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مزاعمهم حظيت بدعم جمتمعي كبري.
وتفاعل رواد مواقع التوا�صل مع خرب عن تو�صل طبينب عراقيني هما حممد الفحام واأحمد 
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فيه تو�صله اإىل طريقة لعالج الفريو�س، ويحّمل بروتوكوالت وزارة ال�صّحة اخلاطئة ح�صب 

تعبريه امل�صوؤولية يف ازدياد حاالت الوفاة بني العراقيني امل�صابني بكوفيد 19.
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كورونا بادر مع �أخيه و�ضديقه، ف�ضاًل عن 
ت  عدد من �لأع�ضاء يف حمالت جلمع �ضالاّ
متكنو�  وق��د  �ملتعففة،  للعائالت  غذ�ئية 
غذ�ئية،  �ضلاّة  �ألف   ٢٥ من  �أكرث  توزيع  من 
ق�ضاء  �أهل  فيها  �ضارك  خا�ضة  مبادرة  يف 
�لتي  �ملبالغ  �إىل جانب  �ملحافظة  �حلي يف 
تربعو� بها من ح�ضابهم �ل�ضخ�ضي.. يقول 

حيدر: 
�حل��ي  ق�����ض��اء  م��ن  ف���رد  �أي  يق�ضر  مل   -
ب��اإر���ض��ال ت��ربع��ات��ه��م، ول���ض��ي��م��ا �ل��ت��ج��ار 
�أب�ضط  حتى  �لتجارية،  �ملحال  و�أ�ضحاب 
ودر��ضة  �إذ عملنا على وفق خطة  مو�طن، 
معرفة  �أجل  من  للق�ضاء،  �ضاملة  ميد�نية 
لهم  فقدمنا  �ملحتاجني،  �لأ�ضخا�ص  عدد 

وجبات غذ�ئية على نحو م�ضتمر. 
 اأموال الزواج لقناين 

االأوك�صجني
وبعد �أن تاأزم �لو�ضع �ل�ضحي يف �ملحافظة 
منا�ضدً�  و����ض��ط  م�ضت�ضفى  م��دي��ر  خ���رج 
�لأه������ايل، م��و���ض��ح��ًا �ل��ن��ق�����ص �حل����اد يف 
�مل�ضتلزمات �لطبية ومنظومات �لأوك�ضجني 
�ملحافظة،  يف  كورونا  فايرو�ص  تف�ضي  بعد 
�مل�ضت�ضفى يعاين من عجز  �أن  و�أكد حينها 
�ضاأنها  من  �لتي  �لطبية  �ملو�د  يف  تام  �ضبه 
حيدر  فانطلق  �لنا�ص.  حياة  على  �حلفاظ 
منا�ضدة  �إىل  �ضخ�ضية،  وب�ضفة  زعيبل، 
�مل�ضوؤولني  �لعر�قي  �لنو�ب  جمل�ص  �أع�ضاء 
�ضوى  �أح���د  ي�ضتجب  فلم  �ملحافظة،  ع��ن 
ق�ضاء �حلي،  �أهايل  من  فقط  و�حد  نائب 
لكنه مل يياأ�ص، ونا�ضد -ح�ضب قوله- مكتب 
رئي�ص �لوزر�ء و�ل�ضيد وزير �لتخطيط خالد 
�لبتال ووزيرة �لرتبية �أي�ضًا ومرة �أخرى مل 

يجد �أي رد، ..ي�ضيف زعيبل:
ونا�ضدت  رجعت  �أين  لو  ثقة  وكلي  �أق��ول   -
�أهايل ق�ضاء �حلي مرة �أخرى يف ذلك ملا 
�لعون  يد  تقدمي  عن  و�ح��دة  ثانية  تاأخرو� 
و�مل�ضاعدة، و��ضطرين �ملوقف �إىل �أن �أتخذ 
قر�رً� �ضريعًا مع نف�ضي وبدون �لرجوع �إىل 
قد  كنت  م��ال  من  عندي  ما  �أح��د، جمعت 

على  �ل��زو�ج  لُت  و�أجاّ زف��ايف،  ليوم  �دخرته 
 ٣٦ عندي  ما  بكل  و��ضرتيت  �ل�ضرعة  وجه 
جهاز �أوك�ضجني تربعت بها �إىل �مل�ضت�ضفى،  
ثم �أخطرين �مل�ضت�ضفى �أنهم بحاجة ما�ضة 
�أربيل  حمافظة  �إىل  فاأر�ضلت  �ملزيد،  �إىل 
و��ضتطعت �أن �أ�ضرتي ٢٥ جهازً� �أخرى، وما 

زلت �أنتظر وجبة �أخرى �ضت�ضلني قريبًا.
ردة فعل زوجة امل�صتقبل

�أن خطيبته مل تكن  ي�ضيف حيدر متب�ضمًا 
بالأخبار  فوجئت  ولكنها  ب��الأم��ر،  تعرف 
فات�ضلت  �لجتماعي  �لتو��ضل  مو�قع  عرب 
�أن تتربع مبهرها وهو ٢ مليون  به وطلبت 
باقي  ���ض��ر�ء  يف  للم�ضاركة  ع��ر�ق��ي  دي��ن��ار 
قاطعًا  رف�ضًا  ذلك  رف�ص  لكنه  �لأجهزة، 

و�أخربها �أنه ما يز�ل ميلك �ضيئًا من �ملال 
ل�ضر�ء �لباقي، وي�ضيف: 

بعد ذلك  �أهل ق�ضاء �حلي  - عندما علم 
من  لديهم  ما  بكل  حاولو�  �لأخ��ب��ار  بهذه 
و�نهالت  للمر�ضى،  و�لتربع  �مل�ضاركة  �أجل 
و�ضوب،  ح��دب  ك��ل  م��ن  علياّ  �لت�����ض��الت 
�لأم���ور  ه���ذه  �ل��ت��ربع��ات.  وب���د�أن���ا بجمع 
يف  �ملجتمعي  �لتكاتف  ب��اأن  �أ�ضعر  جعلتني 
عوز  حالة  كل  و�أن  بخري،  يز�ل  ما  �لعر�ق 
عر�قي  م�ضت�ضفى  �أو  بيت  �أي  يف  نق�ص  �أو 
تكون  �أن  ق��ب��ل  ح��ك��وم��ي��ة  م�����ض��وؤول��ي��ة  ه��ي 
�ليوم  جمتمعية، ومع ذلك يحاول �ملجتمع 
�ضداّ �لتكاتف بني �أبنائه حلل �لأزمة و�إنقاذ 

�ملوقف. 
نعي�س ومنوت معًا

�نكليزية،  لغة  مدر�ص  وهو  زعيبل،  وينهي 
وع�����ض��و ن��ق��اب��ة �مل��ع��ل��م��ني، وح��ا���ض��ل على 
�ملاج�ضتري يف �للغة �لإنكليزية، �أنه يف �آخر 
هذه  يف  �أمنياته  كل  عر�قي  �ضاب  �ملطاف 
�حلياة هي �أن يعي�ص ب�ضالم يف وطن يرفل 

باخلري: 
د�م  م��ا  �ل�ضريع  زو�ج���ي  م��ن  ط��ائ��ل  ل   -
منوت  �أو  معًا  نعي�ص  جوعًا،  مي��وت  ج��اري 
معًا، وهذ� ما علمتني �إياه �أمي: �أن �أ�ضرف 
ما يف �جليب من �أجل �لآخر، و�ضياأتي -بال 
�لآخ��رة على  �أجل  �لغيب من  �ضك- ما يف 

�أقل تقدير.

مهر زواجه اأ�ضبح 
اأوكج�ضينًا ينع�س 
رئات امل�ضابني

حيدر
زعيبل

االإن�صانية، هذه الكلمة 
الف�صفا�صة التي حتلِّق فوق 
روؤو�صنا مثل منطاد �صاحر، 
يحاول كل منا اأن ينال �صيئًا 
منها. لكن هنالك من ي�صنعها 
من اأ�صالة �صعوره، ثم يفلتها 
اإىل الف�صاء، تاركًا اإياها 
حملِّقة وماطرة بالهبات 
علينا، دون اأن يهم�س يف اأذن 
من يقف اإىل جانبه قائاًل: 
�صنيعتي."  "هذه 

اآية من�ضور 

وهكذ�، وبكل هذ� �لزهد �لأ�ضطوري يتحدث 
حيدر  �لإن�����ض��ان��ي��ة  وف��ار���ص  و����ض��ط  عري�ص 
زعيبل، بعد حماولت عديدة للتو��ضل معه، 

عن مبادر�ته �لأوىل يف بد�ية �أزمة كورونا.

ت �لغذ�ئية �لبد�ية مع �ل�ضالاّ
يوؤكد حيدر زعبيل، وهو �أحد �أع�ضاء مبادرة 
و��ضط  حمافظة  يف  �ملتعففة  �لعو�ئل  دع��م 
جائحة  تف�ضي  بد�ية  يف  �أن��ه  �حل��ي،  ق�ضاء 
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�صّجت مواقع التوا�صل باأنباء عن تو�صل اأطباء عراقيني 
لعقارات وطرق ملعاجلة فريو�س كورونا امل�صتجد، وعلى 

الرغم من اأّن االأطباء مل يجروا اأبحاثا �صريرية يعتد بها 
اال اأن مزاعمهم حظيت بدعم جمتمعي كبري.

وتفاعل رواد مواقع التوا�صل مع خرب عن تو�صل طبينب 
عراقيني هما حممد الفحام واأحمد اخلياط اإىل عالج 

للعقار، كما �صارك رواد املواقع فيديو لطبيب ا�صمه حامد 
الالمي يزعم فيه تو�صله اإىل طريقة لعالج الفريو�س، 

ويحّمل بروتوكوالت وزارة ال�صّحة اخلاطئة ح�صب تعبريه 
امل�صوؤولية يف ازدياد حاالت الوفاة بني العراقيني امل�صابني 

بكوفيد 19.

اأطباء
ي�����زع�����م�����ون ت���و����ض���ل���ه���م 
ل���ع���الج ف���ريو����س ك���ورون���ا

اياد عطية اخلالدي

Afp:ال�ضور

دراما عراقية مثرية توؤطرها ال�ضكوك

ارتباك ومطالبات
�ل��وز�رة  عمل  يف  �رتباك  و�ضط  ه��ذ�  ياأتي 
�لوك�ضجني يف  �إم���د�د�ت  نق�ص  و�أزم��ة يف 
�لتي  �لت�ضريحات  يف  وتناق�ص  �لنا�ضرية، 

يطلقها �مل�ضوؤولون يف �لوز�رة.
وق���د ع��ا���ص �ل��ع��ر�ق��ي��ون �أ���ض��ب��وع��ا در�م��ي��ا 
م��ع �أزم���ة ك��ورون��ا، وع��داّ �أط��ب��اء م��ا ح�ضل 
��ضتغالل ب�ضع من قبل �أطباء، كان يفرت�ص 
هي  �لعلمية  و�لنتائج  �ملخترب�ت  تكون  �أن 
مكان ن�ضاطهم، ولي�ص مو�قع �لتو��ضل حيث 
يعي�ضون  �لذين  �لنا�ص  مب�ضاعر  �لتالعب 
�ل�ضحية  وتد�عيتها  �جلائحة  وط��اأة  حتت 

و�لقت�ضادية و�لنف�ضية و�لجتماعية.
�ل�ضحة  وز�رة  و�ضيادلة  �أط��ب��اء  وط��ال��ب 
و�ملتاجرين  �ملت�ضيدين  ه���وؤلء  ب��اإي��ق��اف 
ع��ادي��ن  ب�����ض��دة،  وحما�ضبتهم  ب���الأزم���ات 
كافية  غري  بحقهم  �ضدرت  �لتي  �لعقوبات 
خالل  ن�ضطو�  �ل��ذي��ن  �لآخ��ري��ن  ت��ردع  ول 
عالج  �إىل  �لو�ضول  بزعم  �ضو�ء  �جلائحة، 
�أو �إطالق معلومات م�ضلاّلة، يف هذه �لأثناء 
�إلقاء  �لوطني  �لأم���ن  م�ضت�ضارية  �أعلنت 
يوزع  �ملذ�خر  لأح��د  مندوب  على  �لقب�ص 
�إذ  �أناّها فيتامني �ضي،  �أدوية مغ�ضو�ضة على 
َ بحوزته على �أدوية مغ�ضو�ضة عبارة عن  ُعرثرِ

كب�ضولت مملوءة بالطحني.

العقار املزعوم
تو�ضل  ع��ن  �إع��الن��ا  �مل��و�ق��ع  رو�د  ت����د�ول 
لعقار  حملية  لقناة  ثان  يتحداّ كانا  طبيبنيرِ 
خالل  �لنا�ص  معاجلة  يف  فاعليته  �أث��ب��ت 

�أربعة �أيام.
و�أح��م��د  �ل��ف��ح��ام  حممد  �لطبيبان  وق���ال 
ي�ضتهدف حما�ضرة  �إَناّ عقارهما  �خلياط: 
من  ويتكواّن  و�ل��رئ��ة  �لم��ع��اء  يف  �لفريو�ص 
مادة بايولوجية عبارة عن جرثومة �أ�ضيفت 

�إىل مادة نانونية.
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قامت مبحا�ضبة �حد �لطباء �لذين عمدو� 
معلومات  ن�ضر  �إىل  �لخ��رية  �لفرتة  خالل 
�لطبيب  �لعام ومنهم  �لر�أي  ت�ضلل  خاطئة 
�ضحة  د�ئ���رة  يف  �ملنت�ضب  �ل��الم��ي  حامد 

�لكرخ".
معلومات  ن�ضر  �لالمي  �إنَّ  �لبيان:  وق��ال   
تتعلاّق  ر  متكراّ وب�ضكل  خاطئة  و�إج����ر�ء�ت 
�إىل  وعمد  �مل�ضتجد  كورونا  فريو�ص  بعالج 
مما  و����ض��ح،  ب�ضكل  �ل��ع��ام  �ل���ر�أي  ت�ضليل 
مهنة  لأخالقيات  �ضريحة  خمالفة  ل  ي�ضكاّ
�لطب ولقو�نني مز�ولة �ملهنة و�أخالقياتها.

دّجالون بهيئة اأطباء
جميل  �لدكتور  �لنف�ضي  �لطبيب  خاطب 
تو�ضلهم  يزعمون  ممن  �لأطباء  �لتميمي 
�لطبيب  "عزيزي   :19 ك��وف��ي��د  ل��ع��الج 
�ملخرتع، �أنا ل �أ�ضكك بدو�ئك لأينَّ ل �أعلم 
�لعلمي  مبنهجك  �أ�ضكك  ي  ولكناّ �ضيئا  عنه 

ل  �أ�ضا�ضا  ��ك  لأناّ به،  تفتخر  �ل��ذي  بالبحث 
تعرف �أ�ض�ضه فكيف �أثق بعالجك؟"

"�ل�ضبكة" ما يحدث باأناّ  ل�  ر �لتميمي  وف�ضاّ
"�نت�ضار �خلر�فة و�لدجل على مر �لتاريخ 
�ل�ضبيل  و�أن  و�جل��ه��ل  بالتخلف  �رت��ب��ط 
�لعلم،  بو��ضطة  ك��ان  ملو�جهتهما  �لوحيد 
�لعلم  م  وتقداّ �لب�ضرية  تقدمت  كلما  لذلك 
و�لدجل،  �أو تال�ضت مظاهر �خلر�فة  قلت 
�ل��دج��ل  فيها  ي��رتع��رع  �ل��ت��ي  �ل��ب��ي��ئ��ة  لأناّ 
مل  �لعلم  لأناّ  ولكن  �لعلم،  بتطور  ت�ضيق 

كل  ك�ضف  يف  �مل��ث��ايل  �مل�ضتوى  �إىل  ي�ضل 
طبية  ظو�هر  من  �لكون  و�أل��غ��از  حتديات 
و�أخ��رى  ف��رتة  ب��ني  لذلك  �أخ���رى،  وعلمية 
لي�ضتعر�ضها  ع�ضالته  علينا  �لدجل  يظهر 
معني  عالج  لكت�ضاف  �لعلم  تاأخر  ظل  يف 
�أو حتى حتليل ظاهرة علمية  ملر�ص جديد 
ن�ضاهده  م��ا  �مل��ث��ال  �ضبيل  وعلى  ج��دي��دة، 
�ملفاجئ  ك��ورون��ا  فايرو�ص  غ��زو  من  �ليوم 
لإيجاد عالج  �لعلماء  وتاأخر  �لب�ضرية  على 
ظهور  �إىل  دع��ا  مم��ا  ل��ه  منا�ضب  لقاح  �أو 
ة  مراّ جديد،  من  و�خلر�فة  �لدجل  �أ�ضو�ت 

بهيئة �أطباء و�أخرى بهيئة م�ضعوذين .
�ل�ضحة  منظمة  �أع���ادت  �لأث��ن��اء  ه��ذه  يف 
�لعاملية �لتاأكيد على عدم وجود عقار فعال 
مز�عم  بعد  ك��ورون��ا،  ل��ع��الج  �ص  وخم�ضاّ
�نت�ضرت على نطاق و��ضع يف �لعر�ق و�لدول 

�لعربية وبينها تون�ص و�ل�ضود�ن.
وقالت: �إن ما ي�ضاع عن �لتو�ضل �إىل عقار 

جناح  م�ضاألة  ع��ن  بنف�ضه  �لفحام  ون���اأى 
تقييمه  يف  و�قعيًا  وك��ان  عدمه  من  �لعقار 
حني قال �إنَّه يحتاج �إىل �ملزيد من �لأبحاث.

�إذ  خمتربية،  مهمتي  �إنَّ  �ل��ف��ح��ام:  وق��ال 
عملت على ��ضتخال�ص مادة بايولوجية من 
�أنَّ  �ملاء و�أ�ضيفت لها مادة كيمائية، مبينا 
�ملادة �لبايولوجية هي جرثومة غري معدية 

لالإن�ضان.
�لفكرة  تبناّى  �ل��ذي  �خلياط  �لدكتور  ��ا  �أمَّ
ج لها فقد �أكد �أن عالجه حقق جناحا  وروَّ

كبري� .
على  ع��الج  عن  عبارة  �لعقار  �أن  و�أو���ض��ح 
مبقد�ر  �أيام  �أربعة  ملدة  يعطى  بخاخ  �ضكل 
ع�ضر �ضي�ضي كل �ضت �ضاعات يف حني تعطى 
كل  �ضي�ضي  خم�ضة  مبقد�ر  �لنانوية  �مل��ادة 

خم�ص �ضاعات .
تعافو�  �مل�ضابني  من  باملئة   70 �إنَّ  وق��ال: 
�أربعة  خالل يومني من �لعالج �لذي تكفي 

�أيام منه لعالج �حلالت �حلرجة.
وعمل  ك�ضور  �أخ�ضائي  �لفحام  و�لدكتور 
ون�ضط  �جلذعية،  باخلاليا  �ل��ع��الج  على 

�لطبيب خالل جائحة كورونا .
�لفي�ضبوك  على  �ضفحته  يف  �لأطباء  ودعا 

من  للمر�ص  عالج  �إيجاد  على  �لعمل  �إىل 
حملة  �إىل  دع��ا  كما  �مل�����ض��ادة،  �لأج�����ض��ام 
كورونا  بفريو�ص  �مل�ضابني  مل�ضاعدة  تربع 
على  ل�"�ل�ضبكة"  يت�ضن  ومل  �مل�ضتجد، 
بالطبيب  �لعديدة  �ت�ضالتها  من  �لرغم 
�خلياط �للقاء به �أو �حل�ضول على رداّ منه.

�لطبيبني  �ل�ضحة  وز�رة  ��ضتدعت  وق��د 
جلنة  �أم���ام  للح�ضور  و�خل��ي��اط  �ل��ف��ح��ام 
ع��ل��م��ي��ة يف �ل������وز�رة مل��ع��رف��ة �مل���زي���د من 
مل  �أنَّهما  ل�ضيما  عالجهما  عن  �لتفا�ضيل 
�إجر�ء  و�لقانونية يف  �لعلمية  �ل�ضبل  ي�ضلكا 

�لختبار�ت عن عقارهما �ملزعوم.
وك�ضف م�ضوؤولون يف �لوز�رة عن �أنَّ �لعقار 
�لتحقق  ويحتاج  للعالج  ي�ضلح  ل  �ملزعوم 

من فعاليته �إىل �أبحاث كثرية.

 الالمي وت�صليل الراأي العام
�لجتماعي  �لتو��ضل  مو�قع  رو�د  وتفاعل 
فيه  �لالمي زعم  للطبيب حامد  فيديو  مع 
�أنَّه تو�ضل �إىل طريقة لعالج �لفريو�ص، عن 

طريق �إخر�ج �لبلغم من �ضدر �ملري�ص.
ر  مي�ضاّ ك��ورون��ا  ع��الج  �إنَّ  �لطبيب:  وق���ال 
ع�ضر�ت  �لطريقة  بهذه  عالج  و�إنَّه  وب�ضيط 

�ملر�ضى خالل ثالثة �إىل �أربعة �أيام.
م�ضوؤولية  �ل�ضحة  وز�رة  �ل��الم��ي  ��ل  وح��مَّ
برتكولها  ب�ضبب  �لوفيات  �أع���د�د  �زدي���اد 
د بعر�ص ���ض��ور ع��ن و�ق��ع  �خل��اط��ئ، وه���دَّ
حترتم  ل  �ل���وز�رة  �إنَّ  وق��ال  �مل�ضت�ضفيات 
ح�ضب  �ضحيح  ب�ضكل  تعاملهم  ول  �ملر�ضى 

قوله.
لن�ضبة  ف��ح��و���ض��ات  "�أجريت  و�أ����ض���اف   
ولحظت  �لطبية  �لكو�در  لدى  �لوك�ضجني 
�أنَّها منخف�ضة ويف م�ضتويات خطرية ب�ضبب 
�لبدلت �لو�قية.. لكن وز�رة �ل�ضحة �أكدت 
ومنت�ضبيها  موؤ�ض�ضاتها  "جميع  �أنَّ  بيان  يف 
و�ملهنية  �لإد�ري������ة  ب��ال��ق��و�ن��ني  م��ل��ت��زم��ون 
وباأخالقيات ممار�ضة  �لعلمية  وبال�ضياقات 
�أي جتاوز لهذه �ل�ضو�بط  مهنة �لطب و�أن 
�ضيتابع من قبل �جلهات �ملعنية يف �لوز�رة 

وح�ضب قانون �ن�ضباط موظفي �لدولة.
غري �أنَّ �لالمي عاد وحذف �لفيديو وظهر 
يف  مز�عمه  ع��ن  فيه  ت��ر�ج��ع  �آخ��ر  بفيديو 
طبية  بن�ضائح  ث  وحت����دَّ �لأول  �ل��ف��ي��دي��و 

معروفة.
و��ضع  بتعاطف  حظي  ق��د  �ل��الم��ي  وك���ان 
ث  وج���رت م�����ض��ارك��ة �ل��ف��ي��دي��و �ل���ذي حت��دَّ
�لتي  وبروتوكولتها  �ل��وز�رة  ف�ضل  عن  فيه 
و�ضفها بالبائ�ضة �أكرث من �ضبعة �آلف مرة.
�لطبيب  و�إع��الم��ي��ون  ن��ا���ض��ط��ون  وو���ض��ف 
وطالب  �لوطني،  بالرجل  �ل��الم��ي  حامد 
�ل��وزر�ء  رئي�ص  من  �لتو��ضل  مو�قع  رو�د 
م�ضطفى �لكاظمي بتعيينه وزيرً� لل�ضحة.

�أنَّ  لها  بيان  �أعلنت يف  �ل��وز�رة  �أنَّ  و�لو�قع 
�لطبية  �مل�ضوؤولية  ق�ضم  �لتفتي�ص  "د�ئرة 
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ا�صتدعت وزارة ال�صحة 
الطبيبني الفحام واخلياط 
للح�صور اأمام جلنة علمية 
يف الوزارة ملعرفة املزيد من 

التفا�صيل عن عالجهما
مر  على  والدجل  اخلرافة  "انت�صار 

التاريخ ارتبط بالتخلف واجلهل 
واأن ال�صبيل الوحيد ملواجهتهما كان 
بوا�صطة العلم، لذلك كلما تقدمت 

الب�صرية وتقّدم العلم قلت اأو 
تال�صت مظاهر اخلرافة والدجل"



�لنجاح  لها  يكتب  مل  حم���اولت  �ل  ه��و  م��ا 
ا  �إمناّ �عتمدت  �لتي  �لأدوي��ة  و�إناّ  �لآن،  لغاية 
ل  �لفريو�ص  وط��اأة  من  لتخفيف  فقط  هي 

�أكرث.
ال جمال لغ�س النظر

مو�قع  �أج��و�ء  �ضاد  �ل��ذي  �ل�ضجيج  وو�ضط 
د  �لتو��ضل، و�أربك �لو�قع ظهرت �أ�ضو�ت تنداّ
مبا �أقدم عليه بع�ص �لأطباء �لذين ت�ضابقو� 
لختبار �أعمالهم يف مو�قع �لتو��ضل بدل من 

من خمترب�ت �لبحث �لعلمي.
"�مل�ضكلة  تركي  �بر�هيم  �ل�ضيدلين  ر  وحذاّ
�أنَّه ل جمال للتغا�ضي عن �لأمر و�ل�ضكوت،  
مزعج  �لكت�ضافات  عن  �لإع��الم��ي  �لهرج 
جدً�، وهذه �ملرة �لبطل طبيب عمل ل�ضنو�ت 
على ترويج �لعالج باخلاليا �جلذعية )وهي 
�لدليل  كفاية  لعدم  مرخ�ضة  غري  ممار�ضة 
�لعلمي( ياأتي لنا بعر�ص تقدميي عن عالج 
عي �ضفاء 100 مري�ص،  لكورونا يف قناة ويداّ
يف  �لتخبط  �أو  �لقناة  �أو  �لطبيب  ُي��الم  هل 
�خلر�فية  �لعالجية  �ل��ربوت��وك��ولت  �إع��الن 

من قبل �لوز�رة عرب �لو�ضائل �لإعالمية ؟.
وت�ضاءل تركي عرب �ضفحته على �لفي�ضبوك، 
هل من وقفة تخ�ض�ضية تنهي هذه �لفو�ضى 

مبحا�ضبة حمبي �لأ�ضو�ء و�لظهور �لإعالمي 
على  م�ضتح�ضر�تهم  جتربة  م��ن  ومنعهم 
�مل��ر���ض��ى؟، ر�أي��ن��اه��ا ك��ث��ري� يف ع��الج��ات 
�ل�����ض��رط��ان��ات، و�ل��ي��وم ت��ز�م��ن��ا م��ع �لرتند 
�ل�ضرطان  لنا  �ضيعود  وغد�  كورونا،  �لعاملي 
غياب  و�ح��د  و�ل�ضبب  �أخ���رى،  �أم��ر����ص  �أو 
لهيئة دو�ئية عر�قية م�ضتقلة بقو�نني علمية 
دة ومر�قبة للتجارب �لدو�ئية  و��ضحة حمداّ
و�ضارمة لأجل �ضالمة �ملري�ص تنهي كل هذ� 

�لهر�ء.
بروتوكول جديد

وتناق�ضات  �ل���وز�رة  �أد�ء  يف  �لرت��ب��اك  مع 
ب�ضاأن  م�ضوؤوليها،  ت�ضريحات  يف  ك��ث��رية 
�لعالج �لرو�ضي �أعلنت يف �لتا�ضع و�لع�ضرين 
جديد  ب��روت��وك��ول  ع��ن  �لفائت  �ل�ضهر  م��ن 

�لرو�ضي" وهو  "بالعالج  ى  ي�ضماّ ما  ن  يت�ضماّ
ع��الج ق��دمي وم��وج��ود يف �ل��ع��ر�ق و�ضبق �أن 
��ضتخدمته �ليابان ويدخل �ضمن برتوكولت 
�لم����ار�ت  بينها  ع��دي��دة  دول  يف  �ل��ع��الج 
�ل���وز�رة  با�ضم  �ملتحدث  بح�ضب  �لعربية 

�ضيف �لبدر.
وذك����رت �ل������وز�رة يف وث��ي��ق��ة، م���وؤرخ���ة يف 
جميع  �إىل  هة  وموجاّ  )٢0٢0 حزير�ن   ٢9(
و�إقليم  �ملحافظات  يف  �ل�ضحة  مديريات 
ما  نًا  مت�ضماّ للربوتوكول  حتديثًا  كرد�ضتان، 

ى بالدو�ء �لرو�ضي.  ي�ضماّ

 لقاح اأوك�صفورد
�لعامل  ره���ان  �أوك�����ض��ف��ورد ميثل  ل��ق��اح  ب��ات 
من  عدد  تخو�ص  �إذ  كورونا،  على  للق�ضاء 
�ملخترب�ت �لعاملية �ضباقا مع �لزمن للتو�ضل 
�مل�ضتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  �ضد  ل��ق��اح  �إىل 
)كوفيد-19(. ورغم �إعالن عدد من �لدول 
و�ح��د�  لقاحا  ف��اإن  �لبحث،  يف  تتقدم  �أناّها 
�أوك�ضفورد  جلامعة  تابع  علمي  فريق  يطوره 
دخوله  بعد  �لأجن��ع  باأناّه  و�ضف  �لربيطانية 

مرحلة �لتجارب �لب�ضرية.
�جلن�ضيات  متعددة  �لأدوي��ة  �ضركة  و�أعلنت 
�أملانيا  �تفاقا مع  "�أ�ضرت�زينيكا" �أناّها وقعت 
بتوفري  يق�ضي  وهولند�  و�إيطاليا  وفرن�ضا 

ملياري جرعة من لقاح �ضد كوفيد - 19.
د  �مل���وراّ �لقليمي  �ملكتب  يف  م�ضدر  وق���ال 
ذكره:  عدم  ل  "��ضرت�زينيكا" ف�ضاّ ملنتجات 
�لقليمي  �ملكتب  فاحتت  �ل�ضحة  وز�رة  �إن 
يكون  �أن  يف  رغبتها  عن  و�أع��رب��ت  لل�ضركة 
حت�ضل  �لتي  �ل��دول  �أو�ئ��ل  بني  من  �لعر�ق 

على �للقاح.
و�أو�ضح �مل�ضدر �أن �ل�ضركة قد تلغي عقودها 
�أن  �لدولية  �ل�ضحة  منظمة  طلبت  �أن  بعد 

يجري توزيع �للقاح باإ�ضر�فها.
وز�رة  م��ع  �لتو��ضل  �أب���و�ب  �أن  �إىل  و����ض��ار 
يف  ز�ل  م��ا  �ل��ع��ر�ق  و�أن  مفتوحة  �ل�ضحة 
�لتي  �ل�ضركة  ل��دى  لة  �ملف�ضاّ �ل��دول��ة  قائمة 

ق منتجاتها �إىل �لبالد. ت�ضواّ
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يقال ان للجريان حرمة، واحلرمة كما هو معروف هي 
من ن�ضيب )املقد�ضات(- باملعنى ال�ضائع لهذه املفردة- 

وكل منزلة رفيعة، فدور العبادة مثاًل واملراقد 
واملقامات وامل�ضايف وبيوت النا�س والباء والمهات 

والزواج وبع�س ايام ال�ضنة و�ضهورها

ح�ضن العاين 

نواعم

اجلار قبل الدار!!

نتد�ولها  بالغة �لهمية،  �لعامة و�خلا�ضة مفرد�ت  يف حياتنا 
حجمها  �ىل  ننظر  �أو  جيدً�،  �ليها  نلتفت  �ن  دون  من  بكرثة، 
"�جلري�ن" من بني  "�جلار" �أو  �حلقيقي، ورمبا كانت لفظة 
دينيًا  �لو��ضع  ح�ضورها  ب�ضبب  �همية  �مل��ف��رد�ت  تلك  �ك��رث 
يف  ورد  م��ا  �أح��د  على  خافيًا  ولي�ص  و�ضيا�ضيًا،  و�جتماعيًا 
�ضبحانه  �هلل  �ن  من  �ل�ضالمية  وخا�ضة  �لدينية،  �لدبيات 
بها  ي��ر�د  ل  هنا  "�ضابع"  وكلمة  ج��ار،  ب�ضابع  �و�ضي  وتعاىل 
كما �عتقد "�ملبالغة" – وهي �حدى ��ضاليب �لبالغة �لعربية 
يقت�ضر على  "�جلار" ل  �ن  �لتي تذهب �ىل  – بقدر دللتها 
�ملجاورة �ملبا�ضرة، �ي �حلائط على �حلائط، بل يتعدى �لمر 
�ىل د�ئرة �و�ضع و��ضمل، ورمبا كانت �ل�ضورة �لدللية �لو�ردة 
كما  )ع(  �ن جربيل  من  �ل�ضريف،  �لنبوي  �حلديث  معنى  يف 
حتى  باجلار  يو�ضيني  ز�ل  ما  )���ص(-  �لكرمي  �لر�ضول  يقول 
ظننُت �ن �ضيورثه- ومعلوم �ن �لتوريث يف �مل�ضطلح �ل�ضرعي 
قائم بني �لهل و�فر�د �ل�ضرة، وهذ� ي�ضري �ىل منزلة �جلار 

�لرفيعة �لتي ترقى �ىل م�ضتوى �لهل...
ومن هنا يقال �ن للجري�ن حرمة، و�حلرمة كما هو معروف 
هي من ن�ضيب )�ملقد�ضات(- باملعنى �ل�ضائع لهذه �ملفردة- 
و�ملقامات  و�مل��ر�ق��د  مثاًل  �لعبادة  ف��دور  رفيعة،  منزلة  وك��ل 
وبع�ص  و�لزو�ج  و�لمهات  و�لب��اء  �لنا�ص  وبيوت  و�مل�ضايف 
�يام �ل�ضنة و�ضهورها...�لخ جتمعهم �ضفة �حلرمة، ويوؤثر عن 
تقدير  يف  حظًا  �لر�ص  �ضعوب  �وفر  من  �نه  �لعر�قي  �ل�ضعب 
�جلرية، و�لوقوف مع �جلار وقفة م�ضرفة يف حزنه وم�ضيبته 
وحاجته وفرحه، ومن �ل�ضر �ملتجاورة من بلغت �ملحبة بينها، 
و�لعالقة �لوطيدة، �ىل حد تف�ضيل �جلار �لغريب على ذويها 

من �لقارب...
�ورده��ا  تر�ثية  حكاية  �ملجال،  هذ�  يف  قر�أته  ما  �ط��رف  لعل 
دفعته  رجاًل  �ن  وذلك  �لفريد(،  )�لعقد  كتابه  يف  �لندل�ضي 
�حلاجة �ىل عر�ص د�ره للبيع، وطلب فيه )10( �لف دينار، 

�حدهم  �ر�د  وحني  �حلقيقي،  �ل�ضعر  �ضعف  يفوق  �ضعر  وهو 
�ل�ضر�ء، قال ل�ضاحب �ملنزل: يا رجل �ن بيتك ل ي�ضتحق �كرث 
من )4( �لف دينار.. فما �لذي مييزه عن غريه حتى تغايل 
يف �لثمن؟! رد عليه مالك �لد�ر: �ضدقَت و�هلل... �إنه ل ي�ضاوي 
وهو  دلف(  )�أبا  �ضتجاور  ولكنك  دينار،  �آلف   )4( من  �كرث 
�لذ�كرة  تخذلني  مل  �ن  دلف  و�بو  �لرجل!!،  ونعم  �جلار  نعم 
ومن  �لعبا�ضي..  �لع�ضر  يف  �ضاأن  له  ع�ضكري  قائد  و�ملعرفة، 
وجهاء �حلي وكرمائه، وتذكر رو�ية �لعقد �لفريد، �إناّ �أبا دلف 
د�ره، غمرته  )�أغلى( من  وكيف جعله  بلغه خرب جاره،  حني 
يف  �لبقاء  منه  وطلب  دينار،  �لف   )10( وَوَه��َب��ُه  �ل�ضعادة، 

منزله!!
هناك،  �و  هنا  �ضيئًا  ج���ارً�  باملقابل  جن��د  �ن  طبيعي  �أم���ر 
بالعلن  لنا  ويدعو  ود�ع�����ص،  و�لقاعدة  �لطائفية  لنا  ُر  ي�ضداّ
عن  )�إ�ضاأل  �ملاأثور  �لقول  �ضاع  ولهذ�  �ل�ضر،  يف  علينا  ويدعو 
�ل��د�ر(، وهو قول ينمُّ عن خربة وجتربة وحكمة،  �جلار قبل 
وبالنظر ملفهوم �جلرية �لو��ضع، فقد درجت �للغة �لدبلوما�ضية 
و�عر�فها على ��ضتعمال عبارة )عالقات ح�ضن �جلو�ر(، وهي 
ل تخ�ص عالقات �لعر�ق مع �ضوي�ضر� مثاًل �و فرن�ضا )وياليتها 
كانت تخ�ص(، بل ير�د بها �لدول �لتي تربطها حدود جغر�فية 
معنا، ولن ن�ضف هذه �لدول من �لنوع �لذي �أتعبنا ومل يحرتم 
عالقات ح�ضن �جلو�ر، فقد ح�ضره �لعر�قيون يف خانة مثلهم 
عظيم  مع  �جل���ار(،  ها  ول  ح��ج��ار..  )كومة  �لقائل  �ل�ضعبي 
�لعتز�ز بالن�ضف �لخر �لذي يتمنى لنا �خلري ويدعو لنا يف 

�ل�ضر و�لعلن.. ر�جيًا �عفائي من �ي �ي�ضاح...

م�������ق�������االت

غياب وا�صح لهيئة دوائية 
عراقية م�صتقلة بقوانني علمية 

وا�صحة حمّددة ومراقبة 
للتجارب الدوائية و�صارمة 

الأجل �صالمة املري�س



رئي�س جمهورية الكرة العراقية واأيقونتها

ال�ضاحر اأحمد را�ضي

يو�ضف املحمداوي

 يدمي قلوب حمّبيه برحيله

)ب�س ا�صوف عائلتي اطيب 
والفايرو�س يروح مني(...

بهذه الكلمات الب�صيطة 
التي تناقلتها و�صائل 
اإعالمية، وّدع احلياة 

�صاحر اجلماهري 
باأهدافه، العب القرن 
وجنم الكرة العراقية 

والعربية واالآ�صيوية 
اأحمد را�صي، نعم كلمات 
ب�صيطة بطرحها املوجع 

لكّن لها دالالت عميقة 
اأولها عالقة العراقي 

احلقيقي بزرعه وبالورود 
التي اأفنى �صني عمره من 

اأجل اأن يراها كما ي�صتهي 
تعّطر باأريجها ريا�س 

الوطن الذي ع�صقه ورّدد 
ن�صيده الوطني، متنقال 

بني مالعب العامل يف 121 
مرة، وهو عدد املباريات 

الدولية التي خا�صها هذا 
الكوكب الكروي.

وهنا يقفز �ضوؤ�ل مهم على طاولة �لده�ضة 
�أي رئي�ص دولة يف �لعامل عزف من  مفاده؛ 
�لعدد؟  بهذ�  لدولته  �لوطني  �لن�ضيد  �أجله 
بهذ�  حظي  دول��ة  رئي�ص  هناك  �أناّ  �أظ��ن  ل 
�ل�ضاحر،  �لنور�ص  به  حظي  كما  �ل�ضرف 
جمهورية  رئي�ص  عليه  نطلق  �أن  مغالة  فال 
�لكرة، فاأبو هيا ي�ضتحقها بعد �أن ح�ضد �أول 
لقب �آ�ضيوي على م�ضتوى �لقارة و��ضتحد�ث 
لعب  �أف�ضل  لقب  �آنذ�ك  �ل�ضيوي  �لحتاد 
ليعتلي   ،1988 �لعام  يف  مرة  ل  لأواّ �آ�ضيا  يف 
عر�ص ذلك �للقب بعنفو�ن عر�قي م�ضتحق 
�أف�ضل  �ضمن  ��ف  و���ض��ناّ �جل��م��ي��ع،  ب�ضهادة 
�لعاملية  �لكرة  تاريخ  يف  عامليا  لعبا   )٥0(

�ضمن ت�ضنيفات �لفيفا.

اإجنازات النور�س ال�صاحر
من  رحيله  حقيبة  ويف  في�ضل  �أب��و  غ��ادرن��ا 
فهو  يح�ضى،  ول  ي��ع��داّ  ل  م��ا  �لإجن�����از�ت 
�لعر�قي  للمنتخب  �لوحيد  �لهدف  �ضاحب 

�لعامل  كاأ�ص  بلجيكا يف بطولة  على منتخب 
زميله  مب�ضاركة  �لقرن  ولعب   ،198٦ عام 
يوم  يف  د  غ��راّ �ل��ذي  �ضعيد  ح�ضني  �لكابنت 
رحيله قائال: "ود�عا �أبا في�ضل، �إىل �للقاء 

�أخي �أحمد ر��ضي".
 ك���ان جن��م �مل��ن��ت��خ��ب يف ت��اأه��ل��ه ل��دورت��ني 
وو�ضيف  1984و1988،  ع��ام  يف  �أوملبيتني 
مع  و�أح����رز   ،1988 �ل��ع��ام  يف  �آ���ض��ي��ا  بطل 
ك��اأ���ص �خلليج  ب��ط��ول��ة  �ل��وط��ن��ي  �مل��ن��ت��خ��ب 
هد�ف  وك��ان  1984و1988  لعامي  �لعربي 
دوري  وح�ضد  �ل��ع��ام،  ذل��ك  يف  �لبطولة 
�أب��ط��ال �ل��ع��رب ث��الث م���ر�ت، ورف���ع كاأ�ص 
�ضبع  �لكاأ�ص  وبطولة  مر�ت  خم�ص  �ل��دوري 
مر�ت وح�ضل على هد�ف �لدوري �لعر�قي 
للمو�ضم 9٣/9٢، وهد�ف �ملنتخب ب� )٦٢( 

هدفا دوليا مع �ملنتخب �لوطني.

حرمانه من االحرتاف
 )1٢٥( ب�  توجت  �ملحلية  �لكروية  م�ضريته 

مبار�ة، متخطيا حاجز �ملئة من �لأهد�ف، 
م�ضرية  يتجاهل  �أن  من�ضف  لأي  ميكن  ول 
�ل��زور�ء، فهو �لكابنت  هذ� �لنجم مع نادي 
وعلى  منازع،  بال  �لنو�ر�ص  وهد�ف  وجنمه 
�لعمرية  �لفئات  م��ن  خ��روج��ه  م��ن  �ل��رغ��م 
كانت  و�ضهرته  تاألقه  لكن  �ل�ضرطة  لنادي 
يف نادي �لزور�ء، وحتى حني �عتزل �للعب 
و�جلوية،  �ل�ضرطة  لفريقي  مدربا  و�أ�ضبح 
ناديه  يف  �لتدريبية  م�ضريته  ينهي  �أن  �آث��ر 
�لفني  �ملدير  كان  وبالفعل  له  وف��اء  �لأول، 

للنو�ر�ص للمو�ضم ٢00٣/٢00٢.
�جلرح  �خلارجي  �لح��رت�ف  ح�ضرة  بقيت 
مل  ولالأ�ضف  ر��ضي  �أحمد  حياة  يف  �مل��وؤمل 
تطلق  ل  حتى  يجب،  كما  �لإع��الم  يتناولها 
حتى  وهناك  هنا  �أبو�قها  �لن�ضاز  �لأ�ضو�ت 
كان  باأنَّه  وبهتانا  زور�  عية  مداّ رحيله،  بعد 
�ملقبور،  زمن  يف  �لريا�ضية  لل�ضلطة  �ملدلل 
تلقى  �لعطاء  �لعام 1989وه��و يف قمة  ففي 
وحتديد�  �لبارغو�ي  من  �حرت�فيا  عر�ضا 
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ق��دره  مبلغ  مقابل  �ن��رتن��ا���ض��ي��ون��ال  ل��ن��ادي 
�ل�ضلطة  لكن  دولر،  �ملليون  ون�ضف  مليون 
يقول  ك��م��ا  مدللها  ك���ان  �ل��ت��ي  �ل��ري��ا���ض��ي��ة 
تلك  بوجه  �لباب  �أو�ضدت  �لنفو�ص  �ضعاف 
�لعقد  ذل��ك  من  وح��رم  �لعر�قية،  �ملوهبة 
ق  �ل��ذي لو حتقاّ �لح��رت�يف و�ملبلغ �خل��ر�يف 
لكان ��ضم �ل�ضطورة كوكبا �ضاطعا يف �ضماء 
من  دلل��ه  ولزيادة  �لعاملية،  �لأندية  �أ�ضهر 
عقد  من  حرم  �لريا�ضية  عدي  �ضلطة  قبل 
�حرت�يف �آخر جاءه من كوريا �جلنوبية، فاأي 
من  �لطائر  نور�ضنا  ح��رم  �ل��ذي  ه��ذ�  دلل 
جميع تلك �لعرو�ص، ناهيك عن �أهد�فه يف 
دور�ت �خلليج وغريها من �ملباريات �ملحلية 
و�لعربية و�لأوملبية، وهذ� بع�ص �لبع�ص من 
حقيبة منجز�ت هذ� �لطود �ل�ضامخ يف عامل 

�مل�ضتديرة.

النكبات احليزرانية
�أناّ  �أن نقف عنده  �لذي يجب  �لآخ��ر  �لأم��ر 
هذه �لأ�ضطورة �لريا�ضية كان يقيم كما هو 
زميله  ت�ضنم  بعد  ولكن  �لأردن،  معروف يف 
يف �مل�ضرية �لريا�ضية �لكابنت عدنان درجال 

وز�رة �ل�ضباب ترك عائلته هناك وعاد �إىل 
من  كبري  ريا�ضي  م�ضروع  حقيبته  ويف  بلده 
�ضاأنه �لنهو�ص بو�قع �لكرة �لعر�قية �ملزري، 
لكن "ما كل ما يتمنى �ملرء يدركه"، وكاأنَّه 
�لذي  بلده  يف  ولدت��ه،  مهد  يف  ليموت  عاد 
ع�ضقه و�رتدى فانيلته طيلة 1٥ عاما، وبدل 
من �إجناز م�ضروعه �لريا�ضي كان لفايرو�ص 
�أيقونة  ح�ضد  يف  �لقاتل  منجزه  ك��ورون��ا 
و�أ�ضطورتها يف �حلادي و�لع�ضرين  �ملالعب 
و�لغريب هو نف�ص  �لعام،  من حزير�ن هذ� 
تاريخ ولدته يف �حلادي و�لع�ضرين لكن من 
ني�ضان عام 19٦4عن عمر ناهز )٥٦(عاما، 
بالنكبات،  متخ�ض�ص  حزير�ن  �ضهر  وكاأن 
فللعرب نكبتهم يف �لعام 19٦7، وللعر�قيني 
نكبتهم �حلزير�نية يف �ضقوط �ملو�ضل وبقية 
و�ضاحبتها   ،٢014 �لعام  يف  �ملحافظات 

�ضبايكر  �مل�ضوؤوم جمزرة  �ل�ضهر  نف�ص  يف 
ت �ل�ضمري �لعاملي بوح�ضيتها، ولو  �لتي هزاّ
لوجدنا  جيد�  حزير�ن  مفكرة  يف  بحثنا 
يف  ولكن  �لنكبات،  من  �لعجاب  �لعجب 
�لقا�ضي  �ل�ضهر  ه��ذ�  م��ن  ع�ضر  �ل��ث��اين 
علينا مباآ�ضيه، �ضرق منا �لكابنت �خللوق 
طويال  ميهلنا  ومل  ه���ادي،  علي  و�لنقي 
�لعر�قية  �لريا�ضة  بنكبة  لنا  ج��اء  حتى 
�لع�ضر  جن��وم  من  جنم  برحيل  �لثانية 
من  �أمتلك  ول  �لعر�قية،  للكرة  �لذهبي 
�لعر�قيني  حزن  عن  تعرباّ  �لتي  �لكلمات 
رحيل  على  م�ضمياتهم  ومبختلف  جميعا 
�جلماهري  و�ضاغل  �مل��الع��ب  دنيا  مالئ 
�ل�ضاعر  قاله  �أقول ما  �أن  و�ضاحرها غري 
علي بن �جلهم يف ود�ع ولده بل�ضان جميع 

�لعر�قيني: 

حكم �ملنياّة يف �لربياّة جار...                             ماهذه �لدنيا بد�ر قر�ر
يا كوكبا ما كان �أق�ضر عمره...                       وكذ� تكون كو�كب �لأ�ضحار
�أبكيه ثم �أقول معتذر� له...                              وفقت حني تركت �ألأم د�ر
جاورت �أعد�ئي وجاور ربه...                           �ضتان بني جو�ره وجو�ري
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نرمني املفتي

فنجان حمبة

خطوة نحو الإ�ضالح

�أنور علي كان  ��ضمه  �لثالثني من عمره  خرٌب توقفت عنده كثريً� عن �ضاب يف 
قد و�ضل �إىل �ملانيا مغامرً� بحياته بحرً�  قبل خم�ص �ضنو�ت. ومع بدء جائحة 
كورونا و�ضمن �إجالء �لعر�قيني، عاد �إىل بغد�د خمافة �لإ�ضابة و�ملوت بعيدً� 
عن و�لديه، لكناّ �لذي حدث �أناّه ت�ضباّب باإ�ضابة و�لديه بكورونا ووفاتهما. خرٌب 
حزيٌن تناقلته �لعديد من مو�قع �لأخبار �ملحلية، يجعلنا نعتقد �أن من �أ�ضباب 
 �ً جدَّ موبوءة  دول  من  �لر�جعني  ب�ضبب  كان  �لعر�ق  يف  �لإ�ضابات  عدد  �زدياد 

وعدم �أخذ �حليطة و�حلذر. 
بب�ضاطة هناك عدم تعاون من �ملو�طنني �أنف�ضهم وعدم تطبيق �ضارم للقانون. 
لًة  كان �لر�جعون يف بد�ية �جلائحة ُيحجرون من قبل �ل�ضلطات �ل�ضحية، متحمِّ
)دلل( �لبع�ص، ففي �إحدى �ملحافظات، مثال، مت حجر �لر�جعني يف �لأق�ضام 
�لد�خلية �لتابعة للجامعة ورغم حظر �لتجو�ل خرج �أقرباوؤهم يف تظاهرة ليلية 
مطالبني خلية �لأزمة بحجزهم يف موقع لئق ومتاّ نقلهم �إىل فندق ر�ٍق وفيما بعد 
ث عن عدم جودة �لوجبات �لغذ�ئية ومقارنتها  بد�أت �ضفحات �لفي�ضبوك تتحداّ
م للمحجورين يف دول �خلليج! مما دفع تلك �لدول �إىل ن�ضر  بالوجبات �لتي ُتقدَّ
م لهم لتكذيبهم..فيما بعد ومع �رتفاع عدد �لر�جعني،  �ضور �لوجبات �لتي تقدَّ
بد�أت �ل�ضلطات �ل�ضحية تاأخذ تعهد�ت من �لر�جعني باأْن يحجرو� �أنف�ضهم يف 
د �لذي مل يلتزم به �جلميع، طبعا ل جمال للمقارنة بيننا وبني  �لبيوت وهو �لتاّعهُّ

�لدول �لتي تر�قب �لكرتونيا �لر�جعني و�ملحجورين يف �لبيوت. 
ة ميكن تطبيقها مع �لذين ل يلتزمون، ل  يف قانون �لعقوبات �لعر�قي، فقر�ت عداّ
�ضيما �أنَّ �لعقوبات ت�ضماّ غر�مات مالية وحجزً� �أو �ضجنًا وطبعًا من غري �ملمكن 
تطبيق �ل�ضجن ب�ضبب كورونا ولكن �لغر�مات �ملالية تكفي يف حال تطبيقها لي�ص 
فقط يف عدم �للتز�م باحلجر بل يف عدم �للتز�م بالإر�ضاد�ت �ل�ضحية �أي�ضًا.
ا بكلاّ جتاوز  ر ل بداّ من تطبيق �ضارم للقانون، لي�ص فقط ب�ضاأن كورونا �إمنَّ و�أكراّ

يرتكبه �ملو�طن �أو �مل�ضوؤول كخطوة حقيقية نحو �لإ�ضالح..

بب�ضاطة هناك عدم تعاون من املواطنني اأنف�ضهم 
وعدم تطبيق �ضارم للقانون. كان الراجعون 

يف بداية اجلائحة ُيحجرون من قبل ال�ضلطات 
لًة )دلل( البع�س. ال�ضحية، متحمِّ



 40عاما من الإبداع الفني 
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ن�صيد االأر�س
مناف  ول��د   1940 �ل��ع��ام  ويف  �ل��ك��وت  مدينة  يف 
وكانت  �لتمثيل  ع�ضق  بو�كريعمره  ومنذ  طالب 
خطوته �لأوىل يف مدر�ضته �لبتد�ئية )�ل�ضرقية( 
يف  موهبته  �نطلقت  �ملدر�ضة  تلك  ومن  للبنني، 
عليها  �أ�ضرف  �لتي  ن�ضلم(  ول  م�ضرحية )منوت 
�ل��ع��ز�وي، وه��ي م�ضرحية من  �أ���ض��ت��اذه ع��دن��ان 
�لأدب �لياباين قام بدور زوجة �لقائد، ويف عام 
19٥8 ��ضتطاع مع زمالئه تكوين فرقة فنية وهي 
"منقذ  �ضديقه  �ضاعده  للتمثيل  �ل��ك��وت  فرقة 
لها.  مقر�  لتكون  �ضقة  �لفرقة  باإعطاء  حنون" 
�ضغفه بالفن �ضار به �إىل معهد �لفنون �جلميلة، 
وفيه وجد �أناّ �ملعهد ل يعلاّم �لتمثيل و�إمنا ي�ضقل 
من  هو  �ملمثل  ويبقى  مهنيا  ويطورها  �ملوهبة 
�لأدب  وق��ر�ءة  �لط��الع  خ��الل  نف�ضه من  يطور 

�لعاملي. 
�لتمثيل،  ق�ضم  م��ن  ج  ت��خ��راّ  19٦٥ �ل��ع��ام  ويف 
�لكوت  مدينة  تربية  يف  فنيا  م�ضرفا  لي�ضبح 
وينتقل بعدها �إىل حمافظة دياىل ليمار�ص مهنة 

�لإ�ضر�ف �لفني.
مل يدم �لأمر طويال حتى ��ضتدعاه �لر�حل حقي 
�ص �لفرقة �لوطنية للتمثيل لي�ضبح  �ل�ضبلي موؤ�ضاّ
�أحد �أع�ضائها. ويف �لعام 197٣ كانت �مل�ضاركة 

تاأليف  �لأر�ص  ن�ضيد  �لأوىل من خالل م�ضرحية 
�لفنان  و�إخ����ر�ج  ف��ري��د  ح�ضون  ب���دري  �ل��ف��ن��ان 

حم�ضن �لعز�وي.
من امل�صرح اإىل التلفزيون

 من �مل�ضرح كانت �لنطالقة �إىل �لتلفزيون من 
خالل برنامج )�ريد �برد كلبي( �إعد�د و�إخر�ج 
�حلني  ذل��ك  ومنذ   ، �لطرقجي  حامد  �لفنان 
�ضارك يف �لعديد من �لأعمال �لتلفزيونية منها، 
مطاوع،  كرم  �لفنان  مع  �ل�ضفعة  ورجل،  �مر�أة 
�لثعالب،  �أجنحة  �لكالم،  �أحلى  جحا،  �أ�ضايل، 
�ل�ضركال، نكرة  �لعنود،  و�لذئاب، خنجر  �لقمر 
�لعجائب".  بالد  يف  "غايب  و�آخرها  �ل�ضلمان، 
 ٦0 ي��ق��ارب  م��ا  �لتلفزيوين  �أعماله  بلغت  حتى 
عماًل. �أما يف جمال �ل�ضينما فا�ضرتك باأكرثمن 
حب  و�حل�����ض��ان،  �لعربة  منها،  �أع��م��ال   9 م��ن 
بغد�د، عمارة  �لغد، حب يف  ودر�ج��ة، مكان يف 
1٣، ي���وم �آخ����ر. وب��ع��د حم��ط��ات م��ن �ل��ن��ج��اح 
�ملتو��ضل يف �ل�ضاحة �لفنية �رتقى مناف طالب 
ليت�ضنم من�ضب مدير �مل�ضرح �لوطني حيث �ضغل 

هذ� �ملن�ضب من �لعام ٢00٣ �إىل عام ٢00٥.
اأحالم موؤجلة

�ل��ع��ر�ق  �ل��ع��ام ٢00٦، غ���ادر م��ن��اف ط��ال��ب  يف 
مرغما بعد موجة �لعنف �لطائفي �لتي �جتاحت 

�لعر�ق، يف �ضوريا كان �مل�ضتقر ملو��ضلة م�ضو�ره 
�لتي  �لأع��م��ال  م��ن  بالعديد  كلل  �ل���ذي  �لفني 
"�ضارة  م�ضل�ضل  �أبرزها  كان  �ضوريا،  يف  �أنتجت 
ث  خاتون" وم�ضل�ضل "نكرة �ل�ضلمان" �لذي حتداّ
و�ل��ظ��روف  �ل�ضيا�ضيني  �ل�ضجناء  معاناة  ع��ن 
�ل�ضعبة �لتي مراّ بها �لعر�ق خالل حقبة �حلكم 
عدة  م�ضرحيات  يف  طالب  �ضارك  �لدكتاتوري، 
عملني  �أخرج  كما  دم�ضق،  م�ضارح  على  عر�ضت 

م�ضرحيني. 
يف  ياأمل  ك��ان  �إذ  موؤجلة،  �أح��الم  طالب  ملناف 
�ضخ�ضية،  مئة  فيه  ي�ضارك  م�ضرحي  ع��ر���ص 
مدى  على  �لعر�قيني  معاناة  عن  فيه  ث  يتحداّ
دور  جت�ضيد  وكذلك  �ملا�ضية،  �لأرب��ع��ة  �لعقود 
�ل�ضخ�ضية �لدينية �ل�ضهرية رفعت �لطهطاوي. 

�إىل  �أح��د  ينظر  ل  ب��اأن  �لفنانني  من  ياأمل  ك��ان 
ا بقلبه وعليهم �أن يغ�ضلو� ما يف  �لآخر بعينه و�إمناّ
�لر�ضالة  هذه  �إىل  �جلميع  ينتمي  لكي  دو�خلهم 
�لفنية بكل حو��ضه وليثبتو� وير�ضخو� �لفن على 

قاعدة علمية ثقافية.
عاما   80 عمر  ع��ن  طالب  مناف  �لفنان  رح��ل 
ب�ضبب �إ�ضابته بفايرو�ص كورونا. رحل وما ز�ل يف 
�لرغم  �ملوؤجلة، على  �لأحالم  �لكثري من  جعبته 

من و�ضوله للعقد �لثامن من �لعمر.

مناف طالب
تلحقه الكورونا بقافلة الراحلني

من دون �صجيج، رحل وهو ي�صارع املر�س يف زمن ال عزاء فيه 
وال جنازة، بني جدران غرفته يف م�صت�صفى النعمان الذي �صرق 
قبل اأيام اأحد جنوم الريا�صة؛ العبنا الكبري اأحمد را�صي، 
واليوم �صرق منا جنما اآخر يف عامل الفن، ت�صخ�س عينا ذلك 
النجم اإىل تاريخ فني كتبت حروفه بالتوا�صع وحب املهنة، 
رحل وهو ي�صارع املر�س ومع كل �صهيق وزفري ترنو اأمام عينه 
اأعماله الفنية منذ 40 عاما، رحل وترك خلفه حمبيه الذين 
ر�صخ يف ذاكرتهم الفنان واالإن�صان مناف طالب، ي�صفه الفنانون 
باأّنه اال�صتاذ واملحّب الطيب وامل�صامح واالأخ الكبري، ويف رقدته 
االأخرية قالوا له من قرير العني وا�صتقبلنا نحن القادمون 
بابت�صامتك املعهودة.

حم�ضن ابراهيم



دخ����ول �ل��ف��ن��ان يف �مل��ج��ال �لإع���الم���ي هل 
موهبته  �ضيخدم  �أم  �لفنية  هويته  �ضيفقده 
�إعالميا؟ وهل �ضظف �لعي�ص رمبا كان �لد�فع 
لزج بع�ص �لفنانات يف �لإعالم يف ظل �أزمة 
نتيجة  �لعر�قية  �ل��در�م��ي��ة  �لأع��م��ال  �إن��ت��اج 

�ضعف �لتمويل �ملايل.  
�أ�ضئلتها  حملت  �لعر�قية(  �ل�ضبكة  )جملة 
�لعر�قيات  �لفنانات  بع�ص  �آر�ء  و��ضتطلعت 
للوقوف على وجهات نظرهن بهذ� �ل�ضاأن..   

اأدوات القبول
كامل:  هند  �لكبرية  �لفنانة  قالت  ذلك  عن 
يف  ز�ل��ت  م��ا  �لتي  �ل�ضابة  �ملمثلة  م��ع  ل�ضت 
بد�ية طريقها �أن تدخل جمال �لإعالم، لكن 
كل  ولديها  مثال  �ضني  من  �ملمثلة  كانت  �ذ� 

م برناجما  �لإمكانات و�خلربة وتريد �أن تقداّ
�ضري  فال  �ضخ�ضيتها  على  مبنيا  تلفزيونيا 
بذلك، كما ح�ضل مع �لفنانة �لعربية �لكبرية 
)�إ�ضعاد يون�ص( عندما دخلت جمال �لإعالم 
ممتلئة  ممثلة  لأناّها  وب��ج��د�رة،  فيه  جنحت 
�أن  �أن تخو�ص جتربة كهذه، لكن  وميكن لها 
نف�ضها يف جمال  تبني  ز�لت  ما  تكون ممثلة 
�لفن وترغب بالدخول يف جمال �لإعالم فال 
�أن�ضح بذلك، تبقى موهبة معطاءة يف �لفن 

�أف�ضل من �خلو�ص يف جتربة غري جمدية.
تعمل  �أن  ممكن  فنانة  كل  لي�ص  �أن  مو�ضحة 
و�إن كان لديها من �خلربة  �لإعالم حتى  يف 
ومقبولية  و�أدو�ت  مميز�ت  هناك  �لكثري، 
�إىل  لالنتقال  �لفنانة  بتلك  تتوفر  �أن  يجب 

ف�ضاء �لعمل �لإعالمي بح�ضب قولها.   

اخلوف من ال�صياع 
�لفرد  تخ�ض�ص  �أن  ترى  بتول عزيز  �لفنانة 
يف  كبري  ب�ضكل  ي��ب��دع  يجعله  م��ا  جم��ال  يف 
�لآخرين  عن  �ملمثل  ميياّز  وما  عمله،  جمال 
�لأع��م��ال،  خمتلف  يف  �لفنية  �أدو�ره  ت��ن��وع 
يجعلها  �لإعالمي  �ملعرتك  يف  �لفنانة  دخول 
�لرب�مج  و�ح��دً� من حيث تقدمي  تتخذ خطًا 
ا لن يتقبلها �مل�ضاهد فيما  �لتلفزيونية، فرمباّ
لو ظهرت تلك �لفنانة )�لإعالمية( يف عمل 
ل  ه��ذ�  �أناّ  عزيز  وبياّنت  تلفزيوين،  در�م��ي 
قدمن  �لفنانات  من  كثريً�  هناك  �أن  مينع 
بر�مج تلفزيونية بطريقة �أ�ضبه بالتمثيل، لذ� 

ا �أن يكون هناك  جنحن يف هذ� �مل�ضمار، �أماّ
�ملجال  �إىل  �لفنانات  قبل  بالأغلب من  ه  توجاّ
حتت  �لأخ��رية  �لفرتة  يف  �ضيما  ل  �لإعالمي 
�لدر�ما  عجلة  وتوقف  �لعي�ص  �ضظف  ذريعة 
�أن توقف  �أر�ه غري منا�ضب، على �لرغم من 
�لفنان  ب�ضكل مبا�ضر يف معي�ضة  �أثاّر  �لدر�ما 
�لفنان  وتو��ضله مع جمهوره، لذ� نرى جلوء 
�لإع��الم،  يف  و�خلو�ص  �لرب�مج  تقدمي  �إىل 
موؤقتة،  لفرتة  لرمبا  �لفني  �ضه  تخ�ضاّ تاركا 
لي�ص  عندها،  نقف  �أن  يجب  نقطة  وهناك 
عامل  وجل��ت  م��ن  وح��ده��ا  �لعر�قية  �لفنانة 
يف  �لعربيات  �لفنانات  �ضبقتها  بل  �لإع��الم 
تقدمي �لرب�مج، على �لرغم من �أناّهن لديهن 
�نقطاع،  دون  �لفني  عملهن  يف  ��ضتمر�رية 
جمال  تركن  فنانات  هناك  باملقابل  و�أي�ضا 
�لإعالمي،  �لعمل  �إىل  و�جتهن  نهائيا  �لفن 
ي �أبقى موؤمنة باأناّ على �لفنانة �أن حتافظ  لكناّ
م كل �إمكاناتها  على جمالها �لفني وتبدع وتقداّ
�ضها حتى  وطاقتها �ضمن �إطار عملها وتخ�ضاّ
بني  �ضائعة  وت�ضبح  �لفنية  هويتها  تفقد  ل 

�لفن و�لإعالم  كما تقول عزيز.    

ظاهرة جديدة 
قائلة:  ر�أي��ه��ا  عن  ت  ع��رباّ جنم  �آلء  �لفنانة 

دخول  ظاهرة  �أناّ  على  ننبه  �أن  علينا  بد�ية 
تعداّ  �لعالمي  �ملجال  �إىل  �لفنان  �أو  �لفنانة 
ب��د�أت و�زده��رت  ��ه��ا  �إناّ �أي  ظاهرة ج��دي��دة، 
ه��ذه  م��ث��ل  ت��ك��ن  مل  �إذ   ،٢00٣ ع����ام  ب��ع��د 
�لظاهرة معروفة �ضابقا، وح�ضل هذ� نتيجة 
�لإعالمية  �ل�ضاحة  �أناّ  منها  كثرية  لأ�ضباب 
تزدحم  ك��ان��ت   ،٢00٣ قبل  و�أع��ن��ي  �ضابقا 
يف  و�ملتمكنات  �ملهنيات  �لرب�مج  مبقدمات 

جنمات  �إىل  حتولن  �إناّهن  بل  �أدو�ره��ن  �أد�ء 
معروفات حتى �ليوم، لناأخذ على �ضبيل �ملثال 
�مل ح�ضني، ملى  مثل،  �أ�ضماء  ولي�ص �حل�ضر 
�ضعيد، خريية حبيب، خمائل حم�ضن، �عتقال 
�لطائي، مديحة معارج، �ضهاد ح�ضن، حنان 
ور�جحة خ�ضري،  �للطيف، عهود مكي،  عبد 
هذه �لأ�ضماء ناف�ضن يف جنوميتهن �لفنانات 
كن  كونهن  �حل�ضور،  حيث  من  �لعر�قيات 
من  �أك���رث  �لتلفزيون  �ضا�ضة  على  يظهرن 
�لإعالمية  تفكر  مل  حينها  �ملمثالت،  ظهور 
�لإع��الم  من  �خت�ضا�ضها  �أو  مهنتها  بتغيري 
�إىل �لتمثيل، وحدث ذ�ت �لأمر مع �ملمثالت 
مبوهبتهن  وي��ع��ت��زناّ  مهنيات  ك��ن  �ل��ل��و�ت��ي 
ومبدعات،  معروفات  كممثالت  وبتو�ضيفهن 
منهن  �أي  تفكر  مل  �إذ  هنا،  كثرية  و�لأ�ضماء 
بالتحول من �لتمثيل �إىل �لإعالم، �أما �ل�ضبب 
و�لإعالميات  �لإع��الم  مفهوم  �أناّ  فهو  �لآخر 
�لع�ضر�ت  وج��ود  مع  تغرياّ  �لعربي  �لعامل  يف 
من �لف�ضائيات �لتي �ضارت تركز على جمال 
على  �لتاأكيد  م��ن  �أك���رث  �ل��رب�م��ج  مقدمات 
بر�أيي  �لثالث  و�ل�ضبب  كاإعالمية،  مهنيتها 
هو �نح�ضار - كمًا ونوعًا - مقدمات �لرب�مج 
�لناجحات يف �لعر�ق مما دعا �مل�ضوؤولني يف 
�لف�ضائيات للبحث عن جنمات جاهز�ت يف 
هذه  ومينحن  �لرب�مج  ليقدمن  �لفن،  عامل 
و�ضداّ  �ل�ضهرة  من  �ملزيد  تلك  �أو  �لف�ضائية 

�مل�ضاهدين �ليها.

املهم اإتقان العمل
�لفنانة �ضولف جليل قالت: عمل �لفنانة يف 
هويتها  يفقدها  ل��ن  �ل��رب�م��ج  تقدمي  جم��ال 
يكون مقدم  �أن  �لفنان ممكن  �إناّ  �إذ  �لفنية، 
�لكامري�  مع  �لتعامل  يح�ضن  ��ه  لأناّ ب��ر�م��ج، 
ميكن  ل  لكن  حديثه،  لباقة  على  ويحافظ 
لالإعالمي �أن ي�ضبح ممثاًل �إل ما ندر، لكن 
يف  عملهم  يتقنو�  مل  �لفنانني  بع�ص  هناك 
تقدمي �لرب�مج ب�ضبب عدم حبهم لالإعالم، 
�ل���ربوز  ع��ل��ى  تقت�ضر  جتربتهم  ك��ان��ت  �إذ 

�إعالميا ل �أكرث. 

ارتداء الفنانة ثوب "الإعالمية" 
ما بني الرف�س والقبول 

ظاهرة جديدة لها مرّبراتها

يف ال�صنوات االأخرية بداأت 
ظاهرة دخول اأغلب الفنانات 
العراقيات يف جمال االإعالم 

تطفو على اأ�صطح املن�صات 
االإعالمية، فما اإن تفتح التلفاز 

مل�صاهدة بع�س الربامج حتى 
تتفاجاأ بعدد من )املمثالت( 

ميالأن �صا�صات الف�صائيات 
بتقدمي الربامج التلفزيونية 
كما لو اأّننا اأ�صبحنا ال منتلك 

اإعالميات يقمن بواجبهن 
االإعالمي!! ماذا لو انقلبت 
املعادلة واأ�صبح االإعالمي 
ممثاًل؟ هل �صيثري حفيظة 

الفنانني وينعت بالدخيل على 
الفن مثاًل؟!

اأحمد �ضمي�ضم 
ت�ضوير: مركز �ضيف العبيدي وعلي 

اإ�ضماعيل 
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ب��ع��د �إع���الن���ه���ا مع 
بقية من �ضارك من 

�لرجال .
امل�س بيل 

وحم�صن اأبو طبيخ
ويف ناحية غما�ص كانت لنا وقفة مع ثائر �آخر من رجال �لثورة و�أبطالها 
وهو �ل�ضيد جعفر �ل�ضيد ح�ضن �أبو طبيخ وعمره حني �لتقيته كان قد 
جتاوز �ل�ضاد�ضة و�لثمانني عاما وهو �ضقيق �لزعيم �لوطني �ملعروف 
�ل�ضيد حم�ضن �أبو طبيخ لي�ضتعر�ص لنا جانبا �آخر من �أحد�ث �لثورة 
�لديني �لأعلى  ووقائعها بقوله: بعد �ضدور فتوى �جلهاد من �ملرجع 
�آية �هلل �لعظمى �ل�ضيد �ل�ضري�زي ومر�جع �لدين �لآخرين و�جتماع 
�لزعماء و�ضيوخ �لع�ضائر و�ل�ضيد حم�ضن معهم وهم كل من �ضعالن 
بتدوين  �أقوم  �أنا  �لعو�د وكنت  �أبو �جلون وغثيث �حلر�ضان ومرزوك 
وكتابة �لأو�مر و�لتوجيهات �لتي ت�ضدر عنهم �إىل �ملجاهدين وقادة 
�لنكليز  بوجه  وحزم  بقوة  للوقوف  �ملناطق  بقية  �لآخرين يف  �لثورة 
هم ولعلاّ �عتقال �ل�ضيخ �لبطل �ضعالن �أبو �جلون  و�إعالن �لثورة �ضداّ
ة قد  وتخلي�ضه من �ل�ضجن من قبل �أبناء عمومته بعملية بطولية فذاّ
�لأحد�ث  بني  ومن  �لأوىل..  �ضر�رتها  و�نطالق  �لثورة  باإعالن  ل  عجاّ
�لتي رو�ها يل �ل�ضيد جعفر هي زيارة �ل�ضكرترية �ل�ضرقية للمندوب 
�ل�ضامي �لربيطاين �مل�ص جريدترود بيل �إىل �ل�ضيد حم�ضن يف غما�ص، 
ل�ضتمالته  منها  حماولة  يف  �ملعروفني  و�لقادة  �لزعماء  �أح��د  كونه 
وكما  �لعر�ق،  �ل�ضتعمارية جتاه  و�ضيا�ضتهم  �لإنكليز  ل�ضالح  وك�ضبه 
يقول �ل�ضيد جعفر �إناّ هذه �للعبة �لقذرة مل تنطلرِ على �ل�ضيد حم�ضن 
�أن  �أردمت  و�ذ�  �ل�ضتقالل  بغري  نقبل  ل  �إناّنا  �لنا�ص:  و�أمام  لها  فقال 

تك�ضبونا فاك�ضبو� �ل�ضعب �أول..
 الباخرة فاير فالي يف �صط الكوفة

جبهات  معظم  يف  �ملعارك  وقع  و��ضتد�د  �لأح��د�ث  ت�ضارع  خ�ضم  يف 

فيها من  �لثو�ر  ن  �لتي متكاّ �لر�رجنية  بينها معركة  �لتي من  �لقتال 
�ل�ضتيالء على �أحد �ملد�فع �لتي ت�ضتخدم يف ق�ضف �لثو�ر ومناطقهم 
يقول  كما  ��ضتخد�مه  ليتم  �إ�ضالحه  بعد  �لكوفة  �إىل  معهم  وجلبه 
�حلاج حممد حمزة �لزكرتي �لذي كان �لأكرب عمر� من بني �لذين 
حمطات  م�ضتعر�ضا  عاما،  وع�ضرين  مئة  عمره  بلغ  �إذ  �لتقيتهم، 
بطولية �أخرى من �ملعارك �لتي �ضارك فيها و�لتي من بينها كما يقول؛ 
معارك �لفاو عام 1911 و�ل�ضعيبة خالل �حلرب �لعاملية �لأوىل عام 
1914 ويف �لثورة �لعر�قية �لكربى عام 19٢0 �إ�ضافة �إىل  م�ضاركتي 
يف مهاجمة �لباخرة فاير فالي  �لتي كادت توؤدي بي �إىل �لإعد�م بعد 
�إلقاء �لقب�ص علياّ من قبل �ل�ضلطات �لربيطانية، لول تدخل �لوجيه 
باأناّني جمنون،  �أنقذين بادعائه  �أمني كرما�ضة �لذي  �ملعروف �حلاج 

فن�ضحني مبغادرة �لكوفة و�لعودة ثانية �ليها بعد هدوء �ملوقف.
�صاعر الثورة ومهوالها

�ل�ضادة  عبد  �مل��ع��روف  �ل�ضاعر  مع  موعد  على  ا  كناّ �آخ��ر  مكان  يف 
�لك�ضاد �لذيكان مهو�ل �لثورة و�ضاعرها، �إذ �إناّ �لأهازيج �حلما�ضية 
و�لثو�ر  و�ملهاويل  �ل�ضعر�ء  كان  يقول:  كما  �لتي  �ل�ضعبية  و�لهو�ضات 
�لن�ضاء  �ل�ضاعر�ت من  �إىل جانب  �لقتال  بها يف �ضاحات  ي�ضدحون 
لإثارة حما�ص �ملقاتلني و�ل�ضداّ من عزميتهم وهممهم، موؤكدً� �أهمية 
�لدور �لبطويل �ملثري للمر�أة �لعر�قية و�ضجاعتها �لفائقة ومن بينهن 
م�ضتذكر� موقفا  �ملو�ضى،  وفاطمة  �لع�ضل  و�ضكينة  �لعار�ضية  ح�ضية 

بطوليا لو�حدة فقدت �بنها �أثناء �ملعركة فنادت باأعلى �ضوتها. 
مفطوم اعله �صركيها

و�لأح��د�ث  �للقاء�ت  من  �لعديد  هناك  �إناّ  �لقول  من  بداّ  ل  �أخ��ري� 
مدن  من  �لعديد  يف  �لثورة  مناطق  �ضهدتها  �لتي  �ملهمة  و�لوقائع 
�لعر�ق كبغد�د ودياىل وتلعفر و�لأنبار و�حللة وغريها مل ياأترِ ذكرها 
�ضة لهذ� �ملو�ضوع، فتحية �إكبار و�إجالل  جميعا بحكم �مل�ضاحة �ملخ�ضاّ

دة عاما بعد عام. لهذه �لثورة وثو�رها يف ذكر�ها �خلالدة و�ملتجداّ

لها �ملتحف �لوثائقي لثورة �لع�ضرين يف  ر�فقت يومها �لهيئة �لتي �ضكاّ
�لباحث و�ملوؤرخ �ل�ضتاذ  �لذي كان يديره يومذ�ك  �لأ�ضرف  �لنجف 
كامل �ضلمان �جلبوري، للقيام بجولة وم�ضح ميد�ين لبع�ص مناطق 
رجالها  من  �حلياة  قيد  على  ي��ز�ل  ما  ك��ان  مبن  و�للتقاء  �ل��ث��ورة 
و�مل�ضاركني بها..�إذ كان �لد�فع من جهتي حماولة تقدمي ملف خا�ص 
هذه  لتتاأكد  ورجالها،  �أبطالها  باأ�ضو�ت  �أحد�ثها  وجمريات  عنها 

�لأحد�ث ب�ضهادة حية من �مل�ضاركني فيها.
الرميثة وال�صرارة االأوىل النطالق الثورة 

 19٢0 ع��ام  حزير�ن  من  �لثالثني  ي��وم  من  �أح��د  بخلد  ي��در  "مل 
�ليدين  �أ�ضابع  عددهم  يتجاوز  ل  �لرجال  من  با�ضلة  جمموعة  باأناّ 
�ل�ضلطة  مقر  مبهاجمة  يقومون  �ملتو��ضعة  �أ�ضلحتهم  يحملون  وهم 
�لنكليزية �حلاكمة يف تلك �لبلدة �ل�ضغرية جنوبي �لديو�نية وتدعى 
من  �جلون  �أبو  �ضعالن  �لثائر  وكبريهم  زعيمهم  ليخلاّ�ضو�  �لرميثة 
و�لأ�ضلحة  باملعد�ت  مليئة  ح�ضينة  ع�ضكرية  وتر�ضانة  قلعة  و�ضط 
�لأوىل  �ل�ضر�رة  مبثابة  �للحظة  تلك  �ضتكون  �ملتطورة،  �لقتالية 

لنطالق و�إعالن �لثورة �لعر�قية �لكربى ثورة 
لي�ضمل  ولظاها  �أو�ره��ا  �متد  �لتي  �لع�ضرين 

مدن وقرى �لعر�ق كافة . 
ثورتا النجف والع�صرين وحكم 

االإعدام 
من  يومذ�ك  �لتقيتهم  �لذين  �ملتحدثني  �أول 
مطرود  �ل�ضيد  ك��ان  �ل��ث��ورة  يف  �مل�����ض��ارك��ني 
حلظتها  ع��م��ره  ك���ان  �ل���ذي  �لكعبي  ج��ا���ض��م 

عن  وكثرية  مثرية  بتفا�ضيل  ثني  حداّ �إذ  عاما،  �لت�ضعني  جت��اوز  قد 
��ضرت�كة �أول يف ثورة �لنجف عام 1918 ومن ثم يف ثورة �لع�ضرين، 
رت  ا كيف ح�ضل ذلك فياأتي �جلو�ب على ل�ضانه بقوله: بعد �أن تكراّ �أماّ
�ملدعو  �لنكليزي  قبل �حلاكم  �مل�ضينة من  و�لت�ضرفات  �لعتد�ء�ت 
"وليم مار�ضال" وجنوده �ضد �أهايل �لنجف وبو�ضح �لنهار متحدين 
بذلك �لتقاليد و�لأعر�ف �لدينية و�لجتماعية �لأ�ضيلة لهذه �ملدينة 
من  �لنجف  وق��ادة  زعماء  مع  و�لجتماع  �لت�ضاور  وبعد  �ملقد�ضة، 
ي�ضمى  �لذي  �ل�ضر�ي  �لقر�ر مبهاجمة مقر �حلاكم يف  رجالها جاء 
�ليوم ))خان عطية(( وقتله مع جنوده �ملوجودين هناك وكان ذلك 

عام 1918.
هاجم  من  بع�ص  �أ�ضماء  �لذكريات  �ضريط  عرب  �لكعبي  وي�ضتعيد 
�ل�ضر�ي من �لرجال �ل�ضجعان، قائال: لقد كان عدد �ملهاجمني ثالثة 
ع�ضر رجال من بينهم �حلاج جنم �لبقال و�ضمر�ن �لعامري و�ضادق 
�ل�ضلطات  قيام  بعدها  ليتماّ  و�آخ��ري��ن..  غنيم  �أب��و  وحم�ضن  �لدي��ب 
من  �أك��رث  د�م  �لنجف  على  وظ��امل  جائر  ح�ضار  بفر�ص  �لنكليزية 
�أربعني يوما ومتاّ �إعد�م هوؤلء �لأبطال جميعا 
مت  ��ه  �أنَّ �ل  بحقي،  �لإع���د�م  حكم  �ضدر  كما 
بعد  �لأخ���رية  �للحظات  يف  �ضر�حي  �إط��الق 
�آن��ذ�ك  �لدينية  �ملر�جع  �أح��د  يل  ط  تو�ضاّ �أن 
�أكد  �لذي  �ليزدي،  كاظم  حممد  �ل�ضيد  وهو 
لل�ضلطات �لنكليزية �حلاكمة بعدم م�ضاركتي 
بالهجوم على �ل�ضر�ي، ثم لت�ضرف بامل�ضاركة 
�خلالدة  �لع�ضرين  ث��ورة  باأحد�ث  بعد  ما  يف 

دًا عن الثورة  مل يكن اأمامي واأنا اأحاول الكتابة جمدَّ
العراقية الكربى عام 1920 اال اأن ا�صتعيد يف ذاكرتي 

جوانب من ملحات ووقائع واأحداث هذه االنتفا�صة 
ال�صعبية اجلريئة والثورة اخلالدة لعدد من رجالها 

واأبطالها ال�صجعان الذين كان يل �صرف االلتقاء بهم 
قبل اأكرث من اأربعني عاما، باال�صتعانة مبا احتفظ به من 

اأ�صرطة �صوتية وّثقت بها اأ�صواتهم
علي نا�ضر الكناين

بني ذاكرة التاريخ 
و�ضهادة الأبطال

مبنا�ضبة مرور مئة عام على اندلعها

ثورة الع�ضرين
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كان ال�صعراء واملهاويل 
والثوار ي�صدحون بها يف 

�صاحات القتال اإىل جانب 
ال�صاعرات من الن�صاء 
الإثارة حما�س املقاتلني



خ����������ي����������ال

مقداد عبد الر�ضا

ن�ضمع د�ئمًا عن �لإنتاج �مل�ضتقل و�ملحلي يف �لبالد ل �ضيما على م�ضتوى �لفنون �لب�ضرية، ومنها �ل�ضينما �أنه �إنتاج خائف 
نا لو �أجرينا ��ضتفتاًء ب�ضاأن هذ� �لأمر لوجدنا �لبع�ص ممن  �أو جبان، �أنا �أرى �لعك�ص يف ذلك ل �ضيما يف �لبد�يات، �إذ �إنَّ

��ضتهو�هم )غر�م �ل�ضينما( قد باع ما ميلك من عقار �أو رهن )ذهبات( زوجته من �أجل �أن ينتج فيلما �ضينمائيا، �أولئك 
�لبو��ضل نرفع لهم �لقبعات، لكن �ملوؤ�ضف يف �لأمر �أن هوؤلء �لأ�ضخا�ص تعر�ضو� �إىل خ�ضائر كبرية وتركو� �جلمل مبا حمل 

لأ�ضباب كثرية؛ �أولها عدم ��ضتقر�ر �لبالد على �لطالق ون�ضاط �ضركات �ل�ضتري�د و�لنظرة �لتي كان ينظر بها �ملجتمع �إىل 
�مل�ضحية. �لأ�ضو�ت  تلك  وخفوت  �لطريق  غلق  يف  �أ�ضهم  ذلك  كل  �لفن"،  "جريرة 

بالن�ضبة  �ل�ضينمائي  �لعر�ص  دور  كانت 
حدين،  ذ�  ���ض��الح��ًا  �ل��وق��ت  ذل��ك  لتجار 
للم�ضاهدين  و�ملتعة  �لثقافة  بث  �أولهما 
�إذ كانت جت��ارة  �مل���ادي،  �ل��رب��ح  و�ل��ث��اين 
�لعي�ص  و�ضائل  و�ضيلة من  �آن��ذ�ك  �لأف��الم 
من  كثري  �فتتح  ذل��ك  �إث��ر  وعلى  �لرغيد، 
�ل�ضحية  لل�ضروط  �مل�ضتوفية  �لعر�ص  دور 
�ضينما  �فتتاح  متاّ  فلقد  �لر�حة،  وو�ضائل 
�فتتاح  و�أعقبها  �مليد�ن  حملة  يف  �لعر�ق 
�أول  ظهرت  ثم   19٣0 عام  روي��ال  �ضينما 
��ضم  حتت  �لكرخ  بجانب  �ضيفية  �ضينما 
�لعر�ص،  دور  فتح  و��ضتمر  �ل�ضفا،  ليايل 
منذ  �ضت  تاأ�ضَّ �لوطني  �ضينما  منها،  نذكر 
 ،19٣9 ع��ام  �فتتاحها  و�أع��ي��د  بعيد  عهد 
�ل��ب��غ��د�دي��ة  �ل�ضينما  ���ض��رك��ة  �����ض��ت��ه��ا  �أ���ضَّ
�أل��ف   )1٣٥( ق��دره  بر�أ�ضمال  �مل��ح��دودة 
دينار عر�قي وتقع يف �ضارع �لر�ضيد حملة 
�ضت  �ضيد �ضلطان علي، و�ضينما �لزور�ء تاأ�ضَّ
عام 19٣٦ وتعود �إىل �ليا�ص دنو�ص و�ضليم 
حملة  �لر�ضيد  ���ض��ارع  يف  وت��ق��ع  �ضويحط 
عام  �ضتها  �أ�ضَّ غ���ازي  و�ضينما  �مل��رب��ع��ة، 
يف  وتقع  غازي  �مللك  �ضينما  �ضركة   19٣4
�مللك  ���ض��ارع  ب��د�ي��ة  عند  �ل�ضرقي  �ل��ب��اب 
�ضها عام 19٣7  غازي، و�ضينما �لر�ضيد �أ�ضَّ
و�ضود�ين  �نطو�ن م�ضتييح  �لوجيه �ضجان 
�ل��ر���ض��ي��د مقابل  ���ض��ارع  وت��ق��ع يف  �خ����و�ن 
�ضينما  ب��ج��و�ر  علي  �ضلطان  �ضيد  جامع 
عام  �ضت  تاأ�ضَّ �حلمر�ء  و�ضينما  �لوطني، 
��ضماعيل  �ل�ضيد  �لوجيه  وموؤ�ض�ضها   19٣٥
�ضريف وتقع يف �ضارع �لر�ضيد قرب جامع 

�ضت  تاأ�ضَّ �لتي  �لفردو�ص  و�ضينما  مرجان، 
ع��ام 1947 وت��ق��ع يف ���ض��ارع �مل��ل��ك غ��ازي 
�لر�ضرملي  و�ضينما  �ضعيد،  بني  حملة 
موؤ�ض�ضها  1947؛  عام  �ضت  تاأ�ضَّ )بغد�د( 
قدري �لر�ضرملي وتقع يف �ضارع �حل�ضني 
�ضتوية  �ضينما  �أول  وه��ي  �ل��ك��رخ  بجانب 

د�ر  و�ضينما  �ل��ك��رخ،  جانب  يف  �ضت  تاأ�ضَّ
�ضت عام 1944 وتعود ملكيتها  �ل�ضالم تاأ�ضَّ
�إىل �ل�ضيد عبد �لرز�ق �ل�ضيخلي و�ضركائه 
قهوة  حملة  غ��ازي  �مللك  �ضارع  عند  وتقع 
 194٣ عام  �ضت  تاأ�ضَّ ديانا  و�ضينما  �ضكر، 
جاء  �ل��ذي  هاجا  �خل�ضريي  وموؤ�ض�ضها 

من بعده �ل�ضيد �ضائب �جل�ضاين وتقع يف 
و�ضينما  �ل�ضنك،  غازي حملة  �مللك  �ضارع 
وموؤ�ض�ضها   1948 ع��ام  �ضت  تاأ�ضَّ �لنجوم 
�لوجيه �ل�ضيد �ضليم �لطرقجي وتقع عند 
و�ضينما  �ل�ضنك،  غازي حملة  �مللك  �ضارع 
وموؤ�ض�ضها   1947 ع��ام  �ضت  تاأ�ضَّ �لن�ضر 
�ضارع  يف  وتقع  �ضريف  ��ضماعيل  �لوجيه 
�ل�ضعدون حملة �لبتاوين، وهناك عدة دور 
د �آخر مثل  للعر�ص �نقر�ص ق�ضم منها و�ُضيِّ
�ضينما �لر�فدين �ل�ضتوية �ملحرتقة و�ضينما 
�لتي  �لندل�ص  و�ضينما  �ملتعطلة  مرتوبول 
هناك  ث��م  �ل�ضبلي،  ط��ه  �لوجيه  �ضيَّدها 
عام  يف  �ُضيِّدت  �لتي  م��رتو  �ضينما  �أي�ضا 
جانب  يف  �لو�قعة  ريجنت  و�ضينما   1947
�لكرخ، وهناك دور �أخرى للعر�ص �ضيفية 
و�ل��رب��ي��ع  �ل�����ض��ت��اء  م��و����ض��م  ت��ت��وق��ف طيلة 
و�خلريف، نذكر منها �ضينما �مللك في�ضل 
بجانب  تقعان  �للتني  ه��ول��ي��وود  و�ضينما 
�لكرخ، و�ضينما �لر�ضيد �لتي تقع يف �ضارع 
�لر�ضيد و�ضينما تاج مقابل �ضينما غازي، 
و�ضينما د�ر �ل�ضالم يف �ضارع �مللك غازي.

م����اذ� ���ض��ي��ح��دث ل��و �أن رج��ل��ني ي��رك��ب��ان 
ها  يجراّ �ضينمائية  �إع��الن��ات  حتمل  عربة 
�لر�ضيد، �لرجالن  ح�ضان تدور يف �ضارع 
لالأفالم  �لأغ���اين  �أو  بال�ضر�خ  ج��ان  ي��رواّ
�ل�ضينما؟  دور  �إح���دى  �ضتعر�ضها  �ل��ت��ي 
لو  لكن  �ملا�ضي،  يف  يحدث  ك��ان  ما  ه��ذ� 
حدث �لآن فاإناّه �ضيبدو غريبا متاما، وبني 
�للذ�ن  �لرجالن  �ضيجد  مو�فق ومعار�ص، 
�أ�ضبحا من  �أناّهما  للرتويج  �لعربة  يركبان 

�ملا�ضي، لأنَّ �لنا�ص �لآن مل تعد تتغنى باأي 
�ضيء  هناك  ولي�ص  �لط���الق،  على  �ضيء 
عبا�ص  كان  �لزمان،  ل  تبداّ فلقد  يثريها، 
يف  لإعالناته  مروجًا  مير  حينما  ح��الوي 
�لتي كانت تقع قرب تكية  �ضينما �ضنرت�ل 
�لبدوي، جتد �لنا�ص يتحلاّقون حوله بل �إن 
بع�ضهم ينتظره ب�ضرب ليعرف ما �جلديد 
بع�ص  �أن  حتى  �ل�ضينمائي،  �لعر�ص  يف 
�لنا�ص ي�ضاعدونه على قوت يومه من �أجل 
�أو  ي��ن��ادي  ك��ان  ح��الوي  عبا�ص  �ل�ضينما، 
تبديل،  )�لليلة عدنه  يتغناّى  ا  ورمباّ ي�ضرخ 
�أربع مناظر، �ضتة �دي بولو، �ثنني طرز�ن، 
�ثنني جاكي كوكان( تلك هي �لأفالم �لتي 
�لإع��الن  ر  تطوَّ ثم  �آن���ذ�ك،  تعر�ص  كانت 
بع�ص �ل�ضيء لظهور �ل�ضحف، فمثال كنت 
تقر�أ )�إعالن، �ل�ضينما �لعر�قي يف �مليد�ن، 
�لمري نيل�ضن، حادثة تاريخية عظيمة من 
�مليد�ن،  قريبا يف حملة  يفتتح  ف�ضول،   8
�أحدث طر�ز  �أن�ضئت على  �ضينما جديدة، 
ت��ع��ر���ص ف��ي��ه��ا �ل�����ض��ر�ئ��ط �ل��ف��اخ��رة من 
�لدرجة �لوىل، و�ضُيعر�ص يف يوم �لفتتاح 
�ضريط ميثل و�قعة بحرية تاريخية عظيمة 
بتدمري  نل�ضن  �لدم����ري�ل  فيها  ��ضتهر 
بونابارت  نابليون  )�لنرب�طور(  �أ�ضطول 
وق�ضى بذلك على �آمال هذ� )�لنرب�طور( 
�لعظيم، �إنَّ هذ� �ل�ضريط كلاّف �ضنعه 7٥ 
هذه  �أن  علمنا  وق��د  �نكليزية،  ل��رية  �ل��ف 
وقائع  و���ض��رح  ترجمة  يف  �ضعت  �ل�ضينما 
��ه م�ضعى  �إناّ ه��ذه �ل��رو�ي��ات، و�حل��قاّ نقول 
جميل ي�ضكر عليه �لقائمون غاية �ل�ضكر( 

تاريخه  يعود  �ل��ذي  �لإع���الن  ه��ذ�  من   ..
�إن�ضاء  ت��اري��خ  �أناّ  نعرف   1918 ع��ام  �إىل 
�لعقد  من  يبد�أ  �ل��ع��ر�ق  يف  �ل�ضينما  دور 
لذلك  وت��اأك��ي��دً�  �مل��ا���ض��ي،  للقرن  �ل��ث��اين 
كتابه  يف  ب��غ��د�دي  عبا�ص  �ل�ضتاذ  يذكر 
ياأتي:  ما  �لع�ضرينات  يف  بغد�د  �ملو�ضوم 
�لعر�قي  �ل�ضينما  فكانت  �ل�ضينمات  )�أما 
باب  يف  �ضينما  وروي��ال  �مليد�ن،  حملة  يف 
�لعمار،  حملة  يف  �ضينما  و�ضنرت�ل  �لغ��ا، 
ثم �ضينما �وملبيا يف حملة �ملربعة و�ل�ضينما 
�لوطني �لتي تعداّ هي �لأ�ضخم و�لأروع من 
ناحية �لت�ضميم و�لثاث لكن �ضينما رويال 
يحيى  �ل�ضيد  �آل  �إىل  ع��ائ��دة  كانت  �لتي 
هي  بغد�د  يف  و�ملالكون  �لتجار  ويرتادها 
كانت  فيها  �ملقاعد  �لط��الق،  على  �لهم 
ذ�ت  )و�ألو�جها(  باملخمل  اة  ومغطاّ وثرية 
�لخ��رى  ه��ي  و�ضتائرها  كر��ضي  خم�ضة 
ويف  و�آخ����ر(  )ل���وج  ب��ني  تف�ضل  خمملية 
�لر�ضامني،  لأحد  لوحة  )لوج(  كل  و�جهة 
حتى لكاأناّ �ملكان يوحي باأناّه قطعة من د�ر 
�لوبر� يف باري�ص �أو لندن، وكان لها بابان، 
�لأول يقع عند �ضارع �لر�ضيد يف باب �لغا 
�ل  ب��درب��ون��ة  يتاّ�ضل  خلفي  ب��اب  و�ل��ث��اين 
ر�أيت،  ما  �أول  �ل�ضينما  هذه  وكانت  �ل��وز، 
�خل�ضار  �أم��ني  �ل�ضيد  �ملرحوم  �أخذنا  �إذ 
�لثاين  �ل�ضف  يف  تالميذ  ن��زل  ملا  ونحن 
�لبتد�ئي بعد �أن ��ضتطاع �أن يقنع �لولياء 
�ملحرمة،  �لأم��ور  من  لي�ضت  �ل�ضينما  باأن 
�لعاملية  علينا منظرً� من �حلرب  وعر�ص 

�لوىل وبع�ص �ملناظر �لهزلية.

هال �صينما

ال�ضينما  بدايات   
يف البالد

3-2

يتبع
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كتاب غري منتٍم
�ضيف"  ليلة  "كابو�ص  ك��ت��اب��ك   م��ن  ل��ن��ب��د�أ   *
�لذي يحتوي جو�نب فل�ضفية حتفل مبا نعي�ضه، 
دون غريه من  ل�ضان �حلمار  على  ملاذ� جعلتها 

�حليو�نات؟
وجلميع  لك،  �جلزيل  �ل�ضكر  ومرحبًا،  �أهاًل   -
�لعر�قية،  �ل�ضبكة  جملة  يف  �لأع��ز�ء  �لزمالء 
�ملفتي،  نرمني  �لكرمية  �لزميلة  مقدمتهم  ويف 
على  �لتحرير،  رئا�ضة  توليها  منذ  عملت  �لتي 

�أن تكون هذه �ملجلة قريبة من �ملثقفني و�لأدباء 
�ل��ق��ر�ء  وع��م��وم  و�لإع��الم��ي��ني،  و�ل�ضحفيني 
�لذين ميثلون �لأ�ضرة �لعر�قية �لو�حدة، بودي 
�إىل  ينتمي  ل  ه��ذ�  كتابي  �أن  بد�ية  ��ح  �أو���ضاّ �أن 
�ملعروفة،  �لأدب��ي��ة  �ل�ضنوف  من  معني  �ضنف 
ق��ر�ءة  �إمن���ا ه��و  ب��ح��ت،  ك��ت��اب فل�ضفي  ول ه��و 
�تخذت �ضيغة �لرو�ية للعديد من كتب �لرت�ث 
و�لأدب �لرمزي و�لرو�يات و�ملذكر�ت و�ملقالت 
�لتي  و�ل��ع��ر�ق��ي��ة  و�لعربية  �لعاملية  و�لأخ��ب��ار 
�ملثقف  �ل��ق��ارئ  يرويها  �حل��م��ار،  ع��ن  حتدثت 
�إحدى  يف  حمار  �إىل  ُم�ضخ  �ضماخ" �لذي  "�أبو 

�قتحم  �ضغري  �أبي�ص  جلح�ص  �ل�ضيف،  ليايل 
هروبًا  �لدميقر�طي،  �حلمار  فندق  يف  غرفته 
من ع�ضابة تالحقه لذبحه، وبيع حلمه للنا�ص 
�أما   .  ! �أو خروف  �أناّه حلم عجل  �لذين يظنون 
�حليو�نات،  من  غ��ريه  دون  �حلمار  �ختياري 
عن  ونيابة  نف�ضه،  ع��ن  �أ�ضالة  ناطقًا  ليكون 
قربًا  �لأك��رث  هو  �حليو�ن  هذ�  ف��الأناّ  �لإن�ضان، 
م��ن �لإن�����ض��ان �مل��ك��اف��ح، و�لأك�����رث خ��دم��ة ل��ه، 
للق�ضوة  وتعر�ضًا  و�لأكرث �ضربً�  قدميًا وحديثًا، 
بتطور  يطور خدماته  وهو  و�لإجحاف،  و�لظلم 
�لقرى  يف  �ملحر�ث  يجر  كان  �أن  منذ  �حلياة، 
و�لأرياف، �أو يحمل رعاة �لأغنام و�لأثقال على 
�ملدن  يف  �لنفط  عربة  يجراّ  �ضار  حتى  ظهره، 
�ملتح�ضرة، ويحمل �لأطفال على ظهره يف مدن 

�لألعاب.
كتبهم،  يف  �حلمار  تناولو�  ع��دي��دون  ��اب  ُك��َتاّ  *

ه���ل ي�����ض��د ذل��ك 
�لقارئ؟

ل�������������الأدب   -
جمهور  �لرمزي 
و��ضع من �لقر�ء 
خم���ت���ل���ف  يف 
�ل�����ث�����ق�����اف�����ات، 
�لكثري  وه��ن��اك 
م����ن �مل���وؤل���ف���ات 
تنتمي  �ل��ع��امل��ي��ة 
�لأدب  ه��ذ�  �إىل 

�ل��ت��ي لق��ت رو�ج����ًا ك��ب��ريً�، م��ن �أه��م��ه��ا رو�ي��ة 
�لأبعاد  �أورويل ذ�ت  "مزرعة �حليو�ن" جلورج 
�ندلع  ر�فقت  �لتي  و�ليديولوجية  �ل�ضيا�ضية 
�حل���رب �ل��ع��امل��ي��ة �ل��ث��ان��ي��ة، وم���ن �أ���ض��ه��ره��ا يف 
تر�ثنا �لعربي و�لإ�ضالمي كتاب "كليلة ودمنة" 
ر�ضالتهم  �ضيما  ل  �ل�ضفا،  �إخ���و�ن  ور���ض��ائ��ل 
�حليو�نات  "تد�عي  عنو�ن  حتت  طبعت  �لتي 
�لفل�ضفية  �لر�ضائل  عن  ف�ضاًل  �لإن�ضان"،  على 
مثل  رم��زً�،  �لطري  �تخذت من  �لتي  و�ل�ضوفية 
�لطري"  و"ر�ضالة  �ضينا،  �لطري" لبن  "ر�ضالة 
لفريد  �لطري"  و"منطق  �لغز�يل،  حامد  لأب��ي 
يف  �أي�ضًا  وهناك  �لني�ضابوري.  �لعطار  �لدين 

�لقدمية  �لأع��م��ال  م��ن  �لكثري  �لعاملي  �لأدب 
�حليو�نات  ل�ضان  على  ثت  حتداّ �لتي  و�ملعا�ضرة 
و�لطيور، ويف �لأدب �لعربي �ملعا�ضر يربز توفيق 
�لذين  �لعرب  �لأدب��اء  �أهم  �حلكيم كو�حٍد من 
�حل��م��ار يف  ع��رب  ومو�قفهم  �أف��ك��اره��م  م���ررو� 
"حماري  مثل  وم�ضرحياته،  ومذكر�ته  رو�ياته 
قال يل" و"حمار �حلكيم" و"�حلمري". �أعقبه 
�لكاتب �ل�ضاخر حممود �ل�ضعدين يف "حمار من 
حمار"،  "مذكر�ت  يف  رج��ب  و�أحمد  �ل�ضرق" 
�حل�ضن  خالد  �لفل�ضطيني  �ل�ضيا�ضي  كتب  كما 
"يوميات حمار وطني" ! كما �أن هناك ق�ض�ضًا 
مو�ضوعًا  �حلمار  من  �تخذت  عر�قية  ورو�يات 
غازي  لفي�ضل  �ل�ضاد�ص"  "�حلمار  ق�ضة  مثل 
جمهول، ورو�ية "�أحببُت حمارً�" لرغد �ل�ضهيل.

ر دكتور طه جز�ع �أفكاره ور�ضائله يف  * هل ميراّ
رو�يته بل�ضان �حلمار؟

�ل��ب��دء،  ق��ل��ت يف   -
رو�ي��ة  لي�ضت  �إن��ه��ا 
ب��امل��ع��ن��ى �حل����ريف 
كانت  و�إن  للرو�ية، 
تقنية،  على  تنطوي 
و����ض���ك���ل �����ض����ردي، 
�لتي  �حل��م��ري  وك���ل 
�لكتاب  يف  حتدثت 
تعود لُكتاّاب �آخرين، 
ما حتدث  با�ضتثناء 
�ملثقف  �حل��م��ار  ب��ه 

! �ل�ضغري  �لأبي�ص  �جلح�ص  �ضماخ" مع  "�أبو 
"كابو�ص ليلة �ضيف" فل�ضفية، لكناّك  * مقدمة 
ه��ذ�  مل���اذ�  �ل��ف��ك��اه��ة،  م��ن  �ضيئًا  فيها  جعلت 

�لغمو�ص؟
-ح��دي��ث �لإن�����ض��ان و�أف���ك���اره �ل��ت��ي ي��ع��رباّ عنها 
ل�ضان �حلمري، هو بحد ذ�ته ميثاّل فكاهة  على 
�لإن�ضان،  من  �ضخرية  ها  لكناّ مريرة،  و�ضخرية 
�أناّ  �أك��رث مم��ا ه��ي �ضخرية م��ن �حل��م��ار! غ��ري 
ويتوهمون  �حلمار  من  ي�ضخرون  ع��ادًة  �لب�ضر 
و�ل�ضوت  �ملنظر  و���ض��وء  و�ل��ب��الدة  �لغباء  فيه 
لق�ض�ص  �لكتاب عر�ضًا  نا جند يف  لكناّ �ملنكر، 
ما  وعر�قية،  وعربية  وفل�ضفات عاملية  ورو�يات 

ل�ضك�ضبري حلمه ويل كابو�ضي
هو �صحفي ي�صار اليه بالبنان، وكاتب متفّرد باأ�صلوبه 

وحا�صل على جوائز عن منجزه االأدبي واأكادمييا هو حا�صل 
على دكتوراه بالفل�صفة ويعمل اأ�صتاذًا يف ق�صم الفل�صفة – 

اآداب - جامعة بغداد. �صيفنا الذي نرحب به يف هذا العدد 
هو د.طه جزاع يف حوار مت�صّعب من كتبه اإىل الفل�صفة 

وال�صحافة واجلراأة وال�صجاعة و�صالح الكلمة والرمزي، 
نكتفي بن�صر جزء منه مبا ي�صمح م�صاحة الن�صر.

د.طه جزاع:

 حوار - جواد �ضليم
ت�ضوير: �ضيف �ضامي
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حديث االإن�صان واأفكاره التي 
يعرّب عنها على ل�صان احلمري، هو 
بحد ذاته ميّثل فكاهة و�صخرية 

مريرة، لكّنها �صخرية من 
االإن�صان، اأكرث مما هي �صخرية من 

احلمار!



يربهن على نباهته وفطنته وموهبته، فاحلمار 
�ل��ذي  �حليو�ن"  "نباهة  ك��ت��اب  يف  ج��اء  كما 
�لأدي��ب  عليه،  وع��لاّ��ق  و�ضرحه  ل��ه  م  وق���داّ ه  �أع���داّ
بليد  ل  "فهيم   : �ضر�رة  �للطيف  عبد  �للبناين 
و�أك��رث  و�أرزن  �أ�ضحى  �لبهائم  م��ن  لي�ص  ���ه  لأناّ
و�ل�ضحوة  �لرز�نة  �أن  �ملعلوم  ومن  منه،  تاأماًل 

��ه، كما ي�ضفه  و�أناّ �لنبهاء" !  من خ�ضائ�ص 
مدين �ضالح: "نف�ص وح�صاّ وحلم ودم وعظم 
و�إر�دة وقلب ومخ وخميخ  وع�ضب و�ضر�يني 
ونخاع �ضوكي ومر�رة وكبد وله مثلما يل ولك 
�أنت ولأر�ضطو ولأفالطون وجلميع �جلهابذة 
بايوف�ضلجية  و�أع�����ض��اء  �أج��ه��زة  �لأ���ض��اط��ني 
وملكات  وقوى  ع�ضبية  وجملة  عقلي  وجهاز 
�حلياة  ويحب  ر  ويت�ضواّ ويتخياّل  بها  يتذكر 
ويتخذ  �لفناء  ويقاوم  �لبقاء  على  ويحافظ 
�ل�ضرب �جلميل خطة وموقفًا حلماية مو�قعه 

�لتطورية �ل�ضعيفة " ! .
وه���ن���ا ل مي��ك��ن �حل���دي���ث ع���ن غ��م��و���ص يف 
للحمار  وم��ا  لالإن�ضان،  لالإن�ضان  فما  كتابي، 
على  ع�ضي  ول  بغام�ص،  ذلك  ولي�ص  للحمار، 

�لقارئ �لنبيه !

العنوان املبا�صر
* يرى �لكثري �أناّ عنو�ن �لكتاب ل يدل ول ميت 

ب�ضلة لفحو�ه، ملاذ� �أخرتته؟
- �أرى عك�ص ذلك متامًا، فالعنو�ن مبا�ضر، لأناّ 

وكل  �لكابو�ص،  هو  �لكتاب  يف  �لرئي�ص  �حلدث 
�لكابو�ص  ه��ذ�  ب�ضبب  ك��ان  �لكتاب  يف  ج��اء  ما 
يرى  رمب��ا  حمار،  �إىل  �لبطل  فيه  ُم�ضخ  �ل��ذي 
هوؤلء �أن �حلمار �لذي هو حمتوى �لكتاب، كان 
�أناّ   �ً �ضراّ �أخفيك  ول  �لعنو�ن،  يت�ضدر  �أن  يجب 
"جمهورية �حلمري"  �لعنو�ن �لأول للكتاب كان 
بالنظام  ذل���ك  �ق����رت�ن  �أن  وج���دت  �أيناّ  غ��ري 
يكون  فلماذ� ل  �أمر ل عد�لة فيه،  �جلمهوري، 
�أو  �حلمري"  "�ضلطنة  �أو  �حلمري"  "مملكة 
لذلك  �حلمري" ؟!  " �إمارة  �حلمري" �أو  "دولة 
�ضكل  �إىل  ي�ضري  �لذي  �لعنو�ن  هذ�  عن  عدلت 
�ل�ضيا�ضية، لي�ضبح عنو�نًا  �لأنظمة  �أ�ضكال  من 
ومن  �لتاأويل،  يحتمل  ول  ومو�ضوعيًا  حمايدً� 
و�لزمالء  �لأ�ضدقاء  �أح��د  �أناّ  �أي�ضًا  �لطريف 
�لأعز�ء، كتب يل وهو يذكر م�ضرحية �ضك�ضبري 
له:  ليلة �ضيف" فقلت  "حلم  �ل�ضهرية  �لهزلية 
�لأحالم،  لهم   . كابو�ضي  ل�ضك�ضبري حلمه، ويل 
ليلة  "حلم  قر�أ  ويتذكر من   ..  ! �لكو�بي�ص  ولنا 
�ضيف" �أناّها قائمة على �أ�ضطورة يونانية، يعمل 
فيها �لوزير على �أن يجعل زوجة ملك �جلان تقع 
يف حب فالح فقري، ثم يقوم مب�ضخ �لفالح �إىل 
�لتي جتمع  وحدها، هي  �لليلة  فلي�ص   .  ! حمار 
�لذي  �لإن�ضان  بل  �ضك�ضبري،  حلم  مع  كابو�ضي 

يتحول �إىل حمار !! .
مرة  لأول  �أعلنه  �ضرً�،  �لآن  لك  �ضاأك�ضف 
�أبو �ضماخ �ضخ�ضية حقيقية،  �أن �ضخ�ضية 
رجل كبري �ل�ضن من خريجي ق�ضم �لفل�ضفة 
قد  كان  �خلم�ضينيات،  نهاية  �أو  منت�ضف 
�أن��ه  معه  �َضَعر  كابو�ص  �إىل  ي��وم��ًا  تعر�ص 
بكتابي  �أعلمته  وعندما   ! حمار  �إىل  ُم�ضخ 
رجاين �أن ل �أعلن عن ��ضمه لأحد �ضر�حًة 
ل�ضدور  �ه��ت��م��ام��ًا  يعر  مل  ���ه  �أناّ �ل��غ��ري��ب   !
�لكتاب، حتى �أناّه مل يكن متحم�ضًا للح�ضول 
ز�ل  ما  رمب��ا  �أدري،  ل   .. منه  ن�ضخة  على 

متلب�ضًا بكابو�ضه !
الفل�صفة �صد الياأ�س

ُجَمل  يتفل�ضف"،  وك��ام  فل�ضفة  ب��ال  ب��اهلل   "  *
�للتز�م  ب�ضرورة  يتحدث  ملن  كثريً�  تقال  قد 
بالقانون و�لأخالق، �أين نحن �لآن بر�أيك حتى 

بتنا ن�ضمع هذه �جلمل؟
ن�ضمعها،  طاملا  �لتي  �ل�ضعبية،  �لعبارة  هذه   -
�لفكرية  جذورها  فلها  �حلا�ضر،  وليدة  لي�ضت 
�حلقبة  تلك  منذ  ب���د�أت  ولعلها  و�لتاريخية، 
م��ر�دف��ًا  �ملنطق  فيها  ���ض��ار  �ل��ت��ي  �لتاريخية 
تزندق"  متنطق  "من  يقال  ف�ضار  للزندقة، 

! وه���ي �حل��ق��ب��ة �ل��ت��ي �أع��ق��ب��ت �ل�����ض��ر�ع 
و�لفقهاء  �لفال�ضفة  بني  �حل��اد  �لفكري 
يدي  بني  �لفال�ضفة  بتهافت  �نتهى  �لذي 
وخ�ضارتهم  جنمهم،  و�أف����ول  �ل��غ��ز�يل، 
ملو�قعهم �لعتبارية، وحرق كتبهم عالنية 
هي  ر�ضد.  �بن  نكبة  يف  لحقًا  جرى  كما 
باعتقادي عبارة موروثة منذ ذلك �لتاريخ 
�ملاأ�ضاوي، و�إن تعددت �أ�ضكالها و�ألفاظها. 
�أن يكون ��ضتخد�م �لفل�ضفة  ومن �لغريب 
و�لقانون،  �لأخ��الق  ق�ضايا  يف  مذمومًا 

منهج  دون  من  �ضيئًا  تعني  ل  �لأخ���الق  بينما 
من  روح  بال  �ضيكون  و�لقانون  فل�ضفي،  علمي 
وهنا  ر���ض��ني.  فل�ضفي  منهجي  �أ���ض��ا���ص  دون 
�لدين  حمي  ح�ضام  �أ�ضتاذنا  تعبري  �إىل  �أ�ضري 
�لفل�ضفة  �إناّ  ربع قرن  �لذي قال قبل  �للو�ضي، 
�أ�ضبحت جثة هامدة بانتظار من يدفنها ! وقد 
َل  حدث �لطوفان �لذي تنباأ به مدين �ضالح، وحَّ
�خلر�ب .. لكن ... ولأناّ �لفل�ضفة تقارع �لياأ�ص 
وتنبعث  �لأخ��ري،  �لرمق  حتى  وت�ضارعه  دوم��ًا 
دوم���ًا م��ن حت��ت �ل��رم��اد، ف���اإيناّ �أق���ول و�ث��ق��ًا 
بعد  يومًا،  تنه�ص  �أن  للفل�ضفة  بداّ  ل  مطمئنًا: 

و�ضبات  �خل���ر�ب،  وع�ضر  �ل��ط��وف��ان،  ع�ضر 
�لعقل، و�نتعا�ص �خلر�فة !

�أنو�ع  من  نوعًا  �لفل�ضفة  �عتبار  ميكن  هل     *
�ل���ذي ميار�ضه  �ل��ي��وم��ي  و�ل��ن�����ض��ال  �مل��ق��اوم��ة 

�لفيل�ضوف لت�ضحيح �ملفاهيم �ملنحرفة ؟
ثورية،  طبيعة  ذ�ت  جوهرها  يف  �لفل�ضفة   -  
وهي  و�مل�����ض��اوم��ة،  و�ل��ر���ض��وخ  �خل��ن��وع  ترف�ص 
و�لتاّ�ضُحر  و�لن��غ��الق  للخمول  م��ق��اوم  فكر 
و�ل�ضذ�جة،  و�ل�ضخافة  و�لبالهة  و�لت�ضطح 
و�أوهامه  �لعقل  خلر�فات  مقاومة  هي  مثلما 
�لفيل�ضوف  �مل��ث��ال  �ضبيل  على  فعل  كما   –

يف   – بيكون  فرن�ضي�ص  �لنكليزي  �لتجريبي 
ك�ضفه لأ�ضنام �لعقل �لتي تعيقه عن �لتفكري 
�ل�ضليم.  و�ملنطق  �ل�ضليم،  و�حُلكم  �ل�ضليم، 
ما  �إذ�  كثريً�  �ل�ضو�ب  عن  نبتعد  لن  لذلك 
�أو  �لكربى،  �لثورية  �لفيل�ضوف  مهمة  �إن  قلنا 
ت�ضحيح  ه��ي  ت�ضميه،  مثلما  �ليومي  ن�ضاله 
ت�ضود  �لتي  و�لالعقالنية  �ملنحرفة  �ملفاهيم 
�لفكر و�لرتبية و�لأخالق و�ل�ضيا�ضة و�ملجتمع . 
وهو ت�ضحيح �ضلمي، يعتمد �لقناع ل �لإرغام، 
و�لعقل ل �لقوة، و�جلدل ل �جلمود، و�ملحبة ل 
�لكر�هية، لأناّ �لفل�ضفة متى ما حملت �ل�ضالح، 
– كما  �ضيا�ضية  �يديولوجيا  �إىل  ل  تتحواّ فاإنها 
د ذلك با�ضتمر�ر �أ�ضتاذنا حازم طالب  كان يرداّ
�ليونانية قبل  �لفل�ضفة  – وهو يدر�ضنا  م�ضتاق 

�أكرث من �أربعني عامًا .

د. طه جز�ع مع �ملحرر
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حلم ليلة �صيف" اأّنها قائمة 
على اأ�صطورة يونانية، يعمل 

فيها الوزير على اأن يجعل 
زوجة ملك اجلان تقع يف حب 

فالح فقري

الفل�صفة يف جوهرها ذات طبيعة 
ثورية، ترف�س اخلنوع والر�صوخ 

وامل�صاومة، وهي فكر مقاوم للخمول 
واالنغالق والّت�صُحر والت�صطح 

والبالهة وال�صخافة وال�صذاجة، مثلما 
هي مقاومة خلرافات العقل واأوهامه



فيه  تتالحق  �ل��ذي  �لد�ئري  �ملفتتح  هذ� 
�ملعنى  جتلاّي  بلحظة  لالأم�ضاك  �لأنفا�ص 
حمنة  يلخ�ص  �لر�عفة  �مل�ضاعر  و�نثيال 
ولذ�  بالآخر،  �ملندمج  �لن�ضاين  �لوجود 
ف����اإناّ حم��م��د ك��اظ��م ج����و�د ي��وج��ز روؤي���ة 
�لت�ضاقه مبن �أحب و�ختار لرفقة �لدرب، 
من  �إىل  �لوق���ات  ك��ل  يف  يحتاج  م��ن  فهو 
جرد�ء  �ضارت  �لتي  �حلياة  بقبلة  ي�ضعفه 
من غري من يحب، ولن يجد مبتغاه بدونه 

 ...
ج  يتوهاّ  )) �أحبكاّ �أق��ول  ))حني  ن�ضه  ويف 
ً� عن تفا�ضيل  كا�ضفًا عن مكنوناته، معرباّ
�لآخرين  ي�ضرك  �أن  �أر�د  جتربة حقيقية، 
مبعطياتها �لر��ضحة ب�ضدق ل غبار عليه:

حني �أقوُل �أحبكاّ
تتطاير يف قلبي فر��ضات بي�ٍص

وحتُطاّ على وردتك بهدوء
حني �أقوُل �أحبكاّ

يرمي �لنور�ص ري�ضته
فتتلقفها موجٌة �ضغريٌة
تاأبى �أن ت�ضل �ل�ضاحل 

�إىل �أن .... يختتم مو�جعه:
حني �أقول �أحبك

ت�ضقط من عينيك دمعُة وجٍد
وتزيح �لغيم عن �ل�ضم�صرِ لت�ضرْق

قبالت ثرثارة

جلملته  �ملحباّب  بتكر�ره  جو�د  كاظم  حممد 
�أن  �أر�د  �أح��ب��ك(  �أق���ول  )ح��ني  �لتوكيدية، 
لكي  علقمًا  و�مل��رتب�����ض��ني  �مل�ضككني  يلقم 
غري  يح�ضدو�  فلن  مر�هناتهم  عن  و�  يكفاّ
�لن�ضان  فال�ضاعر/  و�خل�����ض��ر�ن،  �خليبة 
و�ثق ب�ضريكه، لن تثنيه عن حمبيه �لأقاويل 
هذ�  ولكل  �ملفربكة...  و�لرتهات  �ملغر�ضة 
و�لت�ضارك  �لتفاعل  ح��ر�رة  و�لوثوق  �ليقني 
�إب���د�ع هكذ� ن�ص  �ل��ذي ك��ان ور�ء  ق  �خل��الاّ

طافح بامل�ضاعر و�لنبل.

كاظم  حممد  يو��ضل  ثرثارٌة(  )قبالٌت  ويف 
جو�د تاألقه:

�ضاأقبلاّك و�أنا �أرتع�ُص / من فرط و�ضوحي ...
وت��رتك   / �لنحلة  �ضفتيك  على  حت��طاّ  ح��ني 
خ��ي��ط��ًا م���ن  ع�����ض��ل ح����ار/ ���ض��اأ���ض��ارع �إىل 

�رت�ضافه/ عندئٍذ �ضاأ�ضطدم
بلهيب �لقبالت ....

عندما �رت�ضفت �أول قبلة / �ضاعت �ضفاهي 
�ليوم ل لغٌة عندي / �ضوى لغة �لقبلة

ويختم قبالته �ملتالحقة ب�� : 
�ضاأوقظك   / عميق  ن��وٍم  يف   ، ني  تغطاّ ح��ني 

بالقبلة

�أوج��زت  �لتي  �أ�ضود(  )بريق  ن�ضو�ص  ومن 
�لباذخ  ن�ضه  قليلة  �ضطور  يف  �مل��ر�د  �ملعنى 

)�ضمت( �ص ٥9 �لذي يقول فيه:

عندما ي�ضد�أ قلبي
�أنتقي �حلزن �لنبيْل

و�أغناّي لدموٍع
ك�ضرت �ضمتي �لثقيْل

�أنا ياما،
نزفت روحي ولكْن

كنت ��ضتنجد بال�ضرب �جلميْل
فمتى �أغ�ضل روحي ؟

مطُر �لدمع ع�ضيٌّ وقليْل

ن�صو�س فا�صحة ومكثفة
وهكذ� يكون �ل�ضعر �لذي يخبزه تنور �لتجربة 
حممد  يتاألق  ود�ئمًا  ومو�جعها،  �لوجد�نية 
�لفا�ضحة  �ملكثَّفة  ن�ضو�ضه  يف  جو�د  كاظم 
�لتي ت�ضيل �أملًا ومتطر حزنًا و�نتظار�ت قلقة، 
يذهلنا   ) ���ص89   ���� ���ص81   ( ن�ضو�ص  ويف 
باحرت�قاته و�عرت�فات جتربته ومرت�كماتها 
مكتملة  �أيقونات  �ضكل  على  يكتبها  �للذيذة، 
لكم  و�ضاأختار  و�لتاأثري  �لدللة  غنية  �ملعنى، 
و�ل��رث�ء،  �لعمق  عن  معربة  كنماذج  بع�ضها 
هذه  خ��ت��ام  يف  معها  ى  تتلظاّ قلوبكم  و�أدع 
عن  بدياًل  تكون  لن  �لتي  �لتذوقية  �لقر�ءة 
�أن  �متنى  �لتخ�ض�ص،  تعتمد  نقدية  ق��ر�ءة 
فتجربة  ه��ذ�،  زمننا  ))نقاد((  لها  ينربي 
ت�ضتحق  ج��و�د  كاظم  حممد  �ملبدع  �ل�ضاعر 
مبا  �ملنهجية  و�لإ���ض��اءة  �لأك��ادمي��ي  �لدر�ص 

مينحها ��ضتحقاقها �جلديرة به: 
�خلال�ضة ع�ضل �لكالم

و�لبكاء �ضرخة �ل�ضكوت 
�� �ص8٢

و ........
    �أعرين خوذة �لربيع 

   لأحارب بهدوٍء
ى من �أ�ضالئي   ما تبقاّ

��� �ص84
و ........

  لالأعمى �ضهوة �لطريق
 �ضتلقنه �لعرث�ت درو�ص �لعزلة ..........

�ص  ���� 8٦
و�أخ����������ريً�:

 �ضاأكتفي بقدٍر قليٍل
 من �ل�ضمترِ

و�أكتوي بحريق هائٍل
من �لأ�ضئلة .........

�ص  ���� 89
حممد  �ل��ر�ئ��ي  �أيها  لك  �ضكرً�  �خلتام  ويف 
يف  مو�جعك  لنزيف  و���ض��ك��رً�  ج���و�د  ك��اظ��م 
�أمتعتنا رغم ما فيه من  �أ�ضود( فقد  )بريق 

مكابد�ت تن�ضح �ضعرً� جمياًل .

ولذ� مل يحَظ باهتمام نقدي يالحق جتربته 
�مل�ضتغلني  �أنَّه من  رغم  �لغزيرة،  �لإبد�عية 
�أربعة عقود مالأها  �أكرث من  �ملثابرين منذ 
�أن  و�أزع��م  للكبار،  �أدب  يف  مهمة  بنتاجات 
ر )�لآن( مع قلة ل  حممد كاظم جو�د يت�ضداّ
تزيد على عدد �أ�ضابع �ليد �لو�حدة، �ضاحة 
�إ�ضد�ر�ته  توؤكده  ما  وهذ�  للطفل،  �لكتابة 
معروفة  ن�ضر  دور  �حتكرتها  �لتي  �لأنيقة 
تهتم  ودبي  وفل�ضطني  و�ل�ضارقة  بريوت  يف 
دع  �ضة،  �ملتخ�ضاّ �لثقافة  من  �ملجال  بهذ� 
عن كل هذ� �إبد�عاته �ل�ضعرية و�لق�ض�ضية 
�لتي �أ�ضدرتها د�ئرة ثقافة �لطفل يف بلدنا 
�لعر�ق وها هو يف مفتتح )٢018( يتحفنا 
))ب��ري��ق  �جل��دي��دة  �ل�ضعرية  مبجموعته 
و�ن�ضر�فه  �لفاعل  ليوؤكد ح�ضوره  �أ�ضود(( 
هذه  يف  �جلميل،  �ملعريف  مل�ضروعه  �جلدي 
�أربعني  �ضمت  �لتي  �ل�ضغرية  �ملجموعة 
ن�ضًا برهن حممد كاظم جو�د على �تقانه 
�ختياره  د يف ح�ضن  ومهارته وهذ� ما جت�ضَّ
لعنو�نات ن�ضو�ضه �لرثية بقدر�تها �لتاأويلية 

�لتي متنح �لقارئ فر�ضة �لتاأمل و�لتفح�ص 
معها  و�لتماهي  �ضفر�تها  فك  �إىل  �ملف�ضي 

بفاعلية منتجة.
جتلي املعنى وانثيال امل�صاعر

 من بني عنو�نات )بريق �أ�ضود( �لتي ت�ضري 
وقت  ن�ضو�ص:  تتاألق  �ل�ضاعر  مهارة  �إىل 
�ضمتك،  بقايا  �أكت�ضف  بال�ضك،  م���وزون 
�ضباب،  �ضامت،  ه��دي��ل  ث��رث��ارة،  ق��ب��الت 
ر�ضفة، ماأوى، على قلق، ن�ضو�ص، ول يعني 
�أناّ هذه �لن�ضو�ص ت�ضتحق وحدها �لتو�ضيف 
 �� �ختيارها  ولكن  �مل��ه��ارة،  على  و�ل��دلل��ة 
و�ضيتو�ضح  �ص،  للتخ�ضاّ ولي�ص   �� للتمثيل 
�لتي  �لن�ضية  �ل�ضو�هد  خ��الل  م��ن  ذل��ك 
وحتى  �لتذوقية هذه،  قر�ءتنا  ميد�ن  تكون 
�ختيار حممد كاظم جو�د لعنو�ن �ملجموعة 
))بريق �أ�ضود(( يوؤكد زعمنا ب�ضاأن مهارته 
ور�أينا  ومل�ضنا  �أح�ض�ضنا  فهل  وت��ف��رده،  بل 
 �ً ت�ضاداّ يخلق  فهو  حياتنا؟  يف  �أ�ضود  بريقًا 
منتجًا للتاأويل يف بريق �� �أ�ضود �لذي ل وجود 
ا �أوجده �ل�ضاعر يف خميلته  له يف �لو�قع و�إمناّ

�خل�ضبة، فالربيق هو �للمعان كما نعرف، 
و�لربق فعل �لطبيعة ول �ضلة بينهما، وهنا 
كال  يف  �ل��ربي��ق  ع��ن  �ل�����ض��و�د  �ضفة  تنتفي 
كاظم  حممد  يك�ضف  هنا  وم��ن  �حلالتني، 

عن �إدر�كه ووعيه ملا يقول وما يكتب ....
يف )مفتتح( �ص ٥، يوجز �ل�ضاعر م�ضامني 
يقول  �أن  �أر�د  ��ه  وك��اأناّ جميعها،  ن�ضو�ضه 
�ضة على  للقارئ �إناّ )بريق �أ�ضود( كلاّها موؤ�ضاّ
�مل�ضار  �ملفتتح  نها  ت�ضماّ �لتي  �ملحاور  هذه 

�إليه فهو يكتب:
�لن�ضيان  �أ�ضتن�ضق عطر  �أن  ر  �أفكاّ  ... د�ئمًا 

،/ مع �ين �أمتلك ذ�كرة متوقدة /
قد ت�ضتعل �ضريعًا، / خملاّفة ور�ءها حر�ئق 

/ ت�ضل �إىل حدود �لهذيان /
وحينما   / �لن�ضيان  زه��رة  ب  �أق���راّ �أح��ي��ان��ًا 

�أ�ضهق ، �أ�ضعُر بعطٍب، / يف جهازي 
 / ي�ضعفني  م��ن  �إىل  ف��اأح��ت��اج   / �لتنف�ضي 
بتنف�ٍص ��ضطناعًياّ / �أعرف �أيناّ لن �أتنف�ص 

ثانية /
�إل بقبلة �حلياة ... / 

يطلق قبالته الرثثارة يف "بريق اأ�ضود"

كلما اأقراأ جديده ترت�ّصخ يف ذهني جمموعة من القناعات التي جتدد 
ما قلته يف نتاجه من قبل، فهو �صاعر يتقن ا�صتخدام اأدواته مبهارة 
الفتة للنظر، ون�صو�صه كا�صفة عن ثقافته املرتاكمة و�صعة جتاربه 
احلياتية التي ت�صّكل مهاد مو�صوعاته املختلفة، وهو حري�س على اأن 
ينجز ن�صو�صه بعيدًا عن �صخب الو�صط الثقايف ومناكداته وعالقاته 
املت�صابكة

حممد كاظم جواد

�ضكر حاجم ال�ضاحلي 

بعد اأربعة عقود مع ال�ضعر
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عن جرمية مماثلة لقاتل �آخر، كان يريد �أن 
ي�ضع نف�ضه يف �لت�ضنيف �لوجودي للرحمة؛ 
�لدين  يف  لك  �أخ  �إم��ا  �ضنفان:  "�لنا�ص  �إذ 
�إم��ام  يوجز  كما  �خللق" -  يف  لك  نظري  �أو 
�لبالغة - ففي �حلالتني �أنت منتم لكينونتك 

�لإن�ضانية �لأهم. 
تكريت" "جمزرة 

يوم  م��و�ج��ع��ي  �إىل  �أع����ادت  �لإن�ضانية  تلك 
��ضمه،  �أع��رف  ل  �أخ ل ميوت"،  "عينا  �أم�ص 
�أن  قبيل  �لأخ���رية  �ملت�ضائلة  �لتفاتته  ولكن 
�ضبيل،  بكل  يقتلوه مظلومًا، �ضارت متثل يل 
�أخ  عينا  هيهات.  ولكن  ذكرها  لأن�ضى  و�أريد 
�أر�ضلها  تكريت" �أم�ص  "جمزرة  �ضحايا  من 
ناطقة  �لو�ضي  عبد  حممد  �لفنان  يل  ر�ضمًا 
�ضارخة، تعك�ص حقد �لقتلة. �لتفاتة قالت كل 
يذكرهم  �ضيبقى  فتى  تروي عن  وهي  �ضيء، 
و�لنظرة  �ملت�ضائلة  �ليد  تلك  عرب  ويلعنهم، 
يثمنها  عمن  تبحث  نظرة  �مل��ث��ول..  �لأب��دي��ة 
بعدل، حتى كاأنها �ضتقول هلل كلاّ �ضيء غدً�.. 
لذ� فهي عندي نظرة "ل �أطمع �أن �أر�ها �إل 

يف �لأبدية" كما يقول جرب�ن خليل جرب�ن.
1700�صهيد اأعزل

ذلك �لفتى مل يبلغ �لع�ضرين بعد، وقيل كان 
حتى  �جلندية،  �إىل  بالفقر  دفعته  �أم  وحيد 
تاآمر حاقدون فقتلوه �ضمن من �أعدمو� �ضربً� 
تاريخية  �ضابقة  يف  تكريت"،  "جمزرة  يف 
كر كل يوم، ر�ح �ضحيتها  1700  ت�ضتحق �لذرِ
�ضهيد �أعزل من طلبة �لقوة �جلوية �لعر�قية 
تكريت  مبدينة  �لرئا�ضية  �لق�ضور  مبنطقة 
َماَو�ُت  �ل�َضاّ " َتَكاُد  �إجر�مي م�ضني  يف �عتد�ء 

هم فعلوه. ْنُه" لكنَّ ْرَن مرِ َيَتَفَطاّ
رتني  ذكَّ �لو�ضي  عبد  حممد  �لفنان  لوحة 
�ملونوليز�  لوحة  بعد  �لعامل  يف  لوحة  باأ�ضهر 
�لرنويجي  للفنان  �ل�ضرخة  لوحة  �ل�ضهرية؛ 
�ضنة  �لأوىل  ن�ضختها  ر���ض��م  �ل��ت��ي  م��ون��ك، 
د�ًل  تعبرييًا  رم��زً�  يومها  من  ت  وع��داّ  189٣
مبز�د  وبيعت  للقلق،  �لأحدث  �لتج�ضيد  على 
ومع  دولر،  مليون   119 ٢01٢ ب  �ضنة  دويل 
كل  حت�ضيه  ل  �ضخ�ضي  )لقلق  وج��دُت  هذ� 

�لو�ضي  �لفنان  لوحة  �أن  �لتعبريية(  �ملدر�ضة 
�أهم منها عندي �لآن، ملا ت�ضمره من دللت 
�ضياأتي  �حلكاية،  تربزه  ملحمي  ووقع  وتاريخ 

ن ثيمتها.  ذ�ت يوم من يكت�ضفها ليثماّ
القتلة يف اأوروبا

بع�ضهم  �إناّ  وقيل   - �لب�ضعة  �ملجزرة  جمرمو 
�ضوهد يف �أوروبا - ترى هل �ضريقى �إىل ناظر 
�للتفاتة  تلك  ��ضتذكار  ي��وم��ًا  منهم  و�ح��د 
و�لإمياءة وعينا �أخ ل ميوت، بل عيون وعيون 

وعيون تدحرجت يف ذلك �ليوم �لكئيب؟. 
كانت  �لتي  و�لنظرة  �لإمياءة  تلك  �ضتثري  هل 
تن�ضد قلياًل من �لوقت و�لإ�ضغاء، مبن ينظر 
قلقًا  فيه  �ضتثري  هل  �إن�ضانيته..  بعيون  �ليها  

وكاآبة تلهم �خلري؟.  
بعد  لوحته  ر�ضم  مونك  �ل��رنوي��ج��ي  �لفنان 
جتربة نف�ضية �ألهمته، وكتب عن تفا�ضيلها يف 
مذكر�ته "كنت �أ�ضري يف �لطريق مع �ضديقني 
من  مب�ضحة  ف�ضعرت  �ل�ضم�ص،  غربت  ثم  يل 
بلون  �ل�ضماء حمر�ء  �أ�ضبحت  وفجاأة  �لكاآبة، 
بجانب  �ضياج  على  و�نحنيت  فتوقفت  �ل��دم، 
ثم  يو�ضف،  ل  �إره���اق  غلبني  وق��د  �لطريق 
مثل  �ملعلاّقة  �مللتهبة  �ل�ضحب  �إىل  ن��ظ��رت 
�ملائل  �لأزرق  �لبحر  ج��رف  ف��وق  و�ضيف  دم 
يف  �ضديقاي  ��ضتمر  �ملدينة،  يف  �ل�ضو�د  �إىل 
من  �رتع�ص  هناك  توقفت  ني  لكناّ �ضريهما، 
�خلوف، ثم �ضمعت �ضرخة ترتدد يف �لطبيعة 

بال نهاية".
حكاية يو�صف

�أخرى  مدر�ضة  فيه  تكت�ضف  يوم  �ضياأتي  رمبا 
للفن، من يدري!..ت�ضجل بدء م�ضو�رها، من 

�أهل  و�ضي�ضع  �ملغدور،  �لفتى  "�إمياءة"  يوم 
�للغة لتلك �لإمياءة م�ضطلحًا جديدً� ي�ضاهي 
يَت �أيها �لرجل" يف �لإ�ضارة �إىل  م�ضطلح "�أُترِ

�قرت�ب �لعدو، �أو دنو �لأجل.
ومد�ر�ص �أدبية ت�ضري �إىل �أ�ضماء هوؤلء وحتكي 
خلم�ص  ���ض��اع  �آخ���ر  يو�ضف  حكاية  ع��ن  لنا 
جارنا  �ضهيدً�..  �إل  يعد  مل  لكنه  ���ض��ن��و�ت، 
ح�ضن  با�ضم   )يو�ضف  �لأكرمني  �بن  �لطيب 
�ملحنه(. �أم�ص و�أنا ��ضتذكره �ت�ضلت بيو�ضف 
ثالث �أحدثه مبا �ألقى وما �أجد، فبكى لأن �بنه 
�ل�ضهيد علي يو�ضف �ملحمد�وي رحل بعد يوم 
و�حد من ذكر�هم وكاأنَّه يريد �أن يكون معهم.

�لفتى �ضرتوي كلاّ هذه �حلكايا، عن  �إمياءة   
�لق�ضا�ص منهم، ومل تعد من  �أمر  قتلة فات 
يطيب  كان  كما  بالإبد�ع"  �إل  "للثاأر  و�ضيلة 
�لياأ�ص  عن  حديثه  يف  �ضبتي،  كمال  لل�ضاعر 
حيال �ملوت و�ضمت "�ضعر�ء كذ�بني ما قالو� 

يومًا..".
لو كان حا�ضرً� �ل�ضاعة لقال: يا فتى ربَّ ريث 
�أن  لتعلم  ولكن  �ضحيحة  حكمة  فوتًا..  يعقب 
�إىل  نور  من  بيد  و�ضي�ضري  �أب��دً�.  �ملبدع  �أو�ن 
لوحة �لو�ضي، قائاًل: تلك �للوحة من �لر�ضم 
�ل�ضعرية"..  �لفنون  من  "و�لر�ضم  �جلديد 
�أو�ضع  مفردة  وثمة  فتى  يا  �ضيقة  �للغة  ولأنَّ 
من �لثاأر، بها �ضينت�ضر �لإبد�ع، �ضياأتي يومها 

لت�ضرق فيه.. �ضياأتي ذلك �ليوم. 
بينما  �لو�ضي،  �لفنان  لوحة  يف  غياب  �لأف��ق 
مالمح �لفتى تذوب يف هول د�ئرة �أفجع مما 
�أر�د فنان لوحة )�ل�ضرخة(.. د�ئرة بعيدة، 
ولو  ه��ي؟.   ما  �أدر�ك  وما  تكريت،  من  �أبعد 
ندمينا  كان  حنتو�ص(  بن  )كز�ر  �ل�ضاعر  �أن 
��ضم  قيمة  ما  و�ضدوم"  عامور�  ل�ضاح:" ما 
�ملدينة  تلك  به  لت�ضمى  �لأ�ضل  فار�ضية  �مر�أة 
تلك  وب��ع��د  ف��ظ��ائ��ع،  م��ن  م��ا ج��رى فيها  بعد 
�ليوم؟،  ت�ضتحق  ت��رى  يا  ��ضم  �أي  �لفاجعة، 
وهل كانت �لت�ضميات ح�ضرً� على �لأجد�د؟. 
تلك  �لغا�ضبة  وقفته  م��ن  يجل�ص  �أن  وق��ب��ل 
��ضمًا  �لفتى"..  "�إمياءة  �إىل  برفق  �ضي�ضري 

جديدً� للمكان. 

تاأنيب �صمري القا�صي
يف تلك �لرو�ية ي�ضع �لفيل�ضوف زفايج �أفكاره 
يف  ن��ه��َج  ك��م��ا  وط��و�ع��ي��ة  ب�ضال�ضة  �لعميقة 
�لإن�ضاين  �ل�ضراّ  عن  مت�ضائاًل  كتب،  ما  �أكرث 
ُتطيح  ل�ضحوة  �أخالقي  كموقف  �حلياة  يف 
�ل�ضوط  �آخر  �إىل  �مل�ضي  �إل ذلك  �ضيء،  بكلاّ 
ومكنون  �ملحيطة  �لأن��ف�����ص  مكتوم  لك�ضف 
�ل����ذ�ت، وجت��ري��ده��ا م��ن ج��ربوت��ه��ا وعلياء 
وهمها، فهو حني رف�ص �أن يحمل �ل�ضيف بعد 
تلك �لنظرة �لفادحة �لتي �ألفى نف�ضه �ضحية 
لها طيلة عمره، عياّنه �مللك قا�ضيًا، مل يحكم 
�أبدً� باملوت على �أحد، وجيء ذ�ت يوم بقاتل، 

، ويجلد  فحكم عليه باأن ي�ضجن يف غيابة جباّ
بال�ضياط كل يوم.

�حلكيم  �لقا�ضي  على  �أنكر  �مل��د�ن  �ملجرم 
)فري�تا( عد�لته، وقال بظلمه، فظلاّت كلمات 
�ل�ضجني ترناّ يف م�ضامعه، و"عينا �لأخ �لذي 
ل ميوت" توؤرقانه، حتى طلب من �مللك �إجازة 
�لعدل  فكرة  لتاأمل  يحتاجها  �إنَّه  قال  ل�ضهر، 
بنف�ضه  ب  يجراّ �أن  و�ضاء  وع��ق��اب،  كجرمية 
ليدخل �ل�ضجن خل�ضة وُيقنع �ضجينه �مل�ضتحق 
�ملالب�ص  فيتبادل  مكانه،  ياأخذ  باأن  لعقوبته 
�لقا�ضي  ويبقى  متنكرً�  �ل�ضجني  ليخرج 

ع هول �ل�ضياط و�لظلمات.  )فري�تا( يتجراّ

الت�صنيف الوجودي
مل  غيابته،  يف  و�جهها  �لتي  �مل�ضاق  تلك  كل 
�ل�ضوؤ�ل،  يف  معلقة  �أخ  عني  ه  َخَلدرِ عن  مت�ضح 
��ة  �أياّ فيهجر  �حل��ي��اة،  �إىل  تعود  ول  مت��وت  ل 
فكرة تخ�صاّ م�ضائر �خللق و�أقد�ر حياتهم، 
بًا �لعزلة و�لزهد مبغامن �حلياة ورفعتها  جمرِّ
ق�ضد �لن�ضيان، حتى جلاّ ما به عن كل �ضلوى، 
�ضنو�ت  وخ���ذلن  فجائع  ع��ان��اه؛  م��ا  ليعاين 
ب،  و�لَن�ضَ �لتعب  فيه  كابد  م��دي��دً�  وع��م��رً� 
من  �إل  �ملمات،  حتى  منتبذً�  وحيدً�  ليبقى 

عيني �أخ ل ميوت. 
بدًل  �ل�ضجن  �حلكيم  )ف��ري�ت��ا(  دخ��ل  وي��وم 

عينا اأخ ل ميوت

اأ�صتعري عنوانًا للمفكر والكاتب النم�صاوي �صتيفان زفايج و�صعه لرواية تفي�س باحلكمة 
واملوعظة، عن رجل حكيم قّدر له اأن يكون ذات يوم قائدًا جلي�س ملك هّدد االأ�صرار مملكته، 
في�صتنه�س جنده لياًل ملباغتة االأعداء يف خيامهم، وقتالهم حتى انبالج �صباح يوم ن�صر �صار 
حزنًا �صرمديًا على ذلك الفار�س النبيل، وهو يرى عيني اأخيه بني قتلى االأعداء، تفي�صان 
بال�صوؤال امل�صريي؛ قتلتني فماذا بعد؟!. لينقلب حاله اإىل اأ�صواأ منقلب، فال يكاد ينام اإال 

وتلك النظرة الفاجعة تاأتيه َعْمُد عينني مت�صائلتني الأخ ال ميوت. 

علي �ضايع
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ذلك الفتى مل يبلغ الع�صرين بعد، 
وقيل كان وحيد اأم دفعته بالفقر 
اإىل اجلندية، حتى تاآمر حاقدون 

فقتلوه �صمن من اأعدموا �صربًا 
يف "جمزرة تكريت"، يف �صابقة 
تاريخية ت�صتحق الِذكر كل يوم



وكان لقلق ز�دة، �ملمثل �لرجتايل �لفكه، ي�ضمى 
للجال�ضني  لأنه يقدم خربً� �ضاحكًا  )�لإخباري( 
فيه  ما  قدر  �لرجتايل  و�ل�ضرد  فيه من �حلكاية 

من �للعبة �مل�ضرحية.
�ل�ضرد  يعني  ل  قدميًا  �حلكاية  م�ضطلح  وك��ان 
يعني  بل  فقط،  �ليوم  نعرفه  �ل��ذي  �لق�ض�ضي 
�لت�ضخي�ص  على  ت��ق��وم  )�حل��ك��اي��ة(  �أن  �أي�����ض��ًا 
�لرجت��ايل  �لأد�ء  هو  هنا  و�لتمثيل  )�لتمثيل(، 
�ل���ه���ازل �ل���ذي ت��ق��دم��ه جم��م��وع��ة م��ن حم��رتيف 

�ملحاكاة.
اأي�صوب البابلي

�إن �أ�ضهر من قدم �لرو�ية �لرجتالية 
��ام و�لأم����ر�ء هو  و�ق��ف��ًا �أم���ام �حل��كاّ
�لذي  �لعر�قي  �لبابلي(،  )�إي�ضوب 
ج���ال يف ب���الد �لإغ���ري���ق و���ض��و�ه��ا 
باأد�ء  ممثلة  حكاياته  للنا�ص  وقدم 
ما  ��رَب  �ل��عرِ من  فيه  �ضاحر  �رجت��ايل 

فيه من جمال �ملعنى.
 فن املحاكاة

 وق���د ع���رف �ل��ع��رب ف��ن �مل��ح��اك��اة 
ك���غ���ريه���م م����ن �ل�������ض���ع���وب، ويف 
)�لبيان  يف  �جل��اح��ظ  ي��ق��ول  ذل��ك 
من  �ملحاكية  جند  �إننا  و�لتبيني(: 
�ليمن  �ضكان  �ألفاظ  يحكي  �لنا�ص 
من  يغادر  ل  كالمهم  خم��ارج   من 
�لأعمى  يحكي  وجت��ده  �ضيئًا،  ذل��ك 
وعينيه  ل��وج��ه��ه  ين�ضئها  ب�����ض��ورة 

و�أع�ضائه.
معنى  ي���اأخ���ذ  ه����ذ�  يف  �جل���اح���ظ 
ويت�ضح  ��َل(،  )م��ثاّ �أن��ه  على  )حكى( 
�لأعمى(،  )يحكي  عبارته  يف  ذلك 

وم��ن �أب���رز �مل��ح��اك��ني يف زم��ن��ه )�أب���و دب��دوب��ة( 
 ) رَب  �لعرِ و)�أب��و  �لعبا�ضي،  �ملهدي  زمن  �لزجني 
عهد  على  �ملغازيل(  و)�ب��ن  �لر�ضيد،  �أي��ام  على 

�ملعت�ضد.
يحاكي  �لذي  �مل�ضرحي   �لعمل  �ملُحاكي  د  ويج�ضِّ
هيئة  على  ليقدمها  �حلاكمة  �ل�ضخ�ضيات  فيه 
ون( يف  �أو )�مل���ك���داّ �مل��ه��ن  �أ���ض��ح��اب  �أو  ه��ازل��ة، 
�ل�ضو�رع �أمام �لنا�ص �بتغاء ر�ضاهم بعد مرحهم 

مقابل ما مينحونه من مال.
و�لظاهر �أن هوؤلء �ملحاكني - كما يقرر �ملرحوم 
)فن  كتابه   �لأعرجي يف  �لدكتور حممد ح�ضني 
تدريبًا  يتلقون  ك��ان��و�  �ل��ع��رب(-  عند  �لتمثيل 

م�ضبقًا على �لأد�ء قبيل �لقيام به.
)جمع  كتابه  يف  �ل��ق��ريو�ين  �إ���ض��ح��ق  �أب���و  ي��ق��ول 
�ضروط  "�إن  من  و�ل��ن��و�در(:  �ملَُلح  �جلو�هر يف  
�ملُ�ضامر و�ملُنادر- ر�وي �لنادرة- �أن يكون خفيف 
�لإ�ضارة لطيف �لعبارة طريفًا ر�ضيقًا لبقًا رقيقًا 

قد لب�ص لكل حالة لبو�ضها يعرف كيف يخرج مما 
يدخل فيه �إذ� خاف �أل ي�ضتح�ضن ما ياأتيه."

لكي  كبريً�  وج�ضديًا  ذهنيًا  تدريبًا  يتطلب  ذلك 
ت��ك��ون رو�ي���ة �ل��ن��ادرة يف جمل�ص و�مل��ح��اك��اة يف 
جمل�ص �آخر �أو �أمام �لنا�ص يف �ل�ضارع �لعام مما 
ويروي  )�ملتفرج(.  و�مل�ضاهد  �ل�ضامع  ي�ضتهوي 
كان  �ضيخ  عن  �حللبية(  )�ملقامة  يف  �حلريري 
يعلِّم جمموعة من �ل�ضبية �حلمق و�لتحامق، �أي 

يدربهم على جت�ضيد تلك �حلال لإبهار �مل�ضاهد.
��رَب( ي��درب بع�ص ه��و�ة �ملحاكاة  وك��ان )�أب��و �ل��عرِ
وطريقته  وكالمه  َم�ضاحكه  كتابة   عنه  فينقلون 

يف �لأد�ء.
ذلك يدفعنا �إىل �لقول �إن فن �ملحاكاة هو جنني 
�مل�ضرح  على  �ليوم  يقدم  �ل��ذي  ه  �ملوجاّ �لتمثيل 
�لفن  ه��و  �مل��ح��اك��اة  ف��ن  و�إن  �ل��ه��ازل،  �أو  �جل��اد 
�ملو�زي للت�ضخي�ص �لرجتايل �لذي �ضبق �مل�ضرح 

�جلاد.
بابل وامل�صرح

قدمية  كانت  �مل�ضرح  طقو�ص  �إن   
�لدكتور  يقول  �لأر���ص،  على هذه 
فوزي ر�ضيد، يف بحث له معروف، 
�إن �لبابليني عرفو� فن �مل�ضرح قبل 
�ضو�هم من �أثينيني وقرطاجيني، 
�مل�ضرح  بناء  جم�ضدً�  لتجد  و�إنك 
نتحدث  ل  لكننا  �لقدمي،  �لبابلي 
وتفا�ضيله  �مل�ضرح  هنا عن جذور 
قدر ما نتحدث عن قدرة �إن�ضانية 

جت�ضيدية قدمية.
   م�صرح االأثل 

االرجتايل
�لب�ضرة �جلميل، ويف   يف ف�ضاء 
�أيام �لربيع كانت �لعائالت تخرج 
�أو  �لقدمية،  )�لأثل(  �إىل منطقة 
�لب�ضرة، حيث  بر�ري  �إىل  بعيدً� 
ي�����ض��ه��رون وي�����ض��م��رون، وي��ج��ري 
�ل�ضاحك  �مل�ضرح  �أع���و�د  ن�ضب 
�لرجتايل حيث يتخ�ض�ص فريق 
بتقدمي  و�مل��رح  �لفكاهة  �أه��ل  من 
ف�����ض��ول م�����ض��رح��ي��ة �رجت��ال��ي��ة 

�ضاحكة لت�ضلية �لنا�ص يف وقت �ضمرهم.
بتقدمي  �أخ���رى  م��دن  �آخ���رون يف  وق��د تخ�ض�ص 
و�ضو�ه،  �لربيع  عيد  يف  �رجت��اًل  �ضاحكة  ف�ضول 
رفة  �لطُّ على  �مل�ضرحية  منادمتهم  يف  يعتمدون 
و�مل��ف��ارق��ة �ل��در�م��ي��ة، و�أن���ت جت��د يف ك��ل مدينة 
�للون  هذ�  يقدمون  �لهو�ة  �ملمثلني  من  جمموعة 
ج�ضده  �ل��ذي  �ل�ضاحك  �لرجت���ايل  �لأد�ء  م��ن 

�لآخرون يف �أزمان و�أمكنة �أخرى.

التمثيل الرجتايل 
عرب الزمان واملكان

يعرف موؤرخو امل�صرح العراقي اأن 
)جعفر اأغا لقلق زادة(، بامل�صاركة 
مع )ح�صقيل اأبو البالطوات(، كانا 

يقدمان ف�صواًل م�صرحية ارجتالية 
�صاحكة على م�صارح العا�صمة 

الغنائية قبيل دخول املطربة الأداء 
فقرتها الغنائية.

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

�لعر�ق  منها  يعاين  �لتي  �لأزم��ات  ويف ظل 
وز�رة  �ضعت  �لع�ضيب.  �ل��ظ��رف  ه��ذ�  يف 
�خلطط  و���ض��ع  �إىل  و�مل���ع���ادن  �ل�ضناعة 
�لقطاع  بو�قع  �لنهو�ص  بغية  �ل�ضرت�تيجية 
�ل�ضناعي �لعام و�خلا�ص. حتدثنا مع عدد 
�لتحديث  ع��ن  �ل���وز�رة  يف  �مل�ضوؤولني  م��ن 
�ل���وز�رة  ملفا�ضل  �ل��ع��ام��ة  �ل�ضيا�ضات  يف 

�لتخطيطية و�لإنتاجية.
نقطة ال�صروع

حممد  مة  �ضالاّ �ل�ضيدة  مع  �حلديث  بد�أنا 
�لفنية  للد�ئرة  �لعام  �ملدير  عطية، معاونة 
��ضتطاعت  ف��ق��ال��ت:  �ل�������وز�رة،  م��ق��ر  يف 
تاأهيل  �إع���ادة  و�مل��ع��ادن  �ل�ضناعة  وز�رة 
و�خلدمية  �لإنتاجية  و�ضركاتها  م�ضانعها 

مدى  على  �لتنفيذية  �أو  �لبحثية  ���ض��و�ء 
باخلطط  بال�ضتعانة  �ل�ضابقة  �ل�ضنو�ت 
ولغاية  �ل��دول��ة  م��ن  �مل��م��ول��ة  �ل�ضتثمارية 
٢01٣، ونظرً� للظروف �حلرجة �لتي عانى 
�خلم�ص  �ل�ضنو�ت  مدى  على  �لعر�ق  منها 
�ل�ضابقة من �أعمال �لتخريب �لتي مار�ضها 

بع�ص  من  ونالت  �لإره��اب��ي  د�ع�ص  تنظيم 
�ل�ضركات �لإنتاجية ومو�قع بع�ص �ل�ضركات 
و�ملو�ضل،  �لأن��ب��ار  م��ن  ك��ل  يف  وم�ضانعها 
�مل�ضانع  بهذه  �لعمل  �إع��ادة  من  لبد  كان 
و�ضعت  لذ�  �لإنتاجية،  �لعملية  و�إدخالها 
�ملتوقفة  �مل�ضانع  لت�ضغيل  خطة  �ل���وز�رة 
لتن�ضيط  خطط  و���ض��ع  وك��ذل��ك  و�لعاطلة 

�لو�قع �ل�ضناعي.
�ضاألناها عن ماهية هذه �خلطط، فاأجابت:

و���ض��ع��ت �خل��ط��ط ع��ل��ى ث����الث م��ر�ح��ل، 
طويلة  �إىل  وم��ت��و���ض��ط��ة  �مل����دى  ق�����ض��رية 
ب���اإع���ادة  �لأوىل  �مل��رح��ل��ة  ت���ب���د�أ  �مل�����دى، 
�إىل  حتتاج  �لتي  �ملتوقفة  �مل�ضانع  ت�ضغيل 
لال�ضتثمار  �إع��الن��ه��ا  ط��ري��ق  ع��ن  مت��وي��ل 

بها  مير  �لتي  �لقت�ضادية  ل��الأزم��ة  نظرً� 
و�حل��ر�ري��ات  �لزجاج  معامل  منها  �لبلد، 
حمافظة  يف  �ملعامل  وكذلك  و�لفو�ضفات 
�ملو�ضل كالأدوية و�ل�ضكر و�لألب�ضة وغريها، 
�لإعالنات ح�ضلت على فر�ضة  بع�ص هذه 

��ضتثمارية و�لأخرى بانتظار �مل�ضتثمرين.
وبالتو�زي مع هذ� ت�ضعى �لوز�رة �إىل تطوير 
للمعامل  �لتكنولوجية  �مل�ضالك  وحتديث 
�ضركات ر�ضينة  �لعلمية من  �ملعرفة  وجلب 
وتدريب �لعاملني عليها و�عتماد �ل�ضتثمار 
و�مل�ضاركة و�لنهو�ص بو�قع �ل�ضركات �ملمولة 
وت�ضافر  دعم  �إىل  حتتاج  و�لتي  "ذ�تيًا" 
لدعم  �ل��دول��ة  وز�ر�ت  م��ن  كافة  �جل��ه��ود 
�لتعامل  وح�ضر  �لوطني  �ملنتج  وت�ضجيع 
زيادة  من  لتتمكن  �لإنتاجية  �ل�ضركات  مع 
تلك  �عتماد  م��ن  ب��دًل  وت��ط��وي��ره  �إنتاجها 
�مل�ضتفيدة  �لأخ��رى  �جلهات  �أو  �ل�ضركات 
توفري  ن�ضتطيع  وب��ذل��ك  �ل���ض��ت��ري�د،  على 
�إير�د�ت لل�ضركات �ملنتجة وحتقيق �لتكامل 

�لقت�ضادي خدمة لل�ضالح �لعام.
خلق بيئة مالئمة للمنتج املحلي
وت�ضعى د�ئرة �لتنظيم و�لتطوير �ل�ضناعي 
يف وز�رة �ل�ضناعة و�ملعادن، �ضمن خطتها 
�مل��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى ���ض��رت�ت��ي��ج��ي��ة �ل�����وز�رة وف��ق 
تطوير  �إىل  و�ملتنوع،  �ملتخ�ض�ص  ن�ضاطها 
�ملالئمًة  �لبيئة  وخلق  �ل�ضناعي  �لقطاع 
للنمو و�أخذ �ملنتج �ملحلي موقعه يف �ل�ضوق 
�إل  �ملحلي.  �لناجت  يف  للم�ضاهمة  �ملحلية 
حتتاجه  فيما  حت��ت��اج  �لأه����د�ف  ه��ذه  �أن 
هذه  وع��ن  قانونية.  �إج����ر�ء�ت  جملة  �إىل 
�ضناء حممد  �ملهند�ضة  �لإج��ر�ء�ت حدثتنا 
تنطلق  بالقول:  �لعام  �ملدير  معاونة  جو�د، 
�أحكام قانون حماية  �إجر�ء�تنا من تطبيق 
 ٢010 ل�ضنة   11 رق��م  �لعر�قية  �ملنتجات 
�ملحليني  �ملنتجني  عن  �ل�ضرر  لرفع  �ملعدل 
كو�ضيلة لتوفري حماية خا�ضة ومبا�ضرة بعد 
�لعامة غري  �حلماية  و�ضائل  كافة  ��ضتنفاد 
و�لقر�ر�ت  �لقو�نني  توفرها  �لتي  �ملبا�ضرة 
�مل��ن��ازع��ات  بت�ضوية  و�مل�����ض��ارك��ة  �لأخ����رى، 
�لدولية  �لتفاقيات  تطبيق  عن  �لنا�ضئة 

�لدفاع  يوؤمن  مبا  �لعالقة  ذ�ت  و�لإقليمية 
عن �ل�ضناعة �لوطنية يف �لد�خل و�خلارج.

و�إجابة على �ضوؤ�لنا عن موقع �لبحث �لعلمي 
م��ن ه��ذه �خل��ط��و�ت �لإج��ر�ئ��ي��ة، �أج��اب��ت: 
�ل�����ض��رك��ات  ت�ضجيع  ع��ل��ى  �ل���د�ئ���رة  تعمل 
وتعزيز  �ملعرفة  على  �لقائمة  �ل�ضناعية 
�لبحوث  موؤ�ض�ضات  وب��ني  بينها  �ل��رو�ب��ط 
يف  �ل����رب�ء�ت  وت�ضجيل  �لب��ت��ك��ار  لت�ضجيع 
و�حل�ضول  �بتكار�تهم  لت�ضويق  �ل�ضناعة 
ع��ل��ى �ل��ت��م��وي��ل لأن�����ض��ط��ة �ل��ب��ح��ث وت��ق��دمي 
�مل�ضورة و�مل�ضاهمة يف خدمات �لتكنولوجيا 
�ل�ضغرية  �مل�ضاريع  ل��دع��م  �ملعرفة  ون��ق��ل 
�رتباطها  و��ضتثمار  و�لأف���ر�د  و�ملتو�ضطة 
�ملوجودة  �ملرونة  من  �ل�ضتفادة  يف  �لدويل 
بالتفاقيات لتطوير �لت�ضريعات و�لفعاليات 

�خلا�ضة يف جمال �مللكية �ل�ضناعية و�لعمل 
لتب�ضيط �لإج��ر�ء�ت للحفاظ على �حلقوق 
فيما  عليها  �لتعدي  �أعمال  ومنع  �مل�ضروعة 
يتعلق بالعالمات �لتجارية و�ضبط �لأ�ضو�ق 

وتعزيز �لرقابة حلماية �مل�ضتهلك.
ت�ضيف �ل�ضيدة �ضناء: ومن �جلانب �لبيئي، 
�لقطاع  م�ضد�قية  �ل���د�ئ���رة  ه���ذه  ت��ت��اب��ع 
جتاه  ب��ال��ت��ز�م��ات��ه  �لإي��ف��اء  يف  �ل�ضناعي 
�لتنمية  ومبادئ  �لبيئية  �لتفاقيات  تنفيذ 
�مل�ضتد�مة و�للتز�م بالقو�نني و�لت�ضريعات 
بتنفيذ  �ملخت�ضة  �جلهة  كونها  �لبيئية، 
�لإط���اري���ة  �لبيئية  �لت��ف��اق��ي��ة  متطلبات 
�ملتعددة  �لبيئية  و�لتفاقية  �ملناخ  لتغري�ت 
و�لنفايات  بامللوثات  �خلا�ضة  �لأط���ر�ف 
يف  �لتحكم  ب�ضاأن  بازل  )�تفاقية  �خلطرة 
منها  و�لتخل�ص  �خل��ط��رة  �لنفايات  نقل 
حلماية  �ضتوكهومل  و�تفاقية  �حل��دود،  عرب 
�لع�ضوية  �مل��ل��وث��ات  م��ن  و�لبيئة  �لإن�����ض��ان 
ب�ضاأن  روت��رد�م  و�تفاقية   ،POPs �لثابتة 
للمو�د  بالن�ضبة  �مل�ضبقة  �ملو�فقة  �إج���ر�ء 
�ل��ك��ي��م��ي��اوي��ة وم��ب��ي��د�ت �لآف����ات �خل��ط��رة 
جانب  �إىل  �لدولية(.  �لتجارة  يف  �ملتد�ولة 
جتاه  �ل�ضناعي  �لقطاع  �لتز�مات  تنفيذ 
�خلا�ص  مونرتيال  وبروتوكول  ا  فيناّ �تفاقية 
بحماية طبقة �لأوزون، وب�ضمنها ��ضتبد�ل 
مع  ين�ضجم  مبا  �لإنتاجية  �خلطوط  بع�ص 
�لدعم  من  بال�ضتفادة  �لتفاقية  متطلبات 
مع  �لتفاقية  تقدمه  �ل��ذي  و�مل��ايل  �لفني 
هذه  من  �خلا�ص  �لقطاع  ��ضتفادة  �ضمان 

�لتفاقيات.
و�ضالمة  �جل���ودة  م�ضتويات  ع��ن  وم���اذ�   -

�لعمل؟
ذ�ت  و�جل��ه��ات  �ل�����وز�ر�ت  م��ع  ن�ضاهم   *
وتنفيذ  �لفنية  �للو�ئح  �إع��د�د  يف  �لعالقة 
�ملعايري  وف���ق  �ل��وط��ن��ي��ة  �جل����ودة  �ضيا�ضة 
�ملطلوبة  �جل���ودة  على  للح�ضول  �لعاملية 
�لبيئة  وتهيئة  �مل�ضتهلك  وحماية  للمنتجات 
�آخر  جانب  هناك  و�أخ��ريً�  لها،  �لت�ضريعية 
حماية  يف  �لد�ئرة  هذه  ن�ضاط  �ضمن  يقع 
�إذ  �ل�ضناعي  �لن�ضاط  يف  �لعاملني  �ضالمة 

ت م�ضانعها املتوقفة لال�ضتثمار عَر�ضَ

فكرة الطائي:

من املهمات االأ�صا�صية للنجاح يف اأي م�صروع عمل هو ا�صتثمار االإمكانات واملوارد املالية 
والب�صرية اأف�صل ا�صتثمار. ويعود التخطيط ال�صليم يف دوائر الدولة اأو القطاع اخلا�س 

باملردود االإيجابي على الفرد "املنتج اأو امل�صتهلك" واملجتمع.

ال�ضناعة واملعادن..
خطٌط وخطى لدعم املنتج الوطني

تبداأ املرحلة االأوىل باإعادة 
ت�صغيل امل�صانع املتوقفة التي 
حتتاج اإىل متويل عن طريق 

اإعالنها لال�صتثمار نظرًا 
لالأزمة االقت�صادية التي مير 

بها البلد

�ضالمة حممد

�ضيف �لدين علي �أحمد

�ضناء حممد
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�ملهنية  بال�ضالمة  �ملعنية  خطتها  يف  ت�ضعى 
لالإ�ضر�ف على تطبيق تعليمات �ل�ضالمة يف 
للتاأكد  �مليد�نية  و�ملتابعة  �لعامة  �ل�ضركات 
من توفري كافة م�ضتلزمات �ل�ضالمة و�لأمان 
ومتابعة  للعاملني  �مل�ضتمر  �لتدريب  وتقدمي 
حالت �إ�ضابات �لعمل، و�أن �لتحول �لعاملي 
�لإلكرتونية  و�حلوكمة  �لأمتتة  نحو  �لكبري 
وتوجهها،  �لد�ئرة  روؤية  عن  بعيدً�  يكن  مل 
�أمتتة  منظومة  وتاأهيل  بناء  على  تعمل  �إذ 
نظام  ملو�كبة  �لتجارية  �لعالمات  ت�ضجيل 
هذ�  يف  �لفكرية  للملكية  �لعاملية  �ملنظمة 
�لإ�ضر�ف  عن  ناهيك  �لت�ضريعي،  �لإط��ار 
على تطبيق تعليمات �ل�ضالمة يف �ل�ضركات 
توفري  من  للتاأكد  �مليد�نية  و�ملتابعة  �لعامة 
وتقدمي  كافة  و�لأمان  �ل�ضالمة  م�ضتلزمات 
حالت  ومتابعة  للعاملني  �مل�ضتمر  �لتدريب 

�إ�ضابات �لعمل. 
دعم املنتج الوطني 

�أحمد،  علي  �لدين  �ضيف  �ل�ضيد  ويحدثنا 

�ل��وز�رة،  مقر  يف  �ل�ضتثمار�ت  عام  مدير 
�تخاذها  �لو�جب  �لتي من  �لإجر�ء�ت  عن 
يف  �أجملها  و�لتي  �لوطني،  �ملنتج  حلماية 

�ضبع نقاط هي:
�ل���وق���ود و�ل��ط��اق��ة  ت��ع��رف��ة  ت��خ��ف��ي�����ص   -1
�ل�ضغرية  و�ملعامل  للم�ضانع  �لكهربائية 
و�لكبرية كافة ويف كل �لقطاعات )�خلا�ص، 

و�لعام، و�ملختلط(.
�ملنتجة  �لنفطية  �مل��ن��ت��ج��ات  جتهيز   -٢
حم��ل��ي��ًا �ل��ت��ي ُت�����ض��ت��خ��دم م����ادة �أول���ي���ة يف 
يف  �أ�ضعارها  وتخفي�ص  �ل�ضناعات  بع�ص 

�لقطاعات كافة.
�إع��د�د  كافة  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر  على   -٣
ون��وع��ًا  ك��م��ًا  ملتطلباتها  تخمينية  ج���د�ول 
�إىل  و�إر�ضالها  �ملقبلة  لل�ضنو�ت  �أو  لل�ضنة 
مبكر  وق��ت  يف  و�مل��ع��ادن  �ل�ضناعة  وز�رة 
لتخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة لإنتاجها �ضمن 
و�لذر�ئع  �لعتذ�ر�ت  لتقليل  �ملحددة  ة  �ملداّ
عليها  �حل�ضول  �لدو�ئر  بع�ص  تتعمد  �لتي 

لغر�ص ��ضتري�د منتجات غري حملية. 
�مل�ضاريع  تنفيذ  عملية  يف  �لف�ضل   -4
�ملناق�ضات  �إعالن  عند  �حلكومية  للدو�ئر 
بني جتهيز �ملو�د �لأولية و�مل�ضتلزمات �لتي 
تدخل يف �مل�ضروع و�أعمال تنفيذ �مل�ضروع يف 

حال كونها ت�ضنع حمليًا.
��ضتري�د من  �إج��از�ت  �أية  �إ�ضد�ر  ٥- عدم 
وز�رة �لتجارة للمنتجات �ملمنوع ��ضتري�دها 
حماية،  على  �حلا�ضلة  �ملنتجات  ومر�عاة 
لها مبوجب  �ملقررة  و�ملُ��دد  �لن�ضب  وح�ضب 

قانون �حلماية.
٦- تفعيل عمل �أجهزة �لتقيي�ص و�ل�ضيطرة 
�لنوعية يف �ملنافذ �حلدودية وعدم �ل�ضماح 
للمو��ضفات  مطابق  غري  منتج  �أي  بدخول 

�ملعتمدة.
�ل�ضلع  على  �لكمركية  �لتعرفة  تفعيل   -7
�خلامات  دخ��ول  و�إع��ف��اء  كافة  �مل�ضتوردة 
�إن�ضاء  ت�ضجيع  ي�ضهم يف  �لأولية مبا  و�ملو�د 

�ضناعات ملنتجات جديدة وتوطينها.
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د. ح�ضن عبد را�ضي

رازونة

عيد العراق الوطني

�لثالثون من حزير�ن يبدو هو �لتاريخ �ضبه �ملتفق عليه لنطالق 
�لثورة،  تلك  وثقت  �لتي  �لتاريخية  �لأدبيات  يف  �لع�ضرين  ثورة 
�لعر�قية  �لدولة  ل  ت�ضكاّ �ضريورة  يف  مف�ضلية  �نعطافة  تعد  �لتي 

�حلديثة و�لوعي �ل�ضيا�ضي �لعر�قي.
لعل  �إذ  م�ضتحدث،  لو�قع  جديدً�  فهمًا  �لثورة  تلك  �أف��رزت  لقد 
يف  ترى  تكن  مل  و�ضيعة،  ة  �ُضناّ �لعر�قيني،  من  �مل�ضلمة  �لغالبية 
�حتالًل،   1917 قبل  �لعر�ق  يف  �مل�ضتدمي  �ضبه  �لرتكي  �لوجود 

فهم و�إن كانو� �أتر�كًا �إل �أنهم م�ضلمون يف �لنهاية.
�لعثمانيون  �أحل��ق��ه  �ل���ذي  �ل��ف��ادح  �ل��ظ��ل��م  �ل��رغ��م م��ن  وع��ل��ى 
من  ذل��ك  وغ��ري  بال�ضر�ئب،  كو�هلهم  و�إث��ق��ال  بالعر�قيني، 
�ملمار�ضات �لتي مهدت لن�ضوء طبقة روؤ�ضاء �لع�ضائر �لإقطاعيني، 
�لتي  �ل��ذمم  و���ض��ر�ء  و�لرتهيب  �لرتغيب  �ضيا�ضة  مع  �ت�ضاقًا 
�تبعتها �ل�ضلطة �لعثمانية �مل�ضلمة، �إل �أن �لأمر بد� مع �لنكليز 
قائمة  ��ضتفز�زية  �ل��ع��ر�ق  يف  �ضيا�ضتهم  كانت  لقد  خمتلفًا، 
�إنكليزية ذ�ت موقع  م�ضتعمرة  �لبلد هو  باأن هذ�  �لعتقاد  على 
ويتو�ضط  بالغربية،  �ل�ضرقية  م�ضتعمر�تها  ي�ضل  ��ضرت�تيجي 
منطقة �ل�ضرق �لأو�ضط ذ�ت �لثقل �ل�ضرت�تيجي يف �حل�ضابات 
�ضو�هم  �أو  �لأتر�ك  �أ�ضاليب  �ضيئًا من  يوفرو�  �ل�ضتعمارية، ومل 

لرتكيع �لعر�قيني، لكن هيهات.
ينت�ضر   ،�ً وفراّ  �ً كراّ �يقاعها  �أ�ضهر، وكان  �لثورة ب�ضعة  ��ضتمرت 
منطقة  يف  موقعًا  لي�ضتعيدو�  �لإنكليز  ويعود  منطقة،  يف  �لثو�ر 
ا �لنظر يف تو�ريخ �لأحد�ث �لتي ر�فقت �لثورة  �أخرى، ولو �أمعناّ
وجمرياتها، �ضنجد �أنها متتد على �متد�د �ضيف �لعر�ق، وتنتهي 

يف �ضهر ت�ضرين �لأول/ �أكتوبر، وهو تاريخ قمع �لثورة نهائيًا.
�لقو�ت  �ن�ضحاب  تاريخ  �أي�ضًا-   - هو  ح��زي��ر�ن  من  �لثالثون 
�ل�ضرت�تيجي،  �لإط��ار  �تفاقية  مبوجب  �لعر�ق  من  �لأمريكية 
وقد مت ذلك نهائيا يف عام 2012، وكان ميكن �أن تكون بد�ية 
لو  ��ضرت�تيجية  وتنمية  و�قت�ضادي  �ضيا�ضي  ل�ضتقر�ر  ممتازة 

ن ��ضتثمارها. �أُح�ضرِ
هذ�  نعتمد  �أن  ميكن  ه��ل  ���ض��وؤ�ل:  �ل��ذه��ن  �إىل  ي��ت��ب��ادر  وه��ن��ا 
)تاريخ  و�لقريبة  �لع�ضرين(  )ث��ورة  �لبعيدة  ياإحالتيه  �لتاريخ 
يتفق  ليكون عيدً� وطنيًا   )2012 �لأمريكية عام  �لقو�ت  جالء 
�أن  ع�ضى  �لعام،  للنقا�ص  عر�ضه  ميكن  �ضوؤ�ل  عليه؟  �لعر�قيون 

ن�ضل �أخريً� �إىل قا�ضم م�ضرتك.
�ليوم �لذي يعقب )6/30( هو �لأول من متوز �أو )و�حد �ضبعة(، 
كما يحب �لعر�قيون ت�ضميته، وهو يوم �قرُتح ليكون موعدً� مليالد 
وما  �ل�ضتينيات  عقود  يف  �ملولودين  �لعر�قيني  من  كبري  ع��دد 
قبلها، ذلك �أن كثريً� من �لنا�ص يف تلك �لأيام مل يكونو� معنيني 
بتوثيق تو�ريخ ميالد �أولدهم وبناتهم، ثم حني ��ضطرو� لحقًا 
ل�ضت�ضد�ر هويات �أحو�ل مدنية لهم مل تكن هناك بيانات ولدة 
توثق تلك �لتو�ريخ، ما ��ضطر موظفي �ل�ضجل �ملدين �إىل �تباع 
للولدة  �حلقيقي  �لتاريخ  بني  �لفرق  يجعل  �لذي  �لإج��ر�ء  هذ� 
وتاريخ �لأول من متوز �لذي يتو�ضط �ل�ضنة طفيفًا قدر �لإمكان.

فاإذ� تعذر على �لنخب �ل�ضيا�ضية و�لثقافية �عتماد �لثالثني من 
حزير�ن عيدً� وطنيًا، فما �ل�ضري من �عتماد �لأول من متوز بدًل 
عنه، وهو �ليوم �لذي يفرح فيه ن�ضف �ضكان �لعر�ق -على تنوع 

�أطيافهم- بذكرى ميالدهم �مليمون!!

على الرغم من الظلم الفادح الذي اأحلقه 
العثمانيون بالعراقيني، واإثقال كواهلهم 

بال�ضرائب، وغري ذلك من املمار�ضات 
التي مهدت لن�ضوء طبقة روؤ�ضاء الع�ضائر 
الإقطاعيني، ات�ضاقًا مع �ضيا�ضة الرتغيب 

والرتهيب و�ضراء الذمم التي اتبعتها 
ال�ضلطة العثمانية امل�ضلمة، اإل اأن الأمر 

بدا مع النكليز خمتلفًا

م�������ق�������االت



ب�ضناعة  كلها  �لعر�قية  مدننا  ��ضتهرت 
ف��خ��ار ط��وزخ��ورم��ات��و،180  �ل��ف��خ��ار، لكن 
بغد�د،  من  �ل�ضرقي  �ل�ضمال  �إىل  كيلومرتً� 
جو�ئز  ون��ال  و�إقليميا  وعربيا  حمليا  متياّز 
خارج  �ليدوية  �حل��رف  معار�ص  يف  دولية 
كيفما  �ضابقا  �ل��ب��ل��دة،  ه���ذه  يف  �ل���ع���ر�ق. 
وحارة  بيت  كل  كنت جتد يف  وجهك  �أدرت 
وهي  �ملكان  ذلك  �أرك��ان  تزياّن  فخار  قطعة 
�ضخو�ص  تاريخ  من  ج��زءً�  نف�ضه  �لوقت  يف 
لعو�ئل  تنتمي  �لفخار  ب�ضناعة  ��ضتهرو� 
عن  �أبا  تو�رثتها  و  �ل�ضنعة  بهذه  ��ضتهرت 

جد. 
)���ض��ن��ع يف �ل���ع���ر�ق( ف��ر���ض��ة ل��ل��دف��اع عن 
تهتم  �لتي  و�لرت�ثية  �حلرفية  �ضناعاتنا 
�ضياحية  و�ج��ه��ة  و�أ���ض��ب��ح��ت  �ل����دول  ب��ه��ا 
وو�رد� �ضمن �لدخل �لقومي، بينما )فخار 
وغلبة  �لإه���م���ال  ي�ضكو  ط��وزخ��ورم��ات��و( 
�أقل  وجودته  �ضعره  �لذي  �مل�ضتورد  �لفخار 
عائلة  �ضوى  �لبلدة  يف  تتبَق  مل  �ملحلي.  من 
ت�ضراّ  عر�قية(  بهوية  )تركمانية  و�ح��دة 
ع��ل��ى �ل���ض��ت��م��ر�ر، و����ض��ت��ط��اع��ت وع���رب ما 
�ضهدناه من �أعمال وحتف �ضاغتها �أناملهم 
�لبعيدة عن �لرعاية �حلكومية �إر�ضاء تر�ث 
�ملدينة  م��ن  ك��ث��رية  �أج����ز�ء  �أج���د�ده���م يف 
�لثقايف  �لوجه  لإب��ر�ز  خال�ضة  حماولة  يف 
�ل�ضرب  من  �ضتى  عناوين  وحتت  و�لرت�ثي 

و�لإبد�ع.
معمل اأ�ضطة زين العابدين

ْت �أوىل لبنات   يف �لعام 19٢0 كانت قد ُر�ضَّ
معمل �أ�ضطة زين �لعابدين كوزه جي رحمه 
ب��د�أت  حيث  طوزخورماتو،  ق�ضاء  يف  �هلل 
معها فنون �خلزف و�ملهار�ت �ليدوية وروعة 
توظيف �ملاء و�لطني للو�ضول �إىل روؤية فنية 
هم �لر�حل كل مقومات  قد ��ضتمد منها جداّ
�لنجاح �آنذ�ك، و�حلديث هذ� لنجله نوز�د 
كا مبهنة �لآباء و�لأجد�د  �لذي ما ز�ل متم�ضاّ
تو�كب  �ل��ت��ي  �ل�ضتثنائية  �ل��ظ��روف  رغ��م 
�لأج��د�د  مهنة  يف  �لعمل  �أنَّ  موؤكد�  عمله، 
ب�ضيطا  عامال  كان  عندما  يومها  تن�ضه  مل 
ل�ضناعة  لة  �ملكماّ �لأع��م��ال  �ضوى  يجيد  ل 

و�حل��رف��ة  �لعمل  �متهن  �إذ  �ل��ف��خ��اري��ات، 
ب�ضورة كبرية يف منت�ضف �ل�ضبعينيات. 

و�أ�ضاف �أنَّ �لطلب �ملتز�يد على �لفخاريات 
دة ك��الأب��اري��ق و�جل���ر�ر  وب��اأن��و�ع��ه��ا �مل��ت��ع��داّ
���ب  و�حلرِ و�لب�ضتوكة  �ل��ف��خ��اري��ة  و�لأو�ين 
ب�)ك�ضر �حلاء( كان �لعمل حينها يتماّ ب�ضكل 
يباع  �أغلبها  وكانت  �ضناعتها  يف  متو��ضل 
للم�ضافرين  وكذلك  �ملجاورة  للمحافظات 
�ل��ذي��ن ي���اأت���ون ل��ال���ض��رت�ح��ة يف �مل��ط��اع��م 
�لإد�رية ملدينة  �ملنت�ضرة على طول �حلدود 

طوز خورماتو.
تربية تراثية

�أ�ضطو�ت حمل  �أحد  وهو  نياز  �أو�ضح  بينما 
يف  فيه  �لعمل  متاّ  �ل��ذي  هيا�ص  ف��خ��اري��ات 
�لعام 19٦7 �أناّ هذه �ل�ضناعة ور�ثية، نياز 
�لذي �أخذ ن�ضيبًا و�فرً� من �لرتبية �لرت�ثية 
مل متنعه �ل�ضنني �ل�ضعبة من تعلم �أ�ضولها 
و�ملحافظة عليها، وقد �أ�ضحت هذه �حلرفة 
بحداّ ذ�تها جزء� من ر�ضالة جمتمعية لعك�ص 
��ه��ا يف  �أناّ م��وؤك��دً�  �ل�ضعبي،  �ل���رت�ث  و�إب���ر�ز 
�لعائلة  �أفر�د  تلزم  �إذ  �ضاقة،  مهنة  �ملقابل 

كان الفخار اأ�صا�س 
توثيق احل�صارات 
العراقية، بل اإّن 
فخار )نينوى 5( 
كان دليل كرمير 
وهو يتتّبع هجرة 
ال�صكان يف العراق 
القدمي. اأريد القول 
اإّن الفخار اخرتاع 
عراقي جّدًا وا�صتمر 
موجودًا عندنا ب�صكل 
اأواٍن وا�صتخدامات 
منزلية.

 

ال�ضناعات احلرفية العراقية

ومهارة اخللف
قبل اأْن نفقد وثيقة ح�ضاراتنا

بني
اأ�ضالة ال�ضلف

عد�ضة وحتقيق : قا�ضم عوين
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يو�ضف املحمداوي

مي�ضا
اأحزان حزيران 

ثالثة،  �ضوى  حياتي  يف  كرهت  "ما  �حلكماء:  �أح��د  ق��ال 
ور�ء  �لذي  و�لقريب  غر�ص،  �ضد�قته  ور�ء  �لذي  �ل�ضديق 

قربه ح�ضد، و�حلبيب �لذي ور�ء حباّه خيانة".
ي �أ�ضيف ملا عنياّ من كرٍه كرهًا  �أنا مع ما قاله �حلكيم لكناّ
من  �لدهر  عليها  ج��اد  مبا  �لعمر  �ضني  علياّ  فر�ضته  �آخ��ر 
نو�ئب، وكرهي هو ل�ضهر من �ضهور �ل�ضنة وقد يكون م�ضدر 
فرح لغريي من �لب�ضر فهنيئا لهم به، لكناّي فتحت عيني على 
�لدنيا لأرى �ضهر حزير�ن �ضاهرً� �ضيف �لعد�وة و�لكر�هية 
يف  فاأغو�ص  عليه  باحلكم  ظاملا  �أكون  �أن  �أريد  ول  بوجهي، 
عمق �لتاأريخ لأف�ضح ما خباأت �أيامه من خيبات، و�ضاأكتفي 

مبا �أبغ�ضني منه يف حياتي فقط.
�لعربية  �حلرب  ح�ضلت  حني  �لبتد�ئية  �ملدر�ضة  يف  كنت 
عقولنا  ي�ضتعمر  �لعربي  �لقومي  �مل��د  وك��ان  �ل�ضر�ئيلية، 
وما متليه علينا مناهجنا  �لعارفية  �ل�ضلطة  وقلوبنا يف ظل 
جندي  "�أنا  ر  يتذكاّ ل  ا  مناّ وَم���ْن  �ضعار�ت  م��ن  �لدر��ضية 
فلت�ضقط  بندقيتي يف يدي" و"فل�ضطني عربية...  عربي... 
�أول  على  �ل  �حلما�ضة  تلك  من  �ضحونا  وما  �ل�ضهيونية"، 
نك�ضة يف �خلام�ص من حزير�ن يف �لعام 1967، ول �أنكر �أناّ 
ذلك �حلدث هو من دقاّ حجر �لأ�ضا�ص لكرهي لهذ� �ل�ضهر، 
لذكرها، حتى جاءت  د�عيًا  �أرى  ل  وهناك حو�دث طفيفة 
�أخ��ذت من  ما  و�أخ��ذت  �إي��ر�ن،  مع  �لطائ�ضة  �ضد�م  حرب 
�لعر�قيني وبعيد� عن عدد �ضهد�ء ع�ضريتي؛ �ضاأكتفي بذكر 
�لذي خ�ضرته يف تاأريخ 6/6/1986يف معركة �أم �لر�ضا�ص 
وهو �ل�ضهيد علي جا�ضم حممد �ل�ضي�ضان وكان لي�ص �بن 
حلظة  حتى  �أفتقده  �لذي  عمري  �ضديق  ��ا  و�إمناّ فقط  �أختي 
كتابة هذه �ل�ضطور، فمن يلومني على كره حزير�ن �أو �لرقم 

)6(؟
�إث��ر  ذه��ب��و�  �ل��ذي��ن  �ل�ضهد�ء  ق��و�ف��ل  �ل�ضهر  ه��ذ�  تثنرِ  مل   

بتفجري   2006 �ل��ع��ام  يف  ح��دث  �ل��ذي  �لج��ر�م��ي  �لعمل 
يف  �آخر  �نفجار  ي  ليدواّ �لع�ضكريني  �لإمامني  �ضريحي  قبة 
ر مئذنتي �ملرقد بالكامل،  �لثالث من حزير�ن 2007 ويدماّ
ب�ضبب  �أبرياء  �ضهد�ء  من  و�ضابقه  �لنفجار  هذ�  خلف  وما 
�لعا�ضر  ويف  حت�ضى،  �أن  ميكن  ل  باأرقام  �لطائفية  �لفتنة 
وبعدها  د�ع�ص  بيد  �ملو�ضل  �ضقطت   2014 حزير�ن  من 
جرمية  متاثلها  ل  �لتي  �لع�ضر  جرمية  حدثت  �أيام  بثالثة 
�ضحيتها  ر�ح  �لتي  �ضبايكر  جمزرة  وهي  �لع�ضور  مر  على 
)1700( �ضهيد من �ضباب �لعر�ق وكان من بينهم �بن �أخي 
�ل�ضهيد ح�ضني علي وهو �لوحيد لأبيه، ويف نف�ص �ل�ضهر مت 
�حتالل تكريت، ثم جاءت فاجعتي با�ضت�ضهاد ولدي "علي" 
2016، وكل ما مراّ علياّ هذ�  يف �لر�بع ع�ضر من حزير�ن 
و�لد  وكاأي  �أ�ضعر  �لعا�ضوري  �ليوم  ذلك  فجر  ويطلاّ  �ل�ضهر 
حني  دروي�ص  حممود  و�ضدق  �ليوم،  قمري  �فتقدت  ب��اأيناّ 

يقول: "ذكرى �خل�ضارة �أ�ضعب من حياة �خلا�ضرين".
"�لكورونا"  فتاآخى مع  �ل�ضهر من �ضحايانا  ي�ضبع هذ�  ومل 
�لوطن  ه��ذ�  �أبناء  من  �ملئات  ليح�ضدو�  �أخ��رى  و�أم��ر����ص 
�ملنكوب، و�آخر من �لتحقو� بقافلة �لر�حلني �لرو�ئي حميد 
حلزير�ن  وك�ضحايا  ع�ضال،  مبر�ص  لإ�ضابته  �لربيعي 
هادي  وعلي  ر��ضي  �أحمد  �لعر�قية  �لكرة  جنما  وكورونا 

و�لفنان مناف طالب.
ختاما �أقول ليكرهني �هلل �إن مل �أكرهك يا حزير�ن.

فتحت عيني على الدنيا لأرى �ضهر حزيران �ضاهراً 
�ضيف العداوة والكراهية بوجهي، ول اأريد اأن 

اأكون ظاملا باحلكم عليه فاأغو�س يف عمق التاأريخ 
لأف�ضح ما خباأت اأيامه من خيبات، و�ضاأكتفي مبا 

اأبغ�ضني منه يف حياتي فقط.

من  �أنو�عًا  هناك  لأنَّ  �لعمل،  يف  بامل�ضاركة 
�لفخاريات متراّ باأكرث من �أربع مر�حل قبل 

�أن ت�ضبح جاهزة للبيع.
ح�ضرة الأعوام

ع��ل��ى حم��ي��اه،  �رت�����ض��م��ت  �حل�����ض��رة  بينما   
�لكلمات  �أ�ضكنت  �إر�دية  ل  تنهد�ت  تخللتها 
معاناته،  ل��ب��وح  �لن��ط��الق  لها  �أر�د  �ل��ت��ي 
دْت هذه �حلرفة يف �ل�ضنو�ت  قائال: لقد �َضهرِ
مثيل  ل  و�زده����ارً�  جميلة  �أي��ام��ًا  �ملا�ضية 
جذوتها  على  حتافظ  �أن  و��ضتطاعت  لها 
�ل��رت�ج��ع  ه���ذ�  يطالها  �أن  ق��ب��ل  ورون��ق��ه��ا 
رمزية  على  �أجهز  �لذي  و�خلطري  �ملخيف 
حاليا  �مل��ايل  �لريع  �أنَّ  حتى  �مل��وروث،  هذ� 
ً� �إذ� قي�ص بالوقت و�جلهد �للذين  �ضئيل جدَّ

يتطلبهما �لعمل.
ذاكرة الأيام

�ضناعة  فيه  يتم  �ل��ذي  �ملوقع  زي��ارة  وبعد   
برفقة  بالكورة  ى  ي�ضمَّ م��ا  �أو  �لفخاريات 
�أ�ضطة نوز�د، �لتي �أعادت �إىل ذ�كرتنا �لأيام 
�لفخار  �ضناعة  كيفية  �ضرح  متاّ  �جلميلة 
�ضناعة  �إن  يقول:  حيث  �ملختلفة  وباأنو�عه 
و�لدقة  ت�ضكيله  يف  مهارة  تتطلاّب  �لفخار 
�ل��دوؤوب وهي مهنة حرفية  و�لعمل  و�ل��ذوق 
�لعر�قة  ذ�ت��ه  بحداّ  مثاّل  م��ا  وه��ذ�  قدمية 
و�لأ�ضالة لهذه �حلرفة �لتي تو�رثناها جياًل 
ْت �ضناعته من  بعد �آخر، نقوم بر�صاّ ما متاّ
د�خل  منظم  ب�ضكل  وغريها  فخارية  �أو�ٍن 
�إخر�جها  عملية  ت�ضهل  كي  �لطيني  �لفرن 
فتح  يتماّ  بعدها  �ل�ضهر،  بعد  �أخ��رى  ة  م��راّ
�لفوهات �خلارجية �لأربع يف �لزو�يا �لعليا 
�أعلى  للفرن يف مقابل غلق �لفوهة �لكبرية 
�ضاعة   ٣٦ مل��دة  �ملنتوجات  وت�ضهر  �لفرن 
�لعملية  ه��ذه  م��ن  �لنتهاء  وبعد  متو�لية، 
�لزو�يا  يف  �لأربع  �خلارجية  �لفوهات  تغلق 
متو�ضط  يف  �لكبرية  �لفوهة  فتح  مقابل  يف 
�لفرن  ي��ربد  حتى  �ضاعة،   7٢ مل��دة  �ل��ف��رن 
وبعدها تفتح جميع �لفتحات وكذلك �لباب 
�ل�ضفلي، علما �أناّ �لعمل يكون مبعدل ثمانية 
يف  �مل�ضتخدم  �لطني  �أم��ا  �ل�ضنة.  يف  �أ�ضهر 
ا  خا�ضاّ ي��ك��ون  �أن  فيجب  �ل��ف��خ��ار  �ضناعة 

عا مباء �ملطر. و�أحمر �للون و�أن يكون م�ضبَّ
اإ�ضرار �ضاب

ما  �لعمر  مقتبل  يف  �ضاب  جي  ك��وزه  �أحمد 
�لإرث  هذ�  على  �ملحافظة  على  ي�ضراّ  ز�ل 
�لتاريخي و�لرت�ث �ل�ضعبي �ملمياّز من خالل 
ة من �لفخاريات، وهو ميناّي  بيعه لأنو�ع عداّ
�لقطاع  هذ�  �إىل  �لدولة  تلتفت  باأْن  �لنف�ص 
وتاأهيل  تنميته  �إىل  ج���ادة  وت�ضعى  �مل��ه��م 
�حلديث،  و�ل��ت��ط��ور  يتنا�ضب  مب��ا  �لأف����ر�ن 
توفري  يف  �ضي�ضهم  �لإج���ر�ء  ه��ذ�  �أناّ  مبينا 
بذلك  وتتم  �ملنتوج  لهذ�  ت�ضريفية  �أ�ضو�ق 
�مل�ضاعدة يف حفظ هذ� �لرت�ث �جلميل من 

�لندثار.     
مهنة يف مقاعد الدرا�ضة

بالعمل  �لفخارية  �لعائلة  ه��ذه  تكتفرِ  مل 
بل  فح�ضب  �ل�ضيفية  و�ل��ك��ور  �ل��ور���ص  يف 
و�لرت�ثي  �ل�ضعبي  وتاأثريها  ن�ضاطها  �متداّ 
مقاعد  يف  د  جت�ضَّ ما  وهذ�  �أبعد  نقاط  �إىل 
ة  �خلا�ضاّ �ملحا�ضر�ت  خالل  من  �لدر��ضة 
�أ�ضطة  يقول  حيث  �جلميلة،  �حلرفة  بهذه 
كان  قد  �إليا�ص  �ضلمان  ه  عماّ �بن  �إناّ  نياز: 
و�ل�ضناعات  �ل��ف��ن��ون  معهد  يف  ح��ا���ض��رً� 
�ل�ضعبية �لو�قعة �آنذ�ك يف منطقة �لإ�ضكان 
�لفرتة �ملح�ضورة  ببغد�د وذلك يف  �لغربي 
يف  تفناّ  حيث   ،1989 –  197٣ عامي  بني 
لأذه��ان  �ملهنة  بهذه  يتعلاّق  ما  كل  �إي�ضال 
مل  خ��ط��وة  يف  حينها،  و�ل��ط��ال��ب��ات  �لطلبة 
ة �أن يكون هناك حما�ضر  تكن طبيعية باملراّ
تركماين ومن �أهايل طوزخورماتو وحتديد� 
فْت  ُعررِ �لتي  �لكوزهجية  �لعائلة  ه��ذه  من 
و�ل��رت�ث��ي��ة  �ل�ضعبية  �مل��ه��ن��ة  ل��ه��ذه  ها  بحباّ

�خلالدة.
م�ضرية ا�ضتكملت

عقد ونياّف هي �ملدة �لتي ق�ضاها �لتدري�ضي 
�ضلمان �إليا�ص يف �أروقة �ملعهد حيث مل يكتب 
يف  فتويف  مبتغاه؛  �إىل  �لو�ضول  بعدها  له 
�لرت�ثية  �لعائلة  هذه  فقدت  موؤ�ضف  حادث 
بني  جمعت  �لتي  �ضخ�ضياتها  و�أه��م  �أف�ضل 
حيث  �لتدري�ص،  طرق  وجمالية  �ملهنة  فن 
�ضابر  �ضقيقه  بعده  م��ن  �لتدري�ص  ت�ضلاّم 

�إي�ضال  يف  �لآخ���ر  ه��و  �أج���اد  �ل��ذي  �إليا�ص 
�لطالب  ها  �أحباّ �لتي  بالطريقة  �ملعلومة 
لغاية  �أي  ع��ام��ا،  ع�ضر  �أرب��ع��ة  م��دى  وعلى 
�لعام ٢00٣ حيث �أحيل على �لتقاعد تاركا 
خلفه �إرثا �ضعبيا ومهنة �لت�ضقت تر�ثياتها 
�أثنى  متمياّزة  جهود  عرب  �ملعهد  ب��ج��در�ن 
�ل�ضرح  ه��ذ�  حا�ضر�  ك��ان  م��ن  ك��لاّ  عليها 

�لرتبوي. 
�أن  وهي  �أمنيتها  �لعر�قية  �ل�ضبكة  )وملجلة 
باللتفات  �ملخت�ضة  �لثقافية  تقوم �جلهات 
�ل��رت�ث��ي��ة  �ل�����ض��ن��اع��ة �حل��رف��ي��ة  �إىل ه���ذه 
�لعر�قية �لتي كاد �ل�ضتري�د يق�ضي عليها، 
نفقدها  �أن  قبل  �لأخ���ري  �لنف�ص  يف  ��ه��ا  �إناّ

نهائيًا(.
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ولعل هذه هي �أول مرة يف �لعر�ق ُت�ضتخدم 
لالبتعاد  وب���د�ئ���ل  ع��ال��ي��ة،  ت��ق��ن��ي��ات  ف��ي��ه��ا 
ب  وجتنِّ و�مل��الم�����ض��ة،  �ل��ي��دي��ن  تفتي�ص  ع��ن 
�لإرباك  و�ملو�طنني  �لتفتي�ص  على  �لقائمني 
و�لإحر�جات �لتي قد حتدث �أثناء �لتفتي�ص 
بن�ضب  �لعلوية  �لعتبة  بادرت  �إذ  �لتقليدي، 
�لتقنية  ذ�ت  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �ل��ب��و�ب��ات  ه��ذه 

�لعالية.
جا�ضم،  علي  ح�ضني  �ملهند�ص  حت��دث  وق��د 
م�ضوؤول �ضعبة �لفح�ص �لإلكرتوين يف �لعتبة 

�لعلوية، ل�"جملة �ل�ضبكة �لعر�قية" عن هذ� 
�ملو�ضوع قائاًل: با�ضرت �ملالكات �لهند�ضية 

�لإل��ك��رتوين  �لفح�ص  �ضعبة  يف  و�ل��ف��ن��ي��ة 
دقيقة  �إل��ك��رتوين  فح�ص  بو�بات  بتن�ضيب 
�ملقد�ضة  �لعتبات  يف  نوعها  من  �لأوىل  تعد 
ب��ال��ع��ر�ق خل��دم��ة ز�ئ����ري �مل��رق��د �ل��ع��ل��وي 

�ل�ضريف.
من  �لغاية  �أن  ح�ضني:  �ملهند�ص  وي�ضيف 
هو  �لدقيقة  �لإلكرتونية  �لبو�بات  تن�ضيب 
�إجر�ء فح�ص تقني دقيق للز�ئر دون تدخل 
حفظ  منت�ضبي  قبل  من  �ملالم�ضة  �أو  ب�ضري 

�لنظام.
ويتابع بالقول: تعد هذه �لبو�بات هي �لأوىل 

�لتي يتم و�ضعها يف �لعتبات �ملقد�ضة د�خل 
من  �ل��ع��دي��د  يف  ع���ادة  وت�ضتخدم  �ل��ع��ر�ق، 
عدم  على  للمحافظة  �ل��دول��ي��ة  �مل��ط��ار�ت 
وفيها  و�لز�ئرين،  �ملنت�ضبني  بني  �ملالم�ضة 
درجة  قيا�ص  منها  متعددة  تقنية  خدمات 
زيارة  �إىل  �لو�فدين  وتعد�د  �لز�ئر  ح��ر�رة 
مرقد �ملوىل �أمري �ملوؤمنني )عليه �ل�ضالم(.

ويردُف قائاًل: هذه �لأجهزة تعمل وفق نظام 
كهرو- مغناطي�ضي، وهي �ضديقة للبيئة ول 

يوجد فيها �أي ن�ضاط �إ�ضعاعي.
�ضاألناه عمن �ضيدير هذه �لبو�بات وي�ضغلها، 

فاأجاب بالقول: �ضتناط  مهمة ت�ضغيل منافذ 
يف  �ملتخ�ض�ضني  �إىل  ومتابعتها  �لفح�ص 
ق�ضم  ومنت�ضبي  �لإلكرتوين  �لفح�ص  �ضعبة 
يف  �ملهنية  �ل�ضالمة  وق�ضم  �لنظام  حفظ 

�لعتبة �ملقد�ضة .
�لعتبات  �إن  قائاًل:  لل�ضبكة  حديثه  ويختتم 
ت�����ض��ع��ى د�ئ���م���ًا ل��ت��وف��ري ك���ل م���ا ي��ح��ت��اج��ه 
حماية  �أجل  من  نهار  ليل  وتعمل  �لز�ئرون، 
يدفع  �أن  �لباري عزَّ وجلاّ  وندعو  �لز�ئرين، 

عنا هذ� �لوباء وتعود �حلياة كما كانت.
�لبو�بات  �إىل  �إ�ضافة  �جلديد،  �ملنتج  وعن 
علي  ح�ضني  �ملهند�ص  ي�ضيف  �لإلكرتونية، 
�ملبا�ضرة  تعتزم  �لعلوية  �لعتبة  �أن  جا�ضم 
ب��ت�����ض��غ��ي��ل خم��ت��رب ح���دي���ث لإن����ت����اج م���ادة 
منظمة  ل��دى  �ملعتمدة  �أ���ص(   - )�لفاركون 
�لوقائية  لالإجر�ء�ت  دعمًا  �لعاملية  �ل�ضحة 
و�ملنت�ضبني  للز�ئرين  �ملتخذة  و�لحرت�زية 

ومو�طني مدينة �لنجف �لأ�ضرف.
و�ملنتج �جلديد،  �ملخترب  �ضاألناه عن طبيعة 
فاأجاب قائاًل: نظرً� للظروف �لتي مير بها 
�لعمل  مت  كورونا،  جائحة  تف�ضي  من  بلدنا 
يعنى  �إن�ضاء خمترب  ��ضتثنائية على  وبجهود 
�أ���ص(   - )�ل��ف��ارك��ون  �لتعفري  م��ادة  باإنتاج 
يف  �لعاملة  لكو�درنا  م�ضتفي�ضة  در��ضة  بعد 
�ل�ضعبة عن �إمكانية �لت�ضنيع و�لتجهيز لهذه 

�ملادة �مل�ضتخدمة يف عمليات �لتعفري.
�لتي  و�لفحو�ص،  �لنتائج  �أظهرت  و�أ�ضاف: 
يف  �لعلوم  بكلية  �لكيمياء  ق�ضم  يف  �أُجريت 
جناح  �ملنتج،  من  عياّنة  على  �لكوفة  جامعة 
�ملنتج  عة مع  �مل�ضنَّ �ملادة  �لتجربة ومطابقة 
�عتماد  �كت�ضبت  قد  تكون  وبذلك  �لأ�ضلي، 

منظمة �ل�ضحة �لعاملية.
ويختتم حديثه  قائاًل: با�ضرنا باإنتاج �ملادة 
و�ضلت  وق��د  و�ل�ضائل،  �مل�ضحوق  بنوعيها؛ 
ن�ضبة �لتجهيز يف �لعتبة �لعلوية �ملقد�ضة �إىل 
�ملنتج  طرح  و�ضيتم  �لذ�تي  �لكتفاء  مرحلة 
�لتابع  يف �لأ�ضو�ق �ملحلية يف ق�ضم �ملبيعات 

للعتبة �لعلوية �ملقد�ضة.

رة تن�ضب بّوابات  العتبة العلوية املطهَّ
فح�س اإلكرتوين متطورة 

بتقنية عالية اجلودة ن�صبت 
العتبة العلوية املطهرة 

بوابات فح�س اإلكرتوين ذات 
مهام متعددة هي االأوىل من 
نوعها يف العتبات املقد�صة، 
وفيها خدمات متعددة منها 

قيا�س درجة حرارة الزائر، 
ومعرفة عدد الوافدين 

للزيارة، وهي �صديقة للبيئة.
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خمترباتها اأنتجت مواد تعفري معتَمدة عامليًا..

مي�ضاء فا�ضل حممد

تعتزم العتبة العلوية 
املبا�صرة بت�صغيل خمترب 

حديث الإنتاج مادة 
)الفاركون - اأ�س( املعتمدة 

لدى منظمة ال�صحة 
العاملية
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يف  �لتخ�ض�ضي  �لبحثي  �ل��ف��ري��ق  �ضعى  وق��د 
مركزي �لعالج بالأوك�ضجني �لعايل �ل�ضغط يف 
�ملعلومات  بع�ص  جتميع  �إىل  و�لنم�ضا  ��ضرت�ليا 
�لفايرو�ص  بانت�ضار  حاليًا  �ل�ضلة  ذ�ت  �حليوية 

وعر�ضها للم�ضاعدة يف فهم �أ�ضمل.
من  ميكننا  �لفايرو�ص  �نت�ضار  كيفية  فهم  �إن 
بنحو  �لفايرو�ص  ينت�ضر  منه.  ماأمن  يف  �لبقاء 
�أو  �مل�ضاب  �ل�ضخ�ص  �أنف  رذ�ذ  عرب  �أ�ضا�ضي 
�ص للعدوى  ه، وينتقل �إىل عني �ل�ضخ�ص �ملتعرِّ فمرِ
من  للوقاية  طريقة  و�أف�ضل  ه.  فمرِ �أو  �أنفه  �أو 
�لتعر�ص لعطا�ص �مل�ضابني،  �ملر�ص هي جتناّب 

يف  �لب�ضري  �لتفاعل  جتنب  ه��ي  نقطة  و�أه���م 
ومن  �لإمكان.  قدر  بال�ضكان  �ملاأهولة  �ملناطق 
�أي�ضًا تقليل �ل�ضعور باخلوف و�لذعر من  �ملهم 
مناعة  تقليل  يف  ي�ضهم  �خلوف  لأن  �لفايرو�ص 
ج�ضم �لإن�ضان. ووفقًا لهذه �ملقالة �ملوثاّقة �لتي 
يف  ك��وف��ي��د-19  ي��وؤث��ر  ميد(  )�أوك�����ض��ي  ن�ضرتها 
�لبد�ية يف �لرئتني، كما هو �حلال مع �أمر��ص 
ذلك  يف  مب��ا  �لأخ����رى،  �لتاجية  �ل��ف��ريو���ض��ات 
�لتنف�ضية  �لأو�ضط  �ل�ضرق  ومتالزمة  �ل�ضار�ص 
ونزلت �لربد. �إن كوفيد-19 هو مر�ص تنف�ضي، 

لذلك عادة ما تتاأثر به �لرئتان �أوًل.

ى و�ل�ضعال و�ضيق  ت�ضمل �لأعر��ص �ملبكرة �حلماّ
غ�ضون  يف  �لأع��ر����ص  ه��ذه  وتظهر  �لتنف�ص، 
يومني �أو بعد 14 يومًا من �لتعر�ص للفايرو�ص. 
�أعر��ص خفيفة،  كوفيد-19 من  �ضدة  وتختلف 
�أو معدومة �أحيانًا، �إىل مر�ص �ضديد �أو مميت 
�لأ�ضخا�ص  بع�ص  يعاين  وقد  �أخرى.  �أحيان  يف 
ي�ضاب  بينما  ب�ضيطة،  تنف�ضية  �أع��ر����ص  من 
�حلياة.  يهدد  �لذي  �لرئوي  باللتهاب  �آخ��رون 
وهناك جمموعة من �لأ�ضخا�ص يعانون من تلف 
�ء �لإ�ضابة بالفايرو�ص. �ضديد يف �لرئة من جراّ

�أو  �أنه ل توجد عالجات  لحظ �لفريق �لبحثي 

�جلديد،  �لفايرو�ص  هذ�  �ضد  موجهة  لقاحات 
�لتمري�ضية  و�مل��الك��ات  �لأط��ب��اء  �عتمد  ل��ذ� 
ع��ل��ى �إب��ق��اء م��ر���ض��ى �ل��ف��اي��رو���ص يف وح���د�ت 
ن�ضبة  وقيا�ص  �ملري�ص  ملر�قبة  �ملركزة  �لعناية 
�إعطائه  على  و�ملد�ومة  �جل�ضم  يف  �لأوك�ضجني 
�لأدوية �لتي تخفف �لأمل وتزويده بالأوك�ضجني 
م��دة ممكنة  �أط���ول  لإب��ق��ائ��ه على قيد �حل��ي��اة 
رتني  �ملدمَّ �لرئتني  و�إ�ضالح  �لعدوى  وحماربة 
�لفايرو�ص  يهاجم  فعندما  �لرئوي.  باللتهاب 
�حل�ضول  �ملر�ضى  على  �ضعبًا  ي�ضبح  �لرئتني 
على كمية كافية من �لأوك�ضجني يف جمرى �لدم 
�ملري�ص  وي�ضاب  و�لقلب،  و�لكبد  �لكلى  لدعم 
�حل��ادة  �لتنف�ضية  �ل�ضائقة  مبتالزمة  حينها 
ب  �لتي ت�ضبب تلفًا يف �لرئتني، ما يوؤدي �إىل ت�ضراّ
يف  �ل�ضغرية  �ل��دم��وي��ة  �لأوع��ي��ة  م��ن  �ل�ضو�ئل 
للرئتني  �لهو�ئية  �لأكيا�ص  عها يف  �لرئتني وجتماّ
عمل  يعيق  وه��ذ�  �لهو�ئية،  �حلوي�ضالت  �أو 
�لرئتني يف نقل �لأوك�ضجني من �لهو�ء �خلارجي 

�إىل �لدم.
وجدت در��ضة حديثة �أجريت على 1٣8 �ضخ�ضًا 
تعر�ضهم  ب�ضبب  للم�ضت�ضفى  �إدخ��ال��ه��م  مت 

يف  �ضعوبة  من  يعانون  كانو�  �أنهم  لكوفيد-19 
وبد�أ  �لأعر��ص،  �أيام من ظهور  بعد ٥  �لتنف�ص 
�حل��ادة  �لتنف�ضية  �ل�ضائقة  متالزمة  ظ��ه��ور 
بالتطور لديهم يف معدل 8 �أيام من �لأعر��ص. 
تقنية  با�ضتخد�م  �ملتالزمة  هذه  عوجلت  وقد 
�أو  �ل�ضغط  �لطبيعي  ب��الأوك�����ض��ج��ني  �ل��ع��الج 
د�ع��م��ة،  تكميلية  كطريقة  �ل�ضغط  �ل��ع��ايل 
�ملتوفر  �ل�ضطناعي  �لتنف�ص  و�أي�ضًا عن طريق 
من  �مل��زي��د  �إدخ����ال  ب��ه��دف  �مل�ضت�ضفيات  يف 

�لأوك�ضجني يف جمرى �لدم.
�لطبيعي  ذل��ك  يف  مب��ا  بالأوك�ضجني،  �ل��ع��الج 
�ل�ضغط و�لعايل �ل�ضغط، يدعم عمليات �لأي�ص 
)�لتفاعالت  �جل�ضم  يف  �ل��د�خ��ل��ي  �خل��ل��ي��وي 
�لأنزميية �ملختلفة(، وتعداّ عالجات �لأوك�ضجني 
�إيقاف  ويف  �لأول��ي��ة  �ل��ع��دوى  ح��الت  يف  الة  فعاّ
�ل�ضتجابة  بتثبيط  �ملرتبطة  �لثانوية  �لعدوى 

�ملناعية للفايرو�ص.
�لعايل  بالأوك�ضجني  �لعالج  �أن  بالذكر  جدير 
�لفريو�ضية  �جلائحة  عالج  يف  �عُتمد  �ل�ضغط 
�لكربى �لتي �جتاحت �لوليات �ملتحدة يف عام 
�لإ�ضبانية،  �لإنفلونز�  بجائحة  و�ضميت   1918
وما  �لرئوية  �لعدوى  طريق  عن  حتدث  وكانت 
�لدم،  يف  لالأك�ضجة  نق�ص  من  ذلك  ي�ضاحب 
�أد�ء  يف  �لتنف�ضي  �جلهاز  ف�ضل  �إىل  ي��وؤدي  ما 
يكون  �أن  �ملحتمل  ومن  طبيعي،  ب�ضكل  وظائفه 
بالأوك�ضجني  للعالج  طبي  تطبيق  �أول  ه��ذ� 
طبي  تطبيق  �أول  �أي�ضًا  وه��و  �ل�ضغط،  �لعايل 

على �لأفر�د يف �لوليات �ملتحدة.
ُتعزى وفيات فريو�ص كورونا �ليوم �إىل �لإ�ضابة 
�لتنف�ضي.  �جل��ه��از  وف�ضل  �ل��رئ��وي  باللتهاب 
وبالرغم من �أن هناك �ختالفات بني �لإنفلونز� 

�لإ�ضبانية وفريو�ص كورونا من ناحية ف�ضلجية، 
يف  م��وج��ودة  �لأ�ضا�ضية  �ملر�ضية  �حل��ال��ة  لكن 
ي�ضتجيب  د�خ��ل��ي  ع�ضو  �أول  وه��م��ا  �ل��رئ��ت��ني، 
وفيه  �ل�ضغط،  �ل��ع��ايل  بالأوك�ضجني  للعالج 
يو�ضى  لذلك  �لتنف�ضية.  �ل�ضائقة  مل�ضكلة  حل 
�أول طريقة  تعداّ  �لتي  �لطريقة  با�ضتخد�م هذه 
تتيح لقدرة �لأوك�ضجني �لعايل �ل�ضغط �لتاأثري 
وو���ض��ول  �للتهابية  �ل��رئ��وي��ة  �لإف�����ر�ز�ت  على 
تثبيط  �أث��ن��اء  �ل���دم  �إىل  �ل��ك��ايف  �لوك�����ض��ج��ني 

�للتهاب �لرئوي.
�لعالج  ي��ك��ون  ق��د  �ضحيح،  بنحو  وبتطبيقه   
ملر�ضى  مفيدً�  �ل�ضغط  �ل��ع��ايل  بالأوك�ضجني 
مع  كثريً�  �أعر��ضه  تت�ضابه  �ل��ذي  كوفيد-19 
�أن  �أي�ضًا  �لإ�ضبانية. وميكن  �لإنفلونز�  �أعر��ص 
مبا  خفيفة،  �أعر��ضًا  كوفيد-19  عدوى  ت�ضبب 
�حللق  و�لتهاب  �لأن��ف  �ضو�ئل  ب  ت�ضراّ ذلك  يف 
�أكرث حدة  و�ل�ضعال و�حلمى، وقد تظهر ب�ضكل 
�لرئوي  �للتهاب  ي�ضبب  قد  كما  �لبع�ص.  عند 
وخمول  �لعظام  يف  ووهنًا  �أملًا  �لتنف�ص  �ضيق  �أو 
�ل�ضماّ  تي  حا�ضاّ ف��ق��د�ن  ع��ن  ف�ضاًل  �جل�����ض��م، 

و�لتذوق عند بع�ص �مل�ضابني.
ر�ضمية  غري  م�ضادر  من  �ملعلومات  جتنب  �إن 
كمو�قع �لتو��ضل �لجتماعي غري �ملوثقة و�تباع 
�أو  حكومية،  م�ضادر  من  �ل�ضادرة  �لتعليمات 
من وز�رة �ل�ضحة ح�ضب �لبلد �أو �لدولة �ملقيم 
�ضاأنه  من  �لعاملية،  �ل�ضحة  منظمة  �أومن  فيها 
ف�ضاًل  �ملميت،  باملر�ص  �لإ�ضابة  يجنبك  �أن 
ملدة  و�ل�ضابون  باملاء  كثريً�  �ليدين  غ�ضل  عن 
�لت�ضال  بعد  �ضيما  ول  �لأق��ل،  على  ثانية   ٣0
وجتنب  �لت�ضوق،  كمر�كز  �لعامة  ب��الأم��اك��ن 
�إ�ضابتهم  يف  �مل�ضتبه  بالأ�ضخا�ص  �لت�ضال 
و�لمتناع  �حلادة،  �لتنف�ضي  �جلهاز  بالتهابات 
عن مل�ص �لعينني و�لأنف �أو �لفم باليد، وتغطية 
�لأنف و�لفم عند �لعطا�ص �و �ل�ضعال، ول يجب 
تناول �لأدوية �مل�ضادة للفريو�ضات �أو �مل�ضاد�ت 
تنظيف  مع  �لطبيب،  و�ضفها  �إذ�  �إل  �حليوية 
�لكحول،  �و  �لكلور  مبطهر�ت  �لأ�ضطح  جميع 
ت�ضك  كنت  �إذ�  فقط  �لو�قي  �لقناع  و��ضتخد�م 
�أو �إذ� كنت ت�ضاعد �ملر�ضى �أو  يف �أنك م�ضاب 

تعمل يف �مل�ضت�ضفيات.

الأوك�ضجني العايل ال�ضغط  ..
ز املناعة ملحاربة كوفيد 19 عالج يحفِّ

مثلما يعلم اجلميع فاإنه ال يوجد، حتى االآن، اأي لقاح للوقاية من 
الفريو�س التاجي كوفيد19، لكن البحوث والعمل يف املختربات جاريان 

على قدم و�صاق، والب�صر قريبون من التو�صل اإىل م�صاد للفايرو�س، 
د. هديل وائل والنتائج �صتكون واعدة كما �صرح علماء وباحثون كثريون.

العالج باالأوك�صجني، مبا يف 
ذلك الطبيعي ال�صغط والعايل 

ال�صغط، يدعم عمليات 
االأي�س اخلليوي الداخلي يف 

اجل�صم )التفاعالت االأنزميية 
املختلفة(

ط�������������������ب



اجلائحة تعبث بحياة اجلميع،  ومع بداية انت�صار الفايرو�س واإعالن الطوارئ كانت ملالكاتنا 
الطبية "اجلي�س االأبي�س" بتخ�ص�صاتهم كافة مواقفهم البطولية وهم يت�صدون وي�صحون يف 
�صبيل معاجلة امل�صابني، اإال اأن اأعداد االإ�صابات بينهم تزايدت ب�صبب �صعف البنية التحتية 

الطبية، ونق�س معدات احلماية ال�صخ�صية، وا�صتهانة النا�س وعدم التزامهم بو�صائل الوقاية.

من ينقذ من؟
املالكات الطبية بني العتداءات والإ�ضابات

رجاء ال�ضجريي

بني  ول�ضيما  �لعر�ق،  �أنحاء  جميع  يف  �حل��الت  تز�يد  يف  �أ�ضهم  ذلك  كل 
�لأطباء، ف�ضاًل عن �ضل�ضلة �لعتد�ء�ت عليهم، كذلك ظاهرة �لتالعب يف 
مذ�خر �لأدوية و�لنق�ص يف �ملعاجلات و�لفيتامينات وم�ضتلزمات �حلماية 
و�ضائعات  ��ضتغاثة  �ضرخة  بني  �لنا�ضرية  باأ�ضعارها.  و�ملتاجرة  �لطبية 

وحقائق.. "جملة �ل�ضبكة" كانت لها جولتها �لآتية:
اعتداءات واإجراءات

�لطبية  �ملالكات  تعر�ضت  و�ل�ضتهتار  و�جلهل  �لنف�ضية  �ل�ضغوط  بني  ما 
م�ضت�ضفيات  �أح���د  يف  طبيبة  ���ض��رب  م��ن  �ب��ت��د�أت  م�ضتمرة  لع���ت���د�ء�ت 
�لنا�ضرية، تو�لت بعدها يف بغد�د و�ملحافظات. لكن �لق�ضاء كان له �لرد 
�لطبية،  �ملالكات  �ملعتدين على  �لقانونية �ضد  �لإج��ر�ء�ت  بت�ضديد  �لر�دع 
ه جمل�ص �لق�ضاء �لأعلى حماكم �لتحقيق �ملخت�ضة ومكاتب �لدعاء  �إذ وجَّ
بعد  �ملعتدين  بحق  �لقانونية  �لإج���ر�ء�ت  باتخاذ  �لت�ضدد  ب�ضرورة  �لعام 

منا�ضد�ت عدة ومقاطعات و�عت�ضامات طبية.
نقابة االأطباء

�لطبية  مالكاتنا  معاناة  عن  ن�ضرت  بو�ضت" قد  "و��ضنطن  �ضحيفة  كانت 
بالفريو�ص، وحتى  �أ�ضيبو�  �لعر�قيني  �لأطباء  �أن مئات  تقريرً� ذكرت فيه: 
�لعمل  يف  �ل�ضتمر�ر  منهم  ُيطلب  ك��ان  �لأع��ر����ص  عليهم  تظهر  عندما 
يعر�ص  ما  ك��ام��اًل،  �أ�ضبوعًا  تتاأخر  قد  �لتي  �لفح�ص  نتيجة  ظهور  حتى 
�أن موظفي �ملخترب�ت، حيث جترى  للخطر، كما  و�ملر�ضى  حياة زمالئهم 
�لفحو�ص من عدوى فريو�ص كورونا، يعملون يف ظروف خطرية ومعر�ضون 

لالإ�ضابة �أي�ضًا.
و�أعلنت نقابة �لأطباء �لعر�قيني تخ�ضي�ص م�ضت�ضفى خا�ص ملعاجلة �لفرق 
�لتابعة لوز�رة �ل�ضحة �لعر�قية من �مل�ضابني  �لطبية و�ل�ضحية و�لإد�رية 
�أن د�ر �لتمري�ص �خلا�ضة يف بغد�د �ضتكون مركز  بفريو�ص كورونا، مبينة 

كافة.  �لبالد  حمافظات  من  �لأبي�ص"  "�جلي�ص  معاجلة 
به  �ل�ضمري خ�صَّ  �لأمري  �لأطباء عبد  لنقيب  ويف حديث 
جملة "�ل�ضبكة �لعر�قية" حتدث قائاًل: "�ضعف �خلدمات 
قلاّة  عن  ف�ضاًل  �لف�ضاد،  و�ضفقات  �لطبية  �ملوؤ�ض�ضات  يف 
كل  �لتز�مهم،  وعدم  و�لوقاية  بال�ضالمة  �ملو�طنني  وعي 
فباتو�  كافة،  �لطبي  و�لكادر  �لأطباء  على  �نعك�ص  ذلك 
زيادة كبرية يف عديد  �ليوم هناك  �ملو�طنني.  �ضحية مع 
�إ�ضابات �لأطباء، بل �إنهم ي�ضرتون بدلت �لوقاية وغريها 
على نفقتهم �خلا�ضة، ومع ذلك مل ي�ضلمو� من �لإ�ضابات 
بع�ص  من  عليهم  �لعتد�ء  ندين  ونحن  بينهم،  و�لوفيات 
وه��ذ�  يتوفون،  �ل��ذي��ن  �أو  بالفايرو�ص  �مل�ضابني  �أه���ايل 
ل  �إذ  لهم،  حماية  وتوفري  حا�ضمًا  ردً�  يتطلب  �لت�ضرف 
�أن  �أنف�ضهم ويف خط �ل�ضد �لأول،  يعقل، وهم من نذرو� 

يتعر�ضو� لالعتد�ء�ت و�لإ�ضابات معًا..
�أزمة  �أن  �أ�ضا�ضيان، كما  وي�ضيف: �لوعي و�لتعاون مطلبان 
و�ملاأكل و�ملنام  �مل�ضكن نف�ضه  �ملالكات �لطبية وم�ضاركتهم 
عند  �أي�ضًا  وذويهم  لأهلهم  ونقلها  للم�ضابني  وخمالطتهم 
�لإ�ضابات،  �نت�ضار  يزيد من كارثة  �مل�ضت�ضفى  �خلروج من 
 ٣ مل��دة  �ل�ضحي  �ل�����ض��روري ج��دً� �حلجر  م��ن  ب��ات  لذلك 
على  �ل�ضارمة  �لوقائية  �لإج����ر�ء�ت  �ت��خ��اذ  م��ع  �أ�ضابيع 
�جلميع لتقلي�ص �لإ�ضابات وحماولة تد�رك ما هو �أ�ضعب 

و�أ�ضعب.
النا�صرية

�ملالكات  ونق�ص  �لأوك�ضجني  نق�ص  �ء  جراّ حقيقية  �أزمة  ت�ضهد  �لنا�ضرية 
يف  بحثنا  وحقائق  �إ�ضاعات  �إىل  ت�ضاف  بينهم،  �لإ�ضابات  وكرثة  �لطبية 

�ضحتها �ضنذكرها لحقًا.
توقف منظومة �لأوك�ضجني عن �لعمل برغم و�ضول �لعديد من �مل�ضاعد�ت من 
�جلهات �حلكومية و�لأهلية، و�إعالن �إ�ضر�ب �لأطباء و�ملالكات �ل�ضحية، 
بعد �عتد�ء بال�ضرب على �إحدى �لطبيبات �لعامالت يف م�ضت�ضفى �حل�ضني 
�لعام، جنمت عن كل ذلك مالب�ضات وم�ضكالت كثرية يف �ملحافظة. �ت�ضلنا 
عن  لن�ضتف�ضر  �ل�ضيوخ  �ضوق  م�ضفى  مديرة  كاظم  جياد  عاتقة  بالدكتورة 
حالت تدهور �حلالت هناك لتوؤكد لنا �إ�ضابتها هي �أي�ضًا وغالبية �لكادر 
و�إىل  �لنا�ضرية،  م�ضت�ضفيات  يف  هناك  �لكارثة  حجم  �إىل  م�ضرية  �لطبي! 
�لتهاون �لكبري من �ملو�طنني يف �تباع �إجر�ء�ت �لوقاية عند �ملر�جعات. كما 
ة لردهات عزل للمالكات �لطبية، وطالبت  �أعربت عن حاجة �ملدينة �ملا�ضاّ
بحمايتهم من �لعتد�ء�ت، حمذرًة من �لنق�ص يف �خت�ضا�ضات كثرية، �إذ 
طبيب  وتوفري  باطنية  لأطباء  بحاجة  �ل�ضيوخ  �ضوق  م�ضفى  يف  نحن  تقول: 
�إنعا�ص  جهاز  وتوفري  �أوك�ضجني  مبعمل  �مل�ضفى  جتهيز  �إىل  �إ�ضافة  مقيم، 
رئوي، موؤكدة �أن هناك م�ضفى يف �ملجل�ص �لبلدي ولكن دون مالكات طبية، 

�أنقذو� هوؤلء لينقذو� �لنا�ص…

�لأي��ام  هذه  �لجتماعي  �لتو��ضل  مو�قع  تد�ولت  وقد 
بنت  م�ضفى  �أوك�ضجني يف  �إنتاج  معمل  وجود  �أنباء عن 
�لقناين  �إخفاء  عن  حديث  وثمة  �لنا�ضرية،  يف  �لهدى 
بالبحث  �أوًل  بد�أنا  ف�ضاد..  �ضفقات  د  وتعماّ �ملوجودة 
و�لذين  هناك،  �لقريبني  �لنا�ص  من  ذل��ك  معرفة  يف 
رف�ضو� ذكر �أ�ضمائهم، موؤكدين �أن �ملعمل متوقف منذ 
�ضنني ولي�ص حديثًا ب�ضبب عدم توفر �ل�ضروط �ملنا�ضبة 
لإنتاجه، و�أن ما جرى تد�وله عن كونه م�ضنعًا منتجًا 
يف  بيعها  بغر�ص  �لأوك�ضجني  قناين  �إخ��ف��اء  وي��ج��ري 
�ضبهة ف�ضاد مزعومة غري �ضحيح، وهذ� ما �أكده حازم 
باإعادة  �لتوجيه  عرب  قار،  ذي  حمافظ  نائب  �لكناين، 
ت�ضغيل معمل �لأوك�ضجني يف م�ضت�ضفى بنت �لهدى ونقل 
�ضد  ل�ضمان  �لتعليمي  �حل�ضني  م�ضفى  �إىل  �آخر  معمل 
حاجة حمافظة ذي قار من مادة �لأوك�ضجني بعد تز�يد 

�لطلب عليها ب�ضبب كرثة �لإ�ضابات بوباء كورونا.
ومن  �ضاعة،   ٢4 غ�ضون  يف  �ضيكون  �لعمل  �أن  �إىل  لفتًا 
نق�ص  م�ضكلة  �إن��ه��اء  يف  ت�ضهم  �أن  �حل��ل��ول  ه��ذه  ���ض��اأن 
�لنا�ضرية  ت��ئ��ن  وذ�ك  ه���ذ�  ب��ني  وم���ا  �لأوك�����ض��ج��ني.. 

وت�ضتغيث…
نقابة ال�صيادلة

�ضد  �ملناعة  لتقوية  �ل��الزم��ة  و�لفيتامينات  �لأدوي����ة 
من  �لطبية  �لوقاية  مب�ضتلزمات  و�لتالعب  و�لرت��ف��اع  ك��ورون��ا،  فايرو�ص 
نقيب  نائب  ح�ضيب،  �أجم��د  �لدكتور  �إىل  وجهناها  �أ�ضئلة  �ل��ف��اي��رو���ص.. 
و�مل�ضتلزمات  و�لفيتامينات  �ملعقمات  ��ضعار  غالء  �أن  ليجيب:  �ل�ضيادلة، 
�لوقت  يف  ��ضتري�دها  �ضعوبة  نتيجة  ج��اءت  امات  وكماّ كفوف  من  �لطبية 
�لأزم��ة �حلالية،  �لطلب عليها يف  زيادة  �حل��دود، ف�ضاًل عن  �لر�هن عرب 
�أما ما يخ�ص �لتالعب باأ�ضعارها فاإن �مل�ضتح�ضر�ت و�لفيتامينات �مل�ضجلة 
و�ملفحو�ضة خا�ضعة لت�ضعري�ت معينة، لكن هناك بع�ص �مل�ضتح�ضر�ت غري 
�ملنافذ  يف  �ملوجود  �لنفالت  نتيجة  ر�ضمية  غري  بطريقة  د�خل  �أو  م�ضجل 
�حلدودية �لذي �أدى �إىل دخولها بطريقة غري �ضرعية، وهنا ُيتالعب حتمًا 

بها وباأ�ضعارها.
وي�ضيف ح�ضيب: �أما ما يخ�ص �ملو�د �لطبية �ملغ�ضو�ضة، فنعم، هناك �لكثري 
�لأزقة  يعملون يف  بني وممن  �ملهرِّ �لأزمات من  �لنفو�ص وجتار  من �ضعاف 
�ملظلمة مبعامل هدفها �لتجارة م�ضتغلني �ضعف وعي �ملو�طن وحاجته �إليها. 
حمالت  لدينا  �لأمنية،  �جلهات  مع  وبالتعاون  �ل�ضيادلة،  نقابة  يف  نحن 
�ضة  �ملرخَّ غري  �لأدوي��ة  هذه  مع  �لتعامل  بعدم  حتذير  مع  ومتابعة  توعية 
�مل�ضاءلة  من  �أي�ضًا،  و�ل�ضيديل  �ملو�طن،  حلماية  تعاطيها  عن  و�لمتناع 
غري  �أدوية  بوجود  �لنقابة  �أبلغو�  �ل�ضيادلة  من  �لعديد  وهناك  �لقانونية، 
جون لها، وقد �تخذت �لإجر�ء�ت �لالزمة وُبلغت  معروفة عرب مندوبني يروِّ

�جلهات �ملخت�ضة..

د. عبد �لمري �ل�ضمري

د.عاتقة جياد

د.�جمد ح�ضيب
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�ضتاره على �ضو�رع �ملدينة، فاإن بع�ضها �لآخر يت�ضور جوعًا لأنه كان يعتمد 
على ما كان يجود به �ل�ضياّاح عليه.

اأ�صد اأمريكي يتجول يف مدينة �صانتياغو
�أ�ضدً� �أمريكيًا من  �آتون ت�ضيلي، تظهر  �إحدى �ل�ضور �لتي ن�ضرتها وكالة 
نوع كوجر، عمره عام و�حد تقريبًا، يتجول يف �ضو�رع  مدينة �ضانتياغو 
�حليو�نية  و�ل��رثوة  �ل��زر�ع��ة  خلدمة  وفقًا  و�ل��ذي  �لفائت،  �آذ�ر   ٢4 يف 
)SAG( نزل من �جلبال �ملجاورة بحثًا عن �لطعام لُيفاجاأ بروؤية عدد 

�أقل من �لنا�ص يف �ل�ضو�رع ب�ضبب جائحة فريو�ص كورونا.
قرود املكاك يف تايالند

�ملكاك  قرود  من  ح�ضودً�  �أظهرت  �لإعالم  وكالت  تد�ولتها  �أخرى  �ضور 
يف تايالند �لتي �عتادت على �لتقاط طعامها مما يجود به �ل�ضياّاح عليها 
قبل تف�ضي وباء كورونا، مل جتد خيارً� �أمامها �ضوى �لعتماد على نف�ضها 

بحثًا عن طعام ي�ضد رمقها، ل بل جلاأ 
�ل�����ض��و�رع  يف  �مل�����ض��اج��رة  �إىل  بع�ضها 

�خلالية يف بحث يائ�ص عن �لطعام. 
غزالن ال�صيكا يف متنزه نارا 

الياباين
معبد  متنزه  يف  �ل�ضيكا  غزلن  تعتمد 
�ضهري  �ضياحي  )مق�ضد  ن��ار�  مدينة 
يف �ليابان( ب�ضكل كبري على ما يجود 
على  �عتادو�  �لذين  �ل�ضياّاح  �آلف  به 
�أن  مب��ا  لكن  �لأرز.  رق��ائ��ق  �إطعامها 
�ملتنزه كان فارغًا طو�ل فرتة �حلظر، 
عن  بالبحث  �ل��غ��زلن  قطعان  ب���د�أت 
بنف�ضها، غري مكرتثة  بخطر  �لطعام 
�ل�ضيار�ت، ل  �ضائقي  ده�ضها من قبل 
بابتالع  ي�ضد رمقه  بع�ضها كان  �إن  بل 

�لقمامة �لبال�ضتيكية.
�ضياحية  �ضاأن مر�فق  �ضاأنها  �لقدمية،  �ل�ضعبية  �ملدينة  �ضهدت هذه  فقد 
حمطة  فكانت  جميعًا،  حياتها  مفا�ضل  م�صَّ  رك��ودً�  �ليابان،  يف  مهمة 
�جلذب  و�ضائل  كاإحدى  �ل�ضياحة  م�ضوؤولو   جلبها  �لتي  �لغزلن  لتجول 
�ل�ضياحي قبل تف�ضي فريو�ص كورونا. �ضهدت �ملدينة �نخفا�ضًا ملمو�ضًا يف 
عدد �لزو�ر و�ضط خماوف من تف�ضي �لوباء. نق�ص �لطعام حد� بقطيع 
�لغزلن �إىل �لتجول يف �ملنطقة �ل�ضكنية باملدينة، �إذ كانت تعتمد جزئيًا 

يف تغذيتها على ما يطعمه �إياها �ل�ضياّاح، وفقًا لتقارير و�ضائل �لإعالم. 
قطيعا ماعز واأوز! 

�نتهز  �إىل قطيع ماعز  �ملحليون  �ل�ضكان  ينظر  بيوتهم  ومن خلف زجاج 
مدينة  يف  ترينيتي،  م��ي��د�ن  م��ن  �لقريبة  �ل�����ض��و�رع  �ضاد  �ل��ذي  �ل��ه��دوء 
�ل�ضو�رع  يف  يتجول  �مل��اع��ز  قطيع  �ضوهد  وق��د  وي��ل��ز.  �ضمال  لن��دودن��و، 

�ملفرو�ص على  �ل�ضحي  �لغلق  �إجر�ء�ت  �أثناء  �ل�ضاحلية  للبلدة  �ملهجورة 
�لبالد.

فيما زينت جمموعة من �لأوز بطلَّتها �جلميلة �ل�ضو�رع �لفارغة على طول 
�أ�ضنة �لرتكية، بعد  �ل�ضاحل بالقرب من �ضارع عدنان مندري�ص مبدينة 
�أن حثاّت �حلكومة �ضكانها على �لبقاء يف منازلهم لوقف �نت�ضار فريو�ص 

كورونا.
قرود وغزالن

�لقرود يف قرية  �آذ�ر، �جتمعت  نهاية  �لهند يف  �آباد يف  �أحمد  يف مدينة 
حني  يف  �ل�ضحي،  باحلظر  ليلتزم  �ضاحبها  تركها  �ضيارة  ح��ول  �أودي 
جميع  يف  �ملهجورة  و�ملباين  و�ملركبات  �ل�ضو�رع  يف  منها  مئات  �نت�ضرت 

�أنحاء �لهند �أثناء حظر �لتجو�ل.
لقطة �أخرى تظهر غز�لة برية �ضاردة من قطيعها �عتادت على �لختالط 
تتجول  منهم،  طعامها  و�أخ��ذ  بالنا�ص 
فرتة  �أثناء  �ملهجورة  �ل�ضارع  �أح��د  يف 
�لإغ������الق �ل��وط��ن��ي �ل�����ذي ف��ر���ض��ت��ه 
كورونا  فريو�ص  من   للوقاية  �حلكومة 
يف مدينة ترينكومايل �ل�ضاحلية يف ٣1 

�آذ�ر �ملا�ضي. 
قرود على اأحد اأر�صفة 

لوبوري، تايالند
تر�قب  �م����ر�أة  تظهر  �أخ���رى  ���ض��ورة 
�أم��ام  م��ن  �لطعام  ع��ن  تبحث  ق���رودً� 
يود  �ضام  بر�نغ  معبد  قرب  متجرها، 
�آذ�ر  يف مدينة لوبوري، تايالند يف17 
�لفائت. ففي و�حدة من �أكرث �حلو�دث 
تف�ضي  �إىل  ُتن�ضب  �لتي  �ملعتادة  غري 
فريو�ص كورونا �جلديد، �ندلعت حرب 
�ضد  �ل�ضو�رع  ق��رود  من  ع�ضر�ت  بني 
جمموعة من قرود تخ�ص �ملعابد يف مدينة لوبوري �لتاريخية يف تايالند 

يوم �خلمي�ص 1٢ �آذ�ر.
طيور حمام يف جزيرة بورتوريكو

�لفارغ، جزيرة  �ضان خو�ن  �ضارع  تتجمع يف  جمموعة من طيور �حلمام 
�آذ�ر   ٢9 يف  �لكاريبي  �لبحر  يف  �لكربى  �لأنتيل  جزر  �إحدى  بورتوريكو، 
�آذ�ر،   1٦ منذ  �لإلز�مي  �ل�ضحي  للحجر  �جلزيرة  خ�ضعت  �إذ  �ملا�ضي، 

ب�ضبب تف�ضي كوفيد-19.
�حلمام  مو�جهة  �حتمالية  من  �أملانيا  يف  �حليو�ن  حقوق  موؤ�ض�ضة  حتذر 
خطر �ملجاعة، وذلك لأن �لب�ضر �لذين كانو� يطعمونه عادة �أو ي�ضقطون 
قطع من �لطعام �أثناء ت�ضكعهم يف �ل�ضو�رع، كانو� يف منازلهم طو�ل فرتة 

�حلظر.

عادة ما مينع �لوجود �لب�ضري �حليو�نات �لربية من �لتجو�ل بحرية يف 
�ضو�رع �ملدن، لكن �ملليار�ت من �لنا�ص كانو� يف �لد�خل، يعزلون �أنف�ضهم 
�قفلت  فقد  و�حلكوميني،  �ل�ضحيني  �مل�ضوؤولني  �إ�ضر�ف  حتت  �جتماعيًا 
معظم دول �لعامل �ضركاتها ومطاعمها ومنتجعاتها ومر�فقها �ل�ضياحية، 

فبدت �ل�ضو�رع �ملزدحمة و�ملالذ�ت �ل�ضياحية خالية ومهجورة.
حظر �لتجو�ل �أعطى فر�ضة نادرة لبع�ص �حليو�نات و�لطيور لال�ضتمتاع 
بكوكب �لأر�ص، و��ضتك�ضاف �ضو�رع وقنو�ت مياه �ملدن �حل�ضرية، كما ز�د 
من ثقتها ودفعها للتوغل يف مدننا و�لبقاء مدة �أطول، كامري�ت �مل�ضورين 
يف �أنحاء �لعامل ر�ضدت �حليو�نات �لتي �ضاقها �جلوع لالنت�ضار يف �ضو�رع 
�ملدن، وت�ضري بع�ص �ل�ضلطات �إىل ح�ضول طفرة يف �حلياة �لربية �أثناء 

غياب حركة �ل�ضياّاح. 

حيوانات ذكية واأليفة
�ملثري يف �لأمر �أن بع�ص هذه �حليو�نات كان يتميز بالذكاء ويتمتع بالألفة، 
ما �أثار ده�ضة �ضكان �لبلد�ن ورفع معدلت �ضعادتهم حال روؤيتهم �إياها 

من م�ضافات قريبة.
يف  رون��د�  �ضو�رع  يف  يتجول  طاوو�ضًا  �أحدهم  �ضاهد  لو  غريبًا  يعد  فلم 
�إ�ضبانيا، �أو ملح قطيعًا من �ملاعز �جلبلي يتحدى تد�بري �لإغالق وحظر 
�ملنطقة  خلو  لي�ضتغل  ويلز  ب�ضمال  مدينة  يف  �ملنزيل  و�حلجز  �لتجول 
ي�ضاهد  حني  طبيعيًا  �أم��رً�  بات  كما  بحرية،  ويتجول  ة  �مل��اراّ من  �لهادئة 
وذئب  ت�ضيلي،  �ضانتياغو، يف  �إىل  �لأنديز  ينزل من جبال  �أ�ضدً�  �أحدهم 

بر�ٍر �أمريكي يتجول خالل �ضو�رع مدينة �ضان فر�ن�ضي�ضكو.
�أ�ضدل  �لذي  بالهدوء  ت�ضتمتع  �أو  وبينما تتجول بع�ص �حليو�نات بف�ضول 

ترجمة: اآلء فائق
اإميا نيوبورجري واآدم جيفري

CNBC  عن/ موقع 

من مفارقات احلجر ال�صحي، الذي خ�صعت 
له اأغلب �صعوب العامل، اأن االإن�صان اأ�صبح 
والأول مرة هو املقيَّد داخل منزله، فيما 
احليوانات باخلارج حرة طليقة. فمع التزام 
معظم النا�س باإجراءات مالزمة املنزل منذ 
اآذار املا�صي ب�صبب جائحة فريو�س كورونا، 
انتهزت بع�س احليوانات الفر�صة لتجوب 
لها الوباء يف  �صوارع املدن اخلالية التي حوَّ
بداية تف�ّصيه اإىل مدن اأ�صباح.

هَجَر النا�س املدن وال�ضوارع
فا�ضتوطنتها احليوانات! 
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من مفارقات احلجر ال�ضحي



يقع يف مدينة الأنبياء 
واحل�ضارات "بابل"

تكاد حمافظة بابل تكون من اكرث 
االماكن التي حتت�صن االماكن املقد�صة 

اال�صالمية منها وغري اال�صالمية، تنوعت 
هذه االماكن بني مقام نبي ومرقد اإمام 

ومزار ويل، لذلك لي�س بكثري على فيحاء 
الفرات ان ت�صمى مبهد االنبياء ودوحة 

العلماء.
احد هذه االماكن ال�صريفة الذي 

يق�صده العراقيون واالجانب م�صلمني 
وغري م�صلمني هو مقام وقرب النبي 

ال�صابر ايوب عليه ال�صالم، يقع املقام 
على طريق حلة- جنف، ويف منطقة 

ت�صمى الرارجنية.

مرقد النبي ايوب )ع(
يقف �ضاخمًا ع�ضيًا

على الزمن

ي��ق��ول ز�ئ���رو �مل��ق��ام �ن��ه��م ي��اأت��ون �ىل هنا 
�يوب  �لنبي  من  و�لمي��ان  �ل�ضرب  ليتعلمو� 
وحتمل  �ل�����ض��دي��د  بال�ضرب  ��ضتهر  �ل���ذي 
�ل�ضد�ئد يف �لمتحان �لإلهي �لذي تعر�ص 
له بفقد �لهل و�ملال و�لكثري من �ل�ضحة، 

ومل ين�َص ذكر �هلل.
بزيارة  �لعر�قية" ت�ضرفت  �ل�ضبكة  "جملة 
�ل�ضوء  لت�ضليط  �ل�ضريف،  و�مل��ز�ر  �ملرقد 
�ضل�ضلة  �ضمن  �لطاهرة  �لبقعة  ه��ذه  على 
�أهمية  من  له  ملا  �ل��ع��ر�ق(،  يف  )�ل�ضياحة 
�لعر�ق،  يف  �لدينية  �ل�ضياحة  م�ضتوى  على 
و�لتقت �ضماحة �ل�ضيد نوفل حممود حممد 
�ل��ذي  ل��ل��م��ز�ر  �خل��ا���ص  �لأم���ني  �لعميدي 
مرقد  �ل�����ض��الم  عليه  �ي���وب  للنبي  ي��ق��ول: 
ول��ه م��ق��ام، ف��امل��ق��ام ه��و م��ك��ان رح��ل �ليه 
و�ملجتمع،  �لنا�ص  ب��ه  و�ع��ت��زل  وزوج���ه  ه��و 
و�لديو�نية،  �حللة  بني  �لطريق  على  ويقع 
بئر�ن،  وفيه  زوج��ت��ه  وم��دف��ن  مقامه  فهو 
منطقة  بابل  مبدينة  �ملنطقة  ه��ذه  يف  �م��ا 
�أبيه،  �لر�رجنية حتديدً� فهو مرقده وبيت 
وهذه �لر�ص كلها ملك له، فهم من عائلة 
توجد  ل  �أن��ه  �ضحيح  بالغنى،  تعرف  كانت 
دلئل تاريخية يف �لكتب لكن هذه �لخبار 
تو�ردت عرب �لجيال عن طريق �هل �لقرى 

يف �ملنطقة.
�يوب  �لنبي  تثبت وجود  �ضو�هد كثرية  ثمة 
�مل�ضماة  �ملنطقة  منها  �ملنطقة  ه��ذه  يف 
ب�)�مللتهبة( وهي منطقة �ضبخة بني مناطق 
"�ل�ضبخة" ل  وهذه  ومثمرة  ز�هية  زر�عية 
�ل�ضبب،  ي��ع��رف  �أح���د  ول  زر�ع��ت��ه��ا  ميكن 
لكن عندما نرجع �ىل �لتاريخ ونقر�أ ق�ضة 
�لنبي �ي��وب و�لب��ت��الء �ل��ذي ح��ل ب��ه، من 
�لب��ن��اء  وق��ت��ل  �ل��زر�ع��ي��ة  �ملحا�ضيل  ح��رق 
جند �ن هذه �لر�ص هي �لتي كان يزرعها، 
وقد �أُحرقت كلها، و�ىل �ليوم ل ينبت فيها 

زرع ول ميكن ��ضت�ضالحها.
�أبيه،  بيت  هو  فيه  نحن  �ل��ذي  �ملكان  هذ� 
ومكان  �ل�ضريف  مرقده  هو  و�لن  بيته،  ثم 
�إل عندما  �ملكان  يخرج من هذ�  دفنه، مل 

حل به �لبالء، �إذ ذهب هو وزوجه �ىل ذلك 
�ملكان �لو�قع على طريق �لديو�نية.

ن�صبه
نبي  ه��و  �لعميدي:  �ل�ضيد  �ضماحة  يقول 
عي�ص  ب��ن  ر�زخ  ب��ن  مو�ص  ب��ن  �ي��وب  �هلل 
)عليه  �خلليل  �ب��ر�ه��ي��م  ب��ن  ����ض��ح��اق  ب��ن 
�ل�����ض��الم(، �م���ا زوج���ه ف��ه��ي رح��م��ة بنت 
�فر�ئيم بن يو�ضف بن يعقوب بن ��ضحاق، 

وكانت �مه بنت �لنبي لوط.

حياته
يف  يرد  مل  قائاًل:  حديثه  �لعميدي  يو��ضل 
�طالعنا  بح�ضب  �لتف�ضري  �و  �لتاريخ  كتب 
كثري من �لتفا�ضيل عن حياته �ملباركة، �ل 
�لقر�آن  �لتي ذكرت يف  بق�ضته  يتعلق  فيما 
بع�ص  للجدل يف  مثار�  كانت  و�لتي  �لكرمي 
�نه  نعرف  �ن  يكفينا  ولكننا  تفا�ضيلها، 
نبي من �نبياء �هلل �لذين �ختارهم لهد�ية 
)عليهم  �لن��ب��ي��اء  �ضاللة  وم��ن  �لب�ضرية 
فال  عرفت،  كما  زوجته  وكذلك  �ل�ضالم( 
�ن يكون قد عا�ص حياته يف طاعة �هلل  بد 
و�ضلك �ضبيل مر�ضاته، وما توج بتلك �ملحنة 
من  �ل  معها  ي�ضرب  من  قل  �لتي  �ل�ضديدة 
�متحن �هلل قلبه بالإميان، وقد �ثبت ذلك 
و�رتباط  ر��ضخ  �ميان  فعاًل مبا ميتلك من 
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عامر جليل اإبراهيم
ت�ضوير / ح�ضني طالب

امل�صاحة الكلية للمرقد 
ال�صريف هي دومن واحد 
وفيه منارتان ارتفاع كل 

منهما 26م وهنالك القبة 
ال�صريفة وقطرها 23م



و�حت�ضب  �ضرب  �إذ  وت��ع��اىل،  ت��ب��ارك  ب��اهلل 
حتى �ضمي بال�ضابر، كي يكون قدوة لغريه 
و�لت�ضليم  و�لر�ضا  �لبالء  على  �ل�ضرب  يف 
�بلي�ص  مقارعة  ويف  وق���دره،  �هلل  لق�ضاء 

وجنوده وحب �لدنيا و�ملال و�لهل و�لولد.

مراحل البناء
جدً�  قدمي  �لبناء  هذ�  �ضماحته:  وي�ضيف   
ب�ضيطة  وترميمات  ��ضالحات  عليه  وجرت 
يف �ضنة 194٥م و�ضنة 198٥م و�ضنة 1999م 
للمرقد  �مل��ج��اورة  �ل��ق��رى  �ه��ل  بها  وتكفل 
وبعد  هنا،  يخدمون  كانو�  �لذين  و�ل�ضدنة 
�لوقف  عهدة  يف  �مل��ق��ام  �ضار   ٢00٣ ع��ام 
للمز�ر�ت  �لعامة  بالأمانة  متمثلة  �ل�ضيعي 
�لتي ��ضطلعت بتغليف قبة �ملرقد �ل�ضريف 

�ضنة ٢009م.

�ل�ضيعي  �ل��وق��ف  ت��ع��اق��د  ٢011م  �ضنة  يف 
�مل��ز�ر  �ع��م��ار  �ج��ل  م��ن  �ضركة عر�قية  م��ع 
يومنا هذ�  �ىل  �لتاريخ  ومن ذلك  وتطويره 
مل تكمل هذه �ل�ضركة �عمالها و�لو�ضع على 

ما كان عليه.
ب�ضحب  ل��ل��م��ز�ر�ت  �لعامة  �لم��ان��ة  ق��ام��ت 
�ملتعلقات  بع�ص  وبقيت  �ل�ضركة  تلك  ي��د 
�ل�ضركة،  هذه  من  �ملز�ر  تخلي�ص  �جل  من 
ليت�ضنى �ىل �لمانة �لعامة �ملبا�ضرة بنف�ضها 
باإعمار �ملز�ر وما تبقى من مر�حل �لعمار، 

علما �ن ن�ضبة �لجناز هي %8٥.

م�صاحته
�مل�ضاحة  حديثه:  �لعميدي  �ل�ضيد  ويتابع 
�لكلية للمرقد �ل�ضريف هي دومن و�حد وفيه 
وهنالك  ٢٦م  منهما  كل  �رت��ف��اع  منارتان 

�لقبة �ل�ضريفة وقطرها ٢٣م، ويوجد م�ضلى 
 ٥ �مل��ز�ر  وملحقات  للن�ضاء  و�آخ��ر  للرجال 
من  وغ��ريه��ا  و�لع����الم  و�لد�رة  �أو�وي�����ن 
�مللحقات، �ما �ل�ضحن �خلارجي يف �جلهة 
�ليمنى فلل�ضالة و�لعبادة و�لن�ضاطات �لتي 
و�لقر�آنية،  �لثقافية  �ل�ضنة  مد�ر  على  تقام 

�ما �لي�ضرى فهي للزو�ر و��ضرت�حتهم.
وي�ضيف �غلب زو�رنا هم زو�ر �مري �ملوؤمنني 
�ي����ام �خل��م��ي�����ص و�جل��م��ع��ة  )ع( وزي���ارت���ه 
و�ل�ضبت، وكل زو�ر مولنا �بي �حل�ضن )ع( 
�يوب )ع( فموقع �ملرقد  �لنبي  هم �ضيوف 
�ن  ل��ه  �ضمح  �ل��ع��ام  �ل�ضارع  على  �ل�ضريف 

يكون حمطة ��ضرت�حة.

البئر
ويتحدث �ضماحة �ل�ضيد �لعميدي بفخر عن 
عند  ومعروف  �لقدم،  منذ  �ملوجود  �لبئر 
�لقا�ضي و�لد�ين، و�لز�ئر للمرقد �ل�ضريف 
لبد له من �ل�ضرب من هذ� �لبئر �ملبارك، 
للتربك  �ملاء  منه  تاأخذ  �لنا�ص  من  و�لكثري 
هذ�  وبركة  وجل(  )عز  �هلل  باأمر  و�ل�ضفاء 

�لنبي، وعمق �لبئر هو 18م وماوؤه ثابت.

 ، يا اأّم علّيًا هّوين عليك، ها هو ولدك عليٌّ
يحمله رفاقه واأخوته، ُمكّفنًا بثياب امليدان، 

بًا بترب اأر�س ال�ضواد:  حمرو�ضًا بكتاب اهلل، وُمطيَّ
العراق !

�ل�ضيد نوفل حممود حممد �لعميدي
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جمعة الالمي 

ذاكرة امل�ضتقبل

الأر�س

 و��هلل، لول �لُتقى �لذي خاطبُه �أحمد �ضوقي، وقبل 
با�ضمك،  عليك  لناديُت  �هلل،  من  �حلياء  لول  ذلك 
و�أنطقُت  �لنائحات،  و�أبكيُت  �ل�ضادحات،  ول�َضيَّمُت 
�أماّ  يا  عليك:  تنادي  �ل��د�ر  نخلة  وجعلُت  �خُل��ر���َص، 
رفاقه  يحمله   ، عليٌّ ولدك  ًا هواّين عليك، ها هو  علياّ
نًا بثياب �مليد�ن، حمرو�ضًا بكتاب �هلل،  و�أخوته، ُمكفاّ

بًا بترب �أر�ص �ل�ضو�د: �لعر�ق ! وُمطيَّ
بعد، ومل  �لنور  يرو�  �لذين مل  �أم  و�أمنا،  �أمه،  فاأنت 
�لذين  و�لدة  و�أنت  �لآن،  "ماما" �إىل  بكلمة  ينطقو� 
ت  �أم علياّ !،  �ضيقولون غدً�: يا َل�َضْعدنا، من هنا مرَّ

�أل�ضترِ �أنت �لذي قال فيكرِ �ضوقي ؟: 
ئترِ كان �لأ�ضد� ، �أْو ... �إْن �ضرِ رْيَ ئترِ كان �لعرِ �إْن �ضرِ

د� ؟! هرِ ... و�مَلرُء ما َتعوَّ دترِ ياأُْخُذ ما عَواّ
جر  وحرِ �بر�هيم،  حافظ  عناها  �لتي  �ملدر�ضة  و�أنت 
ل  �لتي  و�لو�ضادة  �ضقر�ط،  خاطبه  �ل��ذي  �ل�ضكينة 
تعادلها و�ضادة، و�لثغر �لذي ل �أجمل منه ، كما قال 
عليه  �مل�ضطفى،  فيك  ق��ال  �ل��ذي  و�أن��ت  �ضك�ضبري. 
�أق��د�م  حتت  "�جلنة،   : و�ل�ضالم  �ل�ضلو�ت  �أف�ضل 

�لأمهات".
�لأيام،  من  �ضيام عدد  �لنا�ص هذي، حيث  �أيام  يف 
�إفطار  وم��ع   . �لنعيم  ُمر�ضل  من  ُت�ضاهى  ل  نعمة 
ي�ضعاّ  �ل�ضود�ء  بيا�َص عباءتكرِ  ر�أيُت  �ل�ضاد�ص،  �ليوم 
نف�ضي،  فن�ضيت  �لكحالء  �ضاطئ  يف  منعطف  عند 
ر�أيت  �إليك:  وتوجهت  �هلل،  �إل  �ضيء،  كل  ن�ضيت  بل 

ع�ضابة ر�أ�ضك، حرير حاجبيك، و�لدمعة �حلبي�ضة 
يف ماآقي عينيك، و�لنور �لذي يغمر دجلة فائ�ضًا من 

وجيب قلبك.
قلترِ يل: "خلاّك حيث �أنَت، وتذكرين". 

خر�ضُت.
وكان قلبي – فقط، يهتف: �أنت �جلانب �ملنظور من 
�لذي  �لأعظم  و�لكتاب  و�ل�ضني  و�لطور  �هلل،  وج��ه 
بعدما  من  �لآت��ون  يقر�أه  و�ضيظل  �لب�ضرية،  قر�أته 
�لب�ضرية. فاأنت �لأغنية �لتي ل قبل لأي كائن  ُتفنى 
قال  كما  �حل��ي��اة،  ون��ور  �ل��وج��ود  جمال  و�أن���ت  بها. 
فول  �حل��ي��اة،  يف  �ص  مقداّ �أق��د���ص  و�أن��ت  برنارد�ضو، 
حنانك لنقر�ضت �حلياة، ولول ح�ضنك لتحولنا �إىل 

وحو�ص وبهائم.
و�أنت �لبيت، و�لعائلة، و�لوطن.

و�أنترِ ... !
طفاًل،  ًا  علياّ حتملني  ر�أيتك  كثريً�:  منك  و�أقرتبُت   
با�ضم  تهتفني  �لطلق،  �ضاعة  يف  ر�أي��ت��كرِ  ذل��ك  وقبل 
وتتاآخى   ، �ضوتكرِ �ضدى  �لآف��اق  فرتدُد  �لكعبة،  وليد 

�لذئاب مع �حلمالن !

"! الَولدا  �صواِك  َيْخُلْق   .... مل   ، َلُقْلُت  الُتقى  "َلوال 
) �صوقي ــ الديوان (

م�������ق�������االت

اإىل اأمهات �صهداء العراق

كان النبي ايوب قدوة لغريه 
يف ال�صرب على البالء والر�صا 
والت�صليم لق�صاء اهلل وقدره، 
ويف مقارعة ابلي�س وجنوده 
وحب الدنيا واملال واالهل 

والولد.



مع تفاقم اأعداد 
الإ�ضابات.. 
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جملة �ل�ضبكة �لعر�قية ��ضتثمرت جولة  نائب 
ا�ص  عباّ �ملهند�ص  �لعبا�ضية  للعتبة  �لعام  �لأمني 
م��و���ض��ى �أح���م���د، وح���اورت���ه �أث���ن���اء وج����وده يف 
�لأعمال  �ضري  على  الع  لالطاّ بغد�د  �لعا�ضمة 
و�حلر�ص  �إجن���ازه،  �َضب  نرِ على  و�ل��وق��وف  فيه 
دة  على �إمتامه �ضمن �لتوقيتات �لزمنياّة �ملحداّ

و�ملو��ضفات �ملطلوبة من �جلهة �مل�ضتفيدة.
�ل�ضبكة  ملجلة  �لعام  �لأم��ني  نائُب  �أو�ضح  وقد 
�ضة  ا�ضية �ملقداّ �لعباّ �لعتبة  "�إناّ  �لعر�قية قائاًل: 
لها  كانت  �لعر�ق،  �لوباء  هذ�  �جتاح  �أن  منذ 
ية،  �ل�ضحاّ �ضات  �ملوؤ�ضاّ لدعم  عديدة  مبادر�ٌت 
ببناء  �ضرعنا  �لأوىل  بد�ياته  كان يف  �أن  فبعد 

ث���الث رده����اٍت ل��ل��ح��ي��اة؛ �ث��ن��ت��ان يف ك��رب��الء 
وكان  �لأ�ضرف،  �لنجف  يف  وو�ح��دة  �ضة  �ملقداّ
ذل���ك يف غ�����ض��ون ���ض��ه��ٍر و�ح���د ف��ق��ط، وبعد 
كانت  �مل�ضابني  �أع���د�د  يف  ��رد  �مل��طاّ �لزدي���اد 
�ضة كذلك وقفٌة �أخرى، �إذ �ضرعنا  للعتبة �ملقداّ
حمافظة  يف  للحياة  رده��اٍت  ث��الث  �إن�ضاء  يف 
ًا  حالياّ فيه  نحن  �لذي  و�ملوقع  و�ملثناّى  كربالء 
�حتو�ء  يف  �مل�ضاهمة  لأجل  ذلك  وكلاّ  ببغد�د، 
��ة  ه���ذه �جل��ائ��ح��ة وزي�����ادة �ل�����ض��ع��ة �ل�����ض��ري��رياّ

ل�ضتقبال �مل�ضابني".
�إن�ضاء هذه  �أناّ  ويوؤكد �ملهند�ص عبا�ص مو�ضى: 
ة  �ل�ضحاّ وز�رة  خاطبنا  �أن  بعد  ج��اء  �لبناية 

�ضمن  �ملكان  دت  ح��داّ بدورها  �لتي  �لعر�قياّة 
ق�ضم  ذلك  بعد  لي�ضرع  �لقف،  �بن  م�ضت�ضفى 
�لت�ضاميم  ب���اإع���د�د  ��ة  �ل��ه��ن��د���ض��ياّ �ل�����ض��ي��ان��ة 
غرفًة   )118( �ضت�ضماّ  �لتي  بالبناية  ة  �خلا�ضاّ
للمالكات  َخ��رى  �أُ غرفًا  �إليها  م�ضافًا  مفردة، 
م�ضاحة  على  و�خلدمياّة  و�لتمري�ضياّة  ية  �لطباّ
وباإذن  متو��ضٌل  و�لعمل  مرباّع،  مرٍت   )٥000(
�ملقبل  �ل�ضهر  نهاية  منه  �ضننتهي  تعاىل  �هلل 
ن�ضبة  و�ضلت  وقد  يليه،  �لذي  �ل�ضهر  بد�ية  �أو 

�لإجناز �لكلاّية للم�ضروع ٢٥%.
�لهر  علي  �ملهند�ص  �إىل  باأ�ضئلتنا  توجهنا 
ُتعداّ  �مل�ضروع  م��ن  �لر�بعة  �ملرحلُة  ف��اأج��اب: 

و�ح������دًة م���ن م���ر�ح���ل �ل��ع��م��ل 
ة �لتي با�ضرنا بها يف هذ�  �ملهماّ
م�ضاحته  تبلغ  �ل���ذي  �جل���زء، 
بو�قع  ��ع��ًا  م��رباّ م���رتً�   )1٣77(
�أ�ضل  )٥٦( غرفًة معزولة من 
توزيعها  متاّ  غ��رف��ة،   )118(
على ثالثة �أجز�ء، وت�ضمل هذه 

�ملرحلة �لأعمال �لآتية:
�ل��الزم��ة  �لقيا�ضات  �أخ���ذ    -

. هرِ جلميع مقاطع �جلزء وغرفرِ
)�ل�ضندويج  ة  م���اداّ تقطيع   -  
�آنفة  �لقيا�ضات  �ضمن  بنل( 

�لذكر.
. -  تثبيت �ملقاطع على �لهيكل �حلديدياّ

ع  -  عمل فتحاٍت لالأبو�ب و�ل�ضبابيك �لتي ُت�ضناّ
ًا يف ور�ص ق�ضم �ل�ضيانة �لهند�ضياّة. حالياّ

ية  -  تثبيت مقاطع )PVC(  للمجاميع �ل�ضحاّ
ة بالغرف، مع �ل�ضروع بتهيئة �أر�ضياّتها  �خلا�ضاّ

لالإك�ضاء وتثبيت �ملقاعد وملحقاتها".
ُتعداّ  �لأع��م��ال  ه��ذه  �أناّ  لل�ضبكة:  �لهر  وي��وؤك��د 
وهي  لحقة،  وملرحلٍة  �أَُخ��رى  لأعماٍل  دًة  ممهاّ
ب��ورد،  �جلب�ضن  ة  مب���اداّ �لتغليف  قطع  تثبيت 
��ضتمر�ر  مع  تر�فقها  �لتي  �لإنهاء�ت  و�أعمال 
�لعمل باجلز�أين �لآخَرْين من �مل�ضروع، ل�ضمان 
على  �قت�ضارها  وعدم  كافة  �لأعمال  تو��ضل 
بها �ضمن  ن�ضري  �أو جزٍء و�حد، ونحن  مرحلٍة 
ًا،  ًا وتنفيذياّ ًا وت�ضميمياّ ٌط لها زمنياّ ما هو خمطاّ
لأج��ل  جهدها  ق�ضارى  تبذل  مالكاتنا  و�أناّ 

�لنتهاء من �مل�ضروع باأ�ضرع وقٍت ممكن".
هي  �خلام�ضة  �حلياة  بناية  �أناّ  �لهر:  وي�ضيف 
و�حدٌة من بني ثالث ردهاٍت �ضرعت بتنفيذها 
�لعتبة  يف  �لهند�ضياّة  �ل�ضيانة  ق�ضم  مالكات 
�ضة، يف كلٍّ من حمافظة بغد�د  ا�ضية �ملقداّ �لعباّ
لٌة  ومكماّ كربالء،  وحمافظة  �ملثناّى  وحمافظة 
مدينة  يف  و�ح����دٌة  �ضبقتها  رده����اٍت  ل��ث��الث 
يف  و�أخ��رى  ية  �لطباّ �ل�ضالم(  )عليه  �حل�ضني 
�لعام يف حمافظة كربالء،  م�ضت�ضفى �لهندياّة 
ذت حل�ضاب م�ضت�ضفى �أمري �ملوؤمنني  و�لثالثة ُنفاّ
)عليه �ل�ضالم( يف حمافظة �لنجف �لأ�ضرف.

ت  تخطاّ عمٍل  و�أوق���ات  �لزمن  مع  �ضباٍق  ويف  
�لإن��ه��اء�ت  �أع��م��اُل  و�ضلت  �ضاعة،  �ل�����)18( 
�ضمن �ملرحلة �خلام�ضة �إىل ذروتها يف م�ضروع 
مالكاُت  ذها  تنفاّ �لتي  �لر�بعة،  �حلياة  بناية 
ا�ضية  �لعباّ �لعتبة  يف  �لهند�ضياّة  �ل�ضيانة  ق�ضم 
�ضة،  ة كربالء �ملقداّ �ضة ل�ضالح د�ئرة �ضحاّ �ملقداّ
�ل�ضريرياّة  �ل�ضعة  زي���ادة  يف  منها  �إ���ض��ه��ام��ًا 
يف  كورونا،  بوباء  �مل�ضابني  �أع��د�د  ل�ضتيعاب 
�ملفردة  �ل��ع��زل  ل��رده��ات  �ص  �ملخ�ضاّ �جل��زء 
ذ�ت  غ��رف��ًة   )1٥( ع��دده��ا  �لبالغ  )�ضويت( 
َتنْي �إ�ضافًة �إىل  ة، وجمموعَتنْي �ضحياّ ثالثة �أ�ضراّ
��ة  �لإد�رياّ �لتمري�ضياّة  ية  �لطباّ �ملالكات  غرف 

و�خلدمياّة.
وقد �أو�ضح �ملهند�ُص �ملقيم يف �مل�ضروع حممد 
�لعر�قية  �ل�ضبكة  ملجلة  �ل��ط��وي��ل  م�ضطفى 
مالكاُتنا  ب��ه  تقوم  �ل��ذي  �لعمل  "�إناّ  ق��ائ��اًل: 
لأج��ل  �ل��زم��ن  م��ع  �ضباٍق  يف  وه��ي   ، ��ضتثنائياّ
�لظروف،  كلاّ  رغم  وقٍت  باأ�ضرع  منه  �لنتهاء 
يف  بالكامل  �لر�بعة  �ملرحلة  �أجنزنا  �أن  فبعد 
مبا�ضرًة  �ضرعنا  بالردهات  �خل��ا���صاّ  �جل��زء 
منها  ق�ضٌم  �أُجري  و�لتي  تليها،  �لتي  بالأعمال 

�أثناء �ضري هذه �ملرحلة، على �لنحو �لآتي:
ة  - تغليف �جلدر�ن بالقو�طع �لعازلة من ماداّ
�جلب�ضن بورد، وقد و�ضلت ن�ضبة �لإجناز �ىل 

�أكرث من %80.
�ملجموعات  تقطيع  �أع��م��ال  م��ن  �لن��ت��ه��اء   -
مبادة  و�لغرف  بالردهات  ة  �خلا�ضاّ ية  �ل�ضحاّ

)PVC( بن�ضبة %100.

�لتي  �لتربيد  منظومة  �أع��م��ال   -
كما  �أق�����ض��ام  ث��الث��ة  �إىل  ُت��ق�����ض��م 
�أجهزة  ًل: �لتربيد بو��ضطة  يلي:�أواّ
��ة ب��ك��لاّ غ��رف��ة،  �ل��ت��ربي��د �خل��ا���ضاّ
�لقطع  تركيب  �أعمال  و�ضلت  �إذ 
باأجهزة  ��ة  و�خل��ارج��ياّ ��ة  �ل��د�خ��ل��ياّ
�لطن،  ورب���ع  ��ني  ط��ناّ �ضعة  ت��ربي��د 
 ،%70 �إىل  �لإجن���از  ن�ضبة  وبلغت 
�لنتهاء  ح��ال  يف  ُت�ضتخدم  وه��ذه 
من هذ� �لوباء �إن �ضاء �هلل بعد �أن 
ية  �ضحاّ لأغر��ص  ��ضتخد�مها  يتماّ 

ة �أَُخر. وعالجياّ
 AIR( �لنقي  �ل��ه��و�ء  دف��ع  منظومة  ث��ان��ي��ًا: 
تركيب  �إجن����از  ن�ضبة  و���ض��ل��ت   )FRESH
 ،%70 من  �أك��رث  �ىل  وتثبيتها  �لناقلة  دكتاتها 
�إدخ��ال  يف  ت�ضاعد  تقنية  ذ�ت  منظومة  وه��ي 
�أن  بعد  للر�قدين،  ومالئم  ي  و�ضحاّ نقياّ  هو�ٍء 

ة. تتماّ فلرتته وتربيده بدرجاٍت خا�ضاّ
من  �مل��ل��واّث  �ل��ه��و�ء  �ضحب  منظومة  ث��ال��ث��ًا: 
وه��ي كذلك  �خل��ارج،  �إىل  �ل��رده��ات وطرحه 
وتعري�ضه  �لهو�ء  �ضحب  على  تعتمد  منظومة 
م��و�داّ  �إىل  �إ���ض��اف��ًة  عالية  ح����ر�رٍة  ل��درج��ات 
و�مليكروبات  �جلر�ثيم  قتل  يف  ت�ضهم  ة،  خا�ضاّ
وطرحه �إىل �خلارج، وقد و�ضلت �أعماُل تثبيت 

�لدكتات �لناقلة �إىل ن�ضبة %7٥.
و�حلريق  �لإن���ذ�ر  منظومة  ت�ضليك  �أعمال   -

و�ضلت لن�ضبة �إجناز ٥٥%".
وختم حديثه بالقول: "على �لرغم من تركيزنا 
�أعماًل غريها،  �أناّ هناك  �إلاّ  على هذ� �جلزء 
�لبناية  ل من  جُترى بنف�ص �لوترية للجزء �لأواّ
�لذي ي�ضمل �لعياد�ت و�ملخترب�ت وملحقاتها، 
له  �حل��دي��دياّ  �لهيكل  �أع��م��ال  �أجن��زن��ا  حيث 
بنل(  )�ل�ضندويج  مقاطع  بتثبيت  وبا�ضرنا 
�لأع��م��ال  ه��ذه  �إجن���از  ن�ضبة  وو���ض��ل��ت  عليه، 
ن�ضبة  �أَُخ��رى و�ضلت  �أعماٌل  �ىل ٦0%، وهناك 
�أكرث  �إىل  �مل�ضروع عموما  �إىل  قيا�ضًا  �إجنازها 
�ت وعددها  من 90%، وهي �أعمال �إك�ضاء �ملمراّ
ل و�لثاين،  �ت فا�ضلة بني �جلزء �لأواّ ثالثة ممراّ

وبني هذه �لأجز�ء و�مل�ضت�ضفى".

با�صرت مالكاُت ق�صم ال�صيانة الهند�صّية يف العتبة 
العّبا�صية املقّد�صة العمل يف املرحلة الرابعة من م�صروع 
بناية احلياة اخلام�صة لعالج امل�صابني بوباء كورونا يف 
العا�صمة بغداد، يف مبنى م�صت�صفى ابن القف يف جانب 
الر�صافة، التي �صملت تثبيت مقاطع )ال�صندويج بنل( 

على الهيكل احلديدّي الذي مّت االنتهاء منه يف وقٍت 
�صابق.

مي�ضاء فا�ضل حممد 

ت�ضابق الزمن لإجناز "احلياة الرابعة واخلام�ضة"

اأجنزت ثالثة مباٍن للحياة يف حمافظات عّدة

العتبة العبا�ضية

م������ت������اب������ع������ة



�لذي  �لف�ضاء  هي  �لريا�ضية  �حلياة  �أن  وطاملا 
وتنبت  و�لألفة  �ملحبة  على  �ل�ضعوب  فيه  تلتقي 
�ل�ضمحة،  و�ملفاهيم  و�ملبادئ  �لقيم  رحابها  يف 
لدى  و�ملحبون  �ل�ضدقاء  يعانيه  ما  �أق�ضى  فاإن 
�أح��الم  ولأنَّ  �ل��ف��ر�ق،  لوعة  �لأح��ب��ة  فقد�نهم 
خلفو�  وقد  حا�ضر،  فاملوت  موؤجلة،  �لعر�قيني 
�ضهر  ك���ان  ل��ق��د  حتقيقها،  ي�ضعب  �أم��ن��ي��ات 
حزير�ن من عام ٢0٢0 قا�ضيا على �لريا�ضيني، 
مدير  ومعاون  ه��ادي  علي  �لكابنت  رحيل  فبعد 
�ل�ضباب  وز�رة  و�ملتابعة يف  �لتن�ضيق  د�ئرة  عام 
�لقاتل  �لفايرو�ص  و�لريا�ضة فالح عودة، و��ضل 
ح�ضد �أرو�ح �لعر�قيني، لياأتي �لدور على �لنجم 

�لكروي �أحمد ر��ضي.
اأحمد را�صي.. الراحل احلي

�لوطني  �ملنتخب  يف  وزميله  �ضديقه  يرثى  وهو 
�ل��ع��ر�ق��ي وزي���ر �ل�����ض��ب��اب و�ل��ري��ا���ض��ة ع��دن��ان 
درجال.. لقد تاأملت كثري� لفقد�ن جوهرة �لكرة 
و�ضمائر  قلوب  يف  حيا  �ضيبقى  �إن��ه  �لعر�قية، 
حمبيه بقدر  �لعطاء �لرث �لذي بذله يف �ملالعب 
باجلهد  �ل��ع��ر�ق  �أل���و�ن  عن  ودف��اع��ه  وخارجها 
و�ملثابرة �لتي �أو�ضلته �إىل ما هو فيه وعليه من 
نحن  ودويل،  وق��اري  حملي  م�ضتوى  على  مكانة 

نعده حيًا بيننا، وما �ضتقدم عليه وز�رة �ل�ضباب 
و�لريا�ضة وبقية �ملوؤ�ض�ضات �حلكومية هو �إقامة 
وت�ضمية عدد  تخليد� لإجناز�ته  تذكارية  ن�ضب 
له،  تخليد�  با�ضمه   �لريا�ضية  �ملن�ضاآت  م��ن 

�لرحمة و�لغفر�ن له و�إنا هلل و�إنا �ليه ر�جعون.
يوم اأ�صود

�لعر�قي  �ملنتخب  �ضباك  ح��ار���ص  ق��ال  بينما 
�لوملبية  �للجنة  رئي�ص  حمودي  رع��د  �ل�ضابق 
�لوطنية �لعر�قية: لقد كان يوما �أ�ضود يف �لتاريخ 
جنومنا  من  جنمًا  خ�ضرنا  �لعر�قي،  �لريا�ضي 
بكل  �لنجومية  نحو  طريقه  �ضق  لقد  �لالمعني، 
بر�عة برغم تو�جد �لكثري من �لنجوم حينها يف 
�لكتيبة �لزور�ئية، بل ��ضتطاع �أن يثبت ح�ضور� 
�لوطني،  �ملنتخب  �إىل  �ن�ضم  عندما  ك��ب��ري� 
�لعر�قية  �جلماهري  من  �ملاليني  �أبكى  رحيله 
طوياًل،  ميهله  مل  �لقاتل  فالفايرو�ص  و�لعربية، 
لقد ��ضتعجل �لرحيل وهذه �إر�دة �هلل عز وجل، 
�ضيبقى ر��ضي يف ذ�كرتنا ما دمنا �أحياء، رحمه 

�هلل برحمته �لو��ضعة.  
ا�صتاق لرائحتك العطرة يا اأبي

�أيامك،  �إىل  بي  تعود  �لدنيا  ليت  يا  �أبي،  ود�عا 
�إىل حنانك، و�إىل عطفك، يا ليتني ��ضتيقظ يف 

تناديني  �لذي  �حلنون  �ضوتك  و�أ�ضمع  �ل�ضباح 
�لعطرة  ر�ئحتك  و�أ�ضم  �حت�ضنك  ليتني  يا  به، 
ما  ليتني  وي��ا  ليتني  ي��ا  ب�ضدة،  �فتقدها  �لتي 
يوم  هجرتك،  كيوم  يومًا  ر�أي��ت  وم��ا  فقدتك، 
ُحملت فيه على �أكتاف �لرجال ذ�هبًا �إىل ماأو�ك 
�لأخري، تاركًا ور�ءك فتاة تبكي لياًل نهارً� �ضوقًا 
�ليك، كم �أمتنى �أن �أر�ك حتى يف �ملنام و�أُ�ضبع 
ناظري بك، و�أمل�ص يديك �حلنونتني، و�أنظر �إىل 
�بنتك  على  و�لعاطفة  باحلب  �ملليئتني  عينيك 
ل  همًا  تعاين  �لزمان،  �أي��ادي  بني  تركتها  �لتي 
يعرف به �أحد، رحمك �هلل يا نور قلبي وحياتي 

�أبي.
ترّجل الفار�س عن �صهوة جواده

زميله  �لوهاب  عبد  موفق  �ل��دويل  �لنجم  ورثى 
وتاأبني حتى  رثاء  قال: هو  ر��ضي عندما  �أحمد 
�أر�ه  ما  وفق  على  كذلك  هو  نعم  بعد حني،  ولو 
مكاملة  �تلقى  و�أن��ا  �أ�ضدق  مل  �إذ  كبري،  بتو��ضع 
يل  زميل  من  �ضباحًا  �لثامنة  �ل�ضاعة  هاتفية 
من  �إحد�هما  زميلتني،  من  ر�ضالتني  وبعدها 
مدى  عن  ي�ضتفهمون  �لأردن��ي��ة  �ل���ر�أي  جريدة 
�لالعب  �لعر�قية  �لكرة  جنم  وفاة  خرب  �ضحة 
زل��ت حتى  وم��ا  ر����ض��ي،  �أحمد  �ل�ضابق  �ل��دويل 
�أن  �أحاول فيها  �لتي  �لكلمات  حلظة كتابة هذه 
�إن�ضان  �أ�ضتجمع قو�ي لأكتب �ضيئًا ي�ضتحق بحق 
له من �ملكانة و�ملنزلة يف قلبي ما ل �أ�ضتطيع �أن 
�أ�ضفه عرب كل �ل�ضطور �لتي �ضاأكتبها وجتود بها 

قريحتي كونه �أكرب من �لكلمات.
وتقطر  ورحيله،  وفاته  بخرب  ن��ُت  وَح��زرِ ُفجعُت 
�لر�حل  �لنجم  �ضورة  �أ�ضاهد  و�أن��ا  دم��ًا  قلبي 
وهي متالأ �ضفحات مو�قع �لتو��ضل �لجتماعي 
و�لأق��رب��اء  �لأ���ض��دق��اء  ك��ل  �ضفحات  وتت�ضدر 
عربيا،  �لعر�ق،  يف  �لكل  و�لزمالء،  و�لأ�ضاتذة 
�أقول  ماذ�  ومفجوعون،  حزينون  دوليًا  �آ�ضيويًا، 
عادت  و�لفاجع،  �ملحزن  �خلرب  �ضمعت  �أن  بعد 
بي �لأيام ورجعت بي �ل�ضنني مع �لفقيد �لر�حل 
�أعلى �هلل منزلته �إىل �أكرث من ٢٥ عامًا، �ضريط 
�لقدر  هو  كما  �ضريعًا  مر  و�ل�ضور  �لذكريات 
�ملر�ص،  مع  معاناته  يف  طوياًل  ميهله  مل  �ل��ذي 
ُه  ماذ� �أكتب عنه وماذ� �أقول �إذ كرمه �هلل وزيناّ

تنعى والدها

اأحمد را�ضي..
تاريخ ل ميوت 

مل يكن يف خميلته اأن الفايرو�س )اللعني( 
�صيدخل �صباكه وميّزق اآخر ما تبقى من 
م�صوار الكرة العراقية، لقد كان املرحوم 
الكابنت اأحمد را�صي يريد اإ�صالح منظومة 
االحتاد الكروي، لكن القدر اأراد غري ذلك، 
اأحمد را�صي االن�صان املحبوب، �صانع اأجماد 
الكرة العراقية بكت على رحيله املاليني، اإذ 
مل يكن متوقعا اأن يكون االأحد اليوم االخري 
يف حياته بعد اجلهود الكبرية التي بذلت من 
اأجل تهيئة متطلبات نقله بطائرة طبية اإىل 
العا�صمة االردنية عمان، حيث تعي�س عائلته 
التي كانت تنتظره وهو الذي زرع بذور 
االجناز لتح�صد الريا�صة العراقية االألقاب 
واجلوائز والكوؤو�س.

بغداد/ اأحمد رحيم نعمة/ اأمرية  حم�ضن 

"تال"

اأ�ضدقاء الأ�ضطورة:

عدنان درجال رعد حمودي
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فر�قك وفر�ق �أمثالك ل يحتمل، رحمك �هلل يا 
جنم جنوم كرة �لقدم �لعر�قية و�لعربية �أحمد 
م�ضكنك  �جلميع،  حبيب  في�ضل  �أب��ا  ر����ض��ي، 

و�آل  حم��م��د  ب��ح��ق  �جل���ن���ة 
�ل�ضابقون  �أن��ت��م   .. حم��م��د 
�ضنلتقي  �ل��الح��ق��ون  ون��ح��ن 
م��ع��ًا ع��ن��د رب ع���ادل،)ه���ا 
�ضاكت...عيونك  لي�ص  خوية 
�إجيتك  غفن..خوية  �حللوة 
�مللفوف  بعيد..بلوعة  م��ن 

�أخياّة بن�ص جفن(.
اأبكيتنا دمًا ال دمعًا

�ملنتخب  جن��م  ق���ال  بينما 
جنيب  �أرك�������ان  �ل���ع���ر�ق���ي 
�أه��م  فقدنا  لقد  ومب����ر�رة: 
ق��ط��ع��ة م���ن �آث�����ار �ل���ع���ر�ق، 
�لقدم  ك��رة  �أي��ق��ون��ة  فقدنا 
مثلما  فقدناك  و�لن�ضانية، 
قبلك  ه��ادي(  )علي  فقدنا 
�لعر�ق،  جنوم  من  وغريهم 
فقدناك مثلما فقدنا �لوطن 
نحن  �حلياة،  �ل�ضعب  وفقد 
بالعر�ق  و�ضعبنا  متغربون 
�أر�ضه وي�ضعرون كاأنهم   على 
�لعر�ق  كل  �ل��ع��ر�ق  غ��رب��اء، 
�ضديقي  برحيلك،   حزين 

رحلت ج�ضدً� و�ضتبقى تاريخًا تتحدث به جميع 
�لعر�قية(،  �لكرة  )عزاّ  خ�ضرنا  فقد  �لجيال، 
جن��م��ه��ا �ل�����ض��اط��ع، ت��اري��خ��ه��ا، و�إجن���از�ت���ه���ا 
من  على  �حل���د�د  �ل��وط��ن  ليعلن  وع��ن��ف��و�ن��ه��ا، 
حدقات  يف  يحمله  وكان  عاليًا،  �لبلد  ��ضم  رفع 
�لعيون، �أبكيتنا دمًا ل دمعًا، �أدميتنا يا �أبا هيا، 
�ضتبقى  جناته،  ف�ضيح  و�أ�ضكنك  �هلل  رحمك 
وتاريخك  ��ضمك  و�ضيبقى  ين�ضى،  ل  نرب��ضًا 

منارة لكل �لجيال. 
مل اأ�صدق رحيلك

نف�ضي  �عزي  قال:  جعفر  حبيب  �لدويل  �لنجم 
و�أع�����زي ج��م��ي��ع �ل��ري��ا���ض��ي��ني ب��ه��ذ� �مل�����ض��اب 
ر��ضي،  �أحمد  وزميلي  و�ضديقي  �أخ��ي  برحيل 

�أبا  عنا  رحيلك  �أ�ضدق  ل  �لآن  لغاية  �ضر�حة 
هيا، فالرت�ث ل ميوت و�إن غطاه �لرت�ب، وهل 
طيات  يف  وذه��ب  دفن  تاريخا  �أن  يوما  �ضمعتم 

مراّ  و�إن  ت�ضد�أ  ل  �لنفي�ضة  فاجلو�هر  �لن�ضيان، 
ل  �ضامخ  تاريخ  هيا  �أب��ا  يا  و�أن��ت  �لزمان  عليها 
ميكن �أن ين�ضى، فاأي هدف ميكن �أن نن�ضاه وهل 
تن�ضى تلك  �للحظات �لتي وقف �جلميع ي�ضفق 
�لوحيد  �لهدف  ت�ضجل  و�أنت  يدري  �أن  دون  لك 
�أيها  يف كاأ�ص �لعامل، �ضتبقى يف ذ�كرة �جلميع 

�لتاريخ �جلميل.
رحيلك اأوجعنا

وقفة  �ضايع  غازي  �لكبري  لل�ضحفي  كان  بينما 
قال فيها:ود�عا... رحيلك �أوجعنا... كنت على 
�أبو�ب كتابة تاريخك بعد �أن �أر�ضلت يل كل �ضرية 
م�ضتمر،  �ت�ضال  على  ا  وكناّ �لريا�ضية،  حياتك 
تفاجاأت  �ملو�ضوع  ن�ضر  رت  ق��راّ �ل��ذي  �ليوم  ويف 

�أبناء  دع��و�ت  من  لك  .هنيئا  برحيلك  �ضباحا 
بالرحمة  �لعامل  دول  كل  من   وحمبيك  �ضعبك 

و�ملغفرة من رب �لعر�ص �لعظيم .
اأال اأّيها املوت الذي 

لي�س تاركي
جنم �لكرة �لعر�قية �ل�ضابق 
خ��ل��ي��ل ي��ا���ض��ني ق���ال م��ودع��ا 
�مل��وت  �أي��ه��ا  �أل  حبيبنا:" 
�أرحني   .. تاركي  لي�ص  �لذي 
�أر�ك   ، خليلرِ كل  �أفنيت  فقد 
خ��ب��ريً� ب��ال��ذي��ن �أح��ب��ه��م .. 
بدليلرِ  نحوهم  تنحو  كاأنك 
�أبي طالب عليه  " )علي بن 
�ل�ضالم (. ود�عًا �أبا في�ضل، 
ود�ع��������ًا �أخ������ي و���ض��دي��ق��ي 
�ل���ك���اب���نت �خل����ل����وق �أح���م���د 
ر��ضي، �تقدم باأحر �لتعازي 
و�مل���و�����ض���اة ل����الأخ �ل��دك��ت��ور 
���ض��ال��ح ر�����ض���ي  ولأ���ض��رت��ه 
كافة  �لريا�ضية  و�لأو���ض��اط 
�أ�ضطورة  بوفاة  حمبيه  وكل 
له  �ملغفور  �لعر�قية  �ل��ك��رة 
�هلل  تغمده  ر����ض��ي،  �أح��م��د 
و�ضعت  �لتي  رحمته  بو��ضع 
�إىل  و�أن���ت ذ�ه��ب  ك��ل �ضيء 

رب كرمي .
ناعم مدرب حر��ص منتخب  �لكرمي  ورثاه عبد 
في�ضل.. �أب����ا  ود�ع�������ا....  �ل��وط��ن��ي:  �ل���ع���ر�ق 

�أ�ضطورتنا �لريا�ضية 
ي�ضمت  �لبحر..  موج  ويجلد  �لقمر..  يغيب  قد 
حينا.. يعلمنا من �ل�ضرب ..تد�بري �ضوؤون �لقدر 
�لقر�طي�ص.. نطوي  ط��ر�..  بذكر�ه  ن�ضتعر   ..
فجر�..  �ضو�ك  من  �ضبحان  �لقلم..  حرب  ي�ضيل 
�أمْل  ي���د�وي  �أمل   .. ع��دم  ب��ف��ر�ق��ك  �ل��ف��وؤ�د  �إناّ 
..�إيه.....  ..ننعاك دمعًا.. يجري نزف لك دم 
�أبا في�ضل. �إناّ �لود�ع موجع.. بعدك مر �ل�ضر�ب 
.. و�لآه فيك �ضم .. كنا نر�ك فجر� .. كل حني 

با�ضما.. �آه �لرحيل.. قد خياّم غم .

بح�ضن �خللق وجمال �لأدب، فهو �أينما ذهب �أو 
حل و�رحتل زينة �ملجال�ص باأدبه وح�ضن �إن�ضاته 
له  تكلاّم، كان غفر �هلل  �إذ�  �ضكت، وحديثه  �إذ� 
متعدد �ملو�هب، حمبوبًا من جميع �لأو�ضاط، ل 
�لنف�ص،  كرمي  �إرِن�ضان،  �أي  على  باملعلومة  يبخل 
�لعبارة  ف�ضيح  متكربً�،  ل  ك��ب��ريً�  متو��ضعًا، 
و��ضح �لكلمة، لطيف �ملع�ضر ل يحب �مل�ضاحنات 
ول �ملناكفات لقد بر�أه �هلل من عيوب �لكثري من 
هوى  لقد  �ل�ضيد�ت  �أيتها  �ل�ضادة،  �أيها  �لب�ضر، 
وطوى  �لأ�ضم،  �جلبل  و�إن��دك  �ل�ضاطع،  �لنجم 
نور�ص �لكرة �ل�ضاحر �آخر �ضفحة من �ضفحات 
�أخ��رى  م��رة  �ملتعة  �ضم�ص  ت�ضرق  ول��ن  حياته، 
�خل�ضم  مرمى  يف  ويلدغها  �لكرة  يد�عب  وهو 
�مل�ضرقة،  �ل�ضم�ص  غابت  لقد  نعم  و�ملناف�ص، 
وترجل �لفار�ص عن �ضهوة جو�ده، ورحلت روح 
�لرثى،  ج�ضده  وو�رى  عليني  �إىل  ر��ضي  �أحمد 
بيننا  حا�ضرً�  و�ضيبقى  خالدة  ذك��ر�ه  و�ضتبقى 
�أ�ضتطيع  لن  �لتي  و�إن�ضانيته  �خلريية  باأعماله 
قلب  يف  وه��و  �لكرة  �ضاحر  رح��ل  لقد  و�ضفها، 
�ل�ضر�ع،  يطو  مل  ك��ورون��ا،  جائحة  مع  �ملعركة 
�لأخرية  �لأنفا�ص  �لأم��و�ج حتى  ي�ضارع  بل ظل 
لي�ضلم روحه �إىل �ضيد �خللق و�ملخلوقات جميعًا، 
ومن يعرفه عن كثب يعلم يقينا �أنه �إن�ضان  رقيق 
�ضايف  �ل�ضريرة،  نقي  �لدمعة،  قريب  �لقلب، 

�لثغر،  با�ضم  �ملع�ضر، كرمي �خللق،  �لروح، حلو 
عذب �حلديث، �ضريع �لنكتة، ب�ضيطا متو��ضعا، 
هينًا لينًا، بعيد� عن �لتكلف و�لتعقيد و�لتظاهر 
�أو  �إذ� �ضمع  �إىل عينيه  ت�ضبق �لعربة  و�لدع��اء، 
�إذ�  وتاأثرً�،  خ�ضوعًا  ويهتز  �إن�ضانيًا،  موقفا  ر�أى 
يحقد،  ول  يح�ضد  �لآخ��رة، ل  و�ل��د�ر  ذكر �هلل 

يكره �لظلم و�لت�ضلط.
فقدناك  لقد  �حلبيب  و�ل�ضديق  �لأخ  هيا  �أب��ا 
�ل��ع��ر�ق،  فقدك  �إل��ي��ك،  نكون  م��ا  �أح���وج  ونحن 
وريا�ضة �لعر�ق، كنا نعول عليك لتاأخذ مكانك 
ت�ضول وجتول  لكي  �لإ�ضالح  زمن  �حلقيقي يف 
مد�فعا عن �حلق يف مو�جهة �لباطل، وها نحن 
�ليوم ل جند كلمات يف روعة بيانك نودعك بها، 
�لقلب  و�إن  لتدمع،  �لعني  �إن  لك  نقوله  ما  وكل 
و�إن��ا هلل  �هلل،  ير�ضى  ما  �إل  نقول  ولن  ليحزن، 

و�إنا �إليه ر�جعون .
�للهم �غفر لأبي هيا و�إرحمه و�أ�ضكنه �لفردو�ص 
�لأعلى، وتقبله مع عبادك �ملخل�ضني، و�ح�ضره 
مع �لذين �أنعمت عليهم من �لنبيني و�ل�ضديقني 
م�ضيبتنا  يف  و�أج��رن��ا  و�ل�ضاحلني،  و�ل�ضهد�ء 
فيه، و�خلفنا فيه خريً�، �للهم ل حترمنا �أجره، 

ا بعده، و�غفر لنا وله. ول تفتناّ
ورثاه �ل�ضحفي �لريا�ضي علي رياح قائاًل:

�َف  ُمْن�ضرِ ي�ا  ث�ائي...  ررِ تق�وَل  �أَن  �أُوث�ُر  ك�نُت  ق��د 
�مل�وتى م�ن �لأَحي�اء

وك��ٌل  ق���دٌر،  �ض�المٍة..  ط�ولرِ  وك�ُلاّ  �ض�َبْقَت،  لك�ْن 
��ٍة بق���ض��اءرِ َياّ َم�نرِ

فاجعتنا  �فدح  ..ماأ  برحيلك  خ�ضارتنا  �أكرب  ما 
�هلل  منحه  �ل��ذي  �لأط��ي��ب  �لقلب  �أيها  بفقدك 

�ضورة �إن�ضان.
)عيونك احللوة غفن(

عبد  يون�ص  �ل�ضابق  �لعر�قية  �لكرة  جنم  وقال 
�لب�ضر يف رحيلك  �أبكيت �حلجر قبل  علي: لقد 
ي��ا م��ن ت��رك��ت خ��ل��ف��ك ذك���ري���ات ل مي��ك��ن �أن 
متحى.. كل �ضيء يف �لعر�ق ودولنا �لعربية لك 
د�خل  و�أن��ت  فنونك  حيث  مفرحة  ب�ضمة  فيها 
و�أحاديثك  �لن�ضان  و�أن��ت  وتعاملك  �مل�ضتطيل 
و�أنت �جلميل كل ما فيك  �لطيب وطلتك  و�أنت 
مفرح وجميل �ل رحيلك هذ� �لذي �أفجعنا.. ل 
ولكن  حق  �ملوت  نعم  �هلل،  حكم  على  �عرت��ص 

هيا �حمد ر��ضي

في�ضل �حمد ر��ضيتال �حمد ر��ضي
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�رقام  حتطيم  وو��ضل  ميونخ  بايرن  لنادي  لعب 
فكان  ل�ضنو�ت  �ضامدة  كانت  �لبافاري  للنادي 
بالدوري  �لفتتاحية  �ملبار�ة  يف  �ضجل  من  �ول 
و�أح��رز  �ل��ت��و�يل،  على  مو��ضم  خلم�ضة  �لأمل���اين 
�ل��دوري ملو�ضم  �أه��د�ف لبايرن ميونخ يف  �أول ٥ 
من  �ملجموعات  دور  يف  و�ضجل   ،٢0٢0-٢019
�لتو�يل،  على  �ل�ضاد�ص  للمو�ضم  �لأبطال  دوري 
 ٥ بعد  �لأه����د�ف  ع��دد  يف  قيا�ضيًا  رق��م��ًا  حقق 
�أه��د�ف، حقق  �ل��دوري بت�ضجيله 9  ج��ولت من 
رقمًا قيا�ضيًا بت�ضجيله يف �أول 11 مبار�ة لناديه، 
�لأبطال،  دوري  تاريخ  يف  رباعية  �أ�ضرع  �ضجل 

�أمام بلغر�د يف 14 دقيقة و٢٣ ثانية.
�لبولندي  �ل��الع��ب  ليفاندوف�ضكي  روب���رت  �ن��ه 
�ملولود يف ٢1 �آب من �لعام 1988 مبدينة و�ر�ضو، 

�لالعب فارع �لطول �ضاحب �للم�ضة �ل�ضاحرة.
بداية مبكرة

يف  ك���ان  ع��ن��دم��ا  م�ضريته  ليفاندوف�ضكي  ب���د� 
وبعدها  فار�ضوفيا  ن��ادي  يف  عمره  من  �ل�ضابعة 
حتى  ب��ه  وظ��ل  و�ر���ض��و  دلتا  لفريق  �نتقل  بعام 
�هد�ف   4 ت�ضجيل  و��ضتطاع  �لأول  للفريق  �ضعد 
لعب   ٢007–٢00٦ م��و���ض��م  ويف  ف��ري��ق��ه،  م��ع 
�لدرجة  �ل��دوري  يف  برو�ضكوف  زنيت�ضج  لنادي 
�لثانية  للدرجة  لل�ضعود  وقاده  �لبولندي  �لثالثة 
و�حتل �ضد�رة �لهد�فني بر�ضيد 1٥ هدف، ويف 
مو�ضم ٢007–٢008 �حتل �ضد�رة هد�يف دوري 
لنادي  �ضجل  هدف   ٢1 بر�ضيد  �لثانية  �لدرجة 
زنيت�ضج برو�ضكوف ٣7 هدف يف ٦٣ مبار�ة من 
لنادي  �أف�ضل هد�ف  ٢00٦ حتى ٢008 لي�ضبح 

زنيت�ضج برو�ضكوف.
�لبولندي  �ل��دوري  ن��ادي  �يل   ٢008 ع��ام  �نتقل 

زلوتي  مليون   1.٥ مببلغ  ب��وزن��ان  ليخ  �ملمتاز 
 41 خاللها  �ضجل  م��ب��ار�ة   8٢ ليلعب  بولندي، 
�لنادي  مع  وفاز  وحتى ٢010  منذ ٢008  هدف 
وكاأ�ص   ٢010–٢009 ع��ام  �لبولندي  ب��ال��دوري 
عام  �ل�ضوبر  وكاأ�ص   ٢009–٢008 عام  بولند� 

.٢009
بورو�صيا دورمتوند

ب��ع��د ���ض��ع��ود جن��م��ه ت��ك��ه��ن��ت �ل�����ض��ح��ف ب���اأن 
�لندية  من  و�حد  �إىل  ينتقل  قد  ليفاندوف�ضكي 
ليفوز  �ضمه،  ح��اول��ت  �لتي  �وروب���ا  يف  �لكبرية 
يف   دورمت��ون��د  بورو�ضيا  �لأمل��اين  �لنادي  ب�ضمه  
�ضنو�ت مع  �أرب��ع  مل��دة  ووق��ع عقد�  مت��وز ٢010، 
مليون   4،٥ مبلغ  حو�يل  مقابل  �لأمل��اين  �لنادي 

يورو.
�ل���دوري  يف  �لأول  ه��دف��ه  �ضجل  �ي��ل��ول،   19 يف 
بورو�ضيا  ن��ادي  مع  وحقق  �ضالكه،  �ضد  �لأمل��اين 
متتالتني،  مرتيني  �لبوند�ضليغا  لقب  دورمتوند 
مره  �لأمل��اين  �ل�ضوبر  وكاأ�ص  �أملانيا  كاأ�ص  ولقب 
دوري  يف  �لنهائية  �مل��ب��ارة  �ىل  وو�ضل  و�ح���دة، 

�أبطال �أوروبا مو�ضم ٢01٢–٢01٣.
بايرن ميونخ

�إىل  �نتقل   ٢01٥  -٢014 مو�ضم  ب��د�ي��ة  قبل 

جماين  ب�ضكل  ميونخ(  )بايرن  فريقه  مناف�ص 
دورمتوند  بورو�ضيا  نادي  مع  عقده  نهاية  ب�ضبب 
 ٢01٥ �لول  كانون   ٢٢ يف  �ملو�ضم،  نهاية  عقب 
قيا�ضيًا  رق��م��اآ  ليفاندوف�ضكي  روب����رت  ح��ط��م 
يف  دق��ائ��ق  ت�ضعة  يف  �أه���د�ف  خم�ضة  بت�ضجيله 

مرمى فولف�ضبورغ.
م�صريته الدولية

 ،٢008 �لعام  منذ  بالده  منتخب  مع  �للعب  بد� 
وخ��ا���ص �أك��رث م��ن 88 م��ب��ار�ة دول��ي��ة، وك��ان مع 
�أوروب��ا  �أمم  بطولة  نهائيات  يف  ب��الده  منتخب 
يحتل  �مل��ن��ت��خ��ب  م���ع  ه����دف   ٢٣ م���ع   ،٢01٢
ليفاندوف�ضكي �ملرتية �لثامنة �ضمن قائمة �أف�ضل 

�لهد�فني على مر �لكرة �لبولندية.
منتخب  مع  مباريات  ثالث  ليفاندوف�ضكي  لعب 
�ضد  ودي��ة  مباريات  يف  �ضنة،   ٢1 حتت  بولند� 

�إجنلرت� وبيالرو�ضيا وفنلند�.
ل��ي��ف��ان��دوف�����ض��ك��ي يف و�ر����ض���و يف �مل��ب��ار�ة  ل��ع��ب 
�لفتتاحية لبطولة �أمم �أوروبا ٢01٢ �ضد �ليونان، 
و�ضجل �أول هدف يف �مل�ضابقة بعد م�ضاعدة من 
زميله يف دورمتوند ياكوب بو��ضت�ضيكوف�ضكي وقد 
لعب يف جميع  �ملبار�ة،  كاأف�ضل لعب يف  �أختري 

�ملباريات �لثالث لبولند� يف �لبطولة.
�ملبار�ة  يف  جز�ء  �ضربتي  ليفاندوف�ضكي  و�ضجل 
�لتي �أنتهت بفوز منتخبه بنتيجة ٥–0 �ضد �ضان 
�آذ�ر ٢01٣ خالل ت�ضفيات كاأ�ص  مارينو يف ٢٦ 

�لعامل ٢014، وكانت �أول مبار�ة له كقائد. 
يف وقت لحق من �لت�ضفيات، يف ٦ �يلول، �ضجل 
هدف �لتعادل �ضد �جلبل �لأ�ضود يف �ملبار�ة �لتي 

�أنتهت بالتعادل 1–1.
بطولة  ت�ضفيات  يف  لبولند�  م��ب��ار�ة  �أول  يف 

روبرت ليفاندوف�ضكي
حمطم الرقام

مهاجم من طراز رفيع، وهداف هوايته حتطيم االرقام القيا�صية ف�صاًل عن ت�صجيل 
االهداف، لعب يف الدرجة الثالثة من الدوري البولندي وكان هدافها، وانتقل الدرجة 

الثانية وا�صبح هدافها ولعب يف الدرجة االوىل  وبقي الهداف االخطر.

�ضجل  ط���ارق،  جبل  �ضد   ،٢01٦ �أوروب����ا  �أمم 
�ضجل  حيث  له،  دويل  هدف  �أول  ليفاندوف�ضكي 
بفوز  �أنتهت  �ل��ت��ي  �مل��ب��ار�ة  يف  �أه���د�ف  �أرب��ع��ة 
 ،٢01٥ مت��وز   1٣ ويف   .0–7 بنتيجة  منتخبه 
�ضد  دق��ائ��ق  �أرب���ع  غ�ضون  يف  ه��ات��ري��ك  �ضجل 

جورجيا. 
مبار�ة  يف  هدفني  �ضجل  �لول،  ت�ضرين   8 يف 
فاز  ثم  ��ضكتلند�،  �ضد  �لتعادل   ٢–٢ �لتعادل 
 1–٢ بنتيجة  �أيرلند�  منتخب  على  منتخبه  مع 
فرن�ضا،  يف  �لبطولة  لنهائيات  بولند�  لتتاأهل 

لينهي ليفاندوف�ضكي �لت�ضفيات ب1٦ هدف.

اعداد: ال�ضبكة العراقية
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حقق رقمًا قيا�صيًا يف عدد 
االأهداف بعد 5 جوالت من 

الدوري بت�صجيله 9 اأهداف، حقق 
رقمًا قيا�صيًا بت�صجيله يف اأول 
11 مباراة لناديه، �صجل اأ�صرع 

رباعية يف تاريخ دوري االأبطال.



ل رفيقي املف�صَّ
- تقول فرح )�ضانعة دمى( عن و�لدها �لأ�ضتاذ �لرتبوي عبد 
�ل�ضالم جا�ضم حممد: �أبي هو �لعامل كلاّه و�ضلعي �لثابت �لذي 
�أم  كان  جمياًل  مبوقف،  مررت  �أنني  يومًا  �أتذكر  ول  مييل،  ل 
و�أول  �ل��د�ع��م��ني..  و�أول  �حلا�ضرين..  �أول  وك��ان  �إل  �ضيئًا، 

�ملهنئني و�مل�ضاندين. 
لن ��ضتطيع �لتعبري ب�ضطور قليلة عن كلاّ ما يحمله قلبي لهذ� 
دومًا  وكان  �لأ�ضئلة،  �أبجديات  �أه��د�ين  �لذي  �لعظيم  �لرجل 
�أختار  وتركني  �ضيء  على  يومًا  يجربين  مل  �لأول،  حم��اوري 
ي�ضغي  ما ميلك..  بكل  د�عمًا يل  ووق��ف  �أري��د  �ل��ذي  �لطريق 
ب( ��ضتطيع م�ضاركته  برفق وي�ضتمع مل�ضكالتي ك� )�ضديق مقرَّ
كل �أحالمي و�أمنياتي و�آمايل، و�أجده ي�ضعى جاهدً� لتحقيقها.. 

غالبًا ما ن�ضاهد �مل�ضل�ضالت ونق�ضي �أوقاتنا معًا ..
تغرياّ  مهما  معي  تبقى  �ضد�قة  ته  �أبوَّ يف  وجدت  فرح:  ت�ضيف   
للنا�ص  �أعلن  و�أن  �ضندي،  و�أن��ت  �أُه���زم  �أن  يل  كيف  عمري، 
..فخورة بك  و�ل��دي  و�أن��ت  و�أن��ت ظهري، حا�ضا هلل  �نك�ضاري 
وممتنة للحياة لإعطائي جنمة حياتي �مل�ضيئة...�لآباء جنوم 

ز �ضماء �لأبناء.. ول غيَّب �هلل جنمتي.  تطرِّ

�صندي وقّوتي
�ملرحوم  و�ل��ده��ا   عن  حتدثت  حمامية،  �أح��م��د(،  )�أم  �ضذى 
مدحت �ضفيق عبد �للطيف قائلة:  مهما تكلمت عن و�لدي فلن 
�أبدً�، كان �ضاحب �أجمل قلب يف �لدنيا، هو �ضندي  �أفَيُه حقه 

بعطفه  غمرين  �لدنيا،  يف  �ضيء  �أي  من  يحرمني  ومل  وقوتي، 
�لطيبة  كل  يحمل  ومهيبة،  قوية  �ضخ�ضية   ذ�  وك��ان  وحنانه 

ية �ملوجودة يف �لعامل.. كان �ضجاعًا و�ضاحَب مبد�أ. و�حلناّ
�أبي معنى  �ملبادئ و�لأخالق وكيف  ت�ضيف �ضذى: تعلمت من 
�ضندي  ك��ان  ���ض��يء،..  كل  قبل  وكر�متي  باأخالقي  قوية  �أك��ون 
ومالذي �لآمن  يف �ل�ضغر و�لكرب..  ين�ضر �لفرح يف �لبيت عند 
دخوله، ويحب كل �لنا�ص، ولن �أن�ضى �بت�ضامته �ملر�ضومة على 

وجهه �لتي تبعث �لطماأنينة لكل من قابله فكيف بعائلته.
�لع�ضرين من  و�لأم��ان معه.. كنت يف  �لفرح  وفاته ذهب  عند 
يف  �أب��ي   يبقى  لكن  �ملتعبة،  �حلياة  مع  رحلتي  وب��د�أت  عمري 
�لظروف  ملو�جهة  �لقوة  بي  يبعث  �لذي  �ملطمئن  بوجهه  قلبي 

�ل�ضعبة...�لرحمة و�لنور على روحك �أبي.. �أنت �أعظم �أب.

كل عام واأنت بخري
�أبي  �ل�ضيد عبد �حل�ضني ر�ضيد عمر�ن: -  وت�ضف رنا و�لدها 
�حلبيب، �أنت �لنور �لذي ي�ضيء حياتي و�لنبع �لذي �أرتوي منه 
�لأنام،  به بني  وُيفتخر  بالبنان  �إليه  ي�ضار  و�لذي  وحنانًا،  حبًا 
�أكون  كيف  تعلمت  وحدك  منك  �حلياة،  يف  �لأعلى  َمثلي  �أنت 

�إن�ضانة، فهنيئًا يل بك �أيها �لأب �لعظيم.
وهي  نحوك،  م�ضاعري  عن  �لتعبري  ي�ضتطيع  ل  قلمي  حرب  �إن 
�أدعو  �أن  �إل  �أملك  لكني ل  �ل��ورق،  �أ�ضطرها على  �أن  �أكرب من 
( �أن يبقيك ذخرً� لنا و�أن ل يحرمنا من  لك من �هلل )عزَّ وجلاّ

ينابيع حبك وحنانك.. وكل عام و�أنت بخري.

يف يوم الأب العاملي
اآب��اءه��ن  ير�ضمَن  عراقيات 

ز ال�ضماء جنومًا تطرِّ
يحتفل العامل �صنويًا بـ )يوم االأب العاملي( الذي ي�صادف يف الـ21 من �صهر 
حزيران، وذلك امتنانًا وعرفانًا باجلميل وبالدور الذي ي�صطلع به االأب 

داخل االأ�صرة. فالوالدان نعمة من ِنَعم اهلل )عزَّ وجّل( التي ال ميكن 
ران لالإن�صان حياة ملوؤها احلب والر�صا وال�صعادة  تعوي�صها، فهما يوفِّ

والطماأنينة، واالأب هو �صند االأوالد وقدوتهم.
ثريا جواد
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مهمة �صاقة
ميكن �أن تكون عملية فقد�ن �لوزن مهمة �ضاقة بالن�ضبة للكثريين، ول�ضيما �إذ� 
�عتمدت تقليل كميات �لطعام يف روتينها �لغذ�ئي. �إن �أف�ضل �لطرق لتحا�ضي 
منة هي بتناول �ملكمالت �لغذ�ئية �ل�ضائعة للتخل�ص من بع�ص �لوزن، وذلك  �ل�ضِّ
من  �أعمق طبقة  وهي  �جللد،  �ملوجودة حتت  �لدهون  زي��ادة حرق  ي�ضاعد يف 
ن �جل�ضم فيها �لطاقة، ويتم ��ضتخد�مها  �جللد، وتلك �إحدى �لطرق �لتي يخزاّ
كبطانة حلماية �لع�ضالت و�لعظام من تاأثري �ل�ضقوط. ويرتبط كثري من هذه 
�لدهون باأمر��ص �لقلب و�رتفاع �ضغط �لدم و�ل�ضكري و�أمر��ص �لكبد �لدهنية 
و�ل�ضرطان، وحلرق هذه �لدهون يجب �أن يحطم �جل�ضم �أوًل �خللية �لدهنية 
�أحد  EGCGهو  مركب   �أن  ثبت  وق��د  �ل��دم.  جم��رى  ط��ول  على  ويحركها 
ويعمل  �لأخ�ضر  �ل�ضاي  مكمالت  يف  وفري  ب�ضكل  �ملوجودة  �لأك�ضدة  م�ضاد�ت 
من  �لإن�ضان  يحمي  كونه  عن  ف�ضاًل  �ملفرطة،  منة  �ل�ضاّ من  للحد  كبري  ب�ضكل 

�لن�ضيان و�خلرف. 
م�ضتخل�ص  �أن  �إىل  �لأع�ضاء  وظائف  علم  ق�ضم  من  بحثي  فريق  تو�ضل  وقد 
�ضملت  جتربة  و�أج��رو�  �ل��وزن  فقد�ن  يف  كبري  ب�ضكل  ي�ضاعد  �لأخ�ضر  �ل�ضاي 
منة �ملفرطة. وقد �عتمد �مل�ضاركون جميعًا نظامًا  �ضتني �ضخ�ضًا يعانون من �ل�ضاّ
�لتغذية يف  �أعدتها وحدة  �أ�ضبوعًا،  غذ�ئيًا يحتوي على ثالث وجبات ملدة 1٢ 
م�ضت�ضفى �ضريناغاريند. ويتاألف �لنظام �لغذ�ئي من ٦٥% من �لكربوهيدر�ت 
�أوز�ن �جل�ضم للمتطوعني وموؤ�ضر  و 1٥% من �لربوتني و ٢0% دهون، وقي�ضت 
كتلة �جل�ضم قبل بدء �لدر��ضة وبعد �أربعة �أ�ضابيع ثم عند ثمانية �أ�ضابيع ويف 
�أنه مت  �مل�ضاركني هو  �ل�ضتهالك بني  �لوحيد يف  �لفرق  وكان  �لدر��ضة،  نهاية 
تناول  يتم  مل  بينما  لال�ضتهالك،  �لأخ�ضر  �ل�ضاي  م�ضتخل�ص  بع�ضهم  �إعطاء 
بع�ضهم �لآخر منه، وبحلول �لأ�ضبوع �لثامن ك�ضفت �لنتائج عن �ختالف كبري 
و�أولئك  �لأخ�ضر  �ل�ضاي  تناولو� م�ضتخل�ص  �لذين  �أولئك  بني  وزن �جل�ضم  يف 
�لذين تناولو� �لدو�ء �لوهمي، وخل�ص �لباحثون �إىل �أن �ل�ضاي �لأخ�ضر ميكن 

�أن يقلل من وزن �جل�ضم لدى �لأ�ضخا�ص �لذين يعانون من �ل�ضمنة �ملفرطة.

ال�ضاي الأخ�ضر
اأف�ضل الطرق لإنقا�س الوزن

تنا�صل الن�صاء جميعًا، وحتى 
الرجال يف كل اأنحاء العامل، 
للح�صول على ج�صم ر�صيق 
ومتنا�صق، وتعاين املراأة خا�صة 
من الزيادة يف الوزن وعدم 
متكنها من لب�س ال�صراويل 
الق�صرية ب�صبب ال�ّصمنة 
املفرطة. 

عن ديلي �أك�ضربي�ص

ترجمة: ثريا جواد
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اإيجابية ومغريات
�مل�ضتقبل،  فكرة  تقلقهناّ  من  وحدنا  ا  "وكاأنناّ
يبحثون عن  �ل��رج��ال  م��ن  �ل��ك��ث��ري  ه��ن��اك  ل��ك��ن 
ثرثارين"،  لي�ضو�  �أنهم  �إل  بالتاروت،  م�ضتقبلهم 
�ملتكررة  �لتجربة  �ضاحبة  ب��ه  حتدثت  م��ا  ه��ذ� 

بالتاروت )رو�ن �ضفاء جو�د( قائلة:
مبا�ضرة،  ب�ضورة  �لتاروت  عن  �أحد  يخربين  مل 
و�نت�ضار  �لجتماعي  �لتو��ضل  م��و�ق��ع  م��ن  لكن 
م�ضاهدة  بن�ضب  بالتاروت  �خلا�ضة  �لفيديو�ت 
رحلة  ف��ب��د�أت  �أم��ام��ي  بال�ضدفة  ظهرت  عالية، 
وفهمت  يعنيه،  وم��ا  �ل��ت��اروت  �ضر  ع��ن  �لبحث 
ب�ضر�حة  فجربته  ل��ق��ر�ء�ت��ه،  و�ملعنى  �ملحتوى 
�لطريقة  ج��دً�  جذبتني  عني،  خفي  ما  لكت�ضف 

ح�ضب  �لأور�ق  �ل��ت��اروت  ق��ارئ��و  بها  يرتب  �لتي 
�لذي  �ل�ضخ�ص  يطرحها  �لتي  و�لأفكار  �لأل��و�ن 
للفيديو�ت،  ت�ضويره  وطريقة  للتجربة،  يتعر�ص 
جتربة  �أي�ضًا  ويل  �لتفكري،  ن�ضف  ت��اأخ��ذ  فهي 
فثمة  �لتاروت،  يقر�أون  من  �أ�ضو�ت  مع  �إيجابية 
من تكون �أ�ضو�تهم مريحة على م�ضمعي، و�آخرون 
�أخ��رى،  ناحية  من  ج��دً�،  و�أح��ب  �أ�ضت�ضيغهم،  ل 
و�لإيجابية  يقدمونه،  �ل��ذي  و�لت�ضبيه  �لو�ضف 
�أجمل  �لآتي  �أن  فكرة  عندي  وحتفيزهم  �لكثرية 
�إل بن�ضبة 70  ، قد ل يتطابق كالمهم مع و�قعي 
�لعامة  عن  تختلف  �خلا�ضة  �لقر�ءة  لأن  باملئة، 

من حيث خريطة �لطاقات وغريها.
حار�س املالئكة

�ضناّ  �لغر�بي(  )حيدر  �لدينية  بالعلوم  �ملخت�ص 
�لغيبية  �مل�ضاحة  ي�ضتغل  من  على  لذع��ًا  هجومًا 
�لنا�ص  باإحباطات  �ملتاجرة  لأغر��ص  �لقر�آنية 
و�نك�ضار�تهم، قائاًل بحرقة: هنالك �يهام للعقل 
بوجود معالج روحاين وهو ل يعرف �أ�ضاًل ماهية 
و�لأكادميية،  �لعرفانية  و�أ���ض��ر�ره��ا  �لروحانية 
عن  �هلل  معرفة  هي  بها  ُيتاجر  �لتي  �لروحانية 
من  �قل  هي  و�لروحانية  �ل�ضفلية  �لعو�مل  طريق 
وهي  �هلل  معرفة  مبعنى  هو  �لعرفان  �لعرفان، 
و�مللكوتية  �لعلوية  �لعو�مل  طريق  عن  ت�ضاعدية 
عامل  يف  �مل��وج��ود�ت  ه��ي  بال�ضفلية  و�ملق�ضود 
��ضل  لهما  و�لروحانية  و�مل��اور�ئ��ي��ات  �مل��ادي��ات، 
مذكور يف �لقر�آن وهو �ل�ضحر ويكون �إما منظورً� 
�و غري منظور، وله جو�نب متعددة و�نو�ع �أخرى، 
و�مل���وج���ود ح��ال��ي��ًا يف وق��ت��ن��ا �حل��ا���ض��ر ه��و لي�ص 
و�لعقل  �لنا�ص  و�إيهام  و�ف��رت�ء  دجل  بل  روحانيًا 

بال�ضحر و�ل�ضعوذة.
حقائق وطاقة

برتهات  لها  عالقة  ل  بحتة  علمية  "�لق�ضية 

�ل�����ض��ع��وذة، و�إمن���ا م��ن ���ض��روط ق��ارئ��ة �ل��ت��اروت 
ب��ال��روح  ت��ام��ًا  ووع���ي���ًا  �م��ت��الك��ه��ا ط��اق��ة نظيفة 
على  �هلل  �أم��ام  �ضتحا�ضب  لأنها  �لعليا،  و�ل��ذ�ت 
كل خرب �أو مو�ضوع تنقلُه للزبون"، هذ� ما �أدلت 
قائلة  مهدي(  )هبة  �لعر�قية  �لتاروت  قارئة  به 
جيدً�  طاقته  ينظف  �أن  عليهرِ  بانزعاج:�لقارئ 
قبل كل قر�ءة وينف�ضل متامًا عن عامله �خلا�ص، 
وبعد �لقر�ءة يجب �أن ينظف طاقتُه �أي�ضًا كي ل 
يتاأثر بطاقة �لزبون، جميعنا �ختربنا من قبل �أن 
�لعليا  �لأن��ا  �لأر�ضية،  �لتجربة  هذه  �إىل  نأتي 
�خلا�ضة بكل �إن�ضان موجودة يف عامل �آخر؛ عامل 
مو�ٍز لعاملنا ول ميكنها �للقاء مع �لأخرى مع �أنها 
موجودة وعا�ضت يف هذ� �لعامل و�ضاهدتُه و�أخذت 
م��ن��ه �حل��ك��م��ة و�ل��ع��ربة و�ل���درو����ص و�مل��ع��ل��وم��ات 
و�لإح�ضا�ص، وباإمكانها �أن جتلبه لك عندما ترجع 

�أنت يف هذ� �ملكان.
�لزبونات،  عنها  تبحث  �لتي  �لغايات  �أه��م  �أم��ا   
من  �لأ�ضخا�ص  وطاقة  طاقتها  عن  �ل�ضوؤ�ل  فهي 
حولها، هل هناك فر�ضة للعمل يف �لأ�ضهر �لثالثة 
�ضخ�ص  وب��ني  بيني  �رت��ب��اط  يوجد  هل  �ملقبلة؟ 

)ويقال ��ضمه( يف �لأ�ضهر �ل�ضتة �ملقبلة؟
اإحباط وعزمية

يل  قالته  مما  �لأ�ضياء  بع�ص  حدوث  �أنكر  "ل 
بع�ص  ينتابها  حياتي  �أن  مثاًل  �ل��ت��اروت،  قارئة 
فيها حقًا،  ح���ر�ك  ل  �ل��و�ق��ع  وه��ي يف  �ل��رك��ود، 
مفاجئة"،  �إيجابية  بعو�مل  ت��اأث��ر  ل��دياّ  وح��دث 
هو ر�أي �ضاحبة �لتجربة )ختام �ليا�ضري( �لتي 

تقول:
�أو  مب�ضتقبل  �أمل  عن  و�لبحث  �لت�ضلية  هي  رمبا 
بالتاروت  �أفكر  جعلني  �ل��ذي  هو  �إيجابي  حدث 
ميديا،  �ل�ضو�ضيال  ب��ر�م��ج  يف  �ضاهدته  �ل���ذي 
لي�ضت  �مل�ضتقبل  ق���ر�ءة  ف��اإن  �عتقادي  وح�ضب 
مة �إل �إذ� كان فيها بع�ص �لتحريف �أو جعل  حمرَّ
�أفكر  يجعلني  �لذي  �أما  بلعبة،  حم�ضورً�  �لو�قع 
رمبا  ب�ضر�حة،  �ل��ت��اروت  ل��ق��ر�ء�ت  بال�ضتماع 
�أبحث  يجعلني  ما  حمبطة،  بظروف  �أم��راّ  لأين 
ويف  يل،  كونية  ر�ضائل  منه  ل�ضت�ضرف  �أم��ل  عن 
�أحيان �أخرى �أعداّ �لأمر كلاّه ت�ضلية متيل لها �أغلب 

�لن�ضاء.. وكثري من �لرجال �أي�ضًا.

�صراع وفيزياء
من  ننا  ميكاّ وذب��ذب��ات��هرِ  �ل��ك��ون  م��ع  "�لت�ضالح 
ي�ضع  بوجه  و�لكتئاب  �حل��رية  مالمح  ��ضتبد�ل 
�جلليد  جبل  �إذ�ب��ة  ي�ضبه  �لتاروت  وحياة،  �أم��اًل 
ب��د�أت��ه، بثقة  �أك��ت��اف �لروح"، ه��ذ� م��ا  �مل��راّ م��ن 
مطلقة، �أمهر قارئة تاروت على بر�مج �ل�ضو�ضيال 
علم  هو  �لتاروت  قائلة:  �لغامن(  )ن�ضرين  ميديا 
ي�ضتند �إىل نظرية "فيزياء �لكم" بالعتماد على 
بع�ص  هو  �ملتو�زية،  و�لأك��و�ن  �ملُثلى  �لعليا  �لأن��ا 
�لإ�ضار�ت �لتي ُتر�ضلها لك �أناك �لعليا �مل�ضتقبلية 
�لتي تو�ضل لك ن�ضائح وتنبيهات ملوقف قد مررت 
به �ضابقًا وت�ضاعدك باتخاذ �لقر�ر فيه. و�لتاروت 
منها  وع�ضرون  �إح���دى  بطاقة،    78 ع��ن  ع��ب��اره 

على  دللة  وهي  �لأكرب"،  �ل�ضر  "بطاقات  ت�ضمى 
مو�قف �أ�ضا�ضية يف حياة �ل�ضائل، و�ل� ٥7 �لباقية 
ت�ضمى "بطاقات �ل�ضر �لأ�ضغر" وهي تنق�ضم �إىل 
و�لرت�بية  و�ملائية  �لهو�ئية  هي:  جمموعات  �أربع 
و�لنارية، ن�ضبة �إىل عنا�ضر �لكون �لأربعة: �لنار 
وكل جمموعة من هذه  و�مل��اء.  و�ل��رت�ب  و�لهو�ء 
�ضميت  بطاقة،  �لأربع عباره عن 14  �ملجموعات 
�ل��ه��و�ء  عن�ضر  �إىل  ن�ضبة  �لهو�ئية  �ملجموعة 
�مليز�ن-  ب��رج  �لدلو-  )ب��رج  �لهو�ئية  و�لأب���ر�ج 
�ملاء،  �إىل عن�ضر  ن�ضبة  و�ملائية  برج �جل��وز�ء(، 
و�لأب�����ر�ج �مل��ائ��ي��ة ه��ي )ب���رج �ل�����ض��رط��ان- برج 
�إىل  ن�ضبة  و�ل��رت�ب��ي��ة  �حل���وت(،  ب��رج  �لعقرب- 
عن�ضر �لرت�ب وهي )برج �لثور- برج �لعذر�ء- 

�لنار  عن�ضر  �إىل  ن�ضبة  و�لنارية  �جل��دي(،  برج 
�لقو�ص- برج �حلمل(.  �لأ�ضد- برج  وهي )برج 
و�أهم �لذبذبات �مل�ضتقبلية �لتي يلقطها �لتاروت 
�و  �ل���روؤي���ة  ك��م��ث��ال  �ل���الوع���ي،  ه��ي م��ن منطقة 
�ل�ضابقة  و�لتجربة  قبل(،  �لديجافو )�ضوهد من 
�أننا ع�ضناها، وعادة ما تكون قد  لنا  ُيخياّل  �لتي 
ز�رتنا يف �حد �حالمنا. ولكن يف بع�ص �حلالت 
ثبت �ن ما نعتقد �نه موقف �ضابق قد كان حقيقة 
ووقع يف �ملا�ضي، وهو يتكرر �لن، فهذه �لذبذبات 
تكون من �أناك �لعليا، �لتي ت�ضري معك يف خطني 
بطاقات  فعرب  �ل��ت��ق��اوؤه��م��ا،  ي�ضعب  م��ت��و�زي��ني 
�لتاروت ميكن لأناك �لعليا �أن تر�ضل لك ن�ضائح 

وتنبيهات.

اأ�ضرار جدلية تك�ضفها الن�ضاء!

بع�صهم ي�صميها �صعوذة 
حداثوية، واآخرون 

يعدونها منربًا ورقيًا جديدًا 
ال�صتغفال العقول املُتعبة 

من اخلذالن و�صرقة ما 
يف جيوب النا�س، ترى ما 

حكاية ورق التاروت التي 
احتلت �صا�صات امليديا 
وتزعم قارئاتها اأنهّن 

يك�صفن الالوعي، وهل حقًا 
اأن للتاروت عالقة باأ�صرار 

الفيزياء و�صراع املاورائيات 
الغيبية؟ وملاذا ُي�صرتط 
بقارئاتِه نوع غريب من 

املهارات الفردية؟ وهل حقًا 
اأن العدد االأكرب من زبائنِه 

هن ال�صيدات اللواتي تقلقهّن 
فكرة امل�صتقبل؟!

مرمي �ضمري

ورق التاروت
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هنالك ايهام للعقل بوجود 
معالج روحاين وهو ال يعرف 

اأ�صاًل ماهية الروحانية 
واأ�صرارها العرفانية 

واالأكادميية



الأزياء امل�ضبوغة

���ض��ي��ح��ات �مل��و���ض��ة م��ت��ع��ددة وم��ت��ن��وع��ة، 
با�ضتمر�ر  لالأزياء  �لعاملية  �لدور  مها  تقداّ
�إطاللة  على  و�لع�ضرية  �لتجدد  لت�ضفي 
تطلاّ  �أن  على  حتر�ص  �لتي  �لأنيقة  �مل��ر�أة 

باأبهى �ضورها يف خمتلف �لأوقات. 
�ملالب�ص  �ضيحة  ب���رزت  �ل�ضيف،  وه���ذ� 
�ألو�نها  بتمازج  تتميز  �ل��ت��ي  �مل�ضبوغة 
لوحات  لتخلق  ببع�ضها  متد�خلة  بطريقة 
و�لتنور�ت  �لف�ضاتني  تزياّن  �ضورية فاخرة 

و�لباليرز و�ل�ضر�ويل وغريها.

اآخر �ضيحة 
يف العام 2020 
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و�حتالل ف�ضيكون بيئة �ضاحلة، مع �لأ�ضف لل�ضائعة.
خطوات التعامل مع ال�صائعة   

كانت ور�ضتنا �لثانية عن �لتعامل مع �ل�ضائعة، و�أخذنا كورونا مثال.. 
مع  يتعاملون  �لعر�ق  يف  �لغالبية  �أناّ  وهي  �لآن  مهمة  نقطة  هناك 
مو�قع �لتو��ضل �لجتماعي ل �ضيما تطبيقي �لو�ت�ص �ب و�لفي�ضبوك، 
�لعر�قيني  �إن عدد  �لن  �ضنو�ت من  وقالت �لح�ضاء�ت قبل ثالث 
1٥مليونا..  تقريبا  ك��ان  �لفي�ضبوك  على  �ضفحات  لديهم  �لذين 
�ل�ضباب منهم  �لبتد�ئية،  �ملرحلة  ينهو� حتى  �لذين مل  �أن  ونعرف 
�ل�ضفحات  عن  �لفي�ضبوك..بحثنا  مع  �لتعامل  يعرفون  خا�ضة، 
�لتي توؤكد وجود �جلائحة و�نت�ضارها، ل �ضيما �ل�ضفحات �لر�ضمية 

و�لطبية و�خلريية �ل�ضادقة �لتي تن�ضر �ضورً� وفيديوهات عن 
وب�ضمنهم  �مل�ضاركون  يقوم  و�أن  ومعاناتهم  �مل�ضابني 

�أفر�د  مع  ومناق�ضتها  �ملن�ضور�ت  مب�ضاركة  منى 
�لأخ��رية  و�خلطوة  يوميا.  و�جل��ري�ن  �لعائلة 

كانت �لنتظار ملدة �أ�ضبوعني لرت�جع تاأثري 
ور�ضة �لعمل �جلماعية و�أق�ضد مناق�ضات 

وجاءت  جمتمعاتهم.  �ضمن  �مل�ضاركني 
�ل��ن��ت��ائ��ج ج��ي��دة، ف��ق��د �أق��ن��ع��ت و�ل���دة 
منى بوجود كورونا ولبد من �للتز�م 
و�أ�ضبحت  �ل�ضحية  ب���الإر����ض���اد�ت 
�ضاهدت  وكلما  حار�تها  بني  �ملر�ضدة 
خ��رب� ج��دي��د� ع��ن �جل��ائ��ح��ة، تذهب 

و�لذهاب  �ل�ضحي  �للتز�م  وجوب  مبناق�ضة  ويبد�أن  �جلار�ت  �إىل 
�إىل �أقرب م�ضت�ضفى حني ظهور �أي عار�ص من �لعر��ص وكان لها 
دوٌر يف �إنقاذ جارة عمرها )٦٥ �ضنة( حني �رتفعت درجة حر�رتها 
و�أقنعتها بالذهاب �إىل �مل�ضت�ضفى و�أخذ م�ضحة منها فور�.. وكانت 
�لنتباه  هذ�  ولول  �لبيت  نف�ضها يف  على  وحجرت  �إيجابية  �لنتيجة 

.� �ملبكر لكانت �لإ�ضابة تتفاقم وتكون خطرية جدَّ
اأ�صاليب اأخرى

هذ� مثال ب�ضيط عن كيفية مو�جهة �ل�ضائعة وتكذيبها  وتبقى على 
�ل�ضلطات �ملخت�ضة دورها يف تكذيب �ل�ضائعة فور� و�أن تن�ضئ �ضفحات 
على مو�قع �لتو��ضل �لجتماعي تقوم مب�ضاركة �ملن�ضور�ت �لتي تبث 
�ل�ضائعات ومعها �لتكذيب، كذلك لو�ضائل �لعالم دورها 
يف ك�ضف �ل�ضائعة من خالل بث �ل�ضائعة وتكذيبها 
يف �لوقت نف�ضه و�لدور �لهم هي �ل�ضلطات 
�ل�ضائعة  بتتبع  و�ل�ضتخبارية  �لمنية 
�إىل م�ضدرها وحتليله ملعرفة  للو�ضول 

�أهد�فها..
واأخريًا 

�أن  و�ت��ف��ق��ن��ا  ك���ذب  �ل�����ض��ائ��ع��ة  �إناّ 
من  وهناك  �ضلبية  طاقة  �لكذب 
وم�ضدر  ح��ي��اة  �أ���ض��ل��وب  �خ��ت��اره 
رزق! و�ل�ضدق طاقة �إيجابية وهي 

�لباقية و�ملنت�ضرة.

طابور الكرتوين 
�خلام�ص  �لطابور  مهمة  جعلت  �لجتماعي  �لتو��ضل  مو�قع   
�أ�ضهل و�أكرث �نت�ضار� و�أكرث �أمنا لأفر�ده �لذين ل يحتاجون �إىل 
�لذهاب �إىل مقهى �أو جتمع لبث �ل�ضائعات، �إمنا يختبئون خلف 
�أ�ضماء غري حقيقية و�ضور بروفايل لي�ضت لهم وتطور م�ضطلح 
ب�ضدد  ل�ضت  �للكرتونية.  �جليو�ص  �إىل  �خلام�ص  �لطابور 
�لعر�ق  يف  منا�ضبة  ت��رتك  ل  �لتي  �جليو�ص  ه��ذه  عن  �لكتابة 
�أد�ة  و�أ�ضبحت  كورونا  جائحة  �إىل  و�ضول  فيه  دورها  ولها  �ل 
�لعام وعلى �خلا�ص، نعرف  حلرب نف�ضية، هذه على �مل�ضتوى 
و�ضنحاول  �ضعيدة،  عائلة  تدمري  من  و�حدة متكنت  �ضائعة  �أن 
د �لنقاط �لتي ن�ضتطيع من خاللها �إيقاف �ل�ضائعات �أو  �أن نحداّ

حتديد تاأثري�تها.
ور�صة عمل

�ل�ضائعة وكيفية  نظمت دورة �ونالين )�لكرتونية( عن �ضلوك 
�لت�ضدي لها بعد ر�ضالة و�ضلت يل من �أن�ضة �ضابة، لنطلق عليها 
مو�جهة  و�تعبتها  ت�ضت�ضلم  تكاد  �إناّها  فيها  قالت  )منى(  ��ضم 
ب�ضبب  لهم  ج��ار  وف��اة  ورغ��م  عائلتها  حميط  يف  �ل�ضائعات 

كورونا، فاإناّ و�لدتها على يقني باأن �لوباء �ضائعة ول تتخذ �أي 
�أفر�د عائلتها  و�ضائل وقاية يف ذهابها �إىل �لت�ضوق ول تن�ضح 
بالوقاية �لذين باتو� �ضبه مقتنعني بكالم �لأم، و�أ�ضافت منى 
در��ضتها  �أنهت  �لتي  �ل�ضتة  �أ�ضرتها  �أف��ر�د  بني  �لوحيدة  �أنها 
�إحدى  يف   ٢00٥ يف  وو�ردة  �ضادرة  ككاتبة  وتعياّنت  �لعد�دية 
بال�ضائعات  ويقتنعون  �أميني  �ضبه  فهم  �لبقية  �أم��ا  �ل���وز�ر�ت، 

ب�ضرعة.
ن�ضاء  �أ�ضخا�ص، ثالث  �لدورة و�ضجل فيها خم�ضة  �أعلنت عن   

ورجالن �إ�ضافة �إىل منى ..
وبد�أنا نناق�ص من خالل ور�ضة عمل �ملجتمع �لذي يكون مرتعا 

�ضاحلا لل�ضائعات.
تبني �أناّ �ملجتمع �ملري�ص، بالفقر و�لأمية �أو جمتمع ي�ضكو �أفر�ده 
�لتعب، �ضو�ء ب�ضبب �ملر�ص �أو �لعمل �ل�ضاق للح�ضول على �خلبز 
�أو جمتمع ت�ضود فيه �لفو�ضى لدرجة ت�ضيع فيه �حلقيقة..هنا، 
�لدورة،  يف  �مل�ضاركون  �ليها  ينتمي  �لتي  �ملجتمعات  �إىل  �أ�ضري 
�أناّه  نعرف جميعا  �لعر�قي ككل،  �ملجتمع  �إىل  �أ�ضرنا  �ذ�  ولكن 
وب�ضبب ما مراّ به �لعر�ق يف �لعقود �لخرية من حروب وح�ضار 

خطوات قليلة كفيلة باإيقاف ال�ضائعات

)طابور خام�س( م�صطلح طاملا �صمعنا به �صواء يف االإعالم اأو يف االأفالم اأو يف 
البيانات الع�صكرية اأثناء احلروب، ال �صيما يف احلرب العاملية الثانية.. وهو 

الطابور الذي يقاتل من خالل بث ال�صائعات بني املدنيني.
اأن�ضام ال�ضاجلي
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ع عودته، اأمّت الأهل بفرح زواجهما، ومع عمله القدمي 
الذي رجع اليه، اقرتحت زوجته اأن يكمل درا�ضته 

العليا فقد ت�ضاعده ال�ضهادة العليا على احل�ضول على 
عمل واإن كان يف اجلامعات الأهلية. والتحق بدرا�ضة 

املاج�ضتري ويوم املناق�ضة لأطروحته عن درا�ضة 
اجلدوى، طلب منه اأحد احلا�ضرين اأن يعمل معه يف 

�ضركته التي �ضت�ضاعده على درا�ضة الدكتوراه

امليزان 

امليزان 

يف

يف
رجاء خ�ضري

�ملحاكم،  قليال عن  بالبتعاد  بد�أنا يف �ضفحة )�مليز�ن( 
كورونا  فريو�ص  به  يت�ضباّب  ملا  �لو�قع  من  ق�ض�ضا  لننقل 
�ملحاكم،  م��ن  �ل��ت��ي  ع��ن  تختلف  ل  وه��ي   ،19 كوفيد   -
�للتز�م  �أناّ  وقطعا  �ملتهم،  وهو  عليه  �ملدعى  فالفريو�ص 

بالإر�ضاد�ت �ل�ضحية جتنبنا �لإ�ضابة.

على  نف�ضه  و�ضي�ضاعد  �أوف��ر  هناك  فالرزق  �ضنو�ت،  منذ 
و�إذ�  جيدة.  �أم��و�ل  لعائلته  و�ضيوفر  زو�جه  م�ضروع  �إمتام 
�إناّ  له  وقالت  خطيبته  رف�ضت  �ل�ضفر،  بفكرة  �أهله  �قتنع 
�لبلد  �إىل  �ضافر  م�ضوؤومة،  �لفكرة  ب��اأناّ  ينبئها  �إح�ضا�ضها 
�لذي �أم�ضى فيه �ضهورً� دون �لعثور على عمل بر�تب جمز 
يوفرها  �لأ�ضا�ص  يف  كان  و�لتي  معه  �لتي  �لأم��و�ل  ونفدت 
لإمتام زو�جه و�قتنع بالعودة بناء على طلب �أهله وخطيبته 

�لتي تخرجت بتفوق وتعياّنت فور� بال و�ضاطة �أو �نتظار.
�لقدمي  عمله  ومع  زو�جهما،  بفرح  �لأه��ل  �أمتاّ  عودته،  مع 
�لعليا  در��ضته  يكمل  �أن  زوجته  �قرتحت  �ليه،  رجع  �لذي 
فقد ت�ضاعده �ل�ضهادة �لعليا على �حل�ضول على عمل و�إن 
�ملاج�ضتري  بدر��ضة  و�لتحق  �لأهلية.  �جلامعات  يف  ك��ان 
منه  طلب  �جل��دوى،  در��ضة  عن  لأطروحته  �ملناق�ضة  ويوم 
�ضت�ضاعده  �لتي  �ضركته  معه يف  يعمل  �أن  �حلا�ضرين  �أحد 
على در��ضة �لدكتور�ه.. ومع �لبدء بعمله �جلديد، �أخربته 
�لأهل،  وفرحة  �ضعادتهما  فت�ضاعفت  حامل  باأناّها  زوجته 
يحقق  �ل�ضرب  �أن  وعرفو�  �ضبحانه  �هلل  حمدو�  وجميعهم 

�ملنال.
ر�تبه  �ضاحبها  ل��ه  �ضاعف  �لتي  �ل�ضركة  يف  يعمل  وه��و 
يلتزم  ب��اأن  وزوج��ت��ه  �أم��ه  وطالبته  وج��دي��ت��ه..  لإخ��ال���ض��ه 
 ،�ً ملتزما جداّ وكان  للوقاية من كورونا،  �ل�ضحة  بتعليمات 
تعبًا،  وكان  مبكرً�  �ضركته  من  ��ام  �أياّ قبل  عاد  �لقدر،  ه  لكناّ
�إىل  ودخ��ل  بتعب  ي�ضعر  باأناّه  �أجابها  به،  ا  عماّ �أم��ه  �ضاألته 
غرفته بانتظار �أن تعود زوجته من عملها �لتي فور عودتها، 
كما يف كل يوم، �أ�ضرعت لتح�ضري وجبة �لغذ�ء مع خالتها، 
قلقت  للطعام،  �ضهيته  فيها  فقد  لدرجة  تعبا  ك��ان  ه  لكناّ

�أناّ  �لزوجة وقا�ضت حر�رته ووجدتها مرتفعة وعلمت منه 
وعط�ص  كمامة  بدون  �ليه  جاء  �ضركته  مع  �ملتعاملني  �أحد 
ت�ضقط  �لزوجة  وك��ادت  و�أنفه..  فمه  ه  بكفاّ يغطي  �أن  دون 
مغ�ضيا عليها، قائلة: �إناّ �لبع�ص يحملون �لفريو�ص دون �أن 
تظهر عليهم �لأعر��ص وي�ضبحون معدين رغما عنهم، ل 

�ضيما �ذ� مل يلتزمو� بالإر�ضاد�ت �ل�ضحية.
�إىل  و�أو���ض��ل��ت��ه  عنه  ب��الب��ت��ع��اد  �جلميع  �ل��زوج��ة  طالبت 
لأناّهم  �هلل،  بعون  بال�ضفاء  متنيه  وهي  للعالج  �مل�ضت�ضفى 

�كت�ضفو� �لإ�ضابة بالفريو�ص �مللعون مبكر�.
مع كتابة هذه �لق�ضة، ما يز�ل �لزوج يف �مل�ضت�ضفى �لذي 
و�ضل �ليه قبل يومني من كتابتي، و�لأطباء يوؤكدون متاثله 
�ملالم�ضة  ب�ضبب  �حلجر  يف  �حلامل  وزوجته  و�أمه  لل�ضفاء 
�مل�ضت�ضفى  �إىل  للذهاب  �ضركته  عميل  باإبالغ  ب��دوره  وقام 
�إيجابية  �لنتيجة  وكانت  بالفعل  وذهب  منه  م�ضحة  لأخذ 

ودخل �مل�ضت�ضفى للعالج. 
�ضدور  مع  بخري  يكونو�  �أن  و�ملعارف،  �لأهل  نحن  وناأمل، 
�لعالج  �أخ��ذ  من  ن  تتمكاّ ل  �لتي  �لزوجة  �ضيما  ل  �لعدد، 
لكونها حامال �إن تاأكد، ل �ضمح �هلل، �إ�ضابتها �أثناء �حلجر. 

 
  

بوجع  �أنتظر  و�أنا  �لأحا�ضي�ص،  وتبلدت  �مل�ضاعر،  دت  جتماّ
ب�ضي�ص �ضوء ي�ضدين �إىل حياة ر�ضمُت بهجتها منذ �لأزل، 

دين ممْن �أحبهم.. قبل �أن ناأتي �إىل هذ� �لعامل �لذي جراّ
تنتظر  كانت  قلوبًا  �أدم��ى  �ل��ذي  �حل��زن  مع  �لفرح  ت�ضاوى 
بلهفة �أن تبد�أ م�ضو�ر �حلياة، ومل نعرف �أن �أ�ضعف �ضيء يف 
�لدنيا هو �لذي �أبكى �لعيون و�أدمى �لقلوب وت�ضباّب بانهيار 

�أحالم جميلة، وهذ� ما حدث يف زمن كورونا �مللعون.
 قالت باأناّهما كرب� معا فهو �بن خالتها، وحني عرف �لأهل 
وبعد  بدر��ضتهما  ي�ضتمر�  �أن  �ضرط  لهما  باركو�  بحبهما 

تخرجهما �ضيتممو� لهما �ملر�د.
و�لدُه  لي�ضاعد  در��ضته  جانب  �إىل  �ضتى  باأعماٍل  عمل  هو 
�ل���ذي �أث��ق��ل��ت ك��اه��ل��ه ك��رثة 
م�ضاريفهم  وزي��ادة  �لأولد 
�لدر��ضة  �ختار  كلما كربو�. 
�ل�ضباح  يف  ليعمل  �مل�ضائية 
من  يخ�ضر  ل  كي  �لدر��ضة  ي��رتك  مل  �أيامه  م�ضقة  ورغ��م 

�أحبها.
��ضتمرت �أمه تر�قبه ب�ضمت وحزن يف �آن وهي تر�ه ي�ضارع 
�حلياة، ومل يتحمل قلبها ما يو�جهه من م�ضقات و�قرتحت 
ب��اأن  و�ل���ده  م�ضاعدة  عاتقها  على  ت��اأخ��ذ  �أن  ي��وم��ا،  عليه 
ه مل  )تخبز( يف �لبيت وتبيعه على �جلري�ن و�ملعارف لكناّ
يدعها تكمل حديثها، �نحنى وقبل يديها قائال باأنه �ضعيد 
ل  بر�ضا �لو�لدين وبف�ضل دعائها يتفواّق يف در��ضته ويتحماّ
م�ضاعب �أيامه و�أكد �أناّه �ضي�ضتمر يف �لعمل لتبقى �أمه �ضيدة 
�ضتعمل  باأناّها  عليه  �قرتحت  به،  �ضعادتها  وبقدر  �لبيت. 
ولتمكنه من  بذلك  وو�لده  ولت�ضاعده  �لبيت  باخلياطة من 
على  �أ�ضبح  �لتي  �جلامعية  لدر��ضته  �مل��ال  بع�ص  توفري 
و�لأم  �لأب  تعب  ُين�ضي  باطمئنان  �لأي��ام  و�ضارت  �أبو�بها. 
و�لبن �لذي بد�أ مع حبيبته، �بنة خالته، ي�ضتعد�ن بجدية 
لالمتحانات �لوز�رية للدر��ضة �لإعد�دية، فدخول �جلامعة 
�ملقد�ص،  �لرت��ب��اط  نحو  �حللم  لتحقيق  خطو�تهما  �أوىل 
لهما  يوم  �أول  يف  خطوبتهما  باإعالن  �لأه��ل  وعدهم  فقد 
لي�ضاعد  عمله  مع  �لدر��ضة  �ضنو�ت  وم�ضت  �جلامعة.  يف 
ر ما يحتاجه �متام �لزو�ج. تخرج قبل خطيبته  و�لده وليوفاّ
�أن ي�ضافر معه �إىل �لبلد �لذي يعمل فيه  ون�ضحه �ضديقه 

قب�ضة هواء اأم قب�ضة 
فريو�س؟ 
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خ�ضري احلمريي

�ل�ضكر  توجيه  يف  �جلميل  �لتقليد  هذ�  �إبتكر  من  هم  �لطليان  �أن  �أظن 
�لنو�فذ  من  بالت�ضفيق  �لكورونية  �حلجر  فرتة  �أثناء  �لطبية  للطو�قم 
م�ضاًء(  �لثامنة  �أو  )�ل�ضاد�ضة  يوم  كل  �ضاعة حمددة من  و�لبلكونات يف 
على  ز�دو�  �لعامل،  دول  وبقية  و�لفرن�ضيني  و�لأمل��ان  �لأ�ضبان  تبعهم  ثم 
�لت�ضفيق �أغان، ومعزوفات، و�أنا�ضيد، وتقدمي باقات �لزهور ورفع �ضور 

�ل�ضحايا من �لأطباء و�ملمر�ضني. 
و�لتفاين  و�ل�ضهر  �لتعب  �ضاهدو�  �أن  بعد  �مل�ضتحق  �لت�ضفيق  �ىل  جلاأو� 
بالأرو�ح  �جل�ضيمة  �لت�ضحيات  عن  ف�ضال  �لطبية  �لطو�قم  تبذله  �لذي 
مادي،  تعوي�ص  باأي  مقابلتها  لميكن  و�لتي  �لكادر،  هذ�  من  نالت  �لتي 
�لت�ضحيات،  هذه  جت�ضد  �لتي  و�مل�ضاهد  �ل�ضور  ذلك  مبو�ز�ة  و�إنت�ضرت 
خالل  من  وتخربها  �لفئة  هذه  جتل  �جلميع  لدى  ذهنية  �ضورة  لتتكون 

�لت�ضفيق كل م�ضاء �إن جهودها وت�ضحياتها حمل تقدير..
جلاأو� �ىل �لت�ضفيق لأنهم كانو� عاجزين عن تقدمي �لدعم لأقرب �لنا�ص 
�ليهم من �مل�ضابني ب�ضبب �خل�ضية من �لعدوى، فيما وجدو� من يجازف 
نيابة عنهم وعن �ملجتمع يف �إحت�ضان مر�ضاهم ومر�فقتهم حتى �ل�ضفاء 

�أو.. �ملوت.
و�لأ�ضادة  و�لأح���رت�م  �لت�ضفيق  ت�ضتحق  �لأخ��رى  هي  �لطبية  وك��و�درن��ا 
بجهودها �جلبارة، فهي ل تقل ت�ضحية عما قامت به �جليو�ص �لبي�ضاء 
يف كافة �أرجاء �ملعمورة، بل �إنها ترتقي مبيزة م�ضافة تتمثل بكونها تعمل 
يف ظروف �ضديدة �ل�ضعوبة من تهالك �لُبنى �ل�ضحية، و�ضحة �لأدوية و 
�ملعد�ت، وقلة �لوعي، و�لأ�ضتخفاف باجلائحة �ملفرت�ضة، ف�ضال عن �لآثار 

�لوخيمة و�لتلوث �لبيئي �لذي �أفرزته عالجات... حرق �حلرمل ! 



د. علي ال�ضاله    �ضاعر بابلي

يف املنتهى

وجه  على  �لتي  لل�ضعوب  تاريخية  وقفة  كورونا  جائحة  جتربة  �ضكلت 
�لب�ضيطة كلها دون ��ضتثناء وكانت �ملر�جعة متوقفة على مقد�ر وعي 
يف  )�ن�ضانا  �ملو�طن  �همية  مع  تعاطيها  ومقد�ر  لولوياتها  �ل�ضعوب 
�ملعطى �لول( على وفق �يديولوجياتها �لفكرية وتاريخها �لجتماعي 

و�ل�ضيا�ضي.
وظلت �ل�ضعوب تنظر �ىل بع�ضها يف تعاطيها مع �ملر�ص �عتماد� على 
جتاربها يف �لحد�ث وموقعها يف �ضلطة �لقر�ر �لعاملي وهو �مر خاطى 
�ىل حد ما، �ذ �ن جائحة كورونا حدث مل ت�ضهده �لب�ضرية منذ قرن 
و�ن  مثله  يعا�ضرو� حدثا  �لن�ضان مل  بني  من  �جيال  ثالثة  فان  ولذ� 
دون  و�لقت�ضادية  �ل�ضيا�ضية  هويتها  حتققت  �حلديثة  �لدول  �غلبية 
�لبحث عن عو�مل �خرى يف در��ضة  له وكان ينبغي  موؤثر�ت م�ضابهة 
�لعلمي  تقدمها  كان  دول  يف  ��ضتفحل  �لذي  �لوباء  مع  �ل��دول  تعاطي 
و�لتقني و�لجتماعي حمط �عجاب �لخرين وهز منظومتها �لعلمية 
و�لطبية و�لقيمية و�لجتماعية و�عادها �ىل �زمنة �لتفكري باخليار�ت 
�لفردية و�لعودة �ىل �لذ�ت مثلما يعود �لقروي )�لذي �فتخر بانتقاله 
مفقود  �طمئنان  عن  بحثا  �لن  قريته  �ىل  عقود(  قبل  �ملدينة  �ىل 
�و  بالبيت  �و جار  �لعمل  وخوف خمتلف من عدو حبيب هو زميل يف 

�ضديق وزميل در��ضة.
ملخ�ص �لقول �ن �ملنظومة �لقيمية �لجتماعية وتكافلها يف جمتمعاتنا 
وتطويرها  �ليها  �للتفات  ينبغي  �لتي  �خليار�ت  �هم  من  خيار  هي 
و�ل�ضادة بها فهي طريق خال�ص حقيقي و�نتهاء �ضريع لالزمة )بعد 
�للتز�م بالتعليمات �ل�ضحية طبعا( وهي �متحان لوطنيتنا و�ن�ضانيتنا 

يف �حلني نف�ضه.
لمبالة  �كت�ضفنا  ومثلما  �ل�ضعوب  ملعدن  هام  �كت�ضاف  �لكو�رث  �ن 
�ي�ضا  �كت�ضفنا  فقد  �جلائحة  مع  �لطبي  �لتعاطي  يف  �ملوؤ�ضفة  بع�ضنا 
تفانيهم لدرء �خلطر عن �خو�نهم وم�ضاعدتهم  �لغالبية منا يف  نبل 

باق�ضى حد ممكن.
حفظ �هلل �لعر�قيني و�لعر�ق وكل بني �لن�ضان.

وطن للعطاء يف زمن كورونا 
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