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من  وخ����وف  ق��ل��ق  م��ن  يعي�شونه  مب��ا  ول��ي�����س 
املجهول، عرب املطالعة وقراءة القراآن وال�شعر 
يف  لطريقتي  منهم  الكثري  وم���ال  وال��غ��ن��اء، 
ويالم�س  للقلب  الأقرب  هو  الغناء  لأّن  الغناء 

اأرواحهم واأرواح ذويهم البعيدين عنهم.
احلنجرة امل�ساعدة 

دفعوه  من  هم  امل�شابني  اأّن  اخلاطر،  ويوؤكد 
م��ن خوف  ي���راه  مل��ا  الأج����واء  ه��ذه  اإىل خلق 
بالرعب،  مملوء  مكان  يف  عيونهم  يف  وقلق 
البت�شامة  زرع  حنجرته  خ��الل  من  فيحاول 
فيو�شح  موؤقتة،  ب�شورة  ول��و  �شفاههم  على 
بقوله:  النبيل  ه��دف��ه  ك��ان  كيف  حممد  لنا 
ذاته  الأمر  اأعمل  كورونا،  جائحة  وقبل  كنت 
اأو  كمامات  دون  امل�شفى،  داخ��ل  املر�شى  مع 
لهذه  ارتداوؤنا  اليوم هو  تغرّي  ما  لكّن  كفوف، 
الأقنعة الواقية وتزايد قلقنا، ويذكر اأن حممد 
بحجر  وق��ام  ك��ورون��ا،  بفريو�س  م�شابا  ك��ان 
نف�شه ملدة من الوقت قبل اأن يعود ملزاولة عمله 
املختربي يف امل�شفى، لكّنه عاد بقوة وحما�س 

كبريين ملواجهة اخلطر بحنجرته:
امل�شابني  اأح��د  ا�شتقبلني  ع��دت،  حينما   -
على  التهنئة  م��ن  ك��ن��وع  ���ش��الم��ات،  باأغنية 
على  الغنية  ترديد  باإعادة  فقمت  �شالمتي، 
م�شمع اجلميع، فتفاعل جميع من يف الردهة 
اأجمل  عا�شوا  اأّنهم  حينها  �شعرت  حتى  معي 
مع  الوا�شح  الندماج  بعد  حياتهم   حلظات 

الأغنية.
مفعول ال�سوت ال�سحري

على  ي�شاعد  ل  الغناء  اأن  اخل��اط��ر،  وي���رى  
التاأثري  ببث  �شحريًا  مفعوًل  له  لكنَّ  ال�شفاء 
اليجابي على امل�شابني، وهذا ما حدث معه 

فيخربنا عن جتربته قائال:
اأغنية هو ما  - التاأثري الذي يتوّلد من خالل 
اأجل  من  اأغّني  ل  اأن��ا  غنائي،  يف  عنه  اأبحث 
للخروج من حالة اخلوف  بل  وح�شب،  الغناء 
الوباء،  بهذا  مري�س  اأي  يالزم  الذي  والقلق 
م�شغول  املتلقي  جتعل  وقتية  ح��ال��ة  ودخ���ول 
روحه  وتع�شف  ذاكرته  تثري  واأغنية  ب�شوت 
يقومون  املر�شى  بع�س  اأن  وي��رى  باحلنني، 
بالبكاء حني ال�شتماع لتلك الأغاين احلزينة 

غناءها  ل  يف�شّ ال��ت��ي 
امل�شاب  جلعل  حممد 
يفّكر ولو ب�شيء ب�شيط 
بعيدا  اللحظة  هذه  يف 
ع��ن ف��اي��رو���س ك��ورون��ا 
تفكريه،  على  املهيمن 

مو�شحا:
ل��ي�����س  الأ�����ش����ا�����س   -
الأغ����ن����ي����ة وح�������ش���ب، 
اإىل  نقله  اأح����اول  اأن���ا 
ع���امل اآخ����ر م����واز  ملا 
اأن  ق��ب��ل  يعي�شه  ك���ان 
ي�شاب بهذا الفريو�س 
ال��ب��دء  يف  ال���ف���ت���اك، 
اأنقله اإىل عامل الأغنية 
ف��ي�����ش��ع��ر ب��احل��ن��ني او 
احل��زن او ال��ف��رح، ثم 
اآخر  لتفكري  به  ارم��ي 
الح����ادي����ث  وه�����و  ال 

الطّيب  التعامل  اأي  وال�شحكات،  اجلانبية 
الذي يبعده عن ال�شلبية وينقله لعامل  اآخر .

�ساعات من الدعم
خدمة حممد البالغة اأكرث من 11 �شنة، داخل 
الطوارئ  اإىل  انتقاله  حتى  ال��رده��ات،  ه��ذه 
مل  ك��ورون��ا،  جائحة  بعد  بامل�شفى  اخلا�شة 
الثابتة  حممد  �شخ�شية  او  اأ�شلوب  من  تغرّي 
لالآخرين  واحلب  بالغناء  ال�شنني  طوال هذه 
الأطباء  اأّن  لنا  يوؤكد  حيث  م�شتمر،  ب�شكل 
وامل��م��ر���ش��ني ي��ت��ن��اوب��ون ب��ال��دخ��ول م��رة اإىل 
مع  ل�شاعات  ال��ب��ق��اء  ي��ح��اول  لكّنه  ال��رده��ة 

مر�شاه كما يذكر:
كنت ا�شتطيع دخول اأي غرفة دون   -
كمامة اأو كفوف، األقي الغنيات واأخرج، �شار 
لكن  احل��ذر،  علينا  فتوّجب  خطريا  الو�شع 
احلذر ل يعني اإلغاء م�شاعرنا جتاه الآخرين 
او عدم معاونتهم يف مكافحة املر�س فكانت 

م�شاعدتي لهم هي بالغناء. 
اأمه التي �سجعته 

هل  ق��ائ��ال:  املهم  �شوؤاله  اخل��اط��ر  وي��ط��رح 
جتعله  التي  الدرجة  لهذه  ب�شيط  الفريو�س 

ويقبل  ل��ه��م  وي��غ��ن��ي  امل�����ش��اب��ني  م��ع  يجل�س 
لكن فقده  بالطبع ل،  روؤو�شهم دون خوف؟ 
ال�شرطان  مب��ر���س  اأ�شيبت  ال��ت��ي  ل��وال��دت��ه 
جعله يق�شم على م�شاعدة اجلميع من خالل 

مهنته التي تتيح له ذلك كما يبني بالقول:
امل��ر���س  ب�شبب  وال���دت���ي  ع��ان��ت   -
ال��ذي  امل��ك��ان  وك��ان  للغاية،  كبرية  معاناة 
لكرثة  وذل���ك  امل��خ��ت��رب،  ه��و  ح��ق��ا،  تخ�شاه 
اجلرعة،  ا�شتحداث  اأج��ل  من  املراجعات 
وغالبا ما يتم تاأجيل تناولها ب�شبب املخترب 
ومع  مواعيدها  يف  تاأخذها  التي  والتحاليل 
ال�����ش��رط��ان،  ب�شبب  احل��ي��اة  ف��ارق��ت  ذل���ك 
الطب  جم��ال  دخ��ول  على  نف�شي  فعاهدت 
والتحليالت  التقنيات  درا���ش��ة  واأك��م��ل��ت 
امل��ر���ش��ي��ة واأط���م���ح ل��درا���ش��ة امل��اج�����ش��ت��ري 

والدكتوراه اأي�شًا. 
حممد الذي يعي�س حياة ب�شيطة كما يخربنا، 
يغّني لنف�شه ولعائلته ولأولده الثالثة، يّتجه 
اإىل العمل فيندمج ويعود لوطنه ال�شغري بني 
ومليئة  وهادئة  ب�شيطة  حياته  هكذا  اأهله، 

باأغنيات فوؤاد �شامل وقحطان العطار. 

مة بالعافية ملر�ساه  اأغاٍن وطرائف مطعَّ

فرح يف ردهات كورونا

حممد اخلاطر...

بب�ساطة احلامل باأّنه ل م�ستحيل حتت 
ال�سم�ص، وكاأي بلبل يغّرد ويراق�ص 
املروج باأحلانه ليهبها ال�سحر، هكذا 

هو حممد اخلاطر وهذه حياته التي 
ترجمها اإىل �سوت عذب يثلج �سدور 

مر�ساه، ل �سيء �سوى حب احلياة 
والآخرين، حممد اخلاطر، املختربي 

الذي وّظف حنجرته خلدمة امل�سابني 
بفريو�ص كورونا، ليوقد يف اأرواحهم 

القدرة على التحدي، والتاأقلم والتفاوؤل 
وانتظار ال�سفاء واأمل البقاء.

اآية من�سور 

حممد اخلاطر، الذي انت�شرت مقاطع ل�شوته 
يغني  ال�شو�شال ميديا،  للمر�شى يف  يغني  وهو 
داخل ردهات وغرف امل�شابني بفريو�س كورونا 
حكايته  اليوم  يخربنا  الب�شرة،  م�شت�شفى  يف 
اأمل ي�شبو  لبارقة  املانح  ال�شوت  وحكاية هذا 

نحوها اجلميع. 
لي�ص الغناء وحده

اأّنه مل يعتمد الغناء  يف البدء، يخربنا حممد، 
العالية يف �شفوف م�شابي  الروح  لبث  وحده، 
عرب  الفكاهة،  على  اتكاأ  بل  ك��ورون��ا،  فريو�س 
املطالعة،  اأو  ال�شعر  وقراءة  الطرائف،  اإطالق 
جعلت  بالتحفيز،  اجلميلة  ال��ط��ري��ق��ة  ه���ذه 
اأجل  من  لغرفهم  دخوله  ينتظرون  امل�شابني 
اإنعا�شهم باوك�شجني احلب بعفوية مطلقة 

كما يقول:
- اأح�����اول ف��ع��ل ك���ل ���ش��يء من 
ب�����ش��رورة  تنبيههم  اأج���ل 
الرتكيز على احلياة 
وج���م���ال���ه���ا، 
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التعليم بحاجة اإىل عملية 
جراحية تعيده اإىل احلياة!

يعتقد كثري من املعنيني واخلرباء يف جمال الرتبية 
والتعليم، اأن اأية فل�شفة تنبثق لتطوير هذا امليدان 
ل  اإذ  ال��دول��ة،  اإدارة  بفل�شفة  ترتبط  اأن  ينبغي 
ولهذا  البالد،  واقع  عن  التعليم  واقع  ف�شل  ميكن 
فاإن تطور البالد يرتبط بالتعليم والعك�س �شحيح 
متامًا، والعملية برّمتها حلقات متما�شكة ل ينفك 
بع�شها عن بع�س، ومن امل�شتحيل التفكري باإحداث 
ترافقه  اأن  دون  والتعليم  الرتبية  قطاع  يف  تطوير 
قائمة  امليادين  �شتى  تطوير  يف  متكاملة  عملية 
والتعليم  الرتبية  باأهمية  بالأ�شا�س على وعي كبري 
للبناء  �شرتاتيجية  اأي���ة  يف  ال��ف��ارق  اإح����داث  يف 

والتطور.
موؤ�سر دافو�ص والعراق 

دافو�س  موؤ�شر  بح�شب   1٢٠ املرتبة  العراق  يحتل 
يف  فقط،  ال�شومال  على  متقدمًا  التعليم  جل��ودة 
ي�شي  ما  عامليًا،  الرابعة  املرتبة  قطر  احتلت  حني 
ويف  والتعليم،  الرتبية  منظومة  يف  مريع  بانهيار 
الرتبوية  العلوم  يف  ال��دك��ت��ورة  ت��وؤك��د  الإط���ار  ه��ذا 
ل  اأن��ه  الدليمي  جنية  الرتبية  ب���وزارة  والنف�شية 
اإىل  عملها  يف  تخ�شع  وزارة  على  العتماد  ميكن 
ول  ب�شلة،  املوؤ�ش�شاتي  البناء  اإىل  متت  ل  اآليات 
برنامج  اأو  بعملية  التفكري  منها  نتوقع  اأن  ميكن 
وما  يعطيه،  ل  ال�شيء  فاقد  لأن  للتطوير،  حقيقي 
�شراع  هو  الدولة  يف  املوؤ�ش�شات  اأغلب  يف  يجري 
واملكا�شب  والمتيازات  املنا�شب  على  لال�شتحواذ 
غري امل�شروعة، ومل تطرح برامج كبرية تعيد النظر 
والغاية منه، وحتى ما يطلق عليه  التعليم  بفل�شفة 
ل  املعنيني،  املناهج" يناط مبجموعة من  "تطوير 
اأن ل  اأعينها، وتعتقد  ت�شع الأ�شئلة الكبرية ن�شب 
والقراءة  الريا�شيات  مبناهج  النف�س  لعلم  عالقة 
التناف�س  يجري  اللجان  وه��ذه  املثال،  �شبيل  على 
ورحالت  امتيازات  من  توفره  ملا  اإليها  لالن�شمام 

خارجية لأع�شائها.
روؤية جديدة

ي�شدد الدكتور اأحمد الفرطو�شي، الأ�شتاذ يف كلية 
ال�شرورة  من  اأ�شبح  اأن��ه  بغداد،  جامعة  الرتبية 
مبكان جتديد فل�شفة التعليم مبا يجعلها قادرة على 
امليدان  هذا  يف  احلا�شلة  التطور  منظومة  مواكبة 

عامليًا.
اأن  ينبغي  اجلديدة  الفل�شفة  اأن  الفرطو�شي  ويرى 

العمل،  ب�شوق  اجلامعات  خمرجات  بربط  تفكر 
لنيل  اأمكنة  جم��رد  اإىل  اجلامعات  تتحول  ل  لكي 
فعلية،  ح��اج��ة  ه��ن��اك  ت��ك��ون  اأن  دون  ال�����ش��ه��ادات 
ُتعَلّق  ال�����ش��اأن  بهذا  �شاملة  خطة  اإع���داد  فينبغي 

مبوجبها اخت�شا�شات معينة، وُتفتح اأخرى.
اأن  يجب  ال�شرتاتيجية  اأن  الفرطو�شي  وي��وؤك��د 
واإر�شالهم  اجلامعات  اأ�شاتذة  تطوير  على  تعمل 
املهارات،  وتطوير  اللغات،  لتعلم  طويلة  دورات  يف 
العراقية،  اجلامعات  اإىل  اخلربات  تلك  نقل  ليتم 
اأخذت  فهي  املناهج  م�شاألة جتديد  يخ�س  "وفيما 
طريقها للتنفيذ بح�شب علمي وهناك جلان وزارية 
يف ع�شويتها اأ�شاتذة من عموم اجلامعات العراقية 
ويف التخ�ش�شات املختلفة جتدد كل �شنة وظيفتها 
مطابقة مديات التطور يف جامعاتنا مع نظرياتها 

يف املنطقة والعامل".
م�شاألة  مراعاة  �شرورة  على  الفرطو�شي  و�شّدد   
اإمكاناته  باحل�شبان  ت��وؤخ��ذ  واأن  الطالب،  ميول 
يقدمها  التي  املعطيات  وفق  على  ولكن  ومهاراته 
الأم��ر  ت��رك  امل��ع��ق��ول  م��ن  فلي�س  نف�شه،  ال��ط��ال��ب 
مفتوحًا خليارات الطالب من دون �شوابط تربمج 
الذكاء  وم�شتوى  العقلية،  وقدرته  العلمي،  م�شتواه 
لديه، وقدرته على التماهي مع طبيعة الكلية التي 

ُيقبل فيها.
فل�سفة التعليم

ويعتقد اأ.د. كاظم نوير، عميد كلية الفنون جامعة 
فل�شفة  على  تقوم  التعليم  فل�شفة  اأن  القاد�شية، 
اأن  يجب  ذلك  وعلى  ال�شيا�شي،  النظام  اأو  الدولة 
وعلى  وا�شحة،  واخلا�شة  العامة  الأه��داف  تكون 
واإمكانياته  البلد  اأن تراعي ظروف  التعليم  فل�شفة 
املخطط  الوطنية  الأه����داف  حتقيق  ميكن  حتى 
وغري  خيالية  املر�شومة  الأه��داف  تكون  فال  لها، 
الب�شرية  الإمكانيات  �شعف  ب�شبب  للتنفيذ  قابلة 
على  الآن  ه��ذا  من  نعاين  ونحن  مثاًل،  املادية  اأو 
م�شتوى اجلامعات اأو مدار�س وزارة الرتبية، اأو اأنها 

تتعار�س مع اأفكار املجتمع ومبادئه ب�شكل كبري.
روؤي��ة  حت��ت��اج   الرتبوية  فالعملية  كله؛  ذل��ك  م��ن   
وواقعية وطموحة ووطنية وخطط  وا�شحة وعملية 
طويلة الأمد وق�شرية الأمد مع  م�شتمرة وواقعية 

ملا حتقق وما ميكن حتقيقه.
خمرجات  بني  ترابط  وج��ود  باأهمية  نوير  ويوؤمن 

ارتبط تطوره بتقدم الدول وبناء احل�سارات

 اأعادت جائحة كورونا التفكري 
بفل�سفة الرتبية والتعليم 
واملعايري والأ�ساليب التي 
حتكمها، وعما اإذا كانت العملية 
الرتبوية والتعليمية جتري 
بالتناغم مع عملية تخطيط 
�سرتاتيجي، ت�سع لبناته اأعلى 
ال�سلطات يف البالد، اأم هي 
عملية تخت�ص بها الوزارتان 
املعنيتان يف ت�سيري �سوؤون 
الرتبية والتعليم.

اإياد عطية اخلالدي
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ول  خطط  بال  جتري  لأنها  منهارة  الآن  الرتبية 
اأقول بال وعي وفل�شفة، وتقام على اأدوات فقرية، 
اأ�شاليب،  اأو  اأ�شخا�س،  اأو  بنايات  اأكانت  �شواء 

وهذه كلها حتتاج اإىل اإعادة تاأهيل جديدة.
ا�س على اأهمية اأن تعي الدولة بجميع  وي�شدد الع�شّ
موؤ�ش�شاتها، ول�شيما الرتبية والتعليم، اأن امل�شاألة 
لي�شت منهاجًا وجناحًا ودرجات، امل�شاألة وعي باأن 
اإن�شانًا ونعّده بعد التخرج ليمار�س دوره يف  نربي 
فيه  ونزرع  الأخالقية  بالقيم  نزوده  الوطن،  بناء 
لي�س  املو�شوع  وندعمها،  طاقته  ون�شتثمر  الثقة 
اأعدادًا كبرية من اخلريجني ل يعرفون ما يفعلون 
�شوى اللهاث وراء وظيفة حكومية، مهمة التعليم 
وت�شكيل  الإن�شان  لبناء  ح�شاري  نظام  فهو  اأبلغ، 

قيِمِه واأخالقياته.
الرنويج  يف  املو�شوي:  علي  الإعالمي  يقول  فيما 
ل يجرون امتحانات لتمييز الطلبة لغاية ال�شف 
ال�شابع، حتى ل ي�شعروا بالتمييز والفروق بينهم 
الطلبة  الدرا�شة، ومي�شي  الأوىل من  املراحل  يف 
هناك ثماين �شاعات يف املدر�شة ثالث منها فقط 
تبداأ  الألعاب،  بوا�شطة  للتعليم  والبقية  للدرا�شة 
حيث  ال�شابع  ال�شف  يف  الطلبة  بني  المتحانات 

يفجر الطالب طاقته يف هذا ال�شن.
يجري  ه��ن��اك  امل��ع��ل��م��ني  اأن  امل��و���ش��وي  وي��و���ش��ح 
اجلانب  يف  يفهمون  م��رّب��ني  ليكونوا  اإع��داده��م 
يف  ناجحني  يجعلهم  ما  والجتماعي،  النف�شي 
وق��ادري��ن  واج��ت��م��اع��ي��ًا،  نف�شيًا  التالميذ  تفهم 
مبينًا  اجل��ان��ب،  ه��ذا  يف  م�شكالتهم  ح��ل  على 
لتعليم  ك��ب��ريًا  ح��ي��زًا  تعطي  هناك  ال��درا���ش��ة  اأن 
الأخ��الق، واحل��وار، واح��رتام الختالفات، فهم 
تت�شمن  ب��ل  فقط  امل�شيحي  ال��دي��ن  ي��در���ش��ون  ل 
درا�شتهم التعريف بجميع الأديان وتت�شمن كثريًا 
من الزيارات والرحالت، حيث ميكن اأن ينظموا 
رحلة اإىل امل�شجد لي�شرح لهم رجل الدين امل�شلم 
املعبد  اإىل  بالن�شبة  الأمر  وكذا  الإ�شالمي  الدين 

والكني�شة.
التجربة الفنلندية

يتقدم  اأن  يريد  بلد  اأي  اأن  اإىل  املو�شوي  ولفت 
اأمام  يتوقف  اأن  لبد  والتعليم  الرتبية  جمال  يف 
املرتبة  فنلندا  حتتل  حيث  الفنلندية،  التجربة 
للتعليم  ال��روح��ي  الأب  وبح�شب  عامليًا،  الأوىل 

"با�شي  ال���دك���ت���ور  ال��ف��ن��ل��ن��دي 
خ��ط��وة  اأول  ف�����اإن  �شالربغ" 
ات��خ��ذت��ه��ا ف��ن��ل��ن��دا ل��ل��ن��ه��و���س 
ب��ال��ت��ع��ل��ي��م ه���ي ال��ت��خ��ل�����س من 
نظره  ويف  التعليمية،  اجلراثيم 
بينها  م���ن  ���ش��ت ج��راث��ي��م  ه���ي 
تكثيف املواد وكرثة املواد واإطالة 
وقت الدوام والواجبات املنزلية، 

ت ممار�شات غري تربوية  واملواد املعقدة، وهذه عدَّ
من �شاأنها اإرهاق الأ�شتاذ والتلميذ معًا، واإ�شعاف 

عملية التعليم جملة وتف�شياًل: 
اجلرثومة الأوىل، وهي تكثيف املواد، وهي اإحدى 
الطالب  مع  بها  التعامل  يتم  التي  اأهم اجلراثيم 
املعلومات؟  من  يحفظ  كم  بالكيف؛  ولي�س  بالكم 
وكاأنه  املعلومات،  من  كبريًا  كمًا  يوميًا  يتلقى  اإذ 

خزان معلومات ولي�س كائنًا مفكرًا.
ن من املعلومات ما  يعُبّ ويخَزّ لهذا جتد الطالب 
ا�شتطاع اإىل ذلك �شبيال..! حتى اإذا جاء الختبار 
اأفرغها يف الأوراق وخرج من القاعة وهو ل يكاد 
املعلومات،  من  حفظ  ما  اأفرغ  لأنه  �شيئًا،  يتذكر 
ظ��َلّ  اإذا  العقل  ا�شتيعاب  تتوقع  اأن  ميكنك  ول 
ي�شتغُل متوا�شاًل دون راحة، لهذا فاإّن احل�ش�س 
لعب  با�شرتاحة  مف�شولة  فنلندا  يف  الدرا�شية 
العقل  فيها  ي�شرتيح  �شاعة،  رب��ع  مدتها  وترفيه 

ويتجدد فيها الن�شاط، ويتنوع فيها التفكري.
فنلندا  منها  تخل�شت  التي  الثانية  اجلرثومة 
فعلوا  لقد  والمتحانات.  الختبارات  ك��رثة  هي 
الختبارات  �شبِح  عن  باإبعاده  الطالب  يف  خ��ريًا 
"جاءين  املو�شوي  يقول  امل��رع��ب.  والمتحانات 
�شنته  من  الأول  اليوم  بعد  املن�شرم  العام  ابني 
املعَلّم  الدرا�شية الأخرية وهو حمبٌط نف�شيًا، لأّن 
قد انهال عليهم بالوعيد والتهديد من المتحانات 

التي ل ينجو منها اإل ذو حٍظّ عظيم. 
وراأت فنلندا، هذه الدولة النابغة يف التعليم، اأَنّه 
اإذا اطماأن الطالب يف يومياته الدرا�شية، ا�شتطاع 
والتهديد  الت�شديد  اأّم��ا  ويتطور.  ويعرِبّ  يفكر  اأن 
خطرية،  ان�شحابية  عواقب  له  فاإن  بالختبارات، 
ابتداًء مب�شاعر التوتر والقلق، مرورًا بال�شغوطات 
اإىل  موؤ�شفة  ح��الت  يف  و�شوًل  احل��ادة،  النف�شية 
التعليم  وك��اأّن  احلياة،  اأو  التعليم  بني  املفا�شلة 

مناق�س للحياة.
اأّن  هو  ال�شدد  هذا  فنلندا يف  تراه  ما  اأعظم  اإَنّ 
من  طالب  على  حتكم  اأن  من  اأكرب  املدر�شة  دور 
لي�س  التعليم  اأن  ي��رون  هناك  فهم  ورق��ة،  خ��الل 

للتقييم.
ال���دوام،  �شاعات  اإط��ال��ة  ه��ي  الثالثة  اجلرثومة 
ج�شديًا،  واإرهاقه  ذهنيًا  الطالب  اإنهاك  وتعني 
اإذا  ول�شيما  لديه،  الرتكيز  ب�شعف  يت�شّبب  ما 
ال��ذي  املعلومات  بح�شو  ال��وق��ت  اإط��ال��ُة  ارتبطت 
واملعلم  للطالب  امللل  وزيادِة  الوقت  اإهدار  ي�شبب 

على ال�شواء..!
لقد رفعت فنلندا �شعار "تدري�س اأقل، تعلُّم اأكرث" 
وهو ما يعني تقليل وقت التدري�س مع تعُلٍّم اأكرث، 
زي��ادة  بني  عالقة  توجد  ل  اأّن��ه  ت��رى  فنلندا  لأّن 
اأوقات الدرا�شة والتفوق، بل على العك�س من ذلك، 
اإذ لوحظ اأّن الدول التي يتفوق طالبها كانت تقِلّل 
الدول  اأن  الدرا�شي! يف حني  دوامها  �شاعات  من 
التي اأظهرت تدنيًا يف م�شتويات طلبتها هي التي 

كانت تعتمد على زيادة �شاعات الدرا�شة.
وحل  املنزلية  الدرا�شة  هي  الرابعة  اجلرثومة 
ترى  اإذ  البيت،  يف  الأن�شطة  وعمل  ال��واج��ب��ات 
فنلندا اأَنّ للطالب احلق يف ال�شتمتاع بوقته خارج 
وقت املدر�شة، ول يجب ال�شتحواذ عليه، واأن له 
احلق يف ق�شاء اأوقاٍت مع اأ�شرته بدًل من مت�شيِة 

وال��وزارات  الرتبية  ووزارة  العايل  التعليم  وزارة 
م�شكالتنا  بع�س  بالعملية.  املرتبطة  الأخ���رى 
العامة عن  اأو الأهداف  الفل�شفة  بانف�شال  تتعلق 
فنكون  وخمرجاتها،  الرتبوية  العملية  جمريات 
الوقت  م��رور  مع  يرتاكم  كبري  خ��داع  يف  عندئذ 
ومكلفة،  �شعبة  التعليم  اإ�شالح  عملية  وت�شبح 
واخل���رباء  املتخ�ش�شني  حت��ت��اج  العملية  ه���ذه 
املخل�شني والوطنيني القادرين على درا�شة الواقع 
الربامج  كل  ورب��ط  العامل  يف  يجري  وم��ا  املحلي 
بالفل�شفة الوطنية للو�شول اإىل جناحات ملمو�شة 

يف قطاعات التعليم املختل.
الدرا�سة عن بعد

م��ادة  مدر�شة  ال��زن��د،  اأ�شيل  تقول  جهتها،  م��ن 
اإن  ب��غ��داد(،  )�شما  ثانوية  يف  الإنكليزية  اللغة 
عن  الدرا�شة  اأكذوبة  ك�شفت  قد  كورونا  جائحة 
املدر�شة  اأن  اجل���دل  يقبل  ل  مب��ا  واأث��ب��ت��ت  ب��ع��د، 
اأن  ميكننا  للعلم،  املهياأة  الأماكن  هي  واجلامعة 
نطور التعليم بال�شتغناء عن الكتب املنهجية التي 
ولي�س  املادة  حلفظ  اآلة  الطالب  جتعل  اأن  حتاول 
تعلمها والتفاعل معها، لكننا ل ن�شتطيع اأن نعو�س 
اأهمية التعليم  املدر�شة بالدرا�شة عن بعد، وعلى 
الإلكرتوين فاإنه ينبغي اأن يكون بدياًل عن الكتاب 

ولي�س املدر�شة.
وترى الزند اأن احلديث عن تطوير فل�شفة الرتبية 
والتفكري بعمل تربوي ي�شاهي ما يحدث يف دول 
فالتعليم  اخليال،  من  �شرب  هو  املتقدم  العامل 
بقيم  والتم�شك  الل��ت��زام  اإىل  يفتقر  ال��ع��راق  يف 
من  فا�شل  تعليم  اإن��ه  اق��ول  اأن  "وميكنني  املهنة 
كبريًا  اع��ت��م��ادًا  ال��ط��ال��ب  ويعتمد  ال��ن��واح��ي  ك��ل 
اإدراك  ول  فهم  بدون  التحفيظ  اأي  التلقني  على 

للمادة".
املا�شي  العام  ح�شرت  اأنها  اإىل  الزند  واأ�شارت 

وكانت  الربيطاين  للمعهد  دورة 
تعتقدوا  "ل  وت�شيف  م��ف��ي��دة، 
ي�شعرون مبرارة  املدر�شني ل  اأن 
م�شت�شلمون،  واأن���ه���م  ال���واق���ع، 
تتفاعل  عقوًل  يجدون  ل  لكنهم 
مع مقرتحاتهم وبحوثهم املتعلقة 

بتطوير الرتبية والتعليم." 
وبينت الزند اأنها األقت بحثًا عن 
احلديثة  والطرائق  واللفظ  اللغة  حت�شني  كيفية 
مل  "ولكنه  والتقدير  الثناء  ل��ق��َي  اللغة  لتعليم 
ما  فعلى  فيها،  جنل�س  كنا  التي  القاعة  يتجاوز 
املناهج حتتكره  بتطوير  املعنية  اأن اجلهات  يبدو 

ول ت�شمح لالآخرين حتى مب�شاعدتها."
حبُّ املدر�سة

يف  ودر���ش��ت  ول��دت  التي  الفلوجي  حنان  ت�شرح 
تغادر  اأن  قبل  الأوىل،  الدرا�شية  املراحل  العراق 
اأربعني  من  اأك��رث  منذ  تقيم  حيث  �شوي�شرا،  اإىل 
�شنة، كيف اأن احلكومة يف �شوي�شرا تتوىل التعليم 

مع وجود مدار�س اأهلية.
تفكر  ل  هناك  املدار�س  اأن  لحظت  اإنها  وتقول 
بالدرجات التي يح�شل عليها الطالب يف ال�شنوات 
على  قائمة  هناك  الفل�شفة  لأن  الأوىل،  الثالث 
فيها  ويتعلم  واملدر�شة،  العلم  يحب  الطالب  جعل 
الإن�شان،  وحقوق   ، والتعاون  القوانني،  اح��رتام 
والهتمام بالنظافة، والتغذية ، واحرتام الوقت، 
اإذ  والل��ت��زام، وه��ذا الأم���ر غ��ري م��وج��ود لدينا، 
ب�شبب  العراق  يف  املدر�شة  من  التالميذ  يهرب 
مل  اإذا  تنتظرهم  ال��ت��ي  ال��ع��ق��وب��ات  م��ن  اخل���وف 
مبكرًا  حتميلهم  ع��ن  ف�شاًل  ال��واج��ب  روا  يح�شِّ

اأعباًء وواجبات ل تنا�شب اأعمارهم.
درا�شته،  نوع  يختار  الطالب  اأن  الفلوجي  وبينت 
املرحلة  منذ  وموؤهالته،  ومواهبه  ميوله  بح�شب 

الثانوية، واأن اختياره للجامعات مير عرب اختبار 
الرغبة واملواهب واملوؤهالت والدرجة المتحانية، 
الطالب  ع��ل��ى  الخ��ت��ي��ار  امل�����ش��وؤول��ي��ة يف  وت��ك��ون 
الطالب  ه��م  يكون  ال��ع��راق  يف  وبينما  واأ���ش��رت��ه، 
وعائلته بلوغ كلية الطب، فاإن �شوي�شرا تويل كلية 
املحامون  يح�شل  اإذ  ك��ب��ريًا،  اهتمامًا  القانون 
اأكرث  دخلهم  ويكون  وا�شعة،  فر�س  على  "هنا" 
اأطول، والطالب هناك ل  من الأطباء ودرا�شتهم 
ينتظر وظيفة من احلكومة، بل ينظر اإىل مواهبه 

و�شغفه ليتوجها ب�شهادة تدخله �شوق العمل.
نه�سة الأمم

التعليم  ف��اإن  ا�س  الع�شّ خالد  الأ�شتاذ  وبح�شب 
اإذا  ك��ث��ريًا  و�شُنده�ُس  الأمم،  بنه�شة  يرتبط 
التي  ال��دول  من  كثري  جتارب  على  ال�شوء  األقينا 
والبطالة  واجلهل  والفقر  بالتخلف  ُنعتت  طاملا 
وميثل  املتح�شرة،  للدول  من��اذج  اإىل  حتولت  ثم 
لل�شعوب  ملهمة  جتربة  ال�شنغافوري  ال��ن��م��وذج 

والدول املتطلعة اإىل التقدم والزدهار.
النه�شة  م��وؤ���ش�����س  ك����وان(،  )يل  ات��خ��ذ  ع��ن��دم��ا 
خانة  م��ن  ب���الده  بنقل  ال��ق��رار  ال�����ش��ن��غ��اف��وري��ة، 
التخلف وم�شتنقع الف�شاد، ارتكز اأوًل على تطوير 
من  واحدًا  �شنغافورة  ف�شنعت  والتعليم،  الرتبية 
اأرقى اأنظمة التعليم يف العامل، هذا "يدفعني اإىل 
القول اإن التفكري بالنهو�س بالتعليم يعني التفكري 
ولن  اأخ���رى،  مرحلة  اإىل  ونقلها  البالد  بتطوير 
اأ�شيف جديدًا اإذا قلت اإن نظام الرتبية والتعليم 
الفردي  ال�شلوك  تغيري  ع��ن  اأوًل  ينتج  اأن  لب��د 
اأداة البناء، هذا  والجتماعي لدى ال�شكان، فهم 
ومدر�شني،  ومناهج  كتبًا  لي�شت  الق�شة  اأن  يعني 
الق�شة هي فل�شفة ووعي جديد، اأدواتها  املدر�شة 
اأ�شاليب  اإىل  م�شتندة  وروحها  واملنهاج،  واملعلم 
جديدة ت�شاهي الأ�شاليب املتقدمة يف الدول التي 

�شبقتنا وجنحت.
ا�س: هذا يعني اأن اخلطوة  ي�شيف الرتبوي الع�شّ
الأخ��رى  واخل��ط��وة  دول��ة،  بناء  ق��رار  الأوىل هي 
هذه  ركيزتا  هما  والتعليم  الرتبية  ب��اأن  الإمي��ان 
اخلطوة، بالطبع لي�س من املنطقي اأن نتحدث مع 
املعنيني الآن يف الوزارة، اإذ جرى اإفراغ موؤ�ش�شات 
اأن  ينبغي  ولهذا  الكفاءات احلقيقية،  من  الدولة 
لأن  التغيري،  على  والعزمية  الكفاءة  عن  نبحث 

السنة الخامسة عشرة العدد )365( 15 آب 2020 alshabaka aliraqya#خ���ل���ي���ك_ب���ال���ب���ي���ت

alshabaka
aliraqya

11 10

ا.د.كاظم نويرد.احمد الفرطو�شي علي املو�شويحنان الفلوجي

للنهو�ص بالتعليم يجب التخل�ص 
من اجلراثيم التعليمية، و هي 
�ست جراثيم من بينها تكثيف 

املواد وكرثة املواد واإطالة وقت 
الدوام والواجبات املنزلية، 

واملواد املعقدة.

اإن نظام الرتبية والتعليم لبد اأن 
ينتج اأوًل عن تغيري ال�سلوك الفردي 

والجتماعي لدى ال�سكان، فهم اأداة البناء، 
هذا يعني اأن الق�سة لي�ست كتبًا ومناهج 

ومدر�سني، الق�سة هي فل�سفة ووعي جديد، 
اأدواتها  املدر�سة واملعلم واملنهاج

ملف العدد                                           #نحو_إحياء_الوعي



يت�شبب  ما  والأن�شطة،  الواجبات  حِلّ  يف  الوقت 
اأجواء  الطالب اجتماعيًا وعاطفيًا عن  يف عزل 
والعاطفية  النف�شية  عواقبه  ول��ه��ذا  الأ���ش��رة، 
ك��َلّ  مينَح  اأن  ب��د  ل  ف��اإّن��ه  لذلك  الطالب.  على 
الهتمام  من  ��ُه  ح��َقّ احلياة  جوانب  من  جانب 
والرعاية والعناية حتى ين�شاأ الطالب متوازنًا يف 

�شخ�شيته.
الدرو�س اخل�شو�شية،  اجلرثومة اخلام�شة هي 
تف�شرياٌت  اخل�شو�شية   الدرو�س  لوجود  اأّن  اإذ 
الطالب  لأن  ��ا  اإَمّ اأو متحدة وهي  ة  خمتلفة  ع��َدّ
كرثة  ب�شبب  الدرا�شي  الف�شل  يف  ُه  حَقّ ينال  ل 
الذكاءات،  املعلومات وتفاوت  اأو عمق  الطالِب، 
ُز النتباَه يف �شرِح املعِلّم اتكاًء على  اأو لأَنّه ل يرِكّ
يبذل  ل  املعلم  لأّن  اأو  اخل�شو�شية،  ال��درو���س 

اجلهَد املتوقع لإي�شال املعلومة.
�سرتاتيجيات على الورق

و�شعت،  التعليم  وزارة  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
اإل  بالتعليم،  للنهو�س  �شرتاتيجية  قبل،  م��ن 
اتباع  اإىل  تهدف  التي  ال�شرتاتيجية  ه��ذه  اأن 
باملوؤ�ش�شات  لالرتقاء  العلمية،  الأ�شاليب  اأف�شل 
التعليمية واجلامعات واملراكز العلمية والبحثية 
حتقق  مل  عامليًا،  احلا�شل  التقدم  يواكب  مبا 
وخلق  التعليم،  ج��ودة  م�شتوى  رفع  يف  اأهدافها 

فل�شفة تعليمية يعتد بها.
تنفيذية  ع��م��ل  خ��ط��ة  ال�شرتاتيجية  و�شملت 
 ،)٢٠13 –  ٢٠٠9( الأع���وام  يف  ب��داأت  هادفة 
والن�شاطات  الأعمال  يحدد  زمني  جدول  �شمن 

والوقت  تنفيذ كل عمل،  امل�شوؤولة عن  واجلهات 
والنتائج  امل��وؤ���ش��رات  �شوء  يف  للتنفيذ  امل��ح��دد 

املتوقعة.
تاأخذ ال�شرتاتيجية بعني احل�شبان توفري فر�س 
املجتمع  اح��ت��ي��اج��ات  وتلبية  للجميع  التعليم 
مع  املن�شجمة  وامل�شتقبلية  احلالية  ال��ع��راق��ي 
اأهداف التنمية وخططها، وذلك بهدف الو�شول 

اإىل خريجني موؤهلني لتلبية هذه الحتياجات.
التعليم  لتطوير  �شرتاتيجيتها  الوزارة يف  وتقول 
اإن فل�شفتها يف التعليم تهدف اإىل بناء الإن�شان 
على  وال��ق��ادر  واملعرفة  بالعلم  املت�شلح  الواعي 
الإبداع والتعامل مع م�شتجدات الع�شر على نحو 
متفتح وهادف ويحرتم التنّوع والتمايز واحلوار 
لتعزيز  املنا�شبة  البيئة  وتهيئة  الثقافات  بني 
يوؤدي  مبا  العايل،  التعليم  يف  العاملني  ق��درات 
العلمية  وموؤ�ش�شاتها  ال��وزارة  واق��ع  تطوير  اإىل 
يرتكز  متطور  معريف  جمتمع  وبناء  والبحثية 
م�شتجدات  مع  ويتعامل  القيمية  امل�شامني  على 

الع�شر والتحديات التي تواجه املجتمع. 
منظومة التعليم العايل

لتطوير  خطط  على  ال�شرتاتيجية  وا�شتملت 
البيئة اجلامعية وتعزيز مكانة الأ�شتاذ اجلامعي 
املواطنة  روح  وتعزيز  والقيمي،  العلمي  ودوره 

لدى الطالب.
واأكدت ال�شرتاتيجية  على العدالة وامل�شاواة يف 
التعامالت، لإحداث التنمية الب�شرية امل�شتدامة 
الهيئة  لأع�����ش��اء  دق��ي��ق��ة  م��وا���ش��ف��ات  واإع�����داد 

واهتمت  العايل،  التعليم  وموظفي  التدري�شية 
بالتنمية امل�شتدامة لقدرات التدري�شي اجلامعي 
دقيقة  موا�شفات  وحتديد  والبحثية،  العلمية 

للخريجني )تطابق معايري اجلودة(.
اأن ه��ذه  ي���وؤك���دون  ل��ك��ن م��راق��ب��ني وت��رب��وي��ني 
مل  �شعيفة،  خطة  �شوى  لي�شت  ال�شرتاتيجية 
بها  مي��ر  التي  الراهنة  امل�شكالت  حتى  تعالج 
ال�شافرة،  احلزبية  التدخالت  حيث  التعليم، 
الإدارة  و�شعف  الروؤية،  وغياب  الف�شاد  وحيث 
واق��ع  واأن  العاملية،  باملعايري  الل��ت��زام  وع���دم 
جديدة  عمل  فل�شفة  اإىل  يحتاج  املزري  التعليم 
الأمرا�س  والتعليمي من  الرتبوي  تعالج اجل�شد 

الكثرية التي يعاين منها٠
وقد دعا ع�شو جلنة التعليم يف الربملان العراقي 
ا�شتقاللية  على  العمل  اإىل  امل��ع��م��وري  ب��ره��ان 
احلزبية  ال�����ش��راع��ات  ع��ن  واإب���ع���اده  التعليم 
واإ�شراك الكفاءات العلمية واملهنية والأكادميية 
العليا  املنا�شب  وت�شليمها  التحزب  عن  البعيدة 
يف اجلامعات، م�شددًا على �شرورة اإعادة النظر 
يف  التعليم  م�شار  لتعديل  اجلامعات  بروؤ�شاء 
اجلامعات  م�شتوى  رفع  يف  ي�شهم  ومبا  العراق 
وعودتها اإىل م�شاف الدول املتقدمة يف العامل.

وي�شود اعتقاد را�شخ يف الأو�شاط العلمية ب�شعف 
البالد  اأن  العراقية، وعلى  املخرجات اجلامعية 
لن تنتفع من هذه الأعداد التي حتمل �شهادات 
ا�شتحداث  اأن  ت�شاوي قيمتها وعناوينها، كما  ل 
عملية  اإىل  حت��ول  الأهلية  الكليات  م��ن  امل��زي��د 
اجلامعات  من  وجعل  للتعليم،  واإف�شاد  ف�شاد 
العديد من  واأن  ال�شهادات،  لبيع  جمرد دكاكني 
جرمية  مت��ار���س  الأهلية  والكليات  اجلامعات 
كربى بالتواطوؤ مع املعنيني بحق العلم والتعليم، 
البالد  مب�شتقبل  بالغة  اأ���ش��رارًا  نتائجها  تلحق 

وتطلعات اأهلها يف حتقيق التقدم والتنمية.
ز على حلول ترقيعية لن تنفع  اإن حماولت التعكُّ
امل�شتنقع  من  تنقذها  ول��ن  التعليم،  ول  البالد 
باأن  الإق��رار  واأول احللول هو  اإليه،  الذي دفعت 
عامليًا  الأ���ش��واأ  ب��ني  م��ن  ه��و  ال��ع��راق  التعليم يف 
وعربيًا، واأنه بحاجة اإىل خطة اإنقاذ تبنى على 
فل�شفة جديده تعيد للتعليم مكانته، فلي�س بو�شع 
اأحد اأن يحلم ببلد متطور وتعليمه منهار متامًا.
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ال�سيء الظريف يف رهاناتهم التي ي�ستمتعون بها 
هو غياب الزعل اأو الغ�سب اأو اجلدل، واخلا�سر منهم 
يدعو �ساحبيه على م�سروبات غازية اأو لفة فالفل 

اأو �سحن باقالء، ويراد باخلا�سر من الثالثة هو 
الذي تكون تخميناته اأو تقديراته هي الأبعد عن 

ال�سواب!!

ح�سن العاين 

نواعم

اآخر الرهانات

�شيوعًا يف  امل��ف��ردات  اأك��رث  من  واح��دة  )ال��ره��ان(  مفردة  لعل 
لغتنا اليومية، خا�شة بعد ان�شراف ا�شتعمالها من )املراهنة(، 
معنى  من  بعيد  حد  اإىل  تقرتب  التي  امل��ح��دودة  ال��دلل��ة  ذات 
بها  يراد  جديدة  دللت  اإىل  )القمار(،  اأي  واخل�شارة،  الربح 
)العتماد( وهذا اأو�شح مايكون يف اخلطاب ال�شيا�شي، ولذلك 
مثال  تعول(  اأو  تعتمد  ت��راه��ن)اأي  احلكومة  ان  �شمعنا  طاملا 
احلدودية  املنافذ  �شبط  على  اأو  النفط  اأ���ش��واق  انتعا�س  على 
املوظفني  روات���ب  ل�شمان  امل���ايل  الف�شاد  على  ال�شيطرة  او 
املوظفني  فعلى  ذل��ك  من  �شيء  يتحقق  مل  ف��ان  واملتقاعدين، 
عند  واجللو�س  الأريحية،  درج��ات  باأعلى  التحلي  واملتقاعدين 
اأيدي  به  ماجتود  بانتظار  وال�شاحلني  والأولياء  الأئمة  اأب��واب 

الأخيار والأثرياء وامل�شوؤولني عليهم!!
وتلتقي  النا�س  تفرتق  ن��ادرًا،  ثالثيًا  يوؤلفون  متامًا..  اعرفهم 
وتتباعد وتاأخذها احلياة يف دروبها، اإل هوؤلء ال�شدقاء الثالثة 
ما  القدامى..  و�شكنتها  البغدادية  الكرخ  رحمانية  مواليد  من 
باعدت بينهم الدنيا ول اف�شدت ودًا يف يوم من الأيام، وهم الآن 
يف اأعمار جاوزت العقد ال�شاد�س، غري ان ماهو اأندر اأو بالأحرى 
مر�شيًا،  هو�شًا  بالرهانات  مهوو�شون  اأنهم  اأمرهم،  يف  اغرب 

ليفارقهم ول�شبيل اإىل ال�شفاء منه!
طفولتهم  منذ  لزم��ه��م  ال��ره��ان(  )م��ر���س  ان  للنظر  ال��الف��ت 
ويكرب  ينمو  وظل  املبكرة،  درا�شتهم  مراحل  يف  معهم  وتوا�شل 
اأو  الرهانات  ان  الطبيعي  ال�شيء  منهم،  متكن  حتى  وي�شتفحل 
حم��دودة..  اأعمارهم...  بحجم  كانت  �شغرهم  يف  املراهنات 
اأو  كتبة(  )ط��رة-  ولعبة  املعدنية  العملة  عرب  �شواء  متوا�شعة، 
)الوجه والكتابة( كما ي�شميها البع�س، اأم عرب �شباقات الرك�س 
او ال�شباحة اأو رمي الأحجار اإىل ابعد م�شافة، وكان مبلغ الرهان 
ويف  لبلبي...الخ  طا�شة  او  دوندرمه  قدح  اأو  )فال�شني(  ب�شعة 
مراحل لحقة من العمر مار�شوا اأنواع الرهانات املتعارف عليها 
كالرند والدومينو والورق واملحيب�س، وبلغ بهم الهو�س اإىل ابتداع 
العجائب على غرار، اأين يحط هذا الطائر، على هذا ال�شلك اأو 
ذاك، وعلى )�شتارة( هذا املنزل اأو تلك... وعلى غرار كم قدمًا 

طول ج�شر الأحرار، اأو كم عدد احلبات يف هذه الرمانة اأو عدد 
النوى يف تلك الربتقالة... وال�شيء الظريف يف رهاناتهم التي 
ي�شتمتعون بها هو غياب الزعل اأو الغ�شب اأو اجلدل، واخلا�شر 
اأو  فالفل  لفة  اأو  غازية  م�شروبات  على  �شاحبيه  يدعو  منهم 
تكون  ال��ذي  ه��و  الثالثة  م��ن  باخلا�شر  وي���راد  ب��اق��الء،  �شحن 

تخميناته اأو تقديراته هي الأبعد عن ال�شواب!!
ذات  ج��دي��دة  ���ش��ورة  رهاناتهم  اأخ���ذت  الأخ���رية  ال�شنوات  يف 
على  الرهان  املثال،  �شبيل  على  ذلك  من  م�شتقبلية،  تكهنات 
الطق�س بعد ع�شرين يومًا، او من يفوز بكاأ�س العامل لكرة القدم، 
اأو من يتوىل رئا�شة الربملان...الخ ، اخر جل�شة رهان جمعتهم 
كانت معقدة و�شاخبة، وت�شمنت اأكرث من رهان... كان امل�شمون 
هل  اجرائها..  وقت  ماهو  املبكرة،  النتخابات  حول  الأ�شا�س 
قناعته،  على  منهم  واح��د  كل  راه��ن  ان  وبعد  ل..  اأم  �شتقوم 
ت�شكيل  على  قادرًا  �شيكون  من  وهو:  الثاين  الرهان  اىل  انتقلوا 
احلكومة... ثم انتقلوا اىل الرهان الثالث وهو : من �شيتحالف 
مع من قبل النتخابات وبعدها... ومل يكتفوا بذلك حيث ذهبوا 
اىل رهان رابع وهو قائم على افرتا�س ان التحالف الفائز ي�شم   
واملثقفني  والتقدميني  والي�شاريني  والعلمانيني  )الليرباليني 
التي  املدة  ماهي  التايل:  النحو  فعلى  الرهان  اما  وامل�شتقلني(، 
مثلما  والكرا�شي  املنا�شب  بينهم على  فيما  ي�شتغرقها اخلالف 
بعد  الأول: �شيظهر اخلالف  ؟! قال  الإ�شالميون قبلهم  اختلف 
اأ�شهر   4 بعد  الثاين: �شيظهر اخلالف  اأيام، وقال   4 و  اأ�شهر   6
و6 اأيام، وقال الثالث : اإذا �شمحت لهم الأحزاب الدينية بالفوز 
لي�شلح  وهو  الرهانات،  اآخ��ر  اإىل  انتقلوا  ثم  ي��دي..  ف�شاأقطع 

للن�شر مع الأ�شف ...
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وا�سلت م�سواري رغم النقد 

حلم الطفولة اأن اأ�سبح جنمة 
�سينمائية م�سهورة 

فنانة تع�سق فّنها حّد الوله، ترّبت و�سط اأ�سرة فنية ا�ستثنائية 
فوالدها الفنان الكبري عزيز خيون ووالدتها الفنانة القديرة 
الدكتورة عواطف نعيم، بداأت رحلتها يف عامل الأزياء عام  1992 من 
دار الأزياء العراقية، فاأبهرت كّل من �ساهدها وهي ت�ستعر�ص قوامها 
الر�سيق على من�سات دور عر�ص الأزياء الدولية، فمثلت 
العراق خري متثيل يف خمتلف بلدان العامل الأوربية 
والعربية يف اأمريكا، وفرن�سا، وباري�ص، 
واإيطاليا، وفنزويال، والأردن، وتون�ص، ودبي 
ودول اخرى.

واح��دة  بيد  تفاحة  من  اأك��رث  مت�شك  فنانة  هي 
لطموحها الكبري و�شعة اأفقها، لذا وجلت جمال 
رق�س الباليه عندما كان عمرها 6 �شنوات قبل 
الأزي���اء،  ع��رو���س  اأن حت��رتف عملها يف جم��ال 
فحّققت جناحا كبريا فيه، ف�شال عن عملها يف 
القنوات  من  كثري  يف  فعملت  الإعالمي  املعرتك 

الف�شائية العراقية ب�شفة مرا�شلة �شحفية. 
عزيز  "اأيار  البالية  وراق�شة  الأزي���اء  عار�شة 
ال�شبكة  "جملة  خيون" حّلت �شيفة عزيزة على 

العراقية" فكان معها هذا احلوار.       
* بداية اثار انتباهي ا�شمك "اأيار" على ما يبدو 

هناك ق�شة مرتبطة به؟
كانت  اهلل  رحمها  جدتي  ق�شة،  هناك  نعم   -
ال��ع��ذراء،  مب��رمي  تيمنًا  )م��رمي(  ت�شميتي  تريد 
ولدت  كوين  اأيار  ت�شميتي  على  اأ�شر  والدي  لكن 
العمال  عيد  مبنا�شبة  حبًا  واأي�شا  اأي���ار  ب�شهر 
الذي ي�شادف 1 اأيار من كل �شنة، كذلك ا�شمي 
معناه )ورد النوار( الذي يزهر ب�شهر اأيار اأي�شا، 
"نوار"  واختي كذلك ولدت بذات ال�شهر ا�شمها 

هذه ق�شة ا�شمي باخت�شار. 
والباليه  الأزي�����اء  جم���ال  يف  ال��ع��م��ل  خ�شت   *
نف�شك؟ وملاذا مل  اإىل  الأق��رب  اأّيهما  والإع��الم 

ت�شتمري طويال يف جمال الإعالم؟ 
اإىل نف�شي جمال الأزياء �شغفي  - حتما الأقرب 
ومتعتي به، حتى اأّنني مل اأفكر يف اجلانب املادي 
عند دخ���ويل جم��ال ع��رو���س الأزي����اء، ب��ل كنت 
وح�شارته  وتاأريخه  بلدي  ا�شم  اأرفع  كيف  اأفكر 
عرب العرو�س وجت�شيدي لكثري من ال�شخ�شيات 
اأي�شا،  فاأحبه  الإع���الم  جم��ال  اأم��ا  التاأريخية، 
كانت جتربة رائعة اأ�شافت يل الكثري ومل ا�شتمر 
هويتي  ع��رب  واأب����رز  امت��ّي��ز  اأن  اأردت  ك��وين  ب��ه 

الأ�شا�شية الأزياء. 
* ملاذا مل جندك يف عامل التمثيل على الرغم من 
اأنك من اأ�شرة فنية، فوالداِك لهما باع طويل يف 

جمال التلفزيون وامل�شرح؟
ال�شغر،  منذ  يطاردين  هاج�شًا  كان  التمثيل   -
اأن اأخو�س جمال التمثيل  وعندما كربت اأحببت 
اأب��ي واأم���ي، وك��ان اأ���ش��دق��اء وال��دي  على خطى 
لكن  ناجحة،  ممثلة  م�شروع  بنتك  ل��ه  يقولون 

دخويل  مو�شوع   يف  خا�س  راأي  له  ك��ان  وال��دي 
البداية من  التمثيل،  فكان متحفظًا منذ  جمال 
منطلق اأنه ل يريد يل اأن اأواجه املتاعب واملعاناة 
ل اأن اأبقى يف  الذي واجهته �شابقا، لذا كان يف�شّ
اأخو�س  اأن  جمال الأزي��اء، لكن موؤخرا �شمح يل 
كانت  والدتي  اأن  رغم  مبتابعته،  التمثيل  جتربة 
مّثلت  اأيّن  علما  البداية،  منذ  بالفكرة  مرحبة 
الأ�شياء(  )عنفوان  ا�شمها  عراقية  متثيلية  يف 
عندما كنت �شغرية، موؤخرا عر�س عليَّ عدد من 
لكّني  وخارجه  العراق  داخل  الدرامية  الأعمال 
اعتذرت خوفا من جائحة كورونا اأخ�شى اأن اأنقل 
العدوى اإىل البيت، اأن �شاء اهلل التمثيل خطوتي 
نكون  ان  واأمتنى  الأمر  كّلف  مهما  وبقوة  املقبلة 

عند ح�شن الظن.   
 *

كيف كان دخولك لفن الباليه؟ 
- دخلت فن البالية عندما كان عمري 6 �شنوات، 
اأي���دي كبار الأ���ش��ات��ذة م��ن داخ��ل  وت��درب��ت على 
العراق وخارجه، بعدها عملت يف جمال الأزياء، 
يف  الراق�شني  عنقود  اآخر  اإين  القول  واأ�شتطيع 
من  كثريًا  لأّن  العراقية،  الأزي��اء  دار  يف  الباليه 
اأو  الزواج  اأو  الهجرة  لأ�شباب  ان�شحبوا  الزمالء 
يومنا  حتى  متوا�شلة  اأنا  بقيت  لذا  اأخرى،  اأمور 

هذا لع�شقي لهذا الفن. 
* ما ال�شرارة الأوىل التي دفعتك لتدخلي عرو�س 

الأزياء؟
ال�شرارة الأوىل لدخويل جمال عر�س الأزياء   -
املو�شيقى  م��در���ش��ة  يف  ب��الأ���ش��ات��ذة  ت��اأث��ري  ه��و 
الأزياء،  فن  اأ�شول  منهم  تعّلمت  الذين  والباليه 
وموؤهلني  مو�شكو  من  �شهادات  ميتلكون  كونهم 
ذات  يف  واأي�����ش��ا  اح��رتاف��ي��ة  بطريقة  للتدري�س 
اأن  اأمتنى  كنت  ل��ذا  اأزي���اء،  عار�شو  هم  الوقت 
هذا  يف  العالية  وباإمكاناتهم  مبنزلتهم  اأ�شبح 
الأزي���اء  دار  موؤ�ّش�شة  م��ن  واإ���ش��ن��اد  بدعم  الفن 
النا�س  م��ن  وك��ن��ت  ال��ك��ل��ي��دار،  ف��ري��ال  العراقية 

حوار: اأحمد �سمي�سم
ت�سوير: داليا الأمني 
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مل اأفكر يف اجلانب املادي عند دخويل 

جمال عرو�ص الأزياء، بل كنت 

اأفكر كيف اأرفع ا�سم بلدي وتاأريخه 

وح�سارته عرب العرو�ص وجت�سيدي 

لكثري من ال�سخ�سيات التاأريخية



املحظوظني كوين اخرتت الوجه الإعالين لدار 
من  اأك��رث  يف  ال��ع��راق  ومثلت  العراقية  الأزي���اء 
حمفل دويل ووقفت على اأكرب امل�شارح الأوروبية 
املهمة و�شجلت ح�شورا لفتا حينها، وت�شدرت 

�شوري عددًا من املجالت الأوربية والعربية. 
ت�شبح  خاللها  من  التي  املقومات  ما  براأيك   *

عار�شة الأزياء ناجحة وم�شهورة؟
- اجلمال، لكن لي�س اأي جمال بل جمال مبالمح 
والثقافة  اجلميل  وال��ق��وام  وم��ب��ه��رة،  مم��ي��زة 
والأتكيت يف التعامل، ف�شال عن الطول فيف�شل 
طول عار�شة الأزياء 17٠ �شم فما فوق بالن�شبة 
الطول  لي�س  هذا  بالتاأكيد  171�شم،  طويل  يل 
املثايل لعار�شة الأزياء لكن ا�شتطعت اأن اأجنح 
اأ�شفى  ما  بي  اخلا�س  العر�س  بطريقة  وامتّيز 

جمال على مو�شوع طول القوام. 
خ��ارج  الفنية  العرو�س  م��ن  كثري  ل��ك  كانت   *

العراق، اأي منها ترك بداخلك اأثرًا طيبًا؟
-  عر�س باري�س ترك بداخلي اأثرًا كبريًا كونه 
املقايي�س،  كل  يف  ين�شى  ل  مبهرا  عر�شا  ك��ان 
وبعدها ياأتي عر�س وا�شنطن اأي�شا من العرو�س 

املحّببة لدّي جّدًا. 
* ما ال�شيء الذي ت�شعني اإىل حتقيقه ب�شغف؟

�شينمائية  جنمة  اأ�شبح  اأن  وحلمي  اأ�شعى   -
ال�شغر  منذ  ي���راودين  احل��ل��م  ه��ذا  م�شهورة، 
درا�شة  ب�شدد  الآن  واأن��ا  اهلل،  ب��اإذن  و�شاأحققه 
رمبا  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  يف  التمثيل 
ت�شاألني ملاذا الوليات املتحدة؟ لأّنها �شتفتح يل 
اأبواب هوليوود يف امل�شتقبل وهذا ما اأخطط له. 

�شبب  هما  وال����داك  ك��ان  ه��ل  ���ش��راح��ة  بكل   *
جمالك  يف  الفر�س  على  وح�شولك  حظوظك 
خيون  عزيز  الفنان  يكن  مل  لو  مبعنى  الفني؟ 
والفنانة عواطف نعيم يف حياتك هل �شت�شلني 

اإىل هذه املرحلة؟  
- هذه نقطة جّدًا مهمة واأعاين منها! اأنا احرتم 
وافتخر باأبي واأمي اللذين �شقال موهبتي ثقافيا 
يرتبط جناحي  اأن  اأحّب  ل  لكن  وتربويا،  وفنيا 
بنف�س  �شاأحظى  حياتي  يف  يكونا  مل  واإن  بهما، 
اأين  ب�شبب  لقيتها  ال��ت��ي  وال��ف��ر���س  احل��ظ��وظ 
امتلك موهبة فطرية، ولدّي الطاقات والإ�شرار 
على العمل بعيدا عن لغة )الوا�شطات( التي قد 
يعتقد بها البع�س كوين من اأ�شرة فنية معروفة. 
جتعلك  التي  ال�شخ�شية  ال�شمات  ما  براأيك   *

وجهًا منا�شبًا لعرو�س الأزياء؟
الأخريات،  عند  تتوفر  ل  رمبا  �شمات  هناك   -
العديد من  اأجيد تقّم�س  اأن  اأ�شتطيع  اأين  منها 
الأزي��اء،  عرو�س  يف  لعبتها  التي  ال�شخ�شيات 
فمثال جتدين اأج�شد ال�شخ�شية التاأريخية بكل 
تفا�شيلها وكاأنني فعال ملكة قادمة من التاأريخ، 

ف�شال عن ال�شخ�شيات الأخرى.
الزمن  يف  العودة  فر�شة  لك  ت�شّنت  ما  اإذا   *

واختيار مهنة من جديد، ماذا �شتختارين؟
- اأختار التمثيل بكل تاأكيد.

من�شة  على  مت�شي  اأن  تتمنني  اأزي��اء  دور  اأّي   *
عرو�شها يف امل�شتقبل؟

- حلمي ان اأم�شي على من�شة عر�س )ديور(. 
بنظرة  الأزي��اء  اإىل عرو�س  ينظر  * هناك من 
وال��رتف(  )البطر  خانة  يف  وي�شعها  قا�شرة 

مباذا تعلقني؟
البطر  خ��ان��ة  يف  فقط  لي�س  �شحيح،  ه��ذا   -
كالم  بها،  امل��رغ��وب  غري  خانة  يف  بل  وال��رتف 
النا�س ل يهم اإذا كان ق�شده الت�شقيط، لذا اأنا 
امراأة ل التفت للوراء مطلقا بل اأنظر اإىل الأمام 
عما  النظر  ب�شرف  والواقع  اللحظة،  واأعي�س 
تعر�شي  بعد دقائق مثال، ف�شال عن  �شيح�شل 
حياتي  يف  والتنمر  القا�شي  النقد  م��ن  لكثري 
العملية، لكنني وا�شلت امل�شوار وتغلبت على كل 

الأقاويل.
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نرمني املفتي

فنجان حمبة

لي�س م�ستحياًل

موهومني  كّنا  باأننا  اأُحدثني  اأخالقية،  ه��ّزة  كل  مع 
لكانت  واحدة  قيمة  بع�س  فاإن  واإل  ِقَيم(،  )عندنا  ب� 

كفيلة بدرء بع�س ت�شرفات ت�شدمنا يوميًا..
مل   19٥٨ متوز  بعد  العراق  حكمت  التي  الأنظمة  كل 
م�شطلحًا  لأ�شتخدَم   اأو،  بال�شعب  تهتم  اأن  حت��اول 
اأن  حتاول  "مل  هكذا  اجلملة  كتابة  واأعيد  اجتماعيًا 
ترّبي ال�شعب"، ول�شيما اأن ذلك احلدث - الثورة كان 
كان  والنهب،  القتل  واأ�شاليب  بدموّيته  م�شهدًا مريرًا 
والأ�شباب  العراقي  املجتمع  طبيعة  درا�شة  من  لبد 
التي اأدت به اإىل هذا التوح�س والأنانية و�شوء ال�شلوك.

 لكن الأنظمة التي انقلب بع�شها على البع�س الآخر 
ووح��دت��ه  ال�شعب  ك��رام��ة  لأج���ل  )ث�����ورات(  ت��ك��ن  مل 
اأو  طبقية  ما،  م�شلحة  لأج��ل  كانت  اإمن��ا  ورفاهيته، 
حكموا  الذين  وا�شتغل  خارجية.  اأج��ن��دة  اأو  حزبية 
العراق منذئٍذ، وحتى الآن، اخللل الذي ي�شود املجتمع 
ومل يحاولوا اإ�شالحه من خالل نظم تربوية حديثة، 
اأي�شًا،  ال�شعب  تربية  اإمنا  فقط،  املدار�س  اأق�شد  ل 
مبعنى الرتفاع مب�شتواه الِقيمي وم�شتوى رفاهيته من 
خالل قوانني ُتطبق ولي�شت قوانني )حرب على ورق( 
ويحدث  القوانني  اآلف  اإ���ش��دار  يف  والكارثة  فقط، 

اأحيانًا اأن يتناق�س بع�شها مع بع�شها الآخر. 
اأراجع  ال�شعب، ولكن  اأدين  اأق�شد  اأديننا،  من وجعي 
نف�شي واأقول اأن ال�شعب الذي �شكت على �شعار دموي 
ت�شري  م��وؤام��رة  )ماكو  وه��و  و�شعه،  من  مثل  متامًا 
مرتكبي  منه  البع�س  و)واج���ه(  م��وج��ودة(  واحلبال 
امل��ج��ازر )ث���الث جم���ازر يف �شنة واح����دة:  جم��زرة 
العائلة املالكة وجمزرتا املو�شل وكركوك( بالت�شفيق 
اأوحى للحكام، مهما كانت توجهاتهم  والهو�شات، ما 
ال�شعب،  تربية  تربيته،  يتنا�شوا  اأن  وع��ق��ائ��ده��م، 
اأق�شى  اإىل  البع�س  توح�س  من  تزيد  اأفعال  وارتكاب 
العامة   ال�شاحات  يف  املعدومني  تعليق  مثاًل  درج��ة، 

املالعب  يف  بالر�شا�س  رميًا  الإع���دام  و)ح��ف��الت( 
عن  ف�شاًل  ال�شابق،  النظام  )ينظمها(  ك��ان  التي 
العراقي  القيم  قلب ميزان  الذي  احلروب واحل�شار 
ملا حققه  القوم  علية  من  ب  املهرِّ فيها  اأ�شبح  لدرجة 
اأراجع  اأموال وو�شوًل للو�شع الذي نحن فيه.. ل  من 
التاريخ، اإمنا اأطالب بدرا�شات علمية حقيقية تهدينا 
اإىل عالج فعلي، كي ل ن�شاهد مرة اأخرى حالة موجعة 
مثل الفتى حامد �شعيد واإذلله من ِقبل اأفراد واجبهم 

الهتمام باأمنه ورفاهيته.
واملذهبي  والديني  الإثني  بتنوعه  العراقي  ال�شعب 
ال�شاذة  واحل��الت  وغريته،  وكرمه  بطيبته  معروف 
بينه قليلة، و�شعب لديه هذه  اخل�شال بحاجة اإىل من 
النظم  ويدعم  الفقر  ن�شبة  يقلل  اأن  مبعنى  به،  يهتم 
الرتبوية والتعليمية، اأن يلتفت اإىل البنى التحتية التي 
ت�شكل خطوة مهمة نحو الرفاهية، اأن يقرر يف املناهج 
باخلطاأ  والع��رتاف  امل�شاحمة  عن  درو�شًا  الدرا�شية 
املتطلبات  من  وغريها  الإن�شان  وحقوق  والع��ت��ذار 
والعنف  ال���دم  م�شاهد  ون�شيان  بالنتماء  لت�شعره 

والإرهاب.
ي�شارع  وح��ي��دًا  ُي��رتك  حني  �شعب،  اأّي  ال�شعب،  اإن 
�شيكون  حياته،  اإدام��ة  لأج��ل  يومهم   اأف��راده  غالبية 
لي�س  اأقوله  ما  العرف..  كل  اإىل  ت�شيء  بينهم مناذج 
�شعبًا اأو خياًل اأو م�شتحياًل، ن�شتطيع اأن نبداأ حاًل لو 

ُطبقت القوانني.

ال�سعب العراقي بتنوعه الإثني والديني 
واملذهبي معروف بطيبته وكرمه وغريته، 

واحلالت ال�ساذة بينه قليلة، و�سعب لديه 
هذه  اخل�سال بحاجة اإىل من يهتم به، مبعنى 
اأن يقلل ن�سبة الفقر ويدعم النظم الرتبوية 

والتعليمية، اأن يلتفت اإىل البنى التحتية التي 
ت�سكل خطوة مهمة نحو الرفاهية
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جائزتان لـ "ال�ساعة الخرية" 
الروائي  الفيلم  هو  الأخرية"  "ال�شاعة 
الفائز  �شباح   حممد  للمخرج  الق�شري 
متثيل.  واأف�����ش��ل  اإخ���راج  اأف�شل  بجائزة 
اأن  كيفية  ع��ن  اجتماعية  ق�شة  الفيلم 
ذنوبه  عن  ر  ويكفِّ رّب��ه  الإن�شان  ي�شتغفر 
امل��وت.  ي��داه��م��ه  اأن  قبل  نف�شه  وي�شلح 
اإذ  الفيلم،  م��ن  يف  تتجلى  الفكرة  ه��ذه 
املال  بحب  مفتون  ث��ري  رج��ل  هناك  ك��ان 
وحب ال�شهوات يف حياته، لذا ترك والديه 
وطرد  عنهما،  ي�شاأل  اأن  دون  وهجرهما 
اإ�شباعًا  البيت  م��ن  ل��ه  املخل�شة  زوج��ت��ه 
النا�س  اأم��وال  واأك��ل  ورغباته،  لرنج�شيته 
الذين ااأمتنوه، لكن هذا الرجل نراه ي�شعى 
�شكرات  يعالج  وه��و  الأخ���رية،  �شاعته  يف 
لكن  ذنوبه،  بع�س  عن  ي�شتغفر  اأن  املوت، 

املوت كان اأ�شرع من الإ�شالح.
مدة عر�س الفيلم  1٢ دقيقة، كتب ق�شته 
كل  اأدواره  ومّثل  احلفار،  البا�شط  د.عبد 
وطالب  كاظم  وبتول  الرماحي  حميد  من 
حممد  وعلي  القي�شي  ون��رمي��ان  الربيعي 
غني،  علي  الت�شوير  مدير  وك��ان  علو�س، 
�شباح،  فلح�شنني  واملك�شاج  املو�شيقى  اأما 
�شباح  حممد  واإخ��راج   �شيناريو  من  وهو 
)خم����رج ع���راق���ي ت��ول��د حم��اف��ظ��ة ب��اب��ل 
يف  الدبلوم  �شهادة   على  حا�شل   ،19٨٠
الفنون  معهد  م��ن  ال�شينمائي  الإخ����راج 
اجل��م��ي��ل��ة ع���������ام٢٠٠٠، وع���ل���ى ���ش��ه��ادة 
من  التلفزيوين  الإخ��راج  يف  البكلوريو�س 
وعلى   ،٢٠٠٥ ع��ام  اجلميلة  الفنون  كلية 

ال�شينمائية  الفنون  يف  املاج�شتري  �شهادة 
والتلفزيونية.

عمل خمرجًا للعديد من الأفالم الروائية 
والوثائقيه والت�شجيلية، كما اأخرج العديد 
ل ومنها واملبا�شر  من الربامج منها امل�شجَّ
)�شيا�شية - ريا�شية - منوعة - ثقافية - 
والفوا�شل  ال�شبوتات  عن  ف�شاًل  دينية(، 

الإعالنية يف عدد من املوؤ�ش�شات والقنوات 
الف�شائية العراقية والعربية. 

ح�شل على عدد من اجلوائز عن الأعمال 
فيلم  اأف�شل  جائزة  منها  اأخرجها،  التي 
مهرجان  م��ن  احل��ري��ة(  )ُن�شب  وثائقي 
اأو���ش��ك��ار اإي��ج��ب��ت – ال��ق��اه��رة، وج��ائ��زة 
اأف�شل فيلم عن فيلم النحات )حممد غني 
الوثائقي  الفيلم  مهرجان  م��ن  حكمت( 

الأول - �شبكة الإعالم العراقي.

يح�سد جوائز مهرجان ال�سينما يف الب�سرة 

يف حماولة ل�سناعة �سينما عراقية تواكب ما ت�سهده 
حركة ال�سينما يف العامل، ما زالت تتوا�سل، وعرب فعاليات 
حكومية خمتلفة، مهرجانات �سينمائية تنظمها موؤ�س�سات 

ثقافية وفنية. 
وعلى اأر�ص الب�سرة الفيحاء اأقيم  مهرجان ال�سينما 

يف دورته الـ17 الذي تنظمه رابطة ال�سينما 
والتلفزيون التي تاأ�س�ست عام 2006 وما زالت 

م�ستمرة يف اإقامة مهرجاناتها، اإذ قدمت جمموعة 
من الأفالم التي تنوعت يف مو�سوعاتها ومن 

حمافظات عدة عر�ست اأثناء املهرجان يف الن�سخة 
ال�سابعة ع�سرة منه عام 2020.

ال�سبكة" "جملة 

الأخرية" "ال�ساعة 
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الغناء  اأيقونة  )باأمرية اجلبل(  اأي�شا  تعرف  كما  او  اأ�شمهان 
املطربة  ولدت  النهر!!،  يف  وتوفيت  البحر  يف  ولدت  العربي، 
عام  "باأ�شمهان"  امللقبة  الأطر�س"  فهد  "اآمال  ال�شورية 
اإىل  تركيا  م��ن  اأ�شرتها  تقل  كانت  ب��اخ��رة  م��ن  191٢ع��ل��ى 
البحر  يف  ولدت  لأنها  بحرية  ت�شميتها  والدها  اأراد  ب��ريوت، 
اأما والدتها ف�شّمتها "اآمال" كونها ولدت حني جنت الباخرة 
من الغرق، انتقلت الأ�شرة اإىل �شوريا ويف عام 19٢4 اندلعت 
منخرطة  الأط��ر���س  اأ���ش��رة  وكانت  الكربى  ال�شورية  ال��ث��ورة 
اإىل  والهجرة  اأولده��ا  لأخ��ذ  والدتها  فا�شطرت  بقوة،  فيها 
الأديرة  بالغناء يف  م�شر، هناك عا�شت حياة �شعبة فعملت 
اأ�شمهان  اأحبت  طفولتها  منذ  اأولده���ا،  لتعيل  واملنا�شبات 
فريد  و�شقيقها  الوهاب  كلثوم وحممد عبد  لأم  فغنت  الغناء 
الأطر�س الذي احرتف الغناء قبلها، اأما عن بداية م�شوارها 

الفني فبداأ حني ا�شت�شاف اأخوها فريد الأطر�س اأحد كبار املو�شيقيني يف م�شر امللحن داُود ح�شني يف 
بيتهم وبال�شدفة �شمع داُود اأ�شمهان وهي تغني يف غرفتها فاأعجب ب�شوتها وطلب من فريد اأن ياأتي 
بها لتغني اأمامه، حني اأنهت الغناء قال لها: "كنت اأتعهد تدريب فتاة ت�شبهك جماًل و�شوتًا توفيت قبل 

اأن ت�شتهر، لذلك اأحب اأن اأدعوك با�شمها اأ�شمهان"، وهكذا ح�شلت اآمال على ا�شم اأ�شمهان.
غنت اأ�شمهان برفقة اأخيها الفنان فريد الأطر�س يف املنا�شبات والإذاعة وذاع �شيتها بني النا�س لكنها 
قررت التخلي عن الغناء يف عام 1933 وتزوجت ابن عمها ودام ذلك النقطاع �شت �شنوات قبل اأن 
تن�شب خالفات زوجية بينهما انتهت بالطالق، فعادت اإىل م�شر واإىل الغناء مرة اأخرى، جمال �شوتها 
و�شكلها فتح لها اأبواب ال�شينما فمثلت يف فيلم )انت�شار ال�شباب( اإىل جانب �شقيقها فريد الأطر�س 
و�شاركته كذلك اأغاين الفيلم، كما اأنها �شاركت يف غناء بع�س الأغاين يف اأفالم اأخرى كفيلم )يوم 
�شعيد(، و�شاركت املو�شيقار حممد عبد الوهاب الغناء يف اأوبريت "جمنون ليلى" وغنت كذلك "ليت 
للرباق عينًا" يف فيلم )ليلى بنت ال�شحراء(، لكن �شهرتها تركزت خارج عامل الأفالم ل �شيما يف 
اأغانيها اخلالدة كاأغنية "ليايل الأن�س يف فيينا" واأغنية "اأمتى حتعرف اأمتى" و"اأنا اللي ا�شتاأهل"، 
اأما عن حياتها ال�شخ�شية فبعد طالقها من ابن عمها تزوجت املخرج اأحمد بدرخان عرفيًا وانف�شال 
بعد وقت ق�شري، ثم تزوجت اأحمد ال�شامل وعانت من م�شاكل زوجية كبرية معه و�شلت حّد اإطالقه 
اأن عطاءها الفني  اإل  النار عليها حماوًل قتلها، وعلى الرغم من عدم ا�شتقرار حياتها ال�شخ�شية، 
بحادث  فيه  توفيت  الذي  العام  وهو   1944 عام  وانتقام  غرام  فيلم  يف  متثيلها  اآخ��ره  وكان  ا�شتمر، 
ماأ�شاوي وغام�س، اإذ انحرفت �شيارتها اأثناء خروجها يف رحلة ا�شتجمام ووقعت يف النيل وتوفيت مع 
�شديقتها فورًا، اأما ال�شائق فنجا ومل ي�شرح باأي �شيء بعد احلادثة، اأثار موتها الكثري من ال�شكوك 
من اأن يكون مدبرًا، كاأن يكون لأحد اأفراد اأ�شرتها الذين عار�شوا ا�شتغالها بالغناء دوٌر يف ذلك، او 
زوجها اأحمد ال�شامل الذي حاول قتلها قبل ذلك. توفيت اأ�شمهان يف �شن �شغرية مل تتجاوز 31 عامًا 

لكن اأغانيها بقيت خالدة وت�شمع حتى اليوم. 

ولدت يف البحر وتوفيت يف النهر!! 
اأ�سمهان

اعداد: اأحمد �سمي�سم 

البواكري الأوىل
اأحالم وعا�شت  ولدت  الب�شرة عام 193٨،  يف 
ال�شاعر  لوالدها  فكان  فنية،  عائلة  كنف  يف 
وملربيتها  بت�شجيعها  الف�شل  جميل  ح��اف��ظ 
اكت�شافها  يف  الف�شل  ال��ه��وزوز  منرية  الفنانة 
كمطربة  ومنذ طفولتها امتازت ب�شوت جميل 
مربيتها  كانت  الفن  تعي  ب��داأت  وحني  وممّيز. 
بالفن جعلها ترتاد  الغناء، �شغفها  قد اعتزلت 
الأف���الم  مل�شاهدة  ال�شينمائي  ال��ع��ر���س  دور 
وراحت  الأف��الم  بتلك  اأح��الم  تاأثرت  العربية، 
ترّدد وحتفظ ما ت�شمع من اأغاٍن. ويف التا�شعة 
اإىل  الب�شرة  من  الهوزوز  حملتها  عمرها  من 

اأمرها  حزمت  اخلم�شينيات  بداية  يف  بغداد، 
لكّنها  كمطربة  الختبار  جلنة  اإىل  وتقدمت 
اآن��ذاك 14 عاما وكانت  مل تنجح، كان عمرها 
�شنوات،   اأربع  بعد  تعود  اأن  منها  تطلب  اللجنة 
وتقدمت  عاما   1٨ عمر  حتى  اأح��الم  انتظرت 
بداأت  زوجها  ومب�شاعدة  جديد  من  لالختبار 
رحلة البحث عن ملحن معروف ومت ذلك حني 
�شمع �شوتها امللحن اأحمد اخلليل وبداأت رحلة 
التدريب على الغناء ملدة �شنتني، ثم جاء امللحن 
به اىل  تقّدمت  اأول حلن  خليل خمتار ومنحها 
طيبا  �شدى  اأغنيتها  ولقت  وجنحت.  الإذاع��ة 
عدة  ب��اأغ��ان  م�شوارها  لتكمل  امل�شتمعني  ل��دى 

اأيام  �شبعة  ياعيني،  وي��اج  حرت  "واهلل  منها: 
من عمري، يوحيد يا مية، وهلهلي وغنيلي يوم 
الفرح". بعد هذا النجاح تهافت عليها امللحنون 
فقدم لها ناظم نعيم اأول حلن وهو اأغنية "هاي 
اآخرها  ك��ان  اأخ��رى  ق�شمتي" واأحل��ان  من اهلل 
ثم  عيونك"،  من  اهلل  "اهلل  ال�شهرية  اأغنيتها 
علي  ور�شا  جميل  عبا�س  امللحن  مع  تعاملت 
املرحلة  تلك  اأغاين  اأبرز  ومن  ال��راوي  ويا�شني 
حبيبي،  وت�شلم  والبي�س،  ال�شمر  :"حلوين  هي 

وعيونك الزركة".
تاألق عربي

الدعوة  لها  وجهت  حمليا  �شيتها  ذاع  اأن  بعد 

فرا�سة بغداد تغادر حدائقها

العام  يف  الكويت  يف  فني  حفل  لإق��ام��ة 
بالفنان  التقت  احلفل  هذا  ويف   ،196٥
�شوتها  �شمع  اأن  وبعد  الأط��ر���س،  فريد 
القاهرة،.  اإىل  معه  ال�شفر  عليها  اقرتح 
ك��ان��ت جت��رب��ة ج��دي��دة وف���ري���دة فغّنت 
للملحن �شيد مكاوي وبليغ حمدي وحممد 
الأق��رب  هي  اأحلانه  كانت  ال��ذي  املوجي 
اأ���ش��واء  بحفلة  ا���ش��رتك��ت  �شوتها.  اإىل 
وفائزة  حافظ  احلليم  عبد  مع  املدينة 

اأحمد وحممد ر�شدي. 
بني بريوت وبغداد

بعد اأن اأثبتت موهبتها يف الغناء اجتهت 
ملجال التمثيل و�شاركت باأفالم �شينمائية 
عّدة منها فيلم )ب�شرة �شاعة 11( الذي 
اأفالم  اإنتاج  ومن  �شيمون  وليم  اأخرجه 
ح�شني  البطولة  و�شاركها  اجلمهورية، 

الزبيدي وعر�س الفيلم عام1963.
العذاب(  )ليايل  فيلم  يف  ا�شرتكت  كما 
الفيلم  وعر�س  الوكيل   �شليم  املمثل  مع 
ال��ع��ام  يف  اخل��ي��ام  �شينما  �شا�شة  ع��ل��ى 
يف  ال��ع��ام  ذات  يف  وا���ش��رتك��ت   ،1961
الفنان  العربي )باأمر احلب( مع  الفيلم 
اأخ��رج��ه  ال���ذي  النابل�شي  ال�شالم  عبد 
الفيلم يف بريوت.  �شلمان وعر�س  اأحمد 
وع��ادت   197٠ ع��ام  اليها  انتقلت  التي 
وح��ني  ���ش��ن��وات  خم�س  ب��ع��د  ب��غ��داد  اإىل 
اأغ��اين  ت�شجيل  ب��اإع��ادة  ق��ام��ت  عودتها 
م��ن��رية ال���ه���وزوز. اع��ت��زل��ت ال��غ��ن��اء يف 
رغم  الع�شرين،  القرن  ت�شعينيات  بداية 
لكن  باحليوية  ميتاز  زال  ما  �شوتها  اأّن 
جتاهل امل�شوؤولني يف الإذاعة والتلفزيون 
عن  ت��خ��ت��ف��ي  اأن  ع��ل��ى  اأج���ربه���ا  ل���ه���ا، 
بغداد،  يف  منزلها  يف  وعا�شت  الأ�شواء، 
لأكرث  الغناء  حدائق  يف  حّلقت  اأن  وبعد 
عزلة  تعي�س  وه��ي  رحلت  عاما.   4٠ من 
�شوتها  �شكت  وجت��اه��اًل.  واإه��م��اًل  تامة 
الكندي يف  ال�شجي يف ردهات م�شت�شفى 
الثنني  يوم  م�شاء  احلياة  لتفارق  بغداد 

وتوارى الرثى يف مقربة جامع براثا. 

فرا�سة بغداد و�ساحبة ال�سوت 
ال�سجي، ح�سور بهي ملفت 

و�سوت ا�ستثنائي واأداء عفوي، 
ة وقلبًا  متتلك كاريزما خا�سّ

طيبًا كما ي�سفها املقربون منها، 
امراأة جمتمع وفن و�سفرية فوق 

العادة لقيم واأ�سالة وتراث اأر�ص 
الرافدين. متّتعت بتاريخ فني 

ثري �سواء يف الغناء اأو التمثيل. 
فر�ست نف�سها على ال�ساحتني 

العراقية والعربية وتعاملت مع 
كبار امللحنني واأ�سافت فرحًا غري 
ماألوف لأغنية املراأة يف العراق. 

فرا�سة بغداد التي حّلقت يف 
حدائق بريوت والقاهرة ناثرة 

باأحا�سي�سها مذاقات �سهية تركت 
خلفها اإرثًا غنيًا �سيبقى �سامدًا يف 

وجه املوجات اجلديدة للغناء.

حم�سن اإبراهيم

ت�سّيدت بالغناء والتمثيل

اأحالم وهبي..



ن�سر عادل كاظم يحّلق 
خارج اأ�سوار املدينة

يو�سف املحمداوي

ل اأنكر حمى القلق التي اأ�سابتني واأنا اأتوّجه �سوب تلك ال�سّقة 
التي تقع و�سط منطقة البياع، وكيف ل اأقلق واأنا �ساأحاور من 

اأ�سبعتنا �سردياته الأدبية وامل�سرحية والتلفزيونية والإذاعية 
فطنة وحكمة و�سحرا وفتنة.
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الن�شر  م��ع  مو�ّشعا  ح���وارا  اأج��ري��ت  ب���اأيّن 
وحلقت معه يف �شماء املدينة، ورك�شت مع 
و�شط  و�شبحت  ب��غ��داد،  ���ش��وارع  يف  الذئب 
امل�شاء،  هذا  ندميكم  مع  وثملت  الطوفان، 
وتعّلقت بخيط مروءته ، وركبت مع �شامي 
الباقالء  وتناولت  عربته،  يف  احلميد  عبد 
رجب،  مع  كثريا  و�شحكت  كمره،  يد  من 
روؤوف،  وبكيت لنتحار  و�شافحت رحومي، 
من  و�شبعت  اإبراهيم،  ح��ال  على  وحزنت 
ذلك احلوار اإىل حّد التخمة وعقلي ي�شيح 

هل من مزيد؟
مع كل هذا البداع حني �شاألته يقول عنك 
اإّنك  الرباك  ال�شاحب  عبد  يا�شر  الدكتور 
احلي  مغني  واإن��ك  بغداد(  )عر�شحاجلي 
بذاكرة  وو�شفك  ال�شعب،  اأط��رب��ت  ال��ذي 

ال�شعب، فماذا يقول عادل عن عادل؟
 - اأنا ل�شت را�شيا عن عادل كاظم، لكونه 
مي�شك  و  جدي  ب�شكل  التوا�شل  ي�شتطع  مل 
بتالبيب الدراما وامل�شرح، على الرغم من 
من  ومباركة  �شهادات  على  ح�شلت  كوين 

النقد الدبي مل ينلها غريي.
من اأطرف ما جاء باحلوار هو ذكرياته عن 

الراحل اإبراهيم حني �شاألته:
وكنت  )ال��ط��وف��ان(  م�شرحيتك  قدمت    *
وبعدها  ال�����ش��ع��دي،  جعفر  للفنان  طالبا 
اأّنها �شاعت واأنت ل متتلك ن�شخة  اأخربك 

غريها، كيف كان �شعورك؟
بالطرفة،  اأ�شبه  اأ�شبحت  انها  احلقيقة   -
اأنا بالفعل اأعطيت الن�س الوحيد لدّي من 
ال�شعدي،  جعفر  للفنان  الطوفان  م�شرحية 
اليومي  وج��واب��ه  عنه  يوميا  اأ���ش��األ��ه  وكنت 
املفاجاأة  عن�شر  لكن  عليه،  يطلع  مل  باأنه 
اإبراهيم  الكبري  املرحوم املخرج  هو دخول 
ال�شف  يف  كنت  حينها  يف  ل�شفنا  ج��الل 
ال��ث��اين ب��الك��ادمي��ي��ة واأن���ا ل اأع��رف��ه وهو 
جا�شم  ال�شتاذ  وك��ان  اأي�شا،  يعرفني  ل 
علم  يف  حم��ا���ش��رة  علينا  يلقي  ال��ع��ب��ودي 
)هل  جا�شم  اإب��راه��ي��م  و���ش��األ  الت�شريح، 
لديك طالب ا�شمه عادل داود( فرّد عليه: 

فقال:  كاظم(،  ع��ادل  فقط  ...ل��دي  )كال 
له  وقلت  نه�شت  وبالفعل  اأري���د(  ما  )ه��و 
كاتب  اأن��ت  )ابني  فقال:  كاظم  ع��ادل  اأن��ا 
م�شرحية الطوفان( قلت له )نعم( و�شاألته 
الن�شخة  اإّن��ه��ا  عليها؟  ح�شلت  اأي���ن  م��ن 
الوحيدة التي لدى جعفر ال�شعدي، �شحك 
وقال يل: )�شرقتها من على مكتبه و�شاأقوم 
اأن  بودي  اأنا  بخجل:  فاأجبته  باإخراجها(، 
الوقت  ذلك  ويف  ال�شعدي  جعفر  يخرجها 
)يوليو�س  مل�شرحية  خمرجا  ال�شعدي  كان 
قي�شر( وكنت من اأ�شّد املعجبني باإخراجه، 
فقال يل: )بابا هذا كل�شي ميفتهم ...عوفه 

مالتي(،  امل�شاعد  واأن���ت  امل��خ��رج  ...اين 
ال�شعدي  جعفر  للمرحوم  ذهبت  وبالفعل 
)اأي  يل:  وق��ال  ف�شحك  احلكاية  له  وقلت 
...ه��و  اإب��راه��ي��م  ب�س  منفتهم  كلنه  ب��اب��ا 

اليفتهم خل يخرجها(، و�شتمه حينها.
نعم �شكن الطوفان وحزنت حكايات املدن 
الثالث وحّلق ن�شر عادل كاظم خارج اأ�شوار 
العائلة  مقربة  يف  ال��رثى  ل��ي��وارى  املدينة 
اآب  من  الثاين  املقد�شة يف  كربالء  مبدينة 

.٢٠٢٠
ث��راك  اهلل  وط��ّي��ب  �شيدي  ي��ا  اهلل  رح��م��ك 

واأ�شكنك ف�شيح اجلنان.

نعم هو كذلك من ر�شخ يف خميلة امل�شاهد  
املدينة  وعيون  والن�شر  الذئب  �شخ�شيات 
"روؤوف"  "رحومي"،  ورجب"،  "كمره 
م�شرحياته،  حت�شى،  ول  تعد  ل  واأ�شماء 
)ال���ط���وف���ان( ال��ت��ي ك��ت��ب��ه��ا وه���و ط��ال��ب، 
)امل��ت��ن��ب��ي(، )ن��دمي��ك��م ه���ذا امل�����ش��اء(، 
و)اخليط(  حمار(  و)عقدة  اإل(،   )لي�س 
وغريها  وجرار اخليط(  ومعيط  و)�شعيط 
اأب��داأ  رائعة  اأي��ة  فمن  �شردياته،  روائ��ع  من 
الذي  ال�شوؤال  كان  هكذا  كاظم؟  ع��ادل  يا 
يحا�شرين واأنا اأ�شارك �شقيقه النحات نداء 
املتوا�شعة  �شقته  نحو  ال�شلم  �شعود  كاظم 
الفلل  اإح��دى  اأظّنها  كنت  التي  البياع،  يف 
�شفاف  على  ال�شا�شة  بع�س  ي�شكنها  التي 
دجلة وهذا ما يليق مبن جعل �شوارع بغداد 
اأث��ن��اء عر�س  ب��ل ال��ع��راق تخلو م��ن امل���ارة 

م�شل�شالته التلفازية، ولكن ما وا�شى القلب 
قمة  اأم��ام  جلو�شي  هو  �شّقته  توا�شع  على 
من التوا�شع تعلوها قمم معرفية وذكريات 

لرموز �شاخمة يف عامل الفن والأدب.

على  وتعّكزه  ال�شري  على  قدرته  عدم  رغم 
لكّنه  متحرك  بكر�شي  واأح��ي��ان��ا  عكازين 
يتعكز على ذاكرة قل نظريها رغم جتاوزه 
م�شيفتنا  وكانت  العمر،  من  الثامن  للعقد 
الوحيدة يف البيت هي ابنته الرائعة زينب 
وال�شيخوخة  املر�س  اأع��وام  �شاركته  التي 
الزميل  اأن  واملفارقة  ملل،  اأو  كلل  غري  من 
يف  رافقني  ال��ذي  العتابي  خ�شري  امل�شور 
ذلك احلوار الرثي ب�شيفه، كان من النوع 
زواي��ا  من  ال�شور  التقاط  يف  يتفّن  ال��ذي 
متعددة، وهذا ما جعلنا نرهق ال�شينار�شت 
قبل  م��ّرة،  من  اأك��رث  مكانه  بتغيري  الكبري 
للراحل،  �شحفي  حوار  اآخر  اإج��راء  واأثناء 
ذلك  م��الأت  والب�شا�شة  �شافحته  م��ا  بعد 
الوجه املتجّهم زال قلقي متاما بل واأ�شابني 
املهنة  زمالء  اأمام  �شاأتبجح  لكوين  الغرور 

ف���������ن���������ون



 ت�سوير: جملة ال�سبكة العراقية
مهما قبل ويقال عن البنى التحتية ال�سحية يف العراق، لبد من القول ان الكادر 
الطبي مبختلف مهنه مل تق�سر ابدا يف مواجهة جائحة كورونا �سواء يف بغداد او 

 املحافظات. 
هذه الكوادر التي مل تفكر بال�سابة وا�ستمرت تعمل يف كل مكان، يف امل�ست�سفى، يف 

املختربات ويف فرق جوالة التي رافقت ) جملة ال�سبكة العراقية( فرقة منها وهي 
تدور يف املنطقة اجلغرافية املخ�س�سة لها، لي�ص فقط لخذ م�سحات للمخترب وامنا 

 تقوم اي�سا بالن�سيحة يف كيفية جتنب ال�سابة .. 
و�سكرًا من القلب لفراد اجلي�ص العراقي البي�ص.

الفرق الطبية اجلوالة
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خ����������ي����������ال

مقداد عبد الر�سا

هل نقول احلمد هلل لقد خلق لنا الغرب وبعث لنا جهاز املوبايل الذي بات يعو�شنا عن 
الكامريا الفوتغرافية وحتى ال�شينمائية، هل نقول احلمدهلل ون�شمت، ان نحمل هذا اجلهاز 

الذي يحمل وجهني، وجه الرتاخي والك�شل والبحث عن ماهو مائع ومتدين ووجه يجعلنا 
نت�شابق يف حتريكه لألق مهم ن�شور به مايدور يف �شارعنا امللتهب، �شارعنا الذي لي�شبه اى 

�شارع يف العامل من حيث الحتدام والق�ش�س التي تغري اى خميلة لتذهب وت�شنع اكرث من 
٢4 اطارا لتتفوق على اطارات كيار�شتمي. اين ؟

نتخيل حلما  ان  ال�شهولة مبكان  لي�س من 
اللعب عليه مثلما جنده  او م�شهدا ميكن 
يف لغة ال�شينما، املخيلة هي ال�شاحة التي 
ق�شية  مديات  اىل  بنا  وحتلق  ترتاق�س 
اط��ارا  مثال  لناخذ  ح�شرها،  لمي��ك��ن 
تنث  ال�شماء  حيث  �شتويا  جوا  فيه  ون�شع 
ال��روؤوم  ام��ه  يتاأمل  غ��زال  وهناك  الثلج 
ال��ط��ب��ي��ع��ة وي��رع��ى ب���اأم���ان ت��ام، 
غ��راب  نعيق  ن�شمع  ث��م 
ومو�شيقى ترقب دللة 
ع��ل��ى اق������رتاب ف��زع 
بامكانك  ه��ن��ا  م���ا، 
امل�شهد  ت�شف  ان 
ب��ق�����ش��ي��دة ���ش��غ��رية 
كالوم�شة، لكن يرتبك 
ه�������ذا اخل����ي����ال 

قلب  يف  وت�شتقر  ر�شا�شة  تنطلق  حينما 
الغزال اجمل خملوقات الطبيعة وميوت، 
لك ان تت�شور وتذهب بعيدا وحتمل معك 
ومل  الغزال  قتل  من  ال�شئلة،  من  الكثري 
وكيف وماهي النوايا يف هذا القتل؟ فجاة 
خيالك  ويتوقف  م�شاعرك  غ��زل  يرتبك 
عند م�شهد الدم، لميكن للدم ان يعادل 
ذلك التامل احلميم للغزال، هنا حتظرين 
ق�شيدة لل�شاعر الذاري ر�شول ر�شا عن 
غزال اطلق عليه �شياد ر�شا�شة فا�شابته 
و�شل  حتى  يرتنح  الغزال  راح  مقتل،  يف 
اىل بركة ماء وهو مدمى، اراد ان ي�شرب 
بكلمات جد  يرثيه   واخذ  �شفدع  له  فنق 
حزينة، اللعنة اللعنة عليك ايها ال�شياد، 
خملوقات  اج��م��ل  ال��غ��زال  ج��رح��ت  كيف 
الربكة  ل��غ��زال  دم  غطى  لقد  الطبيعة، 
وبينما هو يتوجه اىل املوت �شرخ �شرخته 
الخرية، اآه ماكان الر�شا�س ليقتلني لكن 
مني  ا�شاب  حلايل  رثاءا  ال�شفادع  نقيق 
مقتال، هذا هو الطار اخلام�س �شمن ٢4 
اليراين عبا�س  املخرج  اطارا اجنزها 
كيار�شتمي قبل ان يرحل بعيدا بعام 
كيار�شتمي  ي��ح��اول  ه��ن��ا  واح����د، 
اىل  ال��ل��وح��ة،  اىل  يحيلنا  ان 
ذل��ك ال��زم��ان ال��ذي ك��ان فيه 
امامها  ل�شاعات  يجل�س  املرء 
يتامل مافيها من لون و�شطح 
كان  واط��ار، هناك حينما  وعمق 
يكن  مل  ال��ت��ام��ل،  م��ن  ف�شحة  للحياة 
بل   ال�شاعات  ع��دد  على  يح�شب  ال��وق��ت 

الليل والنهار،  يلتقي العامل نهارا  تعاقب 
ليال،  وي�شعى ثم يذهب اىل احللم  ويجد 
بات�شاع على لوحة هي  يفتح اعيننا  هاهو 
بقية  عن  متحركة  �شتكون  التي  الوحيدة 
الطارات ال٢3،  تلك اللوحة التي ابدعها 
الطار  ) هو  بروكل  بيرت  العام 1٥6٥  يف 
بالبي�س  والبقية  امللون  والوحيد  الول 
وال�شود (، تتحرك ببطء �شديد و�شاحر، 
تذكرنا مب�شهد احلانة الذي ر�شمه املخرج 
اندرية تاركوف�شكي يف فيلمة الفذ �شتالكر 
او الدليل، ا�شخا�س ثالثة يناق�شون فكرة 
لهم  التي حتقق  الغرفة  تلك  رحلتهم اىل 
مايتمنوه، اللقطة عامة، لكن ال�شعر الذي 
ان  ا�شتطاع  تاركوف�شكي  را���س  يف  يكمن 
يغ�شي عيوننا ويحولها بحركة بطيئة جدا 
قريبة،  لطقة  اىل  ال��ك��ام��ريا  ح��رك��ة  م��ن 
مرة  امل�شهد  ونعيد  موؤخرا  ذلك  نتك�شف 
اخرى فيتكرر �شحر احلركة مرة اخرى، 
هو ال�شحر هو الفن الذي ليعرفه ال من 
تاركوف�شكي،  اعمال  على  عينه  تدربت 
بالكاد  احل���ال،  يتكرر  كيار�شتمي  عند 
املر�شومة  الدقة  اللوحة،  حركة  نحالظ 
باحرتاف عال، هم جمموعة من الرجال  
داخ����ل غ��اب��ة وم��ع��ه��م ك��الب��ه��م وب��ع�����س 
البقر  وج��ود  على  املخرج  يوؤكد  املا�شية، 
كبرية  حتية  لعلها  الط����ارات،  اغلب  يف 
اخرج  الذي  مهريجوي  داريو�س  للمخرج 
فيلم البقرة يف العام 1969 والذي يعترب 
طفرة كبرية يف افالم املوجة اجلديدة يف 
ايران ابان فرتة �شتينيات القرن املا�شي، 

اجلحيم  هو  النار،  اىل  مت�شي  املجموعة 
الو�شال  ف��ك  على  احتجاج  لعله  او  اذا 
بني الن�شان واخيه الن�شان، كان اجلميع 
الكهف،   داخ��ل  به  ويتدثر  بالعناق  يتدفاأ 
بني  ابتعاد  اول  بدا  النار  اكت�شف  وحينما 
مثل  يت�شاعد  ال��دخ��ان  واخ��ي��ه،  الن�شان 
ال�شحر  اللوحة  على  ي�شفي  مبتور  ا�شبع 
والبهاء، ليزال هناك يف البعيد جمموعة 
تلهوا بالرق�س على اجلليد، اى هارموين 
جليد  لكنه  بالنار،  نكاية  اجلليد  ع��ذب، 
الدخان  بالتحرك،   اللوحة  تبداأ  موح�س، 
كاعدته  الكلب  ينهمر،  والثلج  يت�شاعد 
�شاقه  يرفع  احيانا  لكنه  القطيع  يحر�س 
ويتبول وترتفع الغربان ملحقة رمبا تنبىء 
اللوحات،  بقية  يف  ق��ادم��ة  الوح�شة  ب��ان 
كيار�شتمي  فيها  ي�شدنا  البداية  هذه  كل 
اجنزها  التي  ب��ق��ي��ةالط��ارات  نتابع  ك��ي 
ا�شتقاللية  مينحنا  وال���ش��ود،  بالبي�س 
جونا  خلق  التف�شري،  او  اخللق  يف  كبرية 
ن��ح��ن ال��ن��ظ��ارة، ك��ي��ف ���ش��رنى ك��ل ال��ذي 
معا،  والقاتل  احلميم  اجلو  �شياتي؟هذا 
هل هي الرغبة يف العودة اىل ذلك اجلو 
الن�شان  دم��ره  ال��ذي  ال��وز  كعني  ال�شايف 
بفكرة ال�شتحواذ ام انها نو�شتاجليا التي 
تعن علينا بني احلني والخر ؟لبد لنا ان 
اعالم  رفعوا  الذين  اغلب  ان  اول  نعرف 
بالدهم من خالل ال�شينما كانت بدايتهم 
ال�����ش��غ��رية التي  ال��ع��ني  ت��ل��ك  يف ف�����ش��ول 
وحلظة  ودق��ة  ب��ه��دوء  ال��ع��امل  على  تنفتح 
ان �شرقت منك عليك ان تطوح بها بعيدا 

الفوتغراف،  كامريا  واعني  عنها  وترحل 
نوري  الرتكي  البارع  املخرج  مثال  لناخذ 
العذبة  الهم�شة  تلك  �شاحب  كيالن  بيلج 
يف ت�شوير احلياة ومعاناة الن�شان يف هذا 
مهرجان  له  فتح  لقد  امل�شطرب،  العامل 
كان ذارع��اه من اول قدوم له وهو يحمل 
على  ٢٠٠٢وح�����ش��ل  ن��ظ��رة  الث���ري  فيلمه 
مرة  ليعاود  للمهرجان  الكربة  اجلائزة 
اخرى ويح�س عليها عن فيلم �شبت �شتوي 
٢٠14 وهو ا�شال مهند�س معماري، كيالن 

من  ال��ه��ادىء  ت�شيخوف  ببحر  ي��ذك��رن��ا 
ال�شطح واملحتدم يف العماق، كيار�شتمي 
وهذا  فوتغرافيا  م�شورا  ك��ان  الخ��ر  هو 
جزء  واخل��ي��ال  ديدنه  الف�شول  ان  يعني 
من تركيبته الفذة،  يوم ان التقى املخرج 
انحني  انا  له  قال  كور�شاوا  اكريا  الكبري 
لقدرتك العظيمة يف التعامل مع الطفال 
بهذا ال�شحر الكبري،  كيف امكنك ذلك؟ 
ويق�شد فليم اين منزل �شديقي والبالون 

البي�س. 

هال �سينما

عبا�س كيار�ستمي 
تلويحة اخرية

2-1  

يتبع

السنة الخامسة عشرة العدد )365( 15 آب 2020 alshabaka aliraqya#خ���ل���ي���ك_ب���ال���ب���ي���ت

alshabaka
aliraqya

27 26



السنة الخامسة عشرة العدد )365( 15 آب 2020 alshabaka aliraqya#خ���ل���ي���ك_ب���ال���ب���ي���ت

alshabaka
aliraqya

29 ث������ق������اف������ة28

ولد يف بغداد، املدينة التي ع�شقها وخّلدها يف 
اأي�شًا، فكانت  كتاباته، اآمن باأن الثقافة موقف 
ق�شائده �شد الديكتاتورية خري دليل على ذلك، 
لي�شتمر وقوفه مع الوطن واأهله حتى يومنا هذا 

يف �شاحة التحرير.
املقبور،  البعث  زم��ن  ب�شببها  �ُشِجن  م��واق��ُف 
الت�شعينيات،  اأوا���ش��ط  العراق  ملغادرة  ا�شطر 
ليعود بعد �شقوط الديكتاتورية، حاملًا بامل�شاهمة 
ال��واح��د،  احل��زب  ج��رائ��م  خّربته  وط��ٍن  ببناء 

و�شيا�شة الأحزاب من بعده!
ح�شل على �شهادة املاج�شتري يف الأدب العربي 
واأ�شدر  العام 1996 من جامعة بغداد،  والنقد 
للطفولة  اأول  )ب��ي��ان  رواي���ة  بينها  ع��دة،  كتبًا 
)ق��دا���س  ف��اأ���ش��در  ال�شعر  اأم���ا يف  ال��ق��دمي��ة(، 
و)لي�س  امي��ني(،  و)رقيم  الهرمة(،  الطفولة 
ثمة هواء(، و)وهذا �شحيح اأي�شًا(، و)األعب يف 

احلديقة واأفّكر( وكتبًا اأخرى خ�ش�شها للنقد، 
وللطفل، كما كتب للم�شرح اأي�شًا، وح�شل على 

جوائز عدة.
معه  لنا  كان  ال��ذي  قا�شم،  حميد  ال�شاعر  اإّن��ه 

هذا احلوار، حوار ابتداأناه ب�شوؤال:
قّوة  على  راهنوا  الذين  ال�شعراء  من  اأن��ت   *  
والعامل  خا�شة  العراق  يف  وا�شتمراره،  ال�شعر 
العربي عامة، ما راأيك مبقولة اإّن الزمن اليوم 

زمن الرواية ل ال�شعر؟
-ل اأعتقد اأن ثمة تق�شيما بهذه احلّدة والإطالق 
لحقا،  ول  الآن  ل  ب��ه،  الت�شليم  على  يرغمنا 
ممكن اأّن احلياة والأدب بال حدود، هذا ما اأراه 
دوما، مل منر بتغيريات دراماتيكية على �شعيد 
يف  ح��دث  مثلما  الأدب  يف  وال�شتجابة  الفعل 
العامل لنقول بهذا.. نعم هناك موؤ�شرات باجتاه 
ل  فردية،  ورغبات  مبيول  يتعّلق  لكّنه  الرواية 

املجتمع،  اأو  الأدب  يف  ظاهرة  اأو  بحركة  تتعّلق 
اأعني الظاهرة التي ت�شتدعي ا�شتقرارا يف بنية 
واقت�شادية  �شيا�شية  تغريات  نتيجة  املجتمع 
نعي�س  بينما  وا���ش��ح��ة،  م��الم��ح  ذات  عميقة 
اأو  ال���ش��ت��ق��رار  اإىل  تف�شي  ل  عنيفة  تقّلبات 
بيئة  يكون  مديني،   - م��دين  جمتمع  تاأ�شي�س 
معاملها،  تر�شيخ  اأو  ال��رواي��ة  لزده��ار  حا�شنة 
فيها  خارجية،  حم��اولت  �شيكون  ذلك  عدا  ما 
قبل  حدث  مثلما  والق�شرية  العنت  من  الكثري 
عقود خالل احلرب العراقية الإيرانية، واأعني 
قاد�شية  رواي����ات  م�شابقة  تاأ�شي�س  حت��دي��دا 
والتي مل  الروايات،  اأنتجت مئات  التي  �شدام، 
تتخط مرحلة طباعتها وتكد�شها يف خمازن دار 
ال�شوؤون الثقافية اأو يف عربات الباعة املتجولني.

دكاكني جتارية للن�سر
�شاهمت يف  بغداد  الكتب يف  ازده��ار طباعة   *

هو �ساعر ل يكتب ال�سعر فح�سب، بل يعي�سه، ويعّد واحدًا من الأ�سماء البارزة 
يف جيل ال�سبعينيات، كاتب و�سحفي عمل يف العديد من املوؤ�س�سات الإعالمية 

وال�سحفية، ك�سحيفتي الحتاد والعامل الإماراتيتني، وقناة العربية الف�سائية 
التي �سغل فيها من�سب �سكرتري حترير اأخبارها، كما تراأ�ص حترير اأخبار قناة 

ال�سومرية ووكالتها، وكان مديرًا لتحرير �سحيفة ال�سباح.

حاوره : علي ال�سومري

ال�ساعر والكاتب وال�سحفي

 حميد قا�سم:
لي�س من ال�سهل اأن تواجه 

)الكامت( بالكلمة

اإ�شدار الكثري من كتب ال�شعر، كيف تقيمها من 
ناحية الكم والنوع؟

اإل  ب�شرعة،  نتائجها  متنح  لن  كهذه  ظواهر   -
الكمي،  الرتاكم  مبداأ  وف��ق  معها  تعاملنا  اإذا 
من  عليه  نوعيا..  تغيريا  ينتج  ان  ننتظر  الذي 
املجموعات  طباعة  ازده���ار  اإّن  القول  املبكر 
العراقي،  ال�شعر  ازده��ار  اإىل  ي�شري  ال�شعرية 
يف  ال�شوق  يبدو  للم�شهد  اأولية  نظرة  يف  الآن 
القت�شادي  امل�شطلح  وف��ق  )اإغ����راق(  حالة 
األغيت  اأن  بعد  ا�شت�شهال،  ثمة  ال�شعر.  بكتب 
جلان الرقابة )ال�شيا�شية والفنية معا(، واأعني 
ما كان ي�شمى جلان ال�شالمة الفكرية، و�شمنا 
املعايري الفنية، وكالهما خارج لعبة دور الن�شر 
دكاكني  جم��رد  غالبيتها  اأج��د  التي  الأه��ل��ي��ة، 
جتارية للن�شر، بال خرباء ول معايري معتمدة، 
ل �شاأن لها بجودة ال�شعر اأو اأهميته اأو �شالحيته 

لال�شتهالك الب�شري.
مواهب وجتارب حقيقية

يف  الجتماعية  التوا�شل  و�شائل  اأث��رت  هل   *
نوعية ال�شعر الذي يكتب فيها؟

و�شائل  �شبقه،  ما  اإىل  يحيلني  ال�شوؤال  هذا   -
ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي ح����ّررت اجل��م��ي��ع من 
اأ�شحاب  واأع��ن��ي  والفنية،  الفكرية  ال�شروط 
ال�شفحات، �شواء كانوا �شعراء اأو ُكتَّاب خواطر 
ال�شعر )اأو  اأو فتيات ومراهقني يحلمون مبجد 

الكتابة( الزائف.. 
وجتارب  مواهب  هناك  الركام  هذا  كل  و�شط 
بعد  م��ا،  يوما  وتقوى  تتاأكد  اأن  ب��ّد  ل  حقيقية 
الورقية  ال�شحافة  دور  خفت  اأو  ت���وارى  اأن 
اأنت  ففي �شفحتك  اللكرتوين،  الن�شر  ومواقع 
والكاتب  النا�شر  واأنت  امل�شوؤول  التحرير  رئي�س 
والرقيب، لك جمهورك بنوعيه املتابع والعابر..

اأع�سق ال�سحافة ولكن؟
رواية  لَك  باأن  نعرف  ال�شرد،  عن  لنتحدث   *

ال�شبب؟ وعن ماذا  ما  الآن،  تنهها حتى  مل 
تدور اأحداثها؟

والن�شغال  اأوًل،  الك�شل  ه��و  ال�شبب   -
ومتطلباتها  احل��ي��اة  وتفا�شيل  بالعمل 
غ��ال��ب��ا، خ��ا���ش��ة ب��ع��د 1٠ ���ش��ن��وات يف 

ال��ب��الد، واأن��ت تعرف م��اذا ح��دث خالل 

هذه ال�شنوات، التي ل متنحك فر�شة للتقاط 
الأنفا�س، وما دمت قد عدُت للعمل على اإكمال 
تكتمل  حتى  عنها  اأ���ش��ّرح  اّل  ب��ّد  فال  ال��رواي��ة 
ا�شمها  اإّن  بالقول  واكتفي   .. قريبا،  �شفحاتها 
العراقية  احل���رب  وت��ت��ن��اول  ال�شمكة(  )ظ��ه��ر 

الإيرانية.
* ما الذي منحته ال�شحافة لَك، التي �شغلتك 

لأكرث من اأربعة عقود، وما الذي �شلبته منك؟
باملقابل  ومت��ن��ح  ال��ك��ث��ري  ت��اأخ��ذ  ال�شحافة   -
لكني  اأع�شقها،  بل  ال�شحافة  اأحّب  اأنا  الكثري، 
بل  ال��ب��الد،  يف  حقيقية  �شحافة  اأرى  ل  الآن 
كارثة ماأ�شاوية .. ال�شحافة اأخذت مني الكثري 
هائلة،  ومنحتني خربات  واجلهد..  الوقت  من 
خا�شة اأّنني بداأت من اأب�شط درجاتها واأهمها، 
خمربا حمليا ماّرا بكل اخت�شا�شاتها، حمّررا 
وم�شّححا وكاتب حتقيقات ومقالت واأعمدة.. 

رئي�شا  عملي  يف  حتى  ال��خ  دي�شك..  وم�شوؤول 
دوما  اأذه��ب  كنت  لالأخبار  مديرًا  اأو  للتحرير 
�شوب العمل امليداين، لأّنه ذاته ما منحني ما 

اأحتدث عنه من خربات يف الكتابة واحلياة..
موقف املثقف م�سّرف

العراقي  والفنان  املثقف  موقف  تقيم  كيف   *
اليوم، وهل له راأي وموقف يف �شناعة م�شتقبل 
العراق، اأم اإّن دوره انح�شر يف اإقامة الن�شاطات 

الثقافية والفنية؟
الأع��م  الغالب  يف  م��وؤّث��ر  موقف  اأّن���ه  اأعتقد   -
وم�شّرف، برغم ما يدفعه املثقف من ثمن باهظ 
بحكم واقعنا ال�شيا�شي امللتب�س والعنيف.. لي�س 
�شعب  بالكلمة،  الكامت  تواجه  اأن  ال�شهل  من 
القتلة  وال��وح��ي��د،  الأع����زل  املثقف  ي��واج��ه  اأن 
يقودها  التي  والغ��ت��ي��ال  اخلطف  وع�شابات 
وتبهت  مالحمه  تتماهى  بلد  يف  الفا�شدون، 
وخ�شية  خجال  القانون  فيه  ويغيب  القيم  فيه 

وجبنا..
* اإ�شافة لكتابتك املتوا�شلة يف ال�شعر وال�شرد، 
بهذا  و���ش��ل��ت  اأي���ن  ب��ال��ر���ش��م،  ال��ي��وم  تن�شغل 

امل�شروع؟
- اإّنها ت�شلية فح�شب، ول ترقى اأن تكون هواية 
اأو عمال احرتافيا، األهو بها يف اأوقات ا�شرتاحتي 
ينتج خارج  ما  وكل  بها  ا�شتمتع  العمل..  خالل 

هذا اللهو )زايد خري( بالتعبري العامي..
* ما جديدك؟

بعنوان  ج��دي��دة  �شعرية  جمموعة  اأك��م��ل��ت   -
الق�شائد  وهي  ومبّلل(،  اأ�شفٌر  )كرا�س قدمي، 
هذا  اإىل  و�شوًل   ٢٠14 العام  من  كتبتها  التي 
حتدثت  التي  للرواية  اإ�شافة   ،٢٠٢٠ العام 

عنها �شابقًا، وم�شاريع اأخرى.
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للكتابة،  بالكامل  �شًا  خم�شّ ويكون  �شاعات، 
الثانية  حتى  م�شاًء  ع�شرة  احلادية  من  يبداأ 

فجرًا اأو اأكرث اأحيانًا.
جتربة العزلة

اأما الكاتب والقا�س كاظم اجلما�شي فتحدث 
يف  ع��الق��ة،  اأو  جتربة  اأو  �شيء  لكل  ق��ائ��اًل: 
احلياة وجهان، عند قيا�س ال�شرر اأو النفع، 
اأُخ���ر،  وج���ه، مبقايي�س  م��ن  اأك���رث  واأي�����ش��ًا، 
"رب �شارة نافعة" ولعل جتربة  وقدميا قيل 
احلجر )الكوروين( فيما يخ�شني، كان لها 
جتربة  واأن�شجت  كر�شت  فقد  عظيم،  نفع 
وباء  �شيوع  قبل  اأعي�شها  كنت  التي  العزلة 
)�شرطان  امل��زم��ن  مر�شي  ب�شبب  ك��ورون��ا، 
 ،٢٠14 ال��ع��ام  اأواخ����ر  منذ  البنكريا�س(، 
اأط��راف  لت�شذيب  اأول  دفعني  ال��ذي  الأم���ر 
ثم  واأ�شخا�شًا،  اأمكنة  ال��ع��امل،  مع  عالقتي 
ال��ذات..  مع  املكا�شفة  امتحان  يف  ال��دخ��ول 
مواطن  وت��اأ���ش��ري  حياتي  �شريط  ا���ش��رتج��اع 
اأن  م�شيفًا  حمطاتها.  يف  وال�شواب  اخللل 
مما  كثري  ق���راءة  ه��و  �شعادته،  م��ن  زاد  م��ا 
لكثري  وم�شاهدته  الكتب،  من  بقراءته  حلم 
مما حلم مب�شاهدته من الأفالم، وا�شتماعه 
اإليه  ي�شتمع  مل  مم��ا  املو�شيقى،  م��ن  لكثري 
بنف�س  كتابته  وّد  مم��ا  قليل  وك��ت��اب��ة  ق��ب��ال، 

را�شية مطمئنة.
رغبة الكتابة

احلقيقة  �شعيد:  �شعد  الروائي  قال  حني  يف 
ه��ي اأّن ه���ذا احل��ج��ر ق��د وّف���ر وق��ت��ًا ك��ث��ريًا 
الثقافية  امل�شاريع  يف  امل�شكلة  ولكن  للجميع، 
بل  فح�شب،  الوقت  اإىل  حتتاج  ل  اأّن��ه��ا  هي 
و�شفاء  بالكتابة  الرغبة  اإىل  اأي�شًا  حتتاج 
الذهن واملزاج املطلوب وهو ما مل يتوفر مع 
واحلرية  جميعًا،  به  �شعرنا  الذي  التوتر  كل 
متوّقع  نواجه ظرفًا غري  ونحن  انتابتنا  التي 
باملرة. ويردف قائاًل: ومع ذلك ل ميكنني اأن 
اأنكر باأن هذا الو�شع قد �شاعدين على و�شع 
ومل  الأخ���رية،  لروايتي  النهائية  اللم�شات 
الفائ�س  من  اأ�شبوعني  من  اأك��رث  مني  تاأخذ 
الذي توفر يل فجاأة. اأما البقية فقد ا�شتفدت 

املوؤجلة  ال��ق��راءات  معظم  ا�شتكمال  يف  منه 
"رب  للقول،  م�شداق  وه���ذا  �شنوات  منذ 

�شارة نافعة".
رهبٌة واأمل

عامة،  للب�شرية  م�شبوق  غري  حدث  "كورونا 
وخ����ارج اإط����ار امل��ف��ّك��ر ف��ي��ه، ل��ذل��ك مل تكن 
للمجتمعات خربة التعامل معه والتعاطي مع 
تداعياته النف�شية والجتماعية واملهنية، اأما 
عني فقد كنت يف بداية الأزمة مدفوعًا بنوعني 
وح��ذر،  رهبة  م�شاعر  جتاهه؛  امل�شاعر  من 
وم�شاعر الأمل بوجود عالج اأو حل طبي له"؛ 
بهذه املقدمة ابتداأ الكاتب قي�س ح�شن حديثه 
يجران  واخل���وف  الأم���ل  اإن  م�شيفًا:  معنا، 
اأحاول  اأن  فبني  خا�س،  �شلوك  نحو  الإن�شان 

كتاب  م�شروع  اأكمل  اأن  وبني  والنجاة  احلذر 
اأعمل فيه منذ �شنة، بهذا الفلك كانت تدور 
يومياتي، الأمر اأ�شبه ب�شيء غري معقول علينا 
اأن جنازف مبواجهته دون اأن نخ�شر م�شارنا 
اليومي. م�شريًا اإىل اأّنه حاول كغريه باأن تكون 
حياته طبيعية، مبعنى اأن يجعل من تداعيات 
اإّنه  اإذ  م�شتوى،  اأقل  يف  النف�شية  الوباء  هذا 
وبخالف ذلك رمبا يزداد القلق والتوتر لديه 
بع�س  كتب  اأّنه  مبي�ّنًا  متوقع،  هو  مما  باأكرث 
ترتيب  واأكمل  اجلديد،  كتابه  يف  ال�شفحات 
�شّدة  ولكن  اأق��الم،  كروؤو�س  تدوينه  يريد  ما 
الإ�شابات  انت�شار  و�شعة  وخطورتها،  الأزمة 
اأثرت يف اجلانب النف�شي لديه، وعلى مراحل 

اإجناز الكتاب".
انت�سار احلياة

اأما عن نظرتهم للحياة ومعناها بعد انت�شار 
من  كثري  بحياة  اأودى  ال��ذي  ك��ورون��ا،  وب��اء 
نظرتهم  تغيري  من  متّكن  وه��ل  العراقيني، 
والكاتب  الباحث  ق��ال  عنها؟  وت�شوراتهم 
"نعم،  الأخ���ر����س:  غ���ازي  حممد  وال���روائ���ي 
�شارت  جذريًا،  ًا  تغريُّ للحياة  نظرتي  تغرّيت 
يقا�س  اأ�شبح  وال��وق��ت  اأهمية  اأك��رث  احل��ي��اة 
اأن  مي��ك��ن  احل��ي��اة  اأن  اكت�شفت  ب��ال��ذه��ب، 
تعقيدات،  ودون  وب�شاطة  ب�شهولة  تغادرنا 
جم���رد ع��ط��ا���س ق��د ي��ك��ون ب��داي��ة ال��ذه��اب 
لكثري من  ح��دث  كما  ال��الع��ودة  ق��اط��رة  يف 
يف  �شعرت  وبينكم،  بيني  م�شيفًا:  حمبينا، 
�شمان  من  وما  عبث،  �شيء  كل  باأن  البداية 

ميكن لقوة اأن تقدمه لنا.
حياتنا  اجتاحت  التي  امل��وت  موجات  كانت 

هذا  والكت�ّاب  الأدب��اء  ا�شتثمر  كيف  وملعرفة 
جملة  ا�شتطلعت  فيه،  اأجن���زوه  وم��ا  احلجر 
لت�شليط  منهم يف حماولة  اآراء عدد  ال�شبكة 
التي  الثقافية  امل�شاريع  ه��ذه  على  ال�شوء 
الن�شاطات  وت��وق��ف  احلجر  عتمة  حجبتها 

الثقافية!
اإجازة اإجبارية

ال��ك��ات��ب وال��ب��اح��ث وال��روائ��ي حممد غ��ازي 
له  كورونا  وب��اء  اأّن  احلقيقة  ق��ال:  الأخ��ر���س 
ا�شطرين  اأّن��ه  فوائده  ومن  وفوائد،  اأ�شرار 
كانت  ع��ّدة،  اأ�شهر  ط��وال  املنزل  يف  للبقاء 
بالأحرى اإجازة اإجبارية بقدر ما هي مزعجة 

الكريه  الفريو�س  ه��ذا  نعم،  مفيدة،  لكّنها 
منحني وقتًا رائعًا لإجناز كتب عّدة وال�شروع 
ف�شاًل  اإنهائها  و�شك  على  جديدة  رواي��ة  يف 

عن اإكمال اأطروحة الدكتوراه.
اثنان  كتب،  اأربعة  اأنهى  اأّن��ه  الأخر�س  وب��نّي 
الأ�شهر  اأث��ن��اء  ال�شفر  م��ن  اأكملهما  منها 
كان  الآخرين  الكتابني  اأن  حني  يف  املا�شية، 
قد اأجنز منهما يف وقت �شابق – قبل كورونا 

- ما ن�شبته �شبعون باملئة.
طقو�ص معتادة

اأيامه زمن كورونا، طوال  وعن كيفية ق�شاء 
الأ�شهر املا�شية، اأو�شح )الأخر�س( باأّنه كان 

يق�شي اأيامه وفق منهاج ثابت: ال�شتيقاظ يف 
ملدة  التقليدية  بالقراءة  وال�شتمتاع  ال�شحى 
ووثائقي  م�شادري  يف  البحث  اأو  �شاعتني، 
وت�شوير ما اأحتاج منها لبحوثي. بعد ذلك، 
قيلولتي  اآخذ  ثم  الظهر  طوال  للعائلة  اأتفرغ 
مبمار�شة  ن��ه��اري  اأن��ه��ي  اأن  قبل  الب�شيطة 
ال�����ش��وارع  يف  �شاعة  ن�شف  امل�شي  ري��ا���ش��ة 

القريبة.
م�شيفًا باأّنه مل يتنازل عن طقو�شه املعتادة، 
مع  الع�شاء  وتناول   احلديقة،  يف  كاجللو�س 
العائلة، ثم متابعة م�شل�شل اأو فيلم، يلي ذلك 
وقت عمله اجلدي، الذي ي�شتغرق منه ثالث 

ل يختلف اثنان على اأن اأبرز ما منحته جائحة كورونا للمثقف العراقي هو الوقت، بعد 
ا�سطراره للر�سوخ حلجر �سحي اإجباري من قبل احلكومة، وقت اأتاح له التفكري طوياًل 
مب�سروعه الثقايف وما اأجنزه فيه، اإ�سافة اإىل النظر بعمق اإىل معنى احلياة التي باتت 

فري�سة �سهلة لهذا الوباء اللعني.

ُكتـّاب واأدباء ملجلة )ال�سبكة(:

غرّيت وجهة نظرنا للحياة!
كورونا

 حممد غازي الخر�ص.. منهاج ثابت: 
ال�ستيقاظ يف ال�سحى وال�ستمتاع بالقراءة 

التقليدية ملدة �ساعتني، اأو البحث يف م�سادري 
ووثائقي وت�سوير ما اأحتاج منها لبحوثي. 

بعد ذلك، اأتفرغ للعائلة طوال الظهر ثم اآخذ 
قيلولتي الب�سيطة قبل اأن اأنهي نهاري مبمار�سة 
ريا�سة امل�سي ن�سف �ساعة يف ال�سوارع القريبة.

القا�ص كاظم اجلما�سي.. كر�ست 
واأن�سجت جتربة العزلة التي كنت 

اأعي�سها قبل �سيوع وباء كورونا، 
ب�سبب مر�سي املزمن )�سرطان 

البنكريا�ص(، منذ اأواخر العام 
2014، الأمر الذي دفعني اأول 

لت�سذيب اأطراف عالقتي مع العامل، 
اأمكنة واأ�سخا�سًا

ا�ستطالع اأجراه: علي ال�سومري
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مرعبة حقا، لهذا انتابتني م�شاعر مت�شاربة 
��ر اجلو  واأثَّ �شيء  كل  تركت  ال��الج��دوى،  من 
فرتة  م���رور  بعد  لكن  م��زاج��ي،  على  ال��ع��ام 
مزاجي  واع��ت��دل  نظرتي  تبدلت  ق�شرية، 
ثم  تنت�شر،  اأن  للحياة  بّد  ل  لنف�شي:  وقلت 

عدت اإىل نف�شي. 
مهمًا  اآخ��ر  �شيئًا  اأن  اإىل  اأ�شار  )الأخ��ر���س( 
اأفكاره، وهو اكت�شافه ملدى ه�شا�شة  تبّدل يف 
فالإن�شان  وراءها،  نلهث  التي  املادية  احلياة 
اأي���ة حل��ظ��ة، وهو  ل��ل��زوال يف  ب��راأي��ه عر�شة 
من  اأك��رث  لي�س  الظاهرية  قوته  من  بالرغم 
وعوا�شفها،  الطبيعة  ريح  بها  تتالعب  ورقة 
مدى  اأي�شًا  لنا  ك�شف  الوباء  هذا  اأّن  مبي�ّنًا 
الجتماعية  والعادات  التقاليد  �شبكة  وهمية 
ومل  مثال  امل��اآمت  "اختفت  اإذ  تاأ�شرنا.  التي 
بع�شًا  بع�شنا  نعانق  نعد  مل  احلياة.  تتوقف 
ولكن احلياة ا�شتمرت ب�شكل طبيعي!" �شائاًل 
يوما  نتخّيل ذلك  كنا  "هل  يف ختام حديثه: 

ما؟"
من�سوب ال�سجاعة

فقال:  والقا�س كاظم اجلما�شي  الكاتب  اأما 
مع" كورونا"  الأم��ر  هو  كما  امل��وت،  جمابهة 
اأ�شد الأخطار فتكا باحلياة، وما يزيده فتكا 
اأّنه ينخر رئتيك من دون اأن متلك ما ت�شّده 
لي�س  ب�شلف  الوباء  هذا  يخربك  عنك،   به 
العبور  اأت�شتطيع   .. اأحت���داك  ل��ه:  مثيل  من 

نيت�شه  ين�شح  الأخرى؟ م�شيفًا:  ال�شفة  اإىل 
تكّلم  هكذا  )امل��ق��د���س(  كتابه  يف  )النبي( 
زراد�شت: اأن �شع نف�شك يف خطر فكل خطر 
ي�شتثري فينا بن�شبة ما منلك من �شجاعة وقوة 
على  لكورونا،  اأن  واأظن  الأمام.  اإىل  للم�شي 
جدًا،  موؤملة  خ�شائر  اإيانا  تكبيده  من  الرغم 
ف�شيلة اختبار من�شوب ال�شجاعة فينا .. ملن 
قبل التحدي واحتاز يف النهاية لذة اأن يعي�س.

�سورٌة جديدة
الروائي �شعد �شعيد حتّدث عن هذه التجربة 

املريرة قائاًل: "اأعتقد باأّنه من ال�شعب جدًا 
اأن اأّدعي باأن نظرتي اإىل احلياة التي كّونتها 
اعتمادا على جتارب عقود من احلياة، ميكن 
كانت،  مهما  واح��دة  لهزة  نتيجة  تتغري  اأن 
مدى  �شيعني  فاإّنه  حدث  اإن  الأم��ر  هذا  لأّن 
ه�شا�شة بنائي الفكري وافتقاري اإىل املرونة 
مفاجاآت  م��ع  للتعامل  م��ه��ّي��اأ  جتعلني  ال��ت��ي 
م�شيفًا:  املتوقعة"،  غري  وتقلباتها  احلياة 
اجلائحة  هذه  اعتبار  ميكننا  ذلك  مع  ولكن 
التي  النظرية  اأفكارنا  اأ�ش�س  �شرب  زل��زاًل 
راأ�شًا  ليقلبها  ل  ولكن  �شابقًا،  نحملها  كنا 
على عقب، واإمنا فقط ليجعلنا اأكرث حذرًا يف 
التعامل والتوقع مع غري املنظور يف التغريات 
احلياتية املرتبطة ل �شيما بال�شيا�شة الدولية 
بعد  متامًا  تتغري  لن  حياتنا  واأن  واألعيبها، 
انزياح هذه الغمة، وقال �شعيد اإنه على يقني 
من اأنها �شتبدو ب�شكل مغاير نوعا ما، اأي اإن 
من  لنا  بد  ول  انتهت،  قد  القدمية  ال�شورة 
التي  اجلديدة،  ال�شورة  مع  للتعامل  التهيوؤ 
قد ل تكون اأكرث �شوءًا بح�شبه، ولكنها �شتكون 

خمتلفة بكل تاأكيد.
در�ٌص بليغ

يف حني اأو�شح الكاتب قي�س ح�شن اأّنه يعي�س 
الرتقب مما ميكن اأن ت�شفر عنه هذه الأزمة، 
فاإنها  اأم��ده��ا  ط��ال  كلما  اأن��ه��ا  اإىل  م�شريًا 
كما  العك�س  ولي�س  وق�شوة  ع�شرًا  �شتزداد 
و�شيغرّي  غريَّ  الفايرو�س  واأن  اأحيانا،  ي�شاع 
م�شار الأمم وال�شيا�شات وكل ما يتعلق بحياة 
الإن�شان القت�شادية والجتماعية، وهو در�س 
الكثري  بليغ وقا�س، جعلنا نعيد ح�شاباتنا يف 

من الأ�شياء.
اأّن احلياة بتفا�شيلها  يبدو يف نهاية املطاف 
كاحلياة  تكون  لن  كورونا،  بعد  ما  ال�شائكة 
املثقفني  اأغ��ل��ب  عليه  يتفق  م��ا  وه��و  قبلها، 
خمتلفة،  بت�شورات  جديد  منط  العراقيني، 
طرق حياة جديدة وحذرة، وحماولت جاّدة 
من  تبقى  مبا  وال�شتمتاع  باجلمال  للت�شبث 
عبثية  ح���روب  تناهبتها  حل��ي��واٍت  ���ش��ن��وات 

وح�شار خانق واأوبئة فتاكة!

�سعد �سعيد.. هذا احلجر وّفر وقتًا 
كثريًا للجميع، ولكن امل�سكلة يف 
امل�ساريع الثقافية هي اأّنها ل حتتاج 
اإىل الوقت فح�سب، بل حتتاج اأي�سًا 
اإىل الرغبة بالكتابة و�سفاء الذهن 
واملزاج املطلوب وهو ما مل يتوفر مع 
كل التوتر الذي �سعرنا به جميعًا

قي�ص ح�سن .. الفايرو�ص غريرَّ 
و�سيغرّي م�سار الأمم وال�سيا�سات 

وكل ما يتعلق بحياة الإن�سان 
القت�سادية والجتماعية، وهو 

در�ص بليغ وقا�ص، جعلنا نعيد 
ح�ساباتنا يف الكثري من الأ�سياء.

لي�س من احل�سافة القول اإن جان فاير، غري 
معني مب�ساعر م�ساهدي "اجل�سد ال�سارخ"،  

ولرمبا يكون اأقرب اإىل الفهم، الإ�سارة اإىل اأن 
هذه امل�سرحية، ل ت�سبه اإل كومة قمامة مل 

ُتخَف يف حاوية، كما هي خمفية حيوات كثري 
من الب�سر.

جمعة الالمي 

ذاكرة امل�ستقبل

العاريان: اجل�سُد وال�سمري!

يف  الفرن�شية  امل�شرحية  الفرق  اإح��دى  عر�شت 
من  م�شرحية   ،٢٠٠4 �شنة  نهاية  يف  ب��اري�����س 
اإخراج رجل ا�شمه : "جان فاير" ُعرَف عنُه ميله 
اإىل حتطيم كل ما تعارف عليه امل�شرحيون  منذ 
"اجل�شد  وعنوانها   امل�شرحية  تلك  يف  اليونان. 
ال�شارخ"، عمد املخرج اإىل اإجبار اأحد املمثلني 
�شاهد  ���ش��اب��ق  ع��ر���س  ب��ول��ه، ويف  ���ش��رب  ع��ل��ى 
يتبولون على خ�شبة  اجلمهور ممثلني وممثالت 
امل�شرح، وي�شل رذاذ البول اإىل ال�شفوف الأوىل 

من �شالة العر�س.
ال��ف��رن�����ش��ي يف  ال��ث��ق��اف��ة  وع��ن��دم��ا ح�شر وزي���ر 
تلك  اأحد عرو�س  فاير،  دو  دونديو  رونو   �� حينه 
احل�شور  ي�شتمون  املمثلون  ك��ان  امل�شرحية، 
بكلمات نابية، وي�شّنعون على ال�شيدات، ويقومون 
هذا  ج��رى   . اأمامهم  حمت�شمة  غ��ري  بحركات 
اجلمهور  من  وبع�س  كر�شّيه،  على  والوزير  كّله 
 . املمثلون  يجرتحه  مب��ا  يبايل  ل  اأو  ي�شحك، 
اأحتمل  "مل   : قائاًل  باري�س  وهاتفني �شديق من 
خم�س  بعد  ال�شالة  ف��غ��ادرت  امل�شرحية،  ه��ذه 
ع�شرة دقيقة على بدء العر�س، مع نفر قليل من 
�شبان. اأما كبار ال�شن فقد لزموا كرا�شيهم، كاأن 

�شيئًا مل يحدث".
غري  فاير،  جان  اإن  القول  احل�شافة  من  لي�س 
ال�شارخ"،   "اجل�شد  م�شاهدي  مب�شاعر  معني 
اإىل  الإ���ش��ارة  الفهم،  اإىل  اأق���رب  يكون  ول��رمب��ا 
مل  قمامة  كومة  اإل  ت�شبه  ل  امل�شرحية،  هذه  اأن 
ُتخَف يف حاوية، كما هي خمفية حيوات كثري من 

الب�شر.
مّت  الفرن�شية  امل�شرحية  تلك  اأن  امللفت  وم��ن 
الفرن�شي  الفيل�شوف  ولدة  مئوية  يف  عر�شها 
برفيقته  ا�شمه  ارتبط  ال��ذي  �شارتر،  بول  جان 
من  حلظة  يف  كانت  التي  ب��وف��وار،  دي  �شيمون 
حلظات �شاأمها، مُتار�س �� يف مقهى باري�شّي، ما 
كان يوؤديه ممثلو وممثالت "اجل�شد ال�شارخ" !.
بعد نحو عقود من ال�شنني على انهماكات �شارتر 
و دي بوفوار، يريد جان فاير اأن يلتحق باملا�شي، 
هذه فكاهة �شوداء. لكّنه مل يكن حا�شر الذهن 
برنار  ���ش��ارة  �شجر  ليتذّكر  الكفاية،  فيه  مب��ا 
�شقتها  �شالة  اإىل  تابوتها  جلبت  حني  و�شاأمها، 
ما  وهو   .19٢3 مار�س  من  الأول  وفاتها يف  قبل 
 : ا�شمه  تقليدي،  فرن�شي غري  روائي  قبلها  فعله 

رولن دي مونرتلن.
عندما يطلق الإن�شان �� اأّي اإن�شان ، ج�شده من اأّي 
قيد، �شيجد نف�شه يف اأجواء جان فاير، لكن هذا 
�شمريه  �شيجد  ج�شده،  يحرتم  عندما  الإن�شان 
يرافقه، كما هو كامو، �� وهو يرتطم بعمود النور 
�شنة  الثاين  كانون  �شهر  الرابع من  بباري�س، يف 
196٠، لُينهي حياته على خ�شبٍة ب�شعِة الكون كّله. 

وطني" ثمة  حريتي،  " حيث 
) مثل فرن�سي (

م�������ق�������االت
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ل��ي��زداد  ال�����ش��ي��ارة  اإىل  اأن��اق�����ش��ه وع���دت  مل 
م�شرتكون  امل��واط��ن��ني،  نحن  باأننا،  يقيني 
الظواهر  ك��ل  ا�شت�شراء  يف  م�شاهمون  اأو 
حلها  يتم  مل  كم�شاكل  بداأت  التي  ال�شلبية، 
ح�شوين  ك���ان  ف���اإن  ظ��واه��ر،  اإىل  لتتحول 
فا�شدًا ويبيع البنزين املغ�شو�س فالأنه ي�شمع 

ال�شارع  يف  العمل  اأن  ول�شيما  بالف�شاد، 
يجعله يفهم كل �شيء ب�شرعة، واإن مل يكن، 
لأنه  الت�شقيط،  اإىل  يلجاأ  الآخر  الطفل  فاإن 
�شمع اأن ت�شقيط الآخر عملية ناجحة غالبًا، 
واأنه ي�شتطيع اأن يلغي الآخر اأو ي�شتحوذ على 

نفوذه. 

لنناق�س معًا بع�س هذه الظواهر ال�شلبية.
الع�سوائيات يف كل مكان

اأ�شيفت  حيًا،   ٨9 بغداد  اأحياء  يبلغ عديد   
اإليها )٢91( حملة ع�شوائية ما بعد ٢٠٠3، 
ح�شب بيانات وزارة التخطيط لعام ٢٠1٨. 
ه���ذا ال��ت��زاي��د امل��ت�����ش��ارع يف ع���دد امل��ن��ازل 
التي  التحتية  البنى  ا�شتنزف  وال�شكان 
�شممت لت�شتوعب ما يعادل ثلث هذا العدد 
ب��داأت  ا�شتنزاف  املدينة،  ل�شكان  ال��ع��ايل 

نتائجه تت�شح يف كل �شيء: 
وخزينة  اأعمارنا  �شرقت  التي  الكهرباء   •
مياه  ال��ي��وم،  حتى  اأزمتها  حتل  ومل  البالد 
ول تدخل  ���ش��احل��ة  ت��ع��د  ال��ت��ي مل  ال�����ش��رب 
املياه،  �شحب  مب�شخات  اإل  امل��ن��زل  خ��زان 
نق�س اأعداد املدار�س وامل�شت�شفيات، وزحام 

ال�شوارع. 
• �شوارع بغداد حني مت تخطيطها اأول الأمر 
اأكرث  لت�شتوعب  معدة  كانت   194٨ عام  يف 
ل�شتخدام  للتو�شع  وقابلة  عجلة  األفي  من 
طرقها  ت��ط��وي��ر  وع��ن��د  ع��ج��ل��ة،  األ���ف   ٢٠٠
كان  الثمانينيات  عقد  بداية  يف  وج�شورها 
�شيارة  مليوين  ت�شتوعب  اأن  لها  خمططًا 
احلمل  ب�شيارات  بغداد  تعجُّ  اليوم  اأك��رث.  ل 
الركاب  نقل  ومركبات  وال�شغرية  الثقيلة 
املركبات  م��ن  يح�شى  ل  وع��دد  ال�شغرية 
عجالت  من  كبري  عدد  اإىل  اإ�شافة  الأهلية 
ال��ت��وك��ت��وك وال���دراج���ات ال��ب��خ��اري��ة وال��ت��ي 

جميعها بال اأرقام اأو تراخي�س.
اإ�شدارها  •اإجازات ال�شوق يف بغداد توقف 
لل�شدور  ع��ادت  ث��م  وم��ن   ٢٠٠٠ ع��ام  منذ 
اأج��ي��اًل  ال��ه��ّوة خلقت  ه��ذه  ع��ام ٢٠17،  يف 
بقانون  اخلربة  قليلي  املركبات  �شائقي  من 
ال�شارع واملرور كما اأن غياب اإ�شارات املرور 
من  هائاًل  كمًا  خّلف  والف�شفورية  ال�شوئية 

الفو�شى. 
عدميي  �شائقني  خّلفت  العوامل  تلك  ك��ل   
عر�س  يهمهم  ل  متجولني  وب��اع��ة  ال���ذوق، 
اخلط  اأو  ال�شارع  منت�شف  يف  ب�شاعتهم 
حتى  جت��اوزوا  بل  امل�شاة،  واأر�شفة  ال�شريع 

ع��ل��ى امل��م��ت��ل��ك��ات ال��ع��ام��ة م��ن امل��ت��ن��زه��ات 
بجهل مطبق عن حق  الو�شطية  واجل��زرات 

ال�شارع والر�شيف واملواطن .
  الفو�سى بال رقيب

عودة حل�شوين الواقف يف منت�شف ال�شارع 
يبيع البنزين، �شاألت ال�شرطي الذي يقف يف 

مفرزة تبعد عن ح�شوين 3٠ مرتًا:
هل م�شموح بيع البنزين يف ال�شارع؟

فاإن  اعتقلناه  اإذا  لكننا  ل،  "طبعًا  اأجابني 
عائلته �شتفقد م�شدر رزقها الوحيد."

 امل�شكلة اأن املواطن، بغياب الرقيب، اأ�شبح 
يعتقد باأنه على حق حتى اإن مل يكن كذلك، 
اإم���ا لخ��ت��الط الأم����ر ع��ل��ي��ه، اأو ك��ن��وع من 
لغياب  غ�شبه  عن  والتنفي�س  التمرد  اأن��واع 
الإداري  الف�شاد  انت�شار  ولكرثة  اخلدمات 
الذي اأ�شحى دّوامة كبرية حتيل كل اأحالم 
ك�شر  لهم  وتربر  هباء  املواطنني  وطموحات 

القواعد والأنظمة وخرق القوانني.
لكن هل تتحمل ال�شلطة وحدها هذا الف�شاد 

اأم اأننا، كمواطنني، �شاهمنا بهذا الف�شاد؟
�شوؤال توجهت به اإىل جمموعة من املواطنني 

وكان الرد: 
 دريد ال�شفار، خم�شيني، تاجر يف ال�شورجة 
يقول: "ل اأذكر اأين دخلت اأية دائرة حكومية 
يف العراق ومل اأعِط ر�شوة... ول يوجد موظف 
يف دائرة ال�شريبة اأو امليناء مل اأ�شلمه هدية 
النظام  زمن  يف  اأم��ري..  لت�شهيل  نقودًا  اأو 
وم�شروبات  ر�شاوى )نقود  اأعطيت  ال�شابق، 
يف  لي�س  الرتب،  كل  من  ل�شباط  كحولية( 
اجلي�س فقط بل يف الأمن واملخابرات والأمن 

اخلا�س."
ع�����������������������الء 
اخل����زرج����ي، 
خ��م�����ش��ي��ن��ي، 
اأع��م��ال ح��رة، 
"كلنا  ي��ق��ول: 
���ش��اه��م��ن��ا يف 
ال��ف�����ش��اد حني 
اأن  ارت�����ش��ي��ن��ا 

ناأخذ حقوقنا عن طريق الر�شوة، مثال قبل 
عامني اأخربين ابن اأخي اأن هناك اأوراقًا ل 
الر�شوة  طريق  عن  اإل  ا�شتح�شالها  ميكن 
اأن  واأخربتها  املديرة  وقابلت  معه  فذهبت 
فا�شتدعت  ر�شوة،  طلبت  موظفاتها  اإح��دى 
اجلميع وطلبت من ابن اأخي اأن ي�شري اإليها، 
اب��ت��زازن��ا، فقد  اإث��ب��ات مت  لعدم وج��ود  لكن 
ماطلوا يف ا�شتح�شال الأوراق ما ا�شطرين 
ل���ش��ت��خ��دام ع��الق��ات��ي وات�����ش��ل��ت ب��اأح��د 
دون  اأوراق��ي  باإكمال  الذي طالب  امل�شوؤولني 
ع�شرة  تاأخري  بعد  عليها  ح�شلت  تعطيل، 
اأ�شهر بال معنى، وكان من املمكن اأن اأح�شل 

عليها يف نف�س اليوم بدفع الر�شوة."
 ح�شن علي مكي، مهند�س ب�شري ثالثيني، 
اأنف�شنا  "نحن ندفع الر�شوة لحرتام  يقول: 
حتت  طابور  يف  بالوقوف  لالإهانة  وجتنبًا 
لكي  ر�شوة  ندفع  احل��ارق��ة.  ال�شم�س  اأ�شعة 
ا�شم جد  ل يرجعك �شرطي اجل��وازات لأن 
اأمك غري وا�شح النقطتني فوق التاء وميكن 
اأن تقراأ نونًا. ندفع ر�شوة لل�شرطي لنتجنب 
م��راج��ع��ات ع��دي��دة ل��دف��ع ال��غ��رام��ة. ندفع 

كان مقيا�ص احلرارة داخل 
ال�سيارة يقراأ 49 درجة مئوية، 

طفل ل يتجاوز عمره الع�سرة 
اأعوام، يقف يف منت�سف ال�سارع 

وي�سري اإىل )احلاويات( التي 
ي�سعها يف بداية ال�سارع وهي اأربع 

ممتلئة ببنزين للبيع، اقرتبت 
منه وعرفت اأن ا�سمه )ح�سوين(، 

وقبل اأن اأ�ساأله عن �سبب 
ا�سطراره اإىل هذا العمل اخلطر، 
اأ�سرع طفل اأكرب منه بقليل نحوي 
ليحذرين ب�سوت عال "خالة هذا 

فا�سد، ي�سوفج حنطة ويبيعلج 
�سعري، تعايل ا�سرتي مني."

الف�ساد ياأكل الأخ�سر والياب�س معًا

)ي�سوفك حنطة
ويبيعلك �سعري(

ريا عا�سي

ح�شن علي

علي انور

عالء اخلزرجيدريد ال�شفار
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يو�سف املحمداوي

مي�سا
 مدينة الإله )انليل( 

وطن متخم بالأ�شاطري واأّنى �شّوبت نظرك ت�شبك فتنة 
وميتلك ده�شتك ال�شحر، ومع هذا اجلمال والتاأريخ املوغل 
بالقدم جتد ما فيه مهماًل وعر�شة لل�شياع والندثار، يف 

زمن ما اأحوجنا فيه لتفعيل ال�شياحة يف البالد. 
يف العدد ال�شابق تكّلمنا عن بحرية �شاوة التابعة ملحافظة 
العجيبة  اأ���ش��راره��ا  رغ��م  الإه��م��ال  تعاين  وكيف  املثنى 
لتلك  ج��ارة  ه��ي  مدينة  ع��ن  نتحدث  وال��ي��وم  والغريبة، 
اأبناء  يعي�شه  الذي  بالفقر  اأو  بالتاأريخ  �شواء  املحافظة؛ 

حمافظة الديوانية.
والقد�شية  بالقدم  امللت�شقة  املدينة  هذه  اأ�شماء  تعّددت 
ودور  نيربو،  "نّفر،  احل�شر  ل  املثال  �شبيل  على  ومنها 
)نيبور(  القدمي هو  ا�شمها  لكن  اأريدو"،   اأبيدو،  غيمثا، 
�ُشّيدت املدينة على �شفة نهر الفرات الذي كان ي�شطرها 
ق�شاء  من  كم   )10( بعد  على  اليوم  وتقع  ن�شفني  اإىل 

عفك التابع ملحافظة الديوانية.
 اتخذت املدينة من قبل ال�شومريني كعا�شمة دينية لهم 
واآ�شور  كاأكد  الأخ��رى  احل�شارات  ملختلف  كذلك  وبقيت 
لالإله  مقّرًا  كونها  هو  القد�شية  بهذه  جعلها  وما  وبابل 
)اآنو(،  لالإله  ليل(، وكذلك مقّرًا  )انليل( وزوجته )نني 
الإل��ه  وك��ان  الدينية،  قبلتهم  ال�شومريون  جعلها  لذلك 
يف  ومعبده  وال�شماء  الأر���س  �شيد  عليه  يطلق  )انليل( 

املدينة يطلق عليه )اأي كور(.
عرثت اإحدى البعثات المريكية على لوح اأثري ميّثل رجال 
�شومريا ميار�س كرة القدم وهذا اللوح ي�شري ومبا ل يقبل 
ذلك  يف  القدم  ك��رة  عرفوا  نيبور  �شكنة  اأن  اإىل  اللب�س 
الزمن، واأكدت تلك البعثة اأن يف هذه املدينة اأ�ّش�شت اأول 
مدار�س  فيها  واأ�ّش�شت  التاريخ،  يف  �شيدلية  واأول  مكتبة 
تقاومي  على  البعثة  وع��رثت  ال�شومرية،  باللغة  التعليم 

للزراعة والري وموا�شم ال�شيد وغريها من الأمور التي 
اأذهلت البعثات الأجنبية.

اأور منو قبل �شتة  هذه املدينة التي �ُشّيدت يف عهد امللك 
اآلف �شنة ويعود وجودها اإىل زمن �شاللة اأور الثالثة التي 
امليالد  قبل   2004 اىل   2112 من  الفرتة  يف  عا�شت 
وبقايا  بارتفاع )15م(  الزقورة  تلة  �شوى  منها  يتبَق  مل 
الإله  معبد  لزيارة  ال�شومريون  ي�شتخدمها  كان  �شالمل 

ومتثاله.
�شكنتها  غادرها  مهجورة  تّلة  عن  عبارة  اليوم  املدينة   
بعد انح�شار مياه نهر الفرات، واأ�شبحت اآثارها مقنيات 
هذه  كانت  لو  رقيب،  اأو  رادع  غري  من  لل�شو�س  مباحة 
ل  الزهور  من  م��روج  و�شط  لوجدتها  بلد  اأي  يف  املدينة 
الآن،  الآلهة  مدينة  حال  هو  كما  والأتربة  الرمال  و�شط 
ال�شائحني،  ل�شتقبال  فندق  ول  ا�شرتاحة  لدار  وجود  ل 
التي لو التفتت اليها عقول املعنيني ب�شمائر نقية ونفو�س 
تلك  مواطني  ول�شاعدت  �شياحية  قبلة  لأ�شبحت  �شادقة 

املحافظة الفقرية ونه�شت بواقعهم املعي�شي البائ�س.
مدينة يف  لأق��دم  ال��ب��ارز  العنوان  فقط جت��ده  اخل��راب   

التاأريخ التي ي�شارك ال�شاعر ل�شان حالها الباكي بقوله: 
فديتك اإنني قد ذاب قلبي .... من ال�شكوى اإىل قلب جماد

تعّددت اأ�سماء هذه املدينة امللت�سقة 
بالقدم والقد�سية ومنها على �سبيل املثال 

ل احل�سر "نّفر، نيربو، ودور غيمثا، 
اأبيدو، اأريدو"،  لكن ا�سمها القدمي هو 

)نيبور( �ُسّيدت املدينة على �سفة نهر 
الفرات الذي كان ي�سطرها اإىل ن�سفني 

وتقع اليوم على بعد )10( كم من ق�ساء 
عفك التابع ملحافظة الديوانية.

م�������ق�������االت

فلوحة  نفعل  مل  اإن  اأن��ه  اأيقنا  لأننا  ر�شوة 
بعد  ولكن  �شتاأخذها..  �شيارتك  ت�شجيل 
ندفع  معاملتك.  تفقد  مل  اإن  اأ�شهر!  �شتة 
ر�شوة لأن معتمد الوزارة الفالنية يجب اأن 
يفطر كبابًا ويتغدى قوزيًا ويتع�شى يف اأرقى 
اأجرة حني  ب�شيارة  وي�شافر  بغداد  مطاعم 
اأن كل  الب�شرة، علمًا  اإىل  ياأخذ معاملتك 
م�شاريفه مدفوعة من قبل دائرته، وطبعًا 
الأ�شخا�س  جميع  من  الر�شوة  يجمع  هو 
لكن  م��ع��ه.  معامالتهم  �شت�شافر  ال��ذي��ن 
عمري مل اأت�شلم ر�شوة بالرغم من وجودي 
غريي  اأ�شبح  فيما  ا�شتثمارية،  دائ��رة  يف 

مليارديرًا ب�شبب الر�شوة."
جامعي:  اأ�شتاذ  خم�شيني،  حممود،  �شعد   
بال�شمت  ارت�شيت  ف�شادًا،  اأكرثكم  "اأنا 
العام  يف  ت��ذك��رت  بعيد."  م��ن  وبالفرجة 
لوزارة  العام  املفت�س  التقيت  حني  املا�شي 
قال  الذي  الأ�شدي  جمال  ال�شيد  الداخلية 
بل  املرت�شي  املوظف  يخيفني  ل  "اأنا  يل: 
املمكن  من  املرت�شي  لأن  املبتز..  يخيفني 
اأن يعطيك حقك مقابل مبلغ لكن املبتز ل 
يرحمك ول يخلي رحمة اهلل تنزل عليك."

البتزاز وطرقه
بتكنلوجيا  خمت�س  اأن����ور،  ع��ل��ي  ال�����ش��اب 
بغداد  �شباب  اأح��د  يعترب  وهو  املعلومات، 
اأنف�شهم  على  اعتمدوا  الذين  الرياديني 

"اأنا من ال�شباب الذين مل ينتظروا  يقول: 
حمدد،  ب��دوام  وظيفة  الدولة  تعطيهم  اأن 
تكنلوجيا  يف  طريقي  اأ�شق  اأن  اخرتت  فقد 
حني  ب��ه��ا،  تخ�ش�شت  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات 
عند  يل  �شدمة  اأول  كانت  �شركتي  اأ�ش�شت 
ال�شركات  دائرة  املوافقات من  ا�شتح�شال 
والروتني  بالتفا�شيل  دمت  �شُ اإذ  والعقود، 
اململ والتعقيد، ون�شحني الأ�شدقاء بتوكيل 
الأم��ر،  وت�شهيل  الطريق  )ر���س(  ل�  حم��ام 
وا�شتح�شلت املوافقات القانونية الأ�شولية، 
اإنه  لنا  قيل  ثم  الر�شاوى،  تقدمي  بعد  لكن 
قطاعي  ترخي�س  ا�شتح�شال  م��ن  لب��د 
ات�شح اأنه يجب اأن اأح�شل عليه من وزارة 
الهيئة  ت�شمى  دائ���رة  م��ن  ال��ع��ايل  التعليم 
ح�شلت  واملعلوماتية،  للحا�شبات  العراقية 
كان  النهائي  للتوقيع  لكن  موافقتهم،  على 
ل بد من اأن تتم خماطبة اجلهات الأمنية 
التي اكت�شفنا اأنها اأكرث من اأربع جهات، وكل 
جهة ل ميكن التوا�شل معها مبا�شرة، وغري 

معلومة اأ�شباب رف�شهم اأو اأوقات ت�شليمهم 
�شتة  بعد  املوافقات  متت  املهم  املوافقات، 
اأ�شهر مل اأمتكن  اأ�شهر، وخالل هذه ال�شتة 
من العمل الفعلي لأنني التزمت بال�شوابط، 
اأ�شهر  ل�شتة  اإيجار  اأدف��ع  اأن  علي  كان  لكن 
ورواتب لثالثة موظفني." وي�شيف اأنه "بعد 
الت�شالت  هيئة  اكت�شفت  �شنة  ملدة  العمل 
اأي�شًا للح�شول على  اأن نتجه لها  اأن علينا 
الرتخي�س القطاعي، وبالفعل قابلت رئي�س 
املوافقة  ح�شويل  �شبب  تفهم  الذي  الهيئة 
اأنتظر  اأن  اأي�شًا  ال��وزارة لكن كان علي  من 
لكن  ذاتها،  الأمنية  املوافقات  اأخ��رى  مرة 

هذه املرة اختالف اجلهة املخاطبة."
الكمارك  �شواء  دائ���رة،  اأي��ة  اأن  احلقيقة   
الر�شوة  تقدمي  علينا  ف��اإن  ال�شرائب،  اأو 
ل�شتح�شال حقوقنا التي اإن طلبناها ب�شكل 
اأ�شويل يتم ابتزازنا وتاأخرينا، لذا ن�شطر 
موظف  ور���ش��وة  والكمرك  ال�شريبة  لدفع 
بالإ�شافة  ال��ك��م��ارك،  وم��وظ��ف  ال�شريبة 
اإىل ر�شوة موظف البنك الذي ي�شرف لك 

ال�شك الذي من املفرت�س اأنه اأرباحك."
 احلل

فيها  ي�شرتك  كبرية  كارثة  الإداري  الف�شاد 
وكل  والقانوين  وال�شرطي  واملوظف  املواطن 
فرد من اأفراد هذه املنظومة! فهل علينا اأن 
انفجار مرفاأ بريوت  انفجارًا بحجم  ننتظر 
اأننا  اأم  بالقانون  ونلتزم  باأخطائنا  لنعرتف 
بالتعاطي  نقبل  ول  باأنف�شنا  نبداأ  اأن  يجب 

وال�شكوت عن الظلم؟
املطاعم  اأ�شحاب  اأح��د  تعر�س  يومني  قبل 
فقط  ل�����ش��يء،  ل  الب���ت���زاز،  اأن�����واع  ل�شتى 
لأن��ه حت��دث يف الإع���الم عن اب��ت��زاز الأم��ن 
م�شوؤول  حماولة  من  وبالرغم  له،  ال�شياحي 
حاولوا  فاإنهم  التدخل  كبري  من�شب  ذي 
حتويل املو�شوع لق�شايا ف�شاد اأخالقي، كيف 

لنا اأن ل ن�شكت عن حقنا دون ترهيب؟؟
اأنكم  اأعينكم وتذكروا   �شعوا بريوت �شوب 
خراب  يف  ت�شاهمون  الر�شوة  تدفعون  حني 

البالد.

 ندفع ر�سوة لأن معتمد الوزارة 
الفالنية يجب اأن يفطر كبابًا ويتغدى 
قوزيًا ويتع�سى يف اأرقى مطاعم بغداد 

وي�سافر ب�سيارة اأجرة حني ياأخذ 
معاملتك اإىل الب�سرة، علمًا اأن كل 

م�ساريفه مدفوعة من قبل دائرته.



 
اجلمل  رك���وب  كنت،ي�شتهويني  ي��اف��ع��ا 
)المانة(  امل�شلحة  با�س  واعني  الم��ر 
ف��ه��و ي��ت��ه��ادى رق��ي��ق��ا ومي��ن��ح��ن��ي ال��وق��ت 
الكثري  اكملت  وك��ن��ت  ل��ل��ق��راءة،  الكثري 
اجلميل،  �شعيه  يف  امل��ه��م��ة  ال��ك��ت��ب  م��ن 
اترجل  املتحف  �شاحة  اىل  ا�شل  وحينما 
يف  عملي  مكان  اىل  فرحا  ال�شري  واغ��ذ 
الذاع��ة، خالل ال�شري اتطلع اىل واجهة 
�شلع  اىل  واروح  ازوغ  واحيانا  املتحف 
ال�شفل  يف  كتب  ما  لرى  الي�شر  املتحف 
و�شع  ال��ث��اين  في�شل  امللك  ب��ان  اجل���دار 
التفت  ال�شرح،ثم  لهذا  ال�شا�س  احلجر 
اىل اخللف فتقع عيني على دائرة كانت 
واملاء،  بالزراعة  اهلل  خ�شه  لوطن  تعود 
الن  هي  والتي  العراقية  التمور  م�شلحة 
امل��راأى اجلميل  لهذا  اف��رح  دائ��رة بريد، 
واغ����ذ ال�����ش��ري واع�����رف ان ال��ت��ل��ف��زي��ون 
جمة  اع��الن��ا)اع��الن��ات(  ليال  �شيعر�س 
التاثري  م��ن  ول��ه��ا  ال��ن��ا���س  عليها  يقبل 
اعالنا  يعر�س  التلفزيون  عليهم،  الكبري 
التمر  جتهيز  فيها  يتم  التي  الكيفية  عن 
وال�شواق  العام  اىل  وت�شديره  وحفظه 
واجل��وز،  ال��ل��وز  بحبات  حم�شوا  املحلية 
اىل  اعلم  ول  الدائرة  اختفت هذه  فجاة 
وبعدها  والتمر  النخل  اختفى  ثم  اي��ن؟ 
ه��ذا؟يف  ايعقل  ت�شورده،  البالد  �شارت 
العام 1939 ان�شئت مبر�شوم هيئة تدعى 
جمعية التمور، منحت ال�شلطات الالزمة 
اعمالها  وم��راق��ب��ة  امل��ك��اب�����س  لتفتي�س 
وال�����ش��ه��ر ع��ل��ى ت��وف��ري ج��م��ي��ع ال�����ش��روط 
اي�شا  اجلمعية  وخ��ول��ت  فيها،  امل��ق��ررة 
من  الج����ازات  او  الرخ�س  �شحب  ح��ق 
املخالفني، اما الذي يدعو اىل التاأ�شي هو 
بلدان  اىل  التمر  ي�شدر  كان  العراق  ان 
الوليات  انكلرتا،  منها  كثرية،  اجنبية 
املتحدة المريكية، ا�شرتاليا،نيوزلندا،ك

وم�شر  و�شوريا  ندا،الهند،�شيالن،عدن 
وفرن�شا  وبالك�شتان  وافريقيا  ولبنان 
عن  الت�شدير  ويجري  وغريها  وبلجيكا 
طريق ميناء الب�شرة)الن ن�شتورد التمر 
ون��ع��رف م��ن اي���ن ل��ك��ن لن��ع��رف اجلهة 
التمر  حم�شول  بلغ  ت�شتورده(،وقد  التي 
العاملي  املح�شول  م��ن   %7٠ ال��ع��راق  يف 
البالد،  م���وارد  م��ن   %9٠ تبلغ  وم����وارده 
النخيل  غ��ر���س  م��ن  ال��ع��راق��ي��ون  وي��ك��رث 
البالد  ان��ح��اء  جميع  يف  بها  ويتباركون 
وح��ت��ى يف ب��وي��ت��ه��م وح��دائ��ق��ه��م وح���ول 

املدن،  �شوارع  ويف  منازلهم 
ال�شناع  ن��رى  ماكنا  ك��ث��ريا 
الن(  )اخ���ت���ف���وا  امل����ه����رة 
نخلة  ب�شنع  ي��ق��وم��ون  وه��م 
يف حم��الت��ه��م م���ن خ��ي��وط 

ال��ف�����ش��ة ك��م��ا يف ه���ذه ال�����ش��ورة وع���ادة 
للذين  هدايا  ومتنح  للفخر  مدعاة  تكون 
الرطب  ب)  وي�شتمتعون  البالد  ي��زورون 
 4٠ اخ���رى،  مالحظة  العراقي،تبقى   )
مليون نخلة كانت ونفو�س العراق يف تلك 
الفرتة كانت تقدر ب ٥ مليون ن�شمة،لو ان 
الزمن مل يفلت زمامه وبقي الرقم نف�شه 
ونحن الن ٢٥ مليون ن�شمة لكان لكل فرد 
نخلة وتظل 1٥ مليون لنعرف كيف يكون 
الذين  اىل  �شتمنح  كانت  رمب��ا  ام��ره��ا، 

يجدون ويخل�شون اىل العراق .

مهم جدا 
 ليحق لأي �سخ�ص 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�سا

الربكة  اىل  البالد  ق��ادت  وت��وت��رات  باحداث  حبلى  ال�شبعينيات  اع��وام  كانت 
وال�شك،ا�شطر البع�س اىل الختباء او الهجرة واخريا الذهاب بعيدا حتت ا�شم 
تويف اثر مر�س ع�شال، يف اثناء ذاك التوتر كان الفنان الكبري الراحل �شامي 
عبداحلميد يتهياأ لخراج م�شرحية بيت برناردا البا حل�شاب فرقة امل�شرح الفني 
اف�شل  من  واح��د  انه  على  الكثري  عده  الجن��از  هذا  لها،  ينتمي  التي  احلديث 
على  بل  فح�شب  البالد  م�شتوى  على  لي�س  ومفهومه  التجريبي  امل�شرح  عرو�س 
م�شتوى الوطن العربي كله، تفتق ذهنه عن معمار غاية يف الغرابة، بنى قف�شا 
امل  امل�شاهدة،  كرا�شي  الكثري من  ورفع  ال�شالة  و�شط  دائريا  حديدا حمدودبا 
يكن الن�شوة كلهن حما�شرات؟ اذا هو ال�شجن، داخل هذا القف�س يدور العمل، 
املتعة التي خلقها ف�شاء العر�س ظل احلديث عنه طويال وحلد هذه اليام، لكن 
من اين بالن�شاء وامل�شرحية تخلو من رجل واجلو كما ا�شلفت متوتر والبع�س يريد 
اخلروج من البالد، ا�شتطاع ان ي�شتعني بخرية فنانات البالد، الكبرية الراحلة 
زينب والكبرية الراحلة ناهدة الرماح والفنانة مي �شوقي والفنانة فوزية عارف 
والفنانة اي�شر �شوقي والفنانة اقبال حممد علي والفنانة باهرة رفعت والفنانة 
الغنية  التجربة  لهذه  طويال  ي�شفق  اجلمهور  ووق��ف  العمل  وق��دم  احمد  ان��وار 
التي ذكرتها كممثالت ق�شم منهن  ال�شماء  ان كل  المر  الالفت يف  والكبرية، 
رحل بعيدا والق�شم الخر يعي�س الغرتاب، القف�س هو البيت، الن�شوة بحاجة 
�شر  يكت�شف  او  القف�س  البيت  هذا  ال��دفء يف  ي�شيع  رجل حتى  اى  رج��ل،  اىل 
الرغبات ويعيد التوازن لهن،رمبا يتحول هذا القف�س اىل بيت وحديقة غناء، 
قائما،كيف  ال�شوؤال  ويظل  الفجر،  ببزوغ  لت�شمح  املت�شلطة  الم  هيهات،  لكن 
ميكن اخلال�س؟ هذه ال�شورة تبني جو العمل وف�شاوؤه وفيه تقف الفنانة الراحلة 
وكذلك اجلمهور وطريقة جلو�شه  زينب،  الراحلة  الفنانة  ومعها  الرماح  ناهدة 

يف القاعة.

هي  خ�شو�شا  والعراقية  عموما  العربية  املنطقة  عيوب  من  واحدة 
اهمال الر�شفة والوثيقة،ومن جتربة �شخ�شية انني احتفظ بالكثري 
من ال�شور التي خلفها البع�س من امل�شورين العراقيني دون �شرح 
ان  الثر،املالحظ  من  الكثري  ي�شيع  بالتايل  وهذا  خلفها  ا�شارة  او 
ال���ش��ارات  بع�س  هناك  كانت  املا�شي  ال��ق��رن  م��ن  الوىل  ال��ف��رتة 
بعدها  وال�شخ�شيات،لكن  والح����داث  ل��الم��اك��ن  والتو�شيحات 
اختفت هذه الطريقة،فمثال هذه ال�شورة التي توؤرخ ال�شف الرابع 
ال�شخ�س  كتب   19٢3 �شنة  املعلمني  دار  تطبيقات  من  واخلام�س 
الذي كان يحتفظ بها كل ال�شماء املوجودة فيها وهذا وحده كاف 
لال�شتدلل على البع�س من ال�شخ�شيات التي قد تنفع يف احلديث 
عنها او ما اجنزته يف الفرتة التي عا�شت فيه،كتابة اليوميات مهمة 
نظرنا  لو  احلياة،اننا  يف  درجته  بلغت  ومهما  �شخ�س  لكل  ج��دا 
مما  اكرث  بتاريخنا  اعتنى  منه  الكثري  لوجدنا  العاملي  التاريخ  اىل 
على ذلك،ولن  دليل  اكرب  والرحالة  وامل�شت�شرقني  به  نحن  اعتنينا 
املكان ليت�شع لذكر كل ال�شماء املوجودة يف هذه ال�شورة الكثري من 
اجنازها  خالل  من  وعرفناها  كثريا  بها  �شمعنا  التي  ال�شخ�شيات 
وحر�شها، وال�شىء املهم الخر هو املعمار واق�شد املكان ، فال�شورة 
اي�شا تعرفنا على املكان و�شكل العمارة التي بنيت عليه وحتى �شكل 
املالب�س التي كانت م�شتعملة يف تلك الفرتة،كثري من العمال الفنية 
�شكل  الدقة يف حتديد  الدراما مثال كثريا منفتقد اىل  واق�شد يف 
باماكنه  ال�شخ�شية،الر�شيف  �شكل  وحتى  املالب�س  و�شكل  العمارة 
ان يعطي انطباعا كامال على ا�شتمرار تاريخ البلدان ب�شكل من�شاب 
م��ع حفظ  ال�����ش��ورة  ه��ذه  امل��ع��روف��ة يف  ال�شخ�شيات  م��ن  ودق��ي��ق، 
اللقاب، غازي الداغ�شتاين،�شلمان فائق،�شباح نوري ال�شعيد،�شامل 

اللو�شي،م�شطفى علي،عبداحل�شني اجللبي رحم اهلل اجلميع .
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الفنان  ل��ق��اءات   تكثيف  يف  ال�شابق  ال�شا�شي 
جواد �شليم بالر�شامني البولونيني خالل احلرب 
للفرن�شي  تالمذة  كانوا  الذين  الثانية  العاملية 

بيار.
كان من رّواد الربازيلية الدائمني املوؤرخ العراقي 
�شّقة  يف  ي�شكن  ك��ان  ال���ذي  علي  ج���واد  الكبري 

ة يف عمارة املقهى. خا�شّ
يقول موؤرخو مقاهي بغداد اأّن الربازيلية اأن�شئت 
املحامي  وي��ق��ول  املا�شي  ال��ق��رن  ثالثينيات  يف 
ط����ارق ح���رب يف م��و���ش��وع��ت��ه ال��ب��غ��دادي��ة اإن��ه��ا 
اأن�شئت عام 194٠ باإدارة اللبناين عمر ال�شّباغ 
العري�شة  واملوائد  اخليزران  بكرا�شي  وامتازت 

وعدم وجود الرند والدومينو فيها.
مكتبة مكنزي

عند  تقع  العريقة  البغدادية  املكتبة  هذه  كانت 
الذي يخرج  الكال�شيكي اجلميل  ال�شارع  مدخل 
بغداد  جت��ارة  غرفة  باجتاه  الر�شيد  �شارع  من 

املطلة على دجلة.
ك���ان ه���ذا ال�����ش��ارع امل��ه��ي��ب ال��ب��ن��اء ج����زءًا من 
مقرتبات بيت اللنج، وبيت اللنج �شركة بريطانية 
كانت ت�شرف على النقل املائي زمن النكليز وقد 

األغي امتيازها منذ خم�شينيات القرن املا�شي.
تقع  مكتبة مكنزي يف رقبة ذلك ال�شارع وتقابلها 

يف اجلانب الآخر من ال�شارع تكية البدوي.
ح�شرة  لكن  وا�شحة،  املوقع  �شورة  �شارت  الآن 
بغدادي   عراقي  ثقايف  معلم  �شياع  على  املثقف 
كبرية، رغم اأّن هذه املكتبة كانت ت�شتورد وتبيع 
من   19٢٠ �شنة  تاأ�ّش�شت  وقد  الأجنبية،  الكتب 
يف  �شغري  م��وق��ع  يف  ب��وم��ان  ه��رني  امل�شرت  قبل 
ق�شلة بغداد - اأول الأمر - ثم توىّل ال�شيد كينيث 
اأجزاء  ُهّدمت  الذي  موقعها  اإىل  نقلها  مكنزي 
موؤخرًا  بقاياه  احرتقت  ثم   196٨ عام  بعد  منه 
يف  للثقافة  م�شيئة  �شورة  من  جوانب  لت�شيع 

العراق.
ماذا تعني مكتبة مكنزي لنا وهي جمرد مكتبة 

)كانت( تبيع كتبا؟
مكنزي  ك��رمي  اأداره���ا  التي  مكنزي  مكتبة  تعّد 
بعد رحيل ال�شيد دونالد مكنزي واحدة من اأبرز 
املعامل الثقافية يف بغداد ويف هذا ال�شارع العتيد.

كانت ملتقى للكثري من مثقفي بغداد و�شيا�شيها 

الفار�شي  ون�����ش��رت  ال��ع��م��ري  اأر���ش��د  وم��ن��ه��م: 
وابراهيم  جربا  ابراهيم  وجربا  جميل  وح�شني 
ونهاد  ورفعت اجلادرجي  ال�شيباين  وطلعت  كبة 
التكريل وعبد املجيد الونداوي وعبد امللك نوري 
وعدد كبري من رجال الثقافة وال�شيا�شة واأ�شاتذة 
تاأ�شي�س  قبيل  بغداد  كليات  يف  الأجنبية  اللغات 
اجلامعة مثل امل�شرت بومان من كلية دار املعلمني 
ودزموند  الآداب  كلية  من  غوث  وامل�شرت  العالية 
�شتيوارت الذي در�س يف الكليتني، وكان �شديقا 
حمودي  وجميل  اليتيم  وابراهيم  جلربا  حميما 

و�شواهم.
)مكنزي  يف  واملثقفني  ال�شا�شة  ل��ق��اءات  كانت 
النقا�س يف كتاب و�شل موؤخرا،  اأجل  تتم من   )
وك����ان دزم���ون���د ���ش��ت��ي��وارت ال����ذي ك��ت��ب رواي���ة 
ترجمت  التي   ) فيه  املرغوب  غري  )الإنكليزي 
عن  ك��ت��ب  ق��د  ال��ع��رب��ي��ة  اإىل  اخلم�شينيات  يف 
اأي��ام  الر�شيد  و���ش��ارع  العراقية  النتليجن�شيا 
ج��ربا  وك���ان  م��ك��ن��زي،  ومكتبة  اخلم�شينيات 
�شيق(  �شارع  يف  )�شيادون  رواي��ت��ه  اأ���ش��در  قد 
ب��الن��ك��ل��ي��زي��ة وت��رج��م��ه��ا حم��م��د ع�����ش��ف��ور اإىل 
العربية وقد �شور فيها مكتبة مكنزي كجزء من 
كرمي  �شاحبها  باإدارة  البغدادية  الثقافة  حركة 

الذي اأطلق عليه ا�شم )مثيل(.  
ال�سوي�ص بوفيه

يقع  ك��ان  الر�شيد  �شارع  من  املقابلة  اجلهة  يف 
فيه  يجل�س  كان  الذي  بوفيه(  )ال�شوي�س  مقهى 
اجلامعات  واأ���ش��ات��ذة  واملثقفني  ال��ك��ت��اب  علية 

واأ�شلوب  )النازكة(  املتقدمة  ب��اإدارت��ه  وميتاز 
فيه  باحلليب  والقهوة  الرتكية  القهوة  تقدمي 

اإ�شافة اإىل البطارخ اخلا�شة به.
اإىل  يذهب  قد  بوفيه  ال�شوي�س  يف  يجل�س  ال��ذي 
احلديث  ا�شتفزه  اإذا  ال�شارع  عرب   ) )مكنزي 
اإىل  ي��ن��ت��ق��ل  ق���د  اأو  ك��ت��اب و���ش��ل ح��دي��ث��ا  ع���ن 
مود  راأ�س ج�شر  عند  وح��داد(  )�شريف  م�شرب 
)عمو  مطعم  يف  الطعام  يتناول  اأو  )الإح���رار( 
الربازيلية  مقهى  جوار  يقع  كان  الذي  اليا�س( 
اآخ��ر م��ن معامل  ال��ذي ه��دم و���ش��اع معلم مهم 

�شارع الر�شيد.
بوفيه(  )ال�شوي�س  وراح  )م��ك��ن��زي(  �شاعت 
و)الربازيلية( و)عمو اليا�س( ومكتبات ال�شارع 

العتيد و�شينماته ومنها:
 �سينما الزوراء

الراحلة بزخارفها  الزوراء  �شينما  واجهة  متتاز 
ابتداء  وال�شكال،  الإحجام  املتداخلة  اجل�شية 
مغريتني  امراأتني  �شكلي  جت�ّشد  التي  قّمتها  من 
اأبدعها  اأخ���رى  تفا�شيل  اإىل  ت��اج��ا  يحر�شان 
املتويل  منيب   نعمان  ال�شيد  العمل  مهند�س 
وبغداد  احللة  بلديتي  مهند�س   )19٥1-1٨91(
عام  البناء  على  واأ�شرف  اخلارطة  ر�شم  ال��ذي 

.1944
  كانت الزوراء تقع يف راأ�س الزقاق الذي يقابله 
مبنى مقهى )املربعة( الذي تال�شى مع تفا�شيل 
هذا  تاريخ  من  مهمة  معامل  مع  ذهبت  اأخ��رى 

ال�شارع اخلالد.

ت��ط��ّور ال��ع��م��ل ال��ت��ج��اري والج��ت��م��اع��ي يف ه��ذا 
من  اأ�شا�شيًا  مركزًا  ك��ان  ال��ذي  العتيد  ال�شارع 
والتجاري  احل�شاري  املعماري  التقّدم  مراكز 
اللهو  انت�شرت على جانبيه حمال  اإذ  بغداد،  يف 
وال�شينمات  امل�شارح  مثل  والقت�شاد  والثقافة 
التجارية  وامل��راك��ز  وامل��اله��ي  ال�شحف  ودور 
باك(  و)اأورزدي  اأخ��وان(  )ح�شو  مثل  احلديثة 

و)جممع روك�شي( و�شواها.
وجه ال�سارع يتغري

ك���ان وج���ه ال�����ش��ارع اجل��م��ي��ل ق��د ت��غ��رّي م����رارًا، 
مهم  مقهى  بوجود  ي�شمعون  الأيام  هذه  و�شباب 
الأدب��اء  جللو�س  مقّرًا  كان  )الربازيلية(،  مثل 
الثمانينيات،  يف  زواله  حتى  الآخرين  واملثقفني 
وكان يقع اإىل جواره مطعم معروف للبغداديني 
اأي�شا  اأزي���ل  ال���ذي  ال��ي��ا���س(  عمو  )مطعم  ه��و 
واللبنانية  ال�شورية  املاأكولت  اأ�شهى  يقدم  وكان 
والدجاج امل�شوي اإ�شافة اإىل الأطعمة البغدادية 

وقد  بلو(،  و)اجللو  )القزاطمة(  مثل  القدمية 
كنت حري�شا على تناول )اجللفراي( فيه ملذاقه 
املختارة  املجموعة  اإىل جوار  اأجل�س  واأنا  اللذيذ 
جيان  الروائي  اأمثال  فيه  الإطعام  اعتادت  التي 
علي  ح�شاين  وال�شاعر  عبا�س  ن��زار  وال��ق��ا���س 

الكردي واملثال اأردا�س كاكافيان و�شواهم.
عمو اليا�ص ممثاًل

املطعم �شديقا  نعمو �شاحب  اليا�س  ال�شيد  كان 
اأن  العاين  ا�شتطاع  وق��د  العاين  يو�شف  للفنان 
يقنع املخرج جعفر علي باأن يقّدم عمو اليا�س يف 
م�شهد �شينمائي يف الفيلم الذي اأخرجه بعنوان 
اأ�شوات( لغائب  )املنعطف( عن رواية )خم�شة 
رّواد  من  غائب  ال�شديق  وك��ان  فرمان،  طعمة 
املربعة  ومقهى  والربازيلية  اليا�س  عمو  مطعم 
)غ��ائ��ب(  اأّن  ذل��ك  ال����زوراء،  ل�شينما  امل��واج��ه 
رغم ابتعاده عن بغداد كان يعرف معظم كهول 
املربعة واأبو �شيفني واأبو دودو حيث ن�شاأ هنا، هو 

ال�شاعر عبد الوهاب البياتي!
 جتوال يف الربازيلية

يف هذا املقهى كّنا نلتقي يف ال�شتينيات بخال�شة 
عبد  ال�شديقني  مثل  ال�شردية  احلداثة  رج��ال 
امللك نوري وفوؤاد التكريل، ويجل�س بينهما وبني 
املخرج  العراقية:  ال�شينما  يف  التحديث  رج��ال 
يو�شف  الكبري  الفنان  و�شاحبه  كامريان ح�شني 
فيلم  تنفيذ  ا�شتكمالهما  وب��ع��د  قبل  ال��ع��اين، 

)�شعيد اأفندي ).
املختار  ركنه  ياأخذ  م��ردان  ح�شني  ال�شاعر  كان 
اأمام الواجهة الزجاجية قبل اأن ي�شل �شاحباه؛ 
ر�شدي  وال�شاعر  ال��ون��داوي  املجيد  عبد  الناقد 
العامل الذي كنت ا�شرتك معه يف الحتيال على 
بوعد  ن�شبيا  الغالية  املقهى  اأجور  و�شلبه  مردان 
الوعد  اأو  م��ردان(  )عبقرية ح�شني  الكتابة عن 

بالنتقا�س من �شاعرية عبد الوهاب البياتي!
مل تكن الربازيلية مركزًا لنا بل كان لها دورها 

يعد �سارع الر�سيد 
يف بغداد اأقدم �سارع 
حديث �سّق و�سط 
جانب الر�سافة 
واأعلن افتتاحه يف 
23 متوز 1916 من 
قبل الفريق خليل 
با�سا وايل بغداد 
العثماين قبيل 
ان�سحابهم من بغداد 
باأ�سهر.

با�سم عبد احلميد حمودي

معامل من �سارع الر�سيد
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قبل وقوع الكارثة..
"على كل �شيدة اأو رجل يف كل بيت، اأويف اأي 
اأن يتفح�شوا  طباخ الغاز، وخزانات  مكان، 
النفط، ومكان ت�شغيل ال�شّخان،  كما عليهم 
يف  البيت  يف  الأط��ف��ال  ح��رك��ة  ي��راق��ب��وا  اأن 
احلمام  يف  دخولهم  ع��دم  ل�شمان  ال�شتاء 
وا�شتعمال املاء ال�شاخن لوحدهم،  اإىل جانب 
وكذلك  البيت،  يف  الكهرباء  نقاط  مراقبة 
عوائلهم  ي��ه��ددون  ال��ذي��ن  وال��ب��ن��ات  الأولد 
التي  البديهيات  من  الأم��ور  تلك  بالنتحار، 
مطلقًا،  مواطن   اأي  عنها  ليغفل  اأن  يجب 

اأك��ده  ما  ه��ذا  الكارثة"،  بداية  متثل  لأنها 
الذي  ال�شعداوي،   ع��الء  غيث  الدكتور  يل 
اإليه لي�شلط ال�شوء على هذه الأمور  �شاأعود 

بالتف�شيل.

حقائق من م�ست�سفيات 
احلروق..

التخ�ش�شي  احلروق  م�شت�شفى  مدير  يقول 
توفيق  ال��دك��ت��ور  الأ���ش��ت��اذ  الطب  مدينة  يف 
التجميلية،  اجلراحة  م�شت�شار  توفيق،  وليد 
العربي  ل��ل��ب��ورد  العلمي  للمجل�س  وامل��ق��رر 
للجراحة التجميلية والتقوميية: نحن  املركز 
احل��الت  ي�شتقبل  ال��ذي  العراق  يف  الوحيد 

ال�شديدة، وبواقع اأربع حالت يوميًا.
درج���ات،   اإىل  احل����روق  تق�شم  واأ����ش���اف: 
يف  ال�شم�س  ح��روق  تكون  ما  ع��ادة  ف���الأوىل 
امل�شابح يف ال�شيف، وهي لحتتاج اإىل تداخل 
طبي وت�شفى خالل خم�شة اأيام اأو اأ�شبوع ول 
ترتك اآثارًا، اأما احلروق من الدرجة الثانية 
احلروق  وهذه  )ال�شلقية(،  ال�شطحية  فهي 
ك��امل��اء  احل�����ارة،  ال�����ش��وائ��ل  ب�شبب  حت���دث 
ويف  ال�شيارات،  ورادي��رت  وال�شاي،  املغايل، 

حال دخولها العمق ت�شبح 

تعتمد على درجة  الثالثة، وهي  الدرجة  من 
حرارة ال�شائل وكثافته وفرتة التعر�س له.

املر�شى من كبار  اإن  توفيق:  الدكتور  وا�شار 
لنقلهم  يحتاجون  ما  غالبًا  والأطفال  ال�شن 
حتى  اخلارجية،   العيادة  اأو  امل�شت�شفى  اإىل 
ب�شيطة)ت�شكل  احل���روق  ن�شب  ك��ان��ت  واإن 
ال�شطحية(،  امل�شاحة  من  20باملائة  نحو 
كذلك احلروق الناجتة عن الكهرباء واملواد 
توؤثر  التي  احل��روق  جانب  اإىل  الكيميائية، 
على املناطق احل�شا�شة كالوجه اأو اليدين اأو 

املفا�شل.

الإهمال وعدم اللتزام 
بال�سالمة

ق���ل���ت ل���ل���دك���ت���ور ت��وف��ي��ق: 
املري�س  م��ع  نتعامل  كيف 
ال�����ذي ي��ت��ع��ر���س حل��ري��ق  
اأو  ب����ال����ب����ن����زي����ن 

النفط يف البيت اأو يف مكان العمل؟ فاأجاب: 
واأطفاوؤها  النار،  عن  امل�شاب  اإبعاد  يجب 
واإزال��ة  املنطقة،  وتربيد  امل��اء،  با�شتخدام 
املالب�س عنه، وتغطيته ب�شر�شف قبل اإدخاله 
اإىل امل�شت�شفى، ونقله اإىل اأقرب م�شت�شفى اأو 
اإىل  نقله  وجتنب  متخ�ش�س،  ح��روق  مركز 
عيادات الع�ّشابني، لأن كل حالة تختلف عن 
ال�شطحية  فاحلروق  احل���روق،   الأخ��رى يف 
حتتاج  الكبرية  احلروق  لكن  �شفاوؤها  ميكن 
اإىل اأطباء خمت�شني وم�شت�شفى متخ�ش�س.

ظاهرة حرق النف�ص
اأع����ود ل��ل��دك��ت��ور غ��ي��ث ع���الء ال�����ش��ع��داوي، 
الخت�شا�شي يف م�شت�شفى احلروق يف مدينة 
الطب، والأول على دفعته يف البورد العراقي، 
احل��روق  ح��الت  اأ�شعب  اإن��ق��اذ  يف  امل�شهور 
حالت  اأغلب  اأن  اإىل  ه  ن��وَّ ال��ذي  العراق،  يف 
�شببها  امل�شت�شفى  اإىل  ت��رد  ال��ت��ي  احل���روق 
ال�شالمة،  ب�شروط  اللتزام  وعدم  الإهمال، 
ملء  عند  ول�شيما  النفط،  ح��وادث  ومنها 
املدافئ النفطية، اأو ا�شتخدام البنزين بدل 
النفط، وعدم الرقابة على الأطفال عند فتح 

املاء يف احلّمامات.
يف  جديدة  ظاهرة  عن  ال�شعداوي  وك�شف 
املجتمع العراقي، وهي ظاهرة حرق النف�س، 
ال�90باملئة،  احل����الت  ه���ذه  جت����اوزت  اإذ 
ول�شيما لدى ال�شيدات، والتي غالبًا ماتعزى 
م�شائل  يف  والغريب  العائلية،  امل�شاكل  اإىل 
برتهيب  ي��ب��داأ  امل�شكلة  �شاحب  اأن  احل��رق 
ال�شيطرة  امل��و���ش��وع ع��ن  ي��خ��رج  ث��م  الأه���ل 

وينتهي بالوفاة.

متى ت�سبح احلروق معقدة؟
ي��وا���ش��ل ال��دك��ت��ور ال�����ش��ع��داوي ح��دي��ث��ه: اإذا 
باملئة  اخلم�شني  ن�شبة  احل����روق  جت����اوزت 
تكون  ال��وف��ي��ات  وم��ع��دلت  م��ع��ق��دة،  ت�شبح 
ب��ال��دم  الت�شمم  م�����ش��اك��ل  ف��ت��دخ��ل  ع��ال��ي��ة، 
ووظائف  املناعي  والنق�س  الرئة  والتهابات 
الكلية، عند ذلك فاإن عملية التاأهيل حتتاج 

ازدادت حالت احلروق التي ت�سل اإىل امل�ست�سفيات 
املتخ�س�سة يف ال�سنوات الأخرية يف العراق، يف الوقت الذي 
يعاين منه مري�ص احلروق من نق�ص حاد يف احلاجة للجلد، 

ول�سيما يف احلروق التي تكون ن�سبها عالية، والتي توؤدي 
غالبًا اإىل املوت. يف هذا  التحقيق ال�سحفي اأردنا اأن ن�سلط 
ال�سوء على ماليعرفه املواطن عن اأ�سرار احلروق،  وكيفية 
منع وقوعها، وما الذي يفعله املواطن حني يتعر�ص هو، اأو 

اأحد اأقاربه اإىل احلرق.
حتقيق- علي غني

هل نحتاج اإىل  تاأ�سي�س )بنك للِجلد( 
يف العراق؟

بعد زيادة ن�سب الإ�سابات باحلروق

التزام مري�ص احلروق  بتوجيهات 
الطبيب واملالك التمري�سي ي�سهم بت�سريع 

العالج، كما اأن التزام املرافق باأمور 
النظافة ي�سهم يف حمايته من التلوث، 

لأن مناعة املري�ص �سعيفة جدًا، واأن اأي 
التهاب يق�سي على حياة املري�ص.
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اإىل عمليات طويلة.

بنك اجللد
غاية  م��و���ش��وع يف  اإىل  ال�����ش��ع��داوي  وت��ط��رق 
املتقدمة  الدول  من  العديد  اأن  هو  الأهمية، 
احلالت  يف  ت�شتخدمها  للجلد  بنوك  لديها 
مثل  اإىل  نحتاج  العراق  يف  ونحن  اخلطرة، 
معاجلة  ميكن  بو�شاطته  لأن  البنك،  ه��ذا 
اإذ  جراحيًا،  ق�شطها  بعد  العالية  احل��روق 
اإىل  املحققة  الوفيات  نحول  اأن  باإمكاننا  اأن 

حالت جناح با�شتخدام هذا البنك.
واأ�شاف قائاًل: اأذا اأردنا اأن ينجح اقرتاحنا 
نحتاج  فنحن  العراق  للجلد يف  بنك  بان�شاء 
جانب  اإىل  ودينية،  قانونية  ت�شريعات  اإىل 
امل�شروع  هذا  يف  لل�شروع  اأم��وال  تخ�شي�س 
اأك��رث م��ن مرة  امل��ه��م، وق��د طالبنا ال���وزارة 
بالتاأكيد  تاأ�شي�شه  لأن  اجللد،  بنك  بتاأ�شي�س 

�شيغري من نتائج احلروق بنحو درامي.
يجب   : حديثه  ع��الء  غيث  ال��دك��ت��ور  يتابع 
ع��زل مري�س احل���روق ع��ن الآخ��ري��ن، وهو 
له،  املرافق  اأو  املري�س  اأه��ل  به  يت�شاهل  ما 
ال��درع  عنه  ن��زع  قد  احل��روق  مري�س  اأن  اإذ 

فاإنه  لذا  اخلارجي،  �شياجه  اأي  احل�شني، 
وعلى  تغيري،   لأدن���ى  لاللتهابات  يتعر�س 
البكرتيا  م��ن  وحفظه  ب��ه  العناية  مرافقه 
مري�شًا  لأن  امل�شت�شفيات،  يف  حتى  املتوطنة 

واحدًا ميكن اأن ينقل العدوى للجميع. 

نق�ص املالكات التمري�سية
يف  اأ�شا�شية  م�شكلة  اإىل  ال�شعداوي  ولفت 
املالك  قّلة  وه��ي  األ  احل��روق،  م�شت�شفيات 
يعادل  م��ا  اإىل  نحتاج  فنحن  التمري�شي، 
ني لكل مري�س خالل ثماين �شاعات  ممر�شَ
يف العمل ملواكبة احتياجات املري�س ومتابعة 
فعالياته احليوية، وبالتايل فاإن ذلك ي�شبب 

اإرهاقًا وا�شتنزافًا للمالكات التمري�شية.

فريق العمل
التي  احل��روق  عمليات  اأ�شعب  جناح  ويعود 
اأج��ري��ت��ه��ا )ك��م��اي��ق��ول ال��دك��ت��ور غ��ي��ث( اإىل 
وفريق  امل�شتمر،  والط��الع  اهلل  من  التوفيق 
العمل من الخت�شا�شيني، واأطباء التخدير، 
التغذية،  وطبيب  املركزة،  العناية  واأطباء 
والأطباء النف�شانيني، واملالكات التمري�شية 

يف معاجلة اأ�شعب حالت احلروق.

ق�س�ص ناجحة
 يروي لنا اأطباء مراكز احلروق التخ�ش�شية 
ق�ش�شًا عن اأ�شباب اجتياز املر�شى احلالت 
اخل��ط��رة ب��ن��ج��اح، ف��اإح��دى امل��ري�����ش��ات من 
م�شت�شفى  يف  راق���دة  ك��ان��ت  ال��ك��وت  مدينة 
ال��ط��ب،  م��دي��ن��ة  يف  التخ�ش�شي  احل����روق 
ال�شبعني  ال�شن )يتجاوز عمرها  وهي كبرية 
وال�شغط،  بال�شكر  مري�شة  وه��ي  ع��ام��ًا(، 
 40 وبن�شبة  الثالثة  الدرجة  من  وحروقها 
بعد  ل��ك��ن  ب��ال��دم،  ت�شمم  ول��دي��ه��ا  ب��امل��ائ��ة، 
وبتعاون  امل��ت��وا���ش��ل  ال��ع��الج  م��ن  اأ���ش��ب��وع��ني 
اأط���ب���اء الخ��ت�����ش��ا���س وال��ت��خ��دي��ر وامل���الك 
التمري�شي ومرافق املري�شة ا�شتطعنا اإنقاذ 

اأهل  تعاون  اأن  اأوؤك��د  اأن   اأود  وهنا  حياتها، 
له  التمري�شي  وامل��الك  الأطباء  مع  املري�س 
الدور الأ�شا�س يف اإنقاذ املري�س. ومثل اآخر 
م�شت�شفى  يف  راقدًا  كان  الذي  للمري�س)اأ( 
الريموك التخ�ش�شي للحروق، فعلى الرغم 
جهود  اأن  اإل  ال��ع��ال��ي��ة،  احل���رق  ن�شبة  م��ن 
الأطباء الخت�شا�س، ومنهم الدكتور اأحمد 
اأ�شامة، والدكتور عمار،  والدكتور عبد اهلل، 
التمري�شي اخلدمي  اآية، واملالك  والدكتورة 
الأخ��ري��ات(  واملمر�شات  نباأ،  ع��ذراء،  )اأم 
ومرافقة املري�س التي هي والدته، مت اإنقاذه 

من املوت املحقق، ول نن�شى عناية اهلل.

اأطباء العراق يف املقدمة
اإمكانيات  لديهم  اأطباء  العراق  "ميتلك 
فنية عالية وتدريب مواٍز للمعاير العاملية"، 
اجل��راح��ة  م�شت�شار  ب��ه  اأخ���ربن���ا  م��ا  ه���ذا 
وليد،  توفيق  الدكتور  والتقوميية  التجميلية 
امل�شت�شفى،  يف  جولة  يف  ا�شطحبنا  ال��ذي 
على  )ح�شريًا(  ال�شبكة"  "جملة  ليطلع 
الأجهزة احلديثة يف امل�شت�شفى، وكل الأمور 
لكننا  عامليًا،  امل�شهورين  والأطباء  الفنية، 
الثقة  انعدام  م�شاكل  نعاين من  الأ�شف  مع 
يوؤدى  ما  واملري�س،  الطبيب  بني  املتبادلة 
اإجراء  الأطباء عن  العديد من  اإىل عزوف 
اإىل  وحتتاج  خطورة  فيها  التي  العمليات 
الإ�شكالت،  بع�س  فيها  جراحية  تداخالت 
ما  عامليًا،  باملائة   50 جن��اح  ن�شب  وفيها 
العمليات  اإج���راء  ع��ن  ال��ع��زوف  ي���وؤدي اىل 
امل��ج��ال ب�شبب  امل��ع��ق��دة وال��ت��ط��ور يف ه��ذا 

ال�شغوطات املجتمعية.

دور املرافق
حمد  علوان  فا�شل  اأق��دم  ممر�شني  رئي�س 
يف م�شت�شفى احلروق التخ�ش�شي يف مدينة 
احل��روق   مري�س  ال��ت��زام  اإن  ي��ق��ول:  الطب 
التمري�شي  وامل���الك  الطبيب  بتوجيهات 
ي�شهم بت�شريع العالج، كما اأن التزام املرافق 
باأمور النظافة ي�شهم يف حمايته من التلوث، 

لأن مناعة املري�س �شعيفة 
ال��ت��ه��اب  اأي  واأن  ج�����دًا، 
يق�شي على حياة املري�س، 
ما اأيده املمر�شان الفنيان 
وحممد  �شليم  زكريا  علي 
���ش��ال��ح خ�����ش��ري ال��ل��ذي��ن 
اأ����ش���اف���ا: ع��ل��ى م��ري�����س 
مناعته  يقوي  اأن  احل��روق 
واللتزام بالعالج والوقاية 

بتناول  احلروق  مري�س  ونن�شح  ال�شحية، 
مري�س  تعر�س  وعدم  الربوتينية،  الأغذية 
مدهون  وه��و  ال�شم�س  اأ�شعة  اإىل  احل��روق 
���ش��رورة  اإىل  واأ����ش���ارا  الطبية.  ب��ال��ده��ون 
للممر�شني  املعي�شية  ب��الأم��ور  اله��ت��م��ام 
المتيازات  توفري  طريق  عن  وت�شجيعهم 
لهم يف احلياة، لأنهم يف احلقيقية يقومون 
حياة  لإنقاذ  الطبي  امل��الك  مع  كبري  بعمل 
املر�شى الذين قد يكونون و�شلوا اإىل الرمق 

الأخري من احلياة.

قوانني مهمة
كلية  ج��ب��ار، عميد  ح��امت  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور 
ال��ق��ان��ون- ج��ام��ع��ة ال��ف��راه��ي��دي، اأج���اب 
حتتاجها  التي  اخلطوات  عن  �شوؤالنا  على 
)اإن�شاء  قانون  لإق��رار  ال�شحية  املوؤ�ش�شة 
اإىل  ننظر  عندما  العراق(:  يف  اجللد  بنك 
الت�شريعات القانونية اجلديدة التي تخ�س 
متاأخرة  جندها  العراقية،  ال�شحة  وزارة 
ال��ع��امل،  دول  بقية  يف  عليه  ه��و  عما  ج���دًا 
العراقية  القانونية  الن�شو�س  تواكب  ولكي 
ع  امل�شرِّ يعمل  اأن  يجب  ال��ع��امل،  دول  بقية 
تتعلق  قوانني جديدة  العراقي على �شياغة 
�شرط  على  العراقية  ال�شحية  باملوؤ�ش�شة 
الإ�شالمية  ال�شريعة  م��ع  تعار�شها  ع��دم 
والأعراف الجتماعية الأخرى. ومن الأمور 
الطبية التي مل يتطرق لها القانون العراقي  
ومل ينظمها بعد، نذكر منها قوانني التربع 
بالأجنة  والتربع  واأن�شجة اجل�شم،  باأع�شاء 
وت��ف��رع��ات��ه، وب��ن��ك اجل��ل��د، وغ��ريه��ا من 

والتي  ال�شحة  ب���وزارة  تتعلق  التي  الأم���ور 
اأن  اإذ  احل���ايل،  ع�شرنا  يف  مهمة  تعترب 
ال�شريعة  لها  تطرقت  املوا�شيع  هذه  اأغلب 
الن�شو�س  و�شبقت  بالتف�شيل  الإ�شالمية 
القانوية بذلك، وبالتايل علينا تنظيم هذه 
الأمور بن�شو�س  ت�شريعية من خالل ت�شريع 
الت�شريعية  ال�شلطة  م��ن  مقرتحة  ق��وان��ني 
تقرير  بتقدمي  ال�شحة  وزارة  تقوم  اأن  بعد 
اإىل ال�شلطة الت�شريعية تبني فيه التفا�شيل 
وبعد  ت�شريعها،  امل���راد  ال��ق��وان��ني  واأه��م��ي��ة 
تقدمي  يف  ال�شكلية  الإج���راءات  تاأخذ  ذلك 
دة قانون جديد بح�شب املادة)60( من  م�شوَّ

الد�شتور العراقي النافذ ل�شنة 2005.
ب���ع���د ه������ذه  اجل����ول����ة يف امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 
اأن  اإ�شابات احلروق، نرى  التخ�ش�شية يف 
من املنا�شب درا�شة مقرتح )بنك اجللد(،  
��ه��م يف  واله��ت��م��ام ب��اأط��ب��اء احل����روق وزجِّ
دورات عاملية لزيادة خرباتهم العلمية، اإىل 
وحتقيق  التخدير  باأطباء  الهتمام  جانب 
بطعام  اله��ت��م��ام  ع��ن  ف�شاًل  مطالبهم، 
�شخ�شنا  اأن��ن��ا  كما  واملمر�شني،  الأط��ب��اء 
من  م��الك  اإىل  امل�شت�شفيات  ه��ذه  ح��اج��ة 
اأطباء علم النف�س، ملا لهم من دور مهم يف 
عالج املر�شى، ول نن�شى الدعم املادي عند 
وجدناهم  فهوؤلء  ال��دول��ة،  اأو���ش��اع  حت�شن 
ي��ع��م��ل��ون ب��اأع��ل��ى م���ن ط��اق��ت��ه��م، وغ��ال��ب��ًا 
برجال  نهيب  كما  ب��الإع��ي��اء،  ماي�شابون 
الدين التعاون مع اأ�شحاب القانون لت�شريع 
الآلف من  باإنقاذ  ي�شهم  الذي  بنك اجللد 

امل�شابني باحلروق.

العديد من الدول املتقدمة لديها 
بنوك للجلد ت�ستخدمها يف احلالت 
اخلطرة، ونحن يف العراق نحتاج اإىل 
مثل هذا البنك، لأن بو�ساطته ميكن 
معاجلة احلروق العالية بعد ق�سطها 

جراحيًا
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ت��������ح��������ق��������ي��������ق��������ات

يقال اإّن كل فتاة حتلم بفار�س اأحالمها مثلما 
ويتمّنى  اأح��الم��ه  بفتاة  يحلم  ال���ذي  الفتى 
القرتان بها ليكمل م�شوار حياته ويبني اأ�شرة 
نافعة للمجتمع، �شورة �شديقتي وزميلتي اأيام 
ذهني  يف  عالقة  زالت  ما  والوظيفة  الدرا�شة 
وت�شغل تفكريي، فهي جميلة ور�شيقة وناجحة 
الإ�شرار  هذا  عالية،  اأخالق  وذات  عملها  يف 
مع  الت�شاوؤل  اإىل  ق��ادين  قبلها  من  العناد  اأو 

يف  يرغنب  ل  فتيات  حقا  هناك  ه��ل  نف�شي، 
ما  ؟.  عنه  احل��دي��ث  يف  يرغنب  ول  ال���زواج، 
الأ�شباب وراء هذا العزوف؟ اأهو اخلوف من 

املجهول اأم ماذا؟.
الزواج عائق

اأّن الزواج عائق مل�شروع    ترى بع�س الفتيات 
التقدم يف احلياة، هذا ما تقوله �شمر �شعيد 
معظم  ترغب  وت�شيف:   جامعية(  )طالبة 

يف  التعلم  ف��ر���س  لهن  ت��ت��اح  مم��ن  الفتيات 
ال��درا���ش��ات  يف  اجل��ام��ع��ي  تعليمهن  اإك��م��ال 
ي�شطرهن  ال��ذي  الأم��ر  وهو  والعليا،  الأولية 
متاأخرة،  �شن  اإىل  ال��زواج  م�شاألة  تاأجيل  اإىل 
وظيفة  البحث عن  الدرا�شة مرحلة  تعقب  اإذ 
لتحقيق  واملهني  املادي  و�شعهن  حت�شني  بغية 
ال�شتقالل القت�شادي قبل الإقدام على هذه 
اخلطوة. وتتابع بالقول: يف ال�شنوات الخرية، 

اأ�شبحت الفتاة اأكرث قدرة على العمل يف جميع 
ال��ذي منحها م�شاحة  الأم��ر  وه��و  امل��ج��الت، 
اأو�شع من احلرية واحلركة والإبداع ما يدفعها 
للعزوف عن الزواج بذريعة البحث عن الزوج 
�شار  لذلك  النجاح،  يف  وامل�����ش��ارك  ال��داع��م 
التقّدم  عوائق   اأحد  الفتيات  فكر  يف  ال��زواج 

وممار�شة احلياة بحرية وم�شوؤولية.
لن ي�سمح لها اأن تكون الأف�سل

ت��ق��ول:  اإذ  راأٌي،  )م��وظ��ف��ة(  ه���ادي  جل��ن��ان 
داخل  الأخ��وة  اأو  الأب  من  الق�شوة  ممار�شة 
وما  والأق����ارب،  العائلة  �شعيد  وعلى  البيت 
تكون  قد  الأ�شري  العنف  حكايات  من  ي�شمع 
ل  حتى  ال����زواج،  ع��ن  الفتيات  ع���زوف  وراء 
الزوجية.  العائلية يف حياتهن  تتكّرر ال�شورة 
هناك  قائلة:  حممد  زه��راء  الطالبة  وتعقب 
بالو�شول  ذواتهن  حتقيق  اإىل  ي�شعني  فتيات 
اأعلى املراتب يف العمل، وقد يقف الزوج  اإىل 
لأّن��ه ل يريد  الأم��ر،  اأم��ام حتقيق هذا  عائقا 
تركيبة  لطبيعة  منه،  اأف�شل  امل��راأة  تكون  اأن 

املجتمع الذكورية.
اآراء ذوي الخت�سا�ص 

حملُت اأ�شئلتي وق�شدُت بها ق�شم علم النف�س 
يف كلية الآداب بجامعة بغداد، ملعرفة ال�شباب 
وقفتنا  وكانت  الظاهرة،  هذه  وراء  النف�شية 
)مقّرر  الأ���ش��دي  عبا�س  الدكتور  مع  الأوىل 
الدرا�شات العليا( فقد ا�شتعر�س لنا ال�شباب 
ال�شباب  متاأّزم،  املجتمع  بقوله:  مكّثف  ب�شكل 
من الذكور والإناث ي�شعرون بال�شياع، كما اأّن 
ق�شائه  ج��راء  بالعائلة  ال�شاب  عالقة  �شعف 
الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  الوقت يف  معظم 
عن  كثريين  ع��زوف  يف  اأ�شا�شيًا  عاماًل  �شّكل 
التي  املعلومات  كرثة  اأن  عن  ف�شاًل  ال��زواج، 
ي�شتقبلها ال�شباب من كال اجلن�شني من خارج 
املنزل تعّر�س العالقات العامة اإىل الت�شوي�س 
وكرثة حالت الطالق. وي�شيف اأي�شًا: كما اأّن 
اأو  باحلرية  ال�شعور  بني  يت�شتن  قد  الفتيات 
الدخول يف زواج غري م�شمون، وهناك اأي�شا 
ال�شباب  ب��ني  ال��ع��الق��ات  تكوين  يف  ال�شهولة 
عن  ف�شاًل  لالبناء،  ال�شرة  متابعة  و�شعف 

الزواج قيد  اأن  الفتيات يعتقدن  اأن كثريًا من 
وظلم وم�شيعة للوقت يف حني بع�شهن يف�شلن 
اأن  ويعتقدن  ال��دائ��م،  والظهور  ال�شتعرا�س 

الزواج مينعهن من ذلك.
ويختتم الأ�شدي حديثه بالقول: اإّن �شعف ثقة 
ال�شابة بال�شاب وانت�شار البطالة، تلك العوامل 
ال��زواج  عن  الفتاة  ع��زوف  اإىل  اأدت  جمتمعة 
وذل��ك  املنا�شب،  بال�شريك  التفكري  وع���دم 
ال�شراكة  هذه  ل�شتمرار  �شمانة  وجود  لعدم 

احلياتية.
العزوف يتنافى والفطرة ال�سليمة 
كانت حمطتي الثانية يف ق�شم الجتماع - كلية 
الآداب - جامعة بغداد، اإذ حدثتني الدكتورة 
عن  الفتيات  عزوف  اإّن  بقولها:  كاظم  �شحر 
الزواج م�شاألة غريبة على جمتمعنا العراقي، 
لأّنه يعد اأمرًا يتنافى والفطرة ال�شليمة ل�شيما 
تكوين  يف  تفّكر  ل  التي  هي  الفتاة  كانت  اإذا 
بهذه  يفّكر  فاملجتمع  اجتماعية،  وحياة  اأ�شرة 
بينما  الأ�شمى،  الهدف  ذلك  ويعد  الطريقة 
تفّكر الفتاة باحلياة احلرة الكرمية مع الزوج 
اأو من دونه. واأكدت الدكتورة �شحر اأي�شًا اأن 
العدد املذهل واملخيف حلالت الطالق املبكر 
فكرة  وهيمنة  حت��دي��دًا،  ال�شن  ول�شغريات 
ي�شيفه  اأن  الذي ميكن  "ما اجلديد  مفادها: 
نات  الرجل لهن"، على عقول الفتيات املح�شّ
احلياة  موؤهالت  وميتلكن  وعلميًا  اقت�شاديًا 

الكرمية والثقة بالنف�س.
اأي�����ش��ا اأّن اجل��و اجل��ام��ع��ي اأ���ش��اف  وذك���رت 

خربات للفتيات عن طريق امل�شاهدة وال�شماع 
والقراءة ما يدفعهن اإىل رفع �شقوف ال�شروط 
املعي�شية  الأو���ش��اع  م��ع  تتنا�شب  ل  ق��د  التي 

احلالية ملعظم ال�شبان.
اقرتان احلب بالزواج

ي����رى ال���دك���ت���ور ح�����ش��ن ف��ا���ش��ل )ت��خ�����ش�����س 
ق�شم  يف  م��ن��اه��ج  وت��دري�����ش��ي  ان��رثوب��ول��وج��ي 
اأن جمتمعنا ذكوري واملراأة خا�شعة  الجتماع( 
املعا�شي  للم�شتوى  اأّن  كما  الن��ت��ظ��ار،  مل�شاألة 
الختيار،  حرية  يف  دورًا   - البيئة   – واملكاين 
الفتيات  م��ن   %9٥ ه��ن��اك  ال��ري��ف  يف  ف��م��ث��اًل 
املدينة  ف��ت��اة  بينما  امل��وع��ود  ال����زوج  ينتظرن 
متحررة من قيد النتظار وتختار وفق ما يالئم 
مرجعيتها  ح�شب  وذلك  وم�شاعرها،  تطلعاتها 
العائلية واملادية التي تتيح لها م�شاحة اأكرب من 
القبول اأو الرف�س، فهي دائمًا ما تكون حذرة يف 
الختيار والرتباط. ووا�شل حديثه قائاًل: اأكرث 
الفتيات يفهمن الزواج على اأّنه ياأتي بعد احلب 
اأّن  يدركن  اأو  يعرفن  ول  العاطفي،  والرتباط 
احلب ياأتي بالع�شرة والألفة بعد الزواج، لذلك 
يطرق  اأن  ع�شى  احل��ب  انتظار  حالة  يف  يبقني 

اأبوابهن.
لنا  ج��وه��رة ل ميكن  ال��ف��ت��اة  اإن  اأق���ول  اأخ����ريًا 
اأو  ال��زواج  على  اإرغامها  �شواء يف  بها  التفريط 
يف ت�شجيعها على العزوف عنه، واإمنا ل بّد لنا 
الختيار  يف  وم�شاعدتها  لها  الطريق  اإنارة  من 
ال�شليم يف بناء ال�شرة وبناء جمتمع ر�شني قادر 

على ال�شمود يف وجه التحديات ال�شعبة.

فكرة الطائي

ترف�ص �سديقتي كل �ساب يتقّدم لها، حتى �سار الرف�ص عالمة مميزة لدى معظم 
�سديقاتها وعرفت بني الزمالء باملتكرّبة واملغرورة التي ل تقبل باأي �ساب يفّكر 

بالتقدم خلطبتها، بل ذهبت اإىل اأكرث من ذلك، اإذ ل ت�سمح لأي �سخ�ص من الأهل 
اأو الأقارب مبفاحتتها يف هذا ال�ساأن، ملاذا؟ ل اأحد يعرف الأ�سباب، ول ال�سر يف 
الإ�سرار على الرف�ص، هل هناك جتربة حب؟ هل تنتظر الآخر اأن يتقّدم لها 

وتكمل م�سوار حياتها اأم هناك جتربة حب فا�سلة؟ 

املجتمع الذكوري ل ي�سمح 
للمراأة اأن تكون الأف�سل

عزوف البنات عن الزواج ينايف الفطرة ال�سليمة
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ه يل ال�شديق الرتاثي �شباح ن�شيف  قبل ايام وجَّ
لزيارة  ال�شعدي )تولد عام 1963( دعوة كرمية 
بع�س  من  متخذًا  ب��ه،  اخلا�س  ال��رتاث��ي  املتحف 
غرف بيتهم العامر يف مدينة احلرية مكانًا حلفظ 

وعر�س حتِفِه ومقتنياته الفريدة  والنادرة.
نفائ�ص على الأر�ص

ما اإن ا�شطحبنا ال�شديق �شباح ال�شعدي لزيارة 
متحفه والطالع على حمتوياته وموجوداته حتى 
باأنه  للدار،  الرئي�س  الباب  فوجئنا، ونحن جنتاز 
املنزل  مم��رات  يف  الفراغ  من  م�شاحة  ي��رتك  مل 
بقطع  و�شغلها  اإل  الكبرية  وال�شالة  الداخلية 
كبرية ومتو�شطة الأحجام من هذه املقتنيات التي 
باب  ومنها  عام،  مئة  اأكرث من  بع�شها  يبلغ عمر 
الدجيل  ب�شاتني  اأح��د  يف  عليه  عرث  قدمي  خ�شبي 
كان قد اُتخذ معربًا على اإحدى ال�شواقي هناك، 
وك��ذل��ك ب��ق��اي��ا ع��رب��ة )رب����ل( ق��دمي��ة وغ��ريه��ا. 
والتحف  امل��ق��ت��ن��ي��ات  ه���ذه  ن���رى  ون��ح��ن  ده�شنا 
جميلة  يدوية  وزخ��ارف  بنقو�س  املو�شاة  القدمية 
وهي تفرت�س اأر�شية املكان  يف ال�شالة الرئي�شة، 
الأنتيكات(،  )ق��اع��ة  ال�شعدي  ي�شميها  كما  اأو 
حيث قدم لنا �شرحًا وافيًا عنها، يف حني اكتظت 
جدرانها بكثري من ال�شور الفوتوغرافية القدمية 
فكرية  ل�����ش��خ�����ش��ي��ات 
واجتماعية  و�شيا�شية 
العهدين  يف  معروفة 
امل��ل��ك��ي واجل��م��ه��وري، 
مطبوعات  جانب  اإىل 
وم���ن�������ش���ورات ق��دمي��ة 
لعدد  زيتية  ول��وح��ات 
م�������ن ال����ر�����ش����ام����ني 
ال��ع��راق��ي��ني ال�����رواد، 
ال�شبلي  ع���الء  منهم 
و�شاكر ال�شاوي و�شهام 
ال�����ش��ع��ودي واآخ����رون، 
ول���وح���ات خ��ّط��ي��ة من 
اخلطاطني  اإب��داع��ات 
ال����راح����ل����ني ه��ا���ش��م 
ال����ب����غ����دادي وغ���ال���ب 
اأن  مو�شحًا  ���ش��ربي، 
من  كثريًا  اأي�شًا  لديه 

والربونزية  النحا�شية  املنزلية  والأدوات  الأواين 
وال���زخ���ارف  ال��ي��دوي��ة  ال��ن��ق��و���س  ذات  املختلفة 
ا�شتخدمتها  ط��امل��ا  ي��ذك��ر،  كما  ال��ت��ي،  اجلميلة 
يف  زم��ان  اأي��ام  بيوتاتها  يف  البغدادية  العائالت 
واأ�شاف  املا�شي،  القرن  وخم�شينيات  اأربعينيات 
يخلو  ل  مقتنياته  من  قطعة  اإىل  بيده  ي�شري  وهو 
�شكلها من الغرابة، ومل نعرف فيم ت�شتخدم، قبل 
اأن يخربنا باأنه )برميز( من النحا�س الأ�شفر ذو 
هذا  ب��اأن  اأخ��ربه  من  هناك  واأن  م�شاعل،  ع�شرة 
)الربميز( كان ي�شتخدم يف بيت رئي�س الوزراء يف 
انتباهي  ال�شعيد، لفتًا  البا�شا نوري  امللكي  العهد 
اأع��داد  لأح��د  بعناية  م��وؤط��رة  اأ�شلية  ن�شخة  اإىل 
العهد  يف  ت�شدر  كانت  التي  ال����زوراء  �شحيفة 

العثماين يف زمن الوايل مدحت با�شا.
لكل مهنة اأ�سرارها..

قلت للرتاثي �شباح ال�شعدي: ما عرفته عنك هو 
قد  واجتاهاته  تفا�شيله  بكل  للرتاث  ع�شقك  اأن 
الح��رتاف،  اإىل  والهواية  الهتمام  حدود  جتاوز 
واأعني معرفة تاريخ هذه املقتنيات وبع�س ما خفي 
فقال:  ذل��ك؟  ح�شل  كيف  عنها..  معلومات  من 
والأنتيكات  املقتنيات  وجمع  للرتاث  ع�شقي  اإن 
القدمية يعود اإىل كوين من مدينة ُعرفت بتاريخها 
وعراقتها وهي مدينة الكاظمية، وكذلك من خالل 
اتخاذي حماًل يف �شوق الهرج يف منطقة امليدان 
الذي كان ي�شمى )خردة فرو�س( لبيع و�شراء كل 
ما ت�شتخدمه العائالت البغدادية من لوازم ومواد 
قدمية مت ال�شتغناء عنها. ويف فرتة احل�شار يف 
الت�شعينيات ا�شطر كثري من هذه العائالت جّراء 
احلاجة اإىل بيع اأ�شيائهم النادرة وما توارثوه عن 
اأجدادهم واآبائهم من هذه املقتنيات التي يجهل 
معرفتي  ازدي��اد  وبعد  احلقيقية.  قيمتها  اأغلبهم 
بكل  اأحتفظ  ب��اأن  فّكرت  املجال  هذا  يف  وخربتي 
ما يقع حتت يدي من هذه النوادر وعدم التفريط 
بها وبيعها لتكون �شمن اأولويات اهتمامي ل�شمها 
ت غرُفُه  اإىل متحفي اخلا�س يف البيت، حتى غ�شَّ
نومي  غرفة  حتى  احتلت  اأنها  اأخفيك  ول  بها، 
اأفراد  بقية  ارتياح  عدم  اأمام  اأتراجع  ومل  اأي�شًا! 
العائلة الذين مل يخفوا، فيما بعد، تعاطفهم معي 
واهتمامهم بعد اأن عرفوا اأنني ل اأ�شتطيع العي�س 

بدونها..

حتظى املقتنيات والتحف 
الرتاثية والأنتيكات القدمية 
النادرة باهتمام كثري من 
هواة وحمرتيف جمعها 
واقتنائها لأجل الحتفاظ 
بها واحلفاظ عليها من 
الزوال والندثار، اأو لأجل 
البيع وال�سراء واملتاجرة بها. 
لكن يبقى الهدف الأ�سمى 
يف هذه املعادلة هو اإبقاء 
هذه املقتنيات تتنف�ص �سررَّ 
وجودها وا�ستمرار بقائها 
جزءًا من املوروث الرتاثي 
والثقايف واحل�ساري الذي 
نعتز به، ولعل ذلك خري من 
فقدانها واندثارها يف غياهب 
الن�سيان وال�سياع.

 

الرتاثي �سباح ال�سعدي: الكاظمية 
األهمتني هذا الولع بالرتاث

بيته بات متحفًا للمقتنيات الرتاثية والتاأريخية النادرة   

علي نا�سر الكناين 
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املركز الثقايف البغدادي يحت�سن متحفه
ما  ح�شيلة  ع��ن  يحدثني  اأن  ال�شعدي  ���ش��األ��ت 
املقتنيات  ه��ذه  م��ن  الآن  حتى  جمعه  م��ن  متكن 
فقال:  دائ��م  معر�س  يف  ها  ب�شمِّ مبادرته  وع��ن 
واملهتمون  ال��ن��ا���س  يطلع  اأن  على  حر�شت  لقد 
القدمية وعدم خزنها  النوادر  بالرتاث على هذه 
بجهود  ق��ررت  ل��ذا  اأح���د..  يراها  ل  �شناديق  يف 
�شخ�شية دون معاونة من اأية جهة ر�شمية اأو غري 
البغدادي  الثقايف  املركز  اإىل  الن�شمام  ر�شمية 
لأتخذ من اإحدى قاعاته معر�شًا ومتحفًا واأواظب 
كل  م��ن  اجلمعة  اأي���ام  يف  عليه  الإ����ش���راف  على 
قدمية  مقتنيات  جنباته  بني  ي�شم  وهو  اأ�شبوع، 
ما  منها  ن��ادرة  ووثائق  ومطبوعات  مهمة  و�شورًا 
الدولة  لتاأ�شي�س  الأوىل  البدايات  زمن  اإىل  يعود 
العراقية عام 19٢1. ومن الأ�شياء املهمة والنادرة 
عليه  طبعت  كهربائي  م�شباح  بها  اأحتفظ  التي 
يوجد  كذلك  قا�شم،  الكرمي  عبد  الزعيم  �شورة 
�شعار ثوره متوز من الربونز ويزن بحدود 3٠ اإىل 
4٠ كيلوغرامًا، وقد ح�شلت عليه من اأحد الباعة 
كمادة  �شهره  ينوي  ك��ان  ال��ذي  مريدي  �شوق  يف 
من الربونز وكان قد �شّممه الفنان جواد �شليم، 
ه اخلطاط ها�شم البغدادي، م�شريًا اإىل اأن  وخطَّ

ح�شيلة ما جمعه من هذه املقتنيات هي كما يقول 
بحدود ٥٠٠٠ قطعة وهي قابلة لالزدياد يومًا بعد 

اآخر.
م�سحف نادر ولوحة زيارة

يحدثنا ال�شعدي يف حديثه املمتع هذا عن مبادرته 
تقدران  ل  ثمينتني  هديتني  بتقدمي  �شنوات  قبل 
بثمن اإىل الأمانة العامة للعتبة الكاظمية املقد�شة 

بقوله:
العتبة  اإىل  املباركتني  الهديتني  هاتني  ق��دم��ُت   
الباعة،  اأحد  من  عليهما  ح�شويل  بعد  املقد�شة، 
عامًا،  وخم�شني  مئة  من  اأكرث  اإىل  زمنهما  ويعود 
بالعتبة،  اخل��ا���س  املتحف  اإىل  ل�شمها  ه��دي��ة  
اأمينها  و�شكر  بتقدير  املبادرة  هذه  حظيت  وقد 
يف  املعنية  اجل��ه��ات  منا�شدًا  فيها،  وامل�شوؤولني 
املقد�شة  للعتبة  العامة  والأمانة  الكاظمية  مدينة 
ب�����ش��رورة الإ����ش���راع ب���اإجن���از امل��ت��ح��ف ال��رتاث��ي 
مبديًا  الكاظمية،  مبدينة  اخل��ا���س  وال��وث��ائ��ق��ي 
ا���ش��ت��ع��داده ال��ك��ام��ل ل��ل��ت��ع��اون م��ع ه���ذه اجل��ه��ات 
لإجنازه مبا يليق مبكانة هذه املدينة التي متيزت 

بجذورها التاريخية واحل�شارية الأ�شيلة.
�سيارة قدمية ل ُتقدر بثمن

  ا�شطحبني ال�شعدي مع جنله ال�شاب م�شطفى 

اإىل الباحة الداخلية للمنزل حيث تقف يف اأحد 
يعود  فورد  نوع  قدمية  اأمريكية  �شيارة  اأركانها 
اأخ��ربين،  اإىل عام 19٢٨،  طلبت  زمنها، كما 
منه اأن يحدثني عن املزيد من التفا�شيل عنها 
اإىل  �شابقًا  ملكيتها  تعود  ال�شيارة  هذه  فقال: 
املرحوم  وهو  بغداد  يف  املعروفني  التجار  اأح��د 
ا�شرتاها  الذي  الدّبا�س  ا�شمري  حمادي  بدري 
مببلغ 3٠٠ دينار من ال�شفارة الأمريكية ببغداد 
كونه  وبحكم  املا�شي،  القرن  خم�شينيات  يف 
من  متكنت  به  ومعرفتي  الدّبا�س  منطقة  من 
لكنه  وفاته،  قبيل   ٢٠٠3 عام  يف  منه  �شرائها 
واحلفاظ  وبيعها  بها  التفريط  ع��دم  ا�شرتط 
عليها، فوافقت على ذلك، وهي الآن كما راأيتها 
بها كثريًا،  اأعتز  التي  موجودة �شمن مقتنياتي 
وهي ما تزال تعمل ب�شكل جيد، وقد �شاركت بها 
اأقيمت يف ال�شنوات  يف بع�س الحتفاليات التي 

املا�شية، ومن بينها يوم بغداد.
موقف يثري الده�سة وال�ستغراب

الالفتة  املواقف  اأحد  بذكر  ال�شعدي  ي�شتطرد 
لالنتباه من التي مرت به قائاًل: هناك مواقف 
ومنها  عملي،  اأث��ن��اء  بي  م��ّرت  تن�شى  ل  كثرية 
اأحد الأيام ُعر�شت علّي ثالث لوحات  اأنني يف 
اأن  بعد  البيوت،  اأحد  من  لآخذها جمانًا  زيتية 
ا�شرتيت قطع اأثاث وثريات  وحتفّيات من ذلك 
اللوحات  هذه  �شاأبيع  اأنني  فاأخربتهم  البيت، 
و�شيكون جزء كبري من املبلغ من حقهم فقالوا 
وبعد  ت�شاء،  ما  بها  فافعل  لك  اأهديناها  اإننا 
الطالع عليها وجدت اأنها لثالثة ر�شامني رواد 
من بينهم جواد �شليم وفائق ح�شن فبعتها مببلغ 
٢٥ األف دولر اأمريكي واأعطيتهم منها 1٠٠٠٠ 
دولر ففرحوا كثريًا وقالوا لقد قدمنا لك هدية 

فكنت اأكرث منا �شخاًء ف�شكرًا لك..
 واأنا اأملِلم اأوراقي مودعًا الرتاثي �شباح ال�شعدي 
اإليه  �شتوؤول  من  اإىل  �شاألته  اجلميل  ومتحفه 
فاأجابني  طويل  عمر  بعد  الفريدة  التحف  هذه 
اجلهات  بعهدة  �شتكون  اأن��ه��ا  ت���ردد  دون  م��ن 
الرتاثي  املتحف  اإق��ام��ة  �شتتوىل  التي  املعنية 
ومن  مني  متوا�شعة  هدية  الكاظمية  ملدينتي 
عائلتي لأنني اأحبها واأف�شلها على اأية مدينة يف 

العامل...
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�شور امل�شل�شالت او الفالم وكوالي�شهما وال�شحف واملجالت العراقية القدمية لعر�شها 

داخل املتحف مع تثبيت ا�شم جهة الهداء يف لوحة خا�شة بها.
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الهواء  التقاء  حمط  هو  �شفالبارد  اأرخبيل 
وهواء  ال�شمال  من  القادم  البارد  القطبي 
البحر الرطب املعتدل القادم من اجلنوب. 
ومع بلوغ درجات احلرارة فيه الذروة، �شهد 
منذ  �شخونة  اأي��ام��ه  اأك���رث  ث��اين  الأرخ��ب��ي��ل 
العام  ه��ذا  ففي  الطق�س،  ت�شجيالت  ب��دء 
باإرجائه  احل���رارة  درج��ة  ارتفعت  حت��دي��دًا 
مل�شتويات اأعلى مما كانت عليه يف العا�شمة 

الرنويجية اأو�شلو.
لهذا  العتيادي  ارتفاع درجة احلرارة غري 
الرقم  حّطم  �شفالبارد  اأرخبيل  يف  العام 
ال��ق��ي��ا���ش��ي ال�����ش��اب��ق ح��ي��ث ارت��ف��ع��ت درج��ة 

احلرارة ل���٢1 و7 درجات مئوية. 
�سيف غري عادي يف قمة العامل

بالن�شبة لكثري من القراء، قد ل تبدو درجة 
مرتفعة  مئوية  درج���ات  و7   ٢1 احل���رارة 
توحي  اإذ  للنظر،  لف��ت  ب�شكل 
ه������ذه ال�����درج�����ة ل���دى 
بلدان  من  العديد 

الأم��ر  لكن  عليلة،  رب��ي��ع  بن�شمات  ال��ع��امل 
لي�س كذلك يف ارخبيل �شفالبارد، فهو لي�س 

باملوقع العادي.
لونغيريبني.. مدينة ال�سَنة 

الطويلة
ال��ق�����ش��وى مبدينة  مت��ي��ل درج���ة احل�����رارة 
ال�شَنة  ب��"مدينة  تعرف  كما  اأو  لونغيريبني 
الطويلة" اإىل النخفا�س بني 13 -17 درجة 
�شمال  اأق�شى  يف  املدينة  هذه  وتقع  مئوية، 
من  الغربي  ال�شاحل  على  الأر�شية،  الكرة 
�شبيت�شبريغن، وهي اأكرب جزيرة يف اأرخبيل 
�شفالبارد، على اجلانب اجلنوبي من خليج 
اأدفنت. يذكر اأّن درجة احلرارة  و�شلت اإىل 
٢٠ درجة مئوية مرة واحدة فقط، كان ذلك 

يف 16 متوز 1979.
 7٨.13 درج��ة  على  لونغيريبني  مدينة  تقع 
�شمال، فهي من املدن الواقعة اأق�شى �شمال 
العامل املاأهولة بال�شكان ب�شكل دائم. �شحيح 

ث�������م�������ة 

اأق�شى  يف  كذلك  تقع  اأخ���رى  م�شتوطنات 
ال�شمال، لكن ل ميكن عّدها مدنًا نظامية، 
مب��ط��ارات  بالتاأكيد  تتمتع  ل  امل���دن  فتلك 

ورحالت طريان جمدولة ب�شكل منتظم.
م��دي��ن��ة ل��ون��غ��ي��ريب��ني، ال��ت��ي ه��ي ج���زء من 
اأرخبيل �شفالبارد الرنويجي، يقطنها ب�شعة 
اآلف من النا�س، وكانت يف الأ�شل من املدن 
فهي  اليوم  اأّما  املعادن،  با�شتخراج  املهتمة 
تعتمد بالدرجة الأ�شا�س على قطاع ال�شياحة 

والبحوث لإنعا�س اقت�شادها.
املحلية  بو�شن  �شفالبارد  �شحيفة  واأج��رت 
م��ق��اب��الت م���ع ال�����ش��ي��اح ال���ذي���ن ك���ان���وا يف 
مالب�س  ب��اأي��دي��ه��م  يحملون  ال���ذي  ال��وق��ت 
الطق�س،  ب���رودة  خ�شية  و�شميكة،  داف��ئ��ة 
اأكمام  ذات  خفيفة  تي�شرتات  يرتدون  كانوا 
ق�شرية وي�شتمتعون بتناول اجلعة يف الهواء 
�شفالبارد  مقاهي  اأر�شفة  على  من  الطلق، 

امل�شم�شة.
تغيري املناخ يف اأرخبيل 

�سفالبارد
القطب  اإنَّ  ال��ع��ل��م��اء  ي��ق��ول 
اأ�شرع  ي�شخن  ال�شمايل 
مب����ع����دل م����رت����ني م��ن 

ديفيد نيكيل
ترجمة: اآلء فائق

يف الوقت الذي ترتفع فيه درجات احلرارة مبختلف اأرجاء 
العامل، �سّجل اأرخبيل �سفالبارد الرنويجي يف القطب ال�سمايل، 

درجات حرارة جتاوزت الـ20 مئوية، هي الأكرث �سخونة على 
الإطالق منذ اأكرث من 40 عامًا، وتعد مبثابة رقم قيا�سي مطلق 

يف املنطقة، وفقًا للمعهد الرنويجي لالأر�ساد اجلوية.

ارتفاع حرارة اأرخبيل �سفالبارد 
الرنويجي ينذر باأحوال جوية �سيئة 
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�شفالبارد  ارخبيل  وي�شهد  باأكمله.  الكوكب 
ال�شمال  يف  ال��واق��ع  ب��ارن��ت�����س،  بحر  ومثله 
الأوروب����ي  واجل���زء  ال��رنوي��ج  م��ن  ال�شرقي 
بدرجات  ارتفاع  وت��رية  اأ�شرع  رو�شيا،  من 
احلرارة داخل القطب ال�شمايل، اإىل جانب 

اأعلى معدل لفقدان اجلليد البحري.
مبوجات  املنطقة  يف   ٢٠٢٠ �شيف  ويتميز 
ال��رو���ش��ي من  اجل���زء  ح����اّدة يف  �شبه  ح���ّر 
اأعلى  ح��رارة  درج��ات  مع  ال�شمايل  القطب 
ب� ٥ درجات مئوية فوق املعدل الطبيعي منذ 
يناير املا�شي يف �شيبرييا وبلوغ ذروة من 3٨ 
الدائرة  خارج  يوليو  اأوائ��ل  يف  مئوية  درجة 

القطبية ال�شمالية.
ونتيجة لرتفاع درجات احلرارة ب�شكل غري 
معتاد يف يوليو املا�شي، ذابت كميات كبرية 
عادي  غري  لرت��ف��اع  اأّدى  مما  اجلليد،  من 
مبن�شوب مياه النهر الذي يتدفق عرب مدينة 

لونغريبني.
يقول عامل الأحياء وامل�شور امليداين اإيريك 
النهر  يف  املياه  م�شتوى  اإّن  غرونينج�شوتر 
لي�س مرتفعًا ب�شكل حرج، ولكّنه اأعلى بكثري 
من املعتاد يف هذا الوقت من العام، م�شيفا 
لوجنيري  بنهر  الذوبان  من  الكثري  "هناك 
ب��دوره  ال��وق��ت احل���ايل، وه��ذا  اجلليدي يف 
ج��دول  يف  الذائبة  امل��ي��اه  م��ن  للكثري  ي���وؤدي 

النهر."
اأرخبيل �سفالبارد يتغري

�شفالبارد  يف  ال�شريع   املناخ  تغرّي  ت�شّبب 
املحليني  لل�شكان  امل�شاكل  العديد من  بوقوع 
ارتفاع  ت�شّبب  كما  الأخ���رية،  ال�شنوات  يف 
درج���ات احل���رارة وزي���ادة هطول الأم��ط��ار 
اجلليدية،  النهيارات  من  املزيد  بحدوث 

التي اأثر بع�شها على مدينة لونغيريبني.
املناخ  تغرّي  ت��اأث��ري  على  اأدل���ة  اأي�شًا  هناك 
الأرخبيل.  يف  والبحرية  الربية  احلياة  على 
م��ن ب��ني احل��ي��وان��ات ال��ربي��ة امل��ه��ددة بتغري 
القطبية،  والدببة  الربية  الرنة  هي  املناخ 
ُن�شرت  ج��دي��دة  ل��درا���ش��ة  ذل���ك  اأّدى  وق���د 
موعد  لتحديد  املرموقة   Nature مبجلة 
النقرا�س املتوقع للدب القطبي لأول مرة يف 
التاريخ. ذلك التاريخ، الذي �شياأتي بعد اأقل 

من 1٠٠ عام من الآن - وهو مبثابة حتذير 
العلماء  من  الكثري  ويتوّقع  للب�شرية.  �شارخ 
ت�شّكل منطقة القطب ال�شمايل اخلالية من 

اجلليد املو�شمي قبل نهاية هذا القرن. 
�سيف بارد يف معظم اأنحاء 

الرنويج
درجات احلرارة  ارتفاع  النقي�س من  وعلى 
من  كبري  جزء  �شهد  �شفالبارد،  ارخبيل  يف 
الرب الرئي�س للرنويج هذا العام �شيفًا باردًا 
ورطبًا. ففي الوقت الذي ارتفعت فيه درجات 
احلرارة بهذا الأرخبيل ب�شكل جنوين، كانت 
ب���رودة، حيث  اأك��رث  ال��رنوي��ج الكبرية  م��دن 
الر�شمية  العا�شمة  وه��ي  اأو���ش��ل��و،  �شّجلت 
موانئها  واأه��ّم  مدنها  واأكرب  الرنويج  ململكة 
بلغت  بينما  مئوية(،  درج��ة   1٨( البحرّية 
درجة احلرارة مبدينة وميناء بريغن الواقع 
مئوية(،  درج��ة   17( الرنويج  غرب  جنوب 
تروندهامي  مبدينة  احل��رارة  درج��ة  وبلغت 
�شتافنجر،  مدينة  اأما  مئوية(،  درجة   14(
رابع اأكرب مدينة بالرنويج وعا�شمة البرتول 
درجة  احل��رارة )1٥  بلغت درجة  فقد  فيها 

مئوية(.
درجة  حطمت  العام  هذا  من  �شابق  بوقت 
القيا�شي  الرقم  ال�شتاء  ف�شل  يف  احل��رارة 
بجميع اأنحاء الرنويج، وكما هو متوقع كانت 
ال�شتاء  و�شهور  برودة  الأكرث  ال�شيف  �شهور 
اإ���ش��ارة لأح���وال جوية  الأك��رث دفئًا ورط��وب��ة 

مقبلة غري طبيعية.
وم��ع ذل��ك، ف��اإّن درج��ات احل���رارة الباردة 
للبع�س،  ���ش��ارة  باأخبار  تبعث  ال�شيف  يف 
ف��امل��زارع��ون ال��رنوي��ج��ي��ون ���ش��ع��داء، فبعد 
�شنوات متناوبة من الفي�شانات/ واجلفاف، 
باأحوال  العام  ه��ذا  ال��رنوي��ج  م��زارع  تتمّتع 
املزراعني  اأح��د  اأخ��رب  مثالية.  �شبه  زراعية 
حرارة  من  كثريًا  اأف��اد  باأّنه  اإع��الم  و�شائل 
املا�شي،  ني�شان  يف  العادية  غ��ري  الطق�س 
والطق�س الأكرث برودة يف اأيار، وما تاله من 

دفء يف حزيران.

عن موقع/ليف ان نوروي
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د. ح�سن عبد را�سي

رازونة

بريوت.. بريوت

وزارة  تقيمها  كانت  التي  الدولية  الكتاب  معار�س  اأحد  يف 
اأ�شدقائنا فقراأها،  اأحد  اإعالم النظام ال�شابق، عرث عليها 
ثم تالقفناها من يده تالقف الكرة، وت�شربت ن�شخ منها هنا 
وهناك، ثم تنّبهت اأجهزة الأمن - ل ندري كيف - خلطورة 
ل  معلومات،  من  عليه  ت�شتمل  وما  الوثيقة  ال��رواي��ة/  هذه 
ولكن  ح�شب،  اللبنانية  الأهلية  احل��رب  اإب��ان  ب��ريوت  عن 
هناك،  تت�شارع  كانت  التي  اللبنانية  غري  الأط���راف  عن 
ما  وك��ل  وامل�شاومة،  والخ��ت��ط��اف  الغتيال  عمليات  وع��ن 
اآبهة  الكوالي�س املظلمة، غري  ال�شيا�شة وامل�شالح يف  حتوكه 
باللبنانيني وبحيواتهم وم�شاحلهم ودمائهم، ف�شحبت - اأي 
الن�شخ  تتبع  املعرو�شة وحاولت  الن�شخ  كل   - الأمنية  اجلهة 

املبيعة.
تلك  ..بريوت"  "بريوت  رواي���ة  اب��راه��ي��م  اهلل  �شنع  كتب 
ت�شجياًل لرحلة حقيقية �شافر فيها اإىل بريوت اإبان احلرب 
ا�شطرته  ثم  هناك،  له  كتاب  ن�شر  على  ع��ازم��ًا  الأهلية، 
اأن  اإىل  نف�شها  الأهلية  احلرب  وظروف  الن�شر  دار  ظروف 
�شاأنها  وا�شتبكت،  عالقاته  وتعّقدت  هناك،  املكوث  يطيل 

�شاأن احلياة يف بلد تاأكله ال�شراعات.
الإ���ش��ارة  اأود  لكن  ال��رواي��ة،  م�شمون  عر�س  ب�شدد  ل�شت 
عن  نتعامى  ك��ّن��ا  ج��رح��ًا  ن��ك��اأ  اب��راه��ي��م  اهلل  �شنع  اأن  اإىل 
للك�شر  قابلون  باأننا  اأحد  يذكرنا  اأن  نريد  ل  كاأّننا  وج��وده، 
ه�شا�شة  ع��ن  رواي��ت��ه  ك�شفت  فقد  ح��ت��ى،  وامل��ح��و  واجل���رح 
املبالغ  بليرباليته  امل�شهور  العربي  للبلد  الجتماعية  البنية 
فيها، وكيف اأن م�شالح الدول الكربى، ويف ركابها م�شالح 
يف  �شريًا  جتد  مل  ذاك،  يتبع  ومع�شكٍر  ه��ذا،  يتبع  مع�شكٍر 
متزيق بلد اآمن م�شتقر وحليف ممتاز من اأجل بلوغ غاياتها 

مهما كانت �شريرة.
يف  هناك،  ول��دت  بنف�شه  نف�شه  ع��دوك  يقتل  اأن  فكرة  اإّن 

لبنان ذاك البلد اجلميل امل�شامل، لي�س عليك اأن تفعل اأكرث 
كل  وا�شتح�شار  املجتمع،  فئات  بني  ال�شراعات  تاأريث  من 
اخلالفات التاريخية وعر�شها على �شا�شة الواقع، مع كثري 
م�شاألة  اأي  حقيقة  بلوغ  يجعل  ال��ذي  الغام�س  الو�شوح  من 

خالفية اأو حلها اأمرًا م�شتحياًل.
فل�شفة العدوان وا�شحة، اقتل اأحدًا واّتهم �شقيقه اأو ابن عمه 
واأنك  اأكذوبة  دينك  اأن  يزعم  فالنًا  اأن  لأحدهم  قل  بدمه، 
كافر، ثم عد اإىل الأول وقل له الكالم نف�شه لكن معكو�شًا..

مل يختلف الُطعم اأبدًا، لقد جرب كل الطامعني بهذه البقعة 
املباركة امللعونة اأن يدّلوا �شنارات �شيدهم بالطريقة ذاتها، 
كما فعلوا قبل 40 �شنة، وما لبثوا اأن وجدوا ال�شمك العربي 
�شيناريو  نعيد  نحن  ال�شنارات..  تلك  ليبتلع  يت�شارع  كله 

در�س. اأي  نتعلم  ول  نتعظ  ول  مرة  "الن�شياد" كل 
اليمن ويف  �شوريا ويف م�شر ويف  العراق ويف  كل تفجري يف 
الع�شرين  قتل  ل  به  يراد  اإمنا  عربية  اأر���س  كل  ويف  لبنان، 
�شخ�شًا اأو املائتني اأو الألفني، بل هدفه قتل روح الوطن يف 
يائ�شًا  وجعله  باأنه يف اجلحيم،  اإ�شعاره  مواطن،  اأي  جوانح 
ت�شتوي لديه احلياة واملوت، وتقطيع اأو�شال املجتمع، وحتويله 

اإىل كانتونات مغلقة وطوائف م�شتنفرة �شد بع�شها.
تفجري بريوت الأخري حتى اإن كان ناجمًا عن حادث تقني، 
ق�شري  �شمكًا  �شالله  مي��الأ  لكي  فيه  تاجر  من  هناك  ف��اإن 

النظر �شعيف الذاكرة.

�سنع اهلل ابراهيم نكاأ جرحًا كّنا نتعامى عن 
وجوده، كاأّننا ل نريد اأن يذكرنا اأحد باأننا 

قابلون للك�سر واجلرح واملحو حتى، فقد ك�سفت 
روايته عن ه�سا�سة البنية الجتماعية للبلد 

العربي امل�سهور بليرباليته املبالغ فيها.

م�������ق�������االت

بوقت �سابق من هذا العام حطمت 
درجة احلرارة يف ف�سل ال�ستاء الرقم 
القيا�سي بجميع اأنحاء الرنويج، وكما 
هو متوقع كانت �سهور ال�سيف الأكرث 

برودة و�سهور ال�ستاء الأكرث دفئًا 
ورطوبة اإ�سارة لأحوال جوية مقبلة 

غري طبيعية.



اأول رجل جتتمع فيه الِع�سمتان 
احل�سنية واحل�سينية

يقع مزار اإبراهيم املح�ص يف ناحية �سدة الهندية بق�ساء امل�سيب، 
يف حمافظة بابل، يبعد عن الناحية بنحو اأربعة كيلومرتات وعن 

ق�ساء امل�سيب بحدود �سبعة كيلو مرتات، وهو يف منطقة زراعية 
ت�سمى اأرا�سي النا�سرية، وعلى ا�سمه �ُسميت القرية التي حتت�سن 

هذا املزار ال�سريف.

ال�سيد اإبراهيم بن عبد اهلل اأبو احل�سن املح�س )ع(..

قرية )باخمرى(
ال�شيد  ق���ال  )ب���اخ���م���رى(  ت�شمية  وع���ن 
اأ�شل ت�شمية )باخمرى( تعود  الن�شراوي: 
اإىل �شناعة الفخار الذي ا�شتهرت �شناعته 
القرية  ه��ذه  بنيت  وق��د  ال��ق��ري��ة،  ه��ذه  يف 
اإل  ال��ف��رات،  لنهر  املنحرفة  احلافة  على 
اأن الفرات انحرف اإىل الغرب مل�شافة اأكرث 
من ٥ كم عن القرية، التي كان اإنتاجها من 
ر اإىل الكوفة وبغداد والب�شرة  الفخار ي�شدَّ
القرية  م�شاحة  وتبلغ  ال�شفن.  طريق  عن 
الآث��ار  وهي من �شمن  دومن  مئة  اأك��رث من 

التي ما زالت اآثارها مطمورة.
ولدته ووفاته

عن ولدته يحدثنا الأمني اخلا�س: اأن ولدة 
كانت  املح�س  عبداهلل  بن  اإبراهيم  ال�شيد 

9٥ه�،  �شنة  �شعبان  من  ع�شر  اخلام�س  يف 
والع�شرين  اخلام�س  يف  فكانت  وفاته  اأم��ا 
من ذي القعدة �شنة 14٥ه� ، حني ا�شت�شهد 

وكان له من العمر خم�شون عامًا.
م�ساحة امل�سجد وعمارته

املرقد  م�شاحة  ع��ن  الن�شراوي  يحدثنا 
امل�شجلة  ال��ك��ل��ي��ة  امل�����ش��اح��ة  ت��ب��ل��غ  ق���ائ���اًل: 
ُق�شم  دومن���ات،   4 نحو  ال�شريف  للمزار 
متماثلني  ق�شمني  اإىل  ال��ط��اه��ر  احل���رم 
والآخر  للرجال  اأحدهما  م�شلَّيني،  ليكونا 
مرتًا   ٢1 م�شاحته  م�شتطيل  على  للن�شاء،  
املزار  ويوجد يف  اأمتار عر�شًا،   1٠ و  طوًل 
ُينزل  ال�شريف،  القرب  يحت�شن  ���ش��رداب 
اإليه ب�شّلم طوله يقارب الأربعة اأمتار حتت 
التي  ال�شريف  القرب  غرفة  وبعده  الأر���س، 
تبلغ م�شاحتها 36 مرتًا مربعًا والقرب داخل 
الغرفة بقيا�س ٢×3م،  ويف ال�شرداب بئر 
ماء للتربك وهي قدمية جدًا ل يعرف لها 

تاريخ حمدد.
م���ر امل���رق���د مب���راح���ل ب��ن��اء ع���دي���دة منذ 
اأ�شبح  حتى  ال�شنني  مئات  قبل  اكت�شافه 
املراحل  هذه  اأوىل  الآن،  عليه  هو  ما  على 
القرن  �شتينيات  يف  وكانت  ن�شبيًا،  حديثة 
املا�شي، بعدها مت هدم البناء واأن�شئ حمله 
واملرحلة   ،19٨٢ عام  يف  واأو�شع  اأكرب  بناء 
يف  وانتهت   ٢٠٠4 ع��ام  يف  كانت  الأخ���رية 
العام ٢٠٠٨ لي�شبح على ما هو عليه الآن.

مرتًا  وع�شرين  خم�شة  بارتفاع  قّبة  للمزار 
بابان؛  ول��ه  الكربالئي،  بالكا�شي  مغلفة 
الرئي�شي هو باب القبلة، وله حديقة كبرية 
متنف�شًا  يعّد  قد�شيته،  عن  ف�شاًل  فاملزار، 
لعائالت هذه القرية واملناطق القريبة منه.
مقبلون  نحن  الن�شراوي:  ال�شيد  ي�شيف 
على بناء منارتني ارتفاع كل منهما خم�شة 
الرتبة  فح�س  جرى  وقد  م��رتًا،  وع�شرون 
متوقفون  لكننا  كافة،  املوافقات  وح�شلت 

ب�شبب الوباء وغلق املزارات.
ل��ل��م��زار  ج���دي���دة  اأر������س  اأ���ش��ي��ف��ت  والآن 
امل�شتقبلية  للم�شاريع  دومن��ًا   16 م�شاحتها 
باعتباره  اإقامتها  املزار  اإدارة  تعتزم  التي 
مزارًا دينيًا وَمعلمًا �شياحيًا وبالتن�شيق مع 

دائرة الآثار.
مت ت�شجيل املزار يف الوقف ال�شيعي الأمانة 
القانون  ح�شب  ال�شيعية  للمزارات  العامة 
رقم 19 الذي �شّرعه جمل�س النواب، وُيعد 

الآن من املزارات ال�شياحية الدينية.
الإ�شالمية  ال��دول  من  زوار  املرقد  يق�شد 
مثل اإيران والبحرين ودول اأخرى، ول�شيما 
يف الزيارة الأربعينية ب�شهر حمرم احلرام.  

الن�ساطات
اإن  ب��ال��ق��ول:  ح��دي��ث��ه  ال��ن�����ش��راوي  يختم 
على  وق��راآن��ي��ة  ثقافية  ن�شاطات  ل��ل��م��زار 
املنا�شبات  اإحياء  عن  ف�شاًل  ال�شنة،  مدار 
الأئمة  ووفيات  ل��ولدات  بالن�شبة  الدينية 
الأط���ه���ار وذراري���ه���م، ك��ذل��ك ي��ع��ّد امل���زار 
على  يقع  كونه  للزائرين  ا�شرتاحة  حمطة 
اأي�شًا  ب��اب��ل ك��رب��الء، وه��و  ب��غ��داد  ط��ري��ق 
الإمام  اأربعينية  لزائري  ا�شرتاحة  حمطة 

احل�شني)ع(.

بزيارة  العراقية" ت�شرفت  ال�شبكة  "جملة 
ال�شوء  لت�شليط  ال�شريف  وامل���زار  املرقد 
�شل�شلة  �شمن  الطاهرة  البقعة  هذه  على 
ال�شيد  والتقت  العراق"،  يف  "ال�شياحة 
الأمني  الن�شراوي،  اإبراهيم  عزيز  ح�شن 

اخلا�س للمزار.
ن�سُبه ال�سريف

هو  الن�شراوي:  يقول  ال�شريف  ن�شِبِه  عن 
بن  املح�س  اهلل  عبد  بن  اإبراهيم  ال�شيد 
احل�شن املثنى بن الإمام علي بن اأبي طالب 
ويكّنى  باخمرى(،  )قتيل  ب�  ويعرف  )ع(، 
املح�س  اهلل  عبد  هو  اأب��وه  احل�شن(،  )اأب��ا 

بن احل�شن املثنى بن احل�شن بن اأبي طالب 
فاطمة  واأم����ه  )ع(، 

احل�شني  بنت 
ال�����ش��ب��ط 

)ع(، 

فيه  جتتمع  رجل  اأول  لأنه  باملح�س  و�شمي 
وكان  واحل�شينية،  احل�شنية  الِع�شمتان: 
العلم  اأه���ل  م��ن  ال�����ش��الم(  )عليه 
والورع وال�شالح، وقد تعارف 
ت�شميته  على  التاريخ  اأهل 

ب�) قتيل باخمرى(.

ح�شن عزيز
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 )19 )كوفيد  مر�س  تف�شي  اأن  العاملية  ال�شحة 
ال��ن��اجت ع��ن ف��اي��رو���س ك��ورون��ا ق��د ب��ل��غ م�شتوى 
اتخاذ خطوات  اإىل  داعية احلكومات  اجلائحة، 
اإىل  م�شرية  ال��ف��ريو���س  انت�شار  ل��وق��ف  �شارمة 
لالنت�شار  املقلقة  امل�شتويات  ب�شاأن  خماوفها 

و�شدته.
مبجنزرات  اللعني  املحتل  اأن  الكربى  ال�شدمة 
يتقا�شمون  عماًل  امل�شت�شعفني،  ي�شتهدف  املوت 
يحيونها،  حياة  يومي،  باأجر  وال��ق��وت  القناعة 

�شارت ماآ�شي اإن�شانية ل حت�شى.
ث��م��ة ����ش���وؤال م�����ربر: ه���ل ا���ش��ت��ج��اب��ت م��ع��اي��ري 
كورونا  جائحة  وظ��روف  الدولية  العمل  منظمة 
لحتياجات طبقة العمال وذوي الدخل املحدود؟ 
الأمر ي�شتدعي اأن نعر�س لبع�س الأطر القانونية 

العمل  الدول  حكومات  على  توجب  التي  الدولية 
�شمنها لحتواء الأزمة، اإذ توفر ن�شو�س اتفاقية 
رقم  البطالة  من  واحلماية  بالعمالة  النهو�س 
لطبقة  فعالة  قانونية  1988 حماية  ل�شنة   168
اأو  وظائفهم  تعليق  احتمالية  كانت  وملا  العمال. 
اأمرًا واردًا لأ�شباب متعلقة  اأو تخفي�شها  اإنهائها 
بال�شحة وال�شالمة تارة وبالنكما�س القت�شادي 
ال��ت��ي تقدمها هذه  امل��ع��اي��ري  ف���اإن  اأخ����رى،  ت���ارة 
التفاقية من �شاأنها تاأمني ا�شتفادة هذه الطبقة 
للتعوي�س  امل�شاعدات  اأو  البطالة  اإع��ان��ات  من 
املادة  من  الثانية  الفقرة  وت�شري  اخل�شارة.  عن 
الواجبة  الحتمالت  اىل  التفاقية  هذه  من   10
التغطية لت�شمل حالتني وهما: فقد الك�شب ب�شبب 
يف  امل��وؤق��ت  التخفي�س  اأي  اجل��زئ��ي��ة،  البطالة 
ب�شبب  نق�شه  اأو  الك�شب  وتوقف  العمل،  �شاعات 

العمل،  عالقة  اإنهاء  دون  للوظيفة  موؤقت  فقد 
وتقّر  اقت�شادية وغريها،  لأ�شباب  وبوجه خا�س 
التي  احلماية  نطاق  بتو�شيع  حكمًا  التفاقية 
ظروف  ولعل  اأع���اله.  احلالتني  لت�شمل  توفرها 
الو�شع  اإزاء  لنكون  بظاللها  األقت  قد  اجلائحة 

القانوين املذكور. 
ال�شتخدام  اإنهاء  اتفاقية  ف��اإن  اآخ��ر  جانب  من 
اإىل  ت�شري   1982 ل�شنة   158 رق���م  ال��ف��ردي 
اأو  مر�س  ب�شبب  العمل  عن  امل��وؤق��ت  التغيب  اأن 
م�شوؤوليات عائلية ل ي�شكل �شببًا م�شروعًا لإنهاء 
ال�شتخدام، وبالتايل فاإن الو�شع ال�شحي للعامل 
الذي قد يتغيب عن عمله ب�شبب ظروف مر�شه 
العمل  ل��رب  غ  ي�شوِّ ل  ك��ورون��ا  بفريو�س  لإ�شابته 

اإنهاء ا�شتخدامه. 
اتفاقية  فاإن  الأج��ور،  بحماية  الأمر  تعلق  وبقدر 
 11 املادة  ت�شري يف   1949 ل�شنة  الأج��ور  حماية 
ممتازين  كدائنني  العمال  يعامل  اأن  اإىل  منها 
اأجور غري مدفوعة وحممّية  بالن�شبة ملا لهم من 

من القوانني الوطنية املطبقة.
اأع��اله  احل��ال��ة  تتحقق  اأن  املت�شور  م��ن  وي��ب��دو 
جّراء  ق�شائيًا  ت�شفيتها  او  من�شاأة  اإفال�س  عند 
وال�شحة  ال�شالمة  اتفاقية  وتوجب  اجلائحة. 
اأ�شحاب  على   1981 ل�شنة   155 رقم  املهنيتني 
التدابري  لتخاذ  بامل�شوؤولية  ال�شطالع  العمل 
اأدن��ى  اإىل  املهنية  املخاطر  لتقلي�س  الوقائية 
العمل  اإ�شابات  اإعانات  اتفاقية  اأما  م�شتوياتها، 
اأن  ت�شمن  فاإنها   1964 ل�شنة   )121( رق��م 
ي�شاحبها  وما  الوبائي  باملر�س  العامل  اإ�شابة 
من  عّدها  نف�شية لحقة، ميكن  ا�شطرابات  من 
التعوي�س  ا�شتحقاقه  مبعنى  املهنية،  الأمرا�س 
املرتبطة  والإع��ان��ات  الطبية  والرعاية  النقدي 
بها، التي ت�شمل اأ�شرة ال�شخ�س املتويف باملر�س، 
اإذ ي�شتحق الإعانات النقدية مبا يف ذلك الهبات 
واإعانات مرا�شم الدفن. ويبدو من الأهمية مبكان 
الإ�شارة اإىل اأن اتفاقية الرعاية الطبية واإعانات 
واتفاقية   1969 ل�شنة   )130( رق��م  امل��ر���س 
رقم  ال��دي��ن��ا(  )امل��ع��اي��ري  الج��ت��م��اع��ي  ال�شمان 
القانونية  الأط��ر  توفران   1952 ل�شنة   )102(
املنا�شبة  ال�شحية  الرعاية  اإىل  الو�شول  ل�شمان 

والعالجي  ال��وق��ائ��ي  ال��ط��اب��ع  ذات  واخل��دم��ات 
العمال  من   19 بكوفيد  امل�شابني  لالأ�شخا�س 
ال�شيدلية  واملعدات  الأطباء  رعاية  ذلك  يف  مبا 

واإعادة التاأهيل الطبية.
الطبية  الرعاية  تو�شية  اأن  بالذكر  اجلدير  من 
متثل   1969 ل�شنة   134 رقم  املر�شى  واإعانات 
الغطاء القانوين للعمال الذين يتغيبون عن العمل 
الرعاية  لأغرا�س  اأو  ال�شحي  احلجر  لأغرا�س 
يحظوا  اأن  يجب  اإذ  والعالجية،  الوقائية  الطبية 
فاإن  ذل��ك  من  واأك��رث  مر�شية،  نقدية  باإعانات 
يف  ورد  وكما  العائلية  امل�شوؤوليات  ذوي  العمال 
ي�شتطيعون   ،1981 ل�شنة   165 رق��م  التو�شية 
عن  تغيبهم  اأح���وال  يف  الإج���ازة  على  احل�شول 
العمل ب�شبب مر�س اأحد اأفراد عوائلهم ممن هم 
حتت رعايتهم اأو اإعالتهم، كما يوؤخذ  ذلك بنظر 
النوبات  يف  العمل  نظام  ترتيبات  يف  العتبار 

وترتيبات العمل الليلي.
على  وق��ادرة  مرنة  الدولية  العمل  معايري  ولأن   
بال�شرورة  ت�شتجيب  فاإنها  الظروف  مع  التكيف 
ول�شيما  ال��ط��وارئ،  اأو  القاهرة  القوة  حل��الت 
حني يتعلق ذلك باأوقات العمل، اإذ ت�شري تو�شية 
 1962 ل�شنة   116 العمل رقم  تخفي�س �شاعات 
اإىل اأن ال�شلطة اأو الهيئة املخت�شة يف كل بلد يجب 
ال�شماح  ميكن  التي  والقيود  الظروف  حتدد  اأن 
يف  ال��ع��ادي��ة  العمل  �شاعات  با�شتثناءات  فيها 
اأحوال القوة القاهرة. وبقدر تعلق الأمر بحماية 
اأفراد اجلي�س  العاملني يف املجال ال�شحي، فاإن 

الأبي�س هم الأكرث عر�شة لعدوى الإ�شابة مبر�س 
بالتمري�س  العاملني  اتفاقية  واإن  كوفيد19-، 
رقم 149 ل�شنة 1977 قد تولت تنظيم حقوقهم 
واللوائح  القوانني  اإىل حت�شني  ودعت احلكومات 
املتعلقة بال�شالمة وال�شحة املهنيتني مع ظروف 

العمل يف بيئة خا�شة مثل التمري�س.
يف ال�����ش��ي��اق ذات�����ه، ت��دع��و ت��و���ش��ي��ة ال��ع��ام��ل��ني 
اتخاذ  اإىل   1977 ل�شنة   157 رقم  بالتمري�س 
العاملني  تعر�س  عدم  ل�شمان  الكفيلة  التدابري 
يف التمري�س ملخاطر خا�شة اأو التقليل منها اإىل 
اأدنى م�شتوى، مبا يف ذلك تقدمي املالب�س الواقية 
موؤقتة  ب�شورة  والإبعاد  العمل  �شاعات  وتق�شري 
التعر�س  حالة  يف  املايل  والتعوي�س  اخلطر  عن 

ملخاطر خا�شة.
ملعايري  القانونية  القيمة  م�شروع عن  ت�شاوؤل  ثمة 
واحل��ك��وم��ات،  ل��ل��دول  بالن�شبة  ال��دول��ي��ة  العمل 
ونقول اإن معايري العمل الدولية ل تثبت فعاليتها 
هذا  ولتحقيق  ال���دول،  داخ��ل  اإنفاذها  عند  اإل 
تخ�شع  الدولية  العمل  اتفاقيات  ف��اإن  ال��ه��دف 
لنظام اإ�شرايف على امل�شتوى العاملي يكفل التزام 
البلدان التي �شادقت عليها بتطبيقها، وتقع على 
وهيئات  العمل  واأ�شحاب  العمل  منظمات  عاتق 
مدى  يف  التحقق  م�����ش��وؤول��ي��ات  امل���دين  املجتمع 
احلاجة اإىل معايري عمل دولية جديدة، كما يقوم 
ب��دور حم��وري يف  الدولية  العمل  منظمة  خ��رباء 
التعديالت  عن  الالزمة  بامل�شورة  البلدان  تزويد 

الت�شريعية الطارئة يف هذا املجال.

العمل وقوانني العمالة
 يف زمن كورونا 

تلوذ بال�سمت وهو يحت�سر، يف 
تالفيف احلياة يغدو كادحًا، 

معياًل واثقًا اأن العبادة اأوقات 
يق�سيها وهو يعمل، مل يخطر 

ببالها اأن ح�سوره ال�سامت 
ر�سالة وداع، وقد اأ�سبح املوت 
�سيادًا ماهرًا يف �سوارع حمتل 

ا�سمه )كوفيد 19(. وهكذا 
مل اأجد �سعوبة يف ا�ستهالل 

مقالتي مباأ�ساة اأكرب من تلك 
التي قدمت والبطل فيها 

)عامل( واجلاّلد )احتالل 
قدري(.
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اإ�شافة  والالعبون والن�شوي ورمبا 
الندية  رواب���ط  ع��ن  واح��د  ممثل 

والكادمييات.
 9 م��ن  التنفيذي  املكتب  وي��ت��األ��ف 
ونائب  الرئي�س  وه��م:  اأ�شخا�س 
رجال  اأع�شاء  و6  ن�شوي  وعن�شر 
لرئي�س  الدرا�شية  ال�شهادة  وتكون 
البكالوريو�س  وال��ن��ائ��ب  الحت���اد 
ك��اأدن��ى ح��ّد وخ��ربة اإداري���ة لع�شر 

يكونوا  اأن  فيجب  الأع�شاء  اأم��ا  �شنوات، 
وخ��ربة  تقدير  ك��اأق��ل  الع��دادي��ة  ب�شهادة 
وي�شتثنى من ذلك  اإداري��ة،  �شنوات  خم�س 
ال�شهادة  �شرط  من  الدوليون  الالعبون 

على من�شب النائب والع�شو.
تثنية  على  مر�شح  كل  يح�شل  اأن  يجب   
عدد ٢ وكل ع�شو هيئة عامة يحق له منح 
التثنية لكل املنا�شب؛ رئي�س ونائب وع�شو.
املر�شحني  تخ�س  الفقرات  بع�س  وهناك 

لنتخابات احتاد الكرة.
ال��ك��روي  الحت���اد  كوالي�س  يف  ي���دور  ع��ّم��ا 
ومن �شيفوز مبقعد الرئي�س وبع�س المور 
حّدثنا جمموعة من املدربني وال�شحفيني، 
فكانت البداية مع مدرب منتخب ال�شباب 
ح�شن  حاليا  النجف  نادي  مدرب  ال�شابق 
اح��م��د حت����دث، ق���ائ���ال: ح��ق��ي��ق��ة وب���دون 
هو  درج���ال  ع��دن��ان  الكابن  اأّن  م��راوغ��ة 
الأوفر حظًا لقيادة الكرة العراقية، برغم 
كرثة املر�شحني لنيل �شرف قيادة الحتاد 
اإل اأن درجال اذا ر�شح �شيفوز 1٠٠/1٠٠.

املال وحمود الأوفر حظًا
ال�شخ�شية  ال�شاعدي  لقي�س  ك��ان  بينما 
املو�شوع  ب�شاأن  راأي  العراقية  الريا�شية 
بني فيه: لو كان احمد را�شي اهلل يرحمه 
الأب���رز  ه��و  ل��ك��ان  ح��ي��ًا  الوا�شعة  برحمته 
مناف�س،  ومن غري  العراقية  الكرة  لقيادة 
حيدر  �شرار  وحظوظ  مبهم  الو�شع  فالآن 
�شعيفة، ول اعتقد اأنه يفوز، والأيام املقبلة 
لنيل  املر�شحني  بني  قويا  تناف�شا  �شت�شهد 
اأن يكون  اإذ من املحتمل  الرئا�شة،  كر�شي 

التناف�س قويا بني املال عبد اخلالق وناجح 
حمود فهما الأوفر حظا، نتمّنى اأن تنتهي 
هذه املرحلة ال�شعبة من اأجل عودة الكرة 

العراقية اإىل �شابق عهدها.
درجال هو الفائز 

ابراهيم  اإ�شبانيول  اأكادميية  مدرب  راأي 
الكابن عدنان  اأن  اعتقد  فيه:  جاري قال 
درجال هو الأوفر حظا من بني املر�شحني 
عن  كبري  وبفارق  الحت��اد  برئا�شة  للفوز 
الكرة  اأكيد �شيخدم  اقرب مناف�شيه، وهو 
العراقية، فامل�شاكل التي تعاين منها كرتنا 

مل تنتِه بعد. 
ال�شنوات  يف  ال��وي��الت  كرتنا  عانت  لقد 
نهاية  يف  النور  ت��رى  اأن  امتنى  املا�شية، 
ظل  يف  يطاق  ل  اأ�شبح  احلال  لأن  النفق، 
الرتاجع اخلطري الذي تعر�شت له موا�شم 

كثرية.
غمو�ص يف املوقف

علي  احل�����ش��ني  ن���ادي  مل���درب  ك���ان  بينما 
وهاب راأي قال فيه: املوقف لغاية الآن يف 
ا�شم  يربز  واأخ��رى  فرتة  بني  اإذ  غمو�س، 
عندما  اأعتقد  الحت��اد،  لرئا�شة  للرت�شيح 
ال�شورة  تكون  �شوف  النتخابات  حت��ّدد 
هذه  متر  اأن  نتمّنى  عموما  و�شوحا،  اأكرث 
العراقية  الكرة  اأج��ل  من  ب�شالم  املرحلة 

التي فقدت بريقها منذ فرتات طويلة.
م�ساكل الحتاد �ست�ستمر 

اجلي�س  ن��ادي  فريق  م��درب  جبار  جا�شم 
احتاد  يف  النتخابية  امل�شاكل  ق��ال:  ال��ذي 
الكرة العراقي �شت�شتمر وال�شبب اأن كل من 

ياأتي اإىل الحتاد ل يعمل ب�شفة املواطنة، 
متنا�شيا  ال�شخ�شية  ب�شفته  يعمل  ب��ل 
العراقية  الكرة  اأو�شلوا  اإذ  العراق،  �شمعة 
اإىل منحدر خطري جراء التفرد بالقرارات 
اليوم  ال�شابقة،  الفرتات  طيلة  اخلاطئة 
املر�شحون يت�شابقون للح�شول على كر�شي 
اأب��دا  احل��ال،  يتبّدل  هل  ولكن  الرئا�شة، 
الآن،  عليه  ما هو  �شيبقى على  لأّن احلال 
)اأي  منه  باملقربني  �شياأتي  �شيفوز  ال��ذي 
�شيئًا  نفعل  مل  احل��ال��ة  وب��ه��ذه  جماعته( 
ل  ما  اإىل  �شت�شتمر  ال�شراعات  وبالتايل 

نهاية.
اأما ال�شحفي الريا�شي نعيم حاجم فقال: 
الكرة  على  حم�شوبة  �شخ�شيات  هناك 
بالكر�شي  التم�شك  اإىل  ت�شعى  العراقية 
العامة  امل�شلحة  اأج��ل  من  بالعمل  ولي�س 
ال�شخ�شيات  ه��ذه  ال��ق��دم،  ك��رة  وتطوير 
حركة  يف  وزن  لها  لي�س  اأ�شبحت  ال��ت��ي 
الريا�شة العراقية واإمنا تفتعل ال�شراعات 
والفن من اأجل الفوز مّرة اأخرى باملن�شب 
لحتاد  العامة  الهيئة  نطالب  لذا  النفعي، 
ال�شخ�شيات  بهذه  النظر  باعادة  الكرة 
م��ّرة  نعيد  حتى  املنا�شب  ع��ن  واإب��ع��اده��ا 
اأخرى هيبة كرتنا اإىل الواجهة من جديد، 
هناك  اأم  نف�شها  الأ���ش��م��اء  ن�شاهد  فهل 
تغيري يفاجئ اجلميع هذا ما �شنعرفه يف 
وفق  الت��ف��اق  ويبقى  املقبلة،  النتخابات 
املوقف  �شيدة  وه��ي  ال�شخ�شية  امل�شالح 
قول  بح�شب  اجلحيم  اإىل  كرتنا  ولتذهب 

حاجم.

ري��������اض��������ة

بعد ا�شتقالة الحتاد ال�شابق، تاأمل ال�شارع 
الريا�شي العراقي خريا، اإذ اناط الحتاد 
لقيادة  التطبيعية  باللجنة  املهمة  ال��دويل 
الكرة العراقية بعد تهيئة النظام الداخلي 
احت��اد  لنتخاب  الطريق  خ��ارط��ة  ور���ش��م 
جديد يقود الكرة العراقية ويعود بها اإىل 

اأجمادها واإجنازاتها الباهرة، فمن املنقذ 
القادم لكرتنا.

مقرتح التطبيعية يثري �سجة!
بع�س النقاط اقرتحتها اللجنة التطبيعية 
منها  ب��ن��ي��ان  اإي����اد  ال�شيد  ي��ق��وده��ا  ال��ت��ي 

تعديالت يف النظام الداخلي اأهمها:

تتاألف الهيئة العامة من ٨٢ ع�شوًا ميثلون 
اأندية الدوري املمتاز ٢٠ فريقًا و4٠ فريقًا 
 1٨ عن  ف�شاًل  الوىل  الدرجة  دوري  من 
احت���ادًا ف��رع��ي��ًا، واحت���اد ب��غ��داد الفرعي 
وممثل  الفرعي،  حلبجة  احتاد  �شطب  مع 
واحد عن 4 روابط هي: احلكام واملدربون 

من يخطف كر�سي رئا�سة جمهورية كرة القدم؟

اأكرث من 10 �سنوات وامل�سكلة الدائرة يف احتاد الكرة العراقي مل تنتِه، هذه 
ال�سطرابات وال�سد واجلذب كان تاأثريه �سلبيا يف نتائج املنتخبات الوطنية 

العراقية يف البطولت اخلارجية التي فقدنا الرتكيز فيها، بل اأ�سبحنا حمط عبور 
لأ�سعف املنتخبات، وال�سبب يكمن يف عدم ا�ستطاعة الإدارات ال�سابقة قيادة دفة 

الكرة العراقية بال�سكل ال�سحيح

درجال على راأ�س القائمة



البلد وتاأثري فريو�س كورونا يف ريا�شة العامل 
هي  القوى  األ��ع��اب  ريا�شة  تبقى  لكن  ككل، 
الأف�شل بعد كرة القدم ونتائجنا تقول ذلك.

امل��واه��ب  م��ن  ج��ي��ٌل  يظهر  اأن  ت��ت��وّق��ع  ه��ل   *
ال�شابة؟ 

- اإن �شاء اهلل، لكون اأغلب لعبينا من ال�شباب 
يف  وجوائز  ميداليات  على  معظمهم  وح�شل 
بطولت اآ�شيا وبطولت العرب الأخرية ومنهم 
من تاأهل لالوملبياد القادم، وحاليًا وّجهت لنا 
 ٢1 الوملبية  طوكيو  دورة  يف  للم�شاركة  دعوة 

و�شن�شارك بالعبني �شباب.
ال�شنوات  نتائج  يرى  القوى  لألعاب  واملتابع 
الخرية يف ت�شاعد م�شتمر، اإذ حّقق ال�شباب 
ل  املثال  �شبيل  وعلى  كثرية،  قيا�شية  اأرقامًا 
احل�شر يف الوثب العايل قفز ال�شاب ح�شني 
فالح مرتين وع�شرين، وا�شتطاع الالعب طه 
 4٠٠ يف  ال�شابق   العراقي  الرقم  يحّطم  اأن 

بالزانة،  والقفز  الرمح  حرة، كذلك يف رمي 
بحيث و�شلت الأرقام القيا�شية التي حّطمها 
�شبابنا اإىل نحو ع�شرين رقمًا قيا�شيًا عراقيًا 
واإب��داع  لعبي عرو�س  وهذا دليل على متّيز 

الألعاب.
امل�شتلزمات  لكم  يوّفر  هل  الحت��اد  دور  *ما 

املطلوبة للعبة؟ 
المكانيات  ح�شب  اللعبة  يدعم  الحت��اد   -
ل  وامل��درب،  لالعب  عون  وهو خري  املوجودة 
ابن  فهو  في�شل  الدكتور طالب  بقيادة  �شيما 
ونتاأمل   4٠٠ حواجز  اآ�شيا  بطل  وه��و  اللعبة 
دعم احتادنا من قبل الوزارة اجلديدة بقيادة 

الكابن عدنان درجال.
* ما هي اأبرز معوقات اللعبة؟ 

ال�شحية  بالجراءات  ملتزمون  نحن  الآن   -
يف  وناأمل  مغلقة  املالعب  واأغلب  والوقائية، 
لكل  الطبيعة  احلياة  تعود  اأن  القادمة  الأيام 

املرافق الريا�شية. 
* م���ن ه���م اأب������رز ال���الع���ب���ني ح��ال��ي��ا وه��ل 

با�شتطاعتهم حتقيق احللم الوملبي؟ 
- نحن نعمل على ال�شتعداد للدورة الوملبية 
ومل يتبَق لنطالقها �شوى ثالثة اأ�شهر، يوجد 
الالعبة مرمي عبد  مثل  تاأهلوا  لدينا لعبون 
اآ�شيا  بطلة  وه��ي  ال��ع��ايل  ال��وث��ب  يف  احلميد 
والعرب حّققت الرقم ٨٠ با�شمها وهي موؤهلة 
لالوملبياد وي�شرف على تدريبها املدرب رعد 
�شكوت من اأربيل، ويوجد الالعب ح�شني فالح 
اوملبياد  يف  رقما  يحّقق  اأن  املوؤمل  من  ال��ذي 
ورقمه  وال�شباب  النا�شئني  بطل  وهو  طوكيو 
موؤّهل  الرمح  لعب  كذلك  وع�شرون،  مرتان 
بالزانة  القفز  ولع��ب  قيا�شي  رق��م  لتحقيق 
بالذهب  يحلمون  ال�شباب  من  الكثري  ويوجد 
وحتطيم الرقام وب�شراحة اإجنازاتهم تفوق 

اإجنازات كرة القدم.
و�شام  على  ال��ع��راق  يح�شل  ب��راأي��ك  *م��ت��ى 

اأوملبي؟ 
- العراق قادر على اأن يح�شل على اأكرث من 
و�شام اأوملبي اذا كان هناك تخطيط جّيد من 
ال�شباب  كوزارة  الريا�شة  العليا يف  القيادات 
الإنتاج  فيكون  الوملبية،  واللجنة  والريا�شة 
جميع  يف  كبرية  مواهب  منتلك  لأّننا  مثمرًا 
بالريا�شة  الهتمام  وكذلك  القوى،  األعاب 
املدر�شية لأّنها املنبع الأ�شا�س للمواهب ورفد 
اهلل  �شاء  اإن  بالالعبني،  الوطنية  املنتخبات 
يكون  و�شوف  اأوملبي  و�شام  العراق مقبل على 

عن طريق األعاب القوى. 
يف  الخ��رية  التدريبية  ال���دورة  عن  *حّدثنا 

القاهرة؟ 
ة باوملبياد طوكيو ٢1  - هي دورة تدريبية خا�شّ
اأقامها املركز القليمي يف القاهرة وباإ�شراف 
الحتاد الدويل، وكان عنوان الدورة الطريق 
الوثب  يف  الالعبني  لإع���داد   ٢1 طوكيو  اإىل 
والقفز، وكان املحا�شر فيها )راف الملاين(، 
اللكرتونية  املن�شات  وجرت حما�شرته عرب 
و�شتكون لنا دورة تدريبية عملية يف القاهرة 

يف �شهر اأيلول اإن �شاء اهلل.

وم���درب  ك��الع��ب  ال��ري��ا���ش��ي��ة  م�شريته  ع��ن 
ل��ري��ا���ش��ة ع��رو���س الأل���ع���اب اأج����رت )جملة 

ال�شبكة العراقية( هذا احلوار معه:  
*حّدثني عن البداية؟

النجف  ن��ادي  يف  القوى  األ��ع��اب  مار�شت   -  
ال���ري���ا����ش���ي ع���ام 

العراق  منتخب  مع  لعبت  ومن خالله   1996
املدر�شي ثم نادي الت�شامن ثم نادي اجلي�س.

*اأين اأنت الآن؟ 
بالوثب  الوطني  املنتخب  م���درب  حاليا   -
للوثب  اجلي�س  لنادي  اأ�شا�س  ومدرب  العايل 
معتمد  وم���درب  املركبة  والأل��ع��اب  والقفز 
لألعاب  العراقي  والحت��اد  ال��دويل  بالحتاد 
وال�شيوي  العربي  الحتادين  واأي�شًا  القوى 
)كو�س  ب��رق��م  ال���دويل  ب��الحت��اد  وم�شّنف 

منرب(.
التي  وامليداليات  اخلارجية  م�شاركاتك   *

حّققتها يف البطولت؟ 
هي  كالعب  فيها  �شاركت  التي  البطولت   -
 ٢٠٠4 عام  الوىل  اجلامعية  العربية  الدورة 
امليدالية  واأح���رزت  الأردن  يف  اأقيمت  التي 
ال��ذه��ب��ي��ة، وق��ب��ل��ه��ا ذه��ب��ي��ة ب��ط��ول��ة ال��ع��رب 
 ،1999 ع��ام  الردن  يف  العربية  للجامعات 
العربية  اجليو�س  بطولة  يف  و�شاركت 
���ش��وري��ا،  يف   ٢٠11 ع���ام 
وح���ّق���ق���ت امل��رك��ز 
الأول على العراق 
حم��ل��ي��ا ب��ال��وث��ب 
العايل من عام 
لغاية   1999
 ٢٠11 ع����ام 
م������ع ن������ادي 

اآ�شيا  بطولة  يف  �شاركنا  وكمدرب  اجلي�س، 
 ٢٠1٥ ع��ام  قطر  يف  والنا�شئات  للنا�شئني 
وبطولة العرب يف تون�س ٢٠19، وبطولة غرب 
بريوت  يف  والنا�شئات  للنا�شئني  اأي�شًا  اآ�شيا 

.٢٠19
*متى اعتزلت؟

التي  ال��ع��راق  بطولة  الع��ت��زال عقب  ك��ان   -
العام  يف  اجلي�س  ن���ادي  م��ع  فيها  ���ش��ارك��ت 

.٢٠11
للمع�شكرات  ال���الع���ب���ون  ي��ذه��ب  مل����اذا   *
التدريبية اخلارجية على ح�شابهم اخلا�س؟ 

األعاب القوى ميزانية مق�ّشمة على  - لحتاد 
غري  وهم  ال�شنوي،  واملنهاج  اجل��دول  ح�شب 
لتقدمي  بو�شعهم  ما  كل  ويبذلون  مق�شرين 
كل ما يلزم للعبة، ونحن بدورنا نقّدم اأف�شل 
ونتائجنا  العالية  الأرقام  لتحقيق  امل�شتويات 
مم��ّي��زة يف ال��ب��ط��ولت اخل��ارج��ي��ة، ولع��ب 
املنتخب الوطني له �شاأٌن وله ثقله واذا وجهت 
مع�شكر  او  بطولة  يف  للم�شاركة  دع���وة  ل��ه 
خ��ارج��ي م��ن قبل احت��اد م��ا، ف��ال �شري من 
ذلك  نفقة  على  كانت  اذا  �شيما  ل  امل�شاركة 

الحتاد، �شواء كان عربيًا او اآ�شيويًا. 
* عرو�س الألعاب تراجعت كثريًا يف ال�شنوات 

الأخرية، ما ال�شبب؟ 
يف  جميعها  الريا�شية  الأل��ع��اب  تقريبا   -
و�شع  ب�شبب  الخ��رية  الفرتة  خ��الل  تراجع 

فرا�س را�سي:
لدينا مواهب �ستظفر بو�سام اأوملبي 

جديد للعراق

�ص كمدرب يف ريا�سة  فرا�ص را�سي جنم من جنوم املنتخب العراقي باألعاب القوى، تخ�سّ
الوثب العايل وحّقق من خاللها نتائج رائعة يف البطولت املحلية والعربية، قّرر 

العتزال يف العام 2011 بعد بطولة اجليو�ص العربية التي اأقيمت يف �سوريا.
اجّته �سوب التدريب ليكمل م�سرية تاألقه واإبداعه لكن هذه املرة من خالل رفد عرو�ص 

الألعاب مبواهب جديدة .
حوار/ امرية حم�سن
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املدرب )�سول�ساير( يوؤهل ال�سياطني 
احلمر لكاأ�س اأبطال اأوروبا 

عندما ياأتي ذكر ا�سم الرنويجي اويل جونار �سول�ساير يتذّكر 
اجلميع هدفه التاريخي الذي منح ال�سياطني احلمر لقب 

بطولة دوري اأبطال اأوروبا على ح�ساب نادي بايرن ميونخ 
الملاين يف نهائي ن�سخة عام 1999 من البطولة التي اأ�سافها 

مان�س�سرت يونايتد للقبي الدوري والكاأ�ص املحليني ليفوز 
بثالثية تاريخية يف ذلك العام.

مدرب الفريق الرديف
ن��ادي  نا�شئي  �شفوف  يف  ال��ك��رة  م��ع  م�شريته  �شول�شاير  ب��داأ 
كالو�شينينجني الرنويجي عام 199٠ ثم انتقل لنادي "مولد" 
رحل  وم��ن��ه  و1996   199٥ ع��ام��ي  الول  لفريقه  لعب  ال���ذي 

ملان�ش�شرت يونايتد.
وحتى   1996 العام  منذ  �شول�شاير  بقي  يونايتد  مان�ش�شرت  يف 
اعتزاله يف العام ٢٠٠7 لي�شجل 1٢6 هدفا يف 366 مباراة يف 

كل البطولت مع ال�شياطني احلمر.
بعد اعتزاله توىّل �شول�شاير تدريب الفريق الرديف ملان�ش�شرت 
يونايتد يف العام ٢٠٠٨ وحتى ٢٠11 وفاز معهم كمدرب بدوري 
توقيعه  من  اأ�شهر  قبل   ،٢٠1٢٠٠-٠9 مو�شم  الرديفة  الفرق 

لعقد يعود مبوجبه لناديه القدمي "مولد" ولكن كمدرب.
الوىل يف  للمرة  التتويج  "مولد" يف  نادي  �شول�شاير جنح  مع 
تاريخه بلقب الدوري الرنويجي يف العام ٢٠11 وهو العام الذي 
�شهد مرور 1٠٠ عام على تاأ�شي�شه يف ذلك املو�شم، تبعه بتتويج 
اآخر بالبطولة يف العام التايل مبا�شرة ليح�شد لقبي الدوري 

الرنويجي يف ٢٠11 و٢٠1٢.
الظفر بكاأ�ص البطولة

�شهد العام ٢٠13 بداية م�شطربة ل�شول�شاير مع نادي "مولد" 
الأوىل  املباريات )11(  نقاط يف   7 �شوى  الفريق  يح�شد  ومل 
متذيال ترتيب الدوري، ال اأّنه ا�شتفاق وا�شتطاع اإنهاء املو�شم 
بطولة  يحقق  اأن  اإل  اأبى  �شول�شاير  ولكن  ال�شاد�س،  املركز  يف 
كاأ�س  لقب  "مولد" لينتزع  ناديه  الثالث مع  اخرى يف مو�شمه 
الرنويج للمرة الثالثة يف تاريخ النادي والأوىل منذ عام ٢٠٠٥.

ثالثة  يف  بطولت  ثالث  "مولد"  نادي  مع  �شول�شاير  ح�شيلة 
اأعوام، بينما النادي قبل �شول�شاير مل يكن قد فاز منذ تاأ�شي�شه 

�شوى ببطولتي كاأ�س فقط.
يونايتد حتت  مان�ش�شرت  نادي  الكروي ٢٠1٨ عانى  املو�شم  يف 
اأدت  ال�شلبية  النتائج  وان من جمموعة من  ال�شبي�شيال  قيادة 
من  الهزمية  �شيما  ل  الإجنليزي،  ال��دوري  يف  مركزه  لرتاجع 
ُيعد  ال��ذي  الكراهية،  ديربي  يف  ليفربول  التقليدي  الغرمي 
القبول  مُيكن  ول  للمنا�شرين،  بالن�شبة  املو�شم  لقاءات  اأهم 
بخ�شارته مهما كان فارق امل�شتوى بينهما، اأقيل جوزيه مورينيو 
لغاية  موؤقت  كمدرب  �شول�شاير  عنه  بدل  وُع��نّيَ  من�شبه  من 

نهاية املو�شم.
ح�ساد النقاط

انت�شارات  بثالثة  احلمر  ال�شياطني  مع  مهمته  �شول�شاير  بداأ 
متتالية واهتم بتح�شني ن�شبة ال�شتحواذ على الكرة الذي زاد 
يف املباريات ب�شكل ملحوظ فكانت ن�شبته 7٢% مبباراتهم مع 

مبباراة  و%63  تاون  هدر�شفيلد  اأم��ام  و%6٥  �شيتي،  كارديف 
بورمنوث واأعاد العتماد على بوغبا ب�شكل اأ�شا�شي وكان عند 
بينما  الثالث،  املباريات  يف  اأهداف  اأربعة  ف�شّجل  ظنه  ح�شن 

ا�شتبعد فياليني الذي كان يلعب اأ�شا�شيا مع مورينيو.
قاد �شول�شاير الفريق يف ٢1 مباراة ومتّكن من ح�شد 4٠ نقطة 
ومن حتقيق الفوز يف 1٢ مباراة والتعادل يف ٥ مواجهات وقد 
تعّر�س الفريق للهزمية يف ٥ مباريات و�شجل الفريق 36 هدفا 

واهتزت �شباكه ب� ٢٥ هدفا.
املركز  يف   يونايتد  ومان�ش�شرت    ٢٠19/٢٠1٨ مو�شم  انتهى 
ال�شاد�س يف جدول الرتتيب بعد اأن ح�شد 66 نقطة من الفوز 
التعادل  وكان  مواجهات   1٠ يف  للهزمية  وتعّر�س  لقاء   19 يف 
نتيجة 9 مباريات م�شجاًل 6٥ هدفا واهتزت �شباكه ب�٥4 هدفا.

روؤية خمتلفة
مع  احلمر  ال�شياطني  فريق  قّدمها  التي  اجليدة  النتائج  بعد 
نظرة  ب��اأن  النادي  اإدارة  اقتنعت  �شول�شاير  املوؤقت  مدربهم 
فقامت  نظرتهم  م��ع  تتطابق  للفريق  امل�شتقبلية  �شول�شاير 

بتعيينه مدربا دائميا للفريق.
قاد �شول�شاير اليونايتد يف مو�شم ٢٠19-٢٠٢٠ بروؤية خمتلفة 
خلف  العام  الرتتيب  يف  الثالث  املركز  يحرز  اأن  وا�شتطاع 
دوري  اإىل  وتاأهل  ت�شل�شي  واأم��ام  �شتي  ومان�ش�شرت  ليفربول 

اأبطال اوروبا للمو�شم املقبل. 
وبعد مو�شم طويل تخللته توقفات كثرية ب�شبب جائحة كورونا 
وتناف�س كبري ا�شتمر حتى نهاية اجلولة تاأهل ال�شياطني احلمر 
الكبري  فوزهم  عقب  املقبل،  املو�شم  اأوروب��ا  اأبطال  دوري  اإىل 
على لي�شرت �شيتي بهدفني دون رد، التاأهل الذي اأبدى به مدرب 
م�شرور،  اأن��ا  وق��ال:  �شعادته  �شول�شاير،  جونار  اأويل  الفريق 
الفرق  خلف  من  اأتينا  اأوروب���ا،  اأبطال  دوري  اإىل  تاأهلنا  لقد 
والعقلية  ال�شتمرارية  منتلك  اأننا  اأظهرنا  لقد  وجتاوزناهم، 

ال�شحيحة.
واأ�شاف: نحن نبني جمموعة وثقافة اأداء هنا، ميكننا اأن نفخر 
بها، لقد اأخربت الالعبني اأّنه بغ�س النظر عما �شيحدث اأمام 
لي�شرت �شيتي فنحن فائزون، لقد اأظهروا �شفاتهم كمجموعة، 

والأجواء اأ�شبحت اأف�شل بكثري مما كانت عليه من قبل.
واكمل �شول�شاير: ل باأ�س، اإذا مّت انتقادي فهذا يجعلني اأقوى 
التي  التنبوؤات  اأقراأ  كنت  لقد  اأفعله،  مبا  اأكرث  اأوؤمن  ويجعلني 
ُكتبت وكان بع�س اأفراد الطاقم الفني يناق�شونها، اإنهاء املو�شم 
يف املركز الثالث مع هذا الفريق وتلك املجموعة وبالنظر اإىل 
اأننا كنا يف مرحلة اإعادة البناء، كل هذا يدل على اأن اجلميع 

قاموا باإجناز هائل.

اعداد: ال�سبكة العراقية

ثالث بطولت يف ثالثة اأعوام
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اأّثرت التداعيات 
القت�سادية الناجتة 
من جائحة الفريو�ص 

التاجي يف الن�ساء ب�سّدة. 
وللمرة الأوىل يف التاريخ 

تعي�ص الوليات املتحدة 
يف "هجرة" النكما�ص 
القت�سادي، اإذ توؤثر 

خ�سائر الوظائف والدخل 
على الن�ساء اأكرث من 

الرجال.

الن�ساء اأكثـر عر�سة للخ�سائر 
يف الدخل من الرجال

مايو  اأي��ار/  �شباط/ فرباير حتى  من  امل��دة   يف 
فقدت نحو 11،٥ مليون امراأة وظائفهن مقارنة 
الأعمال  اإغ��الق  ب�شبب  وذل��ك  9 ماليني رجل  ب� 
خوفًا من انت�شار كوفيد 19، ما يوؤكد اأن الن�شاء 

اأكرث عر�شة للخ�شائر املفاجئة يف الدخل.  

الركود العظيم
ديني�س فريدريك )مدبرة منزل( واأم عزباء من 
�شانت لو�شيا مل تتوقف عن عملها منذ بدء الوباء 
يف مدينة نيويورك، لكنها فوجئت بخف�س راتبها 
ُخف�شت  اللواتي  الن�شاء  من  الكثري  حال  حالها 
اأثر  رواتبهن ب�شبب النكما�س القت�شادي الذي 

يف اجلميع، ول�شيما �شريحة الن�شاء.
تقول فريدريك: حلم حياتي اأن تكمل ابنتي ذات 
ال� )19( عامًا درا�شتها يف اجلامعة ودائمًا 
ما اأطلب منها اأن تركز يف درا�شتها، 
فواتري  دف��ع  ميكنني  كيف  ولكن 
الوجبة الثانية؟ ل اأريد لها اأن 
تتعر�س لل�شغوط النف�شية، 
اإذ ق��د ي��وؤث��ر  ذل��ك يف 
وم�شتواها  درجاتها 
واأنا  الدرا�شي، 
غ��������ري 

عمل  ب��دون  �شاأم�شيها  التي  امل��دة  م��ن  متاأكدة 
خارج  بات  الذي  للوباء  ال�شريع  التف�شي  ظل  يف 

ال�شيطرة.
املتغرية  الطبيعة  املذهلة  الأرق���ام  اأب���رزت  وق��د 
للقوى العاملة و�شّلطت ال�شوء على الق�شايا التي 
مت جتاهلها، تلك الق�شايا املرتبطة بهذا التحول. 
وات�شح اأن الن�شاء، ول�شيما )امللونات( من ذوات 
الب�شرة ال�شمراء، اأكرث عر�شة للخ�شائر املفاجئة 
اجلن�شني،  بني  الأج��ور  فجوة  ب�شبب  الدخل  يف 
واملدر�شة  الأط��ف��ال  رعاية  على  اعتمادًا  واأك��رث 

لتكون قادرة على العمل.

درو�ص �سعبة
وامل��دي��رة  الرئي�شة  م��ا���ش��ون،  نيكول  �شي  ت��ق��ول 
وال�����ش��الم  احل���رب  ���ش��ح��اف��ة  ملعهد  التنفيذية 
اأن  حاولنا   ٢٠٠٨ عام  ركود  اأثناء   :IWPR
يكون هناك انتعا�س مت�شاٍو، وما ح�شل هذه املرة 
ونتاأكد  ال�شعبة  الدرو�س  تلك  من  نتعلم  اأن  هو 
برامج  هناك  واأن  تاأثرًا  الأك��رث  املجتمعات  من 
التعايف  على  ق��ادرة  اأنها  من  للتاأكد  م�شتهدفة 
بنجاح. واأثناء هذه الأزمة القت�شادية ت�شاعدت 
�شغلت  اإذ  ال�شناعات،  عرب  الوظائف  خ�شائر 

والالتينيات،  )امللونات(  ول�شيما  الن�شاء، 

ال�شيافة  مثل  الوظائف  من  متنا�شب  غري  عددًا 
يف  انخفا�س  اأك��رب  وح�شل  والتعليم،  والرتفيه 
وعندما  ال��رك��ود،  ه��ذا  يف   %٢1 بن�شبة  البطالة 
)مايو(،  اأيار  �شهر  يف  التوظيف  اأرق��ام  انتع�شت 
اأقل حظًا يف احل�شول على  كانت الن�شاء ال�شود 
ن�شاء  �شت  ك��ل  م��ن  واح���دة  بن�شبة  عمل  فر�شة 
لتحليل  وف��ق��ًا  وذل��ك  العمل،  ع��ن  عاطلة  منهّن 

اأجراه املركز القانوين الوطني للمراأة.
املنزليني  العمال  حتالف  اأج���راه  م�شح  واأظ��ه��ر 
 %7٠ اأن  ال�شيا�شات  درا�شات  ومعهد  الوطنيني 
يف الأقل من عامالت املنازل ال�شود املهاجرات، 
ُخف�شت  اأو  وظائفهن  فقدن  اإما  فريدريك،  مثل 
اأجورهن اأو �شاعات عملهن من بني ٨٠٠ �شخ�س 
اأوائ��ل  اإىل  اأي��ار  اأواخ��ر  من  ال�شتطالع  �شملهم 
معر�شون  اأو  قلقون  اأنهم   %6٥ وق��ال  ح��زي��ران، 
خلطر الإخالء اأو اإغالق مرفق يف الأ�شهر الثالثة 

املقبلة.
العطاء  قانون  املا�شي  اآذار  يف  الكوجنر�س  اأقر 
ال�شخي ب�شكل غري عادي، وهو عبارة عن حزمة 
 6٠٠ مبقدار  البطالة  تاأمني  من  زادت  حتفيز 
دولرًا   1٥ مبعدل  اأي  الأ�شبوع  يف  اإ�شافية  دولر 

لل�شاعة.
القليلة  الدول  واحدة من  املتحدة  الوليات  وتعد 
مدفوعة  مر�شّية  اإج��ازة  تفر�س  ل  التي 
اأ�شبح   19 كوفيد  وب�شبب  والآن  الأج��ر، 

العمال موؤهلني للح�شول عليها. 
ب�شاأن  متفائلة  اأن���ا  م��ا���ش��ون:  واأ���ش��اف��ت 
اإم��ك��ان��ي��ة خ��ل��ق اق��ت�����ش��اد اأك���رث اإن�����ش��اف��ًا 
على  ك��ان  التي  الق�شايا  بع�س  واإح�شار 
معها  التعامل  والأُ���ش��ر  الن�شاء  م��ن  كثري 
مبفردهم، لذا فقد ُعّدت هذه ق�شية فردية 
ولي�شت ق�شية موؤ�ش�شية، وما ندركه الآن اأن 
ما يحدث هو نتيجة اأنظمة مك�شورة مل تكن 

تعمل لغالبية الأمريكيني والنا�س.

عن اجلارديان

ترجمة: ثريا جواد

جّراء جائحة كورونا..
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ر ب�شكلِه  فهل يا ترى هنا ميكننا اأن نعّد التنمُّ
الثقايف  الن�����ش��ح��اق  بثقافة  مرتبطًا  ال��ع��ام 
املزمن؟ ومن امل�شوؤول عن اخللط ما بني النقد 
والتنّمر؟ وما قيمة الثقافة التي ل توِجد فارقًا 

اإن�شانيًا بني احلالتني؟!

جرٌم ن�سوي
ن�شوي  جرٌم  غالبيتِه  يف  التنّمر  اأن  "اأجزم 
غري  اأ�شا�شي  كطرف  الرجال  واإدخ��ال  بحت، 
املو�شوع،  ه��ذا  يف  لحظته  م��ا  لأن  �شحيح، 
بن�شِر  اإحداهن  قيام  مثاًل  هو  مرة،  من  اأكرث 
اأن  اإىل  م�شرية  رفيعة،  ب�شفاٍه  لفتاة  �شورة 
الطراز  �شاحبتِه حاقدة من  تكون  النوع  هذا 

الأول"!
جاء  التحقيق  لفكرة  املعاك�س  الجت���اه  ه��ذا 
)عراقيات(  بيج  �شاحبة  ل�شان  على  ح��ادًا 
حنان العزاوي املقيمة يف مدينة ماملو، اأكملته 
يروق  ل  قد  ال��رج��ال:  اتهام  من  با�شتغراب 
لكن ب�شراحة هي احلقيقة،  للكثريات،  راأيي 
ما لحظته واأقوله بكل ا�شتغراب من جتربتي 
اللواتي يفرت�س  الن�شاء  اآلف  بيج فيه  باإدارة 
الآخر يف ق�شايا  البع�س  بع�شهن  يوؤازر  اأنهن 
ملب�شهن،  اأو  اأ�شكالهن  من  تنال  التي  التنّمر 
كما هو احلال مع الرجال. غري اأن ما يحدث 
حينما  اأن��ه  حد  اإىل  متامًا،  العك�س  هو  غالبًا 
ل�شيدة  ���ش��ورة  ميديا  ال�شو�شيال  يف  ت�شاع 
ال�شفحات  ع��ل��ى  ت��ن��ّم��ر  ح��ف��الت  جت��ت��اح��ه��ا 
ل�شفحات  اأي�شًا  تن�شحب  اأنها  اأجد  املختلفة، 
من  وب��دًل  ن�شوية.  اأنها  يفرت�س  التي  البيج 
الإدانة والرف�س، تعاد حفلة ال�شخرية والتنّمر 
وفيه  املثقفة  فيه  ن�شوي  جي�س  من  والإ���ش��اءة 
فاإن  وعليه  الب�شيطة.  وفيه  التفكري  املحدودة 
الرجال  يعني  م��ن  اأن  ه��ي  الأم���ر  يف  قناعتي 
الذراع  اأع��ّده هو  به علينا  يتنّمرون  ملا  وي��رّوج 
ا�شتهداف  ظاهرة  اأ�شبحت  لذلك  واحلطب. 
الن�شاء تنّمريًا تندرج �شمن ثقافات الن�شحاق 
الكائن  ه��ذا  عن  الإن�شانية  احلقوق  وتغييب 
اأ�شواتًا  جند  ما  ن��ادرًا  امل�شت�شعف.  الن�شوي 
مهمتها  رجالية  ونخبوية  مثقفة  اأنها  يفرت�س 
امل�شاركة  من  ب��دًل  الظاهرة  لتلك  الت�شدي 
هة اإن�شانيًا. الفعالة يف تلك الربوباغندا امل�شوَّ

ُعقد نف�سية
ي�شتخدمها  طريقة  التنمر  يف  "التح�شي�س 
اأو  ال��ق��ارئ،  ل��دى  مقبولية  من  له  ملا  الرجال 
يواجه  الآخ��ر  ت�شع  مبّطنة  كوميدية  بطريقة 

عليه،  الع��رتا���س  اأو  التنّمر  رد  يف  �شعوبة 
ل  اإذ  ميديا،  ال�شو�شيال  برامج  على  ول�شيما 
تالفيًا  التنّمر  رد  من  الن�شاء  بع�س  تتمكن 

لالإ�شكالت وردود الأفعال غري املتوقعة."
)علي  امل��دين  النا�شط  ب��داأ  ال�شراحة  بتلك 
وتفرعاتها  التنّمر  ظ��اه��رة  يف  راأي���ه  ق���ادر( 
النف�شية والتقنية ب�شكل عام راف�شًا ح�شرها 

باملراأة، قائاًل:
اأرف�����س  ل��ذل��ك  )ال���رتن���د(،  يحكمه  ال��ت��ن��ّم��ر 
ظاهرة  ات�شاع  موؤيدي  قائمة  اإىل  الن�شمام 
جمتمعنا،  يف  ح�شرًا  الن�شاء  �شد  التنّمر 
ح��الت ذكورية  اإّل يف  اإط��الق��ًا  ذل��ك  اأرى  ول 
امل�شيئني  ع��ل��ى جل���م  دلل����ة  واأك�����رب  ن�����ادرة، 
ال��ذك��ور  ه��م  للظاهرة  يت�شدى  م��ن  اأن  ه��ي 
اأن وجود  الن�شاء، فمثاًل  اأنف�شهم، على عك�س 
غرية  واأق�شد  الن�شاء(،  )غرية  ا�شمه  �شيء 
من  تغار  اإح��داه��ن  اأن  اأي  ال�شلبية،  الن�شاء 
اأو  اجل��م��ال  ن�شبة  اأو  امللب�س  اأو  ال�شعر  ل��ون 
تنّمر  املادية، هنا حينما حتدث حالة  احلالة 
اإىل  امل��راأة تقف  اأن  الأحيان  اأغلب  جتدين يف 
الأخ��ط��اء  ح���دوث  امل����راأة، حتى عند  ج��ان��ب 
لي�س  تدافع  اأنها  والأغلب  عنها،  تدافع  اأراها 
مهاجمة  مبداأ  من  واإمنا  التنّمر  رد  مبداأ  من 
املجتمع الذكوري، علمًا اأن التنّمر اأ�شبح حالة 
واأن  الأطفال،  حتى  اجلميع،  ت�شتهدف  عامة 
ح�شره با�شتهداف الن�شاء باخل�شو�س ناجم 
ينظر  ر  املتنمِّ من  جتعل  خا�شة  مواقف  عن 
كل  على  التنّمر  نتيجتها  تكون  عمومية  نظرة 
بتهم  والقذف  وال�شتم  بال�شّب  ت�شادفه  من 
تظهرها  التي  احل��الت  وحتى  لها،  وج��ود  ل 
الن�شاء  ت�شتهدف  كظواهر  ميديا  ال�شو�شيال 
حقيقتها  يف  فهي  امل��اأزوم��ني،  بع�س  قبِل  من 
�شملت  ع��ام��ة  ك���رٍه  ح���الت  اأو  نف�شية  ع��ق��د 
نرى  وبذلك  ر،  املتنمِّ ِقبل  من  الن�شاء  جميع 
يرى  لأنه  واأ�شد  اأقوى  تكون  التنّمر  اأن حالت 
اأن املراأة تتاأثر اأكرث من الرجل، واأنها قا�شرة 
وقع  اإذا  نف�شها  الرجل  رد  بطريقة  ال��رد  عن 
التنّمر عليه. يف املح�شلة نرى اأن التنّمر اأ�شد 
امل�شوؤولية  وب�شاأن  الرجال.  من  الن�شاء  على 

موجة ن�سوية غا�سبة من بروباغندا ال�سو�سيال ميديا الذكورية جتاه مالحمهن اخللقية وم�ساحتهن 
ال�سخ�سية، فالن�ساء ل يرين التنّمر )حت�سي�سة( متداولة، بل ُعقد ومكبوتاٍت نف�سية ل جتد لها عالجًا 

غري الختفاء خلف خّفة الدم. باملقابل اعرت�ست ُنخب العامل الفرتا�سي من الرجال باأن ح�سر 
ف، ذلك اأن )الرتند( الفرتا�سي ي�سمل اجلميع على حٍد �سواء، بل  التنّمر بالن�ساء هو ت�سخي�ص متطرِّ

لن بحفالت التهجم اإىل جنب املتنّمر . ذهب بع�سهم اإىل اأن هناك كثريًا من الن�ساء اللواتي يطبِّ

ال�سو�سيال ميديا
ر تنمُّ

ملاذا َي�ستهِدف الن�ساء؟

ال�سويد/ اآمنة عبد النبي
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يف  تنح�شر  باأنها  اأعتقد  فاأنا  يتحملها،  ومن 
ل  اأ�شبابًا جعلته  لكن هناك  نف�شه،  ال�شخ�س 
قد  الأ�شباب  وهذه  والتنّمر،  النقد  بني  ق  يفرِّ
تكون يف الرتبية اأو البيئة التي يعي�س فيها، اأو 
اأو  بها،  مر  التي  اأو جتاربه  املحدودة،  ثقافته 
من خالل تعامل النا�س معه. كذلك تنتج عن 
ذلك عدوانية وخلط يف م�شاألة النقد والتنّمر. 
اأما القيمة الثقافية فهي معدومة من الأ�شا�س 
حني اخللط بني النقد والتنّمر ملا له من نتائج 
ر عليه، اأما اإذا كان هناك  نف�شية �شلبية للمتنمَّ
فرق بني النقد والتنّمر فرنى اأن اأغلب النا�س 
يتقبلون النقد برحابة �شدر دون م�شاكل على 

األ يكون النقد هّدامًا.
منبوذ اإن�سانيًا

انعكا�س  اإل  هو  ما  الأزرق  الفي�شبوكّي  "العامل 
املري�شة  وواقعيتِه  املجتمع  حلقيقة  افرتا�شي 
�شرا�شة  يزداد  �شدنا  والتنّمر  وباطنًا،  ظاهرًا 
الفي�شبوك  ويف  ميديا،  ال�شو�شيال  مواقع  يف 
بعدِم  حماية  للم�شتخدم  يعطي  لأن��ه  حتديدًا، 

اإبراِز الهوية احلقيقية له"!
هذا الراأي املتفق متامًا مع فكرة الَعداء الذكوري 
اأتى من �شتوكهومل، حيث تقيم املهند�شة )�شمر 
ر حاليًا حر ومتفن بتقطيع  ر�شيد( قائلة: املتنمِّ
�شحاياه بعد اأن ركَن �شمريه جانبًا، اأما دوافعه 
املنبوذة  ال�شلوكيات  تلك  نحو  يتجه  ومل���اذا 
�شعف  يف  تكمن  ال��ع��ّل��ة  اأن  اأج���د  فب�شراحة 
النف�شية  بعقدِه  ارتباطها  من  اأكرث  ال�شخ�شية 
ومكبوتاته لأنه - ظاهرًا- متح�شر ويخجل من 

حلظات  يف  يلجاأ  لذلك  علنًا،  برجعيته  اجلهر 
اخللقي  النهيار  ه��ذا  اإىل  �شخ�شيته  اه��ت��زاز 
حفالت  و�شمن  اأك��رث  ا�شتغربه  وم��ا  اخل��ف��ي. 
جتاه  الن�شاء  بع�س  وقوف  هو  الذكورية  ال�شلخ 
ال�شحية من بنات جن�شهن، ول�شيما اللواتي ل 
ميلكن ر�شيدًا ثقافيًا ول عمليًا، هن يف العادة 
ذلك  ال��ذك��ور،  لر�شا  ك�شبًا  املهاجمات  اأك��رث 
ت�شفيق  ه��و  احل��ي��اة  يف  الوحيد  جناحهّن  اأن 
الآخرين. وباملنا�شبة ل تت�شوري اأن ا�شتهداف 
اأب��دًا،  فقط،  ال�شرق  يف  موجود  للن�شاء  التنّمر 
اآخر،  نوٍع  من  تنّمر  الغربية  املجتمعات  ثمة يف 
لكرا�شي  الن�شاء  تهديد  �شببه  عن�شري  تنّمر 

ال�شلطة الذكورية املهيمنة قرونًا عدة.
وعن اخللط بني النقد والتنّمر واخلط الفا�شل 
�شخ�شية  م�شوؤولية  هنالك  اأّن  اأعتقد  بينهما، 
ب��اأدِب  ل�شلوكياته  ال�شخ�س  تثقيف  يف  تتجلى 
عاتق  على  فتقع  الثانية  امل�شوؤولية  اأما  احل��وار، 
دفاع  خط  هنالك  يكون  اأن  يجب  اإذ  املجتمع، 
هة  امل�شوَّ املمار�شات  تلك  بوجه  يقف  جمتمعي 

اإن�شانيًا.

روح �سريرة
لي�شت  للمراأة  املال�شق  الرمزي  العنف  "فكرة 
تاأريخيًا،  ال�شتهداف  ك��ان  ب��ل  ال��ي��وم،  ول��ي��دة 
وما  كانت  التي  نف�شها  املخلوقة  تلك  األي�شت 
زالت احلكايات ت�شفها بال�شيطان اأو الأفعى اأو 
الروح ال�شريرة؟ الختالف لي�س بالفكرة اليوم 

واإمنا يف الآلية احلداثية"!
)علي  ال�شاب  العراقي  ن  امل��دوِّ يعتقده  ما  هذا 
للن�شاء  الإ���ش��اءة  ظاهرة  على  رده  يف  اأح��م��د( 
امل�شاعف  التنّمر  بوجود  اأق��ّر  قائاًل:  بالتنّمر، 
���ش��د ال�����ش��ي��دات ب��ك��رثة يف و���ش��ائ��ل ال��ت��وا���ش��ل 
على  تقع  الأمر  هذا  يف  وامل�شوؤولية  الجتماعي، 
يتنّمرون  ال��رج��ال  بع�س  ن��رى  لأننا  الطرفني، 
من  ه��ّن  الن�شاء  اأخ��رى  واأحيانًا  الن�شاء،  على 
امل�شاربة  اأك���رث.  ب�شراوة  الن�شاء  على  يتنمر 
و�شائل  يف  امل��ط��روق  ال�شاعة  مو�شوع  يحكمها 
ملا  فقط  يعود  ل  اعتقادي  يف  ال�شبب  التوا�شل، 
واإمنا  رم��زي،  عنف  من  الرجال  عقول  تكتنزه 
يف  ج��ذور  ولها  تاأريخية  الن�شاء  مظلمة  اأ�شل 
رمزيًا  ت�شورها  كانت  التي  القدمية  املوروثات 
بها  تقدم  وكلما  ال�شريرة،  والروح  الأفعى  باأنها 
منها  ال�شخرية  يف  يتمادون  جتدينهم  الزمن 
وت�شبيهها بال�شيطان، حتى يف الأنظمة احلديثة 
النظرة  تلك  ا�شتمرت  الرجل  مع  �شاوتها  التي 
وذلك يف نظري  املراأة،  ال�شائدة عن  اجل�شدية 
العتداء  م�شل�شالت  اأم��ا  التنّمر،  اأن��واع  اأ���ش��واأ 
ل  فهذا  املطلقة  الذكورية  ال�شلطة  من  عليها 

ميكن اإخفاوؤه.
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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

القيمة الثقافية معدومة 
من الأ�سا�ص حني اخللط 
بني النقد والتنّمر ملا له 
من نتائج نف�سية �سلبية 

ر عليه للمتنمرَّ



ب�شكل  للتغوط  واحل��اج��ة  البطن  اأمل  ي�شّبب 
متكّرر.

من  اأك��رث  الجتماعية:  النف�شية  الأ�شباب   •
ن�����ش��ف م��ر���ش��ى ال��ق��ول��ون ال��ع�����ش��ب��ي ي��ع��ان��ون 
اأو  الكتئاب  مثل  نف�شية  م�شاكل  من  بالأ�شل 
�شعور  حتفيز  يف  توؤثر  قد  امل�شاكل  هذه  القلق، 

املري�س بالأمل.

اأعرا�سه
البطن يف  مزمنة  • اآلم 

مزمن • اإ�شهال 
مزمن • اإم�شاك 

بالتناوب واإم�شاك  • اإ�شهال 
الغازات • زيادة 

البطن يف  • النتفاخ 
ت�سخي�ص املر�ص

خمتربية  فحو�شات  اإىل  نحتاج  ل  ال��ع��ادة  يف 
على  فيه  نعتمد  املر�س،  لت�شخي�س  �شعاعية  اأو 
التاريخ املر�شي فقط يف حال وجود الأعرا�س 
عالمات  اأو  مر�شية  دلئ��ل  وان��ع��دام  املنا�شبة 
والفح�س،  البحث  من  املزيد  توجب  حتذيرية 
فقر  اأو  احلمى  ال��وزن،  يف  احل��اد  الهبوط  مثل 
الع�شبي  القولون  ت�شخي�س  تاأكيد  ميكن  الدم 
بثقة تبلغ ن�شبتها %98، قد يعاين الأ�شخا�س 
امل�����ش��اب��ون مب��ت��الزم��ة ال��ق��ول��ون ال��ع�����ش��ب��ي، 
ا���ش��ط��راب��ات  م��ن  اأي�����ش��ا  الأح���ي���ان،  بع�س  يف 
اآلم  مثل  الأخ��رى،  اجل�شم  اأجهزة  يف  وظيفية 
املفا�شل اأو الع�شالت )الأمل الليفي الع�شلي(، 
ا�شطرابات النوم ومتالزمة التعب املزمن، وقد 
ات�شح يف ال�شنوات الأخرية، اأن نحو %17 من 
بكتريية  بعدوى  بداأت  الع�شبي  القولون  حالت 
ت�شبح  املر�شى  هوؤلء  ولدى  الأمعاء،  حادة يف 
العرا�س مزمنة، اإذ اأظهرت فحو�شات خا�شة 
التهابي  مثل اخلزعة من الأمعاء، وجود عامل 

حاد.
يخ�شعون  الأم��ع��اء  متالزمة  مر�شى  اأح��ي��ان��ا 
ال��زائ��دة  ا�شتئ�شال  مثل  ج��راح��ي��ة،  لعمليات 
غريهم  من  اأك��رث  الرحم  وا�شتئ�شال  الدودية 
ويّت�شح اأّنه يف بع�س تلك العمليات، على الأقل 
لكن  ما،  مر�س  وج��ود  على  دليل  اأي  يتوفر  مل 
معاناة  ب�شبب  اجلراحية  العمليات  اإج��راء  مت 
املر�شى احلادة فقط، مما اأثار ال�شكوك بوجود 

مر�س اآخر.
عالجه

هي  الأم��ع��اء  يف  الوظيفية  الأم��را���س  معاجلة 
مهمة مرّكبة ومعقدة، لي�شت هنالك اآلية واحدة 
م�شّببة ملتالزمة القولون الع�شبي، كذلك لي�س 

ثمة دواء �شحري واحد.
الرئي�شة  امل��ح��اور  ي�شمل  ال��ع��الج  ع��ام  ب�شكل 

التالية:
1- العالج املنزيل للقولون الع�شبي.

القيام بتغيريات يف النظام الغذائي اأو العادات 
اليومية، ومن اأهم هذه التغيريات:

* جتّنب الأطعمة التي تزيد من الإ�شابة �شوءًا.
بالألياف  الغنية  تناول الأغذية  * الرتكيز على 

مثل الفواكه واخل�شراوات واحلبوب الكاملة.
* تناول الكثري من ال�شوائل.

* ممار�شة التمارين الريا�شية ب�شكل منتظم.
* احل�شول على ق�شط كاف من النوم يوميا.

الغازات  ت�شّبب  التي  الأطعمة  * حماولة جتّنب 
مثل البقوليات.

جتّنب  مفيدا  ي��ك��ون  ق��د  الأح��ي��ان  بع�س  *يف 
اأطعمة اجللوتني.

ا�شت�شارة اأخ�شائي تغذية من �شاأنه اأن ي�شاعد 
على و�شع برنامج غذائي منا�شب ومالئم.

2- عالج القولون الع�شبي بالأدوية
الطبيب  اأن يقوم  اأخرى، من املمكن  اأحيان  يف 
ب��و���ش��ف ب��ع�����س الأدوي�����ة ال��ت��ي ت��ه��دف لعالج 

اأعرا�س القولون الع�شبي، ومن بينها:
* مكّمالت الألياف الغذائية.

* الأدوية امللينة.
* اأدوية م�شاّدة ومعاجلة لالإ�شهال.

* م�شّكنات الأمل.
على  ل��الأدوي��ة  الطبيب  اختيار  يعتمد  بالطبع 
للقولون  املرافقة  والعرا�س  ال�شحية  احلالة 

الع�شبي.

طبيبة هذا  العدد من "جملة ال�شبكة العراقية" 
طب  اخت�شا�س   / الكمايل  �شيماء  الدكتورة 
م�شّببات  لنا  لتو�شح  العامة،  وال�شحة  الأ�شرة 

القولون وكيفية عالجه والوقاية منه. 
اأ�سباب املر�ص

الت�شال  يف  تغيري  وج��ود  الدرا�شات  اأظهرت 
الدماغ  بني  يربط  ال��ذي  والهرموين  الع�شبي 

اأ�شباب  اله�شمي،  واجلهاز  الع�شبي  واجلهاز 
التغيري قد تكون وراثية اأو بيئية اأو نف�شية، واأبرز 

اأ�شباب الإ�شابة:
اإذ تظهر على  • ا�شطراب يف احلركة املعوية: 
ال�شطرابات  من  متنوعة  جمموعة  امل�شاب 
مثل  الدقيقة،  والم��ع��اء  القولون  يف  احلركية 

ال�شهال او الإم�شاك.

جدار  عن  ال�شادر  بالأمل  ال�شعور  يف  • زيادة 
ن�شبيا  منخف�س  بال�شغط  �شعور  مع  القولون، 
النا�س  من  العظمى  الغالبية  لدى  ي�شّبب  ل  قد 

ال�شعور بالأمل.
من  اأخ���رى  اأج���زاء  اأو  امل�شتقيم:  ام��ت��الء   •
ال��رباز،  م��ن  ن�شبيا  �شغرية  بكميات  القولون 
قد  ن�شبيا  منخف�س  غ��از  �شغط  ي�شّكل  مم��ا 

متالزمة القولون الع�سبي هي اأحد الأمرا�ص ال�سائدة التي ت�سيب 
اجلهاز اله�سمي، يف كثري من الأحيان تكون م�ساحبة لال�سطرابات 
النف�سية مثل الكاآبة والقلق لكن معظم الدرا�سات تقول اإّنها لي�ست 

بًا لها واإمنا م�ساحبة لها فقط. عاماًل م�سبِّ

اإعداد/ هبة الزيدي

متالزمة
القولون الع�سبي

الدكتورة �شيماء الكمايل
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 ت��ع��د اإط�����اللت ال��ل��ون ال��واح��د 
اختالف  على   ،٢٠٢٠ ل�شيف 
األوانها، مو�شة ل غنى عنها هذا 
خ��رباء  بح�شب  وذل��ك  امل��و���ش��م. 
العامليني  وامل�شممني  امل��و���ش��ة 
لأهم العالمات العاملية، اإذ ظهر 
جمموعاتهم  �شمن  جليًا  ذل��ك 
 Ready اجلاهزة  الأزي���اء  من 
 ٢٠٢٠ ل�شيف    To Wear
بني  تراوحت  متنوعة  بت�شاميم 
والتنانري  واجلمب�شوت  البدلت 
مع التوب وباألوان مماثلة اأو حتى 
بدرجات متفاوتة بع�س ال�شيء. 

الأنيقة  الإط����اللت  تقت�شر  ل 
الأل����وان  ع��ل��ى   ٢٠٢٠ �شيف  يف 
مثل  عهدناها  التي  الكال�شيكية 
فقد  وغريها،  والأبي�س  الأ�شود 
لح��ظ��ن��ا ل��ه��ذا امل��و���ش��م رواج����ًا 
ال��ل��ون الواحد  ك��ب��ريًا لإط���اللت 
ال��ك��ال���ش��ي��ك��ي على  ب��الأ���ش��ل��وب 
املاركات  اأه��م  عرو�س  من�شات 
ب��األ��وان  الأزي�����اء  ودور  ال��ع��امل��ي��ة 

حيوية م�شيئة ومتاألقة.
الإط��اللت  ظهرت  فقد  كذلك، 
ال��واح��د ذات الأ���ش��ل��وب  ب��ال��ل��ون 
من�شة  على  ب��ق��وة  الكال�شيكي 
 Max Mar م������ارا   م��اك�����س 
فلفتت انتباهنا من خالل البدلة 
البنف�شجي،  ب��ال��ل��ون  ال��ك��ام��ل��ة 
برمودا  ���ش��ورت  م��ن  مة  وامل�شمَّ
وقمي�س،  عنق  وربطة  وجاكيت 
قيها مع حذاء وحقيبة باللون  ن�شِّ
لتكوين   ٢٠٢٠ �شيف  يف  الأ�شود 

مميزة.

اإعداد: جملة ال�سبكة

اإطاللت اللون 
الواحد يف هذا 
ال�سيف

ح�سب خرباء املو�سة
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من  تخ�شى  كانت  لكّنها  مثال،  ل��وح��ده��ا،  بيت 
ينقذها  اأن  انتظرت  لذلك  لوحدها  ال�شتقاللية 
ال�شتقاللية  تخاف  التي  امل��راأة  اإّن  اأي  اأحدهم، 
العقدة.  هذه  من  تعاين  الأ�شباب  اختلفت  مهما 
جعلها  امل��ف��رط  اله��ت��م��ام  اإن  اأخ����رى،  بكلمات 
بال�شيدة - احلالة، �شادر عن طاقتها الإيجابية 
طاقة  خوفها  اأ�شبح  ت��دري  ل  حيث  وم��ن  متاما 
عن  بحثت  اإن  الف�شل  تخ�شى  جعلتها  �شلبية 
ا�شتقالليتها وتخ�شى خمالطة الآخرين �شواء يف 
داولينغ،  اإىل  وا�شتنادا  الأ�شواق.  يف  اأو  الدائرة 
فاإّن هكذا ن�شاء يكن دائما بحاجة اإىل رعاية ول 

يقدرن على اتخاذ اأي قرار خا�س بهن.
احلالة 2

من  واخلم�شني  اخلام�شة  يف  ام���راأة  )ن...(، 
ع��م��ره��ا، ت��وف��ي��ت وال��دت��ه��ا وب��ق��ي��ت ل��وح��ده��ا يف 
ال��ب��ي��ت، وك��ان��ت ق��د اأم�����ش��ت اأك���رث م��ن عقدين 

من  م�شاعدة  ت�شاأل  ومل  املقعدة  بوالدتها  تهتم 
ما  غالبا  اللواتي  املتزوجات  اأخواتها  اأو  اأخوتها 
�شيما  ل  ع��دة،  لأي���ام  عندها  اأطفالهن  يرتكن 
لهم.  برعايتها  لثقتهن  ال�شيفية  العطالت  اأيام 
اأّنها  علما  باجلميع  بالهتمام  �شبابها  اأف��ن��ت 
اأن  دائما  حاولت  لكّنها  الكربى،  الأخ��ت  لي�شت 
تكون حمط اهتمام الآخرين ومل جتد �شوى هذه 
الطريقة، اأن تبذل جهودها لأجلهم ومل تفكر اأن 
ت�شع هدفا حلياتها ومبرور ال�شنوات بداأ اجلميع 
يف ا�شتغاللها من خالل )مدحهم( لقدرتها على 
العطاء! وهكذا، بداأت ل تغادر البيت خمافة اأن 
رعايتها.  يف  يفكرون  ول  الآخ���رون  بها  يهتم  ل 
لتعي�س  اأخ��وت��ه��ا  م��ن  عرو�شا  )ن...(  رف�شت 
بيت  بيع  على  واأ���ش��ّرت  اأحدهم  بيت  يف  معهم، 
�شغريًا،  بيتًا  بح�شتها  وا�شرتت  الكبري  العائلة 
تفتقد  اأ�شبحت  لأّنها  معها  مريرة  الوحدة  لكن 

هو  به  تفكر  �شارت  الذي  املديح..واحلل  كلمات 
ال��زواج، لعل الزوج يهتم بها ويرعاها، لكن من 

يتزوج امراأة تقرتب من ال�شتني؟
تعّرفت اإىل حالة )ن...( من خالل ور�س العمل 
وكانت  اليجابية،  الطاقة  لتدعيم  نقيمها  التي 

عقدة �شندريال تنطبق عليها اأي�شا.
العالج

عمل  ور���ش��ة  تنظيم  الإم��ك��ان  يف  لي�س  قطعا 
العقدة  هذه  من  تعاين  اأخ��رى  ح��الت  لتدريب 
يف البداية، علما لو بحثنا حولنا �شنجد العديد 
اأو لآخر.. ل�شبب  العقدة  يعانني من هذه  ممن 
اإذن، ل بّد من اإبداء الن�شيحة لأفراد عوائلهن 
لتتعامل مع كل حالة على حدة، وكمدربة طاقة، 
�شندريال  عقدة  لكن  بالدوية،  العالج  اأعار�س 
فوبيا  اأو  اأحد جوانبها مر�س )رهاب  ت�شبه يف 
النا�س اأو اخلوف من النا�س، يف مو�شوع قادم 
حني  وغالبا  اهلل(  باإذن  احلالة  هذه  �شنناق�س 
النف�شي  الطبيب  ف���اإّن  متقدمة  احل��ال��ة  تكون 
احلالة.  من  للتخفيف  ب��اأدوي��ة  يو�شي  املعالج 
كانت الن�شائح مرّكزة على كيفية م�شاعدتهن 
كاأن  اإيجابية،  اإىل  ال�شلبية  طاقاتهن  لتحويل 
لي�س  واأخواتها،  اأخوتها  باأطفال  )ن...(  تهتم 
ثم  ومن  لهم  حلبها  اإمّن��ا  املديح،  ك�شب  ب�شبب 
من  اخلروج  على  مب�شاعدتها  الطفال  �شيقوم 
عقدتها...اأما احلالة الوىل، فقد تعهد زوجها 
املحاولة  ف�شلت  اإن  ولكن  ابنه  لأج��ل  بالتعاون 
�شيفاقم  ال��ط��الق  ك���ان  اإن  ح��ت��ى  �شيطلقها 
على  دليال  كان  باملحاولة  تعهده  لكن  حالتها، 
على  تدريبهن  كيفية  اأما  و�شينجح.  يحبها  اأّنه 
من  بد  فال  ح��الت،  لهكذا  اليجابية  الطاقة 
ال�شابقة  موا�شيعنا  ويف  ال�شرتخاء،  من  البدء 
العبادة  مثل  لال�شرتخاء طرقًا عديدة  اإّن  قلنا 
الداخلية  والنباتات  باحلديقة  الن�شغال  اأو 
اللواتي  لتتخل�س  املو�شيقى،  اإىل  ال�شتماع  اأو 
ال��ع��ق��دة م��ن خم��اوف��ه��ن من  يعانني م��ن ه��ذه 
ومن  الآخرين،  ن�شائح  اإىل  وي�شتمعن  الهمال 
مع  والتعامل  امل��ن��زل  م��غ��ادرة  الن�شائح،  ب��ني 
مدى  على  تعتمد  العالج  مدة  طبعا  الآخرين، 

ا�شتجابتهن للن�شائح والعمل بها.

العقدة
لو  �شندريال،  اأ�شبحن  ن�شاء  هناك  ال��واق��ع،  يف 
بانتظار  ل�شن  لكّنهن  �شنجدهن،  حولنا  بحثنا 
نف�شية كانت عاملة  يعانني من عقدة  اإمّنا  الأمري 
اأ���ش��ارت  ق��د  داولينغ  كوليت  المريكية  النف�س 
 The( كتابها  لأول مرة يف  نف�شي  اليها كمر�س 
 Cinderella Complex: Women's
 -Hidden Fear of Independence
ع��ق��دة ���ش��ن��دري��ال: خ���وف ال��ن�����ش��اء اخل��ف��ي من 
يف  الأوىل  طبعته  ���ش��درت  ال���ذي  ال���ش��ت��ق��الل( 
من  انطالقا  الكتاب  م��ع  تعاملنا  واإن    .19٨1
ال�شلبية  ال��ط��اق��ة  اأّن  �شنجد  ال��ط��اق��ة،  مفهوم 
يجعلها  واخل��وف  منها  تعاين  من  على  ت�شيطر 

تتعاي�س معها ول تبحث عن حل ما.
احلالة 1

ال�شم  ن��ذك��ر  ل  )م....،  املهند�س  ب��ي  ات�شل 

تطلب  ال��ت��ي  احل���الت  اأ���ش��رار  على  للمحافظة 
تواجه  التي  ل�شقيقته  ح��ل  ع��ن  باحثا  ال��ع��الج( 
النف�شال  وترف�س  واأهله  زوجها  من  الم��ّري��ن 

عنه.
البنة  لكونها  العائلة  مدّللة  كانت  اإّن��ه��ا  وق��ال 
اهتمام  حم��ط  كانت  اأ���ش��ق��اء،  لأرب��ع��ة  الوحيدة 
اإىل  ث��م  وم��ن  امل��در���ش��ة  اإىل  تذهب  مل  اجلميع، 
اجل��ام��ع��ة ل��وح��ده��ا، مل ت��ذه��ب ح��ت��ى ل�����ش��راء 
قرطا�شية لوحدها، تعّينت بعد تخرجها يف اإحدى 
الدوائر وا�شتقالت بعد �شهرين فقط، حني تويف 
الوالد وفقدت من يو�شلها اإىل الدائرة ورف�شت 
اأو  بدائرتها  اخلا�شة  النقل  بخطوط  ال�شرتاك 
تاأجري �شيارة اأجرة وكانت ذريعتها اخلوف، وبعد 
اأو  لوحدها  تت�شوق  اأن  ا�شتمر خوفها  تزّوجت  اأن 
اأن تاأخذ ابنها اإىل الطبيب، مثال، حاول زوجها 
معها كثريا اأن يبني لها �شخ�شيتها وف�شله دفعه 

بها  يهتم  ل  واأ���ش��ب��ح  معها  معاملته  تغيري  اإىل 
بوالده  ل�شيقا  ابنها  اأ�شبح  هذه  حالتها  وب�شبب 
ال���ذي ي��راف��ق��ه اإىل ال�����زوراء وم��دي��ن��ة الل��ع��اب 
اأخرى  بامراأة  عالقة  على  اأّنه  اكت�شفنا  وموؤخرا 

واتفق معها على الزواج.
اخلوف

ت�شرح داولينغ يف كتابها حالة هذه ال�شيدة باأنها 
تكون  اأن  امل��ه��م  م��ن  لي�س  ���ش��ن��دري��ال(،  )ع��ق��دة 
املفرط  الهتمام  وب�شبب  اإمنا  اأب،  زوجة  ب�شبب 
خارج  تكون  اأن  تخاف  الخ��ري��ن،  تخاف  باتت 
كانت  اإن  حتى  ال�شتقالل  م��ن  وت��خ��اف  البيت 
عن  تتنازل  اأن  لديها  مانع  ول  �شهادة  �شاحبة 
اأن  على  البيت  اأعمال  يف  وتغرق  حقوقها  جميع 
احلالة؟  بهذه  �شندريال  عالقة  ما  داخله.  تبقى 
على  تثور  اأن  ت�شتطيع  كانت  اإّنها  داولينغ  تقول 
يف  لت�شتقر  البيت  وتغادر  وابنتيها  اأبيها  زوج��ة 

يف بيتنا 
�سندريال

فنا اإىل  كلنا ونحن �سغار تعررَّ
�سندريال مبختلف ن�سخها 

و�ساهدنا فلم ديزين عنها، كان 
فلما رائعا، رمبا غالبية البنات 

متنني بعد م�ساهدته اأن يكن 
�سندريال ويحبها الأمري الو�سيم 

ويبحث عنها..

اأن�سام ال�ساجلي
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يف اأحد الأيام تاأّخرت منى يف نومها، اأ�سرع 
اأحمد ليوقظها وتفاجاأ باأّنها تتوّجع من 

اأمٍل ما، بلوعٍة نادى عليها واأفهمته بحروٍف 
متقطعة باأّنها مري�سة.

ات�سل ب�سديقه الدكتور الذي جاء م�سرعًا، 
وبعد الفح�س الأويل طلب منهم اأن ينقلوها 
اإىل امل�ست�سفى لإكمال بقية الفحو�سات....

امليزان 

امليزان 

يف

يف
املجدية  غري  وال�شنوات  املرئية  غري  امل�شافات  اأتعبتني 
وت�شبح  ق�شوته  خيوط  تت�شابك  حينما  الزمن  ويحرّيين 
كحجر �شنوان، فما بال قلبي ال�شعيف الذي اّتخذ القرار 
اخلطاأ  يف حلظة ما وتك�ّشرت الغ�شان، هل يقدر املاء اأن 
يجري ثانية يف عروقها وكيف يبتُل ظماأ ما فاتني وما هو 

اآٍت ! رحمة بي اأّيها الزمان، الرحمة.

وازدادت  غريُه،  اأحد  ول  رعايتها  �شيتوىّل  باأّنه  لها  موؤّكدًا 
عن  احلياء  برقع  زالت  التي  وزوجته  �شقيقها  بني  امل�شاكل 
لوجود  ارتياحها  عدم  عن  ب�شراحة  تتكّلم  وب��داأت  وجهها 
هذه املري�شة يف البيت، وتنا�شت كّل ما قامت به من اأجل 
الطفال  وتربية  وظيفتها،  يف  ول�شتمرارها  هي  راحتها 
الذي كانت جتده دائما على  البيت  باحتياجات  والهتمام 

اأف�شل ما يرام.
وال�شمري  الإن�شانية  اأي��ن  "اإذن  نف�شها  مع  منى  وت�شاءلت 

النائم واأين حّبها لزوجها؟"
لكّنه  امل�شت�شفى،  اإىل  اأحمد  ينقلها  اأن  وكّررت منى  طلبها 
بني  امل�شاكل  كرثت  الفكرة،  هذه  رف�س  على  اأ�شّر  ب��دوره 
الق�شم  البيت،  بف�شل  تطالب  ب��داأت  التي  وزوجته  اأحمد 
ورف�س  العاجزة  ملنى  �شغري  واآخ��ر  ولأولده���ا  لها  الكبري  
وتاأجري  البيت  مغادرة  عليه  لتقرتح  الفكرة،  ه��ذه  اأحمد 
ب�شقيقته  يهتم  اأن  متانع  ولن  ولالأطفال  لهما  م�شتقل  اآخر 
تتطّلب ظروف مر�شها وهنا �شرخ  يبيت عندها حني  واأن 
اأحمد وانهال عليها بال�شرب وال�شتم ليتدخل اجلريان بحّل 
اإن �شمعوا مبطلب الزوجة وقفوا ب�شف اأحمد  امل�شكلة وما 
تنفيذ  اإّم��ا  اأ�شرت  ولكّنها  الطيبة  منى  مبواقف  وذّكروها 

مطالبها اأو النتحار! 
اإىل  ب��ال��ذه��اب  ي�����ش��اع��دوه��ا  اأن  ب��اجل��ريان  م��ن��ى  تو�شلت 
يف  �شببًا  تكون  اأن  تريد  ل  لأّنها  امل�شنني  دار  اأو  امل�شت�شفى 
اليوم  باقي  لق�شاء  وذهبت  وزوجته،  �شقيقها  بني  امل�شاكل 
ال��زوج��ني  ب��ني  للتفاهم  امل��ج��ال  لف�شح  طيبة  ج���ارة  عند 

والتو�شل اإىل حل ير�شي اجلميع.
بعد �شاعات، �شمع اجلريان �شوت �شراخ وعويل وا�شتغاثة 
و�شارعوا اإىل البيت لريوا اأحمد يحاول جاهدا اإطفاء النار 
بعد  امل�شت�شفى،  اإىل  نقلها  مّت  والتي  الزوجة  حت��رق  التي 
و�شط  توفيت  الرابعة،  الدرجة  من  احل��روق  وب�شبب  اأي��ام 
ل�شالح  جميعًا  و���ش��ه��دوا  ت�شّرفها  م��ن  اجلميع  �شدمة  
اإقناعها  ح��اول  ال��ذي  الطّيب  ال��زوج  بالتحقيقات،  اأحمد 
وعن  تعي�شها  التي  الأوه��ام  عن  تتخّلى  اأن  الو�شائل  ب�شتى 
عليه  لل�شغط  و�شيلة  اأّنها  يعتقُد  كان  الذي  النتحار  فكرة 

وهكذا  عبدًا...  ول  ربًا  تر�شي  ل  التي  ملطالبها  لي�شتجب 
�ُشجل احلادث انتحارا. 

وبوجود  وال��ول��د  بالبنات  لتتفاجاأ  البيت  اإىل  منى  ع��ادت 
جدتهم )لأمهم( يوؤكدون باأنهم لن يعي�شوا مع عّمتهم التي 
كانت �شببًا يف انتحار اأمهم يف بيت واحد وقّرروا الذهاب 
العّمة  دموع  و�شط  اأخرى،  ق�شة  لتبداأ  مع جدتهم،  للعي�س 
لأفهامهم  والأ�شدقاء  والأق��رب��اء   اجل��ريان  تدّخل  والأب، 
باأّن اأمهم كانت خمطئة يف قراراتها وكذلك يف انتحارها، 
تو�شالت  ومن  اخلريين  من  اأقوى  كان  جدتهم  �شوت  لكن 
والدهم وعمتهم، وكان القرتاح اأن يدعهم اأحمد للذهاب 
وفاة  �شدمة  من  يرتاحون  ريثما  اأي��ام،  لب�شعة  مع جدتهم 

اأمهم، فوافق.
رف�شوا  ولكّنهم  عنهم،  تنقطع  ل  الأب  ات�شالت  كانت 
التحدث معه بتحري�س من اجلدة  التي اقرتحت عليه وبعد 
لرعاية  الأخ��رى  ابنتها  من  يتزوج  اأن  ج��دًا،  ق�شرية  فرتة 
الأطفال ولكن ب�شرط اأن تخرج �شقيقته من البيت نهائيًا، 
متتم مع نف�شه، اإذن عدنا لنقطة البداية واإىل �شراب ظننتُه 
ماء وت�شاءل مع نف�شه "اذا وافقت على هكذا حل من اأجل 
اأطفايل، فلِما كُل ما حدث لزوجتي وهذا ما كانت تريده؟ 
من  �شنواتها  بكل  �شحت  التي  وهي  اأتركها  ملن  و�شقيقتي 

اأجلي ومن اأجل تربية اأولدي ؟"
الق�شة  التي روت يل  وهو يف حريته وحزنه، نقلت قريبته 
املوؤملة ت�شاوؤلته، لأي كفة مييل، ل�شقيقته العاجزة امل�شلولة 
التي لي�س لها من الدنيا �شواه، اأم لأطفاله الأربعة و�شمان 
اأّنه بانتظار من  م�شتقبلهم بزواجه من خالتهم؟ واأ�شافت 

يعينه على اإيجاد حّل بعد اأن عجز عن ذلك.

وتوىّل  �شري  بحادث  والدهما  توفيا  لهما:  قريبة  يل  قالت 
)لن�شمها  ال�شقيقة  وا�شطرت  رعايتهما  الكهل  جّدهما 
وجّدها  �شقيقها  لرعاية  وتتفّرغ  درا�شتها  ترتك  اأن  منى( 
وال�شعوبات  امل�شاكل  من  واملنقذ  القوة  ت��راه  كانت  ال��ذي 
التي تواجهما، ل �شيما بعد اأن اأّمن لهما ما ي�شاعدهما على 

تكاليف احلياة ف�شال عن الراتب التقاعدي لوالدهما.
ولكن  راقية،  بكلية  والتحق  احمد(  )لن�شمه  ال�شقيق  كرب 
القدر مل يكمل لهما الفرحة اإذ تويف اجلد، وبعد اأن تغلبت 
منى على حزنها، عادت اإىل الهتمام باأحمد والبيت الكبري 

الذي �شّجله اجلّد با�شمهما.
�شارت احلياة بهما وم�شت ال�شنوات �شريعة وتخّرج احمد 
وبداأ يفّكر مب�شتقبل �شقيقته التي تنا�شت اآمالها وطموحاتها 
تقّدم  الذي  والدهما  ال�شاب، قريب  ووافق على  و�شبابها.. 

طالبا الزواج منها.

وهو  �شرطها  على  �شلمان(  )لن�شمه  ال��زوج  وافق  اأن  وبعد 
العي�س يف بيت اجلد ومع �شقيقها، مّت الزواج.

تظهر  بداأت  �شنة،  وبعد  الأوىل،  الأ�شهر  يف  ب�شعادة  عا�شا 
ليفتح  البيت  ببيع  اإقناعها  يحاول  بات  الذي  �شلمان  نوايا 
�شغري  بيت  و�شراء  اأعماله  ويطّور  جتارية  �شركة  بح�شتها 
ل��ه��م��ا وح���اول���ت م��ن��ى ك��ث��ريًا 
العي�س  ف�شل  ل��ه  ت�����ش��رح  اأن 
يقنعها  وم���ّرة  م�شتقل  ببيت 
ب��ال���ش��ت��ق��الل ب��ب��ي��ت م��ن��ف��رد 
كان  وهذا  �شقيقي،  اأت��رك  "لن  اإفهامه  حتاول  وهي  لهما، 

�شرطي للموافقة على الزواج واأنت قبلت به".
لف�ّس  اأح��م��د  �شقيقها  ت��دّخ��ل  بينهما،  امل�شاكل  ت��ع��ّق��دت 
النزاعات ولكن دون جدوى مما ا�شطرها اأن تطلب الطالق 
بعدما دفعت له مبلغًا من املال واأُ�شدل ال�شتار على زواجها 
قد  كان  الذي  لأحمد  وتفّرغت  الزوج  طمع  ب�شبب  الفا�شل 
تعنّي يف دائرة مرموقة وتزّوج ب�شابة اأحّبها، وعا�س اجلميع 
ب�شعادة، ل �شيما بعد اأن اأجنبت زوجة اأحمد ثالث بنات ثم 
الأم موظفة  لأّن  بالأطفال  ولٌد جميٌل، هي اعتنت  اأعقبهن 

وم�شغولة طوال الوقت....
يف اأحد الأيام تاأّخرت منى يف نومها، اأ�شرع اأحمد ليوقظها 
وتفاجاأ باأّنها تتوّجع من اأمٍل ما، بلوعٍة نادى عليها واأفهمته 

بحروٍف متقطعة باأّنها مري�شة.
ات�شل ب�شديقه الدكتور الذي جاء م�شرعًا، وبعد الفح�س 
بقية  لإكمال  امل�شت�شفى  اإىل  ينقلوها  اأن  الأويل طلب منهم 

الفحو�شات....
قد  بفايرو�س  م�شابة  باأّنها  للجميع  تاأّكد  امل�شت�شفى  ويف 
لب�شعة  احلركة  عن  مينعها  قد  موؤقتًا،  �شلاًل  لها  ي�شّبب 
المتعا�س  راأت  حلظة  اأول  ومن  البيت  اإىل  عادت  اأ�شهر، 
وعدم الراحة على وجه زوجة اأحمد، فعرفت اأّنها اأ�شبحت 
اأن  منه  طلبت  اأي��ام  وبعد  ل��ذا  ف�شاعدًا،  الآن  من  ثقيلة 
اإزع��اج  دون  والرعاية  العالج  لتتلّقى  امل�شت�شفى  اإىل  تعود 
اأّن جدهما قد ترك لهما اخلري  البيت، ثم  اأي �شخ�س يف 
الفكرة  الكثري، ت�شرف منه على عالجها، رف�س �شقيقها 

البحث عن بع�س حل!

رجاء خ�سري
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خ�سري احلمريي

املنا�شبة لإبراز بع�س مواهبه  الفر�شة  الرجل  فرتة احلجرالكوروين منحت 
كانت  واإذا  اليومي،  الَنكْد  فعاليات  يف  وامل�شاركة  الطبخ  ومنها  املطمورة، 
فاأن  اأ�شا�شا،  بها  معرتف  وغ��ري  حم��دودة  ظلت  الطبخ  جم��ال  يف  جناحاته 
بتهديد  �شعرن  الالتي  الن�شاء  من  الكثري  حفيظة  اأث��ارت  النكدية  مهاراته 

حقيقي يكاد يطيح بال�شمعة املعروفة التي توارثنها على مر الع�شور.
فالأول مرة يجد الزوج والزوجة نف�شيهما وجها لوجه لأربع وع�شرين �شاعة 
الأجتماع  علماء  يقول  كما  احلالة  هذه  يف  الطبيعي  ومن  متتالية،  ولأ�شهر 
ويوؤيدهم يف ذلك علماء النف�س اأن تبداأ امل�شاكل الب�شيطة و"التنكيد" املتبادل، 
بتلبيد اجلو العائلي بغيوم اخلالفات، وخلق حالة من التحفز للرد على �شبيل 

املناكدة ، اأو العناد والتعبري عن ال�شجر مع التمديد املتكرر للحظر.
وقد علمُت من اأحد اأ�شدقائي ال�شليعني بالتجارب النكدية، اإن النكد الب�شيط 
مت  قدمية  ن�شخة  اأ�شبح  العليل،  ت�شفي  رومان�شية  ن�شمات  بعده  تهب  ال��ذي 

حتديثها باأ�شدار جديد.. ل مُيحى بالفرمتة! 
 ولذلك �شّجت مواقع التوا�شل يف الآونة الأخرية بال�شكوى من اإعتالل بع�س 
العالقات الزوجية وت�شدع جدرانها، فقد لوحظ يف �شريط الأخبار العائلية 
العاجلة اإن النكد ال�شلمي كما عرفناه ميكن اأن يتحول يف حلظة غ�شب اىل 
نكد مدجج بالأذى، وهنا تربز احلاجة اىل اإنهاء اأحد اأثنني اأو كليهما، كورونا 

اأو احلظر!



د. علي ال�ساله    �ساعر بابلي

يف املنتهى

�شدرت هذه الأيام ترجمة خمتارات يل باللغة الفار�شية عن دار ن�شر 
ال�شعر  بال�شعر احلديث و�شمن �شل�شلة  ثقافية كربى يف طهران تعنى 
العاملي )وطن كامراأة عا�شقة( من ترجمة ال�شاعر واملرتجم الإيراين 
العربي  ال�شعر  رم��وز  ترجم  اأن  �شبق  ال��ذي  بيدج  مو�شى  د.  املعروف 
والفار�شي احلديث بني اللغتني العربية والفار�شية. وبقدر ما اأفرحني 
واملت�شوفة  ال�شعراء  لغة  الفار�شية،  اللغة  اإىل  ن�شو�شي  ترتجم  اأن 
والع�شاق حافظ و�شعدي ال�شريازي وجالل الدين الرومي وعمر اخليام 
والفردو�شي، فقد اأحزنني بع�س ردود الأفعال التي و�شلتني من متلقني 
حلكومات  ال�شيا�شي  اخلالف  بني  يفرقون  ل  لالأ�شف،  متعلمني  عرب 
للبلدان،  واحل�شارات  الثقافات  وبني  الإيرانية،  احلكومة  مع  بلدانهم 
النيل  ووادي  الرافدين  وادي  اأبناء  فنحن  منها،  املتجاورة  ول�شيما 
ل  لكننا  معنا،  التاريخي  تناف�شها  ونعلم  فار�س  بالد  ح�شارة  نعرف 
نوؤمن بدوام احلروب والنزاعات و�شوء الفهم، ول�شيما التي تعود اإىل 

عوامل مذهبية مري�شة.
الدار  معر�س  اأعتاب  على  املغاربة  املثقفني  من  الأ�شدقاء  لأحد  قلت 
البي�شاء للكتاب املا�شي اإننا بحاجة اإىل م�شاعدة كل ال�شعوب العربية 

يف العراق لرنفع اإيران من جوارنا ون�شعها عرب الأطل�شي !!!
�شحك �شديقي بعمق وقال يل �شكرًا لهذا الطرح الذي نبهني اإىل فكرة 
املختلف  تعني  قائاًل:  له  ف�شححت  املختلف،  مع  اجلغرايف  التجاور 
الإيرانيني،  لدينا اختالف مذهبي مع  لي�س  العراق  لأننا يف  اجلزئي، 
وكان ميكن اأن تكون اإيران دولة ذات عالقة خا�شة باجلامعة العربية 
وباًل  ت  وجرَّ الأعراب  قلوب  ا�شتعلت يف  التي  الطائفية  الأمرا�س  لول 

علينا جميعا.
ال�شاه  نظام  التبعية مع  ول�شيما يف اخلليج، عالقة  العرب،  قِبل  ملاذا 

املتحالف مع الغرب واإ�شرائيل، ورف�شوا العالقة مع النظام احلايل؟
لقد دفعنا اأثمانًا باهظة لثقافة الأحقاد واحلروب، وعلينا اأن نغادرها 
فورًا لكي ننطلق نحو امل�شتقبل، واإل �شنبقى نغري على املا�شي فيبتلعنا، 

ولعل الثقافات والفنون هي اأف�شل ال�شبل لتجاوز ذلك.

الثقافات الأخرى والفهم اخلاطئ 
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