
يف امليزان66

ا�ستعداداً لالمتحانات النهائية..
جوز ولوز وهدوء

40

58

46

مواطنو االقليم: احلظر اجلزئي اأنع�ش 
احلياة واأغاث النا�ش

الرجل ال�سرق يف الغرب.. �سراكة الواجبات 
البيتية..جراأة اأم �سطوة قانون.

ال�سيخ "ب�سر احلايف" زاهد بغداد 
ومت�سوفها

ا�سرتي

ال�سياحة الدينية

حتقيقات

حتقيقات36

التعليم اجلامعي امل�سائي عني على  
اجلدوى االقت�سادية 

alshabaka aliraqya

جملة ا�سبوعية عامة ت�سدر "ن�سف �سهرية موؤقتا" 
عن �سبكة االإعالم العراقي

للم�ساهمة عرب االنرتنيت:
editor@magazine.imn.iq

االعالن:
Adver@magazine.imn.iq

ال�سنة اخلام�سة ع�سرة/ العدد

)360( 
2020 حزيران   3

تخليداً لذكراه تراأ�ش حتريرها
الراحل جمعة احللفي

كاريكاتير العدد

24

22

18

6

الفوتوغرايف هادي النجار...
حياة ت�سويرية ما بني الظل وال�سوء

الفنان الرائد طارق الربيعي: "قرة قوز" كان 
انطالقتي االوىل نحو ال�سهرة

فريق عمل جامعي ي�سهم يف �سنع 
احللول الأزمة "كورونا"

غالف العدد

دد
لع

ف ا
مل

عطر الدم

30
منمنمات �سعبية

تراث يف الذاكرة العراقية

خيال

فنون

فنون

ب�سمة

8

 كانت اخلالة اأم رميون وهي جتل�س على )الكرويتة( يف طارمة منزلها،  ت�سرب ال�ساي وحتاور جارتها اأم مازن من خلف ال�سور الذي 
ح احلي اأبي حيدر لأكرث من  يف�سل بني منزليهما وتفوح اأزهار  �سجرية ال�سبوي التي تتدىل اأغ�سانها دون ترتيب، بعد غياب فلاّ
�سهرين ب�سبب جائحة كورونا، اأثار هذا امل�سهد يف اأحد �سباحات بغداد الربيعية يف منطقة الكرادة يف نف�سي الكثري من امل�ساعر 

املت�ساربة داخلي بني دمعة و�سحكة واأنا التقط الطماطم من عربة اأحد الباعة املتجولني الذين مل نعتد روؤيتهم قبل كورونا يف 
الأزقة؛ هو والعديد من باعة ال�سمون وال�سمك والدجاج والرقي والبطيخ.

املدير الفني
مازن رحيم

الت�سحيح اللغوي
كاظم ابراهيم

وليد فرحان

مدير ق�سم التحرير
د.ح�سن عبد را�سي

مدير التحرير
يو�سف املحمداوي

رئي�ش التحرير

نرمني املفتي

28
يا �ساحب عكاز املتعة..

ثقافةما معنى رحيلك  املفاجئ؟!

62

الغالف
ت�سوير : احمد لطيف

جمعة الالمي
ال���ع���ق���ي���د يف 

نادي ال�سيد

ي�����و������س�����ف 
املحمداوي

ال��ك��اظ��م��ي 
ب�����������������ني 

خطبتني

علي ال�ساله
النجومية وثقافة 

الفنان

56

ح�سن العاين
احلريات

نرمني املفتي
واردات.. لو

alshabaka aliraqya 
magazine.imn.iq

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

بلغت كلفة انتقاله 68 مليون يورو

اأغلى العب يف تاريخ 
مان�س�سرت �سيتي 

ريا�ش حمرز
كوالي�ش االناقة



يقول الدكتور ب�شار:
- قبل انت�شار كورونا، كانت اخلطة هي الرتكيز 
لغر�ض  �شغرية  م�شاريع  اإن�شاء  على  الطلبة  مع 
ا�شتهالك  ذات  كيمياوية  م�شتح�شرات  اإن��ت��اج 
عاٍل، ول �شيما مع وفرة موادها الأولية يف بالدنا، 
لغر�ض بث الأمل فيهم وفتح اآفاق العمل اأمامهم 
يف  التعيني  على  ال��رتك��ي��ز  وع���دم  ال��ت��خ��رج  بعد 

القطاع العام كونه متخمًا باملوظفني.
كورونا يعيد الأفكار اإىل الواقع

الهدف كان دعم املنتج الوطني واإحياء ال�شناعة 

عن  الدولة  اأعربت  اأن  بعد  �شيما  ول  العراقية، 
م�شاريع  واإن�شاء  الطاقات  ل�شتثمار  ا�شتعدادها 
وتعليق  تعليقه  جرى  الوطني،  القت�شاد  تدعم 
انقطاع  ب�شبب  موؤقتة  ب�شورة  الأخ��رى  الأف��ك��ار 
الحتجاجات،  حركة  اأثناء  ال��دوام  عن  الطلبة 
لتعود الأفكار جمددا بعد تف�شي جائحة كورونا يف 
الدكتور  ُيردف  والعراق،  العامل  العام يف  الو�شع 

ب�شار بالقول:
ا�شتكت  اإذ  اأزمة كورونا،  اأثناء  تبلورت  الفكرة   -
جّراء  املعقمات  قلة  من  ال�شحية  املراكز  بع�ض 
ت��ه��اف��ت ال��ن��ا���ض ع��ل��ى ���ش��رائ��ه��ا، ون��ف��اده��ا من 
عن  وحتدثنا  اجلامعة  رئي�ض  فالتقيت  الأ�شواق، 
اخلال�ض  معركة  يف  اجلامعة  م�شاهمة  كيفية 
من هذه اجلائحة. وبداأت الفكرة من هنا باإنتاج 
لرفد  اجلامعة  �شعار  حتمل  كحولية  معقمات 

موؤ�ش�شاتنا ال�شحية.
500 علبة يف يومني

 عميد كلية العلوم ورئي�ض ق�شم الكيمياء وبع�ض 
لتذليل  عمل  خلية  �شكلوا  الكيمياويني  الأ�شاتذة 
كل ال�شعاب من اأجل توفري هذه املادة وبال�شرعة 
عرب  خ��ا���ش��ة  واأم�����وال  ذات��ي��ة  وب��ج��ه��ود  املمكنة 

اأحد  يف  امل��ادة  واإنتاج  البال�شتيكية  العلب  توفري 
املختربات التعليمية يف ق�شم الكيمياء.

امل�شتح�شرات  بع�ض  اأن  ب�شار  الدكتور  ول يخفي 
الوقت،  ل�شيق  الأ���ش��ات��ذة  �شنع  من  لي�شت  هي 
يف  ل�شنعها  اإمكانيات  اإىل  حتتاج  كونها  وكذلك 
يف  اإنتاجه  مت  ما  لكن  الع�شيب،  الظرف  ه��ذا 
جهزت  عبوة   500 من  اأك��ر  كان  يومني  غ�شون 
بها دائرة �شحة الر�شافة ومثلها مت جتهيز بع�ض 
املراكز ال�شحية يف الر�شافة كونها تعاين نق�شا 

�شديدا. ي�شيف الدكتور ب�شار: 
- لقد لقى هذا العمل �شدى وا�شعًا يف املحافل 
النا�ض  يف  الأم���ل  وب��ع��ث  وال�شعبية  احلكومية 
باإمكانية اعتماد العراقيني على اأنف�شهم يف توفري 

بع�ض امل�شتلزمات الطبية. 
حماولت التطوع من كل مكان

كان  الأ�شمى  الهدف  اأن  ب�شار  الدكتور  وي��وؤك��د 
وات�شالهم  الفكرة  هذه  مع  الكلية  طلبة  تفاعل 
الدائم لغر�ض تو�شيع العمل وتطوعهم للم�شاركة، 

ويتابع قائاًل:
 - خوفنا عليهم من الختالط جعلنا ن�شدد على 
�شرورة احلفاظ على التباعد اأ�شا�شًا يف معركتنا 

والتهيوؤ  مع هذه اجلائحة، ونطلب الرتيث منهم 
من  النتهاء  بعد  اأو�شع  ب�شورة  والعمل  للمجيء 

اأزمة كورونا.
كما يرى الدكتور اأن العربة يف هذه الفكرة لي�شت 
باأيدي  نع  �شُ كونه  بنوعيته،  بل  الإن��ت��اج  بكمية 

اأ�شاتذة اأكفاء، ي�شيف:
باملنتج  ال�شحي  امل��ج��ال  يف  العاملون  اأ���ش��اد   -
لتو�شيات  كونه يحمل موا�شفات عالية ومطابقا 
�شعار  اأن  اإىل  اإ�شافة  العاملية،  ال�شحة  منظمة 

اجلامعة يبني مدى ثقة املجتمع باملنتج.
�سنع يف اجلامعة

ي�شرت�شل الأ�شتاذ ب�شار بحديثه حول املنتج الذي 
باأيادي  نع  �شُ لكونه  جيد  من  اأك��ر  باأنه  ي�شفه 

الأ�شاتذة والباحثني، ولي�ض يف م�شنع اأو �شركة 
- العمل كان مزيجًا من الدعم للقطاع ال�شحي، 
وللطلبة، وجلميع العراقيني، واإعادة الأمل بقدرة 
الأيادي املحلية على �شنع حتى املعقمات الطبية 

وخدمة وطنهم. 
اجلامعة  برئي�ض  اأي�����ش��ًا،  حديثه  يف  ي�شيد  كما 
ق�شم  ورئي�ض  العلوم  كلية  وعميد  امل�شتن�شرية 
خلية  من  يتجزاأ  ل  ج��زءًا  كانوا  لأنهم  الكيمياء 
املنجز  ه��ذا  يف  والعاملني  الأ���ش��ات��ذة  مع  العمل 
ال��ت��ط��وع��ي، م��وؤك��دا ت��ك��ات��ف ج��ه��وده��م ك��اأ���ش��رة 
واحدة �شعيدة باإجنازها، رغم �شعوبات الظرف 

ال�شحي. 
الإنتاج املحلي �سي�ستمر 

فر�ض  خلق  يف  اجلامعة  �شت�شتمر  هل  �شاألناه: 
لنا  ف��اأك��د  جم���ددًا،  املعقمات  ب�شناعة  العمل 
�شوف  بل  فقط  هنا  تقف  ل  الفكرة  اأن  جازما 
وتع�شيق  اجلامعة  باإ�شراك  جديدة  افاقًا  نفتح 
الدولة كافة بتقدميهم  اأ�شاتذتها مع دوائر  عمل 
ال�شت�شارات وتنفيذ م�شاريع اأكرب، يختم الدكتور 

قائاًل:
- من ناحية اأخرى كان الهدف من هذه الفكرة 
واإي�شاح  طلبتنا  ل��دى  وال��ت��ف��اوؤل  الأم��ل  روح  بث 
ر�شالتنا التي تفيد باأننا ن�شتطيع اأن ننتج ونحول 

ما تعلمناه اإىل واقع اإذا كانت الإرادة موجودة.
 ر�شائل كثريه حملها هذا العمل الب�شيط  بحجمه 
الفني والكبري بعنوانه الإن�شاين، والقادم بوجود 

املحبني لبالدهم، كثري، وكبري.

يف الأزمات، ين�سج الإبداع، وينمو داخل روح كل منا، �ست�ساهد 
اجلموع وهي حتاول اأن تنقذ الب�سرية من تلك الأزمات بكل ما 

ت�ستطيع فعله، وهذا ما ح�سل بعد اجتياح كورونا للعامل، وانت�ساره 
كان خطوة جديدة لُيخرج فيها النا�س ح�سهم الإن�ساين واملهني 

جتاه الخرين، وهذا ما فعله الدكتور ب�سار حامت، اأ�ستاذ الكيمياء 
ال�سناعية يف اجلامعة امل�ستن�سرية، الذي اأخذ على عاتقه مع 

جمموعة من الأ�ساتذة والطلبة �سناعة املعقمات والكحول الطبي 
وتوزيعها جمانًا على امل�ست�سفيات يف بغداد. 

فريق عمل جامعي ي�سهم يف 
�سنع احللول الأزمة "كورونا"

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

اآية من�سور
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حليمة لن تعود اإىل 
عادتها القدمية

بعد كورونا.. 

ريا عا�سي

اأم رميون وهي جتل�س على )الكرويتة( يف طارمة منزلها،    كانت اخلالة 
بني  يف�سل  الذي  ال�سور  خلف  من  مازن  اأم  جارتها  وحتاور  ال�ساي  ت�سرب 
منزليهما وتفوح اأزهار  �سجرية ال�سبوي التي تتدىل اأغ�سانها دون ترتيب، 
ح احلي اأبي حيدر لأكرث من �سهرين ب�سبب جائحة كورونا،  بعد غياب فلاّ
الكرادة  منطقة  يف  الربيعية  بغداد  �سباحات  اأحد  يف  امل�سهد  هذا  اأثار 
واأنا  و�سحكة  دمعة  بني  داخلي  املت�ساربة  امل�ساعر  من  الكثري  نف�سي  يف 
التقط الطماطم من عربة اأحد الباعة املتجولني الذين مل نعتد روؤيتهم 
قبل كورونا يف الأزقة؛ هو والعديد من باعة ال�سمون وال�سمك والدجاج 

والرقي والبطيخ.
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�شيارات ويتحّممون يف منازلهم.
 

كورونا وحتايا ال�سعوب 
منذ �شهر اآذار املا�شي �شاهدنا على التلفاز 
الجتماعي  التوا�شل  م��واق��ع  خ��الل  وم��ن 
العديد من ال�شخ�شيات العامة وهم يحّيون 
وجديدة  مبتكرة  بطرق  البع�ض  بع�شهم 
اأثناء  اعتادوه  الذي  التالم�ض  بها  يتفادون 
اليوم  العامل  �شعوب  اأغلب  اإّن  اإذ  التحية. 
الأك��ر  وه��ي  الت�شافح  طريقة  ت�شتخدم 
حتاياهم  باختالف  النا�ض  ب��ني  �شيوعًا 
بني  فمن  عليها،  ن�شوؤوا  التي  ال�شخ�شية 
اأغرب التحايا ما يحدث يف الفلبني الذين 
اليمنى  �شاقه  امل�شيف  يرفع  اأن  اع��ت��ادوا 
وميّرغها  ال�شيف  لوجه  قدمه  ت�شل  حتى 
بوجه ال�شيف، اإىل التبتيني الذين اعتادوا 
اأح��ده��م  مب��واج��ه��ة  األ�شنتهم  مي����ّدوا  اأن 
الآخر، وبني تقبيل الأنوف عند الرجال من 

تقبيل  اإىل  العربي،  اخلليج  ودول  نيوزلندا 
وم�شك  العربية  القبائل  بع�ض  عند  الكتف 
الهنود،  م��ن  البع�ض  عند  البع�ض  حل��ى 
وال�شرق  للفرن�شيني  اخل��ّدي��ن  تقبيل  اإىل 
ال�شكندنافيني  لدى  واحل�شن  اأو�شطيني 
بوجه  وم�شحها  باليد  الب�شق  واأب�شعها 
وتقبيل  الفريقية  القبائل  عند  ال�شيف 
النبيلة  الطبقات  عند  للن�شاء  الأي����دي 
الوروبية وعند العرب اإكراما لكبري ال�شن 

وكبري املقام.
ال��ت��ح��اي��ا ���ش��ارت م��ن املا�شي  ك���ّل ه���ذي 
النحناء  ب��ط��رق  ا�شتبدلت  اإذ  ال��ق��ري��ب، 
اأ�شفل  ال��ه��ن��دي  ال��ي��دي��ن  ال��ي��اب��اين و���ش��م 
بع�شهم  اأم��ام  بعد  عن  والنحناء  الوجه 
ت�شارلز  الم��ري  من  راأيناها  كما  البع�ض، 
وهو ي�شتقبل �شيوفه اأو ل�شق كوع بكوع كما 
فعلت رئي�شة وزراء املانيا مريكل مع قرينها 
من فرن�شا ماكرون اأو القبلة الهوائية التي 

اأهدتها اجلدات يف اإحدى دور امل�شنني يف 
كراج  يف  مي��ّرون  وه��م  لأحفادهن  اأمريكا 

الدار من بعد ومن خلف الزجاج.
كما  والنحناء  ال�شدر  على  اليد  و�شع  اأو 
وهم  بينهم  ما  يف  ال�شرقيني  اأغلب  فعلها 

يلتقون �شدفة عند الت�شوق.
ابتكارها خ��وف��ًا من  مّت  ال��ط��رق  ه��ذه  ك��ّل   
نقل كورونا من �شخ�ض لآخر، بالرغم من 
للبع�ض  البع�ض  اأ�شهد تقبيل  ذلك ما زلت 
والت�شافح غري اآبهني مبا ميكن اأن يحدث.

 
كورونا ورم�سان 

اعتادت �شركات الإنتاج العربية اأن ت�شّور 
قبل  من  وتبداأ  للعيد  وبرامج  م�شل�شالت 
احللقات  بقية  ت�شوير  ليتم  ب�شهر  العيد 
اأغلب  العام  ه��ذا  الف�شيل،  ال�شهر  اأثناء 
م�شل�شالت  اإن���ت���اج  ت��ك��م��ل  مل  ال�����ش��رك��ات 
رم�شان وبالتايل وبالرغم من وفرة الإنتاج 
ب��ه م��ن امل�شل�شالت  ب��اأ���ض  ووج���ود ع��دد ل 
ويراهن  دوم��ًا  تت�شّدر  كانت  التي  اأن  ال 
عليها مل تظهر على ال�شا�شات، مما حدا 
اإىل التفكري يف عدم بّث  ب�شركات الإنتاج 
اأحداثه لتجّنب  م�شل�شل مل يكتمل ت�شوير 

اخل�شارات.
كل  تتجّمع  اأن  الكبرية  عائلتي  اع��ت��ادت   
خمي�ض يف رم�شان يف منزل اجلد الراحل 
من  كيلوات  ع�شرة  يطبخ  الكبري  والبيت 
لي�شبح  عجل  حلم  كيلوات  و�شتة  احلبية 
ع��ن��دن��ا ِق����ْدٌر ك��ب��رٌي  م��ن ال��ه��ري�����ش��ة، يتم 
توزيعها بني اجلريان والأقارب واأن جتلب 
كبرية  �شفرة  فتعّمر  ما؛  طبقًا  عائلة  كل 
و�شخمة وجنتمع اأكر من ثالثني �شخ�شًا 
يف مطبخ واحد، فّرقتنا كورونا و�شار قدر 
توزعت  �شغرية  ق��دورًا  الكبرية  الهري�شة 

لتطبخ يف خم�شة منازل اأو اأكر.
اأبنائها  عوائل  جتمع  اأن  جارتي  واعتادت 
واح��د  ح��ي  يف  يقطنون  ال��ذي��ن  وب��ن��ات��ه��ا 
العام  ه��ذا  اأّن��ه��ا  ال  ال�شحور  مائدة  عند 
التي  وكّنتها  احل��اج  وزوج��ه��ا  هي  اكتفت 

 جائحة كورونا مل توقف عادة �شرب �شاي 
ال�شحى لأم رميون واأم مازن، فهن ما زلن 
وجهًا  لي�ض  لكن  الطقو�ض  نف�ض  ميار�شن 
بتبادل  ال�شباحية  جل�شتهن  وينهني  لوجه 

التحايا من خلف ال�شياج
ترى كم من العادات زالت و�شتزول وتتغرّي 

مع هذه اجلائحة؟
                                                                                                                                                           
َخْرُق العادِة اإن مل ي�سبْح عادًة 

ُل عليه ل يعَواّ
ال�سيخ ال�سويف ابن عربي

 تختلف العادات والتقاليد من �شعب لآخر 
ح�شب اختالف اللغات والت�شاري�ض واملناخ 
اللغة  يف  اأحيانًا  وتتنّوع  ال�شابقة  وال�شمات 
اأمن��اط  بح�شب  ال��واح��د  والبلد  ال��واح��دة 
لآخر  جيل  من  الب�شر  يعتادها  و�شلوكيات 
الفرد  يكت�شبها  �شفاهية  ق��واع��د  ح�شب 
وتتناقلها الأجيال دون التفكري يف تغيريها 
ال حني تتعار�ض مع ما يوؤمن اأو ما يقّد�ض 

اأو ما ل طاقة لها به.

ومنطيات  والتقاليد  ال��ع��ادات  تغيري  ل��ذا 
العي�ض لي�ض بال�شيء الهني، اإذ حتتاج طاقة 
�شلفًا  اكت�شبته  ما  منطية  لك�شر  وقابلية 

واعتاد اجلميع عليه. 
 

 العدو واحد للكرة الأر�سية
 واجهت �شعوب العامل العديد من املخاطر 
اأنَّها  ال  والقالقل  واحل��روب  وال�شعوبات 
اخلم�ض  ال��ق��ارات  يجمع  خطرًا  تواجه  مل 
اليوم جائحة كورونا.  تواجه  بقطبيها كما 
ال��ق��رن  اأرب��ع��ي��ن��ي��ات  م��ن��ت�����ش��ف  م��ن��ذ  اإذ 
خطر  ال���ق���ارات  واج��ه��ت  ح��ني  الع�شرين 
مبا�شرة.  ب�شورة  الثانية  العاملية  احلرب 
ال�شحايا  من  املاليني  احلرب  هذه  خّلفت 
بني قتل وفقد وعوق وبني تق�شيمات حلدود 
اأخرى ومما خلَّفته  واختفاء  بلدان  وظهور 
ال�شعوب،  ع���ادات  يف  ك��ب��ريًا  ت��غ��رّيًا  اأي�شًا 
التي كانت  اأغلب الدول الأوروبية  اأن  منها 
تواجه الق�شف الليلي بالطائرات احلربية 
ما تزال اإىل يومنا هذا وبعد مرور نحو ٧0 

اأب��واب حمالها  تغلق  تزال  اأنَّها ما  ال  �شنة 
حظر  ب�شبب  ع�شرًا  الرابعة  ال�شاعة  عند 
التجوال والق�شف الليلي الذي كان يحدث 
اأن يغادروا حمال  النا�ض  اإذ اعتاد  حينها، 
لتجمع  مل�شاكنهم  وي��ه��رع��ون  اأع��م��ال��ه��م 
الكنائ�ض  اأق��ب��ي��ة  يف  ذل���ك  ب��ع��د  ال��ع��ائ��ل��ة 
يزال  وما  للق�شف  الكبرية جتّنبًا  واملباين 
الوروبيون يت�شاءمون من اإ�شعال ال�شيكارة 
الثالثة بنف�ض ال�شعلة للكربيت اأو القداحة، 
الظالم  يف  الب�شيطة  ال�شعلة  ك��ان��ت  اإذ 
مدنيني  بوجود  للطائرة  اإ���ش��ارة  الدام�ض 

فيتم الق�شف.
عند  �شمالها  م��ن  الفريقية  ال��ق��ارة  اأم���ا 
جنوب  يف  جنوبها  اإىل  ال��ع��رب��ي  امل��غ��رب 
اآن  يف  خبز  رغيفي  يك�شرون  ل  افريقيا 
اأن  اع��ت��ادوا  اإذ  ذاتها،  املائدة  على  واح��د 
ينتهي  وح��ني  رغيف  اأّول  كبريهم  يك�شر 
يك�شر الثاين وذلك لأنَّهم عانوا املجاعات 
العاملية  احلرب  اإبان  الأخرى  تلو  الواحدة 
لأ�شهر على رغيف خبز  واعتا�شوا  وبعدها 

وماء، ف�شار اخلبز من مقّد�شاتهم.
دخولها  حني  والأجهزة  املخرتعات  كذلك 
املنازل تغرّي من عادات ال�شعوب، فللكهرباء 
الدور الأكرب يف تغرّي العديد من العادات، 
فاأغلب النا�ض يف العراق مثال مل تعد تاأخذ 
بالعمارة  حدا  مما  ال�شرداب  يف  قيلولتها 
احلاجة  لعدم  ال�شرداب  تلغي  اأن  احلديثة 
التي  التربيد  اأج��ه��زة  دخلت  اأن  بعد  ل��ه، 
وم��رّبدات  م��راوح  الكهرباء من  تعمل على 

ومكّيفات.
للمنازل  تدخل  التي  املياه  �شبكة  وبظهور 
تال�شت عادة اإقامة حفالت احلّناء وتزيني 
حمامات  يف  العري�ض  وح��الق��ة  ال��ع��رو���ض 
التي  اأو�شطية  ال�شرق  البلدان  يف  ال�شوق 
حّنة  ح��ف��ل  اإق���ام���ة  ع���ادة  جتمعها  ك��ان��ت 
وحفل  الن�شائي  ال�شوق  حمام  يف  العرو�ض 
العري�ض كذلك، الذي كان يزف م�شيًا من 
الأقدام  على  م�شيًا  العرو�ض  لدار  احلمام 
يف  يزفّون  اليوم  اأّم��ا  اخليول،  بعربات  اأو 
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ه  تعدُّ ب�شحور  نف�شه  املنزل  يف  معها  ت�شكن 
ب�شماع  مكتفيًة  املرجوحة،  عند  الباحة  يف 
اإذ  ال�شياج،  خلف  من  اأحفادها  اأ���ش��وات 
اأربعة  يف  نف�شه  ال�شارع  يف  يقطنون  اإّنهم 
وابنها  زوجها  على  خوفًا  متجاورة  منازل 
الإ�شابة  من  بالربو  امل�شابني  وحفيدها 

بكورونا. 
البغدادية  ال��ع��وائ��ل  اأغ��ل��ب  اأن  وامل��ع��روف 
يف  والع�شل  والدب�ض  والقيمر  الكاهي  تاأكل 
�شباح عيد الفطر، واكتفوا هذا العيد بكاٍه 
منزيل من عجائن البورك اجلاهزة وعلب 
الق�شطة بدياًل عن قيمراجلامو�ض اللذيذ.

الأحفاد  العيد  يف  الأك��رب  اخلا�شر  وك��ان   
وحمفظاتهم  جيوبهم  متتلئ  كانت  الذين 
وحقائبهم بالعيديات من العمام والأخوال 
والأجداد بعد اأن يتجّمعوا يف م�شباح العيد 

بطابور كبري عند حتية اجلد.
 

كورونا والأحزان 
اأعلنت الأ�شر العراقية التي فقدت يف هذه 
ب�شبب اجلائحة  اإّما  اأفرادها؛  اأحد  الأزمة 
اإقامة  اآخر، عن عدم  اأو م�شاب  اأو ملر�ض 
التعازي  بتلقي  والكتفاء  العزاء  جمال�ض 
هاتفيًا اأو عرب مواقع التوا�شل الجتماعي.

 �شديقتي اآية فقدت خالتها التي �شارعت 
خالل  حت��ّدث��ن��ا  ط��وي��اًل،  اخلبيث  امل��ر���ض 
اأن  تتمّنى  باأّنها  واأخربتني  التوا�شل  مواقع 
يتعظ النا�ض ويتخلوا عن مظاهر التفاخر 
يف اإقامة املاآدب يف جمال�ض العزاء، وقالت 
اإقامة  تكاليف  ح�شاب  ح�شبوا  عائلتها  اإّن 
وكرا�شي  وق��دور  خليمة  تاأجري  من  ع��زاء 
وم��اء  قهوة  م��ن  يتبعه  وم��ا  ذل��ك  اإىل  وم��ا 

اأيام؛  وم�شاريف ذبائح وع�شاء ملدة ثالثة 
من  متّكنوا  املبلغ  بنف�ض  اأّن��ه��م  اكت�شفوا 
اإعالة اأربع عوائل متعففة ومت�شررة ب�شبب 
مري�ض  واإع���ان���ة  �شهرين  مل���دة  اجل��ائ��ح��ة 
يحتاج جلراحة يف الهند يبلغ من العمر 15 
عامًا وهو م�شلول و�شيقف على رجليه بعد 

العملية.
نكتفي  اأّن��ن��ا  ل��و  "تخيلي  ت��ق��ول:  واأ���ش��اف��ت 
ما  واإ�شافة  اأكل  دون  الفقيد  عائلة  بزيارة 
هذا  يف  فقر  ح�شل  ملا  به  نترّبع  اأن  ميكن 

العامل".
 اخلامتة

وال��رتاح��م  التوا�شل  ه��ي  ال��ع��ادات  اأج��م��ل 
واأتع�شها التظاهر والتبجح

اأخرى  نتعظ ونرتك عادات لندمي  ليتنا  يا 
تغنينا عن غدر الزمان.
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رمبا كانت مو�سوعة املراأة، هي ال�سوت االعلى يف م�سار 
احلرية، فقد ان�سغل العامل، حتى التقدمي واحل�ساري 

بهذه امل�ساألة، وت�سكلت االف املنظمات الن�سوية 
املطالبة بحرية املراأة ونيل حقوقها وم�ساواتها مع 
الرجل �سواء على م�ستوى الزواج والطالق وال�سهر 

خارج البيت، ام على م�ستوى الوظائف العالية 
والرئا�سية وال�سيادية

ح�سن العاين 

نواعم
احلريات 

ل ت�شتح�شر ذاكرتي ق�شية �شغلت الب�شرية منذ اقدم الع�شور حتى 
يومنا هذا، مثل ق�شية احلرية، فقد كان التاريخ الن�شاين على امتداد 
ع�شوره الثقافية، تاريخ ن�شال �شد الرق والعبودية والتمييز العن�شري 
وال�شتعمار والحتالل، قدمت فيه ال�شعوب ماليني ال�شحايا من اجل 
هوية  ذا  كانت احلرية مطلبًا  وكما  وا�شتقاللها...  حريتها وحتررها 
جماعية تن�شده المم املغلوبة على امرها، فقد كانت مطلبًا ذا هوية 
فردية ين�شده املواطنون الذين كممت النظمة الدكتاتورية افواههم، 
ومن هنا فان مفهومي )التحرر واحلرية( وجهان لعملة واحدة، بغ�ض 
النظر عن املفردات التف�شيلية، ولعله من الع�شري حقًا، الملام باأنواع 
ابتكرت مئات  احلريات جميعها، ذلك لن الع�شور احلديثة وحدها 
ال�شماء والعناوين، لي�ض اولها حرية التجارة واملالحة والعمل واملعتقد 
والرق�ض  والكالم  الغناء  حرية  اخرها  ولي�ض  بالكر�شي  والتم�شك 
ال�شهادات...الخ،  وتزوير  والتظاهر  والحزاب  وال�شحافة  والتعبري 
وما  الطريق  هذه  على  الكثري  اجنزت  الن�شانية  ان  على  خالف  ول 
الربملانات  وت�شكيل  املعمورة  ارب��اع  ثالثة  ت�شهدها  التي  النتخابات 
ت�شكيالت  من  ي�شابهها  وما  البلدية  واملجال�ض  املحافظات  وجمال�ض 
العظيمة  النت�شارات  ا�شارة وا�شحة على  ال  او ذاك،  البلد  يف هذا 
للحرية والدميقراطية، على الرغم من اللغط الكبري الذي يدور حول 

�شناديق القرتاع!
رمبا كانت مو�شوعة املراأة، هي ال�شوت العلى يف م�شار احلرية، فقد 
ان�شغل العامل، حتى التقدمي واحل�شاري بهذه امل�شاألة، وت�شكلت الف 
املنظمات الن�شوية املطالبة بحرية املراأة ونيل حقوقها وم�شاواتها مع 
ام  البيت،  وال�شهر خارج  والطالق  الزواج  �شواء على م�شتوى  الرجل 
على م�شتوى الوظائف العالية والرئا�شية وال�شيادية، والوقوف ب�شالبة 
�شد العنف الزوجي، وبهذه املنا�شبة يبدو من املفيد والطريف معًا، 
التنويه اىل ان احدى املحافظات العراقية �شهدت قبل ع�شر �شنوات 
الول  ال��ع��ام  يف  منت�شبيها  ع��دد  بلغ  رجالية  منظمة  ولدة  تقريبًا 
الذين  الرجال  الدفاع عن  لعالنها اكر من 3 الف ع�شو، مهمتها 
يتعر�شون ل�شرب الزوجات املربح، ومن املوؤمل ان ت�شهد املحافظات 

الخرى ولدة منظمات مماثلة للحفاظ على كرامة الرجال!!
)اعتقد ان منظمات املجتمع املدين التي تتبنى هذه الق�شية او تلك 
هي ارقى ما تو�شل اليه الع�شر احلديث، لأن عملها ذو طابع �شلمي 
اكتب  واأنا   ، وال�شرب اجلميل(  النف�ض  يتميز بطول  ان�شاين،  تطوعي 
عن ق�شية احلرية وما يتعلق بها، اكت�شفت ان التجربة الدميقراطية 
يف العراق بعد 2003، هي من اغنى التجارب العاملية عمقًا وتطبيقًا، 
احل��ري��ة،  درج���ات  باعلى  وم��ك��ون��ات��ه  ال�شعب  اأط��ي��اف  ه��ن��اأت  حيث 
وال�شواهد على ذلك اكر من ان حت�شى، �شحف وف�شائيات واذاعات 
واحزاب واعت�شامات وتظاهرات وانتخابات وحريات دينية وفكرية، 
ونقد ومعار�شة وتعبري عن الراأي، وكل هذه املظاهر وغريها، كفلها 
من  تعاين  ظلت  التي  هي  واحدة  �شريحة  ان  الغريب  ولكن  الد�شتور 
الربملان(،  )اع�شاء  �شريحة  بها  واعني  وكبت احلريات،  ال�شطهاد 
وكاأنهم ا�شتهانوا بقلة عددهم، حيث ل يحق لع�شو الربملان ان ي�شوت 
على قراٍر ما باملوافقة او بالرف�ض، ول يحق له ابداء راأيه ال�شخ�شي 
يف اي مو�شوع، وهو ملزم ان يرفع يده وهو ل يريد رفعها ، او ان يخفي 
يده يف جيب �شرتته، وهو يريد رفعها لن رئي�ض الكتلة، وحده يقرر – 
والنائب وحده من ينفذ- مع ان هذه ال�شريحة هي التي كتبت الد�شتور 
وف�شلته على مقا�شها- والغرب من ذلك ان هناك 4 الف منظمة 
جمتمع مدين يف العراق للدفاع عن الد�شتور واخلدج واملراأة والفتيان 
..الخ،  اخلا�شة  الحتياجات  وذوي  وال�شحفيني  والطفولة  والرام��ل 
لي�ض بينها واحدة حتمل ا�شم منظمة الدفاع عن حريات الربملانيني!!

م�������ق�������االت



ال اأ�سبه اأي مطرب اآخر..
"حبيب  الفنان  عربيا  وامل�شهور  العراقي  النجم 
ال�شبكة" يف حوار  "جملة  �شيافة  علي" كان يف 

�شريح ومنوع: 
جنم اأم م�سهور؟

ك��ان��ت يف حقبة  الأ����ش���واء  ن��ح��و  ان��ط��الق��ت��ك   *
الت�شعينيات من القرن املا�شي، بعد هذا امل�شوار 
حمافظا  علي  حبيب  م��ازال  هل  الطويل  الفني 

على جنوميته وبريقه حتى الن؟
- احلمد هلل مازلت حمافظا على جنوميتي عرب 
بعد  م�شتهلكة،  غري  جديدة  اأغان  من  اأقدمه  ما 
جمهوري  اأن  اأ�شعر   الطويل  الفني  امل�شوار  هذا 
اأو الوطن العربي، بل  يف تزايد �شواء يف العراق 
كان يف  بريقها عما  ازداد  اأن جنوميتي  اأ�شعر  

ال�شابق. 
* �شابقا كانت ال�شاحة الفنية تعتمد على 
النجم الأوحد، حاليا مل يعد لدينا جنم 
بل "م�شهور" لأن لديه اأغنية �شاربة، هل 

هذا �شحيح وملاذا؟ 
- هذا �شحيح، �شابقا كنا كفنانني نعد 
ومعروفني  الواحدة  اليد  اأ�شابع  على 
اأ�شبح  الآن  كنجوم،  اجلمهور  ل��دى 
وفنانون  الفن  ملهنة  ا�شت�شهال  هناك 
ي�شم  الواحد  البيت  اأ�شبح  اإذ  كر 
اأكر من مطرب، ما جعل اجلمهور 
الغث  بني  التمييز  على  ق��ادر  غري 
وال�شمني، ف�شال عن �شوء الختيار 
لأعمالهم  الفنانني  بع�ض  قبل  من 
فيما  الأ���ش��وات  وت�شابه  الفنية، 
الب�شمة  غياب  اإىل  اأدى  بينهم 
النجم  وغ��ي��اب  للفنان  الفنية 
ل���ي���ح���ل ب�������دًل ع���ن���ه م�����ش��ط��ل��ح 
اأغنية  ل��دي��ه  ال���ذي  "امل�شهور" 
ال�شارع  يف  كبريا  جناحا  جنحت 
دون  ي��ردده��ا  اجلمهور  اأن  ل��درج��ة 
يعد  مل  لذا  الأ�شلي!!  مطربها  معرفة 

لدينا جنٌم بل م�شهوٌر.    
جمهورنا ذواق

* ما املانع يف اإعادة توزيع بع�ض اأغنياتك 
القدمية؟ وهل لديك اأغنيات مل تَر النور؟

- نعم، لدي تلك النية يف اإعادة ت�شجيل اأغنياتي 
توزيعها،  اإع��ادة  ولي�ض  حديثة،  ب�شيغ   القدمية 
اأغنية  مثال  قدمي  ت�شجيلها  الأغنيات  تلك  بع�ض 
وين  واأغنية  الأي��ام،  دارت  واأغنية  حب،  يا  هذا 
تَر  مل  اأغ��ان  �شبع  ول��دي  معذبني،  واأغنية  ان��ت، 

النور حتى الآن �شوف اأ�شجلها تباعا؟    
* ماذا ينق�ض الأغنية العراقية الن؟

اجلميل  الن�ض  ينق�شها  العراقية  الأغ��ن��ي��ة   -
اللحن  واأي�����ش��ا  للحياء،  اخل��اد���ض  غ��ري  ال��الئ��ق 
اإ�شفاف  هنالك  ال��ي��وم  امل��ت��ك��رر،  غ��ري  الر�شني 
وا�شح يف تقدمي الأغنية العراقية من قبل معظم 

املطربني لالأ�شف.
* اإذا مباذا تف�شر راأي الفنانني باأن ال�شارع يريد 

اأغاين  كهذه؟
- هذه كذبة، ل يوجد �شيء يوؤكد اأن ال�شارع يريد 
ي�شميها  كما  ���ش��ارع(  )اأغنية  اأو  هابطة  اأغ��اين 
املتكرر  الطلب  تف�شر  مباذا  واإل  الفنانني،  بع�ض 
مثل  هادئة  ر�شينة  اأغان  على  قبل اجلمهور  من 
اجلمهور  وغريها،  ومعذبني  الأي��ام  دارت  اأغنية 

ميتلك ذو
قا رفيعا ل ميكن التجني عليه بهذا ال�شكل. 

ق�شة حب حتولت اإىل اأغنية   
عام  �شجلتها  التي  ح��ب(  يا  )ه��ذا  اأغنية  هل   *
ويقال  ال�شهرة؟  نحو  مرورك  جواز  كانت   199٧
اإن الأغنية جت�شد ق�شة حب ع�شتها �شابقا، هل 

هذا �شحيح؟
حب(  يا  )ه��ذا  اأغنية  اإن  القول  ممكن  نعم،   -
ال�����ش��ه��رة، وعندما  ن��ح��و  ك��ان��ت ج���واز م����روري 
الأغنية  باأن  فوجئُت  العراق  خارج  اإىل  �شافرت 
اجلمهور  ل��دى  ومقبوليتها  ب�شهرتها  �شبقتني 
كوين  العامة  الأماكن  يف  طلبها  وتكرار  العربي 
غنيتها باإح�شا�ض عال، نعم الأغنية ق�شة حقيقية 
حتكي  الياء  اإىل  الأل��ف  من  متثلني  يل  بالن�شبة 

ق�شة حب ع�شتها �شابقا.
عود ح�سن بري�سم 

�شاعدك  من  عاما،   13 عمر  يف  الفن  دخلت   *
حينها للو�شول اإىل النجومية؟

والتلفزيون  الإذاعة  اأطفال  - كنت حينها �شمن 
يو�شف  هيثم  والفنان  حم�شن  مهند  الفنان  مع 

والفنان الراحل عالء �شعد والفنان با�شم جا�شم 
واأ�شتاذنا عمو زكي وغريهم من الفنانني، لكني 
عندما  بر�شيم  ح�شن  للفنان  نبيال  موقفا  اأتذكر 
لأتدرب  به  اخلا�ض  العود  اآلة  فمنحني  �شاعدين 
على العزف، وكنت حينها ل اأمتلك عودًا، كذلك 
اأت��ذك��ر دع��م ال��ف��ن��ان ف���اروق ه��الل يف برنامج 
بنف�شي  طريقي  �شلكت  ثم  ومن  �شابة،  اأ�شوات 

مبثابرة وكفاح. 
تفاعل كبري من اجلمهور    

اأبناء جيله من  الذي مييز حبيب علي عن  * ما 
املطربني؟

يل  الفنانني،  بقية  عن  مييزين  ما  هو  �شوتي   -
ب�شمتي الوا�شحة يف الغناء ول اأ�شبه اأي مطرب 
من  ول�شت  لالأحلان  واختياراتي  بال�شوت  اآخ��ر 

املقلدين. 
بفارق كبري  ي�شعر  �شابقا  اأغنياتك  ي�شمع  *  من 
بطابع  تتميز  التي  حاليا  اأغنياتك  وب��ني  بينها 
لتواكب  الأمر مق�شود  ال�شريع، هل هذا  الإيقاع 

احلداثة؟ 
- الأمر لي�ض متعلقا مبو�شوع احلداثة بل لتنويع 
لكوين  ال�شريع  اإىل  الهادئ  من  الغنائي  الإيقاع 
ا�شتهرت بالغناء ال� )Slow( البطيء فال �شري 
اأن انتقل من اإيقاع اإىل اآخر، ول�شيما اأين وجدت 

تفاعال كبريا من اجلمهور وتقبلهم لهذا اللون.

ما  حد  اإىل  ي�شبه  �شوتك  اإن  القول  توؤيد  هل   *
�شوت الفنان علي حممود العي�شاوي؟

علي  الفنان  و�شوت  �شوتي  بني  �شبه  هنالك   -
ال�شوت،  العي�شاوي فيما يخ�ض طبقات  حممود 
العي�شاوي  �شوت  اأن  اإذ  عنه،  يختلف  لوين  لكن 

قريب جدا اإىل �شوت الفنان ح�شني اجل�شمي.

اأولدي مل يطرقوا باب الفن
* َمن ِمن الفنانني تتمنى اأن تغني دويتو معه؟

مع  غنائيا  دويتو  اأعمل  اأن  املفرت�ض  من  كان   -
لكن   التفاق  ح�شل  وفعال  املنور  اأ�شماء  الفنانة 

بع�ض الظروف حالت دون حتقيق هذا امل�شروع.
وحممد(  وعمار  وعلي  )عمر  الأربعة  اأولدك   *

هل بينهم من لديه موهبة الغناء؟

 اأغنية "هذا يا حب" 
متثلني من االألف

اإىل الياء 

النجم العراقي

ذاع �سيته ب�سكل كبري عندما �سجل اأغنية 
)هذا يا حب( عام  1997 لتكون هذه الأغنية 
جواز مروره نحو ال�سهرة والأ�سواء وت�ستحوذ 

على حب اجلمهور.
 ا�ستطاع اأن ي�سجل ح�سورا طيبا على امل�ستوى 

العربي، ول�سيما بعد عام 2003 لي�سطع جنمه 
عربيا بامتياز، واأ�سبحت اأغنياته ترتدد على 
الأل�سن يف خمتلف الدول العربية اخلليجية 

كالإمارات  والكويت وغريها.

حوار: اأحمد �سمي�سم
ت�سوير: اأحمد لطيف 

حبيب علي
 ل� )ال�سبكة(:
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الفن، عمر خمرج  بعيدون عن جمال  اأولدي   -
قدم  ك��رة  لع��ب  وعمار  معماري  مهند�ض  وعلي 
اأحبذ  ل  اأن��ا  الأ���ش��ن��ان،  دك��ت��ور يف ط��ب  وحممد 
لأبنائي اأن يدخلوا جمال الفن لأنه جمال �شعب 

ول اأريد لهم اأن يعانوا مثل ما عانيت. 
مواقف حزينة واأخرى مفرحة

* اأحيانا ي�شفون الإعجاب باأهل الفن باأنه جنون 
تتذكره مع املعجبني  اأغرب موقف  ، حدثني عن 

لن تن�شاه؟

- كثرية هي املواقف التي ت�شادفني مع املعجبني، 
حزينة ومفرحة، مثال ياأتي اأحد املعجبني ويقول 
يل ب�شببك طلقت زوجتي!! والثاين يقول ب�شببك 
العذاب  ناله  والآخ��ر  اأحبها  التي  الفتاة  تزوجت 

ب�شبب اأغنياتي، وغريها من املواقف.
*اأي الفرتات خدمتك فنيا الت�شعينيات اأم الآن.. 

وملاذا؟
- حقبة الت�شعينيات خدمتني فنيا عرب انطالقتي 
ف�شهرتي  الآن  اأم���ا  النجومية،  اإىل  و�شهرتي 

ال��ع��راق  يف  وا���ش��ع��ا  ان��ت�����ش��ارا  وح��ق��ق��ت  ازدادت 
والوطن العربي. 

مطربون بالكاريزما فقط
* بعد  ال�شنني الطوال يف جمال الفن.. ما الذي 

حتلم به اأو تود الو�شول اإليه؟ 
- ل اأحلم باأي �شيء، احلمد هلل حققت ما اأ�شبو 

اإليه من �شهرة وانت�شار. 
* ما ال�شفة التي تتمنى التخل�ض منها؟

- القلق، اأنا رجل قلق جدا، لكن اأحيانا اأراه قلقا 
حياتي  يف  اأو  العمل  يف  حر�شي  ب�شبب  م�شروعا 

ال�شخ�شية. 
العمل يف  الفن مقابل  اأن ترتك  لو طلب منك   *

جمال اآخر  فماذا �شتختار؟ 
هذا  اأحب  �شحفيا،  ف�شاأكون  فنانا  اأكن  مل  لو   -
الفر�شة  ت�شنح  مل  لكن  ال�شغر،  منذ  امل��ج��ال 

لأعمل يف ال�شحافة. 
ظلمني الإعالم العراقي

* براأيك ما املقيا�ض احلقيقي الذي يحدد جناح 
الفنان من عدمه؟ 

- ال�شوت اجلميل واختيار الأحلان، لكن براأيي 
فمثال  ال�شوت،  على  اأحيانا  تتغلب  الكاريزما 
ذكرهم،  عن  اعتذر  م�شهورون،  مطربون  لدينا 
لكنهم  للغناء  يوؤهلهم  الذي  ال�شوت  ميتلكون  ل 
عرب  الكبرية  وال�شهرة  النجومية  اإىل  و�شلوا 

الكاريزما فقط!   
* هل تعر�شت للظلم؟

- ك��ث��ريا، رمب���ا اأن���ا م��ن اأك���ر ال��ف��ن��ان��ني ال��ذي 
مازلت  الآن  وحتى  بداياتي  منذ  للظلم  تعر�ض 
تهمي�ض  تف�شر  مباذا  واإل  جناحي،  �شريبة  اأدفع 
الفنية  لن�شاطاتي  والعربي  العراقي  الإع���الم 
وفيديو  اأغنياتي  تبث  اإعالم  و�شيلة  ل  اأن  لدرجة 
على  خا�شة  قناة  عملت  لذا  اجلديدة،  كليباتي 
ون�شاطاتي  الفنية  اأع��م��ايل  بث  بغية  اليوتيوب 
اجلديدة، على مايبدو النجاح ل يروق للكثريين 

مع الأ�شف.
* ما م�شاريعك القادمة؟

- لدي اأغنية جديدة �شاأ�شورها لحقا يف تركيا 
عن  ف�شال  اجلمهور،  اإع��ج��اب  تنال  اأن  اأمت��ن��ى  

اأعمال فنية اأخرى �شاأجنزها قريبا. 
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نرمني املفتي

فنجان حمبة
واردات ...لو!

قطعا اأن ال�شائقة املالية التي مير بها البلد توؤ�شر 
ف�شل النهو�ض بالعراق ب�شبب اعتماده على النفط 
ف��ق��ط وع���دم ال��ع��م��ل ج��دي��ا ع��ل��ى ت��ط��وي��ر واردات����ه 
ومن  للدخل  الأخ����رى  امل�����ش��ادر  رغ��م  وتعظيمها 
العراق  يف  اأن  �شيما  ول  الدينية،  ال�شياحة  اأهمها 
والأولياء  ال�شالم(  )عليهم  العظام  الأئمة  مراقد 
ابراهيم  اهلل  نبي  بيت  اأن  نن�شى  ول  ال�شاحلني. 
)�ض( موجود يف العراق ويوؤمن به معتنقو الديانات 
للديانات  مقد�شة  اأماكن  وفيه  كافة،  التوحيدية 
الأخرى، وللمثال ولي�ض احل�شر كني�شة "الك�شري" 
ال�شرق  يف  كني�شة  اأق���دم  ث��اين  وه��ي  ك��رب��الء،  يف 

الأو�شط، ورمبا يف العامل.
ويف بغداد اأول مقام لأول غورو الذي اأ�ش�ض الديانة 

ال�شيخية.
فهي  احل�شارية  ال�شواخ�ض  ع��ن  نتحدث  وح��ني 
�شواء  ال�شواخ�ض،  ه��ذه  وغالبية  قليلة،  لي�شت 
الو�شط  يف  اآم��ن��ة،  م��واق��ع  يف  الأث��ري��ة  اأو  الدينية 

واجلنوب.
الذهاب  اأ�شبح ممكنا  النجف،  افتتاح مطار  وبعد 
اإليها دون املرور ببغداد. وهل هناك حاجة لالإ�شارة 
ال�شواخ�ض  ه��ذه  من  اأق��ل  اأو  رب��ع  متلك  دول  اإىل 
ال�شياحة  واردات  على  وتعي�ض  العراق  يف  املوجودة 

فقط.
ومنها  املمكنة  امل���وارد  اإىل  الإ���ش��ارة  يف  وا�شتمر 
واردات املنافذ احلدودية، و�شبق اأن كتبت يف احليز 
للموظفني  التقاعد  ا�شتقطاعات  موارد  عن  نف�شه 
مع  �شنويًا  طائلة  اأم��واًل  جتني  التي  وا�شتثمارها، 
املحافظة على حقوق املوظفني، وهي الوارد الأهم 
الثالث اأو الرابع يف دول مثل اإيران وتركيا. وهناك 
واردات ال�شرائب، علمًا اأن العراق قد يكون الدولة 

مقابل  �شرائب  مواطنوها  يدفع  التي  ال��وح��ي��دة 
الأج��واء  وا�شتخدام  امل��ط��ارات  وواردات  �شيء،  ل 
العراقية وواردات الت�شالت ومرور اخلطوط من 
العراق، ف�شاًل عما بذمة �شركات النقال التي يدفع 
كارتات  اإىل  اأ�شيفت  التي  بع�ض �شريبتها  املواطن 
ال�شحن! وواردات اأمانة بغداد والدوائر البلدية يف 
العمل  وواردات  وعقارات  ا�شتثمارات  املحافظات؛ 
وال�شوؤون الجتماعية، واإن كانت ل ُتقا�ض بالواردات 
متلفز  وت�شريح  امل��رور،  دوائ��ر  وواردات  الأخ��رى، 
ال���واردات  م��دى  يك�شف  العام  امل��رور  ملدير  واح��د 
ف�شاد حجمه  كا�شفًا عن  نف�شه  الوقت  والف�شاد يف 
اأن  نعرف  وكلنا  دي��ن��ار(،  مليار  و300  )تريليون 
واردات  وه��ن��اك  م��ل��ي��ار!  األ���ف  ي�����ش��اوي  الرتيليون 

اأخرى، ولكن م�شاحة العمود ل ت�شمح بالإطالة.
ولو ا�شتغلت الأرا�شي الزراعية واملياه وُقنن ا�شترياد 
امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة، ول��و ُو���ش��ع��ت رق��اب��ة على امل��واد 
امل�شتوردة مثل احلام�ض حلو و�شجادة ال�شالة ذات 
ال�شتخدام الواحد، وغريها من غري ال�شروريات، 

ولو اأعيدت املعامل وامل�شانع ولو ا�شتغل الغاز ..
واردات  لكلمتي  املتكرر  ال�شتخدام  لحظتم  قطعا 
يالحظون..ول  لو  واأق��ول  التكرار  اق�شد  فاأنا  ولو، 

اأريد  اأن اأتذكر اأن ال)لو( زرعت وما خ�شرت..

حني نتحدث عن 
ال�سواخ�ش احل�سارية 

فهي لي�ست قليلة، 
وغالبية هذه ال�سواخ�ش، 

�سواء الدينية اأو االأثرية 
يف مواقع اآمنة، يف الو�سط 

واجلنوب.



 ويعّد الربيعي من جيل الرعيل الأّول الذين واكبوا البدايات الأوىل 
والأبي�ض،  بالأ�شود  ك��ان  ي��وم   1956 ع��ام  املبا�شر  التلفزيوين  للبث 
وبالتزامن مع تلك البدايات للتلفزيون اتفق مع زميله الفنان الراحل 
غادره  اأن  قوز" بعد  "قره  برنامج  تقدمي  موا�شلة  على  حريان  اأن��ور 
ب�شفة  اجلي�ض  يف  لتطوعه  ال��رزاق  عبد  ال�شتار  عبد  الأّول  مقّدُمُه 

�شابط. 
ل اأدواره م�ساك�سة طفولية وراء اأواّ

 جتاوز الربيعي الثمانني عاما من العمر لكّن احلنني ما يزال يدفعه 
يف  فيها،  وتربى  ترعرع  ال�شرقية" التي  "الكرادة  راأ�شه  م�شقط  اإىل 

�شاك�شه  البتدائية  درا�شته  واأثناء  الطويلة  مل�شريته  الأوىل  البدايات 
ام��راأة  دور  اأداء  يف  امل�شاركة  منه  طالبًا  مم��ازح��ًا،  اأ�شدقائه  اأح��د 
يف  اأقيم  خا�ض  حفل  عبا�ض" يف  "اأم  ا�شم  عليها  اأطلقوا  متثيلية  يف 
باإخبار  ف�شارع  معارفه  اأح��د  راآه  اأن  و�شادف   1948 عام  منطقتهم 
والده الذي كان يعمل �شائقًا حكوميًا يف جمل�ض الإعمار اآنذاك، فعاد 

به اإىل البيت وحّذره من تكرار اأداء دور امراأة م�شتقباًل. 
)قره قوز( حمطة النطلق نحو ال�سهرة

معه  لن�شتذكر  واملمتع  ال�شيق  الربيعي حديثه  الفنان طارق  ي�شتطرد 
الربنامج  عرب  ال�شهرة  نحو  النطالق  رحلة  الذكريات  �شريط  عرب 

و�شديق  زميله  التقى  قوز" وكيف  "قره  التلفزيوين 
يف   ،1955 عام  ح��ريان  اأن��ور  الراحل  الفنان  عمره 
املهرجان الفني وال�شتعرا�شي الذي اأقامته اآنذاك 
اإحدى الفرق الفنية امل�شرية على حدائق لونابارك 
هذه  ق��ّدم��ْت  حيث  ب��ب��غ��داد،  ال�شعدون  ���ش��ارع  يف 
باألعاب  متثيلية  م�شاهد  عرو�شها  بني  من  الفرقة 
تعّلم  يف  انتباهه  ذل��ك  فجذب  املتحركة،  الدمى 
طريقة حتريك الدمى، والعمل مع حريان معا يف 
العمال  ا�شمه ركن  اإذاعي  برنامج  الإذاعة �شمن 
وان�شم اإليهم كذلك املطرب عبد ال�شاحب �شراد 

الذي كان يف بدايات م�شريته الفنية اآنذاك.
 اأبو �سنيور وزنوبة وكنو �سخ�سيات 

بة للأطفال حمبَّ
 حر�ض الربيعي وحريان على تقدمي �شخ�شيات 
ال�شعبية  باللهجة  ل��الأط��ف��ال  ��ب��ة  وحم��بَّ ج��دي��دة 
واأبو دحام وعواد  "اأبو �شنيور وكنو  الدارجة مثل: 
كانت  التي  ال�شخ�شيات  من  وغريها  الأخر�ض" 
والقما�ض  اخل�����ش��ب  م��ن  ت�شنع  دم���ى  هيئة  ع��ل��ى 
ك بالتناغم مع احلوار، ولعّل من  وُتلب�ض باليد وحُترَّ
الطريف هنا اأن نذكر اأّن دور زنوبة قد اأدته موظفة 
تعمل كاتبة طابعة يف الإذاعة ا�شمها ا�شربن�ض مقابل 
اأجر قدره دينار واحد عن كل حلقة، اإذ كان جمموع 

الأجور للربنامج هو 15 دينارًا.
متثيليات تلفزيونية وعمل �شينمائي واحد

طارق  الفنان  فيها  �شارك  اأخ��رى  متثيلية  اأعمال   
"�شت  متثيلية  منها  ك��ان  التلفزيون  يف  الربيعي 
واآخرين،  احلارثي  حمودي  الفنان  مع  كرا�شي" 
وكذلك متثيلية "جمنون ليلى يف الريف" مع الفنان 
�شامي  مع  احلكايات"  و"�شفينة  اجلوهر  �شلمان 
وغريها..  منوت"  و"لن  جارة"  و"ماكو  قفطان 
اأما يف ال�شينما فكانت لديه م�شاركة واحدة فقط 
هي يف فيلم اجلابي مع الفنان اأ�شعد عبد الرزاق 
الأعمال  هذه  وكانت  واآخرين،  اجلميلي  ورا�شم 

من بطولة وم�شاركة فنانني كبار، ويقف وراءها مبدعون عمالقة يف 
الإخراج، من بينها برنامج "قره قوز" الذي تعاقب خمرجون عّدة على 
اإخراجه على مدى �شنوات طوال، كابراهيم الديواين وعبد الهادي 
مبارك وخالد املحارب وكمال عاكف وخليل �شوقي وخالد عبا�ض اأمني 
وناظم ال�شفار وحممد يو�شف اجلنابي وحمودي احلارثي وغريهم، 
كما اأّن برنامج "قره قوز" توا�شل عر�شه على مدى عقود طويلة حتى 

متوز عام 2000 اإثر وفاة ال�شخ�شية املحورية فيه 
الفنان اأنور حريان، وا�شتمّر تقدميه على امل�شارح 
املتنقلة وريا�ض الأطفال واملنا�شبات والحتفالت 

اخلا�شة والعامة حتى عام 200٧.
اأحداث ومواقف خلاّدتها الذاكرة

واملواقف  الأح��داث  من  الكثري  هناك  اأّن��ه  �شّك  ل 
تفا�شيلها  وعا�ض  الربيعي  عا�شرها  التي  والوقائع 
طويل  زمن  م��رور  رغم  ذاكرته  يف  را�شخة  وبقيت 
كون  الختيار  ح��رج   يف  و�شعنا  مما  حدوثها  على 
يحتاج  ق��د  ال�شطور  ه��ذه  �شمن  وذك��ره��ا  �شردها 
حتما اإىل م�شاحة اأكرب، ولذلك �شنعرج على بع�شها 
ب�شكل �شريع ومنها ذهاب الربيعي وزميله حريان اإىل 
القاهرة لال�شرتاك يف دورة اأقامها معهد التلفزيون 
التي  العرائ�ض املاريونيت  العربي هناك عن م�شرح 
�شالح  امل��ع��روف  امل�شري  امل��خ��رج  عليها  اأ���ش��رف 
وامل�شرحي  ال�شتعرا�شي  العمل  قّدم  الذي  ال�شقا، 
جتربة  الربيعي  نقل  ثم  الكبرية"  "الليلة  الكبري 
اإعجاب  و�شط  بغداد  تلفزيون  اإىل  الدمى  م�شرح 
حممود  امل�شري  الفنان  لقاوؤه  وكذلك  اجلميع، 
علي  الفنان  وم��ع  وتعاونهما،  بغداد  يف  �شكوكو 
حممود امل�شري لتقدمي فوا�شل متثيلية وغنائية 
ملهى  يف  �شكوكو  املنلوج�شت  وقتها  عمل  وق��د 

ببغداد.  ال�شاحلية  ال�شفا" يف  "ليايل 
ولعّل وقوفه كعريف حفل يف احتفال اأقيم مبنا�شبة 
وتقدميه  ال�شعب  قاعة  على  العاملي  العمال  عيد 
ة  للزعيم الراحل عبد الكرمي قا�شم لعتالء من�شّ
اخلطابة لإلقاء كلمة ويتذّكر كيف �شافحه الزعيم 
بقّوة وهو يهّز يده ف�شعر بفرح غامر ل يو�شف، كما 

يقول.
م�سك اخلتام 

فناننا  م��وّدع��ا  باملغادرة  واأه���ّم  اأوراق���ي  امللم  واأن��ا 
يل  يتحّققا  اأن  �شيئني  امتنى  ق��ال:  زي��اد  اأب��ا  املبدع 
امل��ر���ض وهما  ف��را���ض  اأرق���د على  ت���راين  واأن���ا كما 
قبل  من  املاريونيت  والدمى  العرائ�ض  م�شرح  جتربة  اإحياء  اإع��ادة 
يف  وتوعيتها  الطفولة  يخدم  ���ه  لأنَّ الثقافة،  ك���وزارة  ر�شمية  جهة 
يف  ال��رّواد  املبدعون  ف  ُيْن�شَ اأن  هو  والثاين  احلياة،  جم��الت  �شتى 
بهم  والهتمام  املعنيني،  قبل  من  وتوجهاتهم  اخت�شا�شاتهم  �شتى 
ومعاونتهم يف جتاوز �شعوباتهم واإنقاذهم من الإهمال والن�شيان قبل 

�شياع الفر�شة وفوات الأوان.

انطالقتي  قوز" كان  "قره 
االأوىل نحو ال�سهرة

قبل اأكرث من ن�سف قرن 
من الزمن بداأ الفنان 
طارق احمد علي املعروف 
بـ )طارق الربيعي، تولاّد 
عام 1937( م�سواره 
الفني الطويل وم�سريته 
الإبداعية احلافلة 
ز متاألقًا يف اأداء  بالتمياّ
الأدوار الكوميدية يف 
جمال التمثيل وتقدمي 
الفعاليات الرتفيهية 
عة عرب  والغنائية املنواّ
اأثري الإذاعة والتلفزيون.

بغداد / علي نا�سر الكناين

الفنان الرائد
طارق الربيعي:

السنة الخامسة عشرة العدد )360( 3 حزيران 2020 ف���������ن���������ون alshabaka aliraqya#خ���ل���ي���ك_ب���ال���ب���ي���ت

alshabaka
aliraqya

19 18



االلتزام ال بدَّ 
 منه

فر�شت جلنة ال�شحة وال�شالمة الوطنية مطلع 
هذا ال�شهر حظرًا للتجوال ال�شامل وملدة اأ�شبوع 
من  ع��ددًا  الأمنية  القوات  فيه  اأغلقت  كامل، 
الطرق واجل�شور الرئي�شة وعددًا من الأحياء يف 
العديد من املحافظات للحّد من حركة املواطنني 
ك��ورون��ا.   جائحة  انت�شار  خطر  م��ن   والتقليل 
وق��ط��ع��ت ال��ق��وات الأم��ن��ي��ة ع����ددًا م��ن ج�شور 
ب���غ���داد وك���ذل���ك ال��ط��ري��ق ال��رئ��ي�����ض امل����وؤدي 
م���ن م��ن��ط��ق��ت��ي ال��ك��اظ��م��ي��ة والأع��ظ��م��ي��ة اإىل 
ح��ي الإ���ش��ك��ان، ك��م��ا اأغ��ل��ق��ت م��دخ��ل منطقة 
���ش��ب��ع اأب����ك����ار، وم���داخ���ل اأح���ي���اء ال��ع��ام��ري��ة 
 واخل�����ش��راء وال��ع��ام��ل وال�����ش��ي��دي��ة واحل��ري��ة.  
و�شملت تلك الإجراءات غلق املنطقة اخل�شراء 
من الطريق املوؤدي اإليها من جهة متنزه الزوراء، 
امل��وال،  وتقاطع  الطوبجي  ح��ي  مدخل  وغلق 
اأور والع�شرات  ف�شاًل عن منطقة ال�شعب وحي 
العا�شمة.   اأحياء  �شمن  الفرعية  ال�شوارع   من 
ويف بع�ض ال�شوارع الرئي�شة التي اأغلقت جزئيا 
تكّد�ض عدٌد كبرٌي من املركبات فيها، من بينها 
امل�شمولني   مبرور  �ُشِمَح  حيث  العالوي،  طريق 
الأمنية  ال��ق��وات  م��ن  احلظر  م��ن  بال�شتثناء 
وموظفي  والإع��الم��ي��ني  ال�شحية  وال���ك���وادر 
املائية. املوارد  ووزارة  بغداد  واأمانة   امل�شارف 

قرارات  بتنفيذ  قامت  بدورها  الأمنية  القوات 
اأجواء  رغم  الوطنية  وال�شالمة  ال�شحة  جلنة 
ال�شيف احلارة التي األقت بظاللها على املفارز 
والأحياء  الرئي�شة  الطرق  طول  على  املنت�شرة 

الفرعية.

 ت�سوير:ح�سني طالب
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من الأمكنة والأزقة وال�شوارع وجذور را�شخة يف 
ال�شوء  ي�شلط  اأن  بعد�شته  النجار  يحاول  القدم 
كعن�شر  فقرهم  ويظهر  البيئة  تلك  �شكان  على 
هو  كرامتهم.  لهم  حتفظ  ���ش��ورا  ويلتقط  ق��وة 
ليركز على الأ�شخا�ض بقدر مايركز على املكان 
كبري  رجال  لقطاته  اإح��دى  يف  فرنى  واإيحاءاته، 
وخلفه  ال�شورة  من  ال�شفلى  ال��زاوي��ة  يف  ال�شن 
ال�شورة  من  الأك��رب  احليز  الطابوق.  من  ج��دار 
حني  لالأطفال،  امل�شن  الرجل  يبيعها  �شلع  هي 
النظر اإىل هذه ال�شورة يربز ال�شوؤال الذي يريد 
كافة  يف  ويتاأمل  املتلقي  ي�شاأله  اأن  النجار  هادي 
ولعب  واجل��دار  امل�شن  الرجل  امل�شهد،  عنا�شر 
هي  النجار  اأعمال  جميع  اأن  جند  لذا  الأطفال، 
رغم  والتفاوؤل  بالأمل  تزخر  وم�شات  عن  عبارة 

مايعانيه املكان من فقر وتهمي�ض.
�سينما ال�سورة

النجار  ه��ادي  الفوتغرايف  اأع��م��ال  ي�شاهد  م��ن 
جميع  يف  �شينمائيا  طابعا  ه��ن��اك  اأن  �شيجد 
لقطاته، وتاأثره باملخرج امل�شري يو�شف �شاهني 

وامل�شور ال�شينمائي الإنكليزي جاك هلديار
وامل�شورين العراقيني الراحل مراد الداغ�شتاين 
والراحل فوؤاد �شاكر الذي كان من اأ�شد املعجبني 
ودرا�شته  بها  وتاأثره  الأ�شماء  هذه  كل  باأعماله. 
ال�شورة  يلتقط  جعلته  ال�شينمائي  للت�شوير 
املكان  بتفا�شيل  تنطق  �شينمائية  لقطة  وكاأنها 
اأعمال النجار عن  ومكنوناته. ولعل هذا مامييز 
مربك  طابع  ذات  باأنها  تو�شف   والتي  غريها 
املركبة  لل�شخ�شيات  املاألوف  وغري  الإيحاء  يف 
واإعطاء  اإخراجها،  على  يعمل  لقطة  كل  داخ��ل 
 ، للتاأويل  والقابلة  املتفردة  رمزيته  تف�شيل  كل 

وباأ�شلوب يتمتع مبزيج بني اخليال والواقع. 
معار�س واأن�سطة

املعر�ض الأول عام 1985
املعر�ض الثاين عام 2004

املعر�ض امل�شرتك ) كالو�ض كولبنكيان يف ذكرى 
نه�شة( 2016 موؤ�ش�شة روؤيا

�شارك يف العديد من املعار�ض املحلية و العاملية
فرع  العراقية  الت�شوير  جلمعية  موؤ�ش�ض  ع�شو 

كربالء.
ويعمل  للت�شوير  اأوروك  حمرتف  موؤ�ش�شي  اأحد 

حاليا مديرا له.
�شغل من�شب م�شوؤول ال�شوؤون العلمية والفنية يف 

اجلمعية العراقية للت�شوير.
العراقية  اجلمعية  رئي�ض  نائب  من�شب  �شغل 

للت�شوير للفرتة من 2011-200٧.
�شغل من�شب رئي�ض اجلمعية العراقية للت�شوير 

ع�����ش��و ورئ��ي�����ض  جل���ان حت��ك��ي��م ع���دة مل��ع��ار���ض 
الت�شوير الفوتوغرايف وال�شينمائي.

م�شارك يف العديد من الدورات والتدريبات حول 
تقنيات الطباعة يف اإيطاليا وال�شني.

عام  م��ن  ال�شينمائي  الت�شوير  مل��ادة  حما�شر 
198٧- 1995 يف معهد الفنون اجلميلة.

اإق��ام��ة ال��ع��دي��د م��ن امل��ح��ا���ش��رات ع��ن تقنيات 
الت�شوير.

عدد من املقالت تخ�ض الت�شوير
مدر�ض ملادة الت�شوير الفوتوغرايف والإ�شاءة يف 

معهد الفنون اجلميلة.
مدير حمرتف اأوروك للت�شوير .

ممثل اجلمعية الأمريكية للت�شوير يف العراق

تخلى عن رغبته يف دخول كلية الهند�شة بعد اأن 
اجلميلة  الفنون  بكلية  التحق  الت�شوير.  ع�شق 
اأ�شهم  درا�شته  يكمل  اأن  وقبل   1981 العام  يف 
يف  للت�شوير  العراقية  اجلمعية  ف��رع  بتاأ�شي�ض 
الت�شوير  ق�شم  الفنون  كلية  يف  تخرج  كربالء، 
انتدب  الأوائ���ل.  الع�شرة  من  وك��ان  ال�شينمائي 
ال�شينما  م��ادة  لتدري�ض  الرتبية  وزارة  قبل  من 
ولغاية  العام 1985  الفنون اجلميلة يف  يف معهد 
يف  الأول  ال�شخ�شي  معر�شه  واأق��ام   1991 العام 
واأ�ش�ض  الر�شيد  قاعة  على  بغداد  يف   1985 عام 

حمرتف )اأوروك( للت�شوير.
النجار وبغداد القدمية

خلف اأ�شواء املدينة و�شخبها، هناك حيث ي�شكن 
الظل يف جمتمع مهم�ض هو بقايا بغداد القدمية 
من �شارع الر�شيد مرورا باملتنبي، اأبنية هي اآخر 
اأم�شت  العثماين،  الع�شر  ع��م��ارة  على  �شاهد 
خم�شينيات  منذ  اأهلها  هجرها  اأن  بعد  خرابا 
ال��ق��رن امل��ا���ش��ي، تلك الأب��ن��ي��ة ك��ان��ت وم��ازال��ت 
به  مت��ت��از  مل��ا  الفوتغرافيني  امل�����ش��وري��ن  ملهمة 
وما  امل�شحوقني.  و�شكانها  ال��ف��ري��د  مبعمارها 
�شالته  النجار  ه��ادي  وج��د  وال�شوء  الظل  ب��ني 
الرغبة  عنده  اأث���ارت  التي  الأمكنة  تلك  فع�شق 
على  تكون  اأن  ع�شى  عليها   ال�شوء  ي�شليط  كي 
طفولته  عا�ض  ال��ذي  النجار  الهتمام.   خارطة 
بالكثري  تزخر  ذاكرته  مازالت  املناطق،  تلك  يف 

ولد يف مدينة كربلء عام 
1957 يف بيئة دينية بحتة. 
ال�سدفة هي من قادته اإىل فن 
الفوتغراف حني اأهدته والدته 
كامريا ب�سيطة. منا لديه حب 
الت�سوير وراح ي�سرب اأغواره. 
قراأ كثريا واطلع على اأبجديات 
الت�سوير وطباعة ال�سورة، �سنع 
له ويف داخل البيت خمتربا 
�سغريا لتحمي�س الأفلم. 
بداأ م�سواره الفوتوغرايف 
بت�سوير اأزقة كربلء القدمية 
و�سنا�سيلها والأ�سرحة املقد�سة. 

حم�سن اإبراهيم

الفوتغرايف

هادي النجار
حياة ت�سويرية
مابني الظل وال�سوء
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خ����������ي����������ال

مقداد عبد الر�سا

قبل ايام انتبهت اىل احد رجال الدين من الذين ثقلت موازينه يتحدث يف امر مل اتوقعه، قال فيما معناه، اننا دائما نحتج على ان 
فالن الفالين �شرق منا تلك الفكرة ون�شبها له او البلد الفالين اخذ منا ذاك التاريخ ون�شبه اليه، ويف النتيجة هل ظل �شىء مل ي�شرق 
من هذه البالد ونحن لمنلك ال ان نحتج ون�شرخ ون�شتم ونتهم ول�شىء غري هذا؟ اىل هنا انتهى حديث رجل الدين، والن اإل ميكن 
ان ن�شمت قليال ونعمل على الذي �شرق منا ونحييه ب�شورة ح�شنة؟ هناك الكثري من الق�ش�ض والروايات التي اخذتها بلدان خمتلفة 

واخرجتها بالقراءة التي ترى فيها خدمة لها، خذوا مثال م�شرحية �شك�شبري هملت، كم من بلد اخذها واجنزها بقراءة خمتلفة، 
البع�ض منا ي�شبه )اذهب وربك( بع�ض احلياة حتتاج اىل اعادة تاهيل والعمل ب�شمت.

مافيه  ك��ل  ال���ش��م��اك  لبيع  باري�شي  ���ش��وق 
العام  �شتاء  يف  والعفونة  بالنتانة  يو�شي 
باتي�شت غرينوي  ي�شرخ جان  1٧38 حيث 
�شرخته الوىل بطريقة ب�شعة بعد ان لفظته 
امه القاتلة لولدها الربعة الذين �شبقوه، 
دفعته  ثم  قذرة  ب�شكني  و�شله  حبل  قطعت 
بقدمها اىل ف�شالت ال�شمك التي يعج بها 
ال�شوق، كان ميكن هو الخر ان يلفظ انفا�شه 
الم  طبيعة  من  يقرتب  مايبدو  وعلى  لكنه 
منذ  جرمية،  ولدة  ام��ام  اذا  اننا  القاتلة  
تاكفوير  توم  املخرج  اختارها  التي  البداية 
ان  جند  ال��رواي��ة،  ل�شرد  خالفا  هي  والتي 
وجها يغرق يف العتمة ال ذلك النف، انف 
غرينوي الذي �شيقوده �شبق الرائحة ولي�ض 
اجل�شد اىل القتل، فجاة جند انف�شنا امام 
�شراخ اهايل ال�شحايا، اجلميالت اللواتي 
اج�شادهن  من  لي�شنع  غرينوي  اختارهن 
املخرج  يعود  اخ��اذا،  عطرا  التقطري  بعد 
بعدها اىل �شرد الرواية عن طريق الرواي 
نزل  يف  غرينوي  ين�شاأ  �شعفا(،  )اح�شبه 
وتقلب  باخلراب  الخ��ر  هو  يوحي  لاليتام 
اىل  املطاف  اخ��ر  يف  وبيع  ع��دة  اعمال  يف 
اب�شع  ا�شتغله  ال��ذي  الف��اق  ذل��ك  غرميال 
ابقاه  ال��ذي  ه��و  غرينوي  ان��ف  ا�شتغالل، 
ال�شمك  �شوق  امل��وت،  اىل  بامه  ودف��ع  حيا 
بتف�شيالت ب�شعة تتناغم مع انفا�ض الطفل 
الذي يرقد بني القذارة، ف�شالت ال�شماك، 
ام��راة  ال��دم م��ن را���ض �شمكة ه��وت  تدفق 
اجل�شد  عن  الرا�ض  ف�شل  ب�شاطور  عليها 

على  ينق�ض  كلب  الح�����ش��اء،  بالغة،  بلذة 
تلك الح�شاء بنهم، غرينوي يتنف�ض وكانه 
تلك  احلياة من خالل  بزمام  بقوة  مي�شك 
ج��رذان  ال��روائ��ح،  تلك  لنقل  بل  امل�شاهد، 
الروائح  �شبق  ال��ق��اذورات،  تلك  بني  تلهو 
حياة،  فيمتلىء  الطفل  رئ��ت��ي  اىل  ي��دخ��ل 
لتخرج  اليدي  متتد  معلق،  مذبوح  خنزير 
احلياة  يرغم  غرينوي،  ي�شرخ  اح�شاءه، 
ف�شاء  لكنه  وا�شعا،  ف�شاءا  تهبه  ان  على 
�شنكت�شف لحقا انه للقتل حينما ي�شع يده 
يف احدى املرات وهو ممد مغم�ض العينني 
على قطعة من اخل�شب، ليقول، خ�شب، انها 
دفعة  ام��راة،  رائحة  ؟  من  رائحة  رائحة، 
اىل  تتحول  جميعا  حوا�شه  وكامنا  احدة  و 
ت�شكنه  ال��ذي  املكان  ذلك  اىل  لتطري  انفه 
عليها  ينق�ض  الرائحة،  �شاحبة  املراة  تلك 
لتموت ويحولها اىل عطر يلتهب �شبقا، مع 
البداية، هاي النثى، بج�شدها  املراة تاتي 
انها  الثدي،  ال�شعر،  القفا،  العنق،  العامر، 
امراة من خالل ال�شم، �شم رائحة ذراعيها، 
بيوت،  �شوارع،  النهاية،  الرائحة حتى  يتبع 
خلف  غرينوي  يلهث  معتمة،  ازقة  حارات، 
ان��ث��اه،  خلف  يقف  ه��اه��و  ال��رائ��ح��ة،  تلك 
خالل  من  عليها  ي�شتدل  تختفي،  تهرب، 
يده  معتمة،  زاوي��ة  يف  تقبع  يجدها  انفه، 
متتد اليها، ت�شرخ، وبردة فعل يطبق على 
هاهو  وجودها،  بذلك  لينهي  وانفها  فمها 
يلتهب  امامه، ج�شد  اجل�شد م�شجى عاريا 
بكل  معينا  لي�ض  لكنه  لها،  لح�شر  انوثة 

تلك  لقد خففت  فقط،  رائحتها  انها  هذا، 
غرميال  ا�شرتاه  حينما  المه  من  الرائحة 
من دار اليتام ويعانق ج�شده بال�شياط، لقد 
�شار غرينوي يف الدم حيث لميكن الرجوع 
عارية  وو�شعها  قتل فالحة  كما يف مكبث، 
ذهبت  الليل  بنات  احدى  التقطري،  الة  يف 
يروم  انه  اح�شت  حينما  خافت  لكنها  معه 
دهن ج�شدها، هربت، تبعها من خالل انفه 
عر عليها وبهراوة يف موؤخرة را�شها انهى 
حياتها، يلفها بقطعة قما�ض وانتظرها حتى 
ع�شق،  رائحة  اىل  حتولت  اختمرت  ما  اذا 
يتبعها  تفكريه،  قطب  ه��ي  اجلميلة  ل��ورا 
ذبحها  اليها  و�شل  اذا  حتى  النهاية،  اىل 
العذارى  عبق  مع  ومزجه  ج�شدها  وقطر 
ال�شرطة،  اىل  النهاية  يف  نف�شه  لي�شلم 
وهو  ي�شعد  املق�شلة،  اىل  غرينوي  يذهب 
اجلماهري  تلك  اىل  املعطر  مبنديله  يلوح 
العبق  انه  �شحايا،  اىل  ليحولها  الغا�شبة 
اللهي الذي نز من اج�شاد العذارى، اخريا 
ميكن القول ان املخرج جنح اىل حد ما يف 
اغفل  بالتاكيد  لكنه  الرواية،  روح  اي�شال 
لميكن  حيث  جمربا  الح��داث  من  الكثري 
لل�شينما ان ت�شتوعب احداث رواية بكاملها، 
رب �شائل يقول اين املتعة الب�شرية مع كل 
هذا الدم، نقول انها تكمن يف ذلك ال�شحر 
الذي بعثته النارة لتج�شد لنا اروع لغة يف 
فيلم   .. والظل  ال�شوء  لغة  وهي  ال  الكون 
ي�شتحق  ال���ذي  الف���الم  م��ن  واح���د  العطر 

امل�شاهدة.

هل �سينما

perfume
the story         of a murderer

عطر الدم
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جم��ل��ة ال����ش���ب���وع ن�����ش��رت ح������وارا مع 
ال�شاعرة نازك املالئكة بتاريخ 4 ايلول 
به  الذي حتدث  النقد  تواجه يف   195٧
ايليا ابو ما�شي حول ال�شعر احلر،تقول 

فيه :
ال�شعر احلر  يهاجم  ابو ما�شي  • ايليا 
وحكمه  ال�شابق  اجليل  اىل  ينتمي  لنه 

ليقبل
غري  لن���ه  احل���ر  ال�شعر  ا�شميناه   •
والقافية  املت�شاويني  بال�شطرين  ملتزم 

املوحدة
التي  الظرف  ميلك  مل  �شوقي  • احمد 
بريقا  اك��ر  يكون  حتى  �شاعريته  تبني 

واخ�شب
�شامتة  بقيت  فتاة  بيد  غمارها  خو�ض  امر  من  كثري  كان  حامية  معركة  بداية  انها 
بداية  واعلنت  �شمتها  عن  الندلع،خرجت  ب�شرارة  حتتفظ  كانت  انها  رغم  لتتكلم 
ال�شباب  معركة  والتجديد،انها  والوزان  وال��ق��وايف  احل��ر  ال�شعر  املعركة،معركة 
وال�شيوخ،معركة القلوب الفتية التي ت�شاير التطور وتتح�ش�ض به فتنطق الكالم وكانها 

تقذف لهبا حمرقا،انها معركة املا�شي واحلا�شر،ايهما �شينت�شر؟
اتكاأت على الكر�شي وقالت:

لي�شت  قراءته،هي  يل  تتح  ما�شي،مل  اب��و  ايليا  ل  مقال  من  املقطعة  العبارات  ه��ذه 
ت�شبح  الدب��ي،وامن��ا  احلكم  �شفة  متتلك  مايجعلها  لها  تتهياأ  ،ومل  عبارة  من  اك��ر 
التي تربر رايه، واذ ذاك ي�شبح  الكاتب ال�شباب  ادبيا عندما يذكر  عبارة ما حكما 
يق�شد  لعله  مقاله،او  يف  ا�شبابه  ذكر  قد  ما�شي  ابو  للمناق�شة،ولعل  م�شتحقا  كالمه 
بكلمة ) هذا ( ق�شيدة معينة من ال�شعر احلر مل تعجبه،على اننا مع ذلك نلم�ض يف 
عباراته �شيئا من العاطفة التي ينبغي ان يتجرد منها الناقد وهي تبدو يف الطباق بني 
كلمتني)حر(و) عبيد(،وكال املفردتني تبعدان العبارة عن �شفة احلكم الدبي،ومهما 
يق�شد الكاتب فهو راأيه ال�شخ�شي ولي�ض من مربر على الطالق ان نتخذ حكمه ذريعة 
للتقليل من حركة ي�شندها اليوم �شعراء مرموقون �شبق وان اعرتف العامل العربي لهم 
بال�شاعرية مثل بدر �شاكر ال�شياب ونزار قباين وفدوى طوقان وبلند احليدري والباتي 
و�شواهم،ولعله وا�شح من ان ابو ما�شي ينتمي اىل اجليل املا�شي من ال�شعراء بحيث 
لي�شح ان يقبل دون حتفظ حكمه من حركة ابدعها جيل ا�شغر منه �شنا يحمل ثقافة 
ال�شورة هي من �شمن  تختلف عن ظروفه هو،وحكاية هذه  عانى ظروفا  اخرى،وقد 

لقاء مو�شع اجراه ال�شحفي الراحل غازي العيا�ض.

ر�شام الكاريكتري غازي  طفقت �شهرته الفاق يف الفرتة 
ال�شبوع  جملة  يف  يعمل  الن،ك����ان  واىل  عا�شها  ات��ي 
وا�شدر كتابا مهما فيه الكثري من اعماله م�شتوحيا فيه 
ال�شتاذ  عنه  يقول  وكما  ال�شعبية،هو  والمثلة  الغاين 
املذيع الراحل حافظ القباين) كانا يعمالن معا (،ابن 
يفتدي  (ال��ذي  الن�شمي   ( و  ال�شيل  البغدادي  ال�شعب 
الخرين مباله وروحه،هذا الرجل الذي نحبه ونحرتمه 
مزيج  ولكنه  واح��دة  �شخ�شية  رجولته،هو  فيه  ونقدر 
ال�شمال  ابن  تارة عن  به  يعرب  �شخ�شيات عدة،انه  من 
واخرى يلب�شه العقال والعباءة ليقدمه لك على انه ابن 
اجلنوب،وتلعب ري�شة فنانا دورها البارع لتخط وتر�شم 
باحلرب ال�شود فقط بال الوان ول تزويق وبا�شلوب �شهل 
تعرب  لوحة  ر�شم  ر�شوما عديدة خمتلفة ،يف كل  ممتنع 
ال��ع��راق��ي��ة،ول تكتفي ري�شته  ع��ن اح��د ح��وان��ب احل��ي��اة 
لك  لت�شور  الع��م��اق  ت��غ��و���ض يف  ب��ل  اخل��ط��وط  ب��ه��ذه 

توافقاتها  بكل  احلافلة  الن�شانية  وامل�شاعر  النف�شيات 
وتناف�شاتها،انني ل ابالغ يف احلديث عن غازي الر�شام 
الن  جيدا،هاهو  تعرفونه  بانكم  ثقة  على  وانا  املجتهد 
جال�ض امامي على من�شدة �شفت عليها املحابر وري�ض 
املن�شدة  على  من  وتدلت  ال�شوداء  وال�شباغ  الر�شم 
وتارة  ويعب�ض  يبت�شم  واخ��رى  ير�شم  بي�شاء،تارة  ورقة 
ي�شع را�شه على �شاعديه يف رفق ويغم�ض عينيه ليغرق 
ينفذها،عيناه  ان  يروم  التي  وال�شورة  يف عامل،اخليال 
ي�شاعده على اجناز  يلتقط ما  تتلفتان هنا وهناك عله 
ال�شورة الكاريكترييه التي �شيمتعنا بها لحقا،وكم من 
�شورة و�شورةعربت عن فكرة رمبا هذه الفكرة مل تعرب 

عن نف�شها بقدر ماعربت عنها ال�شورة.

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

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

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

ماكتبه ال�شحفي الراحل ا�شماعيل عي�شى عن امل�شور جان :
ال�شهري اكر من �شتني عاما يقف  بابل  ظل امل�شور جان �شاحب �شتديو 
خلف اآلة ت�شويره املده�شة لي�شور مالمح ال�شخا�ض وهم يجل�شون امامه 
يف  املولود  كريكور  اوهاني�ض  جان  احلزينة،ا�شمه  او  ال�شعيدة  بوجوههم 
اىل  الت�شوير،ذهب  يحرتف  ان  وق��رر  لبنان  يف  ون�شاأ   1916 عام  تركيا 
باري�ض ودخل دورة تدريب لعام ون�شف ثم قدم اىل العراق ب�شحبة زوجته 

الدكتورة اآزيف �شركجيان ،يقول جان:
عندما كنت �شغريا جاء م�شور اىل بيتنا لكي ي�شور عائلتنا وكان دقيقا 
انا  وغادر،قمت  املهمة  اجنز  ان  كثريا،وبعد  ذلك  متعني  وقد  عمله  يف 
قدمية  مبظلة  معا،وجئت  بربطها  وقمت  عيدان  ثالثة  واح�شرت  بدوري 
اآلة  �شنع  من  متكنت  قد  بذلك  انني  وت�شورت  را���ض  غطاء  منها  عملت 
عمري  افنيت  م�شورا،لقد  اك��ون  ان  ق��ررت  الوقت  ذل��ك  ت�شوير،منذ 
على  اعتمد  ما  �شورة  بالتقاط  اب��داأ  ان  قبل  وفني،انا  ا�شلوبي  وط��ورت 
فكري وذاكرتي ثم بعدها ياتي دور عيني وكيف واين ا�شع م�شاقط ال�شور 
فجاة  كالوم�شة،هكذا  او  كالربيق  يحدث  �شىء  الظل،؟كل  يكون  واي��ن 
هو  ال�شورة،كم  وتو�شيح  التحمي�ض  ال�شحر،غرفة  نف�شك يف غرفة  جتد 
م�شليا وعذبا ذلك اجلو املظلم ،يتيح لك الكثري من اخليال والتالعب،ان 
تكون ال�شورة قريبة اىل الت�شاد بني ال�شود والبي�ض،انها اجمل معركة 
ال�شورة  من  جتعل  تونات  من  ومابينهما  وا�شود  حياتي،ابي�ض  يف  راأيتها 
اكر جمال و�شحرا،ال ترى معي ان حركة الكون هي بالبي�ض وال�شود؟ 
وكيف  والفجر  الغروب  اىل  انظر   ، احلركة  الرائعة  التونات  بينهما  وما 
يت�شاللن بهدوء وروية دون ان ن�شعر بهما،فجاة جتد ان ال�شباح يطيب 
ويحتويك وكذلك الغرب،وهذه ال�شورة كان قد التقطها له ال�شاب الذي 

يعمل معه يف ال�شتديو. 
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حفر القا�ساّ "حممد علوان 
جرب" ا�سمه يف خريطة 
ال�سرد العراقي بجداّ 
ومثابرة واأ�سالة والتزام 
لت  بثوابت جمالية �سكاّ
خطابه الفني على امل�ستوى 
الإبداعي "ال�سردي"، اأو 
يا �سديقي مل تعد هناك 
جدوى يف الكتابة، فقد 
تركت اأثرك يف قلوب 
اء  يك، ويف ذاكرة القراّ حمباّ
الذين يتابعون عطاءك 
الإبداعي، هل تنفع كتابتنا 
بعد رحيلك؟!

ما معنى رحيلك 
املفاجئ؟!

ي��ا �ساح��ب ع��كاز املتعة

حممد جبري

يكن �شلوكه الجتماعي خمتلفًا اأو متناق�شًا 
وعيه  ت��رج��م  واإمّن����ا  ال��ث��ق��ايف،  �شلوكه  م��ع 
ما  وهو  يومي،  �شلوك ح�شاري  اإىل  الثقايف 
جعله متوازنًا وحمبًا وحمبوبًا من اجلميع، 
ذلك هو �شاحب العكاز "اأبو دنيا". يف تلك 
الليلة حتّدثت معه عن رحلة ال�شيد "م.ع.ج" 
الق�ش�شية، وكيف كانت تلك الرحلة ممتعة 
يف  حتى  ال�شردي   ال�شعيد  على  ومتنوعة 
فقد  ال�شردية،  للعتبات  ة  اخلا�شّ ال�شيمياء 
يف  تعود"،  متاثيل  مت�شي..  "متاثيل  كانت 
مرحلة  ت��وؤرخ  ة  خا�شّ دللت  حتمل  حينها 
كاتبا  تكون  اأن  يف  خطرة  وظرفية  معي�شية 
م�شاّدًا اأو متقاطعًا مع توّجهات ال�شلطة، اإذ 
اإّن ال�شيد ميم جمع ن�شو�شه وطبعها "كتاب 
ت�شعينيات  يف  احل�شار  اأي���ام  ا�شتن�شاخ" 
القرن املا�شي، وكانت تلك مغامرة اإبداعية 
على  الإبداعي  الوجود  اإثبات  يف  منها  لبّد 

الرغم من خطورة تلك املغامرة.
الع�ّشار،  يف  م��زروع��ة  التماثيل  تلك  كانت 
التماثيل  تلك  اإىل  ينظر  اجلندي  والقا�ّض 
حيث  ال�����ش��ّي��اب  مت��ث��ال  اإىل  ت��ذه��ب  وعينه 
امل�شهد  بجمالية  وي��ف��ّك��ر  ب��ظ��ّل��ه،  ي�شتظّل 
متاثيل  عن  بعيدا  به  يحلم  الذي  الإن�شاين 
والعتقال  املطاردة  هاج�ض  لكن  الع�ّشار، 
الأمني  وملّفه  العجيبة،  رحلته  يف  يالحقه 
اأّن حياته �شارت  اأينما رحل، حتى  يطارده 
خمتلفة  تواقيع  وحفنة  اأوراق  برزمة  اأ�شبه 
لتوؤ�ّشر  الأل�����وان  ت��ل��ك  وتنعك�ض  الأل�����وان، 
��ي��ة ال�����ش��ردي��ة  اخ��ت��الف ���ش��ردي��ات��ه ال��ن�����شّ
واملقالية، فتارة يكتب عن اأ�شدقائه اجلنود، 
من عا�ض ومن رحل، اأو عّمن مازال يحتفظ 
اأم��ام��ه �شورة  ت��ربز  وت��ارة  الأخ���ري،  بعكازه 
ذاك��رت��ه  ت��غ��ادر  مل  ال���ذي  ال�شغري  الطفل 
�شورة اعتقال الأب يف ق�شة "انقالب" من 
املجموعة ذاتها، اأو ما يكتبه من مقالت عن 

رفاق اأحّبهم رحلوا ليلتحق بهم اأخريًا.
وهو  الق�ش�ض  تلك  عن  معه  اأحت��دث  كنت 
الروايات،  عن  نتحّدث  اأن  يف  معي  يجاهد 
التي  رميارك"  تكرهني  "ملاذا  ول�شيما 
اأي��ام ح�شورنا  ب��ريوت  ن�شختها يف  اأه��داين 
الرواية  تلك  كانت  هناك،  الكتاب  معر�ض 
هاج�شه الآين، اإذ كتبها عن تلك الأيام التي 
عا�شها يف بريوت يف ال�شبعينيات من القرن 
واإمّن��ا  �شرية،  رواي��ة  لي�شت  وه��ي  املا�شي، 
يجيد  فهو  منها،  كثرية  بتفا�شيل  ُطّعمت 
هو  مب��ا  ال��ذات��ي  اجل��م��ايل  التطعيم  �شنعة 
�شردية  اإجرائية  عملية  يف  ومبتكر  خمتلق 
لتع�شيق احلياتي والذاتي، وهو الأمر الذي 
برع فيه يف جتربته ال�شردية الروائية الأوىل 

اأراجنا". "ذاكرة 
اأنا. من  اأعرف  ل   -"

- بداأت تكذب.. اأيها املرتهل...!". )ذاكرة 
اأراجنا �ض5(.

ي���ذه���ب امل���ت���ل���ّق���ي م��ع 
رح��ل��ة  يف  ال�������ش���ارد 
ن���ب�������ض احل���ا����ش���ر 
يدور  وهو  واملا�شي، 

ثنائيته  ف��ل��ك  يف 
ال��ت��ي زرع��ه��ا يف 
الذي  ال�شتهالل 
ما  بكّل  ي�شّككه 

�شياأتي من حكايات �شردية، األ وهي ثنائية 
"الكذب وال�شدق" مما ي�شتدعي املزيد من 
احلفريات الن�شية وتفكيك تلك احلكايات 
التاريخية  احلكايات  عزل  اأو  البحث  بغية 
بني ما هو خمتلق اأو حقيقي وما بني الواقعي 
وهو  الن�ّض،  ذل��ك  �شرديات  يف  واملتخّيل 
الأمر ذاته الذي تبّناه "حممد علوان جرب" 
تكرهني  "ملاذا  الثانية  ال�شردية  جتربته  يف 
رحلة  من  جانبًا  فيها  وّث��ق  التي  رميارك" 
ال�شيد ميم الن�شالية يف البحث عن احلرية 
ي�شّوه  ما  كّل  عن  بعيدا  الإن�شاين  والوجود 
اخلا�شة  جمالياته  يلّوث  اأو  ال�شورة  تلك 
يف احل��ي��اة والإب������داع، وك��ل��م��ا اب��ت��ع��دت يف 
للحديث  يعود  الق�ش�ض  تلك  عن  احلديث 
عن الرواية وُيفي�ض يف احلديث عن جتربته 
و�شع  على  اأو���ش��ك  التي  الثالثة  ال��روائ��ي��ة 

اللم�شات الأخرية فيها. عن  �شردياتك  يف  اأح�شنت  اإن��ك  نقول  حني 
رحلتك  دّونت  العجيبة،  ورحلته  ميم  ال�شيد 
املتلّقي مل  لكن رحلة  ورواي��ات،  يف ق�ش�ض 
تدّون بعد مع هذه الإجنازات ال�شردية، كّنا 
ال�شردية  املتعة  �شحنات  من  الكثري  ننتظر 
وتزرع  ذاكرتنا  وتنع�ض  روحنا  تغّذي  التي 
بيوم  الرحيل  قبل  اجلمالية.  الأ�شئلة  فينا 
واحد حتدثت معك عن الإجناز الق�ش�شي 
وهي  تعود"،  متاثيل  مت�شي..  "متاثيل  يف 
واأ�شندتها  الأوىل  الق�ش�شية  املجموعة 
ب�"�شرق.. غرب" و" تراتيل العكاز الأخري"، 
لل�شيد  العجيبة  ب�"الرحلة  م�شكًا   وختمتها 
ميم" بعد " ذاكرة اأراجنا" و "ملاذا تكرهني 

رميارك".
واملجالت،  ال�شحف  يف  "املقايل"  الكتابي 
��خ �شخ�شيته  ور���شّ اأّك���د  ال���ذي  الأم���ر  وه��و 
ال�شخ�شية  تلك  �شمات  وح��ّدد  الإب��داع��ي��ة 
ل���ت���ك���ون ع����الم����ة حم���ب���ة جت���م���ع خ��ي��وط 
مل  اإذ  اإن�شانية،  حّب  حلظة  يف  املتناق�شات 
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جلماعته  بيوت  بناء  ال�شابئي  )كر�شوع(  من 
وجهاء  من  وطلب  املعيرب،  منطقة  يف  ال�شابئة 
انتقاًل  لهم  اأحياء  اإن�شاء  و�شّنة  �شيعة  من  القوم 
يف  اجل��دي��دة،  املنطقة  ه��ذه  اإىل  اخلمي�شية  من 
حني حّلت جمموعة من اليهود من منطقة العزير 

يف جانب من املدينة اجلديدة طلبًا لال�شتقرار.
من احل�شكة اإىل الديوانية

التميمي يف  الدكتور �شادق عبد ال�شاحب  يقول 
)الديوانية(  مدينته  عن  الزمان(  )اأول  كتابه 
ع��ام1٧4٧  الف�شل  اأب��و  قرية  عند  اأُ�ش�شت  اإنها 
بتوجيه من ال�شيخ حمود اآل حمد �شيخ اخلزاعل 
اأيامها بعد �شعف دور عا�شمة املنطقة التي كانت 
)احل�شكة( املجاورة لناحية ال�شنّية اليوم لتغيري 

نهر الفرات ملجراه .
ال�شعبية  الت�شمية  هو  الأويل  )الديوانية(  ومعنى 
ذات  وهو  الزائرين،  ا�شت�شافة  ملكان  الدارجة 
ب��غ��داد  يف  ال���دي���وان  اأو  اخل���ّط���ار  غ��رف��ة  معنى 

والب�شرة واملو�شل و�شائر املدن الكربى.
ثم  احل�شكة  ت��ع��ّد  العثمانية  احل��ك��وم��ة  وك��ان��ت 
ق�شاء  يتبعها  للمت�شرفية  م��رك��زًا  ال��دي��وان��ي��ة 
)ال��ل��واء(  ال�شنجق  مركز  تغري  وك��ان��ت  احل��ّل��ة، 
يكون  وم��رة  احللة  يكون  فمرة  لقناعاتها،  تبعًا 
النظام  ببناء  الأم���ر  ا�شتقر  حتى  ال��دي��وان��ي��ة، 

الإداري للمملكة العراقية �شنة 1921.
  بني �سومر وجلعة �سخري

اإىل اجلنوب من مدينة الدّغارة املطّلة على فرع 
الفرات املن�شطر عن املجرى الرئي�ض يف منطقة 
ق�شر امللك غازي، وعلى بعد ما يقارب الثماين 
كيلو مرتات عنها، تقع قلعة �شخريرِّ احلاج غامن، 
حوله  ليجمع   1818 �شنة  ال�شيخ  اأ�ش�شها  وق��د 
ومعهم  املجاورين  الأك��رع  ع�شائر  من  الفالحني 
والكوار�ض  حجيم  وبني  البونا�شي  ع�شائر  من 
وبع�ض من  و���ش��واه��م،  وال�����ش��راه��ن��ة  وال��ربك��ات 
يف  يعملون  وظلوا  وال��ع��واودة،  املحانية  ال�شادة 
قررت  حتى  النهر  جم��رى  عند  زراع��ي��ة  اأرا����ضٍ 
وتاأ�شي�ض   19٧0 عام  ناحية  مركز  اإن�شاء  الدولة 
اأخرى  اإداري��ة  ووح��دات  للبنني  ومتو�شطة  بلدية 

با�شم )ناحية �شومر(.
كان مدير الناحية الأول هو ال�شيد حكمت ذنون 
املو�شلي، ومقر اإدارته يف �شراي مدينة الدّغارة 

حتى مت بناء �شراي الناحية.
ومركزها  املثنى  حمافظة  تاأ�ش�شت  ذلك  خالل 
هو مدينة ال�شماوة، لكن وحدتها الإدارية مل تكن 
وهو  فيها  الأول  الرتبية  اأن مدير  متكاملة، حتى 
ال�شاعر عودة حممد عطية كان مقره يف مديرية 
الإدارة  بناء  تكامل  حتى  الديوانية  ل��واء  تربية 

الرتبوية يف ال�شماوة .
 م�سرح الأثل الب�سري الرجتايل

ت��ق��ول م�����ش��ادر ط��رائ��ف م��دي��ن��ة ال��ب�����ش��رة اإن 

الب�شرة  يف  )الأث��ل(  منطقة 
من  الأربعينيات  �شنوات  يف 
القرن املا�شي وما تبعها كانت 
واإقامة  وم��رح  ت�شلية  منطقة 
الب�شرية  ل��ل��ع��وائ��ل  م��وؤق��ت��ة 
هي  مثلما  بالتمتع،  الراغبة 
التي  البغدادية  العوائل  عادة 
ال��رب��ي��ع  اأي����ام  تنطلق  ك��ان��ت 
للترّبك  ال�شلمان  ناحية  اإىل 
ال�شحابي  دفينها  ب��زي��ارة 
والتمتع  ال��ف��ار���ش��ي  ���ش��ل��م��ان 

بب�شاتني املنطقة لأ�شابيع.
الب�شرية  الأث���ل  منطقة  ويف 
ق�����ام امل�������ش���رح ال��ك��وم��ي��دي 
فنانني  ي��د  ع��ل��ى  الرجت�����ايل 
م���ن ال��ب�����ش��رة وت�����ش��اع��دت 
وحركات  )الهيوة(  مو�شيقى 
)النوبان( وازدهرت الأغاين 
اإىل  منها  ق�شم  حت��ّول  التي  اجلميلة  الب�شرية 

اإن�شاء الأوبريت الب�شري اجلميل.
 اأخريًا

التاأ�شي�ض  وح��ك��اي��ات  امل���دن  ب��ني  ال��ت��ج��وال  ف���اإن 
ل  وحتولت الأ�شماء وتغريات جماري الأنهار ت�شكرِّ
التي  العراقية  ال�شعبية  املنمنمة  جزءًا مهمًا من 
والتي  والرعاية  الفح�ض  من  املزيد  ت�شتدعي 
رعايتها  يف  دوره��ا  الغّراء  )ال�شبكة(  ملجلة  كان 

والك�شف عنها.

 - �شالح  قلعة  واإن�شاء  ال�شبي  كر�شوع  حكاية 
ال�شماوة يعمل من خارجها - من  مدير معارف 
اإىل الديوانية - حكاية حملَتي ال�شراي  احل�شكة 
جلعة  بني   - الب�شري  الأث��ل  م�شرح   - والعكبة 

�شخريرِّ وناحية �شومر.!..واأحداث اأخرى..
العكبة وال�سراي

ن��ت��ج��ول يف ه���ذا امل���ق���ال ب���ني امل����دن ال��ع��راق��ي��ة 
ل  التي  الالفتة  الثقافية  وال��ع��ادات  والد�شاكر 
دونها  التي  وامل��ذك��رات  رَي  ال�شرِّ كتب  اإل  توؤرخها 
حياتهم  ع��ن  يتحدثون  وه��م  العراقيني  بع�ض 
واأ�شرهم يف كتب ن�شرت لتوثيق جهد الكاتب يف 

جماله واأفادت منها الأجيال.

التجوال  يف  عادته  على  الكاتب،  لحظه  ومم��ا 
العطل، وجود  اأي��ام  ال��ع��راق  م��دن  �شاب يف  وه��و 
معظم  يف  )ال�شراي(  ملحلة  موحدة  �شبه  ت�شمية 
ب�شرية  جمموعة  م�شاكن  لقرب  العراقية،  املدن 
مقر  حيث  املحلية  احلكومة  �شراي  من  حم��ددة 
)العكبة(  ملحلة  اأخ��رى  ت�شمية  ووج��ود  احلكم، 
يف  تقع  ملحلة  )العقبة(،  اأي  الفار�شية،  بالكاف 
كثري من مدن الو�شط عند انحراف جمرى النهر 
فيها و)ا�شتدارته(، كما ا�شتهرت ت�شميات اأخرى 
احلي  م��ث��ل:  اأخ���رى  ب�شرية  وجت��م��ع��ات  مل��ح��الت 
الع�شكري وحملة املعلمني والتجار واملهند�شني... 

ن�شبة ملهنة الأكرية ال�شاكنة يف املحلة.

كر�سوع يف قلعة �سالح
يف  الباحثني  كبار  اأح��د  الرومي-  غ�شبان  يقول 
ال�شوؤون املندائية- يف كتابه )مذكرات مندائية( 
)غ�شبان(  وال���ده  و�شماه   1905 ع��ام  ول��د  اإن��ه 
لم  بني  �شيخ  الُبنّية،  غ�شبان  لل�شيخ  اح��رتام��ًا 

اآنذاك.
كانت مدينة اخلمي�شية اأيامها �شبه حمت�شرة بعد 
�شابط  العثمانيون  اأمر  وقد  عنها،  النهر  حتول 
جديد  �شكني  ع  جممَّ بتاأ�شي�ض  �شالح  ال�شرطة 
على �شفة النهر فاأ�ش�ض )قلعة �شالح( عام1865 
وطلب  املنت�شبني  وب��ي��وت  ال�شرطة  مركز  وبنى 

منمنمات �سعبية يف 
الذاكرة العراقية

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

رُت قبل اأن اأ�سل اإىل م�سنع القطنية يف مدينة الكاظمية  فكاّ
اأين �ساأدخل م�سنعا �سغريا للأقم�سة اأو ما �سابه من تلك 

ال�سناعات، و�سلت اإىل امل�سنع مع �ساعات ال�سباح الأوىل، قبل 
اأن اأخطو خطواتي الأوىل اإىل داخل امل�سنع، اأبهرين ف�ساء 

ذلك امل�سنع وما فيه من م�ساحات خ�سراء واأبنية حتمل رائحة 
بغداد القدمية، واأنا اأوا�سل خطواتي مع ال�سيد "خالد برهان" 

مدير الإعلم والعلقات بقيت اأتاأمل جمال هذا املكان الذي 
اأعادين اإىل العمارة البغدادية يف الثلثينيات والربعينيات 
من القرن املا�سي، فف�سل عن امل�ساحات اخل�سراء، هناك دور 

�سكنية ي�سغلها عدد من العاملني يف امل�سنع.

مالكات فنية مبدعة للنهو�ش 
بال�سناعات الن�سيجية

فكرة الطائي

اأعادين �شوت ال�شيد خالد للرتكيز على حديثه 
هو  امل�شنع  هذا  قال:  اإذ  القطنية،  م�شنع  عن 
ويتبع  واملعادن  ال�شناعة  وزارة  ت�شكيالت  اأحد 
واجللود  الن�شيج  ل�شناعات  العامة  ال�شركة 
خم�شة  وي�شم  ال�شركة،  م�شانع  اأح��د  بو�شفه 
امل�شنع  بناية  داخ���ل  يف  منها  ث��الث��ة  معامل، 
هذه، وهي معمل ن�شيج بغداد ومعمل املنتجات 
الطبية ومعمل الأكيا�ض البال�شتيكية املن�شوجة، 
اأما املعمل الرابع فهو معمل اخليم يف الوزيرية 

ومعمل عانة يف الأنبار.
معمل املنتجات الطبية

زي��ارة  هو  اأبتغيه  ما  اأن  خالد  الزميل  اأخ��ربت 
بقية  على  التعرف  قبل  الطبية  املنتجات  معمل 

اإىل  فا�شطحبني  الأخ���رى،  امل�شنع  مفا�شل 
مهدي  "با�شم  املهند�ض  ا�شتقبلنا  حيث  هناك 
مبقدمة  واأوج���زن���ا  امل��ع��م��ل  م��دي��ر  املو�شوي" 
ب��ال��ق��ول:  امل��ع��م��ل  ع��ن  تاأ�شي�ض  ع��ن  ت��اأري��خ��ي��ة 
 19٧9 عام  الطبية  املنتجات  معمل  "تاأ�ّش�ض 
هذا  اإن�شاء  م��ن  والغر�ض   1980 ع��ام  ل  و�ُشغرِّ
املعمل هو تزويد وزارة ال�شّحة مبا حتتاجه من 
م�شتلزمات طبية، وي�شم املعمل الأق�شام الآتية، 
الطبي  القطن  اإنتاج  واللفافات،  ال�شا�ض  اإنتاج 
والتعقيم،  الوقائية  الأج��ه��زة  اإن��ت��اج  املا�شك، 

اإنتاج البال�شرت ول�شقة الظهر.
معيقات الإنتاج

املعمل  تواجه  التي  املعوقات  عن  احلديث  يف 
با�شم،  املهند�ض  حديث  يف  ح��زن  ن��ربة  نلم�ض 
اإذ يقول: قلة التخ�شي�شات املالية هي امل�شكلة 
وفق  يعمل  ��ه  لأنَّ معملنا  تواجه  التي  الرئي�شة 
نظام التمويل الذاتي مما يدفعنا اإىل العتماد 
على مواردنا الذاتية وتعظيم هذه املوارد ال اأّن 
التعليمات قد تعيقنا عن تطوير العمل، اإذ تقول 
الأولية  امل��واد  ل�شترياد  �شرورة  ل  التعليمات 
املحلية  الأ�شواق  يف  تباع  ول  ت�شّوق  ل  ملنتجات 
يف  الآن  نحن  م�شتورد،  تناف�شي  منتج  لوجود 
و�شع اأزمة، وهو تف�شي وباء "كورونا" يف العامل 
هذه  ومواجهة  العامل،  هذا  من  جزء  والعراق 
الأزمة ت�شامنية بني اجلميع �شعوبًا ودوًل، وكما 
الذاتي  التمويل  دوائ��ر  من  لأّننا  �شابقا  ذكرت 
فال ن�شتطيع �شراء مواد اأولية م�شتوردة نحتفظ 
بها يف املخازن، لكن ما اإن بداأت الأزمة الوبائية 
تتوافد  عراقية  ودوائ��ر  موؤ�ّش�شات  اأخ��ذت  حتى 
حتى  الطبية،  امل�شتلزمات  لتوفري  املعمل  على 
وجبات  ثالث  وبواقع  كافة  معاملنا  ا�شتنفرنا 
ال�شّحة من هذه  وزارة  احتياجات  لتلبية  عمل 

امل�شتلزمات.
لأربعة  املنتج  حماية  "قانون  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
منتجات رئي�شة غري مطّبق ب�شكله ال�شحيح وهو 
للم�شتلزمات  بالن�شبة  �شيما  ل  للم�شتورد  ُملِزم 
يف  واملتوفرة  التجار  ي�شتوردها  التي  الطبية 
ال�شوق املحلية، ونحن هنا ل�شنا �شّد التنوع يف 
ر�شينة  تكون  اأن  �شرط  لكن  املنتجات  عر�ض 
وخا�شعة لفحو�شات جهاز التقيي�ض وال�شيطرة 

ب�شاعة  ولي�شت  النوعية، 
رخ��ي�����ش��ة ت���غ���رق ال�����ش��وق 
لون  يف�شّ فالتجار  املحلية، 
ا����ش���ت���رياد امل�����ش��ت��ل��زم��ات 
ال��ث��م��ن م���ن دون  زه���ي���دة 
ونحن  ال��ن��وع��ي��ة،  م��راع��اة 
ب��ه��ذه  ن��ع��م��ل  اأن  مي��ك��ن  ل 
مع  نتعامل  لأّن��ن��ا  الطريقة 
هدفنا  ولي�ض  اإن�شان  �شحة 

الربح املادي على ح�شاب �شحة الإن�شان.
معمل الو�سي

التي  باملعلومات  ال�شحفي  ف�شويل  اأ�شبعت 
اإىل  اأذه���ب  اأن  ف��ق��ّررت  حم��دث��ي  بها  زّودين 
وقادتنا  املعمل،  هذا  مفا�شل  من  اآخر  مف�شل 
القطنية  وكيل مدير م�شنع  اإىل مقر  خطواتنا 
خيطان"  عا�شي  "كاظم  الأق����دم  املهند�ض 
اأب��داأ  اأن  قبل  باملكان  باإعجابي  اأخربته  ال��ذي 
فاأثنى  ع��ام،  ب�شكل  املعمل  ع��ن  معه  احل��دي��ث 
و�شّكل  م��رة  اأول  راأي��ِت��ِه  ما  وق��ال:  كالمي  على 
باأيدي  �شّمم  اأنَّه  احل�شن  النطباع  هذا  لديك 
بنائني عراقيني مهرة عام 1945، وكان ي�شّمى 
يف  معمل  اأول  وهو  "الو�شي"  مبعمل  حينذاك 
نينوى  ملعامل  ال�شرعي  الأب  وي��ع��د  ال��ع��راق، 
مّر  على  اأ�شماوؤه  دْت  وتعدَّ والديوانية  ووا�شط 

العراقية،  والن�شيج  الغزل  �شركة  من  الزمن، 
ثم جزء من م�شنع القطنية عام 198٧، وينتج 
الأقم�شة القطنية املطبوعة وامل�شبوغة والغزول 
امل�شنع،  لهذا  النواة  وهو  والرتكيبية  القطنية 
 "16" من  اأك��ر  اإىل  الإنتاجية  طاقته  وت�شل 

مليون مرت قما�ض مبختلف النواع.
تدخل  التي  الأق�شمة  املعمل  ينتج  واأ���ش��اف: 
اإىل  قة  امل�شوَّ الطبية  امل�شتلزمات  �شناعة  يف 
احلكومية  ال�شحية  واملوؤ�ّش�شات  ال�شحة  وزارة 
اخل��ام  الأق�شمة  اإنتاجه  ع��ن  ف�شاًل  والأه��ل��ي��ة 
اخليم  معمل  اأو  بغداد  خياطة  معمل  لتجهيز 
الدفاع  ل��وزارات  املجّهزة  اخليم  بطانة  لإنتاج 
اأخرى،  ودوائر  واملهجرين  والهجرة  والداخلية 
كما ننتج "قما�ض بغداد" وهو خام اأ�شمر ي�شّوق 

اإىل الأ�شواق املحلية.

م�سنع القطنية
 باأن ح�شني جا�شم مهند�ض كاظم عا�شي
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ترميم معمل عانة
يعد  ك��اظ��م:  املهند�ض  واأردف 
املهمة  املعامل  من  عانة  معمل 
اجل��اه��زة  اللب�شة  تنتج  ال��ت��ي 
وال���������ش����داري وال��د���ش��ادي�����ض 
ال���رج���ال���ي���ة، ل���ك���ّن���ه ت��ع��ّر���ض 
للتخريب على اأيدي الع�شابات 
ولدينا  الداع�شية،  الجرامية 

واإع��ادة  املعمل  وتاأهيله  ترميمه  لإع��ادة  خطط 
منت�شبيه للعمل.

خطط ومعاناة
بغية  الوطني  للمنتوج  ال��دول��ة  دع��م  اإىل  ودع��ا 
تفعيل  طريق  عن  الوطنية  ب�شناعتنا  النهو�ض 
التعِرفة اجلمركية وتطبيق قانون حماية املنتج، 
وحث الوزارات ودوائر الدولة كافة على اعتماد 
لإيقاف  احل��دود  و�شبط  الوطني  املنتج  �شراء 
تدفق ال�شلع املناف�شة التي ل حتمل املوا�شفات 

الفنية الدقيقة.
ق��ال:  امل�شتقبلية،  اخلطط  ع��ن  احل��دي��ث  ويف 
ن�شعى دائما لتطوير منتجاتنا وا�شترياد مكائن 
الإن��ت��اج��ي��ة  احل��ال��ة  م�شتجدات  وف���ق  ج��دي��دة 
بع�ض  ن��ح��ّور  اأو  املحلية،  ال�����ش��وق  ومتطلبات 
اخلطوط  ملتطلبات  لت�شتجيب  احلالية  املكائن 
الإنتاجية امل�شتحدثة، ففي امل�شنع خربات فنية 
ميتلكون  وخ��رباء  وفنيني  مهند�شني  من  عالية 

القدرة والإمكانات واملعرفة واخلربة املرتاكمة 
التي ت�شهم يف رفع نوعية املنتجات التي نقّدمها 
للمعمل  وينت�شب  وم�شتواها،  املحلية  لل�شوق 
"1٧00" منت�شب من خمتلف الخت�شا�شات ال 
قيا�شًا  الرواتب  م�شتوى  تدين  من  يعانون  اأّنهم 
الرغم  وعلى  اأخ��رى،  وزارات  يف  اأقرانهم  اإىل 
�شرف  ن�شتطيع  ل  فاإننا  العمل  خماطر  م��ن 
اإىل  جاهدين  ون�شعى  اخل��ط��ورة  �شات  خم�شّ
لأّننا دائرة متويل ذاتي وعملنا  الرواتب  توفري 
احتياجات  نلبي  حتى  الإنتاجية  طاقتنا  بكامل 
عائقا  تقف  الت�شويق  معوقات  اأّن  ال  منت�شبينا 

اأمام حتقيق طموحتنا.
معمل الأكيا�س

خالد  ال�شيد  الإع��الم��ي  امل�����ش��وؤول  علّي  اأ���ش��ار 
البال�شتيكية  الأك��ي��ا���ض  معمل  اإىل  ب��ال��ذه��اب 
"بان  ث م���ع امل��ه��ن��د���ش��ة  امل��ن�����ش��وج��ة وال���ّت���ح���دُّ
حّدثتنا  التي  املعمل،  مديرة  جا�شم"  ح�شني 

املعمل  "ينتج  ب��ال��ق��ول:  املعمل  منتجات  ع��ن 
ة  اخلا�شّ الأك��ي��ا���ض   2018 يف  تاأ�شي�شه  منذ 
وغريها،  وال�شّكر  والطحني،  الأ�شمدة،  بتعبئة 
العاملية،  ملوا�شفات اجلودة  ومنتجاتنا مطابقة 
جتهز  �شنويًا  كي�ض  مليون   "24" املعمل  وينتج 
ل����وزارة ال��دف��اع وال��ت��ج��ارة و���ش��رك��ة الأ���ش��م��دة 

اجلنوبية.
فر�ض  وّف��ر  املعمل  اأّن  ب��ان  املهند�شة  واأك���دت 
تدربوا  اأن  بعد  "عقود"  ب�شفة  لل�شباب  عمل 
ت�شمل  التي  الإنتاجية  اخلطوط  ت�شغيل  على 
خّط التح�شريات الذي ينتج اخليط الن�شيجي 
والقطع  والطباعة  احل���راري  ال��ط��الء  وخيط 
اخلطة  و���ش��م��ن  الأك��ي��ا���ض،  ورزم  واخل��ي��اط��ة 
لإن��ت��اج  تكميلي  خ��ط  اإىل  اإ���ش��اف��ة  امل�شتقبلية 

اأكيا�ض تعبئة ال�شمنت.
وقفة مع ال�سباب

مل اأرغب يف مغادرة املعمل من دون الوقوف مع 
فقد  الإنتاج،  خطوط  ي�شغلون  الذين  ال�شباب 
ال�شياء  من  للعمل  واندفاعهم  وقفتهم  كانت 
عرفت  اأن  بعد  �شيما  ل  كثريا  اأفرحتني  التي 
اجلامعية  ال�شهادات  حملة  من  معظمهم  اأن 

الولية.
حا�شبات(  مهند�شة  ماجد،  )زينب  حّدثتني 
قائلة: ل ميكن اأن يرتقي البلد من دون الرتقاء 
نقف خلف خطوط  لذلك  املختلفة،  ب�شناعاته 

الإنتاج لأنَّنا نحّب وطننا ونريد اأن نرتقي به. 
وعلم  تربية  خريجة  ���ش��امل،  )ج���وان  واأث��ن��ت 
اأن  علينا  واأك��دت:  زميلتها  قول  على  النف�ض( 
نقتنع باأّن العمل يف امل�شانع هو اأهم من العمل 
املكتبي على الرغم من اأهمية الأخري، فالإنتاج 
ومواكبة التطور ال�شناعي يف العامل يقودنا اإىل 

التقدم والزدهار وحتقيق الرفاهية.
 وت�شاءل ال�شاب )كرار حيدر، خريج الدرا�شة 
ال�شباب  نحن  نتعاىل  ملاذا  قائاًل:  العدادية( 
ندرك  الذي  الوقت  يف  الأعمال  هذه  مثل  على 
ال�شناعة،  بتطّور  يتقّدم  العامل  اأن  جيدًا  فيه 
باأّن بالدنا ل ميكنها النهو�ض  اأن نوؤمن  وعلينا 
ال بتقّدم ال�شناعة، وهذا ل يتحّقق ال باإقدامنا 
على تفعيل املن�شاآت ال�شناعية يف البلد واإدارة 

عجلة الإنتاج ب�شواعد ال�شباب.

يو�سف املحمداوي

مي�سا
الكاظمي بني خطبتني

ثنا كثريًا ويف منا�شبات عّدة عن معاناة  حتدَّ
العراقيني وماآ�شيهم من اأزمات حرف الكاف، 
اأظّن  ل  وتفا�شيلها  الأزم��ات  تلك  ذكرت  ولو 
باأّن مقايل هذا �شيكون من�شفًا يف ا�شتخراج 
احل��رف،  ه��ذا  مع  لنوائبنا  الدقيق  الو�شف 
ال��و���ش��ول  دون  ال��ك��الم  يف  ن�شهب  ل  ول��ك��ي 
للمغزى؛ �شنذكر بع�ض عناوين تلك الأزمات 
من دون ذكر التفا�شيل فهي معلومة وعا�شها 
كامت  ك��رك��وك،  "كرد�شتان،  ومنها  اجلميع 
كلينتون،  راي�ض،  كوندليزا  الكويت،  ال�شوت، 
�شيا�شية،  وكيانات  كتل  البغدادي،  بكر  اأب��و 
من  وغريها  كهرباء  كولريا،  كونكريتية،  كتل 
اإىل  التي فاتنا ذكرها، حتى و�شلنا  الكافات 
كورونا  فايرو�ض  وهي  الكربى  الطامة  كاف 
وامل�شيبة اأنَّه حتى يف امل�شطلح الأجنبي لهذا 
ي�شّمى  الكاف، فهو  الوباء ل يخلو من حرف 
بالعامل  بط�ض  ال��ذي  الوباء  ه��ذا   ،kv19
ك��ق��ات��ل خ��ف��ي مل جت��د ل��ه اأك���ر دول ال��ع��امل 
العلم  ع�شر  نعي�ض  ونحن  رًا  وحت�شّ ت��ط��ورًا 
والتكنولوجيا اأي و�شيلة عالجية للق�شاء عليه 
ولو ن�شبيًا، واحلّل واحلال اأ�شبح حتت رحمة 
اإىل  اجلميع  فلجاأ  وتعاىل،  �شبحانه  اخلالق 
مّرة  ولأّول  الكّمامات  وهو  اآخ��ر  كاف  حرف 
جند هذا احلرف يعيننا يف بلوانا ويهّون من 
واملنيع �شد هذا  الأّول  ال�شاتر  وي�شبح  قلقنا 
القاتل الذي ح�شد اآلف الأرواح من غري راأفة 
ول رحمة، ومع اإطاللة هذا احلرف العطوفة 
الكاف  حرف  يكون  اأْن  نقّية  ب�شرائر  نتمّنى 

الكاظمي كما  الوزراء اجلديد  ل�شيادة رئي�ض 
هو كاف الكّمامات احلامي واحلار�ض للوطن 
تبقى  ملا  كمنقذ  اإليه  ينظر  ال��ذي  وامل��واط��ن 
كما عرفته من  وهو  املبتلى،  الوطن  من هذا 
اأه��ٌل  الأ�شبوعية  جملة  يف  معه  عملي  خ��الل 
اأن  ع��راق��ي  اأي  يتمناه  كما  واأمت��ن��اه  ل��ذل��ك، 
الأوىل  خطبتني،  بني  الختيار  يف  ح��ّرًا  يكون 
اأبي طالب )ع(  بن  املوؤمنني علي  اأمري  قالها 
من  الإ�شالمية  اخل��الف��ة  عا�شمة  نقل  ح��ني 
املدينة املنورة اإىل الكوفة: "يا اأهل الكوفة اإذا 
وراحلتي  رحلي  بغري  عندكم  من  خرجت  اأنا 
وغالمي هذا فاأنا خائن"، وكانت نفقته تاأتيه 

من غّلته باملدينة من ينبع.
اأبو  العبا�شي  اخلليفة  قالها  الثانية  اخلطبة 
اأن  "منذ  بغداد:  يف  مبجل�ض  املن�شور  جعفر 
وّليت عليكم رفع اهلل عنكم الطاعون"، فقام 
تعاىل  اهلل  "لأّن  �شائحًا:  املجل�ض  يف  رج��ل 

اأكرم اأن يجمع علينا املن�شور والطاعون".
لك  ال���وزراء  رئي�ض  دول��ة  يا  الأوىل  اخلطبة 
نتمّناها  ل  التي  والثانية  ول�شعبك،  ولوطنك 
ولك  الختيار  �شّيد  واأن��ت  عليك  �شتكون  لك 

القرار.

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

الأغلب املت�سدين للمنا�سب 
�سواء يف املركز اأو املحافظات

با�شم مهدي املو�شويخالد برهان
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اأغ��ل��ب  اإن  املتخ�ش�شني:  م��ن  ف��ري��ق  ي��ق��ول 
خريجي امل�شائي يفتقرون اإىل الكفاية العلمية 
هذا  من  النقي�ض  على  لكن  روؤيتهم،  بح�شب 
الفريق هناك فريق اآخر يعّده فر�شة منا�شبة 
�شنوات  فاتتهم  الذين  للطلبة  العلم  لتح�شيل 
اأي�شا  ي�شهم  كما  قاهرة،  لظروف  الدرا�شة 
للموظفني  بالن�شبة  والرتقية  الراتب  بتح�شني 
كذلك  وه��و  ال�شهادة،  على  ح�شولهم  عند 
التخ�ش�ض،  لزيادة اخلربة يف جمال  فر�شة 
يف  اجلامعية  املوؤ�ّش�شة  �شوى  توفرها  ل  ق��د 

العراق.
غري م�ستقر!

ال���ط���ال���ب حم�����ش��ن ق���ا����ش���م م����ن اجل��ام��ع��ة 
يفتقر  امل�شائي  التعليم  اأّن  يرى  امل�شتن�شرية 
املالك  على  املعّينني  وج��ود  اإىل 
الدائم من ال�شاتذة، لذلك فاإّننا 
نفاجاأ  الأح��اي��ني  م��ن  الكثري  يف 
املواد،  بع�ض  اأ�شاتذة  با�شتبدال 
ومن ثم نواجه �شعوبة يف فهم املنهج املقرر، 
لكن الأعم منهم يتعاطفون معنا، كون اأغلبنا 

ميار�ض وظيفة حكومية.
جامعة  يف  حممود  ح�شن  زميله  يرى  حني  يف 
اأخرى اأّن التعليم امل�شائي يف الأق�شام العلمية 
اإىل امل�شتلزمات العلمية التي يحتاجها  يفتقر 
الطلبة  اأغلب  فاإّن  لذلك  درا�شته،  الطالب يف 
يّتجهون اإىل الفروع الإن�شانية؛ فهي ل تتطلب 

الطالب  اأنَّ  كما  خمتربات،  اأو  علمية  اأجهزة 
الغياب، لأّنه  ميكنه تعوي�ض املحا�شرات عند 
الآخ��ر،  زميله  م��ن  ب�شهولة  فهمها  ي�شتطيع 
كونها مادة اإن�شائية ولي�شْت علمية حتى حتتاج 

اإىل تطبيق يف دوائر اأو م�شت�شفيات .
اأ���ش��ع��د رح��ي��م م��ن اجلامعة  وي���رى ال��ط��ال��ب 
ُوج���دت  امل�����ش��ائ��ي��ة  ال��درا���ش��ة  اأن  ال��ع��راق��ي��ة 
ال�����ش��ه��ادة  ي��ح��ت��اج��ون  ال��ذي��ن  اأو  للموظفني 
اأجل  من  وذل��ك  اخل��ا���ض،  القطاع  يف  للعمل 
الذين  امل��ج��ال  يف  العلمي  م�شتواهم  تطوير 
يتجهون  الأغلبية  ف���اإنَّ  لذلك  فيه،  يعملون 
املناف�شة  يف  ي�شاعدهم  معني  اخت�شا�ض  اإىل 
القيادية يف حياتهم  اأو  الإدارية  الدرجة  ونيل 
املهنية، وهناك من يتفّوق على طلبة الدرا�شة 
يف  احلقيقية  الرغبة  لمتالكه  ال�شباحية 

الدرا�شة اإىل جانب وجود الهدف.
مني كرثة اأعداد املتقداّ

كلية  عميد  معاون  اجلبوري  اإرادة  الدكتورة 
بغداد،  جامعة  يف  العلمية  لل�شوؤون  الإع��الم 
كانت حا�شرة يف نقا�شنا عن جدواه لالأفراد 
اأو املوؤ�ش�شات فقد حازت على خربة وعا�شرت 
دورات عديدة لطلبته؛ اإذ قالت: اإنَّه نوع مهم 
من التعليم ويحقق اأهدافًا تخ�ّض امل�شتفيدين 
اأف����رادًا،  اأم  موؤ�ّش�شات  اأك��ان��ت  ���ش��واء  م��ن��ه، 
�شاحلها  يف  ي�شب  املوؤ�ّش�شات  تلك  فبع�ض 
عمل  لتطوير  التعليم  ب��ه��ذا  اأف��راده��ا  ق��ب��ول 

اأّما  ومعارف،  مهارات  واإك�شابهم  موظفيها، 
ت�شنح  مل  ه��وؤلء  فبع�ض  الأف���راد  �شعيد  على 
واحل�شول  الدرا�شة  ملوا�شلة  الظروف  لهم 
على ال�شهادة اجلامعية، والبع�ض الخر لديه 
رغبة لدرا�شة حقل معريف معني لأ�شباب تتعّلق 
برغبة اأو دخول جمال عمل جديد. هذا بنحو 
فهناك منطان من  لكليتنا  بالن�شبة  اأّما  عام، 
الإعالم  حقل  يف  يعمل  بع�شهم  الإعالميني، 
الإع��الم وهناك من  ومل يح�شل على �شهادة 

يطمح لتطوير نف�شه.
 واأ�شافت: كّلنا يعرف اأنَّ الدرا�شات امل�شائية 
ال��درا���ش��ة  فكانت  الت�شعينيات  يف  انطلقت 
مت��ت��د ط���وي���اًل ح��ت��ى اأوق������ات م���ت���اأخ���رة من 
مبغادرة  الدولة  ملوظفي  ي�شمح  وهذا  امل�شاء، 
يف  يوؤثر  ل  مبا  للجامعات  والتوجه  اأعمالهم 
على  احل�شول  ميكنه  واأي�شًا  الوظيفي،  عمله 
الوقت الكايف من الدرا�شة، لكن الآن وب�شبب 
الآن  حتى   2003 عام  ومنذ  الأمنية  الظروف 
الذي  بامل�شتوى  امل�شائية  الدرا�شات  تعد  مل 
الإعالم  اتكّلم عن  كانت عليه من قبل، مثال 
اأرب��ع  اأو  ث��الث  مل��دة  الطالب  يح�شر  فعندما 
ال��درو���ض  متابعة  ل��ه  يت�شّنى  كيف  ���ش��اع��ات، 

التطبيقية اأو العملية؟ هذه م�شكلة حقيقية .
 وك�شفت اجلبوري عن اأّن الدرا�شات امل�شائية 
لكّنها  م��ّرة  من  اأك��ر  فتحت  الكلية  يف  عندنا 
ُعِلّقْت اأي�شًا، وجرى فتحها العام املا�شي بعد 

ما زال التعليم امل�سائي يف 
اجلامعات، الذي انطلق منذ 
بداية الت�سعينيات من هذا 
القرن حمل جدل بني من 
يقراّ بجدواه، وبني املطالبني 
باإغلقه، وهذا اجلدل مل 
ي�ستطع ح�سمه اأيٌّ من الفريقني، 
فهل ميكن للجامعات الآن 
ح�سمه؟ وما احلديث الذي 
تطرق له الطلبة وال�ساتذة 
وروؤ�ساء اجلامعات والعمداء يف 
الكليات احلكومية والأهلية؟

عني على اجلدوى االقت�سادية 
واأخرى على التطور العلمي؟!

بغداد/ علي غني

التعليم اجلامعي امل�سائي
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ب�شع �شنوات من التعليق، وُعِلّقْت الدرا�شة من 
جديد، ويعود ذلك لعدم جدواها القت�شادية 
على  م�شجعا  يكن  مل  املتقدمني  ع��دد  ك��ون 
موا�شلة الدرا�شة اإىل جانب وجود رقابة جدية 
ل  عندنا مثلها مثل الدرا�شة ال�شباحية، فيف�شّ

الطالب التَّوجه للكليات التي تت�شاهل معه .
�شاألنا اجلبوري: براأيك ملاذا الّت�شّور ال�شلبي 
احلقيقة  فاأجابت:  النا�ض؟  من  العديد  عند 
اأّن هذه ال�شورة ال�شلبية عن التعليم امل�شائي 
يف  املقبولة  الكبرية  الأع���داد  ب�شبب  نت  تكوَّ
احلكومية  الكليات  يف  امل�شائية  ال��درا���ش��ة 
والأهلية، ف�شال عن معايري املعدل التي غالبا 
اإىل  ال�شباحية  الدرا�شة  من  اأق��ل  تكون  ما 
جانب �شعف متابعة بع�ض الكليات للمنت�شبني 
اأول��ئ��ك  �شيما  ل  امل�����ش��ائ��ي��ة،  ال��درا���ش��ات  يف 
تتعّلق  لأ�شباب  احل�شور  ي�شتطيعون  ل  الذين 
كما  المتحانات،  ويكتفون بح�شور  باأعمالهم 
تتحّمل بع�ض املوؤ�ّش�شات م�شوؤولية عدم متابعة 
حازمة  قرارات  اتخاذ  يف  وت�شاهلها  الطالب 

يف ما يتعّلق بانتظام الطلبة يف الدرا�شة .
م�ساريع ناجحة

 بينما اأكد الدكتور �شعيد عبد الهادي/اأ�شتاذ 
يف جامعة دجلة التي لديها اأكر من األف و200 
التعليم  طلبة  اأّن  امل�شائية  الدرا�شة  يف  طالب 
امل�شائي يف اجلامعات العراقية هم غالبيتهم 
وهذا  اخلا�ض،  والقطاع  الدولة  موظفي  من 
اأج��ل  م��ن  التعليم  بهذا  التحاقهم  اأن  يعني 
الإفادة منه، لذلك جتد اأن جتربتهم احلياتية 
نا�شجة، وم�شعاهم يف الغالب لي�ض ال�شهادة، 
واإمّنا من اأجل التح�شيل العلمي، لذلك فاإّننا 
نرى بع�ض الأق�شام يف الدرا�شة امل�شائية اأكر 
ن�شاطًا من الدرا�شة ال�شباحية، واأكر تفاعاًل 
العلمية،  الأق�شام  يف  �شيما  ل  ال��درو���ض،  يف 
متمّيزة يف  بحوث  ولديهم  اأوائل  ولدينا طلبة 
م�شاريع التخرج العلمية، ولي�ض غريبا اأن يقوم 
اأحد الطلبة باخرتاع طائرة م�شرّية اأو روبوت 

مفّكك لالألغام يف جامعتنا .
فر�سة حقيقية

رئي�ض  المري  عبد  كاظم  الدكتور  لنا  و�شرح   

ا�شطحبنا يف جولة على  الذي  البيان  جامعة 
الدكتور  اإع��الم��ه  م��دي��ر  مبعية  اأق�����ش��ام  ع��دة 
امل�شائي  التعليم  ج��دوى  اأّن  العامري  عامر 
تكمن يف الفر�شة التي مينحها ملوظفي الدولة 
اإكمال درا�شتهم وحت�شني  والطموحني لغر�ض 
والط��الع  العلمية  كفايتهم  وزي���ادة  و�شعهم 
احلديثة  العلمية  الكت�شافات  م�شتويات  على 
لذلك  ل��ذات��ه،  ال�شخ�ض  تطوير  ج��ان��ب  اإىل 
فمن حيث املبداأ الفكرة �شحيحة، ومن ناحية 
اأخرى فاإّنها تن�شجم مع دوام املوظفني الذين 
وبنحو  ال�شباحي  بالدوام  ظروفهم  ت�شمح  ل 

ين�شجم مع مهمة اأداء املحا�شرات.
ويردف وهو ي�شري اإىل عدد الطلبة الدار�شني 
ويبلغ  اأم��ام��ه  ال��ت��ي  ال��ورق��ة  يف اجل��ام��ع��ة يف 
كبري  ف��ارق  هناك  طالب:   )200( من  اأك��ر 
فالكليات  والعلمية،  الإن�شانية  الكليات  بني 
بنحو  امل�شادر  تعتمد  اأن  ت�شتطيع  الإن�شانية 
اإ�شافة  حتتاج  العلمية  الكليات  ولكّن  نظري، 
اإىل ذلك املمار�شة العلمية يف املختربات التي 

تك�شبهم املهارات املنا�شبة يف عملهم. 
الكليات  يف  امل�شائي  التعليم  اأّن  ل��ك  واأوؤك���د 
احلكومية  ال��ك��ل��ي��ات  يف  نف�شه  ه��و  الأه��ل��ي��ة 
با�شتثناء تغيري وقت الدوام، وجميع القوانني 
على  تطّبق  ال�شباحية  الدرا�شة  يف  والأنظمة 

الدرا�شة امل�شائية.
 وتناغم مع اآرائه الدكتور �شياء عبد احل�شني 
يف  الأع��م��ال  اإدارة  كلية  عميد  الم���ري  عبد 
امل�شائية  الدرا�شة  م�شيفا:  ذاتها،  اجلامعة 
غري  الطلبة  ا�شتيعاب  لغر�ض  ع���ادة  تفتح 
لرتباطهم  ال�شباحي  ال��دوام  يف  املتفرغني 
مناهج  تختلف  ول  خا�شة،  اأعمال  اأو  بدوائر 
ال�شباحية  الدرا�شة  عن  امل�شائية  الدرا�شة 
���ش��وى يف ت��وق��ي��ت امل��ح��ا���ش��رات، ك��م��ا اأّن��ه��م��ا 
بنف�ض  النهائية  المتحانات  ب��اأداء  ي�شرتكان 
وجود  عدم  يعني  هذا  املقّرر،  واملنهج  الوقت 
اأي فوارق يف م�شتوى اخلريجني يف الدرا�شتني 
ب��ل ي��الح��ظ اأن ه��ن��اك ان��دف��اع��ا ك��ب��ريا من 
ان�شغالهم  رغ��م  ال��ّت��ف��وق  يف  امل�شائي  طلبة 
النتائج  وت�شري  الوظيفية،  التزاماتهم  اأو 

والتزامهم  تفوقهم  اإىل  كليتنا  المتحانية يف 
يف الدوام.

�سيدلين قانوين؟!
يف  �ض  يتخ�شّ اأ�شتاذا  جتد  اأن  غريبا  ولي�ض 
ويجل�ض  اإداري����ًا  من�شبا  وي�شغل  ال�شيدلة 
طالبا يف مقاعد القانون، هذا ما وجدناه عند 
الدكتور ح�شني �شكبان، معاون العميد يف كلية 
ال�شيدلة يف جامعة البيان، املنتظم طالبًا يف 
املرحلة الثالثة يف القانون، يقول: اإّن اختياري 
يف  الإداري  من�شبي  لتطوير  القانون  درا�شة 
الكلية حتى ي�شاعدين هذا الأمر على اتخاذ 
القرارات ال�شحيحة والتعامل الدقيق يف حل 
امل�شكالت التي تعرت�ض طريقنا بنحو �شحيح 
�شمن  بها  املعمول  القانونية  ال�شيغ  �شمن 

قانون اخلدمة اجلامعية اأو الكليات الأهلية.
�شيغرّي وجهة  املجتمع  اأن  اأنا مقتنع  واأ�شاف: 
حامل  لأنَّ  امل�����ش��ائ��ي��ة  ال��درا���ش��ة  ع��ن  ن��ظ��ره 
باحلقوق  يتمّتع  امل�شائي  التعليم  يف  ال�شهادة 
التعليم  يف  ال�����ش��ه��ادة  حل��ام��ل  ال��ت��ي  ذات��ه��ا 
العراقية،  ال��دول��ة  قوانني  �شمن  ال�شباحي 
م�شمولة  امل�شائية  ال��درا���ش��ة  اأّن  ل��ك  واأوؤك���د 
مقر  جامعي  تقومي  �شمن  امتحانات  بنظام 
العلمي يف  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  من 

العراق .
خطوة �سحيحة

"مّت  ال�شحيح  ال��ط��ري��ق  ع��ل��ى  خ��ط��وة  ويف   
اجلامعات  اإىل  وعاجل  ر�شمي  كتاب  توجيه 
العايل  التعليم  وزي��ر  ق��رار  بخ�شو�ض  كافة 
هيئة  وم�����ش��ادق��ة  ال�شهيل  ق�شي  ال��دك��ت��ور 
ف�شل  على  ين�ض  ال��ذي  ال����وزارة  يف  ال���راأي 
اجلامعات  يف  امل�شائي  عن  ال�شباحي  مالك 
العليا  ال�شهادات  حملة  اأمام  الفر�شة  لإتاحة 
يف  �شت�شهم  اأّنها  عن  ف�شال  املعّينني"،  غري 
ا�شتقرار املالك التعليمي للجامعات والكليات 
التي تتوفر فيها درا�شات م�شائية، والتي غالبا 
اإىل  وت���وؤدي  ال���ش��ات��ذة،  تغيري  م��ن  تعاين  م��ا 
الكليات  اأغلب  يف  امل�شائية  الدرا�شات  اإرباك 
احلكومية اأو الأهلية التي تفتتح فيها درا�شات 

م�شائية.

د.ح�سن عبد را�سي

رازونة
ال�سيد ميم ورحلته العجيبة

اأنه مل  ذلك  ميم،  لل�شيد  مرثية  التفكري يف  ل ميكن 
األي�ض كذلك يا اأراجنا؟ ال�شيد ميم  ميت حتى الآن، 
رجل جنوبي منا كزهرة لوت�ض عمالقة و�شط اأجمات 
لتهب  اأن�شئت  الغبار يف مدينة  ق�شب وبردي، وجّلله 
عليها  يقفون  �شلبة  اأر���ش��ًا  ال�شياط  م��ن  الهاربني 
�شفاف  على  �شباهم  مرابع  م�شتذكرين  ويدخنون 
الأهوار.. رجل اأحب الطواف يف املدن و�شار ع�شيقًا 
وهو  الأليفة،  والأماكن  واجل�شور  وال�شوارع  لالأنهار 
على  ويغازلها هكذا  نهارًا جهارًا  اإليها  الت�شلل  يتقن 
ي��دون طائعًا اع��رتاف��ه بذلك  ث��م  الأ���ش��ه��اد،  روؤو����ض 

الع�شق حتى واإن اأودى به ذلك اإىل اجلنون.
عبثت  حروب  يف  جنديًا  ذلك  قبل  كان  ميم  وال�شيد 
بخط حياته، فاأخذته �شماًل وجنوبًا يف جبهات قتال 
احلميم  �شديقه  دوم��ًا  فيها  يرافقه  ك��ان  م�شتعرة، 
الدخان  و�شط  تبحثان  عيناه  وكانت  "الكتاب"، 
التي  القذائف  اأ�شوات  وو�شط  احلرائق  من  املنبعث 
تاأتي مع �شفري حاد ينذر بالنهاية العدمية الو�شيكة، 
وو�شط اأكوام اجلثث والأع�شاء الب�شرية املتناثرة يف 

كل مكان.. 
الوقائع  ير�شد  ميم  ال�شيد  ك��ان  ذل��ك  ك��ل  و���ش��ط 
كرّحالة، ويدّون على �شفحة قلبه كل حلظة خوف اأو 
اأمل اأو نهاية، اإذ اإن غولة احلرب كانت ترتب�ض به، 
اأو كفاح  اأية فر�شة كتابة  وحتلم بف�شد �شرايينه يف 

�شد املوت.
ال�شيد ميم اأيها ال�شادة هو ذاكرة ال�شلم حني يكتب 
ذاكرة  وهو  وال�شفر،  واخلبز  واملواويل  الع�ّشاق  عن 
اأه��واٍل  وع��ن  الأخ��ري  العّكاز  يكتب عن  احل��رب حني 
�شبه  حروب  ثالث  يف  العراق  ومدن  بغداد  �شهدتها 

كونية متعاقبة يف اأقل من ثالثة عقود.

واأح��د  �شومر،  األ���واح  �َشَدنة  من  ���ش��ادٌن  ميم  ال�شيد 
العمق  ذلك  من  هناك..  من  متتد  روح��ه  َحَفظتها، 
املجهولني  املوؤلفني  اأول��ئ��ك  من  التاريخ،  يف  البعيد 
الطوفان  وق�شة  جلجام�ض  ملحمة  لنا  تركوا  الذين 
من  وغريها  والعبد  ال�شيد  وح��وار  اإيلي�ض  واينوما 
وطني  اإل  يلقاه  امل��رء  يكن  ومل  العظيمة،  الن�شو�ض 

الكتابة ما يزال عالقًا باأ�شابعه.
األي�ض  ج��دًا  ع��ادي  ت��ويف! هذا اخلرب  اإن��ه  قيل  ح�شنًا 
ميتون(،  واإنهم  ميٌت  )اإنك  �شنموت،  فكلنا  كذلك؟ 
لكن ما لي�ض عاديًا اأن جتد من َبَلَغَك نعُيُه حيًا مراٍت 
اإن���ه ح��ي يف ق�ش�شه  ال��ت��اري��خ!!  بعد ذل��ك  وم���راٍت 
حوا�شيها  يف  ل��ك  دّب���ج  ال��ت��ي  وك��ت��ب��ه  و�شخ�شياته 
تتذكر  اأن  اأو  والإن�شانية،  باملحبة  الفائ�شة  اإهداءاته 
كل الأحاديث الطيبة التي جمعتكما يف املتنبي اأو يف 
ال�شديق  ذلك  فيها  فكان  اأخ��رى،  اأدبية  منا�شبات 
اأن  لو  وتتمنى  فيه  وتثق  حتبه  اأن  اإل  ي�شعك  ل  الذي 

جميع النا�ض يغرتفون من طيبة قلبه تلك.
بعيدة  اأماكن  من  ينعونه  حمبيه  جتد  اأن  والغريب 
يف هذا العامل، فياأتي نعيه من تون�ض وم�شر ولبنان 
وبلدان اأوروبا، فيا لك من طائر �شقراق اأ�شر ب�شوته 
الوديعة  ابت�شامته  وحمل  القلوب،  تلك  كل  العذب 

ورحل بهدوء و�شمت.

جل اأحب الطواف يف املدن و�سار ع�سيقًا لالأنهار 
وال�سوارع واجل�سور واالأماكن االأليفة، وهو 

يتقن الت�سلل اإليها نهاراً جهاراً ويغازلها هكذا 
على روؤو�ش االأ�سهاد، ثم يدون طائعًا اعرتافه 

بذلك الع�سق حتى واإن اأودى به ذلك اإىل 
اجلنون.
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املواطنني  لدى  تفاوؤًل  النتقال  هذا  اأوج��د 
واإن  حتى  الطبيعية  احلياة  عودة  باقرتاب 
كان ب�شكل جزئي، وعلى الرغم من ا�شتمرار 
اإجراءات الوقاية املفرو�شة ملواجهة جائحة 
لتفتح  الأ�شواق عادت  اأغلب  اأن  اإل  كورونا، 

الت�شوق  حركة  وعادت  جديد،  من  حمالها 
بنحو  التاأثري  يف  اأ�شهم  ما  تدريجي  ب�شكل 
املجال  وف�شح  الأ���ش��ر  حياة  على  اإيجابي 
ممار�شة  يف  امل��ح��دود  ال��دخ��ل  لأ���ش��ح��اب 

اأعمالهم وك�شب الرزق لعائالتهم.

الهاتف و�سيلة التوا�سل
امل�شتمرة  ال�����ش��ل��ب��ي��ة  ال���ت���اأث���ريات  ظ���ل  يف 
حاولت  النا�ض  حياة  على  كورونا  لفريو�ض 
جملة ال�شبكة العراقية ت�شليط ال�شوء على 
الظروف،  لهذه  املواطنني  مواجهة  ط��رق 

التقينا ال�شيدة حنان نوري القا�شي اأ�شتاذة 
قالت:  ال��ت��ي  اجلميلة،  ال��ف��ن��ون  معهد  يف 
للتوا�شل  بدياًل  ب��ات  املحمول  الهاتف  اإّن 
الجتماعي املبا�شر يف ظل اإجراءات الوقاية 
ل  اأ�شرتها  اأف��راد  واإن  كورونا،  فريو�ض  من 
يخرجون من املنزل ال لل�شرورة الق�شوى 
واأي�شا لتلبية متطلبات الت�شوق، م�شرية اإىل 
اأّن  عائلتها نظرا ل�شتمرار هذه الإجراءات 
اأحيانًا،  بالكتئاب  وال�شعور  بامللل  اأ�شيبت 
ل��ك��ن الل���ت���زام ب���الإر����ش���ادات واج���ب من 
اإّن  قائلة  واأردف���ت  العامة،  ال�شالمة  اأج��ل 
التكنولوجيا �شهلت اأمورًا كثرية يف جمالت 
التوا�شل  جم���الت  ويف  ج��ه��ة  م��ن  ال��ع��م��ل 
اأخرى،  الأقارب من جهة  والطمئنان على 
اجلائحة  ت��اأث��ري  ع��ن  �شوؤالنا  ع��ن  وج��واب��ًا 
قالت  العمل  حركة  على  اجلزئي  واحلظر 
اأوج��د  العمل  حركة  توقف  اإّن  القا�شي: 
يف  امل��واط��ن  اإمكانية  يف  �شلبية  ت��اأث��ريات 
املال  على  احل�شول  ويف  بعمله  ال�شتمرار 
تاأثر  من  ورمبا  اليومية،  احتياجاته  لتلبية 
اأول��ئ��ك  ه��م  قولها  ح��د  على  اأك���رب  ب�شكل 
املطالبون بدفع مبالغ بدلت اإيجار ال�شكن 
متطلبات  من  الأخ���رى  الأم���ور  عن  ف�شاًل 

املنزل اليومية واملعي�شة ونفقات الكهرباء.
املطالبة بتقليل �ساعات احلظر

يف  امل��ن��ازل  رب���ات  اآراء  معرفة  اأج���ل  وم��ن 
يف  وتاأثريها  احلظر  ب��اإج��راءات  يتعلق  ما 
احلياة الأ�شرية التقينا اأم ناهد التي قالت: 
اللتزام  امل�شتطاع  اأ�شرتها حتاول جهد  اإّن 
ب��ال��ت��ب��اع��د الج��ت��م��اع��ي ب��ع��دم الخ��ت��الط 
والب��ت��ع��اد ع��ن ال��ت��ج��م��ع��ات، وه���ذا الأم���ر 
اأّن  وتوؤكد  الأ�شرة،  اأفراد  لدى  مبلل  ت�شّبب 
حظر التجوال اجلزئي اأعطى م�شاحة لرب 
وك�شب  مزاولة عمله من جديد  الأ�شرة يف 
تقليل  ب�����ش��رورة  مطالبة  للعائلة،  ال���رزق 
املعا�شية  الظروف  ب�شبب  احلظر  �شاعات 

ال�شعبة على حد تعبريها. 
احلظر والإيجار

املتاجر  اأ���ش��ح��اب  اآراء  ع��ل��ى  ول��الط��الع 

واإج��راءات  الراهن  الو�شع  ب�شاأن  واملحال 
اأبو ح�شني �شاحب  احلظر اجلزئي التقينا 
متجر لبيع احللويات، �شاألناه كيف انعك�شت 
اإجراءات احلظر على حياته وحياة اأ�شرته، 
اإىل  اأّدت  الإج�����راءات  ه��ذه  اإن  ف��اأج��اب: 
يتمكن  مل  اأّن��ه  اإىل  م�شريا  ماديا،  خ�شارته 
اإي��ج��ار املحل ودف��ع مرتبات  ب��دل  من دف��ع 
العمال، موؤكدًا اأّن بع�ض اأ�شحاب العمارات 
ويطالبون  الراهنة  ال��ظ��روف  ي��ق��ّدرون  ل 
وا�شتدرك  منقو�ض،  غري  كاماًل  بالإيجار 
اأبو ح�شني اأّن حظر التجوال اجلزئي �شاعد 
على عودة العمل، لكّن حركة النا�ض ما تزال 
حذرة وعليه فما  تزال العوائد املادية من 
العمل غري كافية لتغطية النفقات بالن�شبة 
لكّنه  فيه،  العاملني  ومرتبات  متجره  اإىل 
اأكد اأن احلظر اجلزئي اأف�شل من احلظر 
ال�شامل بكل الأحوال وي�شاعد على مواجهة 

التحديات القت�شادية لالأ�شرة.

اللتزام بالإر�سادات
من  ح���ّذرت  الإقليم  يف  الطبية  املوؤ�ّش�شة 
وطالبت  ك��ورون��ا  ل��ف��اي��رو���ض  ثانية  م��وج��ة 
الوقاية  ب��اإر���ش��ادات  ب��الل��ت��زام  امل��واط��ن��ني 
اأع��داد  انح�شار  لبث  وم��ا  التهاون،  وع��دم 
بفايرو�ض  الإ�شابات  عادت  امل�شابني حتى 
ك��ورون��ا م��ن ج��دي��د يف حم��اف��ظ��ات اأرب��ي��ل 
يف  الأزم����ة  خلية  وده����وك،  وال�شليمانية 
ال�شامل  ال��ت��ج��وال  حظر  فر�شت  الإق��ل��ي��م 
اأي  ملنع  حماولة  يف  الفطر  عيد  عطلة  يف 
اأن  واأك��دت  الوباء،  انت�شار  خ�شية  جتمعات 
اأي��ام  �شت�شتمر  ال�شامل  احلظر  اإج���راءات 
ا�شتمرار احلظر  نافية  الثالثة فقط  العيد 
ال�شامل لفرتة جديدة، ويبدو اأّن ال�شلطات 
تطبيق  على  القادمة  ال��ف��رتة  يف  �شتعتمد 
املواطنني  ظروف  ملراعاة  اجلزئي  احلظر 
م���ن ج���ان���ب ول��ت�����ش��ي��ري الأع����م����ال داخ���ل 

املحافظات من جانب اآخر.

مواطنو االإقليم: احلظر اجلزئي اأنع�ش 
احلياة واأغاث النا�ش

مع تزايد �سحايا كورونا

د حياة الب�سر ومقدراتهم يف اأرجاء املعمورة كافة، ويف  ما يزال فايرو�س كورونا يهداّ
العراق تتوا�سل اجلهود الطبية ل�سد هجمات الوباء، اأعداد امل�سابني تفاوتت من 

مدينة اإىل اأخرى، اإقليم كرد�ستان العراق انح�سرت فيه اأعداد الإ�سابات يف الآونة 
الأخرية ما دفع ال�سلطات يف الإقليم اإىل النتقال من حظر التجوال الكلي اإىل 

احلظر اجلزئي يف �سهر رم�سان املن�سرم.
اأربيل/ �سحى جميد �سعيد
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ف��ق��د اخ��ت��ف��ت ط��ق��و���ض ال��ع��ي��د وك��ث��ري من 
اجلائحة  ا�شتمرار  وتقاليده يف ظل  عاداته 
يف  بالفريو�ض  الإ�شابات  اأرق��ام  وت�شاعد 
اقت�شادية  اأزم��ة  الأخ���رية، ويف ظل  الآون��ة 
األقت بتبعاتها على اأجوائه، لكن العراقيني 
اأ�شروا على الحتفال به ولو بفرحة ينق�شها 

الكثري.
العا�شمة  الرئي�شة يف  ال�شوارع  بدت  وبينما 
اأن ف��ر���ش��ت احل��ك��وم��ة  ���ش��ب��ه خ��ال��ي��ة ب��ع��د 
العيد،  اأي��ام  ط��وال  للتجوال  �شاماًل  حظرًا 
املواطنون يف �شواحيها ويف عدد من  ك�شر 
احلظر  واجلنوبية  الو�شطى  املناطق  اأحياء 
بالفريو�ض،  اكرتاث  دون  حياتهم  ومار�شوا 
التي  بالتحذيرات  احلائط  عر�ض  �شاربني 
فقدان  فيها  واأعلنت  الأزم��ة  خلية  اأطلقتها 

�شيطرتها على تف�شي الفريو�ض.
اإلغاء �سلة العيد

وفر�شت اأزمة كورونا على الوقفني ال�شيعي 
العتبة  لكن  العيد،  �شالة  اإل��غ��اء  وال�شّني 
احل�شني  الإم���ام  �شريح  فتحت  احل�شينية 
اأه��ايل  م��ن  ال���زوار  اأم���ام  ال�شالم(  )عليه 
ال��ق��وات  اأحكمت  فيما  املقد�شة،  ك��رب��الء 
املدينة  اإىل  الزائرين  دخ��ول  منع  الأمنية 
التي اعتادت ا�شتقبال املاليني من الزائرين 

يف منا�شبات العيد.
يقول مدير اإعالم العتبة احل�شينية املقد�شة 
بالتعليمات  "التزامًا  احل�شيني:  �شربَّ  علي 
الوقائية ال�شادرة من دائرة �شحة كربالء 

العيد يف  اإقامة �شالة  تقرر عدم  املقد�شة، 
ال�شحن احل�شيني ال�شريف."

احل�شينية  العتبتني  "اأن  ���ش��رّب  واأو����ش���ح 
من  للزائرين  اأبوابهما  فتحتا  والعبا�شية 
اأبناء املحافظة، لكن �شريطة التقيد بتطبيق 

اإجراءات ال�شالمة ال�شحية".
من  ت��ذّم��ره  �شعيد  علي  ال�شحفي  واأظ��ه��ر 
بالإجراءات  النا�ض يف كربالء  التزام  عدم 
ما  منهم  الكثري  اأن  ول�شيما  ال��وق��ائ��ي��ة، 
زال����وا ي��ن��ك��رون وج���ود ه���ذا ال��ف��ريو���ض ول 
اجلهات  تطلقها  التي  بالتحذيرات  ياأبهون 

ال�شحية.
م�سهد غري معتاد

مل  �شابقة  يف  موح�شًا  ال��زوراء  متنزه  وب��دا 
اإن�شائه مطلع ال�شبعينيات من  يعهدها منذ 
بغداد  امانة  اأعلنت  اأن  بعد  الفائت  القرن 
وم�شابحها  العا�شمة  متنزهات  اإغ���الق 
ومدن األعابها ومرافقها الرتفيهية ا�شتجابة 
التجمعات  مبنع  الأزم����ة  خلية  لتو�شيات 

للوقاية من تف�شي فريو�ض كورونا.
وي��ع��د م��ت��ن��زه ال�����زوراء م��ن اأك���رب امل��راف��ق 
بالأعياد  املحتفلني  التي حتت�شن  الرتفيهية 

واملنا�شبات يف بغداد.
الإلكرتونية  الأل��ع��اب  اإىل  الأط��ف��ال  وجل���اأ 
ال�شياحية  واملدن  املالهي  األعاب  بدياًل عن 
والرتفيهية، يف حني وجد الكبار �شاّلتهم يف 
التوا�شل  و�شائل  ومتابعة  التلفزيون  برامج 

الجتماعي.

 الكليجة العراقية
عن  يتخّلني  مل  العراقيات  ف��اإن  ه��ذا،  وم��ع 
مل�شات  اإ���ش��ف��اء  واج��ت��ه��دن يف  ع��ادات��ه��ن، 
ب��داأن  فقد  العيد،  اأي���ام  على  اجل��م��ال  م��ن 
)الكليجة(،  لتح�شري  مبكرًا  ا�شتعدادهن 
ارتبطت  التي  املعجنات  اأن���واع  اأه��م  وه��ي 
بطقو�ض العيد يف العراق، وعملن على تزيني 
بهدف  بيتية  لحتفالت  وترتيبها  بيوتهن 

اقتنا�ض فرحة �شلبها فريو�ض كورونا.
ومثل كل �شكان العامل، فاإن تقنيات التوا�شل 
الأه��ل  مع  للتوا�شل  الوحيد  ال�شبيل  كانت 
يف  يقيمون  الذين  اأولئك  ول�شيما  والأحبة، 

مدن ومناطق قّطع اأو�شالها احلظر.
ويف كركوك

���ش��ددت الأج���ه���زة الأم��ن��ي��ة ف��ر���ض حظر 
التي  وك��رك��وك،  ب��غ��داد  م��دن  يف  للتجوال 
بنقاط  معززًا  مكثفًا  اأمنيًا  انت�شارًا  �شهدت 

تفتي�ض لأبطال اللواء 61 .
ال��ع��زاوي  ع��ل��ي  امل�شتقل  ال�شحفي  ي��ق��ول 
بالعيد،  ن�شعر يف كركوك  "مل  ل�)ال�شبكة(: 
ف��ق��د اأغ��ل��ق��ت ال���ق���وات الأم��ن��ي��ة ال�����ش��وارع 
والأ�شواق اإغالقًا تامًا، و�شط تعاون والتزام 
ل  ق��ّل��ة  با�شتثناء  امل��واط��ن��ني  غالبية  م��ن 
هذا  ومع  الفريو�ض.  بوجود  اأ�شاًل  يوؤمنون 
فاإن للعيد اأجواءه داخل النفو�ض، اإذ حتاول 
العائالت الكركوكلية اأن تتم�شك مبا ميكنها 
فريو�ض  �شلبها  التي  وبهجته  تقاليده  من 

كورونا".

فر�س فريو�س كورونا امل�ستجد 
اأحكامه على احتفالت العراقيني 
بعيد الفطر املبارك، من دون اأن 
يتمكن من قهر اآمالهم بغد اأف�سل 
وعيد جديد ُيعيد البهجة حلياتهم 
املحا�سرة بالهموم واجلراح.

وبينما عمل الفريو�س على �سلب 
فرحة العيد، فاإن العراقيني �سنعوا 
اأجواًء تعيد بع�سًا من بهجته و�سط 
اجلائحة.

يجتهدون القتنا�ش 
فرحة العيد من اأنياب

اإياد عطية اخلالدي

العراقيون

"كورونا"
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احلنني للعيد
الزيدي  خ�شري  الكاتب  ي��رى  جانبه،  م��ن 
اإمن��ا  ال��غ��ري��ب��ة  ب��ظ��روف��ه  ال��ع��ي��د  "هذا  اأن 
يف  باقية  ملرحلة  حميمًا  ا���ش��ت��ذك��ارًا  يوفر 
كل  طوال  املختلف  اأن  اإل  جميعًا،  ذاكرتنا 
من  العام  ه��ذا  نعي�شه  ما  هو  ال�شنني  تلك 
وباء  ج��ّراء  و�شادمة  مقرفة  تبدو  حلظات 
اأن  الإن�شان الذي عليه  اإنها ماأ�شاة  كورونا، 
قيود  حتت  ق�شوة  اأك��ر  اأيامًا  ليعي�ض  يتهياأ 
احل��ظ��ر اخل��ان��ق��ة، وط��ب��ع��ًا الأم����ر مرتبط 
بدت  �شخ�شيًا  وكرتها،  الإ�شابات  بتعدد 
اللتزام  هذا  غائبة..  وكاأنها  العيد  اأج��واء 
قّيد حركتنا وا�شتد يف اأيام العيد، ما يعني 
اإ�شابات رمبا  القانون واخلوف من  اأن قوة 
العيد،  اأج��واء  ملظاهر  غيابًا  �شكل  تتفاقم 
لهذا بقيت ذاكرتنا حتنُّ لأيام م�شت، ومن 

يدري فرمبا نعيد ا�شتذكارها لأطفالنا."
العيد يف وا�سط 

امل�شتجد  كورونا  فريو�ض  األقى  وا�شط،  ويف 
ال�شحفي  يقول  هناك.  العيد  على  بظالله 
جبار بجاي متحدثًا ل� )ال�شبكة(: "اإن العيد 
اختلف كثريًا هذه املرة عن الأعياد ال�شابقة 
ب�شبب الإجراءات احلكومية على امل�شتويني 
فريو�ض  انت�شار  ج���ّراء  وال�شحي  الأم��ن��ي 
الرتفيهية،  الأم��اك��ن  اأغلقت  فقد  ك��ورون��ا، 
وكذلك  ارتيادها،  من  النا�ض  حرم  وذل��ك 
املحافظة مع  تربط  التي  الطرق اخلارجية 
املحافظات الأخرى كانت �شبهة مقفلة، وكل 
تلك الإجراءات جاءت �شمن تو�شيات خلية 

الأزمة يف املحافظة.
وعلى �شعيد التزاور بني العائالت الوا�شطية 
لتبادل تهاين العيد، فقد بدا خمتلفًا متامًا 

اأي�شًا، اإذ تراجعت هذه احلالة بن�شبة كبرية 
حافظت  ولكنها  الراقية،  املناطق  يف  ج��دًا 
والقرى  ال�شعبية  املناطق  يف  وتريتها  على 

والأرياف.
وعلى الرغم من ذلك فاإن كثريًا من ال�شيوخ 
مناطق  اأغلب  يف  القوم  واأعمدة  والوجهاء 
بيانات  ب��اإ���ش��دار  العيد  �شبقوا  املحافظة 
بالعيد  املهنئني  ا�شتقبال  عن  فيها  اعتذروا 
املرجعية  توجيهات  م��ع  ان�شجامًا  وذل���ك 
املركزية  الأزم���ة  خلية  وو�شايا  الر�شيدة 

واملحلية ملنع انت�شار الوباء. 
واأغلقت امل�شاجد اأبوابها وامتنعت عن اأداء 
توجيهات  وف��ق  على  وذل���ك  العيد  ���ش��الة 
التزام جيد من  كّله  املرجعية، ورافق ذلك 
قبل الأهايل"، واأ�شار بجاي اإىل "اأن عملية 
ال���ت���زاور ب��ني الأق�����ارب واجل����ريان وبع�ض 
الأ�شدقاء كانت خاطفة و�شريعة وروتينية، 
دون  فقط  بال�شالم  منهم  كثري  واك��ت��ف��ى 
امل�شي بالتقاليد ال�شائدة كالتقبيل والعناق 

وغريها." 
تهاون وعدم التزام 

ال�����ش��ك��ان يف م��ن��اط��ق وا���ش��ع��ة من  اأن  غ��ري 
التحذيرات  متنعهم  مل  واملحافظات  بغداد 
طقو�شهم  ممار�شة  من  واحلظر  ال�شحية 
املعتادة، ويف هذا ال�شاأن يقول عبد الرزاق 
والتخلي  ال�شت�شالم  ميكننا  "ل  العمري: 
على  اعتدت  لقد  الجتماعية،  عاداتنا  عن 
العيد  وجبة  وت��ن��اول  اأ�شدقائي  ا�شتقبال 

معًا."
ويكمل: "دعنا نن�شى هذا الفريو�ض ون�شتمتع 
مللنا  فقد  منّغ�شات،  ب��ال  العيد  ب��اأج��واء 
اللتزام  ن�شتطيع  ل  التي  بالقواعد  التقيد 

بها." 
ويف م��ن��اط��ق وا���ش��ع��ة م��ن ب��غ��داد ر���ش��دت 
)ال�شبكة( تهاونًا وا�شحًا باأب�شط الإجراءات 
حيث  )الكاهي(،  اأف��ران  فاأمام  ال�شحية، 
يف  ال�شباحي  اإفطارهم  العراقيون  يفتتح 
والقيمر(،  )الكاهي  بتناول  العيد  يوم  اأول 

كان التزاحم على اأ�شّده.

حيث  ال�����ش��در،  م��دي��ن��ة  م��ث��ل  منطقة  ويف 
حتت  اأ�شخا�ض  خم�شة  م��ن  اأك���ر  يجتمع 
�شقف واحد، يغدو التقيد مبفاهيم التباعد 
منطقة  يف  ج���دوى  ذي  غ��ري  الج��ت��م��اع��ي 
بالبع�ض  بع�شهم  النا�ض  التحام  ي�شكل 
الآخر جزءًا من طابعها وحياتها وثقافتها، 
ت�شعهم  ل  الذين  بالنا�ض  اأزقتها  تغ�ّض  اإذ 

جدران بيوتهم املتال�شقة.
ولئم كبرية

اأم���ا يف ال��ق��رى والأري������اف، ف��ال ي��ب��دو اأن 
للتعليمات  ال�شكان هنالك يعريون اهتمامًا 
على  كورونا  اأزم��ة  ياأخذون  ول  احلكومية، 
حممل اجلّد، فالتجمعات والولئم الكبرية 
على  ظّلت  والوجهاء  ال�شيوخ  يقيمها  التي 

حالها، ول�شيما يف العيد.
اأج���واء  م��ن  "هربنا  رزاق:  اأ���ش��ام��ة  ي��ق��ول 
اأقامها  كبرية  م��اأدب��ة  ح�شرنا  اإذ  املدينة 
الع�شرية  اأبناء  من  الع�شرات  جمعت  خايل 
كورونا  ون�شينا  العيد  يف  التهاين  لتبادل 
الذي ن�شمع عنه يف مواقع التوا�شل واأخبار 
يتذكرونه  القرية  اأهايل  اأَر  ومل  التلفزيون، 

اإل على �شبيل املزاح".
اأجيال حتت �سقف واحد

يقول الطبيب حيدر ح�شن طار�ض: "ندرك 

وانت�شار  الوباء  تف�ّشي  احتمالت  اأن  متامًا 
املناطق  بع�ض  يف  �شريع  ب�شكل  ال��ع��دوى 
وال�شعلة  ال�شدر  كمدن  بال�شكان  املكتظة 
�شيكون  وال��ك��ف��اح  ال�شيخ  ب���اب  وم��ن��اط��ق 
ع��ّدة  ع��وائ��ل  ع��ن  تتحدث  ف��اأن��ت  �شريعًا، 
بع�شها  يعي�ض  زال  م��ا  اأج��ي��ال  م��ن  موؤلفة 
الذي  الأم��ر  واح��د،  �شقف  حتت  بع�ض  مع 
ع بانتقال العدوى بني ال�شكان. والواقع  ي�شررِّ
انت�شار  م��ن  ج��ّدي��ة  خم����اوف  ه��ن��اك  اأن 
الفريو�ض يف العراق ب�شبب �شلوكيات النا�ض 
يرف�شون  باأنا�ض  ن�شدم  نحن  وثقافتهم، 
ويعدون  خطري  مر�ض  ب��وج��ود  الت�شديق 
اأعرف  .ل  موؤامرة  خطورته  عن  احلديث 
اأثناء  النا�ض  ت�شرفات  تقومي  ميكن  كيف 
وجودهم يف الأماكن العامة، لقد راأيت اأن 
فثمة  اأف�شل،  املحال  اأ�شحاب  مع  احلديث 
والإج����راءات  التباعد  بقواعد  يلتزم  م��ن 
ال�شحية، يف حني ل يت�شرف الغالبية من 
حتول  �شحيحة  بطريقة  املحال  اأ�شحاب 

دون ن�شر العدوى".
معنى  اأف��ه��م  "ل�شت  ط���ار����ض:  واأ����ش���اف 
التم�شك باأعراف خاطئة، فالنا�ض بدًل من 
اأن يتحا�شى بع�شها البع�ض عند الوقوف يف 
الأماكن العامة واملحال ويف �شيارات النقل 

العام، جتدهم ميار�شون �شلوكيات مناق�شة 
ملفهوم التباعد الجتماعي، وهو ما يراهن 
قيود  احل��ي��اة حت��ت  لإع����ادة  ال��ن��ا���ض  عليه 
ميكن  ل  العراق  يف  لكن  �شارمة،  وقواعد 

املغامرة والرهان على �شلوك النا�ض."
الفرحة ال�سليبة

م��در���ض  وه���و  �شليم،  حم��م��د  ي��ق��ول  فيما 
ك��ورون��ا  اأن  ننكر  اأن  ميكن  "ل  متقاعد: 
تفكرينا  منط  وغرّي  بالعيد،  فرحتنا  �شلَب 
فلم  ت�شرفاتنا،  على  اأح��ك��ام��ه  وف��ر���ض 
نتمكن من اأداء �شالة اجلماعة، ومل نخرج 
مع عائالتنا لتناول ال�شمك امل�شكوف على 
يف  اأحبتنا  مع  جنتمع  ومل  دجلة،  �شواطئ 
الزبيب  �شربت  نتناول  ومل  بغداد،  مقاهي 
يف ���ش��ارع ال��ر���ش��ي��د، واخ��ت��ف��ت امل��راج��ي��ج 
من  ال�شعبية  والأل���ع���اب  ال��ه��واء  ودولب 
ونّغ�ض  فرحتنا  �شلب  ك��ورون��ا  مناطقنا، 

حياتنا.
الذي  والغائر  الكبري  اجلرح  هذا  كل  ومع 
اأن  اإل  النا�ض،  نفو�ض  يف  الفريو�ض  تركه 
الأمل والثقة باهلل كبرية بتجاوز املحنة واأن 
اجلائحة،  انتهت  وقد  الأ�شحى  عيد  يعود 
ومل  كثريًا  عانت  التي  الب�شرية  عيد  وه��و 

تزل."
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ال�سيخ )ِب�سر احلايف(

يعداّ "ِب�سر احلايف"، عَلمًا 
من اأعلم الإ�سلم ممن 

عرفوا بالزهد، وعاملًا من 
علماء الت�سوف يف القرن 

الثالث الهجري.
يقع مرقده وم�سجده يف 
منطقة الأعظمية على 

�سفة نهر دجلة يف جانب 
الر�سافة من العا�سمة 

بغداد بجوار جامع 
ومرقد الإمام اأبي حنيفة 

النعمان.

زاهُد بغداد 
ومت�سّوُفها
الدينية  بالأماكن  للتعريف  �شعيها  ويف  ال�شبكة"،  "جملة 
ال�شيد  والتقت  املكان  ه��ذا  زارت  ال��ع��راق،  يف  ال�شياحية 
ال�شياحة  ق�شم  م��دي��ر  العي�شاوي  حممد  الرحمن  عبد 
ديوان  واملراقد يف  واملقامات  الأ�شرحة  دائرة  الدينية يف 

الوقف ال�شّني.

ا�سمه و�سريته
بن احلارث  ب�شر  اأبو ن�شر  ا�شمه  العي�شاوي:  ال�شيد  يقول 
بن عبد الرحمن بن عطاء بن هالل بن ماهان بن عبد اهلل 
املروزي. كانت ولدته يف �شنة 150ه�، �شكن بغداد ومات 
فيها مرتددًا على حلقات العلم والعلماء واملحدثني، وكان 
م�شرب الأمثال يف الزهد والورع ومن عباد اهلل ال�شاحلني 
واأعيان الأتقياء الورعني، واأول اأجداده دخوًل يف الإ�شالم 
ي�شيف  )ع(.  طالب  اأب��ي  بن  علي  الإم��ام  يد  على  اأ�شلم 
 ، ال�شيد العي�شاوي: ات�شم ب�شر احلايف بعقل راجح وفكر نريرِّ
وكان يحفظ ل�شانه من التكلم بغري ما ير�شي اهلل تعاىل، 
وقد �شهد له اأهل زمانه بذلك، وهو اأحد اأعالم الت�شوف 
بن  الف�شيل  القا�شي  و�شاحب  الهجري  الثالث  القرن  يف 
له،  امل�شاحبني  امل�شايخ  بع�ض  عن  تواتر  وق��د  عّيا�ض، 
ب�شر  اأن  بلغني  قوله:  اأبي حامت،  بن  الرحمن  عبد  ومنهم 
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بن احلارث احلايف قال: راأيت النبي )�ض( يف املنام فقال يل: يا 
ب�شر اأتدري مل رفعك اهلل من بني اأقرانك؟ قلت: ل يا ر�شول اهلل، 
لإخوانك  ون�شيحتك  لل�شاحلني  وخدمتك  �شّنتي  باتباعك  قال: 

وحمبتك لأ�شحابي واأهل بيتي وهو ما بّلغك منازل الأبرار.
عرف عن ب�شر احلايف اأنه كان ل يلب�ض نعاًل بل مي�شي حافيًا، فجاء 
يومًا اإىل باب فطرقه فقيل من ذا؟ فقال ب�شر احلايف، فقالت له 
ا�شم احلايف.  نعاًل بدرهم لذهب عنه  ا�شرتى  لو  جارية �شغرية: 
قالوا: وكان �شبب تركه النعل اأنه جاء مرة اإىل اإ�شكايف فطلب منه 
النا�ض! فطرح  يا فقراء على  اأكر كلفتكم  لنعله فقال: ما  �ِش�شعًا 

النعل من يده وخلع الآخر من رجله وحلف اأن ل يلب�ض نعاًل اأبدًا.
وكّن  وزب���دة،  وخّم��ة،  وه��ن: م�شغة،  اأخ���وات،  ث��الث  لب�شر  كانت 
اأخيها  اأكربهن م�شغة ماتت قبل موت  زاهدات عابدات وِرعات، 
ب�شر فحزن عليها حزنًا �شديدًا وبكى بكاًء كثريًا فقيل له يف ذلك 
ر يف خدمة رّبه �شلبه  فقال: قراأت يف بع�ض الكتب اأن العبد اإذا ق�شّ

اأني�شه، وهذه اأختي م�شغة كانت اأني�شتي يف الدنيا.
�سيوخه

ي�شيف ال�شيد العي�شاوي اأنه �شمع احلديث من اإبراهيم بن �شعد، 
وحّماد بن زيد، وابن املبارك اأحمد الدورقي، وحممد بن يو�شف 

اجلوهري، و�شري ال�شقطي، واإبراهيم بن هاين الني�شابوري.
ثناء العلماء عليه

يقول ال�شيد العي�شاوي: بداأ اخلطيب البغدادي يف )تاريخ بغداد( 
ترجمة ب�شر احلايف بقوله: وكان ممن فاق اأهل ع�شره يف الورع 
الطريقة  وح�شن  الف�شل  واأن���واع  العقل  بوفور  وت��ف��ّرد  وال��زه��د، 
وا�شتقامة املذهب وعزوف النف�ض واإ�شقاط الف�شول. قال اإبراهيم 
احلربي: ما اأخرجت بغداد اأمّت عقاًل منه، ول اأحفظ ل�شانًا منه، ما 
عرفت له غيبة مل�شلم. ذكر اأحمد بن علي الدم�شقي يقول: قال يل 
اأبو عبد اهلل بن اجلالء: راأيت ذا النون، وكانت له العبارة وراأيت 
�شهاًل وكانت له الإ�شارة، وراأيت ب�شر بن احلارث وكان له الورع، 

فقيل له فاإىل من كنت متيل؟ فقال لب�شر بن احلارث.
ولب�شر احلايف الكثري من الأقوال واحِلَكم منها يف احلكمة واحلث 
على التقوى اأنه �ُشئل عن القناعة فقال: لو مل يكن يف القناعة �شيء 

اإل التمتع بعز الغناء لكان ذلك يجزي ثم اأن�شاأ يقول:

اأفادتني القناعة كّل عٍز                       وهل عزٌّ اأعّز من القناعة 
ها لنف�شك راأ�ض مال             و�شريرِّ بعدها التقوى ب�شاعة ف�شريرِّ
حُتز ربحًا وتغنى عن بخيل             وتنعم باجلنان ب�شرب �شاعة

 قال ب�شر: ل يجد حالوة الآخرة رجل يحّب اأن يعرفه النا�ض. قيل 
اإدامًا.  واأجعلها  العافية  اأذكر  تاأكل اخلبز فقال:  �شيء  باأي  لب�شر 

اأن  الدنيا  يف  العامل  عقوبة  وق��ال: 
يعمى ب�شر قلبه، ومن طلب الدنيا 
ل  احل���الل  وق����ال:  ل���ذل.  فليتهياأ 

يحتمل ال�ّشرف.
وفاته:

وعن وفاته يقول ال�شيد العي�شاوي: 
يوم  ب��غ��داد  احل���ايف يف  ب�شر  ت��ويف 

العا�شر من حمرم �شنة 22٧ه�، وملا مات كانت جنازته حافلة جدًا 
حتى اأنه اأُخرج من بيته بعد �شالة الفجر فلم يو�شع يف قربه اإل 

بعد �شالة الع�شاء.
تفا�سيل امل�سجد واملرقد.

يحدثنا ال�شيد العي�شاوي ويقول: اإن م�شاحة امل�شجد واملرقد الكلية 
3×3م  القرب  وغرفة  200م  احلرم  وم�شاحة  م   600 حوايل  هي 
توجد  امل�شجد  ومن �شمن  امل�شجد،  لإدارة  وغرفة  وتوجد طارمة 
النحا�شي  احلديد  من  ومنارة  امل�شجد  خلادم  200م  بحدود  دار 
ارتفاعها  9م، وللم�شجد باب واحد خارجي وللحرم باب داخلي 

وللمرقد اأي�شًا باب داخلي. 
ي�شيف العي�شاوي: يزور هذا املقام عاّمة النا�ض من جميع املذاهب 
�شمن  من  تو�شعة  له  امل�شتقبل  ويف  كاّفة،  الإ�شالمية  الدول  ومن 

اأعمال اإعمار الإمام الأعظم اأبي حنيفة النعمان.
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جمعة الالمي 

ذاكرة امل�ستقبل
 العقيد يف نادي ال�سيد 

ل زمالوؤه مناداته ب� "ت�شاريل"، كان م�شوؤوًل  ذلك العقيد الأمريكي الذي يف�شرِّ
اإىل  ببغداد. وهو عاد  املارينز  الع�شكرية" يف قوات  "ال�شرطة  كبريًا يف جهاز 
العراق يف اأواخر �شنة 2004، بعد دورة �شيا�شية يف اأملانيا، ليكون اأكر معرفة 
وقتئٍذ،   �� ت�شاريل  العقيد  باأنف�شهم".  وكان  اأنف�شهم  العراقيني حلكم  "باأهلّية 
داخل �شالة �شغرية يف "نادي ال�شيد" يناق�ض مع نف�شه هذه امل�شاألة املُرجتاة.

يل:  قال  متعّلم  عراقي  �شاب  بل�شان  ال�شالة  تلك  لأجواء  اأمينًا  و�شفًا  �شمعُت 
للمعركة.  ال�شتعداد  و�شع  قيافته احلربية، وجنوده حوله يف  العقيد يف  "كان 
بينما  للقتال،  يتاأهبون  البحرية  م�شاة  من جنود  كردو�ض  ثمة  ال�شالة  وخارج 
جي�ض  اخل��ارج:  من  النادي  حميط  يف  والدبابات  املدّرعة  ال�شيارات  انت�شرت 

احتالل". 
وتابع ال�شاب العراقي حديثه معي عندما زرت بغداد يف �شنة 2011 بعد غيبة 
عن الوطن ا�شتمرت ثالثًا وثالثني "33" �شنة متوا�شلة: "�شرخ العقيد بق�شوة 
يف جندي اأمريكي �شاب و�شع �شالحه جانبًا لتن�شيف وجهه املتعّرق، فقلت له: 
للعراق  ت�شوراتك  اإىل  منك  لن�شتمع  جئنا  نحن  العقيد.  �شيادة  اخفتنا،  لقد 
ر قائاًل: "كان العقيد  احلّر". ثّم نظر ال�شاب العراقي يف وجهي بعد حلظة تفكُّ
ت�شاريل يف تلك اللحظات ثائَر املزاج، حتى اعتقدُت اأّن اأي حركة مّني ل تعجبه، 

تعني تدمري ال�شالة. هل هذا دليل القّوة، يا عّماه؟".
"يعتقد  له:  فقلت  املعرفة،  من  �شخمًا  ق��درًا  يختزن  ال�شاب  �شوؤال  اأّن  عرفت 
اأّن كل حركة مهما تكن طبيعتها هي مبدعة.  اأَِلن ُبو،  الأديب الأمريكي اأدغار 

فهل كان العقيد ت�شاريل يعرف ما كان يقوله ال�شاعر الأمريكي الأ�شهر؟".
�� "كان ت�شاريل كتلة حديد �شماء" اأجاب ال�شاب العراقي.

كان  التي  يعرف معنى احلرية  ت�شاريل ل  العقيد  اأن  اأدركت  اللحظة  تلك  ويف 
رّدُد مع قلبي  اأُ ُبو، ي�شتاق اليها، واأخذُت  اأَِلن  املواطن الأمريكي ال�شاعر ادغار 

كلمات من ق�شيدته: اأ�شباح املوتى" !

ًا" حراّ الإن�سان  يكون  اأن  �سعوبة  مبثل  هو  الإبداع،  "اإناّ 
)اإلزا تريوليه(

م�������ق�������االت
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يف  ت��وؤث��ر  ل  الأف��ع��ال  ه��ذه  اأنَّ  يف  امل�شكلة  تكمن 
بل  فح�شب،  الدولة  ودوائ��ر  واملوؤ�ّش�شات  الأف��راد 
والعاملي، ونذكر  القومي  الأمن  اإىل  تتعّدى ذلك 
اأرعبت  التي  الهجمات  اأ�شهر  من  واح��دة  هنا 
Ranso -  للعامل وهي فريو�ض طلب الفدية

 2017 �شنة  ال��ع��امل  ���ش��رب  ال���ذي   ware
ما  تعطيل  يف  ت�شّبب  ال��ذي  مايو/اأيار   12 يوم 
العامل، وطلب  األف حا�شوب حول   200 يقارب 
املهاجمون 300 دولر بعملة البتكوين الرقمية 
ولقد  جهاز،  لكل  البيانات  ا�شتعادة  اأج��ل  من 
من  للكثري  ال��ت��ام  بال�شلل  الهجوم  ه��ذا  ت�شّبب 
وجعل  املهمة  واملوؤ�ّش�شات  والبنوك  امل�شت�شفيات 
حياة كثريين يف خطر ولي�ض معلوماتهم فح�شب.

ومع اأّن ال�شبكة العنكبوتية لي�شت وليدة الأم�ض، 
واأّن هذه الهجمات لي�شت باجلديدة لكن برزت 
لدى  الرقمي  بالأمن  الوعي  زيادة  اأهمية  اليوم 
النمو  نتيجة  وذلك  والدول  واملوؤ�ّش�شات  الأف��راد 
وزيادة  النرتنت  ا�شتخدام  يف  احلا�شل  الكبري 

كان  عما  م�شاعفة  اأ�شعافًا  امل�شتخدمني  عدد 
عليه الأمر عند انطالق هذه التقنية، ول يقت�شر 
املوؤ�ّش�شي،  اأو  ال�شخ�شي  ال�شتخدام  على  الأمر 
الوطن  يف  وحتى  اليوم  العامل  دول  من  فكثري 
اإىل  ال��ت��ام  التحول  على  العمل  ب���داأت  العربي 
بيانات  ت�شجيل  جم��ال  يف  الرقمية  املعامالت 
معامالتهم  اإج��راءات  اأو  واأر�شفتها،  املواطنني 
الآليات  من  والتخل�ض  احلياة  ت�شهيل  بهدف 
اأي�شًا  وي�شمل ذلك  الورقية،  للمعامالت  الرتيبة 
والتجارة.  وال�شناعة  وال�شّحة  التعليم  جمال 
ال  �ض  تخ�شّ اأو  جمال  هناك  يعد  مل  الواقع  يف 

وتغلغلت فيه التكنولوجيا. 
تتوقف  ول  حثيثة  اجلهود  اأّن  من  الرغم  وعلى   
1990 ل�شن القوانني والأنظمة التي  منذ �شنة 
كّل  وتعاقب  العنكبوتية  ال�شبكة  ا�شتعمال  تنظم 
من ي�شيء ا�شتخدام هذه اخلدمات على م�شتوى 
لي�شت  املهمة  ه��ذه  لكن  واملوؤ�ّش�شات،  الأف���راد 
�شهلة اأبدًا ل �شيما مع الّتطور والتحديث امل�شتمر 

ل�شن  ال��وق��ت  م��ن  ك��ث��ريًا  ت��اأخ��ذ  ال��ت��ي  للتقنيات 
اإىل  يحتاجون  املحققني  اأك��رب  فحتى  قوانينها، 
واخلروقات،  الهجمات  لكت�شاف  الوقت  بع�ض 
املنا�شبة،  وال��ع��ق��وب��ات  ال��ق��وان��ني  �شن  ث��م  وم��ن 
ولقد �شعت كثري من املنظمات اإىل �شن القوانني 
البيانات  حتمي  اأن  �شاأنها  من  التي  والأنظمة 
الأم��ن  ول��ك��ن  ال��ق��وم��ي،  والأم����ن  وامل�شتخدمني 
يحتاج اإىل اأكر من ذلك، فالهجمات اللكرتونية 
اإىل  نحتاج  لذلك  ال��دول،  بجغرافيا  تعرتف  ل 
ويعملون  اجلميع  عليها  يّتفق  عاملية  قوانني  �شن 
اأبرز  ولعّل  العامل،  دول  كل  يف  اإليها  بال�شتناد 
اجلرائم  قوانني  �شن  اإىل  �شعت  التي  املنظمات 
ال�شناعية  ال���دول  جمموعة  ه��ي  الل��ك��رتون��ي��ة 
الثماين G8، وجمل�ض اأوروبا، والحتاد الدويل 
التابعة  واملنظمات  املتحدة  والأمم  لالت�شالت 

لها.
ال�شناعية  الدول  قّدمتها  التي  التو�شيات  اأهم 
اللكرتونية  اجل��رائ��م  اإط���ار  يف   G8 الثماين 

املتقدمة: 
على  النتهاكات  م  جُت��ررِّ اأن  ال��دول  على  يتعنّي   -
حقوق الغري يف ال�شبكة العنكبوتية التي ت�شتوجب 
املتعّلقة  امل�شاكل  تعالج  واأن  العقوبات اجلزائية، 
ملنع  الفعال  بالتدريب  الق�شائية  بالتحقيقات 
يتعّلق  م��ا  يف  دويل  ت��ع��اون  واإق��ام��ة  اجل��رمي��ة، 

مبكافحة هذه النتهاكات.
ملنع  رادع��ة  خطوات  تّتخذ  اأن  للدول  ينبغي   -

اجلرمية ذات التقنية العالية، وي�شمل ذلك:
اأمن  ل�شمان  ال�شناعي  القطاع  مع  التعاون   •
واإيجاد  الت�شالت،  ونظم  الكمبيوتر  �شبكات 
الآليات املنا�شبة عند تعّر�ض املواقع اللكرتونية 

للهجمات.
ل�شمان  وتنفيذها  اأخرى  وتدابري  قوانني  • �شن 
�شد  الفكرية  امللكية  حل��ق��وق  مالئمة  حماية 

التزوير والقر�شنة.
يف  ومعاجلتها  املحتملة  امل�شاكل  حت��دي��د   •
التطورات يف جمال  التي قد تنتج عن  امل�شتقبل 

تكنولوجيا املعلومات.
مبو�شوع  يتعّلق  م��ا  يف  ال��ع��ام  ال��وع��ي  ن�شر   •

اجلرمية ذات التقنية العالية.
- يتوّجب على الدول العمل امل�شتمر على اقتناء 
امل�شتمر  وال��ت��ط��وي��ر  امل��الئ��م��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات 
للخربات والقدرات يف جمال التحقيق والدعاء 
ال���ع���ام، م��ن اأج����ل م��الح��ق��ة امل��ج��رم��ني ال��ذي��ن 
لرت��ك��اب  الكمبيوتر  تكنولوجيا  ي�شتخدمون 
قيام  ت�شجيع  ال��دول  على  ويتوّجب  جرائمهم. 
املزيد من الأبحاث من اأجل زيادة فعالية تقنيات 

تطبيق القانون.
- ينبغي حت�شني التوا�شل بني املوظفني املكّلفني 
بتطبيق القوانني يف خمتلف الدول، مبا يف ذلك 

تبادل اخلربات يف معاجلة هذه امل�شاكل.
ال��ت��وازن  على  احل��ف��اظ  ال���دول  على  يتوّجب   -
اخل�شو�شية،  يف  احل��ق  حماية  ب��ني  املنا�شب 
تخلقه  ال����ذي  اخل��ط��ر  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر  �شيما  ل 
قدرة  على  واحلفاظ  امل�شتجدة،  التكنولوجيات 

والقيم  العامة  ال�شالمة  حلماية  القانون  تطبيق 
الجتماعية الأخرى.

وتنفيذ  القوانني  و�شع  ت�شجيع  ال���دول  على   -
لالأطفال من جميع  فّعالة  لتوفري حماية  تدابري 

اأ�شكال ال�شتغالل اجلن�شي على الإنرتنت.
التطوير  اأج���ل  م��ن  ت��ت��ع��اون  اأن  ال���دول  على   -
امل�شتمر للموارد والتقنيات والتدريب للم�شاعدة 
يف تطبيق القانون ومكافحة ال�شتغالل اجلن�شي 
العمل  ينبغي  ك��م��ا  الإن���رتن���ت.  ع��رب  ل��الأط��ف��ال 
غري  واملنظمات  الإن��رتن��ت  خ��دم��ة  مقدمي  م��ع 
احلكومية لتطوير الطرق التي ميكن اأن ت�شاعد 
قوانني مكافحة  تطبيق  اأجل  املنظمات من  هذه 
ل��الأط��ف��ال ع��ل��ى �شبكة  ال���ش��ت��غ��الل اجل��ن�����ش��ي 

الإنرتنت.
واأخريًا، على الدول اأن ت�شّجع التعاون يف جمال 
الوعي  لرفع  املنا�شبة  ال�شرتاتيجيات  تطوير 
امل�شتمر  التقييم  وكذلك  ال�شاأن،  هذا  يف  العام 

لربامج املكافحة والو�شائل القانونية املتبعة.

ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا

حتديات االأمن الرقمي 
يف عامل متغري

ة عرفها الإن�سان  اأمن املعلومات حاجة ملحاّ
منذ عرف الكتابة وتبادل الر�سائل، 
رت هذه احلاجة مع تطور الطرق التي  وتطواّ
ا�ستخدمها الإن�سان للكتابة واملرا�سلة حتى 
يومنا هذا، فالتطور الكبري الذي و�سلت اإليه 
التقنيات يف جمالت الت�سالت واملرا�سلة 
ونقل البيانات وم�ساركتها، قابلها تطور مواٍز 
�س والتعدي على  يف جمال الخرتاق والتج�ساّ
اخل�سو�سيات.

رفاه ح�سن



تبدو �شعبة  التي  �شينجح درجال يف مهمته  فهل 
لنت�شال  ل��ه  ق  م�شبَّ تخطيط  ه��ن��اك  اأم  للغاية 
حّدثنا  كثرية  اأمور  امل��وؤمل..  واقعها  من  ريا�شتنا 
عنها اأهل الخت�شا�ض فكانت البداية مع رئي�ض 
احتاد البليارد العراقي �شم�ض الدين الذي حتدث 

قائاًل..
ماأزق ريا�سي

اأعتقد اأّن الكابنت عدنان درجال �شيدخل يف املاأزق 
الريا�شي ب�شبب عالقته الطيبة بكل النا�ض، لأنَّ 
�شبيل  فعلى  الهني،  بالأمر  لي�ض  الريا�شة  اإدارة 
املثال رعد حمودي رئي�ض اللجنة الأوملبية طيبته 
اأّن  اأنا بالن�شبة يل اتوقع  جعلت البع�ض يرف�شه، 
ل  الذين  املتخندقني  بع�ض  من  �شيعاين  درج��ال 
للكابنت  امتّنى  لريا�شتنا، عموما  يريدون اخلري 
عدنان درجال اخلري واملوفقية والنجاح يف عمله 
اإىل  و�شلت  التي  الريا�شية  املنظومة  واإ���ش��الح 

اأ�شواأ حالتها.
املهمة �سعبة.. لكن!

بينما كان للمحا�شر الآ�شيوي حميد خميف راأٌي 
قال فيه: نعم املهمة �شعبة، لي�ض لوزارة ال�شباب 
�شيما  ل  كاملة،  احلكومية  للكابينة  واإمن��ا  فقط 
والإ�شالح،  بالتغيري  املطالبة  التظاهرات  بوجود 
لكن نرجو من اهلل �شبحانه وتعاىل اأن يوّفق هذه 
التعيينات  واإط��الق  اخلدمات  لتوفري  احلكومة 
�شرط  تقدير،  اأق��ل  على  البطالة  على  والق�شاء 
اأن يكون لالإعالم كلمٌة من الدعم وامل�شاندة مع 
والت�شجيع  امل�شاريع  تنفيذ  يف  امل�شداقية  وجود 
على ال�شتثمار ودعم القطاع اخلا�ض، هذه الأمور 

اأّما  واملواطن،  الثقة بني احلكومة  ت�شهم يف زرع 
بخ�شو�ض وزارة ال�شباب وتواجد الكابنت درجال 
والدعم الوا�شح الإعالمي والريا�شي فهي بوادر 

م�شّجعة على النجاح اإن �شاء اهلل.
ت�سافر اجلهود

حممد  جابر  اجلوية  القوة  حرا�ض  م��درب  اأّم��ا 
فقال: حقيقة املهمة ل تخلو من ال�شعوبة، ب�شبب 
للحقائب  ال�شليم  غري  والتخطيط  الرتاكمات 
الوزارية ال�شابقة، لذلك فالكابنت عدنان درجال 
من حتقيق  يتمكن  لكي  طويل  وقت   اإىل  بحاجة 
الطموحات والأهداف املر�شومة للنهو�ض بالواقع 
ت�شافر  يف  كبري  اأم��ل��ن��ا  وال�شبابي،  الريا�شي 

اجلهود من اأجل خدمة الريا�شة العراقية.
تركة ثقيلة

اخلر�شان  ج��واد  الريا�شي  ال�شحفي  الزميل 
�شهادتي  تكون  قد  قال:  اآخرعندما  راأي  له  كان 
جمروحة يف اإبداء راأيي ال�شخ�شي يف املهمة التي 
كوزير  درج��ال  عدنان  الكابنت  عاتق  على  وقعت 
لل�شباب والريا�شة،  لكن هذه هي احلقيقة التي 
مّت  وعندما  عنها،  م�شوؤول  واأنا  م�شتقباًل  �شتكون 
فهو  والريا�شة  ال�شباب  لوزارة  الكابنت  ا�شتيزار 
يعلم اأّنه �شريث تركة ثقيلة من اأ�شالفه ال�شابقني 
مبالغ  وت�شّلموا  ال��وزارة  هذه  على  تعاقبوا  الذين 
واأه��در  ال�شخمة  ال��دول��ة  ميزانيات  م��ن  مالية 
�شواهدها  زال��ت  ما  وهمية  م�شاريع  يف  اأغلبها 
وقاعات  مالعب  هياكل  عن  عبارة  اليوم  حتى 
اأّن  عن  ف�شال  امل��ايل،  الف�شاد  جائحة  حتت  تئن 
ح�شاب  على  ال�شبابي  اجلانب  اأهملت  ال���وزارة 

اأقرب الطرق للحب اجلماهريي،  الريا�شي وهو 
لكن ما ميّيز درجال عدة نقاط .. اأوًل اأّنه ريا�شي 
منذ طفولته ويعرف كل �شاردة وواردة ول ميكن 
من  كائن  قبل  من  التاأثري  و�شائل  عليه  متّرر  اأن 
خربة  له  ثانيًا   ب�شعابها،  اأدرى  مكة  فاأهل  يكون 
ودراية يف العمل الريا�شي ول ميكن ا�شتغفاله من 
اأغلبهم  الذين  ال��وزارة  قبل بع�ض املرتب�شني يف 
قيادة  يف  مهمة  منا�شب  وذوو  اأح����زاب  بقايا 
املالية اجليدة  الإمكانية  لعل  ثالثا  ال��وزارة،  دفة 
لعبا  ك��ان  اأن  منذ  بها  ع��رف  ال��ت��ي  واأخ��الق��ه 
التعامالت  اأ�شحاب  �شتبعد عنه كل  اليوم  وحتى 
والكوم�شنات اأن يدنو منه، اأخريا رغم اأن الفرتة 
واحلب  ال�شرفاء  مبعاونة  �شينجح  لكّنه  ق�شرية 

اجلماهريي الذي يتمّتع به.
حب ال�سارع الريا�سي

فقال:  الزبيدي  نبيل  الريا�شي  ال�شحفي  اأّم��ا 
اجلميع ياأمل خريًا من عدنان درجال من خالل 
�شريته الذاتية كالعب مّثل املنتخبات الوطنية اأو 
اإداري عمل مع الأندية القطرية، ف�شال عن حب 
ال�شارع الريا�شي له ونتمّنى اأن ي�شتفيد من هذه 
ل  العراقية،  الريا�شة  م�شار  ت�شحيح  يف  املكانة 
�شيما بعدما اأ�شبح من اأ�شحاب القرار وقد تلّقى 
ترحيبا من ال�شلطة الت�شريعية الربملانية وبالتايل 
باإمكانه ال�شتفادة من مترير القرارات اخلا�شة 
موافقة  وح�����ش��ول  ال�شباب  ح��ال  واق���ع  بتطور 
ال��ربمل��ان، وم��ن اأه��م اأ���ش��ب��اب جن��اح درج���ال يف 
املرحلة املقبلة هو الوقوف على م�شافة واحدة من 
جميع الحتادات وال�شخ�شيات الريا�شية والعمل 

وعودة  الوطنية  واملنتخبات  الأندية  تطوير  على 
والدولية  العربية  التتويج  من�شات  اإىل  العراق 
بعد فرتة انقطاع الطويلة ب�شبب التقاطعات بني 
اللجنة الوملبية ووزارة ال�شباب وبقية الحتادات 
واحدة  طاولة  على  اجللو�ض  درج��ال  من  نتمنى 
منتخبنا  يقود  ك��ان  كما  بخربته  الأم��ور  واإدارة 
يف اأ�شعب المور واملباريات والو�شول بالريا�شة 
الدعم  من  وال�شتفادة  الم��ان  بر  اإىل  العراقية 
العربي والآ�شيوي، ويف ما يخ�ض اختياره ملن�شب 
ال���وزارة وت��رك ق��ي��ادة احت��اد ال��ك��رة ف���اإّن جميع 
املر�شحني لالحتاد لهم عالقة وطيدة مع درجال، 
الآن  ولغاية  القرار  موقع  من  �شيكون  فهو  لذلك 
واأحمد  �شرار حيدر  ر�شمي لالحتاد  ب�شكل  ر�ّشح 
را�شي وبالتايل �شتكون واجهة العراق الريا�شية 
�شاأن داخلي  لهم  الذين  الأبطال  الريا�شيني  من 

وخارجي ومقبولية عند اجلميع.
و�سع خريطة طريق

واآخر املتحدثني كان احلكم الدويل ال�شابق بلعبة 
امل�شارعة با�شل العبيدي عندما قال : كلنا نعلم 
�شوف  التي  واملهام  الواجب  و�شعوبة  بج�شامة 
هنا  درج���ال،  عدنان  القدير  الكابنت  يواجهها 
م��وؤازرت��ه  الريا�شية  الأط���راف  جميع  من  بد  ل 
حقيقة  و�شندا،  له  عونا  يكونوا  واأن  وم�شاعدته 
نقراأ ون�شمع ونرى الكثري ممن ينادون بالإ�شالح 
اليوم  ومنذ  الفا�شدين  على  والق�شاء  والتغيري 
له  وي�شعون  ق���رارات  باتخاذ  يطالبونه  الأول 
منا�شبا  يرونه  ما  ح�شب  لعمله  الطريق  خريطة 
يحتاج  التي  الفورية  القرارات  اتخاذ  وتت�شمن 
الق�شم  اأّم��ا  وتقييم،  ودرا���ش��ة  وق��ت  اإىل  اأكرها 
وت��ق��دمي  اأ���ش��خ��ا���ض  ب��اإب��ع��اد  فيطالبونه  الآخ����ر 
اأق��ول  باأ�شمائهم،  يذكرهم  بع�شهم  اآخ��ري��ن، 
الريا�شية بكل هيكليتها؛  موؤ�ّش�شتنا  اأبناء  جلميع 
درج��ال  منكم  يطلب  اأن  ال�����ش��روري  م��ن  لي�ض 
خدمة  تريدون  كنتم  اإن  لديكم  ما  تقّدموا  حتى 
اأن نتنكر لذواتنا ون�شارك  موؤ�ش�شتنا يجب علينا 
اإع��الم  ال��ط��رق،  وبجميع  والإ���ش��الح  التغيري  يف 
ت�شاهدون  و�شوف  ولقاءات،  وموؤمترات  ون��دوات 
الكابنت  وزيرنا  و�شعادة  وترحيب  ا�شتعداد  مدى 

عدنان درجال بكم وبكل ما تقدمونه.

ًا اأْن نرى جنوم الأم�س يت�سلاّمون املهام  جميل جدَّ
املهمة يف الدولة العراقية، بعد اأن كانت حكرًا 
على اأ�سماء معينة! لي�س لهم دخل يف اجلانب 
الريا�سي، ما عدا ال�سيد اأحمد العبيدي وزير 
ال�سباب ال�سابق الذي كان لعبًا لكرة الطائرة، 
م �سيئًا ملمو�سًا خلل فرتة عمله يف الوزارة،  قداّ
ليكمل امل�سرية بعده الكابنت عدنان درجال الذي 
اأختري موؤخرًا لقيادة وزارة ال�سباب والريا�سة.

درجال.. 
من حلم احتاد الكرة اإىل قيادة 

وزارة ال�سباب والريا�سة
بغداد/ اأحمد رحيم نعمة
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ع��ن ه��ذه الأزم���ة واأم���ور اأخ���رى ت�شفحتها 
)جملة ال�شبكة العراقية( مع املدرب القدير 

با�شم قا�شم يف هذا احلوار: 

*ح��ّدث��ن��ا ع��ن ت��اأث��ري ف��ريو���ض ك��ورون��ا على 
الالعب بعد هذا البتعاد الجباري؟

- ن��ظ��رًا مل��ا مي��ّر ب��ه ال��ع��امل م��ن وب��اء عاملي 
اإن�شانية  كارثة  اأك��رب  ميّثل  باعتباره  خطري 
ت��وازن  اأف��ق��دت  ال��ت��ي  العاملية  احل���رب  بعد 
الدول العظمى �شحيًا واقت�شاديًا والذي كان 
در�شًا قا�شيًا لكل �شعوب العامل والريا�شيني 
لعبوا  الريا�شيون  ال��ع��امل،  بقاع  جميع  يف 
اجلماهري  توعية  يف  وثقافيًا  نف�شيًا  دورًا 
انت�شار  من  احلد  ويف  بلدانهم  يف  وال�شباب 
ال�شحية  الإر�شادات  طريق  عن  الوباء  هذا 
�شيما  ل  الإع��الم  و�شائل  جميع  خالل  ومن 
الإمكانيات  اأ�شحاب  الريا�شيني  بع�ض  اأّن 
امل��ادي��ة اجل��ي��دة ق��ام��وا ب��ال��ت��ربع ب��الأم��وال 
وال�شحية  الر�شمية  للمنظمات  والأم���الك 
واملنظمات  امل��دين  املجتمع  وملنظمات 
اخل���ريي���ة ل��الإ���ش��ه��ام وب���دور 
ف��اع��ل يف احل��د من 
الوباء،  هذا 
كذلك 

وحتى  املتمكنة  الريا�شة  ال�شخ�شيات  بع�ض 
امل��ح��دود  ال��دخ��ل  واأ���ش��ح��اب  املتمكنة  غ��ري 
املال  توزيع  اأجل  من  للتربع  جمعيات  عملوا 
املتعففة  العوائل  بني  الغذائية  ال�شالت  اأو 
الظرف  ه��ذا  يف  اليومي  الدخل  واأ�شحاب 

الع�شيب.
الفنية  الناحية  على  الفريو�ض  ت��اأث��ري  *م��ا 

لالعب؟
والريا�شية  الفنية  الناحية  من  بالتاأكيد   -
جاهزية  على  كبرية  �شلبية  ت��اأث��ريات  توجد 
الالعبني وتطورهم وهذا بدوره ينعك�ض على 
�شعف الرتقاء بالندية واملنتخبات، حقيقة 
توقف الريا�شة وكرة القدم بالذات له تاأثري 
كبري على حركة وحياة املجتمع العراقي و�شري 
حركة الإن�شان وحتقيق تطلعاته، ل �شيما يف 
والقت�شادية  ال�شيا�شية  العراق  ظروف  ظل 
ي�شعر  وداف���ع  متنّف�ض  يوجد  ول  الع�شيبة 
وحتى  واحلياة  بالأمل  الإن�شان  خالله  من 
ال�شعور بالنتماء الوطني من خالل اندفاعه 
يف  والأندية  الوطنية  للمنتخبات  وم�شاندته 
املهمات الر�شمية، لكن يبقى الأمل قائمًا اأن 
تعدي هذه الغمة على هذه الأمة وعلى العامل 
واأن تنعم جميع بقاع العامل بالأمن  اأجمعني 

والأمان وال�شحة والعافية.
لحت��اد  اجل��دي��دة  امل��وؤق��ت��ة  بالهيئة  *راأي����ك 

الكرة؟
- اأمتنى التوفيق للهيئة املوؤقتة رغم �شعوبة 
لنت�شال  بهم  ك��ب��رية  ثقتنا  لكن  مهمتهم، 
واق����ع ال��ك��رة ال��ع��راق��ي��ة وال�����ش��ري ب��ه��ا نحو 

ت�شمن  جديدة  مرحلة  ولتاأ�شي�ض  الأف�شل 
امل�شوؤولية  بحجم  تنفيذي  مكتب  انتخاب 
وت�شكيل  العامة  الهيئة  تو�شيع  خ��الل  م��ن 
بعمل  الزدواج��ي��ة  وع��دم  املقتدرة  اللجان 
هذه اللجان والتهيئة لنتخابات على م�شتوى 
وال�شفافية،  وال��ن��زاه��ة  ال�شتقاللية  م��ن 
يدعموا  اأن  املعنيني  نتمّنى من جميع  كذلك 
نكران ذات  بكل  لت�شديها  الهيئة  عمل هذه 
وت�شتوجب من اجلميع  ومعّقدة  ملهمة �شعبة 
ال��ب��ن��اءة ول باأ�ض  ال��دع��م وت��ق��دمي امل�����ش��ورة 
ول  العام  الدليل  ووفق  البّناء  النقد  بتوجيه 
وما  عملهم  عرقلة  يف  م�شاهمًا  عاماًل  نكون 
يخططون لر�شم م�شتقبل اأف�شل لواقع الكرة 

العراقية.
اذا  املنتخب  لتدريب  ب��ال��ع��ودة  تفّكر  *ه��ل 

�شنحت لك الفر�شة؟
- تدريب املنتخب الوطني هو تكليف و�شرف 
واأن��ا  وطنية  مهمة  وه��ي  حملي  م��درب  لكل 
يف  كانت  �شابقا  املنتخب  مهمة  ت�شّلمي  عند 
نفق  اإىل  بالدخول  واأ�شبه  ال�شعوبة  غاية 
لهذه  نت�شّدى  اأن  كان  واجبنا  لكن  مظلم، 
املهمة الوطنية برغم كل ال�شعوبات واحلمد 
املنتخب  م��ع  تعاقدنا  ف��رتة  انتهاء  بعد  هلل 
ا�شتطعنا  للمهمة  الأجنبي  امل��درب  وت�شّلم 
جيدة  حالة  اإىل  الوطني  باملنتخب  الو�شول 
الفنية  الناحية  من  �شواء  ال�شتقرار،  من 
اأ�شماء  على  ك��ب��رية  بن�شبة  ال���ش��ت��ق��رار  اأو 
ال�شباب  من  مبجموعة  الزج  بعد  الالعبني، 
منها  يعاين  م�شكلة  لأك��رب  احللول  واإي��ج��اد 
والبديل  املوهبة  الالعب  باإيجاد  املنتخب 
لي�شد النق�ض احلا�شل باملنتخب بعد غياب 
حممود  يون�ض  وال��ه��داف  النجم  ال��الع��ب 
ال�شاب  الالعب  ا�شتدعاء  على  واإ���ش��رارن��ا 
يف  واإ�شراكه  ميمي   ) علي  )مهند  واملوهبة 
بطولة اخلليج العربي )23( يف الكويت رغم 
والإعالمية  والفنية  الر�شمية  النتقادات  كل 
اآخر  بعدد  الزج  وكذلك  الوقت  ذلك  يف  لنا 
من الالعبني ال�شباب ولأّول مّرة مع املنتخب 
الوطني وخري دليل على �شحة نهجنا وحالة 

ال�شتقرار اأن % 90 من الالعبني اأو اأكر هم 
الأجنبي  املدرب  مع  زالوا  وما  خياراتنا  من 
كاتانيت�ض حتى الآن، رغم م�شي فرتة طويلة 
كان  نعم  ال��ع��راق��ي،  املنتخب  م��ع  عمله  م��ن 
يف  الوطني  املنتخب  مع  ا�شتمّر  اأن  طموحي 
جدارتي  لإثبات  الأخ��رية  اآ�شيا  اأمم  بطولة 
اأكر يف هكذا حمفل، ل �شيما اأّن اأيامًا قليلة 
اجلهد  ه��ذا  كل  وبعد  عنها  تف�شلنا  كانت 
خالل  من  الثمار  نعطي  ولكي  وال�شتقرار 
لكن  وملمو�ض  وا�شح  ب�شكل  البطولة  ه��ذه 
كان قرار الإخوان بالحتاد ا�شتقدام املدرب 

الأجنبي كاتانيت�ض. 
م�شواره..  وتكملة  للعب  ال��دوري  ع��اد  *اذا 

ماذا تتوقع للنوار�ض؟
ل  كبري  وجمهور  واإدارة  ك���ادر  ال����زوراء   -
ال���دوري  لقب  على  املناف�شة  بغري  ير�شى 
وط��م��وح اجل��م��ي��ع ب��اإ���ش��اف��ة ل��ق��ب اآخ���ر اإىل 
�شجل الزوراء احلافل بالإجنازات وطموحي 
اأهميًة  الألقاب  اأك��ر  اإىل  الو�شول  كمدرب 
ح�شويل  بعد  �شيما  ل  ال����دوري  درع  بنيل 
اأندية  ومع  �شابقة  م��رات  لثالث  ال��درع  على 

خمتلفة.
*مباذا تعد جمهور الزوراء؟

بتحقيق  ال  ير�شى  ل  ال����زوراء  جمهور   -  
الألقاب �شواء اذا كان الدوري اأو الكاأ�ض. 

* ما طموحك للنوار�ض؟
- اآن اأن اأرى البيت الأبي�ض ميتلك كل اأدوات 
واملعنوية  والنف�شية  والفنية  الإدارية  النجاح 
واجلماهريية لتحقيق ثنائية الدوري والكاأ�ض 
املو�شم احلايل، مل ل فنحن هنا داخل اأ�شوار 
على  اإداري����ة  هيئة  منلك  البي�شاء  القلعة 
ًا اإىل جانب تواجد جهاز  م�شتوى متقّدم جدَّ
فني على قدر من اخلربة والتجربة والقدرة 
على التعامل مع اأ�شعب الظروف والأحوال، 
ن��اه��ي��ك ع��ن ت��واج��د لع��ب��ني ك��ب��ار و�شباب 
القاعدة  تن�شى  ول  كبري،  حد  اإىل  موهوبني 
احلما�ض  تبث  التي  الكبرية  اجلماهريية 

والندفاع يف اأو�شال الالعبني. 
اإىل  بريا�شتنا  درج��ال  ي�شل  هل  براأيك   *

م�شتوى الطموح؟
لت�شلمه  الكابنت عدنان درجال  اأهنئ  اأول   -
لو  اأعتقد  والريا�شة،  ال�شباب  وزارة  مهام 
ب�شفافية  الأم���ور  و���ش��ارت  اجل��ه��ود  تكاتفت 
اأع��ّده��ا  ال��ت��ي  مهمته  يف  درج����ال  �شينجح 
�شعبة وحتتاج اإىل جهد كبري من اأجل عودة 

ريا�شتنا اإىل ال�شواء.

اأكدت ال�سنوات املا�سية 
جناح املدرب با�سم قا�سم يف 
مهامه التدريبية مع جميع 

الأندية التي اأ�سرف على 
تدريبها، بل تاألق اأي�سًا مع 

اأ�سود الرافدين يف اأغلب 
البطولت، اإل اأن اإ�سرافه 

على تدريب الزوراء له نكهة 
خا�سة بالن�سبة لقا�سم، اإذ 

كان يطمح يف هذا املو�سم 
لإفراح جمهور النوار�س 

لكن فريو�س كورونا اأطاح 
بدوريات العامل الكروية، اإذ 
فت جميع الدوريات مبا  توقاّ
فيها الدوري العراقي الذي 

ا ينطلق منت�سف متوز  رمباّ
املقبل.

حاورته/ اأمرية حم�سن
عد�سة/ ح�سني طالب 

قائد كتيبة النوار�ش 

كنت اأمتّنى البقاء مع االأ�سود.. 
لكن االحتاد بعث�ر كل �سيء!

با�سم قا�سم:
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بداياته
ب�شن  �شار�شيل،   نادي  يف  حمرز  ريا�ض  بداأ 
12 اإىل 16 �شنة كمهاجم ميكنه اللعب اأي�شا 
يف و�شط امليدان، يف عام 2009 اكت�شفه نادي 
كوميبرييو�ض الذي يلعب يف البطولة الوطنية 
الفرن�شية لكرة القدم وكان يتلّقى ٧00 يورو 
لعب 2٧  واح��دًا،  بقي هناك مو�شمًا  �شهريا، 

مباراة و�شجل هدفني.
مع لوهافر

�شيف عام 2010، راقبته عن كثب عدة اأندية 
مثل باري�ض �شان جريمان واأوملبيك مر�شيليا، 
ن��ادي  اإىل  الن�����ش��م��ام  ف�شل  ال��الع��ب  لكن 
لوهافر، الذي يلعب يف دوري الدرجة الثانية 
الذي  الحتياطي  الفريق  مع  بداأ  الفرن�شي. 
لكرة  الفرن�شية  الوطنية  البطولة  يف  يلعب 
الن�شف  يف  اأه��داف   10 معه  و�شجل  القدم 
الأول من املو�شم. دفع اأداوؤه قادة لوهافر اإىل 
يف  �شنوات   3 مدته  له  اح��رتايف  عقد  تقدمي 

بداية عام 2011. 
مباراة  اأول  لعب   2011 ع��ام  �شيف  خ��الل 
طريق  ع��ن  اأجن��ي��ه  ن��ادي  �شد  ل��ه  احرتافية 
ا�شتبدال يوهان ريفيريي يف وقت متاأخر من 
ن��ادرًا ما كان  ف��اإن مدربه  املباراة مع ذل��ك، 
اجل�شدي  بال�شعف  عليه  حاكما  ي�شتخدمه، 
ليلعب يف مباريات الدوري الفرن�شي الدرجة 

الثانية.
متّثل بداية بطولة الدوري الفرن�شي الدرجة 
يف  حتول  نقطة   2013-2012 للعام  الثانية 
الأمين  للجناح  اأ�شا�شيًا  اأ�شبح  ه  لأنَّ م�شريته 
الأو���ش��ط ل��ن��ادي ل��وه��اف��ر، ن��ال ثقة امل��درب 
اجلديد اإريك مومبريت�ض. لعب 34 مباراة يف 
و6  اأهداف   4 بر�شيد  املو�شم  واأنهى  الدوري 

متريرات حا�شمة.
لي�سرت �سيتي 

ووّقع  اإجنلرتا  للعب يف  يف عام 2014، غادر 
ل�شالح لي�شرت �شيتي، املنتمي لدوري البطولة 
ال�شتة  يف  ال��ث��اين(.  )امل�شتوى  الإجنليزية 
الأ�شهر الأوىل له يف اإجنلرتا، لعب 19 مباراة 
اأه��داف وفاز بالبطولة  ال��دوري و�شجل 3  يف 

مع الثعالب لي�شرت �شيتي.

كانت انطالقته احلقيقية يف مو�شم 2015-
 3 يف  اأه���داف   4 بت�شجيل  ب��داأ  حيث   2016
)ف��وز2-4  �شندرلند  �شد  متتالية  مباريات 
(، و�شت هام )فوز1-2 ( وتوتنهام )1- 1(. 
يف 19 �شبتمرب، قام بتقلي�ض النتيجة بركلة 
جزاء �شد �شتوك �شيتي قبل اأن ميرر متريرة 

حا�شمة لهدف التعادل جليمي فاردي.
ل��ق��د ق���دم مت��ري��رت��ني ح��ا���ش��م��ت��ني اأخ��ري��ني 
 2 اآخر  تعادل  لتحقيق  الإجنليزي،  للمهاجم 
حا�شمتني  متريرتني  ثم  �شاوثامبتون  يف   2 ل� 
لغر�ض الن�شر عند ا�شتقبال كري�شتال بال�ض 
يف 24 اأكتوبر، بعدها بثالثة اأيام وجد لنف�شه 
�شد  الندية  رابطة  كاأ�ض  يف  لل�شبكة  طريقا 

هال �شيتي.
حمرز والهاتريك

الدقيقة  يف  الت�شجيل  افتتاح  بعد  ذلك،  ومع 
يحقق  ه��رن��ان��دي��ز  اأب��ي��ل  ال��ل��ع��ب،  م��ن   100
�شتكون  ري��ا���ض  ت�����ش��دي��دة  اأّن  ال  ال��ت��ع��ادل 
الهدف  ت�شجيل  فر�شة  تفّوت  التي  الوحيدة 
يف نهاية املباراة. لقد عّو�ض عن ذلك يف 31 
بروميت�ض  و�شت  �شد  م��زدوج  بهدف  اأكتوبر 
 ،2015 دي�شمرب   5 يف   .)3-2 )ف��وز  األبيون 
حّقق اأول ثالثية له يف م�شريته �شد �شوان�شي 
ويف  ع�شر(  اخلام�ض  الن�شر   ،3-0( �شيتي 
ي�شنع  ج��زائ��ري  اأول  اأ���ش��ب��ح  ال��وق��ت  نف�ض 

ثالثية يف اإجنلرتا.
متريرة  ق���ّدم  وم��ب��ارات��ني،  اأي���ام  خم�شة  يف 
حا�شمة، لفاردي، و�شّجل �شد ت�شيل�شي )فوز 
للمرة  ي�شّجل  اأن  قبل  دي�شمرب(   14 يف   1-2
مما  مو�شمه،  م��ن  امل���زدوج  ال��ه��دف  الثالثة 

�شمح للنادي بالفوز على ايفرتون ب�3 -2.
اأف�سل لعب يف الدوري 

النكليزي
ال��دويل،  اجل��زائ��ري  ال��الع��ب  لتفاين  نظرا 
ل يف العام 2016 على لقب اأف�شل لعب  حت�شَّ
يف الدوري الإجنليزي املمتاز ملو�شم 2015-

2016. اأ�شبح اأول لعب اأفريقي يح�شل على 
مع  ال�شتثنائي  مو�شمه  بف�شل  اللقب  ه��ذا 

ثعالب لي�شرت �شيتي.
الفريق  تعيينه يف  باأيام قليلة مت  اأي�شًا قبلها 

الإجنليزي  ال��دوري  يف  للمو�شم  النموذجي 
جيمي  الفريق  يف  زمالئه  جانب  اإىل  املمتاز 

فاردي ونغولو كانتي.
�شوَّت م�شجعو نادي لي�شرت �شيتي اأي�شًا عليه 
-2015 ملو�شم  ال��ن��ادي  يف  لع��ب  كاأف�شل 
ت�شاف  جديدة  فردية  جائزة  وه��ي   ،2016

اإىل �شجله يف مو�شمه املذهل.
مع   2020 حتى  عقده  م��ّدد   ،2016 العام  يف 

لي�شرت.
يوم 13 اآب 2016، �شجل حمرز اأول هدف له 
اأوىل مباريات  يف مو�شم 2016– 201٧  يف 
املمتاز  الإجنليزي  ال��دوري  يف  �شيتي  لي�شرت 
الدقيقة  يف  جزاء  ركلة  من  �شيتي  هال  �شد 
اخل�شارة  لي�شرت  ُيجنب  مل  هدفه  اأن  اإل   4٧

بنتيجة 2–1 يف ملعب كيه �شي. 
على  حم��رز  ريا�ض  ح�شل   ،201٧ العام  يف 
جائزة اأف�شل لعب اأفريقي للعام 2016 من 
بي بي �شي، تقديرًا مل�شاركته يف جناح لي�شرت، 
الفائز بالدوري املمتاز 2015-2016. �شرح 
الالعب اجلزائري الدويل الذي يحتل املركز 
ال�شابع يف بطولة كرة القدم الفرن�شية لكرة 
للغاية  مهم  اإن��ه  كبري،  "اإنه   2016 ال��ق��دم 
لالعبني الأفارقة، اأنا �شعيد  وفخور للغاية".

مو�سم 2017– 2018
امل��درب  ط��رف  م��ن  عليه  كبري  اإحل���اح  بعد 
ريا�ض  انتقل  غ���واردي���ول،،  بيب  الإ���ش��ب��اين 
حمرز اإىل ال�شيتيزن �شيف 2018 جعل منه 
�شيتي  مان�ش�شرت  نادي  تاريخ  يف  لعب  اأغلى 
يقارب  )ما  باوند  مليون   60 ب�  قدرت  بقيمة 
68 مليون يورو(، كذلك بهذه ال�شفقة اأ�شبح 
ريا�ض حمرز �شاحب اأغلى �شفقة انتقال لأي 

لعب عربي يف التاريخ.
اأول ظهور ملحرز بقمي�ض ال�شيتي يف الدوري 
�شد  ك��ان  الربميرليغ   - املمتاز  الإجنليزي 
ب�ملعب  بتاريخ 2018-08-12  اأر�شنال  نادي 
اأ�شا�شيا  فيها  �شارك  التي  املباراة  المارات، 
على اجلهة اليمنى من هجوم ال�شيتي، و فاز 
من  رد  دون  هدفني  بنتيجة  ناديه  رفقة  بها 
�شتريلينغ  رحيم  الإجنليزي  ال��دويل  ام�شاء 

والدويل الربتغايل برناردو �شيلفا.

ولد ريا�س حمرز يف �ساحية 
�سار�سيل بفرن�سا، والده اأحمد 

جزائري، من بلدة بني �سنو�س 
يف ولية تلم�سان، والدته 

حليمة مدبرة منزل يف عيادة 
فرن�سية من اأ�سول جزائرية 

ومغربية. ن�ساأ وترعرع يف 
منطقة �سار�سيل يف باري�س، 

حيث بداأ يف نادي جمعية 
ال�سداقة والريا�سة ل�سار�سيل.

بلغت كلفة انتقاله 68 مليون يورو

اأغلى العب يف تاريخ 
مان�س�سرت �سيتي 

ريا�ش حمرز

اإعداد / ال�سبكة العراقية
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ب�شراحة  له  اأ�شري  اأن  اأود  ما  لكن  بالأطفال، 
يغرّي  ل  موؤ�شفة  وب�����ش��ورة  ال�شرقي  اأّن  هنا 
النغالق  يع�شق  ويظل  اأب��دًا  ب�شهولة  قناعاته 
امل��راأة  من  العك�ض  على  وخ��ارج��ه،  بيته  داخ��ل 
فعال  املراأة  اأّن  ولو  التكّيف،  �شريعة  فتجدينها 
الرجل  لت�شايق  كامال  حّقها  مبمار�شة  رغبت 
من �شلوكها وقد يقبل ولكن على م�ش�ض، تخيلي 
مثاًل ن�شبة كبرية من رجالنا هنا وهو يف قلب 
ويجيزها  الزوجات  تعدد  فكرة  يدعم  اوروب��ا 
ينظر  من  هو  لكّنه  يجّرمها  القانون  اأّن  علمًا 
لها نظرة منقو�شة وظاملة وكاأمّنا ي�شرتي املراأة 
بعقد طابو، وجتدين اآخر ل يرتبط بامراأة لها 
اأن الغربي  اأو �شبق لها ال��زواج، يف حني  ما�ٍض 

يعّد الأمر �شمن دورة احلياة وحقوقها بثقافة 
يف  �شوطًا  قطع  الأخري  لأّن  ذلك  كل  التجربة، 

جمال احرتام احلقوق واحلريات.
جلباب الذكورة

املهند�ض )كرار حميد( اأبدى اعرتا�شًا وا�شحًا 
با�شتخدامه م�شطلح "جلباب الذكورة" قائاًل 
املراأة  تلبي�ض  وراء  ال�شر  اأعرف  ل  با�شتغراب: 
جن�ض  لكل  اأّن  اعتقد  اأن���ا  ال��ذك��ورة،  جلباب 
وظائف فطرية وبايولوجية، وعلى هذا الأ�شا�ض 
مّت ت�شنيف الأدوار يف البيت واحلياة، ف�شارت 
و�شار  والأطفال  بالبيت  العناية  امل��راأة  ة  ح�شّ
واإذا  املعي�شة،  لتدبري  بالعمل  متكّفاًل  الرجل 
يعني  ف��ال  ال���دور  معها  وت��ب��ادل  ال��رج��ل  فعلها 
القبلية  البيئة  اأّن  غري  لرجولتِه،  اإ�شقاطًا  اأبدًا 
التي حتكم زوايا جمتمعاتنا قد تتدخل وتف�شد 
ُيتهم  يك�شرها  من  اأّن  جتدين  لذلك  الأم���ر، 
اأما ق�شية ا�شطالع الرجل يف اوروبا  بالكثري، 
من  خوفًا  ج��اء  اأّن��ه  فاعتقد  البيت  رّب  ب��دور 

القانون ل اإميانًا بال�شراكة الزوجية.
وب�شاأن فكرة الكثري من الرجال يف جمتمعاتنا 
ربة  بامراأة  بالرتباط  يفكرون  ممن  ال�شرقية 
عدم  على  املبنية  قناعتهم  من  انطالقًا  بيت، 
اأّن  اعتقد  فاأنا  واأولده��ا،  بيتها  عن  ان�شغالها 
الأف�شل،  اخليار  هي  املتفرغة  يعّد  من  هناك 
يحق  ول  ينا�شبه  ما  باختيار  احلق  رجل  ولكل 
�شياقات  ل��ه  ي�شع  اأن  للمجتمع  ول  للمراأة  ل 
زوجة  عن  اأبحث  كنت  �شخ�شيًا  اأن��ا  ويحدده، 

ربة بيت لكن بعدها ارتبطت مبوظفة.
اإق�ساء ثقايف

خاطئة  اأف��ك��ار  م��ن  ب���داأت  اجل��ن��درّي��ة  الكارثة 
وم��غ��ل��وط��ة ُزرع������ت يف ع���ق���ول ال����رج����ال يف 
ال�شعيفة  امل��راأة  بايولوجية  ب�شاأن  جمتمعاتنا 

معنويًا وج�شمانيًا.
هذا الراأي املحتج قادم من بالد الرز لبنان، 
الكادميية  يف  العامة  العالقات  م�شوؤولة  من 
المريكية للتدريب )مرمي �شمري( التي تقول: 
لقد اأقنعوها ثقافيًا بكونها ل ت�شلح لأكر من 
من  هو  الرجل  املنزل،  وتدبري  الجناب  فكرة 
اأ�ّش�ض لتلك الأر�شية الق�شائية، علمًا اأّن لدينا 

الكثري ممن يفهم ويقّد�ض املراأة ودورها ب�شتى 
اجل��زء  نعم  وواٍع،  �شحيح  مبفهوم  النواحي 
والوظائف  ال�شاق  ال��ب��دين  العمل  م��ن  الك��رب 
الرجل ويتحمل م�شوؤوليتها  بها  يتكفل  ال�شعبة 
اجل�شمانية  وحالته  اجل�شدية  بنيته  لختالف 
اعتباره حدًا  لكن هذا ل ميكن  ت�شاعده،  التي 
فا�شاًل بني التق�شيمات الوظيفية واإبقاء املراأة 

بعيدًا عن �شوق العمل.
بلد  من  تختلف  وحدها  القوانني  لي�شت  اإذن 
والدينية  الذاتية  التوجهات  بل  فح�شب،  لآخر 
نوعية  يف  حتى  تتدخل  �شارت  التي  والعرفية 
اأن ل تتدخل  اأطعمتنا ومالب�شنا، كيف ميكنها 
القوانني  اوروب����ا  يف  وتف�شده،  ك��ه��ذا  اأم���ر  يف 
جمتمعاتنا  يف  امل��وج��ودة  ع��ن  ج��ذري��ا  تختلف 
�شيما  ل  بالرتهالت  واملتخمة  اله�شة  ال�شرقية 
هذا  وامل��راأة،  الرجل  بني  التفا�شل  ناحية  من 
املو�شوع كرت فيه اجلدالت وما زالت خا�شعة 
ملزاجيات املجتمع الذي �شواده الأعظم مييل ملا 

متيل له ال�شلطة الذكورية.
ماكنة اإجناب

كاظم(  )ح�شني  اورب���ا  يف  املقيم  الإع��الم��ي 
لديناميكية  واملتفهم  احلقيقي  الرجل  يقول: 
متعاونة  حقيقية  اأ���ش��رة  ب��ن��اء  وي��ري��د  احل��ي��اة 
م�شرتك،  كفعل  الزوجية  ال�شعادة  اإىل  ينظر 
القبلية اخلاطئة  الأع��راف  على  املتكئ  الرجل 
اإنقا�شًا  البيت  يف  زوجته  م�شاعدة  يعد  ال��ذي 
لدينا  وكرامتِه،  نف�شه  �شوى  يهني  ل  لرجولتِه، 
منظومة  داخ���ل  ت�شّعبت  �شرقية  ارت��ب��اط��ات 
خ��اط��ئ��ة يف جم��ت��م��ع��ات��ن��ا، ف���اأف���رزت ال��ع��ق��دة 
مهمتها  كماكنة،  املراأة  ت�شنف  التي  الذكورية 
لوحدها  الأ�شرية  والعناية  البيتية  الواجبات 
كرتبية الأطفال، بينما الر�شول الكرمي )�ض( 
واأن���ا خريكم  له��ل��ه  خ��ريك��م  "خريكم  ي��ق��ول: 
مبعتقداتنا  الت�شليم  باب  من  واعتقد  لأهلي"، 
وبني  بينها  تفّرق  ول  امل��راأة  قيمة  حتفظ  التي 
نقتدي  اأن  علينا  يجب  احل��ق��وق،  يف  ال��رج��ل 
جميعا مبا ذكره النبي حممد )�ض( وهو ير�شم 
بو�شفها  الزوجني  بني  امل�شرتك  التعاون  اآلية 

ُخلق ال�شالم والدين املحمدي.

هل الأمر مقرون  ب�شطوة القانون الوروبي اأم اأن 
ال�شراكة؟،  لفكرة  بالنظرة احلداثوية  له عالقة 
نظرية  بني  ما  املُهني  الربط  عن  امل�شوؤول  وم��ن 
البيت  اإ�شقاط الرجولة وفكرة جلو�ض الرجل يف 

للعناية بالأطفال؟!
قناعة مهزوزة

ب�شخ�شية  والن�����ش��ه��ار  ال��ت��ح��ّرر  اّدع����ى  مهما 

الوروبي، فال ميكنه اخلروج من حلقة التناق�ض 
التي يعي�شها، ومن ت�شرف العك�ض فالأمر متعلق 
اأو  اأوروب����ا  داخ���ل  ���ش��واء  املدنية  تربيته  ب��اأ���ش��ِل 

خارجها.
هكذا تبداأ الرتبوية يف مدينة يتوبوري، ثاين اأكرب 
م�شيفة:  حديثها،  علي(  )اإل��ه��ام  ال�شويد  م��دن 
ع��ّزز  ب��اأوروب��ا  وج��وده��م  �شرقيون  رج��ال  لدينا 

واح��رتام  امل���راأة  جت��اه  احل��ري��ة  لثقافة  نظرتهم 
حقوقها ل �شيما حتت ال�شقف الأ�شري وواجباتِه، 
هذا الأمر يعود لرتبيتهم بالأ�شل داخل العراق اأو 
خارجه وما اعتادوا عليه جتاه اأخواتهم واأمهاتهم 
جتدينهم  لذلك  بالعمل،  وزميالتهم  وزوجاتهم 
يف البيت ياأخذون دور رّب البيت بكل اأريحية، بل 
والعناية  املنزل  اأعمال  زوجاتهم  مع  يتنا�شفون 

الرجل ال�سرقي يف الغرب

جراأة  البيتية..  الواجبات  �سراكة 
اأم �سطوة قانون؟

ل رجالنا  ملاذا يتقباّ
)ال�سرقيون( يف املجتمعات 
ة وباأريحية تامٍة  الوروبياّ

مهام رباّ البيت ومدبرة 
املنزل ومربية الأطفال 

ه باأِي كلمة  دون التفواّ
تذمر، وباملقابل جندهم 
يف جمتمعاتنا ال�سرقية 

ي�سرتطون الرتباط 
بربِة البيت املتفرغة لكِلاّ 
ذلك ودون اعتباٍر للأدوار 

غري املن�سفة يف احلياة 
الزوجية من وجهِة نظر 

ال�سيدات.

ال�سويد/ اآمنة عبد النبي
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كتبت باربرا األني، املحررة يف جريدة )الأوبزرفر( الربيطانية، مو�سوعًا يتعلق 
بعزوف الن�ساء عن الإجناب والتمتع بالأمومة، نظرًا للظروف القت�سادية القلقة 
ب�سبب وباء كورونا وانخفا�س معدلت املواليد يف كل من بريطانيا واأمريكا، وا�سفة 
هذه احلالة بـ)املاأ�ساة( واأن الغالبية من الن�ساء "يخاطرن" بتاأجيل عملية اإجناب 

الأطفال يف الوقت احلا�سر.

 

ب�سبب ال�سغوط االقت�سادية..

ترجمة: ثريا جواد

عزوف الن�ساء عن 
االإجناب واالأمومة

الأمن املايل
اأه��م  اأح��د  امل���ايل(  )الأم���ن  التفكري يف  يعد 
التفكري  لعدم  منطقية  واأك��ره��ا  الأ���ش��ب��اب 
من  اأي�شًا  وهو  طفل،  اإجن��اب  عن  والعزوف 
اأكر املواقف حزنًا وخوفًا من القادم وتبعاته. 
ووفًقا للمركز الوطني لالإح�شاءات ال�شحية، 
فاإن معدل املواليد يف الوليات املتحدة �شّجل 

 35 منذ  م�شتوياته  اأدن��ى 
م�شت،  عامًا 

وه����������ذه 

املعدلت انخف�شت يف كل فئة عمرية وعرقية 
تقريبًا، وهناك الكثري من الدلئل التي ت�شري 
جديًا  تفكر  ب��داأت  العائالت  معظم  اأن  اإىل 
وبرغبتهم  كبرية  �شن  يف  الأط��ف��ال  باإجناب 
وهناك  اأ�شرهم،  اأف��راد  زي��ادة عدد  يف عدم 
انخفا�شات مماثلة يف اأماكن متعددة مبا يف 
ذلك اململكة املتحدة،  ففي عام 2018، �شجل 
مكتب الإح�شاءات الوطنية انخفا�شًا 
عن   %3.2 ب��ن�����ش��ب��ة 
 ،201٧ ال�����ع�����ام 
 %10 بانخفا�ض 

تقريبًا عن عام 2012. وب�شفة خا�شة، يبدو 
يوؤجلون  الربيطانيني  م��ن  الأل��ف��ي��ة  جيل  اأن 
اأجل غري م�شمى  اإىل  الأطفال  اأجناب  عملية 
متكنهم  ع��دم  مثل  عملية  اعتبارات  ب�شبب 
من احل�شول على عمل )اآم��ن(،  ف�شاًل عن 
الأجور املنخف�شة جدًا وعدم توفر �شكن لئق 

يف الغالب. 

ال�سعور بالأمان
يف  يفكرون  ل  النا�ض  بع�ض  الكاتبة:  ت�شيف 
تعد ول حت�شى،  لأ�شباب ل  الأطفال  اإجناب 
يفعلون  الذين  اأولئك  على  نركز  دعونا  لكن 
ذلك.. هناك �شعور عند الكثري من العائالت 
كورونا  وب��اء  ب�شبب  التام  الإغ��الق  بداية  يف 
باأنه قد تكون هناك طفرة كبرية يف الإجناب، 
ول��ك��ن ح���دث ال��ع��ك�����ض، ف��ال��ن��ا���ض ع��ن��دم��ا ل 
فيه  يفكرون  ما  اآخ��ر  ف��اإن  ب��الأم��ان  ي�شعرون 
ف��اإن هناك  اأع��م  وب�شورة  اإجن��اب طفل،  هو 
وعملية  الكايف  املال  توفر  بني  وثيقًا  ارتباطًا 
اجلديد.  ب��الأم��ر  لي�ض  وه��ذا  طفل،  اإجن���اب 
لذا كان من احلكمة واملنطق �شرورة الرتوي 
والنتظار حتى ي�شبح باإمكان الآباء والأمهات 
حتمل نفقات الأطفال املولودين جّراء حالت 
تعطيل  اإىل  ي���وؤدي  ال���ذي  العر�شي  احل��م��ل 
حياتهم. وبالرغم من رغبة الن�شاء ال�شديدة 
يف الإجناب، لكن العامل القت�شادي قد يحد 
من  الأ���ش��ر  ومينع  ال�شخ�شية  احل��ري��ات  من 

التقرير ب�شاأن خياراتهم امل�شتقبلية. 
ت�شيف األني: عندما اأجنبت طفلي الأول كنت 
�شغرية ن�شبيًا ول اأذكر اأنني كنت اأفكر باملال 
ول باخلوف من اإجناب طفل كما يحدث الآن 

ب�شبب الظروف ال�شيئة التي منر بها.
عن اجلارديان
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تظهر اأمريات العائلة امللكية الربيطانية دائمًا باإطاللت اأنيقة ومتميزة، 
مل  لكننا  الر�شمية،  وتقاليدهن  عاداتهن  اأو  اليومية  حياتهن  يف  �شواء 
ن�شاأل اأنف�شنا يومًا ما الأ�شرار التي تقف وراء تلك الأناقة التي يظهرن 

بها دائمًا؟
هناك بع�ض احليل الب�شيطة التي ت�شتخدمها الأمريات وت�شاعد ب�شكل 

كبري على الظهور بهذا ال�شكل ومنها:
جوارب ذات و�سادة �سيليكون

اإذ مت التقاط �شورة حلذاء دوقة كامربيدج كيت ميدلتون وهي ترتدي 
جوارب بها و�شادات من ال�شليكون لتحمي قدمها من اآلم الكعب العايل، 
بناًء على بروتوكول الأزياء امللكية بارتداء الإناث جلوارب �شفافة اأثناء 

النزهات العامة.
من  ج��ورب  اختيار  تف�شل  كيت  اأن   "the sun" �شحيفة  وذك��رت 
فقط،  دولرات   ٧ قيمته  تبلغ  ال��ذي  لوي�ض"  "جون  التجارية  العالمة 

وتظهر دائمًا وهي ترتدي اللونني البيج والأ�شود.
عات ال�سبك قباّ

ت�شتخدم اأمريات العائلة الربيطانية القبعة ال�شبك ب�شكل متكرر، وال�شر 
تتطلب عمل  اإذ ل  اأك�ش�شوار غري مكلف،  اأنها  بها كثريًا  وراء ظهورهن 

ت�شريحة معينة قبل ارتدائها.
الألوان ال�ساطعة

فاعتقد  والنيون،  الزاهية  الأل��وان  دائمًا  الثانية  اإليزابيث  امللكة  تعتمد 
واأن  الأم��ر،  حقيقة  اكت�شاف  مت  ولكن  الأل���وان،  تلك  حتب  اأنها  النا�ض 
املق�شود من اختيارها هو اأن جتعل امللكة ظاهرة يف احل�شود، بح�شب 

ما قالت كونتي�شة وي�شيك�ض: "ليتمكن النا�ض من قول راأيت )امللكة(."
قبعات مزودة باأم�ساط

تثبت يف  باأم�شاط حتى  املزودة  القبعات  يقتنني  امللكية  العائلة  �شيدات 
�شعورًا  الأم��ريات  ذلك  فيمنح  عا�شف،  يوم  يف  وقوعها  لتجنب  الراأ�ض 

بالأمان.
مقا�سات الأحذية الكبرية

تختار الأمريات مقا�شات الأحذية اأكرب من مقا�شها احلقيقي، لذا تظهر 
تتورم  ل  حتى  هو  الختيار  هذا  وراء  ال�شبب  لكن  بو�شوح،  ال�شور  يف 

القدم ول تظهر فيها بثور موؤملة.

كوالي�ش 
االأناقة
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اختالف املعلومات ب�ساأنه 
يقلق املواطن

ط�������ب�������ي�������ب�������ك

 - حم��دودة  اأدل��ة  اإىل  ت�شتند  اأو  م�شادر 
ا�شتخدام  ال�شعب  من  املثال،  �شبيل  على 
هذه املعلومات لتخاذ قرارات �شريرية اأو 
مكافحة العدوى، التقديرات املقدمة دون 
ل  قليلة  مالحظات  على  بناًء  اأو  الإ�شناد 
تفي مبعايري الأدلة التي نطلبها للح�شول 

على معلومات طبية حديثة.

ن�سائح تعقيم امللب�س
بعدم  العاملية  ال�شحة  منظمة  اأو���ش��ت 
بالقرب  الأ�شرة  اأغطية  اأو  املالب�ض  حمل 
بني  "احت�شانها"  عدم  اأي  اجل�شم،  من 
اليدين قبل غ�شلها عند حرارة ترتاوح بني 
ا�شتخدام  مع  مئوية  درجة   90 اإىل   60
م�شحوق الغ�شيل، واأكدت املنظمة ال�شحة 

عند  املالب�ض  تن�شيف  ���ش��رورة  العاملية 
درجة حرارة عالية، اأو ن�شرها حتت اأ�شعة 
اأي  املبا�شرة، ل�شمان خلوها من  ال�شم�ض 
اأّن  املانية  درا�شة  اأثبتت  وقد  فريو�شات، 
فريو�ض كورونا مير بتحولت جينية جعلته 
الوباء  فقد  اإذ  بكثري،  بدايته  من  اأ�شعف 
ما يقارب %60 من �شرا�شته وهو متجه 
جينية  حت��ولت  اإىل  املقبلة  الأ�شابيع  يف 
للب�شر   ممر�ض  غري  ي�شبح  بحيث  اأخرى 

وهو حال جميع الأوبئة ال�شابقة.

علج للحماية من الوباء
اجتمع  الذي  الوقت  يف  التطور  هذا  ياأتي 
اأح���دث  ل��ت��ب��ادل  300 ع���امل  ف��ي��ه ن��ح��و 
اأف�شل  وحتديد  الفريو�ض  حول  املعلومات 

ال�شبل ملواجهته، يف الوقت احلايل ل يوجد 
عالجات  ت��وج��د  ول  منه  للحماية  ل��ق��اح 
منظمة  و�شعت  امل�شابني،  لعالج  مثبتة 
املتحدة  ل��الأمم  التابعة  العاملية  ال�شحة 
واللقاحات  الأدوي��ة  لتطوير  ا�شرتاتيجية 
وت�شريع  امل�شتقبل،  الأوبئة يف  قبل حدوث 
مرحلة  اأث��ن��اء  والتطوير  البحث  اأن�شطة 
لن  الأم��ر  ه��ذا  اأّن  علماء  واأك��د  التف�شي، 
ون�شف من  عام  اأو  عام  نحو  قبل  يحدث 
و�شتحتاج  معقدة  اخل��ط��وات  لأّن  الآن، 
قبل  الناجحة  التجارب  من  العديد  اإىل 
اأن حت�شل على موافقة الهيئات اخلا�شة 
نطاق  على  ل�شتخدامها  واحل��ك��وم��ات، 
وا�شع على الب�شر، خوفًا من وجود اأعرا�ض 

جانبية.

املعلومات  يف  ك��ث��رية  اخ��ت��الف��ات  ح��دث��ت 
يركز  وق��ٍت  يف  الفايرو�ض  بهذا  املتعلقة 
بالبقاء  التزامهم  اأثناء  اهتمامهم  النا�ض 
يف امل��ن��زل ق��در الإم��ك��ان، على الإح��اط��ة 
باملعلومات الكافية وال�شحيحة بالفريو�ض 

من اأجل الوقاية منه.

التباعد مب�سافة مرت اأو اأكرث
يف البداية اأ�شبحت م�شافة �شتة اأقدام )اأو 
ال�شحة  منظمة  وقالت  تعويذة،  مرتين( 
الفريو�ض  اإّن  اآخ����رون:  وخ���رباء  العاملية 
ينت�شر   COVID-19 ي�شبب  ال��ذي 
كبرية  قطرات  طريق  عن  اأ�شا�شي  ب�شكل 
يعط�شون  اأو  النا�ض  ي�شعل  عندما  تتطاير 
اأدلة جديدة ت�شري  ويلوثون الأ�شطح، لكن 

تكون  ل  ق��د  اأق���دام  �شتة  م�شافة  اأن  اإىل 
ي�شاب  فقد  العلماء،  يعتقد  كما  كافية، 
ا�شتن�شاق  ط��ري��ق  ع��ن  بب�شاطة  ال��ن��ا���ض 
ال��ف��ريو���ض يف ق���ط���رات ال���ه���واء اجل���وي 
يتحّدث  �شخ�ض  يفرزها  التي  ال�شغرية 
العديد  على  الأم��ر  يعتمد  قد  يتنف�ض،  اأو 
اإذا كان  ال��ع��وام��ل، مب��ا يف ذل��ك م��ا  م��ن 
الأ�شخا�ض يف الداخل اأو يف الهواء الطلق، 
ومدى التحدث ب�شوت عاٍل، وما اإذا كانوا 
يرتدون اأقنعة، ومدى تهوية الغرفة جيًدا.

فرتة احل�سانة 
وظهور  للفايرو�ض  التعر�ض  بني  املدة  هي 
الع��را���ض، وت���رتاوح م��ا ب��ني 1 اإىل 14 
يومًا، لكن معظم الأ�شخا�ض تظهر عليهم 

اإىل    4 بعد   COVID-19 اأعرا�ض 
ذلك  معرفة  وُتعد  التعر�ض،  من  اأيام   6
انت�شار  على  ال�شيطرة  يف  حا�شمًا  عاماًل 
امل���ر����ض، ل ���ش��ي��م��ا ال���وق���ت ب���ني ح���دوث 
اإىل  ال��ع��دوى  نقل  مرحلة  وب��ني  الإ���ش��اب��ة 
اأو  اأق�شر  هذا  يكون  اأن  وميكن  اآخرين، 
اأن  يعني  مما  احل�شانة،  فرتة  من  اأط��ول 
قد  باأعرا�ض  امل�شحوب  غري  ال�شخ�ض 
وكال هذين  الوباء،  نقل  على  قادرًا  يكون 
ال�شحي  احل��ج��ر  لإدارة  مهم  العاملني 
 COVID-19 ل��ك��ن  ف��ع��ال،  ب�شكل 
ه��و ف��ريو���ض ج��دي��د، ول ت���زال ك��ث��ري  من 
انتقاله  ديناميكيته وطرق  املعلومات  عن 
غري معروفة، وغالبًا ما تكون بيانات مدة 
احل�شانة غري دقيقة اأو غري م�شتندة اإىل 

ل تتوقف اأخبار �سقوط �سحايا 
لفريو�س كوفيد - 19 ب�سكل 
يومي، وقد اختلفت الآراء كثريًا 
يف م�ساألة انتقاله، فقال بع�س 
املعنيني اإناّه ينتقل عن طريق 
الكلم اأو حتى الهواء واأن م�سافة 
مرت اأو مرتين كافية ملنع حدوث 
العدوى، وراأى اآخرون اأناّ علينا 
البقاء على م�سافة ٦ - 8 اأمتار 
بيننا وبني ال�سخ�س املقابل.

اإعداد/ هبة الزيدي

فايرو�ش كورونا
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لوز وجوز وهدوء
عن  طويلة  ل�شاعات  اجل�شم  انقطاع  بعد  تاأتي 
التغذية. اأمثلة على وجبات اإفطار مالئمة لفرتة 
المتحانات: بي�شة اأو اأجبان بي�شاء اأو �شفراء 
اأو  اجلوز  من  القليل  ال�شوفان،  واخل�شراوات، 
اللوز، حّبة فواكه، ويف الوقت نف�شه على الطالب 
البتعاد متامًا عن تناول الأكالت الد�شمة التي 
والإح�شا�ض  اخل��م��ول  ه�شمها  عملية  تت�شّبب 
بالتعب وتقّلل من القدرة على الرتكيز وال�شعور 
ويف�شل  والذهني،  اجل�شدي  والتعب  بالنعا�ض 
و�شائر  ال�شوكولته  عن  متاما  المتناع  كذلك 

احللويات، اإذ اإّن تناولها كم�شدر للطاقة اأثناء 
يعّد  المتحانات  لقاعة  الدخول  وقبل  الدرا�شة 
من ممار�شات التغذية اخلاطئة ب�شبب تاأثريها 
اأّن  واملعروف  الرتكيز،  على  القدرة  يف  ال�شلبي 
يف  ال�شكر  م�شتوى  من  يرفع  احللويات  تناول 
الدم وي�شاعد على الرتكيز يف البداية، اإل اأّنها 
ت�شّبب اإفراز م�شتوى عاٍل من الن�شولني يف الدم 
وهبوط حاد يف ال�شكر يف ما بعد، مما يوؤدي اإىل 

الإرهاق الفكري والتعب املفاجئ..
اجلانب النف�سي

 اأّما اجلانب النف�شي وكيفية تعامل الأهل نف�شيا 
فذلك  احل�ّشا�شة  املرحلة  ه��ذه  يف  الطلبة  مع 
النتباه  الأه��ل  وعلى  ق�شوى  اأهمية  له  كذلك 

واحلذر ب�شدده .
ال�شلبية  الإي��ح��اءات  ع��ن  متاما  اب��ت��ع��دوا  اأّوًل 
اأ�شئلة  اأو  �شعبة  امل���ادة  ه��ذه  م��ث��ال،  للطالب 
ن�شبة  اأو  م��ع��ق��دة  ك��ان��ت  امل��ا���ش��ي��ة  ال�����ش��ن��وات 
تنال  ت�شرفات  كلها  هذه  متدنية،  النجاحات 
وت��ن��ال من  امل��ذاك��رة  على  الطالب  اإق��ب��ال  م��ن 
عزمه واإ�شراره على النجاح. وجتّنبوا الإحلاح 
يتمّنون  واأم���ك  و)اأب����وك  امل��ع��دل  ب�����ش��اأن  عليه 
يقراأ  ات��رك��وه  مهند�ض(،  ل��و  طبيب  ي�شوفوك 
ما  لدرا�شة  م�شريه  ويقّرر  ويراجعها  درو�شه 
البتعاد عن  الإم��ك��ان  ق��در  ب��ه. ح��اول��وا  يرغب 
نف�شي  جو  خللق  املحتدمة  واملناق�شات  امل�شاكل 
داخل  احلجر  اأن  نن�شى  ول  للدرا�شة،  مريح  
اإيجابيا ل�شالمة اجلميع ال  البيوت، مهما كان 
اأرغموا على  اأّنه متعب للفتيان والفتيات الذين 
البتعاد عن جو املدر�شة ومراجعة الدرو�ض معا.

ب�شاأن  ف��دوره حم��وري  الطالب  اأّم��ا من ط��رف 
وقد  الدرجات  وا�شتح�شال  واملذاكرة  التح�شر 
اأخذها  الواجب  املهمة  النقاط  خل�ض اخلرباء 

بنظر العتبار عند املذاكرة.
 ن�سائح عامة للمذاكرة 

لقد  الن�شائح،  اإىل  الإ����ش���ارة  قبل  مالحظة 
على  والأب��ح��اث  التقارير  من  العديد  راجعت 
ووجدت  الجتماعي  والتوا�شل  النرتنت  مواقع 
املثّبتة  التالية  الن�شائح  ك���ّررت  جميعا  اأّن��ه��ا 

علميا، اأي اإّنها مقتب�شة من مواقع وهي: 

والتوتر.  اخل��وف  عن  والبتعاد  بالنف�ض  الثقة 
عدم املذاكرة يف حال ال�شعور بالتعب اأو الإرهاق؛ 
لأّن ذلك يوؤدي اإىل عدم تثبيت املعلومات ب�شكٍل 
كاٍف يف الدماغ. ت�شميع الدر�ض لعّدة مرات، اإذ 
توؤّدي  اأّنها  كما  املعلومات،  الطريقة  هذه  تثّبت 
الطالب  فيها  يقع  التي  الأخ��ط��اء  ك�شف  اإىل 
اأثناء الدرا�شة. عدم درا�شة جميع املواد يف يوٍم 
ل ثالث مواد كحٍد اأق�شى. ترتيب  واحد، وُيف�شّ
املثال  �شبيل  على  ج���دول،  يف  ال��درا���ش��ة  م��واد 
الفل�شفة،  مثل:  حفظ  اإىل  حتتاج  التي  امل��واد 
والن�شو�ض، والقوانني العلمية حتتاج اإىل �شفاء 
ال�شو�شاء، يف حني مواد  ذهني، والبتعاد عن 
مُيكن  والريا�شيات  والفيزياء  كالكيمياء  احلل 
مع  الوجود  اأو  املو�شيقى،  �شماع  مذاكرتها عند 
وقتًا  يحتاج  ال��ذي  الدر�ض  مذاكرة  الآخ��ري��ن. 
يحتاج  الذي  الدر�ض  مبذاكرة  والنتهاء  قلياًل، 
لدرا�شتها  الكامل  للتفرغ  وذل��ك  طوياًل،  وقتًا 
عند  الوقت  تنظيم  النف�شي.  بالهدوء  وال�شعور 
لفرتاٍت  الدرا�شة  عدم  ل  ُيف�شّ لذلك  الدرا�شة، 
طويلٍة، اإذ جتّدد تلك الطريقة الن�شاط الذهني. 
مذاكرة املادة الواحدة ملا ل يزيد على ال�شاعة. 
ل  فمثاًل  املذاكرة،  عند  الدرا�شية  املواد  تنويع 
العربي،  مواد  مع  الكيمياء  مواد  درا�شة  ل  ُيف�شّ
املعلومات،  ت�شابك  اإىل  الطريقة  هذه  توؤدي  اإذ 

وبالتايل �شعوبة الرتكيز.
وكتابة اأ�شئلة منّوعة تلّخ�ض الدر�ض، ثم الإجابة 
الطريقة  هذه  وت�شاعد  �شفوية،  اأو  كتابًة  عنها 

على احلفظ ب�شكٍل اأف�شل.
امل��رور على  املقال قبل  اأنهي هذا  اأن  اأري��د  و ل 
اأهمية تنظيم �شاعات النوم وجتّنب ال�شهر ليال 
النهارية  الأوق��ات  على  القراءة  يف  الرتكيز  بل 

ال�شباحية.
ثماين  النوم عن  �شاعات  تقل عدد  ل  اأن  يجب 
ل اأن تبداأ هذه ال�شاعات الثماين  �شاعات وُيف�شّ
اأو  ال��ع��ا���ش��رة  كال�شاعة  ال��ل��ي��ل  منت�شف  ق��ب��ل 
النهار  ليبداأ  توقيت  اأبعد  يف  ع�شرة  احل��ادي��ة 
ا�شتعدادًا  مبّكر  بوقت  وكذلك  بن�شاط  الثاين 
منه  واخل��روج  امل�شريي  التحدي  هذا  خلو�ض 

باأعلى النتائج اإن �شاء اهلل.

كورونا و�سغط م�ستجد
ال���ظ���روف  يف  امل���واج���ه���ة  ه����ذه  ك���ان���ت  واذا 
عامل  ه��ن��اك  ال�شنة  ه���ذه  ف��ف��ي  الع��ت��ي��ادي��ة، 
ج��دي��د ي��ت�����ش��ّدر امل�����ش��ه��د وه���و اأزم����ة جائحة 
م�شتجدا  ظرفا  �شّببت  التي  امل�شتجد  ك��ورون��ا 
نا  اأنَّ به  �شّك  ل  فمما  واملعايري.  املقايي�ض  بكل 
للمرة  حت��دث  وتفا�شيل  ظروفًا  نعي�ض  جميعا 
ظّل  يف  المتحانات  �شمنها  ومن  معنا  الأوىل 

احتمالت  من  النف�شي  ال�شغط  وه��ذا  كورونا 
الإ���ش��اب��ة اأو ان��ت��ق��ال ال��ع��دوى ب��ني ال��ط��الب ل 
التدابري  جميع  م��راع��اة  يجب  ل��ذا  اهلل،  �شمح 
واأخذ اأعلى درجات احليطة واحلذر للمحافظة 
هذا  يف  و�شالمتهم  اأكبادنا  فلذات  �شحة  على 
من  الحتياطات  تبداأ  وق��د  اخل��ا���ض،  الظرف 
املاأكولت  تناول  التغذية واحلر�ض على  �شالمة 
التي ترفع املناعة وت�شاعد يف الوقت نف�شه على 

الرتكيز العايل لدى الطلبة .
لوز وجوز

�شحية  اإف��ط��ار  بوجبة  ال�شليمة  التغذية  تبداأ 
المتحان  ق��اع��ات  اإىل  ال��ّت��وج��ه  لأّن  وخفيفة، 
على معدة فارغة يقّلل ب�شكل كبري من م�شتوى 
الذاكرة  ي�شعف  كما  الرتكيز  وي�شعف  الأداء 
وعليه  امتحانه،  لتاأدية  الطالب  لدى  الرتاكمية 
فاإّن وجبة الإفطار تعّد اأهم وجبة غذائية لأنَّها 

اأن�سام ال�ساجلي

ا�ستعداداً لالمتحانات النهائية..

مع قرب موعد المتحانات يقع الطلبة بني �سندان �سغط 
اأهاليهم ومطرقة الرغبة يف النجاح واملعدل، مما يزيد 

من ال�سغط النف�سي والجتماعي عليهم، ويعداّ هذا الوقت 
من الفرتات احلرجة التي ل يعي�سها الطلبة فح�سب، بل 

ميتد اأثرها اإىل داخل البيوت، اإذ تعلن حالة الطوارئ 
وال�ستنفار، وجتتاح موجة من التوتر قلوبهم وقلوب 

اأوليائهم.
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اأغلق الهاتف ليفتح يل اأبواب ال�سعادة 
واالأمل وكل �سيء جيد اأفّكر فيه، اإذن 

�سحراء حياتي �ستتبدل اإىل ربيع 
دائم، واأحقق ما حلمُت به اأنا واأمي 

التي اهتمت بّي بعد وفاة والدي واأنا 
طفلة ر�سيعة، من يومها نذرت نف�سها 

لرعايتي فقط!!

امليزان 

امليزان 

يف

يف رجاء خ�سري

فوقها غيمة ممطرة  تبتل حينما متُرّ  قد  �شحراء احلياة 
ل�شنني  عط�شى  فرمالها  نهاية،  له  لي�ض  ارت��واءه��ا  ولكن 
جديد  من  لتعود  ي�شقيها  م��ْن  بانتظار  هي  وه��ا  م�شت، 
وتلّونت  اأزه���اره  واأينعت  موعدِه  عن  تاأخر  بربيع  تنب�ض 
ب�شنوات عمرها، وداعبها الأمل والتفاوؤل وابت�شمت للحياة 

ومّدت يدًا لت�شافح يدًا قابلتها يف �شحراء احلياة....
قد مي�شيان معًا..... وقد!!!

)انتظري  ب��اأذين:  هم�ض  الباب  وعند  التقرير  اإع��داد  اأجل 
مني ات�شاًل( وخرج ليرتكني بحرية لي�ض لها قرار، وفّكرُت 
يفّكر  هل  حقًا:  بي  اأُعجب  هل  ات�شالِه،  باحتمالت  طوياًل 

بالت�شلية: و...و..
وخالل  عنِك  �شيء  كل  )عرفُت  يل:  ليقول  لياًل  هاتفي  رّن 
ومن  حمرتمة  اإن�شانة  اأّن��ك  ت��اأك��دُت  الب�شيطة  الفرتة  ه��ذه 
احُلجب  واأزيحت  بيننا  طويل  نقا�ض  ودار  حميدة(،  عائلة 
اإذن  ف��ي��ه...  اأفكر  حينما  ت���راودين  كانت  التي  وامل��خ��اوف 
م�شاعره جتاهي هي نف�ض م�شاعري نحوه، واأكد يل اأّنه لول 
ان�شغالِه مبا يعانيه الوطن من هذا املر�ض اللعني ل�شتطعنا 
املتكّرر  �شفري  ولكّن  اأكر،  بع�شنا  على  ونتعّرف  نتقابل  اأن 
وكيفية  الإ���ش��اب��ات  �شري  على  ل��الط��الع  املحافظات  اإىل 

عالجها و�شفائها هو املانع الوحيد لعدم لقائك. 
�شيء  وكل  والأم��ل  ال�شعادة  اأب��واب  يل  ليفتح  الهاتف  اأغلق 
جيد اأفّكر فيه، اإذن �شحراء حياتي �شتتبدل اإىل ربيع دائم، 
واأحقق ما حلمُت به اأنا واأمي التي اهتمت بّي بعد وفاة والدي 

واأنا طفلة ر�شيعة، من يومها نذرت نف�شها لرعايتي فقط!!
املكتب  يف  للقائِه  ولهفة  كبري  ب�شوق  ات�شاله  انتظر  كنت 
كرة  من   )!( ب��  اهتمامي  مديري  لح��ظ  ي��اأِت،  مل  ولكنه 
اهتمامنا  قد عرف  وباأّنه  باملو�شوع  ففاحتني  عنه،  اأ�شئلتي 

... ببع�شنا؛ مل اأجبه بل �شمُتّ
يف اإحدى الأ�شبوحات الربيعية نادى علّي املدير، وقال و.)!( 
يريُد حمادثتك واجبتُه بلهفة وعربُت له عن خويف وقلقي بعد 
اأن خرج املدير من الغرفة، اأكد يل باأنه يف حمافظة بعيدة 
وقد يطول غيابه يف العودة، دعوُت له بالنجاة... وطلبت منه 
بذلك،  وعدين  عليه...  لالطمئنان  مبا�شرة  بي  يت�شل  اأن 
اهلل  يحميه  واأن  للجميع  بال�شفاء  واأدعو  الأخبار  اتابع  كنُت 

بقدر م�شاعدتِه للنا�ض للتخل�ض من هذا الوباء.
�شارت الأيام �شريعة ومعها بداأت ات�شالته تقل ثم انقطعت 
به على خالف  الت�شال  الأكيد، حاولت  ال�شبب  اأعرف  ول 
يجب...  مل  ولكّنه  فراغِه،  وقت  يت�شل  هو  بيننا،  التفاق 
حاولت... وحاولت دون جدوى، متلكني الياأ�ض، قد مر�ض، 
قد التقى بحبيبة قدمية، قد فّكر بّي ومل يجدين منا�شبة له.
دخلُت  يوم  يف  حّلها!!  دون  علّي  �شيطرت  الأفكار  وع�شرات 

اإىل املدير وطلبُت منه اإجازة ق�شرية وب�شرود قال يل: هل 
�شتذهبني لروؤيته؟!

َمْن... تراجع قلياًل واأمطرتُه باأ�شئلة انتظرت جوابها بخوف 
وقلق وتاأكدت باأّنني ل اأعرف عن حالته �شيئًا، وتو�شلُت به اأن 
يحّدثني عنه ب�شراحة، فقال: لقد اأُخ�شع لفحو�شات )وباء 
كورونا( خ�شية عليه وحينما يتاأكدون من �شالمتِه �شيخرج، 
ل تقلقي، و�شاألته عن امل�شت�شفى التي يرقد فيها فلم يجب، 

وخرج من الدائرة م�شرعًا...
ام��راأة  �شاعد  لقد  عنه،  اأك��ر  تفا�شيل  عرفُت  وبطريقتي 
م�شّنة م�شابة بفريو�ض كورونا، كان هو �شمن الفريق الطبي 
الذي �شاعدها، وقد �ُشفيت امل�شّنة لأّنه جمرد ا�شتباه، ولكن 
جميع مْن قام بعالجها خ�شع للفحو�شات ومن بينهم )!( 
بل ومرفو�ض  اأّنه ممنوع  اأعرف م�شّبقًا  واأنا  زيارته  وقّررُت 
هذا الأمر.. ولكنني ذهبُت دون علم اأي �شخ�ض، حتى اأمي 
قدُت  ر�شمي،  بواجب  باأنني  اأبلغتها  اأن  بعد  تعرف  تكن  مل 
اأفكاري  فيه،  يرقد  ال��ذي  امل�شفى  نحو  واجتهت  �شيارتي 
ال�شوداء هجمت علّي واأنا اأقود ال�شيارة ول اأعرف متى اأتيُت 
اإىل امل�شت�شفى ومن اأبلغ اأمي... وماذا حّل به، وماذا �شيفكر 

بّي و...و...
لقد اأ�شبت بك�شر ب�شاقي ول ا�شتطيع ال�شوؤال عنه اأو الذهاب 
�شمعُت  لقد  لنا:  وق��ال��ت  ال��ب��اب  اأم��ي  فتحت  وهنا   ، اليه 
احلديث بينكما... ثم اأدارت وجهها نحو ابنتها... ملاذا مل 
اأقف  اأنني  تعتقدين  وهل  ابنتي...  يا  هذا  بكل  ت�شاريحني 

بوجه �شعادتك....
لقاء  ل  اليوم  ه��ذا  اإىل  ولكن  ينجيكما  اأن  اهلل  من  اأدع��و 

بينكما!! 
قالت بهم�ض خوفًا من اأمها: اأطلبي من اأمي اأن تغادر الغرفة 

قلياًل كي اأق�َض لِك حكايتي التي اأرقدتني هنا....
عملُت  اجلامعة  من  تخرجي  بعد  فقالت:  اأرادْت  ما  لها  مّت 
ولأخال�شي  ال�شحة،  ل���وزارة  التابعة  ال��دوائ��ر  اإح���دى  يف 
بعملي و�شريتي اجليدة ترقيُت ب�شرعة يف ال�شلم الوظيفي، 
العام  املدير  جعل  مما  دائرتي  و�شط  معروفة  اأ�شبحُت  بل 
من  الكثريات  اأمنية  ه��ذه  وكانت  مبكتبه،  للعمل  يطلبني 
رفيقات العمل، وانتقلت اإىل هناك وعملُت بجٍد واأخال�ض، 
الدوام  اأوقات  بعد  �شاعات  وبقائي  العمل  كانت مهارتي يف 
الر�شمي مو�شع تقدير لدى املدير العام، ح�شلُت على كتب 

الزمالء  بع�ض  عند  اأث���ارت  وه��ذه  ومكافاآت  عديدة  �شكر 
الأحظ ذلك  الزميالت كذلك، كنت  الغرية واحل�شد وعند 
يوم جاء  بذلك، يف  اأبايل  ل  يقولونه عني، كنت  ما  واأ�شمع 
موعد  فله  با�شمه  اأخ��ربه  اأن  مني  وطلب  املدير  اإىل  �شيف 
معه، واأخربت املدير باأن و.)!( قد ح�شر، هّب املديُر واقفًا 
وطلب اإدخاله فورًا، واغلقُت الباب وقد مكث عنده �شاعات 
تخرتقني  كانت  نظراته  علّي،  و�شّلم  خرج  بعدها  طويلة، 
ب�����ش��ك��ل لف���ت ل��ل��ن��ظ��ر: بعد 
ذهابِه فّكرُت فيه... ترى َمْن 
اجلميل:  ال�شاب  ه��ذا  يكون 
ال��ت��اأخ��ري عند  ه��ذا  ك��ُل  ومِلَ 
املدير.... وانتبهُت على نداء 
املدير دخلُت عليه لأ�شمع ما 

يريد...قال و..)!(.
يق�شد هذا ال�شيف �شياأتي بني فرتة واأخرى فهو ميثل )!( 

ومن حّقِه الطالع على ملفات معّينة قد يطلبها منِك:
ل اأعرف ملاذا �شعرُت ب�شعادة وقتها: ومن يومها مل يفارقني 
طيفه اجلميل... مّرت الأيام ومل يعد، حاولُت مرارًا ال�شوؤال 

عنه من املدير، واأتردد خ�شية من ردِه واأ�شكت....
وحينما فقدُت الأمل مبجيئه مّرة ثانية، تعّللُت بامللفات التي 
اأ�شار اليها املدير وقلت: )اأ�شتاذ هل اأحفظ امللفات التي اأراد 
و.)!( روؤيتها اأم ل( اأجابني باخت�شار: اتركيها مبكانها، قد 
النوع  بهذا  خمت�ض  فهو  اللعني،  الوباء  بهذا  م�شغوًل  يكون 

من الفايرو�شات.
اإذن ان�شغالِه منعه من العودة مّرة اأخرى، مل يطل انتظاري 
بعدها، فقد اأتى مّرة ثانية، ومن ح�شن حظي اأّن املدير مل 
يكن موجودًا، لذا فقد قمُت بتوفري ما يحتاجه من ملفات، 
بعد  وحتى  طويلة  ل�شاعات  معًا  وعملنا  م�شاعدتي  وطلب 
وعملنا  مل�شاعدته  اأنا  اأبقى  اأن   )!( فقد طلب  املدير،  عودة 
اأح�ُض  كنُت  واأخ���رى  اآون��ة  بني  امللفات،  على  الثالثة  نحن 
اليه  نظري  ورفعت  وت�شّجعت  �شوبي  ينظر  اأو  يراقبني  اأّنه 
التي  الأوراق  اإىل  لأجده �شاردًا بوجهي، هربُت من نظراته 
�شكر  اأرادُه،  ما  كل  اأنهينا  العمل  بعد فرتة من  يدي...  بني 
من  بذلتها  التي  اجلهود  لكل  خا�ض  ب�شكل  و�شكرين  املدير 

زم������ن يف  احل�����������ب 
ك������������������ورون������������������ا
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خ�سري احلمريي

قد تكون تباعديا بالفطرة، اأو مطيعا لتعليمات خلية الأزمة وتوجيهات 
ال�شيد تيدرو�ض غيربي�شو�ض مدير منظمة ال�شحة العاملية الذي )بط( 
الأق��رتاب  بعدم  ق��رارك  اإتخذت  وق��د  دارك  من  تخرْج  ترامب،  كبد 
�شباك مراجعة  ر�شيف مزدحم،  �شوق مزدحم،  ب�شري،  تكتل  اأي  من 
مزدحم، منفذ توزيع رواتب مزدحم، فرن، خمبز، كيا، كو�شرت، حتى 
اأف��راد  و�شحة  �شحتك  لأن  كيلومرتات،  ع�شر  للم�شي  اإ�شطررت  لو 

اأ�شرتك هي الأهم .. وتبا للمجامالت!

ال ان هذا وحده ليكفي، نيتك، حذرك، اإلتزامك وحده ليكفي.. فقد 
ي�شادفك �شخ�شا من النوع )التحا�شكي( امللحاح يف�شد عليك يومك 
بلم�شة اأو عط�شة ورمبا �شحكة يتطاير )�شررها( الفايرو�شي لع�شرات 

الأمتار. 
ولذلك عليك التقيد بهذه الن�شائح التباعدية املعجونة بالكاريكاتري، 
فخ  م��ن  الأف����الت  يف  جن��ح��ت  عملية  لتجربة  خ��ال���ش��ة  مت��ث��ل  وال��ت��ي 

)التحا�شك( و)التطاخخ(، يف هذا الظرف الكوروين املريب! 



د. علي ال�ساله    �ساعر بابلي

يف املنتهى

ورمّبا  التقم�ض  والقدرة على  التمثيل  بفن  املعرفة  لعل 
اإذ  كبري،  فنان  خللق  وحدها  تكفي  ل  الكبرية  املوهبة 
ينبغي اأْن يكون الفنان قارئًا جيدًا يف خمتلف جمالت 

الثقافة العامة والتاريخ املعا�شر على الأقل.
وهذا �شيجّنب الفنان مزالق كبرية، اأّولها جتنُّب اإهانة 
ال�شعوب اأو الإ�شاءة اإىل ق�شاياها و�شهدائها ناهيك عن 
الظهور مبظهر ال�شطحي واجلاهل يف مناق�شة الق�شايا 

العامة والإ�شكالية اأحيانا.
فالق�شية الفل�شطينية وعدالتها مثال ت�شّكل خطًا اأحمر 
اأ�شقطت كثريا من الفنانني  لدى ال�شعوب العربية وقد 
والأدباء ممن زاروا فل�شطني املحتلة، اأو �شّرحوا خارج 

ال�شياق العربي لق�شيته املركزية.
بعينها  اأمام �شعوب عربية  وكذلك �شقط فنانون عرب 
لأّنهم �شّرحوا مبا ي�شيء لتلك ال�شعوب اأو يبنّي انحياز 
ذلك الفنان لدكتاتوريات دّمرت العباد والبالد واآخرها 
اأثار  كان ت�شريح املمثل امل�شري حممد رم�شان الذي 
غ�شب العراقيني والكويتيني مبدحه ال�شمني للدكتاتور 
تك�شي  �شائق  بتعليق  �شبيها  تعليقه  كان  حيث  �شدام، 
يقّلك من ميدان طلعت حرب ملعر�ض الكتاب بالقاهرة 

ويحّدثك عن الدكتاتور الكرمي مع غري العراقيني.
للحكم  توؤهله  ل  املتوا�شعة  ثقافته  اإّن  اإذ  معذور  وهو 
بذلك  يقوم  اأّن  لكن  ال�شعوب،  وق�شايا  الأو���ش��اع  على 
على  جتنبه  ينبغي  كان  غريب  اأم��ر  فهو  م�شهور  ممثل 
الأقل احرتاما مل�شاعر ال�شعوب العظيمة التي عانت من 

الطغاة والغزاة.
�شرورة  الآن  اأدرك  قد  رم�شان  حممد  يكون  اأن  اآم��ل 

الثقافة و�شرورة احرتام الآخر.

النجومية وثقافة الفنان 
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