
ريا�ضة60

حظوظ ليوث الرافدين يف املجموعة 
الآ�ضيوية احلديدية

50

56

52

القيلولة الإ�ضبانية.. و�ضيلة راحة 
وظاهرة ثقافية

ال�ضورة النمطية للمراأة ودورها يف 
املجال التقني

مرقد وجامع عمر ال�ضهروردي، العارف 
ورجل الدين والدولة

تكنلوجيا

ال�ضياحة الدينية

ترجمة

حتقيقات40

هل ينجو اأكتمريا من وباء 
الف�ضاد..

alshabaka aliraqya

جملة ا�ضبوعية عامة ت�ضدر "ن�ضف �ضهرية موؤقتا" 
عن �ضبكة الإعالم العراقي

للم�ضاهمة عرب النرتنيت:
editor@magazine.imn.iq

العالن:
Adver@magazine.imn.iq

ال�ضنة اخلام�ضة ع�ضرة/ العدد

)364( 
2020 متوز   30

تخليداً لذكراه تراأ�س حتريرها
الراحل جمعة احللفي

كاريكاتير العدد

26

20

16

6

اإ�ضاءات على امل�ضرح ال�ضرياين

مهدي احل�ضيني وح�ضني ال�ضلمان..
جنمان ياأفالن يف �ضماء الإبداع

عبدو الثامري:  ملدينتي ال�ضرقاط الق�ضم 
الأكرب  يف بناء النف�س وع�ضقها لالإبداع

غالف العدد

دد
لع

ف ا
مل

الخوات املجدليات

38
غرائب الأفكار 

تراثواملعتقدات ال�ضعبية

خيال

فنون

فنون

8

بت �سواده الأعظم  من اأين يبداأ وعي املجتمع؟ وما خ�سائ�سه؟ وكيف نعيد بناءه بعد اأن خرَّ
مغامرات ع�سكرية قادتها �سلطة فا�س�ستية ع�سفت م�ساريعها الوح�سية بحياة خرية �سباب 

البلد واأكرث عقوله ذكاًء واأملعية بني موت اأو قتل اأو ت�سريد يف املنايف؟ الوعي الذي نبحث 
اليوم يف الرهان عليه هو ما ن�ستطيع اأن جنعل منه نقطة �سوء ننطلق منها وجنعلها تتو�ّسع 

لت�سمل مزيدًا من امل�ساحات املعتمة يف حياتنا الراهنة، وهو ما نعول عليه يف اإنقاذ الأجيال 
القادمة من م�سري يبدو قامتًا بلحاظ ا�ستمرار الرتدي الجتماعي والثقايف والتعليمي. 

املدير الفني
مازن رحيم

الت�ضحيح اللغوي
كاظم ابراهيم

وليد فرحان

مدير ق�ضم التحرير
د.ح�ضن عبد را�ضي

مدير التحرير
يو�ضف املحمداوي

رئي�س التحرير

نرمني املفتي

28
عة عن  ناجح املعموري: اأجنزت درا�ضة مو�ضَّ

الديانات"  يف  العذرية  ثقافة"اأ�ضاطري 

62

الغالف
ت�ضوير ومكياج:

مركز �ضيف العبيدي
وعلي اإ�ضماعيل لالأزياء 

والتجميل
جمعة الالمي

ما قبل كوفيد 
! 07 -

ي�������و��������ض�������ف 
املحمداوي

ال�����ض��ي��اح��ة يف 
ال�ضماوة

علي ال�ضاله
علي الوردي يف 

ذكراه 

74

ح�ضن العاين
دولب 
العيد!

نرمني املفتي
نتقا�ضم 

النف�س

alshabaka aliraqya 
magazine.imn.iq

ال�ضاحلية/ �ضبكة العالم العراقي
رقم اليداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد 895  ل�ضنة 2006

ب�ضمة

عن ُبعد

عباءات
باألوان ربيعية ترتبع 
على عر�س املو�ضة

ب�ضار ر�ضن:
فوزنا على اإيران يف الت�ضفيات 
ل ميحى من الذاكرة



�أّم��ا  �جل��م��ال،  ذل��ك  لكل  ترجمة  هي  و�ل�شعر 
بهذ�  �ح��ت��ف��ال  و�ل��رق�����ص فهي  �ل���ر�ب  غ��ن��اء 

�لعامل. 
يتمكن من  ولكنه مل  �مل��دن  �اٍلره��اب  * خرب 
تلك  كانت جتربتك مع  �لنفو�ص كيف  تخريب 
�حلقبة مع علمنا بتوجهات �الإرهاب �لر�ف�شة 

للفن و�الإبد�ع؟
- لقد عانيت كثريً� يف جمتمعي ومدر�شتي كما 
�ملحافظات  وباقي  مدينتي  �أه��ل  جميع  عانى 
�لعر�قية من جرذ�ن �لظالم، ولي�ص هذ� فقط 
بل قد منعو� �لفن ومظاهره وبجميع �أ�شكاله، 
�لفن  يخلق  لكي  جمهور  من  له  بّد  ال  و�لفنان 
كانو�  �لنا�ص من حويل  �أغلب  �أن  �ال  ملجتمعه، 
يرف�شون تلك �ملو�هب وال يتحدثون بها ب�شبب 
ورغم  بد�ع�ص،  �ملتمثل  �الإره��اب  من  خوفهم 
هذه �مل�شاعب �ال �أّنني مل �توقف عن �شناعة 
رغمًا  �الإبد�ع  م�شرية  و�أكملت  �لفن مبو�هبي، 

عن �ل�شر. 
هوية عراقية

هناك  ي��ك��ون  �الأب����و�ب  جميع  تغلق  *عندما   
ذل��ك  ه��و  ف��م��ا  ل��ال���ش��ت��م��ر�ر،  �أم���ل  ب�شي�ص 

�لب�شي�ص يف حياتك؟ 
 -   �الأمل كبري وعلى قدر �لطموح، ويف نف�شي 
د�ئمًا �أّن غدً� �شيكون �أف�شل من �ملا�شي، وهذ� 
خا�ص  ج��م��ال  خلق  وال  ��شتمر،  يجعلني  م��ا 

ومميز يعّب عن هويتي كعر�قي. 
عليهم  يطلق  م��الئ��ك��ة  ن��اج��ح  �إن�����ش��ان  *ل��ك��ل 

�مللهمني، فمن هم ملهمو �لثامري؟ 
�لثامر  �أحمد  و�الأدي��ب  �الأ�شتاذ  و�ل��دي  كان   -
من �أقرب �مللهمني و�مل�شّجعني يل، فقد هّياأين 
�أنا عليه �ليوم، فلم يبخل علّي، وجعل  �إىل ما 
�أمام �مل�شاعب �شغله �ل�شاغل  من حتفيزه يل 

ال�شتمر دون توقف. 
هوايات 

ماهي  �الإب�����د�ع،  �خ���ر�ع  يتقن  م��ن  *ه��ن��اك 
توجهاتك يف �خر�ع م�شتقبلك؟ 

- �أع���ّد م��ا �أب���دع ب��ه ه��ي ه��و�ي��ات ق���ادر على 
مرتبة  �إىل  و�لو�شول  �الأف�شل،  �إىل  تطويرها 
�أحاول  ف��اإيّن  لها  ��شتغاليل  �أّم��ا  بالفن،  �أعلى 
�إىل  �أ�شل  و�أن  �أمور عملي كمرجم،  �أطّور  �أن 

مرحلة ��شتطيع �للحاق بها باملبدعني يف هذ� 
�ملجال.

ولفن  �النكليزية  للغة  كتدري�شي  عملت   *
�لر�شم، فهل تّتبع �أ�شلوبًا معينًا يف �لتعليم؟ 

معلم  �أي  �أ�شلوب  ع��ن  �أ�شلوبي  يختلف  مل   -
�إىل  جيد  ب�شكل  �ملعلومة  يو�شل  �أن  ي��ح��اول 
طلبته، �ال �أن �أ�شلوبي يف �لتدري�ص كان تلقائيا 
طلبتي  م��ن  ج��دً�  قريبا  جعلني  مم��ا  وعفويا 
��شتطعت  وبالتايل  تدري�شي،  و�أحبو�  فاأحّبوين 

�أن �أحّقق مبتغاي ب�شعادتهم وجناحهم.
* �لن�شاطات و�مل�شابقات و�ملعار�ص و�جلو�ئز، 

عنها  حّدثنا  لنجاحك،  �إث��ب��ات��ات  �ال  ه��ي  م��ا 
بنبذة خمت�شرة؟ 

ومثلت  �مل��ع��ار���ص  م��ن  �لعديد  يف  �شاركت   -
�أكرث من معر�ص  �أقامو� يل  حمافظتي، حيث 
وّفر يل وج��ودي يف  �ملحافظة، كما  يف جامعة 
مديرية �لن�شاط �ملدر�شي للمحافظة ملدة عام 
زيار�تي  زي��ادة يف خب�تي من خالل  در��شي 
بالطاقات  و�لت�شاقي  ل��ل��م��د�ر���ص  �مل��ت��ك��ّررة 

�لطالبية �لتي ميتلئ �لعر�ق بها. 
املقيا�س احل�ساري 

*جو�ئز وتكرميات عديدة ح�شلت عليها، فهل 
�أن�شفك بلدك على �إجناز�تك؟ 

بلدي  يف  �أك��رث  دعم  هناك  يكون  �أن  �متنى   -
�ملقيا�ص  الأّن����ه  و�الأدب،  و�ل��ف��ن��ون  للثقافة 
�أردت  �ذ�  لهذ�  و�لبلد�ن،  لل�شعوب  �حل�شاري 
من بلدي �الإن�شاف، فامتنى �أن ين�شف �شبابه 
�ملبدعني و�أن يخلق لهم �لو�شع �ملنا�شب ليبز 
�ل��ع��ر�ق،  م�شتقبل  فهم  منهم،  �الإب���د�ع  ه��ذ� 

فكيف ما يكونون يكون �لعر�ق.
* نر�ك تتقن كل ما تقابله من فنون، هل هناك 

فن �آخر �شيظهر ليجتمع مع فنونك �الأخرى؟
�لرجل  عند  وتعّددها  جميلة،  كلها  �لفنون   -  
�ل�شديد على �جتاه  ميزة ر�ئعة، لكن �لركيز 
و�حد يحّقق �لنجاح �أكرث، ويجعل من �لهدف 
لذلك  نوعه،  من  وف��ري��دً�  تقليدي  غري  �شيئًا 
�شاأطور مهار�تي �لتي �أجيدها يف هذ� �لوقت، 
فال  �ليه،  يجذبني  جميل  �شيء  �شادفني  و�إن 

��شتطيع حينها �البتعاد عنه. 
و�سية

* �مل��ب��دع��ون ه��م ت��رب��ة �حل�����ش��ارة وع��ن��و�ن 
بلدك  الأب��ن��اء  و���ش��اي��اك  ه��ي  م��ا  �مل�شتقبل، 

كمبدع؟
�أبناء بلدي  �إخ��و�ين وزمالئي من  �أدع��و      - 
يبعرثو�  ال  و�أن  �أك��رث،  حياتهم  يف  يرّكزو�  �أن 
فالطاقة  �اللكرونيات،  فو�شى  يف  �أعمارهم 
وقلوبهم  و�أنف�شهم  �أ�شابعهم  يف  و�الب����د�ع 
�أبناء  �أّنهم  يتاأكدو�  و�أن  �أجهزتهم،  يف  ولي�ص 
هم  ذلك  وف��وق  �لعريق  و�لتاريخ  �حل�شار�ت 
يعطوه  �أن  ويجب  �لتاريخ  هذ�  م�شتقبل  �شناع 

حقه يف �الإبد�ع.

ملدينتي ال�ضرقاط الق�ضم الأكرب
 يف بناء النف�س وع�ضقها لالإبداع

 ل�ضيق املواهب 

ع����ب����دو 
الثامري: 

يبث مو�سيقى يف خ�سم الظالم 
املتمثل بداع�س الرهابي، و�سعرًا 

يحاور به كّل من دّن�س مدينته 
وعراقه، رق�سات يتحّدى بها كل 
من يحارب ال�سالم، واأغاين ميالأ 

بها �سماء �سرقاطه احلبيبة، 
ور�سومات باأنامل اآ�سورية 

امتزجت ب�سوته، فقبل ذلك هو 
ابن احل�سارات واأحد مبدعيها، 
و�سانع جمال ي�ستحق ان ي�سبح 

ب�سمة هذا العدد من جملة 
ال�سبكة العراقية.

ذوالفقار يو�ضف 

اأول اخلطوات 
�البد�ع،  �ّتخذت مركزً� المعًا يف م�شرية  *لقد 

حّدثنا عن بد�ية هذ� �لطريق؟ 
بد�أت  �البتد�ئية  مدر�شتي  يف  كنت  �أن  منذ   -  
�لن�شاطات  من  �لكثري  يل  كانت  فقد  �لر�شم، 
و�مل�����ش��اب��ق��ات �ل��ت��ي ت��خ�����صّ م��در���ش��ت��ي، وكنت 
و�أقّلد  �لعامليني  �لفنانني  با�شتمر�ر حياة  �أطالع 
�الآن  و�إىل  ل��ذل��ك،  ��شتطاعتي  ق��در  �أعمالهم 

�أحاول �أن �تعّلم و�طّور كل ما �أر�ه. 
تقبع  �لتي  �ملدينة  تلك  �الآ�شورية،  *�ل�شرقاط 

بناء  يف  �شببًا  كانت  هل  �ملبدعني،  خلود  ف��وق 
متّيزك؟ 

فيها  �شكن  �لتي  �جلميلة  مدينتي  �ل�شرقاط   -
�لكثري من �الأدباء و�لفنانني، منهم من رحل، �ال 
�أّنه ترك ب�شمته �خلالدة يف تربة هذه �ملدينة، 
ومنهم من ال يز�ل يتاألق، فما زلت �تعّلم منهم 
ويل تو��شل مع معظمهم، فبهم قد بد�أت �أ�شق 
طريقي، لذلك فاإّن لهذه �ملدينة �لق�شم �الأكب 
يف بناء روحي وحّبها لالإبد�ع، وكما هي �الأر�ص 
�أنا  �مل�شتمر يل جعلني ما  وبت�شجيعهم  �لعائلة، 

عليه �الآن. 
مواهب عبدو

"ع�شفور يف �ليد خرٌي من ع�شرة على   * قيل 
من  بالعديد  �أم�شك  فقد  عبدو  �أّما  �ل�شجرة"، 

�لع�شافري، حّدثنا عن مو�هبك �ملتعّددة؟ 
يحيطنا  ما  فكل  كثرية،  مو�هب  يف  ول��ع  يل   -
وتتحّول  تكون  �أن  ل��الب��د�ع،  قابلة  �أ�شياء  من 
ممتعًا،  مكانًا  �لعامل  من  يجعل  جميل  فن  �إىل 
فالر�شم هو و�شيلة لتوثق تلك �للحظات و�لوجوه 
�لعربي  �شني عمرك، و�خلط  تر�فقك يف  �لتي 
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عانيت كثريًا يف جمتمعي ومدر�ستي 
كما عانى جميع اأهل مدينتي وباقي 

املحافظات العراقية من جرذان 
الظالم، ولي�س هذا فقط بل قد 
منعوا الفن ومظاهره وبجميع 

اأ�سكاله.



من اأين يبداأ وعي املجتمع؟ وما خ�سائ�سه؟ وكيف نعيد بناءه 
بت �سواده الأعظم مغامرات ع�سكرية قادتها �سلطة  بعد اأن خرَّ
فا�س�ستية ع�سفت م�ساريعها الوح�سية بحياة خرية �سباب البلد 
واأكرث عقوله ذكاًء واأملعية بني موت اأو قتل اأو ت�سريد يف املنايف؟

رهاننا على الوعي 
رهاٌن على امل�ضتقبل!

د. ح�ضن عبد را�ضي/ د. عالء حميد/ علي ال�ضومري

�لوعي �لذي نبحث �ليوم يف �لرهان عليه هو ما 
منها  ننطلق  �شوء  نقطة  منه  �أن جنعل  ن�شتطيع 
�مل�شاحات  من  م��زي��دً�  لت�شمل  تتو�ّشع  وجنعلها 
عليه  نعول  ما  وهو  �لر�هنة،  حياتنا  يف  �ملعتمة 
يف �إنقاذ �الأجيال �لقادمة من م�شري يبدو قامتًا 
و�لثقايف  �الجتماعي  �ل��ردي  ��شتمر�ر  بلحاظ 
ال  �مل�شتقبل  ت�شتب�شر  ق���ر�ءة  �إّن  و�لتعليمي. 
ميكنها �أن متنحنا �شورة م�شرقة، ما مل يح�شل 
�لّتغريرُّ �ملن�شود يف �لوعي، ذلك �ملنعطف �لذي ال 
 – لكّنه  تاريخية،  �أو م�شادفة  يتحّقق يف حلظة 
يكون   - �لناه�شة  �الأمم  جت��ارب  من  قر�أنا  كما 
للقيم  رمّبا  �ملنظور  وغري  �لبطيء  �لر�كم  عب 
�أن حتّل حمل قيم �خلر�ب  �لتي يجب  �جلديدة 
�حل��روب  بفعل  ك��ث��ريً�  �نتع�شت  �ل��ت��ي  و�لف�شل 
�نحد�ر يف �حلالة  ر�فقها من  وما  و�حل�شار�ت 
يف  خطريً�  تر�جعًا  ��شتتبعت  �لتي  �القت�شادية 
�أولويات �ملجتمع، حتى �أّن �لتعليم �إبانذ�ك �أ�شبح 
�أولوية  باإز�ء  الأكرث من جيل،  رمّبا  �أخرية  �أولوية 
�خلبز �ملفقود، وتلك هي �لنبتة �ل�شريرة "زهرة 
�لنيل" �لتي غزت �أنهارنا، وكان ثمة �ألف زهرة 
عقول  غزت  و�لربية  �لثقافة  م�شتوى  على  نيل 

�أجيالنا �أطفااًل وفتيانًا يافعني و�شبابًا.
�أ�شبه بالوقوف  ما تفعله جملة �ل�شبكة �ليوم هو 
لعبوره،  �ملثلى  �لطريقة  ملعرفة  �لنهر  حافة  على 
�جل�شور  �أو  �جل�شر  الإعد�د  �لالزمة  و�لقيا�شات 
نحن  باأمان،  �الأخرى  �ل�شفة  نبلغ  لكي  �ملنا�شبة 
�شفة  لعمري  و�إنها  �الأج��ي��ال،  من  �شيلينا  وم��ن 

اًء. �مل�شتقبل �لذي نحلم �أن يكون م�شرقًا و�شَّ
على  �ل��ره��ان  �أّن  �جلميع  على  خافيًا  يُعد  ومل 
�لوعي، هو رهاننا �الأخري من �أجل �إنقاذ �ملجتمع 
وبالتاأكيد  �آين،  خر�ب  من  يعي�شه  مما  �لعر�قي 
�شتكون تد�عياته يف �مل�شتقبل �لقريب كارثية، هنا 
�لديكتاتورية  نتحّدث عن وعي غّيب ق�شرً� زمن 
�لبغي�شة، ويغّيب �ليوم ب�شبب توّرم ج�شد �ملجتمع 
بات  حتى  �ملجتمعية،  �الأم��ر����ص  �شنوف  ب�شتى 
عليه،  و�لرهان  و��شتعادته  �لوعي  عن  �حلديث 

حديثًا رمّبا يثري �ل�شخرية لدى �مل�شتمعني �إليه.
وهنا يتفّجر �ل�شوؤ�ل �الأهم، كيف ميكننا ��شتعادة 
و�الأهلية  �لدولية  �حل��روب  تناهبتها  �أّم��ة  وع��ي 
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بني  �الأم���ر  يختلف  "وال  م�شيفًا:  �ملو�شوع"، 
كما  �إذ  �حلكومي،  و�لتعليم  �الأه��ل��ي  �لتعليم 
للتخ�شي�شات  وج��ود  ال  �حلكومي  �لتعليم  يف 
�ملالية �لتي ميكن �أن ترفد �ملكتبة باملطبوعات 
فاإّن كثريً� من  بها،  �ملهتمني  ف�شاًل عن غياب 
�ملد�ر�ص �الأهلية تفتقر �إىل وجود مكتبة ميكن 
ممار�شة  يف  �لتلميذ  رغبة  عند  �إليها  �لركون 
فعل �لقر�ءة"، الأ�شباب ر�أى )�ل�شاعدي( باأّنها 
م�شريً�  تربوية،  كونها  من  �أك��رث  ربحية  تبدو 
�كت�شاب  على  و�لطالب  �لتلميذ  تعليم  �أّن  �إىل 
مع  مت�شاٍو  ب�شكل  و�ملعارف  �ملهار�ت  من  كثري 
�الإثر�ئية،  �لقر�ءة  فعل  عب  �ملنهجي  �لتعليم 
على �لنحو �لذي يلّبي فيه رغباته، ي�شهم كثريً� 
�لعملية  تتطلبها  �لتي  �ملنهجية  �مل��و�د  فهم  يف 
�نطالقه  ع��ن  ف�شاًل  ومعرفتها،  �ل��در����ش��ي��ة 
بالنف�ص  بثقة  �حلياتية  �ملتغري�ت  مو�جهة  يف 
وبقدر�ت �أعلى مما لو �فتقر �إىل تلك �ملقّدمات 

�ل�شليمة.
اإرادة حقيقية

بالثقافة  �لوعي  ��شتعادة  كيفية  عن  �شوؤ�لنا 
�ل��ع��ر�ق��ي��ة، وت��ر���ش��ي��خ��ه مب��ا ي��خ��دم �الأج��ي��ال 
�لقادمة، �أو�شلنا �إىل �لباحث و�الأكادميي و�ثق 
�شادق، �لذي �أ�شار �إىل �أّن �ل�شوؤ�ل ينطوي على 
مفارقة، معّلاًل ذلك باأّن منطوقه يجعلنا ن�شّلم 
مبا ال يدع جمااًل لل�شك بوجود وعي متبلور �شابقًا 
للثقافة يف �لعر�ق، و�أّن �ملطلوب من هذ� �لوعي 
بح�شبه  �مل�شاألة  وهذه  و�شاماًل،  عاّمًا  يكون  �ن 
ن�شبية حتمًا، م�شيفًا: "مع �تفاقنا بعدم وجود 
مالمح و�شمات و�حدة وموّحدة للثقافة، �و �ن 
�مر  وهو  خال�شة،  عر�قية  ثقافة  هناك  تكون 
طبيعي ناجت عن �لّتنورُّع و�ملغايرة �لتي يتمّيز بها 
�لعر�ق، �إذ �ّن مفهوم �لثقافة – برغم �ت�شاعه 
ي�شري  �الأح���و�ل  كل  يف  �أّن��ه  �إال   – و�إ�شكالياته 
و�ملعايري  �لقيم  وطبيعة  �حلياة  �أ�شلوب  �إىل 
�ل�شائدة، �إىل جانب تلك �ل�شمات ذ�ت �ل�شلة 
و�الإحاطة مبا يدور حولنا من  و�ملعرفة  بالعلم 
�إدر�ك��ه��ا  على  ق��ادري��ن  يجعلنا  ب�شكل  �أ�شياء 
�ل��ع��ر�ق،  ح��ال��ة  �أّن  مبّينًا  معها"،  و�لتعامل 
ال  عليه  مّرت  �لتي  �لتاريخية  ولطبيعة �حلقب 
و�لتي �شهدت  �شيما �حلديثة و�ملعا�شرة منها، 

��شتغالاًل للجانب �لثقايف يف �حيان كثرية، ومن 
�شوى  تخدم  مل  بحتة،  �أيديولوجية  منطلقات 
�شّدتها، يرى )�شادق(  �ل�شلطة ومن هم على 
ّخت مبفاهيم ومدلوالت �فرغتها  �أّن �لثقافة �شُ
وّظفتها  ب��ل  ال  �حلقيقية،  قيمها  م��ن  �حيانا 
لتحقيق �غر��ص ال عالقة لها بالوعي و�لثقافة 
�أي��دي  على  مّت  ذل��ك  و�أن  بعيد،  �و  قريب  من 
�لذي  و�لهدف  �لغاية  متامًا  تدرك  موؤ�ّش�شات 
�العتبار  "�إعادة  باأن:  م�شيفًا  �جله،  من  تقوم 
لدى  وع��ي  بناء  و�إع����ادة  �ل��ع��ر�ق،  يف  للثقافة 
�الأجيال �حلالية و�لالحقة، لي�ص باالمر �لهنّي 
لكّنه  �ي�شًا،  بامل�شتحيل  ولي�ص  �واًل،  و�لي�شري 
 – �لعر�قي  �لو�قع  يف  �شيء  كل  كما   - يتطّلب 
ميكننا  حقيقية،  ت�شخي�شية  فاح�شة  نظرة 
�ملوؤ�ّش�شات  يف  �خللل  مكامن  على  نعرث  �أن  بها 
�جلامعة،  )�مل��در���ش��ة،  بالثقافة  �ل�شلة  ذ�ت 
�ملعنية..  �ل��وز�ر�ت  �لثقافة،  مر�كز  �الإع��الم، 
يتم حتما  ال  �أّن��ه  يرى �شادق  �مر  وهو  �لخ("، 
دون �أن تندرج كّل هذه �ملوؤ�ّش�شات و�لقطاعات 
يف بوتقة �إ�شالح و�حدة، ويف منهج ت�شحيحي 
حقيقية  تنمية  قيام  �شوى  بالنهاية  يكفل  ال 
�لقطاعات  باقي  مع  جنب  �إىل  جنبا  و�شاملة، 
�أو  باالقت�شاد،  تعلق منها  �شو�ء ما  �لدولة،  يف 

�ل�شناعة، �و �لتجارة �أو �لزر�عة، �إذ ال ميكن، 
بوجود  دول��ة  �أي  ت�شتقيم  �أن  ر�أي���ه،  وف��ق  على 
�أّن  �إىل  �أحد قّطاعاتها �ملهمة، م�شريً�  خلل يف 
�لعر�ق،  يف  بالثقافة  وعي  تر�شيخ  على  �لعمل 
�لتي  �خل��ط��و�ت  من  جمموعة  �أي�شًا  ي�شتلزم 
�إعادة �لهيكلة �ملوؤ�ّش�شاتية، ال �شيما تلك  ت�شبه 
�ملعنية بال�شاأن �لثقايف، وتاأ�شري مدى جناحها 
وفح�ص  وظائفها،  حتقيق  ع��ن  �بتعادها  �أو 
�لربوية  �ملناهج  و�إخ�شاع  �ل�شائدة،  �لقيم 
�لدقيق،  و�لّتمحي�ص  �لفح�ص  �إىل  و�لتعليمية 
وت�شذيبها مما علق فيها، مبا يجعلها متو�ئمة 
يتطّلب  كّله  ذل��ك  �أّن  مبّينًا  �لع�شر،  روح  مع 
�ل�شيا�شي  �ل��ق��ر�ر  �شانع  م��ن  حقيقية  �إر�دة 
�واًل، و�إخال�شًا من �ملتخ�ش�شني و�الأكادمييني 

و�خلب�ء يف �ل�شاأن �لربوي و�لثقايف ثانيًا.

وحا�شرها �جلوع �أكرث من �أربعة عقود مظلمة؟
هاوية  �إىل  ينحدر  جمتمع  �إنقاذ  ميكننا  كيف 
�لوطنية  هويته  و�ن�شطرت  و�لّتخلرُّف،  �جلهل 

�إىل هويات فرعية تتقاتل فيما بينها؟ 
�النحد�ر  هذ�  الإيقاف  �لبدء  ميكننا  �أي��ن  من 
�شنو�ت  ط��و�ل،  �شنو�ت  منذ  ب��د�أ  �ل��ذي  �ملريع 
هيمن عليها فكر و�حد ومنظومة فكرية فا�شية 
ل �ملجتمع �إىل  يقودها طاغية نزق، طاغية حوَّ
تبد�أ  �الأط��ر�ف،  مر�مية  مع�شكر�ت  يف  جنود 
من �لبيت وتنتهي يف �شاحات �ملعارك و�ملقابر 

�جلماعية؟
�شني يف �ل�شاأن �لربوي  ي�شخ�ص بع�ص �ملتخ�شّ
وع��ي  ن�����ش��وب  يف  �شاهمت  ع���ّدة  �إ���ش��ك��ال��ي��ات 
�ملجتمع، منطلقني من قاعدة �لهرم و�شواًل �إىل 
�لذين  �ملد�ر�ص،  طلبة  �أ�شا�شها  قاعدة  قمته، 
منهجية  بكتب  حما�شرين  �أنف�شهم  وج���دو� 
ودر��شة كال�شيكية ال ترّكز على تطوير �لذ�ت 
و�ح��دً� من  �أّن  على  مّتفقني  �مل��د�رك،  وتو�شيع 
�لتخريب  �إىل  تعّر�شت  �لتي  �لقطاعات  �أه��م 
�مل��ت��ع��ّم��د م��ن ل���دن �حل��ك��وم��ات �مل��ت��ع��اق��ب��ة، يف 
�لربوي،  �لقطاع  هو  �الأخ��رية  �الأربعة  �لعقود 
�إىل  عمدت  �حلكومات  تلك  �أّن  �إىل  م�شريين 

�الأ�شيلة،  قيمها  م��ن  �ل��رب��وي��ة  �ل���روح  �إف���ر�غ 
فلك  يف  �لربوية  �ملوؤ�ّش�شات  دور�ن  ليقت�شر 
�لتلميذ  يجرها  �لتي  �ملنهجية  �ملو�شوعات 
�حل�شول  منها  �لغاية  ذ�كرته،  من  و�لطالب 
هذ�  جاعلًة  فقط!  للنجاح  توؤهله  درجات  على 
�لهم �أكب �أهد�فها و�الأعلى يف �ُشّلم �أولوياتها، 
�ل�شلوكية  �الن��ح��ر�ف��ات  �شّر  �إىل  �لنظر  دون 
�لكر�هية  مل��ف��رد�ت  �مل�شبوق  غ��ري  و�ل�شعود 
وحماولة تهمي�ص �الآخر �ملختلف، و�شياع كثري 
من �لقيم �الإن�شانية يف �لتعامل �حلياتي، وهو 
�لتي  �لريا�شات  لكّل  و��شحًا  �إهمااًل  �أنتج  ما 

تنّمي �لبدن و�لعقل.
وهنا ميكننا �أن ن�شّخ�ص �أ�شباب هذ� �خللل �أو 
�ملدر�شية،  �ملكتبات  �الأ�شباب، غياب  �أحد هذه 

خمّيلة  تنّمي  �ل��ت��ي  �لفكرية  �حل��د�ئ��ق  ه��ذه 
للتفكري  وتدفعه  باالأفكار  وت�شحذها  �لطالب 
�أجيال  منه  عانت  غياب  �ل�شندوق،  خ��ارج 
�لطلبة  من  �لعديد  �أّن  درجة  بلغ  حتى  كاملة، 
مل  و�لثانوية  �البتد�ئية  در��شتهم  �أنهو�  ممن 

يعرفو� �شيئًا ��شمه "مكتبة مدر�شية"! 
اإنتاج الوعي

يقول �لدكتور مزهر جا�شم �ل�شاعدي، �لباحث 
يف �ل�شاأن �لربوي:

عن  �ملدر�شية  للمكتبة  �لق�شري  �لغياب  "�إّن 
فارقة  عالمة  ي�شّكل  و�لطالب،  �لتلميذ  حياة 
�لريا�شة  هي  فكما  �لوعي،  �إنتاج  مر�حل  يف 
و�لتدّرج  و�ملطاولة  �مل��ر�ن  �إىل  حتتاج  �لبدنية 
�ل�����ش��ب��اق��ات  خل��و���ص  م���وؤه���اًل  �مل����رء  لي�شبح 
�لريا�شية ومناف�شتها، يحتاج فعل �لقر�ءة �إىل 
علمية  �أ�ش�ص  وفق  و�ملطاولة،  و�ل��ت��دّرج  �مل��ر�ن 
�شهم،  تخ�شّ جم��ال  يف  خ��ب�ء  من  مر�شودة 
فال  وهناك،  هنا  موجودً�  �الأمر  هذ�  كان  و�إن 
رغبة  على  قائمة  فردية  حم��اوالت  كونه  يعدو 
ومعرفة  بالقر�ءة  و�شغفهم  �الإد�ر�ت،  بع�ص 
�لتلميذ  عقل  من��و  بها  يت�شّكل  �لتي  �الأه��م��ي��ة 
لهذ�  �لالزمة  �الأهمية  �أُعطيت  لذلك  ووعيه، 
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حكومات العقود الربعة عمدت اإىل 
اإفراغ الروح الرتبوية من قيمها الأ�سيلة، 
ليقت�سر دوران املوؤ�ّس�سات الرتبوية يف فلك 
املو�سوعات املنهجية التي يجرتها التلميذ 
والطالب من ذاكرته، الغاية منها احل�سول 

على درجات توؤهله للنجاح فقط!

ّخت مبفاهيم ومدلولت  اأّن الثقافة �سُ
افرغتها احيانا من قيمها احلقيقية، ل 

بل وّظفتها لتحقيق اغرا�س ل عالقة لها 
بالوعي والثقافة من قريب او بعيد، واأن 
ذلك مّت على اأيدي موؤ�ّس�سات تدرك متامًا 

الغاية والهدف الذي تقوم من اجله.



ل الآخر الت�سامح وتقبُّ
هو  �الآخ��ر  تقبرُّل  �أن  على  �ثنان  يختلف  ال  رمب��ا 
�الختالف  تقبرُّل  �لعقل،  متارين  �أهم  من  و�حد 
و�حر�مه، تقبرُّل ثقافات �ملجتمعات �الأخرى هو 
�لذي  �لفرد،  تنمية وعي  نقطة �شروع يف كيفية 
و�حلو�ر  للمحاورة  قاباًل  جمتمعيًا  وعيًا  �شينتج 
وروؤية نقاط �القر�ب بدل �لركيز على �ملختلف 

منها.
�الأكادميية عذر�ء عبد �حل�شني  �لدكتورة  تقول 
ح �أولويات �حلفاظ على �لوعي  نا�شر: "يف ت�شفرُّ
�ل��دول  �أّن  جند  ك��ان،  بلد  والأي  معينة،  بثقافة 
ترّكز على �لتدريب �الأويل �مل�شتد�م يف �ملر�حل 
�لتلفزيون  وبر�مج  �ملدر�شة  �الأولية، يف  �لعمرية 
و�ملوؤ�ّش�شات  �الإع����الم  ي��ق��ّدم��ه  وم��ا  �ل��ر���ش��م��ي، 
وتدريبية  توعوية  بر�مج  من  �ملحلية  �خلدمية 
�أواًل على تقبرُّل جميع  خللق مو�طن عاملي، قادر 
ثقافته  ب��ني  ج�شر  ل��ب��ن��اء  ك��اأول��وي��ة  �ل��ث��ق��اف��ات 
و�لثقافات �الأخرى، قائم على �لّتقبرُّل و�لت�شامح 
�لثقافات"،  بني  �الختالف  بح�شا�شية  و�ملعرفة 
خالل  من  �إال  حتقيقه  ميكن  ال  بح�شبها  وه��ذ� 
ال  يف  وتر�شيخها  ج��ّي��دة  �شلوكية  ع���اد�ت  خلق 
وعي �ملو�طنني قبل وعيهم، يف مو�قف �لتو��شل 
و�لتعاي�ص و�لدر��شة و�لعمل و�لوجود �ملجتمعي، 
وترى باأّن هذ� ميكن حتقيقه باالهتمام وتقنني 
و�الأك����الت  �لتقليدية  باملنا�شبات  �الح��ت��ف��ال 
�ل�شعبية و�ملهرجانات �لثقافية �لتي تزيد �لوعي 
�حلر�ص  "مع  م�شيفًة:  �لوطنية،  باملنا�شبات 

�ملنا�شبات �جلمعية  تقّدم هذه  �أاّل  �ل�شديد على 
و�لتقاليد،  �ملنا�شبات  هذه  عن  م�شّبقة  �أحكامًا 
على  ب��ه��ا،  �ل��ت��ع��ري��ف  �أ���ش��ا���ص  م��ن  تنطلق  ب��ل 
�شياقها  و�شمن  ومعريف  ثقايف  تاريخي  �أ�شا�ص 
�الجتماعي و�لثقايف و�ل�شيا�شي وغريه"، م�شريًة 
�لثقافات  على  �ملو�طنني  �نفتاح  ���ش��رورة  �إىل 
و�إظ��ه��ار  فيها،  �خل��و���ص  وح�شا�شية  �الأجنبية 
وملعتنقيها  �لثقافات  لهذه  و�لتقدير  �الح��ر�م 
�أبناء  ت�شّكل كيان  كونها بغر�بتها وخ�شو�شيتها 
فيها،  �الأج��ي��ال  تربية  وت��ر�ك��م  �لثقافات  تلك 
مو�شحًة �أّن "�الأهم يف �لتعريف بالثقافات، هو 
�لثقافة  د�خل  يف  و�لّتنورُّع  باالختالف  �لتعريف 
على  و�ملبنية  �ملختلفة  �لثقافات  وبني  �لو�حدة، 

كيانها �ل�شيا�شي و�جلغر�يف و�الجتماعي".
يعاين  �لعر�ق  �أّن  �إىل  �حل�شني(  )عبد  وت�شري 
�ملوؤ�ّش�شات  وعلى  وثقافية،  معرفية  قطيعة  من 
�ملوؤ�ّش�شات  مع  وبالتعاون  و�لتعليمية،  �لثقافية 
عمل  منهاج  و���ش��ع  على  �لركيز  �الإع��الم��ي��ة، 
وت��ن�����ش��ي��ق ب���ر�م���ج م��ت��ز�م��ن��ة ل��ت��وف��ري ت��دري��ب 
لالطالع  ت��دري��ج��ي،  نف�شي  وتقبرُّل  �جتماعي، 
وتنّوعها،  �لعر�قية  �لثقافة  �أ�شا�شيات  على 

ومعرفيًا  تعليميًا  تدريبًا  ليقّدم  م�شممًا  يكون 
من  �بتد�ًء  �لعمرية  �لفئات  ملختلف  متو��شاًل 
�لعايل،  �لتعليم  مرحلة  وحتى  �لطفولة  مرحلة 
و�إدخ���ال  �لثقايف  �الن��دم��اج  فكر  تر�شيخ  ع��ب 
مناهج توعوية �شاندة يف فروع �ملعرفة كاّفة، �أو 
توجيه مناهجها مبا يخدم وجود تر�كم معريف 
وبح�شبها  �لقادمة،  �الأجيال  منه  تنطلق  ثقايف 
�أن  لها  ال ميكن  �الإج���ر�ء�ت جميعها  هذه  ف��اإّن 
خدمات  توفري  دون  �ملطلوبة  بالكفاءة  تعمل 
�ملوؤ�ّش�شات  جميع  يف  م�شتمرة  و�أر�شفة  توثيق 

�ملعنية بالثقافة �لعر�قية.
بذور الأ�سئلة

ترميمه،  �أو  �لوعي  ��شتعادة  مو�شوعة  �أّن  يبدو 
�لعمل  من  كثري  �إىل  وحتتاج  �شائكة  مو�شوعة 
�����ش��ات��ي و�الج��ت��م��اع��ي، ت��ب��د�أ م��ن حلظة  �مل��وؤ���شّ
هذه  جدوى  عن  و�لبحث  �الأ�شئلة،  بذور  زر�عة 
مل  ما  فائدة  بال  �شتكون  �لتي  �ل�شاقة،  �ملهمة 
يوؤمن �ملجتمع باأهمية ن�شوء وعي حقيقي، قادر 
ومكانته  وح�شارته  �لعر�ق  تاأريخ  ه�شم  على 
�الجتماعية، لي�ص �شمن حدود �لوطن فح�شب، 
بل �شمن حدود �لعامل �أجمع، وعي �شيكون جد�ر 
م�شتع�شية  باتت  �أمر��ص  ملجابهة  حقيقي  �شّد 
د�خل ج�شد �ملجتمع، وعي قادر على �أن يجعلنا 
دون  ريبة،  �أو  خ��وف  دون  �مل�شتقبل  �إىل  ننظر 
خ�شية من �ملجهول، هذ� ما تر�هن عليه �الأمم 
�لعريقة، هذ� ما ر�هن عليه �أ�شالفنا �لقدماء، 

�لذين �شّيدو� �أقدم �حل�شار�ت و�أرقاها.
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مل تن�ضرف عينا الولد ال�ضغري اىل مغريات ال�ضاحة الرتابية، 
ومل ي�ضته روحه �ضيئًا من طعام او �ضراب او ع�ضري او لنب، ومل 

تو�ضو�س له نف�ضه اىل �ضيء من فاكهة او حلوى، فقد توقفت 
م�ضاعره عند اللعاب التي �ضادرت رغباته جميعها، ومن بني 

ع�ضرات العاب مل ت�ضتهوه غري لعبة الدولب )دولب الهواء(..

ح�ضن العاين 

نواعم

دولب العيد!

عيُد  ولي�ص  م�شت،  �شنة  �شبعني  ��شحى  غري  هو  �ليوم  "�أ�شحى"  �إن  �شحيح 
�حلا�شر �شبيهًا بعيد �الم�ص �لبعيد، كل �شيء . يف حياتنا �لعامة و�خلا�شة خ�شع 
�للذيذ  مذ�قها  على  حافظت  �لعيديِن  فنكهة  ذلك  ومع  و�لتطور،  �لتغري  ملنطق 
وعلى م�شر�تها �لطفولية يف عيون �شبيان و�شبايا ينتظرون هالل �لفطر وهالل 

�ال�شحى ب�شب يبلغ حد �للوعة...
وهي  �مل�شنية  �لعمر  رحلة  تردعها  ومل  �شيبٌة  تنهرها  �لتي مل  �للعينة  يالذ�كرتي 
تعب من �مل�شائب حمل بعري فال يحلو لها �لوقوف و�لتوقف �ال عند �طاللة �حد 
�لثامنة، قد �زيد  �يامه و�طل �شباحه... كنت يومها �بن  �لهاللني كلما �قربت 
عامًا �و �نق�ص عامًا، �أترقب بلهفة عا�شق �نتهاء ��شرتي من فطورها �ل�شباحي 
�ملعدنية  �لعملة  م��ن  �ال�شتثنائي  �ملبلغ  بذلك  متمثلة  )عيديتي(  �قب�ص  ك��ي 
�ملتو��شعة، ومع ذلك فهو مبلغ اليحالفني �حلظ يف �حل�شول عليه �ال مرتني يف 

�ل�شنة... فهل لهذ� �ل�شبب �لطفويل �لعذب ما زلت �ع�شق �لهاللني؟! 
فل�شًا(   150( در�هم  ثالثة  و�نها  و�جلعيفر،  �لرحمانية  مابني  بغد�د  كرخ  �نها 
يومًا، ويف  �تقا�شاه من )يوميات( طول خم�شة ع�شر  و�لكمال ما  بالتمام  تعادل 
ذلك �لعام �لكرخي �لذي بلغت فيه �شن �لثمانية على �رجح �لتقدير�ت، �شمحت 
يل �مي بالذهاب �ىل �لعيد )كانت هي من ت�شمح �و الت�شمح، وهي من تعطيني 
للعيد  �لرجمة �حلرفية  وكانت  �بي(  �كرث من  �حببتها  ولهذ� طاملا  و..  �لعيدية 
يف تلك �اليام على �لنحو �لتايل: �شاحة تر�بية قريبة من مقبة �ل�شيخ معروف، 
تقوم عليها مئات �لب�شطيات و�لعربات �خلا�شة بانو�ع �ملعرو�شات �لتي التخ�شع 
الدنى �شروط �لرقابة �ل�شحية، لي�ص �بتد�ء بالبي�ص و�لعنبة و�ل�شامية �حلمر�ء 
و�ملكاوية و��شابع �لعرو�ص و�مل�شا�ص و�لبادم وف�شتق �لعبيد، ولي�ص �نتهاء باقد�ح 
�للنب و�نو�ع �لع�شائر... هذ� غري �لفر�ر�ت و�لبالونات �مللونة و�لطيار�ت �لورقية 

و...وما يخطر على �لبال واليخطر من �لكيك و�جلرك و�ملعجنات �ملنزلية.
�شياج  و�لتي الي�شورها  �لتي تدعى )�جلوبه(  �لو��شعة  �الأر�شية  �لف�شحة  تلك  يف 
وتغطي �أجو�ءها �أطنان �لغبار و�الأتربة �ل�شادرة عن عبث �ل�شغار.. هناك ثمة 
عب  و�لعيديات  �لدر�هم  من  جيوبهم  ويفرغون  �الأطفال  على  ي�شحكون  �شباب 
�لثالث ورقات  �أو  و�ل�شي ورق  �للكو  �لقمار مثل )  �لعاب  يومها من  �شائعة  �أنو�ع 

و�حلظ يان�شيب ..�لخ( !! 
خالتي  بابناء  مقرونة  )�جلوبه(  �لعيد  �ىل  ذهابي  على  و�لدتي  مو�فقة  كانت 
�لذين يكبونني بخم�ص �شنو�ت �أو �شت، هم �لذين ياأخذونني من يدي ويتحملون 
م�شوؤولية �حلفاظ علي و�عادتي �شاملًا �ىل �لبيت وكانت رحمها �هلل تو�شيهم وتعيد 

وال�شيء  �شغري...  فهو  عيونهم  يف  وي�شعوه  �لولد  من  بالهم  ياأخذو�  �ن  و�شيتها 
و�الر�جيح  �ل��دو�رة  �جلوبة  �ح�شنة  مثل  حبًا  عقله  وغلب  �ل�شغري  �لولد  �بهر 
�مل�شنوعة من جذوع �لنخيل، ودو�ليب �لهو�ء �خل�شبية �لتي الي�شل �رتفاعها �ىل 
�لتي  �لركاب  ُع�شر  �قل من  �ال  �لدو�ليب �حلديثة، والحتمل من )�لركاب(  ثلث 

حتملها دو�ليب �ليوم!!
�ل�شاحة �لر�بية، ومل ي�شته روحه  �لولد �ل�شغري �ىل مغريات  مل تن�شرف عينا 
�شيئًا من طعام �و �شر�ب �و ع�شري �و لنب، ومل تو�شو�ص له نف�شه �ىل �شيء من 
فاكهة �و حلوى، فقد توقفت م�شاعره عند �اللعاب �لتي �شادرت رغباته جميعها، 
ومن بني ع�شر�ت �لعاب مل ت�شتهوه غري لعبة �لدوالب )دوالب �لهو�ء(...�ن عاملًا 
�لتي  �ملقاعد �خل�شبية  �و  �لكر��شي  تلك  تقدمه  نف�شه،  �لوقت  غريبًا وخميفًا يف 
ت�شعد بال�شغار �ىل عنان �ل�شماء )كما كان يت�شور �مل�شهد( ثم تهبط بهم �ىل 

�قرب نقطة من �الر�ص!!
و�نت�شر  بها  م�شحور  ولكنه  �للعبة  من  مرعوبًا  �لولد،  على  ياعيني  �لولد،  كان 
تقدمني خويف �ىل  �ذكر جيدً�...  مازلت  �شنة  �شبعني  �لرعب..بعد  �ل�شحر على 
�شاحب �لدوالب و�عطيته )10 فلو�ص( �جرة �لركوب و�خذت مكاين على �لكر�شي 
يدير  �لرجل  – وبد�أ  عني  �شغلهم  �لذي  وما  خالتي  �بناء  ذهب  �ين  �ذكر  – ال 
�لدوالب بيديه، وماهي �ال حلظة خفق قلبي معها �نت�شاء حتى بلغت �لقمة... كل 
�شيء من حويل، �لنا�ص و�لباعة و�الطفال و�شو�رب �لرجال وعربات �لدوندرمه 

وباعة بي�ص �للقلق..يبدو من قمتي �شغريً� متقزمًا ودون م�شتوى �لنظر!! 
كنت مغمورً� بال�شعادة النهم يف �ال�شفل و�نا يف �العلى... وماهي �ال حلظة حتى 
منهم،  و�ح��دً�  ��شبحت  بانني  �شعرت  معه،  قلبي  وهبط  �شريعًا،  �ل��دوالب  هبط 
ل�شت �على وال �ف�شل من �شاحب �لدوالب وباعة قمر �لدين... وحني �نتهت �للعبة 
وغادر �ل�شغار مقاعدهم، رف�شت �لنزول ومت�شكت مبقعدي و�عطيت �لرجل )10 
فلو�ص( جديدة... وهكذ� و��شلت �للعبة )15( مرة و�نفقت �خر فل�ص يف جيبي، 
ولو كنت �متلك خز�ئن �الر�ص ل�شرفتها على �لدوالب و�وقفته عن �لدور�ن و�نا 

يف �لقمة، فلي�ص �عظم من �ن تكون فوق م�شتوى �لنظر !! 

م�������ق�������االت

على املوؤ�ّس�سات الثقافية والتعليمية، 
وبالتعاون مع املوؤ�ّس�سات الإعالمية، 

الرتكيز على و�سع منهاج عمل وتن�سيق 
برامج متزامنة لتوفري تدريب اجتماعي، 

ل نف�سي تدريجي، لالطالع على  وتقبُّ
اأ�سا�سيات الثقافة العراقية وتنّوعها



القرن املقبل بال ممثلني

�ضيدة ال�ضا�ضة العراقية الفنانة 

مثاليتي جعلتني اتنازل عن
وهيبة" و"ه�ضترييا"! ال�ضت  "عامل 

فنانة ا�ستثنائية متتلك اأ�سرار الأداء، جنمة عراقية من الزمن 
الذهبي للدراما العربية، فهي �سيدة ال�سا�سة العراقية بال منازع 
مكتنزة الذات بثقافة اأكادميية واحرتافية عالية، ترّبت 
و�سط اأ�سرة حمّبة للفن والأدب؛ فوالدتها 
الفنانة القديرة فوزية ال�سندي 
ووالدها م�سور فوتوغرايف 
حمرتف وزوجها املخرج 
العراقي الكبري في�سل 
اليا�سري واأي�سًا 
اأختها الفنانة 
املبدعة هديل 
كامل.

يتجاوز  ال  وعمرها  �إذ�عية  كممثلة  �لفن  �بتد�أت 
م�شيئة  جنمة  تكون  �أن  ��شتطاعت  �شنة،   16
و�لعربي  �لعر�قي  �لتلفزيون  يف  فارقة  وعالمة 
�ملا�شي،  �لقرن  ثمانينيات  يف  �نطالقتها  منذ 
ولعل  و�خلليجية  �لكويتية  �ل��در�م��ا  يف  فعملت 
بالكومبيوتر(  )زوجة  �لكويتي  �مل�شل�شل  �أبرزها 
كما  �ل�شالح عام 1985،  وغامن  �لفهد  مع حياة 
مهرجان  يف  ممثلة  �أف�شل  ج��ائ��زة  على  ح��ازت 
ت��ل��ف��زي��ون �خل��ل��ي��ج ع���ام 1982 ع��ن دوره����ا يف 
�لتمثيلية �لتلفزيونية "ر�ئحة �لقهوة"،عادت �إىل 
�لعر�ق موؤخر� لت�شتقر فيه بعد رحلة م�شنية بني 
خمتلف �لدول �لعربية و�الأوربية ليكون بانتظارها 
جمهورها �ملت�شوق لروؤيتها و بع�ص �الأعمال �لفنية 

�ملقرحة لها. 
�لفنانة �لقديرة �لنجمة "هند كامل" حّلت �شيفة 
عزيزة على "جملة �ل�شبكة �لعر�قية" ��شتطلعنا 
عب  �خلالدة  �لفنية  و�أعمالها  ذكرياتها  �شريط 

هذ� �حلو�ر �ملهم: 
بلدك  يف  و�أن��ت  �شعورك  ت�شفني  كيف  بد�ية   *
�ال�شتقر�ر  ق��ّررت  وهل  طويل  غياب  بعد  �لعر�ق 

يف بغد�د؟
بلدي  و�شط  �أك��ون  �أن  يو�شف  ال  جميل  �شعور   -
ما  بغد�د،  عن  منقطعة  ل�شت  �أين  رغم  �حلبيب 
عدت  �الآن  هنا،  �أ�شيائي  وكل  موجودً�  بيتي  ز�ل 
)ديار(  �لوحيد  �بني  �أو�شلت  �أن  بعد  بغد�د  �إىل 
�إىل بر �الأمان و�أ�شبح يقود حياته بنف�شه و�أكمل 
در��شته، لذ� �أ�شبح وجودي خارج �لعر�ق لي�شت 
له �شرورة فعدت �إىل حبيبتي بغد�د الأرّتب و�شعي 
كان  �ل��ذي  بيتي  �إىل  �لنظارة  و�أعيد  جديد  من 

مروكًا.  
* كانت لك �إقامة يف كثري من �لعو��شم و�لدول 
هذ�  و�شوريا،  و�لكويت  و�لقاهرة  وفيينا  لندن 
�لتجو�ل عب �ل�شنني ماذ� يعني لك وما �كت�شبت 

منه؟ 
�ملعرفة  منحني  و�شفته  كما  �ل��ت��ج��و�ل  ه��ذ�   -
�ّت�شعت مد�ركه كلما  و�أّن �الإن�شان مهما  و�ملرونة 
هذه  عن  �شيئًا  يعرف  مل  ي��ز�ل  ما  �أّن��ه  �كت�شف 
�لدنيا، كما �أن هناك �أ�شياء كانت كبرية �حلجم 
يف ذهني �أخذت حجمها �لطبيعي عب جتو�يل يف 

خمتلف �لدول و�لتعرف على �لثقافات �ملختلفة، 
ف�شال عن �كت�شابي زيادة يف �لتح�شر و�ل�شلوك 
و�لتفكري وطريقة �لتعامل يف �حر�م �الآخر، كما 
�للغة  فاأجيد  �لعامل،  لغات  تعُلّم  �لتجو�ل  منحني 
�أ�شتطيع  �الأملانية  و�للغة  وقر�ءة  كتابة  �الإنكليزية 

�أن �أقر�أها لكن لي�ص مب�شتوى �الإنكليزية. 
* ماذ� تكنز ذ�كرتك ملنطقة �لطفولة �الأوىل يف 

حياتك يف حي �جلامعة ببغد�د؟
ل���ك! ح��ي �جلامعة  ���ش��اأق��ول  ك��ي��ف  �أع����رف  - ال 
�حلقيقية،  �لبغد�دية  وذ�كرتي  �الأوىل  طفولتي 
و�لبيوتات  ر�ئقة  �حلياة  هناك،  جميل  �شيء  كل 
ك��ب��رية حت��ي��ط��ه��ا �حل���د�ئ���ق �مل���رع���ة ب��ال��زه��ور 

�ملفتوحة  و�الأب��و�ب  �لر�ئعني،  و�جلري�ن  �ملتنوعة 
�ملهّذب  و�ل�شلوك  ب��االأم��ان  و�ل�شري  �ملقفلة  غري 
تلك  ك��م جميلة  ي��ا �هلل  �مل��در���ش��ي��ة،  و�ل��رح��الت 

�الأيام �لتي ما ز�لت ر��شخة يف ذ�كرتي. 
* هل كانت لك زيارة �إىل منطقتك حي �جلامعة 

موؤخر�؟
- مل �أزرها حتى �الن ومل �أغادر بيتي �ال �إذ� كان 
بغد�د  من  �أ�شاهد  مل  ل��ذ�  تلفزيوين  لقاء  ل��دي 
�شيئًا، �ال من خالل نافذة �ل�شيارة فقط، و�أي�شا 
مل يزرين �أحد �و قمت بزيارة �لفنانني �الأ�شدقاء 
ب�شبب ور�شة �لعمل يف �لبيت، �لوحيد من ز�رين 
يف بيتي هو ح�شرتك لغر�ص �إجر�ء هذ� �حلو�ر 

ملجلة �ل�شبكة �لعزيزة. 
�لفيلم  يف  �ل�شينمائية  �أع��م��ال��ك  �آخ��ر  كانت   *
من   2013 ع��ام  وردي(  حلم  )ب��غ��د�د  �لوثائقي 
�إخر�ج �لفنان في�شل �ليا�شري، وللكاتبة �لرو�ئية 
جوبه  �لفيلم  �إن  يقال  ه��ادي،  مي�شلون  �لعر�قية 

برف�ص عر�شه يف بغد�د منذ �لبد�ية ملاذ�؟
- غري �شحيح، �لفيلم مل يو�جه برف�ص عر�شه يف 
بغد�د، ما ح�شل كان من �ملفر�ص �أن يعر�ص يف 
�ل�شينما و�مل�شرح وفعال  تاأ�شي�ص  �حتفالية ذكرى 
جمهور  بح�شور  �لوطني  �مل�شرح  يف  عر�شه  مت 
�لعر�ص،  غطت  خمتلفة  �إعالمية  وو�شائل  كبري 
�عر��ص  كان هناك  �الأخ��رية  �للحظات  لكن يف 
على �لفيلم كونه يتحّدث عن �شد�م ح�شني بلقطة 
و�حدة تت�شمن معلومة تاأريخية ال تتجاوز ثانيتني 
نهائيا  �لفيلم  �للقطة من  لذ� قطعنا هذه  فقط! 

وعر�ص مبحافل ثقافية �أخرى.  
* لو �فر�شنا �أن و�لدتك �لفنانة �لقديرة فوزية 
�لفنانة  �شرنى  هل  حياتك،  يف  تكن  مل  �ل�شندي 

هند كامل يف جمال �آخر غري �لفن؟
كنت  ملا  �ل�شندي  فوزية  �لفنانة  و�لدتي  ل��وال   -
�تخذته  �ل��ذي  ق��ر�ري  يكن  مل  �لفن  الأّن  فنانة، 
�أ�شبح حت�شيل حا�شل كوين كنت  بل  يف حياتي 
طالبة  كانت  عندما  طفولتي  منذ  و�لدتي  �أر�ف��ق 
�لعرو�ص  و�أ���ش��اه��د  �جلميلة،  �لفنون  معهد  يف 
خ�شبة  على  جت��ري  �لتي  و�ل��بوف��ات  �مل�شرحية 
�مل�شرح، لذ� ن�شاأت يف هذه �الأجو�ء �لفنية، ومن 
جمال  يف  �لتمثيل  ب���د�أت  �شنة   12 عمر  يف  ث��م 

حاورها: اأحمد �ضمي�ضم
ت�ضوير ومكياج:مركز 
�ضيف العبيدي وعلي
اإ�ضماعيل لالأزياء والتجميل

)ال�ضبكة(: " ل� 

هند كامل
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الفن مل يكن قراري الذي اتخذته يف 
حياتي بل اأ�سبح حت�سيل حا�سل كوين 
كنت اأرافق والدتي منذ طفولتي عندما 
كانت طالبة يف معهد الفنون اجلميلة، 

واأ�ساهد العرو�س امل�سرحية والربوفات 
التي جتري على خ�سبة امل�سرح.



كان  �لتلفزيون  �إىل  �نتقلت  وبعدها  �الإذ�ع����ة 
بت�شجيع ودعم و�لد�تي، ورمبا لو مل ��شلك طريق 

�لفن لكنت ر�شامة. 
* من يتتبع م�شريتك �لفنية يجد �أّنك بعيدة عن 

عامل �مل�شرح ملاذ�؟ 
- هذ� �شحيح م�شريتي �لفنية بعيدة عن �مل�شرح 
من  �شرقني  و�ل�شينمائي  �لتلفزيوين  عملي  كون 
عامل �مل�شرح، على �لرغم من �أيّن عملت يف �مل�شرح 
يف  طالبة  كنت  عندما  �الأكادميي  �حليز  �شمن 
تلفزيونية  جنمة  حينها  وكنت  �مل�شرحية  �لفنون 

وم�����ش��رح��ي��ة، 

وب�شر�حة �أنا �أع�شق �لعمل مع �لكامري� �أكرث من 
�مل�شرح.    

بعمل در�مي عر�قي  للعودة  �أنت متعط�شة  * هل 
جديد؟ 

�ل��در�م��ي  للعمل  �شوق  ل��دي  ���ش��رً�  �أخفيك  ال   -
ولكن لي�ص باأي ثمن! مبعنى لو عر�ص علّي عمل 
تلفزيوين ال يقّدم يل نف�ص �ملعادلة �لتي �أ�شتطيع 
تقّدم  �أن  ت�شتطيع  كممثلة  نف�شي  بها  �أرى  �أن 
لكن  �لعمل،  ه��ذ�  مع  فاأنا  �لتغيري  على  وق��ادرة 
بعيدً� عن  �و  ت�شور�تي  بعيدً� عن  �لعمل  كان  لو 
تاأدية خدمة جمتمعية فال يغريني هذ� �ملو�شوع 
مطلقا، �الن لديَّ عرو�ص فنية تلفزيونية لكن مل 

�أقر�أها حتى هذه �للحظة.
* لدّي معلومة باأّن لديك عادة يومية بحرق 

�لبخور يف �ملنزل، هل هذ� �شحيح؟
بابت�شامة...  وتكمل  �شحيح،  ه��ذ�   -
ب�شكل  لي�ص  لكن  �ل��ع��ادة  ه��ذه  �أز�ول 
وتّو�قة  جّدً�  �لعطور  �أحّب  الأيّن  يومي، 
يف  �و  �لبيت  يف  كانت  �شو�ء  للنظافة، 

�لعمل �ليومي. 
�لفنانات  م��ن  �ن��ت��ب��اه��ك  يلفت  م��ن   *

�لعر�قيات؟
ه���ن���اك  وجوه جديدة من - 

�ل���ف���ن���ان���ات 

�ل��ع��ر�ق��ي��ات 
�إمكانيات  لديهن 
ر�ئ�����ع�����ة ل����ك����ن ال 
حت�������������ش������رين 

�أ�شماوؤهن.
على  ح���زت   *
جائزة �أف�شل 
مم��ث��ل��ة يف 

مهرجان تلفزيون �خلليج يف �لكويت عام 1982 
عن دورك يف بطولة �لتمثيلية �لتلفزيونية "ر�ئحة 
�جلائزة؟  تلك  من  ت�شتذكرين  م��اذ�  �لقهوة"، 
�شا�شة  �أمام  يت�شّمرون  كانو�  �لعر�قيني  �إن  يقال 

�لتلفاز من �أجل روؤيتك ب�شغف؟ 
- ع��ن��دم��ا م��ن��ح��وين ه���ذه �جل���ائ���زة ك��ن��ت غري 
موجودة من �شمن �لوفد �لفني �لعر�قي الأ�شباب 
بقيمتها  يل  تعني  �جل��ائ��زة  �الآن،  �ت��ذك��ره��ا  ال 
�ملوؤثرة وكاأّنها تقول: �أنت كنت جيدة �شكر� لك، 
�أنا، لكن تبقى جائزتي �حلقيقية  �أف�ّشرها  هكذ� 
فيهم،  وت��اأث��ريي  يل  �لنا�ص  حمّبة  ه��ي  و�الأك���ب 
�ل��دول��ة  ج��ائ��زة  ع��ل��ى  ح�شلت  �أيّن  ع��ن  ف�شال 

كاأف�شل ممثلة عام 1997. 
يف  �خلليجية  �ل��در�م��ا  يف  مهمة  �أدو�رً�  لعبت   *
نهاية �لثمانينيات، لو ُقّدم لِك عر�ٌص �الآن للعمل 
هناك  �أم  �شتو�فقني  ه��ل  خليجي؛  م�شل�شل  يف 

�شروط معينة؟
�لوحيد هو  لكن �شرطي  �ل�شروط،  �أ�شع  ال  �أنا   -
خليجيان  عر�شان  يل  م  ُق��دِّ نعم  �لعمل،  ج��ودة 
موؤخر� ومل ��شرك بهما ب�شبب توّقف �الإنتاج يف 

تلك �الأعمال.  
* �أرى �أّن دورك يف م�شل�شل )�لباب �ل�شرقي( من 
يكن  مل  )�شمر(  ب�شخ�شية  �ل�شرقية  قناة  �إنتاج 

مب�شتوى �إمكانيات هند كامل هل توؤيدين ذلك؟
�لباب  م�شل�شل  �لطرح،  بهذ�  معك  �تفق  نعم   -
�لتي  �لظروف  لكّن  وجميل،  مهم  عمل  �ل�شرقي 
�لناحية  م��ن  �لعر�قيل  م��ن  كثري  فيها  ر�فقته 
للم�شل�شل  �لفنية  �لقيادة  كانت  و�أي�شا  �لفنية، 
قيادة �شعيفة فبالنتيجة �أّثر ذلك على دوري يف 

�مل�شل�شل.
يف  �لعر�قية  �ل��در�م��ا  بني  نقارن  �أن  �أردن��ا  لو   *
ُيقّدم  ما  وبني  و�لت�شعينيات  �لثمانينيات  حقبتي 
ماذ�  ب��ر�أي��ك  متنوعة،  در�م��ي��ة  �أع��م��ال  من  �الآن 

�شتكون �ملعطيات؟ 
قيود  دون  �حل��ري��ة  م��ن  ف�شحة  وج���ود  ب��رغ��م   -
�لعر�ق  بيئة  و�متالك  �ليوم  �لفنية  �الأعمال  يف 
�أن ت�����ش��ل��ح ل��الأع��م��ال  ق�����ش�����ش��ًا ك��ث��رية مي��ك��ن 
�لتلفزيونية �ال �أّننا جند ��شت�شهااًل وعدم �حر�م 
�شياقات  خ���ارج  ب��ق��و�ل��ب  و�ل��ّت��م�����ّش��ك  للجمهور 

�نعد�م  �إىل  �أدى  �لفنية؛  �العمال  يف  �لزمن 
مّتهمة  �لعر�قية  �ل��در�م��ا  جعل  م��ا  �ل��روؤي��ة، 
�إىل  �لد�عي  ما  و�إال  و�جلاهزية،  بال�شطحية 
بعيدة  �لفنية  �الأعمال  يف  �شخ�شيات  ظهور 
عن �لو�قع ال نر�ها �ال يف �لتلفزيون فقط هذ� 

غري معقول!!
رم�شان  يف  �لعر�قية  �ل��در�م��ا  ر�أي��ت  كيف   *

2020؟
ب�شبب  عربي  �أو  عر�قي  عمل  �أي  �أ�شاهد  مل   -

�ن�شغايل يف ترميم �لبيت.
�لذي  وما  �ليا�شري  في�شل  �كت�شبت من  ماذ�   *

�كت�شبه منك؟
- �شوؤ�ل �شعب، بعد هذه �ل�شنو�ت �لطويلة �لتي 
�أور�ق��ي  �ختلطت  �ليا�شري  في�شل  مع  ع�شتها 
باأور�قه، لكن ممكن �أن �أقول ما �كت�شبه مني هو 
هدوء طباعي وتاأملي يف �الأ�شياء، وهناك ت�شابه 
�أي�شا نختلف  �الأمور وباملقابل  بيننا يف كثري من 

يف ق�شايا �أخرى.   
ليكون  �لعر�قي  �ملمثل  �لذي ينق�ص  بر�أيك ما   *

مبكانة وتاأثري �لفنان �لعربي؟
و�خل��بة  �لتو��شع  ينق�شه  �لعر�قي  �لفنان   -
و�لذ�ئقة  و�لعقل  �لنف�ص  على  و�لعمل  �لكثرية 
�لعربية  �ملنظومة  �شمن  ي��ك��ون  و�أن  و�جل�����ش��د 
�لفنية، وهذ� كّله لي�ص من و�جب �لفنان فح�شب 
حتيط  �لتي  و�ملنظومة  و�ملنتجون  �ملوؤ�ش�شات  بل 
يقّدم كل هذه  �أن  ي�شتطيع  �ملمثل ال  الأّن  باملمثل، 
�أن  منه  ومطلوب  لوحده  ذكرتها  �لتي  �لنقاط 
�ل�شاحة  �شمن  �لوقت  ذ�ت  يف  و�حد  رقم  يكون 
يجب  مو�شوع  وهناك  ممكن،  غري  هذ�  �لفنية، 
�ملمثل يف  �ال�شتغناء عن  �شيتم  �إّنه  ن�شتوعبه،  �أن 
و�أنا  الحقا،  �شتتحّقق  نبوءة  هذه  �ملقبل!!  �لقرن 
�لتكنولوجي  �لتطور  ظل  يف  كالمي  عن  م�شوؤولة 
�لكرونية  بد�ئل  هناك  و�شيكون  و�الخ��ر�ع��ات 

تذهل �لعامل بنتاجاتها �ملتطورة.   
هناك  �إن  �أم  حققِت  عما  ر����ش��ي��ة  �أن���ت  ه��ل   *

م�شاريع مل تتحّقق بعد؟
حققته  مما  �أك��رث  �أح��ّق��ق  �أن  �ملمكن  من  ك��ان   -
�لزمتني  حياتي  ظ��روف  لكن  �الآن  �ليه  وو�شلت 
متابعة  م��ن  �أه��م  كانت  وم�شوؤوليات  بو�جبات 

طموحي وحتقيق �أحالمي �ل�شخ�شية، لذ� �آثرت 
�أن �أكون �أّمًا �أوىل على �أن �أكون �الأوىل يف حتقيق 

�أحالمي. 
* من تريد �أن ت�شلك طريق �لتمثيل �ليوم، ماذ� 

�شتقولني لها؟
�ل�شعور  لديها جرعة  يكون  �أن  يجب  لها  �أقول   -
لل�شورة  تنظر  و�أن  ت��ق��ّدم��ه،  مب��ا  بامل�شوؤولية 
�حلياة  �شيغ  �أعلى  �لفن  �أن  تدرك  و�أن  �لبعيدة، 
موؤثرة  ق�شية  �لفن  و�لتاأثري،  �لنقاء  حيث  من 
�لفنانة  فعلى  �لتغيري،  �إىل  وي��ق��ود  �ملجتمع  يف 
�أذكر  وال  و�لتدريب  و�لثقافة  باملعرفة  تت�شّلح  �أن 
لديه  �لفنان  يكون  �أن  �لبديهي  من  الأّن  �ملوهبة 
هو�ص  ي�شغلهن  ال  للفنانات  �أقول  و�أي�شا  موهبة، 
و�ل�شهرة  �لنجومية  �إىل  �لو�شول  الأّن  �لنجومية، 
�لتو��شل  و�شائل  وج��ود  زم��ن  يف  �شهال  �أ�شبح 
لالأ�شف،  �شاعت  فاملعايري  �ملتاحة،  �الجتماعي 
�أي �شخ�ص  �أو  �أ�شبح يقا�ص جناح �لفنان  بحيث 
�الجتماعي!!!  �لتو��شل  مو�قع  يف  متابعيه  بعدد 

هذه معايري �شاذجة وغري و�قعية.
* ما �ل�شيء �لذي يوؤّرقك؟

كثري�،  ي��وؤرق��ن��ي  �ل��ع��ر�ق  م�شتقبل  ب�شر�حة   -
تاأريخنا  �ل��ع��ر�ق  م��ع  جميعا  نحن  وم�شتقبلنا 

وحا�شرنا.
* هل ندمت على �شيء ما؟

- �شاأحتّدث عن معلومة الأول مّرة �أقولها، ندمت 
يف  �شابقا  �تبعتها  �لتي  "مثاليتي" �لز�ئدة  على 
�تنازل عن  �لفني، فمثاًل مثاليتي جعلتني  عملي 
عملني �شاطعني هما م�شل�شل )عامل �شت وهيبة( 
وم�شل�شل )ه�شترييا(، كان من �ملفر�ص �أن �ألعب 
�لقديرة  �لفنانة  فر�شحت  فيهما  �لبطولة  دور 
عني،  ب��داًل  وهيبة(  )�شت  ب��دور  ع��ارف  ف��وزي��ة 
قبل  �لفنانة متارة حممود من  �ختيار  كذلك مت 
�ملخرج يف م�شل�شل ه�شترييا بدور )غ�شق( �أي�شا 
بداًل مني، لو �أيّن قمت بتاأدية هاتني �ل�شخ�شيتني 
بالنجاح  �شعيدة  �أيّن  رغ��م  �لنجاح،  حل�شدت 

�لذي حتقق من قبل �لفنانتني �لعزيزتني. 
�أ�شميته  �ل��ذي  مذكر�تك  كتاب  �شينجز  متى   *

)م�شافر ز�ده �خليال(؟
�لتنقيح  م��رح��ل��ة  يف  �الآن  م��ذك��ر�ت��ي  ك��ت��اب   -
�هلل،  �شاء  �إن  �شيطبع  ثم  ومن  �الأخ��رية  �للغوي 
�لكتاب تناول �شريتي �ملهنية وحياتي �ل�شخ�شية 
و��شتغرقت يف �إعد�ده ثالث �شنو�ت و�شريى �لنور 

قريبا. 
* �أخري� كيف ر�أيت �حلو�ر؟

عن  ك�شف  �ل��ذي  �حل��و�ر  بهذ�  كثري�  �شعدت   -
جو�نب كثرية مل �تطرق لها من قبل، �شكر� ملجلة 
�ل�شبكة لت�شريفها يل يف بيتي الإجر�ء هذ� �حلو�ر 

غري �لتقليدي.
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الفن اأعلى �سيغ احلياة من حيث النقاء 
والتاأثري، الفن ق�سية موؤثرة يف املجتمع 

ويقود اإىل التغيري، فعلى الفنانة اأن 
تت�سّلح باملعرفة والثقافة والتدريب ول 
اأذكر املوهبة لأّن من البديهي اأن يكون 

الفنان لديه موهبة.
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مهدي احل�سيني.. با�سا التمثيل
ولد �لفنان مهدي �حل�شيني عام 1956 يف بغد�د مبنطقة �لدوريني 
�ل�شعبية بجانب �لكرخ، ومنذ �لدر��شة �لثانوية كان مولعًا بالفن 
ولج  للفن  در��شته  وقبل  �مل�شرحية.  �الأعمال  من  كثريً�  قدم  �إذ 
�لتمثيل يف �مل�شرح �لعمايل عام 1974 حني كان  �حل�شيني عامل 
عمره �شبعة ع�شر عامًا، و�شارك يف ثالث م�شرحيات مع �ملخرج 
حم�شن �لعز�وي هي )�لبو�بة( و)�ملعادلة( و)�لر�أ�ص(، ثم تو�لت 
�شامي  منهم  معروفني  خمرجني  م��ع  فعمل  �مل�شرحية  �أعماله 
�الإ�شاءة  يف  دورة  دخل  �لق�شب.  �شالح  و�لدكتور  �حلميد  عبد 

�مل�شرحية وعمل مديرً� لالإ�شاءة يف م�شرحيات عدة، وكذلك يف 
ويف  )�لهاج�ص(  وم�شل�شل  �الأول  �جلزء  �لليل(  )ذئ��اب  م�شل�شل 

�أعمال �أخرى.
�لتلفزيون  يف  عمل  �أول  يف  ف�شارك  �الأول،  هاج�شه  �لتمثيل  بقي 
�الأعمال.  بعدها  وتو�لت   1980 عام  خلدون(  )�بن  متثيلية  وهو 
ح�شل �أو�ئل �لثمانينيات على �شهادة �لبكالوريو�ص يف �لتمثيل من 
كلية �لفنون �جلميلة ببغد�د، وكان �أحد موؤ�ش�شي منتدى �مل�شرح، 
غادر �لعر�ق مع عائلته عام 2004 ليو��شل م�شو�ره �لفني. يف عام 
2007 وبعد �أن دبَّ �لن�شاط يف �لدر�ما �لعر�قية يف �شوريا �أجنز 

�لتلفزيونية،  �لدر�مية  �الأعمال  ع�شر�ت 
م��ن��ه��ا م�����ش��ل�����ش��ل )رج������ال وق�����ش��ي��ة(، 
و)ف���ات���ن���ة ب����غ����د�د(، و)�أب�������و ط���ب(، 
�ملا�شي(،  و)ري��اح  �جلنوب(،  و)طائر 
و)�ل���رح���ي���ل(، و)�حل�����ب و�ل�����ش��الم(، 
�لفنان  مع  �هلل(  عطا  )ناجي  وم�شل�شل 
عادل �إمام �لذي قال له: "يا مهدي �نت 
بالعر�ق  �لتمثيل وجئت حمماًل  با�شا يف 
كله"، وغريها من �مل�شل�شالت و�لب�مج 

�لتلفزيونية. 
وكان  و�الإن��ت��اج،  �لتمثيل  جمال  يف  عمل 
�آخ����ر ع��م��ل م�����ش��رح��ي ل���ه ع���ام 2001 
لقد  �حل����ب(،  �إىل  )�ل��ه��ج��رة  ب��ع��ن��و�ن 
ولكلية  �جل��اد  للم�شرح  �لبار  �الب��ن  كان 
�ل��ف��ن��ون �جل��م��ي��ل��ة، وه���و �ب���ن جت���ارب 
�إبر�هيم جالل وجا�شم �لعبودي وبهنام 
�لتجاري  �مل�شرح  �نت�شار  ومع  ميخائيل. 
عدم  ب�شبب  �مل�شرح  عن  يبتعد  �أن  قرر 
وغياب  ج��ادة  م�شرحية  ن�شو�ص  توفر 

�مل�شرح �لهادف. 
�حل�شيني  مهدي  �لعر�قي  �لفنان  تويف 
�إع��الن  م��ن  قليلة  ���ش��اع��ات  بعد  ف��ج��رً� 
�إ�شابته بفريو�ص كورونا �مل�شتجد وذلك 
�إثر تدهور حالته �ل�شحية نتيجة لنق�ص 

�الأوك�شجني بالدم.
ح�سني ال�سلمان.. احللم 

الفرتا�سي
�مل���ا����ش���ي، ويف  �ل���ق���رن  ���ش��ت��ي��ن��ي��ات  يف 
�لنا�شرية حتديدً�، بد�أت موهبة ح�شني 
يخطو  �مل�شرح  كان  �لبوز،  �ل�شلمان يف 

�الأدو�ر  من  جمموعة  �خلطوة  تلك  يف  ليج�شد  �الأوىل  خطو�ته 
�مل�شرحية. بد�أ �لعمل �لفني يف منت�شف �ل�شتينيات مع �لفنانني 
متثيل  يف  ���ش��ارك  �إذ  �لنا�شرية  مدينة  يف  �ل���رو�د  �مل�شرحيني 
م�شرحيات عدة قدمت هناك. كتب �لق�شة �لق�شرية عام 1966 
وح�شل يف �لعام نف�شه على �أول جائزة للق�شة. عمل مع �أ�شاتذته 
فريد  ح�شون  وب��دري  �ل�شعدي  جعفر  �جلميلة:  �لفنون  معهد  يف 
عام  و�شامي عبد �حلميد يف  وقا�شم حممد  �لرز�ق  عبد  و�أ�شعد 
1967 يف كثري من �مل�شرحيات �لتي قدمت على م�شارح بغد�د يف 
بر�مج  كتابته  عن  ف�شاًل  �ملا�شي،  �لقرن  و�شبعينيات  �شتينيات 

�إذ�عية عدة لالإذ�عة.
تلفزيوين  ع��م��ل  �أول  ه��و  )�ل���ك���ر�ف���ة( 
ومتثياًل،  تاأليفًا   1969 عام  يف  لل�شلمان 
�أخرى مثل )�حللم(  �أعمال  ثم ظهر يف 
فيلم  �أول  و�أخرج  كتب  رجل(.  و)بطاقة 
)�جلد�ر(  بعنو�ن   1973 عام  �شينمائي 
فيلم  �أف�شل  جائزة  على  حينها  وح�شل 

رو�ئي ق�شري.
�لعليا  در��شته  الإكمال  بلغاريا  �إىل  �شافر 
�إخر�ج �شينمائي  وح�شل على ماج�شتري 
وتلفزيوين عام 1985 ثم عاد �إىل �لعر�ق 
و�أ�شتاذ  م�شرحي  فنان   .2003 عام  بعد 
�أكادميي وقا�ص وكاتب م�شرحي وموؤلف 
�ل�شينما  جمال  يف  �لكتب  من  جمموعة 
و�لتلفزيون وخمرج تلفزيوين و�شينمائي. 
حا�شل على �لكثري من �جلو�ئز يف �لق�شة 
�أفالمًا  وكتب  �أخرج  و�ل�شينما،  و�مل�شرح 
رو�ئية ووثائقية عدة وكتب بع�شها �أي�شًا، 
ف��الح(،  و)ي��وم��ي��ات  ومنها )�جل����د�ر(، 
و)ح�����دث يف ي����وم و�ح������د(، و)���ش��م��ت 
و)ت�شفيق(.  و)تاأويالت(،  �ل�شجيج(، 
�ل�شينمائي  ل���الإخ���ر�ج  �أ����ش���ت���اذً�  ع��م��ل 
يف م��ع��ه��د �ل��ف��ن��ون �جل��م��ي��ل��ة، و�أ���ش��در 
منها  �ل�شينمائية،  �ل��ك��ت��ب  م��ن  جملة 
�شينمائية(،  و)م��ق��دم��ات  ح��ب(  )ليلة 
)وحت���ت ظ���الل �ل���زق���ورة(، و)�ل��ت��ط��ور 
يف  و)ق���ر�ء�ت  �ل�شينما(،  يف  �الإب��د�ع��ي 
ُقدمت  لل�شينما(.  �جلمالية  �لفر�شية 
بغد�د  م�شارح  على  �مل�شرحية  ن�شو�شه 
�لربية  وز�رة  وكلفته  و�مل��ح��اف��ظ��ات، 
بتاأليف جمموعة كتب متخ�ش�شة يف �ل�شينما لتكون مناهج لطلبة 

معهد �لفنون �جلميلة.
�م��ر�أة  عن  يتحدث  �ل��ذي  �فر��شي(  )حلم  ك��ان  �أف��الم��ه  �آخ��ر 
�إميانًا  ق��دم  ك��رة  لعبة  م�شاهدة  �أج��ل  من  �شعبيًا  مقهى  تقتحم 
معها  �للعبة  ي�شاهد  �أن  وعدها  �لذي  ولدها  رغبة  بتحقيق  منها 
يف �إجازته �ملقبلة، ومن �أجل ولدها تو��شل م�شاهدة �ملبار�ة الأنها 
يف  يزورها  حينما  �ملبار�ة  بنتيجة  �ل�شهيد  ولدها  تخب  �أن  تريد 
�حللم.  تويف ح�شني �ل�شلمان يف م�شت�شفى �لكندي ببغد�د جّر�ء 

�إ�شابته بعدوى مر�ص كورونا عن عمر ناهز 70 عامًا. 

مهدي احل�ضيني وح�ضني ال�ضلمان..
جنمان ياأفالن يف �ضماء الإبداع

كبريان يف عطائهما، متوا�سعان يف �سلوكهما، اأمينان على فنهما ومنجزهما الإبداعي.. ما بني زوايا 
امل�سرح وال�سينما والتلفزيون، تركا اإرثًا فنيًا كبريًا، اإذ مل متنعهما الظروف والأزمات التي مرَّ بها العراق 

من اأن يكونا عراقّيي الهوى والنتماء ترّبعا على قّمة من قمم العطاء والعمل، وعند رحيلهما تركا 
ب�سمة م�سيئة يف �سماء الإبداع، فاملبدعون، واإن غادروا احلياة، يبقى منجزهم الإبداعي خالدًا يف كل 

مف�سل من مفا�سل احلياة الفنية. 
حم�ضن اإبراهيم
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�لتاأليف  باأن  �ملتخ�ش�شة  �لدر��شات  بع�ص  تفيد 
ظهرت  �ل��ت��ي  �الأدب��ي��ة  �الأج��ن��ا���ص  م��ن  �مل�شرحي 
على  بد�ياته  وكانت  �ملعا�شر،  �لعر�ق  يف  مبكرً� 
�أيدي �الأدباء �لكلد�ن �ل�شريان �الآ�شوريني، وتنوه 
باأن رجال �لدين �مل�شيحيني وقد�مى �ملعلمني يف 
من  �أو�ئ��ل  من  كانو�  بالكنائ�ص  �مللحقة  �ملد�ر�ص 

�ألفو� �أو ترجمو� �الأعمال �مل�شرحية �لكوميدية.
ال توجد معلومات دقيقة عن تاريخ والدة �مل�شرح 
ه قبل �شنو�ت �حُتفل مبرور �أكرث من  �ل�شرياين لكنَّ
�لذي  �ل�شرياين  �مل�شرح  تاأ�شي�ص  على  �شنة   100
�ملو�شل  يف  كانت  والدته  �أّن  �إىل  �ملعلومات  ت�شري 
ويو�شف  حب�ص  حنا  �لق�ص  قّدم  حني   1880 عام 
�حل�شن �أول عمل م�شرحي باللغة �لعربية بعنو�ن 

�ل�شريان يف  �لكهنة  �الآباء  دير  )�آدم وحو�ء( يف 
كان  �شريانية  مل�شرحية  �أول عر�ص  لكن  �ملو�شل، 
يف  كجو  ��شتيفان  �لق�ص  قّدمه  �ألقو�ص  مدينة  يف 
�ملقتب�شة  �إ�شر  �مللكة  ق�شة  تناولت  وقد   ،1912

من �لكتاب �ملقد�ص.
 �مل�شرح �ل�شرياين وكغريه من �لفنون �الأدبية يف 
�لعر�ق مّر مبنعطفات ومتغري�ت كثرية ومثرية، 
ولت�شليط �ل�شوء �أكرث على تاريخ �مل�شرح �ل�شرياين 
وو�قعه �ليوم حتدثنا �إىل �لكاتب و�ملخرج و�ملمثل 
كركوك  مو�ليد  من  وهو  �شياو�ص  نعمان  لطيف 
1949 وهو �أحد �مل�شاهمني يف �حلركة �مل�شرحية 
خمرج  ب�شفة  �لتقاعد  �إىل  و�أحيل  �ل�شريانية، 
�أج��اب  كرد�شتان،  �إقليم  يف  �لثقافة  وز�رة  من 

مع  يلتقي  �ل�شرياين  �مل�شرح  تاريخ  �إّن  �شياو�ص: 
�متد�د لطقو�ص  �لعر�قي وكالهما  �مل�شرح  تاريخ 
�حلزينة،  و�جلمعة  �لقد��ص  �شيما  ال  �لكنائ�ص 
طقو�ص  فيها  تاريخنا،  يف  مهمة  �أع��ي��اد  وتوجد 
م�شرحية كّنا منار�شها مذ كّنا �شغار� يف كركوك، 
و�أجد�دنا منذ مئات  �آبائنا  تو�رثناها عن  ونحن 
�ل�شنني ورمبا �آالف �ل�شنني، و�لبحث فيها مطّول 
�أّن  وي�شيف  م�شتفي�شة،  در����ش��ة  �إىل  يحتاج 
�ل�شوم  بقدوم  �لتب�شري  �أي  )�شومكا(  طقو�ص 
م�شرحية  ف��رق  ت��خ��رج  �إذ  �لعيد،  ي�شبق  �ل���ذي 
وجوههم  ويزوقون  �جلوقة  ومعهم  �ل�شباب  من 
ويرتدون مالب�ص �ل�شخ�شيات �لتي ميثلونها، ثم 
ويكرمهم  ويقدمون عرو�شهم،  �البو�ب  يطرقون 

�شاحب �لبيت مبا يجود به ..�لخ، هذه �لطقو�ص 
�أاّل نن�شى  هي بد�يات �حلركة �مل�شرحية، وعلينا 
)يا  وترجمتها   - ي��ار�ن(  )ئي  �ال�شت�شقاء  دعاء 
باللغة  م�شرحية  ف��رق  حتييه  �ل��ذي  �أ�شحابي( 
ل�شقوط  ب��ال��دع��و�ت  ربها  ت��ن��ادي  وه��ي  �لكردية 
�أي�شًا  �أذكر  �أن  �ملطر، وما �إىل ذلك، وال يفوتني 
�أن طقو�ص �لعا�شور�ء هي كذلك و�حدة من �أهم 
�أ�شباب ن�شوء �حلركة �مل�شرحية يف بالدنا �شو�ٌء 
�أكانت عربية �أم غري عربية، ونحن نتحدث بهذ� 
�لتب�شريية  �حلركات  �أن  نقر  �أن  علينا  �ل�شدد 
�مل�شرحية  لن�شوء �حلركة  �لنو�ة �حلقيقية  كانت 
�حلكو�تي  �إىل  بالن�شبة  �حلال  وهكذ�  �لعر�قية، 
�لق�ش�ص يف �ملقاهي ب�شيء من  �لذي كان يقر�أ 
بن  وع��ن��رة  �ل��ه��اليل،  زي��د  �أب��و  كق�شة  �لتمثيل 
�إّن  �شد�د وخيال �ملاآته و�لقرقوز، يقول �شياو�ص: 
�لفنية  �حلركات  جممل  به  حتظى  �لذي  �لدعم 
�أن  �إىل  وي�شري  �لثقافة  وز�رة  ياأتي من  و�لثقافية 
�أو  �ل��ع��ر�ق  يف  ���ش��و�ء  �مل�شرحية  �حل��رك��ة  جممل 
كرد�شتانه ت�شهد فتور� غري م�شبوق، مو�شحا �أن 
�مل�شرح �ل�شرياين كان وما يز�ل جزءً� من �مل�شرح 
ي�شيب  ما  ي�شيبه  ل��ذ�  و�لكرد�شتاين  �لعر�قي 
هذه �مل�شارح، ويردف �شياو�ص، �أّنه على �ل�شعيد 
مثقفي  من  نخبة  مع  �مل�شتحيل  بذل  �ل�شخ�شي 
فرقة  ت�شكيل  �أجل  من  �ربيل  يف  عنكاو�  منطقة 
�شم�شا للتمثيل عام 2000، م�شريً� �إىل �أنَّ �لفرقة 
�ملحلية  �مل�شرحية  �الأع��م��ال  من  �لعديد  قدمت 
و�لعاملية، لكن لالأ�شف �ل�شديد وبعد �نقطاع دعم 
�القت�شادي  �لظرف  بحكم  عنها  �لثقافة  وز�رة 
�ال�شتثنائي �شهدت �شباتا موجعا، وناأمل �أاّل يطول 

هذ� �ل�شبات.
ويوجز �شياو�ص: ثمة جملة �أ�شباب �أدت �إىل خمول 
�مل�شرح �ل�شرياين، �أبرزها ت�شترُّت �أعد�د مهمة من 
�مل�شرحيني �ل�شريان يف �أرجاء �ملعمورة ف�شال عن 
�نخر�طهم يف �مل�شرح �لعربي، و�لكردي، �إ�شافة 
يف  �لتدري�ص  ل�شوؤون  منهم  ع��دد  �ن�شر�ف  �إىل 
�عتزلو�  مهمة  �أع��د�د  ووج��ود  و�لكليات  �ملعاهد 
معظم  تناغم  عدم  عن  ف�شال  �مل�شرحي،  �لعمل 

�مل�شرحيني مع بع�شهم.
�أ�شباب  �أح���د  �للغة  ك��ان��ت  �ذ�  عما  ���ش��وؤ�ل  ويف 

ت��ع��رّث �مل�����ش��رح �ل�����ش��ري��اين �أج����اب ���ش��ي��او���ص: مل 
لتعرّث  �شببًا  ما  ي��وم  يف  �للهجات  �ختالف  يكن 
ولو قدر  �مل�شرح، بل ز�دت��ه جمااًل وح��الوة،  هذ� 
للم�شرحيني �أن ياأتلفو� يف فرقة و�حدة �أو فرقتني؛ 
فاإن ذلك �شيحقق نتائج ر�ئعة، لكن لال�شف يبقى 
خميلتنا  يدغدغ  وردي  حلم  جمرد  �لطموح  هذ� 
نحن فناين �مل�شرح �ل�شرياين، و��شتدرك �شياو�ص 
كثرية  �ل�شرياين  �مل�شرح  على  �ملالحظات  �أن 
مبدعون  م�شرحيون  لدينا  قليلة،  وع��ط��اء�ت��ه 
لي�شت  �ل�شديد  لالأ�شف  لكنها  جيدة،  وطاقات 
هذ�  ول��ع��ل  وم��ب��ع��رثة،  م�شتتة  �إمن���ا  مت�شافرة، 
�ل�شبب بالذ�ت �أدى ويوؤدي �إىل �أاّل ي�شل م�شرحنا 
�مل�شرح  ق��ّدم  لقد  �ل��ي��ه،  �لو�شول  ن��اأم��ل  م��ا  �إىل 
لكبار  �مل�شرحية  �الع��م��ال  ع�شر�ت  �ل�شرياين 
بغد�د  يف  و�ل��ع��رب،  و�ملحليني  �لعامليني  �لكتاب 
كذلك  وده���وك،  نينوى  و�شهل  و�رب��ي��ل  و�ملو�شل 
يف �ملهجر، �أما فيما يتعلق بالعقبات �لتي تو�جه 
�مل�شرح  عقبات  �شياو�ص:  قال  �ل�شرياين  �مل�شرح 
�ل�شرياين تكاد تلتقي مع عقبات �مل�شرح �لعر�قي 
و�ل���ك���ردي و�أب���رزه���ا ق��ل��ة �ل��دع��م �مل���ايل ورمب��ا 
و�الأح��ز�ب  �ل�شيا�شة  تدخل  عن  ف�شاًل  �نعد�مه، 
ب�شوؤون �مل�شرح و�لفن و�لثقافة وت�شيي�ص �أجندتها 
�ل�شيا�شة،  �أح�شان  يف  ترمتي  عندما  وتقزميها 
يتطلب  جماعي،  عمل  �مل�شرح  فن  �إن  م�شيفًا: 
�مل�شرح،  وع�شق  وت��وح��ي��ده��ا،  �جل��ه��ود  ت�شافر 
و�لقر�ءة �مل�شتمرة، و�ملتابعة، وبغياب هذه �المور 
ت�شاب �حلركة �مل�شرحية ب�شرخ ال حتمد عقباه. 
و�لفنون  للثقافة  �لعامة  �ملديرية  �شياو�ص  ودعا 
�شرياين  م�شرحي  �ل�شريانية الحت�شان مهرجان 
�شنوي وبذل �جلهود لك�شب دعم وز�رة �لثقافة يف 

�القليم للنهو�ص باحلركة �مل�شرحية.

وم��������ن �أج������ل 
م��ع��رف��ة �أو���ش��ع 
ب�����امل�����������ش�����رح 
�ل���������ش����ري����اين 
ح���������اورن���������ا، 
خليل  دي�����الن 
خور�ين )فنان 
م���������ش����رح����ي 

�لفنون  ق�شم   - عليا  در����ش��ات  وطالب  وخم��رج 
�أنو�ع خمتلفة  �إن وجود  �مل�شرحية( يقول ديالن: 
م�شرحية  فرقة  لتاأ�شي�ص  كافيًا  كان  �مل�شارح  من 
�ملكونات  �أح��د  �ل�شريان  �أن  �شيما  ال  �شريانية 
�الأ���ش��ا���ش��ي��ة ل��ب��الد �ل��ر�ف��دي��ن وه���م ج���زء من 
تاريخه وثقافته �لعريقة، وجو�بًا عن �شوؤ�لنا عن 
�لنتاجات �مل�شرحية �ل�شريانية يقول ديالن: على 
�شريانية  م�شرحيات  هناك  كانت  �لعر�ق  �شعيد 
وثقافتها  مبو�شوعاتها  تتمّيز  وك��ان��ت  ك��ث��رية 
�إىل  تعود  �لتي  و�الك�ش�شو�ر�ت  �الأزياء  و��شتعمال 
بها،  يتكلمون  �لتي  و�للهجات  �ل�شرياين  �لتاريخ 
�لر�ث  �إحياء  �ل�شرياين  �مل�شرح  مميز�ت  ومن 

و�لتقليد و�لتاريخ.
دي��الن  ي��رى  �مل�شرح  ه��ذ�  بتاريخ  يتعلق  م��ا  ويف 
ولكن  �لكني�شة،  م��ن  ك��ان  �مل�����ش��رح  �ن��ب��ع��اث  �أن 
يف  ك��ان  فانبعاثه  �أك��ادمي��ي  ب�شكل  ح��ددن��اه  �أذ� 
مع  حددناه  �ذ�  �أم��ا  �ملا�شي،  �لقرن  ثمانينيات 
تاأ�شي�ص �لفرق �مل�شرحية فاإن �أول فرقة م�شرحية 
عام  ر�شميًا  �أُ�ش�شت  �ربيل  مدينة  يف  �شريانية 
كان  ولكن  للتمثيل(  �شم�شا  )فرقة  وهي   2001
عرو�شًا  يقدمون  �ل�شباب  من  جمموعة  هناك 
لكنهم  خمتلفة،  �أ�شماء  حتت  �شريانية  م�شرحية 

مل يكونو� فرق م�شرحية �شريانية.

على امل�ضرح ال�ضرياين
تزخر بالد الرافدين بح�سارات �ساخمة حتى يومنا هذا، اإ�ضاءات

بابل واآ�سور واأكد ونبوخذ ن�سر وحمورابي، اأ�سماء رمبا 
تكون كافية للتعرف على ما كانت عليه بالدنا العظيمة 
وامتالكها نا�سية العلوم والفنون املختلفة، التي اأ�سهمت 
لحقا يف التاأثري يف البنى الثقافية والفنية والأدبية 
لبلدان العامل.

عماد �شبيحديالن خليللطيف نعمان

روفان كوركي�ص

اأربيل – �ضحى جميد
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نتقا�ضم النف�س

يف كّل �أزمة يو�جهها �لعر�ق، يوؤكد �ل�شعب بغالبيته �أّن �نتماءه �ليه فوق �أي �نتماء �آخر، علينا د�ئمًا 
�أن ال نن�شى �أبدً� �أّن �لعر�قي �لب�شيط غري �مل�شيَّ�ص �أوقف بدمه �لطاهر �حلرب �لطائفية �لتي �أر�دوها 
زيف  �كت�شف  �ل��ذي  نف�شه  وهو  �ملقيتة  �ملحا�ش�شة  يرف�ص  �ل��ذي  نف�شه  �لعر�قي  وهو  �مل��دى  بعيدة 
�شعار�ت ووعود من ��شتغله ل�شنو�ت بذريعة �لدفاع عنه �أو عن مظلوميته ورجع �إىل �نتمائه �لعر�قي.

عنو�ن �ملقال هو ها�شتاغ )#نتقا�شم_�لنف�ص( �لذي �أطلقه نا�شطون يوم 24 متوز بعد �أن تّبعت 
د�ئرة �شحة �الأنبار ب� 500 قنينة �أوك�شجني للنجف �الأ�شرف، ومن بني �لتعليقات على �ملن�شور �لذي 
كتبته يف �شفحتي على �لفي�شبوك، كان تعليق �لفنان مالذ ��شماعيل، من �لفلوجة �لذي كتب "ماكو 

فرق �أهل �لنجف د�فعو� مع �خوتهم عن �الأنبار و�أعادوها لنا وهذ� رد جميل وب�شيط".
وتعليق �أ�شيل حامد "فتحت عيني يف منطقة �شعبية بن�ص بغد�د بال�شو�كة، �جلّدة �يل تولد م�شيحية 
ل�شامر�ء و�شيد حممد  �ل�شبح نريد نروح  �الآن فد يوم  �إىل  �الأطفال مر�ت، و�تذّكر  ت�شّمي  وبكيفها 
دقت علينا �لباب �أم حامد �ل�شابئية وبيدها نذر وقالت الأمي �أريد تاخذين هذ� معك ل�شيد حممد الأن 
مري�شة وما �أقدر �أروح �ليوم، و�أمي �ذ� ت�شايقت  تروح للكاظم وبعدين تروح ل�شيخ عبد �لقادر، ومن 
�نتقلنا للدورة �شار �لتنوع �أكرث، جري�نه �أم كوركي�ص تقول من �أ�شمع عبد �لبا�شط يقر� قر�آن �بكي، 

وهكذ� عمرنا ماعرفنا �أنت �شنو ومن يا مذهب ومن يا دين، لي�ص ه�شة ؟؟".
)لي�ص ه�شة؟( جملة لن ت�شتمر طويال، وبد�أت تر�جع �أمام �إ�شر�ر �لعر�قيني منذ �أن بد�أت معارك 
�لعر�قية؛ �فتخر  �ل�شبكة  و�أثناء عملي كرئي�شة حترير جملة  نينوى(..  يا  �لتحرير بعملية )قادمون 
ب�شل�شلة )نحن �لعر�ق( �لتي قّررُت ن�شر مو�د على مدى �أ�شابيع عن �لّتنورُّع �لعر�قي، �لذي منح �لعر�ق 
على مّر تاريخه وح�شار�ته ثقافته �ملميزة وبد�أناه بكلمة �لعدد �لتي كتبتها بعنو�ن )�لّتنورُّع قوة( يف 
10 متوز 2018، و��شمحو� يل باإعادة ن�شر فقرة منها وهي "حني قّررنا �أن نفتح ملف )نحن �لعر�ق( 
يف جملة )�ل�شبكة �لعر�قية(، فاإّننا �شن�شلط �ل�شوء على �لّتنورُّع �لثقايف )�الإثني و�لديني و�ملذهبي( 
يف �لعر�ق، ونحاول �أن نعمل معًا الأجل �أن يتم �لتوّقف با�شتخد�م م�شطلح )مكّونات( �لذي ت�شّبب يف 
خلق هّوة بني �لعر�قيني، �لذي حّولهم �إىل جتمعات �أظهرت �نتماءها �إىل )�ملكّون( قبل �النتماء �إىل 
�لعر�ق، ما خلق هذه �لفو�شى و�مل�شاكل �لتي ميّر بها �لعر�ق، وكان �أ�شا�شًا للمحا�ش�شة �ملقيتة �لتي 
و�شعت، غالبًا ولي�ص مطلقًا، �لرجل غري �ملنا�شب يف �ملكان غري �ملنا�شب، ما خلق هذه �ملّرة كّل هذه 
�لفو�شى �الإد�رية و�لبطالة �ملقّنعة �لتي �أتخمت �لدو�ئر مبوظفني ي�شتنزفون ميز�نية �لدولة �لت�شغيلية 
�أي جمتمع،  �ملجتمع،  �أو مكّون( ي�شعف  فاإّن م�شطلح )مكّونات  باخت�شار،  �إنتاج ملمو�ص.  �أي  دون 

ع( مينحه ثر�ًء". بينما م�شطلح )�لّتنُوّ
نحن �لعر�ق، بتنورُّعنا �الثني و�لديني و�ملذهبي، بهذ� �لّتنورُّع د�فعنا وند�فع عن �لعر�ق �لذي ميلك 
تر�بًا مثل �لذهب بقيمته �ملعنوية و�أغلى من �لذهب مبا ي�شّمه من ثرو�ت، وكّنا و�شن�شتمر نتقا�شم 
�للقمة و�لنف�ص و�حللم و�الأمنية و�ملا�شي و�ليوم و�لغد، �لغد �لذي نريده �آمنًا وثريًا ومرّفهًا الأجيالنا 

�لقادمة و�أن نحميهم مما مررنا به وو�جهناه.

�ل�شخ�شية  م��ع��رف��ت��ي  ح�شب  دي����الن:  ي�شيف 
يف  �شريانية  م�شرحية   )80( يقارب  ما  ُعر�ص 
باللغة  �الأف��الم  من  جمموعة  مع  �ربيل،  مدينة 
ومذ�هبه  �مل�شرح  �جتاهات  و�شملت  �ل�شريانية، 
�لتاريخية منها و�لدينية و�لرمزية و�شواًل  كافة، 
�إىل �لعبثية، موؤكدً� �أن هذه �ملنطقة تاأ�ش�شت على 
ال  فكيف  و�الآ�شوريني  و�ل�شريان  �لكلد�ن  وج��ود 
�ل�شعب  تاريخ هذ�  يعك�ص  لهم م�شرح وفن  يكون 

�لعريق وثقافته.
�ل�شرياين  �مل�شرح  �إن  ب��ال��ق��ول:  حديثه  خ��امت��ًا 
�لتمثيل  على  يقت�شر  ومل  كافة  �لفنون  �حت�شن 
ف��ق��ط، ب��ل ك���ان د�ع���م���ًا جل��م��ي��ع �ل��ف��ن��ون، وق��د 
بكل  �ل�شابة  لالإمكانيات  �نطالق  م�شدر  ك��ان 

�خت�شا�شات �لفن. 
�ل�شرياين  �مل�شرح  عامل  يف  �أكرث  �لبحث  حاولنا 
للفنان عماد )ممثل م�شرحي  بال�شوؤ�ل  فتوجهنا 
�مل�شرحية  �الأع��م��ال  �إن  ق���ال:  �ل���ذي  ���ش��ري��اين( 
قيا�شًا  جدً�  قليلة  �ل�شريانية  باللغة  �أنتجت  �لتي 
وذلك  �ل�شريانية  �مل�شرحية  �لفرق  تقدمه  مبا 
على  يقت�شر  �لفرق  ه��ذه  تقدمه  ما  معظم  الأن 
�شوؤ�ل  ويف  �لعامية،  �و  �لف�شحى  �لعربية  �للغة 

�أج��اب،  �ل�شرياين  �مل�شرح  م�شاركات  �أب��رز  عن 
كانت  �ل�شرياين  �مل�شرح  م�شاركات  �أب��رز  عماد: 
�الإب���د�ع  م��ه��رج��ان  ع���دة، منها  م��ه��رج��ان��ات  يف 
ومهرجان  بانيبال  ��شور  ومهرجان  �ل�شرياين 
�ل�����ش��اب �جل��ام��ع��ي وم��ه��رج��ان ع��ن��ك��اوة �لثقايف 
�العمال  ه��ذه  �أه��م  وم��ن  �اللفية،  نهاية  ويوبيل 
�لتي عر�شت يف هذه �ملهرجانات والقت ترحيبًا 
وعندما  �آخر  وعر�ص  �لطموحات  �وبريت  و��شعا 
تعود �خليول و�الله �الأعظم و�شهاال �ُش�شتا وخلوال 
خ��ر�ي��ا وه��ال��وخ ي��ا م��ط��ر�، �م��ا ع��ن �ملو�شوعات 
�أغلب  فيقول:  �ل�شرياين  �مل�شرح  تناولها  �لتي 
حياة  حتاكي  �جتماعية  �إم��ا  كانت  �ملو�شوعات 
تعالج  وكانت  دينية  �أو  تاريخية  �أو  �لنا�ص  عامة 
�الرث،  �ل���زو�ج،  مثل  �لب�شيطة  �ملفاهيم  بع�ص 
�لزر�عة، �أما �لتاريخية فكانت تتناول مو�شوعات 
وق�شية  و�الأج�������د�د،  �الآب�����اء  �أر�����ص  يف  �ل��ب��ق��اء 
�لعثمانية  �ل�شلطات  من  �الأر���ص  على  ح�شولهم 
�لدينية  �ملو�شوعات  �أم��ا  �لعر�قية،  �ل��دول��ة  �أو 
من  وبع�ص  �مل�شيح  �ل�شيد  حياة  تتناول  فكانت 
م�شرحي  عمل  لدينا  لي�ص  و��شتدرك:  تالمذته، 
باللغة �ل�شريانية �شارك خارج �لعر�ق فقط فرقة 

 ) �ل�شريان  م�شرح  فرقة   ( وهي  نعم  م�شرحية 
قدمت عر�ص "رميوت كنرول" يف �ملغرب باللغة 
�لعربي، وفرقة م�شرح قره قو�ص قدمت م�شرحية 
وكانت  لبنان  يف  �لنو�قي�ص(  تقرع  )متى  بعنو�ن 

باللغة �لعربية �أي�شًا.
ومن �أجل �لوقوف على دور �ملو�شيقى يف �مل�شرح 
�شقالوى  كوركي�ص  روفان  �إىل  حتدثنا  �ل�شرياين 
�ملو�شيقى(  ق�شم  �جلميلة  �لفنون  كلية  )خريج 
تعمق  عام  ب�شكل  �مل�شرح  �ملو�شيقى يف  �إن  فقال: 
�لعمل �لدر�مي وت�شيف له بعدً� �شمعيًا للمرئيات 
�لعر�ص  �شكل  �كتمال  يف  وت�شاهم  �مل�شرحية 
وما  وذو�تها  �ل�شخ�شيات  عن  وتعب  �مل�شرحي 
فاملو�شيقى  �الأح���ي���ان،  م��ن  ك��ث��ري  يف  ب��ه  ت�شعر 
�مل�شتخدمة يف �مل�شرح �ل�شرياين �أخذت �الأحلان 
يف �لكثري من �الأحيان �لطابع �لقومي �و �لديني، 
و�إن   - �ملنطلق  هذ�  ومن  عاملية،  لغة  فاملو�شيقى 
�أخذت طابع �ملنطقة و�لر�ث يف بع�ص �الأحيان- 
�ال �أن �الح�شا�ص بها يكون عامليًا، فعندما ن�شتمع 
ل�شمفونيات موز�رت �و بتهوفن �و مو�شيقى �لهنود 
ي�شلنا  �ل�شوفية  �و  هندية  �ملو�شيقى  �و  �حلمر 
�لقبلية  من  جمرد�  �الإن�شان  مبعاناة  �الح�شا�ص 
�و �لقومية، وبهذ� �ملفهوم فاملو�شيقى يف �مل�شرح 
�لعر�ص،  متطلبات  ح�شب  ��شتخدمت  �ل�شرياين 
ففي بع�ص �الأحيان ��شتخدمت معزوفات عاملية، 
�شعبية  مو�شيقى  ��شتخدمت  �أخ��رى  �أعمال  ويف 
ك�)�أوبريت  �الأوبريت  عرو�ص  بع�ص  �أما  تر�ثية، 
طق�شية  مو�شيقى  فا�شتخدمت  و�لقيامة(  �الآالم 
لها  �ل�شريانية  �ملو�شيقى  فجذور  �شرقية،  كن�شية 
كل  طبيعة  ح�شب  تختلف  متعددة  ��شتخد�مات 
نوع  هناك  ق��ائ��اًل:  و��شتدرك  م�شرحي.  عر�ص 
خا�ص من �الأحلان �لتي ترجع جذورها �إىل تاريخ 
و�دي �لر�فدين ت�شتخدم مع وجود رق�شة و�أزياء 
جميع  ب��ني  تتمّيز  �لتي  �حل�شارة  بهذه  خا�شة 

�حل�شار�ت. 
ويف �شوء كل هذه �ملعطيات ال يز�ل حلم رو�د �لفن 
تتوّحد جهود م�شرحييها  �أن  �ل�شرياين  �مل�شرحي 
للم�شرح  �لروح  �إعادة  ت�شهم يف  و�حدة  فرقة  يف 
ي��ز�ل ج��زءً� مهمًا من  وما  كان  �ل��ذي  �ل�شرياين 

تاريخ بالد �لر�فدين وح�شارتها �لعريقة.



 ت�ضوير: �ضباح المارة

كانت ال�سواق واملولت يف الأيام التي ت�سبق الأعياد تعج 
باملت�سوقات و�سغارهن واملت�سوقني طبعا، لكن مع جائحة 
كورونا لبد من اللتزام بال�سروط ال�سحبة لجتناب 

الإ�سابة ومن بينها التباعد الجتماعي وارتداء الكمامات 
والكفوف.. وكل عام واجلميع بخري وعافية 

تباعد اجتماعي يف ال�ضواق
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خ����������ي����������ال

مقداد عبد الر�ضا

�ننا عادة نرتاد �ل�شينما ونعرف �ن هناك بد�ية وو�شط ونهاية،لكن 
�لبارع و�ملجدد يعرفها �ي�شا وما �حاله حينما يجعلنا نتخيل معه 
�ن لي�ص هناك مقدمة وو�شط ونهاية، �نه �ل�شحر بعينه �و �للعب 

�ملحتال �لذي يجعلنا �ن ن�شدق لي�شت هناك هذه �ل�شروط �لثالثة 
بل �ننا �شاهدنا فيلما �خاذ� �شنظل نتحدث عنه يف �للحظة وكل 

�لزمن،فمن له �لقدرة على هذ� �ل�شرد �لعايل ؟ 

بد�أت  �لبالد وحينما  يف فرة من فر�ت 
��شحاب  بع�ص  فيه  ت��ر�ج��ع  �ل�شينمات 
فكرة  �ىل  جل���اأو�  وللرغيب  �ل�شينمات 
ق��د ت��ع��ني ع��ل��ى �ج���ت���ذ�ب �جل��م��ه��ور �ىل 
�ن  �ىل  يرنح  ب��د�  �حل��ال  �ل�شينما،لكن 
هنا  �الن،ل��ك��ن��ن��ا  عليه  م��اه��و  �ىل  و���ش��ل 
جزء  ه��ي  �ل�شينما  �ن  ن��ذك��ر  �ن  ن��ح��اول 
�الجتماعية  �ل��ب��ل��د�ن  مكونات  م��ن  مهم 
جاء  ل��و  حتى  عنها  �ال�شتغناء  والمي��ك��ن 
وخا�شة  �لتلفزيونية  �لعامل  �شا�شات  كل 
�ل�شينما جزء مكمل  �لبالد حيث  يف هذه 
�ن  حاولنا  هنا   ، �الجتماعية  �حلياة  من 
و�حد  �ن  يف  فليمني  عن  �حلديث  جنرب 
ولدتهم  وق��د  �ل��ن��ا���ص  ��شتعبدمت  )ك��ي��ف 
كافية  �لعبارة  �ح��ر�ر�(؟،ه��ذه  �مهاتهم 
لالطاحةبذلك �ملكان �ملوح�ص �لذي خلقه 
لنا جو فيلم �ملخرج بير موالن )�الخو�ت 
�للو�تي خظعن  �البعة  �لفتيات  �ملجليات( 
و�ر�وحهن  باج�شادهن  و�لتنكيل  للعذ�ب 
حتت خيمة غ�شل �لذنوب، �عتمد �ملخرج 
هذ�  فيلمه  يف  ��شا�ص  ب�شكل  م��والن  بير 
على �لفيلم �لتلفزيوين �لوثائقي )�جلن�ص 
يف مكان بارد( للمخرج �شتيف همفرتني 
و�لذي بث من خالل قناتي )�ر،تي،�ي و بي 
بي �شي( �لفيلم ي�شجل حياة �ربعة فتيات 
�شيافة  يف  �شبابهن  ق�شني  �يرلنديات 
��شتند  وقد  اليطاق،  وعذ�ب  موح�ص  دير 
�ل�شخ�شيات  �ح��دى  على  �ي�شا  �لفيلم 
�ل�شاقطة(  )�مل��ر�ة  �لنقد�ص  �لكتاب  من 
�ملفزع يف هذ� �لفيلم هو تلك �ل�شرية �لتي 

تدفعنا �ىل حماولة �لتعرف على مايجري 
�لذي  �لغريب  �لهم�ص  ماهذ�  ومايحدت؟ 
ن�شمعه  بالكاد  ونحن  �جلميع  ب��ه  يتفوه 
منه،ماهي  مقت�شبة  كلمات  ب�شع  ونلتقط 
�الحد�ث؟  �ليه  توؤول  �شوف  �لتي  �لنتائج 
لقد جنح موالن يف �ختيار حتى �ملو�شيقى 

�لكمبوزر  كلف  حيث  للفيلم  �لت�شويرية 
ك��اري��ك �رم�����ش��رون��ك ب��ال��ت��األ��ي��ف �ل��ذي 
�خلوف  حلظات  ت�شجيل  يف  موفقا  ج��اء 
و�الد�رة  �لكامري  حركة  وبالتايل  و�لفزع 
يعد  �وكوبي،  بنايكل  �نيطت  �لتي  �لفنية 
�لتي  �الفالم  �هم  من  و�حد�  �لفيلم  هذ� 

�جن��زه��ا  �مل��خ��رج بير م���والن و�ك��رثه��ا 
�حد  د�خ��ل   1964 �لعام  يف  نحن  ق�شوة، 
تابع  ق���دمي(  )دي���ر  �لدينية  �ملوؤ�ش�شات 
للكني�شة �لكاثوليكية، هذ� �ملكان �ملوح�ص 
و�ملثري للريبة، لكنه يف �ملقابل يوحي بانه 
مكان للتكفري عن �خلطايا حيث �ن بع�ص 
�لعو�ئل تقوم بار�شال بناتهم �ليه من �جل 
�رتكبت  �لتي  �ل��ذن��وب  وغ�شل  �ال���ش��الح 
�حل��االت  من  ع��دد  تعر�ص  �ذ  قبلهن  من 
�لتي  مارغريت  حولهن،  در��شة  الج��ر�ء 
حفل  �ثناء  عمها  �بن  قبل  من  �غت�شبت 
رزقتا  �للتان  وكر�شتينا  روزيتا  ثم  زفاف، 
ثارت  �لتي  برناديت  زو�ج،  دون  بطفلني 
ع��ل��ى ق��و�ن��ني ب��ي��ت �الي���ت���ام �ل��ت��ي كانت 
�لتي  �لتع�شفية  �لقو�نني  ب�شبب  تعي�ص فيه 
�لعو�ئل  لكن هذه  �لبيت،  متار�ص يف هذ� 
ماهو  �ل��دي��ر  ه���ذ�  �ن  ت��ع��رف  م��اك��ان��ت 
�جل��ر�ئ��م  �ف�شع  فيه  مت��ار���ص  �ال���ش��ج��ن 
ق�شوة و�يالما لهوؤوالء �لن�شوة، فمن خالل 
�ن  لدينا  يتك�شف  �الح���د�ث  �شري  تتابع 
باذالل  تقوم  بريجيت  �لر�هبات  رئي�شة 
هوؤوالء �لن�شوة ومتار�ص معهن �نو�ع �شتى 
�جل�شدي،  و�الذالل  �ل�شاقة  �العمال  من 
بع�شهن يقوم بالتخطيط للخروج من هذ� 
�ملازق و�لهروب من �ل�شجن )�لدير( لكن 
بالف�شل ذلك �ن �خلطة  تبوء  حماوالتهن 
�ملحكمة �لتي و�شعتها رئي�شة �لدير وباقي 
�لر�هبات الميكن �لنفاذ منها،،، مامييز 
�لذي  �الخاذ  �لتمثيلي  �الد�ء  �لفيلم  هذ� 
على  تقف  �ملمثالت  جمموعة  ب��ه  قامت 

��شتطاعت  �لتي  �ل��دي��ر  م��دي��رة  ر��شهن 
فيني�شيا  مهرجان  �ىل  بالفيلم  تدفع  �ن 
�ملهرجان  يف  جائزة  �رفع  على  وليح�شل 
�د�ن  �ملقابل  ويف  �ل��ذه��ب��ي،  �ل���دب  وه��ي 
عر�شه  منع  ومت  �لفيلم  ه��ذ�  �لفاتيكان 
جدير  فيلم  �ل�شينما،  دور  من  �لكثري  يف 
موالن  بير  �ملخرج  عن  �م��ا  بامل�شاهدة، 
�شن  يف  �لفنية�لعملية  حياته  ب��د�أ  فلقد 
معهد  �ى  يدخل  عاما،مل   19 ج��د�  مبكر 
فني للدر��شة بل �عتمد على نف�شه مبتد�أ 
�وال يف �مل�شرح وقام كممثل بادو�ر ب�شيطة 

ثم بعدها �نتقل �ىل �ل�شينما و�جنز �لكثري 
ممثال  ��شتغل  �ل��ق�����ش��رية،  �الف���الم  م��ن 
منها،)رف  نذكر  �ف��الم  بع�ص  يف  �ي�شا 
و)�لقلب  لوت�ص  ك��ني  �مل��خ��رج  م��ع  ر�ف( 
�ل�شجاع( مع مل كب�شون و)ترين�شبوتنك( 
كممثل  م�شريته  توج  لكنه  بويل،  د�ين  مع 
بفيلم )��شمي جو( �ذ ح�شل على جائزة 
للعام  ك���ان  م��ه��رج��ان  �ف�����ش��ل مم��ث��ل يف 
�لتي �جنزها  �الف��الم  �ه��م  وم��ن   ،1998
كمخرج فهي عديدة �همها )�دم �ل�شغري 

وقبلة �حلياة(.

هال �سينما

الخ�����������������وات 
املجدليات
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من �عمال �الديب ناجح �ملعموري
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و�لديانات  �ل�شرق  �أ�شاطري  يف  باحثًا  ��شتد�ر 
كتابًا  ثالثني  من  �أك��رث  فيها  و�أ�شدر  �لقدمية 
و�شدرت  وب��غ��د�د،  وب��ريوت  ودم�شق  عمان  يف 
ل�جا�شم  مهمة  كتب  �الإب���د�ع���ي  منجزه  ع��ن 
حاجم،  �شكر  �لعلي،  �أح��م��د  حممد  عا�شي، 
ناجح  ز�ل  وم��ا  �لناجي  �أحمد  نهابة،  ح�شني 
وهو  ومعرفيًا،  بحثيًا  ن�شاطًا  يتدفق  �ملعموري 
�لعر�ق  وكتاب  �أدباء  �حتاد  رئا�شة  ي�شغل  �الآن 
كا�شفًا  نقّدمه  �حلو�ر  هذ�  يف  �لثانية،  للدورة 

عن حمطات مهمة يف حياته �الإبد�عية �لرّثة.
معارفك  ت�شّكل  رو�ف��د  عن  باإيجاز  حّدثنا   *

�الأوىل؟

- كانت �لكتب قريبة مني جدً�، الأّن �بن عمي 
ممتازة،  مكتبة  لديه  �لبكري  ناظم  �ملثقف 
�ل��رو�ي��ات  من  جديد  هو  مبا  �شهريًا  يغذيها 
و�أ�شرف  �ل��ت��اأري��خ،  وكتب  و�الأجنبية  �لعربية 
على برنامج قر�ءة خا�ص بي، و�بتد�أت و�أنا يف 
�ملنفلوطي  رو�يات  بقر�ءة  �البتد�ئي  �ل�شاد�ص 
وجرجي زيد�ن و�إح�شان عبد �لقدو�ص وما كان 
معروفًا بالتد�ول يف �خلم�شينيات. الحقًا و�أنا 
يف �ملتو�شطة كنت �أختار ما �أريد �الإطالع عليه، 
وت�شجيع  كثريً�  �لدر��شية  �ملرحلة  وحّفزتني 
لعقد �شد�قة  علو�ص  �شعدي  �ملعروف  �أ�شتاذي 
خليل  ب��ج��ب�ن  ل��ه  مثيل  ال  و�إع��ج��اب  عميقة 

جب�ن وبلغ حما�شي له وده�شتي به �إىل حفظ 
"دمعة و �بت�شامة" على ظهر �لغيب، و�نفتحت 
هو  �لعامرة مبا  �حللة  متو�شطة  مكتبة  �أمامي 
ت�شدر  �لتي  �الأدبية  �ملجالت  �شيما  ال  جديد، 

يف بريوت.
�لق�ش�شية  �ملجاميع  من  �لعديد  �أ�شدرت   *
و�لرو�يات، مِلَ غادرت عاملها ؟ ومِلَ هذ� �لتنوع 

يف نتاجك �لثقايف ؟
ف�شاًء  مينحني  مبجال  �لتفّرد  �أواًلحم��اول��ة   -
عن  و�البتعاد  و�ال�شتقالل  �حلرية  من  و��شعًا 
و�نتبه  ذل���ك،  يل  وحت��ّق��ق  �لر�شمي  �ل�شغط 
"�مل�شكوت  �خلا�ص  مل�شروعي  �لثقايف  �لو�شط 

ناجح املعموري عالمة فارقة 
يف م�سهدنا الثقايف، بداأ مهتمًا 
وباحثًا يف املاأثورات ال�سعبية 

ون�سر مو�سوعاته يف جملة 
الرتاث ال�سعبي، ثم كتب الق�سة 

والرواية فاأ�سدر جمموعته 
الأوىل "اأغنية يف قاع �سيق" 

عام 1969، و اأعقبها بـ 
الي�سرى"  اجلهة  يف  "ال�سم�س 

عام 1973 بال�سرتاك مع 
زمالئه حممد اأحمد العلي، 

فا�سل الربيعي، جهاد جميد، 
ون�سر روايات "النهر" و"�سرق 

ال�سدة �سرق الب�سرة" و"مدينة 
البحر"

حاوره : �ضكر حاجم ال�ضاحلي

رئي�س احتاد اأدباء العراق 

ناجح املعموري: 
عة عن "اأ�ضاطري  اأجنزت درا�ضة مو�ضَّ

العذرية يف الديانات" 

��شتطعت  الأيّن  جلجام�ص"،  ملحمة  يف  عنه 
�لك�شف عن م�شكوتات مل ت�شر لها �لدر��شات 
هذ�  �هتمامي  متّيز  ل��ذ�  و�لعربية،  �لعر�قية 
�أو�شع  ف�شاء�ت  على  �نفتح  �شريورته  وب�شبب 
و�لتور�ة  �ل�شرق  �أ�شاطري  مثل  و�أعقد،  و�أعمق 
�أث��ار  جديد  ثقايف  م�شروع  �إىل  حت��ّول��ت  �لتي 
�ه��ت��م��ام �الأو����ش���اط �ل��ع��رب��ي��ة، وك��ان��ت كتبي 
�شمن  مبيعًا  �لكتب  �أك��رث  عّمان  يف  �ل�شادرة 
��شمي  وتكّر�ص  عديدة،  الأ�شهر  �لكتب  قو�ئم 
و�ب��ت��د�أت  غ��ريه،  ع��ن  خمتلفًا  عر�قيًا  باحثًا 
مثل  للقر�ءة،  ك�شريور�ت  �مل�شاريع  تت�شّكل 
�الأ�شول �مل�شرية، وهي يف  �لتور�تي /  يو�شف 
�لبحث عن �لعتبات يف �لعقائد و�لطقو�ص مثل: 
�أيّن  و�أعتقد  يو�شف،  و�أ�شطورة  �لعهد  تابوت 
و�لتور�ة،  �الأ�شطورة  يف  مهمًا  �إجن��ازً�  حّققت 
�لنقد  منهج  كّر�ص  �لذي  �لوحيد  �ملثقف  و�أن��ا 
�ال�شطوري يف �الدب و�لفن ...�أما �شبب �لتنوع 
�ملثقف  �شريورة  �شببه  �لثقايف،  ��شتغايل  يف 
وعالقته باملعرفة و�لثقافة، لذ� جتدين خمتلفًا 
وجديدً�، لكن �هتمامي �جلوهري بامليثولوجيا 
و�النرثبولوجيًا . باخت�شار �لتنوع يف �ال�شتغال 

متاأٍت من تعدد ثقافتي وتنوع معاريف
��شتغال يف  �ملاجدي  �ل�شو�ح وخزعل  فر��ص   *
�أ�شاطري �ل�شرق و�لديانات �لقدمية،  حفريات 
جهدك  ت�شع  و�أي���ن  ��شتغالهما؟  ت��رى  كيف 

�ملعريف يف ذ�ت �ال�شتغال؟
�لعقل  "مغامرة  منذ  �ل�شو�ح  فر��ص  قادنا   -
�لبارز  �ل��دور  وك��ان  ع�شتار"  و"لغز  �الأوىل" 
بامل�شادر  �ملبا�شرة  �ال�شتعانة  هو  �ملفكر  لهذ� 
�لرجمة  ل��درج��ة  توظيفاته  وت�شل  �لغربية 
�لتاأريخ  عن  مو�شوعته  يف  هذ�  وتبّدى  و�لنقل 
�ل��ق��دمي و�أع��ت��ق��د �أّن���ه ق���ّدم ع��ون��ًا مم��ت��ازً� يف 
�الأوىل"  �لعقل  "مغامرة  �ملبكرة،  ترجماته 
�ن�شغااًل  �أق���ل  �أج����ده  ل��ك��ّن��ي  ع�شتار"  و"لغز 
بال�شنو�ت �لتي �شبقت وجوده يف �ل�شني، ولذ� 
و�أجن��ز ح��و�رً� طوياًل مع  له  �فر�ص حم��اورً� 

جتربته...
وناقد  و�شاعر  باحث  فهو  �ملاجدي  �أما خزعل 
من  مهمًا  ع��ددً�  و�أجن��ز  �ملحّقق،  باأفق  ويتمّتع 
�مل�شادر �ملعنية باأركولوجيا �لديانات وقّدم لها 

�أنظمة خا�شة هي من �بتكار�ته، لكّني توّقفت 
يعتمد  الأّنه  �أنكي،  عن  كتابه  منذ  متابعته  عن 
فر��ص  قباًل.-  قاله  ما  وتكر�ر  �ملو�ّشع  �لنقل 
ذلك،  عن  �بتعد  وخزعل  �الأ�شاطري  فح�ص 
�أما �أنا فلي منهج خا�ص بالقر�ءة �ملقارنة بني 
�لعتبات  �أق��ر�أ  و�ل��ت��ور�ة،  �لعر�قية  �الأ�شاطري 
�لتي ميكن �لدنو منها، ودخلت مبغامر�ت غري 

م�شبوقة بتاأويل �الأ�شاطري مثل 
وكتاب  �خل��ال��وب  و�شجرة  جلجام�ص  �أن��ان��ا، 
و�مل�شكوت  �ل�شومرية  �الإ���ش��ط��ورة  يف  �جلن�ص 
�مل�شرية  �الأ�شول  جلجام�ص،  ملحمة  يف  عنه 
لتابوت  �ال�شطورية  �الأ�شول  يو�شف،  ق�شة  يف 

�لعهد، هذه در��شات جديدة حقًا.....
* كيف جتد و�قع �ل�شحافة �لثقافية، ال �شيما 

ما ي�شدر عن �حتاد �الأدباء؟
وه���ي مم��ت��ازة  �مل���دى  ثقافية  ب��دق��ة  �أت��اب��ع   -
ثرية  فهي  �ل�شباح  ثقافية  �أم���ا  وم��ت��ن��وع��ة، 
�لنقدية  �الآر�ء  بع�ص  يكفي،  ال  وهذ�  بتنوعها 
�ل�شباح  مي��ّي��ز  م��ا  و�أه����م  ���ش��ب��ط��ًا،  حت��ت��اج 
م�شتمر  كاهتمام  و�لفل�شفة  باملعرفة  �الهتمام 
ومثال  ال�شتمر�ريته  لالنتباه  الفت  �أمر  وهذ� 
د. علي  �ل��ن�����ش��ري،  ي��ا���ش��ني  �ال���ش��ت��اذ  ذل���ك 
�ملرهج، �الأ�شتاذ ن�شري فليح، وعلى �ل�شحف 
�الأخرى �إيالء �هتمام وعناية باملعرفة وتعميق 

ح�شورها.
�أما �شحيفة �الحتاد �� وتريات جو�هرية ��� فهي 
�أما  و�أخباره،  �الحتاد  ن�شاطات  تغطي  �شهرية 
جملته "�الأديب �ملعا�شر" فهي ممتازة، ويبذل 
جهودً�  حتريرها  هيئة  مع  �لزبيدي  �أحمد  د. 

��شتثنائية و��شحة..
- ما �لذي ي�شغل �هتمامك �لبحثي �الآن، �أعني 

جديدك؟
- من�شغل بعدد من �مل�شاريع �لتي حتتاج جهدً� 

ب�شيطًا وهي:
1�� �أ�شاطري �لعذرية يف �لديانات 

2�� �ليومي يف ملحمة جلجام�ص
3�� جلجام�ص �شد جلجام�ص

4�� ماذ� ياأكل �لعر�قيون �لقدماء؟
5�� �جلن�ص يف مكة ...

�الأ�شدقاء حر�شي  �لتي يعرف  هذه م�شاريعي 

ع���ل���ى �إن���ه���ائ���ه���ا، 
وت����اأخ����ر �إجن�����از 
الن�شغايل  بع�شها 
ب��رئ��ا���ش��ة �حت���اد 

�أدباء �لعر�ق.
ك������ل������م������ة   *

�أخ�����������رية؟
�أّن  ب��اع��ت��ق��ادي   -
�لثقافية  �لظو�هر 
و�الأدب�����ي�����ة مت��ّث��ل 
م���وق���ف���ًا م��غ��اي��رً� 
�ل�شيا�شي  للنظام 
ولل�شلطة  �ملهيمن 
�ل��ق��م��ع��ي��ة �ل��ت��ي 
ك��ر���ش��ت �أمن����اط 
�ل��ت��ع��ب��ري �ل��ث��ق��ايف 
و�شّجعت  و�الأدب��ي 
�لتعبري  و���ش��ائ��ل 
و�ل�����ت�����م�����ج�����ي�����د 
وللفكر  للطاغية 
�ل���������ش����ي����ا�����ش����ي 
وقّدمت  �ل�شائد، 
�مل�����ال و�ل��ع��ط��اي��ا 
ل������الم�������������ش������اك 
ب�����ال�����������ش�����ان�����د 
عليه،  و�حل��ف��اظ 
و�إغ������الق م��ن��اف��ذ 

غري  �لقمع  على  و�لعمل  و�لتجديد  �ملغايرة 
ومن  �لثقافية  �ل�شلطة  �أّن  ونتذكر  �ملبا�شر، 
حا�شرت  وم��ه��رج��ان��ات��ه��ا  فعالياتها  خ���الل 
�جلمعيات �لثقافية و�الأكادميية، الأّنها تعاطت 
و�لق�شة  �لنرث  وق�شيدة  �آن��ذ�ك  �لبنيوية  مع 
�أن  بّد  ال  �شريور�ت  بو�شفها  ج��دً�  �لق�شرية 
تف�شي نحو تغري�ت جديدة، وهي تنطوي على 
مبا  �لقبول  و�شرور�ت  �حلد�ثة  باأفكار  قبول 
هذ�  الأّن  و�لعربي،  �لغربي  �لف�شاء  يف  ح�شل 
�ملوقف  بقبول  علنا  يتمظهر  و�ل�شماح  �لقبول 
�أّن �حلد�ثة �لتي عرفها  �ملغامر و�مل�شاد، كما 
حتميات  تعني  �لعربية،  �لبلد�ن  وبع�ص  �الآخر 

�لتغيري �ل�شيا�شي، وهذ� �أمر �شعب ومعقد.
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 مّت تكرميه من جهات عّدة ون�شر عددً� من 
�أعماله يف �ملجاّلت و�جلر�ئد �ملعنية باأدب 
�أدب  ميثله  وم��ا  �ل�شرد  ع��امل  عن  �لطفل، 

�الأطفال من حتٍد، كان هذ� �حلو�ر:
�لطفل  ع��امل  م��ع  �ل��ب��د�ي��ة  ك��ان��ت  كيف   *

و�أدبه؟ 
بوحي  ك��ان��ت  �لطفل  �أدب  م��ع  �ل��ب��د�ي��ة   -
و��شتفز�ز من حممد �بني عندما قال يل: 
و�أعجبتني  ة  ق�شّ يل  روي��ت  لو  كاتب  �أن��ت 
ة  ف�شوف �عرف بك، وبالفعل �رجتلت ق�شّ
كان  ��ه  �أنَّ حتى  �الأح���د�ث،  مت�شعبة  طويلة 
وقّبلني  و�حت�شنني  �أتوّقف  �أن  يريدين  ال 
وفرح كثري� بها وكانت �أهم جائزة �أح�شل 

عليها �بت�شامة حمّبة من حممد. 

�أو  بعد؟  فيما  �لق�شة  ه��ذه  ن�شرت  هل   *
تو�ّشعت يف فكرتها؟ 

تي  ق�شّ �لبحر"؛  "عرو�ص  �أ�شميتها  نعم   -
�لتي ق�ش�شتها على ولدي، �ّت�شعت فكرتها 
وباتت ق�شة مكتملة �الأركان، �أما �أول مكان 
ن�شرت فيه فكان �إلكرونيا وهو مدّونة )حي 
�أحمد  �لكاتب  يديرها  �لتي  يقظان(  بن 
�ل�شغري  �ل��ه��الل  جملة  وك��ان��ت  طو�شون، 
فيها  ن�شرت  �لتي  �لورقية،  �ملجالت  �أوىل 
ق�شتي عرو�ص �لبحر، ثم ن�شرت يل جملة 
فار�ص ق�شتي "يوم يف بيت جدي" وبعدها 

من  �لعديد  لن�شر  حمطة  نور  جملة  كانت 
وقلم  �شغرية  )مو�هب  منها  �لن�شو�ص، 
م��اه��ر وي��وم��ًا م��ا ���ش��وف ت��ك��ب �أل��ع��اب��ي(، 
مكان  م��ن  �أك��رث  يف  م�شر  خ��ارج  ون�شرت 
و�ل��وع��ي  �لكويتية  �ل�شغري  �ل��ع��رب��ي  مثل 
وو�شيم  �ملغربية  وو�ز  �لكويتية  �الإ�شالمي 
�ملغربية وغريها من �ملجالت �ملعنية باأدب 

"ب�شتان  كتبي  �أول  �أ�شدرت  حتى  �لطفل، 
�لعامة  �مل�شرية  �لهيئة  �شعفان" عن  �لعم 
للكتاب وتاله كتابي �لثاين )�شبل �ل�شعادة( 

عن �ملركز �لقومي لثقافة �لطفل.

بالكتابة  خمت�شًا  �أدي���ب���ًا  �شتظل  ه��ل   *
للطفل؟ 

ج���ّدً�  �شعبة  �ل��ط��ف��ل  �أدب  يف  �ل��ك��ت��اب��ة   -
�أ�شعر معها ب�شعور متفّرد.  ومرهقة، لكّني 
�لطفل بطبعه ملول؛ ما مل ي�شتطع �لكاتب 
�ال�شتحو�ذ على عقله قبل قلبه عن طريق 
حم��ت��وى ���ش��ّي��ق، ي��ح��رم ذك�����اءه وخ��ي��ال��ه 
�لتقني  �ل��ت��ط��ور  ف��ي��ه  وي���و�ك���ب  �خل�����ش��ب 
للطفل  �أكتب  عندما  �أ�شعر  و�لتكنولوجي، 
مبنتهى �ل�شعادة، وكّل ما �أمتّناه �أن يحظى 
�شالم  م��ن  ي�شتحقه  مب��ا  �ل��ع��رب��ي  �لطفل 

و��شتقر�ر. 

* كيف ميكن لالأدب - كما ير�ءى لك - 
�أن يخرج عربيًا و�عيًا قادرً� على مو�جهة 

�ل�شعاب �حلياتية؟
- ال ب���ّد م��ن �ح����ر�م �ل��ع��ق��ول و�مل��ب��ادئ 
ودون  بحزم  و�لعقبات  �ل�شعاب  ومو�جهة 
ب�شفافية  �حل���و�ر  �شوى  �شبيل  ال  خ��وف؛ 
�لقر�ر،  �شنع  يف  �لناعمة  �لقوى  و�إ�شر�ك 
مدى  ��شتيعاب  �الأم���ر  �أويل  على  و�أي�����ش��ًا 

�لّتطورُّر �للحظي.

* وما �لقوى �لناعمة من وجهة نظرك؟ 
- �ملثقفون و�لعلماء قبل �ل�شا�شة، لن يحدث 
�أي تطّور بدون علم وثقافة يدعمهما �لعمل 
جمتمعنا  �أردن���ا  ح��ال  يف  ذل��ك  �جلمعي، 
هناك  �أّن  �لكبى  �لكارثة  لكن  متطورً�، 
عقواًل قا�شرة ما ز�لت تتحّكم يف �مل�شتقبل 
با�شتيعاب  تتعّلق  ق��ر�ر�ت  عندها  وتنتهي 
�شبيل  على  و�حل��ي��اة،  �لفكر  يف  �ل��ت��ح��ول 
لها  بالن�صء ال ميكن  موؤ�ّش�شة معنية  �ملثال 
�ذ� كانت تديرها عقول  ث فكرها  �أن حُتدِّ

حجرية ال توؤمن بامل�شتقبل وقيمه.

ل�  ت��ع��ود  ل��ن  �أّن���ك  * لكن ه��ل معنى ذل��ك 
�الأعمال  من  ونظائرها  مريي(  )طبنجة 
على  ق��ل��م��ك  ���ش��ت��رك  �أم  �ل��ق�����ش�����ش��ي��ة 

�أريحيته؟ 
وحظيت  "�لر�ئحة"  كتبت  تعلمني  كما   -
وتلتها  و�ل��ق��ّر�ء  �لنّقاد  من  ح�شن  بقبول 
"طبنجة مريي" ونوق�شت كثري� يف برنامج 
متعرجة"  "خطوط  ثم  تلفزيونية،  ثقافية 
�لذي  �جلز�ئر،  يف  بالن�شر  �لفائز  كتابي 
به  �الح��ت��ف��اء  ومّت  �مل��اه��ر  د�ر  ع��ن  ���ش��در 

وتكرميي و�أقيم حفل توقيع له. 
�أدب �لطفل، فما ز�ل لدّي �لكثري من  �أما 
�الأعمال �لتي مل تن�شر بعد وعندما جتيء 
�أو  للكبار  ���ش��و�ء  قالبها،  حت���ّدد  �ل��ف��ك��رة 

لالأطفال. 

�لعربية  �ل���دول  م��ن  الأيٍّ  ���ش��اف��رت  ه��ل   *
مدعّوً�؟ 

د�ُود  ف��ك��ري  �ل��رو�ئ��ي  ذك���رين  �أن  بعد   -
�لق�شرية  ة  �لق�شّ ع��ن   2015 بحثه  يف 
يكتب  �شليل  �ل�شيد  كان  وق��ال:  دمياط  يف 
�الأق�شو�شة بب�عة وال نعرف مل توّقف ومل 
الأيّن  ذلك  قال  �الإبد�عي.  م�شروعه  يكمل 
�أربعة ع�شر  ة مبكرً� ويف عمر  كتبت �لق�شّ
عاما، لكّني �شافرت يف �أو�خر �لت�شعينيات 

عدت  ثم  �لعي�ص  لقمة  عن  و�لبحث  للعمل 
يف 2016.

موؤّجل  نتاج  وكّلها  �أعمايل  وطبعت  عدت 
كتاباتي  �أّم��ا  وخم��زون من ع�شرين عاما، 
�جل��دي��دة ف��م��ا ز�ل���ت مل ت���َر �ل��ن��ور بعد. 

�لديبة"،  و"  �ليد"  "مّد  رو�ي��ت��ان؛  وه��ي 
وجمموعتان ق�ش�شيتان وعدد من كتابات 
و�لكثري  رو�ي��ات  ثالث  منها  �لطفل،  �أدب 
م�شر  يف  جم��از  �أغلبها  �لق�ش�ص،  م��ن 
�أي  �أح�شر  �أو  �أ�شافر  مل  لكّني  وخارجها، 
�ملوؤ�ّش�شات  �أج��د  �أيّن  كما  ر�شمي،  موؤمتر 
�لثقافية تكّبل �الإبد�ع وتعطله، مثل ق�شور 
و�الأم��زج��ة  ب��االأه��و�ء  ت���د�ر  �ل��ت��ي  �لثقافة 
قريب  �أن���ا  ول��ذل��ك  قميئة.  �شللية  ووف���ق 
م�شاحة  على  الأح��اف��ظ  �لطفل،  �أدب  من 
ال  ولكي  و�ل���ب�ءة؛  �لنقاء  ميلوؤها  بي�شاء 
به من �شر�عات  تلّوثنا  �أطفالنا مبا  نلّوث 

و�شغائن.

 الأديب امل�ضري
 ال�ضيد �ضليل:

الطفل العربي ل يحظى مبا 
ي�ضتحقه من �ضالم وا�ضتقرار

ال�سيد �سليل قا�س وكاتب اأدب 
طفل، ع�سو احتاد ُكتَّاب م�سر، 

�سدرت له يف جمال الرواية 
والق�سة مطبوعات عديدة، 

منها )ما حدث يف ب�ستان العم 
�سعفان( عن الهيئة امل�سرية 

للكتاب و)�سيل ال�سعادة( عن 
املجل�س الأعلى للثقافة املركز 

القومي لثقافة الطفل وله 
حتت الطبع جمموعة من 

الروايات لليافعني.

حاورته: د. حنان ال�ضرنوبي

التطور يف املجتمع مرهون 
باأخذ "القوى الناعمة" 

زمام املبادرة قبل 
ال�ّسا�سة.

اأدب الأطفال �سعب 
ومرهق واملوؤ�ّس�سات 

الثقافية تكّبل الإبداع 
وتعطله



هايدة حد�دنوف عا�شييو�شف �لتميمي

حنني فار�ص
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كابو�س معروف
مهما كان عمرك، ومهما كانت مكانتك، لكنك ما 
�لبكالوريا  باأنك متتحن  ف�شتحلم  �إن متر مباأزق 
وقلمك ال يكتب �أو �أن �أور�قك نفدت، �أو �أن �لوقت 
�أنك  �أو  �الإجابة،  من  تنتهي  �أن  قبل  ينتهي  يكاد 
وباأبي  بي  م��ّرت  كو�بي�ص  كلها  �لقدمني،  ح��ايف 

و�أختي و�شديقتي وخالتي وزمالئي. 
�ل�شخ�ص،  يتملك  �ل��ذي  �لنف�شي  �ل�شغط  ه��ذ� 
نتيجته  تكون  ع��م��ره،  م��ن  فا�شل  ح��د  عند  وه��و 
�لبع�ص  به،  مررنا  كلنا  م�شتقبله،  م�شري  تقرير 
كما  حياته،  ينهي  فجعلته  نف�شيًا  �لنتيجة  ته  هزَّ
وهناك،  هنا  �نتحار  ح��االت  عن  و�شمعنا  قر�أنا 
ب�شبب �لتعرث يف �المتحانات، و�لبع�ص �الآخر كان 
باأف�شل  �شيجتازها  �أنه  ويعرف  نف�شيًا  حم�شنًا 

�لدرجات، و�لبع�ص ر�شي باأية درجة وباأي قبول 
�أو تخطيط،  قادم من �لقبول �ملركزي دون حلم 
�أما �لبع�ص �الآخر فقد ظل حاملًا.. وماز�ل يحلم.

  واجبات... �سعادات
يوم والدة  و�أخ��رى منذ  نف�شي بني فرة  �أر�ج��ع   
�بني.. ترى ما �لذي كرهته يف تربية �أهلي يل وال 
�أريد �أن �أعيده؟ ماهي �لن�شخة �لتي كنت �أمتنى 

�أن �أكونها �أو يريدها �أهلي؟
جدر�ن  د�خ��ل  يومًا  الأربعني  جل�شت  �أنني  �أذك��ر 
�ملنزل  و�جبات  �أوؤدي  وكنت  خروج،  دون  �ملنزل 
من تنظيف وترتيب وم�شاعدة و�لدتي �ملوظفة.. 
�الأ�شدقاء  ومالقاة  �خل��روج  من  حرمت  لكنني 
عليهم  كان  هل  �شيف..  ككل  للم�شبح  و�لذهاب 

�أن يفعلو� ذلك؟

�أن ن�شريً�، �بن جارنا، قام و�لده بحالقة  �أذكر 
منظره،  من  خجاًل  ليجعله  �شفر(  )منرة  ر�أ�شه 
وبذلك ي�شمن عدم خروجه من �ملنزل ومر�جعة 

درو�شه.
خ�شو�شيني  مبدر�شني  ��شتعانت  ليلى  �شديقتي 
وكان  مي�شورة،  عائلة  من  كونها  �شخمة  مببالغ 
يومها ينق�شي بني �لذهاب من منزل الآخر ملتابعة 

ح�ش�شها �خل�شو�شية.
�ل��در����ش��ي وجن��ح��ن��ا باختالف  �ن��ت��ه��ى ع��ام��ن��ا   
قيادة  �أب��ي  يعلمني  �أن  كانت  هديتي  �مل��ع��دالت، 
ن�شري  �أما  �شيارة،  كانت  ليلى  وهدية  �ل�شيارة، 

فقد �أعاد عامه �لدر��شي باأربع مو�د.
�شنته  ب���اأن  فوجئت  �ملهجر  يف  �ب��ن��ي  ك��ب  ح��ني   
و�ل�شفر�ت  ب��احل��ف��الت  حافلة  ك��ان��ت  �الأخ����رية 
ومدر�شته  �لبلدية  تقيمها  �لتي  و�مل��ه��رج��ان��ات 
و�الأهايل، فجميعهم كان يحاول �أن يخفف �شغط 

�الختيار و�شعوبة �المتحان لي�شعد �أبناءه.
ت��رب��ي��ت ع��ل��ى �حل��ق��وق  �أين  حل��ظ��ت��ه��ا ع��رف��ت 

و�لو�جبات.. ال على �ل�شعاد�ت.
 واجبات الأبوين

�إن��ن��ا نعتب  ل��الأب��ن��اء؟   ه��ل �شنعيد ذل��ك ون��ورث��ه 
و�ملالب�ص  �جلميلة  و�لكتب  �خلا�شة  �مل��در���ش��ة 
هي  تلك  �أن  نن�شى  بينما  �ل�شعاد�ت،  هي  �مللونة 
�أنت من  �الأه��ايل، فطفلك  وكل  �الأبوين  و�جبات 
حتى  �لقر�ر  عنه  تتخذ  من  و�أن��ت  للحياة،  جلبه 
و�لعمل  �لطاعة  عّلمناهم  ع�شرة،  �لثامنة  بلوغه 
كيف  عّلمناهم  ه��ل  لكن  �ملقد�شات،  وتقدي�ص 
للفرح  ويعبونها  وخيباتهم  �أحز�نهم  يطوون 

و�ل�شعادة؟ هل �أ�شعدناهم حقًا؟
هذ� �ل�شوؤ�ل �شاألته ملجموعة من �الأ�شدقاء فكانت 

تلك هي �الإجابات:
 ماهي ال�سعادة حقًا؟

�أم  خم�شينية،  معمارية،  مهند�شة  ب�شار،  ر�م��ا   
الأربعة �أبناء �أ�شغرهم ي�شتعد للبكالوريا، جتيبني 
بقولها  "دعينا نعرف ما هي �ل�شعادة" وت�شيف 
نظافة  تعتب  كانت  �لتي  و�لدتي  على  "عتبي 
�أو  �ملنزل و�جبًا مقد�شًا، وليومي هذ� حني �أتعب 
�أقوم  �ملنزل،  �أو يف  �لعمل  نف�شي يف  ب�شغط  �أمر 
بال�شعادة  الأ�شعر   بجهد  وتنظيفه  �لبيت  بتعديل 
الأن منزيل يلمع وال توجد لدي مالب�ص �أو  �شتائر 

�أو �شر��شف مت�شخة، لكن حقًا هل هو هذ� معنى 
�لكارتون  "�أتذكر  حديثها  وتكمل  �ل�شعادة؟" 
�ل�شعادة،   عن  يبحث  �لذي  �حلمار  عن  �لرو�شي 
و�كت�شفها يف حمبة �الآخرين له من خالل حمبته 
لهم، لكن كيف تقنعني �ملر�هق �لذي ميتحن من 
�أجل �حل�شول على معدل يجعله فخورً� بنف�شه؟ 
�أن  �ل�شعادة ب�شحته و�شالمة عائلته، خا�شة  �إن 
�ملاديات  �الأكرث حاجة لالأ�شياء وتعتب  �ل�شريحة 
�أح��اول  �شخ�شيًا   �ملر�هقون،  هم  �ل�شعادة  هي 
لالمتحانات  ي�شتعد  �ل��ذي  �بني  ع��ن  ���ه  �أرفِّ �أن 
�لبيت  غ��رف  �إح���دى  ل��ه  رت��ب��ت  ب��ف��ن،  �لنهائية 
ب�شبغ جدر�نها باللون �الأخ�شر، ومالأت زو�ياها 
وتبيدً�  كبرية  �شا�شة  فيها  وو�شعت  باملزروعات 
بديلة  و�أ�شبحت  �أ�شدقاءه،  فيها  ي�شتقبل  جيدً�، 
�أنه ال توجد نو�ٍد  للمقهى ب�شبب كورونا، �مل�شكلة 
تهتم بهذه �ل�شريحة وتطور مهار�تهم، ف�شال عن 
ذلك  ميتلك  ال  من  ماديًا،  متمكنة  �أن��ا  كورونا.. 

كيف �شيوفر جوً� مريحًا البنه؟"
 لبد من

بيت،  ربة  خم�شينية،  �لب�شرة،  من  زه��ر�ء  �أم   
�لتح�شري،  �المتحان  قبل  �ل�شروري  تقول:"من 
ولكن البد من فرة ترفيه تتخلله بني وقت و�آخر. 
�لتوتر  ي��زي��د  فاحلب�ص  �الم��ت��ح��ان  وق��ت  يف  �أم���ا 
تاأدية  �أثناء  لذلك  �لتح�شري،  تفيد  ال  و�ل�شاعات 
بيهم  )�للي  عنهم  �ل�شغط  رفع  يجب  �المتحان 
وال  �لكهرباء،  توفري  و�الأه���م  �ملهم  مكفيهم(، 
وقت  لهم  مروحة  �إىل  �حت��ول  �أن  من  لدي  مانع 

�لتح�شري".
لبنات  �أب  �شحفي،  �أربعيني،  �لتميمي،  يو�شف 
ب�شعادتهن  �الهتمام  �أن  "�أرى  يقول  �لثانوية،  يف 
�شروري، و�لرفيه عنهن قبيل �المتحانات ب�شكل 
�خلروج  من  �الإكثار  لكن  �إيجابي،  قطعًا  معقول 

�مل����������ن����������زيل 
ع��ل��ى ح�����ش��اب 
�ل���ت���ح�������ش���ري 
ل��الم��ت��ح��ان��ات 
�أم��������������ر غ���ري 
فكل  حم��م��ود، 
ز�د  �إن  ���ش��يء 
ه  ع���������ن ح���������دِّ

�نقلب �شده".
الظروف

متكني  كخبرية  تعمل  ثالثينية،  عا�شي،  ن��وف   
تقول"و�هلل  �مل�شلح،  �ل�شر�ع  مناطق  يف  للمر�أة 
)�شت �شوز�ن(، و�لدتي، كانت  تهددين، حني ال 
باأنها �شرغمني على  تكون درجاتي كما ترغب، 
ترك �ملدر�شة."  وت�شيف "�أن �شبب رهبة �ل�شاد�ص 
و�لبكالوريا بر�أيي �ملتو��شع لي�شت �شعوبته، �إمنا  
ب�شبب نظام �لقبول �ملركزي �لذي �أ�شبح نظامًا 
بناًء  �ل�شخ�ص  م�شتقبل  يحدد  الأنه  غري ع�شري 
على �ملعدل �لذي قد يتاأثر بالظروف �ملختلفة". 
"يف  وت��ق��ول  �ل��ظ��روف  على  م��ث��ااًل  ن��وف  وتعطي 
حالتي، مثاًل، كنت �أوؤدي �متحانات �ل�شاد�ص عام 
وكانت  �لطائفية،  �حلرب  خ�شم  يف  �أي   ،2007
�لريموك،  �شو�رع -  �الأربعة  مدر�شتي يف منطقة 
كبري  �شلبي  تاأثري  �لظروف وخماويف  لتلك  وكان 

على �أد�ئي وبالتايل على معديل".
 العائلة العون

 هايدة حد�د، ثالثينية، نا�شطة مدنية، �أم لطفلة 
لالمتحانات  �لتح�شري   "�أثناء  تقول  �شغرية 
�لنادي  �إىل  ت�شطحبني   �أم��ي  كانت  �لنهائية، 
ز�وي���ة  لتهيئة  غ��رف��ت��ي  ت��رت��ي��ب  يف  وت�����ش��اع��دين 
للدر��شة، و�أثناء �ملر�جعة كانت ت�شمح يل بفر�ت 
ترفيهية، كالذهاب �إىل مطعم." وت�شيف "�أمتنى 

طالب يف ال�ساد�س اإعدادي 
بفانلته الداخلية البي�ساء 
يفرت�س الأر�س وي�سع دفرت 
اإجاباته على مقعد مك�سور 

وهو يوؤدي امتحاناته النهائية 
يف ال�سنوات املن�سرمة، من منا 

ل يتذكره؟
قاعة بال كهرباء ول مراوح 

ول تربيد ومبقاعد بالكاد 
ت�سلح للجلو�س، طلبة بال 
كتب جديدة ومناهج غري 

مطورة، مدار�س بال مياه 
وبدوام مزدوج ، طرق غري 

معبَّدة ونطلب منهم معدلت 
عالية. هل فكرنا حقًا ماذا 

اأعطيناهم؟ كيف رّفهنا عنهم؟ 
كيف ن�سعدهم وهم بعد اأقل 

من خم�س �سنوات �ستتعبهم 
الظروف بحثًا عن فر�سة 

عمل.

والأبناء مقبلون على امتحان البكالوريا امل�ضريي

العائلة قد تكون عونًا على 
جناح باهر اأو �ضببًا للف�ضل

ريا عا�ضي
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يو�ضف املحمداوي

مي�ضا
ال�ضياحة يف ال�ضماوة

�لكثري من دول �لعامل تعّد �ل�شياحة �مل�شدر �ملايل 
�الأّول لها كاإ�شبانيا مثال �لتي يدخلها )70( مليون 
�شائح �شنويا، لكّننا �أهملنا هذ� �جلانب كليًا مولني 
وبرهاين  فقط،  �لدينية  �ل�شياحة  �إىل  �هتمامنا 
�ل��ورك��اء  ق�شاء  قائممقام  يل  ق��ال��ه  م��ا  ذل��ك  يف 
�الأ�شبق �أثناء رحلتي �إىل حمافظة �ملثنى باأن وزير 
�لثقافة �حلالية  وز�رة  تدمج مع  �أن  قبل  �ل�شياحة 
كان ياأتي للمحافظة ويذهب �إىل �ل�شحر�ء لغر�ص 
�أن  دون  و�لقطا،  �حُل��َب��اَرى  �شيد  هو�ية  ممار�شة 
يكّلف نف�شه وهو �ملعني بال�شياحة كوزير لها زيارة 
مدينة �لوركاء �الأثرية وزقورتها، ليطلع على حجم 
درجة  �إىل  كلكام�ص  مدينة  تعي�شه  �لتي  �الإهمال 
و�حد  رج��ل  يحر�شها  �لتي  �الآث��ار  من  �لكثري  ب��اأن 
مبنية من  د�خل غرفة  بها  يحتفظ  ��شمه )مهر( 
بدور  يقوم  �أي�شًا  �لطني وف�شاًل عن حر��شتها هو 
�ملر�شد �ل�شياحي ملن يزور �ملدينة، وهذه �ملحافظة 
من  �لكثري  فيها  �حلقيقي،  �لفقر  من  تعاين  �لتي 
مدينة  مقدمتها  يف  وت��اأت��ي  �ل�شياحية  �مل��ر�ف��ق 
كتبت  ملحمة  �أعظم  �شهدت  �لتي  �الأثرية  �لوركاء 
تلك  �لتاأريخ وهي ملحمة كلكام�ص، ف�شال عن  يف 
�ملدينة �لتاأريخية توجد فيها بحرية �شاوة �لعجيبة 
�لتي �تخذت �شكل �لبطة يف وجودها على �الأر�ص، 
وما ميّيز تلك �لبحرية �أّن لون �ملياه فيها يتمّوج ما 
�أن متّد  بني �الأزرق و�الأخ�شر �لفاحت وحني حتاول 
�للون  �إىل  تتحّول  �شود�ء  كانت  لو  فيها حتى  يدك 
من  قطنيًا  ازً�  قفَّ عليها  ِ�رتديت  وكاأّنك  �الأبي�ص 
�أ�شماك  �لبحرية  تلك  يف  وتعي�ص  بيا�شها،  �شّدة 
ً� ���ش��ود�ء وع��م��ي��اء وح���ني تخرجها  ���ش��غ��رية ج����دَّ

حلر�رة  تعّر�شها  مبجرد  تذوب  ما  �شرعان  بيدك 
�أو ر�فد مائي لتلك  �ل�شم�ص، ولعدم وجود �أي نهر 
�لبحرية، يقول �لعلماء �إن هناك �آبارً� �رتو�زية يف 
د�خلها هي من تغذيها باملياه، و�ملده�ص فيها �أي�شًا 
هي حني حاول بع�ص �لفالحني �شّق نهري بالقرب 
ذلك  يتحّول  ما  �شرعان  حما�شيلهم  ل�شقي  منها 
�الأم��الح  ن�شبة  نتيجة  كل�شية  متاثيل  �إىل  �مل�شب 
تلك  ي�شاهد  عر�قي  �أي  يحزن  وما  فيها،  �لعالية 
كون  هي  لها  بال�شياحة  �ملعنيني  وجتاهل  �لبحرية 
ما  وجميع  و�لكازينو  للفندق  �لبناء  �أ�شا�شيات 
يحتاج  وال  فيها  موجودة  �ل�شياحية  باالأمور  يتعّلق 
ب��اأن��و�ع  تعّج  �لبحرية  وه��ذه  �لبناء،  �إك��م��ال  لغري 
ما  وهذ�  و�ل�شني  رو�شيا  من  �لقادمة  �لطيور  من 
تلك  يف  �ملذهلة  �الأ���ش��ر�ر  ت��و�زي  جمالية  يعطيها 
�لذين  �ليابانيون  فيها  قال  �لتي  �لر�ئعة  �لفاتنة 
�أثناء غزو �لتحالف  �شيطرو� على حمافظة �ملثنى 
للعر�ق: "لو كانت يف �ليابان جلعلناها قبلة عاملية 
�ص لها مبالغ  لل�شياحة"، فلماذ� نهملها وال نخ�شّ
�لتي  �الأم��و�ل  �أم��ام  �شيئا  ت�شاوي  ال  ب�شيطة  مالية 
نعمل  �إّننا  �أم  �لدولة،  خزينة  من  �لف�شاد  غّيبها 
تخ�شر  :"ال  �شاحبها  �أجهل  �لتي  �ملقولة  خ��الف 

�شيئًا تعلم باأّنك ال جتد مثله".

ما يحزن اأي عراقي ي�ضاهد بحرية �ضاوة 
وجتاهل املعنيني بال�ضياحة لها هي كون 

اأ�ضا�ضيات البناء للفندق والكازينو وجميع 
ما يتعّلق بالأمور ال�ضياحية موجودة فيها 

ول يحتاج لغري اإكمال البناء.

م�������ق�������االت

الب���ن���ت���ي ح��ني 
ت���ك���ب �إل����غ����اء 
و�إن  �لبكالوريا 
فاأنا  ��شتمرت 
ال  �أن  ق�����ررت 
�ملخاوف  �أزرع 
ع����ن����ده����ا ب��ل 
�أن  ���ش��اأق��ن��ع��ه��ا 
�متحانات �لبكالوريا ال تختلف عن �المتحانات 

�الأخرى".
�أم لولدين   حنني فار�ص، يف بد�ية �لثالثينات، 
وقبل  ع���ادة  �أه��ل��ي  "كان  ت��ق��ول  �ل��ب�����ش��رة  م��ن 
�لدخول يف فرة �ملر�جعة ي�شطحبوننا يف �شفرة 
ق�شرية حتى ن�شتعد للدر��شة و�المتحانات بروح 
مثلهم  �بنّي  مع  �أتعامل  و�شوف  عالية،  معنوية 
�متحانات  قبل  �شغرية  �شفرة  يف  معًا  ونخرج 
"حني  وت�شيف  �ل�شنة"،  ونهاية  �ل�شنة  ن�شف 
 45 �ملر�جعة  ف��رة  كانت  �ل�شاد�ص،   يف  كنت 
يومًا، وكنا ننظم جدواًل يوميًا الأوقات �لدر��شة 
�لنوم،  �شاعات  وعدد  �لق�شرية  و�ال�شر�حات 
وجدواًل �آخر يحدد �ملدة �لتي حتتاجها كل مادة 
"�أن  حديثها  وتكمل  مر�جعتها."  من  لالنتهاء 
لي�شت  و�المتحانات  للمر�جعة  �شهرين  ف��رة 
على  �شيوؤثر  �ل��ذي  �حلرمان  من  طويلة  بفرة 
جمال  لهم  ُف�شح  �إذ�  وال�شيما  �الأب��ن��اء  نف�شية 

للرفيه  عن �أنف�شهم قبلها".
و�أم  دك��ت��ور�ه  طالبة  ثالثينية،  �ل�شمري،  روز 
لطفلة تقول "كان و�لد�نا  قبل �ملر�جعة يهتمان 
مبا نحتاجه في�شطحباننا �إىل مطعم مثاًل، ويف 
)نفر(  بال�شيارة  ياأخذ�ننا  كانا  �المتحان  يوم 
م�شري  يحدد  �لبكلوريا  مطعم..  يف  نتع�شى  �أو 
ب�شعادتهم  �الهتمام  من  الب��د  لذلك  �الأب��ن��اء، 

�لقبول  �شروط  �أن  وال�شيما  �لنف�شية  ور�حتهم 
�ملركزي لي�شت عادلة." 

احرتام الوقت
�الأورك�شر�  يف  عازفة  ع�شرينية،  ن�شاأت،  ر�نيا   
ف��رة  ق��ب��ل  ون��اق�����ش��ت  لطفلتني  و�أم  �ل��ع��ر�ق��ي��ة 
"�أهلي  تقول  �لعلوم،  يف  للماج�شتري  �أطروحتها 
�لفرقة  ع��رو���ص  يف  �مل�شاركة  م��ن  مينعوين  مل 
لكنهم  وخ��ارج��ه،  �ل��ع��ر�ق  د�خ��ل  �ل�شيمفونية 
عودوين على تنظيم �لوقت، كان و�لدّي يوؤكد�ن 
�أن �لذي يحرم �لوقت �شيحرم �لدر��شة �أي�شًا 
وهكذ�  وقته،  للرفيه  كما  وقتها  للدر��شة  و�أن 
�بنتّي  �شاأربي  ما  وه��ذ�  ناجحة  �أز�ل  وما  كنت 

عليه." 
ترفيه

البنتني  �أم  ر�شامة،  �أربعينية،  �ملحمدي،  �شهى   
حتى  ترفيه  بفر�ت  البنتي  �أ�شمح  "كنت  تقول 
عندها  كنت  مل��اذ�  �أع��رف  وال  �ملر�جعة،  �أثناء 
�هتممت  مهما  �أنني  يبدو  ولكن  عليها،  )�أنكد( 
بدورها،  تهتم،  �أن  �أعلمها  �أن  ن�شيت  ب�شعادتها 

ب�شعادتي".
 العائلة ال�سبب

موظف،  ع�شريني،  �شاب  �ل�شيخ،  علي  حيدر   
�إىل  تلتفت  عائلة  كل  يقول" لي�شت  لطفلة،  �أب 
�ثناء  �البنة  �أو  لالبن  �لنف�شية  �حلالة  حت�شني 
�ال�شتعد�د لالمتحانات، �لنهائية خا�شة، وغالبًا 
�إىل  �لطالب  �شببًا يف دفع  تكون هي )�لعو�ئل( 
عدم  حال  يف  يهددونه  �إذ  �شيئة،  نف�شية  حالة 
ما  �شيعاقبونه  باأنهم  عال  معدل  على  ح�شوله 
يدفعه �إىل قلق كبري يوؤثر على مر�جعته ومن ثم 

على �أد�ئه لالمتحانات".
يقول  ع�شريني  م��وظ��ف،  ح�����ش��ام،  م�شطفى 
"�أتذكر قول �أهلي يل �إن �ل�شعادة رفاهية ز�ئدة 

ب�شكل  نعي�ص  �أن  ون�شتطيع  �الإن�����ش��ان  حياة  يف 
لكن  �شدقتهم،  �أنني  و�مل�شكلة  بدونها،  طبيعي 

�حلياة علمتني �أن �ل�شعادة �شرورية."
در�س

�أ�شتاذة  خم�شينية،  �ل��ن��د�وي،  نهلة  �لدكتورة   
ي�شتعدون  �أب��ن��اء  عندي  "لي�ص  تقول  جامعية 
قا�شية،  كانت  فيها  جتربتي  لكن  للبكالوريا، 
�شر�شة  كانت  �حلريري  �إعد�دية  يف  فالتناف�ص 
وكنا ناأخذ درو�شًا �إ�شافية قبل وبعد �لدو�م، �أي 
�أننا كنا ندر�ص من �ل�شابعة �شباحًا �إىل �لثالثة 
كاد  �أي�شًا،  للدر��شة  �لبيت  �إىل  ونرجع  ع�شرً�، 
�لقلق �أن يقتلنا، علمًا �أن نتائجنا كطالبات كانت 
كانت  فبيننا  �الأخ��رى،  �ملد�ر�ص  عن  تختلف  ال 
�أع��ادت  من  ومنا  و�لو�شط  �لعر�ق  على  �الأوىل 
يف  �شديقة  لعائلة  زي��ارة  "يف  ت�شيف  �لعام." 
�أن �متحانات �بنتهم �شتبد�أ غدً�  عمان، عرفت 
مطعم  �إىل  دعوين  الأنهم  باخلجل  �شعرت  وكم 
و�لعائلة  بهدوئها  �لطالبة  �بنتهم  و�أده�شتني 
معدل  على  ح��ازت  �المتحانات  وبعد  مبرحها، 
يف  كبريً�  در�شًا  تعلمت  وحينها   %90 من  �أعلى 
�أثر كثريً� على �أفكاري وتقييمات �أخرى  �حلياة 

عندي الحقًا."
تقول  ع�شرينية،  �شحفية،  ه��ا���ش��م،  �شحى 
�ملدر�شة  �إىل  �لبيت  من  كنت  كاملتني  "ل�شنتني 
�أقرباء  لزيارة  باخلروج  يل  �شمحو�  و�إن  فقط، 
�الآن،  وحتى  الأي��ام،  ي�شتمر  �لتاأنيب  كان  مثاًل، 
�لبكالوريا  بكابو�ص  �أح��ل��م  �شنة،   27 وع��م��ري 
�لوقت  يف  �المتحاين  �مل��رك��ز  �أ���ش��ل  ل��ن  و�أن��ن��ي 

�ملحدد و�أ�شتيقظ من �لنوم فزعة". 
لثالثة  و�أم  ثالثينية،  ريا�ص،  هناء  �ل�شحفية 
�أبناء، تقول "نعم بالتاأكيد �أهتم ب�شعادة �الأبناء، 
لفعله  �لكثري  �ل�شيء  هناك  لي�ص  لالأ�شف  ولكن 
لل�شباب  ن���و�د  �إىل  يفتقر  �ل���ذي  جمتمعنا  يف 
ومع  �ل�شحيحة،  �الجتماعية  �لعالقات  خللق 
كورونا �زد�د �ل�شغط وقلت عنا�شر �ل�شعادة." 
جت��اوز  ع��ل��ى  �أ�شجعهم  �أن  "�أحاول  وت�شيف 
للتغيري،  قابل  �شيء  ك��ل  �أن  وتذكريهم  �لقلق 
�أي ن�شاط  �أبتكر لهم  باأزمة مثاًل،  وحني ميّرون 
�شوت  باأعلى  �ملو�شيقى  ت�شغيل  مثاًل  ترفيهي، 

و�لتنطيط معًا و�ل�شحك ب�شوت عال".

نهلة �لند�وي�شهى �ملحمدير�نيا ن�شاأت

�شحى ها�شم



 

ح��ت��ى ل��و دق��ق��ن��ا يف ه���ذه �ل�����ش��ورة فلن 
وهي  ب��دق��ة،   �شاحبها  معرفة  ن�شتطيع 
جزء من �عالن مت ت�شنيعه يف �شتينيات 
ك��ان لالعالن  �ن  ي��وم  �مل��ا���ش��ي  �ل��ق��رن 
ولعل  عليه،   �لكبري  و�الق��ب��ال  الجن���ازه 
�ال�شتاذ  �لرحال  �ملذيع  يتذكر  �لبع�ص 
ك���ان ميتلك  �ل���ذي  م���ال �هلل �خل�����ش��اب 
�العالن،  و�شناعة  لرويج  مكتب  �ف�شل 
كان �جلمهور يقبل على هذ� �لفن ب�شغف 
�لتي  كلماته  بع�ص من  يردد  ويظل  كبري 
يطلقها �ملمثل �و �ل�شخ�ص �لذي ي�شارك 
فيه، وكان للمطربني و�ملطربات وكذلك 
��شهام كبري يف جناح �العالن،  �ملمثلني 
�لر�حل  �لفنان  �ملثال،  �شبيل  على  نذكر 

�حالم  و�ملطربة  �لرفاعي  خليل  �لكبري 
وهبي وكذلك �ملطرب �حمد �شلمان، لقد 
ظل �لنا�ص يرددون كلمة باتا بلكنة غري 
عربية من �شباغ �حذية كان يجل�ص وهو 
يلمع حذ�ء �حد �ملارة، �عالن �ل�شينمات 
�لنا�ص  على  �ي�شا  كبري  ت��اث��ري  ل��ه  ك��ان 
�لتي  �لب�شاعة  �شر�ء  على  يقبلون  وكانو 
�تذكر �عالن  �العالنات،  تلك  لها  تروج 
من  تظهر  �ل��ت��ي  �حل��وري��ة  وت��ل��ك  م�شن 

�لبحر وتلتقي �شابا يقع يف 
�لعودة  تريد  لكنها  حبها 
ترى  �لبحر،   مكانها  �ىل 
جانبه  �ىل  يبقيها  كيف 
يقدم  �ن  �شوى  ال�شىء    ،

وكذلك  �مل�شن،   م�شروب  من  �ملزيد  لها 
�ع����الن ب��ي��ن�����ش��ون ث���ري ف��اي��ف و�ع���الن 
�عالنات  �م��ا  نا�شيت،  �حلالقة  �شفرة 
ب�شكل  ر�ج���ت  فقد  �لغ�شيل  م�شاحيق 
باتا  �ع��الين  مثل   ، �لتلفزيون  يف  كبري 
م�شحوق  عن  �حلديث  وطاملا  و�شريف،  
�لغ�شيل فاننا �ي�شا وجدنا هذ� �ل�شورة 
�لتي لها حكاية غام�شة، هذه �ل�شخ�شية 
ظلت  �ل�شورة  هذه  يف  �الن  نر�ها  �لتي 
فيها  ظهر  �لتي  �للحظة  منذ  غام�شة 
�الع�����الن و�ح�����دث ���ش��ج��ة يف �ل�����ش��ارع 
يقول  �للحظة،   ه��ذه  وحتى  �ل��ب��غ��د�دي 
�لر�حل  �ال�شتاذ  �خرجه  �لذي  �الع��الن 
يو�شف جرجي�ص حمد، �ن �حد �ملندوبني 
كي  �لعرق  �ىل  ج��اء  �شريف  �شركة  من 
يروج للم�شحوق و�طلق عليه ��شم م�شر 
ويطون  �لطائرة  من  ينزل  �لذي  �شريف 
�مل�شوؤولني  من  كبري  عدد  ��ش�شتقباله  يف 
�مل�شيفة  ي�شافح  �ل�شخ�شيات،   وكبار 
على  دالل��ة  �البي�ص  �ل�شكل  بهذ�  وينزل 
�لنظافة،  �ن �مل�شحوق �شريف يدعو �ىل 
فيها  ي�شعد  ف��اره��ة  ���ش��ي��ارة  ت��ن��ت��ظ��ره 
وتنطلق يف �رجاء بغد�د �جلميلة يف تلك 
�ل�شورة  ه��ذه  �شر  نفك  ولكي  �ل��ف��رة، 
�لتي  �ل�شخ�شية  �ن  نقول  �العالن  وهذ� 
�لفنان  تعود �ىل  �ل�شورة  تظهر يف هذه 
مثل  �ل��ذي  �شوق  خليل  �ل��ر�ح��ل  �لكبري 
�شخ�شية م�شر �شريف يف ذلك �العالن 

�لذي ظل طويال يف �ذهان �لنا�ص .

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

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

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

يف 8 / 7 / 1921 �آد�ر �المري في�شل �ملدر�شة �جلعفرية، وقد �عدت �ملدر�شة �حتفااًل 
منهم  �لقوم  وعلية  و�ل�شعر�ء  و�الدباء  و�لعلماء  �لزعماء  كثري� من  �ليه  فخمًا دعت 
�لكرمي  عبد  �لعلوم،  بحر  حممد  �ل�شدر،  حممد  �ليا�شري،  علو�ن  �ليا�شري،  نوري 
�حليدري، عبد �لو�حد �شكر، �شامل �خليون، جعفر �لع�شكري، باقر �ل�شبيبي، �حمد 
�لد�ود، عبد �ملجيد �ل�شاوي، �بر�هيم ناجي، �ل�شاعر عبد �حل�شني �الزوي، �ل�شاعر 
جميل �شديف �لزهاوي، حممد مهدي �لب�شري، كامل �لدجيلي، وغريهم، وتبع عدد 
من �حلا�شرين للمدر�شة، �ما �ل�شاعر جميل �شدقي �لزهاوي فلي�ص لديه ما يتبع 

به فقال: 
ال خيل عندك تهديها وال مال 

فالي�شعد �لنطق �ن مل ت�شعد �حلال
 ف�شفق له �جلميع وقام جعفر �لع�شكري متبعًا بدله، يف هذه �ل�شورة �لنادرة يظهر 

�ع�شاء �لهيئة �لتدري�شية للعام 1924 وهم �جلال�شون على �الر�ص من �ليمني :
عوين،جعفر  نا�شر  �لر�شم  �ملالئكة،معلم  �شكارة،عبد�ل�شاحب  كبة،�شياء  فخري 
على  كبة،�جلال�شون  حممد،ح�شن  كبة،عبد�هلل  قز�ز،جميل  �ل�شهربلي،مهدي 
�ل�شيخلي،�شادق  م�شطفى،عبد�ل�شتار  �لفتال،�شيخ  ر���ش��ا  �لكر��شي،حممد 
ج��و�د  �فندي،�ل�شيخ  كمال،مدحت  �حل��اج  �ملدر�شة  ثابت،مدير  �مل��الئ��ك��ة،ن��وري 
�ل��و�ق��ف��ون  خ��ون��دة،  �حمد،�شامي  �شكارة،عبد�لعزيز  ك��اظ��م  �ل��زجن��اين،�ل�����ش��ي��د 
زلزلة،ح�شام  �ال�شم،عبود  �لبحر�ين،جمهول  عبد�جلبار   ، حم�شن  �ليمني،  من 
ح�شن،مو�شى  حممد  يحيى،مهدي  ،عبد�ملطلب  خياط  �لهادي،عبد�ل�شاحب 
قا�شم  ميينا،مهدي  �لثاين  �ل�شباغ،�ل�شف  ح�شن  ح�شني،حممد  �ل�شماع،مهدي 
�خلياط،توفيق  حممود،جعفر  زلزلة،عبد�ملجيد  �ال�شم،عبد�المري  كبة،جمهول 
�لنقا�ص،طاهر  جو�د،جعفر  �حل�شيني،خليل  حم�شن،ح�شن  ع��ب��د�جل��ب��ار،د�ود 
�ب��ر�ه��ي��م،ح��ل��م��ي  ك��ب��ة،ع��ب��د�ل��ق��ادر  ميينا،عبد�ملجيد  �ل��ث��ال��ث  �جل��ل��ب��ي،�ل�����ش��ف 
ح�شن،م�شطفى �لقطان،جو�د �ل�شيخ علي،�شياء رحمة �هلل،عبود �ل�شاجلي،حمودي 
عبد�ملجيد،ناظم �ملالئكة،علي �لبري،�شادق �لفتال،�بر�هيم ح�شون ، حممد خمي�ص .

فرقة �شباب �لطليعة للتمثيل 
�الول  �لثوري  �نتاجها  تقدم 
يف م�شرحية ثورة مع �لفجر، 
وع���ن ه���ذه �ل��ف��رق��ة ن���ود �ن 
على  �ملخفي  �جلانب  نو�شح 
�ل��ت��ي  �ل��ك��ي��ف��ي��ة  �ل��ك��ث��ري يف 
يدير  �لكثري  فيها،  تا�ش�شت 
حتى  �ل���ت���اري���خ  �ىل  ظ���ه���ره 
�ن  وبذلك جتد  منه  �لقريب 
ه���ذ� �ل��ك��ث��ري الي��ع��رف حتى 
�لب�شيط من �ملا�شي، وكما يقولون �ن مل تعرف �ملا�شي �طلق 
�حلا�شر و�مل�شتقبل عليك �شهامه، تكونت جمموعة �طلقت على 
�لعام 1957  �و�ئل  للتمثيل يف  �لطليعة  �شباب  نف�شها جمموعة 
وقدمت �نتاج م�شرحي لها عن طريق جمعية �الحتاد �لن�شائي 
وكان البد  بغد�د،  �لغريبات عن  للطالبات  بيت  لبناء  �لعر�قي 
�ل��ن��و�دي  �و  �جلمعيات  طريق  ع��ن  تعمل  �ن  �ملجموعة  لتلك 
فرقة  ه��ي  لي�شت  �لطليعة  �شباب  جمموعة  الن  �لريا�شية، 
قد  فانها  ولذلك  ر�شميا،  �نها غري جمازة  وطبيعي  م�شرحية، 
متكنت من تقدمي �نتاجها �الول وملدة ��شبوع كامل عن طريق 
�ل�شعب  قاعة  م�شرح  على  فعر�شت  �لن�شائي،  �الحت��اد  جمعية 
�شعبية  م�شرحية  �ل�شريف  �لل�ص  م�شرحيتي  حاليا(  )�مل�شماة 
�ن�شانية من تاليف و�خر�ج بدري ح�شون فريد وكذلك م�شرحية 
روري �شالف �لذكر وهي كوميديا عاملية �شاخرة من تاليف جون 
�لعر�ص يف  و�نتهى  �ي�شا  فريد  ح�شون  بدري  و�خ��ر�ج  برند�ن 
�و�ئل �شهر ماي�ص 1957، وكان البد من �لعمل �ز�ء هذ� �لنجاح 
�نتاجنا  ومررنا  قوية  بعزمية  فتقدمنا  �ال�شتمر�ر  من  والب��د 
م�شرحيتي  �جلمهور  ف�شاهد  خريية  جمعية  طريق  عن  �لثاين 
مفتاح �لنجاح وبني يوم وليلة من تاليف توفيق �حلكيم و�خر�ج 
بدري ح�شون فريد وملدة ثالث ليايل من �شهر �ب 1957، وعن 
هذه �ل�شورة هي �شفحة �لغالف �الول مل�شرحية ثورة مع �لفجر 
وهي در�ما �شعبية يف ف�شلني تالف و�خر�ج بدري ح�شون فريد، 
��شامة  �لعاين،  كمال  فريد،  ح�شون  بدري  �لتمثيل  يف  ��شرك 

�لقي�شي، فوزي حم�شن �المني و�خرون.
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بالفالة ال يحّب عمل  �لهور  لكّن �شياد  �لنهر، 
)�لببرة( �لذين �شمو� كذلك للهجة �خلا�شة 

�لتي ي�شتخدمونها خالل عملهم. 
�لتي  ه��ي  �ل��بب��رة   – �للهجة  ه��ذه  �إّن  يقال 
�إىل ح�شن  �لهور  �ل�شمك وتخرجه من  تخيف 
�ل�شباك، لكن هذ� �لر�أي ال يعد �شحيحا عند 

�لكثريين.
البغمي ياأخذ بيته معه

و�شط  يف   - – �لبيغمي  �الق���ز�م  �شعب  وك��ان 
�إذ  �فريقيا ياأخذ كلبه وبيته معه عند �لتنقل، 

كانت هذه �ملجموعات �لق�شرية �لقامة تتنّقل 
�أي  �أخرى طلبا جلمع �لقوت؛  �إىل  من منطقة 

�لطعام �ليومي.
�ملادة  �قتناء  تعرف  ال  �ملجموعات  هذه  كانت 
�لغذ�ئية مدة طويلة وال ت�شتخدم �أوعية �لطبخ 
�لبد�ئية، حتى وهي ت�شتنزف �لطعام �حليو�ين 
�لذي ي�شطاده �ملقاتلون مبا�شرة مثل �لغزالن 

و�الأر�نب، �إ�شافة للفو�كه �ملنت�شرة.
كانت �لبيوت جمرد �أعو�د ي�شتظل بها و�أغطية 
حماكة من حلاء �الأ�شجار، حيث ي�شهل جمعها 

عند �النتقال يف �لغابة من منطقة �إىل �أخرى.
ال�سفر ال�سريع.. بعد ال�سيد

من  خوفا  �إما  و�لكو�كتيل  �لبغمي  �نتقال  يتم 
مهاجمتهم من قبل جمموعة �أخرى �أكرث قوة، 
�ملنطقة �ملروكة  �أمطار غزيرة يف  ل�شقوط  �أو 
�و ال�شطيادهم حيو�نا �شخما و�أكله مثل �لدب 
�أو �شو�ه، ذلك �أّنهم يعتقدون �أن �لبقاء يف ذ�ت 

�ملنطقة ي�شبب �الذى!
�لتي  �لهو�م  كرثة  عن  ناجتا  ذلك  كان  ورمب��ا 
�شتظهر بعد قتل �لدب و�أكل ما تي�شر منه وبقاء 

بقاياه، �أو حت�شبا لهجوم حيو�نات �أخرى.
ال�سعوب القدمية وعالج الطفال

و�فريقيا  �آ�شيا  �ل�شعوب قدميا يف  كانت بع�ص 
�أطفالها  بعالج  تقوم  �حلمر،  �لهنود  وقبائل 
�أنهم  ذل��ك  تخدير،  دون  �لعمليات  و�إج���ر�ء 
فاذ�  يحدث  ما  يفهم  ال  �لطفل  �أّن  يعتقدون 
من  ولي�ص  من �خلوف  ذلك  يفعل  فهو  �شرخ  
�لطفل  على  يغمى  �أن  كثري�  وي��ح��دث   �الأمل، 
من  نوعا  ه��ذ�  �ملعالج  فيعّد  �لعملية،  �أث��ن��اء 
�المل  به  برح  �لذي  �ل�شغري  للمري�ص  �لر�حة 

حتى غاب وعيه !
�سعب ال�سا�سابويا !

�النديز  جبال  �شكنت  ب�شرية  جمموعة  ه��م 
وناف�شت   1760-600 ع��ام��ي  ب��ني  �ملرتفعة 
عنها  عزلة  يف  كانت  لكّنها  )�الن��ك��ا(  �شعب 
حتى �ختفت �آثارها بفعل �لتغيري�ت �لطبيعية 
�لتي  �ملجموعة  ه��ذه  من  تبّقى  من  وت�شرذم 
����ش��ت��ه��رت ب��ع��زل��ت��ه��ا ع��ن �ل��ع��امل وب��ن��ت تلك 
و�شط  �ل�شم�ص  على  �ملطلة  �ل�شخمة  �لتو�بيت 

جبال �النديز �ملرتفعة.
لبيا�ص  �ل�����ش��ح��اب(  )م��ق��ات��ل��و  ��شمهم  ك���ان 
ب�����ش��رت��ه��م ع��م��ن ج���اوره���م م��ن �ل��ب�����ش��ر وق��د 
على  و�ل��ق��درة  و�لقن�ص  بال�شيد  ��شتهرو� 
�الختفاء عن �أعني �حليو�نات �لتي يطاردونها 

حتى يتمكنو� من تطويقها و�شيدها.
وبقي  �لب�شرية  �ملجموعة  تلك  تو�جد  �نتهى 
�لبناء  وط���ر�ز  ت��و�ج��ده��ا  �أ���ش��ر�ر  م��ن  �لكثري 
لبيوتها �شر� مدفونا يعمل �لباحثون �الآثاريون 
...لك�شف  فيه  �لبحث  على  و�الأنرثوبولوجيون 

�أ�شر�ره.

و�الأخ�شاب  �لغابات  فيها  تكرث  �لتي  �ملناطق  يف 
�لبيت  ب�)�شناعة(  �لقيام  عملية  كانت  قدميا، 
�لبيت  لبناء  �الأخ�����ش��اب  ه��ذه  با�شتخد�م  تتم 
�لتقليدي ل�شعوب �اليروكو�ن و�ي�شلندة و�لغابات 

�ملد�رية.
ويتم بناء �لبيت �لتقليدي يف �أهو�ر �لعر�ق قدميا 
�إ�شافة  �لقوية و�حل�شر�ن،  �الأخ�شاب  �أعو�د  من 
لبناء �أ�شيجة �لغرف من طني �ملنطقة وحجارتها 
�اله��و�ر  يف  �لبيت  بناء  عمل  وت��درج  �ملفخورة، 
عاد�ته  وله  ع�شريته  بني  �لبيت  �شيد  مكانة  وفق 

�خلا�شة وطر�ئف �لعمل فيه ومعتقد�ت �ل�شنعة.
�إّن �ل�شر�ئف يف �لهور ال تبنى كما �تفق بل وفق 
مقايي�ص حركة �ملاء و�ت�شاع رقعة �الر�ص بني مياه 
�لهور، ونحن نتحدث عن زمن م�شى كان �لهور 
فيه مت�شعا كثري �الع�شاب و�لنباتات و�ال�شماك، 
فتح طرق  ت�شتدعي  فيه  �لنباتات  كثافة  �أن  حتى 
من  �أك���رث  �ل�����ش��ي��ادون  يعرفها  و���ش��ط��ه  خ��ا���ش��ة 

�شو�هم.
الرببرة ... و�سط الهور

هو  �لعر�قي  �لهور  به يف  �ملعرف  �ل�شمك  �شياد 

مبا�شرة  فالته  يرمي  �إذ  بالفالة،  �ل�شمكة  �شائد 
وي�شعها  نور�ص،  مثل  ويلتقطها  �ل�شمكة  في�شيب 
حتى  �مل��اء  �إىل  �لفالة  ت�شويب  ليعيد  �شلته  يف 

ي�شيب �شمكة �أخرى..
�ل��ه��ور،  يف  �ل�شيادين  م��ن  �آخ���ر  ن��وع  �ل��بب��رة 
ينزلون  �لوجوه،  �شمر  �الأج�شام  �شخام  �أكرثهم 
مدو�  وقد  �أج�شامهم  منت�شف  �إىل  �لهور  و�شط 
ويجمعوه،  �ل�شمك  ليحا�شرو�  بينهم  �ل�شباك 
�الأنهار  �شيادي  ت�شرفات  ت�شبه  وت�شرفاتهم 
و�شط  �شباكهم  مّدو�  وقد  �لقو�رب  وجتو�لهم يف 

تختلف الأفكار واملعتقدات بني ال�سعوب 
على مدى الأزمان والدهور والأماكن.

اإنَّ الفكر الهند�سي – املعماري اخلا�س 
ببناء البيت العادي لدى هذا ال�سعب اأو 
ذاك ناجت عن الوعي وطبيعة الر�س 
واملناخ والعادات ال�سكانية.

با�ضم عبد احلميد حمودي

غرائب الأفكار 
واملعتقدات ال�ضعبية
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ت��ح��ق��ي��ق��ات

�إال �أنه يف �للحظات �الأخرية من حت�شري�ت 
���ش��دور �ل��ع��دد، ���ش��در �إع���الن م��ن وز�رة 
�ل�شحة عن ��شتري�دها هذ� �لعالج حتديدً� 
�لعزل  "�أكتمري�" وتوزيعه بني م�شت�شفيات 
وجمانًا…  كافة  و�ملحافظات  بغد�د  يف 
�أن حذفنا �لكالم يف هذ�  �إال  فما كان منا 
على  �ملهني  �نطالقًا من حر�شنا  �ملو�شوع 
ب�شدد  �لتحقيق  هذ�  يف  ونحن  �حلقيقة، 
من  �مل�شت�شفيات  يف  ت��وف��ره  م��دى  متابعة 
�لنا�ص، وهل هو موجود  �أنقذ  عدمه، وهل 

باملجان؟

فائدة واأعرا�س جانبية
هو  ل��ه   �لعلمي  �ال�شم  �أكتمري�  ف��اإن  ب��دءً� 
 )tocilizumab( تو�شيليزوماب 
�إنزمي  على  يعمل  للمناعة  مثّبط  دو�ء  وهو 
مناعة  يقلل  �أن��ه  عمله  مبد�أ   ،IL_6
�جل�����ش��م يف حم���ارب���ة ب��ع�����ص �الأم���ر�����ص 
�ل��رث��وي  �ملفا�شل  �ل��ت��ه��اب  مثل  �ملناعية 
مثل  �ل�شرطانات  �أن���و�ع  بع�ص  ع��الج  ويف 
رو�ص  �شركة  ت�شنعه  �لبو�شتات،  �شرطان 
و400  و200   80 ب��ج��رع��ة  �ل�����ش��وي�����ش��ري��ة، 
من  �لتهريب  طريق  ع��ن  ي��اأت��ي  ك��ان  ملغ، 

�ل�شليمانية و�ربيل باأ�شعار باهظة جدً� كما 
ذكرنا، �شعره ح�شب �شركات �الأون الين يف 
�أمريكا و�أوروب��ا 400 - 500 دوالر جلرعة 
400 ملغ .. وبعد جائحة كورونا، ��شتخدمته 
تقليل  يف  �ل�����ش��ني  م��ث��ل  �ل������دول  ب��ع�����ص 
�إذ  ك��ورون��ا،  ملر�شى  �ل�شديدة  �الأع��ر����ص 
جرى ��شتخد�مه على 20 مري�شًا، 15منهم 
ز�لت �الأعر��ص �ل�شديدة عندهم يف 4 �أيام 
�أ�شبوعني.. بينما  و�زد�د �لعدد �إىل 19 يف 
مري�شًا  على125  در��شة  �إيطاليا  �أج��رت 
�شديدي �الأعر��ص ن�شفهم �أعطتهم عالج 

�لدو�ئي  �الأكتمري�، ف�شاًل عن �لبوتوكول 
�لعاملي، و�لن�شف �الآخر ��شتمرو� يف �تباع 

�لبوتوكول �لدو�ئي �لعاملي فقط. 
�ل�شحة  ق�شم  يف  حمود(  )ن�شري  �لدكتور 
�ل��ر���ش��اف��ة  ب���غ���د�د -  �ل��ع��ام��ة - ���ش��ح��ة 
نوع  ه��و  �أك��ت��م��ري�  ق��ائ��اًل:  لل�شبكة  حت��دث 
كان  ق��دمي  ع��الج  وه��و  �لفيتامينات،  م��ن 
ي�����ش��ت��خ��دم ���ش��اب��ق��ًا يف ع���الج �الأم���ر�����ص 
وللتقليل  �حلادة  و�اللتهابات  �لروماتزمية 
من تفاعل �اللتهابات يف �خلاليا، ونتيجة 
لتجارب يف دول عدة ُوجد �أن �لعالج له دور 
وتفاعلها  �اللتهابات  �لتقليل من  يف عملية 
�شرب  على  �لفايرو�شات  قابلية  وتقليل 
وقد  وتدمريها،  �لتنف�شي  �جلهاز  خاليا 
�مل�شابني  لعدد كبري من  باإعطائه  با�شرنا 
وكانت  �ل�شحة،  وز�رة  وزع��ت��ه  �أن  بعد 
من  يعطى  �لعالج  ج��دً�،  �إيجابية  نتائجه 
و�شفة  ح�شب  �أ�شابيع  �أرب��ع��ة  �إىل  �أ�شبوع 
�ملري�ص  حلالة  وتقييمه  �ملخت�ص  �لطبيب 
هذ�  �أن  على  م�شددً�  وحاجته،  �مل�شاب 
يجب  بل  �أب��دً�،  �لبيت  يعطى يف  ال  �لعالج 
�إ���ش��ر�ف  حت��ت  �مل�شت�شفيات  يف  �إع��ط��اوؤه 
�لتنف�شي  �جلهاز  يف  متخ�ش�شني  �أطباء 
و�لباطنية حتديدً�، وال يجوز ذلك لطبيب 
مقيم دون هذ� �لتخ�ش�ص، ملا ي�شتتبع ذلك 
من �إجر�ء�ت وحتاليل خا�شة و�آثار جانبية 
رمب��ا حت��دث ف��ج��اأة وحت��ت��اج تدخل طبيب 
نقل  ت�شبه  فالعملية  ف��ق��ط،  متخ�ش�ص 
م�شت�شفيات  �إىل  حتتاج  �لتي  �لدم  بالزما 

و�إجر�ء�ت خا�شة.
�لدكتور  حدثنا  فقد  �لكرخ  جانب  يف  �أم��ا 
)ج���ا����ش���ب �حل���ج���ام���ي( م���دي���ر ���ش��ح��ة 
يف  �ل���دو�ء  ه��ذ�  يتوفر  نعم  ق��ائ��اًل:  �لكرخ 
�أن  بعد  �لكرخ  جانب  �لعزل  م�شت�شفيات 
�لعالج  �أن  م�شيفًا  �ل�شحة.  وز�رة  وزعته 
فحو�شات  على  ب��ن��اًء  ملحتاجيه  ي�شرف 
ب�شكل  ���ش��رف��ه  �إن  �إذ  دق��ي��ق��ة،  خم��ت��بي��ة 

خاطئ تكون عو�قبه وخيمة.
ال  �أو عمن  �جلانبية  �الآث��ار  بحثنا عن  ويف 

�أنه ُيحتمل  ميكنهم ��شتخد�م �لعالج تبني 
�ل��ع��الج، وه��و ال  وج��ود حت�ش�ص �شد ه��ذ� 
يعطى حلاالت معينة ملن يعانون من حت�ش�ص 
لديهم  وكذلك ممن  �لتنف�شي،  يف �جلهاز 
الأي  البد  لذلك  �لكبد،  وظائف  م�شاكل يف 
كبد  وظائف  حتليل  �أخ��ذ  م�شاب  مري�ص 
�لعالج  �إعطاءه  �لطبيب  ُيقرر  وبعدها  �أواًل 

من عدمه.
�ل�شن  وكبار  و�حل��و�م��ل   �الطفال  فئة  �أم��ا 
كال�شكري  مزمنة  �أم��ر����ص  لديهم  مم��ن 
لهم  فاإنه يعطى  �لقلب  و�أمر��ص  و�ل�شغط 
ولكن بحذر �شديد وفحو�شات خا�شة بهم. 
كركوك  �شحة  عام  مدير  �أ�شرف  حني  يف 
�الأكتيمر�  عالج  ت�شلم  على  خلف(  )زي��اد 
�ل�شيدلة  ق�����ش��م  يف  �الأخ�����رى  و�الأدوي������ة 
ومدير  �ل�شيدلة  ق�شم  م��دي��ر  وبح�شور 
ك��رك��وك  م�شت�شفى  يف  �ل�شيدلة  �شعبة 
لت�شويق  �لعامة  �ل�شركة  �أعلنت  �لعام، وقد 
كركوك  يف  �لطبية  و�مل�شتلزمات  �الأدوي���ة 
عن و�شول كميات من عالج �الأكتمري� من 

منا�شئ عاملية ر�شينة.
جولة يف امل�ست�سفيات

فبعد  �ملنطلق،  ك��ان  �ل��ريم��وك  م�شت�شفى 
�الأكتمري�،  بتوزيع  �ل�شحة  وز�رة  �إي��ع��از 
�الأزمة �جتماعًا يف م�شت�شفى  عقدت خلية 
�ل��دك��ت��ور  ب��رئ��ا���ش��ة  �لتعليمي  �ل���ريم���وك 
�الأزم��ة  خلية  و�أع�شاء  ح��م��ودي(  )حيدر 

�خلا�شة  �الأدوي���ة  ل�شرف  جلنة  لت�شكيل 
كورونا  لفايرو�ص  �لعالجية  بالبوتوكوالت 

ومنها "�أكتمري�". 
فقد  �لعمارة  يف  �لطفل  م�شت�شفى  يف  �أم��ا 
وفق  ول��ك��ن على  فيه  �ل���دو�ء  ت��وزي��ع  ج��رى 
�شروط خا�شة يحددها �الأطباء، وهو متوفر 
حاليًا، ح�شب ما وردنا من �لنا�ص �لر�قدين 
�بنة  ع��ل��ي(، وه��ي  ه��ن��اك. لكن )زه����ر�ء 
كربالء  يف  �حل�شني  م�شت�شفى  يف  مل�شابة 
�أنها ��شرته مرتني لو�لدتها، وعند  ذكرت 
ذهبو�  �مل�شت�شفيات  يف  بتوفره  �شماعهم 
لطلبه ولكن �لطبيبة �ملقيمة �أكدت لهم �أنه 

غري متوفر لديهم حتى �الآن. 
م�شت�شفى  من  �شاهي(  )مرت�شى  �ملمر�ص 
ذي  يف  �لعزل(  )مركز  �لتعليمي  �حل�شني 
و�لبدء  و400   80 بجرعتني  توفره  �أكد  قار 
�حلاجة  وح�شب  جمانًا  للمر�شى  باإعطائه 

�أي�شًا. 
قبل  �أنها  لنا  ذك��رت  ك��رمي(  )ملى  �ملو�طنة 
�ل��ب��دء  ق��ب��ل  �أي  �الآن،  م��ن  ون�����ش��ف  �شهر 
�مل�شت�شفيات،  يف  جمانًا  �الأكتمري�  بتوزيع 
ح�شلت و�لدتها عليه جمانًا من �مل�شت�شفى 
�جلمهوري يف �لب�شرة، لكن حالة و�لدتها 
���ش��اءت وح��ني �ح��ت��اج��ت �إب���رة �أخ���رى من 
�لدو�ء - تقول ملى- تعبنا ونحن نبحث عنه 
ل�شر�ئه باأي ثمن ولكن �لوقت كان قد فات 

�إذ فارقت و�لدتي �حلياة. 

من "التهريب" اإىل م�ضت�ضفيانا
كنا قد حتدثنا بالتف�سيل، يف العدد ال�سابق من "جملة ال�سبكة"، عن اأزمة توفر هذا 
العالج وغالء اأ�سعاره التي ت�سل اإىل ما يقارب الـ 2000 دولر واأكرث، لأنه كان ياأتي 

عن طريق امل�ساعدات اأو التهريب فقط، م�سددين يف اأ�سئلتنا لوزارة ال�سحة عن اأ�سباب 
عدم ا�سطالع الوزارة با�سترياده وتوفريه لعالج امل�سابني بكورونا، بدل هذا الف�ساد 

وترك احلبل على الغارب للمهربني يف ا�ستغالل حاجة النا�س اإليه يف العالج.

رجاء ال�ضجريي

باملجان
)اأكتمريا(

السنة الخامسة عشرة العدد )364( 30 تموز 2020 alshabaka aliraqya#خ���ل���ي���ك_ب���ال���ب���ي���ت

alshabaka
aliraqya

41 40



يف  �شالحية  لديهم  لي�شت  �المتحانات 
فو�شى  ح��دوث  من  خل�شيتهم  �لتو�شيح 
من  �ل��غ��ر���ص  �أن  �حلقيقة  �لطلبة.  ب��ني 
�شرد هذه �ملو�قف هو الأن �لو�شع �جلديد 
جدً�  عالية  دق��ة  يتطلب  ك��ورون��ا  زم��ن  يف 
و�شع  نف�شه عند  �ملر�ص  بقدر �حلذر من 
�الأ�شئلة �لوز�رية ملرحلتي �لثالث �ملتو�شط، 
و�ل�شاد�ص �الإعد�دي بفروعه كافة، ف�شاًل 
على  �لطلبة  من  �ل�شكاوى  من  كثري  عن 
بني  من  تاأتي  ما  غالبًا  �لتي  �الأ�شئلة  نوع 

�ل�شطور و�لتي حتتاج �إىل قر�ءة مركزة.

ملزمة ب�سكل اأ�سئلة..!
�لطالب �أحمد �لها�شمي من طلبة �ل�شف 
�ل�شاد�ص �لتطبيقي يف �إعد�دية ذو �لفقار، 
يقول: �إن �لوز�رة قد حذفت بع�ص �لف�شول 
يح�شب  ���ش��يء  وه���ذ�  �مل��ق��رر،  �ملنهج  م��ن 
تكون  �أن  عليها  نقرح  �أن  ن��ود  لكن  لها، 
على  �ل��وز�رة  �لتي حددتها  �لف�شول  هذه 
حمددة  �أ�شئلة  على  حتتوي  ملزمة  �شكل 
�لكتاب  ع��ن  ب��دي��اًل  لتكون  �لف�شل  م��ن 
ف�شول  هناك  �حلقيقة  ففي  �مل��در���ش��ي، 
�إم��ا  �مل��در���ش��ة،  يف  ندر�شها  مل  �ملنهج  يف 
تد�عيات  جّر�ء  من  �أو  �ملظاهر�ت  ب�شبب 
�شعوبة  من  ز�د  ما  وذلك  كورونا،  مر�ص 
�المتحان حتى لو �عتمدنا على �أنف�شنا يف 

مذ�كرتها.
يف  ح�شون  م�شتاق  �لطالب  يقول  بينما 
يف  �شيجري  �المتحان  �إن  ذ�تها:  �ملرحلة 
بارتفاع  ل��ه  م�شهود  �شهٌر  وه��و  �آب  �شهر 
�إذ تقرب من  �لعر�ق  درجة �حل��ر�رة يف 
�إن  ندري  ال  ونحن  �لغليان،  درجة  ن�شف 
�أم  �ملد�ر�ص  يف  �المتحانات  �شنوؤدي  كنا 
�لطالب  ح��ال  فت�شورو�  �جل��ام��ع��ات،  يف 
زميلي  قاله  م��ا  �أوؤي���د  لذلك  �ل��ع��ر�ق،  يف 
�ل��وز�رة  �لتي �عتمدتها  �مل��ادة  ل  ب��اأن حت��وَّ
�أ�شئلة  �مل��و�د حتتوي  �إىل مالزم يف جميع 
�لطالب  فيها  ليوؤدي  �ل��وز�رة  من  مقررة 

�المتحانات.

كيف هي ال�سئلة؟
عند  �لطالب  تو�جه  �الأ�شئلة  من  حزمة  ثمة 
خ��روج��ه م��ن ق��اع��ات �الم��ت��ح��ان: كيف هي 
�شهلة،  متو�شطة،  �شعبة،  �أه���ي  �الأ���ش��ئ��ل��ة؛ 
غ��ام�����ش��ة، م��ن �مل��ن��ه��ج �مل���ق���رر، م��ن خ��ارج 
يل  �أكده  ما  هذ�  ذكاء؟  �أ�شئلة  فيها  �ملنهج، 
عبد  ع��الء  �لعابدين  زي��ن  متو�شطة  مدير 
م�شيفًا  �لثانية،  �لكرخ  تربية  من  �حلميد 
تر�عي  �أن  يجب  �لعام  ه��ذ�  يف  �الأ�شئلة  �أن 
�لظروف �لتي مر بها �لطالب و�ملدر�ص جّر�ء 
مر�ص كورونا، الأن بع�ص �لف�شول مل ن�شتطع 
و�شيو�جه  ذكرتها،  �لتي  لالأ�شباب  �إكمالها 
�لطلبة �شعوبة يف فهمها، وال�شيما �لف�شول 
�الأ�شئلة  ت��ك��ون  �أن  يتطلب  ف��ه��ذ�  �الأخ����رية، 

و��شحة جدً� لي�ص فيها لب�ص.
�ل�شود�ين،  من�شور  �لدكتور  ي��رى  حني  يف 
وز�رة  �أن  �لعر�قية،  �جلامعة  يف  �الأ�شتاذ 
مبلزمة  �لطالب  تزود  �أن  باإمكانها  �لربية 
م��ادة،  ك��ل  يف  �الأ���ش��ئ��ل��ة  �أه���م  على  ت�شتمل 
�لوز�رة  وتلزم  �ملذ�كرة  يف  �لطالب  ت�شاعد 
�مللزمة  تت�شمنها  �لتي  �الأ�شئلة  باأن  نف�شها 
�المتحانات  يف  �الأق���ل  على  ن�شفها  ي��اأت��ي 
يف  وال�شيما  �لطالب،  مل�شاعدة  �ل��وز�ري��ة، 
�لطالب  يدر�شها  مل  �لتي  �الأخرية  �لف�شول 

يف �ملدر�شة.

اأ�سئلة تراعي الظروف
 من جهتها، �أكدت وز�رة �لربية �أن �الأ�شئلة 
�لدر��شي  للعام  �ملنتهية  للمر�حل  �لوز�رية 
وو����ش��ح��ة  �شاملة  �شتكون   2020-2019
مر�عاة للو�شع �حلايل �لذي متر به �لبالد، 
مدير  �لعز�وي  هيثم  �لدكتور  بينه  ما  هذ� 
�ل��ع��الق��ات و�الإع�����الم يف �ل�����وز�رة ق��ائ��اًل: 
�أ�شئلة  تكون  �أن  على  حري�شة  �ل���وز�رة  �إن 
للمر�حل  �لنهائية  �ل��وز�ري��ة  �المتحانات 
�لدر��شي  للعام  �الأول-  -�ل���دور  �ملنتهية 
�حلايل و��شحة و�شاملة للمنهج �لذي تقرر 
�إدخاله يف �المتحانات بعد عمليات �حلذف 
و�ل��ت�����ش��ذي��ب �خل��ا���ش��ة مب��ن��اه��ج �ل�����ش��اد���ص 

و�ل�شاد�ص  �ملتو�شط  و�ل��ث��ال��ث  �الإع�����د�دي 
�البتد�ئي.

�للجان  �ل����وز�رة  وج��ه��ت  �ل��ع��ز�وي:  �أردف 
�خل��ا���ش��ة ب��اإع��د�د �الأ���ش��ئ��ل��ة �ل���وز�ري���ة كاًل 
�شل�شة  �الأ�شئلة  تكون  باأن  تخ�ش�شه،  ح�شب 
وغ���ري غ��ام�����ش��ة ومب���ا مي��ك��ن �ل��ط��ل��ب��ة من 
�لعام  الأن  جاء  �الإج��ر�ء  �أن  م�شيفًا:  حلها، 
عن  خارجة  عديدة  بظروف  تاأثر  �لدر��شي 
�أثر �شلبًا يف �شري �لعملية  �إر�دة �لوز�رة، ما 
�لربوية يف �لبالد، و�لتي كان �آخرها �نت�شار 
�أعقبها من فر�ص حظر  جائحة كورونا وما 
�لتجو�ل �لوقائي وتعطيل �لدو�م يف �ملد�ر�ص 

كما ح�شل يف �أغلب دول �لعامل.

عدالة يف التوزيع..
�ل��رب��ي��ة خ��رية  ت��خ��ت��ار وز�رة  م��ا  غ��ال��ب��ًا 
�خل����ب�ء و�مل��در���ش��ني و�مل�����ش��رف��ني، وم��ن 
�الأ�شئلة  لو�شع  �لعلمية  �لكفاءة  �أ�شحاب 
�لدرجات  توزيع  وتر�عي عد�لة  �لوز�رية، 
على �لف�شول �لدر��شية، الأنها تعد �ملقيا�ص 
�مل��ر�ح��ل  �إىل  �ل��ط��ل��ب��ة  ل��ع��ب��ور  �حل��ق��ي��ق��ي 
دقيقة  لرقابة  تخ�شع  �أنها  كما  �الأخ��رى. 
�أنني  و�أذك��ر  �لدولة،  يف  �شلطة  �أعلى  من 
جملة  يف  �ل�شحفية  �لتحقيقات  �أح��د  يف 
)�ألف باء( وكان عنو�نه )و��شعو �الأ�شئلة 
�لوز�رية جتاوزو� �خلطوط �حلمر(، كنت 
قد عّر�شت �أحد وزر�ء �لربية يف �لنظام 

�إىل  ي��ق��وده  �أن  ك��اد  حتقيق  �إىل  �ل�شابق 
�ملق�شلة، لوال �لظروف �لتي مرت بالبالد 
�الأ�شئلة  و��شعي  قيام  ب�شبب  وقتها،  يف 
بت�شمني �الأ�شئلة �لوز�رية �شوؤ�اًل من خارج 
�ل�شاد�ص  يف  �لفيزياء  ملادة  �ملقرر  �ملنهج 
�أن  ظهر  و�لدر��شة  �لتمعن  وبعد  �لعلمي، 
�إحدى  �لربية يف  كلية  منهج  �ل�شوؤ�ل من 

�جلامعات �لعر�قية.
كثريً�   2003 بعد  ما  �شنو�ت  �شهدت  كما 
من �الأخطاء �لفادحة يف �الأ�شئلة �لوز�رية 
�الأخ��رى،  و�مل��ر�ح��ل  �الإع���د�دي  لل�شاد�ص 
�أرب���ك���ت ح���ال �ل��ط��ل��ب��ة يف �الم��ت��ح��ان��ات 
�مل��ر�ق��ب��ني يف  �أن  �ل����وز�ري����ة، وال���ش��ي��م��ا 

يتوّج�س منها الطلبة وذووهم 

كورونا الأ�ضئلة الوزارية.. اأزمة يف الأفق
يواجه مئات الآلف من طلبة هذا 

العام الدرا�سي )2020-2019( 
م�سكلة كربى ا�سمها )كورونا( 

الأ�سئلة الوزارية، وذلك نتيجة ملا 
ا�ستجد من معطيات جديدة تق�سي 

بحذف ف�سول من املناهج الدرا�سية، 
بعد اأن كان تق�سيم الدرجات على 

الف�سول الدرا�سية بح�سب خ�سائ�س 
كل ف�سل درا�سي واأهميته. وهذا 

التحقيق هو ر�سالة وا�سحة لوا�سعي 
الأ�سئلة الوزارية مبراعاة الطلبة، 

وعدم جتاوز اخلطوط احلمر.
بغداد/ علي غني

ت��ح��ق��ي��ق��ات

د.هيثم �لعزو�ي

عالء عبد �حلميد

د.من�شور �ل�شود�ين
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#ص����ن����ع_ف����ي_ال����ع����راق

�أن �الأر�شفة �ملحيطة و�ملحاذية  على �لرغم من 
وثمة  �مل�شتوردة،  �لب�شائع  باأنو�ع  تعج  للمعر�ص 
�أن  �إال  �لب�شائع،  تلك  عر�ص  يف  ت�شويقي  تفنن 
عن  �ملو�طن  تعيق  ال  للعر�ص  �ملغريات  تلك  كل 
ع  و�لتب�شّ �إليه  و�لدخول  �ملعر�ص  باجتاه  �لتقدم 
منه. يف �آخر زيارة يل للمعر�ص قررت �لدخول 

�إىل د�خل �ل�شركة و�لتعّرف على �لتفا�شيل.
د�خ��ل  ن��ح��و  �أوىل خ��ط��و�ت��ي  ن��ظ��ري يف  ج���ذب 
�لقدمي  بني  ما  �لعمر�ين  �لتد�خل  ذلك  �ملبنى 
ب�شكل  �ل�شغرية  �ملعامل  وزعت  فقد  و�حلديث، 

هند�شي متنا�شق يجعل �أحدها يكمل عمل �الآخر، 
عالية  وهّمة  بن�شاط  �لعاملون  يتحرك  حني  يف 
الإجناز �الأعمال �ملنوط بهم �إجنازها. ��شتقبلتنا 
ق�شم  مديرة  بتاوي(،  عدنان  )رون��اك  �ل�شيدة 
يف  لتاأخذنا  �ل�شركة،  يف  و�ل��ع��الق��ات  �الإع���الم 
حمدثة  �ل�شركة  �أق�شام  يف  ��شتطالعية  جولة 
يعد  قالت:  �إذ  �ل�شركة،  ه��ذه  تاريخ  عن  �إي��ان��ا 
م�شنع �جللدية من �مل�شانع �لر�ئدة يف �شناعة 
هذ�  يف  خبة  ولنا  �ملختلفة،  �جللدية  �ملنتجات 
�ملجال تربو على  80 عامًا، �إذ �أُ�ش�ص �مل�شنع يف 

�ل�شرق  يف  �مل�شانع  �أك��ب  من  وهو   ،1932 عام 
�الأو�شط، وحائز على �شهادة �جلودة �لعاملية.

�مل�شنع  ه��ذ�  طبيعة  ع��ن  �مل��ع��رف��ة  م��ن  ومل��زي��د 
�أق�شام  عن  رون��اك  �ل�شيدة  حدثتنا  وتاريخه، 
�مل�شنع حتى تتوفر لدينا �ملعلومات �لتي �شتكون 
مفاتيح للحديث مع �مل�شوؤولني يف �أق�شام �مل�شنع، 
رئي�شة هي:  معامل  ثالثة  �مل�شنع  ي�شم  فقالت: 
معمل بغد�د يف �لكر�دة وهو متخ�ش�ص ب�شناعة 
متخ�ش�ص  �لثاين  و�ملعمل  �جللدية،  �الأح��ذي��ة 
ب��دب��اغ��ة �جل��ل��ود، �أم���ا �مل��ع��م��ل �ل��ث��ال��ث ف��ه��و يف 

حمافظة �لنجف �الأ�شرف، وحتديدً� يف �لكوفة، 
وي�شطلع ب�شناعة �الأحذية �لريا�شية و�ملنتجات 
�لدروع و�خلَوذ وقد  �إنتاج  �ملطاطية، ف�شاًل عن 

�أن�شئ عام 2008 على وفق مو��شفات عاملية. 
معامل وور�ص �شغرية

�ملهند�ص )قا�شم  �إىل غرفة  هذ� �حلديث قادنا 
للم�شنع،  �لفني  �ملدير  جا�شم(،  �ملح�شن  عبد 
�لذي �أخذنا يف حديث تف�شيلي عن �أق�شام هذ� 
�مل�شنع  يتكون  قال:  �إذ  ع،  �ملنوَّ و�إنتاجه  �مل�شنع 
�شغرية،  ور���ص  و�أرب���ع  كبرية،  معامل  �شتة  من 
باإنتاج  �لوحد�ت تتخ�ش�ص  وكل وحدة من هذه 
وبوت  �لع�شكرية،  �لب�شاطيل  �إنتاج  مثل  حمدد، 
و�لن�شائية  �لرجالية  �ملدنية  و�الأحذية  �ل�شالمة، 
و�أحذية �الأطفال، كما يدخل �شمن هذه �ملعامل 
�حلا�شل  �ملتطور(  ب���)�حل��ذ�ء  �خلا�ص  �الإنتاج 

على �شهادة )�اليزو(. 
ويف �شوؤ�ل لنا عن كميات �الإنتاج، �أجاب �ملهند�ص 
�ملدين  للحذ�ء  �الإن��ت��اج  كمية  �إن  بقوله:  قا�شم 
تقارب )200( زوج يف �ليوم �لو�حد، �أما �حلذ�ء 
يوميًا،  زوج   )1000( ي��ق��ارب  ف��اإن��ه  �لع�شكري 
وميكن �أن ت�شوق يوميًا �إذ� كان هناك تعاقد مع 

وز�رتي �لدفاع و�لد�خلية.
* وما مو��شفات منتجات �مل�شنع؟

�لتقيي�ص  جهاز  ملو��شفات  منتجنا  يخ�شع   -
و�ل�����ش��ي��ط��رة �ل��ن��وع��ي��ة، وك��ذل��ك �مل����و�د �الأول��ي��ة 
مرورها  قبل  �ملنتجات  هذه  �شناعة  يف  �لد�خلة 
د�خ��ل  خم��ت��ب�ت  ول��دي��ن��ا  �لت�شنيع،  مب��رح��ل��ة 
�لفح�ص  عن  ف�شاًل  �ملهمة،  هذه  تنجز  �مل�شنع 
قبل  �مل��ادة  بقبول  �ملركزي  �جلهاز  من  �لنوعي 

دخولها مرحلة �الإنتاج.
قون منتجاتكم؟ * وكيف ت�شوِّ

�أ�شبحت  �الأخ��رية  �الآون��ة  يف  �لت�شويق  م�شاألة   -
ولدينا  م�شتمر  �إنتاجنا  �أن  �إذ  م�شتمرة،  معاناة 
وال�شيما  �مل��خ��ازن،  يف  مكّد�شة  ك��ب��رية  كميات 
�لت�شويق  م��ع��وق��ات  وت����وؤدي  �حل��دي��ث،  �الإن��ت��اج 
�أحيانًا �إىل توقف �لعمل وعدم ��شتمر�ره ب�شكله 
�أمام  �أ�شباب عدة تقف عائقًا  �لطبيعي، وهناك 
�لع�شو�ئي  �ال���ش��ت��ري�د  �أب��رزه��ا  م��ن  �لت�شويق،  
ل��ل��دول��ة، وال���ش��ي��م��ا �الأح���ذي���ة �ل��ت��ي دخ��ل��ت �إىل 
ف�شاًل  زهيدة،  وباأ�شعار  بكثافة  �ملحلية  �الأ�شو�ق 
�لتقيي�ص  جهاز  ملو��شفات  �إخ�شاعها  عدم  عن 
مو��شفات  �إىل  ترتقي  وال  �لنوعية  و�ل�شيطرة 

منتجنا �ملحلي.
ال�سناعة العراقية الرائدة

�مل�شنع  مدير  عند  رون���اك  �ل�شيدة  تركتنا 
مهمة  وتركت  بق�شمها  خا�شة  �أعمال  الإجناز 
�ل�شيد  �إىل  �مل�شنع  د�خل  �لتجو�ل  �لرفقة يف 
�ل��ذي  �الإع��الم��ي،  �مل��وظ��ف  حم�شن(،  )علي 
قادنا �إىل �مل�شنع رقم )2( حيث �لتقينا �ل�شيد 
)�شباح يا�شني( مدير �ملعمل �لذي توقف طوياًل 
�ل�شناعة  تعاين  قال:  �إذ  �لت�شويق،  م�شكلة  عند 
�لقانونية  �لت�شريعات  قلة  من  �ليوم  �لعر�قية 
فقد  �ل��وط��ن��ي،  �مل��ن��ت��ج  ح��م��اي��ة  يف  ت�شهم  �ل��ت��ي 
�الأوىل  �ل�شابق هي  �لعر�قية يف  �ل�شناعة  كانت 
�ل�شنو�ت  يف  تدهورت  لكنها  �لعربي،  �لوطن  يف 
�لعر�قية  �لعقول  �أن  من  �لرغم  على  �ملا�شية، 
يف  متميزة  خ��ب�ت  ومنتلك  مبدعة،  عقول  هي 
هذ� �ملجال، حتى �أنهم كانو� يف �ل�شابق ي�شفون 
البد  و�أ���ش��اف:  )�أمل���اين(،  باأنه  �لعر�قي  �لعقل 
ونقلل  �لوطنية  �شناعتنا  �شاأن  من  نرفع  �أن  من 
لالإنتاج  �مل�شابهة  للب�شائع  �لع�شو�ئي  �ال�شتري�د 
�ملحلي، الأن �ل�شناعة ر�فد مهم مليز�نية �لدولة 
�ل��دول��ة  م���و�رد  تعظيم  يف  ف��اع��ل  عن�شر  وه��ي 

�ملالية.
)�أحمد  �ل�شيد   )7( معمل  �إن��ت��اج  مدير  و�أك���د 
ه��ا���ش��م ع��ل��وي( ح��دي��ث زم��ي��ل��ه ع��ن م��ع��وق��ات 
بالقول:  �الإنتاج  ف��و�رق  عن  حتدث  �إذ  �لت�شويق 
كنا ننتج �شابقا 400 زوج يوميًا يف حني �الإنتاج 
�إغ��ر�ق  �حل��ايل 400 زوج �شهريًا! وذل��ك ج��ر�ء 
�ل�شوق �ملحلية بامل�شتورد وعدم وجود حماية من 
�لدولة  دو�ئر  حث  �أو  �ملحلي  للمنتج  �لدولة  قبل 
ووز�ر�تها لالعتماد على �ملنتج �لوطني، وال�شيما 

يف �لتجهيز�ت �لع�شكرية.
ر�أينا �لكثري من �إنتاجنا �لوطني و�شمعنا �لكثري 
عن �ملعوقات من �مل�شوؤولني و�لعاملني يف �مل�شنع، 
لالإنتاج  و�الن���دف���اع  �لعمل  ح��ب  فيهم  ور�أي��ن��ا 
�إال  �لعاملية،  �ل�شناعات  ي�شاهي  �ل��ذي  �جليد 
�لدعم  عن  يبحثون  ز�لو�  ما  �ليوم،  حتى  �أنهم، 
�الإعالمي و�حلكومي وحماية �ملنتج �لوطني من 
�ملكائن  ويعلو �شوت  �الإنتاج  تدور عجلة  �أن  �أجل 

يف �ملعامل �لعر�قية.

فكرة الطائي

كثريًا ما منر من اأمام ال�سركة العامة ل�سناعات 
الن�سيج واجللود يف الكرادة، التي يعرفها العاّمة 
بـ)اجللود( ول جند بدًا من زيارة معر�سها الدائم 
املفتوح للمواطنني، الذي ي�سم عّينات من اإنتاج تلك 
امل�سانع التابعة لل�سركة، ف�ساًل عن الأ�سعار الزهيدة 
للب�سائع اجللدية والن�سيجية املختلفة وباأحدث 
املوديالت.

 وكلما مررت بهذا املعر�س على مر ال�سنوات اأجده 
عامرًا باملتب�سعني.

الإنتاج عايل الكفاءة.. لكنه غري 
حمميٍّ من املناف�ضة

يف م�ضانع �ضركة الن�ضيج واجللود

عماد عبا�ص�حمد ها�شم�شباح يا�شنيقا�شم عبد �ملح�شن
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رئي�ص ق�شم �لزر�عة و�لرثوة �حليو�نية يف 
عنب  م�شطفى  �ملهند�ص  �ملقد�شة  �لعتبة 
�لعر�قية" قائاًل:  "�ل�شبكة  ل�مجلة  �شّرح 
�إن �مل�شتل �ملركزي يف مزرعة فدك با�شر 
على  وح�شل  �لف�شتق  بذور  بزر�عة  فعليًا 
نتائج عالية يف �الإنبات مل ي�شبق لها نظري 
�لعر�ق  م�شتوى  على  �لزر�عي  �لقطاع  يف 
و�ل��ظ��روف  �لتحديات  م��ن  �ل��رغ��م  على 

�لبيئية �لقا�شية �لتي حتيط باملزرعة.
�أ����ش���اف ع��ن��ب �أي�����ش��ًا �أن �ل��ن��ب��ات��ات يف 
على  ح�شلنا  وق��د  م�شتمرة  منو  مر�حل 
�أن  �ملوؤمل  ومن  مثالية،  �شتلة   4000 نحو 

ت�شل �ل�شتالت �إىل حجم وعمر منا�شبني 
�الأر���ص  �إىل  �ملركزي  �مل�شتل  من  لنقلها 
�ملخ�ش�شة لها لت�شبح ب�شاتني منوذجية 
در��شات  من  تبني  �إذ  �لف�شتق،  الأ�شجار 
�أن  ف��دك  م��زرع��ة  �إد�رة  �أج��رت��ه��ا  ك��ث��رية 
متقدمة  نتائج  �إىل  �ل��و���ش��ول  ب��االإم��ك��ان 
�أ�شجار �لف�شتق يف �ملزرعة  لنجاح زر�عة 
م��ردود  ذ�ت  �إن��ت��اج��ي��ة  ب�شاتني  و�إن�����ش��اء 

�قت�شادي.
ه��و:  �لعلمي  و����ش��م��ه��ا  �لف�شتق  ���ش��ج��رة 
�لفو�كه  من  تعّد   )Pistacia vera L(
�لنف�شية �ملعّمرة، ي�شل �رتفاعها �إىل ما 

باالإنتاج  وتبد�أ  �أمتار،  و�أربعة  ثالثة  بني 
على  �إنتاجها  ويعتمد  �لثالثة،  �ل�شنة  بعد 

�لظروف �لبيئية و�لتغذية �ل�شمادية.
�حليو�نية  �ل���رثوة  بتنمية  يتعلق  م��ا  ويف 
عنب:  ق��ال  �لعلوية،  �لعتبة  م�شاريع  يف 
يعد ق�شم �لزر�عة و�لرثوة �حليو�نية من 
�الأق�شام �مل�شتحدثة يف �لعتبة، من مهامه 
و�حل��ي��و�ين  �ل��زر�ع��ي  ب��ال��و�ق��ع  �لنهو�ص 
ودعمه  �الأ�شعدة  خمتلف  على  وتطويره 

و�الرتقاء به وحت�شينه.
�خلا�شة  �لرقعة  �شمن  �لق�شم  مقر  يقع 
�لرهيمة  منطقة  يف  فدك  مزرعة  ب�شعبة 

م�شاحتها  تبلغ  �لتي  �لرهبان(-  -)عيون 
وي��اأت��ي  دومن،   )8000( ن��ح��و  �ل��ك��ل��ي��ة 
ل�شهولة  توخيًا  للق�شم  �ملوقع  هذ�  �تخاذ 
�إكمال  يف  و�الإ�شهام  و�ملتابعة  �الإ���ش��ر�ف 
�مل�شاريع  ومنها  �ملختلفة،  �لتحتية  �لبنى 
�الإرو�ئية و�الأعمال �لهند�شية، �لتي تر�شم 
�لزر�عية  للم�شاريع  �مل��دى  بعيدة  روؤي���ة 
و�حليو�نية، و�لتي ت�شمل �لرثوة �حليو�نية 
�لغذ�ئية  و�ل�شناعات  �لزر�عي  و�الإنتاج 
ومتنزهات  حد�ئق  عن  ف�شاًل  و�الأل��ب��ان، 
ب��ال��زر�ع��ة يف  �الرت��ق��اء  ك��ذل��ك  للرفيه، 
�لتخ�ش�شات  ع��ل��ى  م��ت��وزع��ة  م�����ش��اري��ع 
زر�عية  خطة  �لق�شم  يعّد  كما  �لزر�عية، 
�إد�رة  لتو�شيات  طبقًا  وف�شلية  �شنوية 

�ملجل�ص و�الأهد�ف �لتي يحددها. 

ي�شيف عنب: �إن عمل �لق�شم ي�شتند �إىل 
حتقق  �لتي  و�لعلمية  �لنظرية  �الأ���ش�����ص 
حت�شري�ت �ملو��شم �لزر�عية لهذه �ل�شنة 
لتحقيق  و�إد�رت��ه��ا  م�شتلزماتها  وتهيئة 
و�إي���ر�د�ت  خمف�شة  بكلف  ز�رع��ي  �إنتاج 
�أعلى، كما ي�شهم �لق�شم يف تقدمي �لدعم 
�لفني و�الإد�ري و�لهند�شي وكل ما يتطلب 
من بنى حتتية للم�شاريع �لزر�عية �لعائدة 
�لنجف  حمافظة  من  خمتلفة  ومو�قع  له 
�لتعاون مع مديرية  �الأ�شرف، ف�شاًل عن 
�ملتخ�ش�شة  �لعلمية  و�لكليات  �ل��زر�ع��ة 
�لعلمية  ب��اخل��ب�ت  �لق�شم  ت��رف��د  �ل��ت��ي 

و�لعملية.    
وي����ردف ب��ال��ق��ول: ه��دف��ن��ا ه��و �الرت��ق��اء 
�حليو�نية  و�ل����رثوة  �ل��زر�ع��ة  مب�شاريع 

و�لهند�شية  �لزر�عية  �لتقنيات  با�شتعمال 
للمو�رد  ��شتثمار  �أمثل  لتحقيق  �ملعا�شرة 
�ملجتمع  وتنمية  و�القت�شادية  �لطبيعية 

من خالل �إيجاد فر�ص عمل.
اأول جتربة لزراعة العنب 

جنحت كو�در وحدة �ملحا�شيل يف مزرعة 
و�ل���رثوة  �ل��زر�ع��ة  لق�شم  �لتابعة  ف��دك 
�حليو�نية يف �لعتبة �لعلوية �ملقد�شة بجني 
�ل�شيفية  �لفو�كه  �أن��و�ع  �أ�شهر  �أحد  ثمار 
�الأ�شرف،  �لنجف  حمافظة  يف  �مل�شهورة 

�أال وهو �لعنب �الأ�شفر.
جنحو�  �أنهم  �ملزرعة  يف  �لعاملون  و�أك��د 
�الأول  �لزر�عي  �ملو�شم  يف  جتربة  �أول  يف 
من  ُيعد  �لذي  �الأ�شفر(  )�لعنب  لزر�عة 
�لعر�ق  �نت�شارً� يف  و�أكرثها  �لفاكهة  �أهم 
و�لقيمة  �لطعم  ح��الوة  من  به  يتميز  ملا 

�لغذ�ئية �لعالية.
 : �ل�شبكة"  ل�"جملة  حديثه  عنب  وختم 
�ل�شوق  رف��د  على  تعمل  ف��دك  مزرعة  �إن 
�لزر�عية  �ملحا�شيل  م��ن  بعدد  �ملحلية 
ح�شاد  حملة  يف  كبري  جن��اح  لها  وك��ان 
كبى ل�� 1300 دومن من حم�شول �ل�شعري 

هذ� �ملو�شم.

ما زالت العتبة العلوية 
تبذل جهودًا جبارة وتبادر 

اإىل تقدمي م�سروعات 
جديدة على الأ�سعدة 

ال�سناعية والفنية 
والزراعية، ول�سيما عرب 

ا�سطالعها مب�سروعات 
عدة منها تنمية الرثوة 
احليوانية وزراعة اأنواع 

من الفاكهة، وزراعة 
الف�ستق كاأول جتربة 

لكوادرها الزراعية 
التخ�س�سية يف امل�ستل 
املركزي التابع ملزرعة 

فدك.

فة مزرعة فدك التابعة للعتبة العلوية امل�ضرَّ

ثروة حيوانية وفاكهة، وريادة يف اإنتاج الف�ضتق

مي�ضاء فا�ضل حممد
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يعد ق�سم الزراعة والرثوة 
احليوانية من الأق�سام امل�ستحدثة 

يف العتبة، من مهامه النهو�س 
بالواقع الزراعي واحليواين 

وتطويره على خمتلف الأ�سعدة 
ودعمه والرتقاء به وحت�سينه.



�نغر�شت يف  �لتي  �لنمطية  لل�شورة  ونقي�شًا 
باأنهم  �الإ�شبان  �لعمال  عن  �لنا�ص  �أذه��ان 
�أن��ه��م يف  �إال  و�ال���ش��رخ��اء،  �ل��ر�ح��ة  يحبون 
مقارنة  �أط��ول  �شاعات  يعملون  �حل��ال  و�ق��ع 
وقد  �الأوروب��ي��ة.  �ل��دول  بنظر�ئهم يف عموم 
�أثارت �لدر��شات �ل�شحية �ل�شادرة موؤخرً� 
عن  �لنا�ص  بع�ص  تخلي  مغبة  من  خم��اوف 
�لقيلولة وما له من خماطر على �شحة �لفرد 

عمومًا.
قيلولة مبوجب القانون

�لقيلولة عادة يومية ال غنى عنها لدى �شكان 
مدينة  من  �لقريبة  �ل�شغرية،  )�أدور(  بلدة 

�الأم��ور  من  �إنها  بل  ال  �الإ�شبانية،  فالن�شيا 
حتديدً�  قد�شيتها  و�زد�ت  لديهم  �ملقد�شة 
�لبلدة  ع��م��دة  كفل  حينما   2015 ع��ام  يف 
وقت  على  �حل�����ش��ول  يف  �حل��ق  للمو�طنني 

قيلولة مبوجب �لقانون.
يف  �ملر�فق  كافة  �إغ��الق  مت  ذل��ك  ومبوجب   
�لثانية  �ل�شاعة  من  �ل�شغرية  �لبلدة  ه��ذه 
ظهرً� وحتى �خلام�شة ع�شرً�، مع �ل�شيطرة 
حد  الأدن���ى  �ل�شو�شاء  ح���االت  جميع  على 
�أطفالهم  �إبقاء  على  �الآباء  وت�شجيع  ممكن، 
د�خ��ل �مل��ن��ازل، وجعل �أل��ع��اب �ل��ك��رة خ��ارج 
هذه  �شكان  لينعم  مت��ام��ًا،  �الأع��م��ال  ج��دول 

�لبلدة �ل�شغرية بغفوة هادئة وهائنة.
وبينما حتت�شن بلدة �أدور تقليد �لقيلولة هذ� 
�لتقليد  ه��ذ�  يالقي  ال  �شنو�ت،  م��دى  على 
�لد�ئمة  �لنمطية  �ل�شور  �أكرث  �لذي هو من 
د�خل   �أخ��رى  �أماكن  يف  كبريً�  �إقبااًل  للبالد 
غريبة  باتت  هذه  �لقيلولة  فعادة  �إ�شبانيا. 
كذلك  ه��ي  كما  �الإ���ش��ب��ان  معظم  على  �الآن 
يف  غ��ر���ش��وه��ا  �ل��ذي��ن  ل��الأج��ان��ب  بالن�شبة 

خميلتهم عن �إ�شبانيا.
الأ�سول غري املتوقعة للقيلولة

يجدر  �لقيلولة،  م��و���ش��وع  يف  �ل��ت��وغ��ل  قبل 
�لتوقف قلياًل للنظر يف �أنها  مل تاأِت �إطالقًا 

من �إ�شبانيا، بل تنحدر �أ�شولها من �إيطاليا.
يو�شح نائب رئي�ص �جلمعية �الإ�شبانية للنوم 
�ل��ن��وم خ���و�ن خو�شيه  و�خ��ت�����ش��ا���ش��ي ط��ب 
تعني  �ل��ت��ي   siesta كلمة  �أن  �أورت��ي��غ��ا: 
�لالتينية   �لكلمة  من  �أ�شاًل  تاأتي  �لقيلولة 
كان  �إذ  �شتة،  �لرقم  تعنى  �لتي   Sexta
وي��اأخ��ذون  �لطعام  ع��ن  يتوقفون  �ل��روم��ان 
�ل�شاد�شة  �ل�شاعة  يف  �ل��ر�ح��ة  م��ن  ق�شطًا 
و�شعنا  ول��و  �لنهار.  �أول  من  حُتت�شب  �لتي 
باالعتبار تق�شيم �لرومان لفر�ت �لنهار �إىل 
يف  تقابل  �ل�شاد�شة  �ل�شاعة  فاإن  �شاعة،   12
�إ�شبانيا �لفرة ما بني �ل�شاعة �لو�حدة ظهرً� 

)�شتاًء( و�لثالثة ع�شرً� )�شيفًا(.
باملجتمع  �ل��ق��ي��ل��ول��ة  ع����ادة  �رت���ب���اط  رغ���م 
�الإ�شبان  من  باملئة   60 نحو  فاإن  �الإ�شباين، 
عدد  �أن  �إىل  �مل�شوحات  وت�شري  يقيلون،  ال 
تفوق  �شنويًا  �إ�شبانيا  يف  �لعمل  ���ش��اع��ات 

عددها يف بريطانيا و�أملانيا.
�أ�شبحت  �لرومانية،  �أ�شولها  من  �نطالقًا 
�أن  �إال  للثقافات،  ع��اب��رة  ظ��اه��رة  �لقيلولة 
�جل��ذور  ذ�ت  �ملعتادة  غري  �لعمل  �شاعات 
�أت��اح��ت  �ل��ت��ي  ه��ي  �إ�شبانيا،  يف  �لتاريخية 
من  �أك���رث  لال�شتفادة  ل��الإ���ش��ب��ان  �لفر�شة 
�رتبطت  �لتي  �لقيلولة  من  �آخ��ر  �شعب  �أي 

بالثقافة �الإ�شبانية.
�ملهن  بع�ص  �ل��ن��ا���ص يف  ي���ز�ل  م��ا  ح��ني  ويف 
ق�شرية،  غ��ف��وة  الأخ���ذ  كافيًا  وق��ت��ًا  ي��ج��دون 
فاإن مهن �ملدينة �حلديثة يف �إ�شبانيا جعلت 
كثريً� من �لعمال �الإ�شبان يتخلون عن قيلولة 

�لظهرية.
ا�سرتاحة الظهرية ملن يعمل يف 

وظيفتني
�إىل  �الإ���ش��ب��اين  �لعمل  ي��وم  ُق�شم  تقليديًا، 
جزءين متميزين: يعمل �لنا�ص من �ل�شاعة 9 
�شباحًا حتى �ل�شاعة �لثانية ظهرً�، ويتوقفون 
وجبة  لتناول  �شاعتان  مدتها  ��شر�حة  يف 
 4 �ل�شاعة  من  عملهم  ي�شتاأنفون  ثم  غ��د�ء، 
ع�شرً� حتى �ل�شاعة 8 م�شاًء. و�ل�شبب ور�ء 
هذ� "�ليوم �ملجّز�أ" هو �أنه يف حقبة ما بعد 

من  كثري  عمل  �إ�شبانيا،  يف  �الأهلية  �حلرب 
�الأ�شخا�ص بوظيفتني الإعالة �أ�شرهم، و�حدة 
بعد  متاأخر  وق��ت  يف  و�الأخ���رى  �ل�شباح  يف 
�شاعتان  مدتها  ��شر�حة  �إتاحة  مع  �لظهر، 
يف  يعي�شون  �لذين  �أولئك  وال�شيما  للعمال، 
�ملناطق �لريفية، وهو وقت خم�ش�ص للر�حة 

�أو �ل�شفر بعد �نتهاء �لوظيفة �الأوىل.
�خلم�شينيات  �أو�ئ���ل  ب��ني  �إ�شبانيا  �شهدت 
م�شبوقة  غ��ري  هجرة  �لثمانينيات  و�أو�ئ����ل 
من �ملناطق �لريفية �إىل مدنها، حيث يعمل 
قّلة من  ينعم  �ليوم،  �الآن.  غالبية مو�طنيها 
�الإ�شبان بقيلولة �لظهرية، ولكن يبدو �أن يوم 
�لثقافة  يف  متاأ�شاًل  ظل  قد  �لطويل  �لعمل 

�الإ�شبانية.
فخ البقاء يف اأماكن العمل 

ل�ساعات طوال
يف  �لطو�ل  �لعمل  �شاعات  �أن  �لو��شح  من 
�الإنتاجية،  م��ن  �مل��زي��د  ت�شاوي  ال  �إ�شبانيا 
من  �الإ�شبانية  �ل�شركات  من  كثري  ويعاين 
بقاء موظفيها يف �أماكن �لعمل �شاعات طو�ل 

بال �شرورة .
ي���ق���ول م������ارك غ�������ر�و، ب���اح���ث يف ك��ل��ي��ة 
بني  �ل��ت��و�زن  يف  وخ��ب��ري  كينيدي  ه��ارف��ارد 
 " كلمة  تعني  �الأ���ش��ري��ة:  و�حل���ي���اة  �ل��ع��م��ل 

�لبقاء  presentismo"باالإ�شبانية 
مما  �أك���رث  ط���و�ل  �شاعات  �لعمل  م��ك��ان  يف 
�أم��ام  �ملوظف  يبدو  لكي  فقط  مطلوب،  هو 

موؤ�ش�شته �أكرث جدية و�لتز�مًا وحر�شًا.
نظرً�  �إ�شبانيا  يف  �لظاهرة  هذه  و�نت�شرت 
باأن  �ل�شائد  �لتقليدية  �ل�شركات  العتقاد 
يف  زي����ادة  تقابلها  �ل��ع��م��ل  ���ش��اع��ات  زي����ادة 
تزيد  �أن  كثرية  ب�شركات  ح��د�  ما  �الإن��ت��اج، 
فرة ر�حة موظفيها لتمتد �شاعتني منت�شف 

�لنهار.
ويتابع غر�و: قد تبدو هذه �لظاهرة  مفيدة 
لكنها  يف �حلقيقة قد  �لق�شري،  على �ملدى 
�لطويل،  �مل��دى  على  هائلة  ب�شرعة  تنت�شر 
وذلك �شيوؤثر على �حلما�ص يف �لعمل، و�الأد�ء 
عن  و�لر�شا  �لعمل،  عن  و�لر�شا  �لوظيفي، 
�الأ�شرية  �حلياة  على  حتمًا  و�شتوؤثر  �حلياة، 

للموظف عمومًا.
وف����د دف����ع �خل����وف �مل��ر���ش��خ م���ن ف��ق��د�ن 
�إىل  �الإ�شبان  �ملوظفني  من  بكثري  �لوظائف 

مت�شية �ملزيد من �لوقت يف مكاتبهم.
ي��ق��ول غ����ر�و: �خل���وف م��ن ف��ق��د�ن �لعامل 
يف  ت�شككًا  �أك���رث  جعله  وظيفته  �الإ���ش��ب��اين 
��شتخد�م �شيا�شات �لعمل �ملرنة. رمبا يكون 
�إ�شبانيا من �لدول �الأخرى  �خلوف �أقوى يف 

جي�ضيكا جونز- 
ترجمة: اآلء فائق

ن�ساأت القيلولة اأو ما يعرف بــ
يف  الإ�سبانية  باللغة   Siesta
اإ�سبانيا، وازدادت �سعبيتها يف 

جميع اأنحاء العامل، مبا يف ذلك 
اليونان واإيطاليا والفلبني، حيث 

كان اأغلب العمال الإ�سبان مييلون 
لأخذ قيلولة ق�سرية من العمل 

كو�سيلة لال�سرتاحة بعد الظهر، 
ول�سيما عندما تكون ال�سم�س 

�ساطعة على �سمت الراأ�س 
ودرجة احلرارة يف اأ�سدها.

 و�ضيلة راحة وظاهرة ثقافية
القيلولة الإ�ضبانية..
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�القت�شادية  لالأزمة  �ل�شديد  �لتاأثري  ب�شبب 
على �لبالد، ف�شاًل عن ميل عمالها �لتاريخي 

نحو �لبقاء وقتًا �أطول يف مكان �لعمل.
ال�سعي للموازنة بني العمل 

والأ�سرة
بيئية  عاملة  غار�شيا،  �شوز�نا  �لر�أي  وتو�فقه 
بر�شلونة  يف   "ACEFAT" ب�����ش��رك��ة 
تعد  �لتحتية،  �لبنية  م�����ش��روع��ات  الإدر�ة 
�الإ�شبانية  �ل�شركات  من  و�ح��دة  موؤ�ش�شتها 
�لتي حتث �ملوظفني بنحو متز�يد على تبّني 
جهودً�  وتبذل  للعمل،  مرونة  �أك��رث  �أنظمة 
�لتخلي عن  �أجل  بالتن�شيق مع �ملوظفني من 

ثقافة �لبقاء بالعمل ل�شاعات طو�ل.
"�شيدج"  �شركة  �أج��رت��ه��ا  ل��در����ش��ة  ووف��ق��ا 
لب�مج �الإد�رة، فاإن 80 باملئة من �ل�شركات 
�ل�شغرية و�ملتو�شطة يف �إ�شبانيا توؤيد �تخاذ 
�لتد�بري �لالزمة من �أجل حتقيق تو�زن بني 

�حلياة �لعملية و�الأ�شرية.
الإ�سبان ي�سهرون حتى اأوقات 

متاأخرة
قد  �لتقليدية  �لقيلولة  �أن  �خل���ب�ء  يعتقد 
�ليوم،  �لعمل  ع��امل  يف  لها  بن�شيب  حتظى 
يبدو  ما  على  منا  كثري  يكون  حني  وال�شيما 

حمرومني بالفعل من �لنوم.
�أظهر ��شتطالع حديث �أجر�ه مركز فليك�ص 
الأبحاث �لنوم يف �إ�شبانيا �أن متو�شط �شاعات 
�لنوم �لتي يح�شل عليها �الأفر�د يف �إ�شبانيا 
�لو�حدة، ويف حني  �لليلة  هو 7.1 �شاعة يف 
�أن ه��ذ� �ل��ع��دد م��ن �ل�����ش��اع��ات ي��ف��وق عدد 
كالواليات  �أخ��رى  بلد�ن  يف  �لنوم  �شاعات 
�ملتحدة �الأمريكية، �لتي يح�شل فيها �لنا�ص 
يف �ملتو�شط على 6.8 �شاعة من �لنوم لياًل، 
فاإنه ما يز�ل �أقل ب�شاعة تقريبًا من �ل�شاعات 
كل  للنوم  �خل��ب�ء  بها  يو�شى  �لتي  �لثماين 
�لنوم  �شاعات  معدل  من  يقرب  لكنه  ليلة. 
�ملتحدة،  كاململكة  �أخ��رى  متقدمة  دول  يف 
�شبع  �لنا�ص  من  باملئة   70 فيها  ينام  �لتي 

�شاعات �أو �أقل.
كما ي�شهر �الإ�شبان �أي�شًا حتى �أوقات متاأخرة 
�لبلد�ن  يف  بنظر�ئهم  م��ق��ارن��ة  �لليل  م��ن 
 Eurostat ملكتب  ووف��ق��ًا   �الأوروب���ي���ة، 
�الإ�شبان يف  ينام  ال  �الأوروبية،  لالإح�شاء�ت 
�لليل، يف حني يخلد  �ملتو�شط قبل منت�شف 
م�شاًء،  �لعا�شرة  �ل�شاعة  عند  للنوم  �الأمل��ان 
م�شاًء  و�لن�شف  �لعا�شرة  يف  و�لفرن�شيون 

و�الإيطاليون يف �ل�شاعة 11 م�شاًء.

القيلولة يف القرن احلادي 
والع�سرين

قطار  حم��ط��ة  ُج��ه��زت   ،2017 ع���ام  ب��د�ي��ة 
م��دري��د  �الإ���ش��ب��ان��ي��ة  �لعا�شمة  يف  �أت��وت�����ش��ا 
الإتاحة  و�ال�شتلقاء  للنوم  م��ع��ّدة  ب��وح��د�ت 
�لعمل  �ل�شركات كثيفة  للعاملني يف  �لفر�شة 
يف  �لر�حة  فرة  �أثناء  ق�شرية  غفوة  الأخ��ذ 
Hotels." موقع  ب��ادر  �لنهار.  منت�شف 

�شعار  حتت  جتربة  �ط��الق  �إىل   "  com
�لثقافة  �لقيلولة يف  �أجل �حلفاظ على  "من 
�الإ�شبانية". والقت �لتجربة �إقبااًل بني �شكان 
مدريد، �لذين كانو� يغتنمون �لفر�شة الأخذ 

ق�شط من �لر�حة �أثناء يوم عمل �شاق.
�لت�شويق  مدير  �أوالن���و،  برييز  �شانتي  يقول 
ترعرعت   :  Hotels.com"" مبوقع 
مهم  ج��زء  �لقيلولة  �أن  على  �إ�شبانيا  يف 
من  يح�شى  ال  ع��دد  و�أث��ب��ت  ثقافتنا.  م��ن 
�لتي  �لنهار،  منت�شف  قيلولة  �أن  �لدر��شات 
تر�وح ما بني 20 و30 دقيقة، قد ت�شهم يف 

تقليل �الإرهاق وزيادة �لركيز.
�لقيلولة  �أن ت�شهم  �أردنا  �إذ�  "لكن  وي�شيف: 
نوظفها  �أن  يجب  فرمبا  �إنتاجيتنا،  بزيادة 

بطريقة تو�كب حياتنا �لع�شرية".
مز�يا  م��ن  بالفعل  �لنا�ص  بع�ص  وي�شتفيد 
با�شتخد�م  �لع�شرية  �حل��ي��اة  يف  �لقيلولة 
تطبيق  وي���ع���د  �حل���دي���ث���ة.  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
مطورون  د�شنه  �ل��ذي   ،"SiestApp"ٍ
�إ�شبان عام 2014، و�حدً� من جملة تطبيقات 
ترمي �إىل حت�شني �ال�شتفادة من مز�يا �لنوم 
ثم  �مل�شتخدمني،  ن��وم  �أمن���اط  قيا�ص  م��ن 
قد  �أنهم  �لتطبيق  يتوقع  عندما  �إيقاظهم 

��شتعادو� كامل ن�شاطهم وطاقتهم.
يقول �أورتيغا: "�لقيلولة ال تتعار�ص مع منط 
نام  لو  حتى  هذه،  �أيامنا  يف  �لعملية  �حلياة 
�ملوظفون  فاإذ� كان  �ملوظف يف مكان عمله، 
تدخني  �أو  �ل��ق��ه��وة  �ح��ت�����ش��اء  ي�شتطيعون 
يتمتعون  ال  فلم  �لر�حة،  وقت  يف  �ل�شجائر 

بقيلولة كذلك؟"
 BBC /عن موقع
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د. ح�ضن عبد را�ضي

رازونة

الثقافة يف خطر

من يقر�أ تقرير »�لتنمية �لب�شرية« لعام 2012 �ل�شادر 
�لثقافية  �لتنمية  تقرير  وقبله  �ليون�شكو"  "منظمة  عن 
�لعربي"  �لفكر  "موؤ�ش�شة  عن  �ل�شادر   2011 لعام 
ه��ذ�  ت�شمنه  مل��ا  ���ش��دي��دي��ن  و�إح���ب���اط  ب��ح��زن  �شي�شعر 
�لتقرير�ن )على �شبيل �ملثال ال �حل�شر( من �أرقام ت�شي 
�لعربي،  �لعامل  �لثقافية يف  �الأمية  كارثة  بو�شوح بحجم 
�إذ يرد فيهما -مثاًل- �أن كل 80 مو�طنًا عربيًا يقر�أون 
قر�ءة  معدل  باإز�ء  �ل�شنة،  يف  و�حدً�  كتابًا  -جمتمعني- 
35 كتابًا يف �ل�شنة للمو�طن �الأوروب��ي، وهذ� يقود  يبلغ 
�إىل نتيجة �أخرى مرعبة م�شتقة من هذه، وهي �أن معدل 
قر�ءة �ملو�طن �لعربي يبلغ 6 دقائق �شنويا، باإز�ء 200 

�شاعة لنظريه �الأوروبي.
ولئن جتاوزنا كل تلك �لبيانات و�الأرقام �ملحزنة عن �أمة 
)�إقر�أ( فاإن �إح�شائية �أخرى قد تعطينا ت�شورً� دقيقًا عن 
حجم �النكفاء �لثقايف و�لنكو�ص �حل�شاري �لذي نعي�شه 
و�شط عامل يلتهم �لكتب و�لثقافة و�ملعرفة �لتهامًا، تفيد 
باأن �لن�شخ �ملطبوعة من كل كتاب عربي تقارب 1000 
�أو 2000 بينما تبلغ يف �أمريكا 50 �ألف ن�شخة، �الأمر 
لكاتب  ميكن  كيف  بب�شاطة:  �لتفكر  �إىل  يدعونا  �ل��ذي 
عربي �أن يعي�ص من �لكتابة وكل كتاب ال ُيطبع منه �إال هذ� 
�ل�)1000(  باأن  �لتفكري  �ملحال  ومن  �ل�شئيل،  �لعدد 
كتاب �شتباع كلها، ولو �فر�شنا �أن ما يعود على �لكاتب 
بيع  بعد  فاإنه  ن�شخة،  كل  عن  دوالر�ن  هو  كتابه  ريع  من 
�لن�شخ كلها �شيجني )2000( دوالر، وهو مبلغ ال يكفيه 
وعائلته ملعي�شة �شهرين مع �لتق�شف �ل�شديد، بينما يكون 

قد ق�شى يف تاأليفه عامًا �أو �أكرث!!
تخ�شع  �أن  ميكن  ثقافية  تربوية  تعليمية  عملية  �أي��ة  �إن 
�ملتغري  كان  فاإذ�  �لتابع،  و�ملتغري  �مل�شتقل  �ملتغري  ملعادلة 

�ال�شتقر�ر  هو  �مل�شتقل  �ملتغري  ف��اإن  �لتعليم  هو  �لتابع 
�لعر�ق  �أّن  علمنا  فاإذ�  و�الأمني،  و�القت�شادي  �ل�شيا�شي 
�حل��روب  من  عامًا   40 على  يربو  ما  ط��و�ل  ي�شتقر  مل 
الأجياله،  �ملنظم  �ملنهجي  و�لتجهيل  �لفا�ش�شتي  و�لقمع 
فاإننا �شنكون قد وقفنا على حافة �لبكان، و�شندرك �أن 
ما يعتور �لثقافة و�لتعليم من علل م�شتع�شية لي�ص �شوى 
نتيجة حتمية لكل تلك �ملقدمات �لتي ��شتولدتها ظروف 

�لبلد �ل�شيا�شية طو�ل تلك �حلقبة وما تالها.
�شريورتها  م��ر�ح��ل  �أخ��ط��ر  تعي�ص  �ل��ي��وم  ثقافتنا  �إن 
�أنها مرت مبخاطر عظيمة  �أي�شا  نعلم  لكننا  �لتاريخية، 
يف �ملا�شي، وجنحت يف عبورها، وعلينا �أخريً� �أن ندرك 
معقدة  منظومة  فيها  ت�شهم  ع�شوية  عملية  �لثقافة  �أن 
�ليوم  بو�قعها  �لنهو�ص  و�إن  �الجتماعية،  �لفعاليات  من 
بعد كل �لكبو�ت �لتي ر�فقت م�شريتها، م�شوؤولية �لنخب 
�لثقافية و�الجتماعية و�لدينية وكل قوى �ملجتمع �خلرية 

وكل من يت�شدى ال�شتنها�ص �لوعي يف �ملقام �الأول.
يف  نبحث  �أن  �رتاأينا  �لعر�قية  �ل�شبكة  جملة  يف  ونحن 
و�أن نخ�ش�ص يف كل عدد ملفًا مو�شعْا يف  رهان �لوعي، 
و�ل�شحة  و�لربية  و�لفكر  �لثقافة  قطاعات  من  و�ح��د 
وت�شهم  �لعر�قي  �ملجتمع  تهم  �لتي  �ل�شوؤون  من  وغريها 
�لرفيعة،  �ملجتمعية  تقاليده  و�إحياء  وعيه  ��شتنها�ص  يف 

وت�شّرع وتائر �لتنمية فيه. 

كيف ميكن لكاتب عربي اأن 
يعي�س من الكتابة وكل كتاب 

ل ُيطبع منه اإل هذا العدد 
ال�ضئيل، ومن املحال التفكري باأن 

ال�)1000( كتاب �ضتباع كلها...

م�������ق�������االت



العارف ورجل الدين 
والدولة

يتو�سط جامع ومرقد 
ال�سيخ عمر ال�سهروردي 
�سارع ال�سيخ عمر و�سور 
بغداد القدمي من جهة 

الباب الو�سطاين بر�سافة 
بغداد. وي�ستطيع املار 

على طريق حممد القا�سم 
ال�سريع اأن ي�ستمتع مبنظر 
ته ال�سلجوقية  اجلامع بقبَّ
الطراز التي تقف �ساخمة 

يف مركز العا�سمة وكاأنها 
حتكي تاريخ عا�سمة 

الدولة العبا�سية..
واجلامع يعد ثالث 

اأهم جوامع بغداد بعد 
جامع الإمام الأعظم 
اأبي حنيفة النعمان 

وجامع ال�سيخ عبد القادر 
الكيالين.

ت�شادفك مرقد وجامع عمر ال�ضهروردي.. �جلامع  حرم  �إىل  تدخل  وعندما 
باحة و��شعة تتو�شطها جمموعة من �لنخالت، 
وعلى �لي�شار م�شلى ثم غرفة �ل�شريح �ملبنية 
من �خل�شب �الأ�شود، وهناك مبو�جهة �لد�خل 
قب �ل�شيخ عمر، مقام عليه �شندوق خ�شبي 

حديث مفتوح من �الأعلى.
�مل�شاحة �لكلية للمرقد 1200م وباحة �حلرم 
 400 م��ن  �أك��رث  �إىل  يت�شع  450م،  �لد�خلي 
فم�شاحتها  �خلارجية  �لباحة  �أم��ا  م�شٍل، 
نحو 550م تقريبًا من �شمنها حرم للن�شاء، 
تر�وح  تقريبَا  مربع  بناء  على  �لقّبة  �ُشيدت 
و�مل��دخ��ل  م��ر،   95،4  -  85،4 ب��ني  �أب��ع��اده 
�الآخر للقّبة غرفة تعود �إىل ع�شر بناء �لقّبة 
وتال�شق �لبناء من جهته �لغربية وهي مقبة 
�أي��ام  �إال  تفتح  ال  �ل�����ش��ه��روردي  ب���اآل  خا�شة 

�ملنا�شبات.
وللجامع مدخل رئي�ص تعلوه كتابات موجودة 
فوق مدخل �لقّبة وعلى قاعدتها �حلاملة لها 
مكتوبة بخط �لثلث تقول "ب�شم �هلل �لرحمن 
�لرحيم، �أال �إن �أولياء �هلل ال خوف عليهم وال 
هم يحزنون، جدد هذه �لعمارة �ملباركة.... 
ل�شريح �ل�شيخ �لقدوة �لرباين قطب �الأولياء 
حممد  ب��ن  عمر  �ل��دي��ن  �شهاب  و�ل��ع��ارف��ني 
بن  حممد  مرقده،  �هلل  رو���ص  �ل�شهروردي، 

�لر�شيد."
ثمة ن�ص �آخر على قاعدة �لقّبة يقول: "ب�شم 
�هلل �لرحمن �لرحيم، فانظر �إىل �آثار رحمة 
�إن  موتها،  بعد  �الأر���ص  �هلل  يحيي  كيف  �هلل 
�ملوتى وهو على كل �شيء قدير،  ذلك ملحيي 
و�ندر�شت  دثوره"،......  بعد  بتجديده  �أمر 

عبارة "حممد بن �لر�شيد �شنة 735".

اجلامع من الداخل
�شتة  �رت��ف��اع  �ل��د�خ��ل وعلى  ُي��رى من 

�أم����ت����ار ���ش��ف م���ن �الن���ح���ن���اء�ت 
ت����دور ح���ول �جل�����در�ن �الأرب���ع���ة 

ي��ب��ل��غ ع���دده���ا �ث��ن��ت��ي ع�����ش��رة 
ثالث  ج��د�ر  كل  يف  �نحناءة، 
متوَّجة  �لو�شطى  �نحناء�ت؛ 

على  وحممول  مف�ش�ص  بعقد 
عمودين مندجمني من �جل�ص، 

�أما �الأخريان �ملحيطتان بها فهما 
متوَّجتان بعقدين مدبَّبني.

ن�ص  هذه  �النحناء�ت  �شف  يعلو 
ق�����ر�آين ي��ل��ّف ح���ول ج���در�ن 

�ل����ق����اع����دة �الأرب����ع����ة 
ومبو�ز�ة �النحناء�ت.

ت��ل��ي �ل��ن�����ص �ل���ق���ر�آين 
�نتقال  منطقة  �نحناء�ت 

�الأول  �ل�����ش��ف  يف  �ل��ق��ّب��ة، 
جت���د يف ك���ل ز�وي������ة �ن��ح��ن��اءة 

�نحناءة  و�أخرى  ز�وية  وبني  عميقة، 
من  �آخ��ر  �شف  يليها  م�شطحة  كبرية 

�النحناء�ت، و�حدة يف كل ز�وية ترتكز 
ز�وي��ة  �نحناءة  كل  وب��ني  �شابقتها  على 

�لو�شطى  ُجعلت  تليها،  �ل��ت��ي  و�ل��ث��الث 

نافذة. يلي هذ� �ل�شف �شكل جنمي ذو �شتة 
�لقريبة  �لقّبة  بعده  تقوم  حيث  ر�أ�شًا  ع�شر 
�ل�شكل من ن�شف كرة تتو�شط باطنها د�ئرة 
�لقر�آنية  �الآي��ة  تت�شمن  مناطق  �إىل  ق�شمت 

نف�شها.

اجلامع من اخلارج
تقريبًا  مربع  �خل��ارج  من  �لقّبة  تخطيط  �إن 
مر   50،7-  20،7 ب���ني  ت�����ر�وح  �أب����ع����اده 
بع�ص  ت��ز�ل  وما  مر،   70،7 نحو  و�رتفاعها 
�ملدخل  ج��در�ن  �أعلى  م��وج��ودة  �ل��زخ��ارف 
�نحناء�ت  عن  عبارة  وه��ي  �لرئي�ص، 
وخطوط  هند�شية  بزخارف  ُملئت 
م��ت��ك�����ش��رة ت��ت��األ��ف م���ن �أ���ش��ك��ال 
زخرفية، كما �أن هنالك زخارف 
ن��ب��ات��ي��ة ع��م��ل��ت ب��و����ش��ط��ة 
�حلفر يف �الآجر، يعلوها 
�شريط كتابي عر�شه 
����ش���ن���ت���م���رً�   65
معمول  و�لن�ص 
على  ب���االآج���ر 
�أر���ش��ي��ة من 
�ل����زخ����ارف 
�ل���ن���ب���ات���ي���ة 
�ل����دق����ي����ق����ة 

�ل�شنع.
ت��ن��ت�����ش��ب �ل��ق��ّب��ة 
�مل������خ������روط������ي������ة 
على  �مل��ق��رن�����ش��ة 
�ل���ق���اع���دة، وه��ي 
ت������ت������األ������ف م���ن 
�شفوف،  ع�شرة 

"جملة �ل�شبكة �لعر�قية" يف �شعيها للتعريف 
�لعر�ق ز�رت  �ل�شياحية يف  �لدينية  باالأماكن 
هذ� �ملكان و�لتقت �ل�شيخ ق�شي عبد �لكرمي 

�أحمد م�شوؤول �إد�رة �جلامع.
يقول �ل�شيخ ق�شي: �شاحب �ملرقد هو �ل�شيخ 
�ل�شهروردي،  عمويه  ب��ن  حممد  ب��ن  عمر 
�شهاب �لدين �أبو حف�ص، ولد �شنة 539ه� 
�مل��وؤرخ��ني،  �أغ��ل��ب  ر�أي  على  -1144م، 
و�ل���ورع  بالتقوى  ��شتهر  ك��رمي  بيت  يف 
���ش��ه��رورد )ق��ري��ة م��ن ق���رى جبال  يف 
بلغ  وعندما  ين�شب،  و�إليها  زجن��ان( 
�إىل  قريته  غ���ادر  ع�شرة  �ل�شاد�شة 
�أب��ي  �ل�����ش��ي��خ  ��ه  ع��مِّ �شحبة  ب��غ��د�د 
و�ل�شيخ  �ل�����ش��ه��روردي  �لنجيب 
�أخذ  �للذين  �جليلي  �لقادر  عبد 
�لعلماء  من  غريهما  وعن  عنهما 
علماء  بني  ��شتهر  ع�شره،  علوم 
كانت  وعظ  جمال�ص  بعقد  ع�شره 
حتظى با�شتح�شان كثريين، بعدها 
لل�شوفية  عدة  ُرب��ط  م�شيخة  توىل 

كرباط �لزوزوين ورباط �ملاأمونية.
�لنا�شر  �لعبا�شي  �خلليفة  ب��ه  ق��رَّ
لدى  ل��ه  �شفريً�  و�أ�شبح  �هلل  لدين 
عليهم  ي��رد  �لذين  و�الأم���ر�ء  �مللوك 
وتعظيمه  تكرميه  يف  يبالغون  وكانو� 

و�حر�مه �عتقادً� فيه وتبكًا.
علم  يف  وقته  �شيخ  �لنجار:  �ب��ن  عنه  يقول 
تربية  يف  �ل��ري��ا���ش��ة  �إل��ي��ه  و�ن��ت��ه��ت  �حلقيقة 
وت�شليك  �هلل  �إىل  �خل��ل��ق  ودع���اء  �مل��ري��دي��ن 

طريق �لعبادة و�لزهد.
ودول��ة،  دي��ن  رج��ل  �ل�شهروردي  �ل�شيخ  ك��ان 
�ملعارف  )ع���و�رف  �أ�شهرها  ت�شانيف  ول��ه 
حاليًا  �إليه  وتن�شب  �ل�شوفية(،  �أح���و�ل  يف 

�لطريقة �لنق�شبندية �ل�شهروردية.
ي��ك��م��ل �ل�����ش��ي��خ ق�����ش��ي: ت���ويف �ل�����ش��ي��خ عمر 
 93 ناهز  عمر  عن  632ه���  عام  �ل�شهروردي 

عامًا ودفن يف هذ� �ملكان.

يف اجلامع
�إىل  تتوجه  عندما  ق�شي:  �ل�شيخ  لنا  ي�شرح 

�جل��در�ن  بعيد  من  لك  تلوح  �جلامع 
تعزله  �لتي  �لعالية  �خل��ارج��ي��ة 

�ل�شناعية  �ملنطقة  ع��ن 
�مل��ح��ي��ط��ة ب���ه و�ل��ت��ي 

ه  ت�����ش��وِّ �أن  ت��ك��اد 
�مل����ن����ط����ق����ة، 
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�ل�شفوف �ل�شتة �الأوىل تتاألف من �شت ع�شرة 
�نحناءة حمّدبة من �خلارج، وبني كل �نحناءة 
و�أخرى ن�شف من�شور رباعي، كما يف�شل بني 

كل �شف و�آخر �شف من �ملن�شور�ت �لرباعية.
وهي  �ن��ح��ن��اء�ت،  ثماين  �ل�شابع  �ل�شف  تلي 
�ل�شكل  م��ن  �نتقال  مبنطقة  تكون  م��ا  �أ�شبه 
يف  روؤو�ص  �لثمانية  �إىل  ر�أ�شًا  ع�شر  �ل�شتة  ذي 
�ل�شفوف �لثالثة �الأخرية، ثم لتنتهي يف �لقبة 

�مل�شلَّعة.
ي�شيف �ل�شيخ ق�شي: قّبة �ل�شهروردي و�حدة 
�ل�شلجوقية،  �لفرة  تلك  يف  �لقباب  �أه��م  من 
�ل�شرقي  �جل��ن��وب  نحو  ميل  فيها  ح��دث  وق��د 
ب�شبب طبيعة �لتكوينات �الأر�شية و�جتاه �لريح 
�جلنوب  نحو  �لغربي  �ل�شمال  من  تهب  �لتي 
�ل�شرقي، وهو �أمر يح�شل يف كثري من �ملاآذن 

و�لقباب �ملماثلة.
يف  ي�شابهها  ما  يوجد  �ملخروطية  �لقّبة  وهذ 
بغد�د ك�شريح �ل�شت زبيدة ومرقد ذي �لكفل 

يف بابل وقّبة �حل�شن �لب�شري يف �لب�شرة.
�ملقبة  باجلامع  حتيط  ق�شي:  �ل�شيخ  يكمل 
من  كثري  رف��ات  جتمع  �ملقبة  وه��ذه  �لوردية، 
�أكابر  من  فيها  دفن  ومن  �هلل  توفاهم  �لذين 
هذه  يف  �ملدفونني  و�أب���رز  و�الأدب����اء،  �لعلماء 
�لع�شرين،  �لقرن  يف  �ملعروفني  من  �ملقبة، 

�الأ�شتاذ حقي �ل�شبلي عميد �مل�شرح �لعر�قي.
�أهمية  للجامع  بالقول:  حديثه  �ل�شيخ  يتابع 

دي��ن��ي��ة و�أخ�����رى ���ش��ي��اح��ي��ة، وت���اأت���ي �أه��م��ي��ت��ه 
بقاع  كل  يفدون من  �لذي  �ل��زو�ر  �لدينية من 
و�لهند  و�إي��ر�ن  باك�شتان  من  وال�شيما  �لعامل، 
لزيارة  �أوروب���ا  دول  من  وحتى  و�أفغان�شتان، 
�ل�شهروردي،  �ل�شيخ عمر  �لعارف باهلل  مرقد 
�لتاريخية  �لقيمة  يف  تتجلى  �شياحية  و�أهمية 
لهذ� �مَلعلم �لتاريخي و�حل�شاري ووجود �لقّبة 
 690 من  �أك��رث  عمرها  يبلغ  �لتي  �ملخروطية 

�شنة.
ي�شيف �ل�شيخ ق�شي: يف بد�يات بناء �جلامع 
كانت تقام فيه �شالة �جلمعة و�لعيدين فقط 
قربه،  م�شكونة  مناطق  وج���ود  ع��دم  ب�شبب 
وعندما �أ�شبحت �ملنطقة �آهلة بال�شكان بد�أت 
ليايل  و�إح��ي��اء  �خلم�ص  �ل�شلو�ت  فيه  تقام 
�لفقر�ء  م���اأوى  �جل��ام��ع  ه��ذ�  وك��ان  رم�شان، 
من  لقربه  ��شر�حة  ود�ر  �مل�شاكني  و�إط��ع��ام 

باب �لظفرية. 
زمن  يف  للجامع  ك��ان  ق��ائ��اًل:  �ل�شيخ  ُي���ردف 
"ح�شني  بغد�د  و�يل  فتحه  ج��دول  �لعثمانيني 
با�شا" الإي�شال �ملاء �إىل هذه �ملنطقة من نهر 
ثم منطقة  ومن  �مليد�ن  م��رورً� مبنطقة  دجلة 
�لف�شل وبعدها منطقة �جلوبة حتى ي�شل �إىل 

�جلامع.
عائلة  من  كثريون  �جلامع  خدمة  على  ت��و�ىل 
�لدين  كمال  �ل�شيخ  �آخرهم  كان  �ل�شهروردي 
�أبرز  وكان  1979م،  �شنة  �ملتوفى  �ل�شهروردي 
عبد  �ل�شيخ  ه��و  �لعثماين  �لعهد  يف  �ملتولني 
حمرمًا  �شيخًا  وك��ان  �ل�شهروردي،  �لرحمن 
تلجاأ  �لعثمانية  �حلكومة  وكانت  �جلميع،  من 
�إليه حلل �لنز�عات �لع�شائرية وكذلك �ل�شفر 
يف  �لعر�قيني  �لعلماء  ثقافة  لن�شر  �ل��دول  �إىل 

جمال �ل�شريعة.
���ش��لَّ��م �ل�����ش��ي��خ ك��م��ال �ل�����ش��ه��روردي �جل��ام��ع 
�ملحال  باأغلب  �ملتمثلة  و�لوقفيات  مبقتنياته 
�الأوق����اف  وز�رة  �إىل  �ملنطقة  يف  �مل���وج���ودة 
�آنذ�ك، و�نتهت مهمة �ملتويل وت�شلمت �الأوقاف 
لتعيني  ر�شمي  نظاٌم  و�عُتمد  �جلامع  �إد�رة 
الإد�رة هذ�  و�لقّر�ء و�خلدم  �الأئمة و�خلطباء 

�جلامع.
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ذاكرة امل�ضتقبل

ما قبل كوفيد - 07 !

وجدُت يف مفكرتي مع بد�ية عام 2004 �أّن حمكمة ر�شمية يف جمهورية �إير�ن 
"وحيد"،  ��شمه  �إي��ر�ين  مبر�هق  �الإع��د�م  عقوبة  باإنز�ل  حكمت  �الإ�شالمية، 
بعدما �أدين بقتل �شديقه �ملر�هق طعنًا حتى �ملوت. وقال �ملر�هق "وحيد" �إّنه 
طعن �شديقه �ملر�هق "مهدي"، الأّن �الأخري كان يريد "�لتحر�ص" به. و�لتحقت 
�ل�شرطة �شعقات كهربائية  ��شتخدمت  �الأمريكية بطهر�ن، فقد  والية فلوريد� 
يف تاأديب �الطفال. ويف �لتفا�شيل فاإن �ل�شرطة �أطلقت �شحنة �شاعقة قوّية جد� 
د بجرح �شاقه بقطعة زجاج.  على فتى يف �ل�شاد�شة ع�شرة من عمره، عندما هدَّ
�أما �لو�قعة �لثانية فتتعلق ب�شبية يف �لثانية ع�شرة من عمرها، كانت تهرب من 

�ملدر�شة، فاأطلقت عليها �ل�شرطة �شحنة �شاعقة، الإعادتها �إىل مدر�شتها.
و�شهدت منطقة "ميونغ كينغ" يف هونغ كونغ، موت طفلة حديثة �لوالدة يف حاوية 

قمامة. وقال عامل نظافة: "وجدت �لطفلة د�خل حقيبتني من �لبال�شتيك". 
ومُثلت مر�هقة �أمام �لق�شاء يف هونغ كونغ، الأّنها �ألقت بطفلها حديث �لوالدة 
من �أعلى �شطح �إحدى �لبنايات، بعد �أن �أخفت عن �أ�شرتها �شّر حملها. و�عرف 

ممر�ص �أمريكي، بقتل 17 من مر�شاه، يف �شت جر�ئم وثالث حماوالت قتل.
و�أبلغ �ملمر�ص �ل�شابق "ت�شارلز كولني" �لذي يبلغ عمره ) 44 ( �شنة �ل�شرطة يف 
والية بن�شلفانيا �الأمريكية �أّنه �ملالك عزر�ئيل، وقال :"قتلت مر�شاي الأريحهم 

من �آالمهم".
�أ�شخا�ص   )  7  ( بقتل  به  ُم�شتبه  م��ز�رع  مبطاردة  �ل�شينية  �ل�شرطة  وقامت 
بينهم �شقيقه �الأكب وزوجته �ل�شابقة �لتي تزوجت بعد طالقها منه. وقام هذ� 
لُه وطفليها، ثم  �إحدى عّماته، و�بنة َعم  "فينغ غونغيو" بقتل  �ل�شيني �ملدعو 
�شكينًا  عملياته  "فينغ" يف  و��شتخدم  وقتله،  جماورة  قرية  يف  مز�رعًا  هاجم 

ت�شتخدم يف ذبح �خلنازير يف �الإجهاز على �شحاياه. 
ويف �شنة 2007 ، مل "ُي�شجل !!" �أي حادث "قتل" يف �لبلد�ن �لعربية كلها، �للهم 
"حو�دث �شري" على  "موت" عدد من �الأ�شخا�ص يف  �اّل يف �لعر�ق �لذي �شهد 

�لطرق �خلارجية بعيدً� عن بغد�د)...(!!

 ... �َسِمعوا   َلو  اجلّن  ُيبكي  الأَر�س  يف  " َوالَعدل 
ِبِه َوُي�سَت�سحُك الأَموات َلو َنَظروا."
                          ) جربان جربان (

م�������ق�������االت

 بدايات بناء اجلامع كانت تقام فيه 
�سالة اجلمعة والعيدين فقط ب�سبب 
عدم وجود مناطق م�سكونة قربه، 

وعندما اأ�سبحت املنطقة اآهلة بال�سكان 
بداأت تقام فيه ال�سلوات اخلم�س 

واإحياء ليايل رم�سان



ومع �أن �مل�شَطَلَحني يبدو�ن متقاربني جدً�، 
فاالأمية  بينهما،  و�ح��دً�  فرقًا  هناك  �أن  �إال 
�لقر�ءة  على  �لقدرة  عدم  تعني  �الأبجدية 
تتعدى  فهي  �لرقمية  �الأمية  �أم��ا  و�لكتابة، 
�لتكنولوجيا  ��شتخد�م  م��ن  �مل���ر�أة  مت��ّك��ن 
�لرقمية و�لو�شول �إليها، �إىل مدى ��شتفادتها 

�لتي  و�لفر�ص  و�لت�شهيالت  �خلدمات  من 
وبعبارة  �إليها،  �لتكنولوجيا  ه��ذه  تقدمها 
�أب�شط ميكن �أن نقول �أن �الأمية �الإلكرونية 
تكنولوجيا  ل��ه  ت��ت��وف��ر  �الإن�����ش��ان  �أن  تعني 
د�ئم،  ب�شكل  �إليها  �لو�شول  ي�شتطيع  معينة 
بال�شكل  ي�شتخدمها  كيف  يعرف  ال  �أن��ه  �إال 

�خلدمات  كل  ي�شتثمر  كيف  �أو  �ل�شحيح، 
على  ب�شيطًا  مثااًل  ولن�شرب  تقدمها.  �لتي 
هو�تف  �ليوم  ميتلكن  �لن�شاء  فاأغلب  ذلك، 
��شتخد�مهن  لكن  عالية،  مبو��شفات  ذكية 
مو�قع  على  �لت�شفح  �أو  �الت�شال  يتجاوز  ال 
�لتو��شل �الجتماعي لعدم �إدر�ك غالبيتهن 

�ملتوفرة  �لتكنولوجيا  هذه  ��شتثمار  كيفية 
�ملر�أة  بني  �لفجوة  هذه  وتعود  �أيديهن.  بني 
كثري  �إىل  لديها  �ملتوفرة  و�لتقنيات  و�لعلوم 
تاأثريً�  و�أكرثها  �أهمها  لكن  �الأ�شباب،  من 
للمر�أة يف �ملجتمع(  �لنمطية  هي )�ل�شورة 
�لتي ال توؤثر يف �لن�شاء فقط، بل يف �ملجتمع 
كافة،  و�ملر�حل  �الأ�شعدة  وعلى  فئاته  بكل 
�أثبتت  �لتي  �لدر��شية  �ملر�حل  من  �نطالقًا 
�لن�شاء  م��ن   50% �أن  ك��ث��رية  در�����ش���ات 
و�لتكنولوجيا  �لعلوم  جم��االت  يف  ير�جعن 
نظرة  ب�شبب  و�ل��ري��ا���ش��ي��ات  و�ل��ه��ن��د���ش��ة 

�ملجتمع �إىل �ملر�أة على �أنها غري قادرة على 
خم�ش�شة  الأنها  �ملجاالت  هذه  يف  �خلو�ص 
من  جمموعة  �ختبار  مت  وعندما  للرجال. 
لقيا�ص  �الختبار  ه��ذ�  �أن  و�أُب��ل��غ��َن  �لن�شاء 
معدالت �لذكاء بني �لن�شاء و�لرجال، كانت 
لزمالئهن  بالن�شبة  متدنية  �لن�شاء  نتائج 
�لعمل  �ل��رج��ال. بعد ذل��ك، حني ج��رى  من 
على �ختبار �آخر ومل ُتذكر فيه �أية مقارنات 
عن معدالت �لذكاء، بل مت تقدميه كاختبار 
عادي، ح�شلت �لن�شاء على عالمات مقاربة 
نف�شه،  �الختبار  يف  �لرجال  لعالمات  ج��دً� 
يدل على مدى  فهو  �شيء  دّل على  �إن  وهذ� 
وكيف  �لن�شاء  على  �لنمطية  �ل�شورة  تاأثري 
جزءً�  كانو�  و�ملجتمع  و�ملدر�شة  �الأ�شرة  �أن 
�لن�شاء  نفو�ص  �لفكرة يف  فعااًل يف زرع هذه 
و�لرجال على حد �شو�ء، �الأمر �لذي �أدى �إىل 
حمدودية �لفر�ص �ملتوفرة للن�شاء وتقلي�ص 
STEM وهو  تفاعلهن يف جماالت نظام 
�لعلوم  �الأرب��ع��ة؛  لالخت�شا�شات  �خت�شار 
و�لريا�شيات،  و�لهند�شة  و�لتكنولوجيا 
لهّن  ُوف��رت  حني  �لن�شاء  من  كثريً�  �أن  مع 
�لفر�شة كاملة دون �لتاأثري عليهن باأي �شكل 
من �أ�شكال �لتحيز �لذي متار�شه جمتمعات 
كثرية ل�شالح �لرجل و�شد �ملر�أة، فاإن كثريً� 
ومهارة  وبر�عة  متيزً�  �أظهرن  �لن�شاء  من 
عالية يف �لعمل و�اللتز�م و�الإبد�ع تفوقت يف 
يظن هذه  �لذي  �لرجل  على  �الأحيان  بع�ص 

�ملجاالت حكرً� عليه.
من جانب �آخر، جند �أن �ملر�أة ال تاأخذ حقها 
من �الأدو�ر �لقيادية و�أن �لت�شل�شل �لوظيفي 

للمر�أة ال يرتقي د�ئمًا بقدر�تها و�إمكانياتها 
وخبتها، و�ل�شبب �أن كثريً� من �ملجتمعات ال 
تعرف بدور �ملر�أة �لقيادي وحت�شر دورها 
و�لتنفيذ  و�لت�شميم  �لتخطيط  مهمات  يف 
�إىل  ي��وؤدي  وه��ذ�  �لقر�ر،  �تخاذ  عن  بعيدً� 
�نح�شار �الأفكار و�الفتقار �إىل �لتكامل �لذي 
َينتج من ت�شارك �الأفكار و�تخاذ �لقر�ر بني 
�ملر�أة،  �أن  �ملوؤ�شف  من  لكن  �جلن�شني.  كال 
وعلى �لرغم من كفاحها �لكبري لتبني مكانة 
عن�شرً�  لتكون  ومثابرتها  �ملجتمع،  يف  لها 
دوره��ا  �أن  �إال  �الأ���ش��ع��دة،  ك��ل  على  ف��اع��اًل 
وم�شوؤولياتها،  ب��االأم��وم��ة  مرتبطًا  ز�ل  م��ا 
هذه  �مل��ر�أة  �لتز�مات  �أن  يظنون  فكثريون 
بع�ص  و�أن  �ملهنية،  م�شريتها  بتعطيل  كفيلة 
�أكرث  ولو�شعها  لها  منا�شبة  تكون  �لوظائف 
من غريها من �لوظائف �لتي ت�شتلزم كثريً� 
�لوقت و�اللتز�م وحتيطها ظروف عمل  من 
توفري  يتم  �أن  �الأج���در  ك��ان  ولكن  �شعبة، 
�لبيئة �ملنا�شبة للمر�أة بداًل من �حلكم عليها 
فكثري  �جلائر،  �لنحو  بهذ�  قدر�تها  وعلى 
من �لن�شاء قادر�ت على �لتوفيق بني عملهن 
لهن  توفر  لو  ر�ئع  ب�شكل  �خلا�شة  وحياتهن 
ح�شانة  ت��وف��ري  م��ث��ل  �خل��دم��ات  م��ن  قليل 
من  وغ��ريه��ا  منا�شبة  ب��اأ���ش��ع��ار  ل��الأط��ف��ال 
�لت�شهيالت �لتي ال توؤثر يف �ملوؤ�ش�شة ولكنها 

توؤثر يف �نتاجية �لن�شاء ب�شكل و��شح.
يف �لنهاية ال ميكننا �أن ننكر �أن لدينا كثريً� 
�لالتي  و�لعربيات  �لعر�قيات  �لن�شاء  من 
�ملحيطة  �لنمطية  �ل�شورة  تلك  على  تغلَّنب 
�ل��ت��وق��ع��ات  ت��ل��ك  ك��ل  وك�����ش��رن  بجن�شهن، 
�مل���ح���دودة ل��ق��در�ت��ه��ن وح��ق��ق��ن �إجن����از�ت 
وجناحات كبرية يف هذه �ملجاالت ي�شار لها 
يف كل �لعامل بالبنان، ونذكر هنا �ملهند�شة 
�لتي  �لر�حلة زها حديد  �لعر�قية  �ملعمارية 
تقول "حاربني �لغرب الأنني عربية وحاربني 
زها  تبقى  ذل��ك  وم��ع  �مر�أة"  الأنني  �لعرب 
�أيقونة ومثااًل وقدوة للمر�أة �لناجحة  حديد 

يف �لعامل.

ال�ضورة النمطية للمراأة ودورها 
يف املجال التقني

ما زالت املراأة يف كثري من 
املجتمعات، ويف املجتمعات 

العربية منها بنحو 
خا�س، تعاين من الأمية 

الأبجدية، اإل اأنها دخلت 
يف دوامة جديدة اأكرب 
واأكرث تعقيدًا تتمثل يف 

الأمية الرقمية. 
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رفاه ح�ضن

كثري من الن�ساء قادرات على التوفيق 
بني عملهن وحياتهن اخلا�سة ب�سكل 
رائع لو توفر لهن قليل من اخلدمات 
مثل توفري ح�سانة لالأطفال باأ�سعار 

منا�سبة.



وقد �أعلنت �حلكومة يف وقت �شابٍق �أن غر�مة 
�إ�شرليني  جنيه   100 �إىل  ت�شل  مالية 
ذلك  لي�ص  �لقر�ر.  لهذ�  �ملخالفني  تنتظر 
ووفقًا  �ل�شرطة،  �إد�رة  �أعلنت  بل  فح�شب، 
الإر����ش���اد�ت���ه���ا، ب����اأن �ل�����ش��رط��ة خم��ّول��ون 
من  �لعمالء  الإخ��ر�ج  �لقوة"  ب�"��شتخد�م 
�ل��وج��ه،  �أغ��ط��ي��ة  ي��رت��دو�  �إذ� مل  �مل��ت��اج��ر 
رئي�ص  لكن  �ل��دخ��ول.  م��ن  منعهم  وك��ذل��ك 
�لقر�ر�ت  هذه  وطاأة  من  خّفف  �الأكادميية 
�لقو�عد  �شتطبق  �ل�شرطة  قو�ت  �إن  بقوله: 

فقط، مبا يف ذلك �إ�شد�ر �لغر�مات بقيمة 
100 جنيه ��شرليني، كمالذ �أخري،  ولن 

يقوم �ل�شباط بدوريات مرعبة!
كما ��شُتثني �الأطفال دون �شن 11 �شنة من 
هذه �لقو�عد �جلديدة، كذلك ذوو �الإعاقة 
�أو ذوو �لظروف �ل�شحية �خلا�شة كالذين 
�لذي  �لتنف�شي  �جلهاز  �شعف  من  يعانون 
غطاء  �رت���د�ء  عليهم  �ل�شعب  م��ن  يجعل 

للوجه.
وحذرت منظمة �ل�شحة �لعامة يف �إجنلر� 

�لر�شع  لالأطفال  �أغطية  �شر�ء  من  �الآب��اء 
�الختناق  خطر  ب�شبب  �ل�شغار  و�الأط��ف��ال 

�أو �ملوت.
�ملحال  عمال  �جلديدة  �لقو�عد  ُتلزم  ومل 
بارتد�ء �أغطية �لوجه، لكن �حلكومة قالت 
�أ�شحاب  ينظر  ب��اأن  ب�شدة"  "�أو�شت  �إنها 
الأن  �القت�شاء  عند  ��شتخد�مها  يف  �لعمل 
من م�شوؤولية �الأفر�د منع تف�شي �لفايرو�ص. 

�أما حمال �لت�شوق �لكبى 
مثل  �إجنلر�  يف 

لن  �أنها  �أعلنت  فقد  و)�أزد�(  )�شنزبري( 
�لد�خلني  على  �لوجه  غطاء  لب�ص  تفر�ص 
�ل�شلطات  باأنه )م�شوؤولية  معللة ذلك  �إليها 

�ملخت�شة(.
�لعمالقة  )وي���روز(  �شركة  �أعلنت  بينما 
�ملدخل  عند  �شيقفون  موظفيها  بع�ص  �أن 

لتذكري �لعمالء بالقاعدة.
�لوجه،  غطاء  �أو  "�لِكمامة"،  تكون  ول��ن 
�لتي  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �الأم���اك���ن  �إل��ز�م��ي��ة يف 
�أم���ان  �إج������ر�ء�ت  فيها  ت��وج��د 
�أخ������رى، وي�����ش��م��ل ذل��ك 
و�حل��ان��ات  �ملطاعم 
وم�������ش���ف�������ف���ي 
�ل�����������ش�����ع�����ر 
و�شالونات 
�حلالقة 

�لرفيه  وم��ر�ك��ز  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  و�ل�����ش��االت 
�ملو�شيقية  وقاعات �حلفالت  �ل�شينما  ودور 
و�مل�����ش��ارح وم��ن��اط��ق �جل���ذب ل��ل��زو�ر مثل 

�ملتاحف وغريها.
ووفًقا للحكومة، فاإن �لغطاء يجب �أن ي�شمل 
مثل  ب�شيطًا  يكون  �أن  وميكن  و�الأن��ف  �لفم 
و�شعها  ميكن  �لتي  )�لباند�نا(  �أو  �لو�شاح 
ب�شكل �آمن حول جانب �لوجه دون �حلاجة 

�إىل و�شعها يف مكانها.
يف  �لوجه  �أغطية  �رت���د�ء  �شرط  ينطبق  ال 
�حلديدية  �ل�شكك  وحمطات  �لنقل  حماور 
�لبحرية،  و�ملو�نئ  و�مل��ط��ار�ت  و�حلافالت 
�إال على �ملناطق �ملغلقة بالكامل. كما ُي�شمح 
�لوجه يف حاالت معينة، على  باإز�لة غطاء 
�شبيل �ملثال الإثبات �لهوية يف �لبنوك �أو عند 

�شر�ء منتجات مقيَّدة بالعمر..
�أما يف ��شكتلند� فقد �أ�شبحت �أغطية �لوجه 
متوز  من  �لعا�شر  منذ  �ملتاجر  يف  �إلز�مية 
�شت�شبح  �ل�شمالية  �آيرلند�  ويف  �جل��اري. 
�ملقبل. ورغم  �آب  �لع�شرين من  �إلز�مية يف 
يف  بالفعل  �إجبارية  �أ�شبحت  �لتغطيات  �أن 
و�أ�شكتلند�،  �لعام يف �إجنلر�  �لنقل  و�شائل 
وك��ذل��ك م��ع��ظ��م �حل���اف���الت و�ل��ق��ط��ار�ت 
�أنها  �إال  �ل�شمالية  �آيرلند�  يف  و�ل��ع��ب��ار�ت 
يف  �لعام  �لنقل  و�شائل  يف  �إلز�مية  �شتكون 

ويلز �عتبارً� من 27 متوز.

الفريو�س التاجي
لرتداء  جديدة  اإر�ضادات 

اأقنعة الوجه يف اإجنلرتا

اأعلنت وزارة ال�سحة العامة 
يف اإجنلرتا عن اإلزامية 

ارتداء غطاء الوجه 
)الِكمامة( يف الأماكن 

العامة بدءًا من الرابع 
والع�سرين من متوز اجلاري، 

و�ستكون التغطية اإلزامية 
يف الأماكن العامة املغلقة مبا 
يف ذلك حمال ال�سوبر ماركت 

ومراكز الت�سوق الداخلية 
ومراكز النقل والبنوك 

ومكاتب الربيد، كما يجب 
ارتداوؤها اأي�سًا عند �سراء 
الطعام وال�سراب اجلاهز، 

على اأنه من امل�سموح باإزالتها 
يف الأماكن املخ�س�سة 

للجلو�س والأكل. 
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ورود املو�ضوي- لندن



بغداد/اأمرية حم�ضن

قحطان جثري

عبد �لغني �شهد

ليث ح�شني
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ب�شكل مبا�شر على تغذيتهم وتكثيف تدريباتهم 
وتنظيم �أوقاتهم بني �لتدريب و�للعب و�لر�حة، 
�لتجريبية،  �ملباريات  من  ع��دد  �إىل  ونحتاج 

فهناك مع�شكر يف قطر نهاية �آب �حلايل.
قال  للمنتخب  ج��دد  العبني  ��شتدعاء  وع��ن 
يف  كثرية  تغيري�ت  �شهد  �لفريق  �إّن   : جثري 
�أ�شحاب  �لالعبني  زج  يف  و�شن�شتمر  �شفوفه 
�ملو�هب �لذين با�شتطاعتهم تقدمي �ملطلوب يف 
�لبطولة، فاجلميع يعرف �أن �لعر�ق تّوج بلقب 
�آ�شيا لل�شباب يف خم�ص بطوالت، وهذ�  بطولة 
فالفريق  كبرية،  م�شوؤولية  عاتقنا  على  ي�شع 
لكن  �الآ�شيوية،  �لبطوالت  يف  ثقله  له  �لعر�قي 
�ملنتخبات  �إع���د�د  ي���و�زي  �إع���د�د  �إىل  نحتاج 
�الأخرى، ويف حال طّبقنا ذلك �شيكون �ملنتخب 

�لعر�قي مناف�ًشا قوًيا. 
ل بّد من توفري املع�سكرات 

التدريبية
�لعر�قي  �الأومل��ب��ي  �ملنتخب  م��درب  ق��ال  بينما 
فيها  �شيلعب  �ل��ت��ي  �مل��ج��م��وع��ة  ���ش��ه��د:  غ��ن��ي 
ت�شم  فهي  للغاية  �شعبة  �ل�شبابي  منتخبنا 
�أبطال �آ�شيا، فاملنتخب �لكوري �جلنوبي  تطور 
كثري� وفيه جمموعة كبرية من �ملو�هب �لذين 
�حل��ال  ونف�ص  �لعمرية  �لفئات  م��ن  ت��درج��و� 
بالن�شبة للمنتخب �لياباين �لذي ميتلك العبني 
خبة  ول��ه��م  �الورب��ي��ة  �ل���دوري���ات  يف  يلعبون 
فتطور  �لبحريني  �ملنتخب  �أم��ا  �مل��الع��ب،  يف 
�أي�شا ال �شيما يف �لفئات �لعمرية يف �ل�شنو�ت 
�شاأنا  يقل  ال  �لعر�قي  ملنتخب  لكن  �الخ��رية، 
�شفوفه  يف  ي�شم  �إّن��ه  بل  �ملنتخبات  هذه  عن 
هذه  جم��ار�ة  با�شتطاعتهم  مميزين  العبني 
�ملنتخبات ب�شرط �أن تتوّفر للفريق �ملع�شكر�ت 
لكي  �لتجريبية  �ملباريات  �إقامة  مع  �لتدريبية 
مدى  ي��ع��رف  �أن  �لتدريبي  �ل��ك��ادر  ي�شتطيع 
عن  ف�شال  �لالعبني  ب��ني  �الن�شجام  قابلية 
معرفة مكامن �خللل يف �ملر�كز، هنا ال بّد من 

�إدخال �لفريق يف مع�شكر تدريبي.
جمموعة نارية 

ح�شني  ليث  �ل�شابق  �لعر�قية  �لكرة  جنم  �أما 
كاأ�ص  نهائيات  يف  �الأ���ش��ود  حظوظ  عن  فقال 

�أك��رث  �شّمت  الأّن��ه��ا  ن��اري��ة  :جمموعتنا  �آ�شيا 
لل�شباب،  �آ�شيا  كاأ�ص  على  �حلائزة  �ملنتخبات 
مرة  من  �أكرث  عليه  ح�شل  �لياباين  فاملنتخب 
وميتلك حاليا العبني مميزين، �أي�شا �ملنتخب 
�لكوري ح�شل على كاأ�ص �آ�شيا �أكرث من مرة، 
�آ�شيا  ك��اأ���ص  على  ح�شل  �ل�شبابي  ومنتخبنا 
ي�شتطع  مل  �ل�شابقة  فالفرة  م���ر�ت،  خم�ص 
ممار�شة  �لعامل  منتخبات  جميع  بل  �لفريق، 
غزت  �لتي  ك��ورون��ا  جائحة  ب�شبب  متارينها 
�لعامل و�أوقفت كل �شيء مبا فيها كرة �لقدم، 
�إذ ت�شتعد �لفرق منذ فرة قليلة لبطولة �آ�شيا 
�ل�شهر  منت�شف  �وزبك�شتان  يف  �شتقام  �لتي 
بليوث  �أم���ل  كلنا  �ل��ع��ام،  ه���ذ�  م��ن  �ل��ع��ا���ش��ر 
هذه  ح�شاب  على  �للقب  ح�شد  يف  �لر�فدين 

�ملنتخبات �لقوية نتمنى ذلك. 

الليوث اأهل لها
 �ل�شحفي �لريا�شي نعيم حاجم عن حظوظ 
جمموعة  �أّن  ننكر  ال  ق��ائ��ال:  حت��ّدث  �الأ���ش��ود 
ت�شم  كونها  �ملجاميع  �أ�شعب  من  هي  �لعر�ق 
يف  �ل��ل��ق��ب  ل��ن��ي��ل  م��ر���ش��ح��ة  منتخبات  ث��الث��ة 
هذ�  �شم  �إذ  �ل��ي��اب��اين،  �ملنتخب  مقدمتها 
يلعبون  �لفريق جمموعة مميزة من �لالعبني 
يف �ل����دوري �ل��ي��اب��اين و�ل���دوري���ات �الورب��ي��ة، 
�ل��ك��وري،  للمنتخب  بالن�شبة  �ل�شيء  ونف�ص 
هو  م�شتو�ه  تطور  �لبحريني  �ملنتخب  بينما 
�الآخر وال يقل �شاأنا عن باقي �لفرق، لكن يبقى 
�لبطولة  ملح  هو  �لعر�قي  �ل�شبابي  �ملنتخب 
من  نتمنى  �آ�شيا،  كاأ�ص  لنيل  �لقوي  و�ملر�شح 
وذل��ك  �ل��ل��ي��وث  ت��دع��م  �أن  �لتطبيعية  �لهيئة 
وتاأمني عدد من  �لتدريبية  �ملع�شكر�ت  بتوفري 
�ملباريات �لتجريبية من �أجل �ال�شتعد�د �الأمثل 
عاهدنا  كما  مميز  ب�شكل  �لليوث  يظهر  لكي 
�أق��وى  فيها  دح��ر  �لتي  �ل�شابقة  �لبطوالت  يف 
كبري  �أملنا  �آ�شيا،  ك��اأ���ص  وح�شد  �ملنتخبات 
لكرتنا  جديدة  �آفاقًا  �شيفتحون  �لذين  بليوثنا 

�لتي تر�جعت كثري� يف �ل�شنو�ت �الخرية. 
مواهب واعدة 

حبيب  �ل�شابق  �لعر�قية  �لكرة  جنم  و�أ���ش��ار 
جعفر �إىل وجود جمموعة مميزة من �ملو�هب 
جعفر:  وب��نّي  �لفريق،  يف  �ملتو�جده  �ل��و�ع��دة 
�شيء مفرح تو�جد جمموعة كبرية من �ملو�هب 
�لكرة  �ألو�ن  عن  �شيد�فعون  �لذين  �لليوث  مع 
�لتي  فاملجموعة  �آ�شيا،  بطولة  يف  �لعر�قية 
�شيلعب فيها �لليوث بدون �شك قوية جدً�، الأنها 
كاملنتخب  �الآ�شيوية  �ملنتخبات  �أق��وى  �شمت 
كاأ�ص  لنيل  مر�شحون  وهم  و�لياباين  �لكوري 
�ملناف�شة  من  �لليوث  مينع  ال  ه��ذ�  لكن  �آ�شيا 
لقد  للم�شوؤولية،  �أهل  وهم  �لقاري  �للقب  على 
ت�شّيدنا �لقارة �ل�شفر�ء خم�ص مر�ت ونريدها 
�ل�����ش��اد���ش��ة ب��ع��ون �هلل، ف��اال���ش��ت��ع��د�د �الم��ث��ل 
وخو�ص �ملباريات �لتجريبية وتوفري �حتياجات 
يف  لالعبني  د�ع��م��ا  ع��ام��ال  �شيكون  �ل��ف��ري��ق 

تقدمي جهد كبري د�خل �مللعب. 

��شحاب  �ر�ء  ��شتطلعت  �ل�شبكة(  )جم��ل��ة 
�الخ��ت�����ش��ا���ص ف��ك��ان �ول �مل��ت��ح��دث��ني م��درب 

منتخب �شباب �لعر�ق قحطان جثري قائاًل:
جمموعتنا حديدية

تعرف  و�لعربية  �الآ�شيوية  �لريا�شية  �الأو�شاط 
حجم وقوة منتخبات كوريا �جلنوبية و�ليابان، 

طويل  تخطيط  ولديها  قوية  منتخبات  فهي 
منتخب  وح��ت��ى  �ل��ع��م��ري��ة،  للفئات  بالن�شبة 
متطور  منتخب  الأن��ه  �شاأنًا،  يقل  ال  �لبحرين 
�الإع��د�د  فرة  قبل  بد�أنا  لقد  بال�شهل،  ولي�ص 
�لفعلي �حلقيقي للبطولة �لتي �شتبد�أ يف �شهر 
�لهيئة  مع  جل�شنا  وق��د  �ملقبل،  �الأول  ت�شرين 

�ل��ق��دم  ل��ك��رة  �ل��ع��ر�ق��ي  ل��الحت��اد  �لتطبيعية 
�ملنتخب  مبع�شكر  �خل��ا���ص  �ملنهاج  وو�شعنا 
للبطولة  �لودية قبل �لذهاب  و�إقامة �ملباريات 

�لقارية. 
�إىل  ب��ح��اج��ة  �ل��ف��ري��ق  �أن  ج��ث��ري  و�أ�����ش����اف 
مع�شكر�ت يتجمع من خاللها �لفريق، ون�شرف 

حظوظ ليوث الرافدين يف املجموعة 
الآ�ضيوية احلديدية

يوا�سل ليوث الرافدين حتت 19 عاما تدريباتهم يف بغداد، ا�ستعدادا لبطولة كاأ�س 
اآ�سيا لل�سباب، املزمع اإقامتها يف الرابع ع�سر من ت�سرين اأول املقبل يف اوزبك�ستان، 

اإذ �سّمْت جمموعة منتخبنا ال�سبابي التي لقبت باحلديدية منتخبات كوريا 
اجلنوبية، اليابان، البحرين، و�سيدخل الليوث مع�سكرًا تدريبيًا نهاية ال�سهر 

احلايل يف قطر ا�ستعدادا لكاأ�س اآ�سيا.. 

راأي مدربهم وروؤية اأهل الكرة 



يف فرق �لنا�شئني و�ل�شباب و�أعّد �لتحاقي مبدر�شة 
عمو بابا وكذلك مرحلة متثيلي للفئات �لعمرية يف 
نادي �لقوة �جلوية �أبرز �ملحطات يف �شقل موهبتي 

وتكوين �شخ�شيتي كالعب.
يف  �لكبري  �لف�شل  لهم  �لذين  �ملدربون  هم  من   *
حياة ب�شار �لريا�شية �شو�ء على م�شتوى �ملنتخبات 

�أو �الأندية؟
لهم  �أ�شرفو� على تدريبي  �لذين  �ملدربني  - جميع 
وكما  ك��الع��ب،  �ل��ي��وم  وج���ودي  يف  �لكبري  �لف�شل 
تعلمنا من �أهلنا "من عّلمني حرفا ملكني عبد�"، 
وال بّد هنا �أن �أخ�ّص بالذكر �ملدربني ح�شن فا�شل 
و�شاكر علي؛ �للذين �أ�شرفا على تدريبي يف مدر�شة 
بالف�شل  فاأدين  �لعمرية  �لفئات  يف  �أما  بابا،  عمو 
للمدربني حممد فا�شل وموفق ح�شني؛ �للذين لهم 
�أّما  �لنا�شئني،  مبنتخب  ن�شجي  يف  �لكبري  �ل��دور 
�لكبري  للمدرب  فكان  �ملمتاز  �لدوري  م�شتوى  على 
لكونه  كالعب،  علّي  �لكبري  �لتاأثري  �أودي�شو  �أي��وب 
�أعطاين �لفر�شة �الأكب رغم �نتقايل  �جلديد من 
بارتد�ء  و�ل�شعادة  �لثقة  ليمنحني  �لعمرية  �لفئات 
فانيلة �لفريق �الأول لنادي �لقوة �جلوية، وال �أن�شى 
ر��شي،  �شالح  �لكابنت  وتوجيهات  جهود  بالطبع 
ب�شار ر�شن يف عامل  �إّن وجود  �أقولها  لالأمانة  لكن 
�لقدير  للكابنت  �الوىل  بالدرجة  يعود  �لنجومية 
بّد  فال  �ملنتخبات  م�شتوى  على  �أّما  �أودي�شو،  �أيوب 
�أن �أ�شري يف �لبد�ية للكابنت عبد �لغني �شهد �لذي 
�لعر�قي  �ملنتخب  متثيل  يف  �لكبرية  �لثقة  منحني 

�الأوملبي. 
* ما تاأثري �لو�لد و�لالعب ر�شن بنيان يف م�شريتك 

�لريا�شية؟
- بالتاأكيد �شاحب �لف�شل �الأول و�الأخري بعد �هلل 
�شبحانه وتعاىل على ب�شار ر�شن هو و�لدي �لالعب 
�لتي  �لكلمات  �أج��د  ال  �ل��ذي  بنيان،  ر�شن  �ل��دويل 
و�لبدين  و�مل���ايل  �لنف�شي  �جلهد  م��ق��د�ر  ترجم 
�لذي بذله من �أجل جناحي يف �لريا�شة وكذلك يف 
�لدر��شة، �لذي ر�فقني من بد�ية �لتحاقي مبدر�شة 
عمو بابا وكذلك يف �لفئات �لعمرية مرور� كالعب 
�لوطنية،  �ملنتخبات  يف  �أو  �جلوية  �لقوة  نادي  يف 
�أخطائي  ير�شد  من  هو  �للحظة  هذه  وحتى  فكان 
وي�شّححها، و�أمتّنى من �هلل �لعلي �لقدير �أن �أحّقق 
له ما �أر�د وير�شيه و�أعّو�شه عن �لتعب �لذي بذله 

و�أبدً�،  د�ئمًا  �أكون عند ح�شن ظّنه  و�أن  �أجلي  من 
ور�حة  و�الأم��ان  و�ل�شحة  �ملديد  �لعمر  له  متمنيا 

�لبال ليبقى خيمتنا �لتي نتفّياأ بظاللها.
* �ملعروف عن �لرقم 13 �أّنه رقم نح�ص لكّنك قلبت 
�ال�شود...كيف  كتيبة  كاأ�شا�شي يف  وبرزت  �ملعادلة 
مت �ختيارك للرقم وهل من حكاية بني �شطور ذلك 

�الختيار؟
باأّنه منحو�ص، ففي  �لرقم )13(  يقال عن  نعم   -
بد�ية متثيلي لنادي �لقوة �جلوية مت �إعطائي هذ� 
لكوين  �متعا�ص،  �أو  �عر��ص  �أي  �أب��ِد  ومل  �لرقم 
�لرقم،  ي�شنع  من  هو  �لالعب  باأن  متامًا  مقتنعًا 
متثيلي  يف  �لرقم  ه��ذ�  وب��رز  ذل��ك  فعلت  و�أعتقد 
للمنتخب �لوطني ويف نادي �لقوة �جلوية، وال نن�شى 
�أو نتجاهل �أن �لكثري من �لالعبني �لعر�قيني برزو� 
يف �ملنتخب �لوطني وهم يرتدون هذ� �لرقم وعلى 
�شبيل �ملثال ال �حل�شر �لالعب �لكبري كر�ر جا�شم 
وكذلك �لالعب عبا�ص رحيم وهما العبان مهمان 

يف متثيلهم للمنتخب �لوطني .
*  م��اه��ي �أه���م �ل���ف���و�رق ب��ني �ل����دوري �ل��ع��ر�ق��ي 

و�لدوري �الإير�ين من غري جمامالت؟
�أن  ب��ّد  ال  �لبد�ية  يف  لكّننا  ف���و�رق  هناك  نعم   -
�أّن هناك العبني عر�قيني  �إىل م�شاألة مهمة  ن�شري 
عالية يف عامل  م�شتويات  على  �ل��دوري �حلايل  يف 
�لعر�قية بعد  �لكرة  �أثر يف م�شرية  �لكرة، لكن ما 
�لبنى  �المور، منها غياب  �لكثري من  �لعام 2003 

�شقلت موهبته من قبل �لعديد من �ملدربني �الأكفاء 
�لوطني على طبق  �ملنتخب  تاأِته فر�شة متثيل  ومل 
و�ل��ت��درج، العب  �ملثابرة  خ��الل  بل من  ذه��ب  من 
�لف�شل  ب�شاحب  ي�شفه  �لذي  �لقوة �جلوية  نادي 
يف �شطوع جنمه من �لعام 2013 �إىل �لعام 2017، 
من  �الي���ر�ين  �ملحرفني  دوري  �إىل  بعدها  �نتقل 
ثالثة  مل��دة  مّثله  �ل��ذي  بري�شبولي�ص  ن��ادي  خ��الل 
توّجهت  هذ�،  يومنا  �إىل   2017 �لعام  من  مو��شم 

�إىل  �ال�شئلة  �لعر�قية مبجموعة من  �ل�شبكة  جملة 
هذ� �لالعب �ملثابر ليولد هذ� �حلو�ر معه.

* نود يف �لبد�ية �أن نتعّرف على �النطالقة �الأوىل 
لالعب ب�شار ر�شن... و�أهم �ملحطات �لتي �شاهمت 

يف �شقل موهبته؟
ب��د�أت  ع��ر�ق��ي  الع��ب  �أي  كانطالقة  �نطالقتي   -
ب��اأيّن  و�ل��دي  �شعر  �أن  وبعد  �ل�شعبية،  �لفرق  من 
و�لدي هو العب  باأّن  يعلم  �ملوهبة و�جلميع  �أمتلك 

للمنتخب �لوطني يف �ل�شابق ولديه �لفطنة و�لدر�ية 
باكت�شاف �ملو�هب، وهذ� ما جعله يلحقني مبدر�شة 
عمو بابا لتكون �النطالقة �الأوىل يف �شقل موهبتي، 
وكان لهذه �ملدر�شة �لدور �لكبري يف بناء �ملرتكز�ت 
�الأ�شا�شية لبوزي وبروز �لكثري من �لالعبني �لذين 
و�ملنتخبات،  �الندية  يف  �لو��شحة  ب�شماتهم  لهم 
بعدها �نتقلت من �ملدر�شة �إىل �لفئات �لعمرية يف 
�لعريق  �لنادي  هذ�  مّثلت  �إذ  �جلوية،  �لقوة  نادي 

ب�ضار ر�ضن:
فوزنا على اإيران 
يف الت�ضفيات ل 
ميحى من الذاكرة

ولد يف بغداد عام 1996 وهو ابن جنم منتخبنا الوطني ونادي القوة اجلوية 
ال�سابق ر�سن بنيان، دخل مدر�سة الراحل عمو بابا ليمّثل بعد تخرجه منها 

منتخبات العراق للنا�سئني وال�سباب والوملبي ومن ثم املنتخب الوطني الذي 
مّثله يف اأول مباراة دولية مع منتخب بريو يف العام 2014.

حاوره / يو�ضف املحمداوي

جناحي  �ضبب  وال��دي 
يف الريا�ضة والدرا�ضة 
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التحاقي مبدر�سة عمو بابا 
وكذلك مرحلة متثيلي للفئات 

العمرية يف نادي القوة اجلوية 
اأبرز املحطات يف �سقل موهبتي 

وتكوين �سخ�سيتي كالعب.



ب�شار ر�شن �مل�شتقبلية، الأّن هناك عرو�شا خليجية 
وكذلك من �أندية �إير�نية على م�شتوى عال ولكنها 

غري ر�شمية �إىل �الآن.
* قدوتك �لريا�شية كالعب و�شط عر�قيا وعربيا 

ودوليا؟
ن�شاأت  �لكابنت  عر�قيا  و�شط  كالعب  ق��دوت��ي   -
�أكرم، وعربيا حممد نور العب �ملنتخب �ل�شعودي، 

وعامليا �لالعب �الرجنتيني �نخيل دي ماريا.
* مبار�ة ال تفارق ذ�كرة ب�شار؟

�الأوىل  �ل��ذ�ك��رة،  تفارقان  ال  م��ب��ار�ت��ان  هناك   -
�لت�شفيات  يف  �الي��ر�ين  �ملنتخب  على  فوزنا  هي 
ظل  يف  �خل��ا���ص  �لطعم  لها  ك��ان  �لتي  �مل��زدوج��ة 
�ل�شعب  تظاهر�ت  مع  وتز�منها  �لبلد  يعي�شه  ما 
�لعر�قي، فكان �لفوز يف تلك �ملبار�ة م�شرييا لنا 
لهذ�  �لفرحة  �إه��د�ء  خاللها  من  �أردن��ا  كالعبني 
�أما  هلل،  و�حلمد  �مل��ر�د  وحتّقق  �ل�شابر  �ل�شعب 
نادي  �حلايل  فريقي  مبار�ة  فهي  �لثانية  �ملبار�ة 

نادي  على  فيها  فزنا  �لتي  �الي��ر�ين  بري�شبولي�ص 
وتاأهلنا  �لنهائي  ن�شف  مبار�ة  يف  �لقطري  �ل�شد 
من خاللها للنهائي، هاتان �ملبار�تان �شاكنتان يف 

�لذ�كرة.
رحيل  ب��ع��د  �ل��ري��ا���ش��ي  للو�شط  ن�شيحتك   *

�لكابتنني علي هادي و�أحمد ر��شي؟
وجميع  �ل��ري��ا���ش��ي  و�ل��و���ش��ط  نف�شي  �أع���زي   -
وعلي  ر��شي  �أحمد  �لنجمني  برحيل  �لعر�قيني 
ورحيلهما  �جلنة،  مثو�هم  �هلل  �شاء  و�إن  هادي 

�أن  وه��ي  كبرية  م�شوؤولية  �أم��ام  جميعا  ي�شعنا 
�الإن�شان مهما بلغ من �لعمر م�شريه �لرحيل عن 
�لذكرى  هو  منا  يتبقى  وما  حق،  فاملوت  �لدنيا 
�حل�شنة  و�ل��ك��ل��م��ة  �جل��ي��دة  و�ل�شمعة  �لطيبة 
وما  �شاحبه،  يخلد  �ل���ذي  �لنا�شع  و�ل��ت��اأري��خ 
حافلة  م�شرية  من  حياتهما  يف  �لكابتنان  قّدمه 
وتو��شعهما  لبلدهما  قّدموها  �لتي  باالإجناز�ت 
ياأ�شفون  �لعر�قيني  �لرفيع جعل جميع  وخلقهما 
عز  �ل��ب��اري  �إىل  وي��ت�����ش��رع��ون  رحيلهما  ع��ل��ى 
ما  وه��ذ�  جناته،  ف�شيح  يف  ينزلهما  ب��اأن  وج��ل 
يتطلب منا - نحن هذ� �جليل - �أن ن�شري على 
و�لتو��شع  وفعل �خلري  �لنا�ص  خطاهما يف حب 
وعدم �الجنر�ر �إىل �لغرور �لذي يقتل �ملوهبة، 
و�ل�شهرة و�لنجومية ال تاأتي بالغرور و�لتكب بل 
�لعظيم   نبينا  بحديث  و�اللتز�م  بالتو��شع  تاأتي 
حممد )�ص( )حب الأخيك ما حتب لنف�شك( . 

ت�شلم  بعد  �لعر�قية  �لكرة  مل�شتقبل  روؤي��ت��ك   *
مل�شتقبل  وروؤي���ت���ك  ق��ب��ل درج����ال  م��ن  �ل�����وز�رة 

�ملنتخب بوجود كاتانيت�ص؟
للكابنت  نتمنى  �أحدهم  و�أن��ا  �جلميع  بالطبع   -
عدنان درجال �ملوفقية يف عمله، وهو كما نعلم 
�أحد �أعمدة �ملنتخب �لوطني يف �ل�شابق و�أ�شطورة 
من �أ�شاطري �لكرة، وبالتاأكيد له م�شروع ريا�شي 
�لعر�قية،  �لريا�شة  بو�قع  خالله  من  �شينه�ص 
وحتقيق  روؤيته  لتنفيذ  �لوقت  �إىل  يحتاج  لكّنه 
م�����ش��روع��ه، وك��ّل��ن��ا ي��ج��ب �أن ن��ك��ون �ل��د�ع��م��ني 
و�مل�شاندين له كريا�شيني و�إعالميني متمنني له 
�لتوفيق و�لنجاح يف عمله، �أّما بالن�شبة للمدرب 
كاتانيت�ص فالنتائج �لتي حّققها مع �ملنتخب هي 
�حلاكم على هذ� �لرجل، فهو مدرب كفوء فنيا، 
قناعته  تقوده  و�إمن��ا  �لبع�ص  ب��اأق��و�ل  ياأخذ  وال 
بهذ� �لالعب �أو ذ�ك، فهو ميتلك �شخ�شية قوية 
به، فنجاحه هو  تكتيكية خا�شة  وميتاز بخطط 
والأي  له  د�عمون  وجميعنا  وملنتخبنا  لنا  جناح 
�لوطني  منتخبنا  قيادة  هرم  على  يكون  مدرب 
�لعر�قيني  ���ش��دور  تثلج  �لتي  �لنتائج  وحتقيق 
ل�شبكة  بال�شكر  �أت��وّج��ه  �خل��ت��ام  ويف  جميعا، 
�لتي  �لر�ئعة  متمثلة مبجلتكم  �لعر�قي  �الإعالم 
عب  �لعر�قي  �جلمهور  مع  �لتو��شل  يل  �أتاحت 

هذ� �حلو�ر �ملمتع. 

�لتحتية الأغلب �لفرق، كرثة �الندية، غياب دوريات 
وج��دول��ة  �أن��ظ��م��ة  يف  �لتخبط  �ل��ع��م��ري��ة،  �ل��ف��ئ��ات 
�ل��ذي  �إي���ر�ن  م��ن  �لعك�ص  �ل��دوري،ع��ل��ى  مباريات 
ميتلك بنى حتتية جيدة ودوريًا منتظمًا يبد�أ مبوعد 
�لبدين  �مل�شتوى  وعلى  معلوم،  بوقت  وينتهي  ثابت 
هم �أف�شل من دورينا مبر�حل متفوقة، ف�شال عن 
لها  كان  �لتغيري  عملية  تلت  �لتي  �الأمنية  �الأو�شاع 

�لتاأثري على م�شرية �لدوري.
* كيف ترى حظوظ �ملنتخب �لوطني يف �لت�شفيات 

�ملزدوجة؟
- منتخبنا �الآن بو�شع مريح جّدً� لكوننا مت�شدري 
�ملجموعة وطموحنا هو �إنهاء هذه �لت�شفيات ونحن 
�لت�شفيات  يف  �لدخول  �أجل  من  �الأول،  �ملركز  يف 
�ملنتخبات  �أّن  �شيما  ال  �لبطل  مبعنويات  �لثانية 
�ملتاأهلة جميعها قوية، ولكن منتخبنا لديه العبون 
ما  وه��ذ�  مم��ّي��ز،  فني  وج��ه��از  ع��ال  م�شتوى  على 
ميكننا من جمار�ة �أقوى �لفرق على م�شتوى �لقارة 
�الآ�شيوية، و�إن �شاء �هلل ندخل �لفرحة بقلوب جميع 
�لعر�قيني من خالل �لتاأهل للمرة �لثانية لنهائيات 
هذ�  �أّن  �إىل  ت�شري  �لتوقعات  وجميع  �لعامل،  كاأ�ص 
�لعام  منذ  يتحقق  مل  �ل��ذي  �حللم  �شيعيد  �جليل 

. 1986
* لب�شار �شعبية كبرية يف �إير�ن، هل �شعرت بر�جع 
لتلك �ل�شعبية بعد �أن �شاهمت ب�شكل مبا�شر يف فوز 

منتخبنا على �إير�ن يف �لت�شفيات؟
كانت  �الي��ر�ن��ي��ة  �جلماهري  بع�ص  ه��ن��اك  نعم   -

طبيعي،  �أم��ر  وه��ذ�  منتخبها  خ�شارة  من  م�شتاءة 
لكونهم  �لفوز،  على  بتهنئتي  قامو�  �لوقت  وبنف�ص 
فانيلة  �لذي يحرم  �لالعب �حلقيقي  �أّن  يدركون 
وجدت  بل  لبلده،  و�الأخ��ري  �الأول  والوؤه  يكون  بلده 
�حر�مهم وت�شجيعهم يل قد �ت�شع �أكرث و�أكب، ال 
�ل�شمعة  تر�دفها  كبرية  م�شتويات  �أقّدم  �أيّن  �شيما 
و�ل�شلوك  �للعب  خ��الل  من  ك�شبتها  �لتي  �لطيبة 

�لريا�شي �ملحرم مع �لنادي �الير�ين. 
* كيف تنظر لتجربة �لالعب �لعر�قي �الحر�فية 
�إير�ن وما مدى مقبولية العبينا عند �جلمهور  يف 
�الير�ين وعند �الأجهزة �لفنية و�الإد�رية �الير�نية؟

- �مل�شرية �الحر�فية لالعبني �لعر�قيني يف �إير�ن 
وي�شار  �الي���ر�ين  �ل���دوري  يف  ر�ئ��ع��ة  ب�شمات  لها 
وتبقى  ه��ن��ا،  �لريا�شي  �لو�شط  يف  بالبنان  لها 
يز�لون  ال  �أم  �للعب  �عتزلو�  �شو�ء  كبرية  �أ�شماء 
عبد  �لكابنت  ذل��ك،  ومثال  �الخ�شر  �مل�شتطيل  يف 
�ل��ذي  حممد  عماد  و�لكابنت  �لهيل  �أب��و  �ل��وه��اب 
�إ�شابته  بعد  �لعاجل  �ل�شفاء  ولعائلته  له  نتمّنى 
بهذ� �لفريو�ص �للعني، وكذلك �لكابنت كر�ر جا�شم 
و�لكابنت �أحمد كاظم و�لكثري من �لالعبني �ملهمني 
�الي��ر�ين  فالدوري  �أ�شمائهم،  ذكر  فاتني  �لذين 
عر�قي  الع��ب  من  �أك��رث  جتد  لذلك  وق��وي  منظم 
�شنو�ت،   7 �إىل   6 ملدة  �إي��ر�ن  يف  �حر�فه  ��شتمر 
د�خل  �لعر�قي  �لالعب  عن  �ملر�شومة  و�ل�شورة 
�إير�ن هي �شورة �مللتزم و�خللوق و�ملثابر و�جلدي 
د�خل �مللعب، وقد يكون لالأو�شاع �القت�شادية �لتي 

�لبع�ص  عزوف  يف  �لرئي�ص  �ل�شبب  �إير�ن  بها  متر 
عن �الحر�ف د�خل �إير�ن.

* ل��و ع���دت ل��ل��دوري �ل��ع��ر�ق��ي وق����ّدم ل��ك ن��ادي��ًا 
�إد�رة  تعر�شه عليك  �لذي  �ملبلغ  جماهرييًا �شعف 

نادي �لقوة �جلوية...ملن �شتميل كفة �الختيار؟
- بالن�شبة يل يف �لوقت �حلا�شر �ملادة لي�شت مهمة 
وال ت�شغل �حليز �الكب يف تفكريي، و�إمنا �ل�شاغل 
�الأول يل كالعب هو �لفريق �لقوي ومدى �إ�شافته 
وهو  �ال�شتقر�ر  ميلك  �لذي  و�لفريق  كالعب،  يل 
�ل�شيء �الأهم بالن�شبة يل وهذ� ما جعلني م�شتمرً� 
و�شا�شتمر  �إي���ر�ن،  يف  ب��االح��ر�ف  مو��شم  لثالثة 
ما  �ذ�  الحقة  ملو��شم  �ل��ع��ر�ق  خ��ارج  ب��االح��ر�ف 
�أعطانا �هلل �ل�شّحة، و�ذ� وجدت نف�شي غري قادر 
على �الحر�ف يف �خلارج �شاأعود لبلدي وبالتاأكيد 

لتمثيل فريقي نادي �لقوة �جلوية.
تتناولها  دقيقة  وغ��ري  متباينة  �أخ��ب��ار  ه��ن��اك   *
عرو�ص  وجود  عن  �الجتماعي  �لتو��شل  �شفحات 
�أجنبية وعربية..نتمنى �أن ت�شعنا و�شط �حلقيقة ؟

عربية  ع��رو���ش��ا  ه��ن��اك  �إّن  �أق����ول  �ل��ب��د�ي��ة  يف   -
�أّنه  معكم  �شريحا  �أكون  �أن  بّد  ال  ولكن  و�أوروبية، 
فايرو�ص  ل��ك��ون  ر���ش��م��ي،  ع��ر���ص  �أي  ه��ن��اك  لي�ص 
كورونا فر�ص على جميع �لالعبني �شيغة �لتفاو�ص 
لكون  �لر�شمي،  �لتفاو�ص  ع��ن  كبديل  �ل�شفهي 
هذ�  على  �لق�شاء  كيفية  يف  م�شغواًل  كله  �لعامل 
�لوباء �لقاتل، ومن �ملمكن يف �ال�شابيع �ملقبلة تكون 
�الأمور �أكرث و�شوحا وحتديد �جلهة �لتي تبني وجهة 

ذا وجدت نف�سي غري قادر على 
الحرتاف يف اخلارج �ساأعود 

لبلدي وبالتاأكيد لتمثيل فريقي 
نادي القوة اجلوية.
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دافيد �ضيلفا...

دافيد خو�سووي خيمينز �سيلفا من الالعبني 
املميزين، �سواء مع املنتخب الإ�سباين اأو مع 

فريقه مان�س�سرت �سيتي،  كونه لعبًا ي�ستخدم 
قدمه الي�سرى ب�سكٍل رئي�س، يلعب �سيلفا يف 

اأغلب الأوقات مبركٍز الو�سط اأو كالعب خط 
و�سط مهاجم، بداأ م�سريته الكروية مع فريق 

�سان فرناندو ال�سبابي، ويف �سن الرابعة 
ع�سرة، ان�سم اإىل نادي فالن�سيا لل�سباب 

مبركز جناح.

�لقدم يف  �الإ�شباين لكرة  �إيبار  �أول ظهوٍر �حر�يف له مع نادي  كان 
فالن�شيا،  نادي  قبل  من  �إعارته  متت  عندما   ،2005-2004 مو�شم 
فالن�شيا  ن��ادي  قبل  من  �شنو�ت  �شت  د�م��ت  لفرٍة  ��شتحو�ذه  وبعد 
�لتي ت�شمنت �لفوز بكاأ�ص ملك �إ�شبانيا لعام 2008، �ن�شم �إىل نادي 

مان�ش�شر �شيتي.
األقابه والكوؤو�س

تت�شّمن �نت�شار�ته كاأ�ص �الحتاد �الإجنليزي، لقب �لدوري �الإجنليزي 
�أف�شل  �ملمتاز مرتني وثالثة كوؤو�ص دوري. وباعتباره و�حًد� من بني 
 El Mago العبي �لو�شط من قبل �لكثريين، جمع �شليفا �ألقاًبا مثل

ولقب  Merli لقاء مهار�ته �لر�ئعة يف ��شتحو�ذ �لكرة ومتريرها.
وهو ر�بع �أعلى هد�ف يف تاريخ �إ�شبانيا ب�شجل 35 هدًفا، وقد جمع 
100 من �لعالمات �لتي تدل على �لع�شوية يف �لفريق. كان ع�شًو� من 
�أع�شاء �لفريق �لذي حّقق �لفوز بثالث بطوالٍت دولية ناجحة، وهي 
بطولة �أمم �أوروبا لعام 2008، كاأ�ص �لعامل لكرة �لقدم لعام 2010، 

وبطولة �أمم �أوروبا لعام 2012.
اإجنازاته 

�شهد �أول ظهوٍر له ل�شالح �ملنتخب �الإ�شباين ت�شجيل ثالثة �أهد�ف يف 
بطولة كاأ�ص �لعامل حتت �شن �ل�شابعة ع�شرة لكرة �لقدم لعام 2003 
�لتي �أُقيمت يف فنلند�. قّدم �أول ظهوٍر �حر�يف له يف مو�شم 2004-
فالن�شيا.  نادي  قبل  �إعارته من  �أن متت  بعد  �إيبار،  نادي  مع   2005
�لقدم �شلتا فيغو  �لكرة  للنادي �الإ�شباين �ملحرف يف  �إعارته  ومتت 
�أربعة �أهد�ف يف كاأ�ص �لعامل لل�شباب  يف �ملو�شم �لتايل. وقد �شّجل 

يف كرة �لقدم لعام 2005.
�إىل فالن�شيا. يف عام 2006، �شّجل  �ت�شم �شيف عام 2006 بعودته 
�أول هدٍف له يف �لدوري، ومت �ختياره ليكون جزًء� من فريق منتخب 
�إ�شبانيا حتت �شن 21 لكرة �لقدم يف عام 2006، وقد قّدم �أول ظهوٍر 
كبرٍي له على �مل�شتوى �لدويل يف 15 ت�شرين �لثاين/ نوفمب من ذلك 
ّم �شيلفا للت�شكيلة �ملوؤلفة من 23 العبا من �أجل بطولة �أمم  �لعام. �شُ

�أوروبا لكرة �لقدم لعام 2008.
فوزه بكاأ�س اإ�سبانيا

على �لرغم من �أّن �لعديد من فرق �لدوري �ملمتاز �أظهرت �هتمامًا 
ب�شيلفا، �ختار �أن ميّدد عقده خلم�ص �شنو�ت مع فالن�شيا عام 2008، 
وفاز بكاأ�ص ملك �إ�شبانيا، �لذي كان �أول لقٍب له فيها، وذلك عندما 
حا�شاًل   ،1-3 بنتيجة  خيتايف  ن��ادي  على  �لن�شر  فالن�شيا  حّقق 
ت�شجيٍل  �أف�شل  �لنادي. حّقق  تاريخ  �ل�شابعة يف  للمرة  على �جلائزة 
خالل  �أه���د�ف،  ثمانية  ك��ان  �ل��ذي  �ملهنية  م�شريته  يف  ل��الأه��د�ف 

�لدوري �الإ�شباين ملو�شم 2010-2009.
عام  �شيلفا  مع  �شنو�ت  �أربع  مدته  عقدً�  �شيتي  مان�ش�شر  نادي  وّقع 
�ل��دوري  يف  �أي�شا  �لتايل  �ملو�شم  يف  �ملذهل  باأد�ئه  ��شتمر   .2010

يف  �ملبار�ة  رجل  عليه  �أطلق   ،2012-2011 لعام  �ملمتاز  �الإجنليزي 
مبار�تني، �شد �شو�نزي �شيتي وبولتون و�ندررز على �لتو�يل. 

�أقيم  �لذي   2012 لعام  �لقدم  لكرة  �أوروب��ا  �أمم  بطولة  نهائي  �شهد 
�أوكر�نيا يف  عام 2012، فوز  �أوملبي�شكي يف مدينة كييف،  يف ملعب 
�ملنتخب �الإ�شباين بلقب بطولة �أمم �أوروبا لعام 2012 بعد فوزه 0-4 
على �إيطاليا. �شّجل �شيلفا �أول هدف يف �ملباريات، حيث �أظهر فعاليًة 
خاليًة من �لعيوب يف �لبطولة، مع هدفني وثالث م�شاهمات يف �شنع 
هدف. �إّن �أد�ءه هو �لذي قاده ليكون جزءً� من �لفريق �لفائز ببطولة 

�أمم �أوروبا لكرة �لقدم لعام 2012.
اأف�سل لعب

وّقع عقدً� جديدً� ملدة خم�ص �شنو�ت مع نادي مان�ش�شر �شيتي عام 
2012، يف عام 2015، فاز بجائزة �أف�شل العب يف مان�ش�شر �شيتي. 
فاز  عندما  �شيتي،  مان�ش�شر  مع  �ل��دوري  بكاأ�ص  �لثانية  للمرة  فاز 
�لنادي بنتيجة 3-1 يف ركالت �جلز�ء �شد فريق ليفربول يف نهائي 
�أقيم يف  كاأ�ص ر�بطة �الأندية �الإجنليزية �ملحرفة لعام 2016 �لذي 
�أف�شل العب يف �الحتاد  ملعب وميبلي يف مدينة لندن. فاز بجائزة 

يف 2016-2017، عندما لعب يف 44 مبار�ة و�شّجل ثمانية �أهد�ف.
يف  م�شاهمات  ثماين  �شيلفا  قّدم   ،2018-2017 مو�شم  بد�ية  ومع 
ر�ئعًا  عماًل  حقق  �ملمتاز،  �الإجنليزي  �ل��دوري  يف  �الأه���د�ف  �شنع 
�الأو�ئل يف  �لبطوالت �خلم�ص  يحّققه العب يف  �أعلى جمموع  بك�شب 
�أوروبا. وّقع مان�ش�شر �شيتي عقدً� متديديًا مع �شيلفا ملدة عام و�حد 

يف 30 عام 2017، ومن ثم قّرر �الحتفاظ به حتى عام 2020.
حقائق �سريعة عن �سيلفا

بد�أ �للعب يف �ملباريات �لدولية يف �شن مبكرة من 20 �شنة ومنذ ذلك 
�حلني �أثبت �أنه جزٌء مهم يف �لفريق.

�أكرث  من  و�حدة  تعد  �لتي  �الأف�شل،  �الحتاد  على جائزة العب  حاز 
�جلو�ئز �أهميًة.

حتّدث �لنجم �الإ�شباين د�فيد �شيلفا عن م�شتقبله مع فريق مان�ش�شر 
لقب  حامل  مع  �الآن  حتى  عقده  يجّدد  مل  �إّن��ه  �إذ  �الإجنليزي  �شيتي 

�لدوري �الإجنليزي �ملمتاز.
ن��ادي  �شفوف  ع��ن  �ملو�شم  بنهاية  رحيله  �شيلفا  د�ف��ي��د  �أك��د  وق��د 
 2010 ع��ام  منذ  �الإجن���از�ت  من  �شنو�ت   10 بعد  �شيتي  مان�ش�شر 

عندما جاء جنما من جنوم �لليجا لنادي فالن�شيا �الإ�شباين.
وقال د�فيد �شيلفا: لقد ��شتمتعت ب�10 �شنو�ت من كرة �لقدم يف هذ� 

�ملكان �لذي لن �أن�شاه طو�ل حياتي مهما حدث.
معاملة  �أجد  و�أن��ا  حلظة  �أول  ويف  �لنادي  �إىل  جميئي  منذ  و�أ�شاف 
ر�ئعة من �جلميع، هناك �حر�م متبادل مع كل �لعاملني يف �لنادي، 
�حر�م متبادل ال ميكن �أن �أن�شاه، �إنهم عائلتي ولكني �الآن �أرغب يف 

خو�ص حتٍد جديد.

اعداد: ال�ضبكة العراقية

 مو�ضمه الأخري 
مع ال�ضيتي

 مهارة وح�ضاد ممّيز 
لالألقاب الريا�ضية

السنة الخامسة عشرة العدد )364( 30 تموز 2020 alshabaka aliraqya#خ���ل���ي���ك_ب���ال���ب���ي���ت

alshabaka
aliraqya

67 ري��������اض��������ة66



تعترب و�سائل التوا�سل الجتماعي بكل تطبيقاتها م�سدر اإلهام للكثريين يف احلياة. 
واأ�سبحت و�سيلة �سهلة و�سريعة للتوا�سل بني النا�س. ويف ال�سنوات القليلة املا�سية 

باتت )ال�سو�سيل ميديا( طريقة ع�سرية ومبتكرة للكثري من الذين اعتلوها لعر�س 
اأعمالهم وخدماتهم. وكان للرجال دور كبري ومهم للتفوق على الن�ساء يف خمتلف 

املجالت احلياتية ول�سيما يف الطبخ والأزياء واملاكياج والتجميل والريا�سة والهند�سة 
وتقدميهم يد العون والن�سائح والإر�سادات الأمر الذي اأدى اإىل زيادة عدد متابعيهم 

ب�سكل يفوق عدد متابعي الن�ساء. 

الريا�ضةالتجميل املو�ضة الطبخ ......
مهن يتفوق بها الرجال يف و�ضائل 

التوا�ضل الجتماعي

املهارات واخلربة

�لدقة،  على  �الأوىل  ب��ال��درج��ة  عملي  "يعتمد 
�إ�شافة  �لعمل،  يف  و�حلرفية  �مل��ه��ارة  �خل���بة، 
�لطيبة  �لكلمة  �الأ�شلوب،  �جليدة،  �ملعاملة  �إىل 
ذك��ره  م��ا  ه���ذ�  �لزبائن".  م��ع  و�مل�����ش��د�ق��ي��ة 
�شاحب  )45عامًا(،  علي  يون�ص  با�شم  �لكو�فري 
�إذ  لتعليم فن �حلالقة و�لتجميل  معهد و�شالون 

قال:
-�أن����ا �أع�����ش��ق ف��ن �حل��الق��ة �ل��ذي 
�أز�وله منذ 20 عامًا من ق�ص و�شبغ 
وتخ�شيل وتركيب �شعر وغري ذلك. 
�لرجل  �ملر�أة عمل  تف�شل  ما  وعادة 
�ل��ك��و�ف��ري ع��ل��ى �مل�����ر�أة �ل��ك��و�ف��رية 
و�ل�شبب  �مل���ر�أة.  نف�شية  يفهم  الأن��ه 
بني  �ملوجود  �لغرية  د�ف��ع  �إىل  يعود 
�لرجل  �أن  �إىل  باالإ�شافة  �لن�شاء، 
وهو  للمر�أة  م��ر�آة  مبثابة  �لكو�فري 
�إب��ر�ز  وباإمكانه  بجمالها،  �أع��ل��م 
مناطق �لقوة و�جلمال فيها... يل 
�لعن�شر  من  �لزبائن  من  �لكثري 
�شفحات  على  و�ملتابعني  �لن�شوي 
عددهم  بلغ  �الجتماعي  �لتو��شل 
�أكرث من 5000 متابع يف �لفي�شبوك 
�إ�شافة  �آب  و�لو�ت�ص  و�الأن�شتغر�م 

�إىل بيج خا�ص باملعهد.
دورات تطويرية 

ي�شيف با�شم: �أعمل جاهدً� لتقدمي 
للزبائن  و�مل�����ش��اع��دة  �ل��ع��ون  ي��د 
�مل�شاركني وعدم �لتكلف يف تو�شيل 
�لتي  �لدور�ت  للن�شاء يف  �خلب�ت 
ت�شتمر  و�ل��ت��ي  �ملعهد،  يف  نقيمها 
للمبتدئني،  بالن�شبة  �شهر  مل���دة 
لتخريج  �أط���ول  ل��ف��رة  متتد  وق��د 
كو�فري�ت قادر�ت على �إتقان �ملهنة. 
�لتطور  باالأ�شل كو�فري�ت ولكن يحاولن  وهناك 
)�ل�شو�شيل  خ��الل  وم��ن  عملهن  يف  و�أك��رث  �أك��رث 
ميديا( �لتي ت�شعل �ملناف�شة بني �لرجال و�لن�شاء 
و�لتو��شل  للحو�ر  جدً�  �شرورية  �أعتبها  و�لتي 
و�مل�شمم  �ملنظم  �الإل���ك���روين  �مل��وق��ع  و�أه��م��ي��ة 
�لدور�ت  �إىل  �إ�شافة  �ملت�شفح،  جتذب  بطريقة 

�أ�شبوع  �لتي ت�شتمر ملدة  �لتي نقيمها،  �لتطويرية 
ك�شب  منها  �لهدف  جمانية  و�أخ���رى  �أي��ام   5 �أو 
�لطريقة  وبهذه  و�ملتابعني.  �لزبائن  من  �لكثري 

نكت�شح كل و�شائل �لتو��شل �الجتماعي. 
الأطباق ال�ضرقية والغربية

رجل �آخر كانت له ب�شمة و��شحة يف جمال عمله 
وتفوق على نف�شه، رغم �شغر �شّنه، مقتحمًا عاملًا 
بل  )�لطبخ(،  وهو  �أال  �لن�شاء،  على  حكرً�  كان 
وتفوق على �أمه وزوجته باأكالته �ملتنوعة �للذيذة 
ي�شيل  و�لتي  منها،  و�لغربية  �ل�شرقية  و�ل�شهية، 
لها �للعاب. �إنه �ل�شيف مهدي �شالح مهدي )28 
عامًا(، من حمافظة بابل، �أر�ص �حل�شار�ت �إذ 

قال:
�لعمل  و�لتحدي يف  �ملناف�شة  يع�شق  �لرجل  �إن   -
على عك�ص �ملر�أة �لتي ال حتبذ هذه �لفكرة. حبي 
وموهبتي للطبخ منذ �ل�شغر فاأنا �أع�شقه بجميع 
�أثناء  و�لب�شيطة  �الأوىل  بد�ياتي  �أ�شنافه، وكانت 
و�ملعجنات،  لل�شمون(  )خمبز  ف��رن  يف  عملي 
طباخًا  �أك���ون  �أن  يف  كبري  �إ���ش��ر�ر  ل��دي  وك���ان 
�شهريً� حلبي و�شغفي لهذه �ملهنة، وحتقق حلمي 
تدريجيًا حني عملت كم�شاعد طباخ يف فندق )بلو 
ميكوري( يف حمافظة �أربيل حتت �إ�شر�ف �شيف 
عر�قي كبري كان له �لف�شل يف تعليمي �شتى �أنو�ع 
و�لغربية  و�ل�شرقية  �لعر�قية  و�الأك��الت  �الأطباق 
�حلارة  ب�شنفيها  ومقبالت  وم�شويات  بيتز�  من 

و�لباردة و�حللويات وجميع �الأ�شناف.    
ال�ضيف ال�ضغري

من  �لكثري  ن�شحني  م��ه��دي:  �ل�شيف  ي�شيف 
�أدخل  ال  �أن  معهم  �أعمل  كنت  �لذين  �لطباخني 
عمل  ب��اأن��ه  العتقادهم  )�ل��ط��ب��خ(  �مل��ج��ال  ه��ذ� 
�شاق، ولكوين مبتدئًا ويف بد�ية م�شو�ري وباأنني 
لكني  عديدة،  �شعوبات  و�جهت  لهذ�  �أجنح.  لن 
ولكي  د�خلي،  يف  و�لتحدي  و�إ���ش��ر�ري  بعزميتي 
لقب  نف�شي  على  �أطلقت  جد�رتي،  للجميع  �أثبت 
)�ل�شيف �ل�شغري(، الأين مهما كبت فاأنا �شغري 
�أعمل  كنت  و�ل��ك��ب��ري..  �جلميل  �ل��ع��امل  ه��ذ�  يف 
�أ�شنافها  بكافة  �لطبخ  فنون  �أتعلم  كي  جاهدً� 
�ل�شرقية و�لغربية، فلكل طباخ طريقته �خلا�شة، 
بالبهار�ت  �ملمزوجة  �ل�شرقية  نكهتي  يل  و�أن��ا 
�إىل  �أ�شيفها  �لتي  رو�ئحها  �أع�شق  �لتي  �لعربية 

ثريا جواد  
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و�أن��ا  �شعادتي  �أ���ش��ف  �أن  ميكنني  وال  �طباقي، 
ي�شت�شيغها �جلميع ويثني عليها  �أرى )طبخاتي( 
وتبدو عليهم عالمات �لر�شا على ما �أقدمه لهم 

من �أكالت لذيذة.
ربات البيوت 

�ملتابعني  من  �لكثري  ويل  بي  خا�ص  بيج  "لدي 
�شفحات  على  متابع  �ألف   130 نحو  عددهم  بلغ 
و�أن�شتغر�م،  في�شبوك  من  �الجتماعي  �لتو��شل 
وم���ن �جل��ن�����ش��ني، ب���االأط���ب���اق و�الأك������الت �ل��ت��ي 
�لعمل(  )طريقة  خطو�ت  فيها  و�أ�شرح  �أطبخها 
وال�شيما  �جلميع  منها  ي�شتفيد  حتى  بالتف�شيل 
)ربات �لبيوت( �للو�تي �أكون على تو��شل معهن 
�لذي  �ليومي  �لطبق  عن  ��شتف�شار  الأي  وم�شتعد 
جديدة  �أط��ب��اق  �كت�شاف  �أح���اول  ويوميًا  �أع���ده، 
�الأك��الت  وم��ن  �شفحتي.  متابعي  �إىل  الأ�شيفها 
�إىل قلبي )�لقوزي �لعر�قي(".  �للذيذة و�الأحب 
خا�شة  قناة  فتح  ب�شدد  �أن��ا  م��ه��دي:  ي�شتطرد 
�ل�شرقي  �ليوتيوب تهتم بفنون �لطبخ  على موقع 

و�لغربي.
�ضندباد 

�شندباد،  مثل  �آخر  �إىل  مكان  من  �لتنقل  -�أحب 
من �ل�شمال �إىل �جلنوب، الأجل �لتعلم و�كت�شاب 
ميكنني  وال  و�أل���ذ،  �أجمل  هو  ما  و�شنع  �خل��بة 
)�شركة  يف  طباخًا  �أعمل  كنت  عندما  �أن�شى  �أن 
�ل�شكر  ل�شناعة  �ل��ع��ام��ة(  لل�شناعة  �الحت���اد 
و�ل���زي���ت يف م��ط��ب��خ ���ش��غ��ري ج����دً� ع���ب���ارة عن 
�لطباخني،  م��ن  طيبة  جمموعة  م��ع  )ك��رف��ان( 
لتو�شيع  معًا  عملنا  بينهم،  �ملميز  �لطباخ  وكنت 
ملوظفي  �مل��اأك��والت  جميع  ل�شناعة  �ملطبخ  ه��ذ� 
تون�ص  من  خمتلفة  جن�شيات  ت�شم  �لتي  �ل�شركة 
بلد  ولكل  و�أمل��ان��ي��ا،  و���ش��وري��ا  وم�شر  و�جل��ز�ئ��ر 
حينها  وكنت  �ملختلفة،  و�أطباقه  �خلا�شة  نكهته 
�لعر�قي على  �لطبخ  لهم  �أقدم  �أن  حري�شًا على 
ر�أ�ص �ملائدة وبنكهتي �خلا�شة الأنال ��شتح�شانهم 
�ل��ع��ر�ق��ي ع�شقهم  �ل��ط��ب��ق  و�أ���ش��ب��ح  ور���ش��اه��م 

ووجبتهم �لرئي�شة. 
الهتمام بالتمارين الريا�ضية

يهتمون  ع��ام  ب�شكل  و�ل�شابات  �ل�شباب  �أ�شبح 
فنون  م��ن  �أن��و�ع��ه��ا،  مبختلف  بالريا�شة  ك��ث��ريً� 
�لريا�شات  م��ن  وغ��ريه��ا  ف��ت،  ك��رو���ص  قتالية، 
�ملفيدة للج�شم. وب�شفته مدربًا يلتزم بالتمارين 
�لتو��شل  و�شائل  طريق  عن  للنا�ص  يقدمها  �لتي 
و�ل�شناب  و�أن�شتغر�م  في�شبوك  من  �الجتماعي 
حري�ص  فهو  متابع،   800 من  �أكرث  ولديه  جات، 
جدً� على �شرورة كتابة بر�مج للتمارين و�الأغذية 
�لتمارين  عمل  كيفية  تو�شح  وفيديوهات  و�شور 
�ل��ف��ائ��دة  ت��ع��م  ل��ك��ي  �شحيح  ب�شكل  وتطبيقها 
للجميع. هذ� ما ذكره �ملدرب حامد عبد �حلميد 
هند�شة  بكالوريو�ص  ع��ام��ًا(   28( �ل�شتار  عبد 
و�آ�شيا يف  �لعر�ق  منتخب  وتكييف، العب  تبيد 
لعبة �لكيوك�شنكاي، مدرب فنون قتاليه وكرو�ص 
فت و  mmaومدرب ر�شاقة لكال �جلن�شني يف 

قاعة )فتن�ص �أكادميي( يف بغد�د �إذ قال:
يف  �لن�شاء  على  �ل��رج��ال  يتفوق  ما  --د�ئ��م��ًا 
�لبنية  �أن  منها  خمتلفة  والأ�شباب  �لريا�شة 
�مل�����ر�أة من  ل��ل��رج��ل تختلف ع��ن  �جل�����ش��م��ي��ة  
�جلينات  حتمل  وق��وة  �لع�شلة  حجم  ناحية 
و�لهرمونات �ملوجودة، �إ�شافة �إىل كيفية �أخذ 

�ملكمالت �لغذ�ئية �مل�شاعدة للريا�شة و�لتي ال 
يجوز للمر�أة �أخذها الأ�شباب تتعلق باملكمالت  

و�لهرمون. 
اخل�ضو�ضية واحلرية

�ملناف�شة بني �ملر�أة و�لرجل عمل م�شروع لي�شت 
له عالقة باجلن�ص، لكن �لرجال  يتفوقون على 
�لريا�شية  �لتمارين  عر�ص  ناحية  من  �لن�شاء 
و�لبيئة  �ملجتمع  �إىل  �إ�شافة  و��شتمر�ريتها، 
�لظروف  من  بالكثري  تتحكم  �لتي  �ملحيطة 
ما  ود�ئمًا  و�حلرية(.  )�خل�شو�شية  و�أهمها 
للتمارين  وو�ٍف  مف�شل  ب�شرح  �مل��درب  يقوم 
�لتي يقدمها ب�شبب خبته وممار�شته للريا�شة 
ب�شكل �أكب من �ملر�أة �لتي تكر�ص �أغلب وقتها 

اللتز�مانها �لبيتية و�ملعي�شية. 
طاقة داخلية

�لريا�شة  مم��ار���ش��ة  ح��ام��د:  �ل��ك��اب��نت  ي��ت��اب��ع 
وال�شيما  �ليومية،  حياتنا  يف  ج��دً�  �شرورية 
�لفنون �لقتالية �لتي �أعتبها مهمة للغاية لكال 
للج�شم  د�خلية  طاقة  متنح  الأنها  �جلن�شني، 
وتزيد من ثقة �ل�شخ�ص بنف�شه وتقوي �إر�دته 
حتمل  وق��وة  تو�جهه  �لتي  باملو�قف  وحتكمه 
تطرد جميع �لطاقة �ل�شلبية �ملوجودة يف د�خل 
�ل� )كرو�ص فت(  �إىل ريا�شة  �إ�شافة  �جل�شم. 
ملتمرينها  �للياقة  تزيد  �لتي  و�ملفيدة  �ملهمة 
�الأع�����ش��اب  تقوية  منها  ع��دي��دة  ف��و�ئ��د  ول��ه��ا 
وتعطي �أق�شى قوة ميكن للع�شلة �أن تتحملها.   

تنزيل الوزن
تكون عملية حرق �لدهون عالية ومفيدة جدً� 
�لرهالت  �شد  على  وت�شاعد  �ل���وزن  لتنزيل 
بناء  على  �أي�شًا  وتعمل  �جل�شم  يف  �مل��وج��ودة 
هذه  وك��ل  �ل��ده��ون.  م��ن  خ���اٍل  ر�شيق  ج�شم 
وبرنامج  �ل�شحي  �لغذ�ء  �أ�شا�شها  �لريا�شات 
�لريا�شة  �أن���و�ع  يف  �ملتمرن  ب��ه  يلتزم  كامل 
ك��رو���ص فت،  �أو  قتاليه  ف��ن��ون��ًا   �أك��ان��ت  ���ش��و�ء 
ميار�شن  �للو�تي  �لن�شاء  �أغلبية  لالأ�شف  لكن 
�لريا�شة فقط لتنزيل �لوزن �أو �ملحافظة على 
على  �لدهون،  من  و�لتخل�ص  �جل�شم  هيكلية 
�لعك�ص من �لرجال �لذين يكون لديهم هدف 
لتحقيق  كبري  وطموح  �إليه  �لو�شول  يحاولون 

�لبطوالت و�لتقدم و�الحر�ف.
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لالستفسار 

يرجى االتصال على الرقم 
او البريد االلكتروني

07809165013

Mark@imn.iq

تدعو 

شبكة االعالم العراقي 
جميع الشركات التجارية لبث اعالناتها من خالل 

قنوات شبكة االعالم العراقي او احلصول على 
الرعايات اخلاصة ببرنامج الشبكة



ح�شا�شية  كمر�ص  �أخ���رى  مزمنة  �أم��ر����ص   •
 )Celiac disease( حلنطة�

�الأدوية بع�ص  • ��شتخد�م 
�الإ�شابة  �أعر��ص  �أح��د  ع��ادة  ميّثل  �الإ�شهال  �إّن 
�لعدوى يف �جلهاز �ملعوي وميكن  �أنو�ع  بنوع من 
�أو  �جل��ر�ث��ي��م  م��ن  متنوعة  طائفة  ت�شّببها  �أن 
�ل��ع��دوى،  وتنت�شر  �لطفيليات.  �أو  �لفريو�شات 
عادة، عن طريق �الأغذية �أو مياه �ل�شرب �مللّوثة 
م�شتوى  ت��دين  ب�شبب  �آخ��ر  �إىل  �شخ�ص  م��ن  �أو 

�لنظافة �ل�شخ�شية.
يتوفون  �لذين  �الأطفال  يعاين  �آخ��ر،  جانب  من 
�شوء  من  �الأح��ي��ان،  غالب  يف  �الإ���ش��ه��ال،  ب�شبب 
�ملر�ص  لذلك  �أكرث عر�شة  دفينة جتعلهم  تغذية 
من غريهم. كما ت�شهم كل نوبة �إ�شهال، بدورها، 
�أّن  �أي�شًا  و�ملعروف  �لتغذوية،  حالتهم  تفاقم  يف 
�الأطفال  تغذية  �شوء  �أ�شباب  �أه��ّم  من  �الإ�شهال 

دون �شن �خلام�شة.
ُي�شاب  �ل��ع��ر�ق،  ومنها  �ل��ن��ام��ي��ة،  �ل��ب��ل��د�ن  يف 
بثالث  �ملتو�شط،  يف  �لثالثة،  �شن  دون  �الأطفال 

كل  �أّن  و�مل��ع��روف  ع��ام.  كل  �الإ�شهال  من  نوبات 
لنمّوه.  �لالزمة  �لتغذية  من  �لطفل  حترم  نوبة 
ونتيجة لذلك ُيعّد �الإ�شهال من �الأ�شباب �لرئي�شة 
ل�شوء �لتغذية، ويف �ملقابل يو�جه �الأطفال �لذين 
غريهم،  م��ن  �أك���رث  �لتغذية،  ���ش��وء  م��ن  يعانون 

خماطر �الإ�شابة باالإ�شهال.
الأعرا�س

تر�وح �أعر��ص �الإ�شابة باالإ�شهال لدى �الأطفال 
لدى  تظهر  عامة  وب�شورة  �الأ�شباب،  باختالف 
�لغثيان،  �حلمى،  ت�شمل  �أولية  �أعر��ص  �الأطفال 
�ل��ت��ق��ي��وؤ و�ل��ن��ح��ول �ل���ع���ام، ويف ح���ال �الإ���ش��اب��ة 
ب لالإ�شهال مثل �لفايرو�ص �لَعَجلي  بفريو�ص م�شبِّ
�خلروج  مثل  ب�شيطة  �أعر��ص  تظهر  )�ل��دو�ر(، 
�ملائي �خلفيف �ملر�فق مع مغ�ص ب�شيط و�رتفاع 
ب�شيط يف درجة �حلر�رة، لكن يف بع�ص �الأحيان 
و�مل��ادة  �ل��دم  بع�ص  خ��روج  �الإ���ش��ه��ال  ي�شاحب 
لطفيلي  يعود  �ل�شبب  �أن  على  يدل  ما  �ملخاطية، 
�ل�شيكيال  بكترييا  مثل  بكترييا  �أو  �الأنتاميبا  مثل 

. )Shigella(
بة  �مل�شبِّ �خل���ط���رية  �الأم����ر������ص  م���ن 
لالإ�شهال مر�ص �لكولري� �لذي ي�شبب 
تظهر  �لتي  �لوباء  من  موجات  ع��ادة 
�إىل  ويحتاج  �ل�شيف  ف�شل  يف  ع��ادة 
فقد�ن  لتعوي�ص  �ل�شريع  �لت�شرف 

�ل�شو�ئل باملحاليل �لوريدية.
العالج

عالج  يف  و�ملهمة  �لرئي�شة  �خل��ط��وة 
�مل�شبب،  عن  �لنظر  بغ�ص  �الإ�شهال، 
ويتم  �ملفقودة  �ل�شو�ئل  تعوي�ص  هي 
ذل����ك ب��ا���ش��ت��خ��د�م �مل�����و�د �مل��ن��زل��ي��ة 
تناول  �مل���اء،  �شرب  م��ن  �الإك��ث��ار  مثل 
�لفو�كه  وبع�ص  �الأل��ب��ان  �ل�شوربات، 
مثل  �ل�شرورية  �الأمالح  �ملحتوية على 
�مل����وز. م��ن ج��ان��ب �آخ���ر ي��ع��د حملول 
�ملح�شوب   ORS �ل��ف��م��وي  �الإرو�ء 
�جلفاف  ون�شبة  �لطفل  وزن  ح�شب 
ركنًا �أ�شا�شيًا يف عملية �لعالج. ومينع 
منعًا باتًا ��شتخد�م �مل�شاد�ت �حليوية 

ب�شورة ع�شو�ئية وبدون �شبب مبر.
�ل���ع���الج���ات  ذل������ك  �إىل  ت�������ش���اف 

كامل�شاد�ت  �مل�شببات  م��ن  ن��وع  بكل  �خل��ا���ش��ة 
�مل�شبب  ك��ان  ح��ال  يف  �لطفيلية  �أو  �لبكتريية 

بكترييًا �أو طفيليًا.
الوقاية

�الإ���ش��اب��ة  دون  �حليلولة  مب��ك��ان  �ل�شعوبة  م��ن 
بحاالت �الإ�شهال لدى �الأطفال، لكن ميكن �تخاذ 
�الإ�شابة  ح��دة  تقلل  قد  �لتي  �الإج���ر�ء�ت  بع�ص 

وحتول دون تكر�رها، ومن هذه �الإجر�ء�ت:
ب�شكٍل متكرر  �لطفل  يدي  * �حلر�ص على غ�شل 
وبعد  �ل��ط��ع��ام  ت��ن��اول  قبل  وال�شيما  وم�شتمر، 
�لذهاب �إىل �ملرحا�ص، وذلك ملنع �نتقال �لعدوى 
�آخر، وبني  �إىل  تنتقل من �شخ�ص  �لتي عادًة ما 
�لطفل  �إىل  ت�شل  م��ا  وع���ادًة  خا�شة،  �الأط��ف��ال 
نتيجة و�شعه �أ�شابعه يف فمه، �أو ق�شمه الأظافره، 
فيها  ي�شع  �لتي  �لت�شرفات  م��ن  ذل��ك  غ��ري  �أو 

�لطفل يده يف فمه.
* �حلر�ص على نظافة �أ�شطح �حلّمامات.

* غ�شل �لفو�كه و�خُل�شر جيدً� قبل تناولها. و�شع 
�للحوم يف �لثالجة �إىل حني طهوها، ف�شاًل عن 
�أو  وردي��ًا  لونها  بقاء  على عدم  �شرورة �حلر�ص 

زهريًا عند طبخها.
�للحوم  الم�شت  �لتي  �ملطبخ  �أ�شطح  تنظيف   *

�لنيئة ب�شكٍل جيد، وال�شيما �لدجاج.
* جتّنب تناول �ملاء من �مل�شطحات �لعامة، مثل 

�لبحري�ت وغريها.
* �إب��ع��اد �أم��اك��ن �أك���ل �حل��ي��و�ن��ات �الأل��ي��ف��ة عن 
طعامهم  فيها  �الأط��ف��ال  يتناول  �لتي  �الأم��اك��ن 
ُين�شح  �أي�شًا، وكذلك  �لنا�ص  وي�شمل ذلك عامة 
بعدم غ�شل �حليو�نات �الأليفة على �ملغا�شل �لتي 

ُت�شتخدم لتح�شري �الأطعمة.  
لالأطفال  �لتلقيحي  �جل��دول  باإكمال  �اللتز�م   *
للوقاية من بع�ص �الأمر��ص �مل�شببة لالإ�شهال مثل 

لقاح �لفريو�ص �لعجلي ولقاح �حل�شبة.

ل��دى  �ل�شائعة  �الأم���ر�����ص  م��ن  �الإ���ش��ه��ال  وي��ع��د 
يف  مقلقة  وفيات  ن�شبة  �شنويًا  وي�شبب  �الأطفال 
�إح�شائيات منظمة  وت�شري  �لعامل،  بع�ص مناطق 
�ل�شحة �لعاملية WHO  �إىل ن�شبة �إ�شابة ت�شل 
هذه  وت���زد�د  �شنويًا،  حالة  مليار   )1.7( �إىل 
�شدة  وتر�وح  خا�شة،  �ل�شيف  ف�شل  يف  �لن�شبة 

�الإ�شابات بني �لب�شيطة �إىل �ل�شديدة.
�لدكتور  ��شت�شافت  �لعر�قية"  �ل�شبكة  "جملة 
زي���د ع����و�د خم��ل��ف )ط��ب��ي��ب �خ��ت�����ش��ا���ص ب��ورد 
ُعمان  كلية  يف  تدري�شي   � �أ���ش��رة  ط��ب  ع��ر�ق��ي 
كلية  يف  ت��دري�����ش��ي   � ع��م��ان  �شلطنة   - �ل��ط��ب��ي��ة 
م�شببات  لنا  ليو�شح  �لفلوجة(،  جامعة  �لطب- 

�الإ�شهال وكيفية عالجه و�لوقاية منه. 
يعّد �الإ�شهال ثاين �أهم �شبب من �أ�شباب �لوفيات 
لالأطفال دون �خلم�ص �شنو�ت من �لعمر، �إذ يودي 
�شنويًا،  طفل    )750000( من  �أك��رث  بحياة 
ولكن يف �لوقت نف�شه ميكن �لوقاية منه وعالجه 
ب�شهولة، ومن �أهم �أ�شباب �لوفاة �جلفاف �ل�شديد 
�لذين  �الأط��ف��ال  وي��ك��ون  ل��الإ���ش��ه��ال،  �مل�شاحب 
يعانون من �شوء �لتغذية �أو من خلل يف �ملناعة هم 

�الأكرث تعر�شًا ملخاطر �الإ�شهال �ملهددة للحياة.
بات امل�سبِّ

�ل���دو�ر  �ل��ف��اي��رو���ص  ومنها  �ل��ف��اي��رو���ش��ات   •
)Rota virus(

�ل�شاملونبال جرثومة  ومنها  • �جلر�ثيم 
و�الأنتاميبا �جلارديا  ومنها طفيلي  • �لطفيليات 

�لغذ�ئي • �لت�شمم 
�لتغذية • �شوء 

ُيعّرف الإ�سهال )Diarrhea( على اأّنه اإخراج الرباز على 
�سكل ماء اأو ب�سكٍل متكرر اإىل حد يفوق الو�سع الطبيعي.

اإعداد/ هبة الزيدي

بات وطرق  امل�ضبِّ
الوقاية والعالج

الإ�ضهال عند الأطفال
�لدكتور زيد عو�د
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�الألو�ن �ملبهجة و�لدرجات �لفاحتة هي �شديقة �لربيع د�ئمًا، 
وال�شيما  �ل��درج��ات،  هذه  من  �لكثري  ن�شاهد  بالفعل  وبد�أنا 
�ألو�ن �لنود و�لبا�شتيل �لناعمة مبوديالت �لعباء�ت �ملختلفة، 

لتعتمدها �ل�شبايا يف ربيع 2020، ومنها:
العباءة باألوان ربيعية جذابة 

�ملو�شة،  �ملربعة على عر�ص  �لدرجات  �للون من  ماز�ل هذ� 
�ألو�ن  لكل  �أي�شًا  منا�شب  كبري،  ب�شكل  �لطبيعية  يحاكي  فهو 
خفيفة  خامات  مع  �ل�شيف،  رح��الت  يف  �عتمديه  �لب�شرة، 
�حلجاب  مع   ،cieldubai من  �لت�شميم  كهذ�  ومريحة، 
�الأبي�ص  باللون  �الأخرى  �الإك�ش�شو�ر�ت  وتن�شيق  �للون،  بنف�ص 

�أو �لروز �ملخملي.
بدرجتي الروز والأبي�س

من �لت�شاميم �لتي �أعجبتنا �أي�شًا للعباء�ت باألو�ن �لنود، هذ� 
dorofh، للعباءة بدرجتي �الأبي�ص مع �لروز،  �ملوديل من 
�لنهارية  م�شاويرِك  يف  �عتمديها  لل�شابات،  �أك��رث  منا�شبة 
و�شنطة  �لبيج،  باللون  مثاًل  �ملفتوح  �مليول  حذ�ء  مع  �ملهمة، 

كبرية �أو متو�شطة �حلجم باللون �الأبي�ص.
ال�ضيفون باللون الأبي�س

�أما هذ� �لت�شميم فهو �أكرث كال�شيكية، لكنه يعتمد على نف�ص 
 abaya لفكرة باختيار �لدرجات �ملخملية الألو�ن �لنود من�
على كال �جلانبني،  �لب�شيطة  �لك�شك�شة  مع   ،almraikn
للم�شة مرفة �أكرث، ولكن هذ� �ملوديل من �الأف�شل �أن تن�شقيه 
مع �لكعب �لعايل �ملر�شع باأحجار �لكري�شتال مثاًل، �و �مليتالك 
من  فاالأبي�ص  ذوق��ِك،  ح�شب  ملون  ب�شيط  وكلت�ص  �لذهبي، 
�لدرجات �لتي ي�شهل تن�شيق معها �لكثري من �لقطع و�الألو�ن.

العباءة النود مع الأزرار اجلانبية 
ب�شكل كبري هذ�  �أن تبز  نتوقع  �لتي  �لدرجات �جلديدة  من 
و�للم�شة  بينك  �ل��ل��ون  ب��ني  جتمع  �لتي  �ل��درج��ة  ه��ي  �ملو�شم 
للعباءة   ،sdn closet من  �لت�شميم  كهذ�  �الأرجو�نية، 
يف  �عتمديها  �الأمامية،  �الأزر�ر  مل�شة  مع  �لو��شعة  �لطويلة 

منا�شباتِك �لكاجو�ل.

عباءات

اإعداد: جملة ال�ضبكة

باألوان ربيعية ترتبع 
على عر�س املو�ضة
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باجلهاز  ربطه  وبعد  �وك�شجني  منظومة 
باأقل من �شاعة تويف وكانت نتيجة �مل�شحة 
�لوفاة  �شبب  وكان  �شالبة  �لتايل  �ليوم  يف 

�الأوك�شجني �لعايل!
��شرك خم�شة �شباب يف �لور�شة، للتدريب 
على طاقة �لوعي �جلماعي، يف �ليوم �الأول 
يذهبون �إىل �جللو�ص مع �مل�شاب �لذي يف 
�الحتياطات  �أخ���ذ  بعد  �مل��ن��زيل  �حل��ج��ر 
لب�ص  بينها  وم��ن  كافة  �لالزمة  �ل�شحية 
�لكفوف و�لكمامة وقناع �لنايلون �ل�شفاف 
�شعبة  لي�شت  �لبدلة  )ه��ذه  و�قية  وبدلة 
يف  �ل�شنع  ممكنة  ه��ي  بب�شاطة  �مل��ن��ال، 
�ملختلفة  �ل��ن��اي��ل��ون  �أك��ي��ا���ص  م��ن  �ل��ب��ي��ت 
�الأحجام(، و�جللو�ص يبد�أ بحجة �الإ�شابة 

�أي�شًا ب�شبب �ملالم�شة.
تاأثري  �ل��ت��دري��ب على  ك��ان  �ل��ث��اين  �ل��ي��وم   
�ملتدربون  حتّدث  �جلماعي،  �لوعي  طاقة 
وبعد  و�مل��خ��اوف،  �لقلق  ع��دم  �أهمية  عن 
�حلجر  �إىل  عادو�  �لتدريب،  من  �شاعتني 
طاقة  �إي�شال  يحاول  وكلٌّ  �مل�شابني..  مع 
عدم قلقه �ليه ثم �إىل من يف �لبيت، كان 
�مل��ت��درب �ل��ذي �ّدع���ى �الإ���ش��اب��ة ي���رّدد �أن 
�الأخ��ري  يف  �أّن��ه  �ال  متعبا  ك��ان  و�إن  كورونا 
يف  يوؤثر  ول��ن  �الإر�دة  عليه  تتغلب  مر�ص 
تنف�شه  �شاق  و�إن  حتى  باحلياة  �إح�شا�شه 
و�إن  �ل�شحي حتى  �لطعام  ولن مينعه عن 

فقد �لطعم. 
�لتدريبية  �جلل�شة  كانت  �أي��ام  ثالثة  وبعد 
و�تفقو�  �لنتائج،  مناق�شة  ع��ن  �الأخ���رية 
نحو  تغرّي  بيوتهم  د�خ��ل  �جل��و  �أّن  جميعا 
�الطمئنان و�أن �مل�شابني بدوؤو� ي�شتجيبون 
للعالج وتغّلبو� على �شيق �لتنف�ص و�قتنعو� 
�هلل..  ب��اإذن  �ل�شفاء  �إىل  بطريقهم  �أّنهم 
ب��دون  ن�شيبهم  �ل�����ش��ف��اء  ك���ان  وب��ال��ف��ع��ل 

�لدخول �إىل �مل�شت�شفى. 
تدريب 2

طاقة  تاأثري  على  �لثانية  �لتدريب  ور�شة 
�ل���وع���ي �جل��م��اع��ي �أخ�����ذت ف��ك��رت��ه من 
�جلائحة  بد�ية  مع  �اليطاليني  ت�شرفات 

وك��ان��ت �الإ���ش��اب��ات ع��ن��ده��م ك��ارث��ي��ة، بل 
الفتة  من  �قتب�شته  �مل��ادة  ه��ذه  عنو�ن  �إّن 
عّلقتها عائلة تون�شية تعي�ص يف �إحدى �ملدن 
)كل  تقول:  �شقتهم  �شرفة  على  �اليطالية 
�شيء �شيكون على ما ير�م( ومثل �لنار يف 
�نت�شرت �ملقولة و�لالفتات وبد�أت  �له�شيم 
طاقة �لوعي �جلماعي تدفع �إىل �ملزيد من 
�ل�شحية  و�الر���ش��اد�ت  باحلظر  �الل��ت��ز�م 
بال�شيطرة  هدفهم  �إىل  �اليطاليون  وو�شل 
هذه  �إي�شال  من  ومتّكنو�  �جلائحة  على 

�لطاقة لكل �أوروبا.
 15 �الون�����الي�����ن  �ل���ور����ش���ة  ������ش����رك يف 
ومتقاعدون  بيوت  رّب���ات  بينهم  �شخ�شًا 
باحلظر  �مللتزمني  م��ن  جامعيون  وطلبة 
و�الر�شاد�ت، وبد�أ �لتدريب بكيفية �إي�شال 
�خلطو�ت  وك��ان��ت  للجري�ن  �ل��وع��ي  طاقة 
على  �ل�شيطرة  كيفية  ع��ن  �لتحدث  ه��ي 
�نتقاد�ت  توجيه  بدون  ك�شديق  �جلائحة 
�شفات  و��شتخد�م  ��شتهز�ء  وبال  جارحة 

عن  �لثانية  �جلل�شة  وك��ان��ت  مقبولة  غ��ري 
بعون  �أف�شل  �شيكون  �الآت���ي  ب��اأن  �لتاأكيد 
و�الل��ت��ز�م  �حل��ي��اة  على  وب��االإ���ش��ر�ر  �هلل 
كانت �جلل�شة  �أ�شبوع  وبعد   .. بالتوجيهات 
معظم  �أن  �أك��دت  �لتي  �لنتائج  عن  �لثالثة 
ملتزمني  �أ�شبحو�  �حلي  يف  ومن  �جلري�ن 

جّدً� ومتفائلني باأن �الآتي �أف�شل..
دعوة

�الإعالم،  و�شائط  �شابق دعوت  يف مو�شوع 
ور���ص  تنظيم  �إىل  خ��ا���ش��ة  �ل��ف�����ش��ائ��ي��ات 
و�أك��ّرر  مبا�شرة،  �لهو�ء  على  مماثلة  عمل 
فو��شل  �إنتاج  �ليها  و�أ�شيف  دعوتي  هنا 
�ل��وع��ي �جلماعي  ط��اق��ة  ع��ن  و���ش��پ��وت��ات 
يف  لي�ص  ت��اأث��ريه��ا  و�شنلم�ص  �الإي��ج��اب��ي��ة، 
من  �الآتي  على  بل  فقط  �جلائحة  مو�جهة 
�حلبيب  عر�قنا  على  وبالنتيجة  �أيامنا، 
ب��رح��م��ة �هلل  ف��ال��ث��ق��ة  ب��ع��ون �هلل.  �أي�����ش��ًا 
الأجل  ن�شتخدمه  �شالح  �أم�شى  و�لتفاوؤل 

�حلياة.

التعريف
تعرف مو�شوعة ويكيبيديا �لوعي �جلماعي 
)�لوعي �جلمعي( باأّنه �ملعتقد�ت و�ملو�قف 
�الأخ��الق��ي��ة �مل�����ش��رك��ة �ل��ت��ي ت��ع��م��ل عمل 
تعريف  �أّم��ا  �ملجتمع،  د�خ��ل  للتوحيد  ق��وة 
�أّن  جليا  فيبدو  �جلماعي،  �ل��وع��ي  طاقة 
تعريف  على  �تفقو�  كّلهم  �لطاقة  مدربي 
بالطاقة  �ملهتمة  �لكتب  يف  ���ش��و�ء  و�ح���د، 
باملو�شوع  ة  �خلا�شّ �النرنت  مو�قع  يف  �أو 
�أي�شًا  عندي  �ل��ذي  �لتعريف  وه��و  نف�شه 
لهم  �أك��رث  �أو  �شخ�شني  م��ن  �جتماع  وه��و 
�الهتمامات و�الأفكار نف�شها، لي�ص مهما �أن 
يكون  قد  نف�شه،  �ملكان  يف  �الجتماع  يكون 

�الجتماعي،  �لتو��شل  م��و�ق��ع  خ��الل  م��ن 
�الفكار  �إّن  م��ك��ان،  ي��ح��ّدده��ا  ال  فالطاقة 
نف�شها تنتج طاقة �إيجابية �أو �شلبية وتنت�شر 

يف حميطهم.
بكلمات  �ل��ت��ع��ري��ف  ه���ذ�  �خ��ت�����ش��ر  و�ذ� 
د�ئما  ن�شمعه  �ل��ذي  �ملثل  ف�شيكون  قليلة، 
�شعيدً�(  يكون  �شعيدً�  يجاور  )�ل��ذي  وهو 
�شفات  ب�)�شعيد(  ن�شتبدل  �أن  ون�شتطيع 
كذلك  وك��رمي،  ومتفائل  ناجح  مثل  �أخ��رى 
ن�شتطيع �أن ن�شتبدل بها �شفات �شلبية مثل 
�أن  �أي من تعودنا  تعي�ص ومت�شائم وفا�شل، 
ن�شري �ليهم باأ�شدقاء �ل�شوء �لذين يوؤثرون 
�أو  ي��ج��اوره��م  م��ن  يف  �ل�شلبية  بطاقتهم 

ير�فقهم ويجعلونهم مثلهم، ولنتذكر د�ئما 
�أن �لطاقة �ل�شلبية تنت�شر كما �الإيجابية.

تدريب 1
مب��ر�ق��ب��ت��ي الأخ���ب���ار ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د 19 
�أعرفها،  �لتي  للحاالت  ور�شدي  )كورونا( 
تو�شلت �إىل نتيجة وهي �أّن �لقلق و�خلوف 
و�إن  �لوفاة  ح��االت  يف  �أحيانًا  �شببني  كانا 
كانت �الإ�شابة خفيفة، وما دفعني لتنظيم 
م�شابني  �أه��ايل  مع  �ون��الي��ن  عمل  ور�شة 
ك��ان ذل��ك �خل��ب ع��ن رج��ل كهل  بكورونا 
�أخ��ذ  وب��ع��د  �لتنف�ص  يف  �شيق  م��ن  ي��ع��اين 
م�شحة منه ملعرفة حالته �ملر�شية وبانتظار 
و��شرى  �لبيت  �إىل  �بنه  �أرجعه  �لنتيجة، 

�ضيكون الآتي اأجمل

حتّدثنا كثريًا عن الطاقة 
الإيجابية للفرد، 
و�سنتناول يف هذا العدد 
طاقة اجلماعة اأو املجتمع 
اأو ما ت�سّمى علميا بطاقة 
الوعي اجلماعي..

اأن�ضام ال�ضاجلي
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م�ضت اأ�ضهر احلمل �ضريعة واأجنبت بنتًا 
جميلة، وق�ضمت وقتي بينهما واأ�ضبحتا 

�ضقيقتني حتبان بع�ضهما، وبداأت هبة تاأخذ 
دور الأخت الكربى، ول�ضيما حني اأ�ضبحت 

ال�ضغرية يف املدر�ضة ومل تعرف اأنها من 
اأم واأب اآخرين، وكلما حاولت اأم زوجي اأن 

تخرب البنتني باحلقيقة، نطالبها اأن تنتظر 
لتكت�ضفا هذه احلقيقة بنف�ضيهما"..

امليزان 

امليزان 

يف

يف
حينما تغمرنا نعمة ما، تن�شينا �لكثري مما ي�شايقنا وتبد�أ 
�لتي  )�الأن��ا(  �شوت  لريتفع  دو�خلنا  يف  تتوحد  �مل�شاعر 
�أين نحن  �أنا�ص ب�شببها. ونحن،  فرّقت وعّذبت، وتغربت 
من هذه �ملفردة �لبعيدة �لقريبة من �لنفو�ص.. �إن ر�شينا 
فنحن  �لطويلة،  �مل�شرية  فنحن جزء من هذه  رف�شنا  �أو 

ب�شٌر و�لب�شُر خّطاءون وخريهم �لتّو�بون!!

وبعد  م�شتو�شحًا،  م�شاًء  �شهام  و�لد  لياأتي  �لبيت  من  خرجت 
�أن فهم �الأمر، تدخل باحل�شنى وغادرهم بعد �أن ُحلت �مل�شكلة.

لربيتها  جهودها  كل  تبذل  وبد�أت  �بنتها  هبة  �شارت  وهكذ� 
تربية �شاحلة و�شحيحة و�إ�شعادها. مرت �ل�شنو�ت و�أ�شبحت 
هبة تلميذة يف �البتد�ئية، ومع فرحتها بها �شعرت �شهام ب�شيء 
ما يتحرك يف �أح�شائها، وحينما ذهبت �إىل �لطبيبة �لتي كانت 
لدعائها  ��شتجاب  قد  �هلل  باأن  بفرح  �أخبتها  حالتها،  تتابع 
وكاأنها  �لبيت  �إىل  و���ش��ارت  �شهام  ت�شدق  مل  ح��ام��ل.  و�أن��ه��ا 
باأمها  �ت�شلت  فرحتهم  ومع  و�الأه��ل،  زوجها  و�أخ��بت  تطري 
�لتي �شمع �جلميع )هلهولتها( عب �لتلفون. ونظرة حائرة يف 
عيني �أختها وزوجها جعلتها تقطع حبل خماوفهم قائلة "لقد 
رزقني �هلل بهذ� �جلنني من �أجلها هي، فهي طائر �ل�شعد يل، 
لن �أتخلى عنها �أبدً� فهي �بنتي قبل �أن �أجنب مولودي"، وهنا 
�أم زوجها مبقرح �أده�ص �جلميع وهو �أن يكتب �بنها  تدخلت 

)زوج �شهام( ن�شف ما ميلك لهبة.
�شمت �جلميع من هول ما �شمعو�، بعد ثو�ن �أكد �لزوج مو�فقته 

وطلب �أن يكون �جلميع �شهودً� على وعده.
بنتًا  و�أجنبت  �شريعة  �حلمل  �أ�شهر  "وم�شت  �شهام:  وتكمل 
حتبان  �شقيقتني  و�أ�شبحتا  بينهما  وقتي  وق�شمت  جميلة، 
بع�شهما، وبد�أت هبة تاأخذ دور �الأخت �لكبى، وال�شيما حني 
و�أب  �أم  من  �أنها  تعرف  ومل  �ملدر�شة  يف  �ل�شغرية  �أ�شبحت 
�أن تخب �البنتني باحلقيقة،  �أم زوجي  �آخرين، وكلما حاولت 

نطالبها �أن تنتظر لتكت�شفا هذه �حلقيقة بنف�شيهما"..
وعند  �ل��و�ج��ب،  من  عودته  موعد  عن  �ل��زوج  تاأخر  ي��وم  ويف 
�ملغرب �أخبت �شهام �أمه و�شقيقه و�أ�شبح �لقلق يتعبهم ما دفع 
وجهه  �أن  و�نتبهت  �لع�شكرية،  بوحدته  �الت�شال  �إىل  ب�شقيقه 
�لهاتف �شرخ ب�شوت  يغلق  �أن  وقبل  يده ترجتف،  و�أن  �شحب 
عال: "�أمي لقد ��شت�شهد �أخي �أثناء تاأديته و�جبه".. �شرخنا 
و�شهام  �الأق��رب��اء  وج��اء  و�مل��ع��ارف  �جل���ري�ن  و�جتمع  جميعًا 
�شامتة من هول �ل�شدمة ويف قلبها طاحونة من �الأ�شئلة؛ كيف 
�لزمن  هذ�  يف  �أمرها  �شتدبر  وكيف  بدونه،  �حلياة  �شتو�جه 
�ل�شعب؟ فقد كان حبيبها ورفيق �شنو�تها �حللوة و�ملّرة. بعد 
�بنتيها،  برفقة  �أهلها  مع  للعي�ص  �نتقلت  �حل��ِد�د  فرة  �نتهاء 
وبد�أت �إجر�ء�ت معاملة �لتقاعد و�لق�ّشام �ل�شرعي وما يرتب 
على ذلك، ويف ظل هذه �الأحز�ن فوجئت باأم زوجها و�شقيقه 
ميتلكُه  �لذي  �لبيت  عن  بالتنازل  يطالبانها  �شقيقتها(  )زوج 
�شياأخذون  و�إال  �مل�شتمر،  بجهده  �أ�ش�شه  �لذي  و�مل�شنع  زوجها 

هبة منها!
�شرخت �شهام: كيف وملاذ� ويف هذ� �لوقت بالذ�ت؟ رّد �شقيق 
"عندك ما يكفيك للعي�ص برفاهية، وهل كنت  زوجها بهدوء: 
كان  �أخاه  �أن  و�أ�شاف  �بنتنا جمانًا؟"..  وهبنا  باأننا  تعتقدين 
ميتلك �لكثري وقد �تفق معُه على �أن يتنازل له عن �لبيت و...، 
ومل تدعه �شهام يكمل كالمه و�شدرت منها �شرخة ودفعته بكل 
قوتها �إىل �لور�ء و�لتفتت �ىل �شقيقتها و�شاألتها: و�أنِت هل كنت 
جو�بها  وك��ان  عني؟  ذلك  و�خفيِت  زوج��ك  يقوله  مبا  تعلمني 
دمعة، وطالبها زوجها بال�شمت، وقبل �أن تقول كلمة �إ�شافية، 
�أخرج �ل�شقيق �أور�قًا من حقيبة كان يحملها قائاًل: "�نظري، 
�شقيقي!" �شرخت  وبني  بيني  �التفاقات  كل  تثبت  �أور�ق  هذه 
�شهام �أنها �أور�ق مزورة ولو كان قد تنازل لهم لكان �أخبها، 

وال�شيما �أن زوجها �ل�شهيد مل يكن يخفي عنها �شرً�.
بينهم باحل�شنى، ورف�شت  �لق�شية  �لتدخل وحل  �أهلها  حاول 
و�إبالغها  هبة  با�شرجاع  زوجها  �شقيق  تهديد  رغ��م  �شهام 
بارعًا  حماميًا  و��شت�شارت  �شهام  ت�شت�شلم  مل  �حلقيقة.. 
م��زّورة..  �الأور�ق  كانت  �إن  ل�شاحلها  �لق�شية  �أن  لها  فاأكد 
من  بع�ص  �شر�ء  من  متكن  زوجها  و�شقيق  �لق�شية،  ورفعت 
ل��الأور�ق �مل��زّورة، ما ت�شبب يف  ي�شاعدونه يف )منح( �شدقية 
دفع  �لذي  �الأمر  �ملحاكم،  �أروق��ة  يف  و�إطالتها  �لق�شية  تعقيد 
�أمام  �حلقيقة  ك�شف  �إىل  و�لدته  من  بتحري�ص  زوجها  �شقيق 
�أن  بدموعها  هبة  تنتظر  �الآن  بالقوة..  منها  و�نتز�عها  هبة 
تناديها )ماما(،  �أو كما  �شهام،  �شو�ء ل�شالح  �لق�شية  تنتهي 
�أو ل�شالح و�لدها �لبيولوجي لتعود �إىل �الأم �لتي �شهرت عليها 
ورّبتها و�أو�شلتها �إىل �الإعد�دية بتفوق وت�شعر بحزن كبري لدفع 

طمع و�لدها للتعامل معها ك�شلعة للك�شب..
تثق  �لتي  �ملحكمة  تن�شفها  �أن  �أي�شًا  بدموعها  �شهام  وتنتظر 
بعد�لتها وت�شرجع �أمالكها و�بنتها هبة �لتي تنتظرها �أختها 
و�لدة  �شقيقتها،  موقف  تعرف  �أن  ..وتتمنى  ب�شوق  �ل�شغرى 

هبة �لبيولوجية، من كل ما يجري وهل كانت تعرف �أم ال؟

)�شهام(.. ليكن ��شم �مر�أة �أربعينية �لعمر جميلة، �آثار �لنعمة 
�ملحاكم  من  تعبُت  �أنا  خمنوق:  ب�شوت  قالت  عليها،  و��شحة 
و�أروقتها بعد �أن �أ�شبحُت و�حدة من رّو�دها، مع �أن ق�شيتي ال 

حتتاج �إىل كل هذ� �لوقت، و�إليك �لق�شية:
"تزوجنا )�أنا و�شقيقتي( من �بني عمنا، وهكذ� هي �لعاد�ت: 
�لزيجة،  بهذه  فرحة  كنت  �لغرباء.  على  لون  ُيف�شَّ �لعم  �أوالد 
�أن ال يجبها على  عك�ص �شقيقتي �لتي بكت وتو�شلت بو�لدي 
هذ� �لزو�ج، و�أمام ق�شوته وجبوته �شكتت ور�شيت بقر�رِه"..

�لعم،  بيت  يف  معًا  عا�شتا  �ل��زو�ج  بعد  �أنهما  �شهام  ت�شيف 
وبد�أت تالحظ �أن �شقيقتها حزينة وال تر�شى باأي �شيء يقدمه 
زوجها �أو �أهله ما دفعها )�شهام( �إىل �لتحدث معها ون�شحتها 
ف�شلت  وح��ني  وزوج��ه��ا،  عمها  بيت  مع  ه��ذ�  �أ�شلوبها  تغري  �أن 
�شكت �شقيقتها الأمهما �لتي بدورها حتدثت معها مر�رً� لتغري 
للن�شائح  ت�شتجيب  بد�أت  �أنها  الحظت  فرة  بعد  ت�شرفاتها. 

�إنها  �ل�شقيقة  وقالت  ت�شرفاتها  بتغيري  ب�شعادتها  و�شارحتها 
تنتظر مولودً�. 

تكمل �شهام: �نت�شر �خلب بني �لعائلتني �للتني فرح �أفر�دهما 
زوجي  �أهل  كالم  من  و�ل�شيق  باحلرج  �شعرُت  لكنني  كثريً�، 
�الأمر  لكن  و�لولد،  �خلري  يل  يتمنون  �أنهم  علمي  رغم  معي 
لي�ص بيدي فهي �إر�دة �هلل، وبد�أت رحلة �الأطباء و�لفحو�شات 
علّي  ن  تهوِّ �أمي  وكانت  نف�شيًا  �الأم��ور  هذه  �أرهقتني  و...و... 
مبا�شرة  �ل��زو�ج  بعد  ينجنب  ال  كثري�ت  باأن  وتطمئنني  �الأم��ر 
بل ي�شتغرقن وقتًا، �أجنبت �أختي بنتًا جميلة، فرح �جلميع بها 
يوم  يف  لل�شغرية،  رعايتها  يف  �أ�شاعدها  وب��د�أت  �أن��ا،  وكذلك 
�أم زوجي  �أختي الأ�شاعدها كاملعتاد ف�شمعُت  �إىل غرفة  دخلت 

حتر�شها �شّدي وتو�شيها �أاّل ترك �ل�شغرية معي.
وفاجاأتها  يا عمتي؟  تق�شدين  ماذ�  و�شاألتها:  �شهام  قاطعتها 
�أن تغرق  �أن تنطق كلمة! وقبل  �لغرفة بدون  نظرتها وغادرت 
فاأنا  تهتمي  "ال  لها  تقول  �شقيقتها  �شمعت  بالده�شة  �شهام 
�أختك.. هل تعتقدين �أنني �أ�شدق حتذيرها هذ�"، وقبلتها قبل 

�أن تخرج من غرفتها. 
فاقرح  ت��و�أم��ني،  بنتني  �ل�شقيقة  �أجن��ب��ت  �ل��ت��ايل  �ل��ع��ام  يف 
�أن  �إىل  لربيها  �لتو�أمني  من  و�ح��دة  �شهام  تاأخذ  �أن  زوجها 
ميّن �هلل عليها بالذرية �ل�شاحلة، وال�شيما �أن �الطباء �أكدو� 
�بنة  ب�شم  فرحت  للحمل.  مانع  �أي  وجود  بعدم  ولزوجها  لها 
�أختها لها رغم معار�شة �أم زوجها �لتي �فتعلت �مل�شاكل، لكن 
باأمور  �لتدخل  منها عدم  طلبا  �أختها(  وزوج  )زوجها  ولديها 

عائلتيهما.
�أم  قبل  من  �ملنغ�شات  بع�ص  با�شتثناء  طبيعية  �حلياة  �شارت 
�لزوج، وكانت �شهام تعتني بالبنت )ليكن ��شمها هبة( وكاأنها 
عّمها  هو  �لذي  وزوجها  �شهام  مدللة  هبة  كانت  فعاًل.  �بنتها 
�أن�شتها  بها  و�لعناية  هبة  تربية  يف  ��شتغر�قها  �حلقيقة،  يف 

مر�جعة �الأطباء و�الأدوية..
"ويف يوم جاءين و�لد هبة  وتعود �شهام لتكمل ق�شتها وتقول 
وبا�شم  با�شمي  �لطفلة  �شيكتب  باأنُه  ليخبين  زوج��ي(  )�أخ��و 
�أنطق  �أن  وقبل  وفاجاأين �خلب  �أختي كالمه،  و�أكدت  زوجي، 

بكلمة، �أخبتني �شقيقتي �أنها حامل!"
�أفرحته كثريً� وخرج من   �أخبت �شهام زوجها بالفكرة �لتي 
�لغرفة م�شرعًا ليعانق �شقيقُه وباأنه �شعيد بهذه �خلطوة، لكن 
و�أ�شعلت  باخلب  �أمهما  علمت  فقد  طوياًل  ت��دم  مل  �ل�شعادة 
ثم  به  �بنيها  و�شفت  �ل��ذي  �ل�شيئ  و�لكالم  بامل�شاكل  �لبيت 

الطمع الأعمى

رجاء خ�ضري
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خ�ضري احلمريي

بعد،  عن  حما�شرة  بعد،  عن  ُح��ب  بعد،  عن  عمل  بعد،  عن  در����ش��ة 
�إمتحان عن بعد، تو��شل عن بعد،  مناق�شة عن بعد، قر�ءة عن بعد، 
عالج عن بعد ..ماهذ� �لبعد �لكوروين �لذي حل علينا، وو�شم حياتنا 

بالتنافر و�لتجايف! 
ُبعد .. ي�شعنا على "مقربة" من ف�شام �إجتماعي، يعطل فينا جم�شات 
�إ�شتالم  من  ومينعنا  عو�طفهم،  مع  و�لتفاعل  باالآخرين  �الأح�شا�ص 
على  �لكلمات  وتعرث  وجوههم،  تعابري  تبثها  �لتي  �لعاجلة  �لبقيات 

�شفاههم، وبريق عيونهم باألف معنى ومعنى..
�لتباعدي  �ملنهاج  من  �الأول  �لدر��شي  �لف�شل  يف  مازلنا  �إننا  وم��ع 

�لق�شري،  �لبعد  لهذ�  �لبائ�شة  �لنتائج  نلم�ص  بتنا  �ننا  �إال  �لبغي�ص، 
على �شكل م�شاعر جافة، وردود معلبة، وعو�طف ُم�شتعارة، وال نعرف 
�إبتعاد  "�لُبعدية" �لالحقة، من  �لف�شول  �أن يح�شل يف  مالذي ميكن 

عن طبيعتنا �الأن�شانية �ل�شغوفة بالتهام�ص و�لتالم�ص!
من  �خل��وف  ب��د�ف��ع  م�شطرين  �ليك  جل��اأن��ا  لقد  �لبعد،  �أي��ه��ا  ع��ذر� 
�إال  ظهر�نينا،  بني  �ملوؤقتة  باالأقامة  �الأذن  ومنحناك  �جلائحة،  فحيح 
�الأخرى،  تلو  �ملرة  �الأقامة  جتديد  �ىل  وعمدت  �لبقاء  �إ�شتمر�أت  �أنك 
يدعونا  �لذي  �الأم��ر  بيننا،  �ملبم  �الأتفاق  الأ�شل  �شريحة  خمالفة  يف 

�جلائحة!  �أنف  رغم   .. بالرحيل  مطالبتك  �ىل  "م�شطرين" �أي�شا 
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يف املنتهى

قدمت  وق��د  حمرمة،  عريقة  �أ�شرة  �لكاظمية  يف  �ل��ورد  �آل  �ل�شادة 
يل  كان  و�ملميزة  �لهامة  �الأ�شماء  من  ع��ددً�  �لعر�قي  و�لفكر  للثقافة 
�شرف �لتعرف �إىل �ثنني منهم عن قرب، �الأول هو �ل�شاعر و�لنحوي 
و�أ�شتاذ �للغة �لعربية، �ملختلف عن �أقر�نه �أبدً�، عبد �الأمري �لورد �لذي 
�شد�قة خا�شة حتى  به  وربطتني  عام 1983  منذ  �لنحو  عليه  در�شت 
�لعريقة  بغد�د  �أحياء  يومية يف  لنا جتو�الت  وكانت  وفاته رحمه �هلل، 
لها حديث �آخر. و�لثاين تعرفت �إليه الحقًا وهو عاّلمة �الجتماع وعلمه 
�لعر�قي �لفريد �لدكتور علي �لوردي رحمه �هلل. و�شبب ذكري لالثنني 
به  �للقاء  خالل  من  �الأول  طريق  عن  �لثاين  �إىل  تعرفت  �أين  هو  معًا 
�أول مرة يف مدخل كلية �الآد�ب / جامعة بغد�د منت�شف �لثمانينيات. 
و�عرف �أن �شورة علي �لوردي لدّي قد تكونت من خالل و�شف عبد 
�الأمري �لورد له �شجاعًا وخمتلفًا، و�شجاعته لي�شت �شيا�شية فقط، بل 
باأنه  نف�شه  �ل��وردي  �شّوره  كما  كان  جمتمع  يف  �جتماعية  ذلك  وقبل 
�أول ع�شيان لذلك �ملجتمع من ِقبله  �ق�شى و�أعنف من �شا�شته، وكان 
عندما �أ�شاف ياء �إىل لقب عائلته �لعلوية �حل�شنية ف�شار �لورد ورديًا 

يف زمن �ملد �لي�شاري �الأحمر. 
�ل��وردي  على  �لعاّلمة  قّدمت  �أنني  حييت  ما  �أن�شى  فلن  ن�شيت  و�إن 
)�ملمنوع من �ملحا�شرة و�لن�شر عن �ملجتمع �لعر�قي باأمر ر�شمي من 
ر�أ�ص �لنظام حينها( يف ندوة يف قاعة �بن �لندمي �أو�خر �لثمانينيات 
�قرحها �ل�شديق �ل�شحفي �لر�شني علي جبار عطية �لربيعي، �لذي 
نقل لنا �شعور �لوردي باالإحباط من �لو�شع �لذي يعي�شه ومن �ملنع �لذي 
طاله، فتحم�شنا �أنا و�أخوه �شديقي �ل�شاعر �ملبدع عبد �لرز�ق �لربيعي 
لتنظيم ندوة للعامل �لكبري، وقد فاجاأنا رحمه �هلل يف �آخر �لندوة باأن 
�أيامي وُمنعت من �لكتابة  �أنني مل �أُحرم يف �آخر  قال )و�ذكرو� عني 
تتخيلو�  �أن  ولكم   ).... علي  و�عتدي  �لعر�قي  جمتمعي  عن  و�لن�شر 
�شعورنا حينها ونحن ن�شتمع �إليه يف ذلك �لظرف �مللتب�ص، وال�شيما �أنا 

�جلال�ص على �ملن�شة �إىل جو�ره.
رحم �هلل علي �لوردي �ل�شجاع �جلريء يف جمتمع عنيف خائف يّدعي 

�ل�شجاعة .

علي الوردي يف ذكراه 
عندما منعت الدكتاتورية عامل الجتماع الأول عربيًا من الكتابة عن جمتمعه
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