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رم�شان �شحي
الإفطار وال�شح�ر

�لعزلة هي فن �لبقاء وحيدً�، لكن ل�ضنا جميعا قادرين على �لعزلة، فاالإن�ضان كائن 
�جتماعي بطبعه يبحث عن �ل�ضعادة يف م�ضاركته �الأوقات �ل�ضعيدة، وحني �حلزن يبحث 

عن كتف يرمي عليه همومه و�أحز�نه، لذلك �ضارك �الإن�ضان �أخاه �الإن�ضان يف �لوالدة 
فرحًا ويف �ملوت حزنًا، وكل �ل�ضعوب لها عاد�تها �لتي تت�ضارك فيها �الأفر�ح و�الأحز�ن يف 

جمموعات كبرية وبطرق خمتلفة يعربون عن فرحهم وحزنهم ب�ضور �ضتى.

مبادرات اإن�شانية مت�ا�شلة عززت قّيم املجتمع العراقي

ال�لدة يف ظل
تف�شي ك�رونا



يومي، وعند نهاية اليوم يت�سلمون الكمية 
منه:

اليوم  يف  كّمامة  الـ80  يقارب  ما  -اأ�سنع 
�ساعات  �سبع  اأو  �ست  ومبــعــدل  الــواحــد 
وباعتمادنا  حقيقية،  وبقيا�سات  يوميًا، 
ل�سقًا خا�سًا لي�ساهي جودة الأ�سليات. 

كّمامة عر�قية �ل�ضنع
ــ�ــســري ح�سن  ي ــة  ــام ــّم ــك ال ولــ�ــســنــاعــة 
امل�ستلزمات  املــتــطــوعــون  ـــاوؤه  ـــدق واأ�ـــس
ح�سابهم  من  كافة  بالكّمامات  اخلا�سة 
اأ�سحاب  مب�ساعدة  واأحــيــانــًا  اخلــا�ــص، 
مرحلة  لتبداأ  التجار،  اأو  الأقم�سة  حمال 
طبقتني  بو�سع  وذلــك  مبهارة،  خياطتها 
الكّمامة  جعل  يف  ت�ساعد  املــنــاديــل  مــن 
من  احلــواف  خياطة  ثم  اأكــر،  منا�سبة 
الأعلى والأ�سفل، وو�سع ثالث ثنيات حول 
على  التثبت  يف  الكّمامة  لت�ساعد  الأنــف 

الوجه. 
�ل�ضرطة و�لباعة �ملتجولون

ورفاقه  ا�ستطاع ح�سن  املّدة،  واأثناء هذه 
تــوزيــع الــكــّمــامــات بــني اأ�ــســحــاب الدخل 
ال�سوارع،  يف  املتجولني  والباعة  املحدود 
لأنهم الأكر عر�سة لالإ�سابة بالفريو�ص، 
الأمنية،  ــكــوادر  ال مــن  كثري  عــن  ف�ساًل 
باأكمله  الفريق  ي�سهم  اإذ  الطبية،  وحتى 
باإنتاج ما يقارب الـ 1000 كّمامة يف اليوم 

الواحد. 
ال ترتك �ملتجر وحيدً�

اأما كرار اأحمد، خريج معهد املحا�سبة يف 
مي�سان، فلم يجد مكانًا ي�ستطيع فيه العمل 
كبرية  وبطريقة  قــادر  اأنــه  اإل  ب�سهادته، 
خا�سًا  مــتــجــرًا  فافتتح  اخلــيــاطــة،  على 
بامل�ستلزمات الع�سكرية وخياطتها، وكانت 
الكّمامات بعد  اأن يتطوع خلياطة  الفكرة 
وبحث  وال�سيدليات  الأ�سواق  نفادها من 

النا�ص عنها دون جدوى:
ال�سغري،  مــتــجــري  يف  الــعــمــل  بــــداأت   -
اأجل�ص  كنت  التجوال  حظر  فر�ص  ورغم 
�سناعة  لأجل  فقط  واأقفله  املتجر  داخل 

واحدة   300 من  اأكر  �سنعُت  الكّمامات، 
حتى اللحظة.

ــامــاتــه، املــ�ــســنــوعــة من  يـــوزع كـــرار كــّم
دوريــات  بني  الوقاية،  و�سريط  الال�سق 
تلزم  الــتــي  الأمــنــيــة  والــكــوادر  ال�سرطة 
اأجــل  اأمــاكــنــهــا رغــم تف�سي املــر�ــص مــن 

خدمة املواطنني.
�لتطوع كيفما و�أينما كان

الهند�سة  طالب  اأركــان،  وليد  يوؤكد  فيما 
الب�سرة،  يف  واملقيم  بــغــداد،  جامعة  يف 
اأنــــه وجمــمــوعــة مــن �ــســبــاب الــبــ�ــســرة، 
اعتادوا العمل التطوعي وخدمة الإن�سانية 
كانوا  اإذ  ــادرات،  ــب وامل املــواقــف  مبختلف 
واأزمة تعاين منها  �سّدة  حا�سرين يف كل 
بالك  فما  و�سموخ،  ب�سالبة  املحافظة، 
حني داهم فريو�ص كورونا هذه املحافظة، 
الأيدي، هذا ما  يبقوا مكتويف  بالطبع مل 

يو�سحه لنا وهو يحدثنا بالقول: 
جامعات،  اأو  اإعــداديــة  طلبة  جميعنا   -
اأجل  من  التطوع  هو  الأ�سا�سي  وهدفنا 
املر�ص  انت�سر  وحــني  الآخــريــن،  رعــايــة 
من  بهم  الجتماع  قررت  حمافظتنا،  يف 
يكن  ومل  تطوعية  عمل  خطة  اإيجاد  اأجل 

املو�سوع �سهاًل يف بادئ الأمر.
�لكّمامات هي �حلل

كــانــوا يف حــرية من  اأنــهــم  ولــيــد  يو�سح 

فعله  حقًا  عليهم  يجب  ما  يف  اأمــرهــم 
يف توفري امل�ساعدة احلقيقية وامللمو�سة 
متنوعة،  املقرحات  فكانت  لالآخرين، 
واإنــقــاذ  مل�ساعدة  فريق  تكوين  ومنها 
على  الــطــعــام  تـــوزيـــع  اأو  لـــالأطـــبـــاء، 
املتعففني، اأو غريها من املهمات. كانت 
اأفكارهم، وح�سب قوله، م�ستتة، لكنهم 
يف الأخري يرغبون يف تقدمي امل�ساعدة، 

وهذا ما كان فيما بعد:
- التفاق فيما بعد اأ�سبح خا�سًا ب�سنع 
الأ�ــســواق،  من  نفادها  بعد  الكّمامات 
اخلا�ص  دخلنا  مــن  تــرعــات  فجمعنا 
ماكنات  بع�ص  على  ح�سلنا  واأيــ�ــســًا 
اخلياطة من متطوعني، وبا�سرنا العمل.

�لفريق �لذي ال يهد�أ
"تكاتف  فــريــق  بـــني  الــعــمــل  انــقــ�ــســم 
عدة،  اأق�سام  بني  الكّمامات"  ل�سناعة 
�سيئًا  بالتزايد  بداأت  املتطوعني  واأعداد 
بناية  اتخاذ  من  متكنوا  حتى  ف�سيئًا، 
ــص الأهــلــيــة مــقــرًا لهم،  ــدار� اإحـــدى امل
اليوم  لهم  ولت�سبح  اأكر  الفريق  ويكر 

اأربعة فروع يف مناطق الب�سرة:
الــكــّمــامــات،  ي�سمم  قــ�ــســم  هــنــاك   -
الثالث  والق�سم  الت�سنيع،  يتوىل  واآخر 
يـــوزع على  ــع  ــراب وال الــتــرعــات،  يجمع 
اأن ن�سنع 100  من يحتاج، كان هدفنا 
اأ�سبحنا  اليوم  لكننا  اليوم،  يف  كّمامة 
يف  كّمامة   3000 عن  يقل  ل  ما  ننجز 

اليوم الواحد. 
�فتقار كبري للدعم

التطوعي  الــفــريــق  اأن  ولــيــد  ويــو�ــســح 
مادي  دعم  اأي  على  يح�سل  مل  باأكمله 
من  اأم  حكومية  جهات  من  اأكــان  �سواء 
نتاج  هو  ي�سدره  ما  كل  واأن  منظمات، 

تطوع املواطنني واملتطوعني اأنف�سهم:
- ل نح�سل على الدعم، لكننا نح�سل 
بــاملــرور  والــتــخــويــل  الت�سهيالت  عــلــى 
فريقًا  لكوننا  الأمنية  القوات  قبل  من 

معرفًا به يطمح مل�ساعدة الآخرين. 

  لقد بعث فايرو�ص كورونا الروح التطوعية 
يف ال�سباب العراقي.. �سباب من خمتلف 
املحافظات واملدن، يجمعهم هدف واحد: 
حماية النا�ص بوا�سطة اأيديهم التي متنح 
حمليًا  الــكــّمــامــات  �سناعة  عــر  احلــيــاة 

وتوزيعها بني املواطنني.
ال �ضيء �ضوى ماكنة �خلياطة

الذي  الطالب  )21عــامــًا(،  ــوؤاد  ف ح�سن 
ــدر�ــص يف قــ�ــســاء الــ�ــســطــرة، عـــاد بعد  ي
املقيمة يف  اإىل عائلته  وباء كورونا  تف�سي 
ل  قوله،  ح�سب  الــذي  ح�سن،  الب�سرة. 
ميلك �سيئًا �سوى درا�سته وبع�ص املهارات 
كــثــريًا  فــكــر  حــيــاتــه،  يف  اكت�سبها  الــتــي 

اإيجاد بدائل لنق�ص الكّمامات،  ب�سرورة 
ـــة اخلــيــاطــة اخلا�سة  اآل فــلــم يــجــد غــري 

بوالدته:
- منذ �سغري تعلمت على يد اأمي الكثري 
فكنت  باخلياطة،  اخلا�سة  الأمـــور  مــن 
اأ�ساعدها يف كثري من التفا�سيل، فاأتقنت 

املهنة بحرفية.
�لبحث عن �لتطوع

من  حــ�ــســن  طــلــب  ـــاء،  ـــوب ال تف�سي  عــنــد 
اأ�سدقائه يف مواقع التوا�سل الجتماعي، 
التطوع  فيه  ميكن  منا�سب  مكان  اإيجاد 
للمحتاجني،  وتوزيعها  الكّمامات  خلياطة 
املتطوعني  مــن  كبري  بفريق  رفـــده  فتم 

ل�سناعة  اأيديهم  كّر�سوا  الذين  ال�سباب 
يف  وتوزيعها  كبرية  بكميات  الكّمامات 

جميع مناطق الب�سرة: 
اأن  الفكرة  وكــانــت  املتطوعني  -التقيت 
من  يومي  ب�سكل  منا�سبًا  عـــددًا  نخيط 
الكمامات  موا�سفات  وح�سب  الكّمامات، 

املتوفرة يف الأ�سواق.
ِ�عمل لالآخرين من منزلك

خروجه  ب�سدة  رف�ص  ح�سن  ــد  وال لكن   
مـــن املـــنـــزل خــ�ــســيــة عــلــيــه مـــن الـــوبـــاء، 
رغـــم حمـــــاولت جــمــيــع املــتــطــوعــني مع 
منزله  من  ي�ساعدهم  اأن  فاقرح  الوالد، 
ومباكنته، ليقوموا بتوفري املواد له ب�سكل 

متط�ع� الأمل ي�شنع�ن الكمامات
دعمًا جله�د مكافحة ال�باء

كان تاأثري فايرو�س كورونا بالغًا على �حلياة وعطل �لكثري من 
�عمالنا وغري �ضلوكنا و��ضلوب حياتنا، لكنه مل يوقفها، ويف و�ضط 

هذه �ملحنة ترك �ملتطوعون �ثرً� �ضيبقى عالقًا يحكي ق�ضة 
�لتكاتف ويوؤكد �لقيم �لعظيمة �لتي �لهمتهم �حلما�س و�لتحدي.

اآية من�ش�ر
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كتبت فكرة الطائي:
رم�ضان يف ظروف خمتلفة

مــازال  فاحلظر  العام،  هــذا  الكرمي  رم�سان  ل�سهر  ا�ستعداداتي  اأوقــفــُت 
قائمًا، ولبد من التزام التعليمات، ففيها الوقاية من فايرو�ص كورونا الذي 
النقل  وو�سائل  واملحال  والأ�ــســواق  الطرقات  ويف  بيوتنا  اأمــام  بنا  يرب�ص 
العامة. "خليك يف البيت" لي�ص �سعارًا لفظيًا واإمنا اأ�سبح تعويذة اخلال�ص 
من �سر هذا الوباء، ولكن بعد اأكر من �سهر من املكوث يف البيت، ن�ستعد 
م�سارق  يف  جمعاء  الإ�سالمية  الأمة  مع  واخلــريات  الركة  �سهر  ل�ستقبال 

الأر�ص ومغاربها وهي تعي�ص املحنة العاملية نف�سها.
�لبيت جنتنا

املطلوبة  الفرو�ص  واأداء  الوباء ومكان عباداتنا  فهو مالذنا وخال�سنا من 
منا، يف البيت جنتمع على مائدة الإفطار وال�سحور اأي�سًا، ويف املطبخ حركة 
دائمة لإعداد وجبات الإفطار، اإل اأننا يف هذا العام بالذات ن�ستقبل رم�سان 
بظرف خمتلف كليًا، اإذ نلتزم تعليمات التباعد الجتماعي مرغمني حلماية 
وت�سامح  بحب  وننظر  اأ�سمل،  ب�سورة  ووطننا  واأحبائنا  وعائالتنا  اأنف�سنا 

وتعاون اإىل ما حولنا، فهذا �سهر املحبة والطاعة والغفران.

باملتب�سعني  تعّج  واملحال  العامة  الأ�سواق  نرى  عام  كل  من  الأيــام  هذه  يف 
تلك  تزيد  عام  كل  ويف  الغذائية،  املــواد  من  رم�سان  باحتياجات  للتزود 
قبل  خمتلفة  اأكــالت  نعد  ال�سهر،  هذا  يف  احلقيقية  حاجتنا  عن  الب�سائع 
الفطور، ناهيك عن الع�سائر وال�سرابت املختلفة، اإل اأن اإيقاع رم�سان هذا 
العام يختلف، وال�سوؤال الآن هو: هل �ستختلف عاداتنا وممار�ستنا اليومية 

يف �سهر رم�سان اأم اأننا �سنبقى على ن�سق الأعوام ال�سابقة؟
عر  خمتلفة  مناطق  من  عراقيات  �سيدات  اآراء  من  ا�ستطلعناه  ما  هذا 
التجوال  التوا�سل الجتماعي، فاللتزام بحظر  اأو و�سائل  الهاتف اخلا�ص 
املجتمع  �سحة  على  للحفاظ  وطني  واجب  هو  واإمنــا  �سخ�سيًا  واجبًا  لي�ص 

و�سالمته.
نفحات �إميانية

ال�سيدة بروين حميد "موظفة – جامعة املو�سل" تقول عن �سهر رم�سان: 
النفو�ص،  وتهذيب  القلوب،  ونقاء  الإميــان،  نفحات  فيه  تتجلى  �سهر  اإنــه 
والتكافل الجتماعي، واأنف�ص الطقو�ص واأطيبها، هو �سهر الطاعة والغفران، 
والتهاليل  بالروايح  اجلوامع  فيه  وت�سدح  القراآن  فيه  اأنزل  الذي  ال�سهر 

أهلاً شهر اهلل..
بقاوؤك بالبيت يف رم�شان 

طاعة و�شالمة

يف كل رم�ضان م�ضى، كان ملف �ملجلة للرتحيب 
يف  �الأ�ضو�ق،  �إىل  �لذهاب  مبعنى  ميد�نيًا  به 
�ملو�د  توفر  ال�ضتطالع  و�ملحافظات،  بغد�د 
ربات  مع  و�حلديث  �لبيوت  و�إىل  و�أ�ضعارها، 
�لكرمي  رم�ضان  ي�ضتقبلن  �للو�تي  �لبيوت 
بزينة خا�ضة من �أ�ضوية و�أور�ق ملونة، كلها 
على �ضكل هالل رم�ضان يعلقنها على �الأبو�ب 
��ضتعد�د�تهن  عن  تعبريً�  �حلد�ئق  و�أ�ضجار 
�أف���ر�د  يجمع  �ل���ذي  �لف�ضيل  �ل�ضهر  ل��ه��ذ� 
�لعائلة كافة على �الإفطار، وتكرث فيه ماآدب 
�إجر�ء�ت  مع  ولكن  و�الأ�ضدقاء..  �الأقرباء 
كورونا  جائحة  ملو�جهة  منها  البد  وقائية 
بطريقة  �إمن��ا  مب��و�ده،  لي�س  �مللف،  يختلف 
و�ضائل  على  غالبيتها  يف  �عتمد  �لتي  �لعمل 
�للقاء�ت  الإج���ر�ء  �الجتماعي  �لتو��ضل 
و�حلو�ر�ت، و�عتمد �جلزء �خلا�س برم�ضان 
يف �حل�ضار�ت و�الأديان ودالالت �ل�ضيام على 

�الإعد�د ونفذته ثالث حمرر�ت..
يف رم�ضاننا �لكرمي �حلايل �ضنبقى يف بيوتنا 
فقط،  �ضحتنا  الأجل  لي�س  ماآدب،  توجد  وال 
وكل  بخري  كونو�  �جلميع،  �ضحة  الأجل  �إمنا 
كرمي  ورم�ضان  و�ضاملون  طيبون  و�أنتم  عام 
�أ�ضحاب  نن�ضى  ال  �أن  وعلينا  �جلميع،  على 
�لدخل �ملحدود و�ملتعففني يف رم�ضان.. �ضهر 

�خلري.
)هيئة �لتحرير(..
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يف الطعام، الأكل املعّلب واجلاهز ل نلم�ص فيه روح �سيدة البيت، و�سارت 
م�سغول  العائلة  اأفــراد  من  فرد  كل  اأن  اإذ  البيت،  يف  تباعدًا  اأكــر  احلياة 
اأختلف  فقد  الأ�سرية،  والألفة  وامل�ساركة  العائلة  "ملّة"  عن  وبعيد  بهاتفه 
الطعم اخلا�ص لرم�سان يف ذلك الزمان عن هذا الزمان، وا�ستدركت اأن 
غلق املقاهي واملطاعم ب�سبب حظر التجوال �سيعيد يف رم�ساننا هذا بع�ص 

األفة ذلك الزمان.
طقو�س روحانية

وقال ال�سيد جا�سم حممد "موظف- بغداد": حتتم علينا يف رم�سان هذا 
العام ومن جراء وباء كورونا عدم اخلروج اإىل امل�ساجد والتزام البيوت، واأن 
اأداء  التي تقام يف اجلوامع ل يعفينا من  عدم ح�سورنا ملمار�سة الطقو�ص 
تلك الطقو�ص يف بيوتنا، لذلك هياأت الأجواء لأ�سرتي لنقيم تلك العبادات 

يف البيت.
ال زيار�ت لالأقارب

هذا  رم�سان  اختالف  بغداد" اإىل  "موظفة-  علي  جنان  الآن�سة  واأ�سارت 
الوحيد من وجهة نظري  اإذ قالت: الختالف  ال�سابقة،  الأعوام  العام عن 
�سيكون يف قلة التزاور بني الأهل والأقارب، اأو ب�سورة اأدق اللتزام بالتباعد 
الجتماعي، ليكون توا�سلنا مع اأهلنا واأقربائنا عن طريق و�سائل التوا�سل 
�سحتنا  على  واحلفاظ  اأخبارهم  و�سماع  عليهم  لالطمئنان  الجتماعي 

و�سحتهم بغية جتاوز هذه الأزمة الوبائية.
م�ضوؤوليات م�ضاعفة

اأما ال�سيدة ابتهال حممد "ربة بيت واأم لأربعة اأولد - بغداد" فقد حدثتني 
الظرف  هذا  يف  الأم  على  ترتب  �سوف  التي  امل�ساعفة  امل�سوؤوليات  عن 
الكرمي  ال�سهر  هــذا  يف  امل�سوؤولية  تت�ساعف  �سوف  قالت:  اإذ  امل�ستجد، 
اجلديد  الو�سع  يف  الدرا�سية  م�سكالتهم  وحل  الأولد  درا�سة  متابعة  يف 
-الدرا�سة عن بعد- وتهيئة كل امل�ستلزمات التي تتطلبها �ساعات اجللو�ص 
الطويلة للتوا�سل مع الأ�ساتذة وزمالئهم الطلبة، ومراجعة املواد الدرا�سية 
معهم بغية حفظها وعدم التهاون يف مراجعة املادة املطلوبة، فقد اأ�سافت 
الدرا�سة عن بعد اأعباًء وم�سوؤوليات لالأم م�سافة اإىل امل�سوؤوليات البيتية يف 

رم�سان اأو يف الأيام العادية.

كتبت �شحى جميد:
تقلي�س �ضاعات حظر �لتجو�ل الأجل رم�ضان

متيزت طقو�ص ا�ستقبال �سهر رم�سان يف العراق من �سماله اإىل جنوبه ومن 
�سرقه اإىل غربه  باأمور  كثرية، منها تهيئة م�ستلزمات هذا ال�سهر الف�سيل، 
لكن مع وجود جائحة كورونا اختلفت ا�ستعدادات الأ�سرة العراقية وتفاوتت، 

ول�سيما مع �سريان حظر التجوال كاإجراء للحد من الإ�سابات.
فر�ضة للتب�ضع

داأبت العوائل على  الت�سوق والتب�سع قبل اأيام من غرة �سهر رم�سان الف�سيل 
واأحيانًا قبل اأ�سابيع ا�ستعدادًا لتهيئة موائد الإفطار العراقية التي عادة ما 

من  فيه  وما  التجوال  حظر  ا�ستمرار  ومع  ومميزة.  �سهرية  باأكالت  متتاز 
الأ�سواق  م�ساهدة  دون  حال  اأنه  اإل  الفريو�ص،  تف�سي  من  للحد  اإيجابيات 
املزدحمة ، فاملواطن بات يدرك خطورة الزحام يف هذه الفرة وما له من 
انعكا�سات �سلبية على �سحته وعائلته ، لذا اعتمدت العائالت ويف �ساعات 
ال�سماح على تب�سع الأ�سا�سيات من املواد الغذائية من اأقرب مركز ت�سوق يف 
منطقتها، قد ل تتوفر فيه الحتياجات كلها لكنها تفي بالغر�ص. ون�سري اإىل 
اأن اأ�سعار املواد الغذائية والحتياجات الأ�سا�سية متباينة من متجر اإىل اآخر 
والأ�سباب رمبا معادلة العر�ص والطلب، لكن قرار احلكومة العراقية ومن 
خالل خلية الأزمة  بالتحول من حظر التجوال الكلي اإىل اجلزئي، خالل 
ال�سباح  �ساعات  خالل  للتب�سع  الفر�سة   �سيوفر  املبارك،  رم�سان  �سهر 

وحتى ال�ساد�سة م�ساء ما ي�سهم اإىل حد كبري يف تلبية احلاجات املنزلية .
يف �أربيل

غرفة عمليات مكافحة فريو�ص كورونا يف اأربيل اتخذت قرارًا يطابق متامًا 
التجوال،  حظر  لتخفيف  جــدوًل  و�سعت  اإذ  بغداد،  يف  الأزمــة  خلية  قــرار 
بال�سماح  التجوال  حظر  قيود  تخفيف   ،)2020 ني�سان   16( يف  واأعلنت 
بافتتاح حمال الت�سوق والأفران وحمال الق�سابة وبيع الفواكه واخل�سار من 
ال�ساعة ال�ساد�سة �سباحًا وحتى ال�ساد�سة م�ساًء، مع اأخذ الإر�سادات الطبية 
بنظر العتبار. كما قررت الغرفة ال�سماح ملحال بيع احللويات واملك�ّسرات 
�سركات �سيانة  فتح  اإىل جانب  املنزيل،  التو�سيل  بالعمل فقط عن طريق 
ذلك  ي�سمل  اأن  دون  اأ�ــســبــوع  كــل  مــن  والأربــعــاء  الأحـــد  يومي  ال�سيارات 
املنطقة ال�سناعية. و�سمحت اأي�سًا بتنقل �سيارات توزيع الغاز على املنازل 
ومركبات نقل م�ستقات الألبان، ف�ساًل عن فتح املعامل وامل�ساريع التجارية 
العمل،  خــالل  جتمع  اأي  وجــود  عــدم  ب�سرط  وال�سناعية  وال�ستثمارية 
و�سمحت بتنقل مركبات  نقل الأدوية من امل�ستودعات اإىل ال�سيدليات ونقل 
الداخلية  وزارة  خولت  كما  الت�سوق،  حمال  اإىل  واملنظفات  الغذائية  املواد 

للخالق، فيه يغاث املحتاج، وتتقارب القلوب وتت�سامح، له طقو�سه املميزة 
بنكهتها املعطرة بحب اخلري والت�سارع يف تقدميه للم�سلمني عامة.

وت�سيف: ونحن نتهياأ ل�ستقبال هذا ال�سهر الزاخر بعطايا الرحمن وغفرانه 
نبتهل اإىل من اأجاده بني اأف�سل �سهور ال�سنة اأن يكون  هذا العام رفيقًا بنا، 
حانيًا علينا، فقد اأغلقت امل�ساجد التي كانت جتمع عباده املوؤمنني والداعني 
رم�ساننا  اجعل  اللهم  بالدعاء:  �سادحة  اهلل  اإىل  وتبتهل  الطاعات،  لتقبل 
هذا العام مفتاحًا لإزاحة الوباء، مغالقًا لكل بالء، جامعًا العراقيني على 
اإطاللته  وبنور  حياتهم،  م�سهد  ترتيب  اإعــادة  يف  �سلبة  ويد  واحــدة  كلمة 

�سيعيدونه اأبهى مما كان.
�اللتز�م و�جب

ال�سيد قا�سم كاظم "اأعمال حرة – كربالء" يقول: ل ميكن للم�سلمني اأن 
يغريوا من عاداتهم يف هذا ال�سهر الف�سيل، اإذ اأنه يتميز بطابعه الروحي 
العامل  به  مير  الــذي  اخلا�ص  للظرف  جتاوزنا  يعني  ل  هذا  لكن  الديني، 
جميعًا، فالبد لنا من اللتزام بالتعليمات التي اأقرتها خلية الأزمة ملواجهة 
عبادية  وطقو�ص  روحانية  اأجــواء  خلق  مع  البيوت  يف  والبقاء  كورونا  وباء 
اأ�سرية م�سلية يف هذا  واجبة يف هذا ال�سهر الكرمي، ول نن�سى خلق اأجواء 
بالتما�سك  واللتزام  الجتماعي  التباعد  يتطلب  الذي  الع�سيب  الظرف 

الأ�سري.
ماذ� تريد �لعائلة

وذكرت ال�سيدة اأفراح ح�سني "ربة بيت – بابل" اأنها يف كل رم�سان تفكر 
مائدة  على  اأكــالت  من  حتب  مــاذا  للفطور،  طعام  من  �ستعده  مبا  كثريًا 
البيت  خارج  باأعمالهم  م�سغولني  يكونون  العائلة  اأفــراد  فاأغلب  الإفطار، 
تقول:  كما  فاإنه  العام  هذا  رم�سان  اأمــا  اأمرها،  من  حرية  يف  هي  وتبقى 
�سيكون اإعداد وجبة الفطور اأ�سهل بكثري مما �سبق، فاأنا �ساأتخل�ص من عناء 
التفكري بنوعية الأكل وذلك لوجود اجلميع يف البيت؛ الزوج والأولد، الذكور 
ي�ستهون،  ما  ويعدون  يرغبون  ما  ويعر�سون  يفكرون  �سوف  فهم  والبنات، 
امللل عن حياتهم  اأبعد  اأن  الإفطار ت�سامنية، وما علّي �سوى  �ستكون وجبة 

واأ�سيع بينهم الب�سمة واملرح.
رم�ضان �ليوم

اأما احلاج با�سم ر�سا "متقاعد- بابل" فريى: اأن ما مير به العامل اليوم هو 
منحة اإلهية ملراجعة النف�ص، فاإننا نرى العامل منذ انت�سار فايرو�ص كورونا 
يت�سرع اإىل اخلالق اجلبار ويرفعون اأكفهم اإىل ال�سماء مت�سرعني بالدعاء 
الف�سيل  ال�سهر  هذا  قدوم  ومع  جمعاء،  الب�سرية  عن  الغّمة  هذه  يزيح  اأن 
اأن نراجع  يف هذا العام فاإنه يختلف عن الأعوام ال�سابقة، ما يدعونا اإىل 
ونحن يف  كاملة  وواجباته  ونوؤدي طقو�سه  �سلوكيتنا  م  ونقوِّ تفا�سيل حياتنا 

منازلنا ن�ستغفر ونتعبد.
رم�ضان.. طعم خا�س

وحتدثنا احلاجة اأم عبا�ص " 6٥�سنة – املحمودية" عن رم�سان قائلة: كان 
ل�سهر رم�سان طعم خا�ص اأيام زمان، كنا نعد كل ما ي�ستلزمه هذا ال�سهر 
قبل اأن يحني موعده من طعام و�سراب، اإذ نح�سر م�سبقًا ما لذ وطاب من 
ال�سربت الطبيعي "امل�سم�ص والعنب والرمان والرتقال والنومي" وكلها من 
خريات الأر�ص، فتكون املائدة مزدانة باأنواعها املختلفة، ف�ساًل عن التمر 
باأنواعه واللنب ومتر الهند، كل هذا اخلريات من بركات الأر�ص الزاخرة 

بعطاء الرحمن.
�ساألتها: وكيف ترين مائدة رم�سان اليوم؟

اأغلبه جاهزًا يجلب من خارج البيت من  اأ�سبح  قالت : ما يخ�ص الطعام 
املطاعم والأ�سواق الكبرية، وقد يبلغ التنوع يف الأكل على املائدة حد التبذير 
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الكواكب  اأعــداد  ال�ستاء، ح�سب  ف�سل  متتالية يف  يومًا   1٤ ي�سومون  ق�سم 
ال�سبعة امل�سهورة قدميًا واأفالكها. الق�سم الثاين ي�سومون ٧ اأيام يف الربيع 
ح�سب  ال�سيف  اأواخــر  يف  اأيام   ٩ ي�سومون  والثالث  كلها.  الكواكب  ح�سب 

الأفالك.
"حّران" يف العراق القدمي،   اأما احلرانيون، وهي ت�سمية ن�سبة اإىل مدينة 
فقد كان يعتقد اأنهم اأول من �سام بال�سكل املتعارف عليه اليوم، وبع�سهم 

كان ي�سوم عن الكالم اأي�سًا.
اأيامًا متتالية قبل ال�سروع يف احلرب كنوع من  وكان اليونانيون  ي�سومون 
القدماء  وال�سينيون  الآلهة.  من  الن�سر  وطلب  التحمل  قوة  على  التدريب 
كانوا ي�سومون يف الأيام العادية وكان ملكهم مينعهم من الطعام وال�سراب 

مدة 2٧ يومًا تقديرًا لالآلهة.
�ضيام �الأنبياء

ال�سوم وجد منذ بداية اخللق مع اأبينا اآدم )ع(، اإذ يذكر اأنه كان ي�سوم 3 
اأيام من كل �سهر، وهي الأيام  التي يكتمل فيها القمر بدرًا "الأيام البي�ص" 

من 13 حتى 1٥ يف الأ�سهر الهجرية �سمن التقومي املعروف حاليًا .
نف�سها من كل �سهر،  الثالثة  الأيام  اإبراهيم )ع( يف �سيامه  النبي  واتبعه 
من  النجاة  على  هلل  �سكرًا  ي�سومها   كــان  الــذي  )ع(  نــوح  النبي  وكذلك 
كل  من  اأيام   ٩ ي�سوم  )ع(  �سليمان  النبي  كان  العظيم. يف حني  الطوفان 
�سهر 3 يف اأوله و3 يف و�سطه و3 يف نهايته. والنبي داود )ع( كان ي�سوم يومًا 
ويفطر التايل، اإي اأنه كان  ي�سوم 182 يومًا يف ال�سنة. والنبي مو�سى )ع( 
حممد  نبينا  اإما  يومًا،  اأربعني  اأي  بعده،  اأيام  وع�سرة  كاماًل  �سهرًا  ي�سوم 
)�سلى اهلل عليه و�سلم(، فقد كان كثري ال�سوم، وقد فر�ص ال�سيام يف �سهر 

رم�سان يف ال�سنة الثانية للهجرة.
�ل�ضوم يف �لديانات

للغفران  منها  الأخـــرى،  الديانات  لــدى  ال�سوم  وغايات  اأ�سباب  تعددت 

اخلطر  لدرء  اأو  احلياة،  مباديات  التفكري  عن  البتعاد  اأو  النف�ص  وتطهري 
وال�سعور بالأمان، اأو لل�سكر والتقرب من اخلالق.. الخ من الأ�سباب، فغاندي 
على �سبيل املثال كان �سيامه اإما لتوبة اأو لبعد �سيا�سي احتجاجًا على الظلم 

وال�ستبداد. 
 وتعددت اأنواع ال�سيام يف مفهومه عن المتناع لي�ص عن الطعام وال�سراب 
وامللذات اجل�سدية فقط، اإمنا المتناع عن الغت�سال ومتع احلياة املختلفة، 

بل وجزء من الأكل والطعام ولي�ص كله متامًا.
الطعام  عن  فيها  ميتنع  ال�سنة  يف  اأيــام  �ستة  هناك  اليهودية  الديانة  ففي 
الأ�سر"  "�سوم  اليهود �سومًا فرديًا  اأن لدى  وال�سراب ملدة 2٤ �ساعة، كما 
يف حالة احلزن الفردي ال�سخ�سي والتكفري عن الذنوب، و�سومًا جماعيًا 
عند احلزن العام كالهزمية يف احلروب اأو الكوارث الطبيعية، وكذلك �سوم 
الأرثوذك�ص  يهود  من  فئة  وهناك  الكالم،  عن  بالنقطاع  التوبة  ال�سمت 

ي�سوم العري�ص والعرو�ص فيها قبل يوم زفافهم بيوم.
عيد  حتى   ) يوما   ٤0( الكبري   ال�سيام  فلديهم  امل�سيحية  الديانة  يف  اأما 
الف�سح املجيد وفيها ل يتناولون اللحوم وم�ستقاتها اأبدًا. وال�سيام مبختلف 

طوائفهم هو:
ال�سوم الكبري، وهو �سيام الأربعني يومًا املقد�سة التي �سامها امل�سيح )ع(، 
و�سيام يومي الأربعاء واجلمعة من كل اأ�سبوع، و�سيام الر�سل الذي ي�سبق 
العذراء  ال�سيدة  يومًا، و�سيام  امليالد ومدته ٤3  الر�سل، و�سيام عيد  عيد 
الكبري.  ال�سوم  اأيام قبل   3 يونان )يون�ص( مدته  يومًا، و�سيام  ومدته 1٥ 
اأما ال�سوم عند الإيزيديني فقد ذكر عز الدين �سليم يف كتابه "مة ركة" اأن 
جذور العيد وال�سيام  لدى الإيزيديني ترجع اإىل اأيام الطوفان والنبي نوح 
)ع(، اإذ عند حدوث الطوفان وا�ستمرار هطول الأمطار وارتفاع املياه ملدة 
بال�سيام هلل والدعاء  ال�سفينة  الذين معه يف  النبي نوح  اأمر  يومًا،  اأربعني 
لإنهاء الطوفان، وبعد ثالثة اأيام انخف�ص املاء وظهرت الياب�سة وخرج كل 
من يف ال�سفينة  واحتفلوا باحلدث العظيم وكان ذلك يوم اجلمعة. كما اأن 
العامة  للنا�ص  الدين، و�سومًا عامًا  لالإيزيديني �سومًا خا�سًا، وهو لرجال 

ميار�سون فيه طقو�سهم وعبادتهم.
ديننا  اأن  اإل  كثرية..  اأخــرى  لديانات  وخمتلف  متعدد  �سيام  هناك  وكان 
ركنًا  ال�سيام  عد  يف  واأهميته  خ�سو�سيته  له  كانت  احلنيف  الإ�سالمي 
اأ�سا�سيًا من اأركان الدين، وهو فر�ص فر�سه اهلل يف �سهر رم�سان الكرمي 
وال�سالم،  ال�سالة  عليه  حممد  نبينا  على  الكرمي  القراآن  فيه  اأنزل  الذي 
وتعزيز  النف�ص  تهذيب  على  اعتمدت  كبرية  اإن�سانية  معاٍن  فيه  �سوم  وهو 
ال�سر وال�سعور بجوع وحاجة الآخرين ومعاناتهم خالل المتناع التام عن 
الأكل وال�سرب وامللذات من طلوع ال�سم�ص اإىل غروبها مع ن�سر روح املحبة 
الآخر،  للبع�ص  بع�سهم  وم�ساعدة  النا�ص  بني  اجلارية  وال�سدقة  والتعاون 
اإ�سافة اإىل طقو�ص ال�سحور الرم�سانية التي اأو�سى بها نبينا عليه ال�سالة 
وال�سالم وقراءة القراآن الكرمي فجرًا، والتعبد وال�سالة ملا لهذه العبادة من 

روحانية عالية للنف�ص الب�سرية.

يف الإقليم، املحافظني وم�سوؤويل الإدارات امل�ستقلة، �سالحية ال�سماح بفتح 
املواقع اخلدمية ال�سرورية للمواطنني من ال�ساعة 12 لياًل وحتى ال�ساد�سة 
�سباحًا، ول�سيما يف القطاع الزراعي بالتزامن مع مو�سم ح�ساد املحا�سيل 
الزراعية، على اأن يبقى التنقل بني املحافظات والإدارات امل�ستقلة حمظورًا 
بكل الأ�سكال، فيما يتطلب التنقل داخل املحافظات وبينها احل�سول على 
الداخلية يف  الإلكروين من خالل موقع وزارة  النظام  الرخي�ص مبوجب 

احلالت ال�سرورية وعر التعليمات ال�سادرة .
�ضنع يف �لبيت

الإي�سال  طريق  عــن  للعمل  احلــلــويــات  وحمــال  للمطاعم  ال�سماح  رغــم 
البيت(  يف  )�سنع  �سيكون  البيوت  ربات  �سعار  اأن  يبدو   ، فقط  )ديلفري( 
املراأة   عن  ومعروف  الطلبات..  لكرة  العتذار  اأو  الإي�سال  تاأخر  لتفادي 
العراقية متيزها يف حت�سري الأطعمة واحللويات والع�سائر املختلفة، ومن 

بينها تلك اخلا�سة ب�سهر رم�سان الكرمي .
اأ�سرتها يف �سهر رم�سان اعتادت  اإن  تقول اأم يا�سر )٥1 �سنة، ربة بيت(  
يف  لكن  املتنوعة،  والأكـــالت  اجلــاهــزة  والع�سائر  احللويات  وجــود  على 
الذي  ب�سرة(  )نومي  الـ  وع�سري  باللنب  �ستكتفي   ، الراهنة  الأو�ساع  ظل 
�ست�سنعه يف البيت واإعداد اأكالت دون تبذير لتاليف اأي نق�ص على املائدة، 
و�ست�سنع يف البيت اأي�سًا احللويات الب�سيطة واللذيذة مثل حالوة الطحني 

واملحلبي .
تفتقد يف  وب�سبب فريو�ص كورونا قد  اإنها  وتقول فوزية ح�سني )مهند�سة( 
رم�سان هذا العام العادة العراقية املحببة وهي اإر�سال �سحون الأكالت اإىل 
اجلريان، الذين بدورهم يعيدون ال�سحون باأكالت من عندهم. وت�سيف اأن 
الأزواج، زوجها واأزواج اجلارات، كانوا يتباهون باحللويات والأكالت التي 
ت�سنعها الزوجات يف البيت وهم يجتمعون يف املقاهي اأو عندما يعودون معًا 
من اجلوامع. وت�سيف اأن عالقات اجلرية مل تختلف ولكن الفريو�ص اأرغم 

اجلميع على تغيري بع�ص العادات والتقاليد الرم�سانية.
لنتذكر

الأكر  املتعففة هم  والعائالت  اليومي  والأجر  املحدود  الدخل  اأ�سحاب  اأن 
لن  وبالتاأكيد  كورونا،  التي فر�ستها مواجهة فريو�ص  الظروف  ت�سررًا من 
�سهر رم�سان يف  اعتادوا عليها خالل  التي  الحتياجات  تلبية  يتمكنوا من 
اإن دخله  �سائق �سرية اجرة(  �سنًة،  اأبو علي )٤0  يقول  املا�سية.  ال�سنوات 
املنزلية حتى قبل  تلبية احتياجاته  اأثر �سلبًا على  بال�سلل ما  اأ�سيب  املادي 
زوجته  مع  ي�ستعد  كان  املا�سية  ال�سنوات  يف  اأنــه  وي�سيف  رم�سان.  �سهر 
الأ�سابيع  يف  له  دخل  ل  لكن  دخله،  بها  ي�سمح  التي  احلــدود  يف  لرم�سان 
املا�سية وياأمل اأن ي�ساعده تقلي�ص �ساعات حظر التجوال بالعمل واحل�سول 

على دخل يعينه وعائلته.
ويقول عبد الرحمن )30�سنة، عامل بناء( اإن عمله كان يعتمد على الأجور 
اليومية ومل يوفر له فر�سة لالدخار اإل القليل، وقد نفدت مدخراته، لكن 

اجلريان واأهل اخلري مل ين�سوه ومن مثله، وي�سيف اأن اآلف العائالت مثل 
عائلته وهم  بحاجة اإىل حمالت لتوزيع �سالل الطعام يف رم�سان الكرمي، 

ورمبا بعده اأي�سًا وياأمل اأن نتذكرهم عند الإفطار.

كتبت رجاء ال�شجريي:
داللة �ل�ضيام يف �للغة و�حل�ضارة

ال�سم�ص،  �سري  وقف  اإذ  النهار  �سام  يقال:  الإم�ساك،  هو  اللغة  ال�سوم يف 
ْوًما{ اأي: �سمتًا؛ لأنه  ْحَمِن �سَ قال تعاىل اإخبارًا عن مرمي: }اإِينِّ َنَذْرُت ِللرَّ

اإم�ساك عن الكالم، ويف�سره قوله تعاىل: }َفَلْن اأَُكلَِّم اْلَيْوَم اإِن�ِسيًّا{.
وال�سيام �سرعًا )هو التعبد هلل تعاىل بالإم�ساك بنّية عن الأكل، وال�سرب، 
و�سائر املفطرات، من طلوع الفجر الثاين اإىل غروب ال�سم�ص، من �سخ�ص 

خم�سو�ص، ب�سروط خم�سو�سة.(
�ل�ضيام يف �حل�ضار�ت

عرفت احل�سارات القدمية  ال�سيام كو�سيلة للتقرب اإىل الآلهة اأو  للتطهري 
وال�سمو بالنف�ص.

ة  اخلا�سّ �سوم  نوعني؛  على  منق�سمًا  القدماء  امل�سريني  عند  ال�سوم  كان 
خمتلفة  اأوقاته  وكانت  النا�ص.  من  العاّمة  و�سوم  الكهنة،  به  يقوم  الــذي 

تراوح بني 3 اأيام اإىل ٧0 يومًا، اإذ ميتنع عن الأكل وال�سراب واجلماع.
اأرواح  لإر�ــســاء  ال�سيام  منها  اأخــرى  خمتلفة  �سوم  ــام  اأي لهم  كانت  كما 
يتناولون فيه الطعام عدا املاء واخل�سراوات مدة  الأموات، وهناك �سيام 

٧0 يومًا..
بابل  منطقتي  يف  الكلدانيني  البابليني  ديانة  يف  مهمًا  ركنًا  ال�سوم  وكان 
الطعام  عن  فيه  مي�سكون  يومًا   30 ي�سومون  الكلدان  كــان  فقد  واآ�ــســور، 
اللحم من  ويفطرون على غري  ال�سم�ص حتى غروبها  �سروق  وال�سراب من 

النباتات والألبان، وهم ينق�سمون على ثالثة اأق�سام:
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قلبي"  "ي�شكن  التغطية" و  خارج  "عائلة 

عمالن يزينان مائدة الدراما العراقية

رم�سان من على �سا�سة قناة العراقية فهو 
)عائلة  عنوانه  جميل  كوميدي  م�سل�سل 
خارج التغطية( من تاأليف الفنان قحطان 
زغري واإخراج علي اأبو �سيف، ت�سرك فيه 
نخبة من الفنانني العراقيني منهم: خليل 
احل�سن،  �سروق  اإبراهيم،  �سبا  اإبراهيم، 
ال�سرف  �سيوف  عن  ف�سال  نافع،  عامر 
النجوم: حممد ح�سني عبد الرحيم، لوؤي 
نــزار  داخـــل،  علي  خليفة،  �سعد  اأحــمــد، 

علوان، ميالد �سري واآخرون.
قــائــاًل:  �سيف  اأبـــو  علي  املــخــرج  يحدثنا 
هو  التغطية(  خــارج  )عائلة  م�سل�سل  اإن 
من  �سخو�سه  اأن  اإل  كــومــيــدي  م�سل�سل 
لذا  الكوميديني،  غري  اجلادين  املمثلني 

هم  الفنانني  مــن  ال�سرف  �سيوف  فـــاإن 
الذي  )البيت(  يف  البهجة  ي�سنعون  من 
التغطية من و�سائل الت�سال  يكون خارج 
وو�سائل  والإنــرنــت  كاملوبايل  احلديثة 
التـــ�ـــســـال الأخـــــــرى، كـــل تــلــك الــقــيــود 
اإبراهيم  الفنان خليل  يفر�سها  ال�سارمة 
)رب الأ�سرة( على اأفراد اأ�سرته للحفاظ 

عليهم.
اأنها  اإىل  اإبراهيم  �سبا  الفنانة  واأ�سارت 
ــدور  ب الأم  �سخ�سية  تــــوؤدي  مـــرة  لأول 
فر�ص  حمــاولــة  امل�سل�سل  يف  )غــنــيــة( 
لالأعمال  حبها  عــن  معربة  التعليمات 
الــكــومــيــديــة اخلــفــيــفــة حــيــث كــانــت لها 
الهادفة  العمال  تلك  من  عديدة  جتارب 

)كوميديا املوقف(.
قــائــال:  ــراهــيــم حتـــدث  اإب الــفــنــان خليل 
امل�سل�سل  يف  مب�ساركتي  تغمرين  ال�سعادة 
الكوميدي اجلميل )عائلة خارج التغطية( 
كون �سخ�سيتي يف العمل مل اأوؤدها �سابقا 
يف اأي عمل درامي ف�سال عن اأن تكون مع 
الواعدين،  املمثلني  من  ال�سابة  الطاقات 
)رب  عن  تتحدث  رم�سان  يف  �سخ�سيتي 
تعليماته  فــر�ــص  ــحــاول  ي كــبــري  اأ�ـــســـرة( 
اأي�سًا  ويــحــاول  اأ�ــســرتــه،  على  ب�سرامة 
اأولده  على  الأجــــداد  فعله  مــا  يطبق  ان 

ال�سباب. 
�سروق  ال�سابة  الفنانة  اأو�ــســحــت  فيما 
دور  امل�سل�سل  يف  ج�سدت  اأنــهــا  احل�سن 
تعاين  جامعية  طالبة  )�سفية(  البنت 
ـــذي يــــوؤدي دوره  ــا ال ــده مــن �ــســغــوط وال
قوانني  يفر�ص  اإذ  اإبراهيم،  خليل  الفنان 
يف  )�سفية(  تعي�ص  لذا  لأ�سرته،  خا�سة 
احلــداثــة  عــن  بعيدة  كال�سيكية  اأجــــواء 
رغم حماولتها امل�ستمرة يف اإقناع والدها 
واحلداثة  التطور  عــامل  لدخول  امل�ستبد 
حديثة  مالب�ص  بــارتــداء  لها  والــ�ــســمــاح 

والتخلي عن زيها القدمي )ال�سبعيني(!!.

ي�ضكن قلبي
الأول  العمل  هو  قلبي(  )ي�سكن  م�سل�سل 
اأعمال  �سمن  واإنتاجه  ت�سويره  مت  الــذي 
جلنة دعم الدراما ل�سبكة الإعالم العراقي 
عام 201٩، للكاتب با�سل ال�سبيب واإخراج 
درامـــي عراقي  ــو عمل  وه كــامــل،  ـــرم  اأك
من  نخبة  اأدواره  اأدت  متكامل،  اجتماعي 
جنوم الفن العراقي: �سذى �سامل، حممود 
اأبو العبا�ص، فاطمة الربيعي، عبد ال�ستار 
الب�سري، بتول عزيز، منا�سل داود، غامن 
حميد، علي جنم الدين، اآلء جنم، مازن 
و�ستار  فهمي،  جنــالء  م�سطفى،  حممد 

خ�سري، واآخرين. 
حدثنا  كامل  اأكــرم  الفنان  العمل  خمرج 
ق�سة  قلبي(  )ي�سكن  م�سل�سل  اإن  قائال: 

الواقع  رحم  من  ولدت  اجتماعية 
ثالثني  يف  العمل  يقع  الــعــراقــي، 
حلقة تلفزيونية وي�سم عددا كبريا 
من الفنانني توزعت اأدوارهــم كل 
حــ�ــســب �ــســخــ�ــســيــتــه والــكــاركــر 
احللقات  ورت  �سُ اإذ  به،  اخلا�ص 
الأوىل من امل�سل�سل يف حي بغدادي 
قدمي ي�سمى )ال�سيخ ب�سار( نظرا 

�سعبية  باأحداث  املرتبطة  امل�سل�سل  لق�سة 
قدمية، ومتت ال�ستعانة ببيت )احلو�ص( 
طراز  يف  معروف  هو  كما  الطابقني  ذي 

تلك البيوتات البغدادية.
فاطمة  الرائدة  الفنانة  قالت  جهتها  من 
الربيعي: اأج�سد يف هذا امل�سل�سل �سخ�سية 
بغدادية  �سعبية  امـــراأة  وهــي  )جنيبة( 
اإيــجــابــيــة حتـــاول اأن تــوفــق بــني اأطـــراف 
العمل  نــزاعــات،  من  يــدور  فيما  الأ�ــســرة 
ق�سة  ان  كما  الكثرية  ــالأحــداث  ب مليء 

امل�سل�سل خليط بني الراث واملعا�سرة. 
الفنان الكبري عبد ال�ستار الب�سري يج�سد 
)�ساكر(،  �سخ�سية   2020 رم�سان  يف 
والأ�ــســرة  البيت  على  املــوؤمتــن  ال�سرير 
م�سل�سل  اأن  الب�سري  وتوقع  ال�سياع.  من 

كبري  �ــســدى  لــه  �سيكون  قلبي(  )ي�سكن 
واقع  ي�سرد  كونه  ال�سعبية  الأو�ــســاط  بني 

الطبقات الفقرية يف املجتمع العراقي. 
واأو�سحت الفنانة �سذى �سامل اأنها جت�سد 
ال�سخ�سيات  مــن  ــي  وه ــدة(  ــاج )م دور 
تــدور  اإذ  العمل  يف  واملــحــوريــة  الرئي�سة 
اأغلب اأحداث امل�سل�سل حولها، وهي امراأة 
جــراء  ــويــالت  ال عــانــت  ب�سيطة  عــراقــيــة 
كرمية  حياة  تعي�ص  اأن  وحتــاول  الظروف 
واملــعــنــوي  املــــادي  ــب  رغـــم �سعف اجلــان
حتٍد  بكل  ظلمها  من  بوجه  تقف  اأنها  اإل 

و�سموخ. 
دوره  اإىل  �ستار خ�سري  الفنان  اأ�سار  فيما 
يج�سد  اإذ  قلبي(  )ي�سكن  م�سل�سل  يف 
من  وهـــي  كــلــبــجــة(  )�ــســهــاب  �سخ�سية 
الــ�ــســخــ�ــســيــات املــهــمــة يف الــعــمــل، 
اأن العمل يالم�ص امل�سكالت  مو�سحًا 
املختلفة التي ت�سود املجتمع العراقي 
ال�سذاجة  عن  بعيدًا  مهذبة  بطريقة 

والتجريح.

عائلة خارج �لتغطية 
يف  �سيعر�ص  الذي  الثاين  العمل  اأما 

ح�ضلت �ضبكة �الإعالم �لعر�قي على عملني در�ميني مهمني �ضيعر�ضان يف �ضهر رم�ضان �ملبارك 
من على �ضا�ضة قناة �لعر�قية �لف�ضائية عرب �جلهود �حلثيثة �لتي بذلها جمل�س �الأمناء 

يف �ضبكة �الإعالم �لعر�قي، هما )ي�ضكن قلبي( وهو م�ضل�ضل �جتماعي للكاتب با�ضل �ل�ضبيب 
و�إخر�ج �أكرم كامل، و�لعمل �لثاين )عائلة خارج �لتغطية( وهو عمل كوميدي من تاأليف 

�لفنان قحطان زغري و�إخر�ج علي �أبو �ضيف. هذ�ن �مل�ضل�ضالن كانا باكورة �عمال جلنة دعم 
�لدر�ما �لعر�قية يف �ضبكة �الإعالم �لعر�قي، بدعم من �لبنك �ملركزي ور�بطة �مل�ضارف 

�لعر�قية.
اأحمد �شمي�شم
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هي النجمة العراقية "�سولف جليل" التي حّلت 
�سيفة على "جملة ال�سبكة" وكان هذا احلوار: 
* بداية يقال باأن ا�سمك م�ستعار ولي�ص حقيقيًا؟

جليل  �سولف  احلقيقي  ا�سمي  �سحيح،  - غري 
معناها  كلمة  و�ــســولف  م�ستعارًا،  لي�ص  وهــو 
ال�سالل وهو اأحد امل�سايف يف حمافظة دهوك 
العراق  كرد�ستان  �سائع يف  ا�سم  وهو  العزيزة، 

التي انتمي اإليها  وحتديدًا  ق�ساء زاخو.
م�سل�سالت  عــر  كــانــت  الــفــنــيــة  ــاتــك  ــداي ب  *
الأطفال، اإل اأن جنمك ملع حني دخلت الدراما 

التلفزيونية؟
عر  كــانــت  الفنية  بــدايــاتــي  �سحيح،  ــذا  ه  -
الأطــفــال  م�سل�سالت  مــن  الــعــديــد  يف  متثيلي 
طارق  املوؤلف  مع  �سنة   1٤ عمري  كــان  عندما 
وغريها،  علمك(  )علمي  كم�سل�سل  اجلبوري،  
امل�سرح  اإىل  الأطفال  عامل  من  انتقلت  بعدها 
فوجدته عاملًا جمياًل ا�ستطعت اأن اأ�سع ب�سمتي 
فيه، وبعد عام 2003 وجلت الدراما التلفزيونية 
ا�سمه  تاأريخي  م�سل�سل  هو  يل  عمل  اأول  وكــان 
الأعمال  توالت  بعدها  املــعــري(،  العالء  ــو  )اأب
ا�سمًا  ــدرامــا   ال مني  جعلت  اإذ  التلفزيونية، 

معروفًا عند العراقيني.   
* عـــرفـــك اجلــمــهــور بــتــجــ�ــســيــدك لــــــالأدوار 
الذي  ما  املجتمع،  يف  والإيجابية  الرومان�سية 
اإحــدى  اإىل  تنتمي  �سخ�سية  جت�سدين  جعلك 
الع�سابات الإجرامية يف فيلم )اإىل بغداد(؟     

من  العديد  ج�سدت  الفنية  م�سريتي  عــر   -
املجتمع  يف  والإيجابية  املحببة  ال�سخ�سيات 
اإىل  والأم،  والدكتورة،  والدلوعة،  كاحلبيبة، 
�سخ�سية  اأج�سد  اأن  اأمتنى  كنت  لكن  اآخـــره، 

بها  عرفني  التي  ال�سخ�سيات  لتلك  مغايرة 
حققت  وفعاًل  الرتابة،  حاجز  لأك�سر  اجلمهور 
الفتاة  دور  مرة   ولأول  ج�سدت  عندما  امنيتي 
ال�سريرة التي تقود ع�سابة اإجرامية يف اإحدى 
يعر�ص  �سخ�ص  اأي  لقتل  امل�ستعدة  املافيات 
طريقها، كان ذلك يف فيلم )اإىل بغداد( الذي 
ال�سينمائي،  العر�ص  �سالت  يف  موؤخرًا  عر�ص 
عنفها  رغــم  لــدي  حمببة  كــانــت  ال�سخ�سية 

وق�ساوتها. 
واأخــرى  �ساخرة،  كوميدية  ن�ساهدك  ــارة  ت  *
امل�سمون،  عميقة  تراجيدية  اأدوار  يف  ــراك  ن
كيف ا�ستطعِت اأن تقنعي امل�ساهد باأدائِك رغم 

كل هذا التفاوت يف الأدوار؟
حياتي  يف  كوميدية  اأنــا  للكوميديا  بالن�سبة   -
واملواقف  املقالب  اأعمل  اأن  اأحــب  ال�سخ�سية، 
لي�ص  الكوميديا  عن�سر  جتد  لــذا   امل�سحكة، 
فاأحاول  الراجيديا  اأما يف جمال  غريبًا عني، 
اأن اأخرج كل طاقتي املخزونة من مواقف حزينة 
و�سعبة مرت بي �سخ�سيا واأثرت بداخلي اأحولها 
اإىل م�ساهد حقيقية ومعرة  ب�سدق كما ح�سل 
كنت  فقد  )العر�سحاجلي(،  م�سل�سل  يف  يل 

ت�ش�ير واأزياء ومكياج: 
مركز �شيف العبيدي وعلي اإ�شماعيل 

دخلت �لفن هاوية يف �ضنٍّ مبكرة عرب متثيلها يف م�ضل�ضالت �الأطفال، ثم �حرتفت 
�لتمثيل يف �مل�ضرح و�لدر�ما. �ضطع جنمها يف �الأعمال �لتلفزيونية، و�أ�ضند �ليها كثري من 

�الأدو�ر �لرت�جيدية و�لكوميدية، فاأجادت عملها مبهارة كبرية لتغدو �إحدى �لنجمات 
�لبارز�ت.  �ضخ�ضيتها ميلوؤها �ملرح وخفة �لدم، لكنها تخفي بني �بت�ضامتها حزنًا قدميًا،  

حذرة يف �لتعامل مع �الآخرين، كما �أنها توؤمن باأن �لفنان يجب �أن يبتعد عن �لتبجح 
مبمتلكاته �ل�ضخ�ضية �أمام �ملالأ �حرت�مًا مل�ضاعر �الآخرين، تدور من حولها كثري من 

�ل�ضائعات فتتجاوزها بفطنتها وروؤيتها �لعميقة ملجريات �الأمور �ل�ضخ�ضية.

بالت�سوير  امل�سهد  يبداأ  اأن  للبكاء قبل  م�ستعدة 
حتى اأن املخرج انتبه اإىل هذه احلالة.

* تعر�ست لكثري من النتقادات عقب جت�سيدك 
)املحلة(،  م�سل�سل  يف  ليلي  ملهى  مديرة  لدور 
كيف وجدت تلك النتقادات؟ وهل ندمت على 

هذا الدور؟
م�سل�سل  يف  دوري  عــلــى  مطلقا  ــــدم  اأن مل   -
)املحلة(، والنتقاد �سر النجاح، و من انتقدين 
بهذا الدور يوؤكد على متابعته يل يف جت�سيد هذه 
ال�سخ�سية، ف�ساًل عن اأن الفنان احلقيقي عليه 
اأن يج�سد جميع الأدوار �سواء اأكانت اإيجابية اأم 

�سلبية، بعيدًا عن �سخ�سيته احلقيقية. 
م�سل�سل  يف  الــعــمــل  عـــن  اعـــتـــذرت  لــكــنــك   *

)الفندق( لأنه اأ�سند اليك دورًا جريئًا..
م�سل�سل  يف  العمل  عن  حينها  اعتذرت  نعم،   -
التي  ال�سخ�سية  انتقا�سًا من  لي�ص  )الفندق(، 
يف  نف�سي  اأجــد  مل  لأين  بل  العمل  يف  اأج�سدها 
تلك ال�سخ�سية ومل تعجبني لذلك اعتذرت عن 

تاأديتها.  
م�سل�سل  يف  عــربــيــة  جتــربــة  لــديــك  كــانــت    *
)�سّفني لويل( مع عدد من النجوم امل�سريني، 

كيف ت�سفني تلك التجربة؟
- جتربتي العربية يف م�سل�سل )�سفني 

لويل( مع كبار الفنانني العرب اأمثال 
والفنانة  عــوف  اأبـــو  عــزت  الــفــنــان 

اأ�سفها  واآخــريــن،  البحريي  داليا 
ـــدة وغـــــري اجلـــيـــدة،   ـــاجلـــي ب

ل خالف مع اإينا�س طالب...ولكن

ل� عاد بي الزمن ف�شاأك�ن "فيرتحي"! 

الفنانة �ش�لف جليل
لـ )ال�شبكة(:

مل اأندم مطلقا على دوري يف 

م�شل�شل )املحلة(، والنتقاد �شر 

النجاح، و من انتقدين بهذا 

الدور ي�ؤكد على متابعته يل

حاورها: اأحمد �شمي�شم 
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اجليدة منها كوين عملت مع جنوم عرب، وغري 
جيدة لأن امل�سل�سل مل يوظف بطريقة �سحيحة 
الإنتاجية  الأمــــور  يف  م�ساكل  هــنــاك  وكــانــت 
وكذلك  الت�سوير  يف  طويلة  فــرة  وا�ستغرقنا 
بالعر�ص، مل اأندم على هذه التجربة لالأ�سباب 

التي ذكرتها. 
* دخولك الإعالم كمقدمة برامج تلفزيونية.. 

اأمل  يوؤثر على هويتك كفنانة اأمام جمهورك؟
لن  الــرامــج  تقدمي  جمــال  يف  الفنان  عمل   -
ممكن  الفنان  اأن  اإذ  الفنية،  هويته  يفقده 
التعامل  يح�سن  ــه  لأن بــرامــج  مقدم  يكون  اأن 
ميكن  ل  لكن  احلــديــث،  ولباقة  الــكــامــريا  مــع 
لكن  نــدر،  ما  اإل  ممثاًل  ي�سبح  اأن  لالإعالمي 
هناك بع�ص الفنانني مل يتقنوا عملهم يف تقدمي 
ب�سبب عدم حبهم لالإعالم جتربتهم  الرامج 

كانت ملجرد الروز اإعالميا ل اأكر.   
 * ما الذي اأخذه الفن منك وماذا اأعطاك؟

ــي حــريــتــي  - لـــرمبـــا اأخـــــذ الـــفـــن مــن
عند  ول�ــســيــمــا  ال�سخ�سية، 
الأماكن  يف  التجوال 
لكنه  العامة، 
اأعـــطـــاين 

الذين يطوقوين  الكبرية  النا�ص  باملقابل حمبة 
بها اأينما حللت.

* براأيك متى يفقد الفنان جنوميته؟
- يفقد الفنان جنوميته عندما ي�ساب بالغرور 
باإلغاء  كفيلة  الن�سبة  هــذه  باملئة،  واحــد  ولــو 

جنوميته اأمام جمهوره وحمبيه. 
* كم مرة دق قلب �سولف؟

- مرة واحدة 
* كانت جتربة فا�سلة؟ 

- ل اعترها فا�سلة بل مرحلة وانتهت بود. 
* هل كان من الو�سط الفني؟

- كال، من خارج الو�سط الفني. 
* هل رف�ست عرو�سًا للزواج؟

- كثرية جدًا، وتكمل بابت�سامة بينهم �سيا�سيني 
ورجال اأعمال. 

التالية:  الأ�ــســمــاء  ترتيب  منك،  طلب  لــو   *
اآ�سيا كمال، �سبا  اإينا�ص طالب،  اآلء ح�سني، 
و�سولف  كمر  مي�ص  عــالء،  زهــور  اإبراهيم، 

جليل؟
- اآ�سيا كمال، مي�ص كمر، اآلء ح�سني، �سولف 
جــلــيــل، زهـــور عـــالء، اإيــنــا�ــص طــالــب، �سبا 

اإبراهيم.  
واعــدة  ممثلة  اأف�سل  جائزة  على  *ح�سلت 
القاهرة  يف  الــعــربــي  الإعــــالم  مــهــرجــان  يف 
لقناة  واأحــــالم(  )اآلآم  م�سل�سل  عــن 
العراقية، كيف ا�ستقبلت الآراء 

املعار�سة لذلك الفوز؟
- كان ذلك عام 2008 
على  ح�سلت  عندما 
جائزة اأف�سل ممثلة، 
مل اأكـــن اعــلــم اأنــى 
باجلائزة  �ساأفوز 
وعــرفــت بــفــوزي 
ــــــــزة  ــــــــجــــــــائ ب
من  املـــهـــرجـــان 
خالل التلفزيون 
كــثــريا  فـــرحـــت   ،
ـــــهـــــذا الــــتــــكــــرمي  ل
بـــاملـــقـــابـــل تــعــر�ــســت 

ب�سدر  وا�ستقبلتها  النــتــقــادات  مــن  ملــوجــة 
غطيا  بالفوز  و�سعادتي  زهــوي  لكون  رحــب، 

على اأ�سوات النقد. 
بينك  خالفًا  هناك  اأن  تفيد  معلومة  لدي   *
هذا  �سبب  مــا  طــالــب،  اإينا�ص  الفنانة  وبــني 

اخلالف؟
لكن  وبينها،  بيني  يوجد خالف حقيقي  ل   -

هي من اأدارت وجهها عني من غري �سبب!
* دخلت جمال الإعالنات لكثري من املنتجات 
ال�سروط  ما  ميديا،  ال�سو�سيل  يف  التجميلية 

التي ت�سعينها مقابل املوافقة على الإعالن؟
الإعــالن هو  اأ�سعه مقابل عمل  �سرط  اأول   -
التاأكد من  املنتج �سخ�سيًا لغر�ص  اأجرب  اأن 
جودته،  بل اأقوم باإر�سال املنتج اإىل عدد من 
املخترات الطبية املخت�سة للتاأكد من جودته 
تــوؤثــر على  ــرار جانبية  اأ�ــس اأيـــة   وخــلــوه مــن 
املايل  واملبلغ  املوافقة  اأحدد  بعدها  الب�سرة، 

املنا�سب لقاء القيام بعر�سه. 
من  جليل  �ــســولف  يقلدن  مــن  هناك  هــل   *

الو�سط الفني؟
- نعم، هناك من يقلدن �سولف ولدي دلئل 

ت�سري اإىل ذلك ل اأ�ستطيع ذكرها. 
�ستختارين  للوراء هل  الزمن  بك  يرجع  لو   *

الفن اأم مهنة اأخرى؟ 
- رمبا �ساأختار مهنة )فير( ، فاأنا احب هذه 

املهنة جدا. 
داخلك  يف  اأن  �سخ�سيتك  يف   املــالحــظ    *

طفلة مل تكر بعد؟ 
ما  اأبـــدًا  داخلي  يف  التي  الطفلة  تكر  لن   -
والعفوية،  والب�ساطة  للحياة  حمبة  دمــت 
واأترك للمف�سرين واأ�سحاب الأقاويل املبطنة 

ما ي�ساوؤون من نقد.
رم�سان  يف  لــك  �سن�ساهد  مـــاذا  اأخــــريا   *

2020؟
- رغم اأنه غري م�سموح يل اأن اأ�سرح باأعمال 
عربي  درامــي  عمل  لدي  لكن  الآن،  رم�سان 
�ساأبداأ بت�سويره بداية ني�سان املقبل يف اإحدى 
اأن  واأعمال عراقية جديدة، ولميكن  الدول، 

اأ�سرح مبعلومات اأخرى. 
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يف اأول ي�م رم�شاين، واأنا اأخرج اىل 
ال�شارع، ف�جئت باأن الأطفال من عمري 

جميعهم �شائم�ن، حتى الذين هم اأقل 
من عمري، فيما كنُت ال�شتثناء ال�حيد 

يف ال�شارع الذي اأ�شدر لنف�شه فت�ى 
ُتبيح له املجاهرة بالأفطار

ح�شن العاين 

ن�اعم
اأجمل �شيام

�سيء ل ي�سدق لأنه يفوق احللم و يتجاوز الأماين، 
هو ذلك الدلل املفرط الذي حظيْت به طفولتي 
، والغريب اإن م�سدره والقائم عليه هو )خالتي( 
اأم يو�سف، ومل اأدرك ال�سبب اإل بعد اأن بلغت مبلغ 
اىل  انتقلت  يــوم  والــدتــي(   ( لأن  ذلــك  ال�سباب، 
جوار ربها ، كنت اأ�سغر اأ�سقائي، ويل من العمر 
على  قدمتني  يــوم  فخالتي  واإذن  اأ�سهر،  ع�سرة 
اإمنا  اأحبتهم،  مما  اأكر  اأحبتني  ورمبا  اأولدهــا، 

كانت تعو�سني عن فقِد الأم وحنانها!!
تعود  الــتــي  الطفولة  مرحلة  مــن  �سيف  مــَر  مــا 
ـــل  اإىل اأواخــــر اأربــعــيــنــات الــقــرن املــا�ــســي واأوائ
بغداد حيث  اىل  يو�سف  وح�سر  اإل  اخلم�سينات، 
مدينة  اإىل  معه  واإ�سطحبني  اأ�سرتي،  مع  اأ�سكن 
العطلة  لتم�سية  ــفــرات  ال اأعـــايل  عند  )عــنــه( 
التي  املدينة  هذه  مــذاق  اإن  اأظــن  ول  ال�سيفية، 
تغفو على و�سو�سة الفرات وغناء النواعري، ميكن 
اأن يغادر الذاكرة والروح ومل يكن اأبي يرف�ص طلبا 
طلب،  له  ُيرد  ل  الذي  مدللها  كنت  التي  خلالتي 
وهو ما دفعني لأعالن دكتاتوريتي وممار�سة اأب�سع 

اأنواع الأ�ستغالل يف �سلطتي واأوامري وطلباتي!!
اإبن  مع  كالعادة  �سافرت  رقمه،  اأذكــر  ل  عام  يف 
خالتي )يو�سف( - كان يكرين بخم�ص وع�سرين 
�ــســنــة- اىل )عــنــه( الــتــي مل تــتــغــري، ومــازالــت 
له  اأول  ل  طــويل  �سريط  �سحرها،  على  حتافظ 
النخيل  اأ�سجار  من  طفولتي،  تراه  كما  اآخــر،  ول 
والفواكه واملزارع والبيوت املختبئة يف و�سط غابة 
املدينة  و�سويل  على  يــوم  اإل  هو  ومــا  خ�سراء.. 
حتى �ساءت امل�سادفة اأن ترتفع اأ�سوات اجلوامع 

ال�سهر  اإحتفاء بحلول  بالدعاء  والنا�ص  وامل�سلني 
الكرمي و.. ويف اأول يوم رم�ساين، واأنا اأخرج اىل 
ال�سارع، فوجئت باأن الأطفال من عمري جميعهم 
فيما  عمري،  من  اأقل  هم  الذين  حتى  �سائمون، 
اأ�سدر  الــذي  ال�سارع  يف  الوحيد  ال�ستثناء  كنُت 
وفجاأة  بالأفطار،  املجاهرة  له  ُتبيح  فتوى  لنف�سه 
الأمل  كــان  الــوجــع،  �ــســدة  مــن  مــذعــورا  �سرخُت 
اأ�سابع  فوق طاقتي، لأن �سحمة اأذين اإ�سطادتها 
الطول  متعايف  الأخــــالق،  غليظ  لرجل  غليظة 
والعر�ص واجل�سد، وهو ي�ساأل عن اإ�سمي و�سكني، 
اإنني من )بيت خالد  وزاد من حنقه حني عرف 
العلي( واإن جدي هو )املال عبد اللطيف( الذي 
كان يف حياته من وجهاء املدينة املعروفني ورمزا 
يقاد  كما  اذين  من  وقــادين  الدينية  رموزها  من 
اخلروف اإىل مذبحِه حتى اأو�سلني اإىل بيت خالتي 
لطيف(  )املال  ذرية  من  واحدا  لأن  يوؤنبها  وراح 
كاأنه  بالأفطار  ويجاهر  رم�سان  بحرمة  يلتزم  ل 
كافر و.. وخل�ستني خالتي من ق�سوته وهي تعتذر 
لأن ) الولد من بغداد ولي�ص من هنا( واإن�سرف 
الرجل غا�سبا فيما مل اأتوقف عن البكاء وتوجيه 
اإ�ستح�سرتها خ�سي�سا من ذاكرة  التي  ال�ستائم 

الكرخ ال�سعبية!!

م�������ق�������االت



بغداد والأبطال 
وال�ش�ر

ــري جــابــر  ــاقــد املــ�ــس ــن يف حــــوار اأجــريــتــه مـــع ال
يعي�ص  اليوم  العامل  "اإّن  قال:  القاهرة  يف  ع�سفور 
من  اأ�سبح  ع�سفور  كالم  اأّن  مع  ال�سورة"،  ع�سر 
من  تاأكيٌد  لكّنه  ال�ساأن  اأ�سحاب  عند  البديهيات 
�ص باأّن ال�سورة تغنيك عن الكلمات، بل اإّن  متخ�سّ
الكلمة حتتاج اأحيانًا اإىل �ساهد جلني م�سداقيتها 

فتكون ا�ستعانتها الأوىل بال�سورة.
من  العديد  يف  طافت  العراقية"  "ال�سبكة  جملة 
الزميل  بعد�سة  لتنقل  وحمالتها  بــغــداد  �ــســوارع 
�سباح الإمارة الواقع الذي تعي�سه العا�سمة يف ظل 
ال�سر�ص  العدو  وباء كورونا، هذا  مقاومة ومكافحة 
دول  اأعظم  وعنجهيته  جروته  اأمــام  ذّلــْت  الــذي 
الذي  الوقت  يف  واقت�سادًا،  وع�سكرًة  علميًة  العامل 
يتنّقل فيه بلدنا من نكبة اإىل اأخرى، ومن اأزمة اإىل 
ثانية ومن جرح اإىل ثاٍن اأو�سع اأملا، ومع ذلك ها هم 
يت�سابقون  وال�سورة  بالفعل  تراهم  الرافدين  اأبناء 
يف �سوح الت�سحية والإيثار، اأ�سلحتهم كّمامة وقّفاز 
الن�سر  تلويحة  د  تر�سّ احلري�ص  بقلق  وعــيــون 
فر�سان  ت�سارك  اأمنية  قــوات  اهلل،  بـــاإذن  الــقــادم 
ارتدوا  النت�سار، متطوعون  ن�سوة  البي�ص  البدلت 
ال�سوارع  روا  لُيعفِّ التطهري  واأجهزة  الوقاية  بدلت 

والبيوت والعجالت.
ب�سبب  املــارة  من  خلت  واإن  اجلميلة  بغداد  �سوارع 
حظر التجوال ترغم الناظر اإليها رغم هول املعاناة 
وال�سور  وال�سعراء  )بــغــداد  فــريوز  مــع  ين�سد  اأن 

..ذهـب الزمان و�سوعه العطر.. 
وجهك  يغ�سل  الأعــرا�ــص  مكملة  يا   .. ليلة  األــف  يا 

القمر(. 

كتابة / ي��شف احلاج را�شي -  ت�ش�ير: �شباح المارة
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الأزمة التي يعي�سها العامل هي اأحد الدرو�ص 
القا�سية التي ل َيح�ُسن بنا اأن نغادرها من 
دون اعتبار. ولعل واحدًا من اأهمها �سرورة 
ــاة، واإعــطــاء  مــراجــعــة اأولــويــاتــنــا يف احلــي
لنا  ي�سمن  نحو  على  ي�ستحقها  ملن  القيمة 

م�ستقباًل اآمنًا يف احلد الأدنى.
ت�سنع  اأن  على  املجتمعات  درجـــت  ولــقــد 
جنــــومــــًا مــــن الـــفـــنـــانـــني والــريــا�ــســيــني 
ن�سهد  مل  لكننا  وغــريهــم.  وال�سيا�سيني 
جنومية اأو احتفاًء باجلي�ص الأبي�ص، واأعني 
بهم املالكات الطبية من اأطباء وممر�سني 
وم�ساعدين، هوؤلء الذين اأثبتت الأزمة اأننا 
فداحة  رغم  والذين  بحياتنا،  لهم  مدينون 
بحياتهم  وجازفوا  عنا،  يتخلوا  مل  اخلطر 
لكي ينقذوا ما ميكنهم اإنقاذه من اجلائحة.
اللوحات  هذا  ر�سم  الكعبي  اأجمــد  الفنان 
البي�ص  للجنود  ملونة  حتية  والتخطيطات 
ــطــوا عــلــى خــط الــ�ــســد الأول،  الــذيــن راب

وقدموا ت�سحيات ج�سامًا، فا�ست�سهد منهم 
من ا�ست�سهد وهو يدفع �سر الوباء عن اأبناء 
وطــنــه، واأ�ــســيــب مــن اأ�ــســيــب، نــ�ــســاأل اهلل 

ال�سفاء للم�سابني والرحمة لل�سهداء ..

حتية مل�نة للجن�د البي�س

نرمني املفتي

فنجان حمبة
�شيام اجلي��س الإلكرتونية

يف كل رم�سان، اأتذكر �سحفيا يف بداية عملي،  كان اإن مل يجد �سخ�سا يغتابه، 
اأذنا �ساغية، كان يبدو وكاأنه  لو مل يجد  املراآة ويغتاب نف�سه، حتى  اإىل  ينظر 
يبقى  وبالنتيجة  �سماعه،  على  الآخــريــن  لريغم  عــال  ب�سوت  نف�سه  يحادث 
لوحده غالًبا، ول تعرف البت�سامة طريقها اإليه. وجاء رم�سان، ومع اأول اأيامه 
ا خمتلًفا ، �سخ�سا )حّبابا( يتجنب اخلو�ص يف �سرية الآخرين  اأ�سبح ،�سخ�سً
ويبت�سم. تكررت حالته اجلديدة هذه، ما اأرغمني على �سوؤاله عن �سبب التغيري 
املفاجئ،  وكان جوابه مفاجاأة اأي�سا، قال اإنه �سائم وليجوز لل�سائم اأن يتكلم 
عن الآخرين وت�سيد اأخطائهم والإ�ساءة اإليهم، فهو اإما اأن ي�سوم متاما اأو ل 
اإىل عادته القدمية. وحني نبهته  اأ�سبح )رميا( بعد رم�سان وعاد  ي�سوم. ثم 
واعترت  مني،  )زعــل(  و  يتقبل  مل  �سيامه،  ثواب  له  �ست�سيع  العودة  هذه  اأن 
)زعلته( ح�سنة جتاهي و�سكرته عليها. كل رم�سان اأمتنى اأن ينتبه البع�ص اإىل 
اأنف�سهم وي�سوموا مثل ذلك ال)زعالن(، اأن يتوقفوا ل�سهر واحد فقط يف ال�سنة 

عن النفاق واختالق ق�س�ص كاذبة وت�سقيط الآخرين والغتياب. 
اأحيانا لغر�ص ما يف اأنف�سهم واأخرى بال اأي غر�ص وي�سعروننا اأن هذا الت�سرف 
عن  ال�سوم  وهي  اأخــرى  �سوم  اأمنية  واأ�سيف  املف�سلة.  هوايتهم  الالئق  غري 
الفي�سبوك، ل اأق�سد جميع املدونني العراقيني الذين يقارب عدد �سفحاتهم  1٥ 
مليون �سفحة ، اإمنا اأق�سد الذين ي�ستخدمون الفي�سبوك باأ�سلوب  ال�سحفي، 
اأفرادًا )هوايتهم( ال�سائعات وتزوير  اأو  اإلكرونية منظمة  اأكانوا جيو�سا  �سواء 
ول  �سده  راأيهم  لأن  فقط  ما،  من�سور  مهاجمة  اأو  بالفوتو�سوب  و�سور  اأخبار 
يعرفون اأ�سلوبا اآخر للحوار . اأما اجليو�ص الإلكرونية املنظمة فحّدث ولحرج 
وينجحون اأحيانا يف  راأي عام �سد هذا وذاك لغر�ص �سيا�سي اأو اجتماعي ومايل 
غالبية  يجعل  هوؤلء  �سيام  اإن  مالكا..  الفا�سد  من  يجعل  من  وبينهم   ، اأي�سا 
املدونني العراقيني يعي�سون رم�سان بال حرق اأع�ساب وبال م�ساهدة من�سورات 

ت�ستخدم كلمات غري لئقة.
يفر�ص اأن من�سات التوا�سل الجتماعي مقاه راقية اأو نواد ثقافية واجتماعية 
ولي�ست اأوكارا اأو بوؤرا للنميمة، والآن تذكرت اأمنية �سغرية اأخرى، اأن ي�سوم من 

ي�ستخدم ا�سما غري ا�سمه ومن ي�ستخدم ا�سم امراأة وهو رجل..
�سوموا ، يف �سيامكم راحة الآخرين..
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وغّيب  العامل  اجتاح  الــذي  كــورونــا  ــاء  وب
م�ساهري  بع�ص  واجهه  جميل،  هو  ما  كل 
بتكافل  والعربي  الغربي  العامل  يف  الفن 
لدعم  طائلة،  باأموال  بالترع  اجتماعي 
الأزمــة،  هذه  مواجهة  يف  بلدانهم  جهود 
العراقي  ال�سارع  طرحها  كثرية  ت�ساوؤلت 
مي�سوري  العراقيني  الفنانني  غياب  عن 
عدد  لبلدهم،  الدعم  تقدمي  عن  احلــال 
اأبدوا  الفني  بال�ساأن  املهتمني  الُكتَّاب  من 

اآراءهم يف هذا ال�ساأن.
ح�ضاب �لربح و�خل�ضارة

الكاتب والإعالمي فرات اإبراهيم حتّدث 
نهايات  يف  مير�ص  حينما  الفنان  قائاًل: 
العمر وي�ستلقي على فرا�ص املوت وينا�سد 
احلكومة او الوطن فمن واجب الدولة اأن 
�سائقة  على  التغلب  من  نه  ومُتكِّ ترعاه 
ا�ستخدم  بالك مبن  العي�ص واملر�ص، فما 
عامل  يف  لينطلق  ومعاناته  الوطن  ا�سم 
الــنــجــومــيــة، عــانــى الـــعـــراق الــكــثــري من 

الويالت وجنح بع�ص املطربني با�ستغالل 
هذه الويالت ليعتا�سوا على ا�سم الوطن، 
للعامل  لأّنهم �سّوروا  اأعمالهم  بل جنحت 
فاأ�سبحوا  با�سمهم  املعاناة  حجم  اأجمع 
العربي.  الغناء  جنوما وكواكب يف ف�ساء 
معاناة  بال�سّد من  باأّنه  اأحدًا  اّتهم  ل  اأنا 
اأّنه كان يوما ما ي�ستغل معاناة  اأو  الوطن 
هـــذا عند  ـــا ح�سل  رمّب لــيــكــر،  ــوطــن  ال
تلك  يـــجـــرّيوا  اأن  يف  ــوا  ــح وجن الــبــعــ�ــص 
اليوم  وجناحهم،  فّنهم  اأجل  من  املعاناة 
الوطن يعاين من وباء الكورونا كما تعاين 
ر، وهنا  منه دول العامل املتخّلف واملتح�سّ
يكون ال�سوؤال كم من هوؤلء كانوا مع الوطن 
وطنهم  اأجــل  من  غّنوا  كم  الوباء،  و�سّد 
تــّرعــوا  كــم  الكلمات؟  اآلف  وابــتــدعــوا 
ونحن  املــالــيــة  �سائقته  لــفــّك  اأجــلــه  مــن 
نعرف اأن الوطن غني باأهله وبرواته ول 
امل�سّرف  املوقف  هو  بل  اأموالهم؟  يحتاج 
والــعــزيــز، املــوقــف الــــذي تــتــنــاخــى من 

وغريه  يــاين  املو�سيقار  القيم،  كل  اأجله 
هوليوود  عمالقة  وقّمة  العامل  جنوم  من 
التي  الراأ�سمالية  اأمريكا  اأجل  تناخوا من 
بنجومها  ب�سيء، فرحت  الترع  يعنيها  ل 
اإنقاذ بلد يعي�سون  وهم يتبارون من اأجل 
اأين  ات�ساءل  اأ�سولهم،  فيه رغم اختالف 
جنومنا من كل هذا؟ جنومنا الذين �ُسغل 
كوزن  اأغنياتهم  و�ــســارت  بفنهم  العامل 
اأن عّجت  الذهب يف امل�سارح العاملية بعد 
العراقية  الإذاعــات  ب�سبب  بفنهم  الدنيا 
التي لولها ما كانوا  العراقي  والتلفزيون 
حتى  اأو  بلدهم  يــذكــرون  ل  مل  جنــومــا، 
بكل  خدمهم  الــذي  وهو  اأجله  من  يغنون 
كل  اأيــن  ي�ساأل:  ال�سعب  اإعالمه،  اأجهزة 
تطيح  التي  الكورونا  م�سيبة  من  هــوؤلء 
ببلدهم؟ اأين هم من كل معجبيهم الذين 
يعانون املر�ص؟ مل ل يترعون باأجهزة اأو 
لقاحات اأو عالجات، مل ل يغنون من اأجل 
ال�سحف  ن�سرت  ماذا  انظروا  �سفائهم، 

امل�سريني  الفنانني  ت�سابق  عن  امل�سرية 
للت�سامن مع اأبناء بلدهم، هذا ما يفعله 
فماذا  بلدانهم  اأجـــل  مــن  الــعــامل  فنانو 

قّدمتم للعراق؟
همٌّ �إن�ضاين

وحتّدث الكاتب خ�سري الزيدي قائال:
الــغــربــي  الــفــنــان  �سخ�سية  اأّن  اعــتــقــد 
والثقايف  النف�سي  تكوينها  يف  خمتلفة 
كثرية  لــعــوامــل  ــاين  ــس ــ� الإن جــانــبــهــا  ويف 
لنا  مّتــت  لــو  الآن  ن�سردها  اأن  ميكن  ل 
لأ�سباب  العراقي..  الفنان  مع  املقارنة 
اأّن  نكت�سف  حينما  منطقية  لنا  تبدو  ل 
ال�سمت  الــتــزمــوا  الفنانني  مــن  الغالب 
لأ�سخا�ص  الإن�سانية  املــ�ــســاعــدة  حــيــال 
تلك  من  واحــدة  كــورونــا،  بوباء  اأ�سيبوا 
جــاوؤوا  الفنانني  من  ق�سما  اأّن  الأ�سباب 
عقدة  تالزمهم  وبقيت  فقرية  بيئة  من 
هذا  وخلف  اجل�سع  عندهم  ومنــا  الفقر 
املر�ص �سيال من الت�سورات يف ذهنيتهم 
وبقيت احلاجة للمال عندهم اأمرًا مهمًا، 
بينما يف الغرب الفن نتاج ق�سية اإن�سانية 
جتد  اأن  ت�ستغرب  ل  ولــهــذا  عــال  وذوق 
فنانني ل ي�ساركون يف اجلانب الإن�ساين، 

�سيال من  العراق  عا�ص  راأينا حينما  وقد 
الدماء جّراء الإرهاب والهجرة الق�سرية 
اأدنـــى  دون  الــعــراقــي  املجتمع  ملــكــونــات 
�سخ�سيا  فنية،  �سخ�سيات  من  م�ساركة 
ات�سور  ول  �سمتهم  من  م�ستغربا  ل�ست 
الغربي  الــفــنــان  �سخ�سية  مــقــارنــة  اأن 
الثمار  بنوع  اأكلها  �ستوؤتي  العراقي  مــع 
الإن�ساين، لنكن وا�سحني وحقيقيني اأمام 
هول هذا احلدث املقارنة �سعبة و�سنف�سل 

يف الو�سول اإىل ت�سابه.
�أثر طيب

الفوز  اأبــو  يو�سف  الكاتب  راأى  حــني  يف 
الأزمــة؛  هــذه  اأمنــاط يف  اأّن هناك ثالثة 
من  يــراقــبــون  الــذيــن  هــم  الأول  النمط 
بعيد، كاأّن الأمر ل يعنيهم، وكاأّنهم لي�سوا 
يفعلون  ماذا  تعرف  ل  الكوكب،  هذا  من 
وماذا يقولون اأو يفّكرون، والنمط الثاين 
الأخطر هم من اأ�سابه الذعر وراح ين�سر 
اأخبار  ويوّزع كل ما ي�سل حتت يديه من 
دون  ناثرا  ومت�ساربة،  ومفركة،  كاذبة، 
النا�ص  بني  واخلــوف  الرتباك  يــدري  اأن 
النا�ص،  من  الثالث  والنمط  حوله،  من 
الطبية  الأخبار  لن�سر  نف�سه  هو من جّند 

املطلوبة،  ال�سحية  والر�سادات  املوّثقة، 
واأي�سا ن�سر الأخبار الإيجابية هنا وهناك 
لرفع معنويات النا�ص وتذكريهم باأّن هذه 
واأّنها  غريها  مــّرت  مثلما  �ستمر  الأزمــة 
درو�سها  لنا  وتقّدم  اآلمها  معها  �ستحمل 
و�ساأل  اأف�سل.  ب�سكل  لنعي�ص  منها  لنتعلم 
تــرى؟  يــا  فنانونا  يقف  اأيـــن  الــفــوز:  اأبـــو 
اأولئك  �سيما  ل  ن�سنفهم؟  منط  اأي  مع 
لن  بالكبار؟  اجلمهور  ي�سفهم  الــذيــن 
اأتناول اأ�سماء هنا، فالأمر لي�ص ارتياحات 
الأ�سماء  فكل  ذاك،  اأو  لهذا  �سخ�سية 
واحد  حرم  فحني  ال�سوؤال.  لهذا  خا�سعة 
من اأثرى رجال العامل، بيل غيت�ص، عائلته 
من مرياثه وتّرع بها للم�ساريع اخلريية، 
اآخر  اأو  ب�سكل  جناه،  ما  اأن  يــدرك  كــان 
واإقبالهم  به،  النا�ص  اإميــان  من  جزء  هو 
لهم  اأن  ف�سعر  �سركاته،  منتجات  على 
فيا  بطريقته،  اليهم  فاأعاده  بهذا،  حقا 
الذين  العراقيون،  الفنانون  اأولئك  ترى 
بنوك  يف  حمرمة  اأر�سدة  لهم  اأ�سبحت 
اأن ينق�سوا  خارج وطنهم، هل فّكروا يف 
اأثرا  ليركوا  الأ�سفار  بع�ص  ح�ساباتهم 

طيبا خلفهم؟

بينما يت�شابق فنان� العامل لدعم بلدانهم

ــي  ــراق ــع ــــ�م الـــفـــن ال جن
يغيب�ن يف املحنة

�لفن مر�آة �ضادقة للمجتمع تعك�س لنا مقد�ر ما يعي�ضه ذلك �ملجتمع من �أفر�ح و�أتر�ح، 
هو ترجمة حية لكل هموم �لنا�س وما مير بهم من جتارب، فهو تلك �ل�ضورة �حلية �لتي 

تتمّثل بري�ضة �لر�ضام ون�س �ل�ضاعر وحلن �مللحن و�أد�ء �ملغني، بع�س �لفنانني �ّتخذ من فنه 
من�ضة لدعم �لوطن يف �أوقات �الأزمات، وبع�ضهم �الآخر ف�ضل مبد�أ �لربح و�خل�ضارة وتنا�ضى 

�أن �لفن ر�ضالة �إن�ضانية �ضامية، وحتّول �الأمر لديهم �إىل ت�ضريح �إعالمي من على �ضا�ضات 
�لف�ضائيات.

حم�شن ابراهيم

خ�سري الزيدي يو�سف ابو الفوزفرات ابراهيم
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اخلــرات  لكل  ة  من�سّ اجلــائــزة  هــذه  تــعــّد 
اأي�سًا  والهواة  وللنا�سئني  املتمّر�سة،  الفنية 
لكل  الــعــامل، فهي داعــمــٌة  اأنــحــاء  من جميع 
املواهب بغ�ص النظر عن اجلن�ص اأو اللون اأو 
العرق اأو الدين وت�سعى لتعزيز حياة الفنانني 
املعار�ص  اإقــامــة  يف  مب�ساعدتهم  املهنية 

وت�سويقهم وتنمية مواهبهم.
الفنانني  اأ�سماء  عن  اأُعلن  قليلة  اأيــام  فقبل 
�سّمت  التي  الق�سرية  للقائمة  املتاأهلني 

�ستى،  جن�سيات  من  فنانًا   18
و�ـــســـّرح مــوقــع اجلـــائـــزة بـــاأّن 
ي�ستجيبون  الــفــنــانــني  هــــوؤلء 
لق�سايانا املعا�سرة عر رحلة 
كوكبنا  طــبــقــات  يف  الــبــحــث 

الرقمي املعومل. 
ـــارة هي  املـــ�ـــســـاريـــع املـــخـــت
تطرح  م�ساريع  باحلقيقة 
اأن  معنى  عن  موؤثرة  اأ�سئلة 
ظّل  يف  اليوم  اإن�سانًا  تكون 
على  تطراأ  التي  التغريات 
الأر�ص واملناخ والطبيعة، 
وعينا  ا�ــســتــطــاع  وكــيــف 
لنا  يــ�ــســّور  اأن  ــذات  ــال ب
الهوية والنتماء؟  معنى 
ما القيمة التي نفقدها 
اأو نح�سل عليها لكوننا 
اأفرادًا..؟ وغريها من 
الأ�ــســئــلــة اجلــوهــريــة 
التي تعني كل اإن�سان. 
الفنانون  حــاول  لقد 

التي طرحوها  الأ�سئلة  الإجابة عن كل هذه 
الفوتوغرايف  والت�سوير  الر�سم  خالل  من 
من  وغــريهــا  والركيب  والفيديو  والنحت 
بلدانًا  الأعــمــال  و�سملت  املميزة.  الأعــمــال 
احل�سر  ل  املــثــال  �سبيل  عــلــى  منها  عـــدة 
واليابان  املتحدة  والوليات  املتحدة  اململكة 

واملك�سيك وافريقيا.
ــن اخـــتـــريوا يف  ــذي ــن �ــســمــن الــفــنــانــني ال م
وت�ستهر  كـــارول  بــاتــي  الق�سرية  القائمة 
باللون  م�سبعة  باأنها  الفوتوغرافية  اأعمالها 

الكثافة،  وعالية 
"ن�ساء  بــــــ  املــعــنــون  م�سروعها  يــتــاألــف  اإذ 
تــبــدو  ل  نـــ�ـــســـاء  ـــور  �ـــس مــــن  جمهولت" 
بهن،  يحيط  ما  خالل  من  اإل  �سخ�سياتهن 
ت�سوير  ا�ستوديو  يف  وكاأّنها  ال�سورة  فتبدو 
ن�سائها  هوية  باإظهار  خيالها  كــارول  وُتعمل 
داخل منازلهن اأو حتاول طرح ما يف عقولهن 
على طاولة املنزل اأمامهن، ما يجعل املنظر 
العجيبة  �سورها  اإحــدى  يف  فرنى  مده�سًا، 
واملهام  املمتلكات  يف  غارقة  جمهولة  امــراأة 

والــهــواجــ�ــص والــديــكــور. 
تــــــقــــــول كـــــــــــــارول عـــن 
"اإّنها  هـــذه:  جمموعتها 
لكّنها  م�سحكة  تــبــدو  قــد 
اأي�سًا نظرة نقدية يف كيفية 
ا�ستمرارنا كن�ساء يف ال�سعي 
منازلنا  يف  الكمال  لتحقيق 
ل  م�سعى  هــو  اإذ  واأنف�سنا، 
الغالب  يف  حمبٌط  بل  ينتهي 

وغري مثمر".
اأما الفنانة ريا �ستور فهي اأي�سًا 
�سمن القائمة الق�سرية وتعمل 
على التحدث عن الهويات امللونة 
كــاأ�ــســحــاب الــبــ�ــســرة الــ�ــســوداء 
ت�ستعني  اإذ  املختلطة،  ــراق  والأع
القدمية  البهاما  جــزر  بتقاليد 
الحتجاج  �سارخة  ر�سالة  لتقدمي 

والتمرد �سد العن�سرية والتمييز.
اندريه  الفنان  عمل  يختلف  بينما 
ناحية  من  ناعم(  )ا�ستيالء  لتــز 
وهو  ال�سابقني  العملني  عن  والأداء  الفكرة 
حيث  الــقــ�ــســرية،  الــقــائــمــة  �سمن  ــًا  اأيــ�ــس
عن  فيه  ويعّر  اأعماله  على  البيا�ص  يطغى 
فهو  والآلة.  الإن�سان  بني  البديلة  التفاعالت 
يعمل على حتليل واكت�ساف "ظاهرة الإدراك 
مبادئ  على  بالعمل  وذلــك  الواقع"  مقابل 
�سمعية  تركيبات  خالل  من  التجريد  جمال 

ب�سرية.

ُعرفت جائزة "��ضتاتيكا" �جلمالية �ل�ضنوية 
للفنون باأّنها و�حدة من �أهم جو�ئز �لفن �حلديث 
�لتي ي�ضعى لها كل فناين �لعامل، كما عرف عنها 
باأّنها تهتم باالأعمال �لتي تعيد تعريف معامل �لفن 
�ملعا�ضر و�حتفلت يف �ضهر مار�س بدخولها �لعام 
�لثالث ع�ضر على تاأ�ضي�ضها.

اجلائزة اجلمالية 
ال�شن�ية للفن�ن

ورود امل��ش�ي – لندن
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خ����������ي����������ال

مقداد عبد الر�شا

مو�سيقاه  يعزف  اأن  ي�ستطيع  الإن�سان  اإن 
اأراد  اأ�سد الأماكن حلكة، هذا ما  حتى يف 
املخرج اأن يو�سله لنا، وقد تفوق يف ذلك. 
"اأيها  املرا�سلني:  اأحد  يف عام 1836 كتب 
هذا  وامل�سرعون،  والفال�سفة  الأخالقيون 
ب�سكل  و�ــســع  قــد  مدينتكم  ت�سميم  هــو 
حيث  امل�ستكملة  اللحظة  هي  هذه  مريب، 
الو�سط،  يف  املت�سابهة  الأ�سياء  كل  تقف 
م�ست�سفيات  هناك  الأوىل  العر�سة  ويف 
البوؤ�ص  حالت  لكل  مــاأوى  الأمرا�ص،  لكل 
�سجون  املجانني،  ــواء  لإي بيوت  وال�سقاء، 
واأ�سغال �ساقة للرجال والن�ساء والأطفال، 
ومراكز  وحماكم  ثكنات  العر�سة  وحــول 
للجالد  م�سكن  للم�سانق،  موقع  �سرطة، 
جمل�ص  الأربـــع،  الــزوايــا  يف  وم�ساعديه، 
وق�سر  معهد  ال�سيوخ،  وجمل�ص  الــنــواب 

امللك.
العر�سة  يــغــذي  مــا  هــنــاك  اخلــــارج  ويف 
واألعــيــبــهــا  وخــداعــهــا  الــتــجــارة  الأوىل، 
وال�سناعة و�سراعاتها العنيفة، ال�سحافة 
والــبــغــاء  الــقــمــار  وبــيــوت  و�سف�سطاتها 
يف  املـــردي  اأو  جــوعــًا  املت�سور  وال�سعب 
دعاة  نداء  لتلبية  دائمًا  امل�ستعد  الدعارة، 
القلوب،  واملتحجري  والأغنياء  الــثــورات 
مكان،  كــل  يف  ال�ساربة  احلــرب  واأخـــريًا 

حرب اجلميع �سد اجلميع ."

يقول املخرج اليوناين الراحل ثيو اأجنلو بول�ص: "اأحتاج اإىل عيون الآخرين، فقط يف نظرة املتفرج اأدرك ما �سنعت، بدون تلك 
النظرة ل اأعرف اإن كان ما فعلت جيدًا اأم �سيئًا، ل اأعرف اإن كنت قد ا�ستطعت التعبري عما يجول يف خميلتي. بالن�سبة لبع�ص 

ال�سينمائيني رواج الفيلم جتاريًا ح�سب �سباك التذاكر ير�سي ج�سعهم، لكن بالن�سبة لنا فاإن تفاعل اجلمهور هو الرهان 
احلي على اأن اأعمالنا لي�ست عقيمة واأننا منها ن�ستطيع اأن ن�سل عر التخوم واملحيطات اإىل كائنات ب�سرية اأخرى ت�سعر 

وتفكر مثلنا متاما".

)املراقبة  كتاب  الأوىل من  ال�سفحات  يف 
مي�سيل  للمفكر  ال�سجن(  ولدة  واملعاقبة، 
املعنى  تو�سح  عــدة  �ــســور  هــنــاك  فــوكــو، 
ــقــرون  احلــقــيــقــي لــواقــع الــ�ــســجــون يف ال
لها  يتعر�ص  الــتــي  ــكــال  ــس والأ� الــو�ــســطــى 
ال�سجني من عنف واإهانة وا�سطهاد. �سورة 
اأنها  حتى  ذهني  يف  عالقة  ظلت  واحــدة 
عدة.  مرات  كابو�ص  من  كنوع  تاأتي  كانت 
ال�سورة عبارة عن جمموعة فتحات يطل 
باملر�ساد  يقف  رجل  على  ال�سجناء  منها 
قــدرات  مــن  احلــط  ليلقي حمــا�ــســرة يف 
يتخرجوا  اأن  اإىل  ودفعهم  الب�سر  هــوؤلء 
)القوانني  لكن  عنفًا،  واأكــر  ق�سوة  اأكــر 
املراوحة بني التنظيمات الإدارية لأو�ساع 
ال�سناعة،  ظــهــور  مــع  النا�سئة  الــفــئــات 
هنا  و�ــســارك  اجلــرمــيــة،  العقوبات  وبــني 
املــفــكــرون واملــ�ــســلــحــون الجــتــمــاعــيــون 
اأ�سكال  بتطوير  وال�سحافيون  والكتاب 
ــة لــلــعــمــال والأطـــفـــال  ــة واحلــمــاي الــرعــاي
والن�ساء، و�سوًل اإىل �سنِّ القوانني احلديثة 
و�سرعيتها  النقابات  لن�سوء  امل�ساحبة 
وحتويله  الإن�سان  اآدمية  واحرام  والدفاع 
والتعاي�ص  اإ�سالحه  ميكن  ل  جمــرم  مــن 
اأن يندمج  اإن�سان �سوي ي�ستطيع  اإىل  معه، 
اأح�سن  اإذا ما  به  العامل املحيط  كثريًا مع 

التعامل معه داخل ال�سجون(.
ليوحي  �سجن  فــوق  يطري  حــمــاٍم  �ــســرُب   
فجاأة  وال�سجن،  احلرية  بني  بالفرق  لنا 
ينتقل املخرج )كر�ص كراو�ص( اإىل اإحدى 

جثة  الــفــرق،  هــذا  لنا  ليوؤكد  الــزنــزانــات 
معلقة وفتاة تقفز فزعة من نومها، لكنها 
اإىل  بعد حني ت�ستوعب امل�سهد، متد يدها 
يف  ت�سعها  �سيكارة  لتخرج  اجلثة  جيب 

فمها وتغادر الكادر، يا للق�سوة.
)اأربع دقائق(،  فيلم  يبداأ  الطريقة  بهذه   
ال�سجينة  وجــه  ينعك�ص  املـــراآة  وجــه  على 
ــعــزف عــلــى اآلـــة  )جــــني( وهـــي مــقــيــدة ت
ذلك  على  وا�سحًا  التاأثري  بدا  الأورغـــن، 
نف�سه  الوقت  وال�ساحب يف  ال�ساكن  الوجه 
وهي  ال�سن  يف  الطاعنة  كروكر  لالآن�سة 
خفة  تقفز  الــتــي  الأ�ــســابــع  لتلك  ت�سغي 
�ساكن  وجه  خمتلفتان،  �سحنتان  للعزف، 
مع  لكن  والــعــداء.  بالتوتر  يوحي  والآخـــر 
كروكر  العجوز  الآن�سة  تتفق  الفارق  هذا 
مع جيني لتعلمها العزف على اآلة البيانو، 
اإذ اأن هناك م�سابقة للعزف، يحدث ذلك 
�سمن جمموعة �سروط تديل بها العجوز، 
اأولها الطاعة التي على ما يبدو ل تتالءم 
هناك  اأن  �سنالحظ  لذلك  جني،  وطبيعة 
�سفعة  منها  ــداث،  الأح ت�ساحب  توترات 
هائلة توجهها املعلمة اإىل وجه جني حينما 
غري  الــزنــوج  مو�سيقى  عــزف  على  ت�سر 

املحببة للمعلمة.
اأجل  من  ال�سجن  يــزور  ال�سحافيني  اأحــد 
ــه، لــكــنــه يف الأثــنــاء  اإجنــــاز حتــقــيــق عــن
لذلك يطلب  واملعلمة،  يكت�سف ق�سة جني 
اأربع  ملدة  بالعزف  املعلمة جلني  ت�سمح  اأن 
من  يديها  يف  القيود  جــني  ت�سع  دقــائــق، 

اخللف وتبداأ بالعزف و�سط ذهول اجلميع 
بها،  تــعــزف  الــتــي  للطريقة  واإعــجــابــهــم 
التي  املو�سيقى  نوع  يعجبها  ل  املعلمة  لكن 
تعزف، لذلك ت�سر على تغيري حياة جني 
التي منها نتعرف على اأيامها ال�سابقة وما 
عانته يف حياتها. تخطط جني للهرب، لكن 
حماولتها تبوء بالف�سل، عند هذه النقطة 
تن�ساأ عالقة حميمة بينهما. الآن�سة كروكر 
ت�ستطيع يف النهاية اأن ت�سع جني داخل اآلة 
البيانو وتهربها اإىل خارج ال�سجن. مل يكن 
به  املو�سيقى ح�سب، كما �سرحت  الق�سد 
الرائعة  املوهبة  هي  بل  الفلم،  بداية  عند 
من  ولي�ص  الــفــتــاة،  هــذه  بها  تتمتع  الــتــي 
اأن تنتهي داخل �سجن،  الإن�ساف والعدل 
الفلم  ي�سل  اإذًا؟  اخلال�ص  هي  املو�سيقى 
تتمكن جني من  اإذ  الأخــرية،  دقائقه  اإىل 
اإىل  ت�سعد  امل�سابقة،  �سالة  اإىل  الو�سول 
مقطوعة  بعزف  املرة  هذه  وتبداأ  املن�سة 
قد  ال�سرطة  تكون  الأثــنــاء  يف  ل�سومان، 
طوقت املكان للبحث عن جني، اأربع دقائق 
ودخــول  النهاية  بــني  الفا�سل  احلــد  هــي 
اجلميل  ــاء  ــرخ ــس ال� وذلــــك  الــ�ــســرطــة، 
يف  ت�ستمع  جل�ست  التي  العجوز  لالآن�سة 

ال�سالة.
معلمتها،  اإىل  جني  تتوجه  العزف،  ينتهي 
العرفان،  بتحية  يدها  وترفع  لها  تنحني 
تتلقف ال�سرطة هاتني اليدين لت�سع القيود 
فيهما. تتجمد اللقطة وتاأتي النهاية، رمبا 

�سي�سبح ال�سجن كله مو�سيقى. 

ــى  ــق ــي ــش ــ�� م
رغم القيد

هال �ضينما
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موؤامرة، ما الذي يدفعني اليوم للكتابة عن 
هذه الكلمة التي مل تخُل جل�سات العراقيني 

ونقا�ساتهم منها منذ ب�سعة اأ�سهر؟ 
لنت�سار  احلقيقي  ال�سبب  اإغفال  ميكننا  ل 
فاملحّر�ص  ــت،  ــوق ال هـــذا  يف  الكلمة  هـــذه 
وباء  غزو  اجلميع،  يعرف  كما  لها  الرئي�ص 
)كورونا امل�ستجد( للعامل اأجمع ومن �سمنه 
وطننا العراق، الذي �سهد اإ�سابات جتاوزت 
الألف و�سحايا جتاوز عددهم املئة عراقي.

ك�شٌل فكري
بال�سيء،  العلم  لــعــدم  مــــرادٌف  املـــوؤامـــرة 

العقول  حلول  من  واحدة  هي  رمّبا 
احلقيقة،  عــن  بالبحث  الك�سولة 
ل  ما  يعزو  اأن  يحاول  فكري  ك�سٌل 
ميكن اإدراكه اإىل اأ�سباب �سيا�سية، 
ميتافيزيقية،  اأ�سباب  اإىل  واأحيانا 
من  العقل  يــريــحــان  حـــاّلن  وهــمــا 
اخلو�ص يف املجهول، وهذا الأمر مل 
يكن بعيدًا عن متناول امل�ستغلني يف احلقلني 
الثقايف والفني، حقالن اأنتجا لنا كتبًا عدة 
اأفالم  اإىل  �سينمائيًا  بعد  فيما  حتويلها  مت 
و�ساهما بن�سر هذه الفكرة التي ما اإن ت�سمع 
بها حتى تقف مذهوًل من حقيقتها، لتدخل 
يف �سجال داخلي لدح�سها اأو تكري�سها، ثم 

اإ�ساعة ما تّتفق عليه مع ذاتك.
كان  الأّول  فيلمني،  عــن  �ــســاأحتــّدث  وهــنــا 
يحّقق  مل  فيلم  والــثــاين  ــج،  رائ كتاب  ثمرة 
حــني عــر�ــســه اأ�ـــســـداء مــهــمــة، الــكــتــاب هو 

عــن �سناعة  يــتــحــّدث  الـــذي  )اجلــحــيــم( 
�سل�سلة  من  واحـــدًا  ويعّد  مميت،  فايرو�ص 
ال�سهري  للكاتب  دافن�سي(  )�سيفرة  روايات 
الــذي  )عـــدوى(  هــو  والفيلم  بـــراون،  دان 
ال�سني  يف  فايرو�ص  انت�سار  ق�سية  تــنــاول 

�سبيه بفايرو�ص كورونا احلايل.
جحيم دانتي

  يف رواية )اجلحيم( ال�سادرة العام 2013 
وحتّولت لفيلم بنف�ص ال�سم تدور اأحداثه عن 
فايرو�سًا  ي�سّنع  اجلينية  الهند�سة  يف  عامل 
قاتاًل هدفه الق�ساء على ثلث �سكان العامل، 
الت�سخم  اأّن  مــفــادهــا  فــكــرة  مــن  منطلقًا 
الأر�ــســيــة  الــكــرة  ت�سهده  ـــذي  ال الــ�ــســكــاين 
اجلن�ص  عــلــى  الــقــ�ــســاء  يف  �سببًا  �سيكون 
الب�سري، فكرة فل�سفية اآمن بها هذا العامل، 
ويطمح مب�ساعدة منظمة �سّرية لتحقيق هذا 
الهدف )ال�سامي( بالن�سبة له، احلفاظ على 

موؤ�مرة، رمّبا هي �أكرث �لكلمات �لتي يرتّدد �ضد�ها 
كلما �أ�ضاب �لعامل خلل ما! �أحيانًا ترتّدد بعد تعّر�س 

بلد�ن معّينة مل�ضائر غري متوقعة، كما يحدث يف 
هوليوود �ل�ضرق �ل�ضيا�ضي، و�أعني هنا �لعر�ق، هذ� 

�لبلد �لذي يزخر تاأريخه �ل�ضيا�ضي، �لقدمي و�جلديد 
ب�ضيناريوهات مل ي�ضهدها �أي بلد �آخر!

 

اأحــــاديــــث
! امل�ؤامرة

علي ال�ش�مري

اجلن�ص الب�سري من النقرا�ص واملوت! هذا 
الفيلم وغريه اأ�سهما يف ن�سر فكرة اأّن هنالك 
من  للخال�ص  مميتة  اأوبئة  لن�سر  يتاآمر  من 
تنطلق  املــوؤامــرة  هذه  اأكانت  �سواء  الب�سر، 
كما يف الرواية من عامل خمت�ص اأو من دولة 
وهو  خفية،  اقت�سادية  كحرب  اأخــرى  �سد 
انطلقت  العراق  يف  جمموعات  اأ�ساعته  ما 
اأّن هذا الوباء �سيني بامتياز من  من فكرة 
اأجل هيمنة اقت�سادية و�سيا�سية م�ستقبلية، 
اأّن  تقول بفكرة  اأخرى  لتجابهها جمموعات 
هذا الفايرو�ص م�سروع اأمريكي للق�ساء على 
يهّدد  بــات  الــذي  ال�سيني  التنني  اقت�ساد 
اأن  ميكننا  وهنا  اأجمع!  العامل  اقت�ساديات 
نتذّكر اأي�سًا حوارًا مهّمًا يف م�سهد من فيلم 
�سينمائي �سهري للمخرج جيم�ص مكتيغ، وهو 
ماأخوذ اأي�سًا من رواية م�سّورة للكاتب اآلن 
مور،  )V for vendetta(اإذ نكت�سف 
اأجل  ومن  الطاغية  الدولة  م�ست�سار  اأّن  فيه 
الق�سائية  �سيا�سته  وتنفيذ  اخلوف  زراعة 
فايرو�ص  ن�سر  اإىل  يعمد  املخالفني،  �سد 
العائالت  ترتادها  اأماكن  ثالثة  يف  مميت 
لــالأطــفــال،  مــدر�ــســة  �سمنها  ومـــن  بــكــرة 
واّتهام جهات معادية له، والق�سا�ص منهم 
عــن فــعــل مل يــرتــكــبــوه، واملــثــري يف احلـــوار 
اإذ �سي�سهم هذا  اإ�سارته لالقت�ساد املحلي، 
بالق�ساء  له  املخططني  بح�سب  الفايرو�ص 
على الب�سر فقط دون تدمري البنى التحتية، 
وهو ما �سيحدث لو ا�ستخدموا ال�سواريخ اأو 

القنابل النووية!!
يف  كبري  بنحو  ت�سهم  وغريها  الأفــالم  هذه 
ــدول،  ال بــني  املــوؤامــرة  فكرة  اأ�سهم  ارتــفــاع 
موؤامرات يكون اخلا�سر الأول فيها، الب�سر، 

وكاأّنهم اأوراق نقدية حان وقت اإتالفها! 
منظمات �شرية!

 )Contagion( )اأّما يف فيلم )عدوى
كتبه  الـــذي  ــرغ،  ــودرب ــس � �ستيفن  للمخرج 
عام  واأُنــتــَج  بورن�ص،  �سكوت  ال�سيناري�ست 
كورونا  فايرو�ص  انت�سار  اأعــاد  فقد   ،2011
مــّرة  عليه  الــ�ــســوء  وت�سليط  بــه،  الــتــذكــري 
مقارنة  م�ساهدته  ن�سب  رفــع  ممــا  اأخـــرى 

بوقت اإطالقه، لي�سبح �سمن قائمة الأفالم 
يتناول  الفيلم  العامل،  يف  م�ساهدة  الأكــر 
انت�سار فايرو�ص قاتل يف ال�سني! �سبيه جدًا 
بفايرو�ص كورونا امل�ستجد، ينتقل للب�سر من 
بالرو(  )غوينيث  الفيلم  يف  �سخ�سية  قبل 
بعد م�سافحتها لطاٍه �سيني لم�ص خنزيرًا 
بــعــدوى مــن قبل  اأ�سيب  مــذبــوحــًا كــان قــد 

خفا�ص! 
ور�سانته،  الفيلم  واقعية  من  وبالرغم 

)بــورنــ�ــص(  مــوؤلــفــه  ــمــد  اعــت اإذ 
كـــتـــابـــتـــه عـــلـــى عـــــدد مــن  يف 

ال�سحة  منظمة  �سي  متخ�سّ
اأن  اإل  ـــــذاك،  اآن الــعــاملــيــة 

هـــذه الـــدقـــة مل تــنــِجــِه 
التي  مــن التــهــامــات 
وجهها اإليه كثري من 
يف  بالعمل  املتابعني، 
منظمة �سرية هدفها 
ـــطـــرة عــلــى  ـــي ـــس ـــ� ال
ال�سوؤون العاملية! وهو 
ما نفاه الكاتب ب�سدة 
عر ت�سريحات عدة 

لل�سحف.
وهنا اأي�سًا علينا اأن نذّكر 

فــريــقــا قويا  بــــاأن هــنــاك 
الأر�ــص  عن  املدافعني  من 

فكرة  يــرجــحــون  وبــيــئــتــهــا، 
ال�سالح  الأوبــئــة هي  هــذه  اأن 

الطبيعة  ت�سطر  الــذي  الأخــري 
لــرفــعــه بــوجــه الــبــ�ــســر مــن اأجــل 

غاباتها  وجتريف  تخريبها  اإيقاف 
طائفة  ــهــارهــا،  اأن مــ�ــســارات  وتغيري 

توؤمن اأن للطبيعة قدرًة هائلًة للدفاع عن 
وجودها من التلف.

ويبدو هنا اأّن هذا الكم املرئي واملكتوب عن 
جل�ساتنا  يف  حتى  وامل�سموع  املوؤامرة  فكرة 
للكتابة عنها،  اليوم  العائلية، هو ما دفعني 
اإثارة  عر  مداركنا  نو�سع  عّلنا  نّتعظ،  عّلنا 
هذا  على  احلــفــاظ  نتعّلم  عّلنا  الأ�ــســئــلــة، 
الكوكب الرائع من �سرور الب�سر وج�سعهم!.
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ـــري الــفــائــز  ــي اجلـــزائ ــروائ ــل ــث ل يف حــدي
الرواية  فيه  ي�سف  عي�ساوي  الوهاب  عبد 
"الرواية  التاريخي:  باجلانب  تعنى  التي 
اأجل  من  احلكاية  بناء  تعيد  ل  التاريخية 
هو  الأ�سا�ص  هدفها  واإمنــا  ذاتها،  احلكاية 
نعي�سها  التي  الراهنة  الأ�سئلة  عن  البحث 
ظهرت  التي  الأوىل  ف�ساءاتها  داخل  اليوم 

فيها اأوًل." 
تواجه  مع�سلة  عن  يك�سف  عي�ساوي  وكــاأن 
تاريخها  فهم  يف  متّكن  العربية  املجتمعات 
الو�سع،  هــذا  اإىل  احلــال  بها  و�سل  وكيف 
روؤيــة  الأ�سل  يف  هو  الأدب  يقدمه  ما  رمبــا 
غري ر�سمية ول ت�سدر من جهة حمددة 
دار  مــا  م�سوؤولية  تتحمل  اأن  ميكن 
ــخ هـــذه الــبــلــدان مــن اأزمـــات  ــاري يف ت
اأدبي  منوذج  على  نّطلع  فحني  ونك�سات، 
الإ�سرطي" يف  "الديوان  لرواية  م�سابه 
ما كتبه الروائي اللبناين ربيع جابر 
وق�سة  بــلــغــراد  "دورز  يف 
الــتــي  يعقوب"  حــنــا 
البوكر  فازت بجائزة 
عام 2012، اإذ يعالج 
الختالف  اأزمة  فيها 
الجتماعي  والــتــنــوع 
يف لبنان اإبان الوجود 
الـــعـــثـــمـــاين لــيــلــتــقــط 
يعقوب،  حنا  �سخ�سية 
الــذي  الب�سيط  الــرجــل 

ميناء  يف  البي�ص  بيع  من  عياله  قوت  يوفر 
احلياة  تقلبات  تاأخذه  ثم  للجنود،  بــريوت 
ال�سلطات  اعتقلته  ملن  عــدد  تكملة  فيكون 
وهو  الطوائف،  بني  املحلي  لل�سراع  نتيجة 
يف كل هذا لي�ص له �ساأن بذلك ال�سراع وما 

يدور فيه.
خم�ص  جند  الإ�سرطي  الــديــوان  ــة  رواي يف 
املت�سابكة  اخلا�سة  حيواتها  لها  �سخ�سيات 
مع اليومي، وهذا كّله ما بني 181٥ و1833، 
اإىل  ي�سري  ال�سخ�سيات  يف  املوجود  التنوع 
م�سادر ما جرى يف تلك املرحلة التاريخية، 
فهناك ال�سحفي الذي ح�سر اإىل اجلزائر 
وكــافــيــار،  عليها،  الع�سكرية  احلملة  مــع 
نابليون  جــيــ�ــص  يف  عــمــل  الــــذي  اجلــنــدي 
ذلك  بعد  ليكون  باجلزائر،  الأ�سر  يف  ووقع 
م�ساهمًا يف احلملة التي احتلت فيها فرن�سا 

اجلزائر.
ت�سابكًا  عي�ساوي  الوهاب  عبد  رواية  تقدم   
بني وجودين تتباين بينهما �سفتا الحتالل 
والوجود  العثماين  "الوجود  وهما  والوجود 
الفرن�سي"، ولهذا بقية ال�سخ�سيات تختلف 
وطريقة  العثماين  ــوجــود  ال مــن  مواقفها 
ميار"  "ابن  منهم  الفرن�سيني،  مع  التعامل 
لتكوين  و�سيلة  ال�سيا�سة  يف  يـــرى  ـــذي  ال
الفرن�سيني،  وحتى  العثمانيني،  مع  عالقات 
من  معه  اختالفًا  جند  الأمــر  هــذا  يف  لكن 
الثورة  يف  يــرى  الــذي  ال�سالوي"  "حلمة 
و�سيلة وحيدة للتغيري واخلال�ص من الو�سع 

�سوت  عــيــ�ــســاوي  عــنــد  يغيب  ول  الــقــائــم، 
على  تاريخية  �ــســاهــدة  تــكــون  لكي  املــــراأة 
هناك  اإذ  فيها،  يجري  وما  املرحلة  طبيعة 
اختالف  بني  معلقة  امراأة  وهي  "دوجة"، 
عاجزة  حالها  جتد  اإذ  ال�سخ�سيات،  بقية 
اأحداث  من  حولها  يدور  ما  يف  التاأثري  عن 
وحتولت وكاأنها تعرِّ عن حتمية يف �سريورة 
ــهــذا فــهــي غري  مــا يــجــري مــن اأحــــداث ول

ة اإل بالقبول بهذا كّله اأو الرحيل. خمريَّ
بالعودة اإىل الأ�سوات اخلم�سة لل�سخ�سيات 
واجلــنــدي  الــ�ــســحــفــي،  هــنــاك  اأن  جنـــد 
واملـــراأة  ــوري،  ــث وال وال�سيا�سي،  الأجــنــبــي، 
املخلتف عن  ــاأثــري،..  ــت وال لــلــدور  الــفــاقــدة 
الأجنبي،  اجلندي  هو  ال�سخ�سيات  هــذه 
بنحو  والغرب  ال�ستعمار  اإىل  ي�سري  ولعله 
اإىل  الــتــنــوع  هـــذا  يحيلنا  رمبـــا  مــبــ�ــســط. 
بالذات  هوؤلء  عي�ساوي  اختار  ملاذا  �سوؤال: 
الجتماعية  ال�سخ�سيات  من  غريهم  دون 
قد  ــري؟  اجلــزائ املجتمع  بها  يــزخــر  الــتــي 
الوهاب  جند تف�سري ذلك يف خيارات عبد 
كتبها،  الــتــي  الأعــمــال  ملوا�سيع  عي�ساوي 
هو  مبا  اخلــارجــي  العامل  ح�سور  نالحظ 
عمل  اإذ  وا�ــســتــعــمــاري،  وتــاريــخــي  غــربــي 

التي  جاكوب"  "�سينما  الأول  عــيــ�ــســاوي 
ــر عام  ــة يف اجلــزائ ــدول فـــازت بــجــائــزة ال
"�سيريا  رواية  الثاين  ثم جاء عمله   ،2012
من  الرواية  هذه  و�سخو�ص  مويرتي"،  دي 
احلرب  خ�سروا  الذين  الإ�سبان  ال�سيوعيني 
اإىل  وُرحلوا  اعتقلوا  ثم  الإ�سبانية،  الأهلية 
اأخــذت  كما  اإفريقيا،  �سمال  يف  معتقالت 
عام  ال�سادرة  والأبواب"  "الدوائر  روايته 
ويف  للرواية،  ال�سباح  �سعاد  جائزة   201٧
اأعمال  "�سفر  روايته  ح�سلت  نف�سه  العام 
املن�سيني" على جائزة "كتارا" للرواية غري 

املن�سورة.
الإ�سرطي"  "الديوان  روايــة  اختيار  وكان 
تراأ�سها  الــتــي  الــعــربــي  الــبــوكــر  جلنة  مــن 
العراقي  الناقد  املو�سوي،  حم�سن  الدكتور 
يف  واملــقــارنــة  العربية  الــدرا�ــســات  اأ�ــســتــاذ 
اإذ  ــيــويــورك،  ن مبــديــنــة  كولومبيا  جــامــعــة 
بجودة  تتميز  "اإنها  الرواية  هذه  عن  قال 
اأ�سلوبية عالية، وتعددية �سوتية تتيح للقارئ 
اأن يتمعن يف تاريخ احتالل اجلزائر روائيًا، 
املتو�سط  منطقة  �ــســراعــات  ــاريــخ  ت عــر 
باأكملها، كل ذلك بروؤى متقاطعة وم�سالح 
متباينة جت�سدها ال�سخ�سيات الروائية."  

�أعاد فوز رو�ية "�لديو�ن 
�الإ�ضربطي" �أهمية �لعالقة 
بني �لتاريخ و�الأدب، فهذه 
�لعالقة تعربرِّ عن قدرة 
�الأدب على حتويل �الأحد�ث 
�لتاريخية �إىل م�ضدر لكتابة 
�الأدب.

وهنا ي�ضبح �الأدب نافذة 
متاحة لكل من يطالعه لكي 
يّطلع على ما جرى وحدث 
يف تاريخ �ملجتمعات و�لدول، 
فما يكتب يف �لتاريخ هو 
للمتخ�ض�ضني و�لباحثني 
الهتمامهم ب�ضكل حمدد 
ومعني من �لكتابة، لكن 
�ل�ضوؤ�ل �لر�هن: ملاذ� تنجح 
�لرو�ية �لتي تعطي م�ضاحة 
ها للتاريخ؟  و��ضعة من ن�ضرِّ

الدي�ان الإ�شربطي
التاريخ يح�شر

من بّ�ابة الأدب

عالء حميد

من اعمال الكاتب 
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�ضيخ �ملعماريني 
الت�ساميم  من  الع�سرات  اجلــادرجــي  تــرك 
وبع�ص  العراق  بع�سًا منها يف  نّفذ  املعمارية؛ 
املــعــمــاريــني  ب�سيخ  لــقــب   الــعــربــيــة،  ــــدول  ال
املعماري،  مبنجزه  يكتِف  مل  اإذ  العراقيني، 
بل وّثق اأ�س�سه النظرية وترك اإرثًا نظريًا ثّرًا 
ن�سرها  التي  الكتب  من  عدد  يف  عمارته  عن 
بح�سوله  املعماري  منجزه  ــّوج  ت حياته.  يف 
 .1٩86 عــام  للعمارة  خــان  اأغــا  جائزة  على 
امللكي  املعهد  يف  �ــســرف  ع�سو  انتخب  كما 
واملعهد   1٩82 الــريــطــانــيــني  للمعماريني 
ومنحته   ،1٩8٧ عــام  للمعماريني  الأمــريكــي 
فخرية  دكتوراه  الريطانية  كوفنري  جامعة 

عن جممل منجزه الت�سميمي املعماري. 
م�ضو�ر �لعطاء

ولــــد رفــعــت كــامــل رفــعــت اجلــــادرجــــي يف 
تــوجــه  ذات  عــائــلــة  يف   1٩26 عـــام  بـــغـــداد 
وال�سحفي  ال�سيا�سي  هــو  فــوالــده  يــ�ــســاري، 
احلــزب  موؤ�ّس�ص  اجلــادرجــي  كامل  والــوزيــر 
ن�سري  هم  واأ�سقاوؤه  الدميقراطي،  الوطني 
ــي وبــا�ــســل ويــقــظــان واأمــيــنــة. وقد  ــادرج اجل
�سرارة  بلقي�ص  ال�سيوعية  النا�سطة  من  تزّوج 
، وهي من مواليد مدينة النجف عام 1٩33، 
الأدب  يف  ــو�ــص  ــوري ــكــال ب عــلــى  ــة  ــل واحلــا�ــس
عــام 1٩٥6.  بــغــداد  مــن جامعة  الإجنــلــيــزي 
اإجنــاب  فكرة  لرف�سهما  اأطــفــاًل  ينجبا  ومل 
يف  ال�سركاء  اأحــد  اجلادرجي  كان  الأطفال. 
واأكمل  بغداد.  العراقي يف  ال�ست�ساري  مكتب 
جامعة  من  العمارة  يف  البكالوريو�ص  �سهادة 
اأعمالِه مبنى  �سميث عام 1٩٥٤. ومن  هامر 
نقابة  ومبنى  لل�سناعات،  الــعــام  الحتـــاد 
ال�سنك،  يف  الرئي�سة  البدالة  ومبنى  العّمال، 
فنيٌة  اأعــمــاٌل  ولــُه  العراقي.  الــرملــان  ومبنى 
التي عّلق عليها  للقاعدة  اأخرى فهو امل�سّمم 
�ساحة  يف  احلرية  ن�سب  �سليم  جواد  الفنان 
التحرير ببغداد كما اأّنه �سّمم ن�سب اجلندي 
ال�ستينيات من القرن  املجهول الأول يف عقد 
اأي�سا  و�سّمم  الفردو�ص.  �ساحة  يف  الع�سرين 
مل  الذي  للجدل  املثري  الأزرق  العراقي  العلم 

وهامر  �سارع طه  موؤلفاته،  اأهم  ومن  يعتمد. 
اأب، ملف  �سميث، جدار بني ظلمتني، �سورة 
كامل  لت�ساوير   8 لر�سوم معمارية، ملف   12
هند�سة  وموؤثرات، نحو  مفاهيم  اجلادرجي، 
معمارية اإقليمية، الخي�سر والق�سر البلوري، 
ن�سوء النظرية اجلدلية يف العمارة، الت�سوير 
الــفــوتــوغــرايف لكامل اجلــادرجــي، حــوار يف 
الت�سميم  اإىل  والعمارة، مقدمة  الفن  بنيوية 

احل�سري والهند�سة املعمارية يف لبنان. 
جد�ر بني ظلمتني

رمّبا ل يعرف البع�ص اأّن هذا املعماري الكبري 
قد ُزجَّ يف ال�سجن و�سط الل�سو�ص واملجرمني 
رئي�ص  من  ملّفقة  تهمة  �سوى  مــّرر  اأي  دون 
ح�سن  اأحــمــد  زمــن  يف  العراقية  املــخــابــرات 
مطار  يف  �سغريا  موظفا  كــان  ــذي  ال البكر، 
بغداد، التهمة هي تخريب القت�ساد الوطني 
رغم  بريطانية،  �سركة  مع  والتعامل  العراقي 
ثاين  يعد  كان  ا�ست�ساري  مكتب  �ساحب  ــه  اأّن
رواه  ما  الأو�سط، هذا  ال�سرق  اأكر مكتب يف 
ظلمتني(  بــني  )جـــدار  كتابه  يف  اجلــادرجــي 
الذي يتحّدث فيه عن الفرة التي ق�ساها يف 
ال�سجن، اعتقل اجلادرجي عام 1٩٧8 وبقي يف 
�سجن اأبو غريب ملدة 20 �سهرًا قبل اأن ُيطَلق 
العراق  كان  فعندما  موؤثرة،  بطريقة  �سراحه 
ي�ستعد ل�ست�سافة موؤمتر عدم النحياز طلب 

اأ�سهر املعماريني  �سدام ح�سني حينها مقابلة 
لبع�ص  العمراين  التنظيم  بــاإعــادة  لتكليفِه 
الأماكن يف بغداد، واأخر �سدام بوجود اأ�سهر 
�سراح  باإطالق  فاأمر  ال�سجن،  يف  املعماريني 
وبعد  للمهمة.  ليتفّرغ   1٩80 عام  اجلادرجي 
غادر  ال�سجن،  من  على خروجه  اأعوام  ثالثة 
العراق عام 1٩83 اإىل بريوت وبريطانيا التي 
اأقام فيها بقية حياته، الغريب يف الأمر اأّن من 
اأمر باإطالق �سراح اجلادرجي من ال�سجن هو 
نف�سه الذي اأمر بهدم ن�سب اجلندي املجهول 

الذي �سّممه اجلادرجي.
خيبة �أمل

حني عاد اجلادرجي مع زوجته الكاتبة بلقي�ص 
البالد  العراق عام 200٩، خّيبت  اإىل  �سرارة 
اآماله ب�سكل كبري و�سدم مبا راأه، وقال حينها: 
ــّدق مــا الـــذي جـــرى، لقد حتـــّول كل  )ل اأ�ــس
العراق  تعّر�ص  لقد  تقريبا،  خراب  اإىل  �سيء 
وهذا  طويلة  فرات  منذ  ي�ستقر  ومل  لغزوات 
ما ينعك�ص با�ستمرار على التفا�سيل احلياتية 
كثريا  الــرحــلــة  تلك  اأحــزنــتــه  والــعــمــرانــيــة(، 
مبجرد روؤية ما حدث للعراق، وما اأ�سبح عليه 
يعود  كي  كافيًا  كان  بغداد،  الر�سيد يف  �سارع 
اإ�سابته  ب�سبب  الأجــل  وافــاه  حتى  لندن  اإىل 
بفايرو�ص كورونا يف العا�سر من ني�سان 2020 

عن عمر ٩3 عاما.

ك�رونا يختطف  فيل�ش�ف العمارة

ما بني ن�شب احلرية ووجع املنفى
رفعت اجلادرجي

�إميانه �لعميق بفّنه ور�ضالته وروؤيته للحقيقة جعلت منه منبع �إلهام لكّل من در�س فن �لعمارة. 
نهل �جلادرجي من رموز عمارة �حلد�ثة منت�ضف �لقرن �لع�ضرين، لكّن و�قع عبقريته وّظف تلك 

�حلد�ثة  بطابع حملي، ��ضتهرت مبانيه بو�جهاتها �لتي ت�ضتخدم �لطابوق �لعر�قي )�الآجر( 
و�لتكوينات �لتجريدية و�الأ�ضكال �لتي ت�ضبه �ل�ضنا�ضيل يف �لبيت �لعر�قي �لتقليدي، فاأ�ضبح 

ينظر الأعماله كاأّنها منحوتة فنية جمّردة ح�ضب مفهومه، وهو ما ي�ضفه وليم كريت�س يف كتابه 
باالإجنليزية )�لعمارة �حلديثة منذ 1900( باأّنه نوٌع من جت�ضري �لهّوة بني �ملظاهر �لتحررية يف 
�حلد�ثة �لعاملية و�لقيم �الأ�ضا�ضية �لتي تلم�ضها يف تقاليد عمارة �لطابوق يف بالده �لتي تتحّدر 
جذورها من )عمارة �ملنطقة �لقدمية( من �جلو�مع �الأوىل �إىل �لزقور�ت �لقدمية يف �أور ونينوى.

جملة ال�شبكة العراقية
Afp:ال�ش�رة

ال�سورة من الر�سيف
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املدين  والــدفــاع  وال�سرطة  اجلي�ص  قــوات 
وكذلك قوات احل�سد ال�سعبي ي�سّكلون قّوة 
لها اأبعادها اجلديدة يف �سبط الأمن اأثناء 
النا�ص  وتثقيف  جهة  من  ال�سحي  احلظر 
واإر�سادهم يف اإدراك خماطر وباء فتاك.. 
جملة ال�سبكة كانت لها التفاتة يف ت�سليط 
ال�سوء على اجلهود املبذولة لقوات اجلي�ص 

يف اجلانبني الأمني والإن�ساين.. 
فرق �جلي�س وحاالت �لطو�رئ

اللواء خالد حمنة الناطق الر�سمي لوزارة 
الداخلية حتّدث ملجلة ال�سبكة بقوله: اأ�سرف 
وزير الداخلية يا�سني طاهر اليا�سري على 
الداخلية  وزارة  اأعمال  من  كبرية  حزمة 
منها  ال�ــســتــثــنــائــيــة،  الـــظـــروف  هـــذه  يف 

حـــمـــالت الــتــعــفــري، 
مديرية  با�سرت  اإذ 
الــــــدفــــــاع املــــــدين 
ــ�ــســرطــة  وقـــــــوات ال
بحمالت  الحتــاديــة 
تــــعــــفــــري وا�ــــســــعــــة 
�ــســمــلــت املـــنـــاطـــق 
والأ�ــســواق  ال�سعبية 
والـــــــ�ـــــــســـــــاحـــــــات 

وال�سوارع العامة وغريها.
وي�سيف: اجلانب الثاين الذي عملت عليه 
وزارة الداخلية هو مو�سوع تثبيت الأ�سعار 
وكان هناك توجيهات اإىل مديري ال�سرطة 
القت�سادية  اجلرمية  مكافحة  ومديرية 
الأ�سواق والعمل على  اإىل  النزول  ب�سرورة 
منع ارتفاع اأ�سعار املواد وال�سلع، والت�سدي 
احتكار  بالأزمات  املتاجرين  بع�ص  ملحاولة 
اأّنه  الغذائية بق�سد رفع قيمتها، ال  املواد 
ب�سبب املتابعة ال�سديدة من هذه املديريات 
احلــمــد هلل كـــان هــنــاك ثــبــات ونــــزول يف 
جهود  اإىل  اإ�سافة  الغذائية،  املواد  اأ�سعار 
حركة  ت�سيري  يف  وقواتنا  الداخلية  وزارة 
املـــواد  تنقل  الــتــي  الــنــاقــلــة،  الــ�ــســاحــنــات 
لقواتنا  الغذائية واملزروعات، وكذلك كان 
الدور املهم يف اجلانب الإن�ساين، اإذ نقلت 
اآلف حالة  اأكر من ثالثة  النجدة  �سرطة 
ــولدة  ال م�ست�سفيات  اإىل  فقط  بــغــداد  يف 
اأخــرى  طارئة  �سحية  حــالت  اإىل  اإ�سافة 
بحاجة  املواطنون  كــان  ملّحة  و�ــســرورات 

اليها.
العميد يحيى ر�سول عن دور  بينما حتّدث 
اجلي�ص  قطاعات  قــائــال:  البطلة  قواتنا 
اإجــراءات احلظر  كان لها الــدور املهم يف 
قــطــاعــات  �سيما  ل  الــ�ــســحــي،  ــي  ــائ ــوق ال
وب�سمنها  ــغــداد  ب يف  املـــوجـــودة  اجلــيــ�ــص 
اجلي�ص  مــن  ال�ساد�سة  الفرقة  قطاعات 
ــة احلـــاديـــة عــ�ــســرة، وكــذلــك يف  ــفــرق وال
ومت  عــ�ــســرة،  ال�سابعة  الــفــرقــة  اجلــنــوب 
اإىل  والأفـــواج  القطعات  عــدد من  اإر�ــســال 

مدينة  منها  ال�سعبية،  املــنــاطــق  بع�ص 
مو�سوع  ال�سرطة يف  قوات  لتعزيز  ال�سدر 
اأرواح  عــلــى  ــاظ  ــف الــوقــائــي واحل احلــظــر 
الإ�سهام  عن  ف�ساًل  املواطنني،  و�سالمة 
الفاعل يف حمالت التعفري امل�ستمر وتوفري 
�سيما  ل  املختلفة  املــواطــنــني  احتياجات 

العائالت املتعففة.
يف  اأبطالنا  به  قــام  ما  نن�سى  ول  ويتابع: 
القوة اجلوية العراقية عندما ذهب طاقم 
ال�سني  جمهورية  اإىل   )130 )�سي  طائرة 
يف  الــطــائــرة  هــذه  اأ�سهمت  اإذ  ال�سعبية، 
بوزارة  اخلا�سة  والتجهيزات  املعدات  نقل 
م�ستمر  اجلــيــ�ــص  قــــوات  دور  الــ�ــســحــة، 
والأرا�سي  ال�سعب  على  احلفاظ  ومهمتنا 

العراقية..
قو�ت م�ضرتكة

ــــوات اجلــيــ�ــص  ــة مـــا بـــني ق ــالق ــع  وعــــن ال
مر  التي  احلرجة  املراحل  بعد  واملواطنني 
بها البلد حتّدث اللواء حت�سني الناطق با�سم 
القوات امل�سركة قائاًل: البلد مير مبرحلة 
�سعبة، وبعد �سل�سلة انت�ساراتنا ومالحقتنا 
لفلول داع�ص الإرهابية، ا�ستعدنا الكثري من 
اأ�سبحت  اإذ  املواطنني،  مع  والتعاون  الثقة 
يف  واأو�ــســع  اأعمق  بعد  ذات  بيننا  العالقة 
قواتنا  مهمة  املتبادلة،  وامل�ساعدة  التعاون 
حماية البلد واملواطنني وتقدمي كل ما يعزز 
قواتنا  طّبقْت  وقد  واحلماية،  الأمــان  هذا 
الزمة  خلية  قــرارات  قطاعاتها  مبختلف 
وحمالت  الطبية  الــكــوادر  م�ساعدة  عــر 
املواطنني  جتّمع  عــدم  ومتابعة  التعفري، 

ق�اتنا الأمنية مع النا�س يف اأزمة 
جائحة ك�رونا

من ال�ش�اتر اإىل الأزقة
رجاء ال�شجريي

�ملهمات �لبطولية �ل�ضاندة حلماية �أر�س �لوطن و�ضيادته و�أرو�ح �ملو�طنني لي�ضت بجديدة على قو�تنا 
�لبا�ضلة مبختلف قطاعاتها، فهي من حّققت �أروع �النت�ضار�ت على �أ�ضو�أ و�أب�ضع عدو �ضهده �لتاريخ 

"د�ع�س �الإرهابي" وطهرت �الأر�س منهم وما ز�لت تالحق لالآن فلولهم �لنائمة �ملتبقية.. قو�تنا �لبطلة 
�ضهدت حتديًا جديدً� غري معهود يف تف�ضي جائحة كورونا وكيفية �لتعامل معها، وقد كان لهم �لدور 

�لكبري يف �لت�ضدي لوباء كورونا وحمنة �حلظر �لوقائي �ل�ضحي وتفا�ضيل �ملو�طنني وحمايتهم وتلبية 
متطلباتهم يف ��ضتنفار �ضديد من كل قطاعات جي�ضنا، كل ح�ضب دوره و�إمد�د�ته

 اللواء  خالد حمنة اللواء حت�سني اخلفاجي
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وامل�ساعدة  ال�سحي،  للحظر  وخمالفتهم 
والــعــامــة  اخلــا�ــســة  املــركــبــات  ت�سيري  يف 
لها  جديدة  مهمة  اإىل  اإ�سافة  لل�سرورة، 
وتثقيف  الوعي  ن�سر  يف  لقواتنا  اأهميتها 
كــورونــا  بــوبــاء  ــابــة  الإ�ــس بتجنُّب  الــنــا�ــص 
اأ�سراره  اأبعاد  و�سرح  به  ال�ستهانة  وعدم 
على  جديدة  لي�سْت  مهمات  وهي  املميتة، 
على  �ــســاعــدت  مــن  فهي  البطلة،  قــواتــنــا 
واإعادة  املت�سررة  واجل�سور  املدار�ص  بناء 
بعد  ومناطقها  لبيوتها  املهجرة  العائالت 

تخلي�سها من الإرهاب.
قو�ت �جلنوب

فقد  مي�سان  حمافظة  حيث  اجلنوب  ــا  اأّم
خ�ّص العميد جبار �سنني خنجر مدير ق�سم 
العالقات والإعالم يف �سرطة مي�سان جملة 
ت�سكيالت  توا�سل  بقوله:  العراقية  ال�سبكة 
واملن�ساآت  مي�سان  حمافظة  �سرطة  قيادة 
مهام عملها اليومي بالعمل اجلاد و تعزيز 
الآمــنــة  الأجــــواء  وتــوفــري  املحافظة  اأمـــن 
ال�سكنية  واملناطق  الأحياء  يف  للمواطنني 
والتعامل بحزم مع املخالفني، وال�ستمرار 

من  الــ�ــســادرة  القب�ص  اأوامــــر  تنفيذ  يف 
التحقيقية  الــقــ�ــســايــا  وحــ�ــســم  الــقــ�ــســاء 
واإجناز  لها  املحّدد  الزمني  ال�سقف  �سمن 
متطلبات املراجع و تنفيذ جميع الواجبات 
حمافظة  ا�ستقرار  اإىل  الرامية  الأمنية 

مي�سان. 
وف�ساًل عّما تقّدمه من عمل اأمني وخدمي 
�ــســرطــة مي�سان  نــفــذت  ــ�ــســاين ممــّيــز  واإن
مقّررات خلية الأزمة يف املحافظة و�سرعت 
بــالــعــ�ــســرات مـــن املــــبــــادرات الإنــ�ــســانــيــة 
الوقائي،  التجوال  واخلدمية يف ظل حظر 
ـــادرات كـــان مــن �ــســاأنــهــا تقليل  تــلــك املـــب
تنتهي  اأن  وناأمل  كورونا  بفريو�ص  الإ�سابة 
والتزام  تعاون  بف�سل  قريبًا  الأزمــة  هــذه 
الأهايل وجهود الكوادر ال�سحية والأجهزة 

الأمنية والدوائر احلكومية الأخرى . 
عجالتها  ال�سرطة  قيادة  وا�ستنفرت  هذا 
واآلياتها يف اإجراء عمليات التعفري والتعقيم 
وموؤ�ّس�ساتها  املحافظة  دوائــر  �سملت  التي 
كافة ومنها الأمنية ومناطق املحافظة كما 
للحوادث  ال�ستجابة  فريق  معها  ا�سرك 

التابعة  البيئة  حماية  و�سرطة   CBRN
حمالتها  يف  ــدين  امل الــدفــاع  مديرية  اإىل 

للوقاية من فريو�ص كورونا.
الإجــــراءات الحــرازيــة    ويف مــا يخ�ص 
نفذت  كورونا  فريو�ص  ملواجهة  والوقائية 
كـــل مــــقــــّررات خــلــيــة الأزمــــــة و�ــســمــحــت 
اخلدمية  واملوؤ�ّس�سات  الأمنية  لالأجهزة 
للمواطنني  الأ�سا�سية  خدماتها  تقّدم  التي 
املرّخ�سة  الإعــالم  وو�سائل  وامل�ست�سفيات 
النفطية  املــ�ــســتــقــات  �ــســهــاريــج  وحــركــة 
وعــجــالت اأ�ــســطــوانــات الــغــاز )املــجــازيــن 
املناطق  يف  العاملة  وال�سيدليات  ر�سميًا( 
الغذائية  واملواد  الب�سائع  وحركة  ال�سكنية 
والأ�سماك  احليوانات  ــالف  اأع وعجالت 
بنقل  ــجــالت اخلــا�ــســة  ــع وال والــــدواجــــن 
النفطية  احلــقــول  يف  العاملني  املوظفني 
املرّخ�سة وفرق ال�سيانة التابعة ل�سركات 
ــة بعملية  والــعــجــالت اخلــا�ــسّ التــ�ــســالت 
مراعاة  عن  ف�ساًل  والت�سويق،   احل�ساد 
كل  وتــقــدمي  والــطــارئــة  املر�سية  احلـــالت 
اإجراءاتها  و�سّددت  الالزمة،  الت�سهيالت 
يف غلق منافذ املحافظة الرئي�سة بالكامل 
باملواد  اخلا�سة  احلمل  عجالت  وا�ستثناء 
من  بقرارات  وامل�ستثناة  والطبية  الغذائية 
الأمنية  الإجراءات  اتخاذ  الأزمة مع  خلية 
جتنُّب  وتاأكيدها  دخولها،  قبل  وال�سحية 
حظر  فر�ص  وتطبيق  التجمعات  ح�سور 

التجوال حفاظًا على حياة اجلميع. 
�سندال  لفتة  كاظم  العقيد  اأكد  بابل  ومن 
الدور البطويل بني خمتلف قطاعات قواتنا 

ت�سّكلت  ال�سحي  احلظر  بدء  منذ  قائاًل: 
خلية اأزمة مركزية يف بابل، وجلان فرعية 
يف الق�سية والنواحي، لغر�ص تن�سيق العمل 
وباأ�سلوب  والأمنية  اخلدمية  الدوائر  بني 
يوميا،  املوقف  تــطــورات  وح�سب  مركزي 
ال�سيطرة  حتت  بابل  حمافظة  زالــت  ومــا 
ف�ساًل  كورونا،  فايرو�ص  لنت�سار  بالن�سبة 
وزيــر  لل�سيد  امل�ستمرة  التوجيهات  عــن 
الداخلية وال�سيد قائد ال�سرطة.. بالتوا�سل 
مع  الكوادر ال�سحية كافة ورفع املعنويات، 

وكذلك مت توزيع كثري من ال�سالت الغذائية 
يف  الكاملة  وامل�ساندة  املتعففة،  للعائالت 
والتن�سيق  املنزيل،  املتابعة واحلجر  عملية 
م�ستمر وب�سكل يومي من الناحية الأمنية، 
ــواق  ــس والأ� لــلــدوائــر  التعفري  ناحية  ومــن 

وكذلك ت�سهيل وت�سيري اأمور املواطنني. 
مبادر�ت قو�ت �حل�ضد �ل�ضعبي

اإطالق حملتي  اأكد �سياء اجل�سعمي  بينما 
ال�سعبي، احلملة  موؤازرة من هيئة احل�سد 
مو�سحًا  اجلائحة"  "كبح  ا�سمتها  الأوىل 

يقل  ل  مــا  فيها  ا�ــســرك  العملية  هــذه  اأن 
هيئة  مقاتلي  من  مقاتل  اآلف  خم�سة  عن 
اآلية من  احل�سد ال�سعبي، اإ�سافة اإىل األف 
والعجالت  ال�سهاريج  بني  احل�سد  اآليات 
ال�سغرية التي تقوم بعمليات التعفري ونقل 
املواد وامل�ساعدات يف حمافظة بغداد، على 
جانبي الكرخ والر�سافة، وقد رافقت عملية 
اأطلق عليها  "كبح اجلائحة" عملية اأخرى 
الأول  حمورين،  ذات  وهي  وعي"  "حملة 
والثاين  م�ستمرة،  وهي  والتعقيم  التعفري 
املل�سقات  بع�ص  وتوزيع  املواطنني  توعية 

للتحذير من خماطر الوباء.
احلربي  العـــالم  ملديرية  كــان  وي�سيف: 
والقفازات  الكّمامات  دوٌر مهٌم يف ت�سنيع 
التعفري وتوزيعها بني دوائر  وت�سنيع مواد 
الدولة والقوات الأمنية واملواطنني، وكذلك 
الفنية يف احل�سد  املعدات  �سنعت مديرية 
املواطنني،  لتعقيم  خا�سًا  جهازًا  ال�سعبي 
وقـــد مت تـــوزيـــع الأجـــهـــزة بـــني الـــدوائـــر 
لتعقيم  ال�سحية  واملــراكــز  وامل�ست�سفيات 
املواطنني واملوظفني عند الدخول واخلروج 

من املوؤ�س�سات.

العميد يحيى ر�سول
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يف العراق ودول اأخرى :

 م�اقف م�ؤثرة من واقع حمنة "ك�رونا"

اأقل  اإن�سانية  مبادرة  ويف  راحــوا،  بل  املركز 
يــرددون  وموؤثرة،  رائعة  اإنها  عنها  يقال  ما 
مع مر�ساهم الأهازيج الوطنية واحلما�سية 

بهدف �سد اأزرهم ورفع معنوياتهم.
بت�سحيات  املر�سى  اأ�ــســاد  ناحيتهم،  مــن   
ولقيت  التخ�س�سي،  املــركــز  يف  العاملني 
تقديرا  العراقية  ال�سحية  املالكات  جهود 
فقد  العراقية،  الأو�ساط  خمتلف  من  عاليا 
)اأ�سامة  بجهود  التوا�سل  مواقع  رواد  اأ�ساد 
املختر  يف  الطبية  املالكات  اأحد  العراقي( 
لدعمه  الها�ستاكات  مئات  واأطلقوا  املركزي 
امل�سهد  لكن  العاجل.  بال�سفاء  له  والدعاء 
كان حمبطا على بعد ٤٥0 كم من م�ست�سفى 
بالغة  �سورة   الكامريات  نقلت  اإذ  ال�سفاء، 
م�سايف  اأحــــد  مــريــ�ــســة يف  تــظــهــر  ــاأثــري  ــت ال

حمافظة الب�سرة يف حال يرثى لها.
 وجـــاء هـــذا الــفــيــديــو بــعــد اأيــــام مــن زيـــارة 
اأ�سعد العيداين اإىل دائرة  حمافظ الب�سرة 
يف  امل�سوؤولني  فيها  التقى  املحافظة  �سحة 

الدائرة واأ�ساد بجهودهم!
نطاق  على  انت�سر  الــذي  الفيديو  واأظــهــر    
مري�سة  حياة  يف  الأخــرية  اللحظات  وا�سع 
تلفظ  تكاد  وهــي  الب�سرة  يف  م�ست�سفى  يف 
مري�سات  حتــاول  بينما  الأخـــرية،  اأنفا�سها 
اأو  بطبيب  التــ�ــســال  منها  اأفــ�ــســل  بــحــال 
دون  من  حياتها  لإنــقــاذ  للح�سور  ممر�ص 

جدوى..
 وعّر كثرٌي من العراقيني الذين �سدموا بهذا 
امل�سهد عن ا�ستيائهم وغ�سبهم من ت�سرف 
فردي  لقّلة ل تكاد تذكر من اأ�سحاب املهن 
ال�سحية ومتنوا عدم الإ�ساءة اإىل هذه املهنة 

ال�سريفة والر�سالة الإن�سانية النبيلة.
 فرحة جنونية

مواقع  رواد  تفاعل  وا�ــســط،  حمافظة   ويف 
مري�ص  لآخر  فديو  مع  الجتماعي  التوا�سل 
يغادر م�ست�سفيات املحافظة بعد �سفائه من 

فريو�ص كورونا.
يرق�ص  وهو  لل�سفاء  املتماثل  املري�ص   وظهر 
يف  البقاء  اإىل  اجلميع  ويدعو  ويغني  فرحًا 

البيت لتجنب الإ�سابة باملر�ص.

 تلويحة مي�ضانية
فديو  انت�سر  اإذ  امل�سهد،  تكرر  مي�سان   ويف 
وتردد  بعباءتها  تلوح  وهي  مي�سانية  ل�سيدة 
بعد متاثل  امل�ست�سفيات  اأحد  اأمام  الأهازيج 

زوجها اإىل ال�سفاء من فريو�ص كورونا.
م�ست�سفى  يف  ذبيحة  ال�سيدة  عائلة   ونحرت 
التي  الطبية  للمالكات  تقديرًا  املحافظة 
ــرفــت عــلــى عـــالج زوجــهــا واملــ�ــســابــني  ــس اأ�

بالفريو�ص.
 يقول الروائي وال�سحفي �ستار البي�ساين: مل 
اأجد اأبلغ من هذا التعبري بالعرفان لن�سامى 
ال�سد  اأبطال  وال�سحية،  الطبية  مالكاتنا 
الأول يف الوقوف بوجه وباء كورونا.. فالكثري 
امل�سابني  اأ�سّرة  بني  املرابطة  ل  ف�سّ منهم 
على  الــوبــاء  هجوم  بــداأ  اأن  منذ  وردهاتهم 
مع  عوائلهم..  ولــقــاء  بيوتهم  اإىل  الــنــزول 
نلوح  العراقية  ـــراأة  امل هــذه  عــبــاءة  تلويحة 
اأجنحة  تلويح  بــقــدر  الن�سامى  اأيــهــا  لكم 
التحايا  لكم  اأ�سجاره..  واأوراق  بالدنا  طيور 

والمتنان.

 �ضانع �لكّمامات
 وحظيت مبادرة ذات مل�سة اإن�سانية من �ساب 
ا�سمه  قار  ذي  حمافظة  اأهــايل  من  عراقي 
بني  ــا  ووزعــه الــكــمــامــات  �سنع  مــاهــر  علي 
على  حمافظته  يف  وامل�ست�سفيات  املحتاجني 
على  له  �سورة  ن�سر  بعد  والتقدير  الإعجاب 

مواقع التوا�سل.
  ون�سب مغردون يف العديد من الدول العربية 
فخرهم  واأظهروا  بلدانهم  اإىل  علي  ال�ساب 
به ومببادرته الإن�سانية، قبل اأن يكت�سفوا اأنه 

عراقي.
اأهــل  اأهــل الــعــراق  اإن  ــال مــواطــن ميني:   وق
مثل  منهم  ن�ستبعد  ول  وال�سجاعة  الــكــرم 
يــكــون هــذا الطفل  اأن  هــذه الأمــــور ويــجــب 
قدوة للجميع للتكاتف والإح�سا�ص بامل�ساكني 
العربية  الــدول  جميع  يف  املــبــادرات  وتقدمي 

والإ�سالمية. 
�لرب بالو�لدين

وعرب  عراقيون  ومدونون  مغردون  وتناقل 
الفيديو  الجتماعي  التوا�سل  مــواقــع  على 
وحدة  من  ال�سماوة  يف  اإعالمي  ن�سره  الذي 
بفريو�ص  امل�سابني  بحجر  اخلا�ص  العزل 
والده  يرافق  �سابًا  الفيديو  وُيظهر  كورونا، 
معاق  ــده  وال اإن  لالإعالمي  ويقول  امل�ساب 
ول ي�ستطيع الت�سرف لوحده، ورغم خطورة 
اهلل(  �سمح  )ل  يعر�سه  قــد  الــذي  املــوقــف 
اإىل الإ�سابة اإل اأنه اأ�سر على مرافقة والده 

والهتمام به.

 �جلمال روح وموقف
فريو�ص  تف�سي  تــواجــه  التي  بريطانيا   ويف 
الأطباء معاناة كبرية،  يواجه  كورونا وحيث 
قدمت ملكة جمال اإجنلرا با�سا موخريجي 
�سورة م�سرقة عن اجلانب امل�سيء يف حمنة 
اخلريية  رحلتها  قطع  قـــررت  اإذ  ــا،  كــورون
للم�ساركة  بالدها  اإىل  والــعــودة  اخلارجية 
كورونا  فــريو�ــص  انت�سار  مواجهة  جهود  يف 

امل�ستجد )كوفيد 1٩(.
وال�سهرة  الأ�ــســواء  عن  موخريجي   وتخلت 

 مع �أن حمنة �لب�ضرية 
وهي ت�ضارع فريو�س كورونا 
متثل حلظة ��ضتثنائية يف 
تاريخها، لكن ثمة مو�قف 

و�ضور� �إن�ضانية تالم�س 
�ضمائر �لنا�س تنبثق من 
و�ضط هذه �ملحنة، تبهج 

�لنا�س حينا، وتبكيهم حينًا 
�آخر.

اياد عطية اخلالدي

 فعندما يعي�ص ثلثا �سكان العامل تقريبا حتت 
ي�سلب  فريو�ص  من  للوقاية  املنزيل  احلجر 
على  ويرغمهم  منهم  الآلف  حياة  يوميا 
اأ�سلوب  عن  والتخلي  �سلوكهم  منط  تغيري 
ي�سع  بالفعل  الفريو�ص  هــذا  فــاإن  حياتهم، 
حقيقي  اختبار  حمــك  على  باأ�سره  الــعــامل 
النا�ص  �سعور  يغدو  وعندها  لإن�سانيتهم، 
باحلاجة اإىل ما يبعث الأمل يف نفو�سهم باأن 
الدنيا بخري واأن الرحمة والت�سامح والتكاتف 
ــخــة يف نــفــو�ــص الــنــا�ــص،  ــعــاطــف را�ــس ــت وال
م�ستعد  غــول  اإىل  الب�سر  يتحول  وبخالفها 

لأكل حلم اأقرب النا�ص اإليه بال �سفقة وبال 
اأدنى �سعور بوخزة �سمري.

ويرتفع  الإن�سانية  املــواقــف  قيمة   وتـــزداد 
اأوقات املحن، فهي متنح النا�ص  تاأثريها يف 
جتاوز  يف  والرغبة  بالتحدي  وال�سعور  الثقة 

الأزمات ومواجهة ال�سعاب.
 مالئكة �لرحمة

لدى  معانيها  بكل  الإن�سانية  جتلت   وبينما 
مالكات مركز ال�سفاء التخ�س�سي يف بغداد 
يكتفوا  مل  الذين  احل�سر(  ولي�ص  )للمثال 
بتقدمي الرعاية ال�سحية والعالجية ملر�سى 
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مهنة  ممار�سة  اإىل  الــعــودة  حل�ساب  ــال  وامل
الطب حتى انتهاء العامل من هذا الوباء.

 وراأت ملكة جمال اإجنلرا يف حديثها لو�سائل 
تاج  ارتــداء  اإنه من اخلطاأ  اإعــالم خمتلفة: 
ملكة جمال اإجنلرا، بينما النا�ص يف جميع 

اأنحاء العامل ميوتون ب�سبب فريو�ص كورونا
 عقوق يف زمن �لكورونا

اإيــطــالــيــا  يف  يــعــمــل  مــ�ــســري  طــبــيــب   وروى 
عن  مفجعة  ب�سورة  الوباء  من  تعاين  التي 
م�ساب  رجل  منه  طلب  فقد  الأبناء،  عقوق 
يــفــارق  اأن   قــبــل  عائلته  روؤيــــة  بــالــفــريو�ــص 
على  اإن�ساين  بدافع  الطبيب  وعمل  احلياة، 
تلبية اآخر طلب يف حياة هذا الإن�سان، وبادر 
والدهم  رغبة  لهم  ونقل  بالعائلة  بالت�سال 
لكنهم  ــاة،  احلــي يــفــارق  اأن  قبل  بــروؤيــتــهــم 
اأعربوا عن خ�سيتهم من الإ�سابة بالفريو�ص، 
وعلى الرغم من حماولت الطبيب طماأنتهم 
هواتفهم  اأغلقوا  لكنهم  اآمنة  امل�ساهدة  باأن 

ومل مينحوا والدهم فر�سة توديعهم.
ا�ستنكارهم  عــن  عــروا  الــذيــن   امل�سريون 
امل�سهد  اأن  بالهم  يف  يخطر  مل  الفعل  لهذا 
على  بق�سوة  لي�سرب  بلدهم  يف  �سيتكرر 
املجتمع،  عليها  تربى  التي  والأخــالق  القيم 
تعافت  م�سرية  �سيدة  اأبناء  رف�ص  عندما 
من الفريو�ص ال�سماح لها بالعودة اإىل املنزل 

خ�سية اأن تنقل لهم الفريو�ص. عقوق الأبناء 
ورف�سهم ا�ستقبال من نذرت حياتها لأجلهم 
ت�سبب ب�سدمة اأودت بحياتها انتهت بالعودة 
روحــهــا   عــلــى  �سلى  حــيــث  امل�ست�سفى  اإىل 
منت�سبو امل�ست�سفى الذي كانت تتلقى العالج 

فيه.
�سدمة  من  تفق  مل  التي  اأي�سًا،  م�سر   ويف 
فاجعة  حتى تلقى النا�ص بغ�سب عارم خر 
طبيبة  دفــن  بالدقهلية  قرية  اأهــايل  رف�ص 

ماتت بكورونا خوفًا من تف�سي العدوى.
"ال�سبكة  تابعتهم  م�سريون  نا�سطون   وقال 
كورونا  �سهداء  يتكفن  اأن  يجب  العراقية": 
ويتم دفنهم  بعلم م�سر  الطبي  الطاقم  من 

مثل ال�سهداء!
 تنّمر

 واأثارت املذيعة الكويتية نادية املراغي غ�سب 
زيارتها  بعد  والــعــرب  الكويتيني  املغردين 
لرحيل  خ�س�ست  التي  املــدار�ــص  لإحـــدى 
نلب�ص  لزم  قالت:  عندما  الوافدين  بع�ص 

كمامة ع�سان ريحة غرفهم معفنة..
لها  �سديقة  مع  فيديو  يف  املراغي   وظهرت 
املدار�ص،  اإحــدى  يف  بها  قامتا  جولة  اأثناء 
العمالة  بــعــ�ــص  لــرحــيــل  خ�س�ست  ــتــي  ال
اأزمة كورونا، وهما ترتديان  الوافدة يف ظل 
"الرائحة  لتجنب  الــواقــيــة،  ــامــات  ــكــّم ال

الكريهة" للوافدين، ح�سب و�سفها.
 وقال الإعالمي علي املو�سوي: عندما ي�سبح 
اإلينا  يخرج  الــهــواة  لبع�ص  مرتعًا  الإعـــالم 
من يتفاخر بالعن�سرية بال حرج ول حياء، 
"رائحتهم  ــاأن  ب الوافدين  ت�سف  اإعالمية 
عفنة".. الإن�سانية مرتبة ل يبلغها كل الب�سر!

 �أبطال �ل�ضد �الأول
ال�سحية  واملــالكــات  ــاء  الأطــب اأن  ــع  ــواق  وال
وقدم  الإن�سانية،  حلماية  الأول  ال�سد  مثلوا 
�ــســورة  الــعــامل  دول  ـــاء يف خمــتــلــف  الأطـــب
ال�سحة  منظمة  وتــقــدر  م�سرفة،  اإن�سانية 
حياتهم  فقدوا  طبيب  األف  نحو  اأن  العاملية 

بعد اإ�سابتهم بالفريو�ص نتيجة عملهم.
 واأظهرت �سور انت�سرت على مواقع التوا�سل 
على  اآثارهما  تركا  اللذين  والإعياء  الإجهاد 

وجوه الأطباء وبان يف مالحمهم.
 يف حني نقلت و�سائل اإعالم خمتلفة ق�س�سًا 
املالكات  تقدمها  التي  الت�سحية  حجم  عن 
ل اأغلبهم اأن يظلوا بعيدين  ال�سحية، اإذ يف�سّ

عن عائالتهم خ�سية نقل العدوى اإليهم.
يلتقوا  ــهــم مل  اإن الأطـــبـــاء  كــثــرٌي مــن  ـــال   وق
راحتهم  اأوقـــات  �سهرين،   منذ  عائالتهم 
عن  بــعــيــدة  مــعــزولــة  اأمــاكــن  يف  مي�سونها 
النا�ص حتى ل ينقلوا لهم الفريو�ص الذي من 

املحتمل اأن ي�سيبهم..

ي��شف املحمداوي

رحم  من  تولد  التي  للفرحة  كعراقيني  اليوم  اأحوجنا  ما 
�سعادة نعي�سها حلظة ما، ل �سيما اأّننا ك�سعب ركننا الدهُر يف 
خانة النكبات والأزمات، وكاأّن كّل عراقي ين�سد مع املاغوط 
"الفرح لي�ص مهنتي"، على الرغم من ذلك نحن �سعب ع�سق 
تتناقلها  الطرفة وتناقلها، جتدها حا�سرًة يف جمال�سنا بل 
اأهل  قلوب  الفرحة يف  لتزرع  ماآمتنا  الأل�سن حتى يف  بع�ص 
العزاء وتخّفف اأمل فراق اأحبتهم عنهم، اإميانًا من اأ�سحاب 
كورونا  فايرو�ص  هو  كما  بالعدوى  ينتقل  الفرح  اأّن  الطرفة 
العراقيني  قلوب  يف  ون�سر  ه  �سرِّ عن  اهلل  واأبعدكم  اأبعدنا 

ال�سعادة وال�سالم واملحبة.
طقو�ٌص  والعراقيني  العرب  عند  الكرمي  رم�سان  ول�سهر 
ة، بع�سها يّت�سل بالعبادة التي متنح ال�سائم الإميان  خا�سّ
وال�سر، والبع�ص الآخر يتعّلق بو�سائل الرفيه التي متار�ص 
وجدته  ما  وهذا  الطفال  كاأغاين  الف�سيل،  ال�سهر  هذا  يف 
ب�سورة وا�سعة يف الطقو�ص الرم�سانية يف م�سر ال�سقيقة، 
وكذلك لعبة املحيب�ص التي ي�ستهر بها بلدنا عن �سائر بلدان 
�ساأنها  من  التي  بالنوادر  زاخــٌر  العربي  والـــراث  الــعــامل، 
الإ�ساءة  ال�سائم من دون  للموؤمن  والطماأنينة  الراحة  منح 

لقد�سية هذا ال�سهر العظيم.
من تلك الطرائف جاء رجٌل يوما اإىل فقيٍه للفتوى يف �سهر 
رم�سان، فقال له: لقد اأفطرت يوما بعذر؟ فاأجابه الفقيه: 
�سنعوا  وقد  اأهلي  واأتيت  ق�سيت  الرجل:  قال  يوما؟  اق�ِص 
اأكلة اأ�ستهيها، فامتدت يدي اإليها واأكلت منها. قال الفقيه: 
اق�ِص يوما اآخر. قال الرجل: ق�سيت واأتيت اأهلي وقد �سنعوا 
الفقيه  فقال  منه.  واأكلت  اإليه  يدي  ف�سبقتني  لذيذا  طعاما 

للرجل: الراأي اأّنك ل ت�سوم اإل ويدك مغلولة اإىل عنقك!  
ومن الروايات اأنَّه �ساع لأحدهم حماٌر فنذر اأن ي�سوم ثالثة 
حماره  وجد  الزمن  من  فرة  وبعد  احلمار،  وجد  اإن  اأيــام 
فاأوفى بنذره و�سام الثالثة اأيام وما اإن اأكمل ال�سيام حتى 

مات احلمار، فقال: لأخ�سمنها من �سهر رم�سان القادم .
اأن  نوا�ص  اأبو  امليدان وكما عّودنا  لل�سعراء �سولتهم يف هذا 
يكون �سّباقا يف هذا اجلانب واأبياته يف ذم البخالء واأولهم 
اأو  �سيف  بابه  يطرق  حني  وحاله  الف�سل  العبا�سي  الوزير 

�سائل، حيث يقول:
 راأيُت الف�سَل مكتئبًا ..... يناغي اخلبز وال�سمكا

قادمـًا  راآنـي   ..... ملـا  دمَعـه  فاأ�سبَل 
وبكى

فلمـا اأن حلفُت لـه ..... باأين �سائـٌم 
�سحكا

"يتيمة  الثعالبي  كتاب  يف  جاء  وما 
العا�سقني  ال�سعراء  اأحد  الدهر" اأّن 
رمــ�ــســان  �ــســهــر  يف  حبيبته  نــاجــى 

قائاًل: 
يف  اأول�سَت  فاأجابني:   .... زورًة  اأطلُب  اأهــواُه  َمن  را�سلُت 

رم�ساِن؟
بَوة ... اأت�سوم عن برٍّ وعن اإح�ساِن؟ فاأجبُته والقلب يخفق �سَ
ْم اإن اأردَت تعّففًا وحتّرجًا...عن اأن تِكَد ال�سّب بالهجراِن �سُ
اأو ل، فزرين والظالم جُملٌل... واح�سبُه يومًا مرَّ ِمن �سعباِن

واأدرك ال�ساعر العبا�سي ابن الرومي ال�سيام يف �سهر )اآب( 
ف�سامه، لكّنه عانى كثريا من �سّدة العط�ص واجلوع، فقال 

وا�سفا ما تكّبده: 
ياِم ُمَباَرٌك ....   ما مل َيُكْن يف �َسْهِر اآْب �َسْهُر ال�سّ
ْمُتُه ... َفَوَقْعُت يف َنْف�ِص الَعَذاْب ِخْفُت الَعَذاَب َف�سُ

ال�سيام:  يف  هذا  ومن  احلمقى،  بطرائف  الــراث  ويحفل 
فاأجابوا:  رم�سان؟  يف  �سنعتم  كيف  احلمقى  لبع�ص  )قيل 

اجتمعنا ثالثني رجاًل ف�سمناه يومًا واحدًا(.
ونختم حديثنا بهذه الرواية التي فيها �سيخ القرية ينوب عن 
اأهل قريته يف ال�سيام، حيث يروى اأن �سائما دخل قرية يف 
الأمر،  ا�ستغرب  نهارًا.  ياأكلون  فيها  فراأى كل من  رم�سان، 

وقال لهم: اأما عندكم رم�سان؟!
قالوا: بلى، ولكن �سيخنا ي�سوم عنا.

وكان  ودخــل  وم�ستف�سرا،  م�ستغربا  ال�سيخ  دار  اإىل  فذهب 
ذراع،  كذا  طولها  �سفرة  ال�سيخ  اأمــام  فــراأى  نهارًا،  الوقت 
وعليها ما لَذّ وطاب من املاآكل، وال�سيخ يلوك الطعام، فقال: 
ال�سيخ  فرّد  البلد؟!...  اأهل  عن  ت�سوم  اأّنك  علمت  �سيخي، 
اأن  له  يحق  اأََل  بلد،  اأهــل  عن  ي�سوم  من  جاهل،  يا  قائاًل: 

يت�سّحر مّرة كّل ن�سف �ساعة؟
من  بنا  ميّر  ما  باأكمله  والعامل  جميعا  العراقيني  اهلل  جّنب 
قلوبهم  يف  اهلل  واأ�ــســاع  املعدي  الوباء  هــذا  من  وحــزن  قلق 

الفرح وال�سالمة بهذا ال�سهر العظيم، اإّنه �سميع جميب.

طرائف رم�شانية
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ت��ح��ق��ي��ق��ات

 لكّن العراق وبجهود العقول النرية من اأبنائه 
املبدعني ا�ستطاع اأن يعّد العّدة ملواجهة هذا 
توالت  فقد  مــن خــطــورتــه،  واحلـــّد  ــاء  ــوب ال
والر�سمي  ال�سعبي  امل�ستوى  على  املبادرات 
ت�سامنيًا  العمل  �سار  واإمنــا  متييز  دون  من 
وموؤ�ّس�سات  ال�سعب  بــني  وتــطــوريــًا  تكافليًا 
ــة، وتــراجــعــت الــتــنــاحــرات  ـــة كــامــل الـــدول
اخلــطــوط  اإىل  ال�سيا�سية  والــتــقــاطــعــات 
اخلليفة لتتقّدم ال�سفوَف الروحيُة الوطنيُة 

امل�سحيُة من اأجل �سالمة الوطن واملوطن .
جه�د وزارة ال�شناعة

 يظن البع�ص اأّن مالكات بع�ص دوائر الدولة 
اأوقفت عملها الإنتاجي الإبداعي جراء هذه 
اجلائحة، ويف هذا الظن �سيء من ال�سّحة 
الدوائر �ساعفت جمهودها  لكّن بع�ص تلك 
للجي�ص  �ساندا  عن�سرا  لتكون  ــداعــي  الإب
التما�ص  وخــّط  املواجهة  جبهة  يف  البي�ص 
واإنـــقـــاذه من  املــواطــن  ــاء حلماية  ــوب ال مــع 
املالكات  تلك  بني  ومن  الوباء  خماطر هذا 
الإبداعية؛ مالكات وزارة ال�سناعة واملعادن 
ما  التي  ــوزارة  ال القيادية يف  الأزمــة  وخلية 

زالت ت�سخ الأفكار والآراء لت�سند احتياجات 
الــدعــم  م�ستلزمات  مــن  الــ�ــســحــة  وزارة 

والإ�ــــســــنــــاد املــخــتــلــفــة 
وال�سرورية للوقاية من 

هذا الوباء.
الأ�ــســابــيــع  طيلة  كــنــت 
توا�سل  على  املا�سية 
ــ�ــســات  ــع مــوؤ�ــسّ يــومــي م
الــ�ــســنــاعــة  وزارة 
عـــن طــريــق الــزمــالء 
الإعـــــالم  اأقـــ�ـــســـام  يف 
اأو  ـــــوزارة  ال ــواء يف  ــس �
ــ�ــســات واملــعــامــل  املــوؤ�ــسّ
تلك  لها لر�سد  التابعة 
والإبداعات  املبادرات 
ــاج،  ــت املــ�ــســافــة يف الإن
معهم  اوؤكــد  ما  ودائما 
اإذ  جديد،  هو  ما  على 
جديد  اإجنــــاز  كــل  اإّن 

ي�سّر الن�سان ويحّفز الطموح نحو الأح�سن .
لل�سناعات  الــعــامــة  الــ�ــســركــة  �سعت  فــقــد 

�سركات  اإحـــدى  واللــكــرونــيــة  الكهربائية 
جتهيز  اإىل  ـــادن  ـــع وامل الــ�ــســنــاعــة  وزارة 
�سائل  بغاز  والأهلية  احلكومية  امل�ست�سفيات 
وبكميات  بنقاوة ٩٩،%6  الطبي  الوك�سجني 

كبرية منذ بداية اأزمة كورونا.
جتهيز مت�ا�شل بالوك�شجني

املعلومة  هــذه  عن  اأكــر  ا�ستطلع  اأن  اأردت 
           " التي زّودين بها الزميل "مرت�سى ال�سايف
الــذي قام  الـــوزارة  مدير ق�سم الإعــالم يف 

بدوره بتهيئة الت�سال مع ال�سيد مدير عام 
اجلنابي"  فوزي  "�سفيان  املهند�ص  ال�سركة 
ل  ال�سركة  مالكات  ا�ستمرار  لنا  اأكد  الذي 
�سيما يف معمل اإنتاج غاز الوك�سجني الطبي 
والأهلية  احلكومية  امل�ست�سفيات  بتجهيز 
بلغت  وبكميات  اجلاري  ني�سان  �سهر  خالل 
" 86٥" اأ�سطوانة غاز لت�ساف اإىل الكميات 
البالغة  املا�سي  اآذار  �سهر  خالل  املجّهزة 

اأكر من "6٥00" اأ�سطوانة".

بالترع   قامت  ال�سركة  "اأّن  اأي�سا  واأو�سح 
ــجــني من  ــس بــجــهــاز فــحــ�ــص نـــقـــاوة الوكــ�
املنا�سئ الأوروبية اإىل م�ست�سفيات الكاظمية 
و�سيتم  املــــركــــزي،  ــل  ــطــف وال والــــريمــــوك 
بهذا  الأخـــرى  امل�ست�سفيات  تــزويــد  لحقا 
تبذل  "ال�سركة  اأّن  اإىل  م�سريا  اجلهاز"، 
الجهزة  خمتلف  لت�سنيع  جهدها  ق�سارى 
التي تخدم القطاع  وامل�ستلزمات ال�سرورية 
وغــرف  الطبية  ــازات  ــغ ال ومنها  ال�سحي 
تعفري الأ�سخا�ص واأجهزة التنف�ص ال�سناعي 

وغريها من املنتجات ال�سرورية". 
ــود الــتــي تــقــوم بــهــا الــ�ــســركــات  هـــذه اجلــه
يف  �سواء  ال�سناعة  لوزارة  التابعة  واملعامل 
اإنتاج م�ساعف من اأ�سطوانات الوك�سجني، 
عن  ف�سال  والقفازات  الكمامات  و�سناعة 
اأجهزة الوقاية الأخرى التي اأ�سهمت وت�سهم 
الوباء جتعل من هذه  الق�ساء على هذا  يف 
فايرو�ص  هزمية  يف  فعال  �سريكا  ـــوزارة  ال

كورونا.

مل تتوقف جهود وز�رة �ل�ضناعة و�ملعادن عند خطوة حمّددة لذ�تها يف حماربة 
فايرو�س كورونا �لذي �جتاح �لعامل بني ليلة و�ضحاها من دون �أن تكون هناك 

رة لهذ� �لوباء �للعني، �لذي �نهارت �أمامه دول كربى  �ال�ضتعد�د�ت �لالزمة و�ملبكرِّ
ومل ت�ضتطع مو�جهته �أو مل تفق من �الأزمة وت�ضتعد ملو�جهته،

 

كتابة : فكرة الطائي

بزيادة اإنتاجها لأ�شط�انات الوك�شجني

وزارة ال�شناعة �شريٌك فّعاٌل 
يف الق�شاء على ال�باء 
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ملتابعة من�سة نيوتن ومتابعة الدرو�ص عن 
هذا الطريق.

واملعلمني  املدر�سني  مــن  كثرٌي  تطوع  كما 
للتوا�سل عر �سبكات التوا�سل الجتماعي 
�سهري  ال�ست  �سمنهم  ومــن  طلبتهم،  مع 
حمافظة  من  ريا�سيات  )مدر�سة  نيازي 
اإحالتها  من  الرغم  على  التي،  الب�سرة( 
تطوعت  فقد  ــا،  ــه اأوان قبل  التقاعد  اإىل 
للعمل مع طلبتها حلني انتهائها من املنهج 
فيديوات  عر  تتوا�سل  واليوم  الدرا�سي. 
باليوتيوب،  م�ستعينة  لطلبتها  مكثف  �سرح 
لهذا  الفي�سبوك  يف  �سفحتها  �سّخرت  كما 
عن  اإيــاهــا  �سوؤالنا  وعند  اأي�سًا،  الغر�ص 
الطلبة  اأجابت:  لبذل هذا اجلهد  دوافعها 

اأعلى  لأبنائي  اأمتنى  ومثلما  اأبنائي،  هم 
واأنا  كذلك،  فطلبتي  واملنا�سب  ال�سهادات 
ــا  واأن ر�ــســالــة،  �ساحب  واملــدر�ــص  مدر�سة 
اأ�ستثمر كل اأنواع التكنولوجيا التي متكنني 

من التوا�سل وال�سرح مع الطلبة.
الطف�لة

بطريقته  يــحــاول  الكعبي  �سعد  املمر�ص 
اخلا�سة زرع البت�سامة على وجوه الأطفال 
يف  كـــورونـــا  ب�سبب  �ــســحــيــًا  املــحــجــوريــن 
لهم  في�سّغل  بالنجف،  احلكيم  م�ست�سفى 
املمرات  يف  كالقطار  ويقودهم  املو�سيقى 

ويغني ويرق�ص معهم للتخفيف عنهم .
ي�سنع  ـــي  عـــراق ــل  طــف ــــداف،  ــــن ال ــي  عــل
�سورته  انت�سرت  بها،  ويترع  الكّمامات 

جميع  يف  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  على 
البلدان العربية وكل بلد ين�سب هذا الطفل 
وتون�ص  وال�سعودية  اجلزائر  فمنحته  له، 
باأنه  مدعية  جن�سياتها  والأردن  وم�سر 
يف  اجلميل  لكن  به،  ومفتخرة  بلدها  ابن 
الأمر اأن مرا�سلة اجلزيرة التقته يف اأحد 
حني  تغتا�ص  األ  �سالته:  وحــني  الــرامــج 
كال،  اأجــاب:  بلدك؟  غري  لبلد  ين�سبونك 
بالعك�ص، ففعل اخلري عابر للحدود، هذا 
الطفل ومــبــادرتــه هــي مــن اأعــلــى واأرقـــى 
الــتــي مــرت علينا خــالل هذه  ــادرات  ــب امل

الأزمة.
ال�شباب والتكنل�جيا

املهند�ص  عن  خــرًا  "الآن"  �سبكة  ن�سرت 
مدينة  من  زهــري  زيــد  العراقي  املعماري 
املو�سل الذي ي�سنع كّمامات طبية ويترع 
اللقاء يقول  املو�سل، يف  لدائرة �سحة  بها 
احتالل  ــاء  ــن اأث املظلمة  الــفــرة  يف  زيـــد: 
الطباعة  عن  اأقــراأ  كنت  للمو�سل  داع�ص 
احلديثة املج�سمة، وبعد التحرير ا�سريت 
هذه الطابعة واأحبارها وكنت �سعيدًا جدًا 
ــنــاء هذه  اأث لبلدي يف  خــدمــة  ـــدم  اأق ـــا  واأن

اجلائحة.
طــّور  بــغــداد  مــن  �ــســالح جــهــاد  املهند�ص 

روبوتًا لي�سميه "الروبوت امل�سمد"، اإذ 

عند  الفرح  اإن  يقول  من�ساوي  مثل  يوجد 
امل�ساركة يكر،  وحني امل�ساركة ي�سغر.. 

حظر التج�ال ...
اآذار 2020 مت اإعالن  يف ال�سابع ع�سر من 
حظر التجوال يف العراق وقاية من جائحة 
ـــداأت  كــورونــا الــتــي اجــتــاحــت الــعــامل، وب
بع�ص  تنجز  اأن  حتاول  العراقية  العائالت 
املنزل،  داخل  واملوؤجلة  املراكمة  الأعمال 
املنزلية  امل�ساريع  البحث عن  رحلة  وبداأت 
غــري املــنــجــزة، لــكــن بــعــد متــديــد احلظر 

ب�سكل وا�سح متلمله، فهو مل  الرجل  اأعلن 
يعتد على اأن ُيحب�ص بني اجلدران، واأغلب 
املنزلية،  الأعمال  ي�ساهمون يف  ل  الرجال 
ف�سارت ال�ساعات تبدو طويلة وثقيلة لبد 
من جتاوزها ب�سكل �سل�ص. وهنا بداأ الإبداع 
وحــيــدًا،  بالبقاء  وال�سعور  العزلة  فــن  يف 
عن  تت�سارك  العراقية  العائالت  وبـــداأت 
اأفكارًا  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  طريق 
جتعل من العزلة ل عقابًا اأبويًا كما اعتدنا، 

بل حتولت لأوقات من البهجة والت�سارك. 

الرتبية والتعليم
من�سة العراق التعليمية تعّد من املن�سات 
اأ�سافت  الربوية الناجحة واملتطورة، وقد 
اإليها وزارة الربية من�سة نيوتن، وهي اأحد 
احللول امل�ستخدمة حاليًا للدرا�سة عن بعد 
للطالب العراقي، بالرغم من امل�ساوئ التي 
الت�سال  و�سبكات  الإنــرنــت  منها  يعاين 
التي مل ت�سهم ولو ب�سيء ي�سري لت�سهيل اأمور 
الت�سال  �سبكات  �سائر  فعلت  كما  الطلبة 
والطلبة  العائالت  تفاعلت  وقد  العامل،  يف 

�لعزلة هي فن �لبقاء وحيدً�، لكن ل�ضنا جميعا قادرين على �لعزلة، فاالإن�ضان كائن 
�جتماعي بطبعه يبحث عن �ل�ضعادة يف م�ضاركته �الأوقات �ل�ضعيدة، وحني �حلزن يبحث 

عن كتف يرمي عليه همومه و�أحز�نه، لذلك �ضارك �الإن�ضان �أخاه �الإن�ضان يف �لوالدة 
فرحًا ويف �ملوت حزنًا، وكل �ل�ضعوب لها عاد�تها �لتي تت�ضارك فيها �الأفر�ح و�الأحز�ن يف 

جمموعات كبرية وبطرق خمتلفة يعربون عن فرحهم وحزنهم ب�ضور �ضتى.

ـــــر.. ـــــظ ـــــس واحل ـــــر� ــــــراوة امل رغـــــــم �ــــــش

مبادرات اإن�شانية مت�ا�شلة 
عــــززت قــيــم املــجــتــمــع الــعــراقــي

 

ريا عا�شي
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يعمل مع امل�سابني ويتم التحكم به عن ُبعد 
الأطباء  حلماية  الطبية  الكوادر  قبل  من 
من العدوى، وهذا الروبوت مزود بكامريا 

مراقبة ولواقط �سوتية.
للهواتف  العراقية  التطبيقات  اأ�سهر  اأحد 
خ�س�ص  اإذ  "م�سواك"،  تطبيق  الذكية 
جلمع  التطبيق  هذا  امل�سرفون  املهند�سون 
الترعات للعوائل املتعففة عن طريق �سراء 
 1٥ مــن  تــبــداأ  التي  الت�سوق  �سالل  اإحـــدى 
وعن  دينار،  األف  دينار حتى خم�سني  األف 
طريق التطبيق ميكنك اختيار �سلة وعنوان 
لإحدى العائالت التي تود الترع لها ويتوىل 

العاملون يف هذا التطبيق تو�سيل ال�سلة.
اعــتــاد  الــفــيــ�ــســلــيــة  "كافريا"  مــنــ�ــســة 
جمانية  عــرو�ــص  تقدمي  عليها  القائمون 
الــ�ــســبــاب ليتم  ــوات واملــو�ــســيــقــيــني  ــالأ�ــس ل
تقدميهم للجمهور والتعريف بهم، وب�سبب 
جائحة كورونا توقفت هذه املبادرة لكنهم 
اأعادوها اإلكرونيًا عن طريق تقدمي عر�ص 
حي يف الأن�ستغرام لأحد املواهب العراقية 

كل يوم اأربعاء.
اأما "البيت الآمن"

فلديهم  واأبــنــاوؤه  الذهبي  ه�سام  وال�سيد   
وهــم  "جدو"،  مـــبـــادرة  ت�سمى  مـــبـــادرة 
ي�ستقبلون الترعات من العائالت العراقية 

ويو�سلونها اإىل العائالت املتعففة.
العائالت العراقية

اأمانة  مع  بالتعاون  ال�سباب  نّظم  حني  يف 
الطرقات  لتعفري  حملة  بــغــداد  عا�سمة 
والبيوت وتعقيمها، وهو ما فعله اأغلب اأبناء 

العراق.
يوميا  تقوم  احلديثة  ال�سكنية  املجمعات 
بالت�سفيق والتهليل �سكرا وعرفانا للكوادر 
الطبية التي تقف اليوم وجها لوجه مع وباء 

كورونا.
العزلة بالرغم من �سعوباتها اإل اأن العديد 
من العراقيني اليوم يحاولون جعلها عرفانًا 
وال�سالمة  ال�سحة  من  تعاىل  اهلل  بهبات 

واملحبة والتاآخي.

مدير التحرير

در�س
الكرم �شنع يف العراق

 "caf " اأجرتها موؤ�ّس�سات عاملية منها موؤ�ّس�سة  ا�ستطالعات 
اخلريية مب�ساركة اأكر من 1٤0 دولة اأكدت اأن العراق هو البلد 
الأكر كرما مع الغرباء على م�ستوى الدول العربية  والعامل، على 
واحل�سارات  وويالت احلروب  اأزمات  من  يعي�سه  الرغم مما 
ونكبات الف�ساد التي عا�سها ومّر بها اإىل يومنا هذا، والتاريخ 
ل ميكن اأن يتجاهل اأو يتغا�سى عن مواقف  اجلي�ص العراقي 
ال�سهداء  اأبطالنا  اليوم مقابر  واإىل  العربية  الدول  يف جبهات 
الــدول،  تلك  يف  العراقيني  وجــود  لت�سحيات  �ساطعة  �سواهد 
الذين عملوا ب�سعار ال�ساعر قول وفعال "اجلود بالنف�ص اأق�سى 
يندى  العراق  العرب مع  غاية اجلود"، يف زمن كانت مواقف 
النا�سر  املثال ل احل�سر موقف عبد  لها اجلبني وعلى �سبيل 
املعادي من ثورة 1٤متوز، وموقف الرئي�ص اجلزائري بن بال 
من  نك�سة �سباط 1٩63 وتنا�سى اأن عبد الكرمي قا�سم هو من 
مّد الثورة اجلزائرية باملال وال�سالح، ومبنا�سبة زيارة املنا�سلة 
اجلزائرية جميلة بو حريد اإىل العراق جتّول معها الزعيم يف 
ووقوفنا  بغداد،  اأحياء  اأحد  على  اأطلقه  با�سمها  وتيمنا  بغداد 
عليه  رّدوا  لكّنهم  وفل�سطني  والردن  وم�سر  �سوريا  يف  معهم 
باملفخخني واملفخخات، وما م�ساندتهم لالإرهاب والإرهابيني 
�سّد ال�سعب العراقي ال دليل قريب ومعيب، لن�سرخ بوجوههم 
"لي�ص  املعهود  وبديدنه  لبالده  وع�سقه  بعناده  العراقي  �سيحة 
واإمّنا اجلود  اإليه،  اأ�سّد منك حاجة  اأنا  ما  تعطيني  اأن  اجلود 
اأن تعطيني ما اأنت اأ�سّد اإليه حاجة مني" وهذا مافعله العراق 
قال  وكما  منهم  بال�سّد  والدهور  الع�سور  مّر  على  العرب  مع 

ال�ساعر وكاأيّن به ل�سان حال كل عراقي:
هوُد  اإّن الكرمَي لُيخفي عنَك ع�سرتُه.... حتى َتراُه غنيًا وهو جَمْ

وللبخيِل على اأموالِه علٌل .... زرُق العيوِن عليها اأوجٌه �سوُد
بجود  والــعــرب  الغرب  على  التباهي  ب�سدد  ل�سنا  هنا  نحن 
احلزب  او  الدولة  له  تعلمه  مل  الذي  وكرمه  العراقي  الإن�سان 

او املدر�سة لكّنه ي�سري بدمه احلار، باحلليب الذي ر�سعه من 
نخالتها،  و�سموخ  كاعها(  وملح  كاروكها  و)دلــول  اأمــه  حنني 
وعذوبة هو�ساتها، ونقاء دمعاتها، وح�سرات اأزماتها، نعم هنا 

�سناعة اجلود والكرم.
رايات  يرفعون  الدينية  مراجعنا  مبباركة  العراقيون  وهاهم 
اأن  بعد  بينهم  ما  العامل يف  زقورات  اأعلى  والكرم على  اجلود 
ليت�سابقوا  مدنهم  على  التجوال  حظر  كورونا  فايرو�ص  فر�ص 
كت�سابقهم يف �ساحات الوغى لنجدة اأبناء جلدتهم من العوائل 
املتعّففة، فهذا يف �سلة غذائية وثان بوجبة ع�ساء وثالث بطبقة 
اأبــا عبد  الــدار  اأن�سى مالك   وكيف  مــايل،  ورابــع مببلغ  بي�ص 
انطيني  عابدين  )اأبو  بخجل:  ليقول يل  بابي  يطرق  وهو  اهلل 
ن�سف الإيجار هذا ال�سهر( وبالتاأكيد هنالك الكثري من اأمثال 
هذا الرجل، على الرغم من كونه �سرطيًا يف احلمايات و�سيد 
األفًا  م�سطفى �ساحب املولد الذي حّول �سعر المبري من 20 
جمانا  اأعلنوها  املولدات  اأ�سحاب  اأغلب  بل  اآلف  خم�سة  اإىل 
ول نن�سى التجار وترعاتهم، ول نن�سى اأبطال البدلت البي�ص 
و�سهرهم وت�سديهم لهذا الوباء وت�سحيات قواتنا الأمنية من 
اجلي�ص وال�سرطة واحل�سد ال�سعبي واإعالمنا الوطني، وال�سور 
العراق  نفو�ص  تفوق  اأظنها  وكثرية  كبرية  املده�سة  واحلــالت 
عددًا لنقول للعامل اأجمع: اأنا العراقي ال من مبارز يف �ساحات 

اجلود.

نحن هنا ل�شنا ب�شدد التباهي على الغرب 
والعرب بج�د الإن�شان العراقي وكرمه 
الذي مل تعلمه له الدولة او احلزب او 

املدر�شة لكّنه ي�شري بدمه احلار، باحلليب 
الذي ر�شعه من حنني اأمه
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الحتياجات  كامل  وتوفري  للب�سرية،  القراآن 
قوت  من  ال�سائمة  لالأ�سر  الأخــرى  املعي�سية 

واعتبارات ت�سندهم �سمن واجبهم الإمياين.
يوظف  ال�سيعي  الــوقــف  ديــــوان  اإن  ويــكــمــل: 
واملطبوعة  وال�سمعية  املرئية  اإعالمه  و�سائل 
ال�ستف�سارات  جميع  على  للرد  والإلكرونية 
املتعلقة  والفقهية  العقائدية  وال�ستفهامات 
ــه  ــادات ــه وعــب ــامــالت ــع بــالــ�ــســهــر الــفــ�ــســيــل وت
الفقهاء  مــن  ــة  ثــّل با�ست�سافة  ومــنــا�ــســبــاتــه 
اإنتاج  عن  ف�ساًل  الدينية،  احلــوزة  وف�سالء 
تتعلق  التي  النوعية  الــرامــج  مــن  الع�سرات 
املكلفة  الجتماعية  وال�سرائح  الفئات  بجميع 
ال�سلة  ذات  املو�سوعات  واختيار  بال�سيام 
يف  وو�سعه  �سرعيًا  املكلف  بــدوافــع  والعالقة 
�سورة التو�سيات ال�سرعية، �سواء ال�سادرة من 
املرجعية الدينية العليا ممثلة باآية اهلل العظمى 
ال�سي�ستاين  احل�سيني  علي  ال�سيد  �سماحة 
الــديــوان  رئــيــ�ــص  اأو  ــــــوارف(،  ال ظــلــه  )دام 
وم�ستجدات  املو�سوي  عــالء  ال�سيد  �سماحة 
املرحلة الراهنة التي ت�سهد حتولت اجتماعية 
البدائل  اإيجاد  وكيفية  وموؤثرة  فاعلة  و�سحية 
تلك  يف  ذكرها  ياأتي  والتي  منها  للم�ستفيدين 
الواحد  اليوم  مدار  على  املتوا�سلة  التغطيات 
يف ال�سهر الف�سيل مع اللتزام التام بتعليمات 
خلية الأزمة التي منعت التجمعات والزيارات 
املرجعية  وتعليمات  والجــتــمــاعــيــة  الدينية 
حلني  الدينية  الزيارات  منعت  التي  الر�سيدة 

زوال هذه اجلائحة.
مدير  حميد  حممد  الــديــن  نــور  ال�سيد  اأمـــا 
ال�سّني  الوقف  ديــوان  يف  والعالقات  املرا�سم 
�سيوؤثر  القائم  الو�سع  اأن  بالتاأكيد  فــقــال: 
اأن�سطة  يف  �سيوؤثر  مثلما  الــديــوان  اأن�سطة  يف 
معايل  توجيه  وح�سب  فــالــديــوان،  ال�سائم، 
رئــيــ�ــص الـــديـــوان، مــلــتــزم متــامــًا بــالــفــتــاوى 
ديواننا  يف  الإفــتــائــي  املجل�ص  عــن  الــ�ــســادرة 
املوقر ومن العلماء والهيئات العاملة املعتمدة، 
ــاوى حتــث دائـــمـــًا عــلــى اللــتــزام  ــت ــف هـــذه ال
واجلهات  الأزمـــة  خلية  بتعليمات  والتم�سك 

الر�سمية.
منهاجنا  �سيعتمد  الدين:  نور  ال�سيد  ي�سيف 

بــ�ــســكــل كـــبـــري عــلــى 
ـــائـــل الــتــوا�ــســل  و�ـــس
واأجــهــزة  الجتماعي 
الإعــــــــــــالم املــــرئــــي 
و�ستكون  واملــ�ــســمــوع، 
ـــا تــوعــويــة  ـــراجمـــن ب
�سيما  ول  ــاديــة،  اإر�ــس
ـــع  ـــس ـــو� ال ـــــــذا  ه يف 

ال�ستثنائي.
م�ستمرة،  والتوجيهات  الجتماعات  ويكمل: 
الــديــوان  رئي�ص  معايل  اجتماع  اآخــرهــا  كــان 
بــاملــديــريــن الــعــامــني قــبــل مــــّدة عــر دائـــرة 
واخلـــروج  الو�سع  ملراقبة  مغلقة  اإلــكــرونــيــة 
باأف�سل احللول الناجعة واجتماعاتنا م�ستمرة 

ح�سب م�ستجدات الأو�ساع.
امل�ساجد  �ستبقى  بــالــقــول:  حديثه  ويختتم 
واجلوامع مغلقة وتوؤدى �سالة الراويح ب�سكل 
فردي يف البيوت، ولكل حادثة حديث اإن �ساء 
اهلل، وبدًل من ماآدب الإفطار فالديوان م�ستمر 
واملحتاجني  للفقراء  الغذائية  ال�سّلة  بتقدمي 

وذوي الدخل املحدود.

�لدين ُي�ضر
وعن راأي املوؤ�س�سات الدينية اأثناء وقوع الأوبئة 
د.  قال  الأزمــات  املتاحة يف هذه  والت�سهيالت 
علي الربيعي: لديوان الوقف ال�سيعي وظيفتان 
عند  وحتديدًا  الأزمــات  اأوقــات  يف  اأ�سا�سيتان 
الأوىل:  ومتــددهــا،  واجلــوائــح  الأوبــئــة  انت�سار 
بــاملــداد  واملــوؤمــن  امل�سلم  اإحــاطــة  يف  تعبوية 
)القران  الــالزم  املعنوي  وال�سرعي  الديني 
وال�ُسنة النبوية وتراث اأهل البيت( لال�ستعانة 
ال�ستثنائية،  احلــالــة  مــع  التعامل  يف  بــاهلل 
التي  املماثلة  بالتجارب  التذكري  �سيما  ول 
الأنبياء  وتعامل  الغابرة  املجتمعات  �سهدتها 
والر�سل والأولياء ال�ساحلني معها، ف�ساًل عن 
وتو�سيات  بتوجيهات  امل�سلمني  ثقافة  تعزيز 
الأ�سرف  النجف  يف  العليا  الدينية  املرجعية 
لــلــوبــاء، اأو اجلــائــحــة،  وروؤيــتــهــا ومــنــظــورهــا 
وكيفية التعامل معه روحيًا واإميانيًا، والوظيفة 
الأ�َسر  حاجة  �سد  على  بالعمل  تكافلية  الثانية 

ــر الــ�ــســهــداء من  والــعــائــالت املــتــ�ــســررة واأ�ــسَ
الكرمي  العي�ص  ومتطلبات  احلياة  احتياجات 
اأموال امل�سلمني املوقوفة، ف�ساًل عن دعم  من 
قبيل  من  املعنية  الدولة  وقطاعات  موؤ�س�سات 
وزارة ال�سحة والأجهزة المنية ودعمها ماديًا 
عملها  حركة  ي�سهل  مبا  ومعنويًا  ولوج�ستيًا 

لتفادي الأزمة.
وعن الت�سهيالت اأو ال�ستثناءات التي يلتزم بها 
ديوان الوقف ال�سيعي يف حالة انت�سار الأوبئة، 
الديوان  فاإن  الأخــري،  كورونا  فايرو�ص  ومنها 
من  ال�سادرة  واملقرحات  بالتو�سيات  يلتزم 
الدقيق  وت�سخي�سه  الوطنية  الأزمــــة  خلية 
واملجتمعي الذي يرى �سرورة تعليق املمار�سات 
واحل�سينيات  وامل�ساجد  اجلوامع  يف  العبادية 
التابعة  والثقافية  الدينية  املــراكــز  وجممل 
املجتمعية  وال�سحة  ال�سالمة  على  حر�سًا  لها 
والدعوة اإىل ممار�سة تلك العبادات والطقو�ص 
يف املنازل، ف�ساًل عن تعليق الزيارات املليونية 
واملـــزارات  املقد�سة  العتبات  ت�سهدها  التي 
اإىل  وحتــويــلــهــا  الــعــراق  عــمــوم  يف  ال�سريفة 
ليت�سنى  )اإلكرونية(  بديلة  بو�سائل  زيــارات 
جانب  اإىل  �سعائرهم.  ممار�سة  للموؤمنني 
الع�سرية  املدن  من  العديد  ت�سخري  كله  ذلك 
وال�سياحية التابعة للديوان اأو عتباتها املقد�سة 
واخلريية  والجتماعية  ال�سحية  وموؤ�س�ساتها 
كمقرات  ال�سحة  ووزارة  الأزمة  خلية  خلدمة 

للحجر ال�سحي اأو التداوي.
الــ�ــســيــد نـــورالـــديـــن حمــمــد حــمــيــد خّلــ�ــص 
تخفيف  يف  الدينية  املوؤ�س�سات  تنظر  بالقول: 
على  للحفاظ  اإلغائها  اأو  الدينية  اللتزامات 

حياة النا�ص.

مواطني  من  كثريًا  امل�ستجد  الفايرو�ص  اأجر 
انت�سار  ملنع  بيتوهم  التزام  على  العامل  دول 
هذا الوباء الذي ل توجد و�سيلة ناجعة للتقليل 
وعدم  الجتماعي  التباعد  �سوى  من خماطره 
والكنائ�ص  اجلوامع  اأُغلقت  فقد  الخــتــالط، 
طلبة  وهجر  مرتاديها  بوجوه  العبادة  ودور 
وظائف  وتعطلت  وجامعاتهم  مدار�سهم  العلم 

املوظفني يف معظم املوؤ�س�سات والوزارات.
ال�سهر  اقــــراب  مــع  وبــا�ــســتــمــرار اجلــائــحــة 
ال�سبكة"  "جملة  ا�ــســتــطــلــعــت  الــفــ�ــســيــل 
املتخ�س�سني يف ال�ساأن الديني عن تاأثري هذا 
�سهر  ل�ستقبال  التح�سريات  على  الفايرو�ص 

ال�سيام لهذا العام. 
والعالقات  الإعــالم  مدير  كان  املتحدثني  اأول 
الدكتور علي  ال�سيعي  الوقف  ديوان  العامة يف 
ال�سرعية  الر�سالة  اإن  قــال:  الــذي  الربيعي 
ومــا  ال�سيعي  ــف  ــوق ال لـــديـــوان  والأخـــالقـــيـــة 
جمتمعية  ومهام  م�سوؤوليات  من  عليها  يرتب 
العبادية  املمار�سات  اإحياء  على  ترتكز  عامة 
املكلف  العام  للراأي  الإميانية  نفحتها  واإذكــاء 
املــبــارك واحلــر�ــص  ديــنــيــًا يف �سهر رمــ�ــســان 
وخ�سو�سية  دينه  بتعاليم  املكلف  اإحاطة  على 
كال�سالة  التنفيذ  الواجبة  ومنا�سكه  طقو�سه 

الديوان  ويذهب  الر�سايل.  وموقعها  وال�سيام 
عبادي  م�ستوى  لتحقيق  ذلــك  مــن  اأبــعــد  اإىل 
حمليًا  وامل�سلمني  املوؤمنني  م�ستهدفًا  وروحــي 
العامل  بقاع  كل  يف  ودوليًا  واإ�سالميًا  وعربيًا 
ــراجمــه ومــعــارفــه املــتــنــوعــة اإعــالمــيــًا  عــر ب
توا�سل  ومواقع  وتلفزيون  )اإذاعــة  وات�ساليًا 
اجتماعي وُخطب وحما�سرات وعيادات فقهية 
وقوة  عمق  يف  باحثًا  املقد�سة...(  العتبات  يف 
يعزز  ما  منها  وم�ستخل�سًا  الدينية  الــدللت 
يف  ذلك  ويكمن  للم�سلمني،  العبادي  اجلانب 
خطباء  من  منتقاة  جمموعة  وتزكية  توظيف 
واأئمة اجلوامع وامل�ساجد واحل�سينيات  املنابر 
كّمًا  له،  التابعة  والعقائدية  الثقافية  واملراكز 
ــادات  ــس الإر� لتقدمي  ــًا،  ــي ودول حمليًا  ونــوعــًا، 
)الرتـــبـــاط  بتحقيق  الكفيلة  والــتــو�ــســيــات 
هذا  يف  الروحية  العالقة  وجت�سري  القد�سي( 

ال�سهر الف�سيل.
واجبات  من  اإن  لـ"ال�سبكة":  الربيعي  ي�سيف 
واملــ�ــســاحــة  الف�سحة  هــي  الأخـــــرى  الـــديـــوان 
الوقف  يوفرها ديوان  التي  والفقهية  الإميانية 
واإحــيــاء  الدينية  اجلــهــود  بتكثيف  ال�سيعي 
التجمعات الدينية باأ�سلوبها التوعوي والتنموي 
�سيما  ول  ووطنيًا،  واإن�سانيًا  دينيًا  املجتمعي 

�سماحة  الديوان  رئي�ص  ويقدمه  يخ�س�سه  ما 
بهذا  حما�سرات  من  املو�سوي  عــالء  ال�سيد 
ي�سهدها  التي  املنا�سبات  من  عدد  ال�سدد يف 
اأمري  جــرح  منا�سبة  ومنها  الف�سيل،  ال�سهر 
املوؤمنني علي بن اأبي طالب )ع( وا�ست�سهاده، 
ا�ستثمار  وكيفية  املباركة  القدر  ليلة  واإحياء 
تلك املنا�سبات لتحقيق الوئام الديني والوطني 
خ�سو�سية  مــن  والف�سائل  العر  وا�ستلهام 
ملراجعة  منا�سبة  فر�سة  يعد  الـــذي  ال�سهر 

الذات الإن�سانية.
الدينية  الــعــتــبــات  اأن  الــربــيــعــي  وا�ــســتــطــرد 
على  تاأخذ  العراق  يف   )٧( وعددها  املقد�سة 
عاتقها اإقامة املظاهر الدينية وتوفري م�ساحة 
لإحياء  العراق  عموم  يف  وامل�سلمني  للموؤمنني 
الزيارات واإقامة ال�سلوات بالإنابة، ف�ساًل عن 
الو�سول  عليه  يتعذر  ملن  الإلكرونية  الزيارة 
من  املقيمني  �سيما  ول  الــعــتــبــات،  تلك  اإىل 
التوا�سل  لهم  ليت�سنى  اخلــارج،  يف  العراقيني 
مع فكرهم املحمدي الأ�سيل، اإىل جانب ذلك 
تاأخذ العتبات املقد�سة م�سوؤولية تهيئة الأجواء 
العبادية اخلال�سة للم�سلمني واملوؤمنني وقوافل 
تتجلى  قــراآين  م�سروع  �سمن  الــقــراآن  قــراءة 
فيه مالمح احل�سور املقد�ص لعمق ما جاء به 

لن يكون �ضهر رم�ضان لهذ� �لعام مثل �أ�ضهر 
�ل�ضيام يف �الأعو�م �ل�ضابقة يف ظل جائحة 
كورونا �لتي �جتاحت �لعامل منذ كانون 
�الأول من �لعام �لفائت و�ألقت بظاللها على 
مفا�ضل �حلياة كافة.

ال�قفان مع التزام التعليمات ال�شحية 

عبادات رم�شان يف زمن اجلائحة

نور الدين حممد علي الربيعي عامر جليل اإبراهيم
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با�سم النباري الدكتور �ستار ال�ساعدي
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ال يختلف �ثنان على قوة �لر�بطة �الإن�ضانية �لتي ن�ضاأت منذ �لقدم 
بني �أبناء �لعر�ق من �ضماله �إىل جنوبه ومن �ضرقه �إىل غربه، 

و�إن كانت غري ظاهرة للمر�قب من خارج بالد �لر�فدين، لكن تلك 
�لر�بطة �أ�ضبحت حديث �لعامل باأ�ضره بعد جائحة كورونا �لتي 

غزت �أغلب �لدول.

وحدات طبية خا�شة باحلمّيات 
ُتنجز يف ثالث حمافظات 

عامر جليل اإبراهيم 
مي�شاء فا�شل حممد

املقد�سة  العبا�سية  للعتبة  الطبية  ال�سوؤون 
العبا�سية  العتبة  كوادر  �سابقت  قال:  الذي 
ردهة  لإن�ساء  والزمن  الفايرو�ص  املقد�سة 
)ع(  احل�سني  مدينة  يف  الثانية  احلــيــاة 
ق�سم  مالكات  ببنائها  ا�سطلعت  الطبية 
العبا�سية  العتبة  يف  الهند�سية  ال�سيانة 
بالتعاون والتن�سيق مع دائرة �سحة كربالء، 
واأهداها م�ست�سفى الكفيل التخ�س�سي اإىل 

مدينة احل�سني الطبية.
عــبــد احل�سن:  اأ�ــســامــة  الــدكــتــور  ويــكــمــل 
احل�سني  مدينة  يف  الثانية  احلياة  ردهــة 

ال�سعة  وزيــادة  تو�سعة  م�سروع  هي  الطبية 
للُحميات  ال�سريرية، لردهة احلياة الأوىل 
اهتمام  كورونا.  جائحة  مبر�ص  اخلا�سة 
العتبة املقد�سة جاء للحاجة امللّحة لزيادة 
غرفة،   60 من  املكونة  ال�سريرية  ال�سعة 
�سويت  �سكل  على  انفرادية  تكون   ٥٤ منها 
واأجنز  ومكيفة،  وموؤثثة  �سحية  مبجموعة 
هذا امل�سروع يف خم�سة ع�سر يومًا بتقنيات 
الهند�سية  ال�سيانة  ق�سم  واإمــكــانــيــات 
الطبية،  ال�سوؤون  �سعبة  وباإ�سراف  للعتبة، 
ال�سيد  �سماحة  ال�سرعي  املتويل  وباهتمام 
ال�سايف واأمني عام العتبة وم�سوؤويل العتبة 
مل�سروع  نواة  ليكون  امل�سروع  مبتابعة  كافة 

مهم جدًا يف الوقت احلا�سر.
امل�سروع �سوف  اإن هذا  وي�ستمر باحلديث: 
ول  الــعــمــل،  عــلــى  الطبية  الـــكـــوادر  يــحــث 
بحاجة  فهم  احلــا�ــســر،  الــوقــت  يف  �سيما 
اإىل هــذا الــدعــم، وكــذلــك املــر�ــســى فقد 
الطبية  الإمكانات  اأف�سل  يتلقون  اأ�سبحوا 
والفندقية، وهذا هو امل�سروع الأول و�سوف 
اآخـــر يف  مــ�ــســروع  �ــســاء اهلل،  اإن  يــتــبــعــه، 
�سريرًا   3٥ بواقع  العام  الهندية  م�ست�سفى 

وهو قيد الإجناز.
يقول  الثانية  الردهة  اإقامة  تفا�سيل  وعن 
الدكتور اأ�سامة عبد احل�سن: فكرة امل�سروع 
و�سماحة  املــرجــعــيــة  تــوجــيــه  بــعــد  جـــاءت 
املقد�سة   العبا�سية  للعتبة  ال�سرعي  املتويل 
القطاع  لدعم  عــزه،  دام  ال�سايف،  اأحمد 
ال�سحي، اإذ ُعقد اجتماع مع دائرة �سحة 
كربالء واإدارة مدينة احل�سني )ع( الطبية 

وق�سم ال�سيانة الهند�سية وال�سوؤون الطبية 
للعتبة العبا�سية املقد�سة، لتدارك ما يعي�سه 
الــعــراق مــن ظـــروف ب�سبب وبـــاء كــورونــا 
احلميات  ردهــات  يف  الأ�ــســّرة  وملحدودية 
احلالية وللحاجة ال�سرورية لزيادة ال�سعة 
ال�سريرية ملدينة كربالء املقد�سة والتفاق 
الثانية  احلياة  بناية  م�سروع  اإقامة  على 

جماور لبناية احلياة الأوىل.
�ُسّيد املوقع على م�ساحة 13٥0 مرًا مربعًا 
اآذار واأكمل  ومتت املبا�سرة يف نهاية �سهر 
يف غ�سون 1٥ يومًا بواقع عمل 2٤ �ساعة، 
وبجهود 200 من الكادر الفني والهند�سي، 
ومت البناء مبادة ال�سندويج بنل بعد اإكمال 
واملــاء  ال�سب  واأعــمــال  احلــديــدي  الهيكل 
اأعمال  واكمال  الداخل  وتغليف  واملجاري 
غرفة   ٥٤ وبــواقــع  والتكييف  الــكــهــربــاء 
مربعة  اأمتار   6 غرفة  كل  م�ساحة  مفردة 
بنظام ال�سويت مكونة من غرفة وجمموعة 
�سحية مكيفة وجمهزة بالأثاث من العتبة 
العبا�سية والأ�سّرة والأجهزة من م�ست�سفى 
الكفيل، كما حر�سنا على اأن يكون التكييف 
كما  احلميات،  بردهات  اخلا�ص  بالنظام 
الآيبوك�سي  مبــادة  الأر�سيات  طالء  جرى 
امل�ساد للبكترييا، وكذلك توجد اأربع غرف 
البناية  اإدارة  لتكون  كبرية مت تخ�سي�سها 
وتعقيم  املالب�ص  لتبديل  وغرفًا  وا�سراحة 
جماميع  مع  ون�ساًء  رجــاًل  الطبي  الكادر 

�سحية.
مركز �ل�ضفاء

العام  امل�سرف  ال�ساعدي،  �ستار  الدكتور 

يف غ�ش�ن اأ�شب�عني فقط

فبني  كثرية،  فردية  مبادرات  بــرزت  فقد 
طبية  مبــواد  واآخـــر  غذائية  ب�سلة  مترع 
وثالث بخياطة جمانية للكّمامات �ساندتها 

الطيف  األــــوان  لكل  الدينية  املرجعيات 
احلكومات  بع�ص  فعلت  وكذلك  العراقي، 
اخلريين  ومب�ساعدة  للمحافظات  املحلية 

من اأبنائها.
امللّحة  احلاجة  كورونا  جائحة  بّينت  فقد 
لذلك  عــاجــل،  نحو  على  للم�ست�سفيات 
املرجعية  ــاء  ــن اأب مــن  الــعــراقــيــون  تناخى 
وت�سدوا  الأنبار  حمافظة  واأبناء  الغيارى 
لهذه املهمة اجلبارة واأثمرت  تلك النخوة 

عن ردهات للعزل وم�ست�سفيات للعالج.
"ال�سبكة  ملجلة  كانت  املــبــادرات  تلك  عن 
من  عـــدد  ــع  م عـــدة  لـــقـــاءات  العراقية" 
مع  اأولــهــا  كــان  الطبية  ال�سوؤون  م�سوؤويل 
الــدكــتــور اأ�ــســامــة عــبــد احلــ�ــســن مــ�ــســوؤول 



احل�سينية  العتبة  يف  ال�سحي  القطاع  على 
املــقــد�ــســة، كـــان ثـــاين املــتــحــدثــني، بــداأنــا 
مركز  احل�سينية  العتبة  نــفــذت  بــالــقــول: 
اأر�ـــص  عــلــى  والـــطـــوارئ  للعناية  الــ�ــســفــاء 

مدة  يف  )�سابقًا(  الــدويل  كربالء  معر�ص 
يــومــًا   )1٥( تــتــجــاوز  مل  قيا�سية  زمــنــيــة 
وزودته باأجهزة حديثة من منا�سئ ر�سينة 
وزارة  جهود  ولدعم  الــوبــاء  هــذا  ملواجهة 
)كورونا(،  جائحة  خطر  ملواجهة  ال�سحة 

املحافظة  لأبناء  الطبية  اخلدمات  وتوفري 
وزائريها باأمر مبا�سر من املتويل ال�سرعي 
عبد  ال�سيخ  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة 
بـــاأن يبقى  اأمـــر  الــكــربــالئــي، كما  املــهــدي 
املركز مفتوحا خلدمة اأهايل مدينة كربالء 
بعد  حتى  ال�سحة  دور  ولتدعيم  وزائريها، 

الق�ساء النهائي على جائحة )كورونا(.
وي�سيف ال�ساعدي: اإن كل ما لدينا هنا يف 
هذا املركز نفذته مالكات العتبة احل�سينية، 
مبينا اأن العتبة احل�سينية يف جميع الأزمات 

تظهر لكم بالأفعال ل بالأقوال خلدمة اأبناء 
ال�سعب العراقي، لأنها حتمل ر�سالة الإمام 

احل�سني )عليه ال�سالم(.
الأنباري  با�سم  ال�سيد  كان  املتحدثني  اآخر 
الذي  الأنبار  ملحافظ  الإعالمي  امل�ست�سار 
التي  املجتمعية  لــلــمــبــادرة  تــنــفــيــذًا  قـــال: 
اأطلقها رئي�ص جمل�ص النواب ال�سيد حممد 
م�ست�سفى  لبناء  تهدف  والتي  احللبو�سي 
كرفاين للحجر ال�سحي يف حمافظة الأنبار 
�سرائحهم  مبختلف  الأنبار  اأبناء  ا�ستجاب 
من مثقفني واأكادمييني وعلماء دين و�سيوخ 
الترع  يف  و�سرعوا  املــبــادرة  لهذه  ع�سائر 
لبناء م�ست�سفى كرفاين يف الأنبار واآخر يف 
العا�سمة بغداد للم�ساهمة يف دعم م�ساعي 

احلكومة ملنع انت�سار فريو�ص كورونا.
وي�سيف الأنباري: تقع امل�ست�سفى يف منطقة 
�سعته  تبلغ  الــرمــادي  غربي  كيلو(  الــــ)٧ 
باإ�سابتهم  للم�ستبه  منها   30 �سريرًا،   130
امل�سابني  حلجر  �سرير   100 و  بالفايرو�ص 
امل�سابني  ملعاينة  غرفتني  مــع  الفعليني، 
وكذلك  ال�سحية  للكوادر  منام  وغرفتي 
ومطبخ  اأ�سرة  ع�سرة  ب�سعة  طــوارئ  ردهــة 
الإ�سعاف  وكادر  بالأمن  وغرفتني خا�ستني 
الأوك�سجني  قناين  جتميع  وخمزن  الفوري 

..
ويختتم حديثه بالقول: اأ�سرفت دائرة �سحة 
بـ  امل�ست�سفى  وُجّهز  امل�سروع  على  الأنــبــار 
1٥0 �سريرًا و 100 قنينة اأوك�سجني واأجهزة 
الإعطاء ومولدة 200 كي يف وخزانني للمياه 

�سعة 3000 لر.

الدكتور اأ�سامة عبد احل�سن
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جمعة الالمي 

ذاكرة امل�شتقبل
ك ـ 19 يف اأَْدوؤُرنا ! 

 والديران باأهلها، كما قالت العرب.
 فدار الق�ساء يف املدن العربية، دعوة ومنتدى ودارة عمرانية وق�سائية وفنية 
ه يف  وفكرية، تدعو من يتاأملها يف ظاهرها، كما يف معناها املا ورائي، اإىل التفقُّ
ـ فلي�ص جميع املدن عادلة  طريقة العمران، والتدبر يف ال�سم، ظاهرًا وباطنًا 

متامًا.
الزمن،  يف  تكون  حميطها،  يف  نقطة  عند  تقف  اأو  الــدائــرة،  يف  تدخل  وحني   
�سورة  هي  اأو  اآخــر،  بقول  ال�سماء  اأو  الزمن،  هي  تاأويلي  خطاب  يف  فالدائرة 
املطلق يف قول ثالث. وجاء يف احلديث ال�سريف: "اإّن الزمان قد ا�ستدار، كهيئته 

يوم خلق اهلل ال�سموات والأر�ص".
 و�سواء كنت حولها اأو يف داخلها، فالدائرة ل متنحك اإل فر�سة اجلري، والوثب 
اإىل  بامل�ستقبل، وت�سرع لأن جتر املا�سي  اللحاق  اأحيانًا كثرية، لأّنك ت�سارع يف 
اأن نبيت يف ديارنا، ونغتبق بني جنباتها،  اأيامنا هذه بات علينا  احلا�سر. ويف 
ون�سّلي يف زاوية منها، لأّن ال�سيد كـ  1٩، يطاردنا بالهم�ص واللم�ص والحتكاك!

"دار  عند  اأو  كلها،  الفنون  "جتتمع  حيث  امل�سرح  دار  عند  اللم�ص  من  فحذاِر 
وعالقاته  ناق�ص،  ملجتمع  جديدة  �سورة  اإّنها  ن�سازًا:  جتد  ل  املو�سيقى" حيث 
فالكتاب  حزن،  ول  عليك  خوف  الكتاب" فال  "دار  عند  اأّمــا  اأي�سًا.  الداخلية 
املُعالنة، والكتاب الطهرانية، وهو الكون كّله، والتاريخ كّله يف جيبك، فتعّلم من 

هذا اخلطاب يا ولدي. 
اأعود اإىل الفن.

العمارة الإ�سالمية ــ التي يف اأ�سلها دارٌة، تعبري جمايل وفل�سفي وعرفاين، عن 
العدل والرحمة والتوحيد والنغمار يف اجلميل املطلق، الذي ل جميل مثله، ول 
يف  وحدات  والأ�سا�ص،  والدهليز  والديوان  الباب  يكون  وهكذا  بجماله،  جمال 

منظومة فكرية غري منتهية، واإن بدت �ساخ�سة يف الت�سكيل املادي.
�سورة  اأم  وزجر،  عقاب  ديار  1٩ــ  �سيفنا ك  ــ حيث  اليوم  ديارنا  �ستكون  فهل 

الزمن وقد ا�ستدار، لهيئته يوم خلق اهلل ال�سماوات والأر�ص؟
 ذلك ما �سوف تخرنا به الأيام، وما اأدراك ما هي الأيام !!.

�هلُل  َرك  َعمَّ وقال  دهليز  �إىل  ودخلنا  �لباب  َقَرَع  "ثم 
َبَك يا جد�ر،فما �أْمَن حيطانك، و�أْوثق  يا د�ر، وال َخرَّ
بنيانك، و�أَْقوى �أ�ضا�ضك"
) �ملقامة �ملَ�ضريّية ��  �لهمذ�ين (



ارتفاع  بعد  واقعًا  اأمــرًا  اأ�سبح  الأمــر  ولكّن 
حالت الإ�سابة وعدد الوفيات وعدم و�سوح 
ة باملر�ص، وهذا ما اأ�سبح  الأعرا�ص اخلا�سّ
عليه العامل اليوم، فكثرٌي من النا�ص يعملون 
طريق  عن  ويتابعون  ويتوا�سلون  ويتعّلمون 
بهذه  الأمــر  يكن  مل  ولكن  فقط،  النــرنــت 
تكن  مل  التي  الـــدول  مــن  كثري  يف  ال�سهولة 
الكبرية  اللــكــرونــيــة  للتحولت  م�ستعّدة 
والأمــوال  التعليم  قطاعات  يف  ح�سلت  التي 
والعمل، ل �سيما يف ما يخ�ص قطاع التعليم.

يف  )تدري�سية  �سالح  و�ــســل  و�سفت  هــكــذا 
مع  جتربتها  ــة(  اخلــا�ــسّ اجلامعات  اإحـــدى 
عليهم  فر�سته  الــذي  اللــكــروين  التعليم 
ــا قــائــلــة: اأغــلــب اجلــامــعــات  ــورون جــائــحــة ك
التعلم  بيئة  للعمل يف  العراقية غري م�ستعدة 
للمقومات  افتقار اجلامعات  ب�سبب  اونالين 
وجود  ل  اأي  كهذا،  م�سروع  لقيام  الأ�سا�سية 
ت�ساعد  باجلامعة  ة  خا�سّ الكرونية  ة  ملن�سّ
التوا�سل  على  والطالب  والأ�ساتذة  الإدارة 
الفتقار  عــن  ف�ساًل  ومــرونــة،  �سهولة  بكل 
لثقافة التعليم اللكروين على كل امل�ستويات 

الظروف  نن�َص  ول  واجلامعية،  املدر�سية 
واأهمها  اجلميع  منها  يعاين  التي  العامة 
وعلى  النــرنــت،  ب�سبكة  التــ�ــســال  �سعف 
الرغم من ذلك فاإّن اأزمة التعليم هي اأزمة 
 1.6 مــن  اأكــر  تــوّقــف  فلقد  حاليًا،  عاملية 

مليار طالب عن الدرا�سة حول العامل.
وبالنظر اإىل املوؤ�ّس�سات احلكومية والوزارات 
والـــ�ـــســـركـــات واملـــ�ـــســـارف يف الــقــطــاعــني 
احلــكــومــي واخلــا�ــص جنــدهــا هــي الأخـــرى 
ول  املنزل  من  العمل  اآلــيــات  اعتماد  بــداأت 
نن�َص اأن نذكر اخل�سائر الهائلة التي تكبدتها 
�سيما  ل  الأزمــة  هذه  ب�سبب  كثرية  �سركات 
اإىل  اأّدى  مــا  وال�سياحة،  ال�سفر  �ــســركــات 

خ�سائر كبرية يف قطاع ال�سياحة يف العراق.
مع بداية الوباء عمدت املوؤ�ّس�سات اإىل تقليل 
ــاد  ازدي ومــع  الن�سف،  اإىل  املوظفني  دوام 
ــوال حتـــّول  ــج ــت احلـــــالت وفـــر�ـــص حــظــر ال
ذلك  مــع  املــنــزل،  اإىل  كــامــل  ب�سكل  العمل 
ال�ستمرار  من  املوؤ�ّس�سات  جميع  تتمّكن  مل 
جاهزيتها  عـــدم  ب�سبب  ــن  ــالي اون بالعمل 
بهذا  املوظفني  ومعرفة  الأدوات  ناحية  من 

يعاين  اليوم  العراق  املجال. 
ميكنه  كان  حقيقية  اأزمة  من 
توّجه  هنالك  كان  لو  جتنُّبها 
عن  والدرا�سة  للعمل  حقيقي 
الوباء،  قبل  ما  زمــن  يف  بعد 
املوؤ�ّس�سات  اأّن  احلقيقة  ولكّن 
والــــــوزارات اأ�ــســبــحــت الــيــوم 
م�سطرة للعمل بهذه الطريقة 
اأو  اطــــالع  �ــســابــق  اأي  بــــدون 

معرفة.
اإّن الأ�ساتذة اجلامعيني واملوظفني والطالب 
التدريب  مــن  الكثري  اإىل  حتمًا  يحتاجون 
وتوفري الأدوات الالزمة للعمل والتعليم بهذه 
الطريقة، املهند�ص اأن�سر التميمي من مركز 
�ساركنا  ال�سراتيجية  للدرا�سات  النهرين 
نظرًا  يقول:  اإذ  املنزل  من  العمل  حول  راأيه 
توقفنا  البلد  به  ميّر  الــذي  احلــايل  للظرف 
عن الذهاب للعمل منذ بداية احلظر وانتقل 
الــواقــع  اأر�ـــص  مــن  املوظفني  بــني  التوا�سل 
للتبليغ  الجــتــمــاعــي  الــتــوا�ــســل  مــواقــع  اإىل 
التي  الأعــمــال  ومتابعة  امل�ستجدات  بــاآخــر 

امل�ستوى  وعلى  املنزل،  من  متابعتها  ميكن 
ال�سخ�سي اعتقد اأّن هذه كانت فر�سة جيدة 
يف  التطورات  اآخــر  واأتــابــع  مهاراتي  لأطـــّور 
w - موقع كان  ولقد  اخت�سا�سي،   اال 

عن  ف�ساًل  جـــّدًا  مفيدًا   box meet
بالإ�سافة   IOS 27002 دورة  اجتيازي 
التعليمية  املواقع  وبع�ص  �سي�سكو  دورات  اإىل 
التي عر�ست دوراتها ب�سكل جماين لت�سجيع 
وا�ستغالل  املــنــزل  يف  الــبــقــاء  على  الــنــا�ــص 

الوقت لتطوير مهاراتهم.
ول بّد من العروج على جتربة �سبابية رائدة 
يف هذا املجال ا�سطلعت بها موؤ�ّس�سة تطوعية 

فيها  يعمل   ،ITطموح جملة  تدعى  �سغرية 
جمموعة من ال�سباب العراقيني من خمتلف 
اإذ  اونــاليــن،  ب�سكل  العراقية  املحافظات 
يعتمد  بينهم  امل�سافات  ولبعد  الفريق  اإّن 
ميديا  وال�سو�سيال  اللكرونية  املن�سات 
يقول  باملجلة،  ة  اخلا�سّ مهماته  اإجنــاز  يف 
يف  ميديا  ال�سو�سيال  م�سوؤول  حممد  غــزوان 
عمل  كــادر  اإىل  ان�سمامي  �سبب  اإّن  املجلة: 
الذي  بعد،  عن  العمل  هو   ITطموح جملة 
وّفر علينا كثريًا من الوقت واجلهد، ومل يقلل 
نقدمه،  الذي  املحتوى  من جودة  اأبــدًا  ذلك 
وهذا ينطبق على الأزمة التي ميّر بها العامل 

وا�ستمر  املجلة  عمل  بها  يــتــاأثــر  مل  والــتــي 
بها  النا�ص  وتزويد  الأخبار  مبتابعة  الفريق 
ب�سكل ح�سري، لأّننا اعتدنا على العمل بهذه 

الطريقة منذ البداية.
ميكننا  �سابقا  ذكــرنــاه  ما  على  وبالعتماد 
كالتعامالت  كــبــريًا  حتـــوًل  اأّن  ن�ستنتج  اأن 
اأن يحدث  اأي قطاع ل ميكن  اللكرونية يف 
البيئة  العمل يف هذه  واأّن  ليلة و�سحاها،  يف 
ــتــدريــب  الــعــمــل وال اإىل كــثــري مـــن  يــحــتــاج 
متكاملة  منظومة  لقيام  والتوجيه  والتثقيف 
التي  ال�سرورية  قادرة على توفري اخلدمات 

نحتاجها.

اإدارة امل�ؤ�ّش�شات "اأونالين"..

رفاه ح�شن

منذ مطلع �لعام �حلايل يعي�س �لعامل يف حالة من �لفو�ضى و�ل�ضلل �لتام يف 
�لقطاعات كافة ب�ضبب وباء covid-19 �أو ما ي�ضّمى بفايرو�س كورونا �لذي �جتاح 

�لعامل ب�ضكل خميف يف مدة ق�ضرية، �الأمر �لذي دفع كثريً� من �حلكومات �إىل 
فر�س حظر �لتجو�ل على �ملو�طنني مما �أّدى �إىل توقف تام يف عدد غري قليل من 

�ملوؤ�ّض�ضات و�ل�ضركات، �لتي فر�س بع�ضها على �ملوظفني وقبل بد�ية حظر �لتجو�ل 
�أن يعملو� من �ملنزل ملنع �لتجمعات و�حلفاظ على �ضالمتهم

حتديث اأم ا�شطرار؟
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قـــاد احلــكــم الــــدويل واثـــق حمــمــد خــالل 
املباريات  من  العديد  التحكيمية  م�سريته 
هذه  لكن  الآ�سيوي،  ال�سعيد  على  املهمة 
اأن  يتمّنى  كورونا  فايرو�ص  وب�سبب  الأيــام 
..عن  الــدوران  اإىل  الريا�سة  عجلة  تعود 
اأبحرنا  الأمور  وبع�ص  التحكيمية  م�سريته 

معه يف هذا احلوار:
التحكيم  مــهــمــة  ــارك  ــي اخــت �ــســبــب  ــا  م  *

ال�سعبة؟
اخرتها  فقد  �سعبة  مهمة  اإّنها  حقيقة  ـ 
العنا�سر  اأهم  من  فالتحكيم  ل�سعوبتها، 
يف كرة القدم واللعاب الريا�سية الأخرى.

* اأين ت�سع نف�سك بني نخبة احلكام؟
بل  نف�سي،  اأقــيــم  اأن  ا�ستطيع  ل  ـــا  اأن  -
ال�سحافة  وكذلك  احلكام  لدائرة  القول 
ب�سراحة  الريا�سي،  واجلمهور  الريا�سية 
نحن �سعداء جّدًا عندما نرى تفاعاًل من 

الريا�سية  وال�سحافة  العـــالم  و�سائل 
اأو  الإيــجــابــيــة  احلـــالت  يف  �ــســواء  معنا، 

ال�سلبية ون�ستفيد من مالحظاتها .
الــعــديــد من  املــا�ــســي  املــو�ــســم  * ظهر يف 
ولكّنهم  رائعة  مب�ستويات  ال�سباب  احلّكام 

تراجعوا قليال ما �سبب ذلك؟
ــــادوا الــكــثــري من  - احلــكــام الــ�ــســبــاب ق
منها  النخبة،  دوري  يف  املهمة  املباريات 
املباريات اجلماهريية الكبرية، لكّن اخللل 
التي  الأندية  اإدارات  قبل  من  بال�سغوط 
جلنة  لكن  دولــيــني،  حّكاما  دائــمــا  تطلب 
وقامت  لهم  تن�سع  اأو  ت�سمع  مل  احلــّكــام 
الذين  ال�سباب  للحّكام  الواجبات  باإعطاء 
تفوقوا واأجادوا يف واجباتهم ب�سكل كبري، 
اأّما عن �سبب تراجع م�ستوى البع�ص منهم 
احلّكام  اأغلب  اأن  فاعتقد  تقول؛  ما  وفق 
ال�سباب يقّدمون م�ستويات م�سجعة ول اأرى 

تراجعا يف م�ستوياتهم التحكيمية.
اإ�سهار  يف  حكم  اأ�سرع  اأّنــك  �سحيح  *هل 

الكارت بوجه الالعب؟
كل  بوجه  امللونة  البطاقات  اأ�سهر  ــا  اأن  -
قّلة  اأو  كــرة  توجد  ول  ي�ستحقها،  لعــب 
كانت  ما  اذا  للحالة  بل  املو�سوع،  هذا  يف 
يكون  احلكم  فــاإن  تعرفون  وكما  ت�ستحق. 
ال�ساحة  �سيد  يكون  عندما  جــّدا  �سعيدا 
ويّتخذ القرارات ال�سحيحة، واذا ما غ�ص 
ت�ستوجب  التي  احلــالت  بع�ص  يف  النظر 
اإىل ما  املباراة تذهب  فاإن  الكارت  اإ�سهار 

ل يحمد عقباه.
* براأيك ما موا�سفات احلكم اجليد؟

بــالــعــدالــة  ــم  ــك احل يــتــحــّلــى  اأن  يــجــب   -
العالية  الــبــدنــيــة  والــلــيــاقــة  والــ�ــســجــاعــة 
اللعبة  قــانــون  ملــواد  ال�سحيح  والتف�سري 
ــك اإجــــادة الــلــغــة النــكــلــيــزيــة التي  وكــذل

اأ�سا�سية يف تر�سيح  اأ�سبحت الآن �سرورة 
احلكم.

* اأ�سباب تهمي�ص احلكم العراقي اآ�سيويَا؟
يف  بنا  اأنيطت  فقد  خارجيا  نهم�ص  مل   -
ال�سنوات القليلة املا�سية مهام عدة، ولكن 
العراقيون  فاحلكام  نتمّنى،  كما  لي�ص 
اليهم  واإ�سندت  خارجيا  جدارتهم  اأثبتوا 
ــد تــلــو الآخــــر يف املــدة  ــواح الــواجــبــات ال

الأخرية والقادم اأف�سل.
من  ــنــهــا  وحتــ�ــسّ نف�سك  ــطــّور  ت كــيــف    *

الأخطاء؟
خالل  مــن  نف�سي  اأطــــّور  اأن  ا�ستطيع   -
متابعة  وكذلك  والبدين  الذهني  الإعــداد 
اإىل  اأي�سًا  وا�ستمع  التحكيمية  الــرامــج 

هذا  يف  والقيمني  احلّكام  جلنة  ن�سائح 
اجلانب من اأجل الظهور مبظهر لئق.

* براأيك ملاذا تعر�ص الفرق على قرارات 
احلّكام؟ 

ــات نــاجتــة عــن عــدم  - كـــرة العــرا�ــس
اأّن  تــ�ــســّور  وم�ستجداته،  الــقــانــون  فهم 
غري  واجلمهور  والالعبني  املدربني  اأكــر 
يف  كبرية  م�سكلة  وهــذه  للقانون  مدركني 

مالعبنا املحلية.
حياتك  على  كــورونــا  فايرو�ص  تاأثري  *مــا 

الريا�سية؟
الريا�سية  احلياة  كورونا  فايرو�ص  قلب  ـ 
راأ�سا على عقب، فقد غرّي كل �سيء، واأثر 
عجلة  واوقــف  العامل  كل  يف  الريا�سة  يف 

توقفت  وبالتايل  احلياة، 
الدوريات يف جميع اأنحاء 
ال�سحة  واأمـــــام  الــعــامل 
الأمـــر كنت  بــدايــة  �ــســيء، يف  كــل  يتوقف 
اأجري التمارين الريا�سية للمحافظة على 
يف  منا�سبًا  وزين  واإبــقــاء  البدنية  لياقتي 
البيت وبعدها تدّربت يف �ساحة قريبة من 
بيتي وقبل اأيام عدت امترن يف امللعب الأم 
لنادي الديوانية، القريب من حمل �سكني.

*هل �سينطلق الدوري قريبا؟
الق�ساء  مت  اذا  ال  الـــدوري  ينطلق  ل  ـ 
بــالــكــامــل عــلــى فــايــرو�ــص كـــورونـــا، لأن 
ب�سبب  ممنوع  املحافظات  بــني  التنقل 
الب�سرية  التجمعات  وكــذلــك  احلــظــر 
تزول  اأن  قريبا  نتمنى  لذلك  ممنوعة، 
الأمة وتعود احلياة  الغمة عن هذه  هذه 

اإىل طبيعتها.

من �حلّكام �لعر�قيني �ملميزين قاد �لعديد من �ملباريات �ملحلية �ملهمة، وتاألق ب�ضكل 
الفت للنظر يف قيادته للمباريات �خلارجية، و�ثق حممد هو مكّمل مل�ضرية جيل 

�حلكام �لعمالقة �أمثال عالء عبد �لقادر وحازم ح�ضني وفالح عبد و�ضاكر حممود 
و�لق�ضاب وجنم عبود و�آخرين تاألقو� يف �ضوح �ملالعب �لد�خلية و�خلارجية، من 

مالعب �لديو�نية كانت �نطالقته نحو عامل �لتاألق و�الإبد�ع، 

بغداد/اأحمد رحيم نعمة 

لن ينطلق الدوري العراقي اإل بعد 
الق�شاء على فايرو�س ك�رونا

احلــــكــــم الـــــــدويل

واثق حممد
ملجلة ال�شبكة:

ك�رونا قلب احلياة الريا�شية راأ�شا على 
عقب، فقد غرّي كل �شيء،
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واحدة مع جلنة التطبيع!
�شخ�شيات اأكادميية

يف  حتــدث  قــد  الــتــي  وامل�ساكل  املنغ�سات  عــن 
ــكــرة حتــّدث  ال املــوؤقــتــة لحتـــاد  الهيئة  طــريــق 
اأجد  قائال:  الطائي  كاظم  الريا�سي  ال�سحفي 
ال�سحيح  بالطريق  ت�سري  املوؤقتة  الهيئة  اأن  
لها  م�سهود  اأكادميية  �سخ�سيات  ت�سم  وهــي 
بالتمّيز واأمامها ن�سف عام لإمتام مهامها واأول 
خطوات  لو�سع  علمية  جلــان  اختيار  قراراتها 
وو�سع  العامة  الهيئة  تو�سيف  من  املقبل  امل�سار 
من  بالكثري  النظر  ـــادة  واإع الداخلي  النظام 
وتخرج  امل�ستقبل  لتواكب  املا�سية  الإجـــراءات 
بح�سيلة منا�سبة يف النتخابات الالحقة ح�سب 
اإ�سراف الفيفا، كما اأن توىل الزميل يو�سف فعل 
امل�ستديرة  لعمل  املواكب  الإدارة العالمية وهو 
لإن�ساف  دقيقا  نراه  اأمورها  ببواطن  والعارف 
اأهل املهنة بعد جفاء مع ال�سلطة الرابعة اأكدته 
بطولة خليجي 2٤ وغرب اآ�سيا الأخرية يف اأربيل 
بالقوانني  املعنيني  من  جلنة  وت�سكيل  وكربالء، 
العطواين  اأكرم  ال�سيخ  الدكتور  مثل  الريا�سية 
ل  ــواحــدة  ال فاليد  واآخــريــن،  املالكي  و�سالح 
والعالم  الوزارة  فاإن دعم  لذلك  ت�سفق حتما 
واجلهات املعنية �سي�سمن املزيد من الإ�سافات 

النوعية ويعيد الثقة باللعبة وريا�ستنا عمومًا .
العدالة يف اختيار الأع�شاء

العتابي  عــادل  الريا�سي  لل�سحفي  كان  بينما 
من  �سنوات  بعد  فيه:  قال  املو�سوع  ب�ساأن  راأٌي 
ال�سراع الكروي، ر�ست �سفينة الحتاد العراقي 
املركزي لكرة القدم، على �ساطئ اللجنة املوؤقتة 
لإدارة �سوؤون الحتاد بقرار من الحتاد الدويل 
ال�سيوي،  الحتــاد  من  ومب�ساندة  القدم،  لكرة 
املوؤقتة  الهيئة  واأعــ�ــســاء  رئي�ص  ت�سمية  وبــعــد 
)التطبيعية( فاإن امل�ستقبل يلقي بكل ال�سلبيات 
تعمل  اأن  يجب  التي  الهيئة  تلك  اأمــام  الكروية 
اأو مداعبة م�ساعر هذا  اأو وجل  من دون خوف 
الطرف اأو ذاك، بل يجب اأن يكون عملها نزيها، 
نظيفا، اأمينا ليكون الناجت يف �سالح كرة القدم 
العراقية ويعمل على النهو�ص بها جمددا، لبناء 
وال�سري  العلمية  مــن  ب�سيء  تت�سف  قــدم  كــرة 
نت  ينتظر  مــا  اأول  واأّن  ال�سحيح.  بالطريق 

بتاريخ  تليق  عامة  هيئة  ت�سكيل  هو  التطبيعيني 
يكون عددها مقبول من  واأن  العراق،  الكرة يف 
الكفاءات  من  اأع�سائها  واختيار  الكرية،  قبل 
واملبداأ،  الراأي  اأ�سحاب  ومن  املعروفة  العراقية 
من  اأع�سائها  اختيار  يف  العدالة  تتحقق  واأن 
باإجنازاتها وتاريخها  املعروفة  العراقية  الندية 
الكروي امل�سرف، والعمل على اإقرار كل ما ينفع 
الكرة العراقية، وعدم التخلي عن كل العاملني 
التمثيل يف  واإعــطــاوؤهــم حــق  الــكــرة  يف جمــال 
لأنها  ومقبولة،  معقولة  وبن�سب  العامة  الهيئة 
احلديث  الكرة  تاريخ  يف  الوىل  اللبنة  �ستكون 
الأوىل  اخلطوة  منذ  �سحيحا  البناء  كان  واذا 

فاإن ذلك البناء �سي�ستمر لعقود.
ل بّد من ت��شيع الهيئة العامة

 ال�سحفي الريا�سي ح�سن �ساحب قال: يبدو اأن 
الوجوه فقط هي من تغرّيت بدليل منذ ا�ستالم 
يف  التخبطات  بداأت  عملها  ملهام  املوؤقتة  الهيئة 
متت  من  وهناك  واملن�سوبية،  املح�سوبية  ظل 
�سيما  ل  املوؤقتة  الهيئة  قبل  مكافاأته مقدما من 
الذين كانوا �سد �سيا�سة الحتاد ال�سابق، وهنا 
اأن  وهــي  جـــّدًا  مهمة  نقطة  اإىل  اأ�ــســري  اأن  اأود 
وهو  بنيان  باياد  جاءت  والعالقات  الو�ساطات 
كما يعلم الو�سط الكروي ج�سد غريب يف تاريخ 
الكرة العراقية بدليل اأن اخلبري الكروي الدكتور 
�سامل كامل كان قد اأوكل له من�سب النائب وهو 
وال�ستغراب  بالده�سة  ي�ساب  املتابع  يجعل  ما 
الحتــاد  جلنة  قبل  مــن  املنا�سب  تــوزيــع  اإزاء 
الدويل .. م�سوؤولية املوؤقتة غاية يف ال�سعوبة ل 
�سيما اأن اأجواء العالقات هي من تلوح يف اللجان 
العاملة يف احتاد املوؤقتة الذي عك�ص �سورة غري 
لــدى الأو�ـــســـاط العــالمــيــة بطريقة  اإيــجــابــيــة 
املع�سلة   .. املــطــروحــة  الق�سايا  مــع  التعامل 
عدد  تو�سيع  هي  املوؤقتة  تواجهها  التي  الكبرية 
اأع�ساء الهيئة العامة واذا ما متّكنت من حتقيق 
ذلك اأظن اأن حظوظ الذين قّدموا ا�ستقالتهم 
�سئيلة يف النتخابات املقبلة، لذلك يفر�ص من 
عدد  تو�سيع  يف  كبرية  ثــورة  حتــدث  اأن  املوؤقتة 
اأع�ساء الهيئة العامة من اأجل اإحداث توازنات 
الحتــاد  يــوؤيــدون  الــذيــن  بــني  ومقبولة  معقولة 

ال�سابق والطاحمني بالتغيري.

�أمور كثرية حدثت للكرة �لعر�قية خفي �حلقبة �ملا�ضية؛ �أولها �لتغيري 
�جلذري باال�ضتقالة �جلماعية لرئي�س �الحتاد �لكروي و�ع�ضائه، 

بعد �أن متّكن �لكابنت عدنان درجال من ك�ضب �لق�ضية ل�ضاحله؛ ليعنّي 
�الحتاد �لدويل �لهيئة �ملوؤقتة �لتي تدير عمل �الحتاد برئا�ضة �ل�ضيد 

�ياد بنيان حلني �النتخابات �ملقبلة؛ �إال �أن �لكتيبة �لقدمية لالحتاد 
�أ�ضبحت يف و�ضع "�ملرتب�س"،

الهيئة امل�ؤقتة لحتاد الكرة 
تبحث عن �شبٍل للتغيري

يف ظل اأج�اء م�شح�نة

الحتــاد  مع  العامة  الهيئة  ن�سف  اأن  �سيما  ل   
امل�ستقيل! ورمبا يعود اأغلب الأع�ساء القدامى يف 
جعلت  الأمور  هذه  املقبلة؛  الكروية  النتخابات 
الهيئة املوؤقتة جتري تغيريات يف جلان الحتاد، 
اإّن  اأم  املوؤقتة يف م�سروعها  الهيئة  �ستنجح  فهل 

الكتيبة القدمية لها كلمة الف�سل؟.. 
بداية تبدو متعرجة

عدد اأع�ساء جلنة التطبيع املوؤقتة )خم�سة( وقد 
الأ�سا�سي  بالنظام  النظر  لإعــادة  جلنة  لْت  �ُسكِّ
جلنة  رئي�ص  بعناوين  اأ�سخا�ص  جمموعة  مــن 
الرئي�ص  ومــقــّرر،  واأع�ساء  جلنة  رئي�ص  ونائب 
ونائب الرئي�ص وع�سو يف تلك اللجنة هم اأع�ساء 
يف جلنة التطبيع املوؤقتة الذين عددهم خم�سة، 
بالنظام  النظر  اإعـــادة  جلنة  احلــالــة  هــذه  يف 
جلنًة  اأع�ساء  ن�سف  من  اأكــر  ت�سم  ال�سا�سي 
اإعادة  جلنة  �سرفع  مِلَْن  ...اإذا  املوؤقتة  التطبيع 
بالتاأكيد  تو�سياتها؟  ال�سا�سي  بالنظام  النظر 
�ست�سدر  التي  املوؤقتة  التطبيع  للجنة  �سرفعها 
قرارها باملوافقة من عدمها، فهل يجوز اأن تكون 
اإعادة النظر بالنظام من�سهرة يف بوتقة  جلنة 

بغداد /اأحمد رحيم نعمة
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ال�سيفية  اإجــازاتــهــم  اأخــذ  اإىل  الــالعــبــون 
ونبداأ  ننهي مو�سم 2020-201٩  الآن. وقد 
دون  فـــوري  ب�سكل   2021-2020 مــو�ــســم 
الو�سع  الإطــالق. ويتطلب هذا  اإجــازة على 
برامج  حت�سري  البدنية  اللياقة  مدربي  من 
اأ�سبوعية ومتارين فردية و�سرحها لالعبني 
الفيديو.  بتقنية  والتوا�سل  الإنــرنــت  عر 
بيتي�ص  ريــال  لنادي  الطبي  املدير  ويو�سح 
اأعطينا  األفاريز:  مانويل  خو�سيه  الإ�سباين 
الالزمة،  الإر�سادات  لعبينا  من  لعب  كل 

حتى الغذائية والطبية.
اإذا مل  اأنه  "يدرك الالعبون  األفاريز:  وقال 
يقوموا بعملهم، �سيجدون اأنف�سهم يف و�سع 
عندما  زمالئهم  مع  باملقارنة  مـــوؤاٍت  غري 
الالعبني  اأمام  ولي�ص  التمارين".  يعاودون 
اإذ  اأّي عذر لالمتناع عن مزاولة التمارين، 
اإن منازل معظمهم ت�سم �سالت خم�س�سة 
عمدت  متوافرة،  تكن  مل  حــال  ويف  لذلك. 
هذه  يف  لهم  توفريها  اإىل  اأنــديــة  اإدارات 
مر�سيليا  ـــادي  ن رئــيــ�ــص  ويــو�ــســح  الــفــرة. 
ــرود،  اإي هــرني  جــاك  الفرن�سي 
البدنية  اللياقة  اأن 
ــــني  ــــب ــــالع ل
قيقة  د

يومية  �سيانة  تتطّلب  ومــتــطــورة  ومــعــّقــدة 
تقريبًا.

ح�ض�س تدريبية �فرت��ضية
ميونيخ  بايرن  ومنها  الأندية،  بع�ص  عمدت 
الأخــرية،  ال�سبعة  املوا�سم  يف  اأملانيا  بطل 
اإقامة ح�س�ص تدريبية افرا�سية عر  اإىل 
عر  الالعبني  كل  فيها  ي�سارك  الإنــرنــت، 
من  ليون  نــادي  طلب  فرن�سا،  ويف  الفيديو. 
اآذار/مــار�ــص،   2٤ حتى  ال�سراحة  لعبيه 
اىل  الإ�ــســبــاين  مــدريــد  اأتلتيكو  جلــاأ  بينما 
اإجراء تدريب تكتيكي من خالل اجتماعات 
للبقاء  واملدربني  الالعبني  الفيديو بني  عر 

يف جو اللعبة.
�سارمًا  الإ�سبانية  العا�سمة  ــادي  ن ويــبــدو 
بغالبية  واأ�سوة  اأي�سًا.  الغذائي  النظام  يف 
الأنــــديــــة، يــ�ــســّلــم لعــبــيــه وجـــبـــات مــعــدة 
اخلــيــارات.  بع�ص  منحهم  مــع  خ�سي�سًا، 
يف  والع�ساء  الــغــداء  الالعبني  كل  ويتناول 
لي�ص  الذاتي  الن�سباط  لكن  عينه.  الوقت 

�سهاًل على اجلميع.
وكيل  بــرانــت،  غــونــاثــان  الإنكليزي  ويــقــول 
ريــال مدريد  بايل لعــب  غــاريــث  الــويــلــزي 
اأف�سل  الالعبني  بع�ص  "بالطبع  ال�سباين: 
من غريهم يف التعامل مع امل�ساألة. الالعبون 
بالإحباط  ي�سعرون  وحاليًا  اأي�سًا  ب�سر  هم 

ال�سديد".
الو�سع  على  حتكم  ال�سخ�سية  الــظــروف 
لالعبني  يوّفر  قد  املنزيل  فالعزل  الراهن. 
عائالتهم،  مع  اأطــول  وقــت  مت�سية  فر�سة 
اأمرًا  اأخرى، قد يجعل ذلك  لكن يف حالت 

بعيد املنال.
العبون ُحرمو� من �لذهاب 

لديارهم
روميلو  البلجيكي  ُحرم  املثال،  �سبيل  وعلى 
ــة  ــطــايل مــن روؤي اإنـــر الإي لــوكــاكــو مهاجم 
ال�سكري،  مر�ص  من  تعاين  كونها  والــدتــه 
"كوفيد -1٩" ميثل خطورة اأكر  نظرًا لأن 
الذين يعانون من  على امل�سنني والأ�سخا�ص 
اأما ال�سربي لوكا يوفيت�ص  اأمرا�ص مزمنة. 
لعب ريال مدريد، فخرق قوانني العزل بعد 
عودته اإىل بالده، و�سوهد وهو يحتفل ويتنزه 

مع �سديقته.
"بع�ص  برايتون:  لعب  مــوراي  غلني  ويعّلق 
ُحـــرمـــوا مــن فر�سة  ـــب  الأجـــان الــالعــبــني 
جدًا  �سعب  اأمر  اإنه  ديارهم.  اإىل  الذهاب 
 36 البالغ  الالعب  ويبدي  لهم".   بالن�سبة 
م�سريته،  نهاية  م�سارف  على  وبــات  عامًا، 
اأن  ال�سائع حاليًا، موؤكدا  الوقت  اأ�سفه على 
اللعب  على  اإ�سرارًا  "اأكر  جعله  به  مير  ما 

لأطول فرة ممكنة".

ميــ�ــســي الأملــــــاين �ــســامــي خــ�ــســرية لعــب 
العزف  تعلم  يف  وقته  الإيــطــايل  يوفنتو�ص 
روبن  مواطنه  يراجع  بينما  البيانو،  على 
لمتحانات  الدرو�ص  اأتالنتا  لعب  غوزن�ص 
علم النف�ص، كما تتناف�ص الأندية الإ�سبانية 
نتيجة  هذا  كل  اإلكرونية.   األعاب  دورة  يف 
كــورونــا  ــص  فــريو� ب�سبب  الــ�ــســحــي  ــزل  ــع ال
امل�ستجد الذي فر�ص اآثاره على حياة لعبي 
على  بتداعيات  يــهــّدد  وبـــات  الــقــدم،  كــرة 

ال�سعيدين البدين والذهني.
يف  الطبي  املدير  اأورهــان،  اميانويل  ويقول 

الحتاد الفرن�سي لكرة القدم: على اجلميع 
ما  التمارين  ل�ستئناف  جاهزين  يكونوا  اأن 

اإن تاأذن ال�سلطات ال�سحية بذلك.
ال�ستفهام  عالمة  يبدو  املــوعــد  هــذا  لكن 
بحياة  اأودى  الذي  الفريو�ص  اإن  اإذ  الأكــر، 
جّمد  العامل،  يف  �سخ�ص  األف   1٥ من  اأكر 
معروفة،  غري  لآجال  الريا�سية  الن�ساطات 
ودفع لفر�ص قيود وا�سعة على حركة التنقل 
وال�سفر، منها اإجراءات عزل منزيل والمر 

يطال نحو مليار �سخ�ص حول العامل.
ق�ضاء �الإجازة �ل�ضيفية 

عدم  فاإن  القدم،  كرة  لعبي  اإىل  وبالن�سبة 
معرفة موعد العودة اإىل امل�ستطيل الأخ�سر 
تعود  فقد  تــاأهــب،  حالة  يف  دائــمــًا  ي�سعهم 
اأ�سابيع،  بعد  الــدوران  اإىل  الدوريات  عجلة 
�سيما  ل  جــاهــزة،  تكون  اأن  الأنــديــة  وعلى 
اإىل  تعليقه،  قبل  و�سل  الكروي  املو�سم  اأن 

مراحل قريبة من خط النهاية.
ــتــون  ويـــقـــول لعــــب نــــادي بــراي

مــوراي:  غلني  الإنكليزي 
ـــــاج  ـــــحـــــت قـــــــــــد ي

بعدما فر�س فريو�س كورونا �ضلاًل �ضبه كامل على �لريا�ضة �لعاملية، وجد �الآالف 
من العبي كرة �لقدم �أنف�ضهم يف �لعزل �لطوعي �أو �الإلز�مي، ما يتطلب منهم بذل 

جهد �إ�ضايف للحفاظ على لياقتهم �لبدنية وتوقدهم �لذهني.

ك�رونا يك�شف عن م�اهب 
اخرى لدى الالعبني

اإعداد/ جملة ال�شبكة
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ر�أي �لباحثني
على  �سلبيًا  الــفــريو�ــص  تف�سي  اأثــر  فبينما 
ال�سفر  حركة  و�سّل  والدرا�سة  النا�ص  عمل 
الهواء  تلوث  م�ستويات  �سهدت  العامل،  يف 
بع�ص  فــوق  احلـــراري  الحتبا�ص  وغـــازات 

املدن واملناطق انخفا�سًا كبريًا.
اأفاد باحثون يف نيويورك لـ "بي بي �سي" اأّن 
رئي�سًا  انخفا�سًا  اأظهرت  الأولية  نتائجهم 
اأوك�سيد  اأول  لــغــاز  باملئة   ٥0 بنحو  يــقــدر 
ال�سيارات  عادمات  من  املنبعث  الكاربون 
انخف�ست  كما  املا�سي،  العام  مع  مقارنة 
اأحد  وهو  الكاربون  اأوك�سيد  ثاين  انبعاثات 
ت�سخني  ت�ساهم يف  التي  امل�سرة  النبعاثات 

كوكب الأر�ص ب�سكل حاد.
العاملي  القت�سادي  الن�ساط  انخفا�ص  فمع 
من  لــيــ�ــص  فـــاإّنـــه  ـــاء،  ـــوب ال لتف�سي  نتيجة 
امل�ستغرب اأن تقل انبعاثات جمموعة متنوعة 

من الغازات املتعلقة بالطاقة والنقل.
مّت  التي  الأولــيــة  البيانات  اأ�ــســارت  حني  يف 
جمعها يف نيويورك موؤخرا اإىل اأّن تعليمات 
لها  كــان  ال�سروري  غري  ال�سفر  من  احلــّد 

تاأثرٌي اإيجابٌي كبرٌي على البيئة.
�لثلوث يف �ملدن �القت�ضادية

غيمة  اأن  ال�سناعية  الأقــمــار  �سور  بّينْت 
من  بالعديد  م�ستوياتها  انخف�ست  التلوث 
واململكة  وفرن�سا  كاإيطاليا  الأوروبية  الدول 

هي  ميالنو  مدينة  �سهدت  كما  املــتــحــدة، 
ثاين  مب�ستويات  ملمو�سا  انخفا�سا  الأخرى 
بعد  تدريجي  وب�سكل  النيروجني  اأوك�سيد 
دخول املدينة يف حجر �سحي �سل حركة كل 

القطاعات القت�سادية.
كما ن�سرت وكالة "نا�سا" الأمريكية مقاطع 
فيديو لتو�سيح مدى انخفا�ص التلوث البيئي 
بالعديد من املدن القت�سادية العاملية، فقد 
الفرن�سي  انفو"  بالنات.  "نوتر  موقع  نقل 
لنخفا�ص  �ـــســـورًا  بالبيئة  ــ�ــص  املــتــخــ�ــسّ
املدن  تغزو معظم  كانت  التي  التلوث  غيمة 
النخفا�ص  هــذا  املوقع  وربــط  الفرن�سية، 

ب�سيا�سة الإغالق التام. 

كان ل�ضيا�ضة حظر �لتجو�ل و�حلجر �ل�ضحي �لتي تبعتها جميع بلد�ن 
�لعامل لكبح �نت�ضار فريو�س كورونا، �لذي �أثار رعبًا عامليًا وح�ضد �أرو�ح 

ما يزيد على 120 �ألف فرد، و�أ�ضاب ما يفوق �ملليوين �ضخ�س عرب 
�لعامل، مع توجيهه �ضربة مبا�ضرة لالقت�ضاد �لعاملي.. كان لها من جهة 

�أخرى �أثر �إيجابي على �حلياة �الإن�ضانية.

اإيجابيات ك�رونا على البيئة يف العامل

BBC /مات مكجراث، عن
ترجمة: اآلء فائق

Afp:ال�ش�ر

انخفا�س معدلت التل�ث 
والنبعاثات مع تف�شي ال�باء
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كورونا و�الحتبا�س �حلر�ري
ـــــدول الأخــــــرى الــتــي �ــســهــدت  مـــن بـــني ال
الوليات  هي  التلوث  مب�ستويات  انخفا�سا 
وحدها  نيويورك  ففي  الأمريكية،  املتحدة 
باملئة   ٥0 بنحو  التلوث  م�ستويات  تراجعت 
املا�سي،  العام  من  الفرة  بنف�ص  مقارنة 
ــرجــع ذلـــك اأ�ــســا�ــســًا لنــخــفــا�ــص حركة  وي
ب�سعة  مــدى  على  وال�ساحنات  ال�سيارات 
املا�سية.  الأخـــرية  الأ�ــســابــيــع  ـــام خــالل  اأي
حركة  م�ستويات  تنخف�ص  اأن  املقدر  ومــن 
 3٥ اإىل  وحدها  نيويورك  مدينة  يف  املــرور 
بّينْت  كما  املا�سي.  بالعام  مقارنة  باملئة 
كولومبيا  الباحثني يف جامعة  جمموعة من 
ــغــازات  ال بــانــبــعــاثــات  مفاجئا  انخفا�سا 
مع  تزامنا  احلـــراري  لالحتبا�ص  بة  امل�سبِّ
وال�سركات  النقل  و�سبكات  امل�سانع  اإغالق 
الكاربون  اوك�سيد  ثــاين  غــاز  �سهد  .فــقــد 
فوق  باملئة   10-٥ بن�سبة  يقّدر  انخفا�سًا 
غاز  يف  قــويــًا  وانخفا�سًا  نيويورك  مدينة 

امليثان واأول اأوك�سيد الكربون كذلك.  
من  كــومــان،  رواي�سني  الروفي�سور  ي�سري 
ـــذي اأجــــرى اأعــمــال  جــامــعــة كــولــومــبــيــا، ال
نيويورك:  العا�سمة  يف  اجلــويــة  املــراقــبــة 
يف  الكاربون  اأوك�سيد  اأول  ــام  اأرق "كانت 
العام  يف  ا�ستثنائي  ب�سكل  عالية  نيويورك 
مبينًا  احلــالــيــة،  ال�سنة  ون�سف  املــا�ــســي 
مقارنة  اأنظف  كان  املا�سي  اآذار  �سهر  اأن 

بال�سنة املا�سية".
 �أخطر �لغاز�ت يف �ل�ضني 

و�إيطاليا
لكن على الرغم من وجود عدد من املحاذير 
الآثار  تعك�ص  اأّنها  غري  النتائج،  هذه  ب�ساأن 
البيئية املرتبطة بتف�سي الفريو�ص يف كل من 
موجز  اأ�سار حتليل  واإيطاليا. حيث  ال�سني 
اأجـــري عــن املــنــاخ،  قــام بــه موقع كاربون 
بريف اإىل حدوث انخفا�ص بن�سبة 2٥ باملئة 
يف ا�ستخدام الطاقة والنبعاثات يف ال�سني 
املا�سية.  الأخــــرية  الأ�ــســابــيــع  مـــدى  عــلــى 
اأن  املحتمل  من  هــذا  اأّن  اخلــراء  ويعتقد 

يوؤدي لنخفا�ص اإجمايل بن�سبة واحد باملئة 
تقريبًا يف انبعاثات الكاربون يف ال�سني هذا 

العام.
ــني و�ــســمــال  ــ�ــس كــمــا �ــســّجــلــت كـــل مـــن ال
اأوك�سيد  ثاين  يف  كبريًا  انخفا�سًا  اإيطاليا 
النيروجني، الذي يرتبط بانخفا�ص حركة 
يعّد  حيث  ال�سناعي،  والن�ساط  ال�سيارات 
ي�سهم  كما  للهواء  خطريًا  ملّوثًا  الغاز  هذا 
درجة حرارة  ارتفاع  مبا�سر يف  ب�سكل غري 

كوكب الأر�ص.
�نعد�م �النبعاثات 

وتعطيل عمل  الــطــريان  حــركــة  تــوقــف  مــع 
من  منازلهم،  يف  وبقائهم  الأفــراد  ماليني 
النبعاثات  من  جمموعة  تتبع  اأن  املــرّجــح 
الــعــديــد من  الــهــبــوطــي عــر  املــ�ــســار  نف�ص 

البلدان.
من  يعملون  الذين  الأ�سخا�ص  اأّن  حني  يف 
املنزل من املرجح اأن يزيدوا من ا�ستخدام 

التدفئة املنزلية والكهرباء، لكن من املرجح 
يف  الــعــام  والــتــبــاطــوؤ  التنقل  كبح  يــوؤثــر  اأن 
الأنظمة القت�سادية على النبعاثات ب�سكل 

كلي.
يقول الروفي�سور كومان: "اأتوقع اأن نح�سل 
على اأقل زيادة يف الفرة ما بني بداية اإىل 
ثاين  ن�سبة  و�ــســول  مبينًا  ـــار،  اأي منت�سف 
الكرة  ن�سف  يف  ذروتها  الكاربون  اأوك�سيد 
قبل  حتى  اأو   ،200٩ العام  منذ  ال�سمايل 

ذلك بقليل".
اآخــرون، ممن يعملون  الراأي  وقد رّدد هذا 
يف هذا املجال، الذين يعتقدون اأن الإغالق 
�سيوؤثر على م�ستويات ثاين اأوك�سيد الكاربون 

طوال هذا العام.
من  كــويــري  لــو  كــوريــن  الرفي�سور  وقــالــت 
على  ذلك  "�سيعتمد  اأجنليا:  اإي�ست  جامعة 
مدة ا�ستمرار الوباء، ومدى انت�ساره وتاأثريه 
يف  �سيما  ل  القت�ساد،  يف  التباطوؤ  على  

الأرجح  على  اأعتقد  لكن  املتحدة.  الوليات 
اأّننا �سرنى انخفا�سًا يف النبعاثات العاملية 
هذا العام، ل �سيما اذا ا�ستمر الوباء ثالثة 
اأو اأربعة اأ�سهر اأخرى، فمن املوؤكد اأّننا ميكن 
اأن نرى بع�ص النخفا�ص بن�سب النبعاثات 

ال�سارة".
كيفية �حلّد من �النبعاثات؟

يف  كــبــري  فـــرق  يح�سل  اأن  املــحــتــمــل  مــن 
الهواء،  وتلوث  الكاربون  انبعاثات  حجم 
باإعادة  قرارًا  �ستتخذ  العامل  لكن حكومات 
حــّدة  تــخــّف  حــاملــا  اقت�ساداتها،  تن�سيط 

الوباء.
وحتديدا   ،200٩  -  2008 لعامي  بالعودة 
العامل  �سهد  العاملي،  املــايل  النهيار  بعد 
خم�سة  بن�سبة  الكاربون  بانبعاثات  ارتفاعا 
باملئة نتيجة لرتفاع الإنفاق التحفيزي الذي 

عّزز من ا�ستخدام الوقود الحفوري.
ــة، �ــســتــتــاح الــفــر�ــســة  يف الأ�ـــســـهـــر املــقــبــل

فباإمكان  النتيجة،  هذه  لتغيري  للحكومات 
احلكومات الإ�سرار مثال، على اأّن اأي خطة 
مرتبطة  �ستكون  الطريان  ل�سركات  اإنقاذ 
انبعاثات  على  �سرامة  اأكــر  بتخفي�سات 

الطريان.
حتذير�ت علماء �لبيئة

ما  اإىل  الأو�ساع  عودة  من  العلماء  يتخّوف 
كانت عليه قبل ظهور الفريو�ص، ما قد يوؤدي 
مما  اأعلى  مل�ستويات  التلوث  ن�سب  لرتفاع 
ال�سعي  ب�سبب  وذلــك  قبل،  من  عليه  كانت 
ب�سبب  تراكمت  الــتــي  اخل�سائر  لتعوي�ص 

الإغالق.
على  "يتعنّي  كــريي:  لو  الروفي�سور  يقول 
كيفية  ب�ساأن  احلذر  توخي  الآن  احلكومات 
اإعادة تن�سيط اقت�ساداتها، مع مراعاة عدم 
حب�ص الوقود الحفوري مرة اأخرى، وعليهم 
الركيز على الأمور التي من �ساأنها خف�ص 
النبعاثات ال�سارة، كتجديد املباين، وو�سع 

الكهربائية،  وال�سواحن  احلرارة  م�سخات 
فهذه لي�ست اأمورًا معقدة وميكن القيام بها 
اإىل  اهتمامهم  توجيه جل  بدل  الفور،  على 

انتظار احلوافز املالية فقط ".
ــه يف حال  اأّن البع�ص يف  يجادل  ذلــك،  ومع 
املرجح  لفرة طويلة، فمن  الوباء  ا�ستمرار 
منو  اأي  تــعــزيــز  عــلــى  حــافــز  اأي  يــركــز  اأن 
ال�سلبي  تاأثريه  عن  النظر  بغ�ص  اقت�سادي 

على البيئة.
�لطاقة �لنظيفة

مركز  من  بيرز  جلني  الروفي�سور  يقول 
اأن  "اأعتقد  الــدولــيــة:  املناخية  الــبــحــوث 
املناخ ميكن اأن يراجع م�ستقبال، ويف حالة 
كهذه، ل اأعتقد اأّن هناك الكثري من الآمال 

زة لتغليب الطاقة النظيفة". املحفِّ
اأولئك  �سي�ساعد  حافز  اأي  "اإن  وي�سيف: 
ــوظــائــف  الـــذيـــن يــعــانــون مـــن فـــقـــدان ال
الأخــرى.  اخلدمية  والوظائف  كال�سياحة 
الأزمــة  عن  متامًا  يختلف  هــذا  اأن  اأعتقد 
الأ�سياء  تكون  اأن  ميكن  العاملية.  املالية 
ممــار�ــســات  تــعــلُّــم  هــي  الــوحــيــدة  الف�سية 
جديدة كالعمل عن بعد، وال�سراء على مدى 
اأوطاأ  بنمو  ناجحة  �سناعات  �سنوات  ب�سع 
باأخذ  والرياح  ال�سم�سية  للطاقة  وال�سماح 
ذلك،  مع  الأر�ــص،  على  احلقيقية  مدياتها 
قد تكون هذه لي�ست اأكر من بطانات ف�سية 

�سغرية".
يــرى كــثــريون اأّن تــاأثــري وبــاء كــورونــا على 
الأزمة  كتاأثري  الأمد  طويل  يكون  لن  البيئة 
على  الطلب  انخف�ص  اإذ  ال�سابقة،  العاملية 
�سبيل املثال على املنتجات النفطية والفولذ 
ــن املـــعـــادن، لــكــّن خمــــزون هــذه  وغــــريه م
و�سرعان  م�سبوق،  غري  حــّدًا  بلغ  املنتجات 
انح�سار  بعد  �سرعته  الإنتاج  �سي�ستعيد  ما 

الوباء.
املادة بالإنكليزي عنوانها:
Coronavirus: Air pollu-
 tion and CO2 fall rapidly
as virus spreads
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هناك بع�ص الن�سائح التي يجب مراعاتها 
بـ)رم�سان  التمتع  اأجـــل  مــن  واتــبــاعــهــا 
�سحية  واأطباق  غذائية  ووجبات  �سحي( 
لياقة  )مدربة  الكرمي  عبد  �سبا  ذكرتها 
ال�سائم  تقول: غالبا ما يهمل  اإذ  بدنية( 
ميتنع  وقــد  الفجر  يف  )ال�سحور(  وجبة 
جدا  و�سرورية  مهمة  لكنها  البع�ص  عنها 
لأنها ت�ساعد يف حفظ ال�سوائل يف اجل�سم 
موعد  حتى  مهمة  غذائية  بعنا�سر  ومتده 

الإفطار.  
�الأطعمة �لغنية باالألياف

وتــ�ــســمــل احلـــبـــوب والــ�ــســوفــان والــتــمــر 
واخل�سراوات  امل�سلوقة  والبطاطا  والتني 
جدا  مهم  فهو  املــوز،  �سيما  ول  والفواكه، 
اأغــذيــة  وكلها  بالبوتا�سيوم،  غني  لأنـــه 
يف  الــهــ�ــســم  عملية  ت�سهيل  يف  تــ�ــســاعــد 

اجل�سم. 
�الأطعمة �لغنية بالربوتني

وت�سمل البي�ص واجلنب والزبادي واللحوم 
التي تعطي اجل�سم طاقة على مدار اليوم 
وطوال مدة ال�سوم. ومن ال�سروري تناول 
الفواكه  مــن  ح�س�ص   ٧ عــن  يقل  ل  مــا 
املمتازة  اخلفيفة  الوجبات  من  واخل�سار 
بــدائــل �سحية  والــرئــيــ�ــســة، وهـــي متــثــل 
يتناولها  التي  واملعجنات  احللويات  عن 
ــان املـــبـــارك،  الــ�ــســائــم يف �ــســهــر رمــ�ــس
�سيما  ول  كبرية،  بكميات  عنها  ونعو�ص 
تلك التي حتتوي على ن�سبة عالية من املاء 
على  ت�ساعد  التي  والبطيخ  اخلــيــار  مثل 

ال�سعور بالرتواء طول اليوم. 

التقليل من الأطعمة ال�سكرية امل�سّنعة
دائمًا ما يرغب ال�سائم بتناول احللويات 
امل�ستح�سن  ومن  )البقالوة(  وبالأخ�ص 
على  حتتوي  لأنها  بالتمر  عنها  التعوي�ص 
ويف�سل  بال�سحة،  م�سرة  عالية  دهــون 
عدم تناول الطعام دفعة واحدة والو�سول 
اإىل  يـــوؤدي  ــذي  ال الأمـــر  ال�سبع،  حــد  اإىل 

ال�سعور بالتخمة.
�حل�ضاء

املــاء  مــن  بقدح  يكون  اأن  يجب  الإفــطــار 
الـــدافـــئ وقــطــعــة واحــــدة مــن الــتــمــر ثم 
اأن تكون  احل�ساء )ال�سوربة( التي يراعى 
الإفــطــار  مــائــدة  على  الرئي�سة  الــوجــبــة 
والمتناع  املــبــارك،  رم�سان  �سهر  طــوال 
ــاول الأكــــالت الــتــي حتــتــوي على  ــن عــن ت
الزيوت الثقيلة والتعوي�ص عنها باخل�سار 

والكاربوهيدرات.. 
�ملاء

وقت  طــوال  رطــب  ج�سم  على  للمحافظة 
يراوح  مبقدار  املاء  �سرب  يجب  ال�سيام 
امل�سروبات  وجتنب  كــوبــًا،   12 اإىل   8 من 
التي حتتوي على الكافيني مثل الكوكاكول 
تت�سبب  بــذلــك  وهــي  للبول  ـــدّرة  م لأنــهــا 
اإىل  ــوؤدي  وت اأ�سرع  ب�سكل  املــاء  فقدان  يف 

اجلفاف وكذلك القهوة وال�ساي. 
كذلك المتناع عن تناول الأطعمة املقلية 
الــعــايل  وجتــنــب الــريــا�ــســة ذات اجلــهــد 
ونن�سح بالريا�سة قبل �ساعة من الإفطار 
مهمة  لأنها  الفطار  من  �ساعتني  بعد  او 

جدا للج�سم.

رم�شان �شحي
الإفطار وال�شح�ر

يختلف �ضهر رم�ضان �ملبارك عن بقية �ل�ضهور 
�الأخرى باأكالته �للذيذة و�ل�ضهية و�أطباقه 
�ملتنوعة. وعادة ما يت�ضابق �جلميع، وال �ضيما 
�ل�ضائمني لتناول �الأكالت و�الأطعمة غري 
�ل�ضحية دون مر�عاة للم�ضكالت �ل�ضحية 
و�لغذ�ئية �لتي قد حتدث لهم طو�ل �ل�ضهر 
�لف�ضيل. 

ثريا ج�اد
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عاطفيًا وج�ضديًا

 28 اأفــــالم   منتجة  وهــي  �سيمونز  هيلني 
اللواتي  الن�ساء  لندن، واحدة من  عاما من 
ال�سحي،  احلجر  وقت  يف  املخا�ص  جاءها 

بوري�ص  اإعالن  من  اأ�سبوع  بعد  قالت:  حيث 
جون�سون اإغالق البالد �سعرت بـاآلم الولدة 
يف اخلام�سة �سباحا، و�سلت اإىل امل�ست�سفى 
لب�سع  معها  وبقي  ت�سارلز  زوجي  مع  امللكي 
اأن ُيطلب منها املغادرة ب�سبب   �ساعات قبل 
�ساعات  ع�سر  من  اأكر  م�سي  وبعد  الوباء 
احلجر  قــيــود  ب�سبب  مبــفــردي  اأم�سيتها 
لقد  )ايــ�ــســال(..  ابــنــتــي  ـــدت  ول ال�سحي 
�سعرت حينها وكاأّنها ولدة على غرار فرة 

ال�ستينيات.
الأمـــور  اأ�ــســعــب  مــن  �سيمونز:  ــافــت  واأ�ــس
الــــــولدة مل تكن  ـــاء  ـــن اأث الــتــي واجــهــتــهــا 
بل  فح�سب  املخا�ص  واآلم  )النقبا�سات( 
ج�سديا  ال�سريك  وجــود  اإىل  احلــاجــة  هــي 
وعــاطــفــيــا، كــنــت مبــفــردي وتــ�ــســارلــز غري 
موجود، منحتني هذه التجربة ال�سعبة قوة 
...)لقد  قبل   من  اأعرفها  اأكــن  مل  داخلية 
عر  للن�ساء  جــديــدًا  احـــرامـــًا  اأعــطــتــنــي 

التاريخ(.

�لزيارة مقّيدة
الــفــريو�ــص  جــائــحــة  تف�سي  ا�ــســتــمــرار  مــع 
التاجي، تت�ساءل الن�ساء احلوامل يف جميع 
اأنحاء البالد عن كيفية تاأثريه عليهن، هذا 
ال�سحة  بوكر من )خدمة  ماريا  ما ذكرته 
الوطنية يف اجنلرا(: اإنه وقت قلق بالن�سبة 
يف  الــولدة  �ستكون  وكيف  احلوامل  للن�ساء 
الوقت احلايل وهل باإمكان الزوج البقاء مع 

زوجته؟ 
على  يــجــب  الر�سمية  لـــالإر�ـــســـادات  وفــقــا 
املراأة الريطانية األ تلد مبفردها والزيارة 
مقّيدة للم�ساعدة يف وقف انت�سار الفريو�ص 
ومن  متامًا  وا�سح  توجيهنا  لكن  التاجي،  
ل�سريك  حمــّدد  ا�ستثناء  اإجــراء  ال�سروري 
الولدة عندما تكون املراأة يف حالة املخا�ص.

امللكية  للكلية  التوجيهية  املــبــادئ  تن�ّص 
قادرين على  يكونون  الأزواج قد ل  اأن  على 
�سيما يف  ل  الولدة  اأثناء  زوجاتهم  مرافقة 
عند  لكن  املــخــا�ــص،  مــن  املبكرة  املــراحــل 

دخول املراأة مرحلة املخا�ص الن�سط؛ �سيتم 
نقلها اإىل غرفتها اخلا�سة و�سيكون �سريكها 
قادرًا على الن�سمام اليها ول ي�سمح للزوار 
درجة  وهناك  الــولدة  بعد  الدخول  اإطالقا 
هذه  تطبيق  كيفية  بــ�ــســاأن  الرتــبــاك  مــن 
ناعومي  ــك  ذل على  مــثــال  وخــري  الــقــواعــد 
من  �سركة  �ساحبة  �سنة،   2٩ اإدموند�سون، 
�سانت  م�ست�سفى  يف  طفاًل  اأجنبت  لندن، 
لزوجها  �ُسمح  ــد  وق بادينغتون  يف  مـــاري 
بالبقاء معها طوال فرة ولدتها القي�سرية 
 30 العمر  من  تبلغ  فنانة  بوتيلو،  واإمييلي 
اآمنًا  طفاًل  اأجنبت  مان�س�سر،  من  عامًا 
اإىل  يــكــون  اأن  ريت�سارد  ل�سريكها  و�سمح 

جانبها.

�لوالدة يف �لبيت
معظم  اأّن  مــوخــرا  اأجـــري  ا�ستطالع  وجــد 
وال�سبب  البيت  الولدة يف  يف�سلن  المهات 
اأن اأغلب اأدوار امل�ست�سفيات بن�سبة 20 باملئة 
اإغالق  ب�ساأن  �سائعات  وهناك  فارغة  تبدو 
اأكر  واأن  امل�ست�سفيات  يف  ــولدة  ال اأجنحة 
نتيجة  م�سغولت  غري  املــاأذونــات  القابالت 
العزلة الذاتية الناجمة عن فريو�ص كورونا 
لين�سي كوفنري، ٥٤ �سنة،  امل�ستجد وموت 
الأمــرية  م�ست�سفى  يف  وظيفتها  اأداء  عند 
مــاأذونــة  قابلة  اأول  اأول  وهــي  األــكــ�ــســنــدرا 
القلق  اأثار  الوباء، مما  ب�سبب  لقت حتفها 
الولدة يف  الن�ساء من عملية  واخلوف لدى 

امل�ست�سفى. 
 يحث اإدموند�سون جميع الن�ساء على جتاهل 
كما  �سيئا  لي�ص  فالأمر  ال�سائعات،  مطحنة 
يقول اجلميع  ول داعي للخوف من الولدة 
يف امل�ست�سفى وعلى المهات اأن  يركن كل 
على  النا�ص  ين�سرها  التي  املخيفة  الأ�سياء 
اإجنــاب  لكن  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
طفلك يف املنزل، بدون اإ�سراف طبي، ميكن 

اأن يوؤدي اإىل خطر وم�ساعفات اأكر. 
عملية �إجناب طفل د�ئمًا ما تزعج وتوّتر �الأع�ضاب لدى جميع �لن�ضاء يف �لظروف �العتيادية، لكّن �الآن 

�أ�ضبحت لدى �الأمهات خماوف غري متوقعة و�ضعوبة يف �لتعامل معها يف ظل وجود فريو�س )كورونا(. �أمهات 
يروين ق�ض�ضهن عن بهجة و�أمل �لوالدة �أثناء �لوباء

عن اجلارديان

خ�ف وقلق وحظر جت�ال

ال�لدة يف ظل تف�شي ك�رونا

ترجمة: ثريا ج�اد
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�ستنتجان  اأّنهما  الراقية  لالأزياء  و�سانيل" الفرن�سيتان  "ديور  دارا  اأعلنت 
املنتج  هـــذا  يف  احلـــاد  النق�ص  تغطية  عــلــى  للم�ساعدة  طبية  اأقــنــعــة 
كورونا  تف�سي فريو�ص  الإمــدادات �سمن جهود مكافحة  ولتعزيز  بفرن�سا، 
البالد  اأّن  الفرن�سي  ال�سحة  وزير  اإعالن  بعد  هذا  وياأتي  "كوفيد-1٩". 
ت�ستهلك نحو اأربعني مليون كمامة اأ�سبوعيا، واأّن احلكومة طلبت ا�سترياد 

مليار كمامة، معظمها من ال�سني.
اإذ اأعلنت دار "كري�ستيان ديور" اأن اإحدى وحداتها قد بداأت يف اإنتاج اأقنعة 
ل  التي  القطاعات  من  وغريها  ماركت  ال�سوبر  متاجر  يف  للعاملني  طبية 

تزال تعمل اأثناء تف�سي الوباء.
للعاملني يف وظائف رئي�سة مثل  اإّنه �سيتم الترع بالكمامات  وقالت الدار 
النقل اأو توزيع الأغذية، ومل تف�سح العالمة التجارية عن طاقتها الإنتاجية.

الطبية  الأقنعة  باإنتاج  �ستبداأ  اأّنها  اأعلنت  فقد  "�سانيل"  جمموعة  اأمــا 
لت�ساعد يف تعزيز الإمدادات يف فرن�سا.

اأقنعة  لإنتاج  اليوم  وال�سركاء  العمل  قّوة  "نح�سد  بيان:  يف  �سانيل  وقالت 
طبية وقم�سان واقية."

ك�رونا.. 
فــرنــ�ــشــيــة  اأزيـــــــاء  دور 

ت�شارك بـ"املعركة" �شد 

ثريا ج�اد
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ط��ب��ي��ب ال��ش��ب��ك��ة

وعلى  والنف�سية.  الع�سبية  والــوظــائــف 
الرغم من اأن ال�سيام اآمن جلميع الأفراد 
امل�سابني  عــلــى  يــجــب  لــكــن  الأ�ـــســـحـــاء، 
باأمرا�ص خمتلفة ا�ست�سارة اأطبائهم واتباع 

التو�سيات الطبية والعلمية.
�لنظام �لغذ�ئي

اإن التغري يف وقت ال�سيام اليومي هو واحد 
تاأثري  على  توؤثر  مربكة  متغريات  عدة  من 
احليوية  املــوؤ�ــســرات  على  رم�سان  �سيام 
املتعلقة بال�سحة، وت�سمل املتغريات املربكة 
والنظام  ــة  والأدوي التدخني  حالة  الأخــرى 
املمكن  من  الثقافية.  والــعــادات  الغذائي 
حتتوي  الأ�ــســخــا�ــص  مــن  جمموعة  تخيل 
مبالحظة  املدخنني  من  كبرية  ن�سبة  على 
اأقل يف املوؤ�سرات احليوية املتعلقة  تغريات 

بال�سحة بب�ساطة عن طريق التدخني.  
الطاقة  ا�ستهالك  زيـــادة  عــن  الإبـــالغ  مت 
خــــالل �ــســهــر رمــ�ــســان يف زيــــــادة عــدد 
امل�سلمني، يعتقد اأن هذه النتائج املتناق�سة 
اخلـــيـــارات  يف  الخـــتـــالفـــات  اإىل  ــرجــع  ت
جمموعة  لأن  املجموعات،  بــني  الغذائية 
الغالب  يف  لحــظــت  اجلماعية  ــحــاث  الأب
بكل  يتعلق  فيما  متجان�سة  غــري  نــتــائــج 
املتعلقة  والنتائج  الــغــذائــي  املــدخــول  مــن 

بال�سحة.
تو�زن �لطاقة

الوجبات  تــكــرار  تقليل  يتم   ، عــام  ب�سكل 
عليها  الــعــثــور  مت  والــتــي  ال�سيام،  اأثــنــاء 
الطاقة  تــنــاول  تقليل  اإىل  مــايــوؤدي  غالًبا 
وفقدان كتلة اجل�سم والدهون. اإن تغريات 
والكربوهيدرات  للدهون  الغذائي  التمثيل 
ــاء  ــن ــات حتـــدث اأث ــون ــرم ــه ـــني وال ـــروت وال
ال�سيام با�ستخدام اأنظمة غذائية ناق�سة 
الدهون  من  م�ستويات خمتلفة  مع  الطاقة 
ــكــربــوهــيــدرات، يف جمــمــوعــة مــن 16  وال
ا�ستهالك  تقليل  مت  الأ�سحاء  الذكور  من 
على  الأ�سخا�ص  يقت�سر  عندما  الطاقة 
من  الرغم  على  الــيــوم،  يف  فقط  وجبتني 
يرغبون  كما  الكثري  بتناول  لهم  ال�سماح 

يف كــل وجــبــة طــعــام، هــنــاك الــعــديــد من 
وا�سًحا  فقداًنا  اأظهرت  التي  الدرا�سات 
يف  ا  انخفا�سً اأو  اجل�سم  دهــون  اأو  لكتلة 
املتقطع  ال�سيام  خالل  الطاقة  ا�ستهالك 
من  متوقع  هــو  وكــمــا  ال�سهر،  مـــدار  على 
والعادات،  الثقافات  من  متنوعة  جمموعة 
ا اإىل انخفا�ص يف خمزون  اأي�سً وقد ُتعزى 
املياه املرتبط باجلليكوجني، واإىل انخفا�ص 
كمية ال�سوديوم، ودرجة معتدلة من نق�ص 

املاء مع القليل فقدان اأن�سجة اجل�سم.
�ل�ضعر�ت �حلر�رية

الأبحاث  العديد من  ال�سيام مو�سوع  كان 
الأكــر  الثالثة  ال�سيام  اأنـــواع  العلمية، 
احلــراريــة  الــ�ــســعــرات  تقييد  هــي  �سيوًعا 
 )ADF( البديل اليوم  ال�سيام يف   )CR(
 CR ثبت اأن .  )DR(، والقيود الغذائية ،
طول  وزيـــادة  ال�سحة  حت�سني  على  يعمل 
الأنـــواع.  مــن  متنوعة  جمموعة  يف  العمر 
يوؤخر   CR اأن  يبدو  ذلــك،  اإىل  بالإ�سافة 
املناعة  اأمرا�ص  التالية:  الأمرا�ص  ظهور 
الذاتية وت�سلب ال�سرايني واأمرا�ص القلب 
الكلى  واأمرا�ص  ال�سكري  وداء  وال�سرطان 
واأمــرا�ــص  الع�سبي  التنك�ص  واأمـــرا�ـــص 
اجلهاز التنف�سي، فيما يتعلق ب�سحة القلب 
والأوعية الدموية، يتكون ADF من فرات 
2٤ �ساعة بالتناوب قد ي�ستهلك ال�سائمون 
"الفرة  خـــالل  الــرغــبــة  ح�سب  الــطــعــام 
الطعام  ا�ستهالك  تقييد  ويتم  ال�سريعة". 
مكون  تقليل  هــو    DR،متاًما اإيــقــافــه  اأو 
واحد اأو اأكر من مدخول النظام الغذائي 
)عادة املغذيات الكبرية( مع احلد الأدنى 
ال�سعرات  اإجمايل  يف  انخفا�ص  بــدون  اأو 
الكربوهيدرات  تقييد  ل  اأنه  اإل  احلرارية، 
ول تقييد الدهون يطيل العمر. من ناحية 
احلد  مــن  الــروتــني  تقييد  يزيد  اأخـــرى، 
الأق�سى لعمر احلياة بن�سبة 20% تقريًبا، 
لذا من ال�سروري القيام مبزيد من العمل 
الب�سري  الختبار  موا�سيع  ي�سمل  ــذي  ال
ا�ستنتاجات  اإىل  التو�سل  من  التمكن  قبل 

حازمة.
خماوف �ضحية من �جلفاف 

�ملزمن
حمتوى  يخ�سع  الــطــبــيــعــيــة،  احلــيــاة  يف 
طفيفة  لتقلبات  اجل�سم  يف  الكلي  املـــاء 
اجل�سم  ماء  فقدان  يتم  اليوم،  مدار  على 
ب�سكل ل ميكن جتنبه يف البيئة مثل البول 
وغري  التنف�سي  اجللد  عر  املياه  وفقدان 
اإذا  كعرق  ا  اأي�سً املاء  يفقد  قد  احل�سا�ص، 
تلك  فــوق  اجل�سم  حــرارة  درجــة  ارتفعت 
اآليات  بوا�سطة  التي ميكن احلفاظ عليها 
يف  ال�سوائل  تناول  يحدث  التعرق،  عــدم 
الإح�سا�ص  مــع  وم�سروبات،  طعام  �سكل 
ال�سرب  �ــســلــوك  يــدعــم  الـــذي  بالعط�ص 
اأكر مما  الأفراد �سائاًل  يتناول  ،عادة ما 
الإلزامية  املياه  خ�سائر  ملطابقة  يحتاجون 
الزائد من املاء عن  اإخراج املدخول  ويتم 
طريق الكلى كبول خمفف، ومييل ال�سرب 
اأن يكون مرتبًطا بتناول الطعام، ويف  اإىل 
احلالت التي يتم فيها تقييد الو�سول اإىل 

الطعام.
تغيري عادات  فيها  يتم  التي   يف احلــالت 
ال�سرب والأكل العادية، قد يتناول الأفراد 
ــاد، حيث  ــت ــع �ــســوائــل اأقــــل بــكــثــري مــن امل
املنبهات  على  اعــتــمــاًدا  اأكـــر  ي�سبحون 
املتعلقة بالعجز الفعلي يف مياه اجل�سم. قد 
الإن�سان  عند  بالعط�ص  الإح�سا�ص  يكون  ل 
م�ستويات  حتى  ال�سرب  على  للحث  كافيًا 
كتلة  من   %2 تعادل  التي  اجلفاف  نق�ص 
  ،%٥ بن�سبة  اجل�سم  كتلة  وفقدان  اجل�سم 
النهار من �سيام رم�سان،  �ساعات  خالل 
�سك  بال  يجفون  املمار�سني  امل�سلمني  فاإن 
مبعدل يتحدد بفقدان ماء اجل�سم ناق�ص 
كمية املياه الأي�سية التي يتم اإنتاجها خالل 
كتلة  يف  �سغرية  خ�سائر  مع  الفرة،  هذه 
توؤدي  قد  طويلة،  فرة  مدى  على  اجل�سم 
اإىل تغيريات يف حجم املياه الوظيفية اأكر 
اجل�سيمة  الختالفات  من  �سريرًيا  اأهمية 

يف اإجمايل مياه اجل�سم.

يحظر  يــوًمــا   30-2٩ �سيام  هــو  رم�سان 
والعقاقري  والأدويــة  وال�سوائل  الطعام  فيه 
والــتــدخــني خــالل �ــســاعــات الــنــهــار والتي 
ميكن متديدها بني 13 و18 �ساعة. غالبية 
املرتبطة ب�سوم رم�سان  ال�سحية  النتائج 
لهذه  املحتملة  الأ�سباب  وتكمن  خمتلطة، 
الوقت  مقدار  يف  املتجان�سة  غري  النتائج 
الذين  الأ�سخا�ص  وعدد  لل�سيام،  اليومي 
يدخنون، ويتناولون اأدوية عن طريق الفم، 

اأو يتلقون �سوائل عن طريق الوريد، يف نوع 
الطعام وعادات الأكل والتغيريات يف منط 

احلياة. 
على  احلفاظ  يتم  رم�سان،  �سيام  خالل 
الوجبات  خــالل  مــن  اجللوكوز  ا�ستتباب 
الفجر  قبل  الليل  خالل  تناولها  يتم  التي 
ومن خالل خمازن اجلليكوجني يف الكبد. 
وتعتمد  متغرية  امل�سل  دهون  التغريات يف 
والن�ساط  الطعام  تناول  وكمية  نوعية  على 

يف  والتغريات  الريا�سة  وممار�سة  البدين 
ال�سكري  مر�سى  ي�سوم  قد  اجل�سم،  وزن 
ولكن  جيًدا،  املتوافقون  الثاين  النوع  من 
ل يــو�ــســى بــالــ�ــســوم بــالــنــ�ــســبــة ملــر�ــســى 
املتوافقني،  الأول، غري  النوع  من  ال�سكري 
توجد  ل  واحلــوامــل،  ال�سيطرة  وال�سعيف 
على  الرم�ساين  لل�سيام  �سارة  تاأثريات 
اجلهاز التنف�سي والقلب والأوعية الدموية، 
ال�سماء،  والــغــدد  الــدمــوي،  والت�سخي�ص 

طقو�س رم�ضان ال تختلف عن بع�ضها 
�لبع�س، �إال �أن �لقا�ضم �مل�ضرتك 
بينها هو فرحة ��ضتقبال �ل�ضهر. 
وتعد �أ�ضو�ت �لدعاء و�البتهاالت 
�لتي ت�ضدح بها ماآذن �مل�ضاجد مع 
�إعالن قدوم �ل�ضهر �لف�ضيل، من 
�أبرز �ضمات �الحتفال، وي�ضتقبلونه 
بالفرح و�لرتحاب وتبادل �لتهاين 
و�لتربيكات.

 هبة الزيدي

انعكا�شات ال�شيام 
على ال�شحة يف رم�شان
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�إد�رة �مل�ضاعر 
اأمام م�ساعر القلق والرقب، بل حتى  اخلوف عند البع�ص 
نف�سيا،  تاأثرا  الأكــر  اجلانب  هم  الأطفال  �سيكون  حتما، 
واإذا اأ�ساف الوالدان اإىل هذا اخلوف عدم ال�سيطرة على 
م�ساعر الغ�سب والقلق والنزعاج، فال �سك �سينعك�ص ذلك 
�سيئة  نف�سية  تراكمات  لهم  ي�سبب  وقد  الأطفال  على  �سلبا 
الوالدين يف هذه  اإذن على  م�ستقبال.  توؤثر يف حياتهم  قد 
الوعي  ما  ت�ساألون:  وقد  امل�ساعر.  بــاإدارة  الوعي  املرحلة 
اأكانت  �سواء  امل�ساعر  اأن  هو  ــواب  واجل امل�ساعر؟  بـــاإدارة 
اإيجابية اأم �سلبية موجودة عند اجلميع،  ولكن اأمام امل�ساعر 
يجب اأن يتوفر )الوعي( باإبعاد تراكمات م�ساعرك، عليك 
اأن تنظر بداخلك دوما ما هذه امل�ساعر لتديرها بوعي، اأهي 
�سيء طبيعي كمثال  انزعاج من  اأو  تافه  �سيء  غ�سب على 
خارج  ما  خلل  من  اأو  العالية  اأ�سواتهم  اأو  الأطفال  �سجة 
اإىل  اأن ترجم  قبل  اأفعالك  بردود  فتتحكم حينها  املنزل، 

غ�سب اأو �سراخ بوجه الأطفال.  
من حماور وعي �إد�رة �مل�ضاعر 

التغافل الذي ل ينبغي اأن يغيب عن الأبوين يف هذه املرحلة 
كاآلية تعامل مع بع�سهما اأو مع اأبنائهما، واملعنى القامو�سي 
علمك  مع  نق�ص  اأو  عيب  عن  الغفلة  اإظهارك  هو  للتغافل 
عن  وترفعًا  عنه  املتغافل  على  تف�ساًل  عليه  واطالعك  به 
�سغائر الأمور وتوافهها، اإذ اإن اأغلب امل�سكالت التي حت�سل 
ن�ساأت من  والأقــارب  الأ�سدقاء  اأو  الإخــوة  اأو  الزوجني  بني 
التدقيق والركيز يف التعامل بني بع�سهم. اأن نتغافل مثال 
عن زيادة امللح يف الطعام اأو ال�سكر يف ال�ساي والتاأخري عن 
تاأخر  اأو  ن�سيان بع�ص طلبات املنزل  اأو  املوعد ب�سع دقائق 
اآخره من الأمور  اإح�سار كاأ�ص املاء واإىل  اأحد الأبناء عن  
للع�سبية  موجبًا  ول  مفزعًا  اأمــرًا  ول  جرمية  ُتعد  ل  التي 

وال�سراخ اإن مل حتدث كما يجب.
يجب �أن نعرف 

اأن  ال�سلبية على احلياة الأ�سرية هو  املوؤثرات  اأ�سد  اأنه من 
�ساردة  كل  ويتتبعون  اأعمالنا  يف  يدققون  اأُنا�ص  مع  نعي�ص 
وواردة، ملاذا؟ واأين؟ وكيف؟ ومتى؟ وهــل؟...... اإىل غري 
العالقات،  يف  ال�سلبي  واأثرها  العقيمة  الأ�سئلة  من  ذلك 
لأخطاء  امل�ستمر  التق�سي  ــدًا  اأب اإيجابيًا  يكون  لن  فحتمًا 

املقابل وامل�سارعة مبواجهته بهذه الأخطاء. 
اأقــداركــم  الــ�ــســادق )ع(: )عــّظــمــوا  ـــام جعفر  الإم يــقــول 
بالتغافل(، اإن املُدقق واملُتتبع ل�سقطات الآخرين وهفواتهم 
رد  ياأتي  الهفوات  ت�سيد  وبعد  التفكري،  حمــدود  �سخ�ٌص 

الفعل من الطرف الثاين بالإ�سرار على رد الكلمة مبثلها اأو 
اأكر منها ما يوؤدي اإىل ت�سعيد املوقف بني الأبوين، وعندها 
من  اإ�سافية  م�ساعر  تنتابهم  اإذ  يدفعون  من  هم  فــالأولد 

اخلوف وترتفع اأ�سرار ال�سغوط عليهم.
قوانينها  واأحد  العالقات  دوام  اأ�سيا�سيات  من  فاإن  وهكذا 
كبارها  عن  اأحيانا  وحتى  الأمــور  �سغائر  عن  التغافل  هو 

ليبقى جو البيت عامرا باملودة والوئام.
مهار�ت �لتفاو�س

واأب�سط  التفاو�ص،  هي  امل�ساعر  اإدارة  لوعي  الثانية  الأداة 
القــراحــات بني  تبادل  اأو  نــوع من احلــوار  اأنــه  له  تعريف 
اإىل ح�سم  يوؤدي  اإىل اتفاق  التو�سل  اأكر بهدف  اأو  طرفني 
امل�سلحة  على  واحلفاظ  عليها  خمتلف  ق�سايا  اأو  ق�سية 

العامة وتاأكيدها يف الوقت نف�سه.
ــرة كــبــريا وثــمــة اأبــنــاء يف  ـــراد الأ�ــس عندما يــكــون عــدد اأف
فغالبا  والبنات  البنني  من  رمبا  اأو  خمتلفة  عمرية  مراحل 
ما تت�سارب الآراء جتاه اأغلب الأ�سياء وعلى الوالدين اإتقان 
جميع  لي�سعر  الو�سط  من  الع�سا  واإم�ساك  التفاو�ص  فن 
اأن اآراءهم مل تهمل بل اأخذت جميعها بعني  اأفراد الأ�سرة 

العتبار.
اإن تبادل الآراء وعر�ص وجهات النظر وا�ستخدام اأ�ساليب 
التاأثري والإقناع كافة يف حماولة للتقريب بني وجهات النظر 
جلميع الأطراف املتفاو�سة واملوائمة بني امل�سالح املختلفة 
م�سرك  اتفاق  اإىل  الو�سول  بهدف  املتغريات  مع  والتكيف 
ال�سمان  ل�ستمرارية  به هو  وتر�سى  كلها  الأطراف  تقبله 

اأجواء البيت هادئة وم�ستقرة باإعادة ترتيب طلباتهم.
 �البتعاد عن �لتاأويل 

والتاأويل يف اللغة هو الإرجاع )اأّوَل ال�سيء اأي اأرجعه(، اإن 
تف�سري حقيقة اأو معنى ت�سرف ما يقوم دائمًا على اأ�سا�ص، 
لكن التاأويل يعني اأنك ت�سع معنى الت�سرف واأ�سبابه ح�سب 
هواك ومزاجك يف تلك اللحظة، وهذا ميكن اأن يوقعك يف 
اأخطاء ج�سيمة، ول�سيما اأنك بعد تاأويلك لت�سرف  �سلبيا 
اإىل  �سيوؤدي  ما  بالراكم،  ال�سلبية  امل�ساعر  لديك  �ستبداأ 
يف  ي�سب  ل  طبعا  وهذا  حلظة..  اأية  يف  بوجهه  انفجارك 

م�سلحة الأبناء ويجعل من اأجواء البيت غري حمتملة.
 و�أخري� 

#خليك_بالبيت
�سحتكم  لأجل  لي�ص  بالتوجيهات،  والتزموا  بيوتكم  الزموا 
فقط، اإمنا لأجل �سالمة اجلميع، و�سيطروا على اأع�سابكم 

حتى متر هذا اليام باأقل قدر ممكن من ال�سرر النف�سي.

ـــة الـــ�عـــي  ـــي ـــم اأه
باإدارة امل�شاعر 

حظر �لتجو�ل كليا �أو جزئيا �إجر�ء مهم ملو�جهة �أي وباء �ضر�س مثل فريو�س 
كورونا، وبقدر �أهميته تقف �أهمية م�ضوؤولية قد تكون غابت عنا لوهلة وهي 

�الأبناء عامة و�الأطفال خا�ضة..

اأن�شام ال�شاجلي
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وبقيت الزوجة يف اخلارج والعمة )�س..( تهتم 
بال�شغريين وكانت الم تّت�شل بهما بني فرتة واأخرى، 

ومرت ال�شن�ات و)�س..( بني ال�ظيفة والهتمام 
بال�شغريين اللذين كربا واأ�شبحا يف الإعدادية ومن 

املتف�قني واأ�شبح راتبها ل يكفي نفقاتهما ل �شيما اأن راتب 
الت�اأمني يف دائرة اأم�ال القا�شرين، و�شرحت ال��شع لالأم 

التي مل تق�شر وبداأت باإر�شال ما يكفي من اأم�ال �شهريا.

امليزان 

امليزان 

يف

يف رجاء خ�شري

خ�سالتك  تــداعــُب  حينما  ال�سباح  ن�سمة  مع  اذكريني 
الذهبية وهي ترنُح بدلل فوق جبينك الأغر، فاأنا رفعُت 
وت�سبثُت  وداع،  بال  غادرنا  الذي  لتواأمِك  البي�ساء  الراية 
بذكريات فيها ال�سعادة واحلنان عنوانان ملت�سقان بي كما 
الع�سب ال�سغري حينما يلت�سق بالأر�ص خوفا من اإع�سار 

قد يهب عليه يف اأية حلظة... هكذا اأنا.

ــــريان بـــال اأجــنــحــة ط

�سقيقها قد �سّجله با�سمها.
وبقيت الزوجة يف اخلارج والعمة )�ص..( تهتم بال�سغريين 
وكانت الم تّت�سل بهما بني فرة واأخرى، ومرت ال�سنوات 
و)�ص..( بني الوظيفة والهتمام بال�سغريين اللذين كرا 
ل  راتبها  واأ�سبح  املتفوقني  ومــن  الإعــداديــة  يف  واأ�سبحا 
اأموال  التواأمني يف دائرة  اأن راتب  يكفي نفقاتهما ل �سيما 
وبداأت  تق�سر  مل  التي  لالأم  الو�سع  و�سرحت  القا�سرين، 

باإر�سال ما يكفي من اأموال �سهريا.
�سرحت )�ص( للتواأم ظروف اأمهما وكانا ي�سعران بالمتنان 
ومتابعة  لراحتهما  و�سهرها  لأجلهم  عمتهما  لت�سحيات 
الإعــداديــة،  مرحلتهما  يف  املنتهية  ال�سنة  يف  درا�ستهما. 
هدفهما  ليحققا  هــادئــة  تكون  اأن  اإمكانها  قــدر  حــاولــت 
باللتحاق بكلية الطب وطوال هذه ال�سنوات كانت عالقتهما 

بالأم عبارة عن مكاملات هاتفية فقط.
مل تفرح )�ص..( بحياتها كما فرحت وزغردت يوم اإعالن 
الدرجات وح�سولهما على معدل يوؤهلهما لدرا�سة الطب.. 
اأخـــرى مل تدم  ومـــرة  مــا مل يكن يف احلــ�ــســبــان،  وحـــدث 
البلد  اإىل  عــادت  التي  الأم  جــاءت  موعد،  دومنــا  فرحتها، 
لتطالب بالتواأم. بكت )�ص..( واأخرتها اأنهما �سر وجودها 
يف احلياة، فلماذا تاأتي الآن وتطالب بهما؟ واأين كانت الأم 
عندما كانت هي ت�سهر الليايل اذا مر�سا؟ اأين كانت وهما 
مي�سيان اأول مرة وحني تعّلما الكالم ومل يجدا اأمامهما الم 

بعد رحيل الأب؟ 
اأمامهما  وامل�ستقبل  �سابني  اأ�سبحا  اأّنهما  بــرود  واأجابت 
اإر�سالهما  قــررت  واأّنــهــا  عنهما  م�سوؤولة  تكون  اأن  وعليها 
للدرا�سة يف اإحدى اجلامعات النكليزية! و�سرخت )�ص..( 
مرة اأخرى وقالت: "واأين كنِت حينما تركِتهما وهما باأم�ّص 
احلاجة حلنانِك بعد اأن فقدا والدهما وهما ميران باأدوار 
 ،" و...و...  المتحانات  ويوؤديان  يدر�سان،  وهما  املراهقة 
تقّدم  الــذي  اأخيها  ابــن  �سدمها  كالمها،  تنهي  اأن  وقبل 
ف�سلك  نن�سى  لن  الغالية  "عمتي  قائال:  وح�سنها  نحوها 
اأع�سابها  )�ــص..(  العمة  تتمالك  مل  اأمنا".  لكّنها  علينا، 
اإىل  والتفتت  �سمعته  ما  الكر�سي غري م�سدقة  وهوت على 
ح�سنها  يف  وارمتــت  اإليها  اأ�سرعت  التي  الــتــواأم  �سقيقته 

طول  معك  �ساأبقى  عمتي،  اأتركك  "لن  بدموعها:  وقالت 
العمر ".

او كما تقول )�ص..( مع ابن  ابنها  اأن تغادر الأم مع  وقبل 
"ابحثي عن �سكن جديد، فقد  اإليها قائلة:  اأخيها، التفتت 
ابنة  جمدت  بينما  )�ـــص..(  وانــهــارت  البيت"!  هــذا  بعُت 
اجلــريان  دخــل  الأم،  مــغــادرة  وبعد  ح�سنها  يف  �سقيقها 

عليهما ليحاولوا تهدئتها بعد اأن �سمعوا كلما دار بينهما.
ابن  يعود  اأن  )�ــص..(  انتظرت  الليمة،  احلادثة  تلك  بعد 
من  عرفت  اأ�سابيع  وبعد  ياأت،  ومل  الأيــام  ومّرت  �سقيقها، 
�سقيقته اأّنه غادر اإىل اإنكلرا للدرا�سة.. مل تتحّمل �سدمة 
اأن ي�سافر حتى بال توديعها، وهي يف خ�سم �سدمتها، دّق 
البيت  الطارق هو �ساحب  اأن  لتكت�سف  البيت، فتحته  باب 
يف  جمدت  لــتــغــادره..  اأ�سهر  ثالثة  ميهلها  ـــه  واأّن اجلــديــد 
واجهته من  اأن حتدثه مبا  وقررت  وجاءت جارتها  مكانها 
هذا  "ا�سريت  ــال:  وق جيدا  اليها  ا�ستمع  جميل..  اإنــكــار 
الإيجار  ابقي فيه وحّددي يل مبلغ  للتاأجري،  اأ�سا�سًا  البيت 
الذي تقدرين على دفعه".. ومل تعرف )�ص..( كيف ت�سكره 
وجارتها. وت�ساءلت مع نف�سها كيف يتعاطف رجل غريب مع 
�سقيقها  زوجة  اأنكرتها  الذي  الوقت  يف  الن�سانية  ق�سيتها 

وابنه الذي رّبته.
حتاول )�ص..( اأن تتنا�سى ما حدث معها، تن�سغل بوظيفتها 
)ماما  تناديها  اأ�سبحت  التي  �سقيقتها  بابنة  والهتمام 
الثاين  اإىل  طبية  الأول  ال�سف  مــن  جنحت  وقــد  عــّمــة( 
بتفوق.. وتت�ساءل ملاذا حدث ما حدث وملاذا مل ت�ساأل الم 
عن ابنها وابنتها ال بعد اأن كرا واأ�سبحا بعمر ي�ستطيعان 
اأي تعب  باأمومتها دون  لت�ستمتع  به العتماد على نف�سيهما 

و�سهر..

 
عن  بعيدًا  لنطري  الذهبية  فرا�ستي  يا  اإيّل  تعايل  اإذن...   
هموم الأر�ص واأحزانها... فاأنا مل اأعد اأقوى على الّتحمل... 

ولنطْر بال اأجنحة....
 )�ص..( امراأة تقرب من اخلم�سني، ميالأ احلزن عينيها 
ونرة �سوتها، جتل�ص �سابة جميلة قربها وحتاول اأن تخفف 
دموعها  اأو  وهي  احلكاية  هذه  تخت�سره  الــذي  اأملها  عنها 

ترويها. 
كان ال�ساب الو�سيم والناجح يف عمله �سقيقها الوحيد حنونًا 
عليها وعلى اأمهما املقعدة وقد غمرتهما ال�سعادة وهو يتزوج 
وت�سغل وظيفة  �سنوات وهي قريبتهم اجلميلة  اأحبها  ممن 
واجبات  بكل  اأقــوم  اأن  نف�سي  "عاهدت  وت�سيف  مرموقة. 

ت�ساعدين  اأن  ــدا  اأب اأقبل  ومل  ل�سقيقي  هي  لتتفرغ  املنزل 
رغم حماولتها العديدة، وهي تقول يل باأنني موظفة مثلها 
وكنت اأناديها بالغالية زوجة الغايل وكان ي�سعدين امتنانها 
امل�ستمر يل". وعن اأ�سعد خر تقول: "جاء �سقيقي وزوجته 

بخر احلدث ال�سعيد، اإّنها حبلى بتواأم."
تتمكن  مل  الأم،  وظيفة  ولأهمية  وبنت،  ولد  التواأم،  وجاء 
كلمة  انتظار  وبــدون  وبفرح  المــومــة،  بــاإجــازة  التمتع  من 
بال�سغريين  لتهتم  وظيفتها  من  �سنة  اإجــازة  اأخــذت  �سكر 
وال�سغريين  البيت  مــ�ــســوؤولــيــات  كــل  تتحمل  وا�ــســتــمــرت 
وكانت  املقعدة  الم  ورعاية 
البيت  اأركــان  متالأ  ال�سعادة 
الــذي مل  الــيــوم  لغاية ذلــك 
البيت  اإىل  �سقيقها  فيه  يعد 
عمله،  موقع  غــادر  اأن  بعد 
غادر  ــه  اأّن اأكــدوا  الذين  وزمالئه  مبديره  زوجته  ات�سلت 
اليوم  ذلك  ومّر  العمل،  �ساعات  انتهاء  بعد  معهم  الدائرة 
وتلته اأيام ومت اإبالغ ال�سرطة، لكّنه مل يعد ومل جتد ال�سرطة 
ناجحًا يف عمله  كان  اأّنــه  �سيما  ل  للبحث عنه  راأ�ــص خيط 
الأمل  وفقدوا  اجلميع.  مع  ح�سنة  بعالقات  ويتمّتع  وطيبًا 
وتوفيت  البيت  على  احلــزن  وخّيم  مفقودًا  دائرته  وعّدته 
الأم كمدًا. بالكاد كان ال�سغريان يف ال�سنتني من عمرهما 
وطلب اأهل الزوجة منها اأن تعود اإىل بيتهم وتكمل حياتها 
بينهم لكّنها رف�ست. ا�ستمر اأهلها والأقرباء والأ�سدقاء يف 
زيارتنا واأنهت الزوجة معامالت الزوج املفقود ومّت ح�ساب 
ة ال�سغريين من راتبه التقاعدي وحتويلها اإىل دائرة  ح�سّ
القا�سرين. بعد اأ�سهر ثقيلة ومتعبة، تقول )�ص.(: "اأبلغتني 
كان  اأهلها".  مع  العي�ص  اإىل  �ستذهب  باأّنها  �سقيقي  زوجة 
اخلر كال�ساعقة �ساألتها باكيًة: كيف لها اأن تركها وحيدة 

مع حزنها فاأجابتها باأنها �سترك ال�سغريين معها.
معا  و�سافرا  بزميلها  ارتبطت  بالطويلة  لي�ست  فرة  وبعد 
ال�سغريين  وتركت  بالدكتوراه  حلمها  لتحقق  اخلارج  اإىل 
مع عمتهما يف بغداد، وت�ساءلت )�ص..( كيف لها اأن ترك 
ال�سغريين واأن تن�سى احلب الكبري الذي ربطها ب�سقيقها 
اأّنها تركت لها البيت الذي كان  املفقود وح�سنتها الوحيدة 
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خ�شري احلمريي

لفرة  اأذهاننا  جــدران  على  معلقا  �سيظل  ال�سعار  هــذا  ان  ظني  يف 
طويلة، ولن ينتهي كليا باأنتهاء جعجعة كورونا، و�سوف نبقى حمكومني 
اجلائحة  �ستركه  الــذي  النف�سي  الأثــر  بحكم  املكانية  باإ�سراطاته 
)املباو�ص  عهد  واإن  الأزمــة،  مع  جتربتها  حجم  بح�سب  املجتمعات  يف 
فالعقل  اإنتهى،  قد  القدمية  بحلته  والتطاخخ(  والتحا�سك  واملحا�سن 
الباطن الذي ت�سبع بالتحذيرات من الآثار الفايرو�سية حلالت التقارب 
الأجتماعي املبالغ به، �سيلون �سلوكنا بنكهة التباعد لفرة طويلة �سئنا 

اأم اأبينا.
املنا�سبات  يف  جل�ساتنا  وت�سميم  ثقافتنا  على  ينعك�ص  الأمــر  وهــذا 
الأجــتــمــاعــيــة، والــلــقــاءات، واملـــوؤمتـــرات، واحلـــفـــالت، والــبــا�ــســات، 
حتا�سكا  اأقــل  طــرازا  املعماريون  و�سيبتكر  والطائرات،  والقطارات، 

املوؤيدة،  باحل�سود  التباهي  حالت  و�ستختفى  اإزدحاما،  اأقل  وممرات 
الغا�سة  والــقــاعــات  املــمــلــوءة،  واملـــدرجـــات  املليونية،  واملــظــاهــرات 
�سبح  مازال  فوائدها،  من  اأكر  امل�ستقبلية  خ�سائرها  لأن  بامل�سفقني، 

الهجوم الفايرو�سي املدجج بالعدوى والأذى �سيظل قائما.
بعيد،  من  التهنئة  لبطاقات  الهيبة  لذلك  تبعا  تعود  اأن  املتوقع  ومــن 
بعيد،  من  الزعل  اأو  الر�سا  عن  املعرة  والأميــاءة  بعيد،  من  والتعزية 
ويظل )املباو�ص( يف حالة ال�سرورة الق�سوى حمكوما براءة خمترية 

موثقة للطرفني .
عالقات  حكم  الــذي  احلميم  الرومان�سي  بالتدرج  النظر  يعاد  وقــد 
املحبني لفرة طويلة لي�سبح.. نظرة، فاإبت�سامة، فموعد، فلقاء.. على 

الوات�ص اآب!



د. علي ال�شاله    �شاعر بابلي

يف املنتهى

فهو   ، لي�سومه  وملن  ي�سومه  ملن   ، خمتلف  �سهر  رم�سان 
يف  النا�ص  بني  ورحمة  ومــودة  توا�سل  و�سهر  عبادة  �سهر 
ويعي�سون  رم�سان  يحبون   ، منا  امل�سلمني  غري  حتى  بلداننا 

طقو�سه وينتظرونه ل�سيما اما�سيه .
عبادة هلل وايثار مع عباده وقد تعلمنا من التالوة القراآنية 
العربية  اللغة  من  مكننا  ما  اطفال  وحفظها   فيه  والدعية 

وبالغتها املمطرة باجلمال واحلكمة .
يف طفولتي باحللة وبح�سينية ابن ادري�ص ، كرى ح�سينيات 
�سالة  من  الرم�ساين  اليوم  نق�سي جل  كنا  احللة حتديدا 
ظهرا  القيلولة  فحتى   ، الليل  منت�سف  بعيد  حتى  الظهر 
وقبيل  الباردة  العمالقة  املردات  ذات  احل�سينية  يف  كانت 
املغرب يجري فر�ص حديقتها باحل�سران على �سكل خطوط 
امل�سلني مع م�سافة بينية ت�سلح لقداح اللنب ومتريات لكل 

�سائم امامه.
وبعد �سالة املغرب مي�سي ال�سائمون لبيوتهم لتناول وجبة 
الفطار مامل يكونوا مدعوين دوريا لدى احد منهم ل�سيما 

يف ليايل اجلمع التي لها طقو�سها اخلا�سة.
ثم يعودون للح�سينية ليبداأ املنهاج الليلي ب�سالة يوم كامل 
جماعة ق�ساء عما يف الذمة تليها تالوة �سورة الدخان وهي 
من ح�سة املرحوم احلاج عبا�ص غافل يليها دعاء الفتتاح 
حما�سرة  ثم  ال�ساله  فا�سل  ال�سيد  ح�سة  من  كــان  الــذي 
ال�سبعينات هو  اليوم التي يلقيها امام امل�سجد وكان اواخر 
ال�سيخ  يلقيه  ح�سيني  مــامت  ثم  احل�سيني  اهلل  عبد  ال�سيد 

وهاب اخلياط.
كما يتم احيانا التزاور مع اجلوامع واحل�سينيات الخرى

رم�شان �شائما 
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