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ال�ساحلية/ �سبكة العالم العراقي
رقم اليداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد 895  ل�سنة 2006

مدير التحرير

�سوى  ينعموا  مل  وطلبتنا  الدرا�سي  العام  نهاية  من  اأدن��ى  اأو  قو�سني  قاب  م�سافة  على  اأ�سبحنا 
الذي  اأوالدهم  م�ستقبل  على  القلق خ�سية  من  دوامة  االأمور يف  واأولياء  ال�سنة،  ن�سف  بامتحانات 

اأ�سبح كالن�سخة الكاربونية من م�ستقبل العراق يف الوقت احلايل.
الطلبة الذين �ساعت جهودهم بني ميادين التظاهرات ومن�سة نيوتن التي مل ولن ت�سل اإىل تالميذ 
مناطق اأطراف بغداد، وبالتحديد طلبة املناطق الع�سوائية �سواء يف العا�سمة بغداد او املحافظات، 
الذين رهنوا م�ستقبلهم بالقرارات التي �ست�سدرها وزارتا التعليم العايل والرتبية اللتان مل تفلحا، 
اإىل يومنا هذا، يف اتخاذ القرارات التي من �ساأنها اإعادة الهيبة والوقار اإىل املوؤ�س�سة التعليمية التي 

خ�سرت العديد من مقوماتها بعد اأن حوّرت وزارة الرتبية احلديث النبوي ال�سريف "اطلب العلم ولو 
كان يف ال�سني" اإىل "اطلب العلم ولو كان يف الطني".. بعد اأن حتولت اأغلب مدار�سنا التابعة لوزارة 

الرتبية اإىل مدار�س طينية يف ظل موازنات �ُسميت باالنفجارية!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اأ�ساتذة الدرو�س اخل�سو�سية يف ربيع دائم مع غياب املدار�س احلكومية واالأهلية ويف ظل ح�سور 
الفت لفايرو�س كورونا، وهذا ما يحتم على اأولياء االأمور اأن يدفعوا 50% من مرتباتهم اإىل اأ�ساتذة 
ومدر�سي الدرو�س اخل�سو�سية، ومع ذلك يبقى ال�سوؤال االأكرب واالأعم هو: واقعنا التعليمي.. اإىل 

اأين؟

واقعنا التعليمي.. اإىل اأين؟در�س

من عائلة فقرية اأغنته 
كرة القدم

اأغويرو
�سريخيو

احلظر ..
اأم  نعمة 

نقم��ة 



فتحته  وعندما  يومًا،  الباب  اأحدهم  طرق   -
الغذائية  امل��وؤون��ة  من  عديدة  اأكيا�سًا  وج��دت 
هدية  كانت  لقد  اجلاهزة،  واملعلبات  واخلبز 

من ال�سماء. 
اأح��م��د  اأن��ق��ذت  ال��ت��ي  ال��غ��ذائ��ي��ة،  ال�سلة  ه���ذه 
التي  اأنقذت كثريين يف فرتة احلجر  وعائلته، 
ون�����س��ف، ع��ان��ى فيها  اأك���ر م��ن �سهر  دام���ت 
االأُجراء املياومون ما عانوه، لكن اأيادي الرحمة 
كانت  االأزم���ات  يف  تتجلى  التي  التعاون  وروح 

وطرقت  اإال  ومل ترتك حمتاجًا  بقوة،  حا�سرة 
بابه، واأعانت اأ�سرته يف تلك الفرتة حتى عودة 

احلياة اإىل طبيعتها.
على نهج الإمام

العام  امل�سرف  وهو  د�سر،  ح�سن  ال�سيد  متكن 
من  اخلريية"،  )ع(  علي  نهج  "على  جلمعية 
ج��م��ع امل��ع��ون��ات م��ن امل��واط��ن��ني وت��وزي��ع��ه��ا يف 
خمتلف املناطق، لكنه يوؤكد اأن فكرة التربعات 
ل��ي�����س��ت ول���ي���دة ال��ل��ح��ظ��ة وال ب�����س��ب��ب احل��ظ��ر 

املتطوعني منذ  ورفاقه من  يعمل  اإذ  ال�سحي، 
م��ا ي��ق��ارب ال��ث��م��اين ���س��ن��وات يف ه��ذا املجال 
حتت  تعي�س  التي  العوائل  الإ�سعاف  االإن�ساين 

خط الفقر يف العراق عمومًا، وي�سيف:
با�سم )على  الوات�ساب  على  )كروبًا(  -اأن�ساأنا 
نهج علي ع( وكان عملنا يقت�سر على م�ساعدة 
واإج���راء  االإي���ج���ارات  ودف���ع  معي�سيًا  ال��ف��ق��راء 
دور  لبناء  العمل  ت��ط��ور  وب��ع��ده��ا  العمليات، 

لالأيتام واأيتام احل�سد.

بناء الأمل لالأيتام
اأك��ر  ب��ن��اء  وف��ري��ق��ه  ح�سني  ال�سيد  ا�ستطاع   
العيد:  اأي��ام  يف  االفتتاح  و�سيتم  دارًا،   ٤0 من 
ل��الأي��ت��ام  دارًا   ١٤ م��ن  م��ك��ون  �سكني  جم��م��ع 
كورونا  وب��اء  ظ��روف  واأي��ت��ام احل�سد. ويف ظل 
اأخذ ال�سيد ح�سني على عاتقه اإ�سعاف العوائل 
وم�ساعدتهم يف هذه االأزمة، ومل يقت�سر العمل 
حتى  �سمل  ب��ل  فقط،  واالأي��ت��ام  الفقراء  على 
اأ�سحاب الدخل املحدود يف مناطق متفرقة من 

حمافظات العراق مثل النجف واحللة. 
- يف بغداد كان العمل اأو�سع واأكرب ب�سبب كرب 
مناطق  العمل  �سمل  لذلك  العا�سمة،  حجم 
متفرقة يف بغداد مثل حي طارق وحي ال�سفري 
�سيد  ومنطقة  ف��رح��ان  وق��ري��ة  الرحمة  وح��ي 
منذر ومنطقة الر�ساد والع�سوائيات يف منطقة 
اال�ستك�سافات النفطية و�سبع ق�سور ومت توزيع 
اأكر من ١500 �سلة يف بغداد فقط عدا احللة 

والنجف. 
دعم ال�سويد

ال�سيد  يوؤكد  اإليهم،  ت�سل  التي  التربعات  عن 
ح�سني اأنها تاأتي بف�سل ودعم االإخوة املتربعني 
من  مّكنتنا  اإذ  ال�سويد،  املقيمني يف  العراقيني 
بناء املجمعات وهم كذلك من �ساعدوا العوائل 

بال�ساّلت الغذائية والثياب.
گروب  يف  املتربعني  من  اأن٩0%  احلقيقة   -
)على نهج علي ع( هم من العراقيني املقيمني 
يف ال�سويد والباقي من الداخل. اأما نوعية ال�سلة 
الغذائية فتتكون من املواد التالية: الرز وال�ساي 
والعد�س والزيت واملعجون وال�سعرية واالأجبان 
عّما  ف�ساًل  املائدة،  وبي�س  العراقي  والدجاج 

كالطماطم  اخل�سراوات  من  العائلة  حتتاجه 
وال��ب��اذجن��ان،  والب�سل  واخل��ي��ار  وال��ب��ط��اط��ا 
والتفاح،  والربتقال  امل��وز  مثل  الفواكه  كذلك 
وهذا جميعه موثق وم�سور واأحيانًا نوزع مع كل 
يكن هناك  اإذا مل  كيلو حلم  ما مقداره  وجبة 

دجاج.
 طريق اجلنة

يرتاأ�سها  ال��ت��ي  اجل��ن��ة(  )ط��ري��ق  جمعية  اأم���ا 
اأ�س�ست  قد  فكانت  حيدر،  ا�سماعيل  الدكتور 
عام 20١٤ من اأجل كفالة االأطفال االأيتام من 
لهم  يحت�سب  الذين مل  ال�سعبي،  احل�سد  اأبناء 
راتب تقاعدي، وا�ستمرت اجلمعية بن�ساطاتها، 
ح�سبما يوؤكد لنا دكتور ا�سماعيل، لتتو�سع اأكر 
اأن  بعد  اإليها،  ع�سوًا   60 من  اأك��ر  بان�سمام 

بداأت ب�ستة اأطباء وتربويني واأكادميني. 
فرتة  يف  ن�ساطها  اأن  ا�سماعيل  الدكتور  ويرى 
املعونات  لتوزيع  يومية  ب�سورة  ا�ستمر  احلجر 
للعوائل  ال�����س��روري��ة  وامل�ستلزمات  الغذائية 
ويتابع  اليومية،  االأج���ور  واأ���س��ح��اب  املتعففة 

بالقول:
والعائالت  االأي��ت��ام  بكفالة  حاليًا  ن�سطلع   -
القاهر  الظرف  ظل  يف  ورعايتهم  املحتاجة 
 50 كفلنا  فقد  كورونا،  فاير�س  تف�سي  ب�سبب 
عائلة و 60 طفاًل، كما نرعى عددًا من العائالت 
ب�سمنهم 200 طفل تقريبًا، وت�ساعدنا القوات 

االأمنية بت�سهيل تنقالتنا من اأجل اإعانتهم.
توفري  م��ن  اجل��ن��ة(  )ط��ري��ق  جمعية  ومتكنت 
الكرخ و  اأكر من ٤١8 �سلة غذائية يف جانبي 
على  موزعة  �سلة   2٧5 منها  قدموا  الر�سافة، 
يف  الر�سافة  جانب  يف  خمتلفة  وجبات  ثالث 

طارق  وح��ي  ق�سور  و�سبع  احلميدية  مناطق 
الكرخ  والعبيدي وغريها، ويف جانب  والر�ساد 
وكانت  وجبتني،  على  غذائية  �سله   ١٤٣ وزعنا 
غذائية  م�ستلزمات  ع��ل��ى  ت�ستمل  �سلة  ك��ل 
مبلغ  عن  ف�ساًل  للتلف،  قابلة  وغري  �سرورية 
مايل قدره 50 األف دينار للعائالت ال�سغرية، 

و١00 األف للعائالت الكبرية. 
ال�سو�سيال ميديا تنقذ 

املحتاجني
ف��ي��م��ا اك��ت��ف��ى ال�����س��ح��ف��ي اإي����اد ع��ام��ر بجمع 
ال��ت��ربع��ات وح�����ده، ف��ق��د اآمل���ت���ه ف��ك��رة وج���ود 
مواطنني غري قادرين على توفري م�ستلزماتهم 
على  الكلي  اعتمادهم  ب�سبب  اليومية  الغذائية 
م�سدر رزق يومي انقطع يف فرتة احلظر، ما 
يكن  ومل  التربعات،  جمع  بكيفية  يفكر  جعله 
له �سند غري مواقع التوا�سل االجتماعي، التي 
التربعات  جمع  وطلبه  هاتفه  رقم  فيها  ن�سر 

لالإخوة املت�سررين من احلجر، ي�سيف:
- كان لدي راتب ميكنني من العي�س برخاء يف 
بطبيعة  مثلي  لي�س اجلميع  لكن  فرتة احلظر، 
فيه  اأدع���و  من�سور  كتابة  ق���ررت  ل��ذا  احل���ال، 
املهتمني للتربع والتوجه اليهم بنف�سي من اأجل 

ت�سّلم تربعاتهم.
متكن اإياد من توفري اأكر من ٧0 �سلة غذائية 
من  الكرخ  جانب  يف  املتعففني  على  لتوزيعها 

بغداد موؤكدًا ا�ستمرار حملته:
اأحيانًا  املتربعني،  زيادة  هو  اأحتاجه  ما  كل   -
واملحتاج  املحتاج،  بني  اختار  اأن  اإىل  ا�سطر 
لقلة  وذل��ك  الغذائية  ال�سلة  لت�سليمه  اأك���ر، 

التربعات.

مل يكن اأحمد جواد، العامل يف جمال البناء، واملعيل الوحيد لعائلته، على علم باأن احلجر 
ال�سحي الذي فر�س على العراق، والعامل اأجمع، �سيجعله يقت�سم اخلبزة املتبقية مع عائلته 

ويظل يف حرية من اأمره. اأحمد الذي حاول مرارًا وتكرارًا الت�سال ب�ساحب املنزل الذي 
يقوم ببنائه، من اأجل اإكمال البناء، مل يجد و�سيلة تعيد الروح لأولده اجلائعني.

مبادرات جمتمعية لرعاية 
اأيتام وعائالت متعففة

ح���م���الت ال����رتاح����م وال��ت��ك��اف��ل

اآية من�سور
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الوطنية  بكتابة اخلطة  ُكّلفْت  اإذ  االأ�سري، 
اأح��د  وك���ان  امل���راأة  �سد  العنف  ملناه�سة 

املحاور ما يتعّلق بت�سريعات حتميها. 
اتفاقية  �سيداو  ب�سرى:  دك��ت��ورة  وت�سيف 
املراأة  �سد  التمييز  اأ�سكال  ملكافحة  دولية 
عليها  �سادق  والعراق   ١٩٧٩ عام  �سدرت 
اأ�سبحت  امل�سادقة  وبقانون   ١٩86 ع��ام 
ق��ان��ون��ًا وط��ن��ي��ًا ع��ام ١٩٩2 و���س��ي��داو هي 
الكثري من  ي�سمن  الذي  االأ�سا�سي  مطلبنا 

احلقوق للمراأة.

ولفتت العبيدي اإىل اأنَّ هناك جهودًا وا�سعة 
واخلبريات  املنظمات  من  يت�سّكل  لفريق 
يعملن  الالئي  �سات  املتخ�سّ والنا�سطات 
باإعداد م�سروع قانون �سد العنف االأ�سري، 
تنظيم  على  االآن  منذ  العمل  تعهدنا  وق��د 
املليون  تتجاوز  جماهريية  تواقيع  حملة 
وتطالب  ال��ق��ان��ون  م�����س��روع  ت��وؤي��د  ت��وق��ي��ع 
يجري  كما  عليه،  الت�سويت  يف  باالإ�سراع 
وجمع  �سغط  حلملة  االآن  منذ  التخطيط 
اأع�ساء  عدد  ن�سف  على  يزيد  ما  تواقيع 

جمل�س النواب. 
الباحثة  بيغيم"  "روثنا  توؤكد  جهتها  من 
وج��ود  اأهمية  امل���راأة  حقوق  يف  املخت�سة 
�ساأنه  م��ن  االأ���س��ري  العنف  ي���ردع  ق��ان��ون 
ال��ن�����س��اء  اأرواح  اإن���ق���اذ  يف  امل�����س��اع��دة 
اإىل  العراقي  الربملان  ودع��ت  العراقيات، 
الن�ّس  يف  اأ�سا�سية  بنود  اإدراج  ي�سمن  اأن 
االأ���س��ري  العنف  ملنع  للم�سروع؛  النهائي 

وحماية الناجيات ومالحقة اجلناة".
اأين جلنة حقوق املراأة والطفل واالأ�سرة؟ 

املناه�سة  ال��ق��وان��ني  ع��ن  ي���دور  ال�����س��وؤال 
اتفاقية  تطبيق  اأين  االأ�سري؟  العنف  لهذا 
�سد  التمييز  ملناه�سة  ال��دول��ي��ة  ���س��ي��داو 
العراق؟  التي �سادق عليها  املراأة واالأ�سرة 
��ق��ِت ال��ق��وان��ني �سد  واالأه����م يف ح���ال ُط��بِّ
التي  االإ�سالحية  املوؤ�ّس�سات  فاأين  املعنِّف 
توازنه  اإىل  وتعيده  نف�سّيًا  املعنَّف  تهّيئ 
توؤوي  التي  االآمنة  املالجئ  واأين  الطبيعي، 
اأهلهم التي ت�سمن  املعّنفات واملعّنفني من 
وغريها  "مالك"  الكرمية؟  احلياة  لهم 
اأمل  دون  معاناتهن  م��رارة  �ست�ستمر  هل 
ال�سبكة  ملف  يف  نطرحها  اأ�سئلة  بالنجاة؟ 

االآتي:
تزايد وحماولت

النجف،  ال��زب��ي��دي يف  م���الك  ح��ال��ة  ب��ع��د 
بحرق  متزوجة  �سابة  قيام  ت�سهد  املو�سل 
منزلهم،  �سطح  على  حامل  وه��ي  نف�سها 

جمل�س  ع�سو  ع��ن  ونقل  الح��ق��ًا.  وتوفيت 
حمافظة نينوى هيام اإلهام قولها: اإّن خالفًا 
بني عائلة ال�سابة، وعائلة زوجها دفعها اإىل 
حرق نف�سها، وهي حامل يف �سهرها الثالث 
يف �سطح املنزل باملدينة القدمية، وتوفيت 
اأفادت  حني  يف  امل�ست�سفى.  اإىل  نقلها  بعد 
�سرطة جندة بغداد، باأن ربة بيت ع�سرينية 
رمت نف�سها من الطابق اخلام�س من بناية 
يف اأحد اأحياء غربي العا�سمة، اإذ اإّن اآمر 
قاطع جندة حي العامل �ساهد اأثناء جتواله 
�سمن حملة 885 يف منطقة حي اجلهاد، 
البنايات  اإحدى  اأعلى  من  �سخ�س  �سقوط 
وتوّجه على الفور اإىل مكان احلادث، وتبنيَّ 
بق�سد  اخلام�س  الطابق  من  فتاة  �سقوط 
االأولية  االإ�سعافات  لها  واأجريت  االنتحار، 
جندة  بعجلة  ف��ورًا  وُنقلت  حياتها  الإنقاذ 
الإكمال  الريموك  م�ست�سفى  اإىل  ال�سرطة 

العالج. التزايد خميف وال�سغوط النف�سية 
هوادة،  دون  م�ستفحل  االأ�سري  والتعنيف 
العنف االأ�سري بال  فاإىل متى يبقى قانون 

ح�سور اإثبات؟ 
قانون العنف الأ�سري

اأع�سائه  بغالبية  الربملان  اأّن  من  بالرغم 
اإ���س��دار  يدعمون  توجهاتهم  وب��اخ��ت��الف 
اجلدل  لكّن  االأ���س��ري،  العنف  �سد  قانون 
يكمن يف التفا�سيل نتيجة اختالفات الروؤى 

التي ظّلت تعيق اإ�سدار هذا القانون.
حقوق  يف  والنا�سطة  القانونية  وت�����س��األ 
متى  العبيدي":  "ب�سرى  الدكتورة  امل��راأة 
وتقول  القانون؟  ينتهي هذا اجلدل وميّرر 
بتعديل   200٣ عام  منذ  طالبنا  العبيدي: 
فقرات  يت�سّمن  ال���ذي  العقوبات  ق��ان��ون 
ت�سّكل عنفًا �سد املراأة والطفل و�سعينا وما 
العنف  ُيعنى باحلماية من  اإىل قانون  زلنا 

يالحقان الأطفال والن�ساء
واتفاقية "�سيداو" حرٌب على ورق 

والعنف اخلوف

والعنف  ا�ستخدامها،  يف  اهلل  وم��راع��اة  والعدالة  الرحمة  ال�سلطة  اأ�سا�س 
الأ�سري من راعي الأ�سرة هو اأ�سواأ تطبيق مل�سامني هذه ال�سلطة يف كل اأبعادها 
التعنيف  من  حتميهم  رادعة  قوانني  غياب  ظل  يف  والطفل  امل��راأة  الإن�سانية. 
حتت عباءة �سرعنة جمتمعية تبيح لرب الأ�سرة ا�ستخدام �ستى اأنواع التعنيف 
�سد الزوجة والأولد اأو الأخت اأو الأخ، اأو قد يكون فاعل العنف هي الزوجة 
كال  من  ياأتي  وقد  بالزوج،  يلّم  �سحي  ظرف  �سمن  �سلطتها  ت�ستغل  التي  اأي�سًا 
الوالدين وتعنيفهم اأطفالهم واإجبارهم على العمل وهم �سغار يف ال�سوارع وترك 

مدار�سهم!! 
رجاء ال�سجريي
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العنف مباح جمتمعّيًا وعرفّيًا �سد املراأة 
عن  ك�سفت  م��الك  "ق�سية  تقى:  وت��وؤك��د 
امل��ن��ظ��وم��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة وع���دم ح��زم��ه��ا مع 
حاالت العنف، اإذ لي�س لدينا مديرية اأدلة 
جنائية ممكن اأن تاأخذ االأدلة واالإجراءات 
الكارثي  االأمر  بل  واملعّنفني  املعّنفات  �سّد 
للفتيات  م��الج��ئ  لدينا  لي�س  اأْن  االأه���م 
املتاح  اإذ  ب��اأم��ان،  اليها  يذهنب  املعّنفات 
فيه  وه��و  للم�سّردات  االعظمية  يف  حاليًا 
اأ�سكال خمتلفة من احلاالت، ومن اخلطاأ 

جمعهن كّلهن هكذا يف مكان واحد. 
تعنيف الأطفال

رهف  الطفلة  معاملة  وح�سية  نن�سى  ال 
بالكهرباء  اأب��ي��ه��ا  زوج���ة  م��ن  وت��ع��ذي��ب��ه��ا 
واحلرق حتى وفاتها، وقبلها الطفلة �سهد 
حماية  �سرطة  اأمام  ب�سهادتها  اأدل��ْت  التي 
ال��ط��ف��ل ومت ت��وق��ي��ف وال���ده���ا.. وم��وؤخ��را 
حتقيق  حمكمة  �سّدقْت  اإذ  �سباأ  الطفلة 

بجرمية  )االأب(  املّتهم  اأق���وال  ���س��ام��راء 
من  البالغة  ابنته  على  بال�سرب  االعتداء 
�سكوى  ت�سجيل  بعد  �سنوات   )٩( العمر 
بليغة  الإ�سابات  �سباأ  تعّر�سْت  فقد  �سده، 
اأقواله  بالوجه وك�سر يف يديها، وقد دّونت 
وجرى توقيفه وفقا الأحكام املادة ٤١٣ من 

قانون العقوبات العراقي.
جندة  �سرطة  اإع��الم  مدير  عزيز  الرائد 
خمتلف  ع��ن  ل��ه  بال�سوؤال  توّجهنا  ب��غ��داد 
يف  عليها  يّطلع  عمله  بحكم  التي  احلاالت 
راأيه:  فكان  فوا؛  ُعنِّ ممن  خمتلفة  مناطق 
من  الكثري  يحتاج  االأ���س��ري  العنف  ملف 
يف  اأو  الت�سريعية  املوؤ�ّس�سة  يف  �سواء  العمل 
اأجهزة قوى االأمن الداخلي.. حاليًا هناك 
مديرية  ت�سّمى  الداخلية  وزارة  يف  دائ��رة 
حماية االأ�سرة والطفل من العنف االأ�سري، 
ت��دار فنيًا من داخ��ل وكالة  ال��دائ��رة  ه��ذه 
الوزارة ل�سوؤون ال�سرطة وفيها اأق�سام فنية 

عّدة، ولكن هذه االأق�سام مرتبطة بقيادات 
فبغداد  واملحافظات،  بغداد  يف  ال�سرطة 
فيها ق�سمان ملتابعة العنف االأ�سري؛ االأّول 
وهما  ال��ك��رخ،  واالآخ����ر يف  ال��ر���س��اف��ة  يف 
الن�ساء  م��ن  ع�����س��رات  ي��وم��ي��ًا  ي�ستقبالن 
واالأط��ف��ال  املعّنفني  وال��رج��ال  امل��ع��ّن��ف��ات 
وا�ستغالل  وح�����س��ي  لتعذيب  املتعر�سني 

ج�سدي وتفا�سيل عنف عديدة.
وم���ن احل�����االت ال��ت��ي ظ��ه��رت يف االآون����ة 
الن�ساء  قبل  م��ن  تعنيف  ح��ال��ة  االأخ����رية 
�سحي  لظرف  الزوج  يتعّر�س  اإذ  للرجال، 
اللفظي  بالتجاوز  ال��زوج��ة  وت��ب��داأ  م��ع��نّي 

واملعنوي عليه واإذالله..
االأط��ف��ال  تعنيف  ح���االت  يخ�س  م��ا  ويف 
متاأخرة  �ساعة  "يف  ي�سيف:  ال�سوارع  يف 
بغداد  �سوارع  يف  طفلة  �ساهدت  الليل  من 
األف   25 مبلغ  جلب  على  والدها  يجربها 
�سيعّنفها  جتلبه  مل  واذا  ي��وم��ي��ا  دي��ن��ار 
ب��ال�����س��رب وال���ط���رد الإك���م���ال امل��ب��ل��غ وه��و 
من  وكثري  للبيت!  للعودة  الوحيد  ال�سبيل 
احلاالت ن�سادفها مثل هذه احلالة املوؤملة، 
واالأ���س��ب��اب ك��ث��رية ف��اأّم��ا ال��وال��د فمدمن 
خمدرات اأو كحول، اأو يكون هناك تفّكك 

اأ�سري كبري �سحيته لالأ�سف هو الطفل.
م�سائب ال�سو�سيل ميديا اأي�سًا فيها الكثري 
من التعنيف من قبل امل�ستغل واالأهل معا، 
بع�س ال�سابات ت�سّرفن ب�سورة خاطئة يف 
ا�ستخدامه مما دعا االأهل اإىل تعذيبهن، 
يوما   2٣ مل��دة  تقييدها  مّت  �سابة  ه��ن��اك 
ميديا  ال�سو�سيال  ا�ستخدام  �سوء  ب�سبب 
وعدم درايتها بتفا�سيل متعّلقة به، اإ�سافة 
االبتزاز  عنف  اإىل  ال�سابات  تعّر�س  اإىل 

االلكرتوين اأي�سًا.
احلاالت  هذه  ت�ستقبل  العراقية  املحاكم 
وهناك  يوميًا،  تفا�سيلها  ب�ستى  املعّنفة 
اأن  نتمّنى  ولكن  باإزائها،  تّتخذ  اإج��راءات 
العنف  لهذا  دة  حم��ِدّ قوانني  هناك  تكون 
وتكون هناك تفا�سيل تتعّلق بق�سية العنف 
االأ�سري �سد املراأة اأو الطفل اأو الرجل اأو 

20١8 مل  دورة  اأّن��ه يف  اإىل  العبيدي  لفتت 
ممثلة  لتكون  ام���راأة  اأي  تر�ّسح  اأن  تقبل 
واالأ�سرة،  والطفل  امل��راأة  جلنة  يف  وًا  وع�سَ
بل  االأوىل  ال���دورة  لي�ست  باحلقيقة  وه��ي 
ح�سلت  الربملان  يف  اأي�سًا  دورات  �سبقتها 
ال��ن��ظ��ام  وح�����س��ب  ذات���ه���ا،  امل�سكلة  ف��ي��ه��ا 
 ٧ االأع�ساء  عدد  يكون  اأن  يجب  الداخلي 
بينما مل يكن فيها �سوى ٣ مر�سحات فقط، 
ثم  حينها  امل��راأة  جلنة  اأُلغيْت  فقد  وعليه 
اقرتحوا اأن تدمج مع جلنة حقوق االإن�سان، 
ت��ق��ول ال��ع��ب��ي��دي: ول��ك��ّن��ن��ا ن��ح��ن احل��رك��ة 
الن�سوية املدافعة عن حقوق املراأة �سغطنا 

بقوة لرف�س ذلك.
واالأ�سرة  والطفل  املراأة  جلنة  دور  عن  اأّما 
ح��ال��ي��ًا ويف ك��ل ال������دورات ف��ه��و ل��الأ���س��ف 
تدار  تكن  مل  الأّنها  ج��ّدًا،  وخامل  �سعيف 
ب�سوؤون  �سات  ومتخ�سّ �سني  متخ�سّ من 
املراأة، ممكن اأن جند ع�سوًا  من الن�ساء اأو 
املراأة  ب�سوؤون  ما  نوعًا  �سًا  متخ�سّ الرجال 
اإال اأّن االأخريات لالأ�سف وجودهن اإ�سقاط 

ف��ر���س، ف��ه��ن م���وج���ودات يف ال��ت��وزي��ع��ات 
واملحا�س�سات بني الكتل.

خن�ساء  النهرين  جامعة  يف  التدري�سية 
يف  فل�سفة  )دك���ت���وراه  ال�����س��م��ري  حم��م��د 
ظاهرة  "تفاقمت  تقول:  العام(  القانون 
النف�سية  ال�سغوط  ج��راء  االأ�سري  العنف 
اإىل  اإ�سافة  واالجتماعية  واالقت�سادية 
�سد  جممعيا  االأ����س���ري  ال��ع��ن��ف  �سرعنة 
اأم��رًا  وتعنيفها  �سربها  ُي��َع��دُّ  اإذ  الن�ساء، 
طبيعيًا بل حٌقّ من حقوق الزوج اأو االأب اأو 
اأن تَري كيف ال ت�ستطيع اآالف  االأخ.. ولِك 
عدم  ب�سبب  املعِنّف  على  االإب��الغ  فات  املعنَّ
وجود قانون قوي يحميها، وهما يف البيت 

نف�سه ب�سبب خوفها منه..
وت�سيف ال�سمري: يحظر الد�ستور العراقي 
كل  منه   2٩ امل��ادة  يف   2005 لعام  النافذ 
اأ���س��ك��ال ال��ع��ن��ف وال��ّت��ع�����س��ف يف االأ���س��رة، 
املعنية  املتحدة  االأمم  جلنة  طالبت  وق��د 
�سد  التمييز  اأ�سكال  جميع  على  بالق�ساء 
ت�سريعات  باإ�سدار  االأطراف  الدول  املراأة 

واالأ����س���رة،  امل����راأة  ���س��د  ال��ع��ن��ف  ملكافحة 
حقوق  حلماية  "�سيداو"  اتفاقية  فكانت 
العراق  عليها  �سادق  وقد  واالأ�سرة،  املراأة 
١٩86وه��ذا  ل�سنة   66 رقم  القانون  ح�سب 
يجب  العراقية  القوانني  ن�سو�س  اأن  يعني 
كما  االتفاقية  ه��ذه  اأحكام  مع  تتوافق  اأن 
اللجنة  اإىل  دوري��ة  تقارير  اإر���س��ال  يتعنّي 
دوليًا  خبريًا   2٣ من  تتكّون  وهي  الدولية 
العامة  اجلمعية  وتنتخبهم  تر�ّسحهم 
هنا؛  املهم  ال�سوؤال  لكّن  املتحدة..  لالأمم 
بنود  تنظيم  توّلت  الوطنية  القوانني  هل 
هذه االتفاقية يف مناه�سة العنف االأ�سري 

وتطبيقها؟
اأنواع  خم�سة  ح��ّددْت  حممد  تقى  املحامية 

من العنف هي:
و�سيلة  اأي��ة  اأو  بال�سرب  اجل�سدي  العنف 
اأثرًا ج�سديًا، والعنف النف�سي الذي  ترتك 
يكون عن طريق االألفاظ اجلارحة واملعاملة 
يجرب  اذ  االق��ت�����س��ادي  وال��ع��ن��ف  ال�سيئة، 
وترك  العمل  على  اأطفالهم  االأم  اأو  االأب 
مدار�سهم اأو ا�ستيالء االأب على راتب بنته 
على  االجتماعي  العنف  وغريها،  ابنه  اأو 
الظواهر  بع�س  املجتمع  ي�سّجع  اإذ  الفرد، 
ال�سلبية ويرّوج لها كزواج القا�سرات مثال 
املمار�سات  م��ن  وغ��ريه��ا  النهوة  زواج  اأو 
والفرد،  امل���راأة  �سد  املعّنفة  االجتماعية 
والعنف االأخري هو العنف اجلن�سي ويرتبط 
النا�س  التي يجد  بالتابوهات املغلقة  غالبًا 

�سعوبة يف احلديث عنها.
مالك  "ق�سية  تقى:  القانونية  وت�سيف 
اليوم ك�سفت عن العنف املجتمعي املتجّذر 
اأي رحمة  فها املجتمع دون  اإذ عنَّ لالأ�سف، 
ال��ي��ه ومل  اأ���س��ب��اب م��ا و�سلت  وب��ح��ث ع��ن 
لكمية  يتعر�سن  ومثلها  مالك  اأّن  يتفّهموا 
�سغوطات نف�سية كبرية تت�سّبب بانهيار تام 
ف الطبيعي  لل�سخ�س وخروجه من الّت�سرُّ
فْت مالك  واملتوازن يف ما ُيقدم عليه، اإذ ُعنِّ
مدة 8 اأ�سهر دون روؤية اأهلها ومل تكن ثمة 
و�سيلة ات�سال مع اأهلها اأو اأي مقّرب منها.
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االخوة.
لفتت نظري عبارات  التي  امل�ساهد  ومن 
و�سورة لطفلة �سغرية يف ال�سوارع كانت 
يف �سفحة ال�ساعرة واالإعالمية اآمنة عبد 
فكان  عنها  ال�سوؤال  اإىل  فبادرت  العزيز 
تقاطع  يف  الطفلة  هذه  "كانت  جوابها: 
النداء وعند نزويل ال�ستف�سر عن  جامع 
حالها وبقائها ليال هنا جاءت والدتها اأو 
من تّدعي ذلك وتكّلمت مبنتهى ال�سالفة 
اأْن ال �ساأن الأحد بها! وت�سيف اآمنة: ال تقف 
واح��د؛  ن��وع  عند  املجتمعي  العنف  �سور 
فالتعنيف ناجت عن قلة الوعي وتراكمات 
اأ�سكااًل  تتخذ  التي  النف�سية  االأم��را���س 
املمار�سة  بح�سب  تختلف  ع��ّدة  و���س��ورًا 
الرخي�سة،  امل�سلحة  واأحيانًا  والتطبيق 
الطفولة  ا�ستغالل  �سورها  اأ���س��واأ  وم��ن 
يف مم��ار���س��ة اال���س��ت��ج��داء وا���س��ت��درار 
ال�سغار  ب��راءة  خالل  من  النا�س  عطف 
وحتويلهم اإىل )كّما�سة نار( تلتقط املادة 
ا�ستغاللهم  ورمبا  على ح�ساب �سياعهم 
ج�سديًا من قبل النفو�س ال�سعيفة! ومن 
املوؤمل واجلرم اأن ينّوم ال�سغار بجرعات 

م�ستكينًا  هادئًا  ليكون  )فاليوم(  خمّدر 
كي يثري عطفًا اأو�سع ويتحّمل م�سّقة احلّر 
اأن  اأخ��رى  خماطر  عن  ف�ساًل  ال��ربد  اأو 
�سنوات  اأرب��ع  اأو  ثالث  بعمر  طفل  يكون 
�سحية  فيذهب  ي�ستجدي  املركبات  بني 
تلك  تكون  اأن  اإي��الم��ًا  واالأك��ر  الده�س، 
اجل�سدي  لال�ستغالل  عر�سة  الطفولة 
االأخطر  ه��و  االأط��ف��ال  واالنتهاك!عنف 
كونه االأكر ق�سوة وقد طال ال�سكوت عنه 
يف غياب الت�سريعات القانونية ال�سارمة.

قرارات موؤمتر!
�����س  اأ.د.ق���ا����س���م ح�����س��ني ���س��ال��ح )م��وؤ���سّ
ورئي�سها(  العراقية  النف�سية  اجلمعية 
كان له راأيه اأي�سًا اإذ قال: "يف عام 20١6 
اأ�سدر )مركزاملعلومة للبحث والتطوير( 
الن�ساء  م��ن   )%٤6( ب���اأّن  يفيد  تقريرًا 
وحينها  للعنف،  يتعّر�سن  ال��ع��راق��ي��ات 
املراأة  �سد  العنف  ملناه�سة  حملة  جرت 
ا�ستمرت ١6 يوما �ساركت فيها منظمات 

ن�سائية وتقدمية.
اأه��م  ميدانية  درا���س��ات  �سّخ�سْت  وق��د 

ثالثة اأ�سباب للعنف ت�سّدرتها امل�سكالت 
االقت�سادية، وتلتها تعاطي الزوج للمواد 
للعنف  ال���زوج  ا�ستخدام  ث��م  امل��خ��درة، 
ك��ح��ّق م��ن ح��ق��وق��ه ال��ت��ي ي��ن�����سّ عليها 
ال��دي��ن! ف��ه��م��وا ال��دي��ن ع��ل��ى اأّن����ه يبيح 
زوجته؟... �سد  العنف  ا�ستخدام  للزوج 

اأن قوانيننا ال�سادرة يف  يف مفارقة هي 
عن  متخّلفة  امليالد  بعد  الثالثة  االلفية 
امليالد!  قبل  ال�سادرة  اأج��دادن��ا  قوانني 
ففي �سريعة حمورابي ن�سٌّ يعطي الزوجة 
حق الطالق يف حالة عدم ترك زوجها ما 
قيمتها،  من  تقليله  اأو  الإعالتها،  يكفي 
�سيئة  ام���راأة  م��ن  ال���زواج  يف  رغبته  اأو 
العراقي  القانون  اأن  حني  يف  االأخ���الق، 
قبل  عقدنا  وكنا  ال��ط��الق،  لها  يجيز  ال 
�سد  العنف  ظاهرة  عن  موؤمترا  �سنوات 
امل��راأة  وزي��رة  حينها  يف  ح�سرته  امل���راأة 
نبهنا  الثالث،  الرئا�سات  عن  وممثلون 
فيه اإىل اأّن العنف �سد املراأة هو ال�سبب 
اإْن  الذي  باالكتئاب  اإ�سابتها  الرئي�س يف 
و�سل حالة الياأ�س؛ فاإّنه ينتهي باالنتحار، 
اإىل  احل��االت  من  كثري  يف  يف�سي  واإّن���ه 
الرجل �سحيتها،  يكون  ما  غالبًا  جرمية 
املراأة  اإّن  اإذ  الزوجية،  اخليانة  �سيما  ال 
ميكنها اأن تتحّمل العنف اجل�سدي لكّنها 
ق��د ت��ت��ح��ّول اإىل وح�����س، ت��ق��ّط��ع زوج��ه��ا 
وترميه يف النهر اإْن اكت�سفت خيانته لها، 
ت�سلح  اأح��داث  فيها  العراقية  واملحاكم 

مل�سل�سالت واأفالم تراجيدية. 
تو�سية  اأق���ّر  امل��وؤمت��ر  ذل��ك  اأّن  امل�سكلة 
القوانني  بكل  النظر  ب���)اإع��ادة  تق�سي 
ال��ت��ي ت��ت��ع��ام��ل م��ع امل�����راأة ع��ل��ى اأ���س��ا���س 
التمييز اجلندري( ومل ت�ستجب اجلهات 
املعنية فكان من نتيجتها زيادة العنف يف 
م�ساهد ماأ�ساوية اآخرها م�سهد ال�سحية 
)مالك(، و�سن�سهد ما قد يكون اأب�سع اإن 
ممار�سة  �سّد  رادع��ة  قوانني  ت�سدر  مل 

العنف االأ�سري واملوؤ�ّس�سي اأي�سًا.
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يف اأول يوم رم�ساين، واأنا اأخرج اىل 
ال�سارع، فوجئت باأن الأطفال من عمري 

جميعهم �سائمون، حتى الذين هم اأقل 
من عمري، فيما كنُت ال�ستثناء الوحيد 

يف ال�سارع الذي اأ�سدر لنف�سه فتوى 
ُتبيح له املجاهرة بالأفطار

ح�سن العاين 

نواعم
زواج املعجنات!

اذا حالف احلظ ذاكرتي، فاأن بغداد اىل العقد اخلم�سيني من القرن 
املا�سي تقريبًا، مل تعرف ما نعرفه اليوم من مئات املحال اخلا�سة 
)املعجنات(  من  االن��واع  ع�سرات  جانبها  واىل  احللويات،  بعر�س 
باأ�سماء حملية وعربية واجنبية ال حت�سى وال تعد، وباأ�سكال هند�سية 
وغريبة والوان ونكهات ال اول لها وال اآخر، وهي حتاول ار�ساء االذواق 
جميعها، ومراعاة التباين يف قدرات النا�س ال�سرائية، وقد ادى ذلك 
بال�سرورة اىل تطور نوعي مهم يف هذه ال�سناعة ويف موادها، اىل 
او منقول  امل�ستغلني عليها، بع�سها مكت�سب  جانب خربة عالية لدى 
عن خربات وافدة او م�ستوردة، وبع�سها االآخر عراقي بامتياز، بحيث 
ا�سبحت معجنات ال�سوق اجلاهزة جزءًا من تقاليد )العوائل(، فهي 
والزيارات  ال�سعيدة  واملنا�سبات  االفراح  يف  تقدميها  على  حري�سة 

املتبادلة!!
املراأة العراقية عامة، والبغدادية )كوين �ساهد عيان( �سبق لها قبل 
كلها،  والتنوعات  امل�سميات  هذه  اخت�سرت  ان  �سبعة  او  عقود  �ستة 
وذلك باأعداد )املعجنات املنزلية( ذات )الزي املوحد(، واملعروفة 
با�سم )الكليجه( التي حظيت ب�سهرة عالية مل يبلغها اديب وال عامل 
وال ريا�سي وال �سيا�سي، وقّدر لها اأن حتافظ على �سهرتها وبقائها اىل 
يومنا املبارك هذا على الرغم من معداتها التكنولوجية املتوا�سعة... 
وكان هذا النوع من املعجنات العراقية هو اأحد ابرز مظاهر عيدي 
الفطر واال�سحى، النه مما ُيقّدم لل�سيوف مع ال�ساي، ولكن �سناعته 
الفطر  عيد  حلول  فقبل  االجتماعية،  التقاليد  من  بالعديد  ارتبطت 
مثاًل بب�سعة ايام تبداأ اال�سر بتوفري مواد )الكليجه( وهي )الطحني 
تهيء يف  والعوائل مي�سورة احلال  وال�سم�سم(  والتمر  والدهن احلر 
العادة كميات كبرية من املواد النها حت�سب ح�ساب اجلريان، فرمبا 
ا�ستثناء...  الكليجه( على بيوت )الطرف( من دون  توزع )مواعني 
الكميات  بتلك  تن�سد  هناك  او  هنا  ا�سرة  وج��ود  بالطبع  نعدم  وال 
الكبرية �سيئًا من املباهاة والفخفخة... ويالحظ ان العوائل الفقرية 
على وجه اخل�سو�س جتد يف )الكليجه( وجبة فطور �سباحية �سبه 

جمانية!! 
يعرف  مب��ا  يتمثل  اجتماعي  ع��رف  اىل  ق��ادت  املنزلية  املعجنات 
)العونه( اأو )الفزعه(، اأي تقدمي امل�ساعدة، فالبيت الذي يتوىل عمل 
)الكليجه( يبعث خربًا او ا�سعارًا اىل ن�سوان الطرف وبناته، وهكذا 
ي�ستقبل اهل الدار عددًا كبريًا من الن�ساء ب�ستى االعمار يتوزعن على 
مراحل االعداد، ابتداء من العجن وحت�سري العجينة، و�سناعة النوع 
وهو  االخر  والنوع  بال�سم�سم...  املطرز  )اخلفيفي(  باأ�سم  املعروف 
)كليجة التمر(، ومل تعرف بغداد يف تلك املرحلة )ح�سوة( احللقوم 
الطني  بتنور  ال�سواء  اآخر مرحلة وهي  ... اىل  او اجلوز  او املربو�س 
الذي كان جزءًا ال يتجزاأ من تكوينة البيت البغدادي، كما كان من 

ال�سعب وجود امراأة بغدادية ال جتيد الوقوف وراء التنور...
حياة  تعي�س  التي  للمراأة  املتع  امتع  من  الن�سوي  التعاون  هذا  يعدُّ 
�سبيهة بحياة ال�سجناء، لي�س فقط الأنه مرتبط باحلكايا وال�سوالف 
وال�سحك واملزاح والغناء واكرب قدر من احلرية واالنعتاق، بل قبل 
ذلك وهو االهم، اإن كل فتاة حت�سر وهي يف قمة زينتها وماكياجها، 
وُتظهر يف اثناء عملها وحركتها اف�سل ما لديها من مهارة و�سطارة 
وذكاء وخفة دم وخلق رفيع، الن عيون ام فالن او فالن او فالن... 
تراقب وتر�سد بحثًا عن اجمل واأكمل عرو�س البنها )كانت االم يف 
العادة هي التي تختار العرو�س( وهكذا تبدو تلك الليلة مزادًا �سريًا 
الأف�سل ب�ساعة تفر�س نف�سها على امل�سرتي... مرة �سمعت امي تقول 
عن جارتنا مديحة: ت�ستاهل مدوحه ، خو�س بنيه... ولو زواجها زواج 

كليجه!!

م�������ق�������االت



جيهان الطائي:
الإعالم اأخذين من املحاماة، 

وطموحي اأْن اأكون وزيرة الثقافة

الإعالمية

ت�سعى اإىل التمّيز عرب ظهورها يف ال�سا�سة، 
فهي ال تكرتث اإن ابتعدت عن االأ�سواء فرتة 
من اأجل التح�سري النطالقة جديدة، �سغلت 
حياتها  يف  االإداري����ة  املنا�سب  م��ن  العديد 
العملية؛ رئي�سة جلنة املراأة يف وزارة الثقافة 
وال�سياحة واالآثار ورئي�سة جمل�س اأر�س بابل 
مديرة  مهمة  بها  اأُِنْيَطْت  وموؤخرا  الثقايف 

اإعالم مطار بغداد الدويل.
�سيفة  حّلْت  الطائي"  "جيهان  االإعالمية 
عزيزة على "جملة ال�سبكة" فكان معها هذا 

احلوار ال�سحفي. 
* اأنت حا�سلة على �سهادة البكالوريو�س يف 
املحاماة  ث��وب  ترتدي  مل  فلماذا  القانون؛ 

وف�سلِت الدخول يف جمال االإعالم؟
- بداأت العمل يف جمال االإع��الم منذ عام 
الربامج  من  ع��ددًا  حينها  وق��ّدم��ت   200٧
املحاماة  ث��وب  ارت���ِد  مل  نعم  التلفزيونية، 
اأيّن عملت يف  حلبي و�سغفي باالإعالم رغم 
ق�سم القانون يف دائرة ال�سينما وامل�سرح عند 
فيها  اأعمل  كنت  التي  احل�سارة  قناة  غلق 
اآنذاك، اإال اأّن درا�ستي يف القانون جعلت 
قلمي مهّذبًا واآمنًا وواعيًا واأدرك 
والتفا�سيل  امل��واد  جميع 

قبل  القانونية 

اأن اأكتب اأي �سيء ممكن ان يدينني يف يوم 
ما. 

ل��دي��ك م�����س��ارك��ات يف ع���دد من  * ك��ان��ت 
املحافل الثقافية والفنية وج�ّسدت كثريًا من 
التاأريخية يف عرو�س  الن�سوية  ال�سخ�سيات 
يف  اإمكانية  لديك  اأّن  يوؤكد  ما  ه��ذا  فنية، 
التمثيل، ملاذا اإذن مل تخو�سي جمال التمثيل 

ب�سورة ر�سمية؟ 
- كانت م�ساركاتي يف اأغلب املحافل الثقافية 
الدرامية(  )الِعرافة  م�سّمى  حتت  تن�سوي 
اإىل  الدرامية  العرافة  اأدخ��ل  من  اأّول  فاأنا 
مبعنى   ،2008 ع��ام  منذ  االإع��الم��ي  العمل 
عندما اأكون عريفة حفل يف حدث ما؛ فلن 
اأقّدمه  بل  اأخبار  ن�سرة  وكاأّنه  احلفل  اأق��ّدم 
عندما  واأي�سا  م�سرحية،  درامية  بطريقة 
عدد  مع  )�سك�سبري(  م�سرحية  يف  �ساركت 
امل�سهد  يف  م�ساركتي  كانت  الفنانني  م��ن 
العمل  يف  ال�سحافة  وج�����ّس��دت  ك�سحفية 
فال  الر�سمي  التمثيل  جمال  اأّما  امل�سرحي، 
وخمت�سيه  رجاله  له  الأّن  اأخو�سه  اأن  اأحّبذ 
وال اأريد اأن اأخ�سر هويتي االإعالمية رغم اأّنه 

يف  اال���س��رتاك  علّي  عر�س 
ع��م��ل درام���ي 

لكّني رف�ست لل�سبب ذاته. 
اإع��الم مطار  مدير  االآن من�سب  ت�سغلني   *
اإىل  اأو�سلتك  من  العالقات هي  هل  بغداد، 

هذا املن�سب؟
- ك���ال، مل ت��ك��ن ال��ع��الق��ات وا���س��ط��ت��ي يف 
مطار  اإع���الم  م��دي��ر  من�سب  اإىل  و���س��ويل 
من  هما  ومثابرتي  اج��ت��ه��ادي  ب��ل  ب��غ��داد، 
احلمد  وهلل  فاأنا  العمل،  ه��ذا  اإىل  ق��اداين 
االإع��الم  جم��ال  يف  غنية  ذاتية  �سرية  ل��دّي 
كوين دخلت االإعالم يف وقت مل يكن هناك 
الكرتوين  دعم  اأو  اجتماعي  توا�سل  و�سائل 
باأدواتي دون  كما موجود االآن، لذا ت�سلحت 
احلاجة الأحد، وللعلم عملي كمديرة اإعالم 
مطار بغداد جاء بطلب من �سلطة الطريان 

املدين يل الأكون يف هذا املكان لثقتهم بي.
ال�ساحة  على  ظهرت  االأخ���رية  امل���ّدة  يف   *
اأخذن �سدى  االإعالميات  وجوٌه جديدة من 
وا�سعًا، هل تعتقدين اأّن الرتكيز على ال�سكل 

واملظهر بات يتغلب على امل�سمون؟
- ال�سكل عن�سر مهم لالإعالمية الأّن هناك 
����س���ا����س���ة 

عملت يف عدد من 
القنوات الف�سائية 
وكان لها احلظ الأوفر 
يف تقدمي الربامج 
التلفزيونية، دخلت 
عامل الإعالم منذ 
عام 2007 رغم اأّن 
درا�ستها الأكادميية 
كانت يف القانون ال اأّنها 
لت الإعالم حلبها  ف�سّ
و�سغفها بهذه املهنة، 
ًا يف عملها  دقيقة جدَّ
ول ترتك تف�سيلة 
مهما كانت �سغرية ال 
تدخلت فيها تعدياًل 
وتطويرًا لإجناز العمل 
على اأمت وجه.

ت�سوير : �سرمد ليث 
اأزياء : زياد العذاري 

حاورها: اأحمد �سمي�سم 
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من  ب���ّد  ف��ال  اجل��م��ه��ور،  يتابعها  ف�سائية 
من  ثانية  ثالثني  بعد  لكن  ج��ذب،  عن�سر 
املقدمة  لهذه  ال�سا�سة  على  اجلمايل  االأداء 
ف���اإنَّ  ج��ي��د  ي��ت��وف��ر حم��ت��وى  مل  اإن  ت��ل��ك  اأو 
امل�ساهد لن يرتّدد يف اأن ينتقل لقناة اأخرى 
يبحث فيها عن رغباته وتطلعاته احلقيقية، 
بّد من تفعيل دور احل�سيب والرقيب  لذا ال 
يف املوؤ�س�سات االإعالمية، فمن غري املعقول 
كل من هّب ودّب يدخل االإعالم ويطلق على 
نف�سه اأو نف�سها )اإعالمية(، لذا اأمتّنى من 
نقابة ال�سحفيني العراقيني اأن حتا�سب كّل 
عن  بعيد  وهو  )اإعالمي(  �سفة  ينتحل  من 

ذلك. 
* هل تعّر�سِت للظلم؟

املناف�سة  الوظيفي ب�سبب  - تعّر�سُت للظلم 
فاأحقر  ال��رج��ال،  قبل  م��ن  ال�سريفة  غ��ري 
اأنواع الظلم هو مناف�سة الرجل للمراأة، اأّما 
التقدير  كل  فوجدت  االإع��الم��ي  املجال  يف 

واحلب من زمالئي رجااًل ون�ساًء.
التلفزيونية  القنوات  من  عدد  يف  عملت   *
اأي  اأّنك مل ت�ستمري طويال مع  العراقية اال 

قناة تعملني بها، فما ال�سبب؟
اأّن عملي الوظيفي يف  - هذا �سحيح، ذلك 
وزارة الثقافة وال�سياحة واالآثار قّيدين كثريا 
ما منعني من اال�ستمرار طويال مع اأي قناة 

عملت بها.
* هل هناك �سخ�سية ما تتمّنني اأن تلتقيها 

تلفزيونيا؟
التقي  اأْن  اأمت��ّن��ى  الفني  ال�سعيد  على   -
كاظم  ال��ف��ن��ان  ال��ع��راق��ي��ة  االأغ��ن��ي��ة  قي�سر 
ال�ساهر، اأّما على ال�سعيد االأدبي فاأمتنى لو 

التقي ال�ساعر العربي الكبري اأدوني�س.
قناة  يف  م��وؤخ��رًا  جتربتك  ت�سفني  كيف   *
)رم�سان  لربنامج  تقدميك  عرب  العراقية 
تاأمني  يف  �سعوبة  واجهتكم  وهل  عراقي(، 
ح�سور ال�سيوف كون الربنامج يبث مبا�سر 

اأثناء وقت حظر التجوال ببغداد؟ 
ال��ع��راق��ي��ة يف مو�سم  ق��ن��اة  م��ع  - جت��رب��ت��ي 
)رم�����س��ان  ب��رن��ام��ج  ع��رب  رم�����س��ان 2020 

عراقي( من اأجمل جتاربي املهمة واملمّيزة، 
ال�سا�سة،  على  الظهور  يف  ُمقلة  كنت  الأيّن 
لذا كنت اأبحث عن ظهور يليق بي، وعندما 
قناة  يف  برنامج  تقدمي  مقرتح  علّي  ُط��رح 
االإعالم  �سبكة  الأّن  كثريا،  �سعدت  العراقية 
اأي  بها  يحلم  ج��ّدًا  مهّمة  حمّطة  العراقي 
اإعالمي، اأّما م�ساألة تاأمني ال�سيوف فكانت 
مهّمة لي�ست ي�سرية كون الربنامج يبث اأثناء 
دائم  توا�سل  على  كنت  لذا  التجوال،  حظر 
املالئمة  الظروف  لتهيئة  الربنامج  معد  مع 
مع  بالتن�سيق  دون عوائق  ال�سيوف  حل�سور 

اجلهات ذات العالقة. 
يف  العراقيات  الفنانات  من  كثري  دخ��ول   *
جمال تقدمي الربامج التلفزيونية، هل يثري 
االإع��الم��ي��ات،  حفيظة  رمّب��ا  املو�سوع  ه��ذا 

كيف تعلقني؟
املو�سوع؛  ب�ساأن هذا  ب�سراحة  �ساأحتّدث   -
ف�ساًل  ف�سلن  العراقيات  الفنانات  اأغ��ل��ب 
التلفزيونية!!  ال��ربام��ج  ت��ق��دمي  يف  ذري��ع��ًا 
عن  بعيدَا  ه��ذا  كالمي  ع��ن  م�سوؤولة  واأن���ا 
يدركها  اأن  يجب  حقيقة  بل  الت�سقيط،  لغة 
اجلمهور، الفنانة مبدعة يف جمالها الفني، 
مطلقًا،  تفلح  فلم  االإع���الم  جم��ال  يف  اأّم���ا 
و�ساهدنا كثريًا من الفنانات كيف ف�سلن يف 
اأداء احلوار ب�سكل وا�سح رمبا ي�سعب على 
اجلمهور الب�سيط اأن ي�سخ�س االأخطاء لكن 
اأعني املخت�سني واملراقبني يف  لن متر على 

االإعالم مطلقا.  
يف  امل���راأة  جلنة  رئي�سة  من�سب  �سغلت   *

ما  واالآث����ار،  وال�سياحة  الثقافة  وزارة 
الذي ا�ستطعت حتققيه للمراأة؟

امل�����راأة  اأدع�����م  اأن  ا���س��ت��ط��ع��ت   -
م�سكالتها  اإىل  وا�ستمع  واأمّكنها 
ويف  طريقها  يف  العقبات  واأذّل���ل 
عملها الوظيفي، ف�ساًل عن اإقامة 
امل���وؤمت���رات وال���ن���دوات ال��ت��ي من 
دور  على  ال�سوء  ت�سليط  �ساأنها 
نطاق  على  املجتمع  يف  امل����راأة 
امل���راأة  دع��م  اإّن  اإذ  ال�����وزارة، 

الثقافة  وزارة  يف  امل��راأة  جلنة  واجبات  من 
وال�سياحة واالثار. 

اإن�سان، ترى ما  * الطموح حق م�سروع لكل 
طموحات جيهان الطائي؟

الثقافة  وزيرة  من�سب  اأتبواأ  اأن  طموحي   -
وال�سياحة واالآثار.

لديك  هل  االإعالمي..  عملك  جانب  اإىل   *
اهتمامات اأخرى؟ 

وامتلك  االإن��ت��اج  يف  اهتمامات  ل��دّي  نعم   -
ب��ي تنتج االأع��م��ال  ��ة  اإن��ت��اج خ��ا���سّ ���س��رك��ة 
االأعمال  اأنتج  اأن  م�ستقبال  واأفّكر  االإعالنية 

الدرامية وال�سينمائية. 
الذي  وم��ا  خلفه  ت�سعني  ال��ذي  ما  اأخ���ريًا   *

ي�سعى خلفك؟
- اأ�سعى اإىل النجاح دوما، ومن ي�سعى خلفي 

الفا�سلون! ه����������������������������م 
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نرمني املفتي

فنجان حمبة
املدفونون يف القلب

كتب  اإن  الطيبني،  اأهلها  وجوه  �سوارعها،  بيوتها،  دجلتها،  كّلها،  بغداد  اإىل  اأحنُّ  بيتي،  اإىل  "�ساأعود 
)دوام��ة  روايتها  اآخ��ر  نهاية  يف  ال�سعدون  نا�سرة  قالت  حياتي"،  نهاية  قبل  بغداد  اأرى  اأن  يل  اهلل 
الرحيل( على ل�سان بطلتها �سعاع، والرواية بحّد ذاتها �سهادة منها عما حدث يف بغداد ودفع �سعاع مع 
وحماولة  طائفية  وحرب  وعنف  احتالل  الهجرة،  اإىل  �سخ�سيًا  دفعها  كما  متاما  الهجرة،  اإىل  والدتها 
الهروب اإىل االأمان والراحة، ولكن اأية راحة يف البعد عن بغداد التي ت�ستمر ت�سكن من يع�سقها وعا�س 
املولودة  نا�سرة  رها، فرحها وحزنها، ح�ساراتها ووجعها و�سحكها وحزنها.  تفا�سيل ح�سارتها وحت�سُّ
كّلها  رواياتها  باإ�سرار يف  كانت حا�سرة  التي  بغداد  بامتياز،  بغدادية  كانت  وا�سط،   - ق�ساء احلي  يف 
)لو دامت االأفياء ١٩86، ذاكرة املدارات ١٩8٩، اأحالم مهّم�سة 2000، اأحببتك طيفًا 2002( و)دوامة 
الرحيل 20١٤(، وقبل اأوىل رواياتها وبعدها العديد من الرتجمات؛ روايات، درا�سات و�سيا�سة واقت�ساد، 
اأهم  ولعل  ورئي�سة حترير،  وكاتبة �سحفية  باحثة  اقت�سادية، مرتجمة،  بعيدة عن عملها،  لي�ست  حقول 
الغربية  االإعالم  �سبكات  يك�سف عن دور  الذي  ملي�سيل كولون ١٩٩٤(  االإعالم،  ترجماتها هي )احذروا 
ة يف �سّن احلروب وعالقاتها مب�سانع اإنتاج االأ�سلحة والكارتالت، وكتاب فران�سيز  عاّمة واالأمريكية خا�سّ
�ستونر �ساندر�سن املهم )احلرب الباردة الثقافية، ال�سي اآي اأي وعامل االأدب والفن ١٩٩٩( الذي يك�سف 
عن احلرب الثقافية التي �سّنتها االإدارات االأمريكية، واحدة بعد اأخرى، �سّد ال�سعب االأمريكي وت�سليله 
وبداأت متزامنة مع جلنة مكارثي وانتهكت مع �سقوط االحتاد ال�سوفياتي وطاملا قلت اإّن على كل عراقي 
قراءة هذا الكتاب، فاالإدارة التي ت�سّن هكذا حرب �سد �سعبها لن تتوانى عن اأية حرب قذرة �سد ال�سعوب 
مع  نف�سه  واالأم��ر  للمتلقي  قيمة  معلومات  لتوّفر  ما ترتجمه،  تختار  كيف  تعرف  نا�سرة  كانت  االأخ��رى. 

الروايات املهّمة التي ترجمتها من الفرن�سية واالإنكليزية اإىل العربية.
حني هاجمها ال�سرطان اللعني يف �سهر اآب من ال�سنة املا�سية، مل اأتوقع اأّنه قد متّكن منها واأّنها �سرتحل 
دون وداع. حتّدثُت اإليها بعد اأوىل العمليات اجلراحية التي اأجرتها، كان �سوتها خافتًا بنربة قوية اأعرفها، 
الذي كان  الوحيد  االأمر  اأن��ا؟(، مل تكن خائفة،  تت�ساءل )ملاذا  كانت موؤمنة بق�ساء اهلل، مل جتزع ومل 
يحزنها ومل تف�سح عنه اأنَّ املر�س قد يتمّكن منها دون اأْن ترى بغداد مّرة اأخرى، وكنت اأ�سعر بحزنها هذا 
يف نربة �سوتها وهي ت�ساألني عن بغداد. طوال حمنة مر�سها، كنت اأحتّدث اإليها، لغاية اأواخر �سهر اآذار 
املا�سي حني تغّلب عليها االأمل واأدخلها يف غيبوبة لغاية رحيلها فجر يوم 2٤ ني�سان، وكاأّنها كانت ت�سرّب 
نف�سها على االأمل لرتحل يف يوم مبارك، فقد كان يوم اجلمعة واالأول من رم�سان، وبرحيلها فقد العراق 

رمزًا ثقافيًا واإبداعيًا كبريًا وفقدت بغداد رموز تقّدمها وتطّورها.
واإذا كّنا جميعا نختبئ داخل اخلوف يف زمن كورونا، كانت نا�سرة ال�سعدون جريئة كما عرفتها، وقّررِت 

التغلب على اخلوف واأْن تغادر البيت يف رحلتها االأبدية.
هي  وهكذا  الرومي،  الدين  جالل  يقول  القلب"،  يف  واآخرون  الرتاب  يف  يدفن  بع�سهم  �سيموت،  "الكل 

نا�سرة، كما اأبي واأمي )�سالم اإىل اأرواحهم يف جنتهم(، ُدِفنوا يف القلب.



التي  الكلمات  تلك  بغداد"..  تلفزيون  "هنا 
جمعت  ك��رمي  علي  حممد  املذيع  بها  �سدح 
تلك  اإىل  لتن�سدَّ  بحب  ال��ع��راق��ي��ة  االأ���س��رة 
زال  ما  عامًا   6٤ وع��رب  الف�سية،  ال�سا�سة 
العراقية  العائلة  مالذ  هو  التلفزيون  ذلك 

متمثاًل االآن ب�سبكة االإعالم العراقي.
بداية الق�سة

ال�سرق  يف  ماألوفًا  التلفزيون  جهاز  يكن  مل 
وقبل   ،١٩56 ع���ام  ق��ب��ل  ع��م��وم��ًا  االأو����س���ط 
ال�سركة  ح�سرت  واح��د  بعام  التاريخ  ذلك 
املعر�س  يف  للم�ساركة  )ب��اي(  الربيطانية 
ب��غ��داد، و�سادف  ال��ربي��ط��اين يف  ال��ت��ج��اري 
للبث  مر�سلة  معرو�ساتها  بني  من  كانت  اأن 
مع  واالأبي�س  االأ���س��ود  باللونني  التلفزيوين 
�ستديو �سغري جمهز بلوازم الت�سوير وعدد 
م��ن )اأج���ه���زة ال��ت��ل��ف��زي��ون( ال��ت��ي اأ���س��اب��ت 
بذلك  ي�سمعوا  مل  اإذ  بالده�سة،  العراقيني 
االخ�����رتاع م���ن ق��ب��ل. 
وق���������ررت ال�������س���رك���ة 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة، وب��ع��د 
ان��ت��ه��اء امل��ع��ر���س، اأن 
ت��ه��دي ت��ل��ك امل��ع��دات 
ال��ع��راق  ح��ك��وم��ة  اإىل 
ال��ث��اين  ويف  امل��ل��ك��ي��ة. 
ذكرى  ويف  اأي���ار،  من 
م���ي���الد امل����ل����ك، ويف 
�ساحات  م��ن  ���س��اح��ة 
ن�سبت  االإذاع��ة،  دار 
اأج���ه���زة ال��ت��ل��ف��از يف 
وافتتح  )ال��ب��ن��ك��ل��ة(، 
الثاين  في�سل  امل��ل��ك 
البث التفازي لي�سبح 
دول���ة  اأول  ال����ع����راق 
ال�����س��رق االأو���س��ط  يف 
تلفازية. وكان البث يف بادئ  متتلك حمطة 
على  واقت�سر  ���س��اع��ات،  اأرب���ع  مل��دة  االأم���ر 
امل�سل�سالت  وع��ر���س  واملو�سيقى  االأخ��ب��ار 
االأجنبية مثل م�سل�سل )روبن هود( وم�سل�سل 

ا�سكندر  عفيفة  واأغ����اين  )مونتكر�ستو( 
اأول  وك��ان  عمر،  ويو�سف  ال��غ��زايل  ون��اظ��م 
عدنان  االأ�ستاذ  هو  العراق  لتلفزيون  مدير 
اأحمد را�سم النعيمي، احلا�سل على �سهادة 
وماج�ستري  والب�سرية  ال�سمعية  يف  الدبلوم 
يف ال��رتب��ي��ة ال��ف��ن��ي��ة م��ن ج��ام��ع��ة اإن��دي��ان��ا 

االأمريكية.
البث الول

 )حممد علي كرمي( هو اأول مذيع ظهر على 
�سا�سة تلفزيون بغداد، وقد قال عند ظهوره 
بغداد  تلفزيون  حمطة  "هنا  ال�سا�سة:  على 
تبث على القناة )8( اأول حمطة يف ال�سرق 
االأو�سط". ا�ستمر البث التلفزيوين يف حينها 
وت�سمن  لياًل،  ال�ساعة احلادية ع�سرة  حتى 
منهاج اليوم االأول بث مدة براجمية م�سائية 
ت�سمنت عددًا من الربامج املختلفة �سملت 
وفيلمًا  التلفزيونية  املحطة  افتتاح  حفل 
وفيلمًا  ريا�سية  واألعابًا  العراق  عن  اإخباريًا 
عن افتتاح م�سروع الرثار واآخر عن املعر�س 
التجاري الربيطاين ثم ن�سرة االأخبار وحفلة 
الفنان  اإحيائها  �سارك يف  مو�سيقية  غنائية 
ا�سكندر  عفيفة  والفنانة  ال��غ��زايل  ن��اظ��م 
البث  وقت  وكان  املو�سيقية،  االإذاعة  وفرقة 
ال يتجاوز االأربع �ساعات، واأخرجها املخرج 
االأمريكي )FanzHeelek( الذي قام 
منهم  املخرجني  من  ع��دد  بتدريب  بعدها 
ويو�سف  ح�سني  وك���ام���ريان  ���س��وق��ي  خليل 
واالأ�سود  باالأبي�س  البث  وا�ستمر  جرجي�س، 
حلني بدء البث التلفزيوين امللون عام ١٩٧6 

باتباع نظام �سيكام الفرن�سي.
�سخ�سيات موؤثرة

تبث  وامل�سل�سالت  ال��ربام��ج  جميع  ك��ان��ت 
الت�سجيل  اأج��ه��زة  وج���ود  ل��ع��دم  م��ب��ا���س��رة 
ال�سوري �سمن معدات التلفزيون حتى عام 
١٩6٤. ومن الربامج التي كان لها تاأثري على 
امل�ساهدين ودام عر�سها عقودًا من ال�سنني 
برناجمان؛ االأول هو )العلم للجميع( الذي 
الدباغ  كامل  االأ���س��ت��اذ  ويقدمه  يعده  ك��ان 

 هي �سنون م�ست حتمل بني طّياتها ذكريات بالأبي�س والأ�سود 
واأحالمًا ملونة. وعلى الرغم من تعدد قنوات البث الف�سائي، اإل 

اأن للتلفزيون عبقًا اآخر وا�ستياقًا من نوع خا�س، وتباهيًا لأنه 
الأقدم بني تلفزيونات ال�سرق الأو�سط. 

 

لنطالق
بث تلفزيون العراق

64 مب���ن���ا����س���ب���ة ال����ذك����رى 

اء و�سجل حافل تاريخ و�سّ
اإعداد: جملة ال�سبكة العراقية
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)رحمه اهلل( والذي بداأ عر�سه بالتلفزيون 
)ال��ري��ا���س��ة يف  ه��و  وال���ث���اين  ع���ام ١٩60، 
اأوىل  التلفزيون  يف  عر�ست  ال��ذي  اأ�سبوع( 
اإع�����داد وت��ق��دمي  ح��ل��ق��ات��ه ع���ام ١٩6٣ م��ن 
تقدمي  ا�ستمر  ال���ب���دري.  م��وؤي��د  االأ���س��ت��اذ 
ال�سيد  توقف  ثم  عقود،  ثالثة  الربناجمني 
الدباغ عن تقدمي برناجمه )العلم للجميع( 

بناء على طلبه، وكذلك فعل االأ�ستاذ موؤيد 
ال��ب��دري الح��ق��ًا. وم���ن ال��ربام��ج االأخ���رى 
التلفزيون برنامج )ركن  املهمة يف م�سرية 
املخرج  ويقدمه  يعّده  ك��ان  ال��ذي  ال��ه��واة( 
اأغلب  اأن  من  تاأتي  واأهميته  عاكف،  كمال 
االأ�سوات التي �ساركت فيه اأ�سبحت موؤثرة 
يف الو�سط الغنائي يف ال�سبعينيات ومنهم: 
و�سعدون  ع��واد،  وفا�سل  ال�سعدي،  ح�سني 

جابر، وغريهم. 
)ال�سينما  برنامج  هناك  ك��ان  ولل�سينما 
وال���ن���ا����س( ال����ذي ك���ان ي���ع���ّده ع��ل��ي زي��ن 
وكان  الطائي،  اعتقال  وتقدمه  العابدين 
فكرتها  ويناق�س  العاملية  االأف��الم  يعر�س 
كانت  بال�سينما.  املهتمني  اأحد  با�ست�سافة 
اأو  العراقية  ال�سخ�سيات  مع  للمقابالت 
اإذ  التلفزيون،  برامج  يف  ة  ح�سّ العربية 
برنامج  اهلل  عبد  ابت�سام  ال�سيدة  قدمت 
ب�سكل  يعتمد  وك���ان  وذك���ري���ات(،  )���س��رية 
ودورها.  امل�ست�سافة  ال�سخ�سية  على  رئي�س 
)عد�سة  برنامج  يف  فكانت  املنوعات  اأم��ا 
وقدمه  ناجي  خالد  يعّده  كان  الذي  الفن( 

اأواًل �سامي ال�سراج ثم خريية حبيب.
دراما وغناء 

ف�����س��اًل ع��ن ال���ربام���ج ال��ت��ي ك��ن��ت تعر�س 

الكثري  هناك  كان  التلفزيون،  �سا�سة  على 
م���ن ال��ت��م��ث��ي��ل��ي��ات ال��ت��ي ت��ق��دم اأ���س��ب��وع��ي��ًا 
و)فتاح  ال�ساطي  لر�سا  ك�)العر�سحاجلي( 
يراأ�سها  ك��ان  التي  الزبانية  لفرقة  ف��ال( 
و)حكايات  و)الق�سخون(  ال���راوي  ناجي 
زع���رت ال���ه���وا( خل��ل��ي��ل ال��رف��اع��ي و)حت���ت 
وحمودي  الب�سري  ل�سليم  احل��الق(  مو�س 

احلارثي.
 وللمو�سيقى والغناء كانت هناك ح�سة، اإذ 
م يوميًا ما بني ال�ساعة الثامنة والن�سف  تقدَّ
والتا�سعة م�ساًء حفلة غنائية الأحد املطربني 
علي  ور���س��ا  ح��م��دي  )يحيى  امل��ط��رب��ات  اأو 
واأحمد اخلليل وحممود عبد احلميد وحممد 
عبد املح�سن وجميل ق�سطة وجميل جرجي�س 
وعبا�س جميل وهيفاء ح�سني ومائدة نزهت 
وهبي  واأح��الم  خليل  ووحيدة  توفيق  ومليعة 
مطربات  اأو  مطربي  اأح��د  اأو  وغ��ريه��م(، 
عزيز  اأب��و  وح�سريي  ح�سن  )داخ��ل  الريف 
ونا�سر حكيم وعبد اجلبار الدراجي وجواد 
ال�ساحب  وعبد  جمعة  الواحد  وعبد  وادي 

�سّراد وغريهم(. 
اأحداث موؤثرة

عدة،  موؤثرة  باأحداث  العراق  تلفزيون  مر 
قبل،  من  العراقي  امل�ساهد  ياألفها  مل  رمبا 
عر�س   ١٩6٣ ���س��ب��اط   ٩ ي���وم  م�����س��اء  ف��ف��ي 
االإع��دام  حكم  تنفيذ  عن  فيلمًا  التلفزيون 
رم��ي��ًا ب��ال��ر���س��ا���س ب��ال��زع��ي��م ع��ب��د ال��ك��رمي 
قا�سم وال�سباط الذين بقوا معه يف �ستوديو 
االأغاين بدار االإذاعة، وهذه هي املرة االأوىل 
اإعدام  عملية  العراقيون  فيها  ي�ساهد  التي 
 200٣ ع��ام  ويف  التلفاز.  �سا�سة  ع��رب  تبث 
مبنى  تعّر�س  البائد  النظام  �سقوط  حني 
التلفزيون اإىل عملية نهب وحرق ممنهجة، 
ف�ُسرق االآر�سيف التلفزيوين وحرق ما تبقى 
العراقي  االإع���الم  �سبكة  ت��وّل��ت  وق��د  منه، 
املفقود  االآر���س��ي��ف  ع��ن  البحث  م�سوؤولية 
تكللت  ع����دة  خ���ط���وات  ع���رب  وا�����س����رتداده 

بالنجاح.

جمعة الالمي 

ذاكرة امل�ستقبل
�سّد التذريق ..!

لكني  "الطفرانني"،  العرب  بع�س  مزاج  يعك�س  اأنه  اأو  مزحًة،  اخلرَب  ح�سبُت 
رجعت اإىل م�سادره، فوجدتها تقول اإن "اأبناء العمومة"غا�سبون على نوع من 
احَلمام االأردين، يت�سرب اإىل ميناء اإيالت. ح�سنًا، رمبا يتعلق املو�سوع بوزارة  
ال�سياحة  عندهم، وال عالقة ل�سعرائهم "احلداثيني" به، الأن هوؤالء ال يريدون 
معاداة كاهن ق�سيدة النر "موري�س �سابالن"، الذي و�سع اأول اأنطولوجيا عن 
ًمْردان  ح�سني  �سديقنا  تعبري  ح�سب  النف�سي"،  "ال�سعر  هذا  من  النمط  هذا 

طيب اهلل ثراه. 
للَحمام  "االإ�سرائليون"، �سد كراهية حكومتهم  ورمبا يتجمع �سعراء احلداثة 
االأردين، فيت�سامنون مع هذه املخلوقات اللطيفة، التي يعود اأ�سل بع�سها اإىل 
نوع من احلمام ا�سمه : "احَلمام البغدادي"، بعد اأن يطلعوا على تعريف "ابن 
طباطبا ".. لل�سعر بقوله : "اإن ًمْن �سحَّ طبعه وذوقه، مل يحتج اإىل اال�ستعانة 

على نظم بالعرو�س، التي هي ميزانه."
  " االأول النر  " بيان ق�سيدة  اأنَّ  يرون  العراقيني،   االأ�سدقاء  بع�س  كان  واإذا 
�ساغه �سارل بودلري، فاأنا اأحيلهم اإىل "ابن طباطبا" وال�سعراء العرب الذين 
القرن  من  الثاين  الن�سف  يف  وحتى  العرب،  اأي��ام  غابر  يف  احَل��م��ام،  اأحبوا 
كما   �� واحلمام   . العتيدة  وحمامته  بال�سالم  خلفاوؤهم،  تغنى  حيث  املا�سي، 
تعرفون-  اأنواعه كثرية، ومنها "الزاجل" ذائع ال�سيت، الذي ال يهجر وطنه 
والعد�س  ال��ذرة  حبوب  له  يقدم  مبن  الثقة  �سريع  عمومًا  احلمام  لكن  اأب��دًا. 

الأٍي!  بعد  "امل�سمومة" فيهلك 
اأعود اإىل احَلمام االأردين ووزارة ال�سياحة االإ�سرائيلية.

 فبعد اأن احتجَّ "اأبناء العمومة" ر�سميًا على قيام اأ�سراب من احلمام االأردين 
هددوا  اإيالت،  يف   �سياحية  موؤ�س�سات  على  ذروقها  متعمدة" بو�سع  "ب�سورة 
االأمور،  والثبور و�سوء عاقبة  بالويل  وامل�ساملة  مبعاقبة هذه املخلوقات اجلميلة 

الأن من �سّب على �سيء �ساب عليه! 
اإن  لكن  اأي�سًا.  بينها  وما  ال�سطور  على  الذي  هذا  غري  �سيء  قول  اأردت  رمبا 
اأف�سيته عالنية، يبطل �سيامي.. وذلك ما ال اأرغب فيه االآن . ويل عودة اىل هذا 
املو�سوع بعد نهاية ال�سهر الف�سيل، ونهاية م�سل�سل "اأُم هارون" الرم�ساين ..!!

: نف�سه  يكره  اأحدًا  يحب  ل  من  "اإنَّ 
 اإنَّ حّب الَغري ميرُّ َعرب الَغري"
)موري�س �سابالن(
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فما اأن يعلن عن وقت عر�س الر�سوم املتحركة حتى يقابل االأطفال 
وجريي،  توم  بني  االأبدية  املطاردة  ي�ساهدون  وهم  التلفاز  �سا�سة 
على  بنيت  والتي  عامًا   80 من  اأك��ر  قبل  ب��داأت  التي  الفكرة  تلك 
ح�س ال�سخرية والتفكري بعقلية الطفل، وهذا ماجعلها حتتفظ ب�سر 

دميومتها ومقاومتها لل�سيخوخة.�سانع الب�سمة
فاز  حني  بال�سطوع،  ديت�س  جني  جنم  بداأ  اخلم�سينيات،  نهاية  منذ 
متحركة  ر�سوم  فيلم  اأف�سل  فئة  عن   ،١٩60 عام  االأو�سكار  بجائزة 
ق�سري، والذي حمل ا�سم )مونرو(، ليرت�سح بعدها ملرتني من خالل 

فيلمني هما )كيف تتجنب ال�سداقة( و)ها هو نوديك(.
نال �سهرته الوا�سعة حني بداأ باخراج كرتون )باباي(، لينتقل بعدها 
اإذ وجد  اإىل عامل القط والفاأر. مل يتحم�س يف بادئ االأمر للفكرة، 
يف مطاردات توم وجريي عنفًا مفرطًا وغري �سروري، اإال اأنه ابتكر 
طريقة ما لتطوير تلك املطاردة واإعطاء فر�سة للفاأر ال�سغري للفوز 

والبقاء على قيد احلياة ليبداأ مطاردة جديدة. 
تلك املطاردات التي بقيت را�سخة يف خميلة االأطفال دون اأن مي�س 
الطفولة،  اجتاح عامل  "االأنيمي" الذي  عامل  الذكريات هجوم  تلك 
بل وحتى اأطفال اليوم ينجذبون اأي�سًا لهذا الكرتون، االأول واالأ�سهر 

عامليًا على االإطالق منذ �ستينيات القرن املا�سي.
املتحركة، عند  الر�سوم  الأعمال  ديت�س، ك�سانع  اإبداع جني  يقف  مل 
البّحار  �سخ�سية  ابتكار  يف  اأ�سا�سيًا  مبدعًا  ك��ان  بل  وج��ريي  ت��وم 

التي  احللقات  امل�سحكة.  ال�سباِن  �سيحة  �ساحب  باباي،  ال�سهري 
كتبها واأخرجها جني ديت�س ملطاردات )توم وجريي( ُنفذت بالكامل 
بها  اخلا�سة  املقدمة  حتتوي  ال  لذلك  الت�سيكية،  ب��راغ  مدينة  يف 
املع�سكرين  بني  قائمًا  التوتر  كان  اإذ  هوليود،  يف  �سنع  عبارة  على 
الغربي وال�سرقي، ومل يرد �سناع توم وجريي زيادة احل�سا�سية بني 

ال�سيوعيني والراأ�سماليني.
مواهب متعددة

ولد ديت�س يف الثامن من اآب عام ١٩2٤ م يف مدينة �سيكاغو االأمريكية، 
مل تكن الر�سوم املتحركة املهنة االأوىل ل�ه، اإذ اأنه عمل بعد تخرجه يف 
طريان اأمريكا ال�سمالية عام ١٩٤٣ يف ر�سم خمططات الطائرات. 
من  ت�سريحه  اإىل  اأدى  العمل  من  ع��ام  بعد  رئ��وي  بالتهاب  اأ�سيب 
اجلي�س، قرر االنتقال اإىل براغ، ثم ظهرت موهبة الغناء لديه فكان 
، لكنه  اأغاين امريكية عدة  املغنني ملو�سيقى اجلاز فكتب  اأوائل  من 
مل يلَق جناحًا كبريًا ويف النهاية تخلى عن املو�سيقى. ا�ستهر اي�سا 
مبوهبة االإخراج ال�سينمائي والر�سوم املتحركة والتمثيل الكوميدي، 
اأفالم  وله العديد من االأعمال التي خلدت يف الذاكرة منها �سل�سلة 

باباي، وحلقات الكرتون ال�سهري "توم وجريي."
ح�سل على جائزة "وين�سور" عام 200٣ عن جممل اأعماله يف جمال 
ناهز ٩5  عامًا مبنزله يف مدينة  املتحركة، تويف عن عمر  الر�سوم 

براغ الت�سيكية.

بعد رحيل

)توم وجريي(
من �سيطارد من؟

حم�سن ابراهيم

جني ديت�س

يف هذا العامل ال�ساحر وف�ساء احلكايات، 
من منا مل يتابع ب�سغف العديد من ال�سور 
املتحركة واأفالم الكرتون على ال�سا�سة 

الف�سية؟ حتى اأم�سى الطفل ل�سيقًا بهذا 
ال�ساحرة، بف�سل من �ساهم يف �سنع ذاكرة 
الأطفال ور�سم البت�سامة على وجوههم.
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�سباق من اأجل 
الت�سحية

مل يقت�سر التعفري امليداين �سواء يف املناطق اأو ال�سوارع على 
ال�ساأن،  بهذا  �سة  متخ�سّ حكومية  جهة  اأو  معينة  �سريحة 
جتد  لذلك  اجلميع،  م�سوؤولية  من  االأم��ر  هذا  اأ�سبح   اإّن��ا 
اجلي�س  من  االأمنية  وقواتنا  ال�سّحة  ووزارة  املدين  الدفاع 
وال�سرطة واحل�سد ال�سعبي؛ وهناك موؤ�ّس�سات مدنية انبثقت 
من رحم ماأ�ساة الكورونا اأ�سهمت يف هذا ال�سباق امل�سّرف، 
وجتد مواطنني بدافع وطني يت�سابقون يف تنفيذ هذه املهّمة 
ال�سريفة وال ينتظرون �سكرًا من اأحد لكون هذا العمل ياأتي 

بالفائدة على جميع �سرائح املجتمع العراقي.
مواطن  عجلة  بتعفري  يقوم  وهو  املواطن  لهذا  الدافع  فما 
اآخر مل يعرفه �سابقًا واإّنا جمعته به هذه االأزمة، واجلواب 
االأكيد ما �سّورته عد�سة الزميل ح�سني طالب  اأّن العراقيني 
الت�سحية  واأديانهم ومذاهبهم؛ ديدنهم  مبختلف قومياتهم 
واالإيثار بل اإّنهم يجدون الّلّذة واالنتعا�س وال�سرور واالنت�ساء 
برحابة  جلدتهم  اأبناء  اإىل  العون  يد  وم��ّد  الت�سحية  بتلك 
�سدر و�سعادة ال يعرفها ويتح�ّس�سها غري املواطن القادم من 
منطقة يف الر�سافة اإىل اإحدى حمالت الكرخ، ليقوم بذلك 
الأخيه  تقدميه  على  النف�س  اأج��رب  ال��ذي  االختياري  اجلهد 

املواطن.
واجباتهم  ع��ن  ف�سال  االأم��ن��ي��ة  وق��وات��ن��ا  الطبية  ك��وادرن��ا 
التطهري  واجبات  يف  الريادة  لهم  بها  املكّلفني  االأ�سا�سية 
وال�ساحات  واالأ�سواق  وال�سوارع  املحالت  �سواء يف  امليداين، 
معاجلة  يف  االأخ��رى  بجهودهم  اآبهني  غري  الكبرية  واملحال 
امل�سابني بالوباء اأو فر�س حظر التجوال الذي اأثبْت للجميع 
اأهميته لتفادي هذا الفايرو�س املعدي، نعم من حّق العراقي 
التفاخر والتباهي باأخيه العراقي بعد اأن ر�سم اأجمل لوحات 
نادرًا  التي  التعفري اجلماعية  وحمالت  االجتماعي  التكافل 
العراقي  العامل، وهذا هو ديدن  ما نرى م�ساهدها يف دول 

ال�سريف والغيور على وطنه و�سعبه.

كتابة / يو�سف احلاج را�سي -  ت�سوير:ح�سني طالب

السنة الخامسة عشرة العدد )359( 13 آيار 2020 alshabaka aliraqya#خ���ل���ي���ك_ب���ال���ب���ي���ت

alshabaka
aliraqya

25 مصور24 تحقيق 



حتيط  ال��رع��ب  اأج���واء  كانت   ١٩6٣ �سباط 
املرحوم  �سقيقي  ع��ن  البحث  ب�سبب  بيتنا 
انتمائه  بحكم  �سم�سي(  ال��رح��م��ن  )ع��ب��د 
العمر  مقتبل  يف  وكنت  ال�سيوعي،  للحزب 
وق���ت���ذاك، ف��ج��اء اأرب���ع���ة اأ���س��خ��ا���س ادع���وا 
ورقة  ت�سوير  علّي  وعر�سوا  له  �سداقتهم 
 – ع��ب��ارة  تعلوها  ك��ان��ت    )A٤  (ِ بحجم 
املنا�سلني  عن  اجلبناء  اأيها  اأيديكم  ارفعوا 
مع  ف��ورًا  العبارة  مع  فتعاطفت  االأح���رار-، 
بدائيًا  وكان  بالت�سوير،  مبتدئة  كنت  اأنني 
من  كمية  يل  فجلبوا   ، ووافقتهم  اآن���ذاك، 
الورق تقدر ب� )600( ن�سخة وبا�سرت بعمل 
احلائط  على  األ�سقوه  ال��ذي  البيان  ن�سخ 
ال�سنع،  اأمل��اين  )الرج���ر(  جهاز  وبوا�سطة 
ا�ستغرق العمل �ساعات طوال وهم يتناوبون 
متر  ال�ساعات  كانت  امل��ك��ان،  حرا�سة  على 

ثقيلة مرعبة حلني اإكمال عملي.
وفور  البيان،  �سيئًا عن هذا  اأعرف  اأكن  مل 
انتهاء العمل منه قام هوؤالء ال�سباب بتوزيع 
كافة ن�سخه يف املدينة وبع�سها على مقربة 
م��ن م��ق��رات )احل���ر����س ال��ق��وم��ي(، حتى 
ع�سكري(  )جيب  ن��وع  م��ن  �سيارة  توقفت 
لت�سحبني  ال��ث��اين  ال��ي��وم  يف  ب��اب��ن��ا  ع��ن��د 
اىل  �سنًا  ي�سغرين  ال��ذي  خالد  و�سقيقي 
دائرة االأمن، وبداأت اأول رحلة حتقيق معي 
بربطي من �سعري على �سباك متداٍع وانثال 
اإنكاري  ب�سبب  �سّجه  بعد  راأ�سي  من  ال��دم 
جراء  امل�ست�سفى  اإىل  نقلي  فتم  به،  ملاقمت 
ذلك وجيء بطبيب ملعاجلتي هو د.  جا�سم 
االإن�ساين  موقفه  اأن�سى  لن  ال��ذي  احل��داد 
ال�سجاع، اإذ اأ�سر على نقلي اإىل )امل�ست�سفى 
اجلمهوري( و�سط حرا�ستهم. بعدها نقلت 
اىل بيت املختار )رحيم( فوجدت معتقالت 
�سيوعيات بع�سهن من معلماتي يف املدر�سة 
)فا�سلة جا�سم عمارة، �سليمة فريح، ر�سية 
الهندي( .. مررت ب�سل�سة  من التحقيقات 
ب��ال�����س��ج��ن، وك����ان لتدخل  ح��ت��ى ح��ك��م��ت  
را�سل(،  )برتراند  الربيطاين  الفيل�سوف 
رئي�س هيئة الدفاع عن ال�سعب العراقي التي  
ت�سكلت وقتها وم�ساعده ال�سهيد خالد اأحمد 

ل�سغر  �سراحي  اإط��الق  يف  كبري  دور  زكي، 
�سني، وهذا اأوردته يف الكثري من الكتب لعل 
اأعماق ال�سجون( ملوؤلفه عبد  اأبرزها ) من 

القادر العيداين. 
لي�ست وراثة 

واالنتماء  املهنة  يف   دور  للوراثة  كان  •هل 
ال�سيا�سي؟ 

لرمبا  جينية،  عملية  فالوراثة  طبعًا،  -ال 
والدي  املرحوم  يد  على  املهنة  لتعلمي  كان 
ملا  بالكامريا  وتعلقي  ولوال حبي  كبري،  دور 
تعلمتها اأبدًا. اأما يف ال�سيا�سة فنحن عائلة 
عبد  املرحوم  الكبري  الأخي  وكانت  وطنية، 
املنا�سلني  من  عليه  ي��رتدد  وم��ن  الرحمن 
الوطنيني موؤثرات قوية يف توجهي الفكري 
عالقتي  طبيعة  يف  بالتايل  انعك�س  ال��ذي 
فبقدر  االج��ت��م��اع��ي��ة.  ال�����س��رائ��ح  بجميع 
اأق����ف خ��ل��ف ال��ك��ام��ريا كذلك  م��اجت��دين 
اأق����ف يف م��ق��دم��ة ت��ظ��اه��رة �سد  جت���دين 
وهكذا  ال�سعب،  مبطالب  تنادي  احلكومة 

تكونت �سخ�سيتي.
-  واليوم .. كيف تنظرين لكليهما.. واأعني 

الكامريا – الفن – وال�سيا�سة؟
) جتيب بعد ح�سرة عميقة( : 

التزاماتها  ع��ن  بعيدة  اأ�سبحت  -املهنة 
اأ�سبحت مباحة،  كونها  واالأخالقية  املهنية 
االأ�سف  مع  لالبتزاز  م�سدرًا  جتدها  ل��ذا 
النبيل،  االإن�����س��اين  هدفها  ع��ن  واب��ت��ع��دت 
ب���ال رق���اب���ة، وجت����د م��ع��ظ��م احل��ق��ي��ق��ي��ني 
واالأ�سالء قد انزووا بعيدًا واحتفظوا باآالت 
ال�سيا�سة  عن  اأم��ا  للذكريات.  ت�سويرهم 
نهاية  واأقولها لك مبرارة مع  االأ�سف،  فمع 
الرعيل االأول ابتداأ اخلراب ... راحت تردد 
)اللي اأم�سيع ذهب ب�سوك الذهب يلكاه(!! 
رف�س)  ال��ذي  باملبادئ  االإمي���ان  جيل  اإن��ه 

الرباءة(.
* اأجدك حمبطة ويائ�سة؟ 

- ال اأبدًا ... كل �سيء ممكن اإال الياأ�س، فاأنا 
امل�ستقبل طاملا احلياة يف حركة  واثقة من 
وم�سر   مبهج  ماهو  كل  و�ستنتج  م�ستمرة، 

حتمًا.
 

 

انت�سر قبل اأيام، عن طريق اخلطاأ،  خرب على �سفحات الفي�سبوك 
يفيد بوفاة )�سمرية مزعل(، اذ اأن املق�سودة كانت ابنة �سقيقتها، 

فراح العر�سان والأطفال الذين اأ�سبحوا اأ�ساتذة جامعات ومديرين 
عامني ومنفيني يف اأ�سقاع بعيدة ي�ستذكرون حلظات ت�سويرهم 

وكيف كانت )اأم عادل( تقف خلف كامريتها ال�سم�سية.

الكامريا قادتها اإىل ال�سجن
 و)برتدراند ر�سل( اأطلق �سراحها! 

ل�ست مع الياأ�س..لكنني حزينة
�سمريةمزعل:

ومدينتها  ع�سرها،  �ساهدة  مزعل  �سمرية 
عقدها  يقرتب  عديدة  اأجيال  عرب  بالذات، 
خطاها  وبدت  اليوم،  انت�سافه  من  ال�سابع 
يعيد  حالها  ل�سان  وكاأن  ال�سيء  بع�س  ثقيلة 
االأ�سى  م��ن  عندي  )اإن���ا   : اجل��واه��ري  بيت 
ج���ب���ل(، ف��ق��د ع�����س��ف��ت ���س��ن��وات ع��م��ره��ا 

مع  ت��ع��ذي��ب،  وغ���رف  و���س��ج��ون  بانك�سارات 
ال�سخ�سية  بثقة  للم�ستقبل  تنظر  كله  ذلك 
الفوتوغرافية  امل�����س��ورة  ه��ذه  املنت�سرة، 
عالية  بثقة  تتحدث  ال�سيا�سية  واملنا�سلة 
هذا  عرب  بالفرح  احل��زن  بها  ميتزج  وبلغة 

احلوار:

 الطرفة املاأ�ساوية           
مواهبهم  م��ع  ال��ف��ن��ان��ني  ع��الق��ات  •تبداأ 
بحكايات رمبا طريفة، فما طرافة عالقتك 

بالكامريا؟
طريفة،  الكامريا  مع  بدايتي  كانت  -حقًا 
انقالب  اأج��واء  ففي  ماأ�ساوية،  طرفة  لكنها 

حوار- كاظم غيالن 
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خ����������ي����������ال

مقداد عبد الر�سا

على  الزوجة  تنهال  الثالثة،  ال��زوار  بانتظار  اإنها 
فحولة زوجها فيتدفق الدم، وتنهال هي اأي�سا على 
االبن،  موت  عن  للتكفري  وتقطعه  متعتها  م�سدر 
ويف حلظة اأمل وانفعال تثقب الزوجة �ساق زوجها 
مبثقب وت�سع قطعة حديد فيها وكاأنها تعلن لنا اأن 
لعنة �سيزيف قد حلت مرة اأخرى، يتجه الزوج اإىل 
حفرة يف الغابة يف حماولة للخال�س، لكنه يفاجاأ 
ب�سري  وب�سوت  اإليه  تنظر  مولودها،  ت�سع  بذئبة 
ت�سرخ يف وجهه، اإن العامل يعّمه اخلراب، ت�ستدل 
ت�ستفيق من �سدمتها  اأن  بعد  الزوجة على زوجها 
اإىل مكانه، حتاول  يقودها  الذي  الغراب  بوا�سطة 
اأن ت�سفيه وترفع عنه الثقل الذي ينوء به، لكن ال 
حتولت  التي  زوجته  ال��زوج  ُيحرق  اأي�سا،  خال�س 
اإىل لعنة. تتقدم ن�ساء كثريات ويلتحمن مع الزوجة 
لي�سبح  اجلميع جزءا من الغابة، اإن العامل ي�سوده 
املخرج  وق��ف  حينما  اللعنة،  ب��ه  وحلت  اخل���راب 
يف  خم��رج  اأعظم  اأن��ه  "كان" واأعلن  من�سة  ف��وق 
اأجرته  الذي  باحلوار  االإعالن  العامل، ذكرنا هذا 
امل�سرية  ال�سينما  جملة  يف  ال��ب�����س��الوي  خ��ريي��ة 
املخرج  م��ع  املن�سرم  ال��ق��رن  �سبعينيات  ب��داي��ة 
اأنه  اأعلن  حينما  ب��اردج��اوف  �سرجييه  االأرميني 
اعظم خمرج يف العامل، وكان اإجناز باردجانوف 
اأهدى ترير  يوؤهله لذلك، فهل االأمر عينه لرتير؟ 
املخرج  ال�سينما  �ساعر  اإىل  امل�سيح(  )�سد  فلمه 
�سيقبل  هل  نت�ساءل،  لكننا  تاركوف�سكي،  اأندريه 
خالل  من  تدفق  الذي  الدم  هذا  كل  تاركوف�سكي 
الفلم من  اأ�سك،  الفلم؟  ج�سدين فقط هما بطال 
نالت  التي  غي�سنربك  و�سارلوت  دافو  وليم  بطولة 
اأف�سل ممثلة يف  الفلم جائزة  اأدائها يف هذا  عن 

مهرجان كان وهي ت�ستحق. ذلك بجدارة.

الثائر ريجي�س دوبريه اأجنز كتابا اأطلق عليه ا�سم )حياة ال�سورة وموتها(، لي�ست حركة ال�سورة والكلمة من الطبيعة نف�سها، 
ووجهتهما لي�ست هي نف�سها، الكلمات تقذف بنا نحو االأمام، بينما ترمي بنا ال�سورة اإىل اخللف، وهذا الرتاجع يف زمن 

االإن�سان يعّد م�سّرعا وحمركا للقوة، املكتوب نقدي، اأما ال�سورة فرنج�سية، ومهمة اأحدهما االإيقاظ، فيما تكمن مهمة االآخر 
يف التنومي التدريجي، الكلمة توقف وال�سورة متدد، اأجمل ال�سور نراها ونحن ن�ستغرق بهدوء يف مقاعدنا، وذلك الذي يعّد 

ال�سينما. "املنتهى" لهواة 

انفرط عقد اأحد اأهم البيانات يف تاريخ �سينما 
حتت   ١٩٩5 ال��ع��ام  يف  تاأ�س�س  ال���ذي  ال��ع��امل 
عنوان )دوكما ٩5(، وكان الهدف منه اخلروج 
ال�سينما  املاألوف وال�سائد، وملا تتعر�س له  عن 
من هبوط ودالل �سباك التذاكر، تاألف البيان 
ا�سطلع  العّفة(  )نذر  �ُسميت  �سروط عدة  من 
فون  الر����س  ه��م:  خم��رج��ني  اأرب��ع��ة  ب�سياغته 
ليفرن،  وكر�ستيان  فينتربغ،  وتوما�س  تريير، 
و�سورين كرا ياكوب�سن، النذر ُق�سد به اأن يكون 
وبعيدًا  الديكورات  من  خاليًا  الت�سوير  موقع 
عن اال�ستديوهات، ومينع فيه ت�سجيل ال�سوت، 
الت�سوير  �سمن  م��ن  ال�����س��وت  ي��ك��ون  اأن  اأي 
وب��ع��ي��دا ع��ن اال���س��ت��دي��و، وال ت��وج��د اإ���س��اءة 
العنف  ومينع  الوحيد،  امل�سدر  هي  والطبيعة 
االأفالم  و�سع  ومينع  الواقعية،  غري  وامل�ساهد 
اأو  كوميدي  اأو  اأك�سن  مثل  ت�سنيف،  اأي  حتت 
دراما، الفيلم امللون هو الوحيد الذي ي�ستعمل 
اأ�سرطة  اأ�سرطة غري  ولي�ست هناك  للت�سوير، 
٣5 ملم، وي�سرتط عدم ذكر ا�سم املخرج على 
�سريط االأ�سماء، لقد اأجنز هوؤالء االأربعة بع�س 
االأفالم لكنها بقيت بني مد وجزر، بني رف�س 
االإع��ج��اب  ن��ال  ال��ذي  الوحيد  الفيلم  وق��ب��ول، 
ال��ظ��الم(  )رق�����س يف  ه��و  واحل��ف��اوة  الكبري 
وعاد  العقد  وانفرط  ترير،  فون  ال�س  للمخرج 
ال�سينما  حظرية  اإىل  االأرب��ع��ة  ه���وؤالء  م��ن  ك��ل 
يراه  ما  ينجز  منهم  واحد  كل  وراح  التقليدية 
منا�سبا له �سمن تلك احلظرية، ثم جاء ال�س 
فون تريير وقدم لنا فيلم )�سد امل�سيح( والذي 

هو مو�سوعنا هذا.
هو  وق�سوة(  واأمل  واحتجاج  وجن�س  )دم  فلم 

ال���ذي اأجن����زه ال��دن��ارك��ي الر����س ف���ون ترير 
املخرج  توقع  وقد  ك��ان،  مهرجان  يف  وعر�سه 
اإح����دى ج��وائ��ز امل��ه��رج��ان، ل��ك��ن ت��وق��ع��ه ج��اء 
موؤيد  بني  النقاد  انق�سم  فلقد  العك�س،  على 
ومعار�س، وانتهى االأمر بعدم ح�سول املخرج 
بي  ع��ادت  الفلم  ه��ذا  بداية  جائزة،  اأي��ة  على 
اأجنز  حينما  املن�سرم  القرن  �سبعينيات  اإىل 
االآن(  تنظر  )ال  فلمه  روج  نيكوال�س  املخرج 
اإذ تكاد هذه البداية تتطابق مع تلك البداية، 
احلب  ميار�سان  وزوج��ة  ب��زوج  يبداأ  روج  فلم 
بن�سوة عارمة، وهناك يف اخلارج حيث الغابة 
يف  لت�سقط  الكرة  تتدحرج  بكرة،  يلهو  طفل 
نف�سه خلفها  ويقذف  الطفل  الربكة، يالحقها 
يف  االأب��وي��ن  اأح��زان  تبداأ  تبتلعه،  الربكة  لكن 
رحلة قا�سية للبحث عن �سحرة ال�ستدعاء روح 
واالأب  االأم  ترير،  فلم  يف  اأي�سا  هنا  الطفل، 
يوؤكد  وحتى  ك��ب��رية،  برغبة  احل��ب  ميار�سان 
املخرج الرغبات املتاأججة، فقد نفذها بطريقة 
ال�)�سلومو�سن( واالأبي�س واالأ�سود، طفلهما يف 
ينزل  الريح،  نتيجة  ال�سباك  ينفتح  �سريره، 
الطفل من ال�سرير، يتجه اإىل ال�سباك لي�سقط 
من علو وميوت، حزن قاتل ينتاب االأم، يحاول 
حتلم  يقدر،  ال  لكنه  االأمل  من  التخفيف  االأب 
االأم باأن اخلال�س هو الذهاب اإىل غابة عدن، 
وفعاًل يتم لها ذلك، اإذ ترحتل مع الزوج الذي 
يحاول كطبيب نف�سي اأن يخرجها من حزنها، 
لكن ال خال�س، الكوخ الذي �سكناه كل ما فيه 
وجود  من  الرغم  على  باملوت  ويذّكر  موح�س 
الغابة، الهرب من املوت واالإقبال على احلياة 
اأي�سا،  خال�س  ال  واجلن�س،  احل��ب  بوا�سطة 

مع كل هذا ال�سد

هال �سينما
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مهم جدا 
 ليحق لأي �سخ�س او موؤ�س�سة او جملة او �سا�سة او مواقع الكرتونية 

واأية و�سيلة اعالمية اخرى ا�ستعمال هذه ال�سور  ) هي ار�سيفي 
ال�سخ�سي ومعي عقد �سرائها(، جملة ال�سبكة العراقية الوحيدة لها  

احلق بذلك وبعك�سه �ستكون املحاكم هي الفي�سل.
مقداد عبد الر�سا

ناظم نعيم
اللحن اجلميل

العراقيني  الفنانني  من  جمموعة 
ي��ح��ي��ط��ون ب��ال��ف��ن��ان ال��ك��ب��ري حقي 
نعيم،  ناظم  الفنان  منهم  ال�سبلي 
اال�ستاذ  الكبنجي،  حممد  اال�ستاذ 
ح�سني  اال�ساتذة  اخلما�س،  روحي 
خزعل  ال�سبلي،  خ�سري  اهلل،  عبد 
وهذه  ب��الل.  الوهاب  وعبد  فا�سل 
امل��وؤمت��ر  خ��الل  جتمعهم  ال�����س��ورة 
بغداد  يف  املقام  العربي  املو�سيقي 

عام ١٩6٤

بداية ال�ستينيات خالل 
العيد الوطني الكويتي 

ويظهر الفنان ناظم 
نعيم والفنان الكبري 

الراحل فريد االطر�س 
واملطربة العراقية 

احالم وهبي واملطربة 
امل�سرية �سريفة فا�سل

يف اق�سى الي�سار والد 
الفنان ناظم نعيم الذي 
عمل عازفاً  مع العديد 
من الفرق املو�سيقية 
بحدود عام ١٩20

السنة الخامسة عشرة العدد )359( 13 آيار 2020 alshabaka aliraqya#خ���ل���ي���ك_ب���ال���ب���ي���ت

alshabaka
aliraqya

31 ح��ك��اي��ة ص��ور30



���س��ي��اء ����س���امل، ال��ك��ات��ب وال���ق���ا����س وامل��خ��رج 
وال�سيناري�ست، الذي ت�سبه حياته حيوات جميع 
ومل  نا�سروا احلق  الذين  العراقيني احلقيقيني 
يف  املتمثلة  الباطل  مغريات  جلميع  ير�سخوا 
ديكتاتورية النظام البائد، ودفع ثمنًا باهظًا من 

جراء مواقفه منهم، و�سلت اإىل �سجنه اآنذاك.

)���س��امل(، ال��ذي ي�سفه االأ���س��دق��اء ب��اأن��ه اأح��د 
الكبرية  املواقف  و�ساحب  اجلريئة  االأ���س��وات 
نهم  وحِمَ العراقيني  م��ع  ال���دوام  على  بوقوفه 
اليوم  حتى  يزال  ما  بعدها،  وما  الطاغية  زمن 
بنيل  العراقية  االأم���ة  الأحقية  ك��ب��ريًا  منا�سرًا 
الواقع  اأر����س  على  ترجمها  م��واق��ف  حقوقها. 

���س��واء مب�����س��ارك��ت��ه ال��ف��اع��ل��ة يف ال��ت��ظ��اه��رات 
ووق��ف��ات  والثقافية  االجتماعية  والفعاليات 
وحماية  التعبري  بحرية  املطالبة  االح��ت��ج��اج 
ق�س�سية  كن�سو�س  بتدوينها  اأو  العراقيني، 

وم�سرحية وتلفزيونية.
ك��ت��ب ���س��ي��اء ���س��امل ال��ق�����س�����س و����س���درت يف 

جمموعتني، كما كتب اأكر من ع�سرة م�سل�سالت 
و)�سامكو(  علي(  )قنرب  بينها  من  تلفزيونية، 
و)حب يف قرية( و)ابن اجلنوب(، وعمل معدًا 
عقود،  ثالثة  م��ن  الأك��ر  التلفزيونية  للربامج 

وفازت ن�سو�سه امل�سرحية بجوائز عدة.
م�سريته  على  ال�سوء  بع�س  ت�سليط  اأج��ل  وم��ن 

"ال�سبكة  جملة  اأج��رت  واالإب��داع��ي��ة،  الثقافية 
اب��ت��داأن��اه  ح���وار  احل���وار،  ه��ذا  العراقية" معه 

ب�سوؤال:
ق�س�س اأعدمها مق�س الرقيب

جمموعتك  ملونة(،  )كرات  اإن  القول  •ميكننا 
الق�س�سية االأوىل، كانت تذكرتك للدخول اإىل 

عام ال�سرد، كيف ترى هذا العامل اليوم حمليًا 
مالمح  العراقي  لل�سرد  اأ�سبحت  وهل  وعربيًا، 

وا�سحة؟
اإىل  ال��دخ��ول  بطاقة  ملونة(  )ك��رات  تكن  -مل 
ق�س�س  هناك  كانت  بل  العجيب،  العامل  هذا 
منت�سف  يف  العراقية  لل�سحف  قدمتها  كثرية 

كان لولدته يف حملة ال�سيخ عمر يف ر�سافة بغداد العام 1960 اأثر وا�سح 
يف ت�سكيل وعيه الثقايف وال�سيا�سي، هو العارف باأدق تفا�سيل احلياة 

البغدادية وحكاياتها، اأفراحها وفواجعها، التي ت�ساحبه حتى اللحظة، 
وطاملا فر�ست نف�سها على ما يكتبه، �سواء يف ال�سرد اأو امل�سرح اأو الدراما، 

وحتى يف الأفالم الوثائقية التي قام باإخراجها.

 

جرائم الديكتاتورية ونظامها 
ال�سري مل ُتدّون بعد

�سياء �سامل:

حوار اأجراه: علي ال�سومري!
ت�سوير: �سباح المارة
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اأعدمها  املا�سي،  القرن  ثمانينيات 
البائد،  النظام  مق�س الرقيب زمن 
اإىل اأن جاءت اللحظة التي ن�سحني 
ال�ستار  عبد  ال��راح��ل  القا�س  فيها 
اأن  طاملا  للطفل،  اأكتب  ب��اأن  نا�سر 
الن�سر،  من  منعت  ق�س�سي  جميع 
كمجموعة  ملونة(  )ك��رات  فجاءت 
عامل  مع  تتماهى  ب�سيطة  ق�س�سية 
ال��ط��ف��ل، وب��ال��رغ��م م��ن اأن��ه��ا كانت 
موجهة ل�سريحة االأطفال، اإال اأن اأيًا 
منها مل تن�سر يف العراق، ولهذا قمت 

بطباعتها يف االأردن .
اأن  فاأعتقد  ال�سرد،  �سوؤال  عن  اأم��ا   
ال��ع��راق��ي ام��ت��ل��ك مالحمه  ال�����س��رد 
ال��وا���س��ح��ة م��ن ف���وؤاد ال��ت��ك��ريل اإىل 
بقوة  حا�سر  فهو  �سعداوي،  اأحمد 

بكل معطياته االأدبية والفكرية. 
مافعله النظام ليتحمله 

العقل
بها يف زمن  التي مررت  ال�سجن  لتجربة  •كان 
النظام البائد اأثر وا�سح يف ما كتبت، واأثمرت 
)فرا�سات  الق�س�سية  جمموعتك  اإ�سدار  عن 
بي�س(، التي يعدها الكثري من املخت�سني باأنها 
�سرخة وا�سحة �سد    الديكتاتورية اآنذاك، ما 

الذي اأردت اإي�ساله اإىل لقراء عربها؟ 
عن  حقيقية  جتربة  ه��ي  بي�س(  -)ف��را���س��ات 
ال�سرية،  ال�سجون  داخ��ل  املباد  النظام  ق�سوة 
وحني كنت اأكتبها كانت يدي ترجتف من حجم 
ُيّعد  ال  كتبته  وما  هناك،  راأيتها  التي  الب�ساعة 
فيها،  يحدث  ماكان  هول  من  ب�سيطًا  جزءًا  اإال 
اإىل  الحتجت  �ساهدت  ما  كل  تدوين  اأردت  ولو 
اليتحمله  هناك  يجري  ماكان  الكتب.  ع�سرات 
ال��ع��ق��ل ال��ب�����س��ري م��ن ح��ج��م ال��ق�����س��وة واإه��ان��ة 
االإن�سان واإذالله وحماولة �سحقه، اأردت اأن تكون 
االأجيال  اإىل  حقيقية  وثيقة  بي�س(  )فرا�سات 
الدكتاتور  وج��ه  على  يتعرفوا  لكي  ال��ق��ادم��ة 

البغي�س. 
اأغلب كتاباتي تتحدث عن بيئة 

املجتمع
ما مربه  �ساهدًا على  اأربعة عقود كنت  •طوال 

وجرائم  وح�سار  طاحنة  ح��روب  م��ن  ال��ع��راق 
اإىل  ي�ساف  العراقيني،  بحق  الطاغية  اقرتفها 
العراقية،  ال��ذاك��رة  موؤ�س�سة  يف  عملك  ذل��ك 
التي اخت�ست بتوثيق هذه اجلرائم بعد �سقوط 
متت  ما  تقّيم  كيف  مطلقة  ب�سراحة  النظام، 
كتابته عن هذه احلقبة ال�سوداء �سواء من قبلك 

اأو من قبل الكّتاب االآخرين؟
الكّتاب  بع�س  كتبها  التي  امل�سل�سالت  -اأغلب 
مل  اأغلبهم  الأن  ومنفعلة،  مدرو�سة  غري  كانت 
كان  ما  اأخذوا  حقيقي،  ب�سكل  التجربة  يعي�سوا 
طافيًا على ال�سطح، ومل يتمنكوا من �سرب اأغوار 
تاأخذ  ومل  التجربة  تنجح  مل  لهذا  املحنة.  هذه 
امل�سل�سالت  بع�س  عدا  النا�س،  ذاكرة  يف  حيزًا 
التي كتبت بعناية ودقة. اأنا �سخ�سيًا كتبت عن 
بيئة املجتمع يف تلك احلقبة التي ع�ست مرارتها 
ي�ستطيع  حقيقية.  كانت  ال�سخ�سيات  واأغلب 
درا�ستها  بعد  حقبة  اأية  عن  يكتب  اأن  كاتب  اأي 
اأما عن جتربتي يف  كاملة.  ابنًا حلياة  كان  اإذا 
جتربة  كانت  فقد  العراقية،  الذاكرة  موؤ�س�سة 
وال�سورة  بال�سوت  اأدون  كنت  اإذ  خمتلفة، 
الناجني  اأو  اجلماعية،  املقابر  م��ن  الناجني 

باأعجوبة من �سجون النظام البائد، 
ومل يكن مير يوم ت�سوير دون بكاء، 
ت�سور  ي��ف��وق  ن�سمعه  م��اك��ن��ا  الأن 
ولهذا  واإجرام،  ب�ساعة  االإن�سان من 
اأعتقد ب�سرورة تدوين كل �سيء عن 
جرائم ذلك النظام ال�سري، والذي 

مل يدون بعد.
ن�س م�سرحي �سيحدث 

مفاجاأة!
يف  كتبت  امل�سرح،  عن  •لنتحدث 
ن�سو�سًا  املا�سي  القرن  ت�سعينيات  
اأيتها  )انتظريني  بينها  من  ع��دة، 
ال�����س��ن��وات( و)ن��ق��ط��ة ال���ف���راغ(، 
وج��م��ي��ع��ه��ا ح�����س��ل��ت ع��ل��ى ج��وائ��ز 
اأف�����س��ل ن�����سّ م�����س��رح��ي وج��وائ��ز 
)بعيدًا  ن�ّس  اإليها  ي�ساف  اأخ��رى، 
عنه  الذي حجبت  ال�سوء(  بانتظار 
اآن���ذاك.  للحرب  الإدان��ت��ه  اجل��ائ��زة 
الكتابة  عن  توقفك  �سر  ما  �سوؤايل: 
املخت�سني،  قول  بح�سب  نعاين،  ونحن  للم�سرح 

من ندرة الن�سو�س امل�سرحية؟
 -امل�سرح هاج�س جميل وم�سٍن، يف الت�سعينيات 
كان هناك جيل كامل يقاتل من اأجل اإثبات ذاته 
بالرغم  يعمل  الكل  وك��ان  امل�سرح،  خ�سبة  على 
م��ن �سعوبة احل��ي��اة، زم��ن احل�����س��ار واجل��وع 
امل�سرح  احلياة.  مقومات  اأب�سط  من  واحلرمان 
ي�سكن  هاج�سه  وم��ازال  اإليه،  اأحن  واأن��ا  �سحر، 
خالل  م��ن  اأعي�س  لكي  ابتعدت  لكنني  قلبي، 
جديدا  ن�ّس  لدي  هذا  ومع  للتلفزيون،  الكتابة 
الأنه  مفاجاأة،  و�سيكون  ا�سمه )5000(،  وطويل 
يتحدث عن خراب العامل، وامل�ستقبل املجهول. 

الكّتاب  اأحد  ُتّعد  ك�سينار�ست،  الدراما،  •يف 
البارزين، وتركت ب�سمة وا�سحة يف ما قدمته 
و)�سامكو(،  علي(  )قنرب  م�سل�سلي  مثل  فيها 
�سامل  ���س��ي��اء  ال��ي��وم يف جعبة  ج��دي��د  م��ن  ه��ل 

الكاتب والقا�س وال�سينار�ست؟ 
عن  اأكتب  مازلت  �سابقًا،  ماقلته  اىل  -اأع���ود 
جديد  م�سل�سل  يف  ووح�سيته  النظام  ج��رائ��م 
اجتماعي  م�سل�سل  وه��و   ،)٤8 )امل��ل��ف  ا�سمه 

�سيا�سي، اأمتنى اأن يرى النور. 

يو�سف املحمداوي

مي�سا
قلق الأزمة املالية

القلق الذي يعي�سه املواطن العراقي اليوم يف ظل االأزمة 
املالية التي يعي�سها البلد يكاد يفوق القلق الذي يعانيه من 
توؤدي  وباء الكورونا. وعلى الرغم من كون االأزمة املالية 
املوت  اإىل  الفايرو�س  ي��وؤدي  حني  يف  والفاقة،  العوز  اإىل 
دول  اأك��ر  يف  �سحاياه  اأع���داد  تزايد  والدليل  احلتمي، 
الرتباطه  للدينار  االأهمية  تبقى  ذلك  ومع  تقدمًا،  العامل 

الوثيق بالغذاء اليومي.
الميكن الأي عاقل اأن ينكر اأن العمود الفقري لهذه االأزمة 
التي مير بها البلد هو الف�ساد املايل الذي اأ�سبح العنوان 
حكمت  التي  ال�سيا�سية  اجل��ه��ات  بع�س  لعمل  الرئي�س 
العراق يف حقبة ما بعد التغيري عام 200٣، واأن البع�س 
من قياديي البلد بح�ساباته النفعية يعد اأية وزارة يت�سلمها 
اأما  اإليها،  ينتمي  التي  اجلهة  اأو  حلزبه  �سرفًا  ملكًا  هي 
م�سلحة املواطن فهي يف االعتبار الثانوي كهام�س ق�سري 

وغري مهم يف قامو�س احل�سابات العام.
امل�ساألة الثانية التي فاقمت عمق املاأ�ساة املالية هي غياب 
الروؤى واخلطط االقت�سادية الأغلب املت�سدين للمنا�سب 
من   %٩5 جتد  ولذلك  املحافظات،  اأو  املركز  يف  �سواء 
معاملنا ال�سرتاتيجية قد توقفت عن االإنتاج الأ�سباب واهية 
اختلقها بع�س املنتفعني من ظاهرة اال�سترياد الع�سوائي 
حتى و�سل العراق اإىل ا�سترياد اخل�سار! وهو الذي يف يوم 
ال�سرق االو�سط،  الغذائية ملنطقة  بال�سلة  ما كان يو�سف 
واليوم جند �سلته فارغة خاوية من اأية منتجات  �سناعية 
اأو زراعية حملية اإال ماندر، ويف حال وجود اأخبار ر�سمية 
عن اكتفاء العراق حمليًا من الروة ال�سمكية اأو حم�سويل 
احلنطة وال�سعري، جتد ال�سموم جتتاح اأحوا�س االأ�سماك 
واحلرائق  حت�سد بداًل عن الفالحني املحا�سيل الزراعية 

وجميعها ت�سجل �سد جمهول!!؟

ك�سحيتني  واملتقاعدين  املوظفني  �سريحتي  جتد  اليوم 
واأخبارها  ودوامتها  املالية  االأزم���ة  زن��زان��ة  يف  داخلتني 
املتالحقة وال�سادمة لتلك ال�سريحتني، منها ما يقول اأن 
يف �سهر اأيار �ستقل�س املرتبات ب�سبب تدين اأ�سعار النفط 

وغريها من االأخبار املحزنة.
مل  والق�سائية  والتنفيذية  الت�سريعية  ب�سلطاتها  الدولة 
جتد اجلواب الذي يبعد املواطن املبتلى من تلك املخاوف 
على  االأخ��ب��ار،  تلك  من  تطمئنه  التي  احللول  اإيجاد  يف 
امل�سوؤولني،  مليارات  ككرة  كثرية  احللول  اأن  من  الرغم 
التقليل من مرتبات  املثال ال احل�سر،  �سبيل  ومنها على 
الأع�ساء  التقاعدية  املرتبات  اإلغاء  الثالث،  الرئا�سات 
واملرتبات  الوطنية،  اجلمعية  واأع�ساء  احلكم،  جمل�س 
ال�سابقة  دورات��ه  يف  النواب  جمل�س  الأع�ساء  التقاعدية 
والالحقة، ومرتبات الدرجات اخلا�سة الذي مل يخدموا 
الدولة �سوى �سهور، ف�سال عن ا�سرتداد االأموال العراقية 
املنهوبة خارج العراق وووووو... الخ، واإذا مل يتحقق من 
ال��وزراء اجلديد  رئي�س  نتمنى على  وهو حل  �سيء،  ذلك 
اال�ستريادات  تقلي�س  وهو  حتقيقه  الكاظمي  م�سطفى 
ال�سنوية  من مبلغ 50 مليار دوالر اإىل الن�سف الأن هناك 
حمليًا،  اإنتاجها  املمكن  من  امل�ستوردة  املواد  من  العديد 
وبذلك نكون قد �سمّنا فائ�سًا ماليًا قدره 25 مليار دوالر، 

وطبعا يف حالة موافقة اجلهات املنتفعة!!؟ 

امل�ساألة الثانية التي فاقمت 
عمق املاأ�ساة املالية هي غياب 
الروؤى واخلطط القت�سادية 

لأغلب املت�سدين للمنا�سب 
�سواء يف املركز اأو املحافظات
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االإندفاع،  وعدم  والرتيث،  التوؤدة،  فاإن  بالطبع 
وامل��راج��ع��ة، واالإ���س��غ��اء، وال��ت��اأم��ل، وامل��ث��اب��رة، 
املهارات  واكت�ساب  والقراءة،  والتجدد،  واملران، 
لعلها  اأخ���رى  نف�سية  وع��وام��ل  وم��ل��ل..  كلل  دون 
توؤثر بقوة باالإنتاج االإبداعّي، وتوؤثر �سايكولوجيًا 
على املتلقي ل�سحبه اإىل مناطق تق�سي اجلمال، 
والبحث عن املعرفة يف جميع احلقول  وميادين 
ال��ث��ورة  بعد  الوا�سعة  با�ستغاالته  النف�س  علم 
تنوعت  ق��د  وال�����س��ري��ع��ة  ال��ه��ائ��ل��ة  التكنولوجية 

معطياته يف درا�ساته، وحتليالته، وا�ستطالعاته، 
املتح�سرة،  ال�سعوب  به  تهتم  لذلك  وبياناته، 
نتائجه،  على  االع��ت��م��اد  اأول���وي���ات  م��ن  وجتعله 
و�سناعة  والثقافة،  بالتعليم،  للعناية  ومعاجلاته 
من  العمرّية  امل��راح��ل  مايحيط  وك��ل  االإن�����س��ان، 
الطفولة.. واملراهقة .. وال�سباب .. و�سن االإبداع 

حتى الكهولة .. 
�سدرت  وحديثة:  وقّيمة،  هادفة،  موؤلفات  ثالثة 
الكرمي  عبد  للدكتور  عمان/  احلامد/  دار  عن 

عطا كرمي تناق�س النف�س االإن�سانية بع�سر الثورة 
 .. واالإن��رتن��ي��ت  التوا�سل،  وع���وامل  املعلوماتية، 
ذاته  ومفهوم  املراهقني  لدى  النف�سية  ال�سغوط 
)اإدمان االإنرتنيت خطر جديد يداهمنا(، وكتاب 
ود.اإنعام  عطا  الكرمي  د.عبد  بني  م�سرتك  اآخر 
قا�سم حممد وعبد الباري مايح احلمداين )علم 
ففي  التكنلوجيا(   و�سريبة  االإلكرتوين  النف�س 
الكتاب االأول:.)ال�سغوط النف�سية لدى املراهقني 
بف�سوله  "املوؤلف"  اعتنى  الذي  ذات��ه(  ومفهوم 
ال�سّيقة، ومباحاثه الدقيقة، وبياناته الفاح�سة، 
واال�ستطالعات  امل��ت��ن��وع��ة،  ���س��روح��ات��ه  ون��ق��اط 
الكثرية، ِليقدم معلومات غزيرة من ف�سله االأول 
يدر�س  ثم  الكتاب،  ومفاهيم  واأهداف،  لكتابه.. 
ومراحلها  املراهقة،  خ�سائ�س  الثاين  بالف�سل 
و�سايكولوجية  ال��ن��م��و،  و����س���ريورات  ال��زم��ن��ي��ة، 
املواجهة، واأبعاد ونظريات ت�سنيف ال�سغوط من 
الدرا�سات  الثالث  بف�سله  ويو�سح   8١- ���س25 
ال��راب��ع:  بف�سله  وُي���ع���ِرج  واالأج��ن��ب��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
العامة،  املنهجية  االعتبارات  البحث،  اإج��راءات 

االأ�سا�سية،  التجريبية  االع��ت��ب��ارات  واخلا�سة، 
ِليختم كتابه بف�سله اخلام�س عن عر�س النتائج 
ومناق�ستها باأربع فر�سيات..اأكد يف مقدمة كتابه 
ومفهوم  امل��راه��ق��ني  ل��دى  النف�سية  )ال�سغوط 
يدر�سها  التي  االإ�سكالية  اأهمية   :  ١5 �س  ذات��ه( 
و�سريورات  "املواجهة  يف  واملتمثلة  البحث  هذا 
نو مفهوم الذات لدى املراهق"، وهي االإ�سكالية 
يف  ال�سرف  مبقعد  حتظى  وم��ات��زال  كانت  التي 
تتميز  ملا  نظرًا  ال�سيكولوجيه  الدرا�سات  جمال 
واجتماعية  ونف�سية  ع�سوية  خ�سائ�س  من  به 
الثاين  عطا  د.ك���رمي  ك��ت��اب  ويف  م��ت��ن��وع��ة...(. 
)اإدمان االإنرتنيت خطر جديد يداهمنا( يناق�س 
بف�سوله ومباحثه ق�سية حيوّية ت�سغل بال ماليني 
الب�سر بعد اأن اأ�سبح ال�سغل ال�ساغل لكافة الفئات 
تعامل  التي  املنهجية  بذات  حتديد  بال  العمرية 
ا�ستبيانات  مع  عميقة  ب�سروحات  بكتابه  معها 
اثنتني  يف  بالكتاب  التعريف  على:  اأك��د  دقيقة 
البحث  وم�سكلة  املقدمة  من  �سفحة  وع�سرين 
امل�سطلحات  واأهدافه وحدوده وحتديد  واأهميته 
يف �س 2١ بني اأهداف البحث : ١- معرفة ن�سبة 
املدمنني على االإنرتنيت من كال اجلن�سني ملرتادي 
املقاهي من املراهقني يف كل من مدينة النا�سرية 
 -2 املغربية،  باململكة  تارودانت  ومدينة  بالعراق 
االإنرتنت  على  االإدم��ان  مدى  يف  الفروق  معرفة 
معرفة   -٣ اإن��اث(،  )ال��ذك��ور،  النوع  متغري  وفق 
ل��دى مدمني  املف�سلة  امل��واق��ع  م��دى  ال��ف��روق يف 
لدى  املف�سلة  املواقع  عن  الك�سف   -٤ االنرتنت، 
مدمني االإنرتنت ملرتادي املقاهي من اجلن�سني،  
-5 الك�سف عن اأناط ال�سخ�سية االأكر �سيوعًا 
اأناط  عن  الك�سف   6- االنرتنت،  مدمني  لدى 
على  املدمنات  ل��دى  �سيوعًا  االأك��ر  ال�سخ�سية 
درا�سات  على  "املوؤلف"  اعتمد  لقد  االإن��رتن��ت. 
عدة، وم�سادر متنوعة، ناق�ست االإفراط الكبري 
ب��اال���س��ت��خ��دام وم�����س��اره امل��ت��ن��وع��ة، وال��ت��اأث��ريات 
ال�سرائح  االإب��داع، وخمتلف  وعلى  ال�سلوك،  على 
اأ�سبحت   :١٣٧ ���س  اإىل  تو�سل  اإذ  االإن�سانية، 
ال�سغوط النف�سية من اأخطر الظواهر التي تهدد 
حياة االإن�سان املعا�سر وماتخلفه من اآثار نف�سية 
تعقيدات احلياة  الفرد، فكلما زادت  على �سحة 

النف�سية،  لل�سغوط  االإن�سان  تعر�س  زاد  كلما 
فيها  الفرد  بتعر�س  تتميز  املعا�سرة  فاحلياة 
حتقيق  يف  واالإحباط  الف�سل  مواقف  من  للكثري 
اعتمد  ل��ق��د   ).... احل��ي��اة.  واإ���س��ب��اع  رغ��ب��ات��ه 
من  كثرية  واإح�سائيات  عينات  على  "املوؤلف" 
اخلليج اإىل املحيط �سملت جغرافيا عربية وا�سعة 
 .. املعا�سر  عاملنا  بكل  الظاهرة  نف�س  تكاد جتد 
وخل�س جهده العلمّي والبحثي ّ واملعريّف ب�)١2( 
يف  ال��دول��ة  حتكم  منها  فعالة  كتو�سيات  فقرة 
للمراهقني،  مواقع  من  وماتبثه  االإنرتنت  �سبكة 
الرت�سيح،  ب��رام��ج  با�ستخدام  امل��ق��اه��ي  اإل����زام 
االإح�سا�س  وتنمية  الذاتية  الرقابة  على  الرتكيز 
بها وغر�س املفاهيم والقيم الداعمة لها، توجيه 
قبول  قبل  والتمييز  التعقل  وجوه  اإىل  املراهقني 

كم�سدات  مهمة  نقاط  و8  امل�ستوردة  الثقافات 
واملجتمع  والطلبة،  ال�سباب،  على  للحفاظ  واقية 
برمته.. ويف الكتاب امل�سرتك بني د. عبد الكرمي 
مايح  الباري  وعبد  حممد  قا�سم  ود.اإنعام  عطا 
و�سريبة  االإل��ك��رتوين  النف�س  )علم  احل��م��داين 
التكنلوجيا( خرج هذا اجلهد لنخبة االأكادمييني 
بناء  ثقافة  يف  رائ��ع��ة  باأفكار  ق��ار  ذي  بجامعة 
منطلقات  وف��ق  وثقافيًا  �سايكولوجيًا  االإن�سان 
�سحيحة وفق الدرا�سات التي ح�سلوا عليها من 
جامعات عاملية، وعربية، وحملية، ِليقدموا ثمار 
الكتاب  مقدمة  يف  لالأجيال..  النا�سجة  االأفكار 
�س ١٣ : )اأ�سبحت عملية التحول املجتمعي بفعل 
املعلومات  وتكنلوجيا  عمومًا  احلديثة  التكنلوجيا 
النوعية  ال��ق��ف��زات  م��ن  �سل�سلة  خا�سة  ب�سفة 
احلادة، ذات الطابع املتقطع ،التي ي�سعب التنبوؤ 

بها(.
التاأمل،  ج��رف  م��ن  اأخ���ذ  التكنلوجيا  غ��ول  اإن 
وامل��و���س��وع��ات،  ب��ال��ك��ت��ب،  الب�سرية  وال���ق���راءة 
اأث��رت  التي  االأج��ي��ال  خلقت  التي  وامل�سنفات.. 
الثقافة  تعرب  بينما  واالإب���داع،  الثقافية  باحلياة 
توؤِد  اأو ب�سع كلمات مل  ال�سورة،  التكنلوجية عن 
الوافية  والنقدّية  والعلمّية،  البحثية،  املطالب 
والتي  املُعمقة  غري  ال�سطحية(  )القراءة  مبعنى 
بانتهاء  عابرة(  )ت�سلية  فقط  اجلمال  الت�سنع 
القراءة  بينما  العنكبوتية،  بال�سبكة  االرت��ب��اط 
امل��رك��زة تخلق م��الح��ًا م��اه��رًا و���س��ط االأم���واج 
يف  لت�سبح  االإنرتنت  �سبكة  )وب��رزت  املتالطمة 
مناف�س  دون  املعلوماتية  الثورة  اإجنازات  مقدمة 
يذكر، حيث ربطت تلك ال�سبكة االأفراد ببع�سهم 
البع�س يف جميع اأنحاء الدنيا، لتجعل من العامل 
هائاًل  كمًا  التقنية  تلك  حتوي  اإذ  �سغرية،  قرية 
اأول ظهور  ك��ان   ( : امل��ع��ل��وم��ات..(. ���س١٩  م��ن 
اإدم��ان  وا���س��ط��راب  االإن��رتن��ت  اإدم���ان  مل�سطلح 
ن�سراأونيل  مقالة  االإنرتنت عام ١٩٩5 م عندما 
بعنوان احلياة على �سبكة االإنرتنت والتي ن�سرت 
ثم  واإدم��ان(  �سحر  تاميز:  نيويورك  �سحيفة  يف 
حتلل  التي  املعا�سرة  الدرا�سات  ع�سرات  تلتها 
على  وال��ت��اأث��ري  املعا�سرة  والثقافة  التكنلوجيا 

االإبداع( ..

 يبدو اأن هناك �سبه 
اإجماع يوؤكده علماء 

الإنرثوبولوجيا، وفال�سفة 
الجتماع، بالرتباط 

الوثيق بني علم النف�س 
و�سلته بالإبداع؛ 

فال�ستغالت اجلمالّية 
بامليادين الإبداعية: 

الكتابة بكافة الأجنا�س 
الأدبية.. من �سعٍر، وق�سة، 

وروايٍة، اأو الأعمال 
الفنّية بتنوعها بامل�سرح، 

والت�سكيل.. وهلم جرا، 
تنطلق من النف�س املُنتجة 

للجمال، وُتخاطب النف�س، 
والعقل، والروح، والذائقة 

للمتلقي.  

و�سايكولوجية 
الإبداع 

عل��م النف���س

�سباح حم�سن كاظم
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روح املكتبة يف ال�سم 
ا�سم  على  املظّفر  اأح��م��د  ومكتبة  دار  �ست  اأ�سَّ
ال��وال��د االإع���الم���ي اأح��م��د امل��ظ��ّف��ر وال�����س��ب��ب يف 
ل�سعورها  كان  اال�سم،  لهذا  املظّفر  اختيار مروة 
امل�ستمر - ح�سب تاأكيدها - باختفاء ا�سم والدها 
معظمها  يف  َظهر  الذي  الف�سائية،  القنوات  من 
امللتقى  جل�سات  واأث��ن��اء  التلفزيونية  ب��رباجم��ه 
االإذاعي والتلفزيوين التي كان يديرها يف احتاد 
االأدباء، وت�سيف لنا: اأح�ّس�ست باأّن ا�سمه �سيبقى 
و�ستعود القنوات لتتداول هذا اال�سم مّرة اأخرى 
الغر�س  لهذا  افتتحُتها  با�سمه  مكتبة  خالل  من 
ليعي�س  اأعي�س  اأن��ا  مطلقًا..  جت��اري  الأم��ر  ولي�س 

اأحمد املظّفر واأتنف�س ليتنف�س اأحمد املظّفر. 
من راتبه ُوِلَدِت املكتبة

املكتبة  روح  زرع��ت  التي  ال�سغرية،  النبتة  هذه 
بعد  قلب مروة،  ا�ستهوت  املتنبي،  �سارع  تربة  يف 
رحيل والدها عن عاملنا، على الرغم من مت�سكها 
الكبري بكتبه ورف�سها بيعها، اال اأنَّها بداأت بجمع 
من  ح�سرا،  للمكتبة  �سته  وكرَّ التقاعدي  راتبه 
الكتب وا�ستمرار بقاء املكتبة، تقول:  اأجل توفري 
بت�سلُّم  احل��ّق  يل  اإخ��وت��ي؛  بني  من  الوحيدة  اأن��ا 
من  لي�س  اأن  واأ���س��ع��ر  التقاعدي،  وال���دي  رات��ب 
ف به، اإنَّه تعبه و�سنوات عمره التي  حّقي الّت�سرُّ
�س هذا  رُت اأن اأخ�سَّ ق�ساها يف عمل يحبُّه، فقرَّ
كتبه  اأم��ا  املكان،  لدميومة  الكتب  ل�سراء  امل��ورد 
والدتي  بها  وتهتم  حمفوظة  فهي  ال�سخ�سية 

اأو  بها  التفريط  امل�ستحيالت  راب��ع  ومن  كثريًا، 
بيعها. 

العمل الذي ي�سنع ال�سعادة 
لها  ���س��ورًا  مكتبتها  قلب  ف��وق  تعّلق  التي  م��روة 

در�ست  روح���ه،  ت�ستح�سر  ��ه��ا  وك��اأنَّ وال��ده��ا،  م��ع 
االإع�����الم، وع��م��ل��ت يف اأك���ر م��ن ق��ن��اة واإذاع����ة 
عراقية، لكن هذا العمل، مل مينعها من مزاولة 
الطريقان  واملعرفة:  الفرح  لها  يجلب  اآخر  عمل 

ُملهمي  املظّفر،  اأحمد  ��ه  اإنَّ وال��دي،  ب�سبب  كانا 
الذي  واأ�ستاذي  فيه،  والعمل  االإع��الم  لدرا�سة 
دّلني اإىل عامل الكتب، ا�ستطيع تنظيم وقتي بني 

املجالني، واأجد متعة هائلة بينهم. 
ُنعَنى باملعارف كافة

ولتنوُّع عامل الكتابة والقلم، مل تخرت مروة، �سوى 
ما متيل له يف هذا العامل العجيب، بل اأ�سّرْت على 
االإمكان،  قدر  "متاحة"  وجعلها  مكتبتها،  تنوُّع 
على  قدرتها  توؤكد  اإذ  واالأذواق،  االأعمار  جلميع 
القراءة:  ميولهم يف  وتنوع  متطلبات جيلها  فهم 
اأميل ب�سّدة اإىل الكتب االأدبية كال�سعر والرواية، 

فنون  اأح�����س��رت  تقريبا  امل��ع��رف��ة لكّنني 
كافة منذ افتتاح املكتبة لرت�سي 
اأخ��رت  ومل  ال��ق��ّراء،  ك��ل  اأذواق 
ما  اخ��رتُت  بل  اأحبها،  اأن��ا  كتبًا 

مع احلفاظ  النا�س  يعجب 
يف  ت����ك����ون  اأن  ع���ل���ى 

كتبًا  امل��ك��ت��ب��ة 
���اب  ل���ُك���تَّ

حقيقيني تنفع القّراء ال �سيما من هم يف مقتبل 
العمر.

مزار
وب��ال��ط��ب��ع، اأ���س��ب��ح��ت امل��ك��ت��ب��ة، اأ���س��ب��ه مب���زار 
املظّفر،  اأحمد  ال��راح��ل  لالإعالمي  ا�ستذكاري 
وا�سمه.  �سوره  ح��ول  واأ�سدقاءه  حمبيه،  جتمع 
كل  يف  عنه  رفاقه  اأحاديث  ت�ستذكر  التي  م��روة 
مرة  كل  يف  بالقول:  توؤكد  قربها،  يكونون  م��ّرة 
عن  جديدة  ة  ق�سّ اأع��رف  لوالدي،  �سديق  ياأتي 

واأدرك  كم كان حمّبا، حتى جمهوره وال����دي، 
ي���ت���اب���ع���ه ال�����ذي ك��ان 

ع����������رب 

اأجله  من  هنا  اإىل  يح�سر  والتلفزيون  االإذاع���ة 
يخرج  بع�سهم  ب��راجم��ه،  في�ستذكرون  ل��رمب��ا، 

مبت�سمًا و�سعيدًا والبع�س االآخر يبكي لفراقه. 
دار �سغرية لن�سر احلب 

اأن  دون  هكذا،  وحيدة  املكتبة  م��روة  ت��رتك  ومل 
ذاته،  اال�سم  حتمل  ن�سر  دار  اإىل  وبحّب  حتّولها 
هي  رحمها،  من  املطبوعة  الكتب  اأوىل  وتكون 
كتب  ع��ن  ف�ساًل  امل��ظ��ّف��ر،  اأح��م��د  ال��راح��ل  كتب 
عدنان  ال�ساعر  ومنهم  عراقيني  لُكتَّاب  اأخ��رى 
الف�سلي. مروة التي توؤكد اأنَّ عمر املكتبة �سغري 
االأدبية،  املعار�س  اأروقة  داخل  العي�س  على  جّدًا 
جعلها تفّكر بالتربع بالكتب بنحو م�ستمر لريا�س 
وللمهرجانات  دوره���م،  يف  ولالأيتام  االأط��ف��ال، 
"اأنا  مبادرة  مثل  �سباب  متطوعون  يقيمها  التي 
ع�سرات  ت��وزي��ع  ع��ن  ف�ساًل  اأقراأ"  اأن���ا  ع��راق��ي 
وخليم  اكتوبر  ث���ورة  ملتظاهري  جم��ان��ًا  الكتب 
يف  امل�ساركة  ت�ستطيع  ال  املكتبة  لعّل  املعت�سمني: 
ي�سبح  حتى  ال�سخمة،  املعار�س 
قادرة  لكّني  اأكرب،  ر�سيدها 
املحافل  يف  اإ�سراكها  على 
ما  اأكر  وهذا  الطوعية، 

اأحبُّه.
العراق الذي 

يقراأ احلياة 
م�������روة ����س���ع���ي���دة ب���وج���وده���ا 
املتنبي  ����س���ارع  اأزق�����ة  داخ����ل 
واأي��دي  الكتب،  اأوراق  وروائ��ح 
وتوؤكد  والقراء،  املت�سفحني 
�سعب  ه��م  ال��ع��راق��ي��ني  اأنَّ 
وال��ق��راءة،  احل��ي��اة  يع�سق 
رغ��م ك��ّل م��ا م��ّر ب��ه، اإال 
تختم  يقراأ،  زال  ما  اأّن��ه 
ذهبت  اأي��ن��م��ا  ب��ال��ق��ول: 
للكتاب،  معر�سًا  �ستجد 
واجلامعات  ال�����س��وارع  يف 
وح��ت��ى ���س��اح��ات ال��ت��ظ��اه��ر، 
املتنبي،  داخل  اأكون  حينما  اأهلي  بني  اأينَّ  اأ�سعر 
الدعم  يل  يقّدمون  املكتبات  اأ�سحاب  وجميع 

واحلب.

عجنت روحها الوردية يف �سارع الكتب، م�ستلهمة من ذكرى والدها 
الراحل احمد املظّفر حّبًا اأزليًا لعامل الكتب، فربطت خيوط املعرفة 
بقلب اأبيها، داخل مكتبة حملت ا�سمه و�سط �سارع املتنبي، مروة التي 
�سنعت املكتبة باإدارتها رغم عملها يف املجال الإعالمي،  تنجح بر�سم 

ا�سم جميل ملكتبة حديثة الولدة وتوؤكد للجميع، اأنَّها "خري خلف خلري 
�سلف". 

 

�ست مكتبة لتخليد ا�سم والدي مروة املظّفر: اأ�سَّ
الراحل اأحمد املظّفر

اآية من�سور 
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وق��رى  تلعفر  يف  اأخ���رى  مقامات  وللخ�سر 
املو�سل ويف دير مار بهنام .

الفتيات  ت��رت��دي  الربيع  واأث��ن��اء  ال��دي��ر  يف 
امللّونة  مناديلهن  وير�سلن  مالب�سهن  اأجمل 
يف الهواء لتعّلق يف م�سمار موجود يف نهاية 
الزواج  القدي�س جرجي�س طمعا يف  ح�سان 

اأو االإجناب.
 يف لقاء النهرين

يعتقد الكثري اأّن لقاء نهري دجلة والفرات يف 

كرمة علي عند بدء )�سط العرب( ي�ستوجب 
ال�سالم  عليه  )اخل�سر(  بتواجد  االحتفال 
هناك يف مو�سم الربيع، ومثلما تكون �سجرة 
ال�سعبي بتواجد  القريبة يبداأ االحتفال  اآدم 
والدعاء  هناك  امل��اء  على  ال�سائر  اخل�سر 
منه بال�سفاء وحتقيق االأماين التي يتوق لها 

ال�ساب والفتاة واالأم الوالهة واحلبيبة.
 

عتبة الباب
معتقدات واآراء

ينقلنا الفكر ال�سعبي  ب�ساأن عتبة الباب اإىل 
منطلقات متعّددة يف كل اأر�س ومكان:

كان �سكان روما يعتقدون يف القرن ١6 قبل 
امليالد اأن االإله بانو�س يراقب عتبات الدور، 
لذلك كانوا يخ�سون الوقوف على عتبة الدار 

اأو اجللو�س عندها!
ال  ال�سالفة  ال�����س��ن��وات  يف  ج��دات��ن��ا  وك��ان��ت 
على  باجللو�س  ال�سبية  اأو  لل�سبي  ي�سمحن 
عنها،  باالبتعاد  ي�سرخن  ب��ل  ال���دار  عتبة 
ال�سر ومينع  العتبة يجلب  الأّن اجللو�س على 

الرزق .
وكان حمرما عند ال�سعوب الهندية القدمية 
ويف  ال���دار،  عتبة  عند  اجللو�س  فيجي  ويف 
املغرب واأرمينيا ورو�سيا القي�سرية يعتقدون 
اأّن اجلن ت�سكن العتبة، لذلك فهم يحملون 
لئال  ال��زف��اف  دار  و�سولها  عند  ال��ع��رو���س 

ت�ساب مبكروه واإمعانا يف حّبها!

معتقدات واأخرى
حمّدد  بتف�سري  ال�سعبي  املعتقد  يرتبط  ال 
اأو  دي��ن��ي��ة  ���س��ع��رية  اأح��ي��ان��ًا م��ن  اأت���ى  واأن 
ف��ول��ك��ل��وري��ة، ف��ق��د ب���ات وا���س��ح��ا ل���دى كل 
حديثا  املبنية  اجلديدة  الدار  اأن  ال�سعوب 
حتتاج اإىل وليمة يدعى لها االأهل واالأقرباء 
واأن  املعرفة،  وت�سديد  للتعارف  واجل��ريان 
الت�ساوؤم  يوجب  االم��ر  بهذا  القيام  ع��دم 

الذي ال يريده اأحد.
وم���ن ت��ق��ال��ي��د ال��ب��ن��اء اجل��دي��د ع��ن��د �سق 
وت��وزي��ع بع�سها  اأ���س��ح��ي��ة  االأ���س��ا���س ذب���ح 
لل�سرور  دفعا  البناء  عمال  على  كّلها  اأو 

ح�سب   ... للعائلة!  اأخ��رى  وذب��ح  واحل�سد 
ن الفرد. متكُّ

االأم  ال��دار  تدخل  اأن  البناء  تقاليد  وم��ن 
الكبرية قبل غريها برجلها اليمنى وقراءة 
بع�س االآيات املباركة، قبل دخول االآخرين.

ومن عادات البناء اأن يو�سع القراآن الكرمي 
مع  املطبخ  اأو  االأوىل  الغرفة  يف )رازون��ة( 
�سكني قبل ليلة التحول اإىل الدار اجلديدة.

وكّل هذه الت�سرفات هي اإعالن لفرح ودفع 
ل�سر، ولكل �سعب عاداته وتقاليده يف هذا 
يتعّدى االحتفال باحلدث  الذي ال  ال�سدد 

والوقاية من احل�سد وال�سرور.

العدد )اأربعون(
كتابه  يف  ال��ف��ّت��ال  ع��ل��ي  االأ����س���ت���اذ  ع��ق��د 
ف�سال  ال�سعبي(  ت��راث��ن��ا  يف  )ال��ت��وا���س��ل 
ج��اء يف  اأرب��ع��ني، ومم��ا  العدد  طريفا عن 

ق�سم املعتقدات قوله �س٣١٤ وما بعدها:
اإذا باع اللحم  اأّن الق�ساب   ١ - يعتقدون 
)نغل(،  فهو  باإخال�س  يوما  اأربعني  م��دة 
لقناعتهم اأن الق�سابني ال بد اأن يغ�سوا يف 

مهنتهم.
2 - ويعتقدون اأّن الذي يغتاب النا�س حب�س 

زيارته اأربعني يوما.
ما  )على  كربالء  يف  االعتقاد  و�ساد   -  ٣  
مدة  البعري  حل��م  اأك��ل  اأن  للفّتال(  يبدو 

اأربعني يوما يعّد ثوابا اأو هو )م�ستحب(.
احلاج  �سيخهم  اأن  البكتا�سية  يعتقد   -  ٤  
بكتا�س اعتزل العامل اأربعني يوما واأقام يف 
املنورة  واملدينة  واجلليل  والنجف  دم�سق 

اأربعني يوما.
5 - ويعتقدون اأن الثلج ي�سقط يف اجلزيرة 

العربية مّرة كّل اأربعني �سنة!
وه���ن���اك م��ع��ت��ق��دات ط��ري��ف��ة اأخ�����رى عن 
من  و���س��واه  الفتال  ذكرها  اأرب��ع��ني  الرقم 
قد  ذلك  كل  يف  ولعلنا  الفولكلور،  دار�سي 
ال�سعوب  معتقدات  من  �ستى  مبناٍح  طفنا 
وع��ادات��ه��م هنا وه��ن��اك.. ويف ك��ّل اأر���س، 
ملا  والكثري  الكثري  اإىل  يحتاج  وامل��و���س��وع 

يت�سّمنه من طرائف العادات واملعتقدات.

�سمعة بطولك
الكرخيات  ال�سبايا  ت��رّدده��ا  اأن�سودة  هي 
عن زيارتهن مغرب اخلمي�س مرقد الزاهد 
العجمي(  حممد  ب��ن  عي�سى  ب��ن  )حبيب 
حملة  جنوب  يف   املقام  ال�سغري  وم�سجده 

ال�سيخ ب�سار بالكرخ.
يقول مطلع االأن�سودة:

  جينا نزورك يا حبيب العجمي
 �سمعة اأبطولك يا حبيب العجمي

التي  احل��ن��اء  قطع  م��ع  االأن�����س��ودة  وت�ستمر 
ال�سغرية  وال�سموع  اجلامع  باب  بها  يدهن 
حلم  حتّقق  ف��اإذا  املدخل،  عند  تو�سع  التي 
ال�سابع  اليوم  يف  جاءت  وتزوجت،  ال�سبية 
ب�سمعة طويلة )كما هي االأن�سودة( ا�سرتتها 
اأ�سفر  لونها  ويكون  ال�سورجة  منطقة  من 
اإيذانا  املبارك  ال�سريح  يف  فت�سعلها  فاقعا، 
العجمي  حبيب  ه��دى  اأن  بعد  النذر  بوفاء 

زوجها للبناء بها.

�سموع خ�سر اليا�س
م�����س��اء اخل��م��ي�����س اأي�����س��ًا ت��ط��ل��ق االأم��ه��ات 
على  املرّكبة  ال�سغرية  ال�سموع  والفتيات 
�سفائح خ�سبية اأو على كرب النخيل يف نهر 
الكرخ  يف  اخل�سر  مقام  يجاور  الذي  دجلة 
الطالئع  �ساحة  مقابل  اجلعيفر  حملة  عند 
اإىل  بالتوق  ة  اخلا�سّ اأمانيهن  يتمنني  وهن 
حتقيق  �سيء اأو اأمنية، فاإذا حتّققت االأمنية 

كان االحتفال كبريا يف نف�س املكان.

�سعبية من كّل اأر�س
معتقدات

 با�سم عبد احلميد حمودي
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#ص����ن����ع_ف����ي_ال����ع����راق

مل يتوقف العقل العراقي عن الإبداع والعمل املتوا�سل من اأجل ا�ستنباط 
احللول الناجعة للم�سكالت القت�سادية وال�سناعية وال�سحية، اإذ ما زالت 
من�ساآت وزارة ال�سناعة واملعادن تقّدم املبادرات خلدمة كثري من القطاعات 

املختلفة لتعزيز القدرة القت�سادية والإنتاجية، ل �سيما يف الظروف ال�سعبة 
التي مير بها العراق والعامل من جراء جائحة كورونا.

بعقول وجهود عراقية

تنجز غرف تعفري 
ال�سناعة

وتكمل م�سروع الفتحة املالحية 
وتزيد غلَّة البطاطا 

فكرة الطائي

 

وميلوؤين الفرح واأ�سعر بالغبطة كلما �سمعت خربًا 
التقدم  عجلة  حركة  عن  تنبئ  التي  االأخبار  من 
اأن  يعّزز قناعتي يف  الذي  االأمر  االإمام وهو  اإىل 
خدمة  اأج��ل  من  الزمن  ي�سابقون  العراق  اأبناء 
اأ�سمائهم املبدعة يف �سجل  بلدهم العزيز وحفر 

التَّميُّز التاريخي.
وكيل وزارة ال�سناعة واملعادن ل�سوؤون التخطيط 
االأزمة  خللية  اجتماعًا  تراأ�س  النعيمي  معت�سم 

املديرين  ال�����س��ادة  م��ن  ع��دد  بح�سور  امل��رك��زي��ة 
وال�سركات  ال����وزارة  م��رك��ز  دوائ���ر  يف  ال��ع��ام��ني 
لدميومة  املتاحة  االمكانيات  لبحث  لها  التابعة 
وامل�ستلزمات  للمواد  واالإنتاج  الت�سنيع  عمليات 

الطبية والوقائي�ة.
بني  ال�سناعي  التكامل  حتقيق  ���س��رورة  واأك�����د 
�سركات الوزارة املنتجة ملواد وم�ستلزمات الوقاية 
من وباء كورونا واعتماد املوا�سفات املطلوبة من 

جهود  ت�سافر  اإىل  داع��ي��ًا  امل�ستفيدة،  اجلهات 
حاجة  تلبية  اأج��ل  من  املعنية  ال���وزارة  �سركات 
خمتلف  من  واملحافظات  احلكومية  املوؤ�ّس�سات 
هذا  ملجابهة  وال��وق��ائ��ي��ة  الطبية  امل�ستلزمات 

الوب�اء.
واأوع�ز اإىل ال�سركة العامة لل�سناعات الكهربائية 
اإىل  تعفري  غرفة   )500( بتجهيز  واالألكرتونية 
دوائ���ر  ب��ني  لتوزيعها  ال��دي��ن  ���س��الح  حم��اف��ظ��ة 

وزارات  حاجة  بتاأمني  واال���س��ت��م��رار  املحافظة 
وغرف  واملطّهرات  املعّقمات  من  الدولة  ودوائ��ر 

التعفري والكّمامات. 
ويف ال�����س��ي��اق ذات����ه ج��ّه�����زت ال�����س��رك��ة ال��ع��ام��ة 
من  ع��ددًا  واالألكرتونية  الكهربائية  لل�سناعات 
�����س��ات ال��دول��ة وال��ق��ط��اع اخلا�س  دوائ���ر وم��وؤ���سّ
ال�سروط  وفق  االأ�سخا�س  وتعقيم  تعفري  بغرف 

واملوا�سفات املطلوب�ة.

وقال مدير عام ال�سركة املهند�س �سفي�ان ف�وزي 
عمليات  قيادة  جّهزت  ال�سركة  اإّن  اجلب�وري: 
بغرفة  واملن�ساآت  ال�سخ�سيات  وحماية  ب��غ��داد 
تعفري واحدة لكل منهما، كما جّهزت �سركة اآ�سيا 
�سيل ب� )١٤( غرف�ة و )١0( غ�رف اإىل م�ست�سفى 

احلجر ال�سحي، موؤكدًا اأّن ال�سركة كانت �سّباقة 
ال�سحية  املعايري  وف��ق  الغرف  ه��ذه  ت�سنيع  يف 
اأجل  من  والفنيني  املهند�سني  ذاتية من  وبجهود 

امل�ساهمة الفاعلة يف مواجهة وباء كورون�ا.
والتقى اجلبوري وفدًا من وزارة اخلارجية لبحث 
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وتعقيم  تعفري  بغرف  االأخ���رية  جتهيز  اإمكانية 
االأ�سخا�س التي يتّم ت�سنيعها حاليًا يف ال�سركة، 
الفتًا اإىل اأّن الوفد ِاّطلع ميدانيًا على ور�سة اإنتاج 
ال�سديد  اإعجابه  واأب��دى  التعفري  غرف  وت�سنيع 
يبذلها  التي  املتميزة  واجلهود  االإنتاج  مب�ستوى 
الكادر الفني والهند�سي يف الور�سة لدعم قطاع 

ال�سّحة وقطاعات الدولة االأخ�رى.
و�سّنعت  العام�ة  ال�����زوراء  �سرك�ة  �سّممت  كما 
غرف�ة تعقي�م االأ�سخ�ا�س بجه�ود ذاتي�ة واأهدته�ا 
م�����س��ت�����س��ف�����ى  اإىل 
الع�ام  الزعفراني�ة 
ت��ن��ف��ي��ذا ل��ت��و���س��ي��ات 
خ���ل���ي���ت���ي االأزم���������ة 
والعلمية  امل��رك��زي��ة 
بتاأمني  ال�����وزارة  يف 
الوقاية  م�ستلزمات 
كورونا  ف��ريو���س  م��ن 

ومنع انت�س�اره.
امل��ه��ن��د���س  وق�������ال   
ه��������ادي ع����ل����ي ط��ه 
ال�سركة:  عام  مدير 
االإم��ك��ان��ي��ات  نتلك 
والت�سنيعية  الفنية 
املرتاكمة  واخلربات 
الإن����ت����اج وت�����س��ن��ي��ع 
خم��ت��ل��ف االأج���ه���زة 
املعمول  باملوا�سفات 
بها يف وزارة ال�سحة 
ول���������دى ���س��رك��ت��ن��ا 
الكامل  اال���س��ت��ع��داد 
اأزم��ة  تخطي  اأج��ل  من  ال�سحي  القطاع  لدعم 
هيكل  م��ن  تتكّون  الغرفة  اأّن  مو�سحًا  ال��وب��اء، 
بعر�س )١00( �سم وطول )١20( �سم وبارتفاع 
ال��ن��وزالت  م��ن  ع���دد  فيها  ت��ت��وّزع  ���س��م   )2٣0(
التعقيم  غرفة  يف  ال�سخ�س  حول  )البخاخات( 
ب�سكل  التعقيم  حم��ل��ول  ت��وزي��ع  ي�سمن  ب�سكل 
من  التعقيم  م��ادة  ب�سخ  تعمل  واأّنها  متجان�س، 
طريق  عن  لرتًا   )١20( �سعته  بال�ستيكي  خزان 
م�سّخة كهربائية اإىل البخاخات التي تعمل على 
بفعل  رذاذ  اإىل  التعقيم  حملول  �سائل  حتويل 

يف  متح�ّس�س  وج��ود  اإىل  الف��ت��ًا  امل�سخة،  �سغط 
بالعمل  امل�سّخة  اإىل  اإ�سارة  الغرفة يعطي  مدخل 
عند دخول ال�سخ�س اإىل غرفة التعقيم وت�ستمر 
بالعمل ملدة )١0 - ١5( ثانية تلقائيًا، وباالإمكان 
ال�سركة  حر�س  موؤكدًا  التعقيم،  بزمن  التحكم 
خليتي  م��ن  ال�����س��ادرة  التوجيهات  تنفيذ  على 
االأزمة امل�سّكلة يف الوزارة واإجناز جميع االأعمال 
اأح��دث  وف��ق  عالية  وك��ف��اءة  ب��دّق��ة  بها  املكّلفة 

املوا�سفات العاملي�ة.
جتربة جديدة يف زراعة البطاطا

العاّم�ة  ال�سرك�ة  باجتاه  االأوىل  خطوتي  كانت 
لل�سناع�ات التعديني�ة حيث جت�ري هذه ال�سركة 
با�ستخ�دام  البطاط�ا  لزراع�ة  عملي�ة  جترب�ة 
اإنتاجه�ا م�ن �سم�اد العنا�س�ر ال�سغ�رى ال�سائ�ل، 
من  يل  ب��ّد  ال  ك��ان  ال�سحفي  الف�سول  وبحكم 
مدير  ال�سيد  من  التجربة  هذه  عن  اال�ستف�سار 
التعدينية  لل�سناعات  ال��ع��ام��ة  ال�����س��رك��ة  ع���ام 
املهند�س راف�د عب�د اجللي�ل جب�ار الذي حدثني 
بقوله: اأجرت �سعبة الزراعة يف معاونية م�سانع 
لزراعة  عملية  جتربة  لل�سركة  التابعة  �سينا  ابن 
ال�سغرى  العنا�سر  �سماد  با�ستخدام  البطاطا 
مبينًا  املعاونية،  م�سانع  اأحد  يف  املنتج  ال�سائل 
التابعة  االأرا�سي  اأجريت يف  العملية  التجربة  اأنَّ 
مل�سانع ابن �سينا يف م�ساحة قدرها )5( دوان�م 
زادْت  اإذ  وامل�سّجع،  الباهر  بالنجاح  تكّللْت  وقد 
ن�سبة الغلَّة الزراعية الإنتاج البطاطا من )٣0 – 
٤0( % ما يثبت فاعلية �سماد العنا�سر ال�سغرى 
ملعاونية  التابع  االأ�سمدة  م�سنع  يف  ينتج  ال��ذي 

م�سانع ابن �سينا".
م�سروع الفتحة املالحية

ال�سيد  اأعلن  العراقي  العقل  اإبداعات  �سياق  ويف 
املهند�س  العامة  ماجد  اب��ن  �سركة  ع��ام  مدير 
اإكمال م�سروع ن�سب  حي�در طاه�ر جا�س�م قرب 
الفتحة املالحية جل�سر ال�سهيد كنعان )التنوم�ة 

�سابق�ًا( على �سط العرب يف حمافظة الب�سرة.
عملها  يف  م�ستمرة  ال�سركة  مالكات  اأّن  واأك�����د 
وافتتاح  امل�����س��روع  م��ن  تبّقى  م��ا  اإجن���از  لغر�س 
اأجل  من  الراهنة  الظروف  رغم  قريبًا  اجل�سر 
خدمة اأبناء الب�سرة ال �سيما اأهايل �سط العرب، 
م�سيدًا بجهود مالك موقع اجل�سر من املهند�سني 

الو�سول  يف  الكبري  الف�سل  لهم  الذين  والفنيني 
اإىل امل��راح��ل االأخ����رية م��ن امل�����س��روع واإجن����ازه 

بالكامل قريب�ًا.
ال�سمنت والنورة

عدن�ان  املهند�س  باجتاه  الثالثة  خطوتي  كانت 
لل�سمنت  ال��ع��ام��ة  ال�سركة  ع��ام  م��دي��ر  الغن�ام 
العراقية الذي حّدثنا عن ا�ستمرار معمل النورة 
التابع لل�سركة الواقع يف حمافظة كربالء املقد�سة 
باالإنتاج والت�سويق لتلبية حاجة ال�سوق املحلية ال 
�سيما �سركة االحتاد من منتج النورة الذي يدخل 
كعامل م�ساعد يف اإنتاج مادة ال�سّكر حمليًا لدعم 

البطاقة التمويني�ة.
لتلبية  عمل  خطة  اأع��دت  ال�سركة  "اأّن  واأو���س��ح 
مادتي  اأ�سعار  على  واحلفاظ  ال�سوق  احتياجات 
من  عدد  يف  العمل  با�ستئناف  والنورة  ال�سمنت 
املعامل وطرح هذه املنتجات اإىل االأ�سواق املحلية، 
وخلية  االأمنية  اجلهات  مع  التن�سيق  مت  م�سيفًا: 
معامل  فيها  توجد  التي  املحافظات  يف  االأزم���ة 
ال�سركة لغر�س ا�ستثنائها من اإجراءات احلظر، 
معمل  يف  العاملني  جهود  الوقت  ذات  يف  مثّمنًا 
ا�ستوؤنف  التي  االأخ��رى  ال�سركة  ومعامل  النورة 
رغم  بالعمل  وا�ستمرارهم  فيها  واالإنتاج  العمل 
حتديات الو�سع ال�سحي الراهن وظروف حظر 

التجوال املف�رو�س.
م�ن جانب�ه بنّي معاون مدير عام ال�سركة ملعاونية 
ال�سمنت اجلنوبية املهند�س حمم�د ح�س�ن ناج�ي 
ل�سيانة  ال�سركة  خطة  �سمن  تعمل  املعاونية  اأّن 
وتاأهيلها  واالإنتاج  بالعمل  با�سرت  التي  املعامل 
املالكات  ووج��ود  احلظر  فرتة  با�ستغالل  وذل��ك 
اخلطوط  جاهزية  الإدام���ة  والهند�سية  الفنية 
للعملية  املخطط  حتقيق  وموا�سلة  االإنتاجية 
املتوقعة  الكبرية  للطلبات  واال�ستعداد  االإنتاجية 

بعد انتهاء احلظ�ر.
وبنّي مدير معمل النورة ال�سيد ري�سان من�س�ور اأّن 
الذي  العراق  الوحيد يف  املعمل  النورة هو  معمل 
العمل فيه منذ ظهور جائحة كورونا،  يتوقف  مل 
منت�سب   )٤00( ال��ب��ال��غ  م��الك��ه  بكامل  ويعمل 
االإنتاجية  العملية  دميومة  ل�سمان  انقطاع  دون 
العراقي  امل��واط��ن  دع��م  يف  الفاعلة  وامل�ساهمة 

وتعزيز االقت�ساد الوطن�ي.

د.ح�سن عبد را�سي

رازونة
الدراما واأزماتها

االجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  يف  ُت��ث��ار  رم�سان  ك��ل 
اأو برنامج هناك،  اأو اأكر �سببها م�سل�سل هنا  �سجة 
على  اعرتا�س  عن  ناجمة  ال�سجة  تكون  ما  وغالبًا 
للق�سايا  معاجلته  طريقة  اأو  امل�سل�سل  ذلك  م�سمون 
االجتماعية، اأو رمبا للمبالغات التي تعتمدها املقاربة 
الدرامية للواقع بحيث يبدو واقعًا مزيفًا اأو بعيدًا عن 

احلقيقة التاريخية.
العراقي، بل  امل�سهد  لي�س مق�سورًا على  االأمر  وهذا 
هي ق�سية عامة مل ت�سلم منها �سرديات درامية كربى 
م�سرية اأو �سورية اأو تركية، ومع ذلك فاإن ما يعنينا 
هنا هو ما يجري يف بلدنا، ويحق لنا نحن املتابعني 
االأعمال  وهل  رم�سانية؟  دراما  لدينا  هل  ن�ساأل:  اأن 
التي ُتقدم هنا وهناك ترقى اإىل ما تقدمه املوؤ�س�سات 
وهل  و�سديقة؟  �سقيقة  دول  يف  واالإعالمية  الفنية 
االجتماعي  الطابع  ذات  االعرتا�سات  نعد  اأن  ميكن 
كتلك التي وجهت مل�سل�سل "اأحالم ال�سنني" �سببًا يف 
تاأخر االنتاج الدرامي العراقي؟ اأم اأن ال�سبب داخلي 
اجلبان  مالها  براأ�س  املوؤ�س�سات  اأن  به  واأعني  اأكر، 
"�سوقه  الأن  املجال  ه��ذا  يف  املغامرة  على  جت��روؤ  ال 
ط��وال  ننجح  مل  العراقيني  نحن  والأن��ن��ا  كا�سدة"، 
الدرامي  اإنتاجنا  ت�سويق  يف  االأخرية  االأربعة  العقود 
جلمهور  ت�سويقه  عن  ناهيك  نف�سه،  جمهورنا  اإىل 
خمتلف، عربي اأو اأجنبي، رغم اإننا جنحنا اأخريًا يف 
ت�سويق الغناء �سمن ما ي�سمى مبوجة الغناء احلديث، 
ومل نعد بحاجة اإىل "�سفري غناء عراقي" واحد كما 
الغزايل  ناظم  ال�سفراء  مع  املا�سي  يف  احلال  كانت 
و�سعدون جابر وكاظم ال�ساهر على اختالف املراحل 

الزمنية!
نعم لدينا اأزمة اإنتاج درامي، علينا اأن نعرتف بهذا، 

وهنا  الن�س،  اأزم��ة  اأول��ه��ا  ع��دة؛  اأ�سباب  وللم�سكلة 
�سيناريو،  كتاب  وال  ن�سو�س  توجد  ال  اأن��ه  اأعني  ال 
الواقع  تقارب  ن�سو�س  توجد  ال  اأن��ه  هنا  االأزم��ة  بل 
الواقع  اأن  وُت�سعره  املواطن  يقبله  اأن  على نحو ميكن 
م�سكالٍت  ويناق�س  يعي�سه،  قريب مما  هنا  املعرو�س 
مثاًل،  الثمانينيات  درام���ا  درج��ت  كما  ال  تخ�سه، 
ال�سلطة  كتابوهات  قاهر  بع�سها  -الأ���س��ب��اب  التي 
تقريبا،  املريخ  كوكب  ق�سايا  تناق�س  كانت  الكثرية- 
ففي الوقت الذي كانت احلرب تطحن البلد وميوت 
حياة  عن  تتحدث  الدراما  كانت  �سبابه،  خرية  فيها 
جتري يف عامل هادئ ال اأثر للحرب فيه، وعن ق�سايا 
اآنذاك نوعا من  العراقيني  لل�سواد االأعظم من  تبدو 
الرتف، وقد ي�سفها املتابع احل�سيف باأنها حديث يف 

العر�سي من االأ�سياء دون اجلوهري.
وقد يبدو الهاج�س التجاري �سببًا وجيها، فاملنتجون 
لن  اأعمال  اإنتاج  يف  اأموالهم  يبددوا  الأن  يريدون  ال 
عن  ناهيك  املرجو،  الربح  منها  يتحقق  ولن  ُت�سّوق، 
يكن  مل  ط��وال  �سنوات  مرت  فقد  االأمني،  الهاج�س 

فيها تاأمني "موقع ت�سوير خارجي" اأمرًا ي�سريًا.
ف�ساًل عن اأخذ املعطيات التي ذكرناها يف احل�سبان، 
والتهيوؤ  ال���درام���ي،  االإن���ت���اج  م��راج��ع��ة خ��ط��ط  ف���اإن 
قد  اجل���اري  رم�سان  انتهاء  ف��ور  املقبل  لرم�سان 

يكونان مقدمتني خلطى ناجحة يف هذا ال�سبيل.

يف الوقت الذي كانت احلرب تطحن البلد 
وميوت فيها خرية �سبابه، كانت الدراما 

تتحدث عن حياة جتري يف عامل هادئ ل اأثر 
للحرب فيه، وعن ق�سايا تبدو لل�سواد الأعظم 

من العراقيني اآنذاك نوعا من الرتف.
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ماليني   ٣ العامل  فقد  �سهرين  خالل  يف 
م��واط��ن م��ن ���س��ك��ان االأر�����س ب���داء مل 

���س��ارت  ل���ذا  ل���ه،  دواًء  ب��ع��د  ي��ج��دوا 
ال��وق��اي��ة ه��ي احل���ل االأم��ث��ل لتوخي 

انت�سار املر�س قبل معرفة دوائه.
جودة  حت�سنت  ذلك  من  وبالرغم 

ال��ع��امل  يف  م��دي��ن��ة   ٣٣٧ يف  ال��ه��واء 
االإن�سان  بقاء  ب�سبب   %١2 من  باأكر 

و�سائل  ا���س��ت��خ��دام  وع���دم  منزله  يف 
النقل، فو�سائل النقل م�سوؤولة عن %2٣ 

االأر���س  الهواء.  يف  املنبعث  الكاربون  من 
امل��ارة  من  خلت  لندن  و���س��وارع  موؤقتًا،  تنف�ست 
اأمنت  التي  الغزالن  قطعان  من  تخُل  مل  لكنها 
قوافل  ع��ادت  ال��ب��ريو  �سواطئ  ويف  الب�سر،  م��ن 
باري�س  ومقاهي  املهاجرة،  الطيور  من  ب��االآالف 
التي متتلىء اأر�سفتها خلت من الب�سر وا�ستقبلت 
الفن  مدينة  البندقية  ويف  البط.  من  قطعانًا 
املاء  يف  لتظهر  االأ�سماك  ع��ادت  والرومان�سية 
اأن غابت منذ قرن.  بعد  الدالفني مترح  وعادت 
ويف نيودلهي جتولت القردة يف ال�سوارع وتعجبت 
يعدون  البيئة  خرباء  اأحد.  من  م�سايقتها  لعدم 
النقل  و�سائط  خف�س  كيفية  عن  درا�سات  االآن 
الذي جعل  الكورونا  الحقًا لال�ستفادة من در�س 
االأر�س اأخريًا تتنف�س بعد اأن علق االإن�سان داخل 

جدران منزله. 
احلظر هو احلل

�سارع العديد من الدول اإىل اإعالن حظر التجوال 

الكلي واملوؤقت كنوع من اأنواع الوقاية وخوفًا من 
اأن  بعد  وال�سيما  كبرية،  ب�سرعة  املر�س  تف�سي 
امل�سابني  عدد  بت�سخم  اإيطاليا  فاجعة  اأعلنت 
بوجود ١٧١  لها  اإعالن  اأول  اأ�سبوعني من  خالل 
حالة م�سابة بكورونا، وبعد اأ�سبوعني و�سل عدد 
وفقدت  م�ساب   ١٧000 اإىل  بكورونا  امل�سابني 
باملر�س. جتربة  االأ�سبوعني ٣000 متوفى  خالل 
احلظر  اإع���الن  على  احلكومات  حّثت  اإيطاليا 
اإىل بلدانها ليتمكنوا من حجر  واإعادة جالياتها 
اأنف�سهم داخل منازلهم واالن�سمام لعوائلهم، اإذ 
وماذا  احلظر  مدة  معرفة  احل�سبان  يف  يكن  مل 
بلدان  امتنعت  ذل��ك  م��ن  ب��ال��رغ��م  �سيح�سل. 
اأنها  واأعلنت  التجوال  حظر  من  كبرية  اأوروبية 
ملواجهة  منهجًا  القطيع  �سيا�سة  اتخاذ  تف�سل 
مناعة،  يكت�سبون  عّلهم  مفتوح  ب�سدر  كورورنا 
اجلامعات  فاأغلقت  حني  بعد  تراجعوا  اأنهم  اإال 
واملدار�س اأبوابها ومنعت التجمعات الكبرية ومت 

اتخاذ منهج العمل من املنزل بدياًل بعد اأن تف�سى 
املر�س ب�سورة �سريعة ومل يتمكنوا من مواجهته.

عودة الأبناء
اإمكانياتها  م��دى  ع��ن  وب��ع��ي��دًا  ال����دول،  غالبية 
جتهيز  عن  اأعلنت  بال�سعب،  حكوماتها  واهتمام 
االأوطان  اأح�سان  اإىل  مواطنيها  لعودة  طائرات 
منازلهم  داخ��ل  امل��ر���س  مواجهة  لهم  لتت�سنى 
�سواء  اجلاليات  جميع  عائالتهم،  اأف���راد  وب��ني 
اإال  اأوطانها  اأدراج  اإىل  عادت  الغنية  اأو  الفقرية 
اأن  م�سكلة  واجهتهم  اإذ  فل�سطني،  اأر���س  اأبناء 
ومل  فقط  لالإ�سرائيلني  خ�س�ست  ال��ط��ائ��رات 
ي�سعوا بح�سبانهم عرب ٤8. ويف الطرف االآخر 
مل تزود احلكومة العربية يف فل�سطني مواطنيها 
يعرتف  ومل  االع���رتاف  قيد  كونها  �سفر  بجواز 
بعد، فظهرت فديوهات من  الدويل  املجتمع  بها 
وينا�سدون   ٤8 عرب  بها  ينادي  املعمورة  اأ�سقاع 
ال�سعوب عن م�سريهم اإذ علقوا يف اأوطان لي�ست 

كوكب الأر�س هو امل�ستفيد الأول من اأزمة جائحة كورنا التي اأطلت علينا يف مقتبل عام 
2020، اإذ اأن احلظر املنزيل الذي قامت به اأغلب �سعوب الأر�س اأدى اإىل الرتاجع القت�سادي 

وتوقف اأغلب املعامل وال�سيارات والقطارات وطائرات النقل وخلو الأماكن العامة وال�سوارع 
من الإن�سان اأدى اإىل تراجع التلوث البيئي وعودة احليتان والأ�سماك قرب ال�سواطئ 

وال�سواحل التي غادرتها منذ عقود ب�سبب الب�سر،

 

احلظر ..
نقم��ة  اأم  نعم��ة 

 ريا عا�سي

انخفا�س درجات احلرارة وانغالق ثقب االأوزون 
تهديدًا  ي�سكل  كان  ال��ذي  اجلنوبي  القطب  فوق 
عام  مقتبل  يف  العلماء  اأغلب  اإليه  اأ�سار  حقيقيًا 
2020 اإذ كان من املتوقع اأن ترتفع درجة حرارة 

االأر�س مبعدل درجة ون�سف نهاية هذا القرن.

لكل داء دواء

يف الثالث ع�سر من اآذار 2020 توقفت احلياة يف 
اأغلب املدن ال�سينية التي تعد اأعلى ن�سبة كثافة 
ال�سعب  هو  العامل  يف  �سعب  فاأكرب   ، العامل  يف 
مليون  واأربعمئة  مليارًا  تعداده   يبلغ  اإذ  ال�سيني 

�سبعة  بلغ  العامل  �سكان  عدد  اأن  حني  يف  ن�سمة، 
ي�سكل  اإذًا  ن�سمة.  مليون  وخم�سمئة  م��ل��ي��ارات 
 ، ال�سكان  من  االأر�سية  الكرة  �سبع  ال�سينيون 
وهذا ال�سبع اأغلبه م�ساب بفايرو�س كورونا الذي 

مل يجد له العلماء عالجًا حتى حلظتنا هذه.
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اأو  تنا�سدهم  اأوطان  عندهم  توجد  وال  اأوطانهم 
تدعوهم.

كلكم راٍع وكلكم م�سوؤول عن رعيته
اآراء  ملعرفة  ال�سبكة"  "جملة  م��ن  حم��اول��ة  يف 
النا�س  ب�سوؤال  قمنا  التجوال،  النا�س حول حظر 
عن طريق من�سة التوا�سل االجتماعي متخذين 
ن�سح  التي  امل��ق��اب��الت  ع��ن  ب��دي��اًل  م��ن��ربًا  منها 
النا�س  وطالبوا  عنها  باالبتعاد  والعلماء  االأطباء 
املجتمعية  بالعزلة  واال�ستعانة  جمال�سهم  بف�س 
التي حتتم عليك و�سع مرتين بينك وبني قرينك 
االإن�سان كي ال ينت�سر املر�س ويوؤذيك ويوؤذي من 
باحلظر  راأي��ه��م  عن  النا�س  �ساألنا  حولك.  هم 
عراقي  مئة  معنا  �سارك   ، وقاية  كمنهج 
وبع�سهم  ال��ع��راق  يقطنون  غالبيتهم 

النتيجة  وك��ان��ت  ال��ع��راق  خ��ارج  ي�سكن 
و  اح���رتازي  ك��اج��راء  م��ع احلظر   %٩0
من  ذكرها  �سيتم  والأ�سباب  �سده   %١0

خالل ن�سر اآرائهم هنا يف هذا التحقيق.
فوائد قوم م�سائب عند غريهم

غالبية النا�س، ومن بينهم الفنان القدير كوكب 
فينو�س  اإميان خ�سر، عالء اخلزرجي،   ، حمزة 

ح�سن  املحمدي،  �سهى  احليدي،  اأ�سيل  الوردي، 
نور  الظاهر،  م�سدق  عمر،  هند  الفرطو�سي، 
هجران  م���ريزا،  اآنيتا  جم��ي��د،،  اإينا�س  �سباح، 
الفنان  خزعل،  و�سال  االأم��ري،  غ�سان  الزبيدي، 
حممد م�سري، الفنان هادي ماهود، اأمل عجيلن، 
يحيى،  �سمر  جم��ي��د،  علي  ال�سلطان،  اإ���س��راء 
اآيات ابراهيم،  هرنيك هرنيك، م�سطفى ليث، 
مع  "اأنهم  قطعية  اإجاباتهم  كانت  برهان،  ولني 
العراقية  املخرجة  كتبت  وق��د  متامًا"   احلظر 
ال��ت��ايل:  التعليق  ال�سلطاين  اأري���ج  الربيطانية 
ثم  احلظر  ثم  احلظر  بالعراق،  مو  اأين  "مع 
احلظر. ال ت�ستمعوا لل�سيا�سيني، ا�سمعوا االأطباء 
من  عانت  التي  والبلدان  االأوب��ئ��ة  ومتخ�س�سي 

االأوبئة قبلكم."
بل اإن الزمالء: زينة زلزلة، م�سطفى ابراهيم، 
واأمري النعيمي، طالبوا ال�سلطات بفر�س عقوبات 
يدركون  ال  املخالفني  ك��ون  ذل��ك  املخالفني  على 
فرق  على  بفكرتهم  معتمدين  االختالط  خطورة 
التجوال  حلظر  ي��وم  اآخ��ر  بني  احل��االت  ت�سجيل 
العدد  قفز  اإذ  احلظر،  لفتح  االأول  اليوم  ونتائج 
اإ�سابة خالل 2٤  اإىل 55  اإ�سابة جديدة  من 26 
احلظر  "مع  م�سطفى:  ذكر  وقد  فقط.  �ساعة 
ال��ت��ام واإع����الن ح��ال��ة ال��ط��وارئ واإغ����الق بع�س 
املناطق بال�سّبات الكونكريتيه يف مداخلهه ،الأن 
يوؤدي  جدًا  قليل  والوعي  االلتزام  ثقافة  ماعدنه 
هو  االإجبار   .. والتكرب  واال�ستهزاء  االإهمال  اإىل 

احلل."
عمر،  هند  ف��ار���س،  حنني   ، عا�سي  ن��وف  اأم���ا 
زهراء ماجد ، منذر احلالق، وزينب داوود فقد 
اعتربوا اأن عدم مباالة واإدراك الكثري من النا�س 
وخمالفتهم للقوانني هو الذي �ساعف االإ�سابات، 
تذكر حنني فار�س: "مع حظر التجوال الأن النا�س 
ماعدهم وعي كايف حلماية اأنف�سهم وذويهم من 
ب�سبب  الب�سرة  والدليل ما ح�سل يف  الفايرو�س 
مئة  من  اأك��ر  اإىل  الفايرو�س  انتقل  حيث  ع��زاء 
ال��راوي:  علي  ذكر  كما  يومني."  خالل  �سخ�س 
واإذا  امل�سوؤولية  متحملني  ما  الباقني  الأن  "مع، 
نتمر�س  كلنا  فم�سرينا  املجتمع  على  نعتمد 

بكورونا حتى لو نختل ب�سرداب."

حلول  واإيجاد  احلظر  مع  كانت  اأخ��رى  جمموعة 
فقد  واملحتاجني.  للك�سبة  االقت�سادي  للو�سع 
حظر  مع  "اأنا  ال��ن��داوي:  نهلة  الدكتورة  ذك��رت 
اأن هذا �سديد ال�سعوبة فيما  التجوال مع علمي 
يتعلق بح�سول الكثريين على قوت يومهم. نحتاج 
مع احلظر اإىل اإجراءات فعالة من احلكومة ل�سد 

حاجاتهم."
حظر  فر�س  مع  "نعم  عدنان:  عبا�س  قال  فيما 
الأ�سحاب  م�سروف  توفري  ومع  ال�سامل  التجوال 
والفنان  احلكومة."  قبل  م��ن  امل��ح��دود  ال��دخ��ل 
�سياء جودة: "مع احلظر لقلة الوعي االجتماعي 

ولكن مع اإيجاد حلول للفقراء."
من  ب��اأك��ر  طالب  فقد  قا�سم  حميد  حيدر  اأم��ا 
املواد  وتوفري  التجول  حظر  "مع  يقول:  اإذ  ذلك 
االأ�سا�سية من قبل الدولة ودعم املتع�سرين ماديًا 
الدول  ببقية  اأ�سوة  مدعومة  م�ساعدات  وتوفري 
الأ�سباب  املواطنني  وقاية  على  االعتماد  وع��دم 
اأداء  ال��دول��ة  وموؤ�س�سات  احلكومة  على  ع��دة، 
قادرين  غري  هم  و  املواطنني،  بحماية  واجبها 

كعادتهم."
اأن  على  احلظر  "مع  اأ�سافت:  ال�سمري  ور�سل 
تدفع  الدولة رواتب لكل اأ�سحاب الدخل اليومي. 
دول اأوروبا �سوت هيجي مع العلم ما عدها نفط."

قالت:  فقد  رم�سان  نهار  املغرتبة  الفنانة  اأم��ا 
املنطق  م��ع��ه  ينفع  وال  ج���دًا  خ��ط��ري  "الوباء 
وباء عاملي ال  العام. هناك  والراأي  الدميقراطي 
عالج له. حاليًا التباعد االجتماعي هو الطريقة 
الوفيات. جميع احلكومات  لتقليل عدد  الوحيدة 
و  ماديًا  النا�س  لتعوي�س  حلول  اإيجاد  من  تعاين 
العاين:  ري��ا  للجميع."املعمارية  الطعام  توفري 
رواتب  الدولة  تدفع  اأن  "نعم مع احلظر... على 

لكل اأ�سحاب الدخل اليومي ."
حال  يف  "مع  تقول:  كتبت  من�سور  اآي��ة  الزميلة 
ملواطنيها  الكرمي  العي�س  متطلبات  الدولة  توفري 
الأن  اليومية!  االأج���ور  على  املعتا�سني  والك�سبة 
معتمد  وه��و  �سغل  بال  �سهر  يكعد  من  اجلوعان 
واح��دًا  �سادفت  وجهه؟  ينطي  وين  يوميته  على 
من  وماموت  بالكورونا  اأموت  عندي  وكلي  منهم 
بيها،  يفكر  واح��د  الزم  هم  الفئة  ه��ذه  اجل��وع. 

هواي ويا احلظر الأن عندهم احتياط من االأموال 
اأو يت�سلمون رواتب ب�سورة طبيعية، ب�س الكا�سب 

اليومي �سلون بي؟ فكرنا بي؟"
ماذا غري احلظر

جمموعة اخرى كانت لها اآراء خمتلفة، اإذ يقول 
الح��ت��واء  طريقينت  "اكو  ن���زار:  خملد  امل��خ��رج 
العراق،  مثل  التجوال  حظر  االأوىل  الفايرو�س 
والثانية هي الفح�س ب�سكل كبري وتتبع امل�سابني 
مثل كوريا اجلنوبية، الطريقة االأوىل مراح تق�سي 
 ، االإ�سابة  ن�سبة  من  تقلل  ب�س  الفايرو�س  على 
الطريقة الثانية راح تق�سي على الفايرو�س ب�سكل 
اأ�سرع، هذا احلجي ح�سب درا�سة ممكن ت�سوفيها 
 coronavirus explained بوثائقي 
�سارلها كم يوم على نت وفلك�س، اأنا �سخ�سيًا مع 
التجوال  حظر  يكون  اأن  واأحبذ  الثانية  الطريقة 
ال�سحيه  بالتعليمات  االل��ت��زام  م��ع  اخ��ت��ي��اري��ًا، 

ومالحقة الفايرو�س بالفح�س بكميات كبرية."
اأما املحامية تقى حممد فكتبت تقول: "مر اأكر 
ما  وال��دول��ة  �سامل  جت��وال  حظر  على  �سهر  من 
اأجنزت املتوقع منها مثل امل�سح امليداين باملناطق 
املوبوءة ،اأخذ العينات، توفري الو�سائل الوقائية. 
كالعادة اأخذت دور املتفرج وتتنظر احلاالت التي 
تاأتيها  للم�ست�سفى  ومل تفكر اأن هذا الو�سع �سكد 
بيه خ�سائر على ال�سعيد االقت�سادي االجتماعي 
وكالت  بيهم  �سحت  وك��اأن��ا  للفرد  والنف�سي 
ف�ست  ما  واإذا  �سهر  البيت  من  تطلعون  ممنوع 

االأزمة تبقون �سهر اآخر."
احلظر  اأن  ي��رى  ال�سميدعي  جماهد  الباحث 
وحده ال يكفي ويقول: "هوه مو ب�س حظر جتوال، 
ح��ظ��ر جت���وال ون��ا���س ك��اع��دة مي ن��ا���س وع���زامي 
وم���ع���دات، �سنو ال��ف��اي��دة م��ن ح��ظ��ر ال��ت��ج��وال، 
والتباعد  ال��ت��ج��وال  بحظر  االل��ت��زام  امل��ف��رو���س 
رجع  اإذا  الأن��ه  الكورونا  تخف  حته  االجتماعي 
مبئات  االإ���س��اب��ات  ت�سري  فممكن  االخ��ت��الط 
االآالف، مع حظر التجوال والتباعد االجتماعي."

كتبت  اإذ  اجل��زئ��ي  احلظر  م��ع  العبيدي  �سحى 
تقول "ل�ست مع احلظر الكلي الأن احلكومة غري 
قادرة على توفري بدائل للذين يعملون باأجر يومي 
الفقر  معدالت  يف  زي��ادة  �سبب  الكلي  واحلظر 

زيادة يف العنف االأ�سري لكني مع فر�س احلظر 
ك��ارت��داء  ال�سالمة  واالل��ت��زام مب��ب��ادئ  اجل��زئ��ي 
واجلامعات  امل��دار���س  دوام  واإي��ق��اف  الكمامات 

ومنع التجمعات."
مع رفع احلظر

راأي مغاير  له  وكان  هناك من كان �سد احلظر 
مت���ام���ًا. ف��م��ث��ال ك��ت��ب��ت ال��دك��ت��ورة اله����اي عبد 
احل�سني تقول: "اأنا �سد حظر التجوال  مع حث 
بالتباعد  اإجراءات احلماية  اتخاذ  املواطن على 

والكمامات واالمتناع عما ال ي�سطر اليه." 
اما لوؤي ال�سفار فقد كتب يقول: "اأنا �سد  حظر 
والوقاية  التباعد  بتعليمات  االلتزام  مع  التجوال 
االقت�سادية  اأ�سراره  التجوال  حظر   . ال�سحية 

اأقوى من �سرر كورونا  ال�سحي."
التام،  احلظر  "�سد  يقول:  عماد  اأ�سامة  كتب 
الكمامات  ارت��داء  على  النا�س  اإل��زام  مع  ولكن 
واآخ���ر  �سخ�س  ب��ني  واح���د  م��رت  م�سافه  وت���رك 
احلظر  اإىل  للجوء  ا�سافه  الغرامات(،  )تطبيق 

املناطقي بحاله حدوث م�سكله."
يقول:  كتب  �ستوكهومل  يف  املقيم  �ساهني  �سعد 
هذا،  مع  واأنا  �ستوكهومل!  يف  للتجوال  حظر  "ال 
مع  تتعامل  ال�سويد  اأن  البداية  منذ  واأعتقدت 

املو�سوع �سح."
املعمارية بان كبة كتبت تقول:"اآين �سد احلظر 
هذا  م��ن  واأ�سلم  اأف�سل  ح��ل  األ��ف  ط��ب��ع��ًا...اأك��و 
احلل املتطرف، الغبي جدًا او الذكي جدًا، حمد 

يدري."
�سد  "اأنا  كتبت:  غني  حممد  ه��اج��ر  الفنانة 
يومها  قوت  توفر  الزم  النا�س  الأن  طبعًا  احلظر 
غري  فيه  اللي  الظروف  كل  بلد  يف  تعي�س  حتى 
اأخرى  دول  جتارب  من  وعمليًا  باالأ�سل  طبيعية 
اأو  احلظر  م��ع  تختلف  ال  النتائج  ال�سويد  مثل 

بدونه.. اإذن مالفائدة احلقيقية منه !!"
ل ويا ول عليه

"�سد  ت��ق��ول:  املفتي  ن��رم��ني  ال�سحفية  كتبت 
�سفتي  وع���ي،  لديهم  اجلميع  ك��ان  ل��و  احل��ظ��ر 
ايام احلظر  يوم من  اأول  الكوخ وغريه يف  �سور 
وغريه  للكوخ  راح��وا  اللي  وباملنا�سبة  اجلزئي 
احلظر  مع  اليومية،  االأم���ور  جماعات  مچانوا 

خط  على  اللي  باأحوال  اجلدي  التفكري  �سريطة 
تفكر  اأن  من  للحكومة  البد  حتته،  واللي  الفقر 

بهم وتوفر لهم و�سائل عي�س.."
احتارت  ح��داد  هايدة  ال�سديقة 
اإذا  اأعرف الأن  "ما  فكتبت تقول: 

واأ�سحاب  الفقراء  جت��ول  حظر 
الدخل اليومي �سلون رح يعي�سون، 

 ، ك��ارث��ه  ات�سري  رح  معناها  حظر  ب��دون  واإذا 
ماعرف �سنو ال�سح؟"

الفنانني  زمالئها  عاتبت  �سالح  لبوة  الفنانة 
مهمة  اأن  واع��ت��ربت  باحلظر  التزامهم  ل��ع��دم 
ت��زي��د من  ال��ف��ن��ان ه��ي تو�سيل ر���س��ال��ة م��وؤث��رة 
لل�سعب عن  الوعي  "زيادة  وعي املجتمع وقالت: 
تعتقد  نا�س  اأك��و  االآن  اإىل  الفايرو�س  خ��ط��ورة 
املوؤثرين  النا�س  على  اأمتنى  جذب  املو�سوع  انو 

ي�ساهمون بهذا املو�سوع." 
االأر���س  ��ن��ا  اأمُّ ال��در���س؟؟  االإن�سان  �سيتعلم  هل 
للوقوف  يحتاج  االإن�سان  واأخونا  بغيابنا  تتنف�س 

معه يف املحنة.
من  االإن�����س��ان  يتعلم  ه��ل  �سنتعلم؟  ه��ل  ت���رى 

اأخطائه؟ 
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الفنان �سمريالقا�سي طر�سجي
الفنان  م�سادفة  التقيت  طوال  �سنوات  قبل 
من  عرفناه  ال��ذي  القا�سي  �سمري  ال��راح��ل 
خالل اأدواره الكوميدية املنّوعة يف العديد من 
االأعمال التمثيلية وامل�سل�سالت التلفزيونية يف 
املا�سي  القرن  و�سبعينيات  �ستينيات  اأوا�سط 
التي من بينها م�سل�سل "حتت مو�س احلالق" 
م���ع ال��ف��ن��ان��ني ���س��ل��ي��م ال��ب�����س��ري وح��م��ودي 

و"غاوي  البالوي"  "اأبو  وم�سل�سل  احلارثي. 
م�ساكل" و"جحا" مع الفنان خليل الرفاعي 
املتميزة  التلفزيونية  االأع��م��ال  من  وغريها 
غيابه  بعد  التقيته  امل�ساهد.  لدى  واملحّببة 
املخلالت  لبيع  حمال  له  ليفتتح  التمثيل  عن 
"الطر�سي" يف منطقة املن�سور حتت م�سّمى 
اهتم  ال��ذي  املكان  ه��ذا  ليكون  "�سم�سم" 
بائع  اأ�سهر  حمل  غرار  على  واجهته  بديكور 
"حنان�س"  اأيام زمان  طر�سي يف كرخ بغداد 
وحمبي  الأ�سدقاء  وفني  ثقايف  مبلتقى  اأ�سبه 

القا�سي.

الطائي طر�سجي اأبًا عن جد
  يف مدينة احلرية اّتخذ احلاج لطيف الطائي 
الذي توارث املهنة عن والده وجده حماًل له 
لعمل وبيع الطر�سي وعلى الطريقة البغدادية 
يف  مرتاكمة  خربة  اأك�سبه  مما  زم��ان،  اأي��ام 
جت��اوز  ه��ذا  عمله  ان  وي�سيف  املهنة  ه��ذه 
اأ�سرارها  ليتعّلم  الزمن  من  القرن  ن�سف 
اأوالده،وع���ن  اإىل  ب��دوره  وليّورثها  وخفاياها 
القدماء  الباعة  يتبعه  ك��ان  ال��ذي  االأ�سلوب 
بيوتهم  يف  ي�سنعونه  ال��ذي  الطر�سي  للبيع 
قال: انهم كانوا يدورون به وهم يحملونه على 
)ال�سد(  ي�سّمى  كبري  خزيف  باإناء  روؤو�سهم 
على  لبيعه  واالأ���س��واق  واالأزق���ة  املحالت  بني 
اإىل وقتنا  اأثمان زهيدة قيا�سًا  النا�س مقابل 
احلا�سر. وي�ستطرد يف حديثه وهو يروي لنا 
اأرباب  قبل  �سابقًا من  املّتبعة  العادات  بع�س 
اإذ  املهنة، ال �سيما خالل �سهر رم�سان  هذه 
يقول: كان من عادة والدي وجدي حني يهل 
هالل �سهر رم�سان املبارك اأن ي�ستاأجرا اأحد 
وهي  �سكننا  منطقة  يف  املقاهي  اأو  املطاعم 
)اجلعيفر( يف الكرخ، الأّن تلك املطاعم تكون 
مقفلة طيلة �سهر كامل فت�ستخدم من قبلهما 

لعمل وبيع الطر�سي لل�سائمني.
حنان�س اأ�سهر الباعة

يقول  القدماء  الطر�سي   باعة  اأ�سهر  وع��ن 
ب���ني م���ن ا�ستهر  ل��ق��د ك���ان م���ن  ال��ط��ائ��ي: 
الكرخ  يف  اجلعيفر  منطقة  يف  املهنة  بهذه 
اأقدم  من  يعّد  الذي  )حنان�س(  الطر�سجي 
وكذلك  املهنة.  ه��ذه  يف  عملوا  من  واأ�سهر 
احلاج حممد �سالح امللقب اأبو نوري الطائي 
واحلاج باقر ترك واحلاج عبا�س يف منطقة 

الكاظمية. 
* وهل هناك من بني هوؤالء من عمل يف هذه 

احلرفة من الن�ساء؟ 
الالئي  الن�ساء  م��ن  ه��ن��اك  ك��ان��ت  ن��ع��م،   -
امراأة  املجال  بجودة عملهن يف هذا  متّيزن 
من بيت "طكة" يف الكاظمية، كما ان هناك 
طر�سجية اآخرين كاملرحوم احلاج عبد علي 
ال�سالمي واحلاج مهدي الطر�سجي واحلاج 

ذيب الطر�سجي يف منطقة االأعظمية. 

* وماذا عن االأ�سعار اأيام زمان واجلودة يف 
�سناعة الطر�سي..؟ 

على  تعتمد  ال��ط��ر���س��ي  يف  اجل����ودة  اإّن   -
املهنة ف�ساًل  الطويل يف هذه  والباع  اخلربة 
�سناعته  وراء  تقف  التي  النف�س  طبيعة  عن 
)الب�ستوكة(  نبيع  فكّنا  االأ�سعار  اأما  وعمله. 
لثالثة  وت��ّت�����س��ع  اخل����زف  م���ن  امل�����س��ن��وع��ة 
واح��د،  دي��ن��ار  ب�سعر  تقريبًا  كيلوغرامات 
ويعّد الطر�سي العراقي من األّذ واأجود اأنواع 

الطر�سي يف املنطقة.
وتتميز كل حمافظة بنكهة الطر�سي اخلا�سة 
من  معه  ل��ي��اأخ��ذه  ي�سرتيه  م��ن  وه��ن��اك  بها 
حمافظة اىل اأخرى ويقّدمه هدية )�سوغة( 
وحتى اأن البع�س ياأخذونه معهم اإىل اخلارج، 
اأّن  جانب  اإىل  نف�سه..!!  امل��ذك��ور  للغر�س 
الكثري من النا�س يف تلك البلدان ال يلّذ لهم 
تناول الطر�سي امل�سنوع يف بلدانهم اإال بعد 
الفتا  العراقي.   واخل��ل  الطر�سي  مع  خلطه 
اإىل اأّن �سّر املهنة يف هذا العمل هو االإخال�س 
الذي يقف وراء جناح و�سهرة بائع الطر�سي، 
مواد  با�ستخدام  �سناعته  يف  يغ�س  من  اأّم��ا 
فهو  الطر�سي  ت�سنيع  عملية  يف  جيدة  غري 

خا�سر ال حمالة ل�سمعته ولزبائنه.
املخلالت لعالج كورونا !!

املخلالت  عالقة  عن  الطائي  �ساألت  وهنا 
بعالج بع�س االأمرا�س وباالإمكان ا�ستخدامها 
نعم  ال��ف��ور،  على  م��ن��ه��ا...ف��اأج��اب  للوقاية 
بالتاأكيد ومنها وباء كورونا وذلك با�ستخدام 
جانب  اإىل  كغرغرة  وامللح  واملاء  التفاح  خل 
ا�ستخدامه يف عالج امل�سالك البولية وتعقيم 
اليدين واللحوم ال �سيما حلم الدجاج. الفتا 
اإىل اأن املخلالت امل�ستوردة ال نبيعها مبا�سرة 
اال بعد اإ�سافة اخلل والثوم العراقيني واملواد 

االأخرى مبا يالئم وينا�سب اأذواق الزبائن .
وم���ن اخل�������س���راوات امل�����س��ت��خ��دم��ة يف ه��ذه 
والقثاء  امل���اء  بنوعيه؛  اخل��ي��ار  ال�سناعة، 
واجل��زر  وال�سلغم  وال�����س��ون��در  وال��ب��اذجن��ان 
الفواكه  بع�س  ا�ستخدام  جانب  اإىل  وغريها 
ال�سلبة كالتفاح والكوجة والليمون والزيتون 

باأنواعه.

يت�سّدر موائد اإفطار ال�سائمني

الطر�سي البغدادي 
يف رم�سان يزداد الطلب عليه

تعّد �سناعة املخلالت، الطر�سي، من املهن القدمية التي عرفها 
البغداديون وا�ستهروا بها وكانت بع�س البيوتات واحلوانيت 

املنت�سرة يف اأزقتها وحمالتها القدمية تقوم ب�سناعته من خالل 
و�سع بع�س اخل�سراوات والفواكه يف املاء وامللح لأيام معدودة ثم 
يتّم نقلها اإىل اخلل والثوم ليلذ تناولها ل �سيما يف وجبات الغداء 

الد�سمة كالأ�سماك والدجاج وامل�سويات الأخرى، ويف اأيام �سهر 
رم�سان املبارك، قّلما تخلو املائدة الرم�سانية منه.

علي نا�سر الكناين
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مدير عام منظمة ال�سّحة العاملية تيدرو�س 
اأدهانوم ما برح يحّذر من اأّن الّتخلُّ�س من 
يزال  ال  العامل  يف  امل�ستجد  كورونا  جائحة 
ال��دول  غالبية  واأّن  ط��وي��ل،  لوقت  بحاجة 

تعي�س يف املراحل االأوىل من الّت�سدي له.
ا�سرتاتيجية التباعد

وب��ي��ن��م��ا ت��ت�����س��اع��ف ك��ل��ف ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
احلكومات  ووق��وف  االجتماعي،  التباعد 
توفري  ع��ن  ع��اج��زة  ال���دول  م��ن  العديد  يف 
حتت  الراب�سني  لل�سكان  احلياة،  اأ�سباب 
غري  تراجع  وم��ع  امل��ن��زيل،  احلظر  �سقوف 
م�����س��ب��وق يف االق��ت�����س��اد ال��ع��امل��ي وان��ه��ي��ار 
اجلائحة  تف�سي  قبل  حتى  كانت  قطاعات 
متّثل �سريان احلياة لدول عديدة، ال �سيما 
فاإّن  وال�سياحة،  والطريان  النفط  قطاعات 
نكبت  التي  ال���دول  فيها  مب��ا  ال���دول  جميع 
العودة  تتيح  خططًا  تعد  باتت  بالفريو�س 
مفهوم  ع��ل��ى  االع��ت��م��اد  ع��رب  احل��ي��اة  اإىل 
التباعد االجتماعي، واالعتماد على ثقافة 
ووعي املواطنني واالأجهزة احلكومة التي 
متّثل ركائز اأ�سا�سية يف اأية ا�سرتاتيجية 

ملواجهة الفريو�س.
بها  ت�سّبب  التي  الكبرية  التداعيات  واإزاء 
بوجود  النا�س  حياة  على  ال�سّحي  احلظر 
الو�سع  على  ال�سيطرة  ميكن  اأّن��ه  معطيات 
العراق  ان�سّم  متوقعًا؛  كان  ما  عك�س  على 
اإىل جم��م��وع��ة م��ن ال����دول ال��ت��ي خ��ّف��ف��ْت 

اإج����راءات����ه����ا ال�����س��ارم��ة 

ملواجهة اجلائحة.
�ستعيد  اأّنها  اإىل  نبهت  ال�سحة  وزارة  لكّن 
يلتزم  مل  اذا  امل�����س��ّددة  احلظر  اإج����راءات 
الوقاية،  واإجراءات  التباعد  النا�س بقواعد 
النا�س  م��ن  ال��ك��ث��ري  يظهر  مل  ال���واق���ع  يف 
ومل  االجتماعي  التباعد  لقواعد  احرتاما 

يتقيدوا باإجراءات ال�سالمة.
ول��ه��ذا ي��ظ��ّل ال�����س��وؤال ع��ن كيف 
ال�سيناريو  نتخّيل  اأْن  مي��ك��ن 
اجلائحة  مع  للتعاي�س  العراقي 
العلمية  املعطيات  توؤكد  التي 
مرّجحة  اأّن��ه��ا  اال  وال�سحية 
ل���الم���ت���داد الأ���س��ه��ر ط��وي��ل��ة 
ورمّب�����ا ����س���ن���وات، وه����و ما 
يفر�س على العامل اأن يكّيف 
واخلروج  الفريو�س  مع  للعي�س  نف�سه 

من املحنة باأقّل اخل�سائر.
موؤامرة امربيالية

ففي ذروة املخاوف من فريو�س كورونا 
الفقراء ال �سيما يف  اأظهر �سّكان بغداد 
املناطق ال�سرقية تذمرهم من اإجراءات 

  ومع حتّطم الآمال بنهاية طبيعية للفريو�س اأو اإيجاد عقار على املدى املنظور، 
ت�ستمر حمنة الب�سرية يف ظل اجلائحة، الأمر الذي �سيعيد ر�سم مالمح املرحلة 
املقبلة ويحّدد حتركات منظمة ال�سّحة العاملية ودول العامل يف ما يتعّلق بانت�سار 

وباء كورونا واأ�ساليب مواجهته اجلديدة. 

 

�سيناريو متوّقع حلياة 
العراقيني

التعاي�س مع الفريو�س

اإياد عطية اخلالدي

كيف ميكن 
للعراقيني اأْن 
يغرّيوا اأ�سلوب 
حياتهم، كي 
يتعاي�سوا 
مع فريو�س 
ل تلوح يف 
الأفق القريب 
اإمكانية الق�ساء 
عليه؟!
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املحال  واإغالق  احلياة  اإيقاف  يف  احلكومة 
يرتعدون  ال�سّكان  ك��ان  وبينما  التجارية، 
كان  االي��ط��ال��ي��ة  امل���وت  م�ساهد  م��ن  خ��وف��ًا 
فريقان �سعبيان يف مدينة ال�سدر يخو�سان 
بح�سور  ال�سعبية  للبطولة  النهائية  املباراة 
كل  احلائط  عر�س  ي�سرب  غفري  جمهور 
االجتماعي،  والتباعد  االإغ��الق  اإج���راءات 
البحث  يف  والك�سبة  العمال  مي�سي  بينما 
اأو  ليوم  كلفة حياتهم  ت�سّد  عن فر�س عمل 

يومني.
اتخذتها  التي  والتدابري  ال�سياقات   و�سعت 
ال�سابق  جلنة وزارية برئا�سة وزير ال�سّحة 
االنت�سار  م��ن  للحّد  ع��الوي  جعفر  ���س��ادق 
حتت  العراقيني  ماليني  للفريو�س  الوبائي 
جهد  غياب  يف  العي�س،  لقمة  تدمري  خط 
النفط  اأ�سعار  بانخفا�س  املتاأثر  احلكومة 
وحتطم اأذرعها بفعل الف�ساد و�سوء االإدارة. 
اأطفال  اأٌب خلم�سة  كان حميد �سكبان وهو 
يبحث عن  ما  �سخ�س  التقاط  عبثًا  يحاول 
وترت�سم  املقفرة  ال�سوارع  يف  تك�سي  �سيارة 
على  االأ�سى  عالمات  ال�ستيني  وجهه  على 
ما حّل بالعامل وقلب حياة النا�س راأ�سًا على 

عقب.
لقد دفع العديد من الك�سبة وبينهم �سائقو 
�سيارة االأجرة ثمنًا باهظًا من جراء احلجر 
بقوة  ي�سرب  وه��و  �سكبان  يقول  امل��ن��زيل، 
ونفقات  "م�ساريف  ال�سيارة:  مقود  على 
واإيجار  االأوالد  ومتطلبات  واالأطباء  العي�س 
ال�سيارة،  هذه  اإي���رادات  من  تخرج  ال�سّقة 
م��ّرْت  لقد  اأك��ر،  نتحّمل  اأن  بو�سعنا  لي�س 
االأه��ل  م�ساعدة  ول��وال  �سعبة  اأوق��ات  علينا 
فلي�س  ال�سارع،  يف  نبات  لكّنا  واالأ���س��دق��اء 
ال�سعب"،  و�سعنا  يتفّهمون  املوؤجرين  كل 
لكّن  التجوال  حظر  ك�سر  م��رارًا  "حاولت 
ت�ساهد  وب��ال��ك��اد  مقفرة،  ك��ان��ت  ال�����س��وارع 

�سيارات ال�سرطة حتّرك �سكون املدينة".
من  بها  ي�ستهان  ال  �سريحة  مّثل  �سكبان 
ب��وج��ود ف��ريو���س قاتل،  ت��وؤم��ن  ال��ع��راق، ال 
اأّن املو�سوع ال يعدو موؤامرة تدّبرها  وتوؤمن 

الدول االمربيالية".  
خماوف

ويف الواقع فاإّن املخاوف من تاأثريات كورونا 
البالغ  واملتقاعدين  املوظفني  حتى  طالت 
ممن  �سخ�س  م��الي��ني  �ستة  نحو  ع��دده��م 
الذي  النفط  اإي��رادات  من  مرتباتهم  متّول 
يف  م�سبوق  غ��ري  ب�سكل  اأ���س��ع��اره  انتك�ست 
اأخبار و�سائعات تتحّدث عن  التاريخ، فثمة 
ملواجهة  العملة  تعومي  اأو  الرواتب  تخفي�س 
ت�سّلمْت  وقت  يف  الدولة  ميزانية  يف  العجز 
ب��رئ��ا���س��ة م�سطفى  ف��ي��ه ح��ك��وم��ة ج��دي��دة 
ال��ك��اظ��م��ي ق��ي��ادة ال��ب��الد و���س��ط ظ��روف 

وحتديات بالغة التعقيد.
وب��ع��ث��ت امل��ال��ي��ة ال��ربمل��ان��ي��ة ب��ر���س��ائ��ل اإىل 
على  فيها  تطمئنهم  واملتقاعدين  املوظفني 
ا�ستمرار تدفق رواتبهم دون خف�س اأو تاأخري 
وك�سفت اللجنة املالية النيابية عن م�سادر 

تاأمني رواتب املوظفني واملتقاعدين.
يف  املالية  اللجنة  ع�سو  عن  "واع"  ونقلت 
تاأكيدات  ال�سفار  اأحمد  النائب  الربملان 
موؤّمنة  واملتقاعدين  املوظفني  باأّن"رواتب 
امل����دّورة من  االأم����وال  ب�سبب  ال��ع��ام  ل��ه��ذا 
اأ�سعار  يف  ارت��ف��اع��ًا  �سهدت  التي  االأوق���ات 
البنك  يف  احتياطي  بوجود  واأي�سا  النفط 
من  فائ�س  وج���ود  اإىل  اإ���س��اف��ة  امل��رك��زي، 
ميزانياتها".  ت�ستنفد  مل  التي  ال���وزارات 
االأمر الذي وّلد حالة من االرتياح لدى هذا 
العراقية  ال�سوق  حركة  يف  امل��وؤث��ر  القطاع 
التي  ال�سائعات  �سحب  وب��ّدد  وانتعا�سها، 

خّيمْت على املواطنني العراقيني.   
 الدومينو

بينما كان النا�س يتدافعون اأمام ال�سيدليات 
ف��اإَن  وم��ط��ّه��رات  ك��ّم��ام��ات  على  للح�سول 
حياتهم  تغيري  يرف�سون  النا�س  ع�سرات 

ويق�سون يومياتهم دون تقييد. 
حممد قا�سم الذي اعتاد اأن يق�سي �ساعات 
الك�سرة  مبقهى  اأ���س��دق��ائ��ه  برفقة  الليل 
م�ساحة  اقتطع  الدومينو،  بلعب  ال�سعبي 
اإىل مكان  اأمام بيته ليحّولها  من الر�سيف 
االأ�سحاب  ذات  مع  الدومينو  للعب  مالئم 
حم��دودة  م�سافات  يقطعون  ب��ات��وا  ال��ذي��ن 
للو�سول اإىل بيته، يف مقاومة لالأناط التي 

فر�سها الفريو�س على حياة ال�سّكان.
التي  العري�سة  االآم��ال  كّل  تتحّطم  وعندما 
تن�سرها اأخبار مفرحة على ندرتها تتحّدث 

لعالج  ل��ق��اح  اأو  ع��ق��ار  اإىل  ال��و���س��ول  ع��ن 
اإذ  الكبرية،  امل��وت  اأرق���ام  اأم��ام  الفريو�س 
النا�س  اأرواح  من  املزيد  الفريو�س  ي�سلب 
من دون متييز، فاإّن االإحباط ي�سيب النا�س 
باالإجراءات  وااللتزام  وتغدو احلياة �سعبة 
اليومي  بالعمل  اجلوع  يقاوم  ل�سعب  عقاب 
اأكر مما هو اإجراء ق�سري فر�سته ظروف 
قيل للنا�س اإّنها �ستنتهي يف غ�سون �سهر اأو 

�سهرين.
ال�سياح  رزاق  اأم�سى  متواليني  ل�سهرين 
دون  من  مبنزله  �سغرية  غرفة  يف  حياته 
�ستة  عا�س  ال��ذي  وه��و  انزعاجه  يظهر  اأن 
النا�س  العقد من حياته بني  عقود ون�سف 
وع��م��ل يف م��رائ��ب ال��ن��ق��ل اخل��ا���س و�سط 
حياتهم  وطابع  املركبات  �سائقي  �سجيج 
املمّيز بالكثري من التلقائية، لكّن ا�ستمرار 
يلمح  اأن  دون  ال��و���س��ع 
االأم��ور  تعيد  اأم��ل  بارقة 
اإىل ن�سابها، دفعه لك�سر 
وا�ستعاد  ب��ح��ذر  ال��ع��زل��ة 
ولقاءاته  حتركاته  بع�س 
بالّتقيُّد  واكتفى  مبحيطه 
بجزء من اإجراءات الوقاية، 
فالقليل  �سدم؛  الرجل  لكّن 
يلتقيهم  مم��ن  ال��ن��ا���س  م��ن 
مي��ن��ح��ون ه����ذه االإج�������راءات 
معدل  اأّن  من  الرغم  على  بااًل 

االإ�سابات مل ينخف�س.
تقاليد اأقوى من 

اخلوف 
العراقيون �سعب اجتماعي ال طعم حلياتهم 
لهذا  حولهم،  من  مع  بها  يت�ساركوا  مل  اإْن 
فاإّن احلجر ميّثل �سجنا بالن�سبة اإىل الكثري 
هناك  ال�سّكان  وا�سل  الريف  ويف  منهم، 
حياتهم  نط  من  يغرّيوا  اأْن  دون  حياتهم 
يت�سافحون  فهم  وت��ق��ال��ي��ده��م،  اليومية 
لقاءاتهم  وي��وا���س��ل��ون  بع�سهم  ��ل��ون  وُي��ق��بِّ
وال  واح���دة  طعام  م��اأدب��ة  على  ويجتمعون 
اإج���راءات  اال  الفريو�س  بوجود  ت�سعرهم 

عزلهم عن املدن القريبة منهم.

اإىل  ت��ع��ود  ل��ن  النا�س  اأّن  ت�����س��ورات  وث��م��ة 
املختلفة  واأجهزتها  احلكومة  واأن  ال���وراء 
�ستواجه �سعوبات يف فر�س �سلطة القانون 
على جمتمع ال يحمل وعيًا يعتد به بالقانون.

الوعي املجتمعي
ودافعت وزارة الداخلية عن االتهامات التي 
طالت االأجهزة االأمنية وو�سفتها بالرتاخي، 
اإذ  ال �سيما بعد حتفيف اإجراءات احلظر، 
وتدافع  بال�سيارات،  بغداد  �سوارع  ْت  غ�سّ
مل  التي  املحال  وعادت  االأ�سواق  يف  النا�س 
ب�سكل  عملها  ملمار�سة  احلظر  عنها  يرفع 
اإع���الن رف��ع احل��ظ��ر وك��اأّن��ه  طبيعي وب���دا 
اإعالن ر�سمي عن نهاية فريو�س كورونا يف 

العراق.
الداخلية  وزارة  با�سم  امل��ت��ح��دث  وي��ق��ول 
اح��رتام  فر�س  "اإّن  املحنا:  خالد  العميد 
بالقّوة  يح�سل  ل��ن  ال�سحية  االإج����راءات 
وحدها، واإّن جميع الدول تعتمد على الوعي 
احلظر  ب���اإج���راءات  ل��الل��ت��زام  املجتمعي 

ال�سحي".
امل��واط��ن��ون  ���س��رب  االأوىل  االأي����ام  وخ���الل 
يف اث��ن��ني م��ن ك��ربي��ات امل����دن ال��ع��راق��ي��ة 
واأق��ام  احلائط،  عر�س  احلظر  اإج���راءات 
نحو  باإ�سابة  ت�سّبب  عزاء  جمل�س  اأحدهم 
مبنطقة  االآخ��ر  اأق��ام  بينما  �سخ�س،  مئة 
الطوبجي حفاًل لعيد ميالد ت�سّبب باإ�سابة 

عدد من املدعوين لهذا احلفل.
جعفر  �سادق  ال�سابق  ال�سحة  وزير  و�سكا 
م���رارًا م��ن ع��دم ت��ع��اون االأج��ه��زة املعنية 
بتطبيق خطط مواجهة الفريو�س، ومع هذا 
ة  فاإّن هناك حمال وموالت و�سركات خا�سّ
طّبقت اإجراءات ال�سالمة ب�سكل رائع يعرّب 
يف  ال��دول  حتتاجه  ما  هو  كبري؛  وع��ي  عن 
التعاي�س  مرحلة  عليها  يطلق  التي  املرحلة 

مع املر�س.
حتتاج هذه االإجراءات اإىل تعا�سد اجلهود 
اأك��ر من  واالإع��الم��ي��ة  واالأم��ن��ي��ة  ال�سحية 
الركيزة  يظل  املواطن  وع��ي  لكّن  غريها، 
االأوىل التي يعتمد عليها يف اخلّطة اجلديدة 

ملواجهة الفريو�س.
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كما  الهجري،  ع�سر  الثاين  القرن  رج��االت 
يقول االأمني اخلا�س للمزار، الذي ي�سيف: 
وتوىل  فيها  وترعرع  الغريفة  يف  ال�سيد  ن�ساأ 
حتى  فيها  واأبيه  ج��ّده  مقام  وق��ام  اإمامتها 
العاّلمة  الفقيه  ج���ّده  بعد  الرئا�سة  ت��وىل 
ال�سيد احل�سني الغريفي )قد�س(. كان عاملًا 
عاماًل فا�ساًل كاماًل، واإن مل نقف على جملة 
خري  العلمية  �سهرته  اأن  اإال  العلمية،  اآث��اره 
دليل على مكانته العلمية وجاللتها، كما كان 
�سّرفه  العبادة،  على  مواظبًا  عابدًا  زاه��دًا 
حتى  ريا�ستها  �سالكًا  النف�س  بقدا�سة  اهلل 
ال�سيد  هو  وال��ده  باملقّد�س،  وا�ستهر  ع��رف 
هو  وجّده  وكبريها،  البحرين  عامل  ها�سم، 
ال�سيد علوي عتيق احل�سني )ع( ابن ال�سيد 

احل�سني الغريفي العاّلمة.
من  خم�سة  )قد�س(  املقّد�س  اأحمد  ولل�سيد 
االأوالد هم: ولده االأكرب ال�سيد علي، املعروف 
ب�)امل�سعل الغريفي(، كان عاملًا فا�ساًل اأوكل 
على  وخلفه  و�سيته،  املقّد�س  ال�سيد  اإل��ي��ه 
بلده  زم���ام  واأع��ط��اه  وع�سريته،  بيته  اأه���ل 
ورئا�سته العلمية عندما ق�سد زيارة اأجداده 
اأي�سًا  واأعقب  العراق،  يف  )ع(  الطاهرين 
عبد  وال�سيد  ها�سم،  وال�سيد  علوي،  ال�سيد 
الكرمي، ولهم ذرية، وِمن ذريتهم َمن �سكن 
باأطراف  بع�سهم  انت�سر  ورمب��ا  البحرين، 
من�سور  ال�سيد  ولده  اأما  االإ�سالمية،  البالد 
وهو طفل  مللوم  اأر�س  معه يف  ا�ست�سهد  فقد 

�سغري وقربه �ساخ�س اإىل جوار قرب والده.
نعيم:  ال�سيخ  يقول  ا�ست�سهاده،  واقعة  عن 
ال��ن��ف�����س وت��وؤث��ر  ال��واق��ع��ة حت��ز يف  ت��ل��ك  اإن 
ووق��اره وال كرب  فيها هيبته  ت��راَع  فلم  فيها، 
وال  ومق�سده  غربته  وال  و�سيخوخته  �سّنه 
ح��رم��ة اأه��ل��ه وع��ي��ال��ه، تلك ال��واق��ع��ة امل��وؤمل��ة 
ر�سا  ال�سيد  الن�ّسابة  العاّلمة  يرويها  التي 
ال�سيد  بلغ  مل��ا  ف��ي��ق��ول:  )ق��د���س(  الغريفي 
رب  منادي  �سمع  ال�سبعني،  املقّد�س  اأحمد 
ال�سبعني،  اأبناء  يا  للموت  تاأهبوا  اأْن  العاملني 
اجلليل  ال�سيد  وهو  االأك��رب  ولده  اإىل  اأو�سى 
العلي ال�سيد االأكرم ال�سيد علي وخلفه على 

اإليه  اأهل بيته واأرومته وباقي ع�سريته ووكل 
الرئا�سة العلمية على بلدته ثم �سار قا�سدًا 
طالب  اأبي  بن  علي  املوؤمنني  اأمري  جّده  قرب 
�سحب  قد  وك��ان  )ع(،  املع�سومني  واأوالده 
له  ر�سيع  م��ع  عمه،  بنات  م��ن  وه��ي  زوَج���ه 
الطريق  وكان  من�سور،  ا�سمه  مفطوم  غري 
البحرين  املقد�سة من  العتبات  لزوار  يومئذ 
اإىل الب�سرة، وهو طريق ال�سفن ال�سراعية، 
وم��ن��ه��ا ي��دخ��ل��ون ال��ف��رات م��ن ال��ق��رن��ة اإىل 
ذلك  بعد  الكوفة،  اإىل  اأو  االأ�سرف  النجف 
�سفتي  على  ال��ربي  الطريق  ال���زوار  ي�سلك 
من  خوفًا  واخليل  البغال  على  الفرات  نهر 
واملعروف  الع�سور،  تلك  يف  والنهب  القتل 
ال���ربي حتى  ال��ط��ري��ق  اأن���ه )ق��د���س( �سلك 
قطاع  فاعرت�سهم  العتيق  مللوم  منطقة  بلغ 
الطرق فهجموا عليهم ونهبوا اأمتعتهم وقتلوا 
ي�سّلم  اأن  اأبى  عليه  اأقبلوا  وملا  منهم،  جملة 
بنف�سه  وتوىل هو  املراد  وينيلهم  القياد  لهم 
الدفاع رغم كرب �سّنه و�سعف بدنه فقاتلهم 
بيته  واأهل  هو  ا�ست�سهد  حتى  م�ستميتًا  قتااًل 

يف تلك الواقعة.
 

مزار احلمزة ال�سرقي
مرَّ  امل��زار  اإن  للمزار:  االأم��ني اخلا�س  يقول 
يف  وك��ان  ال�سنني،  م��دى  على  ع��دة  مبراحل 
البداية من الق�سب والربدي وبعد ذلك من 
الطني وثم من االآجر، وبعد ذلك توالت عليه 
اإىل  به  ال�سدنة اخلا�سني  اأيدي االإعمار من 
اأن و�سل اإىل هذه املرحلة. ويف بدايته كانت 
م�ساحة احل�سرة 6×5م وبعد ذلك اأ�سبحت 
التو�سعة  ويف  ون�����س��ف،   ١١× ١١ون�����س��ف 
يف  ذل��ك  ك��ان   .٣٧×٣٧ اأ�سبحت  االأخ���رية 
القّبة  ارتفاع  وكان  -١٩86م،  ١٤١٧ه�  �سنة 
اأمتار  ع�سرة  وقطرها  2١م  فاأ�سبح  ١2م 
ون�سف املرت، وجددت يف ال�سنة نف�سها التي 
فيه  تكن  للمزار منارتان، ومل  فيه  اأ�سبحت 
املنارة  ارتفاع  كان  التاريخ،  قبل هذا  منارة 
من  ك��ان  فقد  ال�سباك  اأم��ا  26م،  ال��واح��دة 
الربونز اأبعاده 2× 2.5. ويف �سنة 20١٤م، 

مزار احلمزة ال�سرقي يف الديوانية..

يقع مرقد احلمزة ال�سرقي يف مو�سع 
كان ي�سمى ب�)مللوم العتيق(، على طريق 

الب�سرة القدمي، قرب ع�سائر احل�سكة، يف 
منطقة يقال لها )الأبي�س(، بني الديوانية 

والرميثة.
�سعيها  يف  العراقية"،  ال�سبكة  "جملة 

للتعريف باأماكن ال�سياحية الدينية، زارت 
هذا املزار واملرقد ال�سريف والتقت ال�سيخ 

نعيم عبد �سلطان، الأمني اخلا�س ملزار 
احلمزة ال�سرقي.

مق�سد الزوار وموئلهم يف 
اأربعينية الإمام احل�سني )ع(
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عامر جليل اإبراهيم
ت�سوير/ �سباح الإمارة

ن�سبه:
هو  ال�سرقي  احل��م��زة  نعيم:  ال�سيخ  يقول 
بن  املقّد�س  اأحمد  الطاهر  ال�سريف  ال�سيد 
ال�سيد ها�سم بن ال�سيد علوي عتيق احل�سني 
بن ال�سيد ح�سني الغريفي املعروف بالعاّلمة 
ال�سيد  اب��ن  العاّلمة  ال�سريف  اأو  الغريفي 
بن  اهلل  عبد  بن  اأحمد  بن  احل�سن  ال�سعيد 
بن  نا�سر  بن  اأحمد  بن  خمي�س  بن  عي�سى 
بن  بن جعفر  �سليمان  بن  الدين  كمال  علي 
اأبي الع�سائر مو�سى بن اأبي احلمراء حممد 
بن علي الطاهر بن علي ال�سخم بن اأبي علي 
احل�سن بن اأبي احل�سن حممد احلائري بن 
اإبراهيم املجاب بن حممد العابد بن االإمام 
ال�سادق  جعفر  االإم��ام  بن  الكاظم  مو�سى 
بن االإمام حممد الباقر بن االإمام علي زين 
العابدين بن االإمام احل�سني بن االإمام علي 
اأجمعني(.  ال�سالم  )عليهم  طالب  اأب��ي  بن 
اآل  و)���س��ب��ع  اجل��ب��ور(  األ��ق��اب��ه )�سبع  وم��ن 
�سبل( و)اأبو ا�سراجة(. ويعد مزار احلمزة 
ال�����س��رق��ي م��ن امل�����زارات امل��ه��م��ة وال��ك��ب��رية 
جنوب  ويقع  االأو���س��ط،  ال��ف��رات  منطقة  يف 
بني  الرابط  الطريق  على  الديوانية  مدينة 

حمافظتي الديوانية وال�سماوة.
 

ولدته و�سهادته:
الغريفي يف قرية  املقّد�س  اأحمد  ال�سيد  ولد 
ال��ُغ��ري��ف��ة، اإح����دى ق���رى ال��ب��ح��ري��ن واإل��ي��ه��ا 
تن�سب االأ�سرة الغريفية، وال نعلم على وجه 
لكن  وا�ست�سهاده،  والدت���ه  ت��اري��خ  التحديد 
من  اأن��ه  ُتظهر  التاريخية  ال��ق��رائ��ن  بع�س 



من  ٤×5م  اأب��ع��اده  ج��دي��دًا  �سباكًا  عملنا 
نع  و�سُ وارتفاعه ٤.5 مرت،  والف�سة  الذهب 
الذين  ال�سدنة  وعن  االإيرانية.  اأ�سفهان  يف 
االأمني هم:  يقول  املرقد،  توالوا على خدمة 
ك��رو���س )االأك���رع(.  اآل  م��ن ع�سرية  ال��ك��وام 
للمزارات  العامة  االأمانة  اإىل  املزار  وان�سم 
2008م  �سنة  مت��وز  يف  ال�سريفة  ال�سيعية 

مبوجب القانون ١٩ ل�سنة 2005م.
الهيكلية

من  للمزار  اخلا�سة  االأمانة  هيكلية  تت�سكل 
ال�سعب االإدارية واملالية والقانونية واالإعالم 
وع���ل���وم ال���ق���راآن واخل���دم���ات وال�����س��ي��ان��ة 
والثقافية.  الدينية  والتبليغات  واحل��دائ��ق 
يقول االأمني اإن ١50 موظفًا بينهم 20 امراأة 
يديرون هذه ال�سعب. هند�سيًا، تقع الدائرة 
مرقد  يف  ال��دي��وان��ي��ة  يف  للوقف  الهند�سية 
مراقد  عن  م�سوؤولة  وهي  ال�سرقي،  احلمزة 
الديوانية جميعها. ي�سيف اأمني املزار اأنه يف 
اأيام الزيارات املليونية جتتمع اللجنة االأمنية 
اإىل  ميتد  ال��ذي  الطريق  يف  الأن��ه  امل���زار  يف 
احلمزة،  بطريق  الزائرين  كل  مير  كربالء 
اجلموع  ه��ذه  احتياجات  كل  امل��زار  ويتوىل 
من خدمة وطعام وتوفري الفر�س، ويف االأيام 
العادية ي�ستمر املزار فاحتًا اأبوابه ليل نهار، 
يوميًا..  وجبات  لثالث  فيه  متوفر  والطعام 

م�ساحة  اأن  للمزار:  اخلا�س  االأم��ني  ويكمل 
املزار الكلية كانت قبل اأن ين�سم اإىل االأمانة 
اأ�سيفت  �سراء 80 دون��ًا  ثم مت  22 دون��ًا، 
امل�ساحة  لت�سبح  اأخ���رى  دون���ًا   2٤ اإل��ي��ه��ا 
الوقف  با�سم  م�سجلة  دون���ًا   ١26 الكلية 
حتتوي  ع�سرية  �سوق  ت�سييد  ومت  ال�سيعي، 
بع�س  دم��ج  وبعد  على 220 حم��اًل جت��اري��ًا. 
واالإي��رادات  العدد ١80 حماًل  اأ�سبح  املحال 
كلها للمزار وخلدمة زواره. يف املزار موقفان 
ال�سحيات  اأما  وجنوبي.  �سمايل  لل�سيارات: 
�سحية  وح���دة   ١00 ت��وف��ري  االأم����ني  ف��ي��وؤك��د 
املجموع  ليكون  للرجال،  وحدة  و80  للن�ساء 
املخ�س�سة  فيها  مب��ا  �سحية  وح���دة   ١80
املاء  توفري  مع  اخلا�سة،  االحتياجات  لذوي 
كانت حتتاج مزيدًا من  واإن  واحلار،  البارد 
العاملني للمحافظة على نظافتها، وطموحنا 
امل�ستقبل. ويف  الوحدات يف  زيادة عدد هذه 
الزائرين من احلر  املزار م�سقفات حلماية 
١5م،  وعر�سه  ١20م  طوله  م�سقف  وبينها 
وغالبية الزائرين هم من حمافظات الو�سط 
واجل��ن��وب، ف�ساًل ع��ن  ال���زوار االإي��ران��ي��ني 
والبحرينيني والباك�ستانيني يف وقت الزيارة 

االأربعينية.
اأن�����س��اأت  امل����زار  اإدارة  اأن  االأم����ني  ي�سيف 
مدخل  جهة  م��ن  وح��دائ��ق  خ�سرًا  �ساحات 

فهي  للمزار  الرئي�سة  االأب���واب  اأم��ا  امل���زار، 
هي  ث��الث��ة  وال��داخ��ل��ي��ة  وال�سهيد،  ال��ق��ب��اب 
ن�ساطات  وت�ستمر  وامل��راد.  وال�سالم  الدعاء 
املحافل  �سيما  وال  ال�سنة،  م��دار  على  امل��زار 
جماعة  �سالة  وتقام  القراآنية،  واجلل�سات 
�سماحة  م��ن  املعتمدين  امل�����س��اي��خ  ب��اإم��ام��ة 
ال�سي�ستاين )دام ظله  ال�سيد  االأعلى  املرجع 
دينية  ودرو�س  توجيهات  وهناك  ال�سريف(. 
اأولويات  ومن  ح�سينية،  وجمال�س  امل��زار  يف 
فندق  اإن�ساء  امل�ستقبلية  التو�سعة  م�ساريع 
ومدينة األعاب، و�سمن هذه امل�ساريع تو�سعة 
ال�سحن اخلارجي من 6 اآالف اإىل 20 األف 
اأكر  مرت مربع وبناء مطبخ جديد مب�ساحة 
من ٧00 مرت مربع لتقدمي الوجبات الثالث، 
بال�ساج  الداخلي  ال�سحن  اإيوانات  وتغليف 
متكاملة  كهربائية  �سبكة  واإن�ساء  البورمي، 
تغطي م�ساحة املزار كلها وت�ستوعب االأحمال 
للمن�ساأة امل�ستقبلية التي يتم ت�سييدها، وبناء 
مرت  اآالف   ٧ مب�ساحة  للزائرين  ا�سرتاحة 
مظللة مب�سقفات الكي�سبان. وجهزت االأمانة 
العامة للمزارات املزار باثنتني من املولدات 
و١000   500 ب��ق��درة  ال��ك��ب��رية  الكهربائية 

كيڤي.
واأخريًا 

يوكد االأمني اخلا�س اأن للمزار دورًا اجتماعيًا 
مهمًا، اإذ اأن اأغلب امل�سكالت الع�سائرية حتل 
يف هذا املزار، مهما كان نوع تلك امل�سكالت، 
املزار  مكانة  يحرتمون  واالأه��ايل  فالع�سائر 
وي�ستمعون جيدًا الإدارتها التي جنحت يف حل 
الكثري من اخل�سومات الع�سائرية والعائلية 

وغريها.
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ف�ساء
من�ّسطاُت اجل�سم الريا�سية وعواقبها الوخيمة 

اأو�ساط �سبابنا هي تعاطي املن�ّسطات  يف ظاهرة ملفتة للنظر بداأت تعّم 
بالزهو  ُت�سعرهم  بارزة منتفخة  الريا�سية الأجل احل�سول على ع�سالت 
العقاقري  ه��ذه  اأن  يعلموا  اأن  دون  ومعارفهم  اأ�سدقائهم  بني  واخليالء 
من  ت�سّببه  ملا  نظرا  واالأع�ساب  اجل�سد  اأع�ساء  على  عك�سي  تاأثري  ذات 
م�ساعفات �سلبية خطرية للدماغ وتعطيل وظائف الكبد واجلهاز التنا�سلي 
ورمّبا يوؤدي كرة تعاطيها اإىل متّزق هذه الع�سالت وت�سنجها على املدى 
ال�ساب  اأفرط  لو  املوت  اإىل  املمار�سات  تلك  توؤدي  اأن  ُي�ستبعد  وال  البعيد  

امل�ستهلك با�ستخدامها اإىل حّد غري معقول.
اأّن تلك املن�سطات تعّد من املمنوعات يف املباريات الريا�سية  نعرف كلنا 
الالعبني  بني  امل�سروع  والتناف�س  ال�سامي  الهدف  عن  خلروجها  عموما 
ورمّبا يتعّر�س الالعب اإىل عقوبات رادعة اأخّفها ا�ستبعاده من املباريات 

ملدد قد تطول �سنني يف ما لو اكُت�سف تعاطيه.
اأنَّ �سبابنا اليوم قد ابتعدوا كليا عن الطرائق ال�سحيحة وال�سليمة  يبدو 
عن كيفية بناء اأج�سامهم وا�ست�سهلوا اأ�سلوب تناول املن�سطات باعتبارها 
�ساحر  وقوام  ر�سيق  ريا�سي  للح�سول على ج�سم  واأ�سهلها  الطرق  اأ�سرع 
التدريبات  الناعم فرتكوا  وباالأخ�س اجلن�س  منهم  املقّربني  اأنظار  يبهر 
�سوى  ُترينا  ال  وخادعة  �سارة  و�سائل  اإىل  وجل��وؤوا  الناجحة  ال�سحيحة 
لهذه  املفرط  اال�ستخدام  ب�سبب  املفتولة  والع�سالت  اجل��اذب  املظهر 

العقاقري الكيميائية امل�سّنعة من الهرمونات احليوانية.
 فهل يعلم اأبناوؤنا ال�سباب فتية الغد املقبل ووالة اأمورهم واملعنّيون بالطّب 
م�ستخرجة  احليوانية  الهرمونية  العقاقري  هذه  اأن  وامل��رّب��ون  الريا�سي 
الثدييات  وبقية  والقطط  كالكالب  وامليتة  النافقة  احليوانات  روؤو�س  من 
اإ�سعاف  مثل  جدا  خطرية  اأمرا�س  ح��دوث  اإىل  ت��وؤدي  ما  غالبا  التي  ؟! 
اإنهاك القلب  ال�َسعر ورمبا  الِكْليتني وت�سرر الربو�ستات وت�ساقط  وظائف 
التاأثري  عن  ناهيك  درجة جتّلطه  اإىل  فيه  االأمرا�س  وتفاقم  ف�سيئا  �سيئا 
ال�سلبي على الدماغ واحتمال جتّلطه اأي�سًا يف حالة الهو�س با�ستخدام هذه 

املن�ّسطات.
ويف تقديرنا وروؤانا كاآباء ومرّبني اأن الطريقة االأ�سلم لبناء اأج�سام ريا�سية 
ر�سيقة وقوام بارز وع�سالت مفتولة �سحيحة النمو هي يف مراعاة اأ�ساليب 

رعاية  حتت  والتدريبات  التمارين  اإج��راء  ثم  ومن  اأوال  ال�سليمة  التغذية 
خمت�سني ريا�سيني اأكفاء لهم باع طويل يف هذا املجال.

– دون منح  اأ�سباب فو�سى انت�سار دكاكني بيع تلك املن�ّسطات  ثّم ماهي 
وزارة  اأو  باالأمر  املعنية  ال�سحية  الدوائر  ترخي�سات من  اأو  اإج��ازات  اأي 
كانت  اأن  بعد  مكان  كّل  يف  الدكاكني  تلك  نرى  اإذ   - وال�سباب  الريا�سة 
مقت�سرة على ال�سيدليات واملحالت املهتمة باالأجهزة الريا�سية؟! وهذا 
ما اأثار انتباهنا يف اأماكن عديدة ببغداد ودون اأي رقابة من جهات �سحية 

مهتمة باالأمر.
وفقا  توزيعها  عمليات  لتنظيم  ال��دوائ��ر  لهذه  دور  اأّي  نلم�س  مل  فنحن   
العارمة  الفو�سى  بهذه  ت�سويقها  من  واحلّد  املا�ّسة  ال�سرورية  للحاجات 
بحيث اأخذ معظم ال�سباب يتعاطاها وكاأّنها فاكهة القوة وغذاء بل�سم لنمّو 

الع�سالت الزائفة.
ليت �سبابنا يعلم اأن الهرمونات التي ين�سدونها هي اأ�سال موجودة يف ج�سد 
االفراز  عملية  تنظيم  على  وتعمل  انثوية  اأو  ذكرية  كانت  �سواء  االإن�سان 
ب�سورة دقيقة بوا�سطة الغدد املنت�سرة باأنحاء اجل�سد؛ متاما مثلما يفرز 
ا�ستخدام  اأح�سن  واإذا  الدم؛  يف  ال�سّكر  ن�سبة  لتنظيم  االن�سولني  هرمون 
على  وت�ساعد  �سليم  ج�سم  لبناء  تكفي  فاإنها  الطبيعية  الهرمونات  هذه 
اخلاليا  تتجدد  حتى  �سكليا(  ورما  )ولي�س  مفتولة  نامية  ع�سالت  اإبراز 
الربوتينية وتعمل على تخفي�س �سغط الدم وتنظيم ن�سبة ال�سّكري ويكون 
اجل�سم مبنيًا على اأ�س�س �سليمة ويتعافى ويكون ال�ساب ب�سحة جيدة بال 
اأو هرمونات  اأي من�سطات كيميائية م�سّنعة يف خمتربات املوت البطيء 
حيوانية ال تنا�سب اأبدًا �سبابنا الطامح اإىل قوام ر�سيق �سحي ال اإىل هيكل 
يوحي لك ظاهريا بالزهو والقوة ولكّنه مليء بال�سقم واالنتفاخ واالأورام 

الكيميائية يف الداخل.
اأن تكون ج�سما �سليما وما حباه اهلل ال�سانع   فالريا�سة عقل �سليم قبل 
واأخريا  اأوال  التي تهدف  املعامل وامل�سانع  اأنتجته  العظيم يفوق كثريًا ما 

اإىل حتقيق اأرباح وا�ستنزاف جيوب امل�ستهلكني.
متلوؤوا  اأن  اأج��ل  من  امل��ال  من  جيوبكم  تفرغوا  ال  ال�سباب؛  اأبناءنا  فيا 

اأج�سامكم اأ�سقاما ال يحمد عقباها.



كان  حممد  عماد  املقد�سة  ك��رب��الء  اب��ن   
يف  كربالء  ومدينته  للعراق  وفيًا  وم��ازال 
اأبناء  اأ�سعب الظروف، والدليل وقوفه مع 
التي  كورونا  فريو�س  وباء  حمنة  يف  �سعبه 
اأحرقت االأخ�سر والياب�س يف عموم العامل. 
عن بع�س االأمور الريا�سية وما قدمه عماد 
الأبناء بلده يف هذا الوقت الع�سيب.. جملة 
"ال�سبكة العراقية" حاورت العمدة، مدرب 
فدار  القدم  لكرة  العراق  نا�سئة  منتخب 

معه هذا احلديث:
من  قدمه  عما  �سكرناه  احل��وار  بداية  يف 

م�ساهمات مع بداية اجلائحة، فقال:
الغايل،  بلدي  الأبناء  يرخ�س  �سيء  -ك��ل 

اإىل هذه  و�سلت  ملا  املحبة  لوال اجلماهري 
لهم  ج��دًا  ب�سيطًا  �سيئًا  قدمت  املرحلة، 
ال��ذي ن��ر به  الع�سيب  ال��ظ��رف  يف ه��ذا 
لقد  اخلطري،  ال��وب��اء  ه��ذا  ب�سبب 
يف  اأمتلكه  الذي  الفندق  �سلمت 
كربالء اإىل خلية االأزمة ملعاجلة 
بفريو�س  امل�سابني 
وب��اإذن اهلل  كورونا 
وال�سالمة  ال�سحة 
الأب�����ن�����اء ال���ع���راق 

الغايل.
وع�������ن ت���ربع���ات���ه 
ب���������س����الل ط���ع���ام 

للمتعففني، قال:
م�سبقًا  قلت  -كما 
اأق��دم��ه  م��ا  ك��ل  اإن 
الأب������ن������اء ���س��ع��ب��ي 
ال���غ���ايل ه���و ���س��يء 
ب�سيط جدًا، اأمتنى 
ع���ل���ى اأ����س���ح���اب 
املتي�سرين  االأموال 
م��ا  ي���ق���دم���وا  اأن 
ي������ق������درون ع��ل��ي��ه 
الأب��ن��اء ب��ل��ده��م يف 
ظ��ل ه���ذا ال��ظ��رف 
ال��ع�����س��ي��ب ال���ذي 
اأن  يف  ت�������س���ب���ب 
ي��ف��ق��د ال��ك��ث��ريون 
رزق��ه��م، واأق�����س��د 
ال����ذي����ن ي��ع��م��ل��ون 
والك�َسبة  اليومية  االأج��ور  على 
ال�سغار،  وال�سيما اأن غالبيتهم 
ال��ت��ج��وال  ح��ظ��ر  اأن  ي��ع��رف��ون 
اإذا  لكن  امل��واط��ن،  ل�سالح  هو 
وارد  بدون  البيت  يف  جال�سًا  املواطن  كان 
املو�سورين  م��ن  الب��د  هنا  يعمل؟  ف��م��اذا 
الفندق  ت�سليم  بعد  عمومًا  يتربعوا.  اأن 

خللية االأزمة  قمت بفتح املطعم )�ساورما 
�سيتي( من اأجل تقدمي الوجبات الغذائية 
ا�ستنفرت  التي  وال�سحية  االأمنية  للقوات 
جميع جهودها  من اأجل الق�ساء على هذا 
الفريو�س اللعني، كما مت توزيع �سلة غذائية 
اللهم اكفنا �سر  اأبناء بلدي الغايل..  على 

هذا املر�س و�ساِف كل مري�س.
عن  م��اذا  ال��ك��رة،  اإىل  بحوارنا  •لنعود 
منتخب النا�سئني.. متى يتجمع الالعبون، 

وهل هناك ا�ستحقاقات مقبلة؟
كل  بعر  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  اأن  -احلقيقة 
الريا�سي  الن�ساط  اأوق��ف  بل  البطوالت، 
يف كل بقاع االأر�س، برغم ذلك اأنا اأت�سل 
ال��وب��اء  م��ن  واأح��ذره��م  املنتخب  بالعبي 
التمارين  اإج���راء  م��ع  البيت  يف  وال��ب��ق��اء 
للخال�س  طريق  اأ�سلم  وهو  املنزل،  داخل 
على  ن��ع��ول  كنا  اللعني،  امل��ر���س  ه��ذا  م��ن 
التي مل  البطوالت  الكثري من  امل�ساركة يف 
اإن �ساء اهلل مع انتهاء  تَقم ب�سبب الوباء، 
ا�ستعدادًا  التدريبات  �سنعاود  الوباء  اأزمة 
لال�ستحقاقات املقبلة، وال�سيما اأن فريقنا 
ي�����س��م جم��م��وع��ة مم��ي��زة م���ن ال��الع��ب��ني 
وباأعمار  الكفاءات  اأ�سحاب  من  ال�سغار 
املحافظات  جميع  م��ن  وه���م  �سحيحة، 
مل�ساهدة  اأطرافها  واإىل  اإليها  ذهبنا  التي 
ال��الع��ب��ني واخ��ت��ي��ار ال��ك��ف��وئ��ني، واحل��م��د 
على  ق��ادر  ق��وي  منتخب  لدينا  اأ�سبح  هلل 
العربية  البطوالت  االنت�سارات يف  حتقيق 

واالآ�سيوية.
*ماذا تقول عن هذه املرحلة؟

-مرحلة جدًا �سعبة يف ظل فريو�س كورونا 
كرة  مع�سوقتنا  عن  اأوقفنا  ال��ذي  اللعني 
القدم، لقد كنا نتاأمل امل�ساركة يف بطوالت 
خارجية ومع�سكرات، لكن ما باليد حيلة، 
حرية،  يف  العامل  اأدخ��ل  اللعني  الفريو�س 
اأمتنى اأن تزول هذه الغمة عن العامل وتعود 

احلياة اإىل طبيعتها. 

جنم عراقي قدم اأروع ما يكون على اأدمي املالعب الداخلية واخلارجية، 
هداف من طراز خا�س، مثلما كان �سانعًا لالأهداف التي منحت العراق 

العديد من البطولت العربية والآ�سيوية، نال الكثري من الألقاب ملوهبته، 
اجته اإىل التدريب بعد اعتزاله اللعب ليكون قريبًا من مع�سوقته 
ال�ساحرة، جنح مع اأغلب الأندية التي اأ�سرف على تدريب فرقها.

تعليقًا على تربعاته يف الأزمة..

حممد 

جنم الكرة العراقية

ل� "جملة ال�سبكة":

عماد
كل �سيء 

يرخ�س لأبناء 
بلدي الغايل

 اأمرية حم�سن
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دوري��ًا  نتاجها  فكان  االأم���ور  ه��ذه  كل  اجتمعت 
�سعيفًا ه�سًا!! مل تقدم فيه الفرق م�ستوى يليق 

ب�سمعتها الكروية ...
يقول مدرب فريق نادي الزوراء با�سم قا�سم: 

كورونا اأوقف الدوري و�سّل 
حركته

يف  االأندية  فرق  عليها  ظهرت  التي  امل�ستويات 
املو�سم الكروي احلايل  لي�ست بال�سكل املطلوب 
البلد،  يف  الراهن  الو�سع  ا�ستقرار  لعدم  نظرًا 
كورونا  وباء  انت�سار  واأخ��ريًا  التظاهرات  �سواء 
الذي اأوقف دوريات العامل قاطبة، وهذا التوقف 
له اأثر كبري يف اإعداد الفريق واالإرباك احلا�سل 
للفرق من حيث االإعداد، وكذلك اأثر نف�سيًا على 
وعلى  التدريبية  الكوادر  على  وحتى  الالعبني 

هذه  ..كل  املربك  للو�سع  نظرًا  االأندية  اإدارات 
امل�ستوى  تقدمي  عدم  اإىل  اأدت  املت�سعبة  االأم��ور 
ال����دوري.  مل��ب��اري��ات  خو�سها  خ���الل  امل��ط��ل��وب 
اأنديتهم  لذلك جند بع�س الالعبني قد غادروا 
وكذلك  تعوي�سهم،  دون  اخلارجي  لالحرتاف 
املباراة  ح�سور  عن  اجلمهور  غياب  لقرار  كان 
اأثر كبري على روح املناف�سة واالإثارة بني الفرق 
املتبارية. اإ�سافة اإىل ذلك، ومغ زاد الطني بّلة،  
انعك�س كثريًا  اأر�سيات بع�س املالعب، ما  �سوء 
على م�ستوى االأداء العام ملعظم الفرق، اأما حالة 
باتخاذ  معاجلتها  وميكن  قليلة  فهي  ال�سغب 
اجلماهري  ح�سور  بعدم  ال�سارمة  ال��ق��رارات 
حتت�سن  مالعبنا  ن�ساهد  اأن  نتمنى  لللعب، 

اجلماهري املحبة  الكبرية بعد زوال امل�سببات. 

اإرباك وا�سح
فيما قال مدرب فريق نادي النجف ح�سن اأحمد: 
االأندية  مدربي  اأغلب  اأن  ج��دال  وب��دون  حقيقة 
ل��ل��دوري،  ح�سلت  التي  التوقفات  م��ن  يعانون 
وتوؤثر  التدريبي  املنهاج  تربك  �سك  بدون  الأنها 
وانخفا�سها،  التدريبات  وترية  رفع  عملية  على 
اأ�سرارها تكون على الالعبني بدنيًا من  اأن  اأي 
جهة، ومعنويًا من جهة اأخرى، على اعتبار اأنها 
ب�سبب  الالعبني  ل��دى  االن��دف��اع  حالة  ت�سعف 

االبتعاد عن اأجواء املناف�سة نتيجة التوقف.
التي جتعل  ال�سعوبات  من  الكثري  نعم، هناك   
التباين  منها  للغاية  �سعبة  دورينا  م�سرية  من 
االأر���س��ي��ات غري  و���س��وء  ال��ف��رق،  ب��ني م�ستويات 
ال�ساحلة للعب متامًا، لكن برغم هذه املعوقات 

اأمل  وكلنا  للمناف�سة  اال�ستعداد  اأمت  يف  نحن 
اأن  واإداري،  وو�سعنا يف ح�ساباتنا، كجهاز فني 
نح�سب ح�سابًا لكل االأندية، جماهريية كانت اأم 
غري جماهريية، وهذا مايجعلنا نفكر باملناف�سة، 

فهو حق م�سروع لكل الفرق.
توقفات اأربكت ح�سابات الأندية

ال�����س��ح��ف��ي ال��ري��ا���س��ي ن��ب��ي��ل ال��زب��ي��دي ق��ال: 
لقدكانت مناف�سات الدوري املمتاز بكرة القدم 
الذي  التوقف  ب�سبب  البداية  غري م�ستقرة منذ 
ا�ستمر الأكر من ثالثة اأ�سهر، وبالتايل اأثر ذلك 
اأغلب  بهجرة  وت�سبب  الفرق  اإع��داد  على  �سلبًا 
الالعبني لالحرتاف اخلارجي. وبعد قرار جلنة 
امل�سابقات يف احتاد الكرة باإقامة املناف�سات من 
�سعيف  مب�ستوى  الفرق  ظهرت  واحدة،  مرحلة 
جتان�س  وع��دم  البدنية  اللياقة  �سعف  ب�سبب 
�ساهدنا  الثالثة  اجل��ول��ة  بعد  لكن  ال��الع��ب��ني. 
االأمر  اأن  اإال  الفرق،  بع�س  م�ستويات  يف  تطورًا 
عاد اإىل طبيعته بعد قرار اإيقاف الدوري ب�سبب 
م�سرية  �سك  بدون  اأوقف  الذي  كورونا  فريو�س 

احلياة العامة خلطورته.
لي�س  لكن  اأخ��رى،  م��رة  ال��دوري  �ستعود عجلة   
ب��ذل��ك امل�����س��ت��وى ال����ذي ع��رف��ن��اه، ف��االأ���س��ب��اب 
ال��دوري  على  وا�سحًا  تاثريها  وك��ان  اجتمعت 
الكروي العراقي. اأ�ساف الزبيدي: لقد حر�ست 
على ح�سور اأغلب مباريات الدوري وكان رجال 
اللوائح  تطبيق  على  حري�سني  املالعب  حماية 
دخ��ول  وع���دم  ال�سحيح  بال�سكل  وال��ق��وان��ني 

يف  ماحدث  لكن  �سفاتهم،  مبختلف  اجلماهري 
وال�سناعات  اأربيل  لقاء  يف  حريري  فران�سوا 
الكهربائية من اعتداء على الطاقم التحكيمي، 
�سيء  امللعب،  داخ��ل  االأم��ن  رج��ال  غياب  و�سط 

نتمنى اأن اليتكرر يف مالعبنا. 
دوري طويل وظروف �سعبة

راأي عندما  نبيل �سباح  ال�سرطة  وكان لالعب   
يف  املباريات  وجدولة  املفاجئ  التوقف  اإن  قال: 
كل جولة نح�سب لها ح�سابنا يف اأن يكون هناك 
اأو  م��ا،  جولة  يف  اأو  ال��دوري  يف  مفاجئ   توقف 
لهذا  م�ستعدين  نكون  قد  لهذا   ما،  اأ�سبوع  يف 
دورينا  يف  يكون  اأن  تعلمنا  قد  فنحن  التوقف، 
اإرادي��ًا  اأك��ان  �سواء  توقف  كروي  مو�سم  كل  ويف 
ط��وي��اًل.  دوري��ن��ا  ي��ك��ون  ول��ه��ذا  اإرادي،  غ��ري  اأو 
يف  للفرق  �سعبة  املناف�سه  كانت  ذل��ك  برغم 
نحن  ذل��ك  ورغ��م  بها.  التي نر  االأزم���ات  ظل 
نلعب بامل�ستطاع ونبذل كل مابو�سعنا لكي ينجح 
دورينا. واأ�ساف: يف البداية تاأخر الدوري اأكر 
وتوقف  اأدوار  اأربعة  الفرق  ولعبت  �سهرين  من 
اأغلب  الدوري ب�سبب مر�س كورونا الذي اوقف 
ال��دوري،  اأخ��رى  و�سنعاود مرة  العامل،  دوري��ات 
الدوري  عمومًا  املناف�سة.  �سيقتل  التوقف  وهذا 
املربكة  االأو�ساع  ا�ستثنائي يف ظل  املو�سم  لهذا 
التي نعي�سها، نتمنى اأن تعود مالعبنا اإىل زهوها 
وعودة اجلماهري اإىل املدرجات مل�ساندة فرقها. 

تخطيط غري مربمج
املتابع الريا�سي حممد قا�سم اأدىل براأيه قائاًل: 

خالل فرتة الثمانينيات والت�سعينيات من القرن 
العراقية  الكروية  ال��دوري��ات  كانت  املا�سي، 
مثبته يف قامو�س احتاد الكرة، وبالتحديد لدى 
جلنة امل�سابقات التي كان من �ساأنها التخطيط 
مهما  توقف  اأي  دون  املباريات  مواعيد  و�سبط 
الرباعم  من  ابتداًء  جميعًا،  وللدوريات  حدث، 
وال�سباب  النا�سئني  ث��م  وم���ن  االأ���س��ب��ال  اإىل 
عن  ف�ساًل  واملمتازة،  واالأوىل  الثانية  والدرجة 
اأندية  فيها  ت�سرتك  التي  الكاأ�س  بطولة  اإقامة 
البطوالت  اإقامة  مع  واالأوىل،  الثانية  الدرجة 
من  ع��ق��ودًا  ال���دوري  نظام  وا�ستمر  االأخ����رى. 
وانتهاء ومدرج  ابتداء  تاريخ  ي�سري وفق  الزمن 
االأن��دي��ة  ب��ني  ي���وزع  ك���ان  يف )ك��ت��ي��ب( �سغري 
واملالعب مدون فيه زمن بداية الدوري وانتهاوؤه 
اخلم�س  يف  لكن  الكتاب،  يف  مثبت  ما  ح�سب 
يبداأ  اإذ  ���س��يء،  ك��ل  تغري  االأخ����رية  ال�����س��ن��وات 
وال�سيما  ينتهي،  متى  يعرف  اأح��د  وال  ال��دوري 
متاخرًا  ال��دوري  ب��داأ  فقد   ،2020 املو�سم  هذا 
توقف  ث��م  بعدها  وانطلق  امل��ظ��اه��رات  ب�سبب 
الفرق  تظهر  ومل  ك��ورون��ا،  وب��اء  ب�سبب  اأي�سًا 
التوقفات، ف�ساًل عن  نتيجة  املطلوب  بامل�ستوى 
عليها  تقام  التي  املالعب  بع�س  عدم �سالحية 

املباريات.
وراء  ال�سبب  كانت  املو�سم  ه��ذا  حدثت  اأم��ور   
كما  امل��ط��ل��وب،  بامل�ستوى  ال��ف��رق  ظ��ه��ور  ع��دم 
يف  احل�سة  لها  كانت  التحكيمية  االأخطاء  اأن 

فقدان توازن بع�س الفرق.  

يبدو اأن القائمني على �سوؤون الكرة العراقية يدر�سون و�سع الدوري الكروي 
العراقي الذي تعقدت م�سريته، اأوًل ب�سبب التوقفات الكثرية التي طالته، وثانيًا 

امل�ستوى غري املقنع الذي ظهرت عليه الفرق، ف�ساًل عن عدم �سالحية بع�س 
املالعب التي تقام عليها املباريات، اإ�سافة اإىل فريو�س كورونا الذي اأخذ ما اأخذه 

من الدوري من حيث التوقف ال�سطراري ب�سببه.

 

بغداد / اأمرية حم�سن 

توقفات مربكة   ..   وهبوط م�ستويات 

دوري الكرة بني فايرو�سي 
كورونا والتاأجيل
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بداياته
 ١٩88 حزيران   2 يف  اأغويرو   �سريخيو  ُولد 
الطفل  وكان  االأرجنتني،  اآير�س-  بوين�س  يف 
يعمل  ليونيل  وال���ده  ك��ان  ل��وال��دي��ه،  ال��ث��اين 
اأدريانا  والدته  وكانت  اأجرة  ل�سيارة  �سائقًا 

ربة منزل.
�ستة  م��ع  �سخمة  ع��ائ��ل��ٍة  يف  �سريخيو  ن�ساأ 
اأ���س��ق��اء اآخ��ري��ن، ع��ان��ى وال����داه م��ن الفقر 
البداية  منذ  ال�سعبة  املعي�سية  وال��ظ��روف 
وقد  والدت��ه.  بعد  كثريًا  االأو�ساع  تتغري  ومل 
اإىل فلورن�سيو فاريال عندما  العائلة  انتقلت 
�سريخيو  وال��د  لعب  العامني.  �سريخيو  بلغ 
كرة القدم يف �سبابه، لكنه مل يتابع هوايته 
ليتخذها كعمٍل له يف حياته، لكن �سغفه يف 
كبري،  ب�سكٍل  ول��ده  على  واأث��ر  ا�ستمر  اللعبة 
ف�سرعان ما اأخذ مهمة تدريب �سريخيو على 
اأكادميية  عاتقه الأنه ال ي�ستطيع ت�سجيله يف 
كرة القدم ب�سبب ال�سعوبات املالية حينها.

لكرة  التحتية  البنية  كانت  احل��ظ  حل�سن 
وكذلك  للغاية،  قويًة  االأرجنتني  يف  القدم 
وهو   ،Independiente نظام  ك��ان 
نظاٌم �سبابي يعزز املواهب ال�سابة يف اللعبة. 
مت  حتى  ال�سغري،  فريقه  مع  �سريجيو  لعب 
مباراٍة  يف  بامل�ساركة  النهاية  يف  له  ال�سماح 

�سد نادي اأتلتيكو عام 200٣.
اإجنازات �سريخيو اأغويرو

ظهر �سريخيو يف اأول مباراٍة ر�سميٍة له وكان 
خليفة  فكان  بقليل،  عامًا   ١5 ال�  جتاوز  قد 
االأرجنتيني  االأ���س��ط��ورة  م��ارادون��ا  لدييجو 

الذي بداأ اللعب يف نف�س العمر.
فقد  امل��ب��اراة،  تلك  يف  املميز  الأدائ��ه  نتيجًة 
حجز مكانه يف فريق ال�سباب الذي لعب يف 
اأح��رزت  ال��ذي  لل�سباب  العامل  كاأ�س  بطولة 

االأرجنتني لقب البطولة فيه.
-2005 مو�سم  يف  �سريخيو  اأداء  حت�سن 

2006، وقد �سجل يف ذلك املو�سم ١8 هدفًا 
���س��ارك فيها، ثم  م��ن ٣6 م��ب��اراة ك��ان ق��د 
بداأت العرو�س تتهافت عليه من االأندية يف 
واللعب  توقيعه  على  للح�سول  منها  حماولٍة 
ل�ساحلها، ليكون نادي اأتلتيكو مدريد االأكر 

حظًا يف احل�سول عليه.
رحلته اإىل اإ�سبانيا

مدريد  اأتلتيكو  ن��ادي  اإىل  �سريخيو  انتقل 
املو�سم  يكن  ومل   ،2006 عام  ر�سمي  ب�سكٍل 
فلم  اجل��دي��د،  ناديه  يف  ج��دًا  موفقًا  االأول 
اأه������داف يف جميع  ���س��ب��ع��ة  ���س��وى  ي�����س��ج��ل 
اأم��ا يف  ال��ن��ادي.  م��ع  لعبها  التي  امل��ب��اري��ات 
جنم  اأ���س��ب��ح  ف��ق��د   2008-200٧ م��و���س��م 

هدفًا   ١٩ �سجل  فقد  ل ال��ن��ادي،  خال
اأف�سل  ثالث  واأ�سبح  ال��دوري 

هداٍف يف ذلك املو�سم.
ب�"رجل  �سريخيو  ��م��ي  ���سُ
امل���ب���اراة  " يف  امل���ب���اراة 
اأتلتيكو  نادي  لعبها  التي 

بر�سلونة،  �سد  مدريد 
اأداوؤه  �ساعد  ق��د  اإذ 

الفرق  �سد  املميز 
االأق����������وى ن�����ادي 
اأت��ل��ت��ي��ك��و م��دري��د 
ل��ي��ك��ون ب��امل��رك��ز 

النتيجة  يف  الرابع 
يعني  وهذا  النهائية، 

الأول مرة منذ  اأوروب��ا   اأبطال  لدوري  تاأهله 
ق�سة  ك��ان  ال��ت��ايل  املو�سم  ���س��ن��وات.  ع�سر 
اأ�سبح  اإذ  ل�سريخيو،  بالن�سبة  اأخرى  جناٍح 
يف نهاية املو�سم اأحد اأف�سل ع�سرة مناف�سني 
على "Pichichi Trophy" كما لعب 
دورًا يف قيادة فريقه للتاأهل اإىل بطولة دوري 
للو�سول  فريقه  �ساعد  وقد  اأخ��رى،  اأبطاٍل 
ودوري   االأبطال  دوري  من  كل  نهائيات  اإىل 

التايل. املو�سم  يف   Copa del Rey
اأول هاترك له

اأتلتيكو مدريد بكاأ�س االحتاد االأوروبي  فاز  
 20١١ عام  وك��ان   ،20١0 عام  القدم  لكرة 
�سجل  فقد  ل�سريخيو،  بالن�سبة  عامًا مميزًا 
يف  الريا�سية  م�سريته  يف  ل��ه  ثالثيٍة  اأول 

مباراة النادي �سد مايوركا.
واالإجن���ازات  املميز  اأدائ��ه  من  الرغم  على 
الرائعة التي حققها ل�سالح اأتلتيكو مدريد، 
فقد كان يطمح اإىل حتقيق اأ�سياء اأكرب، ففي 
ر�سميًا  �سريخيو  اأعلن   20١١ عام  منت�سف 
مدريد،  اأتلتيكو  عن  االبتعاد  يف  يرغب  اأنه 
االأتلتيكو  ن��ادي  م�سجعي  ا�ستياء  اأث���ار  م��ا 
�سيتي  مان�س�سرت  نادي  واأعلن  القرار،  لهذا 
ان��ت��ق��ال  خ��رب   20١١ مت���وز  يف  االإن��ك��ل��ي��زي 
من  عليه  ح�سل  اأن  بعد  اأغ��وي��رو  �سريخيو 

نادي اأتلتيكو مدريد.
م�ساركاته مع مان�س�سرت

يف  مان�س�سرت  مع  م��رة  الأول  �سريخيو  َل��ِع��َب 
 Swansea  مباراة  الدوري املمتاز �سد
الرغم  وعلى  باملباراة.  فريقه  وفاز   City

اأن  كان م�������ن  االأول  مو�سمه 
باالإ�سابات،  مليئًا 
باللعب  ا�ستمر  فقد 
من  امل���ب���اري���ات  يف 
وظهر  الآخ����ر.  وق���ٍت 
دوري  يف  ���س��ريخ��ي��و 
االأن�����دي�����ة، و���س��ج��ل 
هدفًا �سد اأر�سنال، 
وق���د ك���ان ال��ه��دف 
الوحيد الذي ي�سجله 

الفريق حينها. 
ا����س���ت���م���ر ����س���ريج���ي���و م��ع 
اإذ   2020 مو�سم  لغاية  �سيتي  مان�س�سرت 
مهاجمه  عن  التخلي  م��وؤخ��را  ال��ن��ادي  ق��رر 
احلايل،  املو�سم  بنهاية  اأج��وي��رو،  �سريجيو 
ولكن ب�سرط عدم م�ساركة الفريق يف دوري 

اأبطال اأوروبا املو�سم املقبل.
تاريخ  يف  الالعبني  اأب��رز  من  اأجويرو  ويعد 
مباراة   260 يف  و�سارك  �سيتي،  مان�س�سرت 
ال��دوري و�سجل ١80 هدف، وحقق لقب  يف 

الدوري ٤ مرات.

جنم من جنوم الكرة الأرجنتينية واأ�سغر لعٍب اأرجنتيني 
ي�سارك يف بطولة Argentine Primera División وهو 

يف �سن اخلام�سة ع�سرة. �سريخيو اأغويرو.. اأحد اأكرث املتحم�سني 
لكرة القدم منذ اأيام طفولته يف بوين�س اآير�س.

 

جنم مان�س�سرت �سيتي واأ�سغر لعب اأرجنتيني

من عائلة فقرية اأغنته 
كرة القدم اأغويرو

�سريخيو

اإعداد / ال�سبكة العراقية
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�سجرة  األفي  من  يقرب  ما  "اأُزيل  وكتبوا: 
من ال�سوارع يف م�سافة ١0 اأمتار من مواقع 
التطوير الرئي�سة، اأي ما يعادل 20 % تقريبًا 
من جميع اأ�سجار ال�سوارع التي اأُزيلت، لكن 
هذا ال ميثل �سوى 8 باملئة فقط من اخل�سائر 

يف االأ�سجار الظّلية."
البحث  يف  م�سارك  ك��رو���س��ر،  ت��ام��ي  ي��ق��ول 
وطالب دكتوراه يف مركز البحوث احل�سرية 
اأ�سرتاليا،  ملبورن-  يف   RMIT بجامعة 
االأ�سجار  حجم  ت�سجيل  من  متكنوا  اإنهم 
التي اأُزيلت يف ملبورن، م�سيفًا: "كما وجدنا 

اأن معظمها اأ�سجار �سغرية."
 20 اأ�سل  من  فقط  واحدة  �سجرة  "تقريبا 
ي�سل  جذعها  وقطر  نا�سجة  �سجرة  كانت 

الأكر من 60 �سم."
توفره  ال��ذي  الظل  ع��ام،  "ب�سكل  واأ���س��اف: 

اأ���س��ج��ار ال��ظ��ل ه��و يف امل��دي��ن��ة 
ال���داخ���ل���ي���ة، وب��ق��ي��ت 
ه����ذه االأ����س���ج���ار يف 
الطليعة  قبل خ�سائر 
حدائقنا  التنمية.. 
فقدت  ومتنزهاتنا 

اأ���س��ج��ار ال��ظ��ل، وك��ذل��ك ح��دائ��ق كثري من 
اأ�سجار الظل التي نت  البيوت، لكن وجود 
توازنًا  اأ�سفى  ال�����س��وارع   يف  طفيف  ب�سكل 

لطيفًا".
عمل  ن��ت��ي��ج��ة  ك���ان  ذل���ك  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
�سيا�سة  طبقوا  الذين  ملبورن  يف  امل�سوؤولني 
وف��ر ذلك  ول��ق��د  االأ���س��ج��ار،  ق��وي��ة حلماية 
ال���دوالرات  اآالف  ع�سرات  عينه  الوقت  يف 
ونا�سجة.  كبرية  �سجرة  الإزال��ة  االأ�سرتالية 

يبدو اأمر كهذا مثبطًا فعااًل للطموحات.
يدير م�سوؤولو مدينة ملبورن اأي�سًا برناجمًا 
اآالف  ث��الث��ة  نحو  لو�سع  ل��ل��زراع��ة،  ك��ب��ريًا 

�سجرة جديدة يف االأر�س كل عام.
وقد  االأ�سجار،  مدينة  باأنها  ملبورن  ت�ستهر 
يف  �سجرة  كل  على  عالمة  امل�سوؤولون  و�سع 
امل��دي��ن��ة واأع��ط��وا كل 
واح�����������دة 

وو�سع  فرديًا،  اإلكرتونيًا  بريد  عنواَن  منها 
عن  االإب���الغ  للنا�س  ميكن  بحيث  املخطط 
اأر�سل  ذلك،  من  بداًل  املخاوف.  اأو  امل�ساكل 
االأ�سجار  م��ع  تعاطفيه  مالحظات  النا�س 
)من  وال��دردار  البلوط  واأ�سجار  ال�سمغية 
اأكر االأ�سجار �سيوعًا، تتميز بقدرتها العالية 
على التظليل يف الباحات اخللفية وبامتداد 

�سوارع احلي.
ح�سار �سيفيلد

ت��دع��م  زراع���ة  امل����دن  ب��ع�����س  اأن  يف ح��ني 
تقدمها  التي  بالفوائد  وت�سيد  االأ���س��ج��ار، 
كالتخفيف من تاأثري احلرارة التي تكر يف 
االأ�سجار  عدِّ  عن  ف�ساًل  احل�سرية،  اجلزر 
والطيور،  واحل��ي��وان��ات  للح�سرات  موطنًا 
وحت�����س��ن م��ن ���س��ع��ورن��ا ب��ال��رف��اه��ي��ة - فقد 
�سقطت مدن اأخرى نتيجة ل�سخط املحتجني 

الغا�سبني واملقيمني.
تقع  املتحدة،  اململكة  �سيفيلد هي مدينة يف 
حت�����دي�����دًا ج��ن��وب 

 األقت اإحدى الدرا�سات املهتمة 
بتح�سني البيئة ال�سوء على 
الدور الذي يلعبه كثري من 
املدن حول العامل للتوفيق 

بني الأهداف البيئية الطموح 
و�سغوطات التنمية املتوا�سلة.
فقد �سجل العلماء يف ملبورن 

)ثاين اأكرب مدن اأ�سرتاليا بعد 
�سيدين، يناهز عدد �سكانها 4 
ماليني ن�سمة(  مك�سبًا حقيقيًا 

يف اإك�ساء املدن باأ�سجار ال�سوارع، 
لكنهم مقابل ذلك �سّجلوا 

خ�سارة  يف عدد هذه الأ�سجار 
يف املتنزهات العامة واحلدائق 

املنزلية.

BBC�مارك كينفر، عن/ ال
ترجمة: اآلء فائق

مدن العامل احل�سرية تكافح 
لتعزيز غطاء الأ�سجار

االإج����راءات  اإن  االأ���س��رتايل  الفريق  ي��ق��ول 
وتلك  الكبرية  االأ���س��ج��ار  حلماية  ال��الزم��ة 
"حا�سمة"  املا�سية  ال�سنوات  يف  املزروعة 
احل�سرية  الغابات  غطاء  تعزيز  اأري��د  اإذا 
يف امل�ستقبل، وقد ظهرت نتائج الدرا�سة يف 

جملة "املدن واملجتمع امل�ستدام."
اأما على ال�سعيد العاملي، فاإن دور االأ�سجار 
به  معرتف  ال�سغرية  وال��ب��ل��دات  امل��دن  يف 
اأ�سهر  اأثناء  للظل  كتوفريها  جيد،  ب�سكل 
امت�سا�س  يف  وامل�ساعدة  احل��ارة،  ال�سيف 
امت�سا�س  عن  ف�ساًل  ال�سو�سائي،  التلوث 

مياه الفي�سانات.
اأ�سرتاليا  يف  الباحثني  م��ن  ف��ري��ق  فح�س 
العقد  ملبورن يف  االأ�سجار يف مدينة  حمنة 
الحظوا  اإذ   ،20١٧ و   2008 عامي  بني  ما 
اأظهرت  فقد  معقدًا،  نطًا  درا�ستهم  يف 

حتليالتهم زيادة �سافية يف ظالل االأ�سجار 
املزروعة يف ال�سوارع العامة، مقابل خ�سارة 
احل��دائ��ق  يف  االأ���س��ج��ار  ظ��الل  يف  �سافية 
امل��ن��زل��ي��ة وامل��ت��ن��زه��ات ال��ع��ام��ة وامل�����زارع 

اخلا�سة.
فقدان الأ�سجار ال�سغرية

وقال الفريق اإن االأ�سجار التي متت اإزالتها 
واملتنزهات  احل��دائ��ق  م��ن  متكرر  ب�سكل 
ال  �سغرية،  اأ�سجارًا  كانت  وال�سوارع  العامة 
يقل قطر جذعها عن ١5 �سم، ناهيك عن 
اأن االأ�سجار القريبة من مرحلة النمو كانت 

من بني االأ�سجار االأكر عر�سة للخطر.
ت��درك معظم مدن  �سرح ���س��ورة:  

يف  االأ�سجار  اأهمية  العامل 
حياة  نوعية  حت�سني 

النا�س
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مدن  اأف�سل  من  تعدُّ  اإنكلرتا،  يف  يورك�سري 
امل��دن  املعي�سة، وه��ي م��ن  ال��ب��الد ج��ودة يف 
النامية اقت�ساديًا و�سكانيًا، كما تعّد واحدة 
ال��ب��الد. ومع  االأك���ر خ�سرة يف  امل��دن  م��ن 
وا�سع  برناجمًا  املجل�س  اأع�ساء  نّفذ  ذلك، 

النطاق الإزالة اأ�سجار ال�سوارع عام 20١٧.
"ال�سوارع  على  رّكزت  املجل�س  �سرتاتيجية   
نحو  مبوجبها  اأزي��ل��ت  ال��ت��ي   - االأمامية" 
وا�ستبدلت   20١2 ع��ام  منذ  �سجرة   5500
"املالذ  كان  االأ�سجار  قطع  ال�ستالت..  بها 
ه ال�سكان واملتظاهرين  االأخري" فقط، لكنه نبَّ
اإىل اأن االأ�سجار التي ال �سرورة لقطعها قد 
ُقطعت، ومن حينها ارتفعت ن�سبة التوترات، 
اإىل  دف��ع  ما  احل���رارة،  درج��ة  ارتفعت  كما 
واعتقال  االحتجاجات  م��ن  امل��زي��د  تنظيم 

املزيد من النا�س.
وا�سعة  اإعالمية  تغطية  اإىل  املواجهة  اأدت 
اأم��ني  ال��ن��ط��اق، ف��ق��د وج���د حتقيق اأج����راه 
اأن  الربيطانية  املحلية  احلكومة  يف  املظامل 
املجل�س  قِبل  ال�سكان.  �سلَّل  �سيفيلد  جمل�س 

النتائج واأ�سدر اعتذارات لل�سكان.
اإنكلرتا  مدن  الظل يف  ا�سجار  متو�سط  يبلغ 

م�سروع  َوج��د  املتو�سط،  يف   %١6 وبلداتها 
م�سروع  وهو   ،"Forest Research"
 Trees مع  بال�سراكة  للمواطنني،  علمي 
اأن   ،Brillianto و   for Cities
تراوحت  ح�سرية  منطقة   28٣ يف  التغطية 

ما بني ٣% و ٤5%.
اململكة  خريطة  وراء  ال��دواف��ع  ���س��رح  ويف 
احل�سري  ال��ظ��ل  اأ���س��ج��ار  لغطاء  امل��ت��ح��دة 
�سركة  قالت  املتحدة،  اململكة  م�ستوى  على 
التعرف  "يتم   :Forest Research
متزايد  ب�سكل  احل�سرية  االأ���س��ج��ار  على 
مثل  تقدمها،  التي  الكثرية  الفوائد  ب�سبب 
من  وامللوثات  الكاربون  اأوك�سيد  ثاين  اإزال��ة 
الهواء، وتوفري املوائل للحياة الربية، وجعل 
لتكون  و�سحية  ممتعة  احل�سرية  املناطق 

اأكر جاذبية."
ركيزة  ت�سكل  املناخ  تغرّي  ق�سية  الأن  ونظرًا 
كثريًا  فاإن  احلكومية،  لل�سيا�سات  اأ�سا�سية 
من املدن ت�سع اأهدافًا لتعزيز زراعة اأ�سجار 

الظل احل�سرية يف �سوارع املدن الرئي�سة.
تزايد الطموحات

اململكة  االأخ��رية يف  العامة  االنتخابات  يف 

املتحدة، تعهدت احلكومة بزراعة ٧5000 
ف����دان اإ����س���ايف م��ن االأ���س��ج��ار ك��ل ع��ام، 
وبعبارة  املهمة  �سيتوىل  املقبل  ال��ربمل��ان 
املهمة  �ستنجز   202٤ عام  بحلول  اأخ��رى، 
الهدف  ه��ذا  حتقيق  اأج���ل  وم��ن  ك��ام��ل��ة، 
الطموح، من املتوقع اأن ت�ساعد املجال�س يف 
املناطق احل�سرية يف حتقيق هذا الهدف.

يف امل���ن���ت���دى ال���ع���امل���ي ح����ول االأ����س���ج���ار 
عام  اإيطاليا  يف  عقد  ال��ذي  احل�سرية، 
من  للعمل  دعوة  املندوبون  اأ�سدر   ،20١8
االأ�سجار  فوائد  على  ال�سوء  ت�سليط  اأجل 

يف املدن.
االآن  العامل  �سكان  ن�سف  من  اأكر  يعي�س 
اأن  املتوقع  وم��ن  احل�سرية،  املناطق  يف 
يرتفع هذا العدد اإىل 68% بحلول منت�سف 
املقبول  من  اأن��ه  حني  يف  احل��ايل،  القرن 
توفره  ال��ذي  الغطاء  اأن  وا�سع  نطاق  على 
اأ�سجار الظل ميكن اأن يح�سن من رفاهية 
اإن  كرو�سر:  ثامي  يقول  اليومية.  النا�س 
بع�س  على  ال�سوء  �سلطت  ملبورن  درا�سة 
جميع  يف  االأ�سجار  على  للحفاظ  العوامل 

اأنحاء العامل.
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نحو  الرجال  بع�س  القاتل  الوباء  واإنا دفع هذا 
االنتباه اإىل كمية التق�سري جتاه الزوجة وكذلك 
ال  �سلوكيات  م��ن  العائلة  ب��ه  تتمّتع  مب��ا  اجل��ه��ل 
ومعرفة  معهم  باجللو�س  ااّل  ال��ظ��ه��ور  ميكنها 

التفا�سيل الدقيقة حلياتهم اليومية.
الفراق �سعور قاتل

الطبية  التوجيهات  و�سمن  االإجبارية  القطيعة 
اخلا�سة، حتى لو وقعت فال ميكن احت�سابها كما 
لو كانت خيار النا�س املريح باالبتعاد واخل�سام!

 كان راأي االإعالمية والنا�سطة مبجال احلريات 
)اأ�سماء عبيد( قائلة:

ميكن  ال  ق��ات��ل  �سعور  االأح��ب��ة  ب��ف��ق��دان  ال�سعور 
تفر�سها  قطيعة  اأو  خالفية  الأ���س��ب��اب  جتاهله 
ظروف معينة، رمّبا لن يلتقوا ثانية اأو قد تطول 
بالفايرو�س  اأح��ده��م  ي�ساب  وق��د  احلجر  م��دة 
ويفقد حياته، كل ذلك جعل م�ساعر النا�س تهتز 
لدرجة  التقارب  اإىل  احل��اج��ة  وت�ست�سعر  بقوة 
�سرنا نطالع ت�سجيالت �سوتية وفيديوية يخالف 
بكامل  ويذهبون  احلظر  تعليمات  النا�س  فيها 
عدتهم الوقائية يف زيارات خاطفة الأقارب اأو اأهل 
اأو اأ�سدقاء يف املنطقة ذاتها، رمّبا هذا اال�ستياق 
جعل النا�س اأكر قربا وهي ح�سنة حت�سب الأزمة 
را  مق�سّ نف�سه  وجد  من  هناك  واأي�سا  كورونا، 
كثريًا  يجال�سهم  وال  اهتمامه  وقلة  اأ�سرته  جتاه 
ال �سيما الرجال منهم جتاه زوجاتهم واأطفالهم 
واأهلهم الأّنهم راأوا وعا�سوا عن كثب اأيام  احلجر 
الوقت  يف  االأ���س��رة  تعانيه  وم��ا  واحلظر  املنزيل 
الذي كان هو غائبا عن املنزل يف العمل اأو ال�سهر 
يّطلعوا  تفا�سيل مل  باأعينهم  راأوا  االأ�سدقاء،  مع 
هن  اللواتي  الن�ساء  معاناة  ومل�سوا  �سابقا  عليها 
به  رن  ق�سّ ما  تعوي�س  حاولن  اأي�سًا  االأخ��ري��ات 

�سابقًا الرتباطهن مبقت�سيات العمل.
قلق ومبالغة

و�سط الكارثة التي حّلت بالعامل، �سيكون الفتًا - 
اإن ع�سنا - وال يراودنا ال�سوؤال املقلق   هل ميكن 
اأن تندثر امل�سافحة كتحية اجتماعية على املدى 

البعيد؟
ثقافة  م���رّوج���ي  ك���ل  ع��ل��ى  حم��ت��ج  ث��ق��ايف  راأٌي 
اال�سمئزاز من التقارب االجتماعي، كان للكاتبة 

فايرو�س  وبعد  �سخ�سيًا  ال��ب��غ��دادي(:  �سارة   (
لثقافة  ي���رّوج  م��ن  ك��ل  على  �ساعرت�س  ك��ورون��ا 
التلذذ بالوحدة، اأولئك املهوو�سون بالعي�س داخل 
�ساأكون  القطيعة،  وت�سجيع  الغ�سب  �سرديات 
التي  واملنا�سبات  االزدح��ام��ات  تلك  لكل  ممتنة 
باالأح�سان  عنها  ونعرّب  اأنف�سنا  فيها  ندفن  كّنا 
والتحايا وامل�سافحة التي ال تتعبنا بقدر ما ترمّم 
اأرواحنا، وجلميع النا�س الذين اختلفنا معهم او 
لوا علينا بوجودهم حولنا،  حتى ال نعرفهم وتف�سّ
حتى تالقح  وجودنا بوجودهم وجتاوزت اأرواحنا 

االختناق من حمدوديتنا الفردية.
تقاليد مبالغ فيها

ال�سكرتارية،  مبجال  ة  املخت�سّ ماهر(  )م��رمي 
تقارب  فكرة  ب�ساأن  �سبقتها  من  على  احتّجْت 
االهتمام  له مب�ستوى  ال عالقة  باعتباره  االأمكنة 
اأو نبذ اخلالفات اأو حتى ال�سعور بالتق�سري جتاه 

من نعاي�سهم اأ�سريًا او اجتماعيًا، قائلة بهدوء:
التقارب  بع�سنا،  مع  اجللو�س  ُن��دمي  اأ�سبحنا   
�سواء  اختيارية،  �سلوكيات  وهي  اأكرب،  بحميمية 
انه   والدليل  التقينا،  اأو  بع�سنا  وج��وه  عن  غبنا 
باأقاربنا الكثري من  اإطار عائلتي  ما تزال �سمن 
اخلالفات �سواء ما بني الوالد واالأقارب وما بني 
خمطئ  اأي  مل�ست  ما  اأي�سا،  واأق��ارب��ه��ا  ال��وال��دة 
بحقنا قد نكر ذاته واعتذر لنا، اأما ق�سية تنا�سي 
التقبيل وامل�سافحة، فاأنا اأجدها بكل وقت عادة 
�سواء  تركها،  وامتنى  يّل  بالن�سبة  م�ستحبة  غري 
بزمن االأوبئة او يف احلياة الطبيعية، وال ا�ستطيع 
ربطها بتقريب النفو�س وامل�سافات الروحية، الأّنها 
بداخلها  حتتوي  التي  الكثرية  عاداتنا  من  جزٌء 
على املبالغات والذوقيات اخلاطئة ولي�س لها اأي 

�سلة باملحبة.
جمال افرتا�سي

طلب  ع��ن  ومينعهم  النا�س  يحظر  م��ا  ك��ان  اذا 
غ��ف��ران امل��ح��ب��ة ب��ع��د ع��ق��ود م��ن اجل��ف��اء، ف��اأن��ا 
جتمعنا  مل  االفرتا�سيني  ال�سباب  من  وجمموعة 

غري �سا�سات ال�سو�سل ميديا!
مل�سة  له  كانت  اأعمال،  رجل  اجلريخي(  )حيدر 
اأوجزها  نادرة اجلمال،  اإن�سانية غريبة، ميزتها 
بالقول :ال اأحد يعرف عن االآخر ما مذهبه واأي 

عمل  خلية  ن�سّكل  كيف  هّمنا  ك��ان  يعتنق،  دي��ن 
ال  ومعنويًا  ماديًا  الفقرية  العائلة  تدعم  اإن�سانية 
�سيما بعد فتوى التكافل االجتماعي، تلك العوائل 
التي مل نكن نعرفها اأ�ساًل وال �ساأن لنا باجتاهاتها 
وانتماءاتها  �سوى ما حتتاجه عوائلنا املتعّففة من 
ال�سريحة  باعتبارهم  املحدود  الدخل  اأ�سحاب 
املت�سّررة من هذا ال�سلل الذي اأ�ساب احلياة يف 
وامل�ساندة  العون  يد  مّد  وكيفية  جميع مفا�سلها، 
لهم �سواء باملعونات الغذائية التي ت�سابق اجلميع 
نتكفل  ال��ت��ي  الطبية  امل��ع��ون��ات  اأو  تقدميها  يف 
بتوزيعها،  تتكّفل  التي  االأمنية  لقواتنا  باإي�سالها 
ولالأمانة نقولها اإّن هذه املحنة االإن�سانية اأفرزت 
مقدمات  بال  ا�ستح�ساره  ميكن  اإن�سانيًا  ح�ّسًا 
مبثابة  و�سحاها  ليلة  بني  واأ�سبحنا  وروتينات، 
ال�سادقة  امل�ساعر  تلك  وكاأن  واالأ�سدقاء  االأهل 
جتمعنا منذ �سنني وهذا هو ديدن ال�سعب العراق 

كما يعرفه التاأريخ .
تاآزر واإيجابية

امل�سافحة  �سّببتهما  ك��ب��ريان  واإح�����راج  حت���ٍد 
بتقاليد  املحكوم  ال��ع��راق��ي  ملجتمعنا  والتقبيل 

ال�سيافة.
هذا الراأي امل�سامل كان للنا�سط يف جمال حقوق 
حديثه  مكماًل  ال�����س��ع��ي��دي(،  )مثنى  االن�����س��ان 
والتقارب  اخلالفات  نبذ  اأن  اأرى  اأن��ا  ب�سفافية: 
اجلائحة  اأن  باعتبار  فعاٌل  واق��ع��يٌّ  بعٌد  له  ك��ان 
يف  النظر  اإع����ادة  الفكر  على  فر�ست  القاتلة 
ال�سغائن  قلت  وب��ال��ت��ايل  املت�سنجة،  ق��رارات��ه 
اأ�سف  وامل�ساملة،  للهدوء  اأقرب  االن�سان  واأ�سبح 
كثرية  هواج�س  لنا  جعل  احلظر  هذا  اأّن  لذلك 
اأهمها املبالغة يف االطمئنان على بع�سنا، �سابقًا 
فقط كانت اأيام العطل واجلمع لكن اليوم ُفعلت 
الكثري  باأّن  ن�سمع  و�سرنا  ب�سدة  التوا�سل  برامج 
من االأقارب واالأ�سدقاء املختلفني مل يت�ساحلوا 
االأ�سري  املناخ  وبخ�سو�س  ت��اآزروا،  واإن��ا  فقط 
كثيف  �سار  فقد  امل�ستمر  االب  بتواجد  اجلديد 
بغ�س  مهمة  اجتماعية  جوانب  واأف��رز  امل�ساعر 
ميديا،  بال�سو�سل  ال��ه��زيل  اجل��ان��ب  ع��ن  النظر 
اإذن الكل جُمرب على اخل�سوع جتاه تلك املنطقة 

االإيجابية املحظورة.

ترك امل�سافحة والتقبيل وا�ستبدالهما بالعالقات 
االفرتا�سية والتفاعالت الرقمية، هو نتاج القلق 
املوت  من  اخل��وف  فكرة  توحده  ال��ذي  الطبيعي 
العوائل  غالبية  بني  مل�سناه  ما  اأّن  غري  و�سبهاتِه، 
املحجورة �سواء بداخلها اأو مع بع�سها، هو �سيوع 
ال  والقطيعة  اخلالفات  ونبذ  التقارب  من  حالة 

�سابق لهما يف املجتمعات االإن�سانية.
تعزيز ملتانة العالقات

الفقد اإح�سا�س فظيع ُيجرب االإن�سان على البحِث 

�سيقوم  لذلك  االأخ��ط��ار،  من  يحميه  م��الذ  عن 
منه  امل�ستلبة  احلميمية  لعالقاته  ج��رد  ب��اإع��ادِة 

�سوى داخل ذاته اأو حميطها.
هذا الراأي العراقي املحّمل بعطِر بالد الالڤندر 
والتوليب هولندا، كان لل�سيدة )ب�سرى الطائي(: 
بني  ما  القطيعة  رقعة  ات�ساع  اأن  تعرفونه  ال  ما 
ما  ات�ساعها  من  اأك��ر  هنا،  اأنف�سهم  املغرتبني 
تتخيلوا  اأن  ولكم  لالأ�سف،  ووطنه  املغرتب  بني 
م�ساعفة القطيعة، لكن باالأم�س فوجئت بات�ساٍل 

من �سديقة تزن �سحبتها على قدِر منفعتها، كان 
اآخر ات�سال بيننا قبل �سنتني، علمًا اأنني را�سلتها 
الأكر من مرة ومل جُتب فرتكت االأمر واحتفظت 
بادئ  ات�سالها  راأي��ت  حينما  ال�سلبي،  مبوقفها 
االأمر ت�سّورت اأّن الود االفرتا�سي خلفه م�سلحة 
بتاأ�سفها وخجلها وحزنها على  دمت  ولكن �سُ ما 

ما يحدث للنا�س يف جميع بقاع العامل.
م�سيفة: اأّن حمنة الكورونا اأفرزت وعّيًا اإن�سانيًا 
الفتًا، فاالأمر مل يقف عند حدود نبِذ اخلالفات، 

حمنة وبائية ع�سيبة حّولت وجه العامل ومالحمه العمرانية البهيجة اإىل مدن اأ�سباح حزينة، ل وقع 
لإطارات العجالت يف ال�سوارع ول لأقدام املاّرة على الأر�سفة وبات ال�سالم عليكم م�سحوبا بت�سابك 

الأيدي والقبل من اأر�سيف املا�سي واملحرمات على العراقيني وجميع بلدان العامل حر�سا و�سالمة 
عليهم من هذا العدو غري املرئي الذي ح�سد الآلف من الأرواح اإىل درجة حتويل املتنزهات العامة اإىل 

مقابر يف بع�س دول العامل بعد اأن عجزت املقابر عن ا�ستيعاب اأعداد ال�سحايا.

رغم فر�سه حلظر التجوال

كورونا يحفز التكافل ويعمق
التعاطف الإن�ساين

ال�سويد/ اآمنة عبد النبي
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م�ساكل نف�سية معقدة
القدرة  ع��دم  اإىل  تدعو  عديدة  اأ�سباب  هناك 
احلالة  هذه  تكون  وقد  لياًل،  اجليد  النوم  على 
�سحية  م�ساكل  اإىل  وتوؤدي  للغاية  و�سعبة  موؤملة 
مكمالت  تناول  اأن  االإن�سان  يجد  وقد  خطرية، 
ال��ن��وم.  دورة  ا�ستعادة  يف  ي�ساعد  ق��د  معينة 
وهناك العديد من العوامل التي ميكن اأن تعطل 
املنتظمة  غري  العمل  اأن��اط  مثل  النوم،  دورة 
وامل�ساكل النف�سية املعقدة. تو�سح كيم بري�سون، 
خبرية واخت�سا�سية التغذية يف هاريل �سرتيت، 
خا�س  ب�سكل  )املغني�سيوم(  اأهمية 
ل�����ل�����ن�����وم. وت�������س���ري 
الدرا�سات 

اإىل اأن امل�ستويات دون املثالية ميكن اأن تتداخل 
االأرق. ووفقًا لبري�سون  النوم وت�سجع  مع نوعية 
فاإن هناك ثالثة اأ�سباب جتعل مكمل املغني�سيوم 
النوعية  جيد  نوم  لتحقيق  الرئي�س  املفتاح  هو 

ب�سكل طبيعي وهي:
ي�ساعد على ال�سرتخاء

هو  ال��دم��اغ  ن�ساط  ف��رط  اأن  ب��ري���س��ون:  ت�سرح 
باإبقائنا  االأم��ر  يتعلق  عندما  ال�سائع  اجل��اين 

م�ستيقظني طوال الليل.
مكمالت املغني�سيوم 

احللول  اأح���د  ه��و  املغني�سيوم  مكمالت  اأخ���ذ 
عملية  يف  ت�ساعد  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي  الب�سيطة 
الع�سبي  اجلهاز  تنظيم  خالل  من  اال�سرتخاء 
اخلا�س  الهدوء  مركز  اآخ��ر  مبعنى  اأو  ال��ودي، 

بك.
تدعم ال�سحة العقلية

مي��ك��ن ل��ل��م��ع��ان��اة من 
االكتئاب  اأو  القلق 
ت��ق��و���س  اأن 
ال����ق����درة 

على اال�سرتخاء والنوم.
املغني�سيوم  نق�س  يرتبط  بري�سون:  واأو�سحت 
بع�س  م��ع  واالك��ت��ئ��اب،  القلق  احتمال  ب��زي��ادة 
الدرا�سات التي ت�سري اإىل اأن املعدن قد ي�ساعد 
العالجات  وت��ع��زي��ز  القلق  اأع��را���س  تقليل  يف 
التي  ال��درا���س��ات  اإح���دى  وخل�ست  التقليدية. 
االكتئاب  يف  املغني�سيوم  ا�ستخدام  يف  تبحث 
نق�س  الأن  ن���ظ���رًا  اأن����ه  اإىل  ل��ل��ع��الج  امل���ق���اوم 
م�ستويات  يقلل  اأنه  يبدو  الدماغ  يف  املغني�سيوم 
م�سادات  اأن  ثبت  قد  اأن��ه  ومب��ا  ال�سريوتونني، 
االكتئاب تعمل على رفع املغني�سيوم يف الدماغ، 
مع  الدافئ  اال�ستحمام  ف��اإن  لبري�سون،  ووفقًا 
بزيت  الب�سرة  تدليك  اأو  املغني�سيوم  رق��ائ��ق 
اجل�سم اأو امل�ستح�سر قبل النوم هي طرق رائعة 
مفيدة  وتكون  امللحق،  ه��ذا  م�ستويات  ل��زي��ادة 
جلميع اأنواع االكتئاب. ومن اجلدير بالذكر اأن 

املغني�سيوم يوجد يف عدد من االأطعمة ومنها:
-اخل�سار الورقية )مثل ال�سبانخ واللفت(

-الفاكهة )التني واالأفوكادو واملوز والتوت(
-املك�سرات والبذور.

واحلم�س  ال�سوداء  )الفا�سوليا  -البقوليات 
والفا�سوليا(

امللفوف،  الربوكلي،  )البازالء،  -اخل�سراوات 
الفا�سوليا اخل�سراء وغريها(.
غرف النوم

ي��زع��م اخل����رباء اأن ه��ن��اك ع��الق��ة ق��وي��ة بني 
ت�سري)خدمة  وكما  النوم،  وغرفة  النا�س  عقول 
 National Health ( )ال�سحة الوطنية
هذا  ت�سعف  االأ�سياء  بع�س  فاإن   )  Service
واالأدوات  ال��ت��ل��ف��از  اأج���ه���زة  م��ث��ل   ، االرت���ب���اط 
االإل��ك��رتون��ي��ة االأخ����رى وال�����س��وء وال�����س��و���س��اء 
  NHS وتن�سح  ال�سيئ.  ال�سرير  اأو  والفرا�س 
ب��ك مظلمة  اخلا�سة  ال��ن��وم  غ��رف��ة  ت��ك��ون  ب���اأن 
وهادئة ومرتبة واأن تظل يف درجة حرارة ترتاوح 
املوقع  ي�سري  كما  مئوية،  درج��ة   2٤ و   ١8 ب��ني 
ال�سحي اإىل �سرورة االحتفاظ ببع�س ال�ستائر 
ال�سميكة، واإذا مل تكن لديك اأية �ستائر اإذا كنت 
يف  باال�ستثمار  ففكر  ال�سو�ساء،  من  منزعجًا 
اأذن  ���س��دادات  ا�ستخدم  اأو  امل���زدوج،  التزجيج 

االأرخ�س". "للخيار 

النوم �سلطان، كما تقول املقولة ال�سهرية. وهو فرتة للراحة وال�سرتخاء بعد عناء 
يوم طويل متخم بالأعمال وامل�ساكل والتفا�سيل احلياتية. ورغم ال�سعور بالنعا�س، 

لكن هناك الكثري ممن يعانون من عدم القدرة على النوم رغم التعب والإرهاق، ويظل 
الإن�سان يتقلب يف فرا�سه على اأمل اأن ينعم بنوم جيد لياًل. 

 

احلرمان
من م�سبباته القلق والكتئاب 

وعدم ال�سرتخاء

ترجمة: ثريا جواد

 من النوم..
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اس��������������رت��������������ي

توؤثر  اأن  ميكن  التعامل  يف  الطريقة  وه��ذه 
عن  ف�ساًل  ب��امل��ر���س،  امل�سابني  يف  �سلبًا 
العاملني يف جمال تقدمي الرعاية ال�سحية 
ب�سكل  واملجتمعات  واالأ���س��دق��اء  واالأ���س��رة 
الو�سمة عند حدود  تقف هذه  وقد ال  عام. 
االأ���س��خ��ا���س امل�����س��اب��ني ب��ل ت��ت��ع��داه��م اإىل 
ولكنهم  باملر�س  امل�سابني  غري  االأ�سخا�س 
ي�سرتكون يف خ�سائ�س اأخرى مع امل�سابني.
امل�ستجد  كورونا  فايرو�س  تف�سي  اأث��ار  وق��د 
عار  و�سمة  احل���ايل   COVID-19
اج��ت��م��اع��ي��ة ومت��ي��ي��زي��ة و���س��ل��وك��ي��ات �سد 
�سخ�س  اأي  وكذلك  امل�سابني  االأ�سخا�س 

ُيعتقد اأنه على ات�سال بالفايرو�س.
يف  ع��دة  ق�س�س  �سمعنا  اإىل  تناهت  وق��د 
يف  العاملني  ب��ني  وال�سيما  ال�����س��ي��اق،  ه��ذا 
االإ�سعاف الطبي، اإذ تعاملوا مع حاالت �ستى 
ثبتت  ال��ذي��ن  االأ�سخا�س  اإح�سارهم  ل��دى 
طلب  االأ�سخا�س  اأح��د  اأن  حتى  اإ�سابتهم، 
اأن تاأتي االإ�سعاف لياًل لكي ال يعلم اجلريان 
دوائر  اأ�سرت  باملر�س، يف حني  اأنه م�ساب 
ال�سحة امتناع عدد من العوائل عن اإر�سال 
بع�س اأفرادها اإىل امل�ست�سفيات لتلقي العالج 
تعبريهم.  الف�سيحة"، على حد  "خوفًا من 
هذا  اإح���داث  يف  املر�س  ه��ذا  يت�سبب  مل��اذا 

الكم الهائل من و�سمة العار؟
العوامل  اإي��راد بع�س  ال�سدد ميكن  يف هذا 
مر�س  اأن��ه  منها  بذلك،  املرتبطة  الرئي�سة 
جديد وما يزال الكثري من حقيقته جمهواًل، 
غالبًا،  املجهول  من  باخلوف  ذلك  ويرتبط 
ومن  باالآخرين.  اخلوف  هذا  ربط  و�سهولة 
لدى  وخوفًا  وقلقًا  اإرباكًا  اأن هناك  الوا�سح 

اجلمهور يغذي ال�سور النمطية ال�سارة.
اإن الو�سم ميكن اأن تكون له تاأثريات �سلبية 
االجتماعي  التما�سك  يقو�س  وق��د  كثرية، 
اأو  للمجتمعات  حمتمل  ع��زل  على  وي��ح��ث 
ي�سهم  قد  ما  لديها م�سابون،  التي  العوائل 
بالفايرو�س  االإ���س��اب��ات  م�ساحة  ات�ساع  يف 
ف�ساًل عن خلق م�سكالت �سحية اأكر حدة 

و�سعوبة يف ال�سيطرة على تف�سي املر�س.

ون��ت��ي��ج��ة ل���ذل���ك، ف����اإن ه���ذا اال���س��ط��راب 
املر�س  اإخفاء  اإىل  النا�س  يدفع  امل�ساحب 
لتجنب التمييز، واالمتناع عن طلب الرعاية 
ال�سحية على الفور، وكذلك ثنيهم عن تبني 
االأدلة  فاإن  ال�سحية. ومن هنا،  ال�سلوكيات 
املخت�سة،  املوؤ�س�سات  تقدمها  التي  العلمية 
مثل منظمة ال�سحة العاملية، توؤكد اأن و�سمة 
تعوق  املعدية  االأمرا�س  من  واخل��وف  العار 
احلاجة  ف��اإن  ول��ذل��ك  لل�سفاء،  اال�ستجابة 
والن�سائح  اخلدمات  مع  الثقة  لبناء  ما�ّسة 
ال�سحية، واإظهار التعاطف مع املت�سررين، 
فعالة  تدابري  واتخاذ  نف�سه،  املر�س  وفهم 
وعملية حتى يتمكن النا�س من امل�ساعدة يف 

احلفاظ على اأنف�سهم واأحبائهم.
ويذكر يف هذا ال�سدد اأن املوؤ�س�سات املعنية 
ال�سحية منها واالإعالمية تقع على عاتقها 
ب�ساأن  التوا�سل  كيفية  الأن  كربى،  م�سوؤولية 
االأهمية  بالغ  اأمر  امل�ستجد  كورونا  فايرو�س 
اإج��راءات  اتخاذ  على  االأ�سخا�س  دعم  يف 
فعالة للم�ساعدة يف مكافحة املر�س وجتنب 

الهلع واخلوف والو�سم.
طريقها  ع��ن  ميكن  بيئة  خلق  ينبغي  كما 
ب�سكل  ومعاجلته  وت��اأث��ريه  املر�س  مناق�سة 
يف  ين�سح  ولذلك  وفعال،  و�سريح  مفتوح 
هذا  احلديث عن  عند  االإعالمية  الر�سائل 
املر�س جتنب ا�ستخدام كلمات مثل )حالة 
م�سبوهة، العزل( الأنها ترتبط مبعاٍن �سلبية 
موؤملة نف�سيًا لدى عامة النا�س من �ساأنها اأن 
وت�سيع  املر�س  عن  ال�سلبية  ال�سورة  تعزز 
الزائفة  االرتباطات  وتقوي  اخلوف  اأج��واء 

بني املر�س وال�سور النمطية ال�سلبية.
وكذلك ال ين�سح، بنحٍو خا�س يف الر�سائل 
)ح���االت  ت��ع��اب��ري  با�ستعمال  االإع��الم��ي��ة، 
ُيف�سل  ب��ل  ك��ورون��ا(،  فايرو�س  �سحايا  اأو 
مر�س  من  يتعاجلون  اأ�سخا�س  اإنهم  القول 
ال��ذي��ن  اأو االأ���س��خ��ا���س  ف��اي��رو���س ك��ورون��ا 
جتنب  اأي�سًا  وينبغي  املر�س.  من  يتعافون 
امل�سبوهة(  )احل�����االت  كلمة  ا���س��ت��خ��دام 
وا�ستعمال عبارة )االأ�سخا�س الذين يحتمل 

اأن لديهم( بداًل عن تلك. وال يفوتنا التحذير 
من نقل املعلومات غري املوؤكدة من م�سادر 
احلديث  �سرورة  عن  ف�ساًل  موثوقة،  غري 
تدابري  فعالية  على  وال��ت��اأك��ي��د  باإيجابية 
مفادها  ر�سالة  الإي�سال  وال��ع��الج  الوقاية 
واأن  املر�س  التغلب على  النا�س ميكنهم  اأن 
اأن  جميعًا  ميكننا  ي�سرية  خ��ط��وات  هناك 

نتخذها للحفاظ على اأنف�سنا وحميطنا.
وفيما يخ�س املوؤ�س�سات الر�سمية واملتحدثني 
بن�سر  التقيد  عليهم  يجب  فاإنه  با�سمها، 
احلقائق، اإذ اإن اأجواء نق�س املعرفة ب�ساأن 
كيفية انتقال املر�س ومعاجلته وكيفية منع 
و�سمة  زي��ادة  يف  ت�سهم  اأن  ميكن  ال��ع��دوى 
االأ���س��ل��وب��ي��ة  ال�سنعة  ت��ك��ون  وه��ن��ا  ال��ع��ار، 
ومب�سطة  وا�سحة  لغة  توظيف  يف  حا�سرة 
تبتعد عن امل�سميات ال�سريرية قدر االإمكان 
االإعالم  و�سائل  عرب  الر�سائل  اإي�سال  عند 

ومواقع التوا�سل االجتماعي.
يف هذا ال�سياق يربز اأثر االأ�سخا�س املوؤثرين 
اجتماعيًا اأو دينيًا، اإذ ميكنهم اأن يوؤدوا دورًا 
ويف  ال�سحيحة  املعلومات  اإي�سال  يف  مهمًا 
كيفية الوقاية من املر�س، �سواء عن طريق 
يف  �سلوكهم  اأم  وتوجيهاتهم  اإر���س��ادات��ه��م 

املواقف العامة. 
الرتكيز  املهمة  النف�سية  املعاجلات  ومن 
االأ���س��خ��ا���س  و���س��ور  ق�س�س  ن�سر  ع��ل��ى 
الذين اكت�سبوا ال�سفاء من املر�س لتعزيز 
الثقة باأن كثريًا من النا�س يتعافون، كما 
لتكرمي  )اأب��ط��ال(  حملة  الإط���الق  ندعو 
ال��ع��امل��ني يف جم����ال ت��ق��دمي اخل��دم��ات 

ال�سحية واحليلولة دون و�سمهم �سلبيًا. 
مهمة  م�سوؤولية  جميعًا  علينا  تقع  كذلك 
تتلخ�س يف م�ساركة احلقائق واملعلومات 
ال��دق��ي��ق��ة ب�����س��اأن امل��ر���س وجت��ن��ب ن�سر 
وحت��دي  الزائفة  واملعلومات  ال�سائعات 
وك��ذل��ك  النمطية  وال�����س��ور  االأ���س��اط��ري 
اأن  ميكن  الأنها  بعناية  الكلمات  اختيار 
مع  بها  نتوا�سل  التي  الطريقة  يف  توؤثر 

االآخرين.

و�سمة كورونا ..
يف البعدين الجتماعي 

والنف�سي

متثل الو�سمة الجتماعية يف �سياق املجال 
ال�سحي ارتباطًا �سلبيًا بني �سخ�سني اأو جمموعة 
من الأ�سخا�س الذين ي�سرتكون يف خ�سائ�س 
معينة ومر�س معني يف حالت تف�سي الأمرا�س اأو 
الأوبئة. وب�سبب الرتباط املت�سور مع املر�س، فقد 
ي�سنف الأ�سخا�س اأو مُيار�ُس التمييز �سدهم اأو 
معاجلتهم ب�سكل منف�سل يقود اإىل عزلهم.

د. �سعد العطراين

السنة الخامسة عشرة العدد )359( 13 آيار 2020 alshabaka aliraqya#خ���ل���ي���ك_ب���ال���ب���ي���ت

alshabaka
aliraqya

75 74



راحة نف�سية 
وطاقة اإيجابية 

دائما اأن�سح من يحتاج اإىل راحة نف�سية 
�سيما  ال  ق��رار،  اأي  اتخاذ  قبل  و�سكينة 
فال�سخ�س  بال�سوم،  م�سرييا  ك��ان  اإن 
�سهواته  على  ال�سيطرة  من  يتمّكن  الذي 
مينح  طويلة،  ل�ساعات  عنها  وي��ت��وّق��ف 

لنف�سه راحة بال.

�سروط ال�سيام 
ال اأحاول �سرح ال�سوم دينيا، ال �سيما اأّنه 
اإّنا  االأدي��ان،  كعبادة مفرو�س يف جميع 
نحن واثقون جميعا اأّن اهلل �سبحانه حني 
يفر�س عبادة ما على عبده؛ اإّنا يفعلها 
و�سكينة  نف�سه  وراح���ة  العبد  ل�سالح 

روحه.
حتّدثنا  حياة  اأُ�سلوب  �سل�سلة  بداية  يف 
للفرد  متنح  التي  االإيجابية  الطاقة  عن 
التفاوؤل،  القوية ومتنح حياته  �سخ�سيته 
وحتّدثنا عن و�سائل اكت�ساب هذه الطاقة 
العبادات يف  اإّن  وقلنا  التاأمل  بينها  ومن 
خمتلف االأديان هي يف الواقع من اأف�سل 
وكما  ال�سوم  اإىل  ونعود  التاأمل.  اأ�سكال 
ال�سيطرة  يعني  اإّن���ه  امل��ق��دم��ة،  يف  قلنا 
التوقف  فقط  ولي�س  كافة  ال�سهوات  على 
النف�س  تروي�س  اأي  واالأك��ل،  ال�سرب  عن 

االأمارة بال�سوء.
ال��ع��ب��ادة  ونق�سد  ال��ف��ّع��ال،  ف��ال�����س��وم   
االأكل  املعدة عن  �سيام  يعني  احلقيقية، 
ما  اأخ���ذ  ع��ن  اليدين  و�سيام  وال�����س��رب 
العني عن عدم  لي�س من حّقهما و�سيام 
النظر بغرية وح�سد اإىل االآخرين و�سيام 
عن  الل�سان  و�سيام  الرفث  عن  النف�س 
الكلمات املوؤذية واالغتياب و�سيام العقل 
عن التفكري بالف�ساد مثال و�سيام القلب 
ال�سائم  االإن�����س��ان  اإّن  اإي  احل��ق��د،  ع��ن 
اإيجابية  طاقة  اإىل  يتحّول  ينبغي  كما 
ينّقي  اأّن��ه  عن  ف�سال  حوله  ومل��ن  لنف�سه 
ومن  اليومية  االأدران  من  وروح��ه  بدنه 
التوتر واالنفعال ب�سبب م�ساعب احلياة 

اليومية ومتاعبها.

طاقة ال�سيام الإيجابية
عمل  ور���س��ة  ويف  باأ�سهر،  رم�سان  قبل 
اتخاذ  وكيفية  االإي��ج��اب��ي��ة  ال��ط��اق��ة  ع��ن 
ال���ق���رار ال�����س��ح��ي��ح، ان��ت��ب��ه��ت يف ال��ي��وم 
غري  )م��ن��ى..ا���س��م  امل�ساركة  اإىل  االأول 
ترّكز  وه��ي  ٤2�سنة(  موظفة،  حقيقي، 
الور�سة  يف  وامل�ساركني  امل�ساركات  على 
يف  املحا�سرة.  على  تركيزها  من  اأك��ر 
قهوة  فنجان  على  دعوتها  اال���س��رتاح��ة، 
و�ساألتها عما دار يف املحا�سرة ومل تتمّكن 
من االإجابة وقبل اأن تعتذر، قلت لها اإّنها 
مل تكن منتبهة على املحا�سرة. اإّنا كانت 
اعتذرت  االآخرين..  وا�سح  بح�سد  ترمق 
يف  الور�سة  يف  �ساركت  باأّنها  واع��رتف��ت 
بالغرية  اإح�سا�سها  من  للتخل�س  حماولة 
من االآخرين واأّنها حت�سدهم واإن مل يكونوا 
اأف�سل منها، بل هي حت�سد االآخرين حتى 
اأّنها عبارة  على ابت�سامتهم وكانت ت�سعر 
تدمر  ال��ت��ي  ال�سلبية  للطاقة  ب���وؤرة  ع��ن 
املقربون  االآخرين؛ حتى  وتوؤذي  نف�سيتها 
منها، واعرتفت اأّن ت�سرفاتها هذه كانت 
ال�سبب يف طالقها وحرمانها من ابنتها.. 
واأن  الور�سة  احل�سور  عدم  منها  وطلبت 

تنتظر للتحدث بعد انتهاء املحا�سرات.
م��درب��ة  اإّن����ا  ن��ف�����س��ان��ي��ة،  طبيبة  ل�����س��ت 
تعانيه  ما  تعرف  اإّن��ه��ا  لها  وقلت  طاقة، 
كانت  اإن  و�ساألتها  العالج،  ن�سف  وه��ذا 
اأّنها  وال�سبب  بالنفي  واأج��اب��ت  ت�سلي؟ 
جوارحها  جميع  ت��وّج��ه  اأن  ت�ستطيع  ال 
�سيام  اإم��ا  بال�سوم،  طالبتها  لل�سالة. 
االثنني  يومي  �سيام  اأو  البي�س  االأي���ام 
واخلمي�س، ب�سرط اأن ال تكتفي باالمتناع 
عن االأكل وال�سرب فقط، اإّنا حتاول اأن 
متتنع عن احل�سد والغرية واأن حتمد اهلل 

ملا متتلكه..
لثالثة  عملها  م��ن  اإج����ازة  مني  اأخ���ذت 
االأوىل  االأي��ام  يف  ت�سوم،  وب��داأت  اأ�سهر، 
عن  ال�سيطرة  يف  التعب  بع�س  واج��ه��ت 
بالهاتف،  حتادثني  وا�ستمرت  نف�سها، 

احللويات  ع��ن  امتناعها  ب��اأن  واقتنعت 
باأّنها  تقول  التي  وه��ي  طويلة  ل�ساعات 
اأّنها  معناه  بدونها،  العي�س  ت�ستطيع  ال 
وبعد  احل�سد..  ع��ن  متتنع  اأن  ت�ستطيع 
اأ���س��اب��ي��ع، ك��ان��ت ت�����س��وم خ��الل��ه��ا يومي 
اأي�سا،  ت�سلي  وب��داأت  واخلمي�س  االثنني 
جوارحها  على  ال�سيطرة  م��ن  مت��ّك��ن��ْت 
اأن  م�سرييا  ق����رارا  وات��خ��ذت  مت��ام��ا.. 
يتزوجا  واأن  منه  وتعتذر  بطليقها  تت�سل 
جم������ّددًا.. و���س��ع��ه��ا وال����د اب��ن��ت��ه��ا حتت 
اختبار وجنحت وعادت اإىل بيتها وابنتها 
وا�ستمرت ت�سوم يومي االثنني واخلمي�س 
طاقتها  واأ�سبحت  �سالتها  على  وداومت 
واالأ�سدقاء  االأق��رب��اء  جت��ذب  االإيجابية 
اتخاذ  يحاول  من  تن�سح  ب��دوره��ا  وه��ي 
قرار م�سريي اأو تغيري نف�سيته وتهذيبها 

بال�سوم.
المتنان

ال�سوم  ف��اإّن  النف�س،  تهذيب  عن  ف�ساًل 
املعنى احلقيقي لالمتنان  لل�سائم  مينح 
بعد اأن يفطر وي�سكر اهلل على نعمة االأكل 
االإح�سا�س  نعمة  على  ويحمده  وال�سرب 
عند  يقبعون  الذين  �سيما  ال  باالآخرين، 
مبا  يكتفي  لذلك  حتته،  اأو  الفقر  خ��ط 
وي��ت��رّبع  التخمة  ع��ن  يبحث  وال  ي�سبعه 
وم�سروبات  اأطعمة  م��ن  عليه  يقدر  مب��ا 
�سيما  ال  واملحتاجني،  للمتعففني  واأم��وال 

يف الظروف التي ميّر بها بلدنا.

راحة الدماغ
وال�سوم اأي�سا يريح الدماغ، فمع االمتناع 
تتوقف  وال�سهوات،  وال�سرب  االأك��ل  عن 
خاليا الدماغ عن العمليات التي حتتاجها 
من  ال�سامي  يتمّكن  وبالتايل  ال�سهوات 
من  يحتاجه  مبا  وه��دوء  ��ة  ب��رويَّ التفكري 
ال�سوم  باخت�سار؛  حياتية.  ق����رارات 
نف�سه،  الوقت  يف  نف�سية  وريا�سة  عبادة 
احلقيقية  اإن�سانيته  اإىل  باالإن�سان  ي�سل 

واملطلوبة منه.
اأن�سام ال�ساجلي

ال�سوم
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طوال الرحلة كنُت اأفّكر مبا تخفيه هذه اجلارة وملاذا 
ه �سٌرّ خطري، يف املطار  امتنعت حينما �ساألتها، ل بّد اأنَّ

ا�ستقبلتني �سديقة اأمي، رّحبت بّي وقادتني اإىل �سّقتها 
الفخمة، وهناك تعّرفُت على زوجها وابنتها، وحّدثتني 

عن الكلية واأوقات الدوام و....و..، كما اأكدْت يل اأّن جميع 
م�ساريف اإقامتك واأجور الدرا�سة قد ُدفعْت �سلفًا من قبل 

والديك.

امليزان 

امليزان 

يف

يف رجاء خ�سري

حينما تتبّلد م�ساعرنا واأحا�سي�سنا تتحّول اإىل روبوت ُفِقد 
جهاز حمّكمه، فهو بال نفع وال �سرر، وهكذا نحن الب�سر 
ال نح�ُسّ باالآخرين وما يفعلونه من اأجلنا، ومن جديد نبداأ 
بالبحث عن خيط يو�سلنا اإىل حيث البداية وال نهاية له، 
وهذا هو الّتيه احلقيقي الذي تعي�سه الكرة االأر�سية: التي 

نحن جزٌء منها!!

حم��ن��ت��ي   ����س���ارك���وين   

لِك(....
رُت حماولة املعرفة من ابنتها ال�سابة اجلميلة التي اأكدت  كرَّ

يل اأّنها ال تعرف �سيئًا.
وثالثة...  ثانية  لها  كتبت  جارتنا،  عند  ال�سّر  مفتاح  اإذن 
ت�سلِك  حينما  قالت:  منها  �سريعة  مكاملة  تلّقيُت  واأخ���ريًا 

ر�سالتي، ال تقرئيها اأمام َمْن ت�سكنني معهم.
وتكّتمُت على املو�سوع وانتظرُت الر�سالة بفارغ ال�سرب واأخريًا 
بنف�سي  انفردُت  اجلامعة  ويف  كتبي،  بني  اأخفيتها  ت�سّلمتها، 
اأع��دُت  �سطورها،  بني  ج��اء  ملا  م�سّدقة  غري  واأن��ا  وقراأتها 
وا�ستغرابي  عجبي  ي��زداد  مّرة  كّل  ويف  عّدة  م��ّرات  قراءتها 
اأمي  �سديقة  و�ساألتني  بعدها،  مر�سُت  املعلومات،  خلطورة 
لفراق  بالغربة  اأ�سعر  باأّنني  فعّلل زوجها...  بّي؛  وابنتها عما 
عن  و�ساألتها  باجلارة  اّت�سلت  قلياًل  تعافيُت  وحينما  اأهلي! 

�سّحة ما جاء يف الر�سالة: اأكدت يل �سّحتها...
و�سرخُت يف حديقة الكلية.... اإذن اأنا ل�سُت ابنتهما: َمْن اأمي  

ومن اأبي! ما ال�سّر الذي يغّلف حياتي؟
بها  نعي�س  التي  املنطقة  اإىل  وال���داي  ج��اء  تقول:  الر�سالة 
بني  ون�ساأت  وترّبيت  ال��ع��ام،  اجت��اوز  ال  طفلة  واأن��ا  برفقتي 

اأح�سان والدّي، عفوًا ال اأعرُف من هما.
واأكدِت اجلارة اأّنه يف اأحد االأيام ا�ستدت معركة بني جماعة 
اإذ  اال�ستباك،  هذا  لفّك  وتدخل اجلريان  واأبي  واأمي  غرباء 
الغرباء  كان  ب�سببي،  كان  ال�سجار  اأّن  اجلريان  بع�س  عرف 
يطالبون با�سرتدادي فاأنا ابنتهم، واأمي احلقيقية قد توفيت 
اأعي�س معها،  التي  العائلة  تبّنتي هذه  بظروٍف غام�سة، وقد 
وال��دّي  اأه��ل  ت��رّباأ  اأن  بعد  تاريخ جمهول  ذات  العائلة  وه��ذه 
مّني. وحينما �سحا �سمريه بعد خروجه من ال�سجن لق�سية 
ما، جاء ي�سرتدين ورف�ست العائلة التي تبّنتي طلبه، عندها 
اأ�سهر م�سد�سه على مْن رّبياين ولكن اإ�سابتهم كانت طفيفة، 
وجاءت ال�سرطة ونقلوهما اإىل امل�ست�سفى واقتادوا زمرة ال�سّر 

اإىل ال�سجن، اأما اأنا فقد تكّفلت بي هذه اجلارة الّطّيبة.
�سدمُت واأنا اأقراأ الر�سالة، ولكن �سدمُت اأكر حينما عرفُت 

عمل والدّي، اللذين ربّياين وتاأخرهما لياًل:
اأغلقُت الر�سالة التي ف�ّسرْت كل األغاز حياتي، جهلي حلقيقة 
مْن ع�سُت معهما، عملهما، حّبهما يل واإجبارهما على اإبعادي 

عنهما، و...و.
عدُت اإىل البيت واأنا ال اأعرُف كيف و�سلُت ويبدو اأّنني و�سلُت 
الباب،  اأم��ي  �سديقة  يل  فتحت  وحينما  االأق��دام  على  �سريًا 
اإىل  اإث��ره��ا  ونقلوين يف  االإع��ي��اء،  ���س��ّدة  م��ن  اأر���س��ًا  �سقطُت 
امل�ست�سفى ليعطوين مهدئا، بعد اإفاقتي �سمعُت �سديقة اأمي 
تخرب املمر�سة باأّنها خالتي، �سقيقة َمْن رّبتني! ومّرة اأخرى 
�ساألُت نف�سي، ملاذا قالت اأمي يل اأبعثِك اإىل �سديقة يل: ومل 

تقل اأختي.
وبكيُت جلهلي مبْن اأعي�س معهم مّرة ثانية.

اأن  بها  وتو�ّسلُت  اأمي، عفوًا خالتي،  وقّررُت مفاحتة �سديقة 
تقول يل احلقيقة فقالت:

ابنة من عائلة معروفة وغنّية يف حمافظة )!( وحينما  اأنِت 
ولدِت اأنثى، ُطلِّقْت والدتك ب�سبب تخّلف اأهل والدك، الذين 
وزوجها،  هي  بك  اعتنت  التي  اأختي  لتاأخذك  عنك  تخّلوا 
اأقطع  مل  ولكّني  اأهلي  قبل  من  ُرف�ست  اخلاطئة  ول�سريتهما 

عالقتي بها، فاأنا يف بلٍد بعيد.
ولكي حتافظ عليِك اأر�سلتِك اإىل هنا لتعي�سي بيننا ومع ابنتي.

هذه كّل احلكاية!! وانهارت عّلّي االأ�سئلة!!
اإذن، ماذا علّي فعله يا خالتي!

اأعود اإىل وطني!
اأعود اإىل مْن رّبتني!

اأعود الأ�ساأل عن اأهلي احلقيقيني !
 ماذا اأفعل!!؟

�ساركوين اأيُّها القّراء حريتي هذِه!!
 

فاأنا  واأب��ي  اأم��ي  بعائلتي؛  افتخر  كنُت  قالت:  مقدمات  بال 
تثري  ك��ان��ت  ورعايتهما  يل  حبُّهما  لهما،  ال��وح��ي��دة  البنت 
بدرا�ستي  اهتمامي  زاد  مما  ومدّر�ساتي  �سديقاتي  اإعجاب 
اأرق��ى  لدخول  يوؤهلني  ع��اٍل  معدل  على  وح�سلُت  فتفوقُت 
الكليات ولكّنني تفاجاأُت مبعار�سة والدّي لرغبتي هذه، حيث 
طلبت اأمي اأن اأ�سافر اإىل قريبة لها يف بلٍد اآخر وهناك اأكمل 
درا�ستي، و�ساألتها... ملاذا يا اأمي فاأنا ال ا�ستطيع فراقكما: ثم 
ما يعيب الدرا�سة هنا؟ مل جتب، بل ِاكتفت بالقول: عّدي هذا 
اأمرًا، بكيُت وتو�سلُت بوالدي اأن يفّهمني موقفها هذا: ولكّني 

مل اأح�سل على اأّي جواب يريحني!!
اأقارب  لدّي  فلي�س  هذه!  م�سكلتي  يف  ي�ساعدين  مبن  وفكرُت 

اأو اأهل لوالدّي وملّا كنُت اأ�ساأل عنهم دائمًا؛ كانا يقوالن اإّنهم 
وهنا  ع��دي��دة،  م�ساكل  وبيننا  اأخ��رى  حمافظة  يف  يعي�سون 
التجاأُت اإىل جارة لنا طّيبة القلب تزورنا با�ستمرار، وعالقتها 
باأمي جيدة، وق�س�سُت لها معاناتي، ورجوتها اأن تخربين اذا 
قّبلتني  اأعرفُه؟  ال  واأنا  وال��دّي  بخ�سو�س  �سيئًا  تعرف  كانت 

وطلبت مني اأن اأترك املو�سوع وال اأ�ساأل:
اإذن اأُْغِلَقِت الباُب التي تاأملُت منها الراحة.

وبداأُت اأراقب خروج والدّي، ات�ساالتهما، عملهما الذي ميتد 
كانت  معلومات  على  وح�سلُت  الليل،  من  متاأخرة  ل�ساعات 
نف�سي.  ومل���ُت  ع��ن��ي،  غ��ائ��ب��ة 
اأين كنت من هذه التفا�سيل، 
عن  واحت��ّرى  انتبه  مل  وكيف 

اأهلهما.
فاحتُت  ربيعية  اأ�سبوحة  ويف 
اأمي اأن تخربين مبا تخفيه عني، وملاذا اأ�سافر بعيدًا الإكمال 

درا�ستي؟ وقلُت لها اتو�ّسل اإليك يا اأمي اأن تريحيني.
�سّمتني اإىل �سدرها بقّوة وقالت بحزن �سديد: )هذا اأف�سل 

لك يا ابنتي( و�سكتت...
مرغمة  �سفري  اأوراق  اأكملت  لل�سفر،  باال�ستعداد  ب���داأُت 

واأجنزنا كّل �سيء ب�سرعة كي اأحلق العام الدرا�سي هناك.
جارتنا  ح�سرته  ال��ذي  ال��وداع  كان  وحزنهما  دموعهما  بني 
عنوانِك  يل  اأر�سلي  ب��اأذين:  هم�ست  قبلتها  وحينما  ّيبة  الطَّ

حينما ت�ستقرين، دون علم اأهلِك.
وطوال الرحلة كنُت اأفّكر مبا تخفيه هذه اجلارة وملاذا امتنعت 
ا�ستقبلتني  املطار  يف  خطري،  �سٌرّ  ��ه  اأنَّ بّد  ال  �ساألتها،  حينما 
�سديقة اأمي، رّحبت بّي وقادتني اإىل �سّقتها الفخمة، وهناك 
واأوق��ات  الكلية  عن  وحّدثتني  وابنتها،  زوجها  على  تعّرفُت 
اإقامتك  اأّن جميع م�ساريف  اأكدْت يل  و....و..، كما  الدوام 

واأجور الدرا�سة قد ُدفعْت �سلفًا من قبل والديك.
اأفهم ما يدور حويل... م�ست  الأّنني مل  اأقل كلمًة واحدًة  مل 
عنواين  لها  فبعثُت  جارتنا؛  كلمات  اأن�َس  ومل  �سريعة  االأي��ام 

اجلديد، وانتظرُت حّل اللغز.
ابتعد  اأن  اأمي  اإ�سرار  �سّر  عن  اأمي  �سديقة  �ساألُت  يوم  ويف 
اأف�سل  هنا  )امل�ستقبل  بالقول:  اكتفت  بل  جتب،  مل  عنهما، 
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خ�سري احلمريي

ال اأعرف مِلَ بدت يل هذه اجلملة تهديدا ووعيدا اأكر من كونها جملة لو�سف 
مزاج العامل الكوروين، مالذي �سيتغري مثال؟..

ال�سارع  والكا�سب ورجل  والتاجر  والعامل  املخت�س  وتنهال عليك االجوبة من   
ترتيب  وتعيد  عقب،  على  راأ�سا  االأم��ور  �ستقلب  كورونا   : الب�سطية  و�ساحب 
االأنظمة ال�سيا�سية واالأقت�سادية وال�سحية على مزاجها التاجي،  ثم ي�سهبون 
والتكد�سات  بالتجمعات،  �سغفا  اأقل  �ستكون  النا�س  زاويته،  من  كال  بالتحليل 
على  مبا�سر  فعل  رد  يف  ال�سكاين  النمو  معدل  �سينخف�س  ورمب��ا  ال�سكانية، 

خماطر االأكت�سا�س الب�سري.
اأ�سبه  الدائرة ي�سبح  االألكرتوين والدوام يف  العمل  العمل �سيجنح نحو   �سوق 
بلعبة بوبجي، ال�سياحة �ستعاين من بوري الكورونا طويال قبل التو�سل حللول 
االأ�سواق  وتغرق  �سربتها  �ست�سرب  االأدوي��ة  �سركات  ال�سحي.  ال�سفر  ج��واز 

واللقاحات، ونحن )نبلبع ونزرق( كلما عط�س قربنا عاط�س، طمغة  باالأدوية 
االأك�سباير التي تزين الب�سائع �ستجاورها طمغة اأخرى توؤكد �سالمة الب�ساعة 
من ال�سبهه الفايرو�سية، �سركات اإنتاج االأطعمة �ستجد فر�ستها الأنتاج اأطعمة 
�سحية داعمة للجهاز املناعي، وتن�سر اإعالناتها املغرية التي توؤكد باأن كل لقمة 

من اأطعمتها تعادل 60 اأبرة مقوية بالع�سلة..
وتقزم  �سركات  تتعملق  اأخرى،  وتفل�س  اأمم  تغتني  اأخرى،  وتهوي  دول  �ستقفز 
معتقدات  تتعزز  اأخ��رى،  ب�سائع  اأ�سعار  وتتداعى  ب�سائع  اأ�سعار  تقفز  اأخ��رى، 

وُت�سفه اأخرى.. تذهب كورونا التي عرفناها .. وتنط علينا كورونا اأخرى!
املوؤامرة  نظرية  اأ�سحاب  هم  هذا  كل  من  مباأمن  �سيكونون  الذي  الوحيدون 

الأنهم يخت�سرون كل �سيء بعبارة واحدة:
 ميعود اإنت هم ت�سدك بهاي الكالوات .. !



د. علي ال�ساله    �ساعر بابلي

يف املنتهى

غياب  بفعل  �سديدة  معاناة  االأخرية  ال�سنوات  يف  العراقية  الدراما  عانت 
دعم  بغياب  ترتاجع  وظّلْت  واملدرو�س،  املخت�س  العلمي  احلقيقي  االإنتاج 
حكومي حقيقي، ورغم حتّركها يف العامني االأخريين اال اأّنها ظّلْت اأ�سرية 
اأو مبادرات غري كافية. وقد وقع الفنان  اأجندات قنوات ف�سائية م�سّي�سة 
العراقي رهينة اخلنادق املت�سارعة وظل النا�س ينظرون اإىل اجلهة املنتجة 
اإىل العمل نف�سه، ويوؤّولون جمريات  اأكر مما ينظرون  اأو العار�سة للعمل 
من  ويطلبون  بل  ومالكيها،  القناة  الأجندة  وفقا  امل�سل�سالت  يف  االأح��داث 
الفنانني مقاطعة بع�س القنوات دون اأن يقّدموا لهم البديل الذي ينتج لهم 

ويدير عجلة حياتهم الفنية املتوقفة والراكدة.
الدرامي  االإنتاج  يتبنوا  اأن  عّدة  وزارات  روؤ�ساء  على  �سابقا  اقرتحت  لقد 
العراقي وذّكرتهم باأّن الرئي�س ال�سوري ب�سار االأ�سد قام ب�سراء كل االأعمال 
االأع��داء  االأ�سقاء  قام  عندما  ال�سورية  االأزم��ة  بداية  يف  املنتجة  الدرامية 
على  حتى  التغلب  الحقا  ال�سورية  ال��درام��ا  ا�ستطاعت  وق��د  مبقاطعتها، 

امل�سهد ال�سيا�سي العربي املتناحر.
اإّن ما حتتاجه الدراما العراقية اليوم لي�س الدعم املايل فقط بل االحرتام 
فر�س  حت��اول  ثقافية  وال  فنية  غري  تدخالت  بفعل  الدولة  من  واحلماية 

اأجنداتها اأو �سوء فهمها على الفنانني والُكتَّاب واأعمالهم االإبداعية.
وال بّد من التذكري ب�سرورة هيكلة وزارة الثقافة من جديد واإ�سافة مديرية 
لتقوم  لها  كافية  موازنة  ور�سد  وامل�سرح  بال�سينما  اأ�سوة  للدراما  عاّمة 
باجلهد الرئي�س يف اإنتاج اأعمال  ممّيزة وت�ستخدم اأهم الروايات العراقية 

اجلديدة يف م�سل�سالت تروي ما ح�سل بعيون مو�سوعية وفنية نا�سجة.
يف  �سيما  ال  الدكتاتورية  بعد  ما  ع��راق  يف  التعبري  بحرية  نفخر  كّنا  لقد 
يف  الرقابة  دائرة  باإلغاء  نفخر  كما  واالإعالمية،  والفنية  االأدبية  النواحي 
وزارة االإعالم املنحلة مع الوزارة �سّيئة ال�سيت، ولكن هذا الفخر ال ينبغي 
منظورة  غري  ل�سلطات  اأخ��رى  لرقابة  الفنية  االأعمال  بت�سليم  ينتهي  اأن 
اأ�سعف يف هذا الوطن  تعرت�س على كل �سيء وترى الفنان واملثقف حلقة 

الذي ينطبق عليه متاما قول ال�سيخ علي ال�سرقي رحمه اهلل ..
قومي روؤو�س كلهم

اأراأيت مزرعة الب�سل؟

الدراما العراقية ومزاجية التلقي
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