  �ح��رتف��ت 
حتقيق  يف  وجن��ح��ت   ،14 �سن 
�ملفتوحة  ج��ي«  �آي  »�إي  بطولة 
 ،2003 عام  �ليابان  يف  للتن�س 
نف�سه  �ل��ع��ام  يف  و���س��ل��ت  ك��م��ا 
بطولة  من  �لر�بعة  �جلولة  �إىل 
ومي��ب��ل��دون �ل��ربي��ط��ان��ي��ة وم��ن 
ب���د�أت  ل��ه��ا.  �الأوىل  �مل��ح��اول��ة 
���س��ار�ب��وف��ا يف ج���ذب �الأن��ظ��ار 
�أحرزت يف عامها  بعدها، حني 
ب��ط��والت  �أوىل  ع�سر  �ل�����س��اب��ع 
غ���ر�ن���د ���س��الم يف ومي��ب��ل��دون 
ح�����س��اب  ع���ل���ى   2004 ع�����ام 
ويليامز،  �سريينا  �الأم��ريك��ي��ة 
�سابة  �أ���س��غ��ر  ث��ال��ث  لت�سبح 
بطولة  يف  �لفردي  �للقب  حتمل 
وميبلدون. ويف عام 2005، �أ�سبحت �سار�بوفا �أول رو�سية 
�لتن�س.  ع��امل  يف  للن�ساء  �لعاملي  �لت�سنيف  قمة  حتتل 
�أمريكا  بطولة  لقب  بعام  بعدها  �ل�سابة  �لرو�سية  قت  حقَّ

�لبطوالت  من  �لعديد  من  �ن�سحبت  �أّنها  غري  �ملفتوحة، 
عام 2007 ب�سبب �إ�ساباتها �لعديدة على م�ستوى �لكتف، 
قائمة �خلم�سة  �إخر�جها من  مبا�سر يف  ب�سكٍل  �أ�سهم  ما 
للمّرة  �لتن�س،  لالعبات  �لعاملي  �لت�سنيف  يف  �الأو�ئ���ل 
عادت   ،2008 ع��ام  يف  حينها.  �سنو�ت   3 خ��الل  �الأوىل 
بطولة  حققت  �أن  بعد  جديد  من  �لو�جهة  �إىل  �سار�بوفا 
�أ�سرت�ليا �ملفتوحة، قبل �أن تلحقها ببطولتي روالن غارو�س 

�لفرن�سية يف عامي 2012 و2014.
عالقتها بامل�اد املن�شطة

عام 2016، �أخذ م�سار �لنجمة �لرو�سية منعطفًا مظلمًا، 
ميلدونيوم  عقار  تعاطيها  �لفحو�سات  �أثبتت  �أن  بعد 
�أ�سرت�ليا �ملفتوحة، وهو عقار  �ملن�ّسط �ملحظور يف بطولة 
يف  حمظورً�  و�أ�سبح  �لقلب،  �أمر��س  عالج  يف  ُي�ستخدم 
�أو�سحت �سار�بوفا  �الأول من كانون �لثاين/يناير 2016. 
من  للتد�وي   2006 عام  منذ  �لعقار  تتعاطى  �أنَّها  حينها 
�سمن  ب��اإدر�ج��ه  در�ي���ة  على  تكن  ومل  �سحية،  م�ساكل 
حتاول  »مل  �أّنها  على  ُم�سّرة  �ملحظورة،  �لعقاقري  قائمة 
كل  رف�ست  ذل���ك،  رغ��م  من�ّسطة«.  ك��م��ادة  ��ستخد�مه 
حماوالت �سار�بوفا لتربير موقفها وُمنعت من �للعب ملدة 
عامني قبل �أن ُتخّفف �لعقوبة �إىل 15 �سهرً� بعد ��ستئناف 

مت به �لالعبة �إىل حمكمة حتكيم ريا�سية.  تقدَّ
اآخر ظه�ر لها

عادت �سار�بوفا �إىل �ملالعب عام 2017 بعد �نق�ساء فرتة 
العبات  بني  مكانتها  ��ستعادة  جاهدًة  وحاولت  �الإيقاف، 
�سحية  وقعت  �أن  بعد  ذلك  يف  ف�سلت  �أّنها  غري  �لنخبة، 
�سار�بوفا  ترتيب  تر�جع  هكذ�،  �الإ�سابات.  من  للعديد 
�إليه منذ عام 2002،  كاأدنى رقم ت�سل  �إىل 373،  عامليًا 
تياجنني  بطولة  يف  �لتتويج  من  مينعها  مل  ذلك  �أن  غري 

�ملفتوحة، كاآخر �ألقابها �لفردية يف �للعبة.
بعد   2019 عام  �أخ��رى  مرة  �سار�بوفا  تلعب  ومل 
�أّنها مل  كما  ميدوز،  �لهزمية يف فال�سنغ 
تلعب �سوى مرتني �ثنتني يف 2019 
، وك����ان �آخ����ر ظ��ه��ور ل��ه��ا يف 
بطولة  من  �الأوىل  �جلولة 
�أ���س��رت�ل��ي��ا �مل��ف��ت��وح��ة يف 
ي��ن��اي��ر/ك��ان��ون �ل��ث��اين 
خ�سرت  حيث  �ملا�سي 
�أم���ام �ل��ك��رو�ت��ي��ة دون��ا 

فيكيك.
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ور�ّسامة  فّنانة  جرب(  )بلقي�س  ذكرته  ما  هذ�   
وم�سّممة و�سانعة �إك�س�سو�ر�ت مبختلف �أنو�عها 
وكّل  و�لربو�سات  �الأ�ساور  �أق��ر�ط،  �لقالئد،  من 
�خل��رز  م��ن  �مل�سنوعة  م��ي��د(  )ه��ان��د  �أعمالها 

و�لنمنم.
�شنع االإك�ش�ش�ارات

ت���ق���ول ب��ل��ق��ي�����س ج���رب خ��ري��ج��ة ك��ل��ي��ة �ل��رتب��ي��ة 
�الأ�سا�سية/�جلامعة �مل�ستن�سرية: بد�ياتي كانت 

نف�سية  باأزمة  �أم��ّر  كنُت  حينها   2016 �لعام  يف 
و�لدتي  وفقد�ن  مر�سي  ب�سبب  عليها  �أح�سد  ال 
عمل  ع��ن  �لبحث  ب���د�أت  ل��ه��ذ�  �هلل(  )رح��م��ه��ا 
حينها  �أملك  �أك��ن  ومل  وذ�ت���ي،  نف�سي  فيه  �أج��د 
�إح��دى  غ��ري )�الب���رة و�خل��ي��وط( ون�سيحة م��ن 
�ل�سديقات ب�سرورة �أن �تابع بر�مج �لتنمية حتى 
�تغّلب على حالتي، وبالفعل حّددُت هديف وعملُت 
تدريجيا،  بالعمل  ��ستمتع  وب��د�أت  حتقيقه،  على 
وتغرّي طموحي و�أ�سبح هديف �أن �أطّور من نف�سي 
عندي  يكون  �أن  معناه  ما  �أي  "بر�ند"،  و�أعمل 

��سم  معروف خا�س بي"�ملاركة".
 كان �ل�)هاند ميد( وتعني �ل�سناعة �ليدوية هو 
مالذي، د�ئمًا ما �ت�سفح �النرتنت الأينَّ �تعامل 
و�لدّقة،  �حلرفية  مني  تتطّلب  �سغرية  قطع  مع 
تعّلمتها  �لتطريز  تخ�ّس  �لتي  �لتكنيكات  وجميع 
من �النرتنت، ويف بادئ �الأمر مل ي�سجعني �أهلي 
وعّدو� عملي هذ� جمرد م�سيعة للوقت و�ل�سّحة 
ال �أكر، لكّني كنُت م�سّرة على �ال�ستمر�ر ومنذ 
�لقطعة �الأوىل �لتي �سنعتها من �خلرز و�لنمنم 
ً� على �أن �أكون دقيقة يف تفا�سيلها  وحري�سًة جدَّ
و�لدّقة  �الأناقة  ناحية  من  �لياء؛  �إىل  �الأل��ف  من 
للو�سول  طموحي  ير�سي  حتى  �الأل��و�ن  وتن�سيق 

�إىل �لقمة. 
امل�اد االأولية

يف  و�جهتها  م�سكلة  �الأول��ي��ة  �مل��و�د  توفر  -ع��دم 
�الأ�سدقاء  بع�س  �إىل  جل��اأت  لهذ�  عملي  بد�ية 
�مل��ق��ي��م��ني يف �خل�����ارج، ك���ي ي��ب��ع��ث��و� يل �مل���و�د 

تتوفر  �الولية  �مل��و�د  ب��د�أت  وتدريجيا  �الورجنال 
�إنَّها  عنها  �لقول  �ملمكن  من  �لتي  �ل��د�خ��ل،  يف 
جيدة، وب�سبب تاأخر �ملو�د �مل�سحونة �إىل �لعر�ق 
كنت �أتعامل مع بع�س �ملو�قع �ملهمة مثل �المازون 
�أمت��ك��ن م��ن �حل�����س��ول على  و�أك�����س��ربي�����س حتى 

�لكري�ستال �الأ�سلي و�لنمنم �لفاخر.
الدّقة واحلرفية

ً� ويتطّلب مني �لدّقة  -�ل�)هاند ميد( �سعب جدَّ
و�حلرفية الأينَّ �تعامل مع قطع و�أحجام �سغرية 
من �لنمنم و�خلرز، ويف �أحد �الأيام تناثر �لنمنم 
الأنَّه  و�ح��دة؛  �أجمعه و�حدة  �الأر���س جل�سُت  على 
جزء مني فهو عائلتي �لتي �نتمي �إليها، عادًة ما 
�أو ح�سب  بايل  على  تطر�أ  فكرة  �أي  بتنفيذ  �أقوم 
�أرب��ع  �ل��و�ح��دة  �لقطعة  وت�ستغرق  �لزبون  رغبة 
�ساعات و�أحيانا يومًا كاماًل، و�أملك ور�سة �سغرية 
�أرّتُب فيها �أ�سيائي وال يهّمني �لربح �ملادي بقدر 
و�أ�سنعها،  �أ�سّممها  �لتي  �لقطعة  �لتفكري بجودة 
وغالبًا ما يكون �ل�سعر ال ي�سّد نفقات �ملو�د �لتي 
وت�سيف  �أب��ذل��ه،  �ل��ذي  �جلهد  وح��ّت��ى  ��سرتيها 
بلقي�س: �أنا �لناقد �لرئي�س لنف�سي د�ئمًا، �أحب �أن 
يتعّلق  ما  �الإيجابية يف  قبل  �ل�سلبية  �الآر�ء  �أ�سمع 
بعملي الأنَّ هذ� يدفعني لتطوير نف�سي وت�سحيح 

�أخطائي �إن وجدت. 
البنرت�شت

تتابع بلقي�س: كنُت �أ�سهر �لليايل �لطويلة على 
"�لبنرت�ست"،  �الأزي��اء  بعر�س  يخت�س  موقع 
�أو  باخلطوط  ���س��و�ء  �ل�سامل  �لتطريز  ويعني 

قما�س  عملي  يف  و�أ�ستخدم  و�لنمنم،  �خل��رز 
تكون  حيث  ��ستعماالت  ع��ّدة  ول��ه  "�جلوخ"، 
يف  متوفرة  و�أ�سبحت   ،�ً ج��دَّ جّيدة  �خلامة  هذه 
خريً�  و��ستب�سرنا  �الأخريتني  بال�سنتني  �الأ�سو�ق 
�ملو�د  يف  وتنوُّع  وعي  لديهم  �أ�سبح  �لتَّجار  الأنَّ 
�أ�سحاب  من  �لكثري  مني  وطلب  يبيعونها،  �لتي 
لديهم،  منتجاتي  �أعر�س  �أن  �لتجارية  �ملحال 
لي�ست  عرو�سهم  ك��ّل  الأنَّ  ب�سّدة  رف�ست  لكّني 
فقط  بعملي  يهتمون  فهم  �ل��ط��م��وح  مب�ستوى 
وه��ذ�  با�سمهم  ي��ك��ون  )�ل��ل��وك��و(  �أي  و�ال���س��م، 
يتنافى مع مبادئي يف �لعمل، �الآن �أ�سبح عندي 
��سم ولوكو معروف خا�س بي )بلقي�س باز�ر( يف 

كل �لقطع �لتي ��ستغلها.
االأحجار 
الكرمية

ع��م��ل��ُت م���وؤخ���رً� على 
�إدخ���������ال �الأح����ج����ار 
�لعقيق  مثل  �لكرمية 
�ل�سناعي  و�ل���ل���وؤل���وؤ 
�ل��ق��ط��ع  ب���ع�������س  يف 
عملي  ي��ق��ت�����س��ر  ومل 
ع��ل��ى )�ل���ربو����س���ات( 
ى �إىل  ف��ق��ط ب��ل ت��ع��دَّ
����س���ن���ع �حل���ق���ائ���ب 
�ل���ي���دوي���ة و����س��ت��غ��ل��ت 
�ل��ك��ث��ري م���ن �ل��ق��ط��ع 
تخ�ّس  �لتي  �جلميلة 
�ل��������رت�ث �ل���ع���ر�ق���ي 
و�الح�����ت�����ج�����اج�����ات 
�الأخ��������������رية، م��ن��ه��ا 
�ل���ت���ك���ت���ك و�ل���ع���ل���م 
�سبع  و�أم  �ل��ع��ر�ق��ي 
ع��ي��ون و�ل�����س��ن��ا���س��ي��ل 
و�ل��ن��خ��ل��ة �ل��ع��ر�ق��ي��ة 
و�ل�����ك�����ّف و�ل���ع���ي���ون 

�لبغد�دية. 
-�����س����ارك����ت ب��ل��ق��ي�����س 
)�كيتو(  ب���از�ر  منها  �ملعار�س  م��ن  �لعديد  يف 
عملها  ي�سل  �أن  و�أمنيتها  �ملدينة(  و)مبدعات 

�إىل �لعاملية. 

������ة اخل������رز وال��ن��م��ن��م م������اده�����ا الأول������يَّ

 ت�شتطيع اأي امراأة اأن جتد نف�شها وذاتها يف اأي عمل ترغبه وحتّبه وحتلم به اذا كانت لديها 
القدرة على تط�ير نف�شها، ال ي�جد �شيء يف قام��شي ا�شمه )م�شتحيل(.  االإن�شان يبقى 

دائما يف بحث م�شتمر ويتعلم املزيد واملزيد كي يرتقي بنف�شه اإىل اأبهى �ش�رة. 

ة بيتي وع�شقي الروحي ال�شناعة اليدويَّ
بلقي�س جرب:

ثريا ج�اد

بلقي�س جرب

من �عمال �لفنانة
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�لتكنولوجيا �لرقمية �لتي عّمت �لعامل كلَّه لي�س 
من �ملمكن �أن نعّدها نعمًة �أم نقمًة؛ �إمنا �الأمر 
يتعلق باأ�سلوب ��ستخد�مها وفرط �لتعّلق بها مما 
من  ير�فقه  وما  �الإدم��ان  يف  �لتوغل  �إىل  ي��وؤدي 
تقرير  ولنتذكر  معا؛  وج�سدية  نف�سية  �أمر��س 
�ل�سادر موؤخر� حينما  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة 
�سمن  �اللكرتونية  �الأل��ع��اب  يف  �الإي��غ��ال  ع��دت 
معاجلتها؛  يتوّجب  �لتي  �لنف�سية  �الأم��ر����س 
ممْت  �سُ ق��د  �الأل��ع��اب  م��ن  هناك  �أن  نخفي  وال 
ل تدريجيا �إىل �إدمان ي�سعب جد�  ق�سد� لتتحوَّ

�النفالت منه.
ولكن ماذ� عن �الأذى �جل�سدي �لظاهر يف بنية 
رقبته  يحني  وه��و  ون��ه��ار�  ليال  �ملكّب  �الإن�سان 
وَظهَره فت�سبب �آالما يف �لعمود �لفقري و�حلبل 
�لوقوف  يف  �ال�ستقامة  �الإن�سان  فيفقد  �ل�سوكي 
�سمة  هو  �النت�ساب  بينما  �النحناء  على  ويعتاد 
�الإن�سان ليكون و�قفا م�ستقيما يف ج�سده وروحِه؟
�أما �لنوم فيزد�د ��سطر�به مع تفاقم ��ستخد�م 
�للوح �اللكرتوين، فاملهوو�س بهذه �الأجهزة يعاند 
�ال�سرتخاء،  ويهمل  �ل�سهر  من  ويطيل  نعا�َسه 
نف�سه  ويقنع  �ل��ن��وم  �سلطاَن  يجابه  م��ا  وك��ث��ري� 
فاجلهاز  منهكا  ن��ام  لو  وحتى  غفوته،  بتاأجيل 
يزيد  مما  وتنبيهاته  �إ�سار�ته  ويرتّقب  يجاوره 
�ساعات �ليقظة بني حني و�آخر ويتعب �الأع�ساب 
وينهك �لعيون �ل�سعيفة �أ�سال  ب�سبب �لتحديق 
�إ�سافة  �ل�سحية  غري  �ل�سا�سات  على  �ملتو��سل 
�إىل ما ت�سّببه حالة �ليقظة �ملتكّررة �أثناء �لغفوة 
و�سعف  �الإن�سان  دماغ  يف  �لقدر�ت  تر�خي  من 

�الإدر�ك. 
وكم من �الأ�سخا�س �أ�سيبو� بالتهابات �أوتار �ليد 

ممن ي�ستعملون �لر�سائل �لن�سّية �ملتو��سلة �لتي 
�ملتكّرر يف  و�الإجهاد  ل�ساعات طويلة  ت�ستمر  قد 
�لنقر بو��سطة �الأ�سابع على �حلروف و�الأرقام. 
�ل���رتدد�ت  ي��زي��دون  وه��ن��اك م��ن �لفتيان مم��ن 
على  عاٍل  ب�سكل  �ملو�سيقى  �سماع  عند  �ل�سوتية 
�ل�ساخبة  و�لبوب  و�ل��ر�ب  �ستيب  �ل��د�ب  �أنغام 
�أربع �ساعات يوميا وما تر�فقها  ملدة تزيد على 
من �سو�ساء وكثري� ما توؤدي �إىل حدوث طنني 
�إىل فقد�ن  �لتكر�ر  يوؤدي هذ�  �الأذنني، وقد  يف 

حا�ّسة �ل�سمع تدريجيا.
�لك�سل  تر�كم  من  �الإن�سان  ي�سيب  عّما  ناهيك 
و�خلمول نتيجة فقد�ن �حلركة وعدم ممار�سة 
�لرتوي�س وفقد�ن �الأن�سطة �جل�سدية و�النزو�ء 
�لبد�نة  �إىل  يوؤدي  �الأجهزة �حلا�سوبية مما  مع 
بني  �مل�سافة  ويقّرب  �ملنهك  �جل�سدي  و�لرتهل 
�ملدمن و�الأمر��س وقد توؤدي هذه �حلال �إىل �أن 
يكون �الإن�سان مقعد� �ساكنا فاقد� للحركة ورمبا 

�إىل �ملوت �ملفاجئ.
يقول مثلنا �لعربي �ل�سائع: �إّن ِلبَدِنك عليك حقًا 
مر�آنا  ن�سعف  فلماذ�  رفقًا،  عليك  لنف�سك  و�إّن 
�لتاأمل  ونن�سى  �ل�سا�سة  على  ب�سَرنا  ونق�سر 
�لطبيعة ومروجها �خل�سر وجنول  �إبد�عات  يف 
ل��رنى م��ا �سنعه �الإن�����س��ان م��ن ع��م��ارة �الأر����س 
�لعالقات  وتوثيق  �ملع�سر  يف  �لنا�س  وم�ساركة 
�لتقنية  �أ�سرى  نحن  علينا  وهل  �الجتماعية؟، 
ويوقعنا  �حلا�سوب  ي�ستعبدنا  �أن  �اللكرتونية 
مر�س  �أع�سل  يف  وُن�ساب  �الإنهاك  مهاوي  يف 
و�الكتئاب  �لتوّحد  �إىل  ي���وؤدي  مزمن  معا�سر 
�لعاملية  �ل�سحة  منظمة  ���س��ّم��ت��ُه  و�الن���ط���و�ء 

�حلا�سوب"؟  روؤية  "متالزمة 

بدءا علينا اأن نق�ل باإنَّنا 
ل�شنا �شّد اأن ي�شتخدم 

االإن�شان االأجهزة 
االلكرتونية والهاتف الذكي 

واالآي باد وبقية االأل�اح 
اخلا�شة بتقنية ال�ش��شيال 

ميديا، وهل ي�شتطيع اأحد 
اأن ُي�قف هذا ال�شيل العارم 

الذي طغى على عق�لنا 
اأو اأن ُي�شكت هذا اله��س 

ال�شاّج يف روؤو�س م�شتخدميه 
ويحّد من في�س ت�ش�نامي 
العل�م الرقمية والتقنية 

االلكرتونية التي بداأت 
تناف�س الكتاب وال�شحيفة 
ال�رقية وقد تنت�شر عليه 

قريبا لتك�ن ال�شا�شة 
ال�شحرية هذه طاردًة لل�رق 
مثل روزنامة انتهت فعاليتها 

واحّمى ت�قيتها وتطايرت 
مع الريح بال هدى ؟؟ !!

 

ج�اد غل�م

اأكباُدنا ُتدمن
الأجهزة الإلكرتونية 

امل�شاّر والت�ابع ال�شلبية
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ن�سف  من  �أك��ر  �أن  �ملقدر  من  ي��ز�ل  ال  �أن��ه  �إال 
عام  منذ  �لغنية  �لبلد�ن  يف  �ملولودين  �الأطفال 
2000 قد ي�سلون �إىل �أعياد ميالدهم �ملئة ومن 

�ملتوقع �أن يتقدم يف �ل�سنو�ت �ملقبلة.
عامل اخلل�د

�ملتفق  وم��ن  بعد  تتم  مل  �لعمر  ط��ول  زي��ادة  �إن   
�ل�سقف �لطبيعي حلياة �الإن�سان  �أن  عليه عموًما 
يقول  عاًما.  نحو 115  �إىل  �سي�سل  ما   يف مكان 
�آخ���رون �إن���ه حتى ب���دون �أح���دث  ط��رق �ل��ذك��اء 
�أخ��رى،  تكنولوجية  تقنيات  �أي��ة  �أو  �ال�سطناعي 
�الآر�ء  وتنق�سم  �أط���ول.  ل��ف��رتة  �لعي�س  ميكننا 
وه��ي:  جمموعات  ث��الث  �إىل  و����س��ع  نطاق  على 
"�لرماة" �لذين يقولون �إننا يف ذروة �لعمر �الآن، 
و "�مل�ستنبطون" �لذين يجادلون باأن �لتكنولوجيا 
و�لتعليم قد حققا قفز�ت كبرية لكنهم ��ستطاعو� 
�أن ي�سلو� �إىل م�ستوى 120 قبل �أن ميوتو� لالأبد، 
هزمية  على  �مل�سممون  �أولئك   - "�ملعجلون"  و 
و�سك  على  �أن��ن��ا  يعتقدون  �ل��ذي��ن  �ل�سيخوخة، 
حتقيق �خرت�قات كبرية يف جمال �لبحث �لعلمي 
ويدفعنا  �لعمر،  من  �سيزيد  �لذي  و�لتكنولوجي 

�إىل عامل �خللود.
ملاذ� نعي�س لفرتة �أطول؟

وف��ي��ات  �مل��ت��وق��ع يف  �ل��ع��م��ر  م��ت��و���س��ط  ل��ق��د ز�د 
ومت  ع�سر،  �لتا�سع  �لقرن  يف  �لر�سع  �الأط��ف��ال 
و�لرعاية  و�لتكنولوجيا  �القت�ساد  بني  �جلمع 
�الأكر  و�ل��والدة  �للقاحات  مع  و�لتعليم  �ل�سحية 
�ل�سكتة  مر�سى  رعاية  يف  �لطبي  و�لتقدم  �أماًنا 
�لدماغية و�لنوبات �لقلبية للحفاظ على �لوترية 
�لقا�سية �ملتمثلة يف زيادة طول �لعمر، لكن �لنمو 
يف متو�سط �لعمر �ملتوقع بد�أ يف �لتباطوؤ يف �لعام 
لفرتة  �لنا�س  ويعي�س  �ملتحدة  �ململكة  يف   2011
�أخ��رى وحتتل  �أك��ر من ع�سرين دول��ة  �أط��ول يف 
�لوالدة  �أطول عمر متوقع عند  هونغ كونغ معدل 

�أكر من �أي مكان �آخر.
�لوالدة يف  �ملتوقع عند  �لعمر  هذ� �جلدول ميثل 

�لكثري من �لدول يف �لعام 2019
��سبانيا   84.4 �ل��ي��اب��ان   84.6 ك��ون��غ  "هونغ 
�إ�سر�ئيل   83.2 ��سرت�ليا   83.3 �يطاليا   83.4
كند� 82.2  فرن�سا 82.5  �ل�سويد 82.6   82.7
�ملانيا   81.2 �ملتحدة  �ململكة   82.1 نيوزيلند� 
 76.6 �ل�سني   80.3 �ملتحدة  �ل��والي��ات   81.1

رو�سيا 72.3
�لهند 69.3"

البقاء ب�شحة جيدة
و�لفيل�سوف  �ل��ك��ات��ب  ���س��ي�����س��رون،  دي  ي��ق��ول   
�لتي  مقالته  يف  �ملميز،  روما  وخطيب  �لروماين 

كتبها حول �ل�سيخوخة: 
يتقدمون يف  �لنا�س  �أ�سباب جتعل  �أربعة  -هناك 
�سن �ل�سيخوخة منها �لتوقف عن �لعمل ما يجعل 
يوم  وكل  �ل�سعادة  من  ويحرمك  �سعيًفا  ج�سمك 

يجعلك �أكر قربًا من �ملوت. 
املناطق الزرقاء

و�ملوؤلف،  و�لباحث  �مل�ستك�سف  بوترن،  د�ن  �ساغ 
يف  هناك   وذك��ر:  �لزرقاء(  )�ملناطق  م�سطلح 
�مل��ج��م��وع خم�س م��ن��اط��ق زرق����اء حم���ددة ح��ول 
�سحة  �أك��ر  حياة  �ل�سكان  فيها  يعي�س  �ل��ع��امل 
�ليابان  يف  )�أوك��ي��ن��او�  وه��م  غريها  من  و�أط���ول 
يف  نيكويا  جزيرة  و�سبه  �إيطاليا  يف  و�سردينيا 
كو�ستاريكا ولوما ليند� يف كاليفورنيا و�إيكاريا يف 
�ليونان(، و�كت�سف �لباحث �أن �لوجبات �لغذ�ئية 
تتكون  �ملناطق  ه��ذه  يف  يعي�سون  �لذين  الأولئك 
ومعظمها  �لنباتية  �الأطعمة  من  تقريًبا  بالكامل 

و�ملك�سر�ت  و�خل�سر�و�ت  �لكاملة  �حلبوب  من 
و�لدرنات و�لفا�سوليا، ويوؤكل �للحم يف �ملتو�سط 
خم�س مر�ت يف �ل�سهر وي�سربون يف �لغالب �ملاء 
و�لقليل  �لنبيذ  وبع�س  و�لقهوة  �لع�سبي  و�ل�ساي 

من حليب �لبقر �أو ال ي�سربونه.
امل�شي والتنظيف

قالو�:  �إذ  خمتلفة  �أفكاًر�  �آخ��رون  علماء  �أ�ساف 
�الأمور  من  بالغر�س  و�ل�سعور  �لكايف  �لنوم  يعد 
يقل  ال  ما  ج��دً�  �أ�سا�سي  �لتمرين  ولكن  �ملهمة، 
�ملعتدل  �لهو�ئي  �لن�ساط  من  دقيقة   150 عن 
جل�سات  �إىل  باالإ�سافة  �أ�سبوع،  كل  دقيقة   75 �أو 
تقوية �لع�سالت مرتني يف �الأ�سبوع، جلني فو�ئد 
�ل�سحة وطول �لعمر. وتبني �أن نوبات ق�سرية من 
�لن�ساط �لبدين �خلفيف، مثل �مل�سي و�لتنظيف، 
تزيد من عمر كبار �ل�سن. ووجدت در��سة ن�سرت 
يف كانون �لثاين �ملا�سي �أن �النتقال بب�ساطة بداًل 
من  يقلل  قد  يومًيا  دقيقة   30 ملدة  �جللو�س  من 
بع�س  وت�سري   .٪17 بن�سبة  �ملبكرة  �لوفاة  خطر 
�لتن�س  مثل  �الأن��دي��ة  ريا�سات  �أن  �إىل  �الأب��ح��اث 
وكرة �لقدم هي �الأف�سل لطول �لعمر الأنها ت�سجع 
حيوي  عن�سر  وهو  �الجتماعي،  �لتفاعل  ا  �أي�سً

�آخر لطول �لعمر.
تباط�ؤ ال�شيخ�خة

�لتي  �لفئر�ن  على  �ملتكررة  �لدر��سات  �أن  يبدو 
تعود �إىل قرن من �لزمان تثبت جناحها - على 
�ملا�سي،  �الأول  كانون  يف  �الأق��ل.  على  �لقو�ر�س 
جميع  �لطبية  )نيو�إجنلند(  جملة  ��ستعر�ست 
�أن  �إىل  وخل�ست  �مل��ج��ال،  ه��ذ�  يف  �ل��در����س��ات 
�ل�سعر�ت  م��ن  و�لتقليل  �ل�����س��ي��ام  ب��ني  �جل��م��ع 
وميد  �ل�سيخوخة،  تباطوؤ  �إىل  ي��وؤدي  �حل��ر�ري��ة 
�ملرتبطة  لال�سطر�بات  ويت�سدى  �لعمر،  يف 
و�الأوع��ي��ة  �لقلب  �أم��ر����س  ذل��ك  يف  مبا  بالعمر، 
و�ال�سطر�بات  و�ل�سكري  و�ل�سرطانات  �لدموية 
�لع�سبية مثل �لزهامير و�ل�سلل �لرعا�س و�ل�سكتة 

�لدماغية. 
وخل�س �لبحث �إىل �أن "�لنماذج �حليو�نية تظهر 
عمر  طو�ل  �ل�سحة  يح�سن  �ملتقطع  �ل�سيام  �أن 

�الإن�سان".

عن اجلارديان

تبحث املزيد من االأبحاث 
عن كيفية احلفاظ على 
اأدمغتنا منا�شبة و�شليمة 
وحادة وذلك مع تزايد 
املخاوف ب�شاأن اخلرف. 
�شي�شبح العي�س اإىل 100 
عام  قريًبا حقيقة روتينية 
للحياة )الط�يلة(. لقد 
ارتفع مت��شط العمر املت�قع 
ملدة ت�شل اإىل ثالثة اأ�شهر 
�شن�ًيا منذ عام 1840، وعلى 
الرغم من اأن هذه الن�شبة 
بداأت يف التباط�ؤ يف اململكة 
املتحدة يف العام 2011 ، 

اإطالة العمر واحلفاظ
على العقل ال�شليم

ترجمة: ثريا ج�اد

100
عام من احلياة
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احل�امل
مريحة وع�شرية 
وم�اكبة للم��شة

حتتاجها  �لتى  �ملالب�س  �أهم  من  �حلو�مل  مالب�س  تعد 
�ملر�أة فى خز�نتها بعد �لزو�ج الأنَّ �ملر�أة �حلامل حتتاج 
موديالت  وهناك  �ملالب�س  من  خا�س  نوع  �رت��د�ء  �إىل 
عملية  وت��ع��ّد  �حل��ام��ل  �مل���ر�أة  تنا�سب  ومم��ّي��زة  جميلة 
�ختيار و�سر�ء مالب�س �ملر�أة �حلامل من �أهم �لعمليات 
�لتى متّر على �ملر�أة �أثناء فرتة �لزو�ج، �إذ يجب عليها 
باأكر  �رت��د�وؤه��ا  ميكن  �لتي  �لعملية  �لقطع  �ختيار 
مثل  حركتها  تقّيد  ال  �لتي  �ملريحة  وكذلك  طريقة  من 
�لكارديجان �لطويل �لو��سع و�لف�ساتني �لطويلة �لو��سعة 
و�الأحذية بدون �أربطة �لتي ي�سهل �رتد�وؤها ب�سرعة من 

غري جهد ع�سلي.
�ملريحة  �حل��و�م��ل  مالب�س  �أ�سكال  م��ن  �لكثري  هناك 
�لتى تتبع �ملو�سة �أي�سًا لكّل �مر�أة حتب �أن تظهر �أنيقة 
وعليه  �لقطن  من  بيج  ثوب  ومنها  حملها؛  �أثناء  حتى 
�أ�سود  جينز  وبنطلون  �ل�سوف  من  باأكمام  كارديجان 

وبوت بني.
د�ئمًا ما تبحث �ملر�أة �حلامل عن مالب�س �أنيقة تنا�سب 
ق�سرية،  باأكمام  بلوزة  من  مكّون  مظهر  وهو  �ملو�سة 
�لقما�س  من  م�سنوعة  ك��اروه��ات  و��سعة  بلوزة  وه��ي 
وعليها  و�الأبي�س  �الأ�سود  وباللون  �لقطن  يف  �ل�سيفون 
�الأزرق  باللون  �جلينز  �لقما�س  من  م�سنوع  بنطلون 

�لد�كن وغريها من �الأزياء و�لقطع �ملتنوعة.

مالب�س

اإعداد: جملة ال�شبكة
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خالل  من  �لُك�ساح  ح��االت  ُمعَظم  ع��الج  ميكن 
الت �لكال�سيوم. �تبع تعليمات  فيتامني D ومكمِّ

طبيب طفلك فيما يتعلق بجرعات �الأدوية.
ت�قف النم�

قد يكون لدى �الأطفال �لذين يعانون من �لك�ساح 
عظام ه�ّسة ولّينة، وتوقف عن  �لنمو، وت�سوهات 
من  يعاين  طفلك  كان  �إذ�  �لعظمي،  �لهيكل  يف 
م�ستويات  �نخفا�س  ت�سبب  ور�ثية  ��سطر�بات 
و�لعالجات  �ملكمالت  ف��اإن  �ل��دم،  يف  �لفو�سفور 
تقو�س  ح��االت  لبع�س  بالن�سبة  و�سفها.  ميكن 
يقرتح  فقد  �لفقري،  �لعمود  ت�سّوه  �أو  �ل�ساقني، 
ج�سد  مو�سع  ل�سبط  خا�سًا  تدعيمًا  �لطبيب 
قد  �لعظام.  منو  �أثناء  منا�سبة  بطريقة  طفلك 
حتتاج �لت�سوهات �الأكر �سدة يف �لهيكل �لعظمي 

�إىل تد�خل جر�حي.
اأعرا�س الك�شاح على مفا�شل 

اجل�شم
برفق  �لطفل  ع��ظ��ام  على  �لطبيب  �سي�سغط 
للتحقق من �لت�سوهات، و�إجر�ء �الأ�سعة �ل�سينية 
و�خ��ت��ب��ار �ل����دم. �جل��م��ج��م��ة: ي��ع��ان��ى �الأط��ف��ال 
من عظام جمجمة طرّية  �لد�ء  بهذ�  �مل�سابون 
�لرخوة  �الأماكن  �نغالق  يف  تاأخرً�  يعانون  وقد 
�أن �الأط��ف��ال  �ل�����س��اق��ان: يف ح��ني  )�ل��ي��اف��وخ(. 
�ل�سغار �الأ�سحاء يكون لديهم تقو�س ب�سيط يف 
�أمر  �ل�ساقني  �ل�سديد يف  �لتقو�س  فاإن  �ل�ساقني، 
�سائع مع �لك�ساح. �ل�سدر: يعاين بع�س �الأطفال 
بالقف�س  ت�����س��وه��ات  م��ن  ب��امل��ر���س  �مل�����س��اب��ني 

يف  وتت�سبب  تت�سطح  �أن  ميكن  �لتي  �ل�سدري 
و�ل��ك��اح��الن:  �لر�سغان  �ل�����س��در.  ع��ظ��ام  ب���روز 
�لر�سغ  ت�سخم  به من  �مل�سابون  �الأطفال  يعاين 
و�لكاحل �أو زيادة �سمكهما عن �ملعتاد. قد تظهر 
يف  ت�سوهات  �مل�سابة  للعظام  �ل�سينية  �الأ�سعة 
على  و�ل��ب��ول  �ل��دم  فحو�س  توؤكد  وق��د  �لعظام، 

ت�سخي�س �ملر�س وتر�قب �أي�سًا تقدم �لعالج.
ت�شخي�شات الداء الظاهرة

* حدوث تورم يف �ملع�سمني و�لركبتني و�لكاحلني 
الأن نهايات �لعظام تكون �أكرب من �ملعتاد.

* �لتاأخر يف بروز �الأ�سنان.
* تاأخر �لطفل يف �لزحف و�مل�سي.

* �الإ�سابة بالك�سور جر�ء �أي �سقوط.
* تاأخر يف �لنمو وق�سر بالقامة.
* حدوث ت�سنجات يف �لع�سالت.

* ت�سوهات �الأ�سنان، مثل �لثقوب يف �ملينا.
* زيادة عدد �لتجاويف.

* ت�سوهات �لهيكل �لعظمي، مبا يف ذلك:
ح��دوث  غ��ري��ب،  �سكل  على  �جلمجمة  ب���روز   *
�لقف�س  ب���روز ع��ظ��ام  �ل�����س��اق��ني،  �ن��ح��ر�ف يف 
�ل�سدري �إىل �الأمام، �نحناء وتقو�س يف �لعمود 

�لفقري، ت�سوهات يف �حلو�س.
اإر�شادات طبية

ْع قائمة بالتايل: قبل موعدَك مع �لطبيب، �سَ
* �ملعلومات �ل�سخ�سية �لرئي�سة، و�لتي تت�سمن 
�الأدوية و�ملكمالت �لغذ�ئية �لتي يتناولها طفلك 
من  عائلتك  يف  �سخ�س  هناك  كان  �إذ�  و�أي�سًا 

ذوي �لقر�بة من �لدرجة �الأوىل قد ظهرت عليه 
�أعر��س مماثلة.

* معلومات حول �لنظام �لغذ�ئي لطفلك، مبا يف 
ذلك �الأطعمة و�مل�سروبات �لتي يتناولها عادة.

قد َيطرح عليك �لطبيب �الأ�سئلة �لتالية:
* كم مرة يلعب طفلك خارج �ملنزل؟

* هل ي�سع طفلك و�قيًا من �ل�سم�س د�ئمًا؟
* يف �أي عمر بد�أ طفلك �مل�سي؟

* هل يعاين طفلك من ت�سوُّ�س �الأ�سنان؟
ن�ع الغذاء

�إذ�  بالك�ساح  طفلك  �إ���س��اب��ة  �حتمالية  ت��زي��د 
و�لبي�س  كال�سمك  �ملفيدة  �الأطعمة  ياأكل  ال  كان 
م�سكلة  من  يعاين  �لطفل  كان  �إن  �أو  و�حلليب، 
يف ه�سم �حلليب �أو ح�سا�سية من �سكر �حلليب 

)�لالكتوز(.
كيفية ال�قاية من املر�س

1- تكون �أ�سعة �ل�سم�س حارقة يف فرتة �لظهرية 
�لفائدة  �ل�11 �سباحا - 3 ظهرً�(، وتكون  )بني 
يف  يوميًا  لل�سم�س  �لتعر�س  ح��دث  كلما  ك��ربى 
دقيقة   15-10 )وملدة  �لباكر،  �ل�سباح  �ساعات 
�ملناطق  يف  دقيقة   30 ونحو  �حل��ارة  �ملناطق  يف 

�لباردة(.
�جل�سم  م�ساحة  ز�دت  كلما  �لفائدة  ت��زد�د   -2

�ملعر�س )بدون �أية مالب�س(.
بو�سعه  لل�سم�س  �ل��ط��ف��ل  تعري�س  جت��ن��ب   -3
�لبلور  )حتى  �لبلور  مينع  حيث  �لنافذة،  خلف 
�ل�سفاف( �مت�سا�س موجات �أ�سعة �ل�سم�س �لتي 

تفيدنا يف تخزين �لفيتامني د.
رعايتهم  تنبغي  �ل�سغار  و�الأطفال  �لر�سع   -4
�أ�سعة  من  حتمي  مرطبة  زي��وت  بو�سع  بعناية، 
�ل�سم�س )جتنب و�قي �ل�سم�س الأنه يحتوي مادة 

متنع �مت�سا�س �أ�سعة �ل�سم�س(.
5- ينبغي �أن يتاأكد �لو�لد�ن من �أن �لطفل يتناول 
�الأطعمة �لتي حتتوي على فيتامني )د( �لطبيعي، 
مثل �الأ�سماك �لدهنية )�لتونا و�ل�سلمون مثاًل(، 
زة  �مل��ع��زَّ �أو  �لبي�س،  و���س��ف��ار  �ل�سمك،  وزي���ت 

باإ�سافة فيتامني )د( مثل:
�حلليب،  �لر�ساعة،�حلبوب،  حليب  -تركيبة 

ع�سري �لربتقال

ك�شاح االأطفال ه� 
اإ�شابة االأطفال 
با�شطرابات يف 
هيكلهم العظمي، 
الذي ي�شببه نق�س 
فيتامني D والكال�شي�م 
اأو الف��شفات. هذه 
العنا�شر الغذائية مهمة 
لتط�ير عظام الطفل، 
وقد يك�ن الك�شاح 
م�روثًا، مينع الكليتني 
من امت�شا�س الف��شفات، 
ويعد اأكرث انت�شارًا لدى 
االأطفال الذين ترتاوح 
اأعمارهم بني 6 اإىل 36 
�شهرًا من العمر.

 

من اأ�شبابه نق�س الكال�شي�م والف��شفات

ال����ع����الج واأب����ج����دي����ات
ال�قاية منه

الأطفال
ُك�������ش���اح

اإعداد:هبة الزيدي
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م�شاعر �شحيحة
نامت  فجاأة،  و�لدتي  توفيت  �أ�سماء:  كتبت 
ويف  قلبية.  �أزم���ة  و�ل�سبب  ت�ستيقظ،  ومل 
ليبلغني  �سقيقي  بها  �ت�سل  �لتي  �للحظة 
�خلرب �ل�ساعق، جمدت يف مكاين وتذكرت 
مع  �أزره��ا  ومل  الأي��ام،  بها  �أت�سل  باأنني مل 
�أ�سهر، مقنعة نف�سي  بيتها منذ  �أطفايل يف 
�أي�سًا،  وتذكرت،  و�لزحام  �ل�سو�رع  بقطع 
�أتذكر  وال  �أحبها،  �إنني  لها  �أق��ل  مل  �أنني 
باإح�سا�سي  �أ�سعرتها  �أو  يومًا  ح�سنتها  �أين 
باأنني  و�أيقنت  حت�سنني.  وه��ي  بالر�حة 
�أحببتها كثريً�، وندمت لعدم تعبريي لها عن 
ترف�س يل طلبًا،  مدللتها، مل  كنت  حبي. 
و�سحيحة  ج���دً�،  عنيدة  جعلني  دالل 
جدً� �أي�سًا يف م�ساعري، لي�س معها 
و�سقيقي  و�ل��دّي  مع  �إمن��ا  فقط، 
وزوج����ي و�أط���ف���ايل �ل��ث��الث��ة، 
ويف  �جل���ام���ع���ة  يف  ح���ت���ى 
ك�سب  �أح��اول  مل  عملي، 
�سديقة.  �أو  �سديق 
ي���اأك���ل���ن���ي  �الآن 
�أزور  �ل�����ن�����دم، 
ق���ربه���ا ك���ل ي��وم 
�أن  منذ  خمي�س 
�ستة  قبل  توفيت 
�أ���س��ه��ر و�أح��دث��ه��ا 
وحبي  �سوقي  ع��ن 
ج���زءً�  وخ�س�ست 
ك�سدقة  ر�ت��ب��ي  م��ن 
�أن  �إال  ل��ه��ا،  ج��اري��ة 
ن��دم��ي ي��ك��رب وب���د�أ 
عالقتي  ع��ل��ى  ي��وؤث��ر 
ب���زوج���ي و�أط���ف���ايل 
ومن حويل، �أ�سبحت 

ال �أُطاق..! 

الَت �شاعَة مندم
نتذكر جميعًا �الأحرف 

�للغة  ق��و�ع��د  درو����س  يف  بالفعل  �مل�سبهة 
من  و�سرحها  )الت(  بينها  ومن  �لعربية 
خالل )الت �ساعة مندم( �أي �أن �لندم لن 
يغري �لذي حدث. وطبعًا لي�س من �ملنطق 
�حلكمة  بهذه  �لر�سالة  �ساحبة  �أجيب  �أن 
تذهب  وقد  �ل�سلبي،  ندمها  �ستزيد  �لتي 
بها �إىل �الكتئاب فت�سبح م�سدرً� للطاقة 
بد�أت  حولها.  ومن  نف�سها  وتدمر  �ل�سلبية 
باملحافظة  مبطالبتها  �أواًل  �لعالج  معها 
�ل�سالة  �أن  وال�سيما  يوميًا،  �ل�سالة  على 
نف�سية  ر�ح���ة  مت��ن��ح  كلها  �ل��دي��ان��ات  يف 
�إيجابية  �أخرى طاقة  و�طمئنانًا، وبكلمات 
قر�ءة  �جلارية  �ل�سدقة  �إىل  ت�سيف  و�أن 
على  بالرحمة  و�ل��دع��اء  �ل��ك��رمي  �ل��ق��ر�آن 
�لتالية  �خلطوة  وكانت  �لر�حلة.  و�لدتها 
يومًا  و�لدتها قد عاتبتها  كانت  �إن  �سوؤ�يل 
لعدم تعبريها عن حبها لها �أو الإح�سا�سها 
باأنها ال حتبها، �أجابت بالنفي وقالت �إنها 
طاملا قالت باأنها �أخطاأت يف تدليلها كثريً� 
ما جعلها ال ترى �سوى نف�سها وجو�بها كان 

�حلل، �أن نطور �جلانب �الإيجابي للندم.

م�شاعر وفرية
ب��ع��د م����رور ���س��ه��ر و�ظ���ب���ت خ��الل��ه على 
�سالتها، طالبتها �أن توؤمن باأن �لذي حدث 
�أ�سبح ما�سيًا و�أن �لندم لن يعيد و�لدتها 
�ل��ت��ي رح��ل��ت وه���ي و�ث��ق��ة ب��اأن��ه��ا حتبها، 
مل�ساعرها،  �لعنان  ت��رتك  �أن  ون�سحتها 
و�سقيقها  ل��و�ل��ده��ا  حبها  ع��ن  ت��ع��رّب  و�أن 
وزوجها، و�أن تدلل �سغارها، ولكن بحذر، 
كي ال ميرو� بتجربتها �ملريرة �لتي �متدت 
كجر�س  ندمها  م��ع  تتعامل  و�أن  الأ�سهر، 
مري�سًا  ك��ان  و�ل��ده��ا  �أن  وال�سيما  تنبيه، 
�إىل حبها.  وبحاجة  و�لدتها كثريً�  ويفتقد 
و�لدها  �سارحت  ت�سرفاتها،  تغري  ب��د�أت 
�أن  ب����دون  ت��رع��اه  �أن  وق����ررت  ب��ن��دم��ه��ا، 
تق�سر يف و�جباتها جتاه زوجها و�أطفالها 
ومهامها �لبيتية. �أخذت �إجازة من عملها 

�إجازتها  بدء  من  �سهرين  بعد  �سنة.  ملدة 
�أن  �إىل  و�نتبهت  لل�سفاء،  و�لدها  متاثل   ،
زوجها �أ�سبح قليل �خلروج من �لبيت بعد 
منها  يتقربون  ب��د�أو�  �طفالها  و�أن  �ل��دو�م 

بال خوف. 
�شح�ة �شمري

�لندم،  �إن  �لنف�س  بعلم  �ملخت�سون  يقول 
�لذي يدفع �إىل وجع نف�سي موؤرق، �سروري 
ي�سكل �سحوة �سمري،  غالبًا لالإن�سان الأنه 
وال���س��ي��م��ا ح��ني ي��خ��ط��ئ �أح���ده���م يف حق 
مر�جعة  ي�سكل  �أو  حقه،  ي�سادر  �أو  �الآخر 
�إىل  �أدى  خاطئ  ق��ر�ر  �تخاذ  بعد  للنف�س 
�أو  �ل�سخ�سية  �ل�سخ�س  حياة  يف  �أخطاء 
�لتي جتعل  �الأ�سباب  �لعملية، وغريها من 
ثقيل  بحمل  ينوء  وك��اأن��ه  ي�سعر  �الإن�����س��ان 
�أحيانًا،  �لنف�سي  �النهيار  درجة  �إىل  يتعبه 
ع�سوية  باأمر��س  ب��دوره  يت�سبب  و�ل��ذي 
�ل�سخ�س  لكن  �ملعدة.  قرحة  مثل  مزمنة 
لتح�سني  ندمه  ��ستغالل  من  يتمكن  �لذي 
به  ت�سبب  عما  يعتذر  وبب�ساطة  عالقاته، 
�أمل لالآخر و�سحا �سمريه وبد�أ �لندم  من 
ياأكله، فاالعتذ�ر كال�سحر يف تاأثريه �سو�ء 
بالنادم �إذ يرفع عنه �حلمل �لذي �أتعبه، �أو 
على �الآخر �لذي ي�سعر بر�حة نف�سية وهو 

ي�ستعيد حقوقه، مثاًل.

 طاقة اإيجابية
�أ�سلفنا،  كما  �لندم،  على  �لتغلب  عدم  �إن 
نف�سية.  و�أم��ر����س  �سلبية  بطاقة  يت�سبب 
لكن �لتوقف عنده و�إعادة �لنظر باحلدث 
طاقة  ي�����س��ك��الن  �ل��ن��دم  �إىل  �أدى  �ل���ذي 
�إيجابية، مثاًل �أن �لنادم �سيدقق بقر�ر�ته 
�ستتح�سن  �خل��ط��اأ،  يكرر  ول��ن  وعالقاته 
حالته �لنف�سية وي�ستعيد ثقته بنف�سه. �ملهم 
�لوقت  وقوة يف  ب�سر�حة  نف�سه  يو�جه  �أن 
�لندم،  م��ع  نتعامل  كيف  لنعرف  نف�سه، 
ن�ستغله،  قلنا  كما  �أو  عليه،  نتغلب  كيف 

�لندم غ�سول ناجع للقلوب و�لنفو�س...

الندم 
يغ�شل

القل�ب
ل� تغلبنا عليه

ر�شالة حزينة 
و�شلت اإىل بريدي 

االإلكرتوين دفعتني 
اإىل كتابة هذه املادة 

من �شيدة ال تعرف 
كيف تتغلب على ندمها 

بعد وفاة والدتها 
الأنها مل ت�شعرها ي�مًا 

بحبها لها مطمئنة 
باأن م�شاعر االأم نح� 
االأبناء تبقى عميقة 

مهما كانت ت�شرفاتهم.

 

اأن�شام ال�شاجلي
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مل ن�شتطع اإقناع والدي الذي �شلبت قلبه العرو�س وقبل 
عقد قرانهما جاءنا والدها اإىل البيت ليفجر قنبلة ب�جه 

اأبي حينما ا�شرتط عليه بق�لِه: "ل يتّم زواجكما اأنت 
وابنتي ال ب�شرط واحد اأن تزوجني )واأ�شار ايّل( والإ فال 

�شيء يحدث(... وخرج بني ده�شة والدي وذه�له الذي 
ات�شل بخطيبتِه واأخربها مبا قاله والدها، وجاءت عمتي 

وذكرته مبا نّبهته عليه �شابقًا.

امليزان 

امليزان 

يف

يف رجاء خ�شر

حلظات  تقابلها  نف�سي،  وه��دوء  فرح  حلظات  علينا  مت��ُرّ   
ما،   الأم��ر  �طمئنان  ب��ال  �مل��رء  يعي�س  وبينهما  وقلق  ح��زن 
�أغ�سانها  تنف�س عن  باالأ�سجار حينما  وتلك  وتت�سابه هذه 

�الأور�ق �لذ�بلة لتزهر بر�عم خ�سر�ء ت�سرُّ مْن ير�ها،
�لقلوب  تغيري  ن�ستطيع  ه��ل  ت��رى  ���س��وؤ�ل  يوِقفنا  عندها 
�سعادة  م��ن  بكثري  �أك��رب  ثمنها  مب��ل��ذ�ت  لنفوز  و�لنفو�س 

حلظات ق�سرية؟

نزوة الأب
ابنت��ه ب��زواج  تطي��ح 

طارئ، قادتني من يدي وخرجنا و�سط ذهول �جلميع!!
ويف �لطريق حّدثتني عن ذلك �لكهل �لذي مل يرفع نظره عني، 
وو�فقتها  وو�ل��دي  وبناته  زوجته  مل�ساعر  حتى  �عتبار  �أي  دون 

موؤكدة �أنَّ نظر�ته كانت غري مريحة �أبدً�.
�تفقنا �أنا وعمتي عدم تبليغ و�لدي و�أن نرتكه يعي�س حلظات 
�ل�سعادة و�لفرح بعد �سنو�ت تعبه، وحينما عاد �ساألني عن �سّر 

خروجنا فجاأة، �أجبته.. لطارئ �سّحي يخ�س عمتي.
�ن�سغل و�لدي بتجهيز�ت �لعر�س ومتطلباته وخالل تلك �لفرتة 
�تعّمد ع��دم �خل��روج  م��ر�ت ع��دة، كنت  �لعرو�س  و�ل��د  ز�رن��ا 
زيار�ته  �إح��دى  يف  عمتي،  ن�سيحة  على  بناء  معه   للجلو�س 
�ساأل و�لدي عني وباأّنه يرغب بال�سالم علّي، وهكذ� ��سطررت 
بحجة  و�عتذرُت  لدقائق  به  و�لرتحيب  و�ل�سالم  �ليه  للخروج 
�لدر��سة، ولكن يف �حلقيقة ر�أيتُه كذئب يريد �أن ينق�س على 
فري�ستِه، �ت�سلت بعمتي وحدثتها بكل �سيء، بدورها �سارحت 
�أبي بنو�يا و�لد عرو�سته  ونظر�ته، �سحك ب�سوت عاٍل وقال: 

بذلك؟" فكرمتا  كيف  �بنته  من  �أ�سغر  "�إنَّها 
وقبل عقد  �لعرو�س  قلبه  �سلبت  �لذي  و�لدي  �إقناع  ن�ستطع  مل 
قر�نهما جاءنا و�لدها �إىل �لبيت ليفجر قنبلة بوجه �أبي حينما 
ب�سرط  �ال  و�بنتي  �أنت  زو�جكما  يتّم  "ال  بقولِه:  عليه  ��سرتط 
يحدث(...  �سيء  فال  و�الإ  �يّل(  )و�أ���س��ار  تزوجني  �أن  و�ح��د 
بخطيبتِه  �ت�سل  �ل���ذي  وذه��ول��ه  و�ل���دي  ده�سة  ب��ني  وخ���رج 
نّبهته  مبا  وذكرته  عمتي  وج��اءت  و�لدها،  قاله  مبا  و�أخربها 

عليه �سابقًا.
حرة الأب واإ�شرار املجن�ن

بقي و�لدي �سامتًا حائرً�، فهو تعلق بخطيبته جدً� و�لتقى بها 
وبو�لدتها �لتي ده�ست من طلب زوجها وتوعدته �سرً�.

رغبته  وب�سر�حة  لهم  �أعلن  حينما  بامل�ساكل  بيتهم  و�لتهب 
لتهدئة  �أخرى  مرة  وبهم  مرة  به  و�لدي  �لتقى  مني،  بالزو�ج 
�أن تطلب �لطالق،  �لو�سع دون جدوى، مما ��سطرت زوجته 

�أما �لعرو�سة فقد طلبت من و�لدي مهلة للتفكري باالأمر.
�أن  فقرر  �خلطيبة  منه  ت�سيع  �أن  خ�سية  كثريً�  و�ل��دي  حزن 
طلبه  من  موقفِه  عن  ب�سر�حة  ويحّدثه  و�لدها  �إىل  يذهب 
�ليه  بنزوتِه هذه، وذهب  و�أن ال يدمر حياة عائلته  �جلنوين، 
لي�سبح �حلديث �سجارً� عنيفًا بل كاد يتحّول �إىل �ل�سرب لوال 
تدخل �لنا�س، وهنا �أق�سم و�لد �لعرو�سة �أن ال يزوجه من �بنته 

�ال بتنفيذ ما يريد!!
�ل�سيخ  �الأمل برت�جع هذ�  �أن فقد  بعد  �لبيت حزينًا  �إىل  عاد 

�ملت�سابي عن طلبه �لغريب. يف �ليوم �لتايل، 
ُطرقت بابنا بعنٍف فتحتها �أنا الأجُد �ل�سرطة ي�ساألون عن و�لدي 
باأنه  و�ل��دي  متهما  خلفهم  يقُف  �لعرو�سة(  )و�ل��د  هو  وك��ان 
يهدده بالقتل، وله �سهود على هذ�، حاول و�لدي �سرح �لق�سة 
كاملة لل�سرطة ولكّنهم �قتادوه رغم كل ما قال، �ت�سلُت بعمتي 
�لتي جاءت على �لفور، وطلبت مني مر�فقتها �إىل بيتها حتى 
باملحامي  �ت�سلت  �لبيت،  �إىل  ر�فقتها  �مل�سيبة،  هذه  �نتهاء 
�لذي ذهب �إىل و�لدي و�أخرجه بكفالة، وهنا طلبنا من و�لدي 
�أن يرتك هذه �لزيجة من �أجل ر�حة و�سالمة جميع �الأطر�ف 
وو�ف��ق و�ل��دي جم��ربً� على ذل��ك، ولكن ح��دث ما مل يكن يف 
مدر�ستي  �أم��ام  ينتظرين  �خلطيبة  و�لد  ر�أي��ُت  �إذ  �حل�سبان، 
وحاول �لتحدث معي ولكني ��ستنجدُت بحر�س �ملدر�سة و�أبعدوه 

عني و�سط تهديد�ته بخطفي وتدمري م�ستقبلي. 
عدُت �إىل �لبيت و�سرحت لو�لدي ما حدث معي، خرج م�سرعًا 
الأمنعه من ت�سرف متهّور قد يق�سي عليه  وتبعتُه  بيتهم  نحو 
وعلى م�ستقبلي، حدث �سجار �أي�سًا بينهما بعد �أن �أكد لو�لدي 

�أّنه قّرر خطفي. 
�لنا�س  �أنظار  �أمام  يتقاتالن  وبد�آ  �أع�سابه  و�لدي  يتمالك  مل 
�ل�سرطة  حت�سر  �أن  وقبل  �لنز�ع  لتف�س  بال�سرطة  و�ت�سلُت 
طلقة  عليه  و�أطلقت  باجلنون  و�سفته  �لتي  زوج��ت��ه  و�سلت 
�مل�ست�سفى  �إىل  ونقلوه  �ل�سرطة كل �سيء  ر�أت  �أ�سابته بقدمِه، 
بطريق  يقف  من  �ساأقتل  �أريدها:  �أع�سقها  "�أنا  ي�سرخ:  وهو 

رغبتي هذه".
بل  هذه،  فعلتها  على  نادمة  غري  وهي  �ل�سجن  زوجته  دخلت 

طلبت �لطالق منه ال�ستحالة �لعي�س معه بعد �الآن.
دمر  ع�سقا  ي�سّميه  �ل��ذي  و�جل��ن��ون  �ل�سبيانية  �لكهل  ن��زوة 
و�آمااًل حتت  �أحالمًا  تتم، و�سحق  و�أف�سل زيجة كادت  عائلتني 

�ستار �حلب و�لع�سق!!

نفكر ونفكر.... ونرتك �الإجابة للقارئ.
وقفت  حمافظاتنا،  �إح��دى  يف  حدثت  �حلقيقية  �لق�سة  ه��ذه 
�ملمزوجة  دم��وع��ه��ا  ك��ان��ت  �ل�سرطة،  ق�سم  يف  جميلة  �سبية 
باخلوف تزيدها جمااًل وتاأثريً� بنفو�س من �سمعها ور�آها وهي 
تقول: "كنُت طفلة حينما فقدُت �أمي، ال �تذكر �سيئًا عن مر�سها 
ووفاتها، وحظيُت باهتمام ورعاية �جلميع �آنذ�ك، كربُت ودخلُت 

�ملدر�سة، وكانت عّمتي تر�فقني يف �لذهاب و�الإياب".
زواج العمة

�أذه����ب مب��ف��ردي مثل  ت��رتك��ن��ي  مل���اذ� ال  ي��وم��ا،  ���س��األ��ت عمتي 
�سديقاتي، قالت: )�إنَّها و�سية �أمك رحمها �هلل �أن �هتم بِك(. 
�ل�سبب  ولهذ�  وبو�لدي  بّي  وتهتم  وعطوفة  حنونة  عمتي  كانت 
يوٍم  ويف  �أخ��ريً�  �قتنعت  ولكّنها  مرة  من  �أك��ر  �ل��زو�ج  رف�ست 

قريب،  �سخ�س  من  �ستتزوج  باأنَّها  ثتني  وحدَّ بقربها  �أجل�ستني 
موؤكدة �أنَّها �ستو��سل �هتمامها بّي حتى و�إن ��سطرت �إىل �أخذي 
للعي�س معها، �سمعها و�لدي �لذي رف�س هذه �لفكرة، ودعا لها 

بال�سعادة يف زو�جها وقال لها باأنَّه و�ثق من �أنَّها لن ترتكنا.
وو�ل��دي مبفردنا. مل  �أنا  لنبقى  وتزوجت عمتي،  �الأي��ام  م�ست 
ر و�لدي ب�سيء جتاهي، ز�د �هتمامه ورعايتُه  كلما كربُت  يق�سّ
يعرفه  ال  ما  يل  وت�سرح  لنا  �مل�ستمرة  عمتي  زي��ار�ت  وت�ساعدُه 
�البتد�ئية ودخلت  �أنهيت  �أن  بعد  �لن�سائية  �أبي باخل�سو�سيات 
عّمتي  وكانت  �جل�سدية  �لتغري�ت  علّي  تظهر  وبد�أت  �ملتو�سطة 
�أترك  �أن  وتن�سحني  �سديقاتي  عن  وت�ساأل  وتعلمني  تر�سدين 
رفيقات �ل�سوء و�أن �أهتم بدر��ستي، وفعلُت كل ما ن�سحتني به.

خط�بة الأب
�إىل  در��ستي  يف  و�سلت   حني 
�الأ�سدقاء  �ق��رتح  �الإع��د�دي��ة، 
الأّن  �ل��������زو�ج  و�ل�������دي  ع���ل���ى 
�أرهقاه،  قد  وعملُه  م�سوؤولياته 
و�سجعته على �أن يّتخذ هذه �خلطوة، فقد �أ�سبحت يف �العد�دية 

و��ستطيع �أن �هتم بنف�سي ووعدين بالتفكري �جلاد...
كانت مرحلة �الإعد�دية عاملا �آخر، جمياًل وحاملا وتعرفت على 
�سديقات من �سر�ئح عّدة، كّنا نتحّدث طوياًل عن �حلياة وعن 
بن�سائحها  )عمتي(  قدوتي  و��ستمرت  بالفتيات.  ة  خا�سّ �أمور 
ما،  �سيء  من  علّي  تخ�سى  باأّنها  ت�سعرين  وكانت  و�إر�ساد�تها 
كان  �ل�سكل،  بهذ�  علّي  وخوفها  قلقها  �سبب  عن  يوما  �ساألتها 

جو�بها )�إّنها و�سية �أمك رحمها �هلل(. 
باأنَّه  و�ل��دي  �أخ��ربين  �الأدب��ي حني  �ل�ساد�س  �أ�سبحت يف  بتفوق 
وجد مْن �ست�ساركه حياته �لباقية وحدثها عن ظروفنا وو�فقت. 
فرحت  وب��دوره��ا  الأخ��ربه��ا  بعمتي  و�ت�سلُت  �خل��رب  �أفرحني 
�أدق  ع��ن  �لثالثة  نحن  ط��وي��اًل  وحتدثنا  بيتنا  �إىل  و�أ���س��رع��ت 
�لتفا�سيل وما �ستلزمه هذه �ملنا�سبة من �حتياجات و�أمور عدة، 
و�لد  ح��دده  �ل��ذي  �ملوعد  �لعرو�س يف  �أه��ل  زي��ارة  و�تفقنا على 

�لعرو�س. 
املفاجاأة!

 يف �ملوعد كنا عندهم و�لتقينا بو�لديها و�سقيقاتها �ملتزوجات 
�الأوروبية،  �لدول  �إحدى  �لكبري يدر�س يف  �أّن �سقيقها  وعرفنا 
�أثناء �جلل�سة معهم مل �أرحت لنظر�ت و�لدها يل، والحظُت �أن 
عمتي تفتعل �ملو��سيع معه لتنّبهُه ليكف عن �لتمعن بّي، ولكن 
الأمٍر  للخروج  �جلميع  من  تعتذر  جعلها  مما  فائدة،  غري  من 
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رياحني رياح مزهر

مب�����س��اري��ع   �ل���ب���دء  ت�ستطيعون 
�لفر�سة  لديكم  للعمل.  جديدة 
�سر�ء  �أو  بيع  مبو��سيع  للتعامل 
�سكن  �إىل  �الن��ت��ق��ال  �أو  ع��ق��ار 
ج����دي����د. م����ن ي���رغ���ب �ل���ب���دء 
لذلك.  منا�سب  �لوقت  فاإن  غذ�ئية  حمية  بربنامج 
وق�سري،  ق��ري��ب  ب�سفر  ل��ل��ق��ي��ام  ف��ر���س��ة  �أم��ام��ك��م 
�ل�سحيح  لو�سعها  عائلية  عالقة  �إع��ادة  وبو�سعكم 

وعدم حتميل �أنف�سكم �أخطاء �الآخرين. 
ح�سولكم  يف  مهم  دور  للحظ 
�لبع�س  على مطالب �سخ�سية. 
ي��ج��ري ت��ع��دي��الت يف �جل��ان��ب 
ملو�كبة  ���س��روري��ة  وه��ي  �ملهني 
�لفلكية.  خريطتكم  يف  �لزو�يا 
ال تن�سو�  �أنكم بحاجة للكثري من �حلظ كي جتتازو� 
من  وبالكثري  �لبعيد  �مل��دى  على  �ملهنية  �أو�ساعكم 

�ملثابرة و�سرعة �لتحرك. 

لها  مو��سيع  مبتابعة  تن�سغلون 
�هتمامكم  وين�سّد  بالعائلة  �سلة 
باأمور �ملال و�ال�ستعد�د لل�سفر. قد 
يحتاج  و�سع  يف  �ليوم  هذ�  تبدون 
�لتعجل.  �ل�سرب وعدم  للكثري من 
دون  مقابالت  �لبع�س  لدى  ورمبا 
فائدة تذكر. هناك من يحاول �إجر�ء تغيري�ت يف جممل 
�أو�ساعه، وال�سيما �أن �حلظ يقف كثريً� لدعم مو�قفكم .

�لكثري منكم على مك�سب  يح�سل 
�أنكم يف جو ي�سجع  مايل وجتدون 
لتجربة حظكم يف ميادين جديدة 
مهنيًا، كما �أن عليكم عدم �تخاذ 
�لعاطفي،  �جل��ان��ب  يخ�س  ق��ر�ر 
�أنف�سكم فر�سة  فالوقت ما يز�ل مبكرً�، وعليكم �إعطاء 
للمر�جعة. حاولو� عدم �إقر��س �ملال �أو تبذيره. بو�سعكم 
�ال�ستفادة من �لفر�س �ملقبلة يف مو��سيع لها �سلة بعقار. 

�أور�ق  بتقدمي  للقيام  وقت  �أف�سل 
�الت�����س��االت  جم���االت  يف  عملكم 
للتعاقد مع موؤ�س�سات  �أو  و�الإعالم 
ت���زد�د  ك��م��ا  ف��ك��ري،  ذ�ت ط��اب��ع 
ي�سعر  و�لكثري  �الت�ساالت،  لديكم 
يلعب  �ملثمرة.  حتركاتكم  كرة  نتيجة  ق�سري  �لوقت  �أن 
و�لبع�س  قريب  ب�سفر  �لقيام  يف  �إيجابيًا  دورً�  �حل��ظ 

يرتبط عاطفيًا وهو �لوقت �ملالئم لذلك. 

�إيجابية،  بنتائج  �أعمالكم  تتوجون 
وق����د ت��ت��غ��ري خ��ارط��ت��ك��م ب��اجت��اه 
�لتي  �ل��ق��ي��ود  بع�س  م��ن  �ل��ت��ح��رر 
�إجناز.  حتقيق  �أمام  حائاًل  وقفت 
على �ل�سعيد �لعاطفي تلوح �لكثري 
من فر�س �الرتباط، وقد تنجح حماوالت �لكثري منكم يف 

دخول �لقف�س �لذهبي.

�لكثري من �ال�ستعد�د  �إبد�ء  عليكم 
ملو�كبة �لتطور و�لتحول �لذي يطر�أ 

على خارطتكم �لفلكية، 
وال�سيما لالأيام �ملقبلة، فقوة �حلظ 
�مل��ك��ان  يف  �ل��ت��و�ج��د  �إىل  ب��ح��اج��ة 

و�لزمان �ل�سحيحني. 
ميكن  م��ا  ودر����س��ة  مل��ب��ادرة  �لتح�سري  بو�سعكم 
�جلانب  يف  وال�سيما  نتائج،  من  منها  يتحقق  �أن 

�ملهني.

نحو  تتجه  خل��ارط��ت��ك��م  �لفلكية  �ل���زو�ي���ا 
رئي�س  م��ع  م��و�ج��ه��ة  يف  ت�سعكم  حم����اور 
فر�سة  �ملقابلة  ه��ذه  تتخلل  وق��د  �لعمل، 
الإثبات ما تتمتعون به من �إمكانات. �لوقت 
ي�سمح باحل�سول على �ملال. لديكم فر�سة 
عليكم  �ل�سفر.  مو�سوع  يف  حظكم  لتجربة 
عدم �لت�سرع يف طرح �آر�ئكم عند عقد �للقاء�ت وحذ�ر من 

�لدخول يف جدل مع �لزمالء.

م�سروفاتكم  مت�ساعد  ب�سكل  ت��رت��ف��ع 
متويل  �إي��ج��اد  ي��ح��اول  م��ن  ومنكم  �ملالية، 
مل�سروعاته �ملتلكئة، وقد ال يكتب ملحاوالتكم 
مع  بتدبري  �لتعامل  عليكم  ل��ذ�  �لنجاح، 

مو��سيع �ملال. 
حتتاج  �ل�سخ�سية  �أو�ساعكم  �أن  تن�سو�  ال 
�إىل �لكثري من �اللتز�م بقو�نني �خلطوة خطوة كي ال تقعو� 

فري�سة �سهلة النتكا�سة مالية. 

و�لنجاح،  �لثقة  عليها  تبدو  خطو�تكم 
من  �لكثري  خريطتكم  يف  �أن  وال�سيما 
�ل�سفر  فر�س  حيث  �الإيجابية،  �لزو�يا 
�خل���ارج���ي و�حل�����س��ول ع��ل��ى دع���م من 
حل�سور  دعوة  ت�سله  �لبع�س  �الآخرين. 

�جتماع �أو �حتفال. 
�أنتم مترون بوقت ي�سمح بالكثري من �لتحرك نحو مو�قع 

جديدة يف �لعمل.

من  بالكثري  ت�سمح  �لنف�سية  �أج���و�وؤك���م 
ح�سوركم  تعزز  �لتي  و�ملبادر�ت  �ملحاوالت 
لديكم  فيها.  تتو�جدون  �لتي  �الأم��اك��ن  يف 
�حلظ للقيام ب�سفر �أو �لتقدمي �إىل مو��سيع 
�لهجرة.  �أو  �لتعليم  �أو  �ل��در����س��ة  تخ�س 
موؤ�س�سات  �أو  �سركات  مع  يتعامل  �لبع�س 
قادمة من خارج �لبالد، كما �أن بو�سعكم �قرت��س �ملال. تلوح 

فر�سة مهمة يف �لعمل عليكم ��ستثمارها.

مبتابعة  وتن�سغلون  �هتمامكم  ين�سّد 
فقد  و�ل��زوج��ي��ة،  �لعاطفية  �أح��و�ل��ك��م 

تتاأثر ب�سكل مفاجئ.
ما يلزمكم باأن تكونو� �أكر حر�سًا �أثناء 

تعاملكم �لوقت. 
�لدخول يف  �أو عدم  �أكر �سربً�  تكونو�  �أن  يلزمكم  قد 

جدل. قد تلوح فر�سة  للدخول يف �سر�كة مالية.

اخلرائط الرقمية االأكث�ر عر�شة:
)للمتاعب و�شرعة الفعل ورّده(

م���ول���ود ه���ذه �الأي�����ام م���ن ك���ل ���س��ه��ر �الأق����رب 
لال�ستجابة �سريعًا للموؤثر�ت �خلارجية عرب رد 

فعل قد يفوق �لفعل. 

-20-18-17-14-13-11-9-8-5-4-2(
22-23-26-27-29-31( �الأيام  

�أن  هو  و�ملق�سود  للمولود  �لرئي�س  �لرقم  �أم��ا 
جنمع:       

يوم �مليالد +�ل�سهر+�ل�سنة، فيكون �لناجت �أحد 
قد  نكون  هنا   ،)9-8-5-4-2( �الأرق��ام  هذه 
و�أح��د  �لق�سرية،  �لذبذبة  تاأثري  حتت  وقعنا 
�لنف�سي  باال�ستقر�ر  �ل�سعور  عدم  �أ�سباب  �أهم 
نتيجة  متجان�سة  غري  رقمية  خريطة  وجود  هو 

�الأرقام ذ�ت �لذبذبة �لق�سرية 

مناذج خلر�ئط �سعيفة �ال�ستقر�ر:
)4-4-4()9-4-2()4-2-2()5-2-2(
)8-4-2()5-4-2()9-2-2()8-2-2(

)9-5-5()8-5-5()9-5-4()8-5-4(
 )9-8-8(

�ل�����س��ب��ب ه���و ع����دم جت��ان�����س 
�الأرق����ام  ه���ذه  طبيعة 
فطبيعة   بينها  فيما 
متنافرة  �لذبذبات 
ت����رم����ز ل��ل��ت��ق��ل��ب 
نقطة  ه��ي  وه���ذه 

�ل�سعف.

اإعداد:علي البكري

م�سل�سل  بطلة  �ل�سورة  1-�ساحبة 
)هوى بغد�د( 

2-نادي كرة قدم م�سري
�بن  ق����ادم)م(،  ها�سم،  3-ن�سف 

�لدب
4-ما يف �لد�ر �أحد)م(، يف �ل�ساعة

5-م��ت�����س��اب��ه��ة، الع����ب ك����رة ق��دم 
عر�قي)ر�حل(

6-مت�سابهة، ��ستمع)مبعرة(
7-كمني، هوذ� )مبعرة(
8-غم، من �حلبوب)م(

9-قطعه من حلاء �ل�سجر ت�ستخدم 
ذ�ت  �لن�ساء  لزينة  �ل�سفايف  على 

لون بني، حرف ن�سب
10-يف �لفم، من �الأديرة

1-ممثل عر�قي)ر�حل(
2-�أغنية خليجية �سهرية

3-ن�سف ر�تب، دق
4-عا�سمة �ل�سويد 

5-ماء)مبعرة(، ن�سف 
�أغار

6-ن�����س��ف ح��ام��د، جمع 
تظاهرة

حممد  �أغ������اين  7-م�����ن 
�لفار�س

8-م��ت�����س��اب��ه��ة، �ث��ن��ان 
باالإجنليزية)م( 

9-ن����������ه����������ب)م(، م��ن 
�الأقارب

10-علم مذكر)م(

عم�ديافقي

اعداد/ ثريا ج�اد

حل العددال�شابق

الكلمات املتقاطعة

واهلل اعلم 

�إىل �ل�سخ�س �لعالق يف ر�أ�سي منذ �أيام 
ويزورين يف �ملنام على هيئة حلم غريب
بوجهي  ي�سحك  وت��ارة  عليَّ  يعتب  تارة 

....
لو  �أن��ن��ي  �أع��ل��م  �ل���ذي  �ل�سخ�س  �إىل 
باالأ�سح  "مرحبًا" �أو  �الآن  �إليه  �أر�سلت 
و�قعي  �إىل  تعال  �أرج��وك  �خلري  م�ساء 

كما تنام يف �أحالمي
جلاءين رّد بارد ولتوجعت منه �ألف مرة 
والأخذت �لعهد على نف�سي من جديد �أن 

تكون هذه هي �ملرة �الأخرية
معنى  ع��لَّ��م��ن��ي  �ل����ذي  �ل�����س��خ�����س  �إىل 
بتوقف  ح��ت��ى  �أو  ���س��رب  دون  �أح���ب  �أن 

�ل�سخ�س �لذي علمني  متامًا �أين حني 
�أي  �أن��ا يف  �أك��ون معه �ختلف عن كوين 
�أحببته دون  �آخر �ل�سخ�س �لذي  مكان 

�أن �أحاول  �إب�سار �آخر يف هذ� �لطريق
�أو  عنه  �أكتب  حني  �لذي  �ل�سخ�س  �إىل 
�إليه �ت�سّلب من خويف �إال ي�سل �سعوري 

كما �أ�سعره! 
كيف  ي��ع��رف  �ل����ذي  �ل�����س��خ�����س  )�إىل 

يجرحني
وكيف ين�سف �سعوري بربوده... غيابك 

يذوي عمري خو�ء(
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خ�شر احلمري

مفردة عر�قية ي�سعب تف�سريها ل�سو�هم، ��سمها م�ستق كما هو و��سح 
تد�ولها جتاوز  لكن  �ل�سيدليات،  تباع يف  �لتي  �الأدوي��ة  �أن��و�ع  �أحد  من 
وخدمة  �الأر���س��ف��ة،  )�سيدليات(  �إىل  �العتيادية،  �ل�سيدلية  ح��دود 
وم�سّجعوها  وم�سّوقوها  موّردوها  لها  �أ�سبح  )�ملهازل(.  �إىل  �لتو�سيل 
وم�ستهلكوها و�الأر�سية �خل�سبة النت�سارها بني �ل�سباب و�لطالب ب�سكل 

خا�س.
لقاء  �إدمانه، يف  لتربير  �ملكب�سلني  �ل�سباب  �أحد  �إنتباهي قول  �أثار  وقد 
كل  يحقق  �لتخديرية  و�أخو�تها  �لكب�سلة  خ��الل  من  باأنه  تلفزيوين، 
و�ل�سد�قات  و�ل�سكن  �الأم��و�ل  وميتلك  ويعمل  ويتزوج  ي�سافر  مايريد، 
ويحقق ماهو حمروم منه يف �لو�قع، يحققه ل�ساعات يف )�لوهم( بف�سل 
�أو  �لربوفني  �أو  �ل�سومادرين  �أو  �أو�الآرت��ني  �أو�لتيفان  �لكري�ستال  مفعول 

مفعولها  �أو  مدلوالتها  يف  �أفقه  ال  م�سميات  من  لّفها  لفَّ  ومن  �ملكدون 
له  يحقق  �أن  ينجح يف  �ملجتمع مل  الأن  �لوهم  كل هذ� يف  يحقق  �سيئًا. 
�أرخ�س من  باأنها  ��ستهالكها  �آخر يربر  ربع ذلك يف �حلقيقة، مدمن 
وعو�قبها  �أثرها  �أن  مع  و�أ�سرع،  �أقوى  ومفعولها  �مل�سروبات  �أو  �ل�سكائر 

�أ�سنع. 
�ل�سحيح  �لتعامل  يف  �سعيفًا  نف�سه  �ل�ساب  يجد  �لتي  �حلقيقية  �الآف��ه 
و�كت�ساف  لتفريغ طاقته  ناٍد ريا�سي  �لفر�غ، يبحث عن  بوقت  تتمثل  معها 
�إمكاناته، يبحث عن ناٍد �جتماعي لتكوين �سد�قات وبناء عالقات مثمرة، 
عن  يبحث  �لدفينة،  وطموحاته  �إمكاناته  تنا�سب  عمل  فر�سة  عن  يبحث 
حافز جدي يدفعه لل�سو�ب ور�دع حقيقي مينعه من �رتكاب �خلطاأ.. وحني 

ال يجد كل هذ�.. فاإن �لكب�سلة تفتح له ذر�عيها وحتقق له كل ما يريد!
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ًا بعد اأن انت�شر  ارتباك �شديد ي�ش�د امل�شرح العاملي �شحيَّ
فريو�س  االنفل�نزا ال�بائية ال�شهرية بك�رونا الذي انطلق 

من ال�شني، الدولة الكربى املعروفة بنظامها ال�شحي 
املتقن مرورًا باإيران واإيطاليا وكالهما يتمّتع بنظام �شحي 

متطّ�ر، ويبدو اأن ع�امل املناخ ودرجات احلرارة ناهيك عن 
املالم�شة املبا�شرة للم�شابني قد لعبت دورا مهما يف انت�شار 

املر�س وهذا الهلع العاملي املرافق له.
ورغم مرور ا�شهر على تف�شي ال�باء فاإنَّ املاأزق يرتكز على 
املختربات العاملية الكربى ال �شيما االوروبية واالمريكية 

وحتى ال�شينية التي ما زالت دون اكت�شاف دواء ناجع 
ميكن اأن ي�قف الهلع امل�شار اإليه يف جميع دول العامل 

بال ا�شتثناء، وهذا يعك�س وهم هيمنة االإن�شان على هذا 
الك�كب؛ تلك الهيمنة التي ثبت اأنَّها تق�م على ا�شتق�اء 

بني االإن�شان دواًل واأفرادًا على بع�شهم واأّن التقدم 
العلمي والتقني احلا�شل يف املئة عام االأخرية من م�شرية 
االإن�شانية مل ي�شل اإىل درجة التمكن العلمي الذي يتيح 
لنا االطمئنان اإىل انتهاء اأزمنة االأوبئة الكربى وامل�ت 

اجلماعي، وعلينا اأن ن�شاعف املبالغ املر�ش�دة للبحث 
العلمي اجلاد واملتط�ر يف جميع دول العامل وبطريقة 

تكاملية ميكن اأن تقّدم املختربات اأبحاثها اإىل مثيالتها يف 
الدول االأخرى دون االلتفات للخالفات ال�شيا�شية وغريها 

و�ش�ال اإىل عالجات لكل االأوبئة واالأمرا�س املحتملة 
بجهد عاملي م�شرتك ما دام اخلطر الداهم م�شرتكا.

ماأزق ك�رونا 
د. علي ال�شاله    �شاعر بابلي


