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 يو�جه �لعر�ق �لذي يعد تا�سع 
�أغنى دولة يف �لعامل من حيث 
�لرثو�ت �لطبيعية �أزمة مالية 

بالغة �لتعقيد، بعد �نخفا�ض 
�أ�سعار �لنفط وجائحة كورونا، 

ومع �أنَّ �الأزمة موؤقتة بح�سب 
�قت�ساديني �ال �أّنها و�سعت 

�حلكومة يف نفق ي�سعب �خلروج 
منه، من دون عمليات جر�حية 

�سيا�سية و�قت�سادية، حيث 
�خليار�ت �ملحدودة وتفر�ض 

عليها مو�جهة �لف�ساد �أو �ل�سارع 
�لغا�سب من �أد�ء �حلكومات 

�لعر�قية �ملتعاقبة وعجزها عن 
و�سع حّد للنهب �مل�ستمر ملو�رد 

�لبالد و�سوء �الإد�رة.

 الأزمة املالية..
 �ضبُبها الفا�ضدون

و�ضحيُتها املواطنون
اياد عطية اخلالدي

ت�ضوير:�ضباح المارة

و�ضعت اجلميع يف مواجهة
حمنة جديدة

علي  ماليتها  وزي��ر  ل�سان  على  احلكومة  تقول 
اأعمالها  لت�سريف  ال��ب��اد  حاجة  اإّن  ع���اوي، 
�سبعة  نحو  تبلغ  الت�سغيلية  املتطلبات  وتلبية 
تعد  مل  بينما  دينار،  الرتليون  ون�سف  ترليونات 
اإيرادات النفط التي تعتمد عليها احلكومة بن�سبة 

90 باملئة كافية لتوفري ن�سف املبلغ.
 و�سع �سّيئ

ماجدة  العراقي  ال��رمل��ان  يف  النائبة   وو�سفت 
التميمي الو�سع املايل العراقي باأّنه �سّيئ وعّدته 
نتاج �سيا�سات احلكومات ما بعد 2003، وقدرت 
دوالر  مليار  بحدود 70  الدولة  موازنة  العجز يف 
الباد  بقدرة  اأملها  عن  اأعربت  لكّنها  �سنويًا، 
على جتاوز االأزمة اذا اتخذت قرارات "م�سوؤولة 

ومبدعة".
اإع��ام  لو�سائل  اأحاديثها  يف  التميمي   و�سّددت 
م�سغرة  بلجنة  التفكري  اأه��م��ي��ة  على  ع��راق��ي��ة 
اإيجاد  بهدف  والرملان  احلكومة  فيها  ت�سارك 
ا�سرتاتيجية تعمل مب�سارين عاجل وطويل االأمد.

يف  النظر  اإع��ادة  �سرورة  عن  النائبة   وحتّدثت 
الدولة،  موازنة  اأرهقت  التي  القوانني  من  جملة 
اإىل  داعية  ال��روات��ب،  د  تعدُّ وق��ف  ���س��رورة  واإىل 

�سيا�سة تغليب العقل على العاطفة.
حيدر  االأ�سبق  ال���وزراء  رئي�س  اأّن  اإىل   واأ�سارت 
ال��ع��ب��ادي ات��خ��ذ جملة م��ن ال���ق���رارات اجل��ي��دة 
مل  لكّنه  وامل��زدوج��ة،  العالية  املرتبات  ملعاجلة 
جرى  م��ا  ���س��رع��ان  ول��ه��ذا  ق��وان��ني  اإىل  يحولها 

جتاوزها بعد خروجه من ال�سلطة.
التعيينات  �سيا�سة  التميمي  النائبة   وانتقدت 
لي�ست  احلكومة  اأّن  ع��ن  وك�سفت  الع�سوائية، 
اأثناء  اأعداد املتقاعدين  لديها بيانات كافية عن 
�ستني  اأعمارهم  تبلع  من  اإحالة  ق��رار  اتخاذها 
عامًا اإىل التقاعد، ما خلق اأزمة مالية واجتماعية 

ال بّد من معاجلتها.
 �إر�دة وقناعات

 يقول اخلبري االقت�سادي خالد الع�سا�س: يف مثل 
هذه االأزمات فاإّن احلكومات العراقية اعتادت اأن 
تفّكر باحللول التقليدية، كا�ستقطاعات الرواتب 
اأو االقرتا�س اخلارجي، ويف اأكرث احلاالت فر�س 
�سرائب جديدة لكّن هذه ال�سرائب لن يعود حتى 

وا�سحة  وامل�سكلة  الدولة،  ميزانية  اإىل  ن�سفها 
وهي  �سيا�سية،  وقناعة  اإرادة  تتطلب  ومواجهتها 
لعمدت  واال  ال��ظ��روف  ه��ذه  يف  متوفرة  لي�ست 
احلكومة اإىل ا�ستعادة اأموالها وهي اأموال كبرية 

ت�سّكل وحدها موازنات دول.
تعومي  اإىل  الدولة  ذه��اب  من  الع�سا�س   ويحذر 
الثقة  وي��زع��زع  خطري  اأم���ر  ذل��ك  الأّن  ال��دي��ن��ار 
احلياة  متطلبات  يف  ويوؤثر  العراقي  باالقت�ساد 
االأ�سا�سية للفقراء وحمدودي الدخل ب�سكل بالغ.

 لكّن الع�سا�س يعتقد اأن اأ�سعار النفط �ستتح�سن 
ومو�سوع حت�سنها يرتبط مبوقف الدول جمتمعة 
م��ن ال��ت��ع��ام��ل م��ع ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ال��ت��ي األ��ق��ت 
بتاأثريها على كل االقت�ساد العاملي، لكّن امل�سكلة 
اأّن احلكومات العراقية ال ت�سعر بخطورة الف�ساد 
املطبات  يف  اال  التخطيط  وغياب  االإدارة  و�سوء 
بالغة  ب�سعوبات  تتجاوزها  وعندما  اخلطرية، 

تعود اإىل االأ�ساليب وال�سيا�سات ال�سابقة ذاتها.
  ق�س�ض �أغرب من �خليال

باأن  احلكومة  واملتقاعدون  املوظفون   ويطالب 
فلي�س  برواتبهم،  امل�سا�س  بعدم  بتعهداتها  تلتزم 
ذنبهم اأن يتحّملوا هذا الو�سع الذي و�سلت اإليه 
الباد ب�سبب تف�سي الف�ساد و�سوء االدارة والنهب 

املنظم الأموال الدولة.
اخليال  من  اأغ��رب  ق�س�سًا  املواطنون   وت��داول 
الدولة  اأم��وال  على  ج��رت  ونهب  ف�ساد  لعمليات 

لعل اآخرها ق�سة احلنطة التي اأكلتها الطيور يف 
النجف، وما ك�سف على  �سايلوات حمافظة  اأحد 
م�سامع الرملانيني عن �سيافة الوزراء التي تكّلف 
وتاأثيث  �سهريا،  الدنانري  من  املايني  ع�سرات 
مكاتب امل�سوؤولني بحيث بلغ تاأثيث اأحدها نحو 23 
مليار دينار، وت�سمن املوازنات ترليونات الدنانري 
مل�ساريع ال وجود لها وال اأثر �سوى �سور حلفل ق�س 
هو  االأموال" هذا  تلك  ذهبت  "فاأين  اأ�سرطتها، 
ال�سوؤال الذي ال يكّف النا�س عن مطالبة احلكومة 

باالإجابة عنه".
من  ّكنها  تمُ للحكومة  ب��دائ��ل  امل��واط��ن��ون   وق���ّدم 
املنهوبة،  ال��دول��ة  اإي����رادات  م��ن  ج��زء  ا�ستعادة 
جيوب  اإىل  رقيب  دون  الباد  اأم��وال  تت�سّرب  اإذ 

الفا�سدين.
 �الأمو�ل �ملنهوبة

ر�سالة  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  رواد   وتداول 
الكاظمي  م�سطفى  ال��وزراء  رئي�س  اإىل  موّجهة 
قائمة  فيها  عر�س  م�سريف  م�سوؤول  اإىل  ن�سبت 
اإىل  تذهب  التي  ال�سائعة  الدولة  مل��وارد  طويلة 
كفيل  با�سرتدادها  والتفكري  الفا�سدين  جيوب 

مبعاجلة االأزمة املالية واإنعا�س االقت�ساد.
 وقال امل�سريف  خماطبًا رئي�س الوزراء م�سطفى 
وكّنا  م�ساعدتكم  اآثرنا  ك�سعب  نحن  الكاظمي: 
للفا�سدين باملر�ساد لك�سف مواطن الف�ساد وهدر 

املال العام".
"بدال من اال�ستدانة والبحث عن حلول  واأ�ساف 
م�سكلة  حلل  مدرو�سة  وغري  وم�ستعجلة  مرتبكة 
ميكن  ال��ع��راق  يف  واملالية  االقت�سادية  االأزم���ة 
للحكومات  املالية  ال�سيا�سات  م�سار  ت�سحيح 
الوطن  مب��ق��درات  م�سوؤوليها  وتاعب  ال�سابقة 
العاقة  ت�سحيح  م��ن  ب���دءًا  ال��دول��ة،  وع��ائ��دات 
املالية مع اإقليم كرد�ستان وانتهاًء باإنهاء �سيطرة 

االأحزاب على املوارد املالية"..
العراقية  النفط  وزارة  "اأن  اإىل  امل�سوؤول  ولفت    
يوميا،  خام  نفط  برميل  مبليون  امل�سايف  ��زّود  تمُ
وهذا النفط يمُكّرر داخل امل�سايف، ويمُحّول برميل 
النفط اإىل م�ستقات نفطية تبلغ اإيراداتها ترليونًا 
والكاز  البنزين  من  �سنويا  دينار  مليار  ومئتي 

فقط، فاأين يذهب هذا املبلغ املهول املخفي؟
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 وت�������س���اءل اال����س���ت���اذ يف ج��ام��ع��ة 
كيف  امل��ر���س��وم��ي  نبيل  ال��ب�����س��رة 
القوانني  تخالف  اأن  للدولة  ميكن 

التي �سّرعتها؟
ال�سريبي  اال�ستقطاع  اإّن   وق���ال 
لرواتب املتقاعدين خمالف تاما 
 ١١3 رقم  الدخل  �سريبة  لقانون 
عام  يف  وتعدياته   ١9٨2 ل�سنة 
الفقرة  7 يف  امل��ادة  اإّن  اإذ   ،200٤
٦ م��ن ال��ف�����س��ل ال���راب���ع اخل��ا���س 
اإع��ف��اء  ع��ل��ى  تن�س  ب��االع��ف��اءات 
املتقاعدين من �سريبة  مدخوالت 
ال���دخ���ل ال��ت��ي ت�����س��م��ل ال���روات���ب 
التقاعدية  وامل��ك��اف��اأة  التقاعدية 
وروات��ب  نهاية اخل��دم��ة  وم��ك��اف��اأة 

االجازات االعتيادية. 
ع��دد  اأّن  امل��ر���س��وم��ي   واأو�����س����ح 
ي�ستلمون  ال���ذي���ن  امل��ت��ق��اع��دي��ن 
اأق���ل م��ن 500 ال���ف دي��ن��ار وغ��ري 
امل�����س��م��ول��ني ب��اال���س��ت��ق��ط��اع��ات 

األ��ف  وثمانني  و�ستة  مليونًا  بلغ  ق��د  ال�سريبية 
متقاعد الذي ذكره مدير عام هيئة التقاعد وهو 
رقم �سحيح ودقيق ولكّنه رقم م�سلل وخمادع وال 
يعطي �سورة وا�سحة عن املجزرة احلكومية غري 
الكلي  العدد  الأّن  املتقاعدين  لرواتب  القانونية 
للمتقاعدين يبلغ ٤،٦١0 متقاعد لغاية عام 20١7 
واإذا ما اأ�سفنا اليهم املتقاعدين يف عامي 20١٨و 
األف   2٦0 من  اأك��رث  اإحالة  بعد  �سيما  وال   20١9
عقب   20١9 عام  نهاية  يف  التقاعد  اإىل  موظف 
التقاعد  على  واح��دة  دفعة  مواليد  اأربعة  اإحالة 
متقاعد  مايني   5 على  يزيد  الكلي  العدد  ف��اإّن 
عدا اإقليم كرد�ستان وهذا يعني اأّن نحو ٤ مايني 
متقاعد قد �سملوا باال�ستقطاعات ال�سريبية وهم 
ي�سّكلون ن�سبة ٨0% من العدد الكلي للمتقاعدين 
اأّن ن�سبة غري امل�سمولني باال�ستقطاعات  يف حني 

ت�سل اإىل %20.
 نق�ض بالتمويل

ف�سلت  املالية  الرقابة  ديوان  يف  م�سوؤولة   وتقول 
التقاعد  �سندوق  اإي��رادات  اإّن  ا�سمها  ذكر  عدم 

وه��ذه  املالية  ووزارة  املوظفني  م��ن  ت�ستح�سل 
تعظيمها،  وبالتايل  ا�ستثمارها  يجري  ال  االموال 
تعد  مل  ف��اإّن��ه��ا  املتقاعدين،  اأع���داد  ت��زاي��د  وم��ع 
يف  االآخ���ر  وال�سبب  امل��ت��ق��اع��دي��ن،  روات���ب  ت�سّد 
املتقاعدين  روات��ب  ت�سديد  عن  ال�سندوق  عجز 
راتب  من   )%١0( البالغة  التقاعد  ن�سبة  اأّن  هو 
قد  ال��ت��ي  املالية  وزارة  م��ن   )%١5( و  امل��وظ��ف 
على  تفر�س  ال�سندوق  اإىل  ت�سديدها  يف  تتاأخر 
الراتب اال�سمي للموظف ولي�س الراتب االإجمايل 
ال  لل�سندوق  امل�ستح�سلة  االأم��وال  فاإّن  وبالتايل 

تغطي حجم الرواتب التقاعدية.
اإىل  الدولة  اأ�سافتها  التي  الهائلة  االأع��داد   ومع 
باأموال  االهتمام  ال�سروري  من  بات  املتقاعدين 
ال�سندوق وو�سع نظام خا�س ال�ستثمارها لتحقيق 
اأحد  وتكون  املتقاعدين  احتياجات  تغطي  موارد 
اأن تقرت�س  للحكومة ميكن  املايل  الدعم  اأعمدة 
منها دون التاأثري على ا�ستحقاق امل�ستفيدين )ما 
اال�ستثمار(  فوائ�س  من  طوارئ  احتياطي  ي�سبه 
احلكومات  فيها  منعت  التي  ال��دول  بباقي  اأ�سوة 

وفوتت  اخلارجي  االق��رتا���س  عن 
فر�س التدخل والهيمنة اخلارجية 

على املقتن�سني واملت�سيدين. 
النائب  اأع���رب  ذل��ك  غ�سون   يف 
ال��ن��واب  جم��ل�����س  ل��رئ��ي�����س  االأول 
ال���ع���راق���ي، ح�����س��ن ال��ك��ع��ب��ي عن 
رف�سه ال�ستقطاع رواتب املوظفني 
واملتقاعدين،  وقال الكعبي يف بيان 
احلكومة  "حماولة  يرف�س  اإّن���ه 
امل�������س���ا����س ب����روات����ب امل��وظ��ف��ني 
واملتقاعدين  والع�سكريني  املدنيني 
وال�سهداء وال�سجناء ال�سيا�سيني".
 لكّن اخلبري يف ال�سوؤون القانونية، 
طارق حرب عّد قرار الرف�س من 
ال��ت��زام��ات  اأي  ي��رت��ب  ال��رمل��ان ال 
الرملان  على  وكان  احلكومة  على 
با�ستثناء  يتعّلق  ق��ان��ون  ت�سريع 
ولي�س  وامل��وظ��ف��ني،  امل��ت��ق��اع��دي��ن 
اأو  د�ستورية  قيمة  ال  قرار  اإ�سدار 

قانونية له.
االأوىل مبجل�س  ك��ان  ل��ه:  اإي�����س��اح   واأ���س��اف، يف 
ويمُقراأ  فقط  كلمتني  يت�سمن  قانون  كتابة  النواب 
اإج���راءات  الإي��ق��اف  قانون  كمقرتح  اأوىل  ق��راءة 
احل��ك��وم��ة يف ا���س��ت��ق��ط��اع روات����ب امل��ت��ق��اع��دي��ن 
حول  اليوم  النواب  جمل�س  قرار  الأّن  واملوظفني، 
ق��رار  الأّن���ه  ل��ه،  قيمة  ال  ال�سريبي  اال�ستقطاع 

ت�سريعي.
ملقرتح  ق��راءت��ه  املطلوب  ه��و  ه��ذا  ح��رب:   وتابع 
وبعد  اأخ��رى  ق��راءة  يومني  وبعد  اليوم،  القانون 
اأربعة اأيام ت�سويت، فالعملية ال ت�ستغرق اأ�سبوعًا 
املو�سوع  ينهي  قانون  ي�سدر  بعدها  ثم  واح��دًا، 
د�ستورية  قيمة  ال  الرملان  اأ�سدره  ق��رارًا  ولي�س 
او قانونية له واإن كانت له قيمة اعتبارية، وكان 

عليهم ال�سروع بت�سريع القانون التايل:
رات���ب  ال���دخ���ل  ���س��ري��ب��ة  م���ن  ي�����س��ت��ث��ن��ى   اأواًل: 

وخم�س�سات املوظف واملتقاعد
 ثانيًا: ينفذ هذا القانون من تاريخ �سدوره. 

 ��ستغالل �سيا�سي
الكاظمي  ال��وزراء م�سطفى  رئي�س جمل�س   وقال 

العامة  الهيئة  اإي����رادات  تذهب  اأي��ن   وت�ساءلت 
الهاتف  و�سبكات  االت�ساالت  وهيئة  لل�سرائب 
احلدودية  واملنافذ  االن��رتن��ت  و�سبكات  النقال 
والكمارك واإيرادات املطارات واخلطوط اجلوية 

العراقية؟
 واأي���ن اإي����رادات اأم��ان��ة ب��غ��داد، وامل���رور ووزارة 
يف  والبلديات  واملجاري،  املاء  ودائ��رة  الكهرباء 
عقارات  واأم���وال  ال��زراع��ة  ووزارة  املحافظات 
الدولة وبواخر نقل النفط؟ وعن االأموال املهدورة 
ل�سراء مواد البطاقة التموينية يف وزارة التجارة 
اللذين  وال�سيعي  ال�سني  الوقفني  نفقات  وع��ن 
لديهما اإيرادات تغنيهما عن اأي اأموال حكومية؟

اإّن هذه االإي��رادات لو    وقالت فكتوريا جرجي�س: 
لكان  ال��دول��ة  خلزينة  �سحيحة  ب�سورة  و�سلت 

النفط موردًا ثانويًا لل�سعب العراقي.
ف�سلت  املالية  الرقابة  ديوان  يف  م�سوؤولة   وتقول 
رقابته  ميار�س  ال��دي��وان  اإنَّ  ا�سمها:  ذك��ر  ع��دم 
وفقًا  العامة  االإدارات  واأداء  ال��ع��ام  امل��ال  على 
لقانونه النافذ رقم )3١( ل�سنة 20١١ )املعدل( 
الت�سريعية  بال�سلطة  ترتبط  م�ستقلة  جهة  وهو 
عنها  احلديث  يجري  التي  االم��ور  كل  و�سّخ�س 
ب�ساأن موارد الدولة واأكرث من ذلك، وجميع نقاط 

الرقابية  التقارير  يف  م�سّخ�سة  وال�سعف  اخللل 
اال�ستجابة  ينق�سها  ما  ولكن  عنه،  ال�سادرة 
والتنفيذية  الت�سريعية  ال�سلطتني  من  الفعالة 
باتخاذ االإجراءات الازمة يف معاجلتها و�سمان 
الرقابة  عملية  اإّن  اإذ  م�ستقبًا،  تكرارها  عدم 

بدون متابعة لنتائجها والت�سحيح تفقد قيمتها.
   حمنة

للف�ساد  ح���ّد  و���س��ع  احل��ك��وم��ة  حت����اول   وبينما 
غري  ال��ع��راق  وارادت  يلتهم  ال���ذي  امل�ست�سري 
اإىل  تلجاأ  فاإّنها  �ستحدده"  وق��ت  "يف  النفطية 
خف�س رواتب املوظفني كلما وجدت نف�سها اأمام 

�سائقة مالية.
احلكومة  ات��خ��ذت  ال��ت��ظ��اه��رات  �سغط   فتحت 
اأّنها  تتوهم  كانت  ال�سيئة  القرارات  من  �سل�سلة 
�ستوقف غ�سب ال�سارع الذي �ساق ذرعًا بالف�ساد 
والف�سل ال�سيا�سي، وقد دفعت بقانون تقاعد عام 
العام  نهاية  ال��رمل��ان  عليه  �سّوت  للجدل  مثري 
الفائت، اإذ اأحال القانون من تبلغ اأعمارهم �ستني 
ربع  توفري  بهدف  الق�سري،  التقاعد  اإىل  عاما 
مليون فر�سة عمل لل�سباب، لكن الذي حدث اأّن 
وتركت  اخلرات  من  موؤ�س�ساتها  اأفرغت  الدولة 
اخلدمة  يف  اأع��م��اره��م  اأف��ن��وا  مم��ن  املتقاعدين 

ال��ق��رار  تنفيذ  فمنذ  ال���ظ���روف،  �سغط  حت��ت 
توقفت رواتب املحالني اإىل التقاعد وغالبيتهم مل 
ي�ستلموا اأي راتب منذ �ستة اأ�سهر، واأقّر الرملان 
املثري  القانون  ه��ذا  ترير  يف  بخطئه  العراقي 
للجدل الذي اأحلق ظلمًا ب�سريحة من العراقيني 

ي�ستحقون التقدير والتكرمي من الدولة.
التقاعد  اإىل  موؤخرًا  املحالني  اأو�ساع  دفعت   وقد 
رئا�سة الرملان اإىل البحث عن حلول ملعاجلتها، 
فاأعلن نائب رئي�س الرملان ح�سن الكعبي يف بيان 
اإيجاد  على  الوطنية  التقاعد  هيئة  مع  االتفاق 
لهم،  �سهرية  مالية  منحة  ل�سرف  عاجلة  اآلية 
بدءًا  للم�ستحقني  نهاية اخلدمة  مكافاأة  و�سرف 
اأو  من ال�سهر املقبل حلني تعديل قانون التقاعد 
م�ستحقاتهم  كامل  و�سرف  معاماتهم  اإجن��از 
اتمُفق على االإ�سراع باإتام معامات  املالية، كما 
االإحالة على التقاعد الأع�ساء جمال�س املحافظات 

واالق�سية وفقًا للقوانني النافذة. 
جتمعات  مع  العراقيني  النواب  من  ع��دد   وعمل 
على  تعديات  اإج���راء  على  املتقاعدون  نّظمها 
قانون التقاعد قبل ان يمُفاجاأوا باأن احلكومة التي 
اأكدت اأّن رواتب املوظفني واملتقاعدين خٌط اأحمر 
اأولئك  فيهم  رواتبهم مبا  من  ن�سبة  اقتطعت  قد 

الذين يتقا�سون مرتبات تقاعدية متوا�سعة.
موعدها،  عن  تاأخرت  املتقاعدين  رواتب   وكانت 
بينهم  من  عراقيون  م�سوؤولون  يك�سف  اأن  قبل 
احلكومة  جل��وء  التميمي  عن  م��اج��دة  النائبة 
عام  منذ  التقاعد  �سندوق  من  االق��رتا���س  اإىل 
�سد  واحل����رب  امل��ال��ي��ة  االأزم�����ة  واأث���ن���اء   20١٤
اأخرى  مرة  احلكومة  وع��ادت  "داع�س"،  تنظيم 
لتمويل  املتقاعدين  ���س��ن��دوق  م��ن  ل��اق��رتا���س 
لهيئة  ات��ه��ام��ات  ووّج��ه��ت  الت�سغيلية،  نفقاتها 
اإذ  املتقاعدين،  باأموال  الت�سرف  ب�سوء  التقاعد 
وينّمي  يعزز  ال��ذي  بال�سكل  االأم��وال  ت�ستثمر  مل 

اأموال ال�سندوق.
 جدل قانوين

اأم��وال  على  �سريبة  بفر�س  احلكومة  ق��رار   لكنَّ 
ب�ساأن  وا�سعًا  قانونيًا  ج��داًل  اأ�سعل  املتقاعدين 
قانونية القرار ال �سيما اأّن اأموال �سندوق التقاعد 

لي�ست حتت �سلطة احلكومة.

السنة الخامسة عشرة العدد )361( 18 حزيران 2020 alshabaka aliraqya#خ���ل���ي���ك_ب���ال���ب���ي���ت

alshabaka
aliraqya

9 م��ل��ف ال��ع��دد8



تقليل  ولي�س  ب��داأت  اال���س��اح  "عملية  اإّن  ل��واع: 
الرواتب"، مبينًا اأن "بع�س الكتل حتاول ا�ستغال 

اال�ساح الأغرا�س �سيا�سية".
 اأ�سار الكاظمي اإىل "عدم وجود تخفي�س للرواتب 
امليزانية"،  اأولويات  ترتيب  اإع��ادة  عملية  واإمن��ا 

موؤكدًا اأّنه مل يتم امل�سا�س براتب اأي �سهيد.
 وتابع الكاظمي اأّن مليونًا و٨00 متقاعد مل ت�س 
يف  ا�ستقطاع  يوجد  ال  اأّن��ه  اإىل  الفتًا  رواتبهم، 
�سريبة  دينار  الف   90 واإمنا  املتقاعدين  رواتب 
فر�ست على من يتقا�سى راتبًا تقاعديًا مبقدار 

مليون ون�سف املليون دينار.
 وكان الكاظمي قد اأكد مرارًا اأّن "احلكومة ورثت 
نتيجة  خاوية،  ميزانية  وا�ستلمت  ثقيلة،  تركة 
النفط،  على  الكلي  واالعتماد  التخطيط  �سوء 
اأن فر�س النجاح متوفرة لبناء دولة  و�سّدد على 

املواطنة".
  �لهاج�ض �الأّول

االأول  الهاج�س  يظل  املوّحد  التقاعد  قانون   لكّن 
املتقاعد  ويقول  املتقاعدين  اإىل  بالن�سبة  واالأكر 
عدنان اجلابري الذي ين�سط مع اآخرين لتعديل 
يتوا�سلون مع جمموعة من  "اإنهم  القانون:  هذا 
معاجلة  اإىل  التو�سل  يف  جنحوا  وق��د  ال��ن��واب، 
ل��ل��ف��ق��رات ال��ت��ي اأحل��ق��ت ح��ي��ف��ًا واأذى  وح��ل��ول 

باملتقاعدين".
 واطلعت "ال�سبكة العراقية" على ن�س التعديات 
تعالج  التي  اجل��دي��د  القانون  ملقرتح  اجل��دي��دة 

نهاية  الرملان  اأق��ره  ال��ذي  القانون  من  جوانب 
للموظفني  القانون  مقرتح  ويتيح  الفائت،  العام 
 )١( امل��ادة  مبوجب  التقاعد  اإىل  اأحيلوا  الذين 
من القانون رقم )2٦( ل�سنة 20١9 املبا�سرة يف 
انقطاعهم  تاريخ  من  امل��دة  وحتت�سب  وظائفهم 
اإىل تاريخ مبا�سرتهم مبوجب هذا القانون خدمة 
وظيفية بالراتب الكلي مع املخ�س�سات والعاوة 

والرتفيع والتقاعد.
نهاية  م��ك��اف��اأة  ���س��رف  ع��ل��ى  امل��ق��رتح   وي�ستمل 
لاإحالة  طلبا  ي��ق��ّدم  ال���ذي  للموظف  اخل��دم��ة 
بعد  اأ�سهر   )٦( تتجاوز  ال  مدة  يف  التقاعد  اإىل 
اإكماله �سن )٦0( �سنة ولديه خدمة تقاعدية ال 
وحتت�سب  �سنة  وع�سرين  خم�سة   )25( عن  تقل 
واملخ�س�سات  االأخري  الراتب  كامل  اأ�سا�س  على 
م�سروبا ب� )١2( وي�سري على احلاالت من تاريخ 

.)2020/١/١(
امتيازات  التقاعد  �سن  دون  املتقاعدون   ومينح 
لل�سلفة  الكلي  املبلغ  من   )%25( اإط��ف��اء  بينها 
هذا  ن��ف��اذ  قبل  قبلهم  م��ن  امل�ستلمة  وال��ق��ر���س 
القانون وكذلك اإطفاء )50%( من املبلغ املتبقي 
من الفوائد املرتتبة عليها، و حتويل ا�ستقطاعات 
ال�سلف والقرو�س اإىل الراتب التقاعدي مع تقليل 
الراتب  اإىل ما ال يزيد على )١5%( من  ن�سبتها 

التقاعدي. 
على  معاماتهم  ترويج  قبل  املتقاعدون   يح�سل 
اأ�سهر من  رواتب )٤(  تقل عن  منحة طوارئ ال 

تمُكرر حلني  اآخر راتب لهم يف الوظيفة، على ان 
�سرف الراتب التقاعدي، وجتري ت�سويتها الحقًا 
نهاية اخلدمة  اأق�ساطا من مكافاأة  با�ستقطاعها 
اأو من الراتب التقاعدي يف حالة عدم ا�ستحقاق 
بني  ال��ف��رق  م��دة  للمكافاأة،  وحتت�سب  امل��وظ��ف 
مبوجب  التقاعد  اإىل  االحالة  عند  املوظف  �سن 
وامل��ادة )١(  القانون(  اوال من هذا  امل��ادة )٤/ 
 )٦3( و�سن   20١9 ل�سنة   "2٦" رقم  قانون  من 
والرتفيع  العاوة  الأغرا�س  وظيفية  خدمة  �سنة 
والتقاعد، وت�سري هذه املادة على الدرجات )١، 
2 و 3( من جدول الرواتب امللحق بقانون رواتب 
ال  ومبا   200٨ ل�سنة   )22( رقم  الدولة  موظفي 

يتعار�س مع القوانني والتعليمات النافذة.
قريبًا يف جمل�س  قراءته  املتوقع  القانون   ويقرتح 
ا�ستنادا  التقاعدية  احلقوق  احت�ساب  ال��ن��واب 
ما  احت�ساب  بعد  يتحّدد  الذي  راتب(  )اآخر  اإىل 
احت�ساب  معادلة  وتكون  امل��ادة  هذه  عليه  ت  ن�سّ
الراتب التقاعدي للمدة املحددة بالبند )ثالثا( 
من هذه املادة ا�ستثناء من املادة )2١ / خام�سا( 
من قانون التقاعد املوحد رقم )9( ل�سنة 20١٤ 

كما ياأتي:
راتبx 3.5xعدد  )اآخر   = التقاعدي   الراتب 

اأ�سهر اخلدمة / 12( / 100
"هذا قانون جيد لكن ينبغي   ويقول املتقاعدون: 

اال�سراع باإقراره فلم تعد النا�س تتحّمل اأكرث".
 وبهذا ال�سدد يقول احمد ال�ساعدي رئي�س هيئة 
اإن  ع��ّدة:  اإع��ام  لو�سائل  اأح��ادي��ث  يف  التقاعد 
ي�ستمل  املوّحد  التقاعد  قانون  تعديل  )مقرتح 
تعديل  ب�سمنها  ال��ن��ق��اط،  م��ن  جم��م��وع��ة  ع��ل��ى 
للرجال  التقاعد  على  لاإحالة  القانونية  ال�سن 
والقرو�س  ال�سلف  وكذلك  واخل��دم��ة،  والن�ساء 
التي يقرت�سها املتقاعدون( بيد اأّن )كل القوانني 
عن  تاأتي  اأن  يجب  م��ايل  اأث��ر  على  حتتوي  التي 
تعديل  م�سروع  مقرتح  ولكن  احلكومة،  طريق 
قانون التقاعد �سري�سل من الرملان اإىل احلكومة 
لدرا�سته وتو�سيح االأثر املايل واجلوانب االأخرى، 
التي ترتتب عليه، ثم ي�سار اإىل اخلروج باتفاق 

على التعديات لعر�سها للت�سويت.
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ّرة(  مالزمة البيت )حّولتني( يف نظر زوجتي اىل )�ضُ
ل تطيقني ول اطيقها- وهي التي كانت تعمد اىل 

مئة حيلة وحيلة لكي ل اغادر املنزل- ولهذا جلاأت 
اىل احفادي، اجال�ضهم واأُقلدهم، بحيث بداأت اتابع 

مباريات كرة القدم، وابتعد مثلهم كذلك عن ن�ضرات 
الخبار وت�ضريحات امل�ضوؤولني وحوارات النواب 

الذين ا�ضبحوا حمللني �ضيا�ضيني.

ح�ضن العاين 

نواعم
هوام�س ريا�ضية!

)الثور  اال�سوريون  اجدادنا  اختار  ملاذا  اجهل  اللحظة  هذه  حتى 
املجنح( رمزًا لدولتهم، ولكن الغريب ان هذا االختيار توافق مع ما 
حتدثْت به )تواريخ( وادي الرافدين امليادية والهجرية والقدمية 
والو�سيطة واحلديثة واملعا�سرة، من ان املواطن العراقي )الكرمي( 
االر�س طوال عمره،  يحرث  الذي  بثور احلقل  ا�سبه  وم��ازال  كان 
طلبًا  ذبحوه   ، العظممُ هزاله  من  وبان  وهزل  ووهن  كرمُ  اذا  حتى 
للثواب، اأو باعوه بثمن بخ�س، كذلك وجدتمُ نف�سي، بعد ان انهكْت 
راأ�سي،  واكاذيبها  ال�سيا�سة  رحلة  واتعبْت  ج�سدي،  اجلراد  اعواممُ 
وخذلني االحبة.. فلزمتمُ بيتي ال ابرحه اال ل�سراء عاج او زيارة 

طبيب!
ّرة( ال تطيقني  مازمة البيت )حّولتني( يف نظر زوجتي اىل )�سمُ
ال  لكي  وحيلة  حيلة  مئة  اىل  تعمد  كانت  التي  وهي  اطيقها-  وال 
واأمُقلدهم،  اجال�سهم  احفادي،  اىل  جل��اأت  ولهذا  املنزل-  اغ��ادر 
كذلك عن  مثلهم  وابتعد  القدم،  كرة  مباريات  اتابع  بداأت  بحيث 
الذين  النواب  وح��وارات  امل�سوؤولني  وت�سريحات  االخبار  ن�سرات 
ا�سبحوا حمللني �سيا�سيني، وقد اكت�سفت- ولو يف وقت متاأخر- ان 
ذقني  على  ي�سحكون  كانوا  والنواب  امل�سوؤولني  من  باملئة  ثمانني 
وجميعهم  اح��ف��ادي-  ان  ويبدو   ،١95٨ ع��ام  منذ  النا�س  وذق��ون 
مواليد العهد الدميقراطي- كانوا اكرث ذكاء مني، فجنبوا انف�سهم 
يبلغوا �سن  انهم مل  الت�سريحات، ومن ف�سل اهلل عليهم  خماطر 

االنتخابات واال�سابع البنف�سجية!
ابوين دميقراطيني  انحدر من  باأنني  يعرفون  مني  القريبون جدًا 
بالوالدة، ومن هنا تركتمُ احفادي يعرون عن م�ساعرهم وارائهم 
عن  اعر  ذاتها  وباحلما�سة  تامًا  مثلهم  وان��ا  احلرية،  مبنتهى 
بع�س  ويف  وا�ستم،  وام���دح  وا�سفق  وا���س��رخ  اقفز  ان��ف��ع��االت��ي... 
االحيان ت�سدر عني )الفاظ( ال ي�سح ذكرها امام االحفاد، ومع 
ذلك الحظتمُ باأنني اختلف اختافًا نوعيًا عن موقفهم، وهذا امر 
)العراق  دميقراطية  على  وتربوا  وعا�سوا  ول��دوا  لكونهم  طبيعي 
اجلديد(، فقد كنتمُ ا�سرخ وا�سفق كلما مّت ت�سجيل هدف ل�سالح 

هذا الفريق او ذاك، وهي طريقة ينكرها احفادي، الأن ال�سواب 
عندهم ان يكون امل�سجع مع فريق واحد فقط، تامًا كما هي احلال 
كتلتَك،  جانِب  اىل  الوقوف  عليَك  اإْذ  ال�سيا�سية،  الكتل  اتباع  بني 
اننا  يعني  باطل، وهذا  وانت على  كان خ�سمَك على حق  لو  حتى 
مازلنا متم�سكني ب�سعار )ان�سر اخاك ظاملًا او مظلومًا(، واإن دماء 

اجلاهلية هي التي جتري يف عروقنا!!
اعرتف ان متابعة )القدم( اراحت )راأ�سي(، اال ان ثمة منّغ�سات 
ال��دوري  ع��ن  ان�سرفوا  اح��ف��ادي  ان  بينها  م��ن  متعتي،  خد�ست 
العراقي اىل الدوريات االجنبية، ومن بينها ان العراق الغني جدًا 
يفتقر اىل ملعب واحد عليه العني، ولكن ا�سد ما ازعجني وانا اتابع 
مقلقة  ا�سبح ظاهرة  ان  بعد  التحكيم، خا�سة  �سوء  هو  املباريات 
النتائج  غ��رّيت  طاملا  التي  املك�سوفة  االخطاء  وب��اء  تف�سي  ب�سبب 
بطرق ظاملة وجمحفة، �سواء عن ق�سد ام عن �سوء تقدير، وكانت 
ميتلكون  القدم  كرة  )حكام(  ان  اكت�سفت  حني  عظيمة  ده�ستي 
ومب��ق��دوره��م  اع��رتا���س،  اي  م��ن  اك��ر  وان��ه��م  مطلقة،  �سلطات 
مزاجهم  على  الع��ب  اي  ط��رد  او  االخ��ط��اء  اعظم  على  ال�سكوت 
بتهمة املخا�سنة مثًا، يف حني كنت اعتقد باأن مثل هذه ال�سلطات 
فان  ذلك  ومع  فقط...  احلكومات  روؤ�ساء  على  حكر  الفرعونية 
ح�سارة االبتكار يف عامل الريا�سة ح�سمت هذه املع�سلة باخرتاعها 
جهاز )الفار( ولكن امل�سكلة ان ح�سارة ال�سيا�سة مل تبتكر جهازًا 
مماثًا لت�سويب القرارات املدمرة التي يرتكبها روؤ�ساء احلكومات 

)يف... العامل( �سد �سعوبهم امل�سكينة!!

م�������ق�������االت



الفنية  امل��ع��ار���س  ال��ع��دي��د م��ن  ���س��ارك��ت يف 
املعار�س  اأغ��ل��ب  يف  اأعمالها  بع�س  وبيعت 
جملة  ب��ه��ا،  امل�����س��ارك��ة  الت�سكيلية  الفنية 
ال�سبكة العراقية ح�سرت احد معار�سها يف 

بغداد والتقتها فكان هذا احلوار:  
عامل �لتجريد     

وكيف  كانت؟  متى  الر�سم  مع  بداياتك   *
اكت�سفِت موهبتك؟ 

- بداياتي كانت منذ الطفولة، وبداأت اأر�سم 
حينها  الدرا�سة  من  االبتدائية  املرحلة  يف 
تراقب  وب���داأْت  الر�سم  معلمة  انتباه  اأث��رتمُ 
اإكمال  وعند  اأن��ام��ل��ي،  ه  تخطُّ م��ا  كثب  ع��ن 
الر�سوم  هذه  معنى  عن  ت�ساألني  ر�سوماتي 
اأعنيه  التي قمت بر�سمها؟ فاأقوم ب�سرح ما 
من تلك اخلطوط الب�سيطة من وجهة نظري 

الفطرية الطفولية. 
لتنمية  واأخذ بيدك  ل من �سّجعك  اأوَّ  * من 

موهبتك الفنية؟
يل  وق����ّدم  ودع��م��ن��ي  �سّجعني  م��ن  ل  اأوَّ  -
الت�سكيلي  الفنان  الكبري  اأخي  هو  امل�ساعدة 
معي  بذل  الذي  ال�ساعدي،  قا�سم  املعروف 
جهدا كبريا ووّجهني نحو الطريق ال�سحيح 

يف جمال الفن الت�سكيلي. 
الت�سكيلي؛  الفن  يف  عّدة  مدار�س  هنالك   *

فاإىل اأي مدر�سة فنية تنتمني؟
التجريدية  امل��در���س��ة  اإىل  اأن��ت��م��ي  اأن���ا    -
مبو�سوعاتها الرمزية، لذا جتدين اأبحر يف 
هذا العامل دون التجريد الرمزي دون حدود 

اأو اأطر معينة.
بو�سرت "حترير" �أعّز �أعمايل

للفنان  تكفي  وحدها  املوهبة  هل  براأيك   *
الت�سكيلي اأم املوهبة بحاجة اإىل درا�سة؟

تكمل  االأك��ادمي��ي��ة  ال��درا���س��ة  اأنَّ  �سّك  ال   -
باملوا�سيع  اأكرث  ملّمًا  وجتعله  الفنان  موهبة 
لذا  �سه،  تخ�سّ جمال  يف  الدقيقة  العلمية 
للفنان لرتافق  ال��درا���س��ة  م��ن  ب��ّد  ال  ب��راأي��ي 
االآخر يف  بع�سهما  لتكما  الفطرية  موهبته 

النتاج الفني الت�سكيلي الر�سني.   
* املعار�س الفنية التي �ساركت بها؟

الفنية  املعار�س  من  العديد  يف  �ساركت   -
واأي�����س��ا  الت�سكيليني  ال��ف��ن��ان��ني  جمعية  يف 
معر�س ن�ساء ت�سكيليات، ويف نقابة الفنانني 
العراقيني، وكلية الفنون اجلميلة، واأي�سا يف 
املعار�س التي اأقامتها دائرة ثقافة االأطفال، 

موؤخرا يف  اأقيمت  التي  املعار�س  ف�سا عن 
�ساحة التحرير. 

*  اللوحة االأقرب اإىل قلبك؟
االأقرب  اأعّده  موؤخرًا  ر�سمته  عمل  هناك   -
العمل  عر�س  )حت��ري��ر(،  ا�سمه  قلبي  اإىل 
التحرير  �ساحة  و�سط  كبري  بو�سرت  ب�سكل 
االنتماء  العمل  يحاكي  ع��دة،  اأم��اك��ن  ويف 
اإىل العراق واإبراز الهوية الوطنية العراقية 
ح�ساري  ب�سكل  امل�سميات  ك��ل  ع��ن  بعيدا 

يتمّتع باحلرية املن�سودة.    
  * ما طموحك؟

فنية  موؤ�ّس�سة  اأن�سئ  اأن  وحلمي  طموحي   -
ت�سكيلية لاأطفال، الأّن الطفل ميتلك طاقة 
هائلة خمزونة بداخله يحتاج من ياأخذ بيده 
ويخرج طاقاته االإبداعية يف �ستى املجاالت 
املختلفة، لذا اأتنى اأن اأحّقق ذلك احللم.  

بد�أت بو�در موهبتها مبكر� عندما 
كانت يف �ملرحلة �البتد�ئية، 
فوجدت نف�سها تبحر يف عو�مل 
�الألو�ن و�جلمال و�لده�سة، 
�سديقتها �لفر�ساة تكاد ال تفارقها 
لتد�عب �أناملها �لفنية �ملاهرة مبا 
يجول يف خيالها من �أفكار لتنفذها 
على �لورق يف مر�سمها �لبيتي 
�ل�سغري، ن�ساأت �لت�سكيلية �سناء 
حممد و�سط �أ�سرة فنية حمبة 
للفن �لت�سكيلي ما �ساعدها على 
�إكمال م�سو�رها �لفني بكل حرية 
دون قيود، �أعمالها ال تخلو من 
�لرومان�سية �لرمزية �لتي غدت 
ثيمة معظم ر�سوماتها و�لتي تعرف 
بها لوحاتها.

نعاين من 
انح�ضار الفر�س
الت�ضكيلية

حممد�ضناء
 ل� )ال�ضبكة(:

حوار: اأحمد �ضمي�ضم
ت�ضوير: ح�ضني طالب

اللوحة
 تبحث عني
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الفنانة  عمل  تواجه  التي  املعوقات  اأب��رز   *
الت�سكيلية؟

- ه��ن��ال��ك م��ع��وق��ات ك��ث��رية ت��واج��ه عمل 
اأبرزها  لعل  العراقية؛  الت�سكيلية  الفنانة 
مر�سٌم  لها  ي��ك��ون  اأْن  على  ق��درت��ه��ا  ع��دم 
البيت، الأن املر�سم  خا�سٌّ بها خارج نطاق 
مقيدا  فيكون  حريته  الفنان  ي�سلب  البيتي 
وعزلته  خياله  وب��ني  املنزل  متطلبات  بني 
وتقاليد  ال��ع��ادات  اأن  واعتقد  املر�سم،  يف 
حرية  اأم���ام  اأح��ي��ان��ا  عائقا  تقف  املجتمع 
م�ستقلمُ  مر�سٌم  لها  يكون  اأن  يف  الفنانة 
تزاول به اأعمالها الفنية بعيدا عن �سو�ساء 
الت�سكيلية  الفنانة  اأّن  عن  ف�سا  املنزل، 
ال��ع��راق��ي��ة ت��ع��اين يف وق��ت��ن��ا احل��ا���س��ر من 
انح�سار الفر�س، من توفري املكان املنا�سب 
املهرجانات  يف  وامل�ساركة  اأعمالها  لعر�س 
الفنية واأمور اأخرى مقارنة بالرجل، الفنان 
بحرية  ي��ت��ح��ّرك  اأن  ي�ستطيع  الت�سكيلي 
وي�سافر وي�سارك يف املهرجانات وتتوّفر له 
اأر�سية منا�سبة ال جتدها الفنانة الت�سكيلية 

اال ب�سق االأنف�س. 
�سمكة بجناح اأبي�س  

* كيف تختارين االألوان يف لوحاتك؟
- اأنا متحّررة يف مو�سوع اختيار االألوان، اأي 
ال اتقّيد بلون معني، اختار األواين بطريقة 
تلقائية ال �سيما تلك االألوان املحّببة للعني 

الدالة على الفرح والرومان�سية.  
 * ما هو اأّول �سيء ر�سمتيه وقّررت اأن يكون 

باكورة اأعمالك؟ 
اأبي�س حتاكي  - كانت لوحة �سمكة بجناح 

التحّرر من العبودية والظلم يف الواقع.    
يف  لتنطلقي  اأف��ك��ارك  ت�ستلهمني  كيف   *

م�سروع لوحة جديدة؟
التي  االأف��ك��ار  بها  اأدّون  اأج��ن��دة  ل��دي   -
اآخر  وق��ت  يف  لها  الأع��ود  فجاأة،  تداهمني 
اأنفذها على الورق بلوحات خمتلفة، ف�سا 
على  انتباهي  تثري  اأ�سياء  هناك  اأّن  عن 
يوم  اأغ��ف��ل عنها، ذات  ف��ا  ال��واق��ع  اأر����س 
كنتمُ يف �ساحة التحرير، فراأيت طفا اأثار 
متعب  ووجهه  رّثة  يرتدي ماب�س  انتباهي 

فقمت بر�سمه حال عودتي اإىل البيت ومن 
ثم عر�ست اللوحة يف �ساحة التحرير.      

* من وجهة نظرك ما هي مميزات الفنان 
الت�سكيلي الناجح؟

الفنان  اأه��م ميزة حت��ّدد جن��اح  ب��راأي��ي   -
بع�س  هناك  الأن  متوا�سعا،  يكون  اأن  هو 
الأي  ي�سمحون  ال  الت�سكيليني  ال��ف��ن��ان��ني 
معهم  يتعامل  اأو  يخرتقهم  اأن  �سخ�س 
يف  الفنان  م�ساركات  واأي�سا  �سل�س،  ب�سكل 
يف  وقعها  فلها  الكبرية  الفنية  املعار�س 

م�سرية جناحه.
اللوحة تبحث عني

* ما الذي ميّيز اأعمالك عن اأعمال غريك 
من الر�سامات؟

- اعتقد اأن اأهم ما ميّيز اأعمايل عن بقية 
لر�سم  توظيفي  هو  الت�سكيليات  الفنانات 
حتاكي  التي  العميقة  برمزيتها  ال�سمكة 
واقع املجتمعات، ف�سا عن طغيان الطابع 
الرومان�سي يف اأعمايل ب�سكل الفت للنظر.     
الفنانات  * براأيك هل هناك مناف�سة بني 
تّيز  حيث  م��ن  العراقيات  الت�سكيليات 

ور�سانة اأعمالهن؟
اإىل  و�سلن  ت�سكيليات  ف��ّن��ان��ات  لدينا   -
م�����س��ت��وي��ات ك���ب���رية وح���ّق���ق���ن جن��اح��ات 
منقطعة النظري يف جمال الفن الت�سكيلي، 
يف  �سريفة  املناف�سة  يجعل  ال���ذي  االأم���ر 
اأف�سل  لتقدمي  يدفعهن  وه��ذا  بينهن،  ما 
يف  امل�ساركة  يف  والتناف�س  املوؤثرة  االأعمال 

املهرجانات املحلية والدولية.
   * ما الهاج�س الذي يداهمك حني تقفني 

اأمام اللوحة حت�سريًا للر�سم؟
- يداهمني هاج�س الفرح، واأ�سعر اأّنني يف 
اأمامي  اللوحة  اأ�سع  لدرجة  ال�سعادة  غاية 

وعيناي ت�سبو اإليها طوال اليوم.      
اللوحة  اأم  اللوحة  عن  تبحثني  هل   *      

تبحث عنك؟
وت�سحبني  دائ��م��ا  عني  تبحث  ال��ل��وح��ة   -
اإليها دون اأن اأ�سعر، فاأجد نف�سي موغلة يف 

اللوحة بني فر�ساتي واألواين وخميلتي. 
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نرمني املفتي

فنجان حمبة
�س نفُّ ل ا�ضتطيع التَّ

 ،)I can’t breathe ال ا�ستطيع التَّنف�س (
فلويد  ج���ورج  م���رارًا  ره��ا  ك��رَّ ال��ت��ي  اجلملة 
بكلمة  واتبعها  اأفريقي،  اأ�سل  من  االأمريكي 
ركبته  ي�سع  االأبي�س  وال�سابط  )�سيدي( 
فوق عنقه لدقائق طويلة حتى مات، لت�سبح 
�سعارًا يرفعه حمتجو اأمريكا يف تظاهراتهم 
�سّد  كافة  واالأل����وان  االأع���راق  جمعت  التي 
وموجع  خمجل  تاريخ  لها  التي  العن�سرية 
جميع  يف  ���ا  اإمنَّ املتحدة  ال��والي��ات  يف  لي�س 
التي  حينها،  يف  اجل���دي���دة(  )االأرا����س���ي 
�سّكانها  واأباد غالبية  االأبي�س  العرق  احتلها 
اإىل  يحتاج  الذي  �سيدها  لي�سبح  االأ�سليني 

عبد ليخدمه. 
مل ي��خ��رت االف��ري��ق��ي ل��ون��ه ال���ذي ق���اده اإىل 
م�����س��ري ال��ع��ب��ودي��ة ح��ت��ى ق��ب��ل )االأرا����س���ي 
التي  اجلنوبية  افريقيا  وق��ب��ل  اجل��دي��دة( 
ابتكر فيها االأبي�س عرقًا اأ�سماه )افريكانا( 
ى ال�سود.. كما  ولي�س "افريقيًا"، مثلما ي�سمَّ
مل يخرت اأي اإن�سان عرقه اأو دينه اأو طائفته، 
ه دفع،  واأ�سبح، غالبا، ما وجد اآباءه عليه لكنَّ
اأي�سًا غالبًا، اأثمانًا باهظة لهذه االنتماءات 
فِت  من حروب عن�سرية وطائفية منذ اأن تعرَّ
ثم  ومن  البع�س  بع�سها  األوان  اإىل  ال�سعوب 
اإىل دياناتها، وكّل عرق اأو �ساحب دين يقّرر 
العن�سرية  احل��روب.  وتبداأ  االآخ��ر  يلغي  اأن 
مع  حتى  تنتِه  ومل  ج��دي��دة  �سيا�سة  لي�ست 
اأو    ١9٤٨ يف  االإن�سان  حقوق  الئحة  اإع��ان 
القرار االأممي ١90٤ �سد التمييز العن�سري 
ا�ستمرت  بعده،  القرارات  وتوايل   ١9٦3 يف 
العن�سرية وا�ستمر نا�سطوها وبينهم اأ�سماء 

كبرية اغتيلت. ورفعت �سعارات عديدة، لكن 
كّل  اخت�سرت  جملة  �س(  التَّنفُّ ا�ستطيع  )ال 
بداية  واأ�سبحت  للعن�سرية  البائ�س  التاريخ 
�س  التَّنفُّ على  �سانعوه  ي�سّر  جديد  تاريخ 
قت مقولة مارتن  مهما كان الثمن، جملة حقَّ
لوثر كينغ: )�سياأتي زمن يكون فيه ال�سمت 
بلغة  و�سرخوا  خائنني  يكونوا  ومل  خيانة(، 
��ه��ا  )اإنَّ كينغ  لوثر  يقول  التي  التظاهرات 
الواليات  يف  لي�س  يمُ�سمعون(،  ال  الذين  لغة 
املتحدة فقط، بل يف كل مكان فيه عن�سرية 
ه��ن��اك من  بلد  ك��ل  اآخ���ر، ويف  اأو  ن��وع  م��ن 
املقابل هناك من  باأعلى �سوته ويف  ي�سرخ 

ي�سّر على عدم اال�ستماع اإليه.
ومن  عديدة،  اأ�ساليب  اأو  اأن��واع  للعن�سرية 
االأك��رثي��ة  ب�سيا�سة  التعامل  م��ث��ا،  بينها 
واالأقلية، فهذه جمموعة ب�سرية كبرية العدد 
يف البلد، اأي بلد، وتلك قليلة العدد وبالتايل 
لي�ست لديها اال فتات احلقوق واإن احتّجت، 
اأق��ل��ي��ة(، بينما  ف��اجل��واب ح��ا���س��ر )اأن��ت��م 
اجلميع  يتمّتع  اأْن  وقانونا  �سرعا  املفرو�س 
الواجبات  تنفذ  دام��ت  ما  نف�سها  باحلقوق 

نف�سها.

مل يخرت الفريقي لونه الذي قاده اإىل م�ضري 
العبودية حتى قبل )الأرا�ضي اجلديدة( وقبل 

افريقيا اجلنوبية التي ابتكر فيها الأبي�س عرقًا 
ى  اأ�ضماه )افريكانا( ولي�س "افريقيًا"، مثلما ي�ضمَّ

ال�ضود.. كما مل يخرت اأي اإن�ضان عرقه اأو دينه اأو 
ه  طائفته، واأ�ضبح، غالبا، ما وجد اآباءه عليه لكنَّ
دفع، اأي�ضًا غالبًا، اأثمانًا باهظة لهذه النتماءات.



بتماثيلها  لندن  الريطانية  العا�سمة  ا�ستهرت 
ون�سب  تثال  األف  ثاثني  عددها  جتاوز  التي 
ال�سوارع  ب��ني ع��دد كبري م��ن  ت��وّزع��ْت  ت��ذك��اري 
الرونز  ب��ني  �سناعتها  ع��ْت  وت��ن��وَّ وال�ساحات، 

والرخام واحلديد وباقي املعادن االأخرى. 
يف  احلكومية  الر�سمية  اجل��ه��ات  اهتمت  فقد 
�سنوية  ميزانية  بتخ�سي�س  املتحدة  اململكة 
لبناء التماثيل والن�سب التذكارية وذلك تخليدًا 
ن�سب،  اأو  تثال  كل  وراء  تقف  التي  للق�س�س 
عْت الغايات من تنفيذ هذا العدد الكبري من  وتنوَّ
الن�سب التذكارية والتماثيل، فمنها توثيق حياة 
واململكة  الريطاين  ال�سعب  حياة  يف  املوؤثرين 
ال��ري��ط��اين  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  كتمثال  وال��ع��امل 
ون�ستون ت�سر�سل الذي يقف قبالة جمل�س العموم 
بحركته  ظهره  خلف  يده  ي�سع  وهو  الريطاين 
اأو  للم�ستقبل،  ناظرًا  بها  ��رف  عمُ التي  املعتادة 
ملكاتها  اأو  بريطانيا  ملوك  اأح��د  ق�سة  تخليد 
اأو روؤ�ساء وزاراتها اأو حتى ال�سخ�سيات العاملية 
التي حتتفل بها العا�سمة لندن كتمثال الرئي�س 
مانديا(  )نيل�سون  اأفريقيا  جلنوب  ال�سابق 
به  حتيط  لندن  يف  الرملان  �ساحة  يف  املوجود 
لنكولن"  "اإبراهام  ك��  عاملية  اأخرى  �سخ�سيات 

و"اأوليفر كرومويل" وغريهم. 
ال�ساحة  ه���ذه  يف  امل�سحكة  امل��ف��ارق��ات  وم���ن 
عّلقت  التي  اللندنية«  »التاميز  جريدة  �سخرية 
مانديا  االفريقي  الزعيم  وج��ود  من  �ساخرة 
و�سط هذا احل�سد من الزعماء البي�س بقولها: 
حني  لبع�سها  التماثيل  هذه  �ستقوله  الذي  "ما 
تفرغ ال�ساحة من النا�س ليًا" يف اإ�سارة وا�سحة 

لتخّلي ت�سر�سل عن افريقيا. 
االأجانب  والقادة  والروؤ�ساء  الزعماء  بني  ومن   
ال�� )مهاتا  ب��اأك��رث م��ن ت��ث��ال؛  م��وا  ��رِّ كمُ ال��ذي��ن 
غاندي( فله اأكرث من تثال يف العا�سمة لندن، 
ال��رمل��ان  �ساحة  يف  ال��واق��ع  التمثال  اأ�سهرها 
والثاين يف حديقة )تاف�ستوك( القريب من كلية 
جلامعة  التابعة  الكليات  اإحدى  وهي   UCL
لندن التي اأتى اليها غاندي عام ١٨٨٨ حني كان 
طالبًا بعمر الثامنة ع�سرة وان�سم اليها لدرا�سة 

القانون.
اإب��راز  عليها  والقائمون  لندن  مدينة  حت��اول 
التماثيل  بتوزيع  للمدينة  املتنّوع  الثقايف  الوجه 
كًا ح�سب املنطقة التي كان يعي�سمُ فيها اأو يرتّدد 
للكاتبة  التذكاري  الن�سب  مثًا  فنجدمُ  عليها، 
لي�سرت  كري�ستي قرب منطقة  اجاثا  الريطانية 
غ��اردن  كوفنت  اىل  امل��وؤدي  ال�سارع  يف  �سكوير 

حيث كانت تعي�س وتوؤّلف وترتّدد.
الهايد  حديقة  يف  املوجودة  املهمة  التماثيل  اأما 
بارك، فاأبرزها تثال "اأخيل" البطل االغريقي، 
وكذلك  دي��ان��ا،  ل��اأم��رية  ال��ت��ذك��اري  والن�سب 
الن�سب التذكاري لل�سابع من يوليو الذي يخّلد 
وقعت يف  التي  االإره��اب��ي��ة  االع��ت��داءات  ذك��رى 
لندن يف ال�سابع من يوليو عام 2005، حيث يقع 
ال�سرقي  اجلنوبي  الركن  يف  التذكاري  الن�سب 
مبا�سرة  ال�سمال  اإىل  بارك،  الهايد  من حديقة 
التذكاري  الن�سب  يتاألف  اإذ  اأخيل،  تثال  من 
من 52 عمودًا من ال�سلب، تّثل عدد ال�سحايا 
52، جمتمعني معًا يف اأربع جمموعات مرتابطة 

تعك�س املواقع االأربعة التي جرى االعتداء فيها.

نهاية  يقع يف  ال��ذي  األ���رت  االأم���ري  اأم��ا ن�سب 
عّد  يمُ األرت هول فهو  الهايد بارك قبالة م�سرح 
قلب  يف  تنت�سب  ف��ري��دة  معمارية  فنية  حتفة 

احلديقة امللكية.
لندن  مبدينة  التماثيل  اأّن  حقًا  املده�س  لكّن   
فقط  الب�سري  اجلن�س  تخليد  على  تقت�سر  مل 
منها  ن�سيبًا  جند  بل  احلقيقية،  الق�س�س  اأو 
كالن�سب  واحليوانات  االأ�سطورية  لل�سخ�سيات 
اجلي�س  يف  خدمت  التي  للحيوانات  التذكاري 
الريطاين يف احلرب العاملية الثانية الواقع يف 
ّلف متحف احلرب  كمُ فقد  "بارك لني"،  حديقة 
باك  "ديفيد  الريطاين  النحات  االمراطوري 
جميع  يخّلد  ت��ذك��اري  ن�سب  بنحت  هاو�س" 
الريطاين  اجلي�س  يف  خدمت  التي  احليوانات 
دوالر  مبليوين  ���ّدرت  قمُ ميزانية  له  �سوا  وخ�سّ
ل��ت��ك��رمي اأك����رث م���ن ث��م��ان��ي��ة م��اي��ني ح�����س��ان 
والبغال  واحلمري  القردة  من  االآالف  وع�سرات 
اإ�سافة اإىل اأكرث من ١00 األف حمامة وخم�سني 
والفيلة  واجلمال  والكاب  ال�سعادين  من  األف 
يف  بجروح  اأ�سيبت  اأو  قتيلة  �سقطت  وغريها 
احلرب العاملية االأوىل واحلرب العاملية الثانية، 
يف خدمة التاج امللكي. افتتحت الن�سب االأمرية 
امل�سروع عام 200٤  امل�سرفة على  اآن مارغريت 
الريطاين  ال�سعب  من  ر�سميًا  اع��رتاف��ًا  ��ّد  وعمُ
وحكومته بوجود اآالف احليوانات التي قتلت يف 
هذه احلروب، واأن هذا الن�سب من اأجل تجيد 
فعهدت  ذك��ره��ا  يتم  مل  التي  احل��ي��وان��ات  ه��ذه 
جمموعة  من  مرّكب  تثال  اإقامة  اإىل  الدولة 
من احليوانات ال�سغرية والكبرية ليكون مبثابة 

ورود املو�ضوي - لندن

ُتعّد �لتماثيل و�لن�سب �لتذكارية �أحد �أبرز �لعالمات �لتاريخية و�لثقافية و�ل�سياحية 
لكل بلد، كما تدل �أي�سًا على �حتفاء �لبلد�ن بالفن وتقدير �لفنانني، وتدل �أي�سًا على 

�متنانها و�سكرها �ملعلن لكل �لرموز �لتي تخّلدها هذه �لتماثيل. 

التي  احليوانات  جلميع  بااللتفات  قوية  اإ�سادة 
اإىل  جنبًا  وماتت  وعانت  احل��رب  يف  خدمت 
جنب القوات الريطانية والكومنولث واحللفاء 

يف احلروب والنزاعات يف القرن الع�سرين.
ثِّقت حياة  ومُ ق ن�سب للحيوانات كذلك  ثِّ ومُ وكما 
بان"  "بيرت  ك�سخ�سية  اخليالية  ال�سخ�سيات 
اجلنية  �سخ�سية  اأو  ي��ك��ر  ال  ال���ذي  ال��ط��ف��ل 
ل�سك�سبري  »العا�سفة«  م�سرحية  "ايريال" من 

وغريها كثري.
امل��وّزع��ة  والتماثيل  التذكارية  الن�سب  ه��ذه 
هي  العامة  واالأماكن  وال�سوارع  ال�ساحات  يف 
جعلت  التي  وهي  اأخرى  عن  مدينة  تّيز  التي 
ل��ن��دن مم��ّي��زة ع��ن غ��ريه��ا وه��ي ال��ت��ي تعطي 
للمدينة،  اأك��ر  وزخمًا  وتنّوعًا  وبهجة  جمااًل 
بلدية  ت�سّجع  التي  ال�سياحية  للرامج  �سيما  ال 
لندن عليها وتدعم درا�سة تاريخ هذه التماثيل 
لل�سائحني  �سرحها  ليتّم  بها،  �س  والتَّخ�سُّ
يف  بها  �سني  املتخ�سّ بت�سغيل  وذلك  واملهتمني 

قطاع االإر�ساد ال�سياحي. 

يف لندن وحدها
ثالثون األف متثال تخّلد �ضخ�ضياٍت واأحداثًا كربى
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عانوا  ممن  الكثريين  كحال  حاله  هرب 
ال��ذي  البعث  حكم  زم��ن  يف  اال�سطهاد 
اأن  بعد  النظام  اأع���داء  قائمة  يف  و�سعه 
اأعدموا والده الذي كان منا�سا �سيا�سيا 
برفقة الزعيم الراحل عبد الكرمي قا�سم، 
كان ال بّد له من الهرب اإىل املنفى لتجنب 

ثمانينيات  يف  والده،  واجه  الذي  امل�سري 
ودر�س  هنغاريا  اإىل  و�سل  املا�سي  القرن 
على  وح�����س��ل  وال��ف��وت��وغ��راف  ال�سينما 
اإىل  بعد  ما  يف  لينتقل  الدكتوراه  �سهادة 
روائية  الأفام  ت�سوير  مدير  ليعمل  لندن 
و)���س��ت��اء  احل�����س��ي��ة(  )ل��ع��ب��ة  منها  ع���دة 

احلب(. 
كما عمل خمرج اأفام ق�سرية وت�سجيلية 
منها )اأر�س اخلراب( عن جتربة ناهدة 
الرماح يف املنفى، وفيلم )الرجل الذي ال 
�سوقي  الفنان خليل  ال�سكون( عن  يعرف 
ج��وائ��ز  ع��ل��ى  وح�����س��ل   ،2003 ع���ام  يف 

يف م��ه��رج��ان��ات ع����دة، م��ن��ه��ا م��ه��رج��ان 
)اجل��ائ��زة  على  ح�سل  حيث  روت����ردام 
الف�سية( وعر�س يف مهرجانات اخلليج، 
ق�سرية  اأف��ام  جمموعة  اأخ��رج  وكذلك 
الذي  �ساكنة(  و)ح��ي��اة  )القطار(  مثل 
 50 اأجن��ز  كما  ع��دة.  جوائز  على  ح�سل 
الفيلم  واأخرج   )MBC( ملحطة  فيلمًا 
فيلمه  وهو  بغداد(  من  )رحيل  الروائي 

االأول. 
عر�سه  ومت  ع���دة  ج��وائ��ز  ع��ل��ى  ح�����س��ل 
مهرجان  منها  ع��دي��دة،  مهرجانات  يف 
االأف��ام  وجمعية  ال�سينمائي  ريندان�س 
ال�سينمائي  الريطانية ومهرجان اخلليج 
وتاياند  وال�سويد  موناكو  ومهرجانات 

وفيجي واإ�سبانيا واأملانيا واإيران.
م��ن اجل��وائ��ز  ال��ع��دي��د  ح�سد اجل��ن��اب��ي 
امل�ستقلة  ال�سينما  ج��وائ��ز  ج��ائ��زة  منها 
اخلليج  مهرجان  وج��ائ��زة  الريطانية، 
موناكو  م��ه��رج��ان  وج��ائ��زة  ال�سينمائي 
ت�سوير  اأف�����س��ل  وج���ائ���زة  ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي 
املجري  التجاري  املهرجان  يف  �سينمائي 
ت�سوير  اأف�سل  وج��ائ��زة  ع�سر،  ال�سابع 
ل�سنة  العربي  الفيلم  ملهرجان  �سينمائي 

.١999
حكاية �خلوف و�لهروب

على مدى 30 عامًا، جرى ت�سوير الفيلم 

وهو حكاية اخلوف والهروب للمهاجرين 
ب�سبب  اأوطانهم  ل��رتك  ا�سطروا  الذين 
ال�سيا�سي،  والقمع  واحلروب  ال�سراعات 
ي�سرتك  الب�سرية  ال��رواي��ة  خ��ال  وم��ن 
تلك احل��ك��اي��ة خال  ���س��رد  اجل��ن��اب��ي يف 
�سريط  ويعيد  بغداد  ���س��وارع  يف  جتواله 
ذك��ري��ات��ه ل��ل�����س��وارع واالأم��ك��ن��ة وم���ن ثم 
البحث  ورحلة  املهجر  باد  اإىل  االنتقال 
عن الذات. ق�س�س العابرين من اإخراج 
اجلنابي،  قتيبة  وت�سوير  وتاأليف  واإنتاج 
ِر�س  عمُ مهدي.  عامر  بطولة  من  الفيلم 
الفيلم يف الدورة الرابعة ع�سرة ملهرجان 
 20١7 ع���ام  ال����دويل  ال�سينمائي  دب���ي 
وفاز  اأخ��رى،  مهرجانات  اإىل  باالإ�سافة 
بجائزة اأف�سل فيلم روائي جتريبي خال 

حفل توزيع جوائز لندن الدولية لاأفام 
جائزة  واأخ��ريًا   .20١9 عام  ال�سينمائية 
ق�س�س  الطويل  الروائي  للفيلم  االإخراج 
العابرين يف مهرجان مينا ال�سينمائي يف 
املغربي عبد  هولندا منا�سفة مع املخرج 

االله اجلوهري لفيلمه ولولة الروح.
واجلهات  الثقافة  وزارة  ننا�سد  ختاما 
باحت�سان  العراقية  بال�سينما  املعنية 
غري  فمن  املبدعة،  الطاقات  ه��ذه  مثل 
من  اجلنابي  قتيبة  يكرم  اأن  االن�ساف 
يجد  وال  بها،  مّر  التي  العامل  دول  اأغلب 
باده  من  االق��ل  على  متوا�سعة  التفاتة 
ال�سهيد،  وال���ده  اأجلها  م��ن  �سحى  التي 
بثمارها  ت��اأت��ي  اأن  ول��ع��ل  وع�����س��ى  ��ر  ن��ذكِّ

الذكرى.

قتيبة اجلنابي
يح�ضد جائزة مهرجان "مينا" ال�ضينمائي

عن ثالثية فلمه "ق�ض�س العابرين" 

�جلنابي  قتيبة  �ملغرتب  للمخرج  ثالثية  من  عر�قي  �لعابرين" فيلم  "ق�س�ض 
وهي �لرحيل من بغد�د وق�س�ض �لعابرين ورجل �خل�سب.

ين�سج �ل�سينمائي و�لفوتوغر�يف قتيبة �جلنابي ق�سة هروبه من بغد�د وهو �بن 
�ل�سابعة ع�سرة.

متابعة: حم�ضن ابراهيم

قتيبة اجلنابي
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خ����������ي����������ال

مقداد عبد الر�ضا

لو اننا اقتطعنا ازمان العنف واالنقابات يف الباد اما كان باالمكان ان تكون لدينا 
�سينما نفتخر بها وت�سجل خارطة الباد �سمن خرائط العامل،هناك درا�سة تقول ان 

بداية �سناعة ال�سينما يف الباد كانت تب�سر باأمل كبري وحوافز جتعل من بع�س روؤو�س 
االموال �سجاعة لتدخل يف االنتاج،وهناك درا�سة اي�سا تقول بان كل االفام التي انتجت 

يف بداية االنتاج ال�سينمائي املحلي كانت تدر ربحا طيبا مبا يتنا�سب وتلك الفرتة،ان 
التبدالت التي ح�سلت يف الباد جعلت من روؤو�س تلك االموال )خوافه(. 

دار عر�س  اول  ان�ساء  االراء حول  اختلفت 
بدء  متى  لنقل  ب��ل  ب��غ��داد،   يف  �سينمائي 
حقيقة  على  نقف  ولكي  واأي��ن،  عر�س  اول 
بع�س  على  نطلع  ان  ا�ستطعنا  فلقد  االم��ر 
ال��وث��ائ��ق امل��ث��ب��ت��ة ال��ت��ي ت�����س��ري اىل ذل��ك، 
تعر�س  لل�سينما  دار  اول  العراقيون  �ساهد 
�سيدت  عندما  وذل��ك   ١909 ع��ام  االف��ام 
كهرباء  �سركة  حم��ل  يف  �سينما)بلوكي( 
وكانت  حاليا  العبخانة  حملة  يف  ب��غ��داد 
حياة  تثل  التي  ال�سامتة  االف��ام  تعر�س 
واملكان  ق��ذرة  املقاعد  كانت  البقر،  رع��اة 
وال��دار  ورطبا  مظلما  �سبه  يكون  ان  يكاد 
وهي  خ��رب��ة  ت��ك��ون  ان  خ��رب��ة)ك��ي��ف ميكن 
التي �سيدت لتوها؟(، ولقد ظلت هي الدار 
الوحيدة لل�سينما يف العراق اىل ان افتتحت 
حملة  يف  �سينما)عي�سائي(  هي  ثانية  دارا 
راأ�س القرية بالقرب حمات اوروزدي باك 
�سابقتها  عن  التقل  كانت  والتي  القدمية 
مت  بعدها  راح��ة،  وع��دم  و�سو�ساء  ق��ذارة 
اولومبيا(،  باأ�سم)�سينما  ثالثة  دار  افتتاح 
�سيد   حملة  الر�سيد  �سارع  يف  مقرها  وكان 
افاما  نف�س  تعر�س  كانت  علي،   �سلطان 
الرئي�سة  والبنت  نيويورك  مثل)ع�سابة 
افتتحت  ال��دور  هذه  وبعد  اخليل(،  ورع��اة 
الر�سيد  �سارع  يف  وحملها  �سنرتال  �سينما 
املحرتقة  ال�ستوية  الرافدين  �سينما  ب��دل 
حيث كانت بالن�سبة ل�سابقاتها ارقى واأف�سل 
واالفام  والبناء  اجلمهور  راحة  حيث  من 
التي تعر�س، لكننا اذا مادققنا النظر فاأننا 

كثريا  يختلف  اآخ��ر  راأى  هناك  ان  �سنجد 
�سينمائي  عر�س  دار  اول  ن�سوء  بداية  عن 
الراحل  اال�ستاذ  اطلعني  اذ  ال��ع��راق،  يف 
احد  يوميات  على  م�سكورا  الطائي  جميل 
يقول)  الذي  اجلنابي  خلف  وهو  اال�ساتذة 
مل نتدخل يف �سياغة مفرداته بل تركناها 
كما هي(، عند �سارع النهر كانت تقع فيه 
وجدتها  والتي  بغداد  يف  الوحيدة  ال�سينما 
�سلمان  �سيدها  والتي  القدمية  اوراق��ي  بني 
وقد  ال��ع��راق  يف  الوحيد  ال�سائق  اجلنابي 
وكان  ال�سحراء  قاطع  لقب  عليه  اطلقوا 
يلقب ب) �سلمان ابن زبيدة(، وهذه الدار 
كانت جماورة لبيتنا، �سلمان ابن زبيدة هذا 
ي�سمونهم)بيت  لبنانيون  ا�سدقاء  له  كان 
عابدين( ولهم اخوة يف بغداد التي �سكنوها 
طويا، كان هوؤالء ميثلون �سركة) كراي�سلر 
ال�سركة  هذه  وموقع  االمريكية(لل�سيارات 
يبداأ  ال��ذي  ال�سيخ  ب��اب  �سارع  مقابل  ك��ان 
ميتد  ركن  هناك  حيث  الر�سيد  �سارع  من 
من �سارع النهر، عند نهايته كان يقع بيت 
رئي�س  اول  النقيب  عبدالرحمن  املرحوم 
االول  في�سل  امللك  فرتة  يف  للعراق  وزراء 
رحمه اهلل والذي ا�سبح م�سغوال من قبل) 
العراقيني(،  للمهند�سني  ال���رواد  معر�س 
لبنان  اىل  ال��رج��وع  ق���رروا  ع��اب��دي��ن  بيت 
كبرية  �سناعية  م�ساريع  يف  الرت��ب��اط��ه��م 
والذي  تعرفت عليهم،  هناك وقد كنت قد 
قاطع  زبيدة  ابن  هو)�سلمان  بهم  عرفني 
ال�����س��ح��راء(، مل��ا ق��رر ه���وؤالء ال��رج��وع اىل 

عر�س  دار  اول  ان�ساء  فكرة  اعطوا  لبنان 
�سينمائي اىل ابن زبيدة هذا و�سجعوه على 
تنفيذها، فكانت خري و�سيلة الهايل بغداد، 
يخطر يف  ال��دار مل  تلك  تاأ�س�ست  ان  ومنذ 
بال اى عراقي ان يوؤ�س�س يف تلك الفرتة دارا 
فكرة  والاعطاء  بغداد،  يف  لل�سينما  اخرى 
بداية  من  تبداأ  فهي  املوقع  عن  �سحيحة 
اجلنابيني(،  )درب��ون��ة  زق��اق  اىل  الدخول 
الق�سم الذي ي�سمونه)تويرات( وهو جماور 
املعروفة  ل��ن��ج(  )ب��ي��ت  �سركة  اىل  ت��ام��ا 
وامل�سهورة والباقية اىل يومنا هذا، وتقابل 
تتد  التي  �سويفات(  زقاق)دربونة  اي�سا 
نعود  الكياين،  عبدالقادر  ال�سيخ  حتى 
اىل مدخل زقاق التويرات املجاور من جهة 
وال��ذي  ل��ه  امل��ج��اور  ال��رك��ن  لنج حيث  بيت 
امل�سور)بابل(  ي�سغله اىل وقت قريب  كان 
وعند �سفرك باجتاه �سارع النهر كانت تقع 
افاما  تعر�س  كانت  والتي  ال�سينما  تلك 
�سامتة ويعتمدون يف افامهم على ممثلني 
راأ�سيهما)�سفقة(  فوق  يعتمران  م�سهورين 
من احل�سري، احدهما حليق ال�سارب وي�سع 
نظارة على عينيه وله كنية كان اهايل بغداد 
املناظر(،  اأب��و  وه��ي)ل��وك  عليه  يطلقونها 
واالخر ي�سع �ساربا كثا ب�سكل ملفت، وكانا 
يجعل  حد  اىل  واملقالب  النكات  يتبادالن 
اثناء  يف  ال�سينما  اىل  يدخل  ال�سبيل  عابر 
من  ماتبقى  لي�ساهد  واقفا  ويظل  العر�س 
الفيلم وهو غري اآ�سف الن الدقائق املتبقية 
يف  م�ستغرقا  جتعله  الن  كافية  الفيلم  من 

ال�سحك، اما الفيلم الكوميدي االخر فكان 
ل�ساريل �سابلن والعماق، كان �سارلو يبدو 
اىل  اياه  وحموال  العماق  ذلك  امام  قزما 
الغري  وذكائه  نكاته  �سباك  حتت  ا�سحوكة 
عند  التنتهي  التي  احلركات  تلك  حمدود، 

حد، كانت افامه دائما مدعاة لاعجاب 
اىل  اق��رب  احيانا  يكون  ال��ذي  وال�سحك 
بطله  فكان  الرئي�س  الفيلم  اما  ال�سجيج، 
طرزان  �سخ�سية  فيه  ويج�سد  اميلو  يدعى 
ال�����ذي ك����ان ي��ظ��ه��ر ن�����س��ف ع����ار وم����زود 

باخلناجر وال�سكاكني باال�سافة اىل النبال 
قرد  �سديقه  تلك  م��غ��ام��رات��ه  يف  ي��راف��ق��ه 
رباه  الذي  واال�سد  احلجم  كبري  �سمبانزي 
طرزان حيث يقاتل الوحو�س يف  الغابة وكان 
اىل  الداخلني  حرا�سة  هو  اال�سا�س  �سغلهم 
الغابة من العلماء واملكت�سفني مقابل اجورا 
كنا  لذلك  يتقا�ساها،  ط��رزان  كان  عالية 
اأ�ستد  واأذا  ن�ساهد الكثري من االلتحامات، 
عماقة  بفيلة  ي�ستعني  طرزان  فاأن  القتال 
حلمايتهم  فوقها  واملكت�سفني  العلماء  ي�سع 
بالتاأكيد،  ل�ساحله  املعركة  حت�سم  ريثما 
ب��ه ط����رزان و�سديقه  واأع��ن��ي  ك���ان امي��ل��و 
طريقة  اىل  قتالهم  يف  مييلون  ال�سمبانزي 
اال�سجار  ف��وق  ي�سعدان  كانا  حيث  ثانية 
التي  الكثري من احلبال  توجد هناك  حيث 
�سنعها طرزان لتمكنه من التحرك ب�سهولة 
يف ارجاء الغابة اذ مي�سك هو والقرد احلبل 
و)ي�سمر( نف�سه بقوة على ال�سجرة املقابلة 
والتي بدورها ت�ساعده على ان يطري بحبل 
ظهر  فوق  ا�سبح  وقد  نف�سه  يجد  كى  اآخر 
جتري  وهنا  للطريق  وق��اط��ع  �سر�س  ا�سد 
يتقافز  وط��رزان  اال�سد  بني  حامية  معركة 
�سديقه  حياة  على  قلقا  ال�سمبانزي  فيها 
طرزان واال�سد االريب ي�ساعده على ح�سم 
يتم  اذ  الثاثة  اال�سدقاء  ل�سالح  املعركة 
الق�ساء على اال�سد املعتدي لتنتهي بت�سفيق 
حار من امل�ساهدين وتاأتي النهاية، لقد كنا 
بلهفة  وننتظر  ال�سينما  زيارة  عن  الننقطع 

الفيلم اجلديد لا�سبوع القادم. 

هال �سينما

ال�ضينما  بدايات   
يف البالد

3-1

يتبع
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من  واح��دة  ولعلها  )والبغادة(  بغداد  �سينما  غرناطة،   �سينما  االم��ور؟  تنتهي  اهكذا 
ع�سام  الراحل  اال�ستاذ  بناها  االو�سط،  وال�سرق  العربي  الوطن  يف  ال�سينمات  اف�سل 
�سريف وهو �سقيق اال�ستاذ عبدالرحمن �سريف وكا االخوين �ساهما يف ان�ساء ثقافة 
�سينمائية كبرية، قبل، كانت حديقة ان جاز يل ان اقول هذا، حديقة يجتمع فيها كل 
املحبني وكل من يهوى ال�سينما وكل العوائل، كلف امل�سروع وقتها ١٦0 الف دينار يوم ان 
كان للدينار العراقي )حوبة(، وكان الت�سميم واال�سراف الهند�سي يتكون من خراء 

عراقيني واجانب، يقول االعان:
الكافرتيا املوجودة يف  اللطيف ببيع املرطبات يف  العراق �سيقوم اجلن�س  الول مرة يف 
الطابق العلوي من ال�سينما، و�سوف يكون بامكان اجلمهور حجز املق�سورات والكرا�سي 
لراحة  وت�سهيا  الوظيفة،  هذه  با�سغال  �سيقوم  الن�سائي  العن�سر  ان  حيث  تلفونيا 
ا�سحاب ال�سيارات �سيقوم موظف م�سوؤول با�ستام ال�سيارة من باب ال�سينما وايقافها 

يف املكان املخ�س�س لوقوف ال�سيارات.
مت افتتاحها بفيلم مدافع نافرون الذي انتج يف العام ١9٦١، بطولة كريكوري بيك وديفد 
ال�سينما  دائ��رة  يف  ال�سينما  نادي  ادير  كنت  حينما  �سنوات  قبل  كوين،  وانتوين  نيفن 
وامل�سرح توجهت اىل مكتب اال�ستاذين عبدالرحمن وع�سام �سريف يف �سارع الر�سيد 
غرناطة  �سينما  يف  تعر�س  كانت  التي  الرائعة  االف��ام  بع�س  على  احل�سول  اجل  من 
لعر�سها �سمن املنهاج، ا�ستقبلني املوظف امل�سوؤول برتحاب طيب، لكنه اخرين بخر 
مزعج حيث قال، ان الرقابة على الرقوق ال�سينمائية ا�ستلمت منا مبا يقارب من 350 
املطر  نزل  وملا  لهم،   يعود  �سرداب  واملوافقة عليها، وقد مت خزنها يف  فيلم لفح�سها 
ت�سرب اىل ال�سرداب واتلف جميع االفام ومل يتبق �سىء يذكر، امل اقل يف البداية ، 
اهكذا تنتهي االمور ؟ وحكاية هذه ال�سورة، �سينما غرناطة وما اآلت اليه قمت �سخ�سيا 

بت�سويرها وبو�سرت فليم االفتتاح،  رحم اهلل االخوين عبدالرحمن وع�سام �سريف.

حينما اطلعت على هذا املو�سوع بقيت لفرتة ات�ساءل،  اين 
ذهب هذا كله؟ اين ذهب االخا�س؟ اين هي الوطنية االن؟ 
الكثري  ان  بحيث  الباد  حمبة  واعني  املحبة،   اختفت  هل 
ويف�سلون  الوطني  املنتوج  الي�سجعون  االموال  ا�سحاب  من 
ال��ب��اد،  اقت�ساد  وتخريب  طمعهم  يف  اال���س��ت��ريادزي��ادة 
ونكون  املخل�س  اجلهد  هذا  ي�ستمر  ان  باالمكان  كان  اما 
اقوله  ما  اك��رر  لكني  الكرى؟  املنتجة  ال��دول  م�ساف  يف 
العجيب  والتداخل  احل��روب  اكلتها  الباد  دائما،  لنف�سي 
ال�سورة  ه��ذه  ع��ن  امل��ع��رف��ة،  وت��دين  املرتبك  واالقت�ساد 
كي  ال�سكل  بهذا  ورتبتها  جمعتها  لقد  احلقيقة  وحكايتها، 
جزء  انها  اف�سل،  وباختزال  للمو�سوع  و�سوح  على  نح�سل 
 2١ العدد  والتلفزيون،  االذاع��ة  جملة  يف  ظهر  حتقيق  من 
اجلبوري،   خلف  خالد  اال�ستاذ  كتبه   ١9٦٦ الثاين  ت�سرين 

يقول: ميتاز احلليب  ويف جزء منه 
كل  من  ونظافته  بطزاجته  املعقم 
به  االحتفاظ  ميكن  حيث  مكروب 
حتت ا���س��واأ ال��ظ��روف ومل��دة طويلة 
الثاجة  يف  حفظه  اىل  يحتاج  فا 
ا�سعة  من  عليه  املحافظة  يكفي  بل 

ال�سم�س حتى اليفقد طعمه.
وع���ن ���س��ك��ن ال��ع��وائ��ل ال��ت��ي تربي 
معهم  التعامل  وكيفية  اجلامو�س 
يقول: لقد قامت امل�سلحة بخدمات 
وال��ذي��ن  احل��ي��وان��ات  مل��رب��ي  جليلة 
يف  االبي�س  الذهب  قرية  ي�سكنون 
والف�سيلية  غ��ري��ب(  )اب���و  ج��ن��وب 
القريبة  وامل��زارع  بعقوبة  طريق  يف 
من املعمل، ت�سكن يف قرية الذهب 
االف   9 تلك  عائلة   500 االبي�س 
ت�سكن  كما  اجل��ام��و���س،  م��ن  را����س 
لها  عائلة   ١000 الف�سيلية  قرية 
١7 الف را�س من اجلامو�س، والبد 
لنا من معرفة ان هاتني املنطقتني 
مناطق  يف  املربني  ح�سرت  والتي 
�سحية، ي�سل اليها املاء والكهرباء 
كما  املبلطة،  االر����س  فيها  وتتد 
على  ال�سحي  اال�سراف  ذلك  �سهل 
اىل  ا�سافة  حيواناتهم،  على  البيطري  واال�سراف  املربني 
دورها  الرتبية  لعبت  كما  البيطري،  وامل�ستو�سف  املدر�سة 
االطفال،  وتعليم  املنزلية  ال�سوؤون  على  الن�ساء  تدريب  يف 
توفر  امنا  املربني  ه��وؤوالء  ملنتجات  �سرائها  يف  وامل�سحلة 

عليهم جهدا كبريا يف نقل هذا احلليب وت�سريفه.
كان بودي ان انقل كل املو�سوع، لكن املجال اليت�سع، فقط 

اقول اين ذهب كل هذا االن؟

مهم جد� 
 اليحق الأي �سخ�ض �و موؤ�س�سة �و جملة �و �سا�سة �و مو�قع �لكرتونية 

و�أية و�سيلة �عالمية �خرى ��ستعمال هذه �ل�سور  ) هي �ر�سيفي 
�ل�سخ�سي ومعي عقد �سر�ئها(، جملة �ل�سبكة �لعر�قية �لوحيدة لها  

�حلق بذلك وبعك�سه �ستكون �ملحاكم هي �لفي�سل.
مقداد عبد الر�ضا

كان افتتاح اذاعة بغداد يبداأ ب)البلبل( الذي األف �سوته كل 
من  تاوة  تبداأ  البلبل  يتذكره،بعد  البع�س  وم��ازال  امل�ستمعني 
الدعاء مينح  هذا  ال�سباح،كان  دعاء  احلكيم،ثم  الذكر  اآيات 
الطمانينة وال�سام خلطوات النا�س وهم يهمون اىل اعمالهم 
هذا  كان  اذا  خا�سة  االطمئنان  من  اجمل  �سىء  هناك  ،وه��ل 
ال�سيدة هناء  مثل �سوت  ياتي من �سوت رخيم وعذب  الدعاء 
ياتي �سجيا حميما طيبا على االذن،غنت  مهدي؟،كان �سوتها 
اال�ستاذ  للراحل  حلنني  اعذب  خمتلفة،غنت  وملا�سبات  الكرث 
طالب القره غويل)يكلون باجر جتي ،، ياحبيبي ( غنت لكرة 
القدم ) العب يحبيبي اترن (وباجمل اداء غنت على �سواطي 
مرمي  ك��رادة  منطقة  يف  مهدي  هناء  الفنانة  مر،ولدت  دجلة 
منت�سف االربعينيات،وبعد اقل من ثاث �سنوات فقدت ب�سرها 
فتحول ب�سرها اىل اذنهاوراحت ت�ستمع اىل الراديو الذي كان 
اال�سوات  العذب  بغداد،ا�ستمعت  الهايل  الوحيدة  الو�سيلة  هو 
ام  ال�سدارة  يف  �سماعه،تقف  عذب  ماهو  على  اذنها  وتدربت 
كلثوم،لكنها اي�سا �سغفت ب�سوت جناة ال�سغرية،وكانت البداية 
الكور�س  ع��ام١95٨ وعملت يف  االذاع��ة  التقليد،ثم جاءت اىل 
لها  وق��دم  مهدي  خزعل  اال�ستاذ  الكبري  الراحل  جاء  ان  اىل 
اول اغنية حتمل عنوان منذورة يف العام ١9٦3،كانت امنيتها 
تقدين  على  ذلك  ي�ساعدها  حتى  املو�سيقي  العزف  تتعلم  ان 
يف  االن  اف�سل،جتل�س  اداءا 
باهتمام  تن�ست  بيتها 
ماينظف  كل  اىل  بالغ 
مو�سيقى  من  االذن 
وغ�����ن�����اءيف ال���ق���وت 
ال������ذي ك���ان���ت حت��ل��م 
العامل  تطوف  ان  فيه 
مو�سيقاه  اىل  وتن�ست 
كل   ، واغ��ان��ي��ة،ال��ع��اف��ي��ة 
ال��ع��اف��ي��ة وال��ع��م��ر امل��دي��د 
ل��ل��ف��ن��ان��ة ال��ك��ب��رية 

هناء مهدي .
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من  والب���ّد  ال��ذائ��ق��ة،  م�سّوغ  ي�سقط  وب��ه��ذا 
اأّن  وال�سيما  اأخ����رى،  م�سّببات  اكت�ساف 
حتت  تعريفية  ثانية  عتبة  و���س��ع  ال��ك��ات��ب 
عتبة "اآيو" الرئي�سة وهي " فريجواليه مرة 

اأخرى".

لغة �مليديا �حلديثة
" فريجواليه" على جمموعة حوارات  بنيت 
امليديا  لغة  لتكري�س  حماولة  يف  افرتا�سية 
يعتمد  ���س��ردي ال  ن�����سّ  ب��ن��اء  احل��دي��ث��ة يف 
اللغة  اأبجديات  اإىل  ذهب  واإمّنا  مرتكزاته، 
االّت�سالية يف بناء حواريات حتمل خطابها 
ال����ذي ق��د ال يبدو  ، وه���و االأم����ر  اخل���ا����سّ
اإذ  ال�سردي،  الن�ّس  ق��ارئ  عند  م�ست�ساغًا 
عنا�سر  من  الكثري  تغييب  يف  الكاتب  ياأخذ 

الأبجديات  الرئي�سة  الهيمنة  لتبقى  ال�سرد 
حتى  اأن��ه  اإاّل  ال��ع��ام��ة،  ووظيفته  االّت�����س��ال 
"فريجواليه" قّدمت  ف��اإّن  ذلك  جت��اوزه  يف 
حم�سوبة  غ���ري  م��غ��ام��رة  وك���ان���ت  جت���رب���ة، 
اأّنها  اإال  العواقب على امل�ستوى الفني العام، 
تّت�سم  كتجربة  نف�سها  تقّدم  اأن  ا�ستطاعت 
االّت�سالية  الو�سائل  ا�ستثمار  يف  ب��اجل��راأة 

احلديثة ا�ستثمارًا كامًا يف ن�ّس روائي.

ثيمات �حلكايات �ملهيمنة
هذه التجربة الثانية يف هذا االجّتاه، وي�سّر 
العتبة  خ��ال  من  تاأكيده  يف  عليها  الكاتب 
ما  يعي  الكاتب  اأن  اآخ��ر  مبعنى  ال�سارحة، 
يريد اأن يقدمه من خال بنية �سردية غري 
ال�سائدة،  البنيات  مع  وم�ساك�سة  منطية، 

اأم خطوة  االخ���ت���اف؟  رغ��ب��ة يف  ه��ي  ه��ل 
نحو التميز؟ يبدو يل اأن هذا ال�سوؤال �سابق 
اإذ علينا  االآن،  االإجابة عنه  الأوان��ه كما هي 
الحقا  عنه  �سيك�سف  عما  اأواًل  االن��ت��ظ��ار 
والتوّجهات  الكاتب  م�سرية  يف  اإجن��از  من 
اأم  تر�سيخًا  �سيكون  ه��ل  ي��اأت��ي،  مل��ا  الفنية 
اأن جتاربه  التوجه، وال�سيما  تخّليًا عن هذا 
خمتلفة  فنية  ت��ن��ّوع��ات  ���س��ه��دت  ال�سابقة 
املهيمنة  احلكايات  ثيمات  متطلبات  ح�سب 
اإذ الميكن القول باأن  على الن�ّس ال�سردي، 
"دومينو"  توا�سل مع  اليمام" هي  "ه�سي�س 
يوؤّطر  اأن  "�سوت خافت جدا"، والميكن  اأو 
الكاتب نف�سه يف اإطار حمدد حتى واإن اأراد 
اأن يكتب يف مو�سوعة حمددة، الأنه حتى يف 
املو�سوعة الواحدة هناك زوايا نظر متعددة 

تتحدد وفق موقع ال�سارد يف حلظة ال�سرد.
يف " اآيو" هناك ابتعاد واقرتاب، ابتعد قليًا 
من هيمنة "امليديا" واقرتب قريبًا من بنية 
اإن�ساف  عن  حكاية  اإط��ار  لري�سم  ال�سرد، 
من  بطلة  ل�سان  على  ذلك  ورد  كما  امل��راأة، 
امل��راأة  ال��روائ��ي..  "عزيزي  رواي��ات��ه  اأبطال 
الواقع..  اأر���س  على  كثريا  لمت  ظمُ العراقية 
 - "الرواية  ن�سو�سك"،  يف  اأن�سفتها  فهّا 
يف  الفّنية  االأبجدية  تنّوعت  فقد  �س١39"، 
هذه ال�سردية الروائية على م�ستويني، االأول 
والثاين  ال�سردية،  بنية احلكاية  م�ستوى  هو 

هو بنية احلكاية االّت�سالية.

�إجابات عن عامل �فرت��سي
يف امل�ستوى االأول، ير�سم منتج الن�س حكاية 
�سردية لرجل وحيد، موظف، هاجرت عائلته 
احلا�سوب  بني  وحدته  يعي�س  الباد،  خارج 
وكاأ�سه وتاأخره الدائم عن الدوام الوظيفي، 
كاتب  وهو  ال�سارد،  هو  الوحيد  الرجل  هذا 
روائي يعي�س و�سط اأحامه وعوامله املتخيلة، 
اإجابات  افرتا�سي  ع��امل  خ��ال  من  يبحث 
عن ت�ساوؤل يقّدمه عر مقاطع نرثية خمتلفة 
اإجابات امل�سرتكني معه  اأنا؟" ويرتّقب  "من 
ي��ب��دو معقواًل  وه��و  االف��رتا���س��ي،  ع��امل��ه  يف 
اأجل  من  حكايات  اأو  حكاية  ل�سرد  كمناخ 

الن�ّس  اأن هذا  اإاّل  املركزية،  تبئري احلكاية 
اليبنى على هذه الطريقة، واإمّنا بنية الن�س 
بالقول  جن��ازف  اأن  اأردن��ا  واإذا  االّت�سايل، 
"امليديا فك�سن"، اإن �سّح التعبري وفق منط 
مع  التماهي  عر  للحكاية،  االأفقي  البناء 

احلوارات االفرتا�سية.
احرتافية  اإىل  حتتاج  االفرتا�سية  البنية 
وفق  تعمل  التي  االآل��ي��ات  تفهم  ميكانيكية 
وا�ستخدام  االّت�سالية  الو�سيلة  �سياقها 
��د يف  اأب��ج��دي��ات ال��ت��وا���س��ل، وه���و م��اجت�����سّ
التي  املن�سورات  على  وال���ردود  التعليقات 
ويحمل  االف��رتا���س��ي،  الف�ساء  يف  يطلقها 
حمّدد،  �سخ�س  اإىل  خا�سة  ر�سائل  بع�سها 
ال�سارد  "اأن�س"  م��ن  �سفرات  اأن��ه��ا  مبعنى 
يف  ال��ث��اين  ال��ط��رف  "نائلة"  اإىل  الرئي�س 
امل��ع��ادل��ة ال�����س��ردي��ة احل���واري���ة ال��ت��ي تفّك 
�سفرات الن�ّس املبثوث يف ذلك الف�ساء يف 

�سوء م�ستجدات احلالة النف�سية.

جتاوز �لو�قع �إىل �الفرت��ض
ياأخذ هذا امل�ستوى ثلَثي ف�ساء الن�ّس، فيما 
يتبّقى الثلث االأخري اإىل ماهو اأكرث اإثارة يف 
حوار  من  االفرتا�سي  اإىل  الواقعي  جت��اوز 
مع  �سابقة  رواي���ة  يف  املركزية  ال�سخ�سية 
ال�سارد املوؤلف ثم احلوار مع جيم�س جوي�س ، 
لي�سل الن�ّس اإىل نقطة الا عودة "اجلنون" 
الذي ي�سري له تقرير من م�ست�سفى الر�ساد 
ّتاب  لاأمرا�س النف�سية اإىل االحّتاد العام لكمُ
واأدباء العراق". ال تنتهي احلكاية عند هذا 
املوؤلف  ال�سارد  مهمة  انتهت  واإن  التقرير، 
يف الن�ّس، لتبداأ مهمة املوؤلف ال�سارد الذي 
الن�ّس،  يف  ال�سمني  ال�����س��ارد  م��ع  ت��اه��ى 
العامل  اعتمدت  �سردية  حكاية  لنا  لي�سّكل 
حكاية  انتاج  يف  تفاعليًا  حّيزًا  االفرتا�سي 
يف  احلديثة  التقنيات  اعتمدت  م�ستقبلية 
الذي  االأم��ر  وهو  واقعيًا،  املفرت�س  جت�سيد 
قامت به وحدة االأبحاث املتقّدمة يف النظام 

العاملي اجلديد يف اأول احتكاك  مع الب�سر.
االإم�ساك بخيوط وهمية

" ال�سردية  الفريجواليه  هذه  عّد  ميكن   ال 
ًا من اخليال العلمي، واإمنا  – احلوارية "ن�سّ
ميكن القول اإن الكاتب ا�ستثمر كل املعلومات 
يف  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  وامل�ستخدمة  املتي�ّسرة 
املتلقي  توا�سل  ت��دمي  �سردية  حكاية  اإنتاج 
المي�سك  اأن��ه  اإاّل  احلكاية،  خيوط  تتبع  يف 
تر�سي  قد  وهمية  واإمن��ا  حقيقية،  بخيوط 
جملة  يف  يّت�سح  ما  لكن  اخلا�سة،  قناعاته 
اخلتام التي جاءت خمتلفة تامًا عن اإيقاع 
اإىل  املتلّقي  لتعيد  االبتداء  جملة  يف  الن�ّس 
وترتيبه  الن�ّس  اإنتاج  واإعادة  البداية  نقطة 
وفق اخلريطة التي ر�سمتها وحدة االأبحاث 
تقنيًا، والتي دفعت ال�سارد املوؤلف اإىل تقدمي 
متج�ّسدًا  واقعًا  بو�سفه  االفرتا�سي  العامل 
ولي�س واقعًا افرتا�سيًا. مبعنى اآخر اأن ن�ّس 
اإىل  الفريجواليه  اإط��ار  من  خ��رج  اآيو"   "
مناخه الطبيعي ال�سردي، وهو ما مل يتحقق 
نقلة  الن�ّس  لي�سّكل هذا  االأوىل،  يف جتربته 
اأن  اأراد  اإذا  للكاتب  �َسب  حتمُ جديدة  فنية 

ير�ّسخه يف جتارب كتابية الحقة.

الو�ضائط الّت�ضالية
بو�ضفها بنية �ضردية

��ستطاعت عا�سرة �سعد �سعيد 
ملو��سلة  بي  مت�سك  "�آيو" �أن 

�لقر�ءة بعد �أن متّكنت من 
�الإفالت يف �لتجارب �لت�سع 
�ل�سابقات للكاتب، وهذ� ال 

يعني بال�سرورة �أن هناك خلاًل 
ما، و�إّنا �ختالف يف �لذ�ئقة 

�لقر�ئية، و�إذ� ما �أردُت �أن 
�أعزو عدم تو��سلي يف قر�ءة 

تلك �لن�سو�ض �ل�سابقة �إىل 
�ختالف �لذ�ئقة، فاإّن عا�سرته 
ال تختلف من حيث �لتوّجه عن 

تلك �لتجارب،

اآيو

حممد جبري
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 وباأمناط و�سيغة جديدة، وقد  ظّل هاج�س 
موقع  ي�سبه  ما  موقع  البحث عن  اأو  الريادة 
ال�سياب ومكانته يف ال�سعر احلديث �ساغلها 
واجهة  يف  النرث  ق�سيدة  ظهور  ولعّل  االأول، 
القبول  م��دى  ع��ن   يف�سح  العراقي  ال�سعر 
حالة  اأ�سرت  التي  النماذج  اإىل  واالطمئنان 

متقدمة يف االإبداع ال�سعري. 
تاأثري الرتاث

ال��ت��دق��ي��ق  م���ن  ب�����س��يء  ت��اأم��ل��ن��ا  م���ا  واإذا 
من  العربية  الق�سيدة  انتقال  والتمحي�س 
منوذج  اإىل  الكا�سيكية  الق�سيدة  مرحلة 
ومن  احلديثة،  الق�سيدة 
ث����م ت��وق��ف��ن��ا 
االأبعاد  عند 
ال����زم����ن����ي����ة 
التي قطعتها يف م�سرية 
من  وخ��روج��ه��ا  ال��ع��رب��ي  ال�سعر 
االأ�سكال  اإىل  التقليدية  النماذج  اأ���س��ار 
التي اأكدها ال�سياب وجمايلوه، فاإنَّنا ال ميكن 

اأن نح�سي هذه املديات اإال بالقرون. 
اد كانوا يجو�سون اأر�سًا  ومعنى ذلك اأنَّ الروَّ
اجلاهلي  الع�سر  من  تتد  ورا�سخة  قوية 
وم�سادره  العربي  ال�سعر  ت��راث  يظل  حيث 
التي  والركائز  العنا�سر  اأه��م  من  القدمية 
يبني ال�سعر املحدث على اأنقا�سها ق�سيدته 
الباعثة  التجديد  عوامل  اإنَّ  اإذ  اجل��دي��دة، 
لذلك مل تكن حمكومة با�سرتاطات عر�سية 
اأو اعتباطية، بل كانت تقف وراء ذلك ظروف 
مو�سوعية وذاتية، وكان وعي التجديد فيها 
قت على اأيدي  يعّر عن ا�ستجابة تلقائية حتقَّ

هوؤالء الرّواد. 
اإيقاع احلياة واملجتمع

اإنَّ ظهور الق�سيدة احلديثة اإىل الوجود ميّثل 
انبثاق اللحظة التاريخية املطلقة يف م�سرية 
كادت  اأو  ا�ستنفدت  بعدما  العربي،  ال�سعر 
اأبعادها  كّل  الكا�سيكية  الق�سيدة  ت�ستنفد 

الكثري  فاإنَّ  لذلك  وتبعًا  الرتيبة،  واأ�سكالها 
من ال�سعر بقي رهني التكرار واالجرتار، اإذ 
كّلما اأراد ال�ساعر اأن يختّط له طريقا مغايرا 
ت�سطدم  االإرادة  ه��ذه  مثل  ن��رى  ل�سابقيه، 
امل�سمار  اإىل  �سبقته  التي  التجارب  ببع�س 
اأو حماولته اإىل  نف�سه، حيث تتحّول جتربته 
رة اأو اأ�سكال عقيمة مل يكن لها  �سياقات مكرَّ
اأو االمتداد يف ذاكرة  اأي ن�سيب من البقاء 

الزمن. 
خلق  يف  يجتهد  من  احلقيقي  ال�ساعر  ولعّل 
منوذجه ال�سعري، واإن ال�سعر املكتوب خارج 
مل  �سيطانيا  نبتا  يظل  ال��ت��اري��خ��ي  �سياقه 
ي�ستطع اأن يجد له اأر�سًا ينمو عليها اأو ف�ساء 

ير�سد من خاله اإيقاع احلياة واملجتمع. 
بع�سًا  لنتذّكر  قليا  ال��وراء  اإىل  رجعنا  ولو 
من �سعراء الكا�سيكية اجلديدة فكم �ساعر 
ن�ستطيع اأن نح�سي وكم �ساعر يح�سر قليٌل 
من �سعره يف خواطرنا اأو ميكن اأن ن�ست�سهد 
ب�سيء منه يف هذا املوقف اأو ذاك، �سنجد اأن 
اّدعى  واإن  لاآمال  خمّيبة  العملية  هذه  مثل 
باأهداب احلداثة يف  رّوادها  بع�س  تو�ّسل  اأو 
اأجيال  اأيدينا  فبني  تلك،  اأو  الق�سيدة  هذه 
من ال�سعراء ما زالت تكتب هذه الق�سيدة، 
غري اأنَّنا مل جند يف ما تكتب اال ا�ستن�ساخا 
املتنبي  لتجارب  �سريحا  ترديدا  اأو  م�سّوها 
واأب���ي ت��ام وال��ب��ح��رتي و���س��واه��م م��ن كبار 

ال�سعراء االأقدمني. 
و�سوحا  اأك��رث  احل��داث��ة  جتليات  تبدو  وك��م 
عند  منها  ال��ق��دمي  ال�����س��اع��ر  ع��ن��د  وع��م��ق��ا 
اأن ميرَّ  ال�ساعر املعا�سر، فمن منا ي�ستطيع 

على املتنبي ومل يح�سره قوله: 
�سحب النا�س قبلنا ذا الزمانا 

وعناهم من �ساأنه ما عنانا 
وتولوا بغ�سة كلهم منه 
واإن �سّر بع�سهم اأحيانا 

اأو قول اأبي تام: 

درت حوا�سي الدهر فهي ترمر 
وغدا الرثى يف حيلة يتك�سر 

اأو قول ال�سريف الر�سي: 
باجلّد ال بامل�ساعي يبلغ ال�سرف 

ت�سي احلظوظ باأقوام واإن وقفوا 
رموز النف�س  

يرجع  ذاكرتنا  يف  النماذج  هذه  ح�سور  اإنَّ 
اإىل تعبريها عن ال�سمري اجلمعي لاإن�سان، 
اأو تندثر بفعل  فرمّبا تتغرّي اجلوانب املادية 
يف  النف�سية  املوثبات  اأنَّ  غري  الزمن،  تاأثري 
هي  النف�س  اأنَّ  ذل��ك  تتغرّي  ال  ثابتة  داخلنا 
مركز االإح�سا�س عند الب�سر، وقد قال تعاىل 
يف كتابه العزيز على ل�سان عي�سى )ع(: )اإنَّك 
نف�سك(،  ما يف  اأعلم  وال  نف�سي  ما يف  تعلم 
التحوالت  ي�سمر  وع��اء  عن  عبارة  فالنف�س 
عند  الثابت  م�سدرها  مبثابة  وهي  املعنوية 
يف  النف�س  م��ف��ردة  وردت  حيث  االإن�����س��ان، 
وقد ذكر  مّرة،  اأكرث من 50  الكرمي  القراآن 
يونك اأنَّ النف�س هي التي تخلق رموزها كما 
تنتج النباتات زهورها وهذا يعني اأنَّ النف�س 
م�سنع اأو قل موقع احلفريات الذي يعقل اأو 

يطلق االنفعال عند املبدع. 
احلداثة  اأنَّ  اإىل  الباحثني  اأح��د  ذه��ب  لقد 
وقد  باحلا�سر،  وتعلُّقا  للما�سي  نفيا  تّثل 
نفي  ف���اإنَّ  ال��دع��وى،  ه��ذه  مثل  بطان  ثبت 
مبا  ال��رتاث  اإلغاء  واإن  اإلغاءه  يعني  املا�سي 
فيه من منجزات اأو منطلقات ترثي احلا�سر 
اأن  ل��اإب��داع  ميكن  ال  اإذ  م�سادرته،  تعني 
ما�ٍس  على  االرت��ك��از  دون  الفراغ  من  ين�ساأ 
�ساعٌر  ا�ستطاع  كيف  اإذ  القدم،  يف  ي�سرب 
مثل امرئ القي�س اأو املتنبي اأن يغادر ع�سره 
ليمّثل ذروة احلداثة يف التعبري عن ح�سا�سية 
ع�سرنا الراهن، ولنا اأن نتاأمل قيمة اأو عمق 
التاريخ ال�سعري الذي انطلق منه ال�ساعران 
ليظل �سعرهما حا�سرا يف وجداننا اإىل هذا 

اليوم. 

واملراآة املعكو�ضة

لقد ظفر �ل�سعر �لعربي  بالكثري من �ملحّفز�ت �لتي جعلته فنًا 
قاباًل للتجريب بكّل �أنو�عه، وقد �سهدت مرحلة ما بعد �ل�سياب 
د  �سيُّ ظهور �لعديد من �الأ�سماء �لتي حاولت �أو حتاول �لتَّ
و�ال�ستئثار مبوقع �ل�سد�رة يف كتابة �ل�سعر،

 

الق�ضيدة اجلديدة

عبد الأمري خليل مراد 
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ا�ستبداده  ومار�س  خا�سها  التي  احلروب  يدخل 
العربي  ال��ع��امل  تعامل  �سيكون  م���اذا  داخ��ل��ي��ا، 
م�ساألة  يف  التعقيد  هذا  كل  ومع  معه؟  وال��دويل 
العربي،  حميطنا  يف  معه  والتعامل  اال�ستبداد 
تبقى الق�سية معلقة باالأمل كما يرى مكيه "اإذ ال 
ينبغي اأن تكون االأمور �سيئة مثلما هي يف الواقع، 
والعنف  الق�سوة  مب�ساألتي  م�سكونا  كنت  ف���اإّن 
العربي،  العامل  يف  خميف  ب�سكل  تفاقمتا  اللتني 
اأخرى  و�سيلة  لي�س هناك  باأن  القناعة  فهذا من 
لتقلي�س الق�سوة وردها عن حياتنا، والأّن ما من 
اأحد يعرف ما �سيجلبه الغد، فاإّن كل �سيء والا 
اأوقات  يف  قائمني  احتمالني  دائما  يظّان  �سيء 

االأزمات الكرى".
وال�سمت  الق�سوة  معامل  مكية  كنعان  يتلّم�س   
اختارها  �سخ�سيات  خم�س  حل��ي��اة  ���س��رد  ع��ر 
الثنائية  هذه  جتليات  خالها  من  يفح�س  لكي 
بقي يف  متمّيز  كويتي  والنماذج؛ هي خليل رجل 
تلك  اأث��ر  على  وتبدل  اجتياحها  خ��ال  الكويت 
جعلته  م��وؤمل��ة،  كانت  اأّن��ه��ا  رغ��م  التي  التجربة، 
يف  �سابق  �سابط  حيدر  واأب���و  ه��و.  م��ن  يكت�سف 
اجلي�س العراقي ولد يف مدينة النجف املقد�سة، 
اأّن��ه  ق���ّرر   ١990 اآذار  م��ن  االأول  يف 
فاأم�سك  الكفاية  فيه  ما  عانى 
ب���زم���ام ح��ي��ات��ه وث�����ار على 
�سدام ح�سني، وعمر وهو 
�ساب  م��دين  مهند�س 
م����ن االأع���ظ���م���ي���ة 
ب����غ����داد،  يف 
اأم�������س���ى 

العراقية،  العا�سمة  �سجون  اأح��د  يف  يوما   ٤9
اأّنه دخل عاملا  اأال  اأّنه مل يتعّر�س للتعذيب،  رغم 
ف��اإّن  وب���دوره  و�سفه،  يتعّذر  ال��ذي  ال��رع��ب  م��ن 
م�سطفى ال�سخ�سية الرابعة هو من التقاه مكية 
بكرد�ستان العراق يف ت�سرين ١990، فاأ�سطحبه 
لذكرى مقتل ٦٨  اأقامه  تذكاري  مل�ساهدة ن�سب 
من مواطنيه االأكراد، واأما ال�سخ�سية اخلام�سة 
مكية  �ساهده  الذي  تيمور  الكردي  الفتى  فكانت 
راآه  اإذ   ،١99١ اآب  يف  تلّقاه  فيديو  �سريط  يف 
يجل�س م�سبوك ال�ساقني على االأر�س، يخر كيف 
اأّنه جنا من فرقة اإعدام يف اآب ١9٨٨ يف حني مل 

يحالف احلظ والديه و�سقيقاته الثاث.
�لق�سوة و�ل�سمت بعد 2003

طويلة  مرحلة  م��ع   2003 ني�سان   9 ح��دث  قطع 
اإذ  املا�سي،  القرن  �ستينيات  اأواخر  منذ  امتدت 
التي  االنتكا�سات  من  طويلة  �سل�سلة  عن  ع��ّرت 
اأكدت ر�سوخ الق�سوة وات�ساع ال�سمت عنها، ولكن 
اإزاحة هذه  النظام من  هل تّكنت حلظة تغيري 

الثنائية اأو اإعادة �سياغتها ب�سكل خمتلف؟ 
اخرتقت  حتى  متعاظمة  داخليا  الق�سوة  كانت 
اأغلب مناحي احلياة االجتماعية يف العراق، كما 
اأّن  الغريب  متعّددة،  �سورًا  واأخذ  ال�سمت  تعّزز 
العراقي  الداخل  اإىل  ال�سمت  ت�سّلل   2003 بعد 
مناطقية  جديدة  ثنائية  يف  ليقع  خمتلف  ب�سكل 
اأ�سكال  اإىل  فتحّولت  الق�سوة  واأّم����ا  وطائفية 
اأخرى غري معهودة عن طريق ا�ستدعاء مقوالت 
اأغلب  اأ�سابت  ونف�سية  اجتماعية  وعقد  تاريخية 
هذه  مكية دميومة  يوؤكد  لهذا  املجتمع،  توّجهات 
"الق�سوة  بقوله:  اال�ستبداد  اإزاح��ة  مع  الثنائية 
والعنف يتقاطعان من غري اأن يكونا واحدا، ميكن 
ترير العنف، تبعا لاأهداف التي 
ي�سعى اإليها )مثا فعل الدفاع عن 
النف�س(، وقد يكون هناك عنف بني 
البتة  ميكن  ال  لكن  املقابل،  يف  ندين 
تق�سد  على  تقوم  الأّنها  الق�سوة  ترير 
يف  ه��م  ب��اأف��راد  اجل�سدي  االأذى  اإحل���اق 

موقع ال�سعف". 

خملفات �لثاين من �آب
اأمامنا عر�سًا  الكتاب  ي�سع م�سمون   2003 قبل 
للتحوالت التي مّر بها العراق اأثناء اجتياح نظام 
اأح��داث  م��ن  ت��اه  وم��ا  الكويت  امل�ستبد  ���س��دام 
كتابه  مكية  يوؤطر   ،١99١ العام  اآذار  انتفا�سة 
يف  جرى  ما  لفهم  وال�سمت"  "الق�سوة  بثنائية 
نا ن�ستطيع  تلك املرحلة، اإذ يرى بهذه الثنائية اأنَّ
من  ع��ن��ه  ال��ت��غ��ا���س��ي  ومت  ح�سل  م��ا  ا���س��ت��ي��ع��اب 
ينطلق ن�س  اأو دوليا،  �سواء كان عربيا  اخلارج، 
التي  اآب/١990  من  الثاين  حلظة  من  الكتاب 
كان  الذي  العربي  للنظام  وانهيار  �سدمة  مّثلت 
موجودا اآنذاك، اإذ مار�س النظام امل�ستبد اأ�سلوب 
اخلليج  حرب  انتهت  بعدما  االأم��ام  اإىل  الهروب 
االقت�سادية  باالأزمات  منها مثقا  االأوىل وخرج 
يرّكز مكية على حماولة ردع هذا  واالجتماعية، 
على  تقوم  كونها  الكويت،  من  واإخراجه  النظام 
"ينبغي  كتابه  يف  مكية  م�سمونها  ي��ورد  مفارقة 
الذي  امل�سعى  يف  االأهم  وال�سدع  �سدام،  اإيقاف 
قادته اأمريكا �سده هو اأن الفرق املعدة لا�ستباك 
يف اخلطوط االأمامية مل تكن عربية. وهكذا فاإنَّ 
كل ال�سيغ القدمية القومية واملعادية لامريالية 
ومن  عظيمة،  �سدمة  حمدثة  للظهور،  تعود  قد 
العربي  نف�سه، على  العربي  العامل  م�ستقبل  اأجل 
اأن يقاتل العربي فوق رمال ال�سعودية ال�سرتجاع 

�سيادة الكويت وا�ستقالها".
�لنفعية بالتعامل �ل�سيا�سي

العربي  ال��ع��امل  يكتنف  م��ا  اأن  على  مكية  ينّبه 

امل��اأزق كيف  م��دار هذا  اأخاقي،  م��اأزق  وثقافته 
ت��ع��ام��ل��ت امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة وم��ث��ق��ف��وه��ا مع 
اال�ستبداد وجتلياته يف بلدان هذا العامل، اإّما با 
مباالة اأو باأ�سلوب �سيا�سي يعتمد نوعا ما النفعية، 
وفقدان  "ياأ�س  مكية  يذهب  كما  نواجه  ولذلك 
ما  كل  يفوقان  الكلمات  هذه  يف  مطموران  اأم��ل 
حتتويه مكتبة كاملة من الكتب املخت�سة بوح�سية 
واخل�سائر  اأو���س��ط��ي��ة  ال�����س��رق  ال��دي��ك��ت��ات��وري��ات 
ف��اأْن  حروبها،  ع��ن  الناجتة  الرهيبة  الب�سرية 
مبعنى  املطالبة  يف  ترغب  واأن  �سيا�سيًا،  تكون 
اأن  هو  العربي،  العامل  يف  ال�سيا�سي  للعمل  ما 

النوع  لهذا  �سجينا  ت�سبح  اأن  ترف�س 
من الكام، فقد اأتاحت عقود من 

العنف املت�سل يف املنطقة لل�سك 
الثقة  والن���ع���دام  وال�����س��خ��ري��ة 
الكلي، التف�سي ب�سكل خميف 
ثنائية  ع���ّززت  لقد  بيننا"، 
ال�سّك  من  وال�سمت  الق�سوة 
�سطوة  حتت  يقعون  من  بني 
البحث  ب�سبب  اال���س��ت��ب��داد 
بني  اختاف  م�ساحات  عن 
اأ�سكال اال�ستبداد وكاأّن االأمر 
ال�سرين  اأه���ون  ب�ساأن  ي��دور 
وطاأة  خفة  بوهم  توحي  التي 
اآخر  اإىل  بلد  من  اال�ستبداد 
من��وذج  ك��ل  خ�سو�سية  م��ع 
املجتمعات  �سمات  من  تنبع 

العربية.
�الأزمات �لكربى

ولذلك هناك ت�ساوؤل يحتاج منا اإىل تاأمل عميق، 
مبا  وق��ام  اأوروب���ا  يغزمُ  مل  هتلر  اأّن  افرت�سنا  فلو 

�سينظر  كيف  حينها  اأملانيا،  يف  فقط  به  قام 
؟  معه  التعامل  يتم  طريقة  وب��اأي  له 

على  ينطبق  احل����ال  ون��ف�����س 
امل�ستبد  �سدام  نظام 

ول����و اأّن������ه مل 

احلرب والطغيان والنتفا�ضة يف العامل العربي

يقع كتاب كنعان مكية �لذي �سدر بن�سختني �إنكليزية �لعام 1993 
يف لندن، وعربية �لعام 1994عن د�ر �جلمل، بني حلظتني هما ما 

قبل 2003 وبعده ملا د�ر من �أحد�ث يف �لعر�ق وحميطه.

الق�ضوة وال�ضمت 
د. عالء حميد اإدري�س
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املعلومة،  ا�ستقبال  اإمكانية  يف  يتدرج  فالطفل 
كذلك ثمة فوارق فردية بني االأطفال، االأمر الذي 
واالأدبية.  الثقافية  املفردات  بنوع  العناية  يتطلب 
ال��ك��رمي  )ع��ب��د  االأدي�����ب  �سل�سلة  يف  جن��د  ل���ذا 
يف  تنّوعًا  ت  �سمَّ تب  كمُ جمموعة  وهي  ال�سامر(، 
روؤي��ة  العلوم،  الق�سة،  )ال�سعر،  بني  االختيار 
الظواهر الطبيعية(، حالفنا احلظ يف احل�سول 
�س  خ�سَّ وقد  حتتويه.  ما  على  واالط��اع  عليها 
لكل باب كتابًا منفردًا، وكان االإخراج الفني اأهم 
فنيًا،  متقنة  وخطوط  األ��وان  من  تب؛  الكمُ ميَّز  ما 
الطفل  ت�ستهوي  فهي  الطفل،  لذائقة  وج��اذب��ة 
الذي تعلم القراءة والكتابة، والذي مل يبلغ �سن 
الفنية ت�سب  ال�سيغ  كانت كل  لذا  بعد.  التعليم 
يف الكيفية التي ي�ستقبل بها الطفل ما يّطلع عليه، 
ال�سام  ملحبي  ر�سائل  جمموعة  عن  عبارة  فهي 
على  داّلة  الكتب  وعناوين  واخلري وحب احلياة، 

اأفق وف�ساء مفتوحني لعامل �ساحر وجميل، الذي 
هو عامل الطبيعة. 

ومار�سيا  تنمو؟  كيف  )االأزه���ار  مثل  فعناوين 
والقمر، واأرنبان �سغريان يف دعوة �ساي، واهطل 
ودون  مبا�سر  بنحو  ت��دل  امل��ط��ر(  اأي��ه��ا  ب��ع��ي��دًا 
لعامل  املنا�سبة  العناوين  اختيار  على  م��وارب��ة 
ال�سعر  ترجمة  والأن  امل��األ��وف.  وحميطه  الطفل 
وال�سرد كانت بلغة ب�سيطة و�سعرية املنحى، تنحو 
ال�سعر  ب�سياقات  ال  التاعب  عر  اأكرث  للب�ساطة 
مناخ  ل�سالح  املفردة  تطويع  بقدر  االأم،  بلغته 
و�سع  الذي  االأمر  جن�سياتهم،  مبختلف  االأطفال 
يف  ور�سينة  لغويًا،  متوا�سعة  روؤى  وف��ق  الن�س 
ورغبات  حاجات  اإ�سباع  على  وقادرة  ال�سياغة، 

واأهواء الطفل.
مفرطة  بباغة  الطفل،  وعي  على  االلتفاف  اإن 
مثًا، يمُبعد ذائقته عن القراءة، فهو كائن مغرم 

ت�سعيد  من  ومتمكن  وعيه،  اإىل  قريب  هو  مبا 
الوجود  واأف��ق  الطبيعة  عن  وت�سّوراته  خميلته 
والعاقة باالآخر القرين ح�سرًا، فهو كائن يحب 
ال�سجر والنخل واالأنهار، واحليوانات واحل�سرات، 
لذا تكن ال�ساعر )ال�سامر( من اختياراته لرفد 
اأن اإخراج الكتب، ابتداًء من  مكتبة الطفل، كما 
اأغلفتها  وتزيني  �سفحاتها  فتح  وطريقة  حجمها 
اأ�سياء  كلها  احليوانات،  و�سور  واالأزهار  بالورود 
الزاخرة  الكتب  متون  عن  ناهيك  للنظر،  الفتة 
يف  الن�سو�س  اأع��ان  ال��ذي  والت�سل�سل  ب��االأل��وان، 
ا�ستجاء املعنى، وقّرب ال�سعر من ذائقة الطفل 
وخلق  التعبري،  يف  ر  والِق�سَ التزيني  اإىل  التّواق 

عوامل حمت�سدة باالألوان وال�سَور. 
اإن اأبجدية الطفل هي اأبجدية اخلطوط واالألوان، 
الكتب، فهي كتب  اأف�سل ح�سنات هذه  وتلك من 
�سعرية للطفل ولي�س لغريه، وتنا�سب ذائقة اأعمار 

لعمر �سغري  زاد  فهي  ن�سبيًا،  ومتباعدة  متقاربة 
يبتهج باالألوان، وللذي ال يقراأ وال يكتب بعد، وملن 
ا�ستح�سل تعليمًا مّكنه من القراءة. ولعل ح�سنة 
و�سعت  اأن��ه��ا  الكتب  اح��ت��وت��ه  مل��ا  �سب  حتمُ ك��رى 
العربية  اإىل  الرتجمة  مقابل  االأم  بلغته  الن�س 
التنظيم  هذا  �سيزرعها  التي  الفائدة  لتت�سّور 
يف الرتجمة واالإخراج والت�سميم، وهنا حماولة 

لتقدمي تو�سيفات لهذه الكتب:
البطة  �سرية  يحكي  وال��ق��م��ر(:  )مار�سيا   ����  ١
ر�سم  تع�سق  ف��ه��ي  ل��ل��ر���س��م،  املمُ��ح��ب��ة  م��ار���س��ي��ا 
الرموز يف الطبيعة )القمر، وال�سم�س، والنهر(، 
�سورته  فا�ستدرجت  بالقمر،  تعلقت  هنا  لكنها 
اأقرانها،  ي�سغل  عّما  بعيدًا  وبعده  الظهور  قبل 
الر�سم  يف  داأب��ه��ا  يوقف  مل  البّطات  فاعرتا�س 
حتى اكتمل القمر بدرًا. هذه ال�سرية تعطي معنى 
املتنزهات  اأح��د  "يف  اجل��م��ال:  وح��ب  لاإ�سرار 
كانت تعي�س جمموعة من البّطات، وكانت بينهنَّ 
البّطة  هذه  الباقيات،  عن  كثريًا  تختلف  واحدة 
وتق�سي  ال��ر���س��م  حت��ب  فهي  م��ار���س��ي��ا،  ت��دع��ى 
ال  البّطات  بينما  ال�سّور،  ر�سم  يف  وقتها  معظم 

يعرفن غري ال�سباحة يف الِركة."
�سعري  كتاب  امل��ط��ر(:  اأيها  بعيدًا  )اهطل   ��  2
ال�سعراء  من  ملجموعة  الطفل  لذائقة  منا�سب 
بالطبيعة  يتغنى  العاملي،  االأدب  يف  املعروفني 
وذات  ب�سيطة  �سعرية  بلغة  اجلميلة  وظواهرها 
وت��ق��ّرب��ه  للطفل  الطبيعة  حت��ب��ب  عميق  معنى 

الق�سائد  تغفل  ال  اإذ  خ��اب،  �سحري  عامل  من 
كال�سجر  املطر  غري  االأمُخ��رى  الطبيعة  مفردات 
والع�سب، واالأر�س والطيور، وثمة ق�سيدة ل�ساعر 
املطر(:  اأيها  بعيدًا  )اذه��ب  تقول  معروف  غري 
ارجع   / بعيدًا  اذه��ب  املطر  اأيها  املطر...  اأيها 
ثانية يف يوم اآخر / الأن جوين ال�سغرية تريد اأن 
 rain rain go away come again .تلعب
 some other day little johnny want

"to play
3�� )اأرنبان �سغريان يف دعوة �ساي(: وهو كتاب 
لبيت اجلّدة  االأرنبني  �سردي يروي حكاية زيارة 
در�سًا  االأرن��ب��ني  تنح  الق�سة  ال�����س��اي،  لتناول 
التي  الدمية  حيازة  على  اختلفا  حلظة  بليغًا، 
من  االأم��ر  ح�سم  اأن  غري  اجل��ّدة،  لهما  اأهدتها 
قبل اجلّدة قّدم لهما هذا الدر�س فعا�سا ب�سام 
ال�سغريان  االأرنبان  وّدع  ظهرية  "ذات  وحمبة: 
وخرجا  واأباهما  اأمهما  )باب�س(  واأخته  )بنتك( 

ال�ساي يف  ل�سرب  ين  كانا مدعوَّ فقد  البيت،  من 
قبل  اجل��ّدة:  قالت  ال�ساي  بعد  جّدتهما...  بيت 
مية هدية....  دمُ لكما  اأمُقدم  بيتكما  اإىل  اأن تذهبا 
اختلفا، فاأم�سك )بنتك( باإحدى ذراعي الدمية، 
لكن اجلّدة  االأخرى،  بالذراع  واأم�سكت )باب�س( 
منكما  واح��د  لكل  اأ�سبح  االأن  االأم���ر:  ح�سمت 
يرق�سان  وراح���ا  ميتيهما  دمُ م��ي��ت��ه....وع��ان��ق��ا  دمُ

فرحًا."
٤ ��)االأزهار كيف تنمو ؟( : يمُعطي در�سًا مدعمًا 
والب�سيطة،  والناطقة  النا�سعة  االإي�ساح  بو�سيلة 
وطبيعة  النبات  منو  مراحل  عن  الكتاب  يتحدث 
باأ�سلوب  ووظائفها،  واجلذور  وال�سيقان  االأوراق 
ومنوها  مرحلة  ك��ل  ع��ن  يغفل  ال  ت��رب��وي  علمي 
النباتي؛  اأو  ال�سجري  الكائن  على  وت��اأث��ريه��ا 
"النبات والزهور تنمو يف كل مكان يف احلدائق، 
الراري، حتى يف االأ�سيجة... بع�س االأ�سجار لها 
زهور، الطحالب وهي من االأع�ساب ال�ساّرة لها 
زهور اأي�سًا، اللهانة كذلك لها زهور، لكن بع�س 
وال�سرخ�سيات،  ال�سام،  كالغاريغون  الفطريات 
وال�سنوبر، واالأنانا�س، لي�ست لها زهور." هكذا 

يقدم الكتاب درو�سه عن االأزهار.
اللغة  ع��ن  امل��رتج��م��ة  ��ت��ب  ال��كمُ ه���ذه  اأن  نعتقد 
قدمته  مب��ا  الطفل،  لعقل  �ساحلة  االإنَكليزية، 
االأمُ�ستاذ  للمرتجم  ونبارك  متنّوعة،  درو���س  من 
)عبد الكرمي ال�سامر( �سعيه وجهده يف االختيار 

والرتجمة.

كتٌب جديرة بالهتمام لعبد الكرمي ال�ضامر

يف اأدب الطفل املرتَجم

ثقافة �لطفل مهمة �سعبة، �إذ� ما نظرنا �إليها من باب �ملُعطى �لذي ترتكه يف �سفحة 
كائن يتدرج يف ��ستكمال قدرته على �لتقبل. وهذه �ل�سعوبة ال تذهب �إىل �مل�ستحيل، 

م �الختيار ويحدده وفق معايري تربوية خال�سة.  بقدر ما ُتعطينا �الإنذ�ر �لذي يقوِّ

جا�ضم عا�ضي
عبد الكرمي ال�سامر
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ماذ� يقول عمر �خليام؟
ا�ستمعوا  العربي  والعامل  العراق  يف  كثريون 
معجبني اإىل مقاطع االأغنية التي كان املطرب 
وفق  على  غناها  قد  ال��غ��زايل  ناظم  ال��راح��ل 
مقام االأو�سار ثم منطلقًا اإىل املخالف من�سدًا:

اأتدري ملاذا ي�سبح الديك �سائحًا
ة الفجر يردد حلن النوح يف غرَّ
ت من العمر �ساعة يقول لقد مرَّ

وها اأنت مل تعلم بهذا ومل تدِر
الفار�سي  ف  امل��ت�����س��وِّ ه��و  االأغ��ن��ي��ة  و���س��اع��ر 
على  �سعره  نظم  ال��ذي  اخلّيام  عمر  ال�ساعر 
العربية كثري من  اإىل  �سكل رباعيات ترجمها 
ال�سعراء واالأدباء العرب منهم اأحمد ال�سايف 
العراقيان  ال�سراف  حامد  واأحمد  النجفي 
واأحمد رامي �ساعر م�سر وقد�س نخعي املفكر 

االإيراين.
ال�ساعر  ترجمة  كلثوم  اأم  ال�سيدة  اخ��ت��ارت 
اأحمد رامي  للرباعيات  يف حفاتها ال�سهرية 
امل��ا���س��ي،  ال��ق��رن  خم�سينيات  يف  ال�����س��ه��رية 
واختار مطرب العراق الراحل ناظم الغزايل 
العراقي  ال�ساعر  ترجمة  م��ن  املقطع  ه��ذا 
ترجم  ال��ذي  النجفي  ال�سايف   اأحمد  الكبري 
الرباعيات �سعرًا لي�سنع الغزايل لنا اأمنوذجًا 
مل  اخل��ّي��ام  عمر  دي��ك  لكن  ج��م��ي��ًا،  حلنيًا 
ي�سدح فقط، بل اأدى ر�سالته ال�سجية الداعية 
اإىل ال�سهر وعدم �سياع الوقت بالنوم الذي مل 
ر يف االأعمار طول ال�سهر،  يمُطل عمرًا وال ق�سَّ

يف عرف اخلّيام وحمبي ال�سهر واملنادمة.
�لديك يف �ملعتقد �ل�سعبي

جمموعة  العاملي  ال�سعبي  املعتقد  يف  والديك 
ديوك، ولكل ديك واجب و�سفة، ففي ال�سني 
كانت �سنة الديك هي �سنة 20١7 التي احتفت 
عاّمة  عند  والديك  احتفاء،  خري  ال�سني  بها 
يف  ظهوره  يعد  ال�سالفة  الع�سور  يف  ال�سعوب 
احللم عامة على اليقظة، ولكنه عامة على 

ف�سائح قادمة!
 �لديك يف �أوكر�نيا

يف املعتقد ال�سعبي االأوكراين فاإن روؤية الديك 
وال  بامل�سكات،  تنذر  ال��واق��ع  ويف  احللم  يف 

�سيما اإذا كانت الديكة تتعارك وتت�سايح فيما 
بينها، فذلك قد ي�سري اإىل �سجار قادم بينك 

وبني اأعدائك!
 �أنو�ع �لديوك

الديوك يف املعتقد ال�سعبي عدة اأنواع واألوان، 
وم��ن��ه��ا دي���ك ال��زع��ان��ة ودي���ك ال��ن��ق��ر ودي��ك 
احللم، ويف املعتقد امل�سيحي ديك عيد ال�سكر 

والديك املقود.
العراقي  ال�سعبي  املعتقد  يف  الزعانة  وديك   
هو الديك الذي تنتظر �سياحه املراأة الزعانة 
من بيتها، فهي تاأمل اأن ياأتي زوجها اإىل بيت 
وق��د  م�ساحلة  داره����ا  اإىل  ليعيدها  اأب��ي��ه��ا 
انتهى اخلاف، ولكن اذا مل ياأت الزوج حتى 
باإعان  اإيذانًا  الديك  و�ساح  م�ساء  العا�سرة 
ل  وقت النوم اأدركت الزعانة اأن زوجها قد اأجَّ
االأمر فزاد حزنها وجلاأت اإىل النوم بعد هذا!

اأما ديك النقر فهو الديك الذي نراه يف احللم 
معناه  وذلك  �سخ�سًا،  اأو  اآخر  ديكًا  ينقر  وهو 
بال�سوء  )احل��امل��ة(  للحامل  يتعر�س  اأح��دًا  اأن 

واالغتياب.
الذي  الرومي  الديك  هو  ال�سكر  عيد  ودي��ك   
عيد  يف  العائلية  الوليمة  �ساعة  ويقدم  يذبح 
املتحدة  ال��والي��ات  يف  التقاليد  لكن  ال�سكر، 
ديك  عن  عفوًا  االأمريكي  الرئي�س  ي�سدر  اأن 

ال�سكر، لكي مينع ذبحه!
 �لديك يف �الأحالم

ابن  مثل  ال�سعبيون  االأح���ام  مف�سرو  ي��ق��ول 
اإذا  اأن���ه  و���س��واه��م��ا  ال��ب��وين  وال�سيخ  �سريين 
�ساهدت املراأة يف اأحامها الديك فذلك معناه 
�ساهدت  اإذا  اأما  اأخ��رى!  عاقات  لزوجها  اأن 
العري�س  اأن  الفتاة الديك يف حلمها  فمعنىاه 

قادم.
ت�ستدعي تفا�سري  االأح��ام   الديك يف  واأل��وان 
تعني  ال��ل��ون  اأ���س��ود  ال��دي��ك  ف��روؤي��ة  خمتلفة، 
االأحمر  اللون  ذو  والديك  العمل،  يف  ف�سيحة 
دل��ي��ل احل����ب، وال���دي���ك االأب��ي�����س ي��ع��ن��ي اأن 
روؤي��ة  اأم��ا  االأ���س��رة،  ق��ادم��ة داخ��ل  م�ساحنات 
م�سايرة  فتعني  حلميًا  االأل��وان  املتعدد  الديك 

احلياة اليومية.

  ديك �ملقود
اأن  االأ�سحى  عيد  ليلة  ال��ري��ف   اأب��ن��اء  اعتاد 
العقيقة،  اأو  االأ�سحية  ذبح  قبل  ديكًا  يذبحوا 
اأي قائد  ويطلق على هذا الديك لقب املقود، 
االآخ���رة  ال���دار  يف  �ساحبها  اإىل  االأ���س��ح��ي��ة 

وي�سمى �سعبيًا )ال�سايج( اأي ال�سائق. 
 كنية �لديك يف �لرت�ث

يكّنى الديك يف الرتاث بالكنى التالية فهو: اأبو 
وائل –اأبو حّيان –اأبو حّماد –اأبو �سليمان –
اأبو عقبة- اأبو منهاز – اأبو ح�سان-اأبو يقظان 

_ ويدعى الديك الرومي ديك ال�سام.
�خِلتان و�لديك

وك��ان م��ن ع��ادة االآب���اء ال��ذي��ن ي���ودون ختان 
اأن  ب�سرط  اخل��ت��ان  حفل  يتم  اأن  اأوالده����م 
للرجل  ك��ان  ف��اإذا  ف��ردي��ًا،  االأوالد  ع��دد  يكون 
ديكًا  يذبح  اأن  عليه  وج��ب  اأرب��ع��ة  اأو  ول���دان 
املعتقد  ع��رف  يف  اأوالده  حيوات  على  لياأمن 
داود  اأب��و  ديك  الديك  هذا  وي�سمى  ال�سعبي، 
ال�سحابي  الفار�سي  �سلمان  ال�سحابي  اأي 
وهو  )الزعرتي(  ح�سة  من  ويكون  اجلليل، 
يمُتم عمله و�سط �سراخ  الذي  املكلف باخلتان 

االأوالد واملو�سيقى ال�سعبية. 
  �لديك يف كوريا

حمتااًل  اأن  الكورية  ال�سعبية  احلكاية  تقول 
ا�ستطاع يف ال�سوق ال�سعبي اأن يبيع ديكًا عاديًا 
واأن  اأنه طاوو�س،  على  ال�سوق  متجول يف  اإىل 
الرجل ال�ساذج اأخذ الديك اإىل زوجته فرحًا 
ف�سبب ذلك )عركة ( بني الزوجني لغاء ثمن 

الديك الذي مل يكن طاوو�سًا طبعًا. 
�لديك  يف حكاية �سعبية كردية

كان  ال��دي��ك  اأن  ك��ردي��ة  �سعبية  حكاية  تقول 
الطاوو�س  ف��زاره  ملونًا،  طويًا  ذي��ًا  ميلك 
يومًا، ومل يكن ميلك ذيًا جميًا كهذا، ورجاه 
اأن يعريه ذيله اجلميل الأنه �سيح�سر حفًا بني 
الطواوي�س ويريد اأن يتباهى به على اأن يعيده 

له بعد احلفل.
ذيله  واأع���اره  الطاوو�س  ك��ام  الديك  ق  �سدَّ
يعده  ومل  الطاوو�س  به  اأحتفظ  الذي  اجلميل 

بعد ذلك ..اإىل يومنا هذا. 

جتوال يف فولكلور

ملاذ� ي�سبح �لديك 
�سائحًا فجرً�؟

وماذ� عن ديك 
�لزعالنة؟!

 وملاذ� تعاركت �لديكة 
يف �أوكر�نيا؟

و�ين �لديك يف �الأمثال 
�ل�سعبية ويف �أحالم 

�ل�سبايا؟
با�ضم عبد احلميد حمودي

 الديك
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#ص����ن����ع_ف����ي_ال����ع����راق

اأر�س  هل ميكن اأن يتحقق مثل هذا التفكري على 
وي�سهم  احلكومة  عن  االأعباء  يخفف  مبا  الواقع 
يف حل االأزمات التي يعاين منها املجتمع لت�سبح 

احلياة اأكرث جمااًل؟ 
خطرت هذه االأفكار يف بايل واأنا اأقراأ يف ح�ساب 
ال�سغرية  امل�ساريع  بق�سم  اخل��ا���س  الفي�سبوك 
والتطوير  التنظيم  ل��دائ��رة  ال��ت��اب��ع  واملتو�سطة 
ال�����س��ن��اع��ي ع���ن ت��ف��ع��ي��ل ���س��ف��ح��ة )م�����س��روع��ك 
وظيفتك( التي تهدف اإىل تقدمي الدعم املوؤ�س�سي 
يف جم���ال ال��ت��دري��ب واال���س��ت�����س��ارات الأ���س��ح��اب 
البداية  منذ  واملتو�سط�ة.  ال�سغرية  امل�ساريع 
وال�سوؤال  اال�ستي�ساح  على  الت�سمية  هذه  حفزتني 
عن اأهداف هذه املبادرة والقطاع امل�ستهدف فيها.

رّو�د �الأعمال
ب�سيطة  فكرة  م��ن  تنطلق  الكبرية  امل�ساريع  ك��ل 
اأف��ك��ار  وم��ا  وال��دع��م،  بالعمل  تتطور  اأن  ميكن 
ال�سباب يف هذه املرحلة بالذات اإال اخلطوة االأوىل 
وال�سحيحة يف طريق االإ�ساح والتطور والنهو�س 

هذه  تفا�سيل  على  التعرف  اأج��ل  وم��ن  بالباد. 
عاء  ال�سيد  ال�سبكة"  "جملة  التقت  امل��ب��ادرة 
والتطوير  التنظيم  دائرة  عام  مدير  علي،  مو�سى 
ال�سناعة  وزارة  ت�سكيات  اإح���دى  ال�سناعي، 
امل�ساريع  ق�سم  داأب  قائًا:  حدثنا  الذي  واملعادن 
العامة  ال�سرتاتيجية  �سمن  واملتو�سطة  ال�سغرية 
التنمية  ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  م��ع  وب��ال��رتاب��ط  ل���ل���وزارة 
التي  والرامج  ال�سيا�سات  و�سع  على  امل�ستدامة 
تهدف اإىل تكني رواد االأعمال بت�سجيع امل�ساريع 
املنظمات  م��ع  والتن�سيق  واملتو�سطة  ال�سغرية 
بتقدمي  الريادية  املاكات  هذه  لتطوير  الدولية 
الدعم الفني الأ�سحاب االأفكار واملبدعني وتي�سري 
ال�سوق  املعرفة يف جمال درا�سات  ح�سولهم على 
امل�ساريع  جناح  ت�سمن  التي  اال�ست�سارات  وتقدمي 
بكافة اأ�سكالها �سواء اأكانت �سناعية اأم جتارية اأم 

خدمية، وتقدمي الفر�س للح�سول على التمويل.
خطو�ت عملية

اأمامي  يكن  ومل  التفا�سيل،  من  املزيد  وملعرفة 

اأن يطلعني  اآملة  االأب��واب يل،  اأقرب  اأطرق  اأن  اإال 
على تفا�سيل عن هذه املبادرة وامل�ساريع امل�سجلة، 
مدير  ال�سايف،  مرت�سى  الزميل  حدثني  وهكذا 
تفاعًا  �سهدت  ال�سفحة  اأن هذه  الوزارة،  اإعام 
طيبًا بعد يومني فقط من تفعيلها للتوا�سل ون�سر 
االأن�سطة واإطاق املبادرات اخلا�سة مبواجهة وباء 
كورونا. وقد تثلت هذه االأن�سطة بت�سلم اأكرث من 
الكّمامات  خلياطة  ومتطوع  مدين  لنا�سط  ر�سالة 
حلملة  املذكور  الق�سم  ملبادرة  ا�ستجابة  البيت  يف 
ال��ط��اب  اأح���د  ب��ال��ب��ي��ت(، وم���ن بينهم  )خ��ل��ي��ك 
ق�ساء  ال��دي��ن/  �ساح  حمافظة  من  النا�سطني 
اأثناء  والطالبات  الطاب  من  عدد  مع  ال�سرقاط 
مبادراته  عر�س  اىل  اإ�سافة  ال�سحي،  احلجر 

االأخرى، اإذ هو ممثل عن الطاب يف اجلامعة.
* وهل هناك مبادرات اأخرى؟.

�سوؤال توجهت به اإىل ال�سيد ال�سايف ملعرفة طبيعة 
نعم،  ف��اأج��اب:  وج��د  اإن  والتنويع  امل�ساريع  تلك 
هناك مبادرات وتن�سيق متوا�سل بني رواد االأعمال 

�سبيل  فعلى  امل�سجلة،  امل�ساريع  اأ�سحاب  وكذلك 
املثال ات�سلت الدكتورة �سدي�م الب�ارودي التي لها 
م�سروع خا�س م�سجل لدى املديرية العامة للتنمية 
بالب�سرة  العناية  م�ستح�سرات  الإنتاج  ال�سناعية 
االتفاق  جرى  اإذ  واملنظفات،  املعقمات  وت�سنيع 

على التعاون معها وتقدمي الدعم املنا�سب لها.
*وما اخلطوات العملية لتحقيق هذه االأفكار على 

اأر�س الواقع؟
اإل��ك��رتون��ي��ة  وور�����س  دورات  ع��م��ل  اإىل  ن�سعى   -
واال���س��ت��دالل  ال��ت��ف��اع��ل  ل���زي���ادة  ال�سفحة  ع��ل��ى 
اأكر  اإىل  واأفكاره  الق�سم  اأعمال  الإي�سال  عليها 
كافة،  االجتماعية  ال�سرائح  وم��ن  ممكن  ع��دد 
هذا  مطلع  منذ  انطلقت  وق��د  متنوعة  ودورات��ن��ا 
التهيئة  حاليًا  ويجري  م�ستمرة،  ومازالت  ال�سهر 
جمال  يف  تخ�س�سية  دورات  لعمل  والتح�سري 
واملتو�سطة  ال�سغرية  وامل�ساريع  االأع��م��ال  زي��ادة 
بالتعاون  التكنولوجية  احل��ا���س��ن��ات  جم���ال  يف 
وكذلك  ال�سناعي،  والتطوير  البحث  هيئة  م��ع 
تكنولوجي  النانو  بفريق  اخلا�سة  ال��دورات  اإقامة 
خا�سة،  ال���وزارة  �سركات  يف  الفنيني  للموظفني 

وللطاب واخلريجني عامة.
تفاعل �سبابي

ق�سم  رئي�سة  عبا�س،  الر�سول  عبد  ر�سل  ال�سيدة 
امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة، حدثتنا عن جانب 
على  مثااًل  تذكر  واأن�سطته،  الق�سم  فعاليات  من 

ذل�������ك ح������ني ج����رى 
نقابة  م��ع  التن�سيق 
ع����م����ال امل��ي��ك��ان��ي��ك 
�سركات  ومب�����س��ارك��ة 
الن�سيجية  ال�����وزارة 
و�����س����م����ن م����ب����ادرة 
)خ���ل���ي���ك ب��ال��ب��ي��ت( 
اخل��ام  امل���واد  لتوفري 
وتفاعلت متطوعة من 
ب��اب��ل/ احللة  اأه���ايل 
حملة  مببادرة  للعمل 
مع  بالبيت(  )خليك 

عدد من املتطوعات يف نف�س املحافظة، وات�سلنا 
مبدير معمل احللة ال�سيد ح�سني كربول املعموري 
الذي ا�ستجاب م�سكورًا لطلبها وبادر اإىل تدريبها 
الوقاية  ب��دالت  لعمل  واح��د  ي��وم  مل��دة  امل�سنع  يف 

ف�سًا عن خياطة الكّمامات. 
�ملحطة �الأخرية

للمهند�سة  كانت  املو�سوع  ه��ذا  يف  اخلتام  كلمة 
���س��ن��اء حم��م��د ج����واد، م��ع��اون��ة امل��دي��ر ال��ع��ام يف 
الدائرة، اإذ اأكدت اأن زيادة االأعمال من اأولويات 
توفري  من  به  ت�سهم  ملا  املرحلة  ه��ذه  يف  ن�ساطنا 
ناهيك  واق��ع،  اإىل  امل�ساريع  وحتويل  العمل  فر�س 
والقيادة،  االإب���داع  على  ت��دل  م�ساريع  كونها  عن 
وقد اأر�سلنا برنامج ق�سم البيئة بالتعاون مع ق�سم 

االأمم  منظمة  اإىل  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع 
كافة  ال��وزارات  طالبنا  اأن  بعد  االإمنائي  املتحدة 
الن�سائية،  االأعمال  ري��ادة  ت�سجيع  اإىل  تبادر  اأن 
ويهدف هذا الرنامج اإىل تنفيذ عدد من امل�ساريع 
التي ت�سهم وت�ساعد �سكان املناطق املتاأثرة بتغيري 
واالأهوار  االأنهار  حيا�س  حول  املياه  و�سّحة  املناخ 
للت�سدي  الزراعة  يف  جديدة  اأ�ساليب  اإيجاد  يف 
عمل  فر�س  اإي��ج��اد  جانب  اإىل  ال��ت��اأث��ريات،  لهذه 
اإ�سافية تن�سجم مع طبيعة هذه املناطق وخرات 
االأعمال  بع�س  تنفيذ  يف  املهارية  املجتمعات  هذه 
اإ�سافيًا  دخ��ًا  �ست�سكل  التي  الرتاثية  احلرفية 
وتطويرها  الرتاثية  املهن  هذه  تعزيز  جانب  اإىل 

واإدامتها.

 متكني رّواد الأعمال 
يف امل�ضاريع ال�ضغرية 

واملتو�ضطة 

ال�ضناعة تطلق مبادرة
 )م�ضروعك وظيفتك(

فكرة الطائي:

هل ميكن لل�سباب �لباحث عن �لعمل �لوظيفي لدى 
موؤ�س�سات �لدولة �ال�ستغناء عن هذ� �لتفكري و�لتوجه 

�إىل �لتفكري �لفاعل و�لنافع، جمتمعيًا و�سخ�سيًا، 
بخلق �لفر�ض �لعملية يف �ل�سروع باإن�ساء م�ساريع 

�سغرية ومتو�سطة، تتيح لهوؤالء �ل�سباب من �لذكور 
و�الإناث �النطالق �حلر نحو �حلياة �لعملية �ملنتجة 

ليكونو� �أ�سحاب تلك �مل�ساريع و�ملنتفعني منها؟
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 انق�سم رد فعل النا�س امل�سابني بكورونا وتعافوا 
نبل  بكل  اأ�سهم  من  فمنهم  اأق�سام:  ثاثة  اإىل 
دون  تعافيه  بعد  دمه  ببازما  بالترع  و�سهامة 
وق�سم  اآخرين،  م�سابني  حياة  الإنقاذ  تردد  اأي 
اآخر اأخذه اجلهل ال�سديد بالتخوف من التّرع، 
اأم��ا  وي��وؤذي��ه،  ب�سحته  �سي�سر  ب��اأن��ه  العتقاده 
الق�سم االأخري، وهو االأ�سواأ، فقد اختار املتاجرة 
املبالغ  لت�سل  اهلل  عافاه  اأن  بعد  دمه  ببازما 
واأكرث.."جملة  دوالر  األ��ف��ي  اإىل  يطلبها  التي 
االأب���واب  وط��رق��ت  امللف  ه��ذا  فتحت  ال�سبكة" 
النا�س  وق�س�س  التفا�سيل  بع�س  على  واّطلعت 

يف التحقيق االآتي:
فائدة و�سروط

االإنقاذ  عملية  ج��اءت  لة  مفعَّ طبية  جت��ارب  من 

دم  بازما  من  كمية  باأخذ  الترع  طريق  عن 
ليتم حقنها يف  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  م��ن  امل��ت��ع��ايف 
اآخر م�ساب بنف�س الفريو�س،  �سرايني �سخ�س 
ف جهازه املناعي  الأن ال�سخ�س املتعايف قد تعرَّ
يف  ي�ساعد  م��ا  �سعفه  ون��ق��اط  ال��ف��ريو���س  على 
زيادة فر�س النجاة لل�سخ�س امل�ساب، وبتعبري 
حتتوي  املتعايف  ال�سخ�س  دم  بازما  اأن  اأدق 
ب�سروط  ولكن  للفريو�س،  م�سادة  اأج�سام  على 
اإن  اإيهاب �سراج الدين بقوله:  يذكرها الدكتور 
يكون  بالدم  كورونا  فريو�س  من  املتعافني  ترع 
ال�سفاء،  اإتام  من  يومًا  ع�سر  اأربعة  مرور  بعد 
اأن تكون �سّن  اأن من �سروط الترع  اإىل  م�سريًا 
املترع بني ١٨ و ٦0 عامًا، واأال يقل وزنه عن 50 
املتعافني  ببازما  الترع  و�سروط  جرامًا،  كيلو 

هي �سروط الترع بالدم نف�سها. 
وقد بداأت امل�ست�سفيات االأمريكية بعاج املر�سى 
حتتوي  التي  ب�البازما  بكوفيد-١9  امل�سابني 
على م�سادات حيوية تقوي مناعة املري�س الأجل 

هزم فريو�س كورونا يف ج�سم االإن�سان.
االأمريكية  الوكالة  اأعطت  اأن  بعد  ذلك  وج��اء   
با�ستخدام  االأخ�سر  ال�سوء  والعقاقري  لاأدوية 
فرن�سا،  يف   ح�سل  نف�سه  واالأم��ر  العاج،  هذا 
االآن  يمُجهل حتى  به، يف حني  العمل  ب��داأت  التي 

مدى فعاليته يف الت�سدي للوباء كحل رئي�س. 
الدم من  نقل بازما  ي��وؤدي  اأن  وياأمل اخل��راء 
االأ�سخا�س املتعافني اإىل املر�سى امل�سابني اإىل 

تقوية اأنظمتهم املناعية ال�سعيفة.
من  ال�سائل  اجل���زء  وه��ي  ال��ب��ازم��ا،  وحت��ت��وي 

كورونا،  لفريو�سات  م�سادة  اأج�سام  على  الدم، 
ي�سنعها  بروتينات  ه��ي  امل�����س��ادة  واالأج�����س��ام 
الفريو�س  ا�ستهداف  ميكنها  املناعي  اجلهاز 

وحتييده.
يف  امل�����س��ادة  االأج�����س��ام  ب��ن��اء  عملية  وت�ستغرق 
البازما نحو �سهر من تاريخ االإ�سابة بالفريو�س، 
وك�سف ممثل منظمة ال�سحة العاملية يف العراق 
اأدهم اإ�سماعيل يف ت�سريحات �سحفية اأن نتائج 
جتارب وزارة ال�سحة العراقية باأخذ عينات من 
لل�سفاء  تاثلوا  بالفريو�س  مل�سابني  البازما 
رة،  مب�سِّ كانت  اآخ��ري��ن  م�سابني  اإىل  ونقلها 
وتظهر عامات التعايف على املري�س خال 72 

�ساعة.
نق�ض �لبالزما قتل �لكابنت علي 

هادي
الكابنت اخللوق املحب للخري والنا�س وم�ساعدة 
�سهام  الدكتورة  ك�سفت  علي هادي،  كل حمتاج 
فيوري، اأ�ستاذة الرتبية الريا�سية، عن كوالي�س 
يف  ك��ان  حني  معه  لها  املرا�سات  واآخ��ر  وفاته 
ات�سلت  اأنها  وكيف  اخلطيب،  اب��ن  م�ست�سفى 
مبدير امل�ست�سفى الذي طلب منها اأن حت�سر له 
البازما، وقد ظلت تبحث مع اأخيه عن مترع 
وبحث  معاناة  وبعد   ،AB اأو   +B بالبازما  
بعد  ولكن  مترع،  على  رث  عمُ الوقت  مع  و�سراع 
وينتظر،  يعاين  الكابنت  ظل  اذ  االأوان..  ف��وات 
ولكن لو كانت يف م�ست�سفى ابن اخلطيب اأجهزة 
مل�سرف  م�سغر  خمتر  اأو  البازما  ت�ستخرج 
الدم ملا تاأخرنا عليه.. اأو لو كان هناك م�سرف 
مبرارة:  وت�سيف  للعزل..  م�ست�سفى  كل  يف  دم 
كان يرجوين ب�سدة اأن اأح�سل له على البازما 
ويوؤكد اأنه يريدها قبل ال�سابعة �سباحًا.. اطماأن 
التعب  م��ن  من��ت  و���س��ل��ت،  ال��ب��ازم��ا  اأن  قلبي 
امل�ست�سار  بي  وات�سل  الهاتف  ..ورن  والتفكري 

بنيان وهو ي�سرخ: مات علي ..
بني م�ساٍب ومت�ساٍف

م���ن ب���ني ح�����االت ال���ت���ع���ايف م���ن ال����وب����اء ك��ان 
القنوات  اإح��دى  يف  )مونتري  الطريحي  �سفاء 
حمجره  يف  وهو   - لنا  اأعرب  الذي  الف�سائية( 
دمه  ببازما  الترع  على  عزمه  عن  ال�سحي- 

والرتاحم  للتكاتف  اجلميع  داعيًا  ال�سفاء،  بعد 
ح�سام  ال�ساعر  امل�ساب  كذلك  بينهم،  فيما 
حممد علي الذي حتدثنا معه من مكان َحجره 
هو  تاأكيده  نقل  اإذ  �سحته  على  االطمئنان  بعد 
ببازما  �سيترع  باأنه  اأي�سًا  امل�سابة  وعائلته 

دمه بعد ال�سفاء اإن �ساء اهلل. 
وحت����دث ع��ب��ا���س ال�����س��ري��ف، ال����ذي ك���ان اأح��د 
ببازما  واملترعني  الفايرو�س  م��ن  املتعافني 
الدم، قائًا: كل املجتمعات ت�ستمل على �سلبيات 
اإظهار  اإىل  يعمد  بوعيه  املجتمع  لكن  وك��وارث، 
اإيجابياته، حملة الت�سامن مع الفقراء وال�سّات 
الغذائية كانت وجهًا م�سيئا من اأوجه املجتمع،  
ع��دده��م  ال�سيئة  االأخ���ب���ار  ي�����س��ارك  م��ن  ل��ك��ن 
واأفعال  الطيبة  االأخبار  ي�ساركون  من  اأ�سعاف 

اخلريين. 
بع�س  مطالبة  خر  انت�سر  الفي�سبوك  ترند  يف 
دنيئي النفو�س من املت�سافني من كورونا باأموال 
اأظهر  من  ولكن  دمهم،  ببازما  الترع  ج��زاء 
ت��رع��وا؟..  مم��ن  للع�سرات  االإي��ج��اب��ي  الفعل 
والحقًا اأ�سبح من يترع رمبا يكون متهمًا بقب�س 
اأموال حتى ولو من باب املزاح امل�ستبِطن الإ�سارة 
خبيثة.. كلنا نعرف اأن هناك بع�س ال�سما�سرة 
يف باب م�سرف الدم ومنذ �سنني طوال، ولكن 
ه��ل مي��ن��ع ه���ذا م��ن اإظ��ه��ار ع�����س��رات حمات 
مقدار  وما  واملتوا�سلة؟  امل�ستمرة  بالدم  الترع 
الدم مقابل من يترعون؟ حتى يف  يبيعون  من 

االأثر، اأمر اهلل تعاىل بعدم اإ�ساعة الفاح�سة لكي 
فعل  وي�سمحل  باملجتمع  النا�س  ثقة  تتزعزع  ال 
املطالبني  انتقاد  ن�سر  من  معظم  ورمبا  اخلري، 
النية،  ح�َسني  كانوا  ال��دم  بازما  ملنح  باأموال 
لكن انتقادهم جعله "ترند" ال يردع ال�سما�سرة 
ويجعله  يترع  اأن  يريد  من  ت��ردد  يف  يزيد  بل 
اأن ينفع  اأراد  يحجم عن ذلك فاأ�سر من حيث 

بح�سن نيته.
 ويردف: اأنا اأترع ببازما الدم بوقت متاأخر، 
طبيب  اإىل  ذهبت  اأنها  بال�سدفة  عرفت  وق��د 
تب  يعاين من ويات فايرو�س كورونا وعائلته، كمُ
عوا على فعل  ال�سفاء لكم وال�سامة للجميع و�سجِّ
اخلري وكفانا جلدًا ملجتمعنا الذي يحت�سن خريًا 

كثريًا.
منا�سدة وتو�سيات 

د. رغد ال�سهيل )متخ�س�سة مناعة وفريو�سات 
وزارة  نا�سدت  ب��غ��داد(  جامعة  العلوم/  كلية 
املتعافني  دم  بازما  تقدمي  ب�سرورة  ال�سحة 
الأنهم  الطبية  الكوادر  اإىل  كورونا  فايرو�س  من 
يف  عاملني  اأم  وممر�سني  اأطباء  اأك��ان��وا  �سواء 
مع  مبا�سر  تا�سٍّ  يف  جميعًا  فاإنهم  املخترات، 
االإ�سابة،  االأكرث عر�سة خلطر  امل�سابني، وهم 
لذلك فبازما الدم تعد لقاحًا موؤقتًا لهم وهي 
طريقة قدمية يف حاالت التعر�س لاأوبئة لكنها 

ناجعة نوعًا ما.
وتوؤكد ال�سهيل على اأن الترع عملية �سحية جدًا 

اأزمة بالزما دم
املتعافني من

بني �ضرورتها الطبية 
واأبعادها الأخالقية

�ملَِحن يف زمن �الأوبئة تفرز 
�جلانب �الإن�ساين �الإيجابي 

�أو �لعك�ض، فهي  جتربة 
�إن�سانية بحتة، و�لتفكري 
بحماية حياتك ومنح ما 

ت�ستطيع لتنقذ حياة غريك 
�أ�سمى درجاتها. ونحن 

جمتمع عانى �لويالت قبل 
جائحة كورونا و�آثاره.

كورونا

رجاء ال�ضجريي
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يو�ضف املحمداوي

مي�ضا
تقاعد بثالثني يومًا

وال�  )الم(  ال���  وج��د  البدو  اأح��د  اإّن  ��ة:  االأ���س��ط��وريَّ احلكاية  تقول 
)حاء( وال� )باء(.. مرمّية على جانب الطريق.. اأخذها وو�سعها 
اأّول مّرة و)َحَلَب( ناقته.. وجمعها مّرة اأخرى  يف خرجه: جمعها 
منها  ي�سنع  اأْن  ي�ستطيع  اأّنه  اكت�سف  ة  مدَّ وبعد  )َبَلَح(..  ال�  واأكل 
املواطن  اليوم   ! اأع��داَءهمُ د  الذي يجلد به خ�سومه ويقيِّ ال� )َحْبَل( 
ذوي  م��ن  واملتقاعدين  املوظفني  �سريحة  وبالتحديد  العراقي 
وبالتحديد  اإقناع احلكومة  اأن عجزوا عن  بعد  ال�سهداء وغريهم 
امل�ست�سار املايل لرئي�س الوزراء الدكتور مظهر حممد �سالح  بعدم 
البدوي  ذلك  نهج  على  ي�سريوا  اأن  يحاولون  مبرتباتهم  امل�سا�س 
ليجدوا عن طريق تلك احلروف الثاثة �سالتهم، فجمعوا احلاء 
والام ليبحثوا عن حّل والباء ا�ستخدموها يف برملان لي�ستنجدوا به 
يف حّل برملاين، وهنا ال يق�سد املواطن ال �سامح اهلل حّل الرملان 
الكارثة  اإيجاد حّل حلجم  انتخبهم يف  ينا�سد من  واإمنا  املقد�س! 
التي وقعت عليه، ومن حق املواطن اليوم اأن ي�ساأل امل�ست�سار املايل: 
داره  اإن  اأم  املوؤجرين  رحمة  حتت  املوظفني  اأغلب  باأّن  يعرف  هل 
قانون  يف  �سّن  فهل  يعلم؛  اأنَّه  ولنقل  ذلك،  اأن�سته  ال�سرف  امللك 
مبالغ  بتخفي�س  العقارات  اأ�سحاب  يلزم  ما  اجلائر  التخفي�س 
الذين  ال�سهداء؟  عوائل  مبرتبات  امل�سا�س  له  اأباح  ومن  االإيجار؟ 
�سحوا باأرواحهم من اأجل حماية العر�س واالأر�س التي ال ميتلكون 
�سرًا فيها، نعم اإنَّ توزيع قطع االأرا�سي بني عوائل ال�سهداء عبارة 
عن اأكذوبة كبرية، واأكّررها اأكذوبة كبرية الأيّن اأٌخ ل�سهيدين واأٌب 
ل�سهيد ومل نح�سل لل�سهداء الثاثة على مرت واحد يف هذا الوطن 
اأعي�س  البلد  قيادة  على  القائمني  وبامتياز من  زلت  وما  العظيم، 
عراقي  كمواطن  واأع��ود  كم�ستاأجر،  العقار  �ساحب  رحمة  حتت 
املالية يف  اللجنة  اأع�ساء  وال�سادة  املالية  لوزير  وال�سوؤال  مت�سائا 
جمل�سنا النيابي املوّقر وجلميع امل�سوؤولني يف هذا الوطن: هل يجوز 
�سرف مرتب تقاعدي ملواطن خدم الدولة )30( يوما فقط كما 
هو احلال يف م�سرحية اأع�ساء جمل�س احلكم ومبرتبات يندى لها 

اجلميعة  اأع�ساء  على  ينطبق  االأم��ر  وكذلك  االإن�ساين؟  ال�سمري 
فيه  يقول  ال��ذي  بالوقت  ال�سابقة،  ال���دورات  وبرملانيي  الوطنية 
النظام الداخلي للمجل�س باأنَّ الع�سو النيابي يتقا�سى عن خدمته 
مرتبات  املكافاأة  على  تبنى  اأن  يعقل  فهل  مرّتبا.  ولي�س  مكافاأة 
وما  وال��وزراء  اجلمهورية  رئا�ستي  على  ينطبق  واالأم��ر  تقاعدية، 
تتقا�ساه تلك اجلهات من مايني الدوالرات �سهريا من دون م�سّوغ 
اأو اأخاقي، وهنا اأعرج على مثال ب�سيط ا�ست�سهد به من  قانوين 
اأنَّ  بنّي يل  اإذ  الفرن�سية،  الوطنية  رئي�س اجلمعية  نائب  مع  حوار 
الدورة النيابية يف الد�ستور الفرن�سي هي خم�سة اأعوام، وبعد نهاية 
الدورة يذهب الع�سو بعدها اإىل عمله ال�سابق، وال يح�سل اأي ع�سو 
باأربع  فوزه  بعد  اإال  تقاعدي  مرّتب  اأّي  على  الوطنية  اجلمعية  يف 
عاما  ع�سرين  اخلدمة  يف  ق�سى  قد  يكون  حينها  متتالية  دورات 
غازي  يتقا�سى  كم  اأدري  وال  التقاعدي،  املرّتب  ي�ستحق  وبذلك 
عجيل الياور، حممود امل�سهداين، اجلعفري، املالكي وووووو)وعد 
ت�سّد عجز  التي  اأكرث فلو�س(؟، فاالأموال  يا هو  اأعد ون�سوف  واآنه 
املوازنة اأمام اأعينكم وتعرفون خزائنها، فما لكم من مال م�سروق 
ال�سهداء  ذوي  عند  وال  املحدود،  الدخل  اأ�سحاب  املوظفني  عند 
اأن العراق بلد حمورابي �ساحب  اأ�سحاب هذا القرار  وتذّكروا يا 
القوانني والت�سريعات العادلة ولي�ست الباطلة، وختاما اأقول جلميع 
ال�سلطات التي تقود البلد: هل  من العدل اأن تطلب من االآخرين 

ًا لفعله؟ ما ل�سَت م�ستعدَّ

من اأباح له امل�ضا�س مبرتبات عوائل ال�ضهداء؟ 
الذين �ضحوا باأرواحهم من اأجل حماية العر�س 

والأر�س التي ل ميتلكون �ضرباً فيها، نعم اإنَّ توزيع 
قطع الأرا�ضي بني عوائل ال�ضهداء عبارة عن 

اأكذوبة كبرية، واأكّررها اأكذوبة كبرية لأيّن اأٌخ 
ل�ضهيدين واأٌب ل�ضهيد ومل نح�ضل لل�ضهداء الثالثة 

على مرت واحد يف هذا الوطن العظيم

اأ�سخا�س  حياة  اإنقاذ  عن  فف�سًا  ع،  للمترِّ
مناعة  اأن  اإذ  مناعته،  تقّوي  فهي  بها  اآخرين 
تعريف  ملف  وفيه  بحا�سوب  اأ�سبه  اجل�سم 
املناعة  فاإن  حمفوظ يف داخل اجل�سم، لذلك 
ع نخاع العظم اأن يوّلد املزيد من اخلايا  ت�سجِّ

الدفاعية ويعطي قوة للج�سم.
�ساألنا الدكتورة رغد: اأغلب النا�س ي�ساألون عن 
فاأجابت:  بها؟  الترع  الواجب  البازما  كمية 
االأمور واالأهمية لي�ست بالكمية اأبدًا فهي كمية 
ترع دم عادية، لكن االأهمية تكمن يف النوعية 
عال  ب�سكل  البازما  داخل  امل�سادات  وتركيز 

وهو املهم.
م�سرف  خمترات  يف  يعمل  ال�سمري  حممد 
املترع  لل�سخ�س  ميكن  يقول:  الفرعي  ال��دم 
ببازما الدم اأن يترع اأكرث من مرة، فقط اإن 
والبازما  اأمرا�س مزمنة،  يعاين من  يكن  مل 
دم  اإىل    whod blood املختر  تمُف�سل يف 
 "   Rbc "فقط احلمراء  الدم  كريات  مرّكز 
واإىل  لاأطفال،  االأحيان  اأكرث  ي�ستخدم  الذي 
بازما الدم. لذلك الكي�س الواحد من املترع 
مرّكز  دم  اأحدهما  دم  كي�سا  منه  ي�ستخرج 

)Rbc( واالآخر بازما دم.
الذين  لاأطفال  فهو   Rbc ال�  فائدة  عن  اما 
اأما  البالغني،  عك�س  العادي  الدم  يتحملون  ال 
احل��ايل  ال��وق��ت  ويف  للجميع،  فهي  ال��ب��ازم��ا 
وعند  ك��ورون��ا.  فايرو�س  ملر�سى  ن�ستخدمها 
اأج��اب:  هناك  املترعني  اأع���داد  ع��ن  �سوؤاله 

االأع���������������داد ق��ل��ي��ل��ة 
ل����اأ�����س����ف، وه���ن���اك 
تخّوف وجهل كبريان، 
يعتقد  م��ن  ي��وج��د  اإذ 
�سي�سّره،  ال��ت��رع  اأن 
ع��ل��ى  اأن�������ه  ح����ني  يف 
يقوي  ت��ام��ًا  العك�س 
اأحد  مناعته وج�سمه، 
طلبت  حني  املتعافني 
ببازما  ال��ت��رع  منه 
دم����ه ك����ان م��رع��وب��ًا 
غريبة  اأ�سئلة  و���س��األ 
الترع  اأن  يتوقع  وك��ان  منطقية،  وغ��ري  ج��دًا 
ببازما الدم هو عملية جراحية واأنها �ستوؤثر 

على حياته!
حملة �أطباء مبجانية �لعالج 

اأطباء  من  عدة  حمات  الفت  ب�سكل  انطلقت 
بالعاج  ي��ت��رع��ون  التخ�س�سات  �ستى  يف 
عياداتهم  يف  اجلراحية  والعمليات  املجاين 
ال�سيدليات  اأ�سحاب  من  واالأدوي��ة  اخلا�سة، 
الت�سايف  بعد  دمهم  ببازما  للمترعني  اأي�سًا 
من الفايرو�س، نذكر منهم الدكتور غيث رعد 
الترع  له  �سبق  اإذ  عيون،  جراح  طبيب  �سبع، 
بجهاز اإنعا�س رئوي CPAP و٦0 قناعًا و٤00 
النجف،  يف  امل�سابني  لفح�س  وجهاز  �سريط 
وتعافى  �سخ�س م�ساب  اأي  قائًا:  اأعلن  وقد 
الدم  م�سرف  اإىل  ويذهب  كورونا  مر�س  من 
للترع بالبازما الإنقاذ �سخ�س اآخر، �ساأمُجري 
له اأية عملية للعني هو بحاجة لها، هو اأو اأي من 
اأفراد عائلته كعمليات الليزك باأحدث الطرق 
واأدقها، وعمليات املاء االأبي�س مع اأجود اأنواع 
العد�سات االأمريكية ال�سنع والثاثية االأبعاد، 
وكذلك عمليات احَلَول.. وكل ذلك على نفقتي 

ال�سخ�سية.
الزيدي،  ح�سني  علي  الدكتور  اأطلق  حني  يف 
طبيب  تخ�س�س باطنية و قلبية - تخ�س�س 
التنف�سي-، حملة ترع  اأمرا�س اجلهاز  دقيق 
عيادته  احل��ي��اة يف  م���دى  م��راج��ع��ة جم��ان��ي��ة 
املعروفة يف الديوانية والنجف للمترع ببازما 

ال���دم، وك��ذل��ك ال��دك��ت��ور ال�����س��ي��دالين ماجد 
تكفل  االأ���س��رف  النجف  حمافظة  يف  العطار 
ببازما  للمترعني  جم��اين  ع��اج  ب�سرف 
اإبراهيم  ب�سام  والطبيب  �سيدليته،  يف  ال��دم 
يف  ال���والدة  وحديثي  االأط��ف��ال  طب  تخ�س�س 
حمافظة بابل اأي�سًا، اإن ما فعله هوؤالء االأطباء 
م�ساعدة  ع��ل��ى  امل��ت��ع��اف��ني  �سجعوا  اأن��ه��م  ه��و 
دعمًا  وقدموا  التعايف،  يف  امل�سابني  اإخوانهم 
بدوره  كلٌّ  االإ�سهام  يف  للجميع  ودافعًا  اإن�سانيًا 

وموقعه لتخّطي االأزمة. 
على  العظيمة  امل�����س��اع��ي  ه���ذه  تقت�سر  ومل 
االأط���ب���اء ف��ق��ط، ف��ق��د ان�����س��ّم اإل��ي��ه��م ال��ك��ادر 
خليل  علي  التدري�سي  فهذا  اأي�سًا،  التدري�سي 
�س ريا�سيات لل�سف ال�ساد�س  من بغداد، مدرِّ
امل��ادة  لتدري�س  تطوعه  عن  اأعلن  االإع���دادي 
يترع  من  كل  ل��ذوي  كاملة  �سنة  م��دة  جمانًا 
ببازما الدم ملري�س م�ساب بفريو�س كورونا.

حمالت �ل�سرطة �ملجتمعية
من  امل��واط��ن��ني،  املجتمعية  ال�����س��رط��ة  ��ت  ح��ثَّ
وم�سى  ك��ورون��ا  فايرو�س  م��ن  ت�سافوا  ال��ذي��ن 
الترع  على  اأك��رث،  اأو  اأ�سبوعان  �سفائهم  على 
كما   ،٤97 ال�ساخن  اخلط  عر  الدم  ببازما 
غالب  العميد  املجتمعية  ال�سرطة  مدير  اأ�ساد 
من  االأوىل  تعد  التي  امل��ب��ادرة  بهذه  العطية 
التعاون  روح  اإ�ساعة  اأج��ل  م��ن  وت��اأت��ي  نوعها 
لهذه  وِع��رف��ان��ًا  املجتمع،  اأب��ن��اء  ب��ني  واالإي��ث��ار 
اأج��ل  م��ن  نف�سها  على  اآث���رت  التي  ال�سريحة 
اإنقاذ حياة االآخرين، لتعك�س ال�سورة امل�سرقة 

لطبيعة املجتمع العراقي.
وقد ن�سرت ال�سرطة املجتمعية بو�سرتات توعية 
الدم،  ببازما  الترع  اأهمية  عن  للمواطنني 
مت دائرة العاقات واالإعام يف وزارة  كما نظَّ
الداخلية، بالتعاون مع �ساحب مبادرة "طريق 
عثمان  الداخلية  وزي��ر  وبرعاية  احلياة"  اإىل 
الدم  للمترعني ببازما  الغامني حفل تكرمي 
بح�سور كوكبة من املواطنني الذين تعافوا من 
فريو�س كورونا با�ستخدام بازما الدم، تثمينًا 
ملواقفهم االإن�سانية النبيلة، ودعوة لغريهم من 

املت�سافني الأن يحذوا حذوهم.
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االأمازون، يف بيان ر�سمي له بعد ن�سر التحقيق 
يف االإندبندنت: "لقد طلبنا دائمًا من البائعني 
دقيقة  معلومات  تقدمي  والنا�سرين  واملوؤلفني 
التي  تلك  ونمُزيل  الوبائى،  عن فريو�س كورونا 

تنتهك �سيا�ساتنا."
متابعات

حمطة  تبثُّه  برناجمًا  اأتابع  واأنا  جدًا  ه�ست  دمُ
 ،Encore يدعى  باالإنكليزية   2٤ فرن�سا 
وهو برنامج ثقايف وفني، ويف ما م�سى كانت 
اال�ستوديو  يف  �سيفها  ت�ست�سيف  مقدمته 
اأو  األبوم  اأو  كتاب  توقيع  عند  اإليه  تذهب  اأو 
افتتاح فيلم، لكنها مع جائحة كورونا �سارت 
ت�ست�سيفهم من منزلها عر و�سائط التوا�سل 
�ساهدتها،  ال��ت��ي  احللقة  ويف  االج��ت��م��اع��ي. 
على  احلائز  الريطاين  الكاتب  ا�ست�سافت 
جائزة البافتا للكتب، الذي حقق كتابه )يوم 
عقدًا  ذل��ك  وا�ستمر  املبيعات،  اأعلى  واح��د( 
ال��ك��ات��ب ع��ن �سعوبة  ال��زم��ن. وحت���دث  م��ن 
ما  بال�سجن،  واإح�سا�سه  اأثناء احلظر  الكتابة 
يهواها،  كان  قراءة كتب عديدة  الإعادة  دعاه 
ف�سًا عن كتب يف علم النف�س تعينه يف كتابة 
اإحدى �سخ�سيات م�سل�سل يعكف  �سيكولوجية 

على كتابته.
يتحدث  تلفزيوين  تقرير  ظهر  احلوار  واأثناء 
يف  العام  ه��ذا  اأوائ���ل  يف  افتتحت  مكتبة  عن 
اإنها  �ساحبها  وق��ال  الفرن�سية،  ليون  مدينة 
يف  االقت�سادي  ال��رتّدي  ب�سبب  عرجاء  ولدت 
اأننا  اإال  واأ�ساف:  العام يف فرن�سا،  بادئ هذا 
�سمح  التي  االأي���ام  يف  املبيعات  اأعلى  حققنا 
الديون  دنا  �سدَّ وبذلك  بالتب�سع،  للنا�س  بها 
الكتب  من  كميات  وحجزنا  االأرب��اح  لنا  وح�سَّ
الورقية التي غابت عن رفوف املكتبات ب�سبب 

قطع و�سائل النقل بني املدن.
على  االأ���س��ئ��ل��ة  اأط���رح  جعلني  التقرير  ه��ذا 
الكتبّيني يف بغداد الأرى هل حققنا ما حققته 
اأق�سده،  ما  امل��ادي  الربح  لي�س  املكتبة؟  هذه 
وازدي���اد  ال��ق��ّراء  خريطة  تو�سعة  رب��ح  اإمن���ا 
اأعدادهم، وكانت االإجابات على النحو االآتي:

)م�سروع  �ساحبة  القد�سي،  ل��ي��ان  تبّية  الكمُ

درج(، اأجابتنا قائلة: م�ستوى 
حت�سن  يف  بغداد  يف  ال��ق��راءة 
الطرق  قطع  ول���وال  م�ستمر، 
ل��ت��م��ك��ن��ت م���ن ال��ب��ي��ع اأك����رث، 
بالطلبات  اأحتفظ  اأن��ن��ي  اإال 
الطرق  فتح  وح��ال  لزبائني، 
يف  الحظت  اإليهم،  �ساأر�سلها 
الطلب  ازدياد  االأخرية  االآونة 

اأو  بالعربية  ال�سادرة  �سواء  ال��رواي��ات،  على 
باالإنكليزية.. كورونا �سجع النا�س على ق�ساء 
اأكرث  واالإلكرتونية  الورقية  الكتب  مع  الوقت 

من قبلها. 
كرمي الف�سي قال: زبائني ما زالوا حري�سني 
كان  ح��ني  لذلك  كتبهم،  على  احل�سول  يف 
حظر التجوال جزئيًا كنت اأفتح املكتبة يوميًا 
قطعني  الكامل  التجوال  حظر  اأن  اأال  لهم، 

عنهم.
�سفحات  ثاث  يدير  الذي  فاخر،  �سياء  اأما 
فرتة  يف  طبعًا  قائًا:  فاأجابنا  الكتب،  لبيع 
الرواية  و�سوق  الكتب  تو�سيل  انتع�س  احلظر 
رواي��ات  مثل  منها  املرتَجمة  وال�سيما  اأك��رث، 
مو�سكو(،  يف  و)جنتلمان  �سغريات(،  )ن�ساء 
حق(،  على  و)كلهم  الريح(،  )ظل  رباعية  و 
مثل  الكا�سيكية  والروايات  ماركيز  وروايات 
اللدود  و)ع���دوي  ال��ط��وي��ل(  الظل  )�ساحب 

ايل(.
وي�سيف: يف الرواية العراقية يت�سدر املبيعات 
ال��ك��ات��ب اأح��م��د ���س��ع��داوي ال���ذي ���س��درت له 
موؤخرًا رواية )مذكرات االآن�سة دي( والروائي 
حم�سن الرملي وروايته اجلديدة )بنت دجلة( 

واملتّممة لرواية )حدائق الرئي�س(.
ويردف: عدوى القراءة تتف�سى يف العراق يومًا 
الطلب  وانت�سار  النا�س  وعي  ب�سبب  يوم،  بعد 
اأما  البيت،  اإىل  و�سولها  و�سهولة  االإلكرتوين 
اإىل  الو�سول  عليهم  ي�سعب  الذين  ال��ق��ّراء 
ف�سار  ال�سابات  ال�سيدات  وال�سيما  ال�سوق، 

اأ�سهل لهن اأن يطلبنها "اأون الين".
خا�سة  �سفحة  �ساحبة  زي��ن��ة،  امل��ه��ن��د���س��ة 
تقول:  الفي�سبوك،  على  االأط��ف��ال  كتب  ببيع 

العمل  ب���داأن���ا 
مع  بال�سفحة 
�سهر  ب���داي���ة 
م���ن  اآذار 
العام املا�سي، 
والح�����ظ�����ن�����ا 
اهتمامًا كبريًا 
اأب�����داه اأه���ايل 

كتب  باقتناء  واالأمهات خا�سة  االأطفال عامة 
ما  حتى  ال�سغرية،  االأعمار  ول�ستى  االأطفال 
الكتب  الطلب على  اأن  واأ�سافت:  ال�سنة،  دون 
على  م�ستمر  �سنوات   ٦ دون  ما  لفئة  املوّجهة 
عمرية  فئات  من  االأطفال  اأم��ا  ال�سنة،  م��دار 
اأكر فغالبًا كان الطلب اأكرث يف فرتة العطلة 
الربيعية اأو ال�سيفية، اأما يف فرتة احلظر فقد 
ومن  الكتب  على  كبرية  ب�سورة  الطلب  زاد 
ال�سور  واأحاجي  بالن�ساطات  اخلا�سة  بينها 
لل�سهرين  اأن مبيعاتنا  اأي  املتقطعة )الپزل(، 
ال�سابقني كانت اأكرث منها مقارنة ب�سهري اأيار 

وحزيران من العام املا�سي. 
اإن  قالت  االأط��ف��ال،  كتب  اختيار  كيفية  وعن 
االأذواق خمتلفة، اإذ يف�سل بع�سهم الق�س�س 
اأو  التعليمية  الكتب  االآخ��ر  البع�س  ويف�سل 
االأه��ل  ل��دى  مل�سته  وال��ذي  طة،  املب�سَّ العلمية 
واالإتكيت  الرتبوية  الكتب  على  اإقبالهم  هو 
ب�سحة  تهتم  التي  وتلك  ال��ع��ام��ة،  والثقافة 
)الكتب  للطفل  النف�سية  وبال�سحة  اجل�سم 

التي تهتم بامل�ساعر وتعريفها(.
زمن  اأيف  �سواء  فيه،  ال�سك  فمما  اأخ���ريًا..  و 
كورونا اأم قبلها اأوبعدها، فاإن خري جلي�س يف 

الزمان كتاب..

يعيد
ل� "خرِي جلي�س" 

منزلته

كورونا

�لكّمامات، �لكفوف �ملّطاطية، ورق �حلّمامات، �ملو�د 
�لغذ�ئية و�لكتب، هي �الأكرث مبيعًا �أثناء جائحة كورونا 
عرب �لعامل �الفرت��سي يف �سبكة �الإنرتنت، و�لعامل 
�حلقيقي �أي�سًا.

ريا عا�ضي

م�سائُب قوٍم عند قوٍم فو�ئُد
من  خّلفته  وم��ا  ك��ورون��ا  جائحة  م�سيبة  بعد 
انهيار اأ�سواق النفط والوقود والنقل والب�سائع، 
اأ�سواق الكّمامات والكفوف املّطاطية  انتع�ست 
ذلك  بعد  وتبعها  مات،  واملعقِّ الطبي  والكحول 

�سوق الكتب.
�سهر  مطلع  يف  "االإندبندنت" حتقيقًا  ن�سرت 
االأم���ازون  موقع  ب��اأن  يفيد  املن�سرم  ني�سان 
�سوق  ازده���ار  �سهد  االإن��رتن��ت  ع��ر  للت�سوُّق 
مئة  ط��رح  اإىل   دفعه  ما  االإلكرتونية،  الكتب 
األف كتاب اإلكرتوين �سغري جماين عن كورونا 
الوقاية  كتب  ال  للتنزيل،  فلكها  يدور يف  وعما 
تاأمات  على  ت�ستمل  التي  الكتب  ب��ل  فقط، 
 - فثمة  ك��ورون��ا،  ف��ريو���س  م��ن  اال�ستفادة  يف 
ر  مثًا- كتاب يتحدث عن كيفية ت�سنيع مطهِّ
نظريات  ع��ن  يتحدث  اآخ���ر  وك��ت��اب  ليديك، 
من  ال�سيطان"  "فريو�س  ب�����س��اأن  امل���وؤام���رة 
املوقع   من  بالفعل  اإزال��ت��ه  تت  ال��ذي  ال�سني 
موقع  اأع��ل��ن  وق��د  امل��وق��ع.  �سيا�سة  النتهاكه 

كرمي الف�سيليان قد�سي

�سياء فاخر
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مع  بالتعاون  ال�سحة  وزارة  قامت  موؤخرا 
املعار�س  ب�سركة  متمثلة  ال��ت��ج��ارة  وزارة 
معر�س  مرافق  بع�س  با�ستغال  العراقية 
بغداد الدويل كم�ست�سفيات حلجر امل�سابني.  

تعاون بني وزارتي ال�سحة والتجارة    
حا�سرة  كانت  العراقية"  "ال�سبكة  جملة 
ح�سن  الدكتور  ال�سحة  وزي��ر  زي��ارة  اأث��ن��اء 
التميمي رئي�س خلية االأزمة وحمافظ بغداد 
حممد  ال�سيد  والتقت  املعر�س،  بناية  اإىل 
رج���ب ن��زه��ان م��ع��اون م��دي��ر ع���ام �سركة 

املعار�س العراقية الذي حتّدث عن تفا�سيل 
با�سرت  قائًا:  ال�سحة،  وزارة  مع  االتفاق 
ال�سركة ميدانيا بالتعاون مع وزارة ال�سحة 
حمافظة  وجناح  بغداد  قاعة  تهيئة  والبيئة 
وجناح  للتعاون  العام  االحتاد  وجناح  بغداد 
الوقف ال�سني؛ املتواجدة على اأر�س معر�س 
امل�ست�سفى  اإن�����س��اء  لغر�س  ال���دويل  ب��غ��داد 
امليداين "عقيق 2" حلجر املر�سى امل�سابني 

بفايرو�س كورونا.
بذلوا  ال�سركة  منت�سبي  اأن  ن��زه��ان  واأك���د 
متاأخرة  ل�ساعات  وبقوا  جهودهم  ق�سارى 
ال�����س��ام��ل ملتابعة  اأي����ام احل��ظ��ر  ال��ل��ي��ل  م��ن 
بالتن�سيق  ميدانيًا  القاعات  وت�سليم  ت�سّلم 
وجتهيز  وتهيئة  والبيئة،  ال�سحة  وزارة  مع 
قاعات معر�س بغداد الدويل االأربع الإن�ساء 

امل�ست�سفى.
وي�ستمر معاون املدير العام، مبينا: اأّن وزير 
ح�سن  الدكتور  االأزم��ة  خلية  رئي�س  ال�سحة 
املهند�س  بغداد  حمافظ  وبرفقة  التميمي 

حممد جابر العطا والوفد الوزاري والطبي 
وزي��ر  مكتب  م��دي��ر  وبح�سور  املتخ�س�س 
التجارة عمار اخلفاجي، اأجرى جولة تفّقد 
اللجنة  خ�س�ستها  التي  املعر�س  لقاعات 
املكلفة من قبل �سركتنا حلجر مر�سى وباء 
للزيادة  قابلة  �سرير   500 وب��واق��ع  ك��ورون��ا 
بتهيئة  والبيئة  ال�سحة  وزي��ر  ال�سيد  ووّج��ه 
الطبية  وامل�����س��ت��ل��زم��ات  ب��ال��ع��دد  ال��ق��اع��ات 
وتقليل  امل�سابني  ال�ستيعاب  وذلك  والفنية 
الزخم على امل�ست�سفيات العامة واال�ستمرار 
وتوفري  املر�سى  لباقي  اخل��دم��ات  بتقدمي 

االن�سيابية با�ستقبال احلاالت امل�ستبه بها. 
جتهيزات طبية متكاملة

اأنَّه مت التن�سيق بني  وي�سيف ال�سيد نزهان: 
وتهيئة  ال�ستكمال  وال�سحة  التجارة  وزارتي 
وجتهيز القاعات من االأجهزة والتاأ�سي�سات 
ووح��دات  واملخترية  والطبية  الكهربائية 
االأ�سعة املتخ�س�سة وخمازن خلزن االأدوية 
الطبية  للماكات  �سكن  توفري  عن  ف�سا 

التي �ستبا�سر العمل يف هذا املوقع الذي من 
املوؤمل افتتاحه االأ�سبوع القادم. 

واأكد ال�سيد نزهان اأنَّ كوادر وزارة التجارة 
وك��وادر  العراقية  املعار�س  ب�سركة  املتمثلة 
اأجل  من  نهار  ليل  يعملون  ال�سحة  وزارة 
ي�ستوعب  �سوف  ال��ذي  امل�سفى،  هذا  تكملة 
ويكون  ك��ورون��ا  مر�سى  م��ن  كبرية  اأع����دادًا 
والكادر  املري�س  يحتاجه  ما  بكل  جمهزًا 

الطبي.
واختتم ال�سيد معاون املدير العام للمعار�س 
منت�سبي  اأنَّ  م��و���س��ح��ا  ح��دي��ث��ه  ال��ع��راق��ي��ة 
تخ�سي�سها  اإع���ان  ومنذ  ق��ام��وا  ال�سركة 
عن  حمكم  ب�سياج  ت��ام��ًا  ال��ق��اع��ات  ب��ع��زل 
قاطع معر�س بغداد الدويل ويكون الدخول 
وي�سيف:  املن�سور،  باب جهة  واخلروج من 
املعار�س  �سركة  ع��ن  م��ع��زواًل  يكون  �سوف 
ال��ذي  امل�ست�سفى  ب��اب  و�سيكون  العراقية 
م�ست�سفى  جهة  من  كورونا  مر�سى  ي�ستقبل 

الهال االحمر.

م�ضت�ضفى "عقيق 2" 
باأربع قاعات كبرية داخل معر�س 

بغداد الدويل
كان جلائحة كورونا تاأثرٌي كبرٌي على �لو�سع �ل�سحي يف �لعر�ق، 

ً� بالكو�در �ملخت�سة  فقد �أ�سرت �ل�سلطات �لطبية نق�سًا حادَّ
باالأمر��ض �لوبائية و�النتقالية وقلة بامل�ستلزمات �لطبية 

�سة للحّد من هذه �الأمر��ض، و�آخرها كان �لنق�ض  و�الأدوية �ملخ�سَّ
�سة لهم، ما  �لكبري يف �أماكن حجر �مل�سابني و�الأ�سّرة �ملخ�سَّ

��ستدعى �لقيام بكل ما هو متوفر؛ لي�ض يف �أمالك وز�رة �ل�سحة 
ح�سب بل تعد�ها �إىل ��ستخد�م بع�ض بنايات وز�رة �ل�سباب 

و�لريا�سة و�ساحاتها وجتهيزها ال�ستقبال �مل�سابني بفايرو�ض 
كورونا.
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حلجر املر�ضى امل�ضابني بفايرو�س كورونا

عامر جليل ابراهيم
مي�ضاء فا�ضل حممد



الفاحون ق�سما من اأرا�سي ال�سيوخ.
وبحكم موقع ال�سيخ حممد ونفوذه دخل 
جمل�سي النواب واالأعيان يف دورات عدة 
من دوراتهما االنتخابية يف العهد امللكي 
 ١0( اإىل   )١930 ثاين  ت�سرين   ١( من 

اأيار ١95٨� ثورة ١٤ توز ١95٨(. 
فقط  �سيخًا  العريبي  حممد  يكن  مل    
اأن  امل�سيخة،  ظروف  �ساعدته  رجًا  اأو 
ميتلك اأرا�سَي وا�سعة، فقد و�سعته تلك 
�سيوخ  مقدمة  يف  يكون  الأْن  ال��ظ��روف 

العراق.

مهند�ض بريطاين لبناء 
�لق�سر

  كان املوقع االجتماعي الوجاهي البارز 
ب�سكن  نف�سه  يحيط  اأن  يتطّلب  لل�سيخ 
ًا �سنة  ممّيز، ف�سّي�د له ق�سرًا كبريًا جدَّ
خارطته  اإّن  ويقال  العمارة،  يف   ١9٤7
واأ���س��رف  ب��ري��ط��اين،  مهند�س  ر�سمها 
منهم  عديدون،  اأ�سخا�س  تنفيذه  على 
احلاج  والتاجران  زبالة  اإ�سطة  املعمار 
تكّون  �سوزة،  واحل��اج  املح�سن  �سيهود 
 )٤5( و�سم  طوابق  ثاثة  من  الق�سر 
واالأروق���ة  ال�ساالت  اإىل  اإ�سافة  غرفة 
 )3000( م�ساحته  وبلغت  وال�سراديب 
مرت مربع تقريبا وانتهى العمل به �سنة 

له داٌر يف بغداد يف حملة  ١9٤7، كانت 
اأ�سغر  �سعد،  با�سم  م�سّجلة  البتاوين 
كما  التاريخ،  دخلت  التي  وهي  اأبنائه، 
ي��ق��ال، الأّن��ه��ا ال���دار ال��ت��ي ح���اول رئي�س 
الوزراء نوري �سعيد دخولها يف �سبيحة 

١٤ توز ١95٨.
امللحقة  البيوت  من  عددًا  ال�سيخ  و�سّيد 
والعبيد  اخلدم  ل�سكنى  "فتنة"  بق�سر 
والق�سر  لل�سيوف.  اخل��دم��ة  لتقدمي 
يطل على �سارع دجلة قبالة ج�سر االأمري 
غازي، وهو حماط ب�سياج من النباتات 
االأ�سجار  ع�سرات  وت��زّي��ن��ه  املت�سّلقة، 
تاأ  ثمارها  ن�ساهد  كّنا  التي  املثمرة 
ال�سارع، بينما يحاط الق�سر من اخللف 
ذوات  الزهور  بحديقة كبرية حتت�سنها 
الروائح العطرة التي تقبع حتت م�سرح 
الطابق  يف  الروماين  الطراز  على  �سّيد 
الناظرين  ي�سّر  الذي  الق�سر  االأّول من 
ال��داخ��ل االأب����واب املزخرفة  اإل��ي��ه، م��ن 
الزاهية،  باالألوان  املزججة  وال�سبابيك 
بهدوء  تتاأرجح  التي  الف�سية  والرثيات 

الكهربائية  امل��راوح  رياح  الم�ستها  كّلما 
اململكة  م���ن  خ�����س��ي�����س��ًا  ج��ل��ب��ت  ال��ت��ي 

املتحدة.
ال�سّجاد الكا�ساين

اأف�����س��ل ال�����س��ّج��اد   ال مي��ك��ن ن�����س��ي��ان 
املعامل يف  اأكر  الذي حاكته  الكا�ساين 
املقا�سات  ح�سب  اأطوالها  وكانت  اإي��ران 
التي  القاعات  �سيما  ال  امل�ساحات  لتلك 
و�سا�سة  عراقية  ل�سخ�سيات  �سْت  �سّ خمُ
اإنكليز، ول�سيوخ واأمراء الدول املجاورة، 
منطقتي  يف  ال��غ��زالن  �سيد  موا�سم  يف 
اجلزيرة والطيب �سرقي مدينة العمارة. 
املعلمني  نقابة  اإىل  الق�سر  ملكية  اآل��ت 
اأي���ام  ويف  ال�����س��ت��ي��ن��ي��ات،  اأوا����س���ط  يف 
�سرق   ١99١ عام  ال�سعبانية  االنتفا�سة 
التي  وهي  فيه،  امللفات  وحرقت  اأثاثه، 
بع�س  اإىل  طابوقه  لبيع  امل��رر  اأعطت 
االأ�سخا�س، وكان من املفرت�س ت�سليحه 
اإال اأّن اأطماع امل�سوؤولني حالت دون ذلك، 
االأماكن  اأبرز  من  واح��دًا  فقدنا  وبذلك 

الرتاثية يف مدينة العمارة . 

فتنة  ال�سيخة  اإّن���ه���ا  ف��ت��ن��ة؟  ه��ي  م��ن   
با�سا  العريبي  حممد  عم  ابنة  اخلليفة 
)١٨90� ١97١م( �سيخ قبيلة البو حممد 
مّرة  الأّول  ت��زّوج  اإذ  وزوجته،  الزبيدية 
فقد  ال�سيوخ  اأبناء  وكعادة   ١903 �سنة 
تزّوج عّدة زيجات وهن: )فرن بنت ي�سر 
الفي�سل �سيخ حمولة بيت في�سل من البو 
حممد، و�سعدة بنت مو�سى �سيخ ع�سرية 
ال�سواعد بيت زامل، وعنيدة بنت غاجي 
من حمولة بيت غ�سب من البو حممد، 
ابنة  وهي  ال�سيهود،  فالح  بنت  وموحة 
عمه(،  ابنة  وهي  اخلليفة  وفتنة  خاله، 

تاأثريًا  واأكرثهن  ن�سائه  اأعّز  من  وكانت 
عليه. وقد رافقته يف معظم �سفراته اإىل 
اأ�سرحة  وزي��ارة  بيت اهلل احل��رام  ح��ّج 
ال�سام(  )عليهم  املع�سومني  االأئ��م��ة 
املقد�سة  وكرباء  االأ�سرف  النجف  يف 

وغريها.
امللك في�سل الثاين والعريبي  

�سيخًا    � اإذن   � العريبي  حممد  يكن  مل 
واملناطق  املنطقة  �سيوخ  كبقية  اعتياديًا 
الع�سائر،  بني  �سيته  ذاع  فقد  االأخ��رى، 
واأ�سبح على عاقة وثيقة بكبار ال�سا�سة 
والوزراء، وكانت داره قد �سهدت زيارة 

امللك في�سل الثاين لها �سنة ١953، حني 
جنوب  مناطق  يف  املعروفة  بجولته  قام 
وطيدة  بعاقة  كذلك  وارت��ب��ط  ال��ع��راق 
الكلفة بينهما  بنوري �سعيد، حتى زالت 

ح�سب رواية عبد الرزاق احل�سني.
اأب��رز  م��ع  ع��اق��ات  اأي�����س��ا  ل��ه  اأ�سبحت 
يا�سني  منهم  امللكي،  العهد  �سخ�سيات 
الها�سمي و�سالح جر وتوفيق ال�سويدي 
جعفر  و�سياء  ال��دف��رتي  مم��ت��از  وع��ل��ي 
وم�سطفى  ع��ي��ان  با�سا  ال��ق��ادر  وع��ب��د 
العمري وماجد م�سطفى واآخرين، كما 
بعاقات  فتنة  لة  املف�سّ زوجته  ارتبطت 
مماثلة مع زوجات روؤ�ساء الوزراء وكبار 
ت�سطحب  كانت  ما  وكثريا  امل�سوؤولني، 
اإىل  الربيعية  العطلة  يف  الن�ساء  تلك 
ال�سيفية  العطلة  ويف  العمارة،  اأه��وار 
اخلدم  وبرفقتها  بريوت،  م�سايف  اإىل 
اإدارة  يف  ال��ط��وىل  اليد  ولها  والعبيد، 
حممد  ال�سيخ  غياب  حالة  يف  املقاطعة 

العريبي. 

فتنة و�إقالة �لوزير
اأ�سهمت  اإنها  قلت  اإذا  �سرًا  اأكتمكم  وال 
املالية  وزير  اإقالة  العمارة يف  �سيوخ  مع 
عبد الكرمي االزري عندما حاول عر�س 
نح مبوجبه  اللزمة، الذي ميمُ قانون منح 

بني على �ضارع دجلة يف مي�ضان

ق�ضر ال�ضيخة فتنة.. 

جبار عبد اهلل اجلويرباوي 

من اأجمل ق�ضور ال�ضرق الأو�ضط

ال�سيخة فتنة املحمداويال�سيخ حممد العريبي
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االجتماعية  ال��دائ��رة  هي  "ال�سو�سيال" 
وجترمي  الطفل  حقوق  بحرا�سة  املتكفلة 
اأو  ل�سربه  اأح��ده��م��ا  عمد  م��ا  اإذا  اأب��وي��ه 
اإج���ب���اره ع��ل��ى ن���وع م��ع��ني م���ن ال��رتب��ي��ة، 
رع��ب��ًا حقيقًا  ت�سكل  ���س��ارت  اأن��ه��ا  ل��درج��ة 
للكثري من العائات املغرتبة التي تعتقد اأن 
اأمُ�س�ست خلطف االأطفال  تلك الدائرة اإمنا 

املولودين داخل اأوروبا!

�سيطنة عقول
"يختطفون عقول اأطفالنا قانونيًا ب�سيطنة 
تلقينهم  ت��رري��ن  مب���اذا  واإال  االأدم���غ���ة، 
بالبولي�س  الفوري  االت�سال  اآليات  لل�سغار 
وتبليغه باحتجاز والديه، يف حال �سَدق اأو 
اأو �سرخ  كَذب بادعائه اأن اأحدهما �سربه 

بوجهه!"
عنه  �سل  فمُ ال���ذي  االأب  حت��دث  بع�سبية 
مكان  اإىل  ق��ان��وين  بحكم  الثاثة  اأوالده 
ي��ج��ه��ل��ه، واأل�����زم ب��ت��اأه��ي��ل اأع�����س��اب��ه عر 
دورات اجتماعية تقيمها دائرة ال�سو�سيال 
لهذا  خ�سي�سًا  �سنعت  التي  ال�سويدية، 
ال��غ��ر���س. ي��ق��ول )م.ال��ع��ط��ي��ف��ي(: جئت 
مل  ب��داي��ة  ع��ام��ًا،  ع�سر  �ستة  قبل  بعائلتي 
واإمن��ا  طفولتهم،  يف  م�سكلة  اأي���ة  اأواج����ه 
�ساندت  التي  والدتهم  م��ع  ب��داأ  ال�سدام 
اأفكارهم ال�سويدية وكاأنها تثاأر من عقليتي 

امل�سكلة  ت�سميها،  كانت  كما  )القدمية( 
الفعلية بداأت بعد دخولهم املدر�سة، �سرت 
اأواجه منهم اعرتا�سات تطورت فيما بعد 
كل  مع  يزيد  ك��ان  انفعايل  اأدب،  قّلة  اإىل 
اأمر اأفر�سه واأ�سعر يف نهايته بالندم، لكني 
احلرية  ترك  عليه  ي�سعب  اأب  باملح�سلة 
مع  وال�سهر  املدر�سة  برتك  املراهق  لولده 
تعود  اأن  اأو  ال�سباح،  ال�سوء حتى  اأ�سدقاء 
يف  اأت��ذك��ر  ل��ي��ًا،  متاأخرة  املراهقة  ابنته 
اأع�سابي،  فيها  فقدت  التي  املرات  اإحدى 
فاأجابتني  ت��اأخ��رِت،  مل��اذا  �ساألتها  بعدما 
نَّ جنوين  بوقاحة: اأنا من يقرر ال اأنت؟! جمُ
هنا، ف�سربتها واأجل�ستها ق�سرًا با حراك، 
خ��رج��ت ب��ع��ده��ا مل���دة ���س��اع��ة م��ن البيت، 
البولي�س  ب�سيارة  فوجئت  ع��دت  وحينما 
خلًا  يعاين  ك�سخ�س  ه��دوء  بكل  تقتادين 
عدت  احلجز،  يف  يومني  بقيت  ع�سبيًا، 
منذ  اأ�سواتهم  من  اخل��ايل  للبيت  بعدها 

�سنتني، لتبداأ رحلة املحكمة!

ثاأر و�سر�ع 
يقارب  مل��ا  ال�سويدية  للجن�سية  احلاملة 
تنازلت  التي  الفيلي(  )ر.  عامًا  الع�سرين 
طوعًا عن اأطفالها لعائلة �سويدية، تنكيًا 
االإقامة  على  اأن ح�سل  بعد  الذي  بزوجها 
الدائمة ظنَّ اأن باإمكانه التاعب باأفكارهم 

واأخذهم للعي�س يف دولٍة اخرى! 
لطفلني:  واالأم  امل��غ��رتب��ة  العراقية  ت��ق��ول 
م  وجت��رِّ حقوقنا  حتمي  دائ��رة  ال�سو�سيال 
مبا  لها  �ساأن  وال  القانون  بحكم  التعنيف 
مع  �سراعي  �سحية  اأط��ف��ايل  لنا،  ح��دث 
زوجي الذي تزوجته قبل ع�سر �سنوات عن 
�سنتني من جميئه  وبعد  ال�سمل،  مّل  طريق 
فبداأت  الدائمة،  االإقامة  على  ح�سل  هنا 
اأنا  بطيء،  جحيم  اإىل  معه  تتحول  حياتي 
لكن  هنا،  القانون  لطبيعة  جيدًا  متفهمة 
اإقناع  باإمكانه  اأن  ل��ه  ���س��ّور  ال��ذي  غ��ب��اءه 
ال�سو�سيال بعدم اأهليتي لاأمومة كي ياأخذ 
بلدًا  باعتبارها  تركيا  يف  للعي�س  اأطفايل 
فباغتُّه  هناك،  اأهله  يقيم  وحيث  م�سلمًا 
بعد  الدنيئة  اأف��ك��اره  ي��ه��دم  ال���ذي  ب��احل��ل 
اأفكارهم،  بقلب  له  يخطط  ما  اأدرك��ت  اأن 
بلَّغت دائرة ال�سو�سيال على حقيقة حياتنا 
ال  ال��ذي  والتعنيف  بامل�ساحنات  امل�سحونة 
التحقيق  وبعد  االأط��ف��ال،  لرتبية  ي�سلح 
تاأكدوا  وا�ستنطاقهم،  االأطفال  مع  املنفرد 
لعائلة  ح�سانتهم  مب��ن��ِح  ق����رار  ف�����س��در 

�سويدية.

ت�سادم ثقايف
امل���وؤي���دة  ال��ع��ق��ل��ي��ة  اأن  ت�����س��دق��ني  "هل 
ت�سعر  وال��ت��ي  ك��ر،  ال��ذَّ بحرية  واملتباهية 

امل�ساعة  ه��ي  االأن��ث��ى،  حرية  اأم���ام  بالعار 
ب��ني ال��ك��ث��ري م��ن ال��ع��ائ��ات ال���واف���دة اإىل 
اأوروبا والتي تعاين من ت�سادم الثقافات."
الكثريين  حلفيظة  املثري  الت�سريح  ه��ذا 
كان ل� )عبريالامي( التي تعمل تربوية يف 
مدينة غوتنبورغ، ثاين اأكر مدن ال�سويد، 
طالبة  لدينا  :ك��ان��ت  بامتعا�س  م�سيفة 
ال�سو�سيال  بلَّغت  اأفغان�ستان،  من  مراهقة 
عن تعنيفها باالإجبار وال�سرب على ارتداء 
ر، ما ت�سبب لها باأزمة نف�سية  احلجاب املبكِّ
حبت  وتراجع ملحوظ مب�ستواها العلمي، ف�سمُ
من العائلة بعد التحقق من االأمر، وبقيت 
�سَعرت  �سنة،  قرابة  �سويدية  عائلة  عند 
وبانتهاء  النف�سي  باال�ستقرار  اأث��ن��اءه��ا 
ومل  لعائلتها،  العودة  هي  طلبت  اخلطر، 
اأن  علمًا  ال�سو�سيال،  من  ممانعة  اأية  جتد 
يقوم  كان  غيابها  فرتة  ط��وال  ال�سو�سيال 
لتقبُّل  واجتماعيًا  نف�سيًا  اأبويها  بتاأهيل 
للطفل  املمُ�ست�سيفة  العائلة  واأن  املو�سوع، 
بني  م��ا  رات��ب  على  حت�سل  كانت  املعنَّف 
لذلك  ���س��ه��ري��ًا،  دوالر(   ٤٦00-2300(
بخطف  ال�سو�سيال  يتهم  ملن  ا�ستغرب  اأنا 
االأطفال، اأو مباغتة االأبوين ب�سحب الطفل 
اف���رتاء  ه���ذا  حت��ق��ي��ق��ات،  اأو  دالئ���ل  دون 
وكذب من يريد موا�سلة منهجية ال�سرب 
مل��وروث��ات��ه  الق�سري  والتلقني  وال�����س��راخ 

واأفكاره املرفو�سة اإن�سانيًا.

وقاحة و�سذوذ
بّوابة  وتفكيكها،  االأطفال  عقول  "غ�سل 
ذكية  بطريقة  ال�سعوب  على  ال�سيطرة 
لعدم  ال�سامن  الأن  قة،  منمَّ ودميقراطية 
اأوروبية  اأ�سرة،  وجود  عدم  هو  ثورة  وجود 

كانت اأم وافدة!"
املقيم يف  العراقي  املهند�س  راأي  كان هذا 
التميمي(، ويردف قائًا:  ال�سويد )�سام 
دكتاتورية زرع اخلوف يف نفو�س العائات 
االأوروبية والوافدة، واحدة من اأهم قوانني 
اإىل  خ�سي�سًا  �سنعت  التي  ال�سو�سيال 

تفكيك  ج���ان���ب 
والعادات  االأ�سرة 

والتقاليد  العربية 
خ�سو�سية  واخ��رتاق 

العائلة عر تدريب الطفل 
هذا  االأ���س��رار،  كل  اإف�ساء  على 

منه  يراد  ن  املبطَّ ال�سيا�سي  التوجه 
اأن  علمًا  املطلق،  الر�سوخ  فوبيا  ت�سدير 

عائاتهم  من  امل�سحوبني  االأطفال  غالبية 
اجت��ه��وا ���س��وب امل��خ��درات واالن��ح��راف��ات 
العن�سرية  ال��ن��ظ��رة  وبقيت  ال�سلوكية، 
بكثري  ح��دا  ما  كاأجانب،  قائمة  جتاههم 

جترمي �ضرب الأطفال اأم 
اختطافهم قانونيًا !

رعب ال�ضو�ضيال
 يف اأوروبا

يزرعون بر�أ�سه ثقافة �لتبليغ 
�لفوري للبولي�ض، �إذ� ما تعر�ض 
الأِي �سرٍب �أو حتى باللم�ض �أو 
�ل�سر�خ من قبل و�لديه، ويلزمون 
�ملد�ر�ض و�مل�ست�سفيات باالإبالغ 
عن �أية حالة تعنيف م�سكوك 
باأمرها، و�إذ� ما ثبت بالدليل �أن 
�أحدهما �جلاين، �أو كالهما، فيتم 
عزلهما ومقا�ساتهما قانونيًا بعد 
�سحب �لطفل للعي�ض مع عائلة 
�سويدية! ال�ضويد/ اأمنة عبد النبي
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مدة  انتهاء  وبعد  ال�سرقية،  العائات  من 
اأبنائهم ملا  ا�ستعادة  اأن يرف�سوا  القطيعة، 
الحظوه من �سلوكيات �ساذة ووقحة، لذلك 
قوانينهم  وجم���اراة  بتطبيق  نقوم  فاإننا 
اخلا�سة بالرتبية، ال ملبداأيتها واإمنا ملجرد 
من  حمايتهم  ولي�س  منهم  اأطفالنا  حماية 

العنف.

حقائق ووثائق
دائ������رة اخل���ط���ف ال�����س��رع��ي ل��اأط��ف��ال 
�ساحيات  ب�سحب  املخت�سة  ال��واف��دي��ن، 
كما  امل��ف��ت��ع��ل،  التعنيف  ب��ح��ّج��ة  االأب���وي���ن 
عنه  املغيَّب  طفله  بنار  اكتوى  من  ي�سميها 
مكتب  اأو  "ال�سو�سيال"  قبل  من  ل�سنوات 

اخلدمات االجتماعية!
مكتب  م���دي���ر  ك��ل��ي��ن��غ��ب��وري(  ي���وه���ان   (
اإحدى  فالكنري،  بلدية  يف  "ال�سو�سيال" 
بالقول:  التهم  تلك  دراأ  ال�سويدية،  امل��دن 
�سكوى  م  تَقدَّ اأن  اإم��ا  حالتني،  يف  نتحرك 

ثالث، كاجلار  قبل طرف  العائلة من  �سد 
افراد  احد  تقدمي  حال  يف  اأو  املدر�سة،  اأو 
طلبًا  الوالدين،  اأح��د  اأو  كالطفل  العائلة، 
بفتح حتقيق و�سواًل لقرار املحكمة. املجتمع 
بالقوانني  دق��ي��ق  ال��ت��زام  ل��دي��ه  ال�سويدي 
ونحن  االطفال،  بحقوق  واملتعلقة  املتَّبعة 
فهم  على  ال�سويد  اىل  الوافدين  ن�ساعد 
ثقافة الباد واآليات الرتبية ب�سان امل�سموح 
النظام  عمل  ���س��رح  خ��ال  م��ن  وامل��م��ن��وع 
الرتبوي يف ال�سويد، وهذا حتٍد كبري لهم، 
الأن اأ�س�س تربية االأطفال يف ال�سويد تختلف 
اأخ���رى،  ث��ق��اف��ات  يف  عنها  ج���ذري  ب�سكل 
وال�سيما ال�سرقية وال�سرق اأو�سطية، لذلك 
من  املنحدرين  الاجئني  من  كثريًا  ف��اأن 
تلك االأ�سول يواجهون �سعوبات حقيقية يف 
التكيف مع تلك االأ�س�س والتما�سي معها، اأذ 
التي  املوروثة  باأعرافهم  متم�سكني  يبقون 
من  اإذ  الطفل،  حقوق  مع  بع�سها  يتقاطع 
ال�سعب اأن جتد قبواًل يف جمتمع كاملجتمع 

ال�سويدي الذي يكون االأطفال حيويًا جزءًا 
منه، فن�سطر هنا بعد ا�ستكمال االإجراءات 
القانونية اإىل �سحب االأطفال املعنَّفني اإىل 

حا�سنة اأ�سرية اأمنة.
ال�سو�سيال  موظفة  غاردي�سرتوم(،  )اأن��ا 
للق�سايا  ال�سرتاتيجية  الوحدة  دائ��رة  يف 
االجتماعية يف �ستوكهومل، حتدثت باإيجاز 
:ال�سو�سيال  االجتماعي  امل���اأزق  ه��ذا  ع��ن 
يف  اأه��ل��ه  وم�ساعدة  الطفل  حلماية  وج��د 
الوقت نف�سه، اأما عن م�ساألة التبليغ فجميع 
باالإباغ  اأمر  لديها  وامل�ست�سفيات  املدار�س 
اأم��ا  طفل،  اأي  �سد  عنف  وج��ود  حالة  يف 
الوافدين  االأط��ف��ال  �سحب  على  الرتكيز 
ف���ه���ذا ك����ام غ���ري ���س��ح��ي��ح، ف��ال��ق��ان��ون 
ي�ستهدف من يريد اأن يفر�س طريقة تربية 
وال  والق�سر،  بالتعنيف  طفله  على  معّينة 
يقال حول اعرتا�سنا على حرية  ملا  �سحة 
احلجاب اأو الديانة اأو التمييز العن�سري، 

الكل هنا يتمتع بحريته ال�سخ�سية.

د. ح�ضن عبد را�ضي

رازونة
�ضيُد الفتوى وجمعُة احل�ضد البي�ضاء 

ت قبل اأيام الذكرى ال�سنوية ال�ساد�سة النطاق فتوى اجلهاد  مرَّ
املوؤ�س�سة  تلك  العراقي،  ال�سعبي  احل�سد  وتاأ�سي�س  الكفائي 
الع�سكرية الفريدة من نوعها يف العامل، التي تاأ�س�ست بطريقة 
غري م�سهودة. فلم يكن يف ح�سابات االإرهاب وممّوليه وداعميه 
اأن رجًا يجل�س على ح�سري يف بيت متوا�سع م�ستاأجر يف اأحد 
العراقيني  ة  همَّ ي�ستنه�س  اأن  ي�ستطيع  االأ�سرف  النجف  اأزق��ة 
ويح�سدهم ملواجهة االأخطار املحدقة بالوطن بكلمتني: "جهاد 
كفائي"، فاإذا باجلموع تتوافد من كل اأرجاء الوطن وقد و�سع 

كل واحد منهم "روحه فوق راحته"، مل يتثاقل ومل يتواكل.
االنخراط يف  اأجل  من  القادمني  العظيمة جلموع  امل�ساهد  اإن 
ح�سد الدفاع املقد�س عن العراق اأر�سًا و�سماًء وب�سرًا و�سجرًا 
ال�سواء...  وال�سديق على  العدو  اإعجاب  لتثري  وهواًء وكرامة، 
القتال يف  اإىل مواقع  ال�ساحنات املوكلة بنقل املتطوعني  ت�سل 
لل�سعود  وال�سيب  ال�سباب  ويت�سابق  اجلمع  فينطلق  اجلبهات، 
اإليها، رمبا يف اأماكن اأخرى من العامل ي�سهد املرء ت�سابقًا كهذا 
لكن على اأبواب املوالت يف "اجلمعة ال�سوداء" القتناء ما ميكن 
اقتناوؤه حني تمُطلق العرو�س فيباع كل �سيء ب�سعر زهيد، وتلك 
تلك  اأبواب  على  يقفون  النا�س  ا�ستهاكية جتعل  دنيوية  نزعة 
االأ�سواق منذ الفجر اأو قد يبيتون ليلتهم انتظارًا لفتح االأبواب، 
االأمر  البي�ساء" فاإن  العراقيني و"جمعتنا  �سوقنا نحن  اأما يف 
خمتلف تامًا، اإذ جتمهر النا�س وباتوا ليلتهم وتدافعوا ليبيعوا 
با  ..يبيعونه  ط��رًا  االأ�سياء  اأثمن  اإن��ه  بل  ج��دًا،  ثمينًا  �سيئًا 
ثمن، اإنهم يهبونه هكذا خال�سًا هلل وللوطن، ذلك ال�سيء هو 
انتباهي ملحة قد تبدو  الزكية، ولقد لفتت  اأرواحهم ودماوؤهم 
الكثرية  والفيديوات  ال�سور  اأحد، ففي  اإليها  يلتفت  وال  عابرة 
التي وثقت مراحل التاأ�سي�س وجتنيد املتطوعني، يرك�س ب�سعة 
اآالف منهم متجهني �سوب تلكم ال�ساحنات الع�سكرية، ولفرط 
نعليه،  اأحَد  هم  اأحدمُ �سِقط  يمُ الت�سحية  وتهافتهم على  تدافعهم 

بال�سبط  وحتتها  بالرجال،  معباأة  �ساحنة  ال�سورة  وتمُظهر 
اأعزل  احلرب  اإىل  يذهب  رجًا  معي  وتخيلوا  نعل"..  "فردة 
واِء" كما يقول  تامًا ون�سف حاٍف، لكنه "اأ�سد القلب اآدمي الرمُ
اأبو الطيب وا�سفًا اأحد �سجعان زمانه، فاأي اأبطال كان اأولئك 
ّدت  قمُ واإيثار  وب�سالة  و�سجاعة  �سر  �سخرة  اأية  ومن  الرجال، 

نفو�سهم؟
ب��اأن  قمينة  ال�سعبي  احل�سد  جتربة  مثل  متفردة  جتربة  اإن 
جتعلنا فخورين بعراقيتنا، وباأننا اأ�سقطنا م�ساريع كانت تريد 
تزيق العراق فا�ستخدمت تر�سانة اأ�سلحتها وخزين موؤامراتها 
حترير  اإن  وقالت  بعيدًا  وقفت  ثم  وحو�سها،  علينا  وا�ستْعَدْت 
اإىل  عقدين  ي�ستغرق  داع�س  براثن  من  العراقية  االأرا���س��ي 
ثاثة عقود من ال�سنني، وما الذي ميكن اأن ميزق بلدًا ون�سيجًا 
اجتماعيًا اأكرث من اأن تزرع يف ج�سده �سرطانًا من �سنعك ثم 
تزعم اأّن �سفاءه قد يطول!؟ واإذا مبارد احل�سد العراقي يطيح 
بنف�سها  ثقتها  ت�ستعيد  االأمنية  بقواتنا  واإذا  امل��وؤام��رة،  بهذه 
غ�سون  يف  يتحقق  الناجز  بالن�سر  واإذا  القتالية،  وقدراتها 
هول  من  مذهولني  وحلفاوؤهم  االأع���داء  ويقف  �سنني،  ث��اث 

ال�سدمة.
للعراق  واأع��اد  البهي،  الن�سر  هذا  �سنع  من  لكل  حتية  فاألف 

اأر�سه وحريته وكرامته.

اإن امل�ضاهد العظيمة جلموع القادمني من اأجل النخراط 
يف ح�ضد الدفاع املقد�س عن العراق اأر�ضًا و�ضماًء وب�ضراً 

و�ضجراً وهواًء وكرامة، لتثري اإعجاب العدو وال�ضديق 
على ال�ضواء... ت�ضل ال�ضاحنات املوكلة بنقل املتطوعني 
اإىل مواقع القتال يف اجلبهات، فينطلق اجلمع ويت�ضابق 

ال�ضباب وال�ضيب لل�ضعود اإليها، رمبا يف اأماكن اأخرى من 
العامل ي�ضهد املرء ت�ضابقًا كهذا لكن على اأبواب املولت يف 

ال�ضوداء" "اجلمعة 
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�سوج تر�مب و�خلفا�ض
اأك��ل��وا  خفا�س  ال  اأم��ري��ك��ي��ة  لعبة  "كّلها 
جارنا  قالها  يحزنون"  واله��م  ال�سينني 
اأبو عبد اهلل ل�سديقه احلاج ظافر ونحن 
عليه  ف���رَد  اخل��ب��ز،  لبيع  ط��اب��ور  يف  نقف 
ترامب  يا  اأمريكا  يا  "بابا  ظافر:  احل��اج 

�سنيعة  بيولوجية  ح��رب  ه��ذي  خفا�س  يا 
يردون  ال�سينية  يوهان  مدينة  خمترات 
عاٍل  �سوت  فجاءهم  اأمريكا"،  ي�سقطون 
ال�سني  لو  اأمريكا  "اذا  الفرن:  داخل  من 
اأوقفوا واحد بعيد عن الاخ جماله اثنينكم 
وال جفوف.. هاي 3 خمالفات  كمامات  ال 

�سحية وراح ت�سرون نف�سكم قبل امل�سرتين 
وابو ال�سمون".

كرونا  �سفت  "انت  �ساحكًا:  اأح��ده��م  رّد 
بي  اأح���د  اأع���رف  م��ا  له�سه  اآين  بعينك؟ 

كرونا".
اإ�سابة  ثبتت  احلديث  هذا  من  يومني  بعد 

تذّكرْت مقولة �إحدى �جلّد�ت وهي )�لعر�ض الثنني وحمتارة 
بيه �لفني( و�أنا �تابع فيديو و�سورً� �نت�سرت على �سفحات 

�لفي�ض بوك لعر�ض يف مدينة �ل�سدر يف �لعا�سر من حزير�ن، 
ح�سره �ملئات من �ل�سباب ودون �أي �حرت�ز وقائي للوباء، �للهم 

�إال قلة قليلة منهم �رتدو� �لكفوف و�آخرون �رتدو� �لكمامات 
�ال �أّنهم يعدون على �أ�سابع �ليد �لو�حدة، وكان �ملدعوون يقفون 

ويرق�سون يف حلقات �سيقة جّدً� وال وجود الأي تباعد بينهم، 
كل �لتعليقات كانت تخ�سى �أن يتفاقم عدد �مل�سابني بكورونا 

�سباح �حلادي ع�سر من حزير�ن. 

ومئات  حجر  اأ�ضهر   3 بعد 
الوفيات واآلف الإ�ضابات

بع�س النا�س ما زال 
يرى كورونا كذبة

ريا عا�ضي
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اأن  بعد  االأربعة  واأوالده  وزوجته  اهلل  عبد 
قامت اإحدى املفارز الدوارة التابعة ل�سحة 
حجرهم  ومت  امليداين  بالك�سف  الر�سافة 
 7 ي��وم  منذ  زاي��د  م�ست�سفى  ك��ون  منزليًا 
م�سابة  ح��االت  ي�ستقبل  يعد  مل  ح��زي��ران 
لاعرتاف  اهلل  عبد  اأبو  وا�سطر  بكورونا، 
بكورونا اأمام اأهل الفرن بعد ثاثة اأيام من 

تبجحه بعدم وجودها.

�لوقاية خري من �لعالج
التزم   ،2020 ع��ام  اآذار  �سهر  اأوائ��ل  منذ 
الطرق  باختاف  االأر�سية  الكرة  �سكان 
باحلكمة  واملعلومات  وامل�سادر  واللغات 
العاج" الأّنهم  من  خري  "الوقاية  القائلة: 
مل يكت�سفوا حتى اليوم عاجًا �سافيًا لوباء 

الكورونا.
الن�سف  يقارب  ما  االأر����س  �سكان  خ�سر 
اأ�سل  الكورونا، من  بداء  توفوا  فرّد  مليون 

ما يقارب �سبعة مايني م�ساب.
تكّبد العراق حتى حلظة كتابة هذا التحقيق 
5٤9 وفاة جّراء الوباء من اأ�سل ما يقارب 
ع�سرين األف م�ساب، ويعد يوم 7 حزيران 
ففي  اجلديدة،  االإ�سابات  ذروة  هو   2020
جديد  �سخ�سًا   ١2٦٨ اأ�سيب  اليوم  ه��ذا 
التام  التجوال  حظر  من  بالرغم  بالوباء، 

ال�سارمة  والعقوبات  الغرامات  وفر�س 
ال�سحية،  التعليمات  يخرق  من  كل  بحق 
 3٦٨ امل��ادة  ووفق  العراقي  القانون  ح�سب 
ل�سنة   )١١١( رق��م  العقوبات  ق��ان��ون  م��ن 
ن�سهد عدم  زلنا  نا ما  اأنَّ اإال  املعدل،   ١9٦9
منهم  كثري  ال��ت��زام  وع��دم  النا�س  ات��ع��اظ 

بالقوانني وبتعليمات ال�سامة ال�سحية.

من �أمن �لعقاب �أ�ساء �الأدب
ن�سرت  العراق  العاملية يف  ال�سحة  منظمة 
ب��ي��ان��ًا لها ب��ت��اري��خ واح���د ح��زي��ران اأك��دت 
م�ستويات  باأعلى  "االلتزام  ���س��رورة  فيه 
االإج������راءات ال��وق��ائ��ي��ة واالل���ت���زام بحظر 
ال�سلطات  مل�����س��اع��دة  ال�����س��ام��ل  ال��ت��ج��وال 
الفريو�س"،  انت�سار  احتواء  على  ال�سحية 
على  املخت�سة  العراقية  اجل��ه��ات  وحثت 
احلظر  الإج����راءات  ال�����س��ارم  "التطبيق 
الن�سط  امليداين  امل�سح  تكثيف  جانب  اإىل 
تعقب  خ��ال  م��ن  فيها  امل�ستبه  للحاالت 
ال��ذي  بيانها  يف  اأك���دت  كما  املام�سني، 
اأّنه  ا�سماعيل  اأده��م  ال�سيد  ممثلها  األقاه 
النتائج  حتقيق  التدابري  لهذه  ميكن  "ال 

املرجوة اإال بتعاون اجلميع".
ورفع  التجوال  حظر  تديد  من  وبالرغم 
اال�ستثناءات وفر�س الغرامات ما زلنا نتابع 

وحتدث  حدثت  وخ��روق  لتجاوزات  �سورًا 
�سورًا  مرتكبوها  وين�سر  الواقع  اأر�س  على 
وعدم  للقوانني  خرقهم  تثبت  وفيديوهات 
وال�سحية،  الوقائية  بالن�سائح  التزامهم 
اأنا�س  ومنهم  الدولة  يف  م�سوؤولون  ومنهم 
العراقي  الفرد  ي��درك  هل  ��رى  تمُ ع��ادي��ون، 

خطورة الوباء؟
عقوبة  األ��غ��ت  ال��ت��ي  املتقدمة  ال��ب��ل��دان  يف 
االإعدام من قوانني عقوباتها، جند تطبيق 
بكثري  واأ�سهل  �سل�س  ب�سكل  ي�سري  القانون 
مما يطبق يف دول العامل الثالث التي اأغلب 
قوانينها وعقوباتها �سارمة و�سديدة ت�سل 
ال�سويد  مثل  دول��ة  فمثًا  االإع����دام،  حتى 
على  رك��زت  بل  التجوال  حظر  تفر�س  مل 
باخلطورة،  والتذكري  والتثقيف  التوعية 
يف  اعت�سامًا  ال�سويدية  ال�سرطة  ت  ف�سّ
النا�س  م��ن  امل��ئ��ات  ح�سره  م��امل��و  مدينة 
لل�سرطة  وجت���رمي���ًا  للعن�سرية  رف�����س��ًا 
غري  رجًا  قتلت  التي  املنحازة  االمريكية 
مت  وح��ني  ���س��وداء،  ب�سرة  ذو  لكّنه  مذنب 
تفريق التظاهرة اأخرتهم ال�سرطة املحلية 
اأّنها ت�سطف معهم يف مطالبهم، لكّنها ال 
ميكنها ال�سماح الأكرث من خم�سني �سخ�سًا 
خوفًا  املرعية  التعليمات  بح�سب  بالتجمع 

من تف�سي كورونا.

اأمّت  طالب  له  ميوت  حني  ال�سويد  مثل  بلد 
مرحلة ال�ساد�س االإعدادي، حت�سب البلدية 
من  ال�ساب  هذا  على  �سرفت  التي  املبالغ 
قبل الدولة منذ اأن �سار عمره ثاثة اأ�سهر 
لتذكر  وللحظة مماته  به  والدته  من حمل 
عمدة املدينة اأّن مدينته خ�سرت ما يقارب 
من  كان  ال�ساب،  بوفاة  ك��رون  مليون  كذا 
عمل  من  املدينة  هذه  ت�ستفيد  اأن  املمكن 
هذا ال�ساب وخرته حال تخرجه!! يف بلد 
والروحاين،  املادي  منها  اخل�سائر  حت�سب 
حتما،  بالتعليمات  االبناء  معظم  �سيلتزم 
يخافون  الأّن��ه��م  ال  ال��ن��ظ��ام؛  يخرقوا  ول��ن 
التي  االأم��وال  خ�سارة  يخافون  بل  البط�س 
حال  يف  دفعها  على  البلدية  �ستجرهم 
خمالفتهم، ترى يف بلد مثل العراق ينت�سر 
�سيحا�سب  كيف  وال��ر���س��وة  الف�ساد  فيه 
وم��ن  ال��غ��رام��ات  �ستجمع  ومل���ن  امل��خ��ال��ف 
�سيجمعها وكيف حدثت االإ�سابات اإن كان 

احلظر تامًا؟

�لوعي  نعمة
يف ���س��ه��ر اأي�����ار امل��ا���س��ي ن��ا���س��د اأط��ب��اء 

م��ن حم��اف��ظ��ة م��ي�����س��ان الإي���ج���اد احل��ل��ول 
مل  ال�سدر  م�ست�سفى  اإن  اإذ  مل�سكاتهم، 
يعد يّت�سع ملزيد من حاالت االإ�سابة، لذلك 
م�ست�سفى  اإىل  اجل��دي��دة  احل��االت  ولت  حمُ
ل��ك��ن امل��اك��ات  امل��ي��م��ون��ة.  ال��ك��ح��اء او 
اأبواب امل�سايف بتجمع  الطبية جوبهت عند 
حتويلها  ورف�سوا  منها  طردوهم  للع�سائر 
مل��راك��ز ح��ج��ر ���س��ح��ي، م��ا ا���س��ط��ر مدير 
اإىل عدم  يدعو االهايل  الأن  �سحة مي�سان 
اإي�سال امل�سابني اإىل امل�سفى وحجرهم يف 
منازلهم وذلك لعدم تكنهم من و�سعهم 
يف امل�سفى ونا�سد ال�سلطات لاأخذ بزمام 
احل�سينية  العتبة  ب����ادرت  وق���د  االأم�����ور، 
يف  �سحيًا  مركزًا  واأن�ساأت  الازم  باتخاذ 

مي�سان وهذه لي�ست مبادرتها االوىل.

�لنا�ض بالنا�ض و�لكرعة مت�سط 
بالر��ض

يف ال�سابع من حزيران ن�سر موقع كركوك 
اخلر التايل:

عاجل..
واملفقودين  االأ�سرى  يف  عري�سني  اعتقال 

يف  املدعوين  من  ف��ردًا  وخم�سني  وثمانية 
قاطع مركز �سرطة دوميز

ب��اأي��ام  ذل��ك  قبل  نف�سها  املحافظة  ويف 
االأزم��ة  خلية  اخلر:وجهت  ه��ذا  انت�سر 
دائرة  يوم اخلمي�س  يف حمافظة كركوك 
ق�سائية  دع��اوى  باإقامة  املحافظة  �سحة 
يف  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  الوليمة  �ساحب  �سد 
اأيام عيد الفطر يف حي غرناطة وت�سّبب 

بظهور اأكرث من 30 اإ�سابة.
كما ن�سرت �سديقة يل من اجلي�س االبي�س 
تعمل يف مفرزة �سحية يف الكرادة داخل 

هذا اخلر:
دعا  االبي�س  اجلي�س  من  عراقي  طبيب 
اأ�سدقاءه من االأطباء والطبيبات حل�سور 
من  ع��راق��ي��ة  طبيبة  ع��ل��ى  ق��ران��ه  ع��ق��د 
فاكت�سف اجلميع  نف�سه،  االبي�س  اجلي�س 
ال��ك��وادر  م��ن  م��دع��وًا، كلهم  اإ���س��اب��ة ١9 
اكت�سافهم  ب�سبب  وذلك  العراقية  الطبية 
تام�س  والكل  العرو�س م�سابة  عائلة  اأن 
احلفل  و�سرب يف  اجلميع  واأك��ل  الكل  مع 

نف�سه.
كم خ�سر العراق من اأجل احل�سول على 
اأطباوؤنا  كان  واذا  وكوادر �سحية؟  اأطباء 
فا  هكذا  يت�سّرفون  الواعون  املتعلمون 

عتب على بقية النا�س.

عزيزي قارء �لكلمات �أعاله
واأ�سله  من�سوؤه  يهمنا  ال  كورونا  فايرو�س 
ت��ل��ت��زم  اأن  ي��ه��م��ن��ا  م���ا  ب���ق���در  وف�����س��ل��ه 
رَع  �سمُ ق��ان��ون��ًا  تخرق  ال  واأن  بالتعليمات 
لنتجنب  عائلتك  وم�سلحة  مل�سلحتك 
زلنا ال  له م�ساد وما  وب��اًء مل يعرف  معًا 
نعرف عن النتائج اجلانبية للمر�س عند 
من تعافوا منه، واأنا واأنت نعي�س يف وطن 
التحتية ولاأجهزة ال�سحية  للبنى  يفتقر 
ال  التي  امل�ست�سفيات  الكافية يف  ولاأ�سّرة 
م�ستمرة...  كهرباء  وال  فيها  �سحيًا  ماء 
نخ�سر  جتعلنا  وال  نف�سك  مع  �سادقًا  كن 

ثمانني يومًا من احلجر على ال �سيء.

السنة الخامسة عشرة العدد )361( 18 حزيران 2020 alshabaka aliraqya#خ���ل���ي���ك_ب���ال���ب���ي���ت

alshabaka
aliraqya

53 ت��ح��ق��ي��ق��ات52



ذاته  املعنى  عن   Janette Wills وتعر   
انتحاره  اأن  املنتحر  "يعتقد  �سهرية  بعبارة 
ترير  هو  يفعله  ما  كل  ولكن  االأمل،  يوقف 
املنتحر  اأدين  ولن  خلفه"،  تركهم  ملن  االأمل 
حتمًا واأنعته بجبان اأو قا�س وقد دفع فاتورة 
باهظة الثمن وعقد مع احلياة هدنة اأبدية.

�ساأحتدث  وحرفتي  �سنعتي  القانون  والأن 
بلغته نيابة عن �سرخات نون الن�سوة وكثري 
منها  كثري  زال  وم��ا  امل���وت  اأ�سكتها  منها 

ينادي: واقانوناه.
اأ�ستاذ   Thomas Joiner تو�سل  لقد 
منوذج  اإىل  فلوريدا  جامعة  يف  النف�س  علم 
منطلقًا  االنتحار  ظاهرة  تف�سري  يف  واقعي 
االنتحار  الرغبة يف  نقطة جوهرية هي  من 
وتقوم على معيارين اأ�سا�سيني هما )االنتماء 
اللبنة  وميثان  العبئي(،  والق�سور  املحبط 
لتنفيذ  النف�سي  اال�ستعداد  يف  االأ�سا�سية 
نف�سي  ان��ع��زال  مطرقة  ب��ني  ال����وداع  خطة 
متاأزم و�سندان الهروب من املواقف ال�سيئة، 
احلياة  ح��ب  غ��ري��زة  م��ع  خفي  ���س��راع  ويف 
الرحيل.  اأمل  ا�ستلذاذ  على  للنف�س  وتطويع 
حاجز  االنتحار  على  املقدم  يتجاوز  وبذلك 
للو�سول  رها  ي�سخِّ التي  االأداة  من  اخل��وف 
اإىل ذلك. فاالنتحار اإذًا هو النتيجة النهائية 
اإن�ساين  �سلوك  وهو  عقلية،  مر�سية  حلالة 
ي�سدر عن اأفراد املجتمع. وملا كان القانون 
اأن  �ساأنها  من  التي  القواعد  جمموعة  هو 
تطوره،  وت�سمن  املجتمع  على حياة  حتافظ 
ال�سلوك قد  اإطارًا قانونيًا لتجرمي هذا  فاإن 
التجرمي  من  املعترة  وامل�سلحة  له،  و�سع 
ال��ذي ت�س  ه��ي حماية احل��ق يف احل��ي��اة، 

جرمية االنتحار حرمته وتهدده.
قانون  م��ن   ٤0٨ امل���ادة  لن�س  امل��ت��اأم��ل  اإن 
 ١9٦9 ل�سنة   ١١١ رق��م  العراقي  العقوبات 
�سيجد اأن امل�سرع العراقي يف هذا القانون مل 
يعاقب على االنتحار اأو ال�سروع فيه، مبعنى 
الأن  اجلرمية  اإت��ام  حالة  يف  عقاب  ال  اأن��ه 
اجلاين واملجني عليه يكون �سخ�سًا واحدًا، 
املقارنة  الت�سريعات  بع�س  نظمت  بينما 

ع��ق��وب��ات ع��ل��ى ال�����س��روع يف االن��ت��ح��ار مثل 
واالإنكليزي  وال�سوي�سري  الهندي  القانون 
ال��ع��راق��ي  امل�����س��رع  اأن  اإال  واجل����زائ����ري، 
االنتحار  جرمية  يف  امل�ساهمة  على  عاقب 
وبذلك  وامل�ساعدة،  التحري�س  ب�سورتيها؛ 
اإذ  خا�سة  ذات��ي��ة  ذات  اجل��رمي��ة  ه��ذه  تعد 
على  ن�ّس  وال  امل�ساعد  اأو  املحر�س  يعاقب 
معاقبة املمُقدم على االنتحار اأو املنتحر، ويف 
ذلك خروج عن القواعد العامة يف امل�ساهمة 

اجلنائية وتن�س املادة ٤0٨ باأن:
�سبع  على  تزيد  ال  مدة  بال�سجن  يعاقب   .١
باأية  �ساعده  اأو  �سخ�سًا  حّر�س  من  �سنوات 
بناء  االنتحار  مت  اإذا  االنتحار  على  و�سيلة 
على ذلك، وتكون العقوبة احلب�س اإذا مل يتم 

رع فيه. االنتحار ولكن �سمُ
2. اإذا كان املنتحر مل يتم الثامنة ع�سرة من 
عمره اأو كان ناق�س االإدراك اأو االإرادة عدَّ 
بعقوبة  اجلاين  ويعاقب  م�سددًا  ظرفًا  ذلك 
اأو ال�سروع فيه بح�سب االأحوال  القتل عمدًا 

اإذا كان املنتحر فاقد االإدراك اأو االإرادة.
3. ال عقاب على من �سرع يف االنتحار.

من  ي�سدر  اأن  اجل��رمي��ة  لتحقق  وي�سرتط 
يف  م�ساهمة  ميثل  ن�ساط  اأو  �سلوك  اجلاين 
امل�ساعدة  اأو  التحري�س  ب�سورتي  اجلرمية 
واأن  نتيجة  عن  ال�سلوك  هذا  يتمخ�س  وان 
النتيجة  ب��ني  �سببية  ع��اق��ة  ه��ن��اك  ت��ك��ون 
للركن  بالن�سبة  هذا  االإج��رام��ي.  وال�سلوك 
بالتحري�س  اجلاين  ن�ساط  ويتحقق  املادي، 
اإذك��اء  �سانها  من  التي  االأفعال  جميع  على 
االنتحار  على  املمُ��ق��دم  عند  االنتحار  فكرة 
وهكذا  روح���ه،  اإزه���اق  على  عزمه  وت��ق��وي 
دون  نف�سي  عن�سر  اإىل  التحري�س  ي�ستند 
اأن ي�ستمل على و�سائل مادية. اأما امل�ساعدة 
اأو  ي�ساعد  �سلوك  ك��ل  على  تنطوي  فاإنها 
االنتحار،  على  املقدم  مهمة  حتقيق  ي�سهل 
وتت�سمن بال�سرورة و�سائل مادية ومعنوية، 
ومثال االأوىل اأن يعطي اجلاين املادة ال�سامة 
النتيجة  اأم��ا  امل�سد�س،  ا�ستخدام  وكيفية 
بناء  االنتحار  على  اأقدم  املنتحر  اأن  مبعنى 

ولوال  م�ساعدته،  اأو  اجل��اين  حتري�س  على 
وعليه  االنتحار.  على  اأق��دم  ملا  االأخ��ري  هذا 
فان املحر�س اأو امل�ساعد ال يعاقب اإذا ف�سلت 
جهوده يف حمل ال�سخ�س على االنتحار، كما 
للمجني عليه م�سد�سًا ثم  اأعطى اجلاين  لو 
من  والب��د  باالنتحار.  ال��راغ��ب  م��ن  �سحبه 
نتيجة  وق��ع  اإذا  االنتحار  اأن  اإىل  االإ���س��ارة 
تتحقق  فا  اإهمال  اأو  خطاأ  على  مبني  فعل 
الق�سد  الن��ت��ف��اء  ال��غ��ري  اإزاء  امل�����س��وؤول��ي��ة 
اجلرمي، كما لو ترك �سخ�س م�سد�سه �سهوًا 
االأخ��ري  واأق��دم  اآخ��ر  �سخ�س  ل��دى  ون�سيانًا 
على االنتحار به، ذلك اأن جرمية امل�ساهمة 
تعد  االنتحار  على  التحري�س  اأو  بامل�ساعدة 
يتوافر  اأن  يجب  التي  العمدية  من اجلرائم 
فيها الق�سد اجلرمي، وهو اجتاه نية الفاعل 
اأي  ون�ساطه،  ب�سلوكه  النتيجة  اإح��داث  اإىل 
املعنوي يف  الركن  هو  وهذا  واالإرادة،  العلم 

اجلرمية.
جلرمية  ال��ق��ان��وين  االإط����ار  بيّنا  اأن  وب��ع��د 
التحري�س على االنتحار يبدو الت�ساوؤل اليوم 
االنتحار  و�سحايا  قبل،  ذي  من  اأكرث  ملّحًا 
يف معركة احلياة يزدادون عددًا، هل يعاقب 
االنتحار؟  يف  الت�سبب  على  العراقي  امل�سرع 
اإذ ي��ت��وارى خ��ل��ف ال�����س��ت��ار ج��ن��اة ج���ادون 
واثقون من قدرتهم على اخت�سار م�سافات 
اإنهم  واأفعال،  باأقوال  �سحاياهم مع احلياة 
ما  اأن  يف  م��راء  وال  االنتحار،  يف  املت�سببون 
دفع  ظاهرة  تعاظم  هو  جمتمعاتنا  ت�سهده 
باالنتحار،  الت�سبب  اأو  االنتحار  على  االآخر 
املجتمع،  يف  العنف  �سور  من  �سورة  وتثل 
اأطفال و�سباب ون�ساء على وجه  و�سحاياها 
ر  اخل�سو�س، فكم منا َمن �سهد حاالت تنمُّ
املدر�سة  يف  زميلته  اأو  زميله  لها  تعر�س 
منه  وال�سخرية  مظهره  اأو  بنيته  يف  ل�سعف 
اإن�ساين، وذلك قد ي�سجعه يف  باأ�سلوب غري 
اأو  املطاف،  نهاية  االنتحار يف  على  االإقدام 
والتقريع  والتجريح  لل�سرب  تتعر�س  زوجة 

ويف نهاية املاآل تختار املوت خا�سًا.

بني مطرقة الإباحة 
و�ضندان القانون  

رمبا كانت )مالك( مالذً� يف 
تالفيف �لظالم ت�ستنطق 
�لقلم وتهجو �حلروف �أن 
ر �سيناريو  �أ�سجل و�أ�سطِّ
خوف �أنثوي، �لبطلة فيه 
متلك جاهزية �لرحيل �إىل 
�ملجهول دون عودة بقارب 
مثقوب �أهد�ها �إياه خمرج 
الهث. ح�سرين قول ماأثور 
للفيل�سوف
" :Albert Camus 
يف �لنهاية يحتاج �ملرء �إىل 
�سجاعة �أكرب تبقيه على 
قيد �حلياة بدل �أن يقتل 
نف�سه."

د. خن�ضاء حممد ال�ضمري

النتحار
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العمل عن بعد، كما يتم اإلغاء اغلب االأحداث 
يكون  اأن  املحتمل  االأخ��رى، من  االجتماعية 
البقاء مبنزلك جراء احلجر ال�سحي اأمرًا 
مثبطًا للهمم. يبدو اأّن الوقت مي�سي بطيئا 
من  طويلة  لفرتة  امل��ن��زل  يف  جال�س  واأن���ت 
الزمن، حتى لو كنت مع بقية اأفراد اأ�سرتك، 
ميكن اأن يكون ال�سعور باحلجر وحمى العزل 

االجتماعي قويًا.
اأن  ت�سري جمعية علم النف�س االأمريكية اإىل 
من  ع��دد  على  تنطوي  االجتماعية  العزلة 
ال�سعور  يوؤدي  اأن  ميكن  ال�سحية.  املخاطر 
القلب  �سحة  �سعف  ال��ن��وم،  لقلة  بالعزلة 
اأعرا�س  املناعة،  نق�س  الدموية،  واالأوعية 
التنفيذية،  ال��وظ��ائ��ف  و�سعف  االك��ت��ئ��اب، 
وع���ن���دم���ا ت�����س��ع��ف م����ه����ارات ال��وظ��ائ��ف 
التنفيذية، قد جتد �سعوبة اأكر يف الرتكيز 
واتباع  املعلومات  وتذكر  عواطفك  واإدارة 

التوجيهات.
يكون  قد  ال�سحي  اأّن احلجر  رغم 
العزلة  ف��رتات  اأن  اإال  موؤقتًا، 

�سلبية  نتائج  لها  يكون  اأن  ميكن  وال��وح��دة 
بعد  حتى  والعقلية  اجل�سدية  ال�سحة  على 

انتهاء فرتة احلجر.

�حلجر �ملنزيل و�ل�سحة
20١9جملة  العام  يف  ن�سرته  ا�ستعرا�س  يف 
واحدة  تعد  التي  الطبية،   The Lancet
م��ن اأك���رث امل��ج��ات ت��ي��زا ب��ال��ع��امل، جرى 
الدرا�سات  لنتائج  دقيقًا  حتليًا  خاله  من 
عن  اأف�سل  فكرة  على  للح�سول  ال�سابقة 
اأولئك الذين  كيفية تاأثري كوفيد - ١9 على 
ال�سائقة  اأن  املراجعة  وج��دت  عزلهم،  مت 
النف�سية �سائعة اأثناء فرتة احلجر ال�سحي 
مروا  الذين  النا�س  وج��د  كما  بعدها،  وم��ا 
تزايد  ال�سحي  احلجر  من  �سابقة  بفرتات 

ظهور جملة اأعرا�س نف�سية لديهم مثل:-
االأرق،  النف�سي،  اخل��وف،  احل��زن، اخل��در 
التي  االإجهاد  اأعرا�س  الغ�سب،  االلتبا�س، 
امل��زاج  االكتئاب،  اأع��را���س  ال�سدمة،  تلي 
اال�سطراب  الع�سبي،  ال�سغط  ال�سّيئ، 

العاطفي، التهيج، االرهاق العاطفي.
تكون هناك  قد  اأنه  اإىل  ت�سري  االأدل��ة  بع�س 
االأ�سخا�س  على  كذلك  املدى  بعيدة  عواقب 
احلجر  م��ن  طويلة  ل��ف��رتة  خ�سعوا  ال��ذي��ن 
ال�سحي. ففي الدول الغربية كانوا يعتمدون 
و�سرب  اأم��وال  من  يدخرونه  ما  اإنفاق  على 
االأك��رث  كانت  حيث  الكحولية،  امل�سروبات 
احلجر  ب��ع��د  ���س��ن��وات  ث���اث  ح��ت��ى  �سيوعا 

ال�سحي.
الفعل  ردود  فيه  تختلف  ال���ذي  ال��وق��ت  يف 
نف�سك  على  تفر�سها  التي  للعزلة  الفردية 
اأن يكون  االإلزامية، فمن املحتمل  العزلة  اأو 
واخل��وف  واحل��زن  كالوحدة  م�ساعر  لديك 
امل�����س��اع��ر طبيعية  ه���ذه  وال��ت��وت��ر.  وال��ق��ل��ق 
هناك  ذل��ك،  وم��ع  ال��ظ��روف،  اإىل  بالنظر 
�سحتك  حلماية  اتخاذها  ميكنك  خطوات 
النف�سية ورفاهيتك اأثناء التعامل مع احلجر 

ال�سحي.
�لتاأقلم و�الإجهاد

لديه  �سخ�س  ك��ل  اأن  نتذكر  اأن  املهم  م��ن 

النا�س  الإرغ��ام  كورونا  فريو�س  تف�سي  اأدى 
و�سيلة  وع����ّده  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��ب��اع��د  ع��ل��ى 
ب�"ت�سطيح  يعرف  مبا  للم�ساعدة  حا�سمة 
املنحنى"، واحتواء انت�سار املر�س للم�ساعدة 
يف احلفاظ على معدالت االإ�سابة عند اأدنى 
ال�سحي  باحلجر  ويو�سى  ممكن.  م�ستوى 
عادة يف احلاالت التي يكون فيها ال�سخ�س 
���س ل��ف��ريو���س م��ا م��ن اآخ���ري���ن اأو  ق��د ت��ع��رَّ
يحتمل اأن يكون هو �سببا يف تعّر�س اآخرين 

للفريو�س.

�لتاأثري على �ل�سحة �لنف�سية
والوقاية  االأمرا�س  مكافحة  مراكز  ف  تمُعرِّ
مفهوم   CDC ب�  عامليا  يعرف  ما  اأو  منها 
لف�سل  و�سيلة  اأف�سل  ه  باأنَّ ال�سحي  احلجر 
تعّر�سوا  الذين  االأ�سخا�س  حركة  وتقييد 
قد  ك��ان��وا  اإذا  م��ا  ملعرفة  معدية  الأم��را���س 
االأمرا�س  بع�س  الأّن  ال.  اأو  باملر�س  اأ�سيبوا 

مل  ل��و  حتى  معدية  ت��ك��ون  اأن  ميكن 

تظهر على اأ�سحابها االأعرا�س، تقّلل خطوة 
احل��ج��ر م��ن ان��ت�����س��ار امل��ر���س خ���ال ف��رتة 

االأعرا�س.
ف�سا عن اخلوف والتوتر من تف�سي جائحة 
كورونا عامليا، فاإّن ق�ساء الوقت يف احلجر 
ال�سحي ميكن اأن تكون له اآثار نف�سية بالغة 
اأ�سباب  من  ج��زء  االأف���راد.  على  اخل��ط��ورة 
ثاثة  على  ال�سحي  احلجر  تاأثري  هو  ذلك 

عنا�سر رئي�سة لل�سحة النف�سية:
 - اال�ستقال الذاتي

- الكفاءة

- الرتابط
كثريا ما ترتك العزلة التي يفر�سها احلجر 
ال�سحي لدى النا�س �سعورا بعدم ال�سيطرة 
على الكثري من املواقف، كما اأنهم ي�سعرون 
القدرة على  العامل وعدم  بقية  بالعزلة عن 

اأداء واجباتهم املعتادة.

خماطر �لعزلة
مع اإغاق املدار�س، يختار 

فيها  ال��ع��ام��ل��ني  اأغ��ل��ب 

ترجمة: اآلء فائق عن موقع
فري ول مايند، بقلم: كندرا �ضريي

ميكن �أن يلعب �حلجر �ل�سحي د�خل �ملنزل دورً� مهمًا يف منع �نت�سار �الأمر��ض 
�ملعدية، لكن هذ� ال يعني �أن �لتعامل مع هكذ� نوع من �لتعطيل يف حياتنا 

�لطبيعية �لروتينية �أمر �سهاًل.
من �ل�سروري يف هكذ� �أو�ساع �لعناية ب�سحتك �لنف�سية، و�سو�ء طالت �أو ق�سرت 

مّدة �حلجر �ل�سحي فعليك �الهتمام بجميع خمططاتك �حلياتية.

كيف نتعامل مع احلجر ال�ضّحي؟
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مّدة �حلجر �ل�سحي
ال��ع��وام��ل  م��ن  ال�سحي  م���ّدة احل��ج��ر  ت��ع��ّد 
تعامل  ت�سهم يف حتديد مدى  التي  الرئي�سة 
اإىل  االأب��ح��اث  ت�سري  االآخ��ري��ن.  م��ع  النا�س 
اأن  ميكن  ال�سحي  احلجر  م��دة  تقليل  اأّن 
ي�ساعد. اإذ كّلما طال اأمد القيود، كلما كانت 

االآثار اأكرث و�سوحا.
يف ح��ني اأّن���ه ق��د ت��ك��ون ه��ن��اك ف��رتة زمنية 
املر�س  انت�سار  من  للتخفيف  مطلوبة  دنيا 
ى به ملدة ١٤  املحتمل، كالعزل الذاتي املو�سّ
يومًا لتقليل خطر انت�سار فريو�س كورونا، قد 
ما  اإىل  ال�سحي  احلجر  فرتة  اإطالة  ت��وؤدي 
ى به اإىل اإحلاق �سرر اأكر  بعد الوقت املو�سّ

بال�سحة النف�سية.

�إن�ساء �إجر�ء�ت روتينية
ميكن اأن يكون االنقطاع يف روتينك اليومي 
العادي اأحد اأ�سعب جوانب احلجر ال�سحي. 
قد يجعلك ذلك ت�سعر باأّنك با اجتاه بينما 

حتاول معرفة كيفية تعبئة وملء كل �ساعات 
يومك.

�لعمل يف �ملنزل
من  يكون  فقد  املنزل،  من  تعمل  كنت  اإذا 
املفيد لك تنظيم وقتك كيوم العمل املنتظم. 
ومع ذلك، ميكن اأن يكون هذا حتديًا يف حّد 
االأ�سرة  اأفراد  مع  املنزل  اإذا كنت يف  ذاته، 
الذين هم  االأطفال،  االآخرين، مبا يف ذلك 
�سيما  اليوم كذلك، ال  املنزل طوال  االآن يف 
درا���س��ي  ل��ي��وم  هيكل  ب���دون  ت��رك��وا  م��ا  اإذا 
باللعب  ن�ساطهم  يفرغوا  اأن  ميكن  ع��ادي، 
طبيعة  يف  �سيوؤثر  الذي  االأم��ر  وال�سو�ساء، 

عملك.

�إ�سغال �الآخرين
ال�سغار  االأط��ف��ال  اإب��ق��اء  حت��اول  كنت  اإذا 
حتى  اأو  املنزل،  يف  البقاء  اأثناء  م�ستمتعني 
تلك  كل  و�سط  العمل  يف  اال�ستمرار  حت��اول 
اأن  املهم  فمن  يخلقونها،  التي  ال�سو�ساء 

جتد روتينًا ينا�سبك. خطط لاأن�سطة التي 
من  تتمّكن  حتى  م�سغولني  اجلميع  �ستبقي 
جدول  اإن�ساء  حاول  االأعمال.  بع�س  اإجن��از 
االلتزام  يف  كثريًا  تنغم�س  ال  ولكن  يومي، 
بروتني �سارم. ا�سنع روتينك اخلا�س ونوع 

ن�ساطاتك اليومية لدرء الرتابة.

كن ن�سًطا قدر �الإمكان
حتى فرتات عدم الن�ساط البدين الق�سرية 
ن�سبيًا ميكن اأن يكون لها تاأثري على �سحتك، 
عقليًا وج�سديًا. وجدت اإحدى الدرا�سات اأن 
اأن  الن�ساط ميكن  من عدم  فقط  اأ�سبوعني 
توؤدي النخفا�س يف كتلة الع�سات وتاأثريات 

التمثيل الغذائي.
اأف��ك��ار  حل�سن احل���ظ، ه��ن��اك ال��ك��ث��ري م��ن 
التمرين يف املنزل التي ميكن اأن ت�ساعد يف 
اإبقائك ن�سطًا حتى عندما تكون عالًقا داخل 
اخلا�س  ال�سحي  احلجر  يكون  قد  املنزل. 
بك ق�سريًا، لكن البقاء ن�سطًا قد ي�ساعدك 
ع��ل��ى ال�����س��ع��ور ب��ت��ح�����س��ن واحل���ف���اظ على 
رائعة  اأي�سًا طريقة  اإّنها  لياقتك.  م�ستويات 
بال�سيق  االإح�سا�س  مبكافحة  للم�ساعدة 
يف  ال��وق��وع  من  ياأتي  اأن  ميكن  ال��ذي  وامللل 

الداخل يوما بعد يوم.
 

مكافحة �الإحباط و�مللل
امللل  تنبع من  ال�سحي  بع�س حمنة احلجر 
للبقاء  اإي��ج��اد ط��رق  املهم  م��ن  واالإح��ب��اط. 
اأك��ر  على  احل��ف��اظ  ح��اول  ل��ذا  م�سغولني، 
العمل  يف  ا�ستمر  روتينك.  من  ممكن  عدد 
جديدة  اأن�سطة  عن  ابحث  اأو  امل�ساريع  على 
خزانة  تنظيم  ذلك  كان  �سواء  وقتك،  مللء 

ماب�سك اأو جتربة هواية اإبداعية جديدة.
اإح�سا�سًا  االأ���س��ي��اء  اإجن���از  ي��وّف��ر  اأن  ميكن 
للعمل من  بالهدف والكفاءة. مينحك �سيئًا 
�سع  ل��ذا  ي��وم.  كل  اإليه  تتطلع  و�سيئًا  اأجله 
يف  ترغب  التي  االأ�سياء  بع�س  ودّون  خطة، 
حتقيقها، ثم ابداأ بفح�س بع�س االأ�سياء من 

قائمتك كل يوم.

ب�سكل  ال�سغوطات  مع  التعامل  على  القدرة 
النا�س  بع�س  يكون  قد  االآخ��ر.  عن  خمتلف 
اأك���رث ق���درة ع��ل��ى حت��م��ل احل��ج��ر ال�سحي 
ذلك  يف  مب��ا  االأ���س��ب��اب  م��ن  متنوعة  جلملة 
وال�سخ�سية  ال�سخ�سية  كاملرونة  ع��وام��ل 

ال�ساملة.
دورًا يف  تلعب  قد  التي  العوامل  بع�س  اليك 
ميكن  احلالية  النف�سية  :�سحتك  التاأقلم 
املوجودة  النف�سية  ال�سحة  حاالت  توؤثر  اأن 
وا�سطرابات  االكتئاب  ذلك  يف  مبا  �سابقًا، 
ال��ق��ل��ق، ع��ل��ى ق����درة ال��ف��رد ع��ل��ى ال��ت��اأق��ل��م 

والتعامل مع �سغوطات احلجر ال�سحي.
اإذا كنت تيل اإىل اأن تكون مرنًا اإىل حد ما 
لديك  تكون  فقد  ال�سغوطات،  مواجهة  يف 
ب���اإدارة  ل��ك  ت�سمح  ال��ت��ي  التكيف  م��ه��ارات 

االآث���ار  م��ن  ال��ع��دي��د  دون  ال�سحي  احل��ج��ر 
ال�سلبية.

تاأثري  ال�سخ�سية   قد يكون لاختافات يف 
او  االنب�ساطيون  التاأقلم.  كيفية  على  كبري 
يعانون  قد  امل��ث��ال،  �سبيل  على  املنفتحون، 
اأكرث مع م�ساعر الوحدة التي جتلبها العزلة 
العالية  باحلاجة  االنب�ساطيون  يتميز  لهم. 
املنفتحون  يواجه  قد  االجتماعي.  للتفاعل 
املزيد من م�ساعر الوحدة اأو يجدون البقاء 

يف املنزل اأكرث �سعوبة.
هم  املنفتحني  اأن  بال�سرورة  يعني  ال  وهذا 
بحاجة اإىل االنغما�س با�ستمرار يف املواقف 
احل��اج��ة  لتلبية  ط���رق  ث��م��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة، 
ال�سخ�سيات  اأنواع  اأكرث  بني  حتى  للتفاعل، 
املجتمعات  تكون  اأن  ميكن  املتحفظة.  غري 

املتكونة عر االإنرتنت هي االأروع خال فرتة 
وميكن  االت�����س��االت  على  للحفاظ  احلجر 
التن�سئة  ال��ه��ات��ف  ع��ر  ال��ت��ح��دث  ي��وّف��ر  اأن 

االجتماعية التي ت�ستد احلاجة اإليها.
بينما جتد االنطوائيني من اأكرث ال�سخ�سيات 
يكون  قد  لذلك  بالعزلة،  لا�ستمتاع  ميوال 
التفاعات  م��ع  التعامل  لهم  ال�سهل  م��ن 
مييل  املحدودة.  اأو  املنخف�سة  االجتماعية 
بعد  باال�ستنزاف  ال�سعور  اإىل  االنطوائيون 
االختاط باالآخرين، لذا قد يتعاملون ب�سكل 
ًا اأثناء فرتة احلجر ال�سحي - على  جيد جدَّ
االنطوائيون  حتى  الوقت.  من  لفرتة  االأق��ل 
بحاجة اإىل ات�سال اجتماعي، لذلك ال يزال 
من ال�سروري العثور على طرق للتوا�سل مع 

االآخرين بطريقة ما.
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حممد اأبو احل�ضن العكربي

تزخر حمافظة �سالح �لدين، كغريها من حمافظات �لعر�ق، بالكثري من �ملو�قع 
�ل�سياحية �الأثرية و�لدينية، فبني َمعَلٍم تاريخي ومرقِد �إمام جتد مقامًا لويّل �أو 

مرقدً� ل�سيخ جليل.
هذه �ملرة ��ستوقفنا مرقد يقع على جانب �لطريق �ل�سريع �لر�بط بني بغد�د 

ومدينة �سامر�ء، حا�سرة �لدولة �لعبا�سية، وحتديدً� �سرقي ق�ساء �لدجيل �لذي 
يبعد عن �لعا�سمة قر�بة 50 كم.

مرقد ومزار تاريخي 
عمره 900 عام

احل�سن  اأبي  ال�سيخ  ومزار  مرقد  اإنه 
العكري، الذي زارته "جملة ال�سبكة 
للتعريف  �سعيها  �سمن  العراقية" 
والتقت  الدينية،  ال�سياحية  باالأماكن 
الدجيلي  م��ه��دي  عبد  هيثم  ال�سيد 
والعاقات  االإع���ام  �سعبة  م�����س��وؤول 
العامة / االأمني اخلا�س ال�سابق ملزار 

حممد اأبي احل�سن العكري.

ي���ق���ول ال�����س��ي��د ه��ي��ث��م ع��ب��د م��ه��دي 
الدجيلي: هذه املنطقة كانت تاريخيًا 
مدينة  وحاليًا  عكرة،  مدينة  ت�سّمى 
نهاية  م��ن  ح��دوده��ا  تتد  ال��دج��ي��ل، 
م��دي��ن��ة امل�����س��اه��دة ال��ط��ارم��ي��ة اإىل 
كلها  املدينة  االإ�سحاقي، هذه  منطقة 
وحاليًا  عكرة  منطقة  ت�سمى  كانت 

هي ق�ساء الدجيل.

�سريته
ال�سيخ  ه��و  ال��دج��ي��ل��ي:  ال�سيد  ي��ق��ول 
ال��وا���س��ل امل��ر���س��د ال��ك��ام��ل ال��ع��امل 
اجلو�سقي  احل�سن  اأبو  حممد  املتقي 
العكري، والعكري من اأعام القرن 
ال  مفقودة  والدته  الهجري،  ال�ساد�س 
بحدود  ت��ويف  لكنه  بال�سبط  نعرفها 
بقرية  داره  يف  ودف���ن  575ه�����  ع���ام 

اجلو�سق يف مدينة عكرة.
و���س��ريت��ه ه����ذه ح��ّق��ق��ه��ا يف دي����وان 
ال�سيخ عبا�س  ق  املحقِّ ال�سيعي  الوقف 

الدجيلي م�سوؤول البحوث والدرا�سات 
املوؤرخني  احت��اد  وع�سو  ال��دي��وان  يف 
العرب الذي يعمل حاليًا مديرًا ملكتبة 
النجف  يف  املجتبى  احل�سن  االإم���ام 

االأ�سرف.
باحلديث:  الدجيلي  ال�سيد  ي�ستمر 
اجلو�سق قرية من قرى مدينة عكرة 
وهي  ال��دج��ي��ل،  با�سم  االآن  وت��ع��رف 
يت  مِّ �سمُ لذلك  املرتفعة،  االأماكن  من 
باجلو�سق، وهذه املنطقة نف�سها نزح 
منها ال�سيخ املفيد وبها التل العكري 

وي�سمى اأي�سًا تل عكرة.

تفا�سيل �ملز�ر
ي�سرح ال�سيد الدجيلي: اإن هذا املزار 
كان يرعاه مقيمان اثنان هما احلاج 
كاظم جواد املكدم واحلاج بري عبا�س 
على هذا  م�سرَفني  وكانا  اخلربطلي، 
املزار، وقد حاوال مرارًا اإعادة اإعمار 
بالتعتيم  ا�سطدما  لكنهما  ال�سريح، 
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على املزارات وحماولة التقليل ب�سبب 
�سيا�سات النظام البائد الطائفية.

هي  والتهديد  املنع  �سيا�سة  وك��ان��ت 
احلائل دون بنائه واإي�سال اخلدمات 
تلك  وزادت  والكهرباء،  امل��اء  من  له 
يف  الدجيل  اأح��داث  بعد  املمار�سات 
اإىل  م  يمُ�سَ مل  اأن��ه  حتى  املقبور  زم��ن 
وزارة االأوقاف وال�سوؤون الدينية تلك 

الفرتة.
العامة  االأم���ان���ة  اإىل  امل����زار  ان�����س��م 
وب��داأت  2009م،  �سنة  يف  للمزارات 
احلركة على هذا املزار وهو م�سمول 
جاهزة  وخرائطه  االإعمار،  مبراحل 
به  وع��دت��ن��ا  ال���ذي  التنفيذ  وننتظر 

االأمانة العامة.

م�ساحته
وعن م�ساحة املزار يقول ال�سيد هيثم 
للمزار  الكلية  امل�ساحة  اإن  الدجيلي: 
م�ساحة  اأول����ك،  و٦  دومن����ًا   20 ه��ي 
عن  وف�سًا  ٦00م،  هي  امل��زار  بناء 
ت�سجيله يف االأمانة العامة للمزارات، 
اخلريطة  االآث��ار،  �سمن  م�سجل  فهو 
هي  االأوىل  مرحلتني:  على  اجلديدة 

اجلامع، وهو ب�سّقني اأحدهما للن�ساء 
ومثله للرجال، وثمة قّبة بارتفاع 25م 
29م،  منهما  ك��ل  ارت��ف��اع  ومئذنتان 
للمزار،  االأ�سا�سي  الت�سميم  هو  هذا 
ثانية  مرحلة  واالأواوي�����ن  وال�سحن 

واالآن ننتظر املرحلة االأوىل.

مر�حل �إعمار �ملز�ر
وع��ن م��راح��ل االإع��م��ار ي��وؤك��د ال�سيد 
قر  �سوى  امل���زار  يكن  مل  الدجيلي: 
تعرفه  والنا�س  قائم  تاريخي  اأث��ري 
بالتوارث عن االآباء واالأجداد، وعندما 
ال  مرتفعة  تّلة  وه��و  امل���زار،  ت�سّلمنا 
ميكن للعجات الو�سول اإليه، وزّواره 
قليلون، كان اأول ما عملناه هو تاأهيل 
بزل  وك��ان هنالك  ل��اإع��م��ار،  امل���زار 
اأك��رث من  يبعد عنه  وال  امل��زار  يجاور 
20م، هذا البزل كان يوؤثر على القر 
م��ع��ام��ات طويلة  وب��ع��د  ال�����س��ري��ف، 
ال��زراع��ة  وزارة  تخ�س  وم��راج��ع��ات 
الع�سكرية  الهند�سة  مب�ساعدة  نفذنا 
م�سروع حتويل البزل واإبعاده مب�سافة 
١50م عن املزار. هذه كانت املرحلة 
فبداأت  الثانية  املرحلة  اأم��ا  االأوىل، 

بعد زيارة احلاج املجاهد اأبي مهدي 
للمزار ومعه  املهند�س )رحمه اهلل(  
احل��اج ك���ّرار االإب��راه��ي��م��ي، ال��زي��ارة 
ل��ل��م��زار دف��ع��ة معنوية  اأع��ط��ت  ال��ت��ي 
فطلبنا منه دفن هذا اخلندق العميق 
املزار  بقرب  اأمتار   )5( بحدود  وهو 
باالأ�سا�س  هو  وال��ذي  البزل،  اأث��ر  من 
ف��روع نهر دجلة  الأح��د  �سابق  جم��رى 
ال���ذي ك��ان قبل 200ع���ام مي��ر بهذه 
احلاج  بقيادة  حملة  فكانت  املنطقة، 
يومًا   ٤0 ا�ستمرت  االإبراهيمي  كرار 
و���س��ارك��ت فيها اآل��ي��ات ع��دده��ا اأك��رث 
واأكرث من 200 عن�سر،  اآلية   ٤0 من 
واأ�سهمت بها االأمانة العامة للمزارات 
من  اأك��رث  ونقلنا  االإ�سناد،  ناحية  يف 
األف مرت مكعب من الرتاب   27،000
م��ك��ع��ب من  م��رت  م��ن 2500  واأك����رث 
موقفًا  امل��ك��ان  وا�ستثمرنا  ال�سّبي�س 
من  الأك��رث  يت�سع  الزائرين  لعجات 
300 عجلة، وجاءت امل�ساهمة االأكر 
اأربعة  النا�س املتطوعني، وحفرنا  من 
مزرعة  منتلك  الأن��ن��ا  ارت��وازي��ة  اآب���ار 
وحو�سًا  امل���زار  �سمن  م��ن  �سغرية 
لت�سفية  ومعمًا  االأ���س��م��اك  لرتبية 

املياه وموّلدًا �سعته األف اأمبري.

مز�ر �سياحي 
نعمل  نحن  الدجيلي:  ال�سيد  يقول 
لي�سبح املزار َمعلمًا �سياحيًا، وال�سيما 
اأنه يقع على تل وعمر البناء 900 �سنة، 
بزراعة  جهودنا  كثفنا  بدورنا  ونحن 
امل�سّقفات  واإن�ساء  املزار  يف  احلدائق 
معمل  من  لل�سريح  �سّباكًا  ون�سبنا 
ميكن  ما  واأ�سلحنا  العامة،  االأم��ان��ة 
بناء  فاأجنزنا  الداخل  من  اإ�ساحه 
من  جمموعات  ث��اث  ولدينا  قاعة، 
وواح��دة  للن�ساء  اثنتان  ال�سّحيات، 
كما  للتفتي�س،  وك��رف��ان��ات  ل��ل��رج��ال 

بداأنا برتتيب مداخل املزار.

كثريون منا، نحن جن�س الرجال، ل نعرف 
مييننا من �ضمالنا، عندما يتقّدم بنا العمر، 

فنح�ضب من يحّيينا قد وقع �ضريع حبنا، اأو 
اأن من ن�ضّلم عليه، يظننا من اأرباب الت�ضّول 

والِكدَية". وعند نهاية جملته اأدركت اأن 
�ضاحبي، يريد اأن يتقّرب اإىل اهلل بكلمة �ضواء، 

حتى وهو ل يظهر انفطار قلبه.
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جمعة الالمي 

ذاكرة امل�ضتقبل
 اأ�ضئلة الفيل�ضوف !

دعوت �ساحبي غريب املرتوك، اإىل نزهة عند �ساحل 
البحر. وكنت اأعرف فيه نزوعًا ملقابلة البحر عندما 
التقاين مبت�سمًا، فقلت لنف�سي:  اأفكاره.  يريد تنظيم 
الأرّد حتيته باأح�سن منها، فقلت: بارك يل، وهنئني يا 

ِطبتمُ قبل ال�ّسحر من يوم اأم�س االأول ! �ساح، فلقد خمُ
اأيُّها   �� �سائم  اأن��ا  وق��ال:  مت�سّكك،  نظرة  اإيلَّ  اأر�سل 
يا عجوز،  �سبابته يف وجهي، وقال:  . ثم رفع  الكاتب 
عمرها  بقية  ت�سي  اأن  تريد  التي  امل�سكينة  هي  من 
معك يف حديث عن الوفاء وال�سدق واملروءة وال�سمت 

والكتاب؟
َمَت فجاأة،  ح، �سَ قلت: يا �ساحبي، ا�سمح يل اأن اأو�سّ
يتابع  وراأيته  اأمامنا،  تر  فاخرة  �سيارة  كانت  بينما 
�سرعتها غري االعتيادية، حتى اختفت يف نقطة �سوداء 

عند تخوم االأفق.
�� "غريب، اأريد اأن اأعتذر" قلت ل�ساحبي.

�� "ال عليك، كثريون منا، نحن جن�س الرجال، ال نعرف 
مييننا من �سمالنا، عندما يتقّدم بنا العمر، فنح�سب 
من يحّيينا قد وقع �سريع حبنا، اأو اأن من ن�سّلم عليه، 
يظننا من اأرباب الت�سّول والِكدَية". وعند نهاية جملته 
بكلمة  اهلل  اإىل  يتقّرب  اأن  يريد  �ساحبي،  اأن  اأدرك��ت 

�سواء، حتى وهو ال يظهر انفطار قلبه.
�� "كاأين بك منفطر القلب؟". 

الفاخرة  ال�سيارة  تلك  اأجل �ساحب  "اأي واهلل، من   ��
وحيدًا  وجدته  لقد  حلظات.  قبل  م�سرعة  مرت  التي 
نحوه  فاأ�سرعت  اأ�سابيع،  قبل  �سحراوية  مفازة  يف 
اأمامه رغبتي مب�ساعدته يف تلك  اأ�سلم عليه، واأب�سط 

البيداء".
�� "وماذا كان رّدهمُ؟".

�� "نهرين قائًا : اأغرب عن وجهي ، قطع اهلل اأثرك. 
ت��زال يف مطالع  م��ا  واأن���ت  ال��ِك��دَي��ة،  م��ن  ت�ستحي  اأال 

الرجولة!".
يبهج  ما  ت�سمع  اأن  اأتريد  ل�ساحبي:  وقلت   ، �سحكتمُ

النف�س ويطرب له العقل؟
 قال: هّيا.

"طالي�س"،  اليوناين  الفيل�سوف  على  رج��ل  "دخل 
والفيل�سوف  ي�ساألهمُ  فاأخذ  علمه،  ميتحن  اأن  واأراد 

يجيب: 
�� "ما اأقدم �سيء؟".

�� "اهلل، الأنَّه كائن منذ االأزل".
�� "ما اأجمل �سيء؟".

�� "العامل، الأنَّه من �سنع اهلل".
�� "وما اأثبت �سيء؟".

�� "االأمل".
�� "وما اأ�سعب �سيء؟".

�� "اأن يعرف االإن�سان نف�سه" .
اأتدري  ولكن  �سعيك.  يف  بورك  ل�ساحبي:  قلت  وهنا 

من تقّدم خلطبتي؟ قال: ال. 
كاعبًا  ت�����س��ورين  ط����رازك،  م��ن  �سايب  رج��ل  ق��ل��ت: 

ح�سناء!.

�ملرُء بالعقل مثل �لقو�ض بالوتر .. �إن فاتها وتر ُعدت من �خل�سب
                          )�سفّي �لدين �حلّلي(

م�������ق�������االت



ابتكرها  التي  الرفاهية  اأ�سكال  اأح��د  اإنَّ 
من  ك��ث��ريًا  نف�سه  على  ليخت�سر  االإن�����س��ان 
اجل��ه��د وال��ت��ك��ال��ي��ف جت��ّل��ت يف ال��ط��ب��اع��ة 
جزءًا  اليوم  اأ�سبحت  التي  االأبعاد  ثاثية 
ع���ّدة منها جمال  م��ن جم���االت  ي��ت��ج��زاأ  ال 
و�سناعة  اال�سنان،  وطب  الب�سري،  الطب 
ال�����س��ي��ارات، وامل��اح��ة اجل��وي��ة وال��ط��ريان، 
و���س��ن��اع��ة االأل���ع���اب وغ��ريه��ا ال��ك��ث��ري من 

املجاالت ف�سًا عن الفن واالأزياء.
من  �سكًا  االأب��ع��اد  ثاثية  الطباعة  وت��ع��ّد 
اأ�سكال الت�سنيع التجميعي الذي ميثل عائلة 
ى "الت�سنيع  تكنولوجيا الت�سنيع اأو ما ي�سمَّ
ت�سعينيات  مطلع  ظهر  ال��ذي  باالإ�سافة" 

تتمّثل  عمل  طريقة  واعتمد  املا�سي  القرن 
طبقات  �سكل  على  امل�سنعة  املادة  باإ�سافة 
لل�سكل  للو�سول  االأخرى  تلو  الواحدة  رقيقة 
النهائي للنموذج اأو املنتج ح�سب الت�سميم، 
للمنتج،  االأبعاد  ثاثي  جم�سم  ت�سنيع  اأي 
وعلى الرغم من اختاف تقنيات الطباعة 
يتم  اإذ  ثابت،  العمل  مبداأ  اأّن  اال  الثاثية 
يف  االأبعاد  ثاثي  رقمي  ت�سميم  ا�ستخدام 

اإنتاج املج�سم.
يف  ال�سناعة  ه��ذه  من  الغر�س  ك��ان  ولقد 
اأولية �سريعة ت�ستغرق  البداية توفري مناذج 
الت�سميم  تّتبع  يف  اأحيانًا  �ساعات  اأو  اأيامًا 
ال�سكل  معاينة  بهدف  للم�سنعني  املت�سور 

الت�ساميم  من  والتاأكد  للمنتج،  النهائي 
عملية  بدء  قبل  عليها،  واملوافقة  واالأل���وان 
ه��ذه  ���س��اع��دت  ول��ق��د  ال��ف��ع��ل��ي��ة  الت�سنيع 
النماذج و�سرعة تنفيذها يف حت�سني عملية 
اآلية  عن  اأّم��ا  املنتجات،  من  لكثري  االإنتاج 
النموذج  ت�سميم  مع  البداية  فتكون  العمل 
خا�سة  برامج  با�ستخدام  املتطلبات  ح�سب 
وبعدها  احل��ا���س��وب،  مب�ساعدة  للت�سميم 
الت�ساميم  ت��ل��ك  ال��ط��اب��ع��ة  االآالت  ت��ت��ب��ع 
لتحديد كيفية بناء النموذج بطباعة املقطع 
ما  وه���ذا  االأخ���رى  تلو  طبقة  ل��ه  العر�سي 

ى بالطباعة ثاثية االأبعاد. ي�سمَّ
اأهم املميزات التي تقدمها الطباعة ثاثية 

االأبعاد هي الدقة، اإذ ت�سمح بروؤية النموذج 
والتعديل  ومعاجلتها  امل�سكات  وحت��دي��د 
عليها قبل بدء عملية الت�سنيع الفعلي، مبا 
يوفر  وه��ذا  الزبون  متطلبات  مع  يتنا�سب 
الكثري من اجلهد والوقت واملال كما ذكرنا، 
�سياأخذ  مبا�سرًة  معني  منتج  ت�سنيع  اإّن  اإذ 
العمليات  �سل�سلة  ب�سبب  الوقت  من  كثريًا 
املنتج من ت�سنيع وحماولة  التي �سيمّر بها 
والتعديات  وحلولها  امل�سكات  حت��دي��د 
م��ّرة  الت�سنيع  اإىل  ال��ع��ودة  ث��م  امل��ط��ل��وب��ة 
القيام  �سيكّلف  كم  تتخّيل  اأن  ولك  اأخ��رى، 

بذلك.
كما اأّن الطباعة ثاثية االأبعاد �ساعدت على 

ي�سعب  التي  تعقيدا  اأك��رث  مركبات  اإن��ت��اج 
اإنتاجها بالطريقة التقليدية باالعتماد على 

اآلية الطبقات.
�سة  املخ�سّ الراجميات  من  الكثري  توجد 
على  ت�����س��اع��د  ال��ت��ي  ال��رق��م��ي  للت�سميم 
للطباعة،  املخ�س�سة  ال��ن��م��اذج  ت�سميم 
مفتوحة  ب��رام��ج  ث���اث  منها  ن�ستعر�س 
الت�سغيل  اأنظمة  ك��ل  على  وتعمل  امل�سدر 
 Blender ،OpenSCAD منها 
TinkerCAD، وال بد من التنويه اإىل 
�سيغة  وهي   Stl ب�سيغة  الت�ساميم  حفظ 

تدعمها �ستى اأنواع الطابعات.
دخلت  التي  الطبية  االإج���راءات  بع�س  ثمة 

االأب���ع���اد ومنها  ث��اث��ي��ة  ال��ط��ب��اع��ة  ال��ي��ه��ا 
طباعة  املمكن  من  اأ�سبح  اإذ  الت�سخي�س، 
اإىل  ليتحول  اجل�سد  م��ن  امل�ساب  اجل��زء 
امل�سكات  لتحديد  االأب��ع��اد  ثاثي  جم�سم 
اأث��ر كبري يف  واالأم��را���س، ولقد ك��ان لذلك 
ال�سرطان،  مثل  اخلطرية  االأمرا�س  عاج 
االأجنة،  علم  تطبيقات  يف  ا�ستمُخدمت  كما 
ال��ك�����س��ف الدقيق  ���س��اع��د ذل���ك ع��ل��ى  وق���د 
جم�سم  اإىل  طباعته  بعد  للجنني  واملبكر 
ثاثي االأبعاد، واأخريًا ولي�س اآخرًا االأطراف 
ال�سناعية، اإذ بات ت�سنيع اأطراف �سناعية 
اأقل ممكنًا، وهذا مّكن االأطباء من  بتكلفة 
ا�ستبدال املفا�سل والعظام التالفة واملتاآكلة.

نقلة نوعية يف جمال الت�ضنيع التجميعي
الطباعة ثالثية الأبعاد 

تقليل �لوقت و�جلهد و�لتكاليف، و�الأهم من 
ذلك كّله تقليل �الأخطاء هي من �أهم �الأهد�ف 
�لتي ي�سعى �الإن�سان �إىل حتقيقها منذ �نطالق 

ثورته �لتقنية، وهذ� ما يكّر�ض له نف�سه �ليوم، 
�إذ جعل من �الآلة عن�سرً� فعااًل يف �ملجاالت 

كافة لتاليف �الأخطاء �لب�سرية و�العتماد على 
�سرعة �الآلة ودقتها وعدم �سعورها بالتعب 

دة، فهي تعمل بال  و�ملطالبة ب�ساعات عمل حمدَّ
كلل وال ملل، وهذ� ما يحتاجه �لعامل �ل�سريع 

�لذي نعي�ض فيه �ليوم.
رفاه ح�ضن

السنة الخامسة عشرة العدد )361( 18 حزيران 2020 alshabaka aliraqya#خ���ل���ي���ك_ب���ال���ب���ي���ت

alshabaka
aliraqya

65 ت��ك��ن��ل��وج��ي��ا64



هدوء ن�سبي
قاطع  الكرخ/  جانب  يف  هادئًا  الو�سع  بدا 
امل��ن�����س��ور، ح��ي��ث االإج������راءات امل��ت��خ��ذة مل 
املواطنني  تكن �سارمة جدًا، وذلك اللتزام 
وخلّو ال�سارع تقريبًا من املاّرة، حتى املحال 
وال�سيدليات اأغلقت اأبوابها، وعا�ست يف جو 

حظر �سامل.
ال��زح��ام  ه��و  ك���ادر جملتنا  ���س��دم  م��ا  لكن 
ال��ر���س��اف��ة،  ج��ان��ب  يعي�سه  ال���ذي  الكثيف 
من  الرغم  على  الكرادة،  منطقة  وحتديدًا 
حظر  لفر�س  ال��واق��ف��ني  املنت�سبني  �سياح 
رف�س  اجل��ن��ود  اأح���د  وغ�سبهم،  ال��ت��ج��وال 
الرغم  على  �سيارتنا  م��رور  قاطعًا  رف�سًا 
اأنه رف�س ب�سدة  "هوياتنا" اإال  اإبرازننا  من 

قائًا: ال توجد ا�ستثناءات

�الأ�سفر �ملحظور
معه  التحدث  ا�ستطعنا  الذي  اجلندي  هذا 
لنا  اأك���د  اال���س��ت��ط��اع،  اأج���ل  م��ن  بعد  فيما 
يف  التجوال  من  ممنوع  االأ�سفر  اللون  اأن 
االأجرة،  �سيارات  اأعني  مو�سحًا:  ال�سوارع، 
اأي  مع  مطلقًا  التهاون  ميكن  ال  واأ�ساف:- 
�سخ�س مهما كانت وظيفته، احلظر �سامل 

للجميع، فلَم هذا العناد؟ 
مًا نحو اإحدى  قالها بغ�سب بالغ، وحترك قدمُ
ال�سيارات اخلا�سة، و�ساأل �سائقها عن �سبب 
"هوية" فرف�سها  ال�سائق  له  قّدم  خروجه، 
اأن  بيديه  له  واأ���س��ار  عزيز  حممد  اجلندي 

يعود اأدراجه من حيث جاء. 
��ستثناء�ت حمددة وم�سروطة

ال�سارع  �سيارات عديدة كانت تر من هذا 

الذي نقف فيه )�سارع الكرادة داخل(، وقد 
الحظنا منع مرور اأغلب ال�سيارات، با�ستثناء 
حتمل  �سيارة  ومنها  اال�سطرارية،  احلاالت 
اأخليت  اإذ  الوعي،  فقدت  قد  كانت  �سيدة 
هذا  وع��ن  �سريعًا،  ملرورها  كليًا  ال�سيطرة 

االإجراء قال لنا املنت�سب حممد عزيز: 
يف  لكن  بالتاأكيد،  القانون  نطبق  نحن   -
تطبيق  ن�سينا  يمُ اأن  ينبغي  ال  كهذه  ح��االت 
يحتاج  من  مع  رحمة  قلوبنا  يف  اأن  القانون 

امل�ساعدة.
ع�سرات  والحظنا  �ساعة،  من  اأك��رث  وقفنا 
ا�ستطاع  ال�سيطرة،  عبور  حتاول  ال�سيارات 
بع�سهم  ا���س��ط��ر  فيما  ال��ع��ب��ور،  بع�سهم 
نف�سه:  ال��ط��ري��ق  م��ن  ال���ع���ودة  اإىل  االآخ����ر 
جميعهم  و���س��ح��ايف،  و���س��اب��ط،  منت�سب، 

لكن  خروجهم،  �سبب  عن  م�ساءلتهم  جرت 
الوقت  ومب��رور  تدريجيًا  ب��داأت  ال�سيارات 
باالنح�سار يف ال�سارع، فقررنا حينها التوجه 
اإىل اأحياء اأخرى والتحدث مع املواطنني عن 

ت�سديد احلظر! 
�حلظر �ملك�سور

على  طبيعيًا  ج��وًا  يعي�س  كان  االأحياء  اأح��د 
الكونكريتية  احل��واج��ز  و���س��ع  م��ن  ال��رغ��م 
حول مداخله وفر�س حظر �سامل للتجوال، 
ذلك احلي كان يف منطقة ال�سعب. املواطن 

من  يحدثنا  وه��و  لنا،  اأك��د  حمزة  مرجتى 
حتاول  االأمنية  ال��ق��وات  اأن  كّمامته،  خلف 
ويو�سح  ت�ستطيع مطلقًا،  ال  لكنها  ال�سيطرة 
قائًا: تاأتي كل يوم دوريات ال�سرطة الإغاق 
اإال  ال�سعبية،  واالأ���س��واق  التجارية  امل��ح��ال 
ذهاب  بعد  افتتاحها  يعيدون  املواطنني  اأن 
يف  للعب  االأطفال  ويعود  مبا�سرة،  القوات 

ال�سوارع وكاأن �سيئًا مل يكن.
حظر �آخر مك�سور

املنطقة  اأور،  حي  يف  �ساهدناه  نف�سه  االأم��ر 

اأن  اإال  ميكنك  ال  حيث  ب���امل���اّرة،  املكتظة 
وهي تار�س يف هذا  الطبيعية  احلياة  ترى 
احلي. كانت اإجابات النا�س ب�ساأن تطبيقهم 
بع�سهم  للغاية،  متباينة  ال�سحي  احلجر 
عّلل خروجه ب�سراء بع�س احلاجات للمنزل، 
اعرتف مبلله من اجللو�س طويًا  وبع�سهم 
يف البيت، على الرغم من معرفتهم بخطورة 
الو�سع. ال�سيد عبا�س املندالوي، اأخرنا عن 
�سبب خروجه، من وجهة نظره هو، اإذ قال:

االأمر معنا طوال حياتنا،  - مل يحدث هذا 
منه،  تخرج  متى  تعلم  ال  �سجن  يف  وكاأنك 
ال  ال�سعوبة،  غاية  اأمر يف  باملنزل  تبقى  اأن 
ما  لكن  خطر  االأم��ر  اأن  نعلم  �سرًا!  اأخفيك 

العمل؟ 
من يحمي �لفقري؟ 

يف حني ي�ستنكر موؤمن ال�ساعدي، وهو بائع 
خ�سبية،  ع��رب��ة  على  امل�ستعملة  للماب�س 
ت�سديد اإجراءات احلظر، ح�سب راأيه، على 
يف  اليوميني،  والَك�َسبة  والفقراء  املتعففني 
ال�سارع،  يف  ال�سلطة  �ساحب  ي��زال  ما  حني 
عمال  �سمل  احلظر  اأن  ال�ساعدي  وي��وؤك��د 
االأجرة اليومية واأ�سحاب املحال ومن يقف 

يف ال�سارع من اأجل رزقه، ويردف قائًا: 
ي�ستطيعون  ال��ن��ا���س  م��ن  ك��ث��ري  زال  م��ا   -
اخلروج ب�سياراتهم، فتزدحم ال�سوارع بهم، 
القوانني  الأن  بيته  يف  معتكف  الفقري  لكن 

ت�سري عليه فقط! 
ويت�ساءل موؤمن عما اإذا �ستكون هنالك خطة 
احلظر  ا�ستمرار  مع  الفقراء  الإنقاذ  بديلة 

ال�سامل؟ 
ر �اللتز�م �ملتك�سِّ

ما اأردنا التحقق منه يف رحلتنا هو اأن نّطلع 
فيها  تفاوتت  خمتلفة،  واأحياء  مناطق  على 
منطقتا  فكانت  امل��واط��ن��ني،  جت���وال  ن�سب 
الريموك واملن�سور، االأكرث التزامًا باحلظر، 
رغ���م ع���دم وج���ود دوري����ات ك��ث��رية ل�سبط 
املواطنني  اأع��داد  تكاثرت  حني  يف  القانون، 
وال��ك��رادة،  ال�سعب،  مناطق  يف  وت��زاي��دت 

واحلرية، وحي اأور. 

مع تفاقم اأعداد 
الإ�ضابات.. 
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جملة

ت�ضتطلع جّدية 
اللتزام باحلظر 
يف اأحياء بغداد

لقد تطلب �الأمر �أن 
ن�ستقل �سيارة �أجرة، 

ميلكها منت�سب يف �لدفاع، 
لنتمكن من �مل�سي قدمًا 
يف �سو�رع �ملدينة �لتي 

تعي�ض حظرً� �ساماًل 
للتجو�ل، ومل ت�سعفنا 

"هويات  �أو  "باجاتنا"، 
�لعمل" يف �أماكن عديدة، 

فقد كان �لت�سديد 
�سارمًا، و�الأ�سئلة كثرية، 

�أردنا معرفة ما يح�سل 
�أثناء �حلظر، وهل 

�أن �الإجر�ء�ت كانت 
متطابقة حقًا يف جميع 

اآية من�ضور�ملناطق؟ 



ال��دويل  احلكم  اأ�سيب  ث��م  وم��ن  روؤوف 
بكل  ال��وب��اء  تخطى  ال��ذي  قا�سم  مهند 
ر���س��اق��ة، كما ط��ال ال��وب��اء احل��ك��م علي 
ك���رمي وم����درب ح��را���س ك���رة ال�����س��االت 
ح�سني �سال، بينما اأجرى جنم ال�سرطة 
ال�سابق ح�سني عبد الواحد م�سحة للتاأكد 

من املر�س.
علي هادي و فالح عوده يف 

ذمة �هلل
مل يكن يف احل�سبان وفاة علي هادي جنم 
املنتخب الوطني العراقي ال�سابق ومدرب 
نادي زاخو، بفايرو�س كورونا، لقد �سدم 
االأليم،  اخل��ر  بهذا  الريا�سي  الو�سط 
ات�سال  ل��ن��ا  ك���ان  ب��ي��وم��ني  وف��ات��ه  فقبل 
�سيخرج  وه��ل  يعانيه  وم��ا  معه  هاتفي 
الفايرو�س، فرد قائا:  م�سافى من هذا 
قريبا  و�ساأخرج  جيدة  ب�سحة  االآن  اأن��ا 
بال�سربة  الفايرو�س  على  تغلبت  فقد 
اليومني �سدمنا  انتهاء  احلرة، لكن بعد 
تويف  وقبله  ه��ادي،  علي  الكابنت  بوفاة 
واملتابعة  التن�سيق  دائ��رة  مدير  معاون 

عودة  فالح  والريا�سة  ال�سباب  وزارة  يف 
اإ�سابته بالفايرو�س، اللهم ارحمهما  اإثر 

برحمتك الوا�سعة.
ع�سل ي�ساب ومهند يتربع 

ببالزما �لدم
كما اأ�سيب جنم الكرة العراقية حت�سني 
احلكم  ق��ام  بينما  ب��ال��ف��اي��رو���س،  ع�سل 
م�سافى  الذي خرج  قا�سم  مهند  الدويل 
ب��ال��ت��رع ب��دم��ه ل��ل��م��ر���س��ى امل�����س��اب��ني 

باملر�س.
ال�سبكة  ملجلة  ت�سريح  يف  قا�سم  وق��ال 

للمر�سى  بالبازما  ترعت  العراقية: 
وه��ذا  بال�سفاء،  ع��ل��يَّ  اهلل  م��نَّ  اأن  بعد 
اأق���ل �سي اأق��دم��ه الأب��ن��اء ب��ل��دي ال��غ��ايل، 
حرجة  مبرحلة  م���ررت  لقد  واأ����س���اف: 
للغاية عندما اأ�سابني الفايرو�س واحلمد 
هلل وبدعوات املحبني حّققت الفوز عليه، 
ينت�سروا  اأن  امل�سابني  الخوتي  تنياتي 
اإىل  على كورونا وتعود احلياة وريا�ستنا 

حالتها الطبيعية. 
اأركان  ال�سابق  العراقية  الكرة  جنم  اأما 
فقال:  املر�س  من  ت�سافى  الذي  حممود 
بهذا  م�ساب  واأنا  نف�سي  اأ�سدق  ال  كنت 
املر�س  اتعبني  لقد  اخلطري،  الفايرو�س 
وك����دت اأف��ق��د ح��ي��ات��ي ل���وال رع��اي��ة اهلل 
واخل��روج  بال�سفاء  يل  املحبني  ودع��وات 
واأ�ساف حممود: بدون  من هذه املحنة، 
اأن ما قّدمه االأطباء �سيء كبري  جماملة 
و�سط  امل�سابني  يعاجلون  وهم  وعظيم 
الفايرو�سات لقد نذروا اأرواحهم ملعاجلة 
الأبناء  ق��ّدم��وه  ملا  �سكر  األ��ف  امل�سابني، 

بلدهم يف هذا الظرف ال�سعب جدا..

معاجلة �لريا�سيني مب�ست�سفى 
�لطب �لريا�سي 

عدنان  والريا�سة  ال�سباب  وزي��ر  ق��دم 
درج�������ال م���ق���رتح���ا ل����وزي����ر ال�����س��ح��ة 
يف  الريا�سي  الطب  مركز  بتخ�سي�س 
ال��ذي��ن  للريا�سيني  ال�سبابية  امل��دي��ن��ة 
بعد  كورونا  بفايرو�س  لاإ�سابة  تعر�سوا 
بغداد  العا�سمة  م�ست�سفيات  ازدح���ام 
ب��امل�����س��اب��ني، وه����ذه خ��ط��وة رائ��ع��ة من 
الوزير الريا�سي للتقليل من معاناة تلك 
العراقي،  املجتمع  يف  املهمة  ال�سريحة 
جنوم  من  امل�سابني  اأغلب  اأّن  �سيما  ال 

الريا�سة العراقية.
هجوم )كوروين( على 

�لريا�سيني
العديد  اأ�سيب  املا�سية  القليلة  االأيام  يف 
كورونا  بفايرو�س  املعروفني  جنومنا  من 
الكابنت  اإ�سابة  كانت  االإ�سابات  واآخ��ر 
الكبري اأحمد را�سي، را�سي الذي اأثارت 
يف  اأكد  الريا�سي  الو�سط  حزن  اإ�سابته 
فيديو اأر�سله من داخل م�ست�سفى النعمان 
خر  ويف  ال�سحية،  ح��ال��ت��ه  ا���س��ت��ق��رار 
مت�سل اأظهرت الفحو�سات التي اأجريت 
لرئي�س نادي الكرخ �سرار حيدر والكابنت 

الكابنت  مام�ستهما  بعد  حممود  يون�س 
وكان  املر�س،  را�سي خلوهما من  اأحمد 
حيدر قد جمع را�سي وحممود يف حوار 
ب�ساأن  اخل��اف  اإن��ه��اء  اأج��ل  م��ن  مفتوح 

الرت�سح لرئا�سة االحتاد العراقي.
الب�سري  امل����درب  م��ع  ال��ب��داي��ة  ك��ان��ت 
تبعه  لل�سفاء،  تاثل  ال��ذي  امل��وىل  ح�سن 
م�سطفى  النجف  �سباب  مرمى  حار�س 
وان�سم  املر�س،  من  معافى  وخ��رج  علي 
ن��ادي  فريق  جن��م  امل�سابني  قافلة  اإىل 
واملدافع  حممود  اأرك��ان  �سابقا  ال�سرطة 
علي  اجلوية  القوة  نادي  لفريق  ال�سابق 

فالح عودة وعلي هادي من �ضحاياه

يغزو املالعب الريا�ضية
كورونا

�حلقيقة وبدون مكياج ،"ال �أمان يف �أي مكان 
مع فايرو�ض كورونا"، فانت ال تعرف �للحظة 
�لتي تت�سخم فيها �حلاالت لتقع �ملفاجاأة، 
حتى �أف�سل �أنظمة �لرعاية �ل�سحية �لعاملية 
مل ت�سمد �أمام هذ� �لفايرو�ض �لذي طال 
�جلميع، حتى �إنه �أوقف جمريات �حلياة 
كافة، ويف �لعر�ق كان للفايرو�ض 
هجمته �ملباغتة على �سريحة 
�لريا�سيني، فقد طال �لعديد 
من جنوم �لريا�سة 
�ل�سابقني و�حلاليني، 
ت�سافى �لبع�ض من 
�مل�سابني، بينما 
تويف �لق�سم 
�الآخر. 

بغداد/اأحمد رحيم نعمة

احلكم مهند قا�سم يترع ببازما الدم

املرحوم فالح عودة

املرحوم علي هادي
�سرار حيدر ويون�س حممود نتيجة �سلبية.. احمد را�سي ا�سابة اثارت حزن ال�سارع العراقي
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دوريات  اأن  واعتقد  �سي  كل 
االوروبية  ال��دول  يف  عديدة 
ا�ستوؤنفت  امل��ج��اورة  وال��دول 
د لها  ����دِّ وال��ق�����س��م االآخ����ر حمُ
وحقيقة  لا�ستئناف  موعد 
ت�سررت  ال��دول  ه��ذه  جميع 
كبرية  بن�سب  ك��ورون��ا  بوباء 
م��ق��ارن��ة ب��ال��ع��راق واحل��م��د 
دل��ي��ل على  وه����ذا خ���ري  هلل 
ال���دوري  ا�ستئناف  اأه��م��ي��ة 
وتاأثري  النف�سية  الناحية  من 
حياة  على  ال��دوري  انطاق 
وح��رك��ة ه���ذه ال�����س��ع��وب ملا 
لكرة القدم من تاأثري وا�سح 
املجتمعات  ه��ذه  ح��رك��ة  يف 
نف�سيا واقت�ساديا وي�سب يف 
واملنتخبات  االن��دي��ة  تطوير 
الوطنية من الناحية الفنية.

ل���ذل���ك ال���اع���ب ال��ع��راق��ي 
ب���اأم�������ّس احل���اج���ة خل��و���س 
كثرية،  تناف�سية  م��ب��اري��ات 
املباريات  هذه  عن  وابتعاده 
ل�ستة  تتد  قد  طويلة  لفرتة 
اأ�سهر �سيوؤثر �سلبا يف م�ستوى 
الاعبني وتطورهم وحت�سني 
م�ستوى اأدائهم وهذا ينعك�س 
اخلارجية  امل�ساركات  على 
الكرة  ال��ت��ي ت��ّث��ل  ل��ان��دي��ة 
البطوالت،  تلك  العراقية يف 
وي���ن�������س���ح���ب ك����ذل����ك ع��ل��ى 
الر�سمية  اال���س��ت��ح��ق��اق��ات 
مثل  ال��وط��ن��ي��ة  للمنتخبات 
م��ن��ت��خ��ب ���س��ب��اب ال���ع���راق 
وكذلك  االومل��ب��ي  واملنتخب 
امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي يف اأه��م 
ا�ستحقاقني وهم ت�سفيات اأمم اآ�سيا وت�سفيات 
كاأ�س العامل، ال �سيما اأن املنتخب الوطني قطع 
االن  حلد  اإيجابية  نتايج  وحقق  جيدا  �سوطا 
اأداء  للحفاظ على م�ستوى  باأم�ّس احلاجة  وهو 

الاعبني العام.
نحن مع �الإلغاء 

االداري���ة  الهيئة  ع�سو  الربيعي  د.ع���دي  اأّم���ا 
لنادي ال�سرطة فيقول: نحن مع االإلغاء، ونادي 
ال�سرطة اأعلنها ب�سراحة اأن الظروف ال�سحية 
ال��وح��دات  اإج���راء  م��ن  اأنديتنا  تنع  احلالية 
التدريبية اال�ستعدادية الإقامة الدوري، وكذلك 
�سبق لاندية امل�ساركة يف الدوري املمتاز اأعلنت 
لغر�س  املو�سم  هذا  ال��دوري  اإلغاء  يف  رغبتها 
هو  ذل��ك  من  واالأه��م  املقبل،  للمو�سم  التهيئة 
اأرواح  الاعبني من الظرف  احلفاظ و�سامة 
ال�سحي الذي مير به العامل والذي اأكدت عليه 

الفيفا بجميع  خطاباتها. 
مع و�سد ..

الطلبة  ل��ن��ادي  التدريبية  الهيئة  ع�سو  يقول 
ال�سلبي  ففيهما  االثنني  مع  اأن��ا  �ساكر:  �سام 
لكي  ال��دوري  ا�ستئناف  مع  اأنا  اأواًل  وااليجابي، 
حقوقهم  التدريبية  وال��ك��وادر  الاعبون  ياأخذ 
ياأخذوا  مل  الاعبني  معظم  الأن  االأن��دي��ة،  من 
الاعبني  وبع�س  النادي  من  املالية  دفعاتهم 
تعد مزاولة كرة القدم مهنتهم وم�سدر الرزق 
لهم ولعوائلهم، وثانيا مع اإلغاء الدوري للحفاظ 
وكوادرها  الاعبني  بجميع  الفرق  �سامة  على 
التدريبية واالدارية من هذا الوباء واالزمة التي 

تر بها الباد.
غري قادرين على تنظيم �لدوري..

يف  ب�سراحة  اجلبار:  عبد  احمد  املدرب  يقول 
اأجمع  والعامل  بلدنا  يعي�سها  التي  االأو�ساع  ظل 
كورونا  بفايرو�س  االإ���س��اب��ات  ت��زاي��د  ظ��ل  ويف 
عافانا اهلل واإياكم وجميع العامل منه، فاأنا مع 
اإلغاء الدوري ال �سيما نحن مقبلون  على اأجواء 
و�سعوبة  احل��رارة  درج��ات  يف  وارتفاع  ملتهبة 
يف  كا�سفة  اأ���س��واء  بوجود  والتدريبات  اللعب 
اإدارات  من  الكثري  اأّن  عن  ناهيك  ماعبنا، 
االأندية بداأت ت�سّرح هنا وهناك بعدم مقدرتها 
واملدربني  الاعبني  مب�ستحقات  االإي��ف��اء  على 
تتطلب وجود  التي  االإدارية  االأمور  وغريها من 

االأموال.
نحن  اجلبار:  لعبد  واحلديث  الكام  خمت�سر 

يف بلد لديه من امل�ساكل الكثري ويف ظل جائحة 
كورونا اأ�سبحنا غري قادرين على تنظيم دوري 
الطواقم  و�سحة  �سامة  ���س��روط  م��ع  يتطابق 
هو  كما  لفرقنا  واالإداري����ة  الفنية  وامل��اك��ات 
ال��دوري االأمل��اين مثًا، الذي ن�ساهد  احلال يف 
قبل اجلميع يف  االلتزام من  ون�ساهد  مبارياته 
حتقيق �سروط االمان و�سامة اجلميع وهناك 
باحل�سبان  ت��وؤخ��ذ  اأن  يجب  اأخ���رية  ماحظة 
ج��والت  �سوى  منه  تلعب  دوري��ن��ا مل  ب���اأّن  ذل��ك 
دوري��ات  اأغلب  يف  احل��ال  هو  كما  ولي�س  قليلة 
العامل التي تناق�س حكوماتها وم�سوؤولوها عودة 
دوريات تلك البلدان، اإذ مل يتبَق على نهاية تلك 

الدوريات  �سوى عدد قليل من املباريات.
�ملنتخبات بحاجة للدوري

اأّما مدرب نادي النجف ح�سن اأحمد فقد قال:
املو�سم �سوف  الدوري لهذا  اإلغاء مناف�سات  اإّن 
�سيما  ال  ال��اع��ب��ني  يف  �سلبية  ب�����س��ورة  ي��وؤث��ر 
وال�سباب،  واالوملبي  الوطني  املنتخبات  العبي 
التدريب  من  الكثري  اإىل  بحاجة  فاملنتخبات 
التناف�سية  ال��روح  ال�سرتجاع  الودية  وامل��ب��اراة 
اأي�سا  البدنية وهناك  لياقتهم  واإعادة  لاعبني 
االأمور املالية من م�ستحقات الاعبني واملدربني 
الهيئة  واتنى على  االآن،  معلقة حلد  التي هي 

التطبيعية اأن تعطي لكل ذي حق حقه. 
تاأثري �سلبي 

اأّما املدرب را�سي �سني�سل فقال: اإلغاء الدوري 
والعب  الفريق  العبي  يف  �سيوؤثر  بالتاأكيد  االآن 
بحاجة  فاملنتخب  خا�سة،  ب�سورة  املنتخب 
لياقته  وا�ستعادة  وقت  بكل  التدريب  اإىل  كبرية 
لكي يكون م�ستعدا لاختبارات واال�ستحقاقات 

القادمة للمنتخبات العراقية.
قر�ر �سائب 

 قحطان جثري مدرب منتخب ال�سباب قال: اإّن 
قرار اإلغاء مناف�سات الدوري لهذا املو�سم قرار 
البلد  بها  ميّر  التي  للظروف  بالن�سبة  �سائب 
والعامل، وهو قرار منا�سب حتى يت�سّنى لاحتاد 
ب�سورة  املناف�سات  دوري  لتنظيم  اال�ستعداد 
�سحيحة ومنظمة ويحّدد لها وقت بداية ونهاية 

بتواريخ معلومة كباقي الدوريات.

املنحل  ال��ك��رة  احت���اد  وقبلها  امل��وق��ت��ة  الهيئة 
�سندان  ب��ني  املن�سرمة  اال�سهر  ط��وال  ك��ان��وا 
الاعبني  اأرواح  على  واملحافظة  ال��دوري  اإلغاء 
وعدوى  ال��دوري  ا�ستمرار  ومطرقة  واجلمهور 

الكورونا.
الكوادر  بني  با�ستطاع  قامت  ال�سبكة  جملة 
لهذا  الدوري  مناف�سات  اإلغاء  ب�ساأن  الريا�سية 
املو�سم ب�سبب الو�سع الذي مير به العامل ب�سبب 

انت�سار وباء كورونا ليتحقق هذا اال�ستطاع ..
ال���زوراء  ن���ادي  م���درب  قا�سم  با�سم  ال��ك��اب��نت 
مع  كنت  تاأكيد  :بكل  قائا  املتحدثني  اأول  كان 
ا�ستئناف الدوري ولكن �سامة االن�سان اأهم من 

�لعديد من �لتوقفات و�ملزيد من �لتعرث�ت و�لتوقف 
�الجباري ب�سبب جائحة كورونا؛ هذ� كان حال 

�لدوري �لعر�قي هذ� �ملو�سم، فبعد �سّد وجذب قررت 
�لهيئة �لتطبيعية �إلغاء مناف�سات �لدوري �لعر�قي 

للمو�سم �حلايل 2020-2019.

بغداد/ امرية حم�ضن

بني راف�س وموؤيد لإنهاء املناف�ضات 

القدم  ك��رة  دوري  اإل��غ��اء 
للعام 2019/ 2020
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اأ�سرتايل  الأب   200١ العام  يف  كورلو  ولدت 
عندما  االأول  احلجاب  ارتدت  رو�سية،  واأم 
ك��ان��ت يف احل���ادي���ة ع�����س��رة م��ن ع��م��ره��ا، 
بحثها  خال  الرق�س  عن  �ستيفاين  توقفت 
مل  وبالطبع  اجلديدة،  ديانتها  تفا�سيل  عن 
بداية  لها، ففي  بالن�سبة  الطريق �سهًا  يكن 
من  تتمكن  مل  احل��ج��اب،  ارت��دائ��ه��ا  مرحلة 
"تلك  ب��ارت��داء  لها  ي�سمح  باليه  �سف  اإيجاد 
من  ب��داًل  لكن  الباليه"،  عن  البعيدة  االزي��اء 
حملة  �ستيفاين  اأطلقت  واال�ست�سام،  الرتاجع 
جلمع االأموال الإن�ساء درو�س خ�سو�سية ت�سمح 
باليه  راق�����س��ة  اأول  ت��ك��ون  ك��ي  ب��ال��ت��درب،  لها 

بة يف العامل. حمجَّ
طويًا،  ي�ستمر  مل  هوايتها  عن  انقطاعها  لكن 
بالرق�س مرتدية  لتعود  لها،  باال�ستياق  بداأت  اإذ 
ماب�سها  مع  لونه  يتما�سى  وحجابا  طويلة  تنورة 

اخلا�سة بالرق�س، وت�ستمر بالتدرب ملدة 30 �ساعة يف االأ�سبوع.
اأدارت �ستيفاين ظهرها نحو خماوفها موؤمنًة اأن االإ�سام دين اعتدال وي�سر، 
�ساقًة طريقها نحو حلمها وهدفها لتكون اأول راق�سة باليه حمرتفة يف العامل 

ترتدي احلجاب.
تقول كورلو مفتخرة: "لقد اهرتاأت ٤ اأزواج من اأحذية الرق�س خال ثاث 
مينحني  فهو  كالطريان..  اإيّل  بالن�سبة  "الرق�س  ت�سيف:  اأن  قبل  �سنوات"، 

�سعورًا باحلرية".
عندما عاودت �ستيفاين الرق�س ان�سمت الأكادميية اأن�ساأتها والدتها ملن يحب 
ممار�سة الفنون االأدائية من امل�سلمني اأو االأقليات الذين يحبون االحت�سام يف 

لبا�سهم، بعد رف�س جميع الفرق �سّم راق�سة حمّجبة اإليهم.
للفتيات  وحي  م�سدر  تكون  باأن  ترغب  �ستيفاين  فاإّن  حلمها،  يتحّقق  وحتى 
بارتداء  يرغنب  الائي  اليافعات  الفتيات  بع�س  "هنالك  قائلة:  امل�سلمات، 

احلجاب واأن يحافظن يف الوقت ذاته على تّيزهن وطموحهن".
كوباند،  مي�ستي  اأفريقي  اأ���س��ل  م��ن  االأمريكية  اأع���ّد  اأن��ا  ك��ورل��و:  وت�سيف 
وال�سينية االأ�سرتالية يل كونك�سني، واملتزجلة االإماراتية زهرة الري م�سادر 

اإلهام بالن�سبة يل.
واأ�سارت اأي�سًا اإىل اأنها تلّقت ت�سجيعًا اأكر من االنتقاد عر مواقع التوا�سل 
على  وتركز  موقفها  يرف�س  من  متجاهلًة  االإل��ك��رتوين،  والريد  االجتماعي 
جمال الباليه، فهي تريد م�ساركة جمال الباليه مع االآخرين، والتاأثري اإيجابًا 

على ال�سباب لتحقيق اأحامهم رغم كل �سيء".
تقول: "حركة ب�سيطة باإمياءة بالراأ�س اأو رفع الذراع ميكنها اأن حتوي الكثري 
الباليه ال يظهرون  باأّن راق�سي  باأنه من املده�س واملمتع  اأعتقد  من املعاين، 

اأبدًا ال�سعور باالأمل، قد تنزف اأقدامنا يف االأحذية لكننا لن ن�سعركم باأملنا".

بعد اعتناقها الإ�ضالم
�ضتيفاين كورلو.. 
اأول راق�ضة باليه

بة  حمجَّ
خطت �ال�سرت�لية 
كورلو"  "�ستيفاين 
يف عامها �لثاين �أول 
خطو�تها و�قفًة على 
�أ�سابع قدميها كر�ق�سة 
باليه، ويف عامها �لتا�سع 
�عتنقت �الإ�سالم مع 
عائلتها �ملكّونة من 
خم�سة �أفر�د، لكن ما 
خ�سته �ستيفاين �أن 
تتعار�ض معتقد�تها 
�لدينية مع حلمها 
وطموحها لتكون ر�ق�سة 
باليه.

اإعداد / جملة ال�ضبكة العراقية
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�لتكنولوجيا و�ل�سد�قة
تقول املعاجلة النف�سية األي�سا اإيتون، موؤلفة كتاب )االإ�سعافات االأولية لعقل طفلك(:

اأن  االأطفال على  ال�سداقات  وت�ساعد  للطفل،  اأف�سل �سديق  تكون  اأن  للتكنولوجيا  ميكن 
يكونوا اأقوياء ومرنني و�سعداء ومرتاحني قدر االإمكان، واأن ارتباط االأطفال باأ�سدقاء لهم 
و�سيكون  املنزيل،  اأثناء احلجر  يحتاجونه  الذي  الكايف  الدعم  لهم  يوفر  االإنرتنيت  عر 
مهمًا اأي�سًا عند عودتهم اإىل مدار�سهم وعدم ال�سعور باأنها بيئة مدر�سية غريبة ومقلقة. 

اإن ال�سداقات القوية ت�سهم يف ت�سهيل العودة اإىل املدر�سة وتكنهم من ال�سعور بالقدرة 
على التعامل مع اأية حتديات.

�سن �ل�ساد�سة وما دون
اأعمارهم،  كانت  مهما  زمائهم  مع  التوا�سل  يف  االأطفال  ت�ساعد  عديدة  طرق  هناك 
م�ساركة  ت�سعدهم  العمر،  يف  تقدمهم  مع  �سيما   وال  االأطفال،  بع�س  اأن  اإيتون:  وت�سيف 
اأو   FaceTime اأو   WhatsApp الفيديو عر  اأفكارهم وعواطفهم يف مكاملات 

 Zoom حتى
اإعطاء الطفل فر�سة  الدرد�سة، من ال�سروري  لذلك بداًل من االت�سال باالأ�سدقاء عر 
للم�ساركة عر مكاملة فيديو ومنحه قائمة تو�سيحية باالأ�سياء الب�سيطة التي ميكن العثور 

عليها. 
من 7 �أعو�م حتى 12 عامًا

يف هذه ال�سن ت�سبح �سداقات االأطفال م�ستهلكة بالكامل، ومع ذلك ميكن اأن تكون متقلبة 
للغاية. 

تقول اإيتون: "اأتذكر جيدًا عندما عدت اإىل املدر�سة بعد العطلة ال�سيفية، وفجاأة مل يعد 
�سديقك املف�سل هو اأف�سل �سديق لك الأنه توافق مع �سخ�س اآخر يف العطات."

يهتم  التي  ال�سداقات  املنا�سبة طفلك يف احلفاظ على  التكنولوجيا  ت�ساعد  اأن  - ميكن 
بها حقًا. 

من  اخلجل  احتمالية  تقل  اإذ  الفيديو،  عر  االأطفال  بني  لقاءات  تنظيم  اإيتون  تقرتح 
الكامريا وتزيد من ان�سمام الطفل اإىل املحادثة واال�ستفادة من االألعاب واملن�سات على 
االإنرتنيت التي ت�سمح لاأ�سدقاء بالتجمع يف عامل افرتا�سي، واللعب والدرد�سة يف الوقت 

نف�سه، وتولد لديهم ال�سعور بالراحة واال�ستفادة من التكنولوجيا يف املنزل. 
�ملر�هقون

تنح اال�ستقالية املتزايدة للمراهقني طيفًا وا�سعًا من الطرق للحفاظ على التوا�سل مع 
اأ�سدقائهم بنحو م�ستقل، اإذ تت�سدر الر�سائل ومكاملات الفيديو بينهم اأولوياتهم، وي�سبح 
اللعب مبظهر ال�سا�سة جزءًا رئي�سًا من املحادثة وا�ستخدام الرموز التعبريية هو االأف�سل 

للخلفيات املثرية. 
تقول اإيتون: من املمكن ق�ساء اأ�سابيع واأ�سابيع يف التوا�سل مع االآخرين دون اأن تفتح فمك 
والتحدث اإليهم، وفجاأة قد تاأتي مكاملة هاتفية لطيفة من اأحد االأ�سدقاء القدامى الذي 
تربطك به عاقة حميمية، حينها تكون فر�سة للمراهقني للتحدث واال�ستمتاع واال�ستماع 

اإىل بع�سهم.  

عندما يفتقد الأطفال اأ�ضدقاءهم..

غ�ضٌب
وقلق

وم�ضاكل
يف النوم

قد يفتقد كثري من �الأطفال 
حول �لعامل �أ�سدقاءهم 
في�سعرون بالوحدة و�لغ�سب 
وم�سكالت عديدة يف �لنوم 
نتيجة للظروف �لتي مير 
بها �لعامل، وقد ظهر دليل 
جديد لالأطفال ي�ساعد �الآباء 
و�الأمهات يف ن�سر �لفرحة بني 
�الأطفال ومن �ستى �الأعمار، 
�إذ ي�ساعدهم يف �لتحول من 
�الألعاب �إىل طرق جديدة 
للدرد�سة عرب �لنت و�الت�سال 
�لال�سلكي و�أف�سل �لتقنيات 
�حلديثة لتجاوز �لوحدة �لتي 
يعانون منها و�سطب �سعار )�أنا 
يف حالة فو�سى(.

عن اجلارديان

ترجمة: ثريا جواد
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لنف�سه  �سنع  ع��ام��ًا(   35( ال�����س��ك��ار  ع��م��ر 
ال��ذي  امل��ن��زل  داخ��ل  جميلة  اج���واء  ولعائلته 
اللعينة  ال��ك��ورون��ا  تلك  م��ن  ويقيهم  يوؤويهم 
اجرتني  ان  بعد  وي�سيف:  ي��ق��ول،  م��ا  على 
اللهاث  حالة  التوقف عن  على  اجلائحة  تلك 
لقمة  لتوفري  العمل  مطرقة  حتت  املتوا�سل 
�سغرية  حديقة  عمل  قررت  لعائلتي،  العي�س 
داخل املنزل لتوفري مزيد من الراحة الأفراد 
ذلك  داخ��ل  البقاء  على  واجبارهم  ا�سرتي 
هوايتي  مبمار�سة  وقتي  والأ�سغل  اوال،  امل��اأوى 

بزراعة النباتات الظلية ثانيا، ولنتنف�س هواء 
احلياة الطبيعية النقي ثالثا، ولتجميل وتزيني 
�سغرية  حديقة  فن�سقت  رابعًا،  ال��دار  واجهة 
داخ���ل امل��ن��زل وخ��ارج��ه، وزرع���ت �سجريات 
مكانًا  وهياأت  متنوعة،  ظلية  ونباتات  خ�سرًا 
منا�سبا  مكانا  ليكون  ل��وازم��ه،  مع  للجلو�س 
باأحاديثهم  واال�ستمتاع  العائلة  مع  للجلو�س 

وافكارهم. 
بالرغم  ال��ف��اي��رو���س  ه��ذا  ان  اك��د  ال�سكار 
التباعد  عملية  يف  كبري  بنحو  �ساهم  انه  من 
كان  ت��اأث��ريه  ان  اال  الب�سر،  ب��ني  االجتماعي 
وبناء  واالآراء  االفكار  تقارب  حيث  من  اقوى 
ال��ع��اق��ات احل��م��ي��م��ي��ة ب��ني اف����راد اال���س��رة 
يف  اجللو�س  وقت  لهم  ف�سح  مثلما  الواحدة، 
بعمق  والتفكري  هواياتهم،  وممار�سة  املنزل 

اكر يف م�ستقبلهم. 

��ستياق د�خل �حلجر �ل�سحي 
ق�سيت فرتة احلجر ال�سحي يف �سنع اجمل 
وحياكتها  وتطريزها  واالك�س�سوارات  الثياب 
اخلم�سينية  ع��رت  هكذا  التفا�سيل،  ب��اأدق 
الثاثة  الأحفادها  ا�ستياقها  عن  مقداد  ام 
ب�سبب  ط��وع��ا  ولي�س  ك��ره��ا  عنها  املبعدين 
 ": وت�سيف  ت��ق��ول،  م��ا  على  ك��ورون��ا  جائحة 
فقد  احفادي،  احت�سن  مل  باأكمله  �سهر  مّر 
يف  اهلها  ل��زي��ارة  وال��دت��ه��م  برفقة  غ����ادروا 
املو�سل، ما ا�سطرهم للبقاء حتى فتح حظر 
التجوال جزئيًا و�سمح لهم العودة اىل الديار.
ام مقداد حتدثت عن ف�سل فايرو�س كورونا 
بف�سل   : نباأ  حفيدتها  تداعب  وه��ي  فتقول 
احل��ج��ر ال�����س��ح��ي ال����ذي ت�����س��ب��ب ب���ه ذل��ك 
فاإن ماكنة اخلياطة  املفيد  اللعني  الفايرو�س 
التي ركنت يف احدى زوايا املنزل منذ �سنني 
قد راأت النور ثانيًة وعادت لها احلياة، مثلما 
اع���اد االب����داع الأن��ام��ل��ي، وم��وه��ب��ة اخلياطة 
فقررت  جم��ددا،  باجلمال  تنب�س  والتطريز 
ا�سياء  ب�سنع  امل��ن��زل  يف  بقائي  ا�ستغل  ان 
مفيدة للعائلة، فببع�س قطع القما�س املتوفرة 
م�سبقا قمت بخياطة ف�ستان جميل حلفيدتي 

واتمت  الطويل،  ل�سعرها  منا�سب  طوق  مع 
ود�سدا�سة  ل�سقيقتها،  اآخ��ر  ف�ستان  خياطة 

العيد املطرزة حلفيدي ال�سغري.
القطع  تلك  بخياطة  م��ق��داد  ام  تكتِف  مل 
زواي��ا  بها  زينت  مطرزة  لوحات  �سنعت  بل 
واع��ادت  املطبخ  ابنتها  رتبت  بينما  املنزل، 
انقطاعها  اأثناء  اجمل  ب�سكل  ديكوره  ترتيب 
عن الدوام يف اجلامعة لل�سبب ذاته، و�سنعت 
وبع�س  ال��ط��ع��ام  ط��اول��ة  م��ع  من�سقة  �ستائر 
و�سائر  املطبخ  ج���دران  ت��زي��ن  ال��ت��ي  القطع 
غرف املنزل م�ستغلني وقت احلجر ال�سحي 

مبمار�سة هواياتهم. 
هذا  ان  اىل  ا�سارت  اخلزاعي  نهال  ال�سابة 
اك��رث  يعتقد  ك��م��ا  ف��ق��ط  نقمة  لي�س  ال��وب��اء 
ايام احلجر  اأثناء  تاأملت كثريا  النا�س، فهي 
امل��ن��زيل وا���س��ت��ث��م��رت حل��ظ��ات اجل��ل��و���س يف 
بينما  والق�س�س،  الكتب  ب��ق��راءة  امل��ن��زل 
كام  م��ن  اخل��وف  حاجز  �سقيقتها  ك�سرت 
ال��ن��ا���س واخ����ذت ت��ار���س ه��واي��ت��ه��ا ب��رك��وب 
الدراجة الهوائية برفقة والدها والتجوال يف 

�سارع املنطقة.

دعابة �لفايرو�ض 
املنازل  داخل  ال�سحي  احلجر  وايام  كورونا 
ف�سائق  وال�����س��ح��ك،  ال��دع��اب��ة  م��ن  تخلو  ال 
كما  ال�سايبة  �سائق  او  ن�سري  اأب��و  التك�سي 
يحلو للبع�س من اهايل املنطقة مناداته قال: 
اأحد،  على  بالفائدة  يعد  مل  الفايرو�س  هذا 
ومل يتف�سل على ب�سر قط، لكنه تف�سل علّي 
البي�ساء بعد  فقط الأنه اعاد يل لون ب�سرتي 
يف  جت��وايل  كرثة  ب�سبب  �سوداء  ا�سبحت  ان 

�سوارع العا�سمة.
ا�سبحت  لقد  مبت�سم:  وهو  يقول  ن�سري  ابو 
"�سايبة"  "خمدة" بعد ان كنت �سائق  �سائق 
اأح���د  اإىل  اأن���ن���ي ح���ني ذه��ب��ت  وال���ط���ري���ف 
يت�سنَّ  فتح احلظر جزئيًا مل  عند  ا�سدقائي 
له التعرف علّي فقد ظّن انه يقابل �سقيقي، 
حتى انه مازحني قائًا: "لك انت احلى من 

اخوك".

حديثها  ب���داأت  ع��ام��ًا(   ٤٤( القي�سي  ه��دى 
الأنها  ال�سبكة" �ساكرة ف�سل كورونا  ل�"جملة 
اعادت للب�سرية م�ساعر التكافل االجتماعي، 
تقول هدى: اإن كوفيد _١9  جعلني اجل�س 
اك��رث،  م��ن��ه��م  وات���ق���رب  اوالدي  م��ع  م��ط��وال 
ممكن  ق��در  اك��ر  غر�س  من  تكنت  وبذلك 
من العادات والتقاليد املتوارثة من االباء يف 
"الكليجة"  �سنع  منها  اذكر  ابنائي،  نفو�س 
قبل العيد باأيام والرتتيب والتنظيف وتطهري 
رم�سان  اي��ام  ال�ستقبال  اجل�سد  قبل  القلب 

العيد،  �سباح  الوالدين  يدي  وتقبيل  والعيد، 
واالهم من ذلك اعتادوا على اداء ال�ساة يف 
اأوقاتها، وبذلك فاأنهم عادوا اىل اهلل تعاىل 
بعمل  قلوبهم  وتنقية  انف�سهم  بناء  فتعلموا 
اىل  �سجرة  زراع��ة  من  ب��دءًا  للنا�س،  اخل��ري 
اماطة االذى عن طريق االآخرين، واالبت�سامة 
�ساحب  الفايرو�س  فهذا  يلتقيهم،  من  بوجه 
برجمة  اع��اد  الأن��ه  املجتمع  على  كبري  ف�سل 
حياة اكرث العائات، فا يبتلى االن�سان دوما 

ليعذب وامنا قد يبتليه اهلل ليهذب.

ُرّب �ضارة نافعة
بني احلجر ال�ضحي وممار�ضة الهوايات 

بعد �ن �وقفت جائحة 
كورونا كل مناحي �حلياة 

وقطعت �رز�ق �لعاملني 
و�لك�سبة و�ساهمت بن�سر 

�لبطالة و�جلوع بني 
بني �لب�سر، هنالك من 

يجد يف ت�ساعيفها بع�ض 
�اليجابيات، ال �سيما �ن 

�لعائالت �أجربت على 
�جللو�ض مع بع�سها، و�لتقارب 

فيما بينهم بعد �ن �و�سك 
�فر�د �الأ�سرة �لو�حدة �ن 

يتحولو� �ىل غرباء وهم 
حتت �سقف و�حد.

بغداد - غيداء البياتي
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م����واك����ب����ة 
االأزي������������������اء ه���ي 
اأ����س���ل���وب  اأو  مم���ار����س���ة 
واملو�سة  بالنف�س،  الثقة  لتعزيز 
ي�ستطيع  ومن  ي�سممها،  ملن  وموهبة  فن 
وقد  ال�سحيح.  باالأ�سلوب  ارتدائها  اإتقان 
تغريت اأمناط املو�سة ب�سكل كبري على مر 
ال�سنني، ويعود تاريخ عامل االأزياء واملو�سة 
اأول م�سمم  اأن  ويعتقد  العام ١٨2٦،  اإىل 
فريدريك  ت�سارلز  ه��و  ال��ع��امل  يف  اأزي���اء 
يعي�س  ك��ان  اإجن��ل��ي��زي  رج��ل  وه��و  وورث، 

جتارية  عامة  و�سنع  باري�س،  يف 
خا�سة به، واأن�ساأ دارًا لاأزياء يف باري�س 

عام ١٨5٨.
احل��رب��ني  ب��ني  ال��وق��ت   ١920 ال��ع��ام  يف 
يعد  ال���ذي  وال��ث��ان��ي��ة  االأوىل  ال��ع��امل��ي��ت��ني 
الع�سر الذهبي لاأزياء الفرن�سية اآنذاك، 
اإن  اإذ  امل��و���س��ة،  ك��ب��ري يف  ت��غ��ي��ري  ح���دث 
الن�ساء اأ�سبحن يرتدين ماب�س الرجال، 
وت��ا���س��ت م��اب�����س ال��ري�����س وال��ت��ط��ري��ز 
وحظيت  واالأك�����س�����س��وارات،  وال��ف�����س��ات��ني 
ب�سعبية  والقبعات  الريا�سية  امل��اب�����س 
كوكو  وكانت  والرجال،  الن�ساء  بني  كبرية 
�سانيل لاأزياء من ال�سخ�سيات البارزة يف 
ذلك الوقت، التي ن�سرت ت�سريحات ال�سعر 

بوب، واللبا�س االأ�سود الق�سري، وقم�سان 
جري�سي وزادت مكانة املجوهرات.

التي مل تعد  العاملية  االأزياء  تطورت بيوت 
بل  املاب�س،  ت�سميم  على  فقط  تقت�سر 
االأحذية  �سناعة  فن  ابتكار  اإىل  امتدت 
واحل��ق��ائ��ب واالأك�����س�����س��وارات وال�����س��االت 
االأزي��اء  بيوت  اأن  كما  الزينة،  ومكّمات 
م�ستقلة  جتارية  اإمراطوريات  اأ�سبحت 
لعامل  منبعًا  ت��ع��د  مل  وامل��و���س��ة  ب��ذات��ه��ا، 
االأناقة واجلمال فح�سب، كما كان معرتفًا 
لها  عاملية  �سناعة  تمُعد  ���س��ارت  ب��ل  بها، 
ال�سيا�سية  احلياة  جمريات  يف  كبري  دور 
عند  والثقافية  واالجتماعية  واالقت�سادية 

اجلمهور املهتم بها يف العامل.

اإمرباطوريات 
جتارية م�ضتقلة

بيوت الأزياء
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قد  االإع��ام..  هو  االأ�سهل  اجل��واب  �سيكون 
اجلواب  لي�س  لكنه  �سحيحًا  اجل��واب  يكون 
كله، اإمنا يك�سبه من البنى التحتية املتوفرة 
التي تقف �سدًا يحول دون انت�سار ال�سائعات 

واالأفكار ال�سيئة..
�لعدوى

اأن  اتفقنا  فاإننا  يعدي،  الفريو�س  اأن  كما 
الطاقة االإيجابية تعدي اأي�سًا، وبهذا املعنى 

فاإن للوعي عدوى وكذلك للوقاية عدوى.
اأهله  بني  ين�سر  اأحدهم جتعله  وعي  قلة  اإن 
اقت�سادية،  م��وؤام��رة  ك��ورون��ا  اأن  ومعارفه 
و�ساهدنا يف مواقع التوا�سل االجتماعي من 
اإنه مل  يدافع عن هذه الفكرة ال�سيئة قائًا 
ي�ساهد م�سابًا �سواء من اأقربائه اأو جريانه، 
ال�سحية  التوجيهات  على  ت��رده  واأ�سبح 
اأ�سلوب حياته اجلديد  والتباعد االجتماعي 

واأ�ساب غريه اأي�سًا.
ما �لعمل ؟

املعنية   املنظمات  م��ق��دور  يف  لي�س  قطعًا 
ل��ل��ت��دري��ب على  ت��ن��ظ��م  ور����س���ات ع��م��ل  اأن 
ب�سبب  لي�س  االجتماعي،  ال��وع��ي  اكت�ساب 
التباعد  ب�سبب  اإمن��ا  فقط،  التجوال  حظر 

االإعام  لو�سائل  ال��دور  كذلك.  االجتماعي 
االآالف  ع��ر���س  يف  ف��ق��ط  لي�س  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
االلتزام  ع��دم  خماطر  عن  ال�سپوتات  من 
بالتوجيهات ال�سحية، اإمنا اإقامة ور�س عمل 
ال�سا�سة  على  امل��درب  يكون  اأن  تلفزيونية، 
وم���ن ي�����س��اه��ده يطبق م��ا ي���راه م��ع اأف���راد 
اإذا  ت��اأث��ريًا  اأك��رث  الور�سة  و�ستكون  عائلته، 
هاتفيًا  �سواء  االت�ساالت،  اأي  تفاعليًا،  كان 
اأو من خال مواقع التوا�سل االجتماعي. اإن 
�سخ�سًا واحدًا يتدرب على كيفية رفع الوعي 
�سيوؤثر  اكت�سبه  مبا  ويت�سرف  االجتماعي 
من  التاأثري  هذا  وينتقل  به،  املحيطني  على 
اإىل  خالهم  وم��ن  اجل���ريان،  اإىل  خالهم 

املنطقة كلها..
�ل�سدمة

ي�سكل  وال���ذي  االجتماعي،  ال��وع��ي  ولن�سر 
ال�سدمة.  تفيد  ال�سحي،  ال��وع��ي  اأ�سا�س 
ن�سر  يف  تكون  ال�سدمة  ك��ورون��ا،  و�سع  ويف 
متاعب  من  بالفريو�س  امل�سابون  يعانيه  ما 
حتى  اإمن��ا  وح��ده،  العراق  يف  لي�س  �سحية، 
�سحية  ب��اأن��ظ��م��ة  ت��ت��م��ي��ز  ال��ت��ي  ال�����دول  يف 
متطورة، وال�سيما يف ظل عدم التو�سل اإىل 

االأو�ساع  او عاج ناجع حتى االآن. يف  لقاح 
االع��ت��ي��ادي��ة ف���اإن احل��دي��ث ع��ن االأم��را���س 
�سلبية،  اإىل طاقة  يوؤدي  املمُعِدية وغريها قد 
ال�سلبية  الطاقة  ل  �سيحوِّ ك��ورون��ا  مع  لكنه 
هي  جميعًا  بها  نوؤمن  لبديهية  اإيجابية  اإىل 
فرتة  بني  كذلك  احلياة.  يحب  االإن�سان  اأن 
واأخرى، بث تقرير م�سور ق�سري عن مواقع 
وهذا  العائلية،  املقابر  عن  البعيدة  الدفن 
قريب  ال  ب��اأن  التفكري  رعبًا،  ي�سكل  لوحده 
وللرحيل  يومًا.  قره  يف  �سيزوره  �سديق  اأو 
تفيد يف  كلها  اأخ��رى،  وجع  وداع ق�سة  دون 
�سپوتات ق�سرية �سادمة تت�سبب يف الق�ساء 

على ال�سائعات.
و�أخريً�

اأحيانًا  تنتقل  ع��دوى  للوعي  اإن  قويل  اأك��رر 
اأ���س��رع م��ن ال��ف��ريو���س..مل ن��ت��اأخ��ر ك��ث��ريًا، 
بخطط واأفكار ب�سيطة ن�ستطيع اأن جنعل من 
الوعي االجتماعي اأ�سلوب حياة نحافظ من 
منا،  القريبني  و�سحة  �سحتنا  على  خاله 
اأنقذت نف�سك فالطوفان �سيخطف من  واإن 

حتب، وكونوا بخري دائمًا. 

مع  االإ�سابات  ن�سبة  ارتفاع  جمبعا  الحظنا 
العراق  كان  اأن  بعد  الوفيات  ن�سبة  ارتفاع 
مع  ال���وب���اء،  ان��ت�����س��ار  ع��ل��ى  م�سيطرًا  ي��ب��دو 
التحتية  البنية  اأن  اإىل  ال��دائ��م��ة  االإ���س��ارة 
ب�سدد  ل�ست  نتمنى..  كما  لي�ست  ال�سحية 
اإمنا  خ��ري،.  تقرير  اأو  �سحية  م��ادة  كتابة 
�سل�سلة  �سمن  م���ادة  ك��ت��اب��ة  يف  �ساأ�ستمر 
ف��اإن  �سابقا،  قلنا  وكما  ح��ي��اة(.  )اأ���س��ل��وب 
اأ�سلوب  ي�سبح  عليه  متعودين  ت�سرف  كل 
حياتنا ونوؤثر على غرينا، يف االأقل املقربون 

منا �سلبًا اأو اإيجابًا..
 �لطوفان

بينها  من  عديدة  فروع  الوعي  عنوان  حتت 
ال���وع���ي االج��ت��م��اع��ي وال��ق��وم��ي وال��وط��ن��ي 

وموؤخرًا  وال�سخ�سي،   والدرا�سي  وال�سحي 
عن  هنا  �سنتحدث  االإل���ك���رتوين..  ال��وع��ي 
من  يجعل  وج��وده  ال��ذي  االجتماعي  الوعي 
اأنه جمتمع �سليم  جمتمع ما �سحيًا، مبعنى 
تربط اأفراده العاقات اجليدة بعيدين عن 
بالطاقات  ممتلئ  جمتمع  اأن��ه  اأي  االأنانية، 
اإىل  املجتمع  هذا  ل  يحوِّ وفقدانه  االإيجابية 
قد  و�سعارهم  الت�سرف  يح�سنون  ال  اأف��راد 

يكون )اأنا ومن بعدي الطوفان(.
ما هو �لوعي؟

تعرف مو�سوعة ويكيبيديا الوعي االجتماعي 
ب��اأن��ه ال��وع��ي ب��امل�����س��ك��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة التي 
ب�سفة  والتجمعات  املجتمعات  تواجهها 
بني  للتفاعل  نتيجة  ه��و  وال��وع��ي  ي��وم��ي��ة. 

اأنف�سنا وعاملنا املادي املحيط بنا، وهو يلعب 
دورًا مهمًا يف التطور االجتماعي �سواء اأكان 

هذا الدور اإيجابيًا اأم �سلبيًا. 
تطرحه  م��ا  مل�ست  درا���س��ات��ي،  خ��ال  وم��ن 
ال��وع��ي  ب����ذور  اأوىل  اأن  م���ن  ال���درا����س���ات 
ي��زرع��ه��ا ال����وال����دان وم����ن  ث���م ي���اأت���ي دور 
واملجتمع.  خ��ا���س��ة،   االبتدائية  امل��در���س��ة، 
االجتماعية  امل�ساكل  اأن  على  جميعا  ونتفق 
احل���روب  ب�سبب  ال���ع���راق،  واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي 
ارتفاع  يف  ت�سببت  والفو�سى،  واحل�����س��ار 
اأعداد املت�سيبني من املدار�س وان�سغال معيل 
االأ�سرة بالبحث عن قوت عائلته. وبني هذه 
العوائل، تكون  املراأة اأو االأم غالبًا هي املعيل. 
اإذًا من اأين يك�سب الطفل وعيه االجتماعي؟ 

لنن�ضر عدوى الوعي الجتماعي

يف حو�ر تلفزيوين، �أكد ممثل منظمة �ل�سحة �لعاملية يف �لعر�ق، د. �بر�هيم 
�أدهم، �أن �لت�سدي الرتفاع منحنى �الإ�سابات بكورونا يف موجته �لثانية يف 

�لعر�ق يتوقف على وعي �ملو�طن.
اأن�ضام ال�ضاجلي
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عمال ليل نهار وحّققا جناحًا باهراً مما جعل تلك 
اجلهة الجنبية تقرتح عليهما البقاء للعمل معها اأو 

متديد مدة بقائهما للفائدة امل�ضرتكة، لها ولوطنهما، 
مما دفع بزميلها اأن يعلم الدائرة الأ�ضلية يف الوطن 
بكل �ضيء، واأعطتهما ال�ضماح بالبقاء اأكرث، اأما اأمها 
فقد عّدت ذلك فاحتة خري لبنتها، فلو كانت غري 

متوافقة مع رفيقها لعادت اأدراجها.  

امليزان 

امليزان 

يف

يف رجاء خ�ضري

الرجال  اأقوى  اأبكى  الذي  الدنيا هو  االأ�سعف وجودا، يف 
واأق�ساهم قلبًا واأق�سد املر�س..

ومل يخطر يف بالها اأو بال والدتها اأن تكون نهاية اللقاء مع 
والدها كما ترويها لنا..

باأّّنها قد حتبه ويعودان متزوجني.  
كانتا تتحّدثان يوميًا عن التفا�سيل والذكريات وو�سايا االأم 
ال تنقطع البنتها اأن تنتبه لنف�سها واأن، و... وت�سمع قهقهات 

زميلها قائا: "اأح�سدك على هكذا اأم".
تلك اجلهة  باهرًا مما جعل  وحّققا جناحًا  نهار  ليل  عما 
مدة  تديد  اأو  معها  للعمل  البقاء  عليهما  تقرتح  االجنبية 
بقائهما للفائدة امل�سرتكة، لها ولوطنهما، مما دفع بزميلها 
واأعطتهما  �سيء،  بكل  الوطن  يف  االأ�سلية  الدائرة  يعلم  اأن 
ال�سماح بالبقاء اأكرث، اأما اأمها فقد عّدت ذلك فاحتة خري 
البنتها، فلو كانت غري متوافقة مع رفيقها لعادت اأدراجها.  
اإح�سا�س االأم ال يخطئ فقد بداأت الفتاة تيلمُ لرفيقها وهو 
�سعورهما  الأمها  و�سرحت  نف�سه،  االإح�سا�س  بادلها  ب��دوره 
جتاه بع�سهما البع�س لتفرح االم وت�ستب�سر خريا.  ات�سلت 
و�سلتها  بل  ترد  مل  كاملعتاد،  التايل  اليوم  يف  بابنتها  االأم 
اأنا م�سغولة �ساأت�سل بك فيما  ر�سالة مقت�سبة تقول: )اأمي 
االأم،  قلق  اأثار  تلت مما  الأيام  الر�سالة  وتكّررت هذه  بعد( 
خالها  اأخ��رت  يجب،  مل  نف�سه  واحل��ال  برفيقها  فاأت�سلت 
ر�سالة من  بعدها و�سلتهم  وحاول مرات عدة دون جدوى، 
ابنتهم تبلغهم اأن زميلها قد اأ�سيب بفريو�س كورونا اللعني، 

وهي ت�سرف على عاجه مع باقي االأطباء هناك!
وترجوها  بها  تتو�ّسل  عدة  بر�سائل  وبعثت  االأم  جنون  وجّن 
اأن تعود وب�سرعة: كيف اأعود يا اأمي وجميع احلدود مغلقة، 
اإىل �سفارتنا هناك وا�ساأيل عن عنوان والدِك  اإذن اذهبي 
والدِك  قائلة هو  واأكدت  فيه  اأنِت  الذي  نف�سه  البلد  فهو يف 
قبل  من  تخرها  مل  مل��اذا  بدموعها  و�ساألتها  و�سريعاِك.. 
واأنهت املكاملة.  البلد نف�سه، وبكت االأم  اأن والدها معها يف 
هناك  ت�ساعدها  والدها  عن  البحث  بجولة  الفتاة  لتبداأ 
وقتها بني  تق�ّسم  كان  املقيمة،  العراقية  ال�سخ�سيات  بع�س 
رعايتها لزميلها الذي تاثل لل�سفاء وبني البحث عن الوالد 
اليه  الو�سول  ا�ستطاعت  بعد م�سي فرتة  الغائب احلا�سر، 
مل يتعّرف عليها بداية االأمر، الأّنه كان يعاين من مر�ٍس ما 
وحينما  له  نف�سها  قّدمت   ، زوجتهمُ به  اأخرتها  ما  هذا   )!(
نظر اليها بامعان وعرف ا�سمها الثاثي اأطرق راأ�سهمُ اأر�سًا 
وقال بحزن وا�سح اأنِت... وقاطعته )اأنا ابنتك يا اأبي(.      

تركتهما  طّلقتها،  التي  والدتها  مع  تركتها  التي   )!( اأن��ا 
اأنا  ما  اإىل  و�سلتمُ  اأمي  ومثابرة  وب�سر  الدنيا،  ي�سارعان 
عليه االآن يا اأبي... دموعه كانت بديًا عن الكلمات، وهنا 
هي  اأخ��رى؛  غرفة  لتدخلها  يدها  من  ت�سحبها  بيٍد  اأح�ّست 
معدودة،  اأيامه  والدها  باأن  لها  اأو�سحت  التي  اأبيها  زوجة 
فهو مري�س جّدًا، وال داعي لفتح وقراءة �سفحات املا�سي!!

، ال�سعف والهزال مل يرتكاه  وعادت اإىل غرفتِه حيث يرقدمُ
يتكلم، بل يتمتم بكلمات فهمتها ابنته اأنها اعتذار منها وملا 
بدر منه جتاهها وجتاه اأمها، ثم فهمت منه اأّنه ال ي�ستطيع اأن 
اأبدًا وبداأ بالبكاء، حاولت اإ�سكاته وهي تقول  ي�سامح نف�سه 
اأحبك، �سورك تاأ غرفتي  والدي(  يا  )اأنا �ساحمتك  له: 
وخرجت  معا  وبكيا  اليك  ا�ستاق  ك��م  يوميًا،  اليها  انظر 

لتلحقها زوجته تناديها با�سمها....
ا�ستلمتها  �ساأتيك بها،  انتظري لقد كتب والدك ر�سالة لك 
بظرف مغلق وخمتوم، وقراأتها يف غرفتها يف حمل اإقامتها 
فحوى  لتقول  بوالدتها  وات�سلت  املق�سود  منها  وفهمت 
ولكن  �سنني  بعد ثاث  معنا  فعلته  على  ندم  الر�سالة: )هو 
يوميًا  بنا  يفّكر  ك��ان  خ��ط��اأه،  لت�سحيح  ي�سعفه  مل  الوقت 
يف  عجز  ولكّنه  بروؤيتي  يرغب  كان  لات�سال...  و�سيلة  وال 

ال�سنوات االأخرية(.
بكت االأم على الهاتف فهو زوجها وعا�سا �سنوات ب�سعادة... 
قاطعتها الفتاة قائلة: "اأمي... اأمي لقد اأو�سى بكل ما ميلك 
يف العراق يل يا اأمي، اأنا اأردته دائما اأبًا حنونًا فقريًا... ال 
اأريده غنيًا ال يعرفني".. ويف نهاية ق�ستها، �ساألتني: وماذا 
اأم  اأو ماذا �سيقول القّراء، هل اتوا�سل معه،   اأنت،  تقولني 

اأتركه ل�سمريه؟

 
من  تنهل  ع��ل��ي��ا،  ب�����س��ه��ادة  متفوقة  ط��م��وح��ة  ���س��اب��ة  ك��ان��ت 
جمال  يف  العلمية  التطورات  اآخر  وتتابع  يكون  اأينما  العلم 
م�سوؤولياتها  يف  وت��رتف��ع  عملها  يف  لتنجح  اخت�سا�سها 
يف  وزمياتها  زماوؤها  فيها   يلقبها  كان  لدرجة  االإداري��ة 
االأق�سام  بني  لتنقاتها  الطائر(  )ال�����س��اروخ  ب�  ال��دائ��رة 
با�ستمرار لانتهاء من واجباتها حتى نهاية دوامها اليومي، 
واأثناء العمل كانت تقدم امل�ساعدة وامل�سورة لكل مْن يطلبها 
منها، بل تعر�سها اأحيانًا على م�سوؤوليها يف العمل... وخال 

�س ن�سيت الزواج ومل تفكر به نهائيا.. الدرا�سة والتخ�سّ
ال  زواج،  دون  العمر  بها  يتقّدم  لئا  اأمها  عليها  خ�سيت 
�سيما هي ابنتها الوحيدة التي �سرت عليها وعلى تربيتها 
وتعليمها بعد اأن طّلقها زوجها وتركهما وحيدتني ت�سارعان 
ما  التي  ابنته  على  يومًا  ي�ساأل  مل  ومعاناتها،  الدنيا  هموم 

انفكت ت�ساألمُ عنه، وحينما كرت اأو�سحت لها االأم كل �سيء 
يخ�س والدها، واأنَّه تخلى عنهما ب�سبب ع�سق امراأة اأخرى 
وتركهما ليتزوجها مع تاأكيدها لها باأّنه يحّبها كثريًا كي ال 

تزرع الكراهية يف قلبها جتاهه فهو والدها بكل االأحوال.
ومنذ �سغرها، تّيزت الفتاة بذكائها وحّبها للعلم وهذا ما 
مّكنها اأن حت�سل على معدل يوؤهلها للدخول اإىل كلية الطب 
توا�سل  بها، وبقيت  وتعّينت معيدة  بل  واأي�سًا تّيزت فيها، 
ي�سّجعها  العليا  درا���س��ت��ه��ا 
الذين  اأ�ساتذتها  ذل��ك  على 
ي��ع��رف��ون ت��يُّ��زه��ا ع��ن باقي 

زمائها...
االم  كانت  ال���زواج،  عن  والدتها  وب��ني  بينها  ح��وار  كل  ويف 
تف�سل يف اإقناعها وهي توؤكد لها اأنها تزوجت العلم ويتلخ�س 
طموحها ورغبتها بتحقيق �سيء تفيد به الوطن... مما دفع 
اأمها اإىل اأن تت�سل بخالها ليقنعها بعري�س تقّدم لها؛ ميتلك 
اإقناعها  اأي�سا يف  لكّنه ف�سل  فتاة،  اأي  بها  موا�سفات حتلم 
والدتها  جتربة  كانت  اإن  �ساألها  حني  معها  �سريحا  وك��ان 
مع والدها قد اأثرت عليها، لكّنها مل جتبه وولّت هاربة من 
ومنذئذ  �سديدة،  بكاء  نوبة  يف  لتدخل  غرفتها  اإىل  اأمامه 
قررت االأم اأن ال تفاحتها باأمر الزواج مرة اأخرى، واكتفت 
بالدعاء لي�ساعدها اهلل يف تغيري راأيها. لت�سري االأمور ب�سكل 
اأن جاء  طبيعي يف البيت؛ فهما متفاهمتان بكل �سيء، اإىل 
اليوم الذي اأخرتها فيه اأمها باأّنها تنوّي التقاعد من العمل 
معاملة  من  االنتهاء  وبعد  اق��رتب��ت،  قد  القانونية  ف�سّنها 
التقاعد، بداأت تفّكر ثانية مب�ستقبل ابنتها الوحيدة وفّكرت 
حياته  يف  واح��دة  م��رة  ول��و  ي�ساأل  مل  ال��ذي  بطليقها  اأي�سًا 
عنهما، وهجرته مع عائلته االخرى اإىل اخلارج لي�ست �سببا 
وتعليق  ال�سوؤال عنه  االبنة يف  ا�ستمرار  ال�سوؤال مع  يف عدم 
�سورته على جدار غرفة نومها.  ومل يطل تفكريها كثريا، 
اإذ اأخرتها االبنة باأنها مع زميل لها مر�سحان يف اخلارج، 
املقابل،  باملوافقة كي ال ترتكها وحدها.  يف  لكّنها مرتّددة 
باأّنها �ستذهب  فرحت االأم و�سّجعتها على ال�سفر واأخرتها 
والتحقت  اأخ��رى.  حمافظة  ي�سكن  ال��ذي  خالها  مع  للعي�س 
نف�سه، واالم حتلم  الذي يف تخ�س�سها  بالدورة مع زميلها 

الأ�ضعف هو الذي اأبكاها  
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خ�ضري احلمريي

�سباك  لتت�سدر  الكفوف  رفقة  الكمامة  زحفت  اإن��ذار  �سابق  دون  من 
عن  النظر  بغ�س  م�سهودا  اإقباال  وحققت  العامل،  م�ستوى  على  املبيعات 
النوعية ومدى القدرة على ر�سد و�سد الت�سلل الفايرو�سي املتوج، وباتت 
اأو  ال�سكر  اأو  الرز  عن  �سوؤالها  قبل  البيت  يف  توفرها  عن  ت�ساأل  العوائل 
الطحني اأو النومي ب�سرة، فبدونها ي�سعب الذهاب لاأ�سواق، خا�سة واإن 

اأغلب املحات باتت تكتب على بواباتها "مينع الدخول بدون كمامة". 
وراأيت بعيني مواطنا يخرق قواعد التباعد االأجتماعي املعلنة ليهم�س يف 
اأذن ال�سيديل وعيناه تتفح�سان وجودي غري املرغوب فيه: هل و�سلت 
الب�ساعة؟ فريد عليه ال�سيديل باأ�سارة من يديه تعني "اإنتظر خل يروح 
ال�سوؤال: الكمية والنوعية .. على االأتفاق؟،  هذا الف�سويل" فيكرر عليه 
يبحلق ال�سيديل يف الف�سويل الذي حتول اىل اأذنني عماقتني ويجيبه: 

وامل�سكلة  النا�س..  ك��دام  الحترجني  الف�سويل  هذا  ي��روح  خل  كتلك  مو 
التهام�س  يدور حولها  التي  الب�ساعة  ذات  يبحث عن  الف�سويل  اإن هذا 

ال�سري.
مبنتهى  له  قلتمُ  ريف"  "�سَ بغية  حاجتي  عن  ال�سيديل  �ساألني  وح��ني   
التهذيب: َم�ّسي االأخ .. فهو قبلي، فقال: االأخ �سغلته طويلة.. يحتاج دوه 
هذا  وماهو  م�ستغربا  قال  خبط،  دوه  اأحتاج  اي�سا  واأن��ا  له  قلت  خبط، 
الدواء، قلت ب�سوت مرتفع: حمتاج كمامات، فرد �ساحكا "ن�سي �سوتك 
تتجارون  وكاأنكم  تتهام�سون  ال�سحك:  اأ�ساركه  واأن��ا  قلت  تف�سحنا"  ال 
باملمنوعات، وهي جمرد كفوف وكمامات، فاأعتذر بحجة اإن الكمية قليلة 
مع  تتقا�سمها  ف�سوف  امل�سهود  باجلرم  �سبطتنا  قد  مادمت  اأردف:  ثم 

االأخ..  قلت: اإعطيني درزنني كفوف وكمامات ..خبط!



د. علي ال�ضاله    �ضاعر بابلي

يف املنتهى

ال��زوراء  ب�سحيفة  ب��دءًا  العراقية،  ال�سحافة  بداية  تاريخ  يكن  اأي��ًا 
الوطني  للعمل  ثّرًا  تاريخًا  ل  ت�سكِّ العراقية  ال�سحافة  فاإن  بعدها،  اأو 
الكبرية  باأعدادها  وكانت  العراقي،  االجتماعي  والثقايف  وال�سيا�سي 
اإليها قيا�سًا  اإىل مطلع �ستينياته ظاهرة ي�سار  الع�سرين  مطلع القرن 
وت�سوغ  �سيا�سيًا  ال�سارع  ك  حت��رِّ كانت  اإذ  اأخ���رى،  عربية  بعوا�سم 
االإن�ساين  البعد  ذات  الدولية  الق�سايا  مع  وتتفاعل  الوطني  اخلطاب 
حرية  وال�سيما  لا�ستعمار،  تبعيتها  ومنع  ال�سعوب  حترير  وق�سايا 
ال�سعب الفل�سطيني ووطنه امل�سلوب. وقد انكفاأت بعد ذلك بفعل اأنظمة 
دكتاتورية حّولتها اإىل ن�سخة واحدة متعددة الطبعات باأ�سماء خمتلفة 
مديحه  ومقاالت  وخطاباته  وزياراته  ال�سرورة  القائد  �سورة  ت�سم 

ومنجزاته وكلمات متقاطعة كانت تتكرر اأحيانًا بفعل العدوى.
ورمبا تكون عاقة االأدباء بال�سحافة يف العراق منوذجًا خمتلفًا عن 
العراقية  ال�سحافة  على  االأدب��اء  هيمن  فقد  االأخ��رى،  ال��دول  �سائر 
رئي�س  هو  ال��ع��راق  يف  لل�سحفيني  نقيب  اأول  وك��ان  ملحوظ،  ب�سكل 
اجلواهري  مهدي  الكبري حممد  ال�ساعر  اأعني  اأي�سًا،  االأدب��اء  احتاد 
)و�سكلت ال�سفحات الثقافية عن�سرًا رئي�سًا م�سرتكًا يف كل ال�سحف 
اأفقدها  لكنه  ال�سحافة،  ر�سانة  من  رفع  جيد  اأمر  وهو  واجلرائد(، 
اأديب  م�سطلح  وظل  عديدة،  ل�سنوات  امل�ستقل  املهني  االخت�سا�س 
احرتامها يف  لها  وهي مهن  وكاتب،  ب��روزًا من �سحفي  اأكرث  و�ساعر 

العامل.
الدكتاتورية،  �سقوط  بعد  العراقي  لاإعام  اجلديدة  االنطاقة  اإن 
وال��ت��وا���س��ل االجتماعي  ث���ورة االت�����س��االت احل��دي��ث��ة  م��ت��زام��ن��ًة م��ع 
القّراء  جذب  وهو  جديد  اختبار  اأمام  ال�سحافة  و�سعت  و�سفحاته، 
وهو  �سحيفة،  اأربعني  اأو  باأربع  حتديدها  ميكن  ال  مبناف�سة  واملتلّقني 
الواقع ال�سحفي حمليًا وعامليًا،  اأن تعاد درا�سته على وفق  اأمر يجب 
فا ينبغي اخللط بني ال�سحفي واملواطن املتابع لاأحداث يف �سفحته 
اخلواطر  وك��ات��ب  االأدي���ب  ب��ني  اخللط  ينبغي  ال  مثلما  ال�سخ�سية، 

بال�سفحة نف�سها.
كل عام واأنتم بخري يا �سحفّيات و�سحفّيي بادي.

ال�ضحافة العراقية يف عيدها
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