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ى �لتنمر! على �لأقد�م.. يتحدَّ
الأق���دام  على  ���س��رًا  مدر�سته  اإىل  يّتجه  زي��ن 
الكر�سي  اإىل  بحاجة  لي�س  اأنه  للآخرين  ليثبت 
بالتفاقم جّراء  بداأت  اأن حالته  املتحرك، رغم 
التنمر  من  الكبر  وخوفه  قدميه  على  ال�سغط 
احل��ي  اأب��ن��اء  م��ن  ل��ه  يتعر�س  ال���ذي  امل�ستمر 
دائمًا على  �سّجعه  الذي  الأمر  ال�سف،  وزملء 
حتمل الأمل اجل�سدي، على ح�ساب الأمل الروحي 

الذي يطاله ب�سكل يومي، يوؤكد لنا زين قائًل: 
اأحلمي  كانت  له،  خططت  ما  هذا  يكن  مل   -
اإخفاء حزين  واأح��اول  كنت حزينًا جدًا،  اأكرب، 
واأح��اول  تنمرهم  رغم  الزملء  مع  بابت�سامتي 

جاهدًا الرتكيز رغم �سعف ا�ستيعابي.
�لعالج ل يعاِلج

يف  وتفوق  البتدائية  زي��ن  اجتاز  ذل��ك،  ورغ��م 
املتو�سطة رغم بطء الكتابة لديه ب�سبب املر�س، 

اإذ مل يكن وقت المتحان كافيًا له، ي�سيف:
اأن  اإل  اأكرث من مرة  - حاولت معاجلة مر�سي 
حماولتي جميعًا باءت بالف�سل، اإذ �سار ج�سدي 
الدوية  ت�سفع  مل  لل�سمور،  اأكرب  بنحو  ي�ست�سلم 
من داخل امل�ست�سفيات العامة، فانت�سرت اخليبة 

يف روحي كثرًا.
�غتيال و�لده هو �ل�سبب

العابدين،  زين  انتقل  الإعدادية،  دخوله  وعند 
ملرحلة ي�سميها ح�سب و�سفه، "الفرتة املظلمة" 
اإذ  فهو نف�سه مل يكن يعرف ما كان يحدث له، 
اأهمل درا�سته و�ساهد قدرة ج�سده و�سعف قواه 
يومًا بعد يوم، فنجم عن ذلك كله ر�سوبه �سنتني 
يف اخلام�س العلمي و�سنتني يف ال�ساد�س العلمي.

اختطفته  ال���ذي  وال����دي  اغ��ت��ي��ل  ه���ذا،  ب��ع��د   -
اأي�سًا. كانت  لأ�سباب جمهولة  ع�سابة جمهولة 
ال�سدمة الأكرب يف حياتي، ومل اأ�سع يف خميلتي 
تلك احل�سابات فقد كنت بحاجة كبرة لوالدي، 

ويف هذه الظروف حتديدًا.. 
يعود  زي��ن، جعله  لزم  ال��ذي  الكبر  المل  ه��ذا 
انتهاء  اأيام من  اإىل مقاعد الدرا�سة بعد ثلثة 
م��را���س��ي��م ع���زاء وال����ده ب��ت��ح��ٍد ج��دي��د، ليكمل 
اإح��دى  يف  الن��خ��راط  حم��اوًل  وينجح،  درا�سته 
اأن  اإل  احلا�سبات،  لدرا�سة  الأهلية  اجلامعات 
بالتحقق، فانتقل  ديون عائلته مل ت�سمح حللمه 

اإىل خطوة اأخرى يحدثنا عنها:
ق�سم  ال��زراع��ة/  كلية  دخ��ول  اإىل  ا�سطررت   -
التخ�س�س  هذا  اأحب  اأكن  ومل  الغذية،  علوم 
النتقالة  اأن هذه  بادئ المر، لكن تبني يل  يف 
ومنها  احلياة  اإىل  احلقيقية  انطلقتي  كانت 

بداأت رحلة املعرفة الكبرة بنف�سي.
فكرة �لنطالق ثانيًة

هنا كانت نقطة التغير يف حياة زين العابدين، 
الذي حتّول من طالب بالكاد ينجح، اإىل طالب 
متفوق يف كلية الزراعة، وا�ستمر على مدار اأربع 
�سنني من النجاح ال�ساحق على راأى من زملئه 

من  ليتمكن  واأ���س��ات��ذت��ه، 
على  واحل�����س��ول  التخرج 
كلية  يف  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رت��ب��ة 
على  والأول  ال����زراع����ة، 

ق�سمه.
حياتي  �سنّي  اأجمل  اإن   -
كلية  يف  ع�ستها  التي  هي 
ال���زراع���ة وه���ي اأك����رث ما 
ا�ست�سهاد  كان  اإذ  اأحببته، 
وال����دي ح��اف��زًا م��ن اأج��ل 
بقوة  احل��ي��اة  اإىل  ال��ع��ودة 

رغم املر�س والأمل.
�سناعة �لأمل

وبعد تخرج زين العابدين، 
وك������اأي م���واط���ن ع��راق��ي 
ب��احل�����س��ول على  ي��ط��م��ح 
فر�سة عمل، مل يجد زين 
اأي مكان ينا�سب �سهادته، 
وبقي بهذه احلال فرتة طويلة، الأمر الذي دعاه 
اإىل التفكر بافتتاح م�سروع خا�س به وبتكلفة ل 

تزيد على 25 الف دينار عراقي! 
احللي  �سناعة  يف  تتلخ�س  م�سروعي  فكرة   -
الن�سائية يدويًا، نعم، بوا�سطة يدي التي تعاين 

ال�سمور، اأفعل هذا، من اأجل تاأمني م�ستقبلي.
ويطمح زين اأن َترْوَج �سفحته اللكرتونية التي 
ي�سنعها  التي  واحللي  اأعماله  فيها  ي�ستعر�س 
ال�سراء  اإىل  ومتابعيه  اأ�سدقاءه  ويدعو  بنف�سه، 

منه. 

يٌد �سامرة والديًا ت�سنع 
احللَي وتتحّدى العجز

زين العابدين 
ف�������اخ�������ر..

ولد زين �لعابدين مري�سًا بال�سمور �لع�سلي �لولدي، وكان تاأثري 
�ملر�س و��سحًا يف ج�سده منذ طفولته، و�أثر يف در��سته �لتي كان 

يعاين �أثناءها �لتنمر ب�سبب بنية ج�سمه �ل�سعيفة، لكنَّ لقوة 
�إر�دته �لكبرية و�إميانه �ملطلق، ولقلبه �لذي جنح باإ�سر�ر وحزم 

كبريين ف�ساًل كبريً� يف تفوقه �لدر��سي، وجناحه باملرتبة �لأوىل 
على دفعته، ناهيك عن عمله بكلتا يديه �للتني توؤملانه لإن�ساء 

م�سروع يدوي لالحتفاء على طريقته، بذ�ته �مل�ستقلة. 

اآية من�سور 
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واقعة الطف...
رف�سًا للف�ساد واال�ستبداد يحيي �لعر�قيون مع �ملاليني من �مل�سلمني  ذكرى ��ست�سهاد �لإمام 

�حل�سني عليه �ل�سالم، �إذ تتو�سح �ملدن بال�سو�د وتعم مظاهر �لحز�ن.
وياأتي �إحياء هذه �لذكرى و�سط جدل كبري بني فريق ي�سر على 
خمالفة تو�سيات �ملرجعية و�إحيائها بكل �ملر��سم و�ل�سعائر �لتي 

�رتبطت بها، مثل جمال�س �لعز�ء و�سو�ها وبني من يحّذر من �أن 
�لإ�سر�ر على �أن  �ملجال�س و�لتجمعات �سيكون �سببا يف زيادة وترية 

تف�سي فريو�س كورونا �مل�ستجد.                   
اإياد عطية اخلالدي

�سورة العتبة ت�سوير:
ح�سن م�سطفى جمال الدين

ربيع ثوري هّب على االأر�ض 
التجمعات  اأك��رب  اأح��د  عا�سوراء  مرا�سم  وتعّد 
اإذ يتدفق مليني الزوار من  الدينية يف العامل، 
اإحياء  اأجل  من  العراق  اإىل  العامل  اأنحاء  جميع 

هذه املرا�سم.
ال��ت��ق��ي��د  اإىل  ال�������دع�������وات  وت���������س����اع����دت 
ب���اإر����س���ادات امل��رج��ع��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ال���ت���ي اأك����دت 
اجل��ه��ات  ت�����س��دره��ا  ال��ت��ي  التعليمات  ال���ت���زام 
الفرو�س.                                                                                                          مواجهة  يخ�س  م��ا  يف  احلكومية، 
من  ال�سحة  منظمة  ح��ذرت  ال�سياق  ه��ذا  ويف 
العراق  يف   ١٩ بكوفيد  الإ�سابة  معدلت  ارتفاع 
التي  ال�سحية  بالإجراءات  اللتزام  نتيجة عدم 

حتول دون انت�ساره.
�لت�سديد على �للتز�م بالتعليمات

واأظهرت املرا�سم الأوىل ل�سهر حمرم واملجال�س 
الإم��ام  ا�ست�سهاد  ذك��رى  لإح��ي��اء  عقدت  التي 
ببع�س  ج��ي��دًا  ال��ت��زام��ًا  ال�سلم  عليه  احل�سني 
الإجراءات ال�سحية للحيلولة دون تف�سي الوباء، 
املجال�س  رواد  بني  التباعد  م�ساألة  يف  �سيما  ل 

احل�سينية.
كربلء  ت�سهد  مل  الفائتة  الأع����وام  وب��خ��لف 
ح�سودا وجتمعات ومواكب وم�سرات حا�سدة، اإذ 
بدت احل�سود اأقل ب�سكل ملحوظ حتت اللفتات 
ال�سوداء التي تو�سح بها �سريح الإمام احل�سني. 
ال�سكان  من  ال���زوار  اأغلب  ك��ان  الأوىل  وللمرة 
املحافظة  اإىل  الدخول  حظر  مت  بعدما  املحليني 
عراقيني  لكن  الأخ��رى،  املحافظات  �سكان  على 
اإىل  الت�سلل  من  متكنوا  اأخ��رى  حمافظات  من 
على  للتحايل  ني�سمية  طرقا  م�ستخدمني  املدينة 
التفتي�س  نقاط  بع�س  اأن  كما  التفتي�س،  نقاط 

كانت متعاطفة، و�سهلت مرور بع�س الزائرين.
اإىل  احل�سينية  املجال�س  قراء  من  العديد  وعمد 
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املوقف  وامل�ستبدين،  ال��ط��غ��اة  احل��ك��ام  ب��وج��ه 
اإن�����س��ان��ي��ا، ظ��ل ميد  ال���ذي مي��ث��ل در���س��ا  الأول 
مقارعة  على  بالعزمية  واأف���رادا  �سعوبا  الثوار 
وامل�سحون  الثورة  ورم��وز  امل�ستبدين،  احلكام 
قيم  ا�ستلهامهم  عن  يتحّدثون  الع�سور  كل  يف 
للظلم  مواجهتم  يف  وت�سحيته  و�سربه  احل�سني 
مانديل  نيل�سون  اإىل  غاندي  من  وال�ستبداد، 
وهنا  وال�سجاعة،  التحرر  رموز  من  الكثر  اإىل 
الإمام احل�سني،  ثورة  العظيم يف  املوقف  يكمن 
وهذا  وجائر،  م�ستبد  حلاكم  الطاعة  رف�س  اإذ 
احل�سني.                                                                         ثورة  ا�ستذكار  اإىل  يدعو  لوحده  اأمر 
بالطبع ان فكرة اخل�سوع لل�ستبداد، ما زالت 
رف�س  احل�سني  لكن  ن�ساهدها،  نحن  باقية 
الإمام احل�سني جي�س  �ساأل  ال�ستبداد، فعندما 
يزيد ملاذا تريدون قتلي، قالوا طاعة لأمر يزيد، 
لأمر  طاعة  ل  اأن  موقف  يكّر�س  هنا  احل�سني 
امل�ستبد،  اإطاعة احلاكم  ينبغي  حاكم جائر، ل 
زال��ت  م��ا  النا�س  بالطبع  وم��وق��ف،  ع��ربة  ه��ذه 
احل�سني  وذك��رى  احل�سني  لكن  للظلم  تر�سخ 

حافز لها للتمرد والثورة �سد الطغيان.     
اإن  الكاظمي:  في�سل  ال�سيخ  الدكتور  وي��ق��ول 
الهتمام بذكرى عا�سوراء وتخليد واقعة الطف 
واإن�سانية  اإ�سلمية  حاجة  لتوفر  ال�سعي  يعني 
بوجه  وال��وق��وف  الن��ح��راف،  رف�س  يف  تتج�ّسد 
اخلنوع والإ�سرار على ال�ستقامة، واأن اإحياءها 
والتذكر مبواقف الإمام له عظيم الثر يف حياة 
هذا  م�ساحة  نقدر  اأن  بو�سعنا  ولي�س  النا�س، 
التاأثر، ولفت لكاظمي اإىل قول اهلل تعاىل: )ل 
يغر اهلل بقوم حتى يغروا ما باأنف�سهم(، اإذ اإن 
كتاب اهلل هو كتاب لتغير النا�س اإىل الأح�سن، 
ورف��ع��ة، هو  �سمو  م��ن  فيه  ال��ق��ول مب��ا  ه��ذا  اإن 
الدار�سني  اإىل  بالن�سبة  اأي�سا  البيان  يف  اإعجاز 
بعلم الجتماع،  علم النف�س وغرها من العلوم 
الن�����س��ان��ي��ة، ول���ذا ف���اإن ق��ي��م وم��واق��ف الإم���ام 
را�سخة، وهي كافية لتغير الإن�سان والرتقاء به 
وال�سمو مكانته، ثورة الإمام احل�سني هي رف�س 
العدالة  لقيم  اإحياء  وهي  والظلم،  لل�ستبداد 

واحلرية.
�حلق �سّد �لباطل

وخطيب  اإم��ام  الدليمي،  �ساكر  حممود  ال�سيخ 

ج��ام��ع ال�����س��ي��خ م��ع��روف ال��ك��رخ��ي، ع��ن ث��ورة 
قال  يقول:  الباطل،  �سد  احلق  )ع(،  احل�سني 
ياأمر  اهلل  ))اإّن  العزيز  كتابه  يف  تعاىل  اهلل 
وينهى  القربى  ذي  واإي��ت��اء  والإح�����س��ان  بالعدل 
هذا  على  وال��ب��غ��ي((،  واملنكر  الفح�ساء  ع��ن 
امليزان  الإ�سلم على هذا  دولة  قامت  الأ�سا�س 
يعرتيها  ل  والتي  للنا�س  و�سعها  التي  الرباين 
ي��ه��ن��وؤوا يف حياتهم  ل��ك��ي  وال��ن��ق�����س��ان  اخل��ل��ل 
طغيان. ول  ظلم  ف��ل  اأخ��راه��م،  يف   وي�سعدوا 
  وبعد انتهاء اخللفة الرا�سدة وما قامت به من 
فتوحات لتو�سيع دولة الإ�سلم لت�سبح مرتامية 
حكاٌم  الأم�سار  يف  امل�سوؤولية  ت��وىّل  الأط���راف 
انحرفوا عن منهج النبوة الذي اأو�سى به ر�سول 
الظلم  وت�سّرب  و�سلم(  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل 
واجلور والطغيان اإىل جمتمعاتها، فقام �سيدنا 
راف�سا  ال�����س��لم(  )عليهما  علي  ب��ن  احل�سني 
منهج  اإىل  الأم���ة  ب��ع��ودة  ومناديا  ال��واق��ع  ذل��ك 
جده ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم(، فدفع 
روحه الزكية؛ هو واأهل بيته الأطهار ثمنا لهذا 
عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  تركه  الذي  املبداأ 
و�سلم ( لهذه الأمة، وبقيت الأمة ت�ستذكر هذا 
املوقف منذ ذلك احلني اإىل يومنا هذا، موقف 

ق�ساوته  رغم  املوقف  هذا  الباطل،  �سد  احلق 
الفداء  الأمة روح  اأوقد يف  اأّنه  ال  املوؤمنني  على 
وال�سجاعة من اأجل اإحقاق احلق والوقوف بوجه 

الظلم والظاملني.
م�سروع نه�سة

�ستار جبار احللو رئي�س طائفة  الري�سما  ويوؤكد 
اأن  وال��ع��امل  ال��ع��راق  يف  امل��ن��دائ��ي��ني  ال�سابئة 
الفريدة  ال��ث��ورات  م��ن  واح���دة  احل�سني  ث���ورة 
يف  الآن  حتى  نظر  لها  يظهر  مل  التاريخ،  يف 
ال�سيا�سية.  الثورات  اأو  الدينية  الدعوات   جمال 
اإذ قّدم احل�سني للعامل در�سًا يف الفداء من خلل 
الت�سحية بنف�سه وباأعز النا�س لديه ومن خلل 
الإ���س��لم  واأدخ���ل  واأحقيته،  مظلوميته  اإث��ب��ات 
اأن  احللو  وع��ّد  التاريخ.  �سّجل  اإىل  وامل�سلمني 
العامل  يف  البا�سل  اجلندي  اأّن��ه  اأثبت  احل�سني 
ل  واجل��ور  الظلم  واأّن  الب�سر  جلميع  الإ�سلمي 
را�سخًا  بدا  مهما  الظلم  �سرح  واأّن  لهما،  دوام 
يكون  اأن  يعدو  ل  اأّن��ه  اإّل  الظاهر،  يف  وه��ائ��ًل 
 اأمام احلّق واحلقيقة اإّل كري�سة يف مهب الريح.
وي���رى رئ��ي�����س ال��ط��ائ��ف��ة امل��ن��دائ��ي��ة اأن حم��رم 
ال���ك���ربى ل�سيد  ال��ن��ه�����س��ة  احل�����رام ه���و ���س��ه��ر 
ال��ذي  ال�����س��لم  عليهم  والأول����ي����اء  ال�����س��ه��داء 
 ع��ل��م ال��ب�����س��ر ال����ث����ورة وال��ن��ه�����س��ة وال���ب���ن���اء.
لبع�س  ذك��ر  لي�ست جم��ّرد  ع��ا���س��وراء  وذك���رى 
اخلواطر والذكريات والأحداث فقط، واإّنا هي 
غر  عدد  ولها  الأهّمية  غاية  يف  حلادثة  تبيان 
حمدود من الأبعاد واجلوانب التي تركت اأعمق 
 الآثار يف حياة الأمة الإ�سلمية على مّر التاريخ.

احل�سني  ع��ن  اأع���رّب  اأن  ح��اول��ت  كلما  وحقيقة 
التعبر  عاجزة عن  الكلمة  اأن  وجدت  بكلمات، 
بل  �سخ�سًا،  لي�س  فاحل�سني  فيه،  نف�سها  عن 
 .. منهج  ه��و  ب��ل  ف���ردًا،  ولي�س   .. م�سروع   ه��و 
الإم���ام  اأّن  احل��ل��و  ج��ب��ار  �ستار  الري�سما  وب���نّي 
واعتمد  امل��ن��ط��ق،  ق���ّوة  على  اع��ت��م��د   احل�سني 
عدوه على منطق القوة، وملا �سقطت قوة عدوه، 
اأبديًا. انت�ساره  وكان  احل�سني،  منطق   انت�سر 
 ! ت����ن����ك���������س  ومل   .. راي�������ت�������ه  مت�������ّزق�������ت 
 ! ي�����رك�����ع  ومل   .. اأ���������س��������لوؤه   ومت������زق������ت 
ومل  واأ���س��ح��اب��ه..  واإخ���وان���ه  اأولده  وذب���ح���وا 
جتلياتها. اأعظم  يف  الإمي���ان  ع��زة  اإّن��ه��ا   !  يهن 

�سبكة  عرب  الكرتونيا  الدينية  حما�سراتهم  بث 
الدينية  املرجعية  بتوجيهات  التزاما  النرتنت 

العليا.
�ملجال�س تاريخيًا 

وتذكر امل�سادر التاريخية اأن الإمام الباقرعليه 
ال�سلم هو اأول من اأحيا ذكرى ا�ست�سهاد الإمام 
ح�سره  جمل�سًا  واأق��ام  ال�سلم،  عليه  احل�سني 
ال�سعراء الذين عا�سروه ومن اأ�سهرهم ال�ساعر 
األقوا  اإذ  احلمري،  وال�سيد  ال�سدي  الكميت 
وت�سحيته،  احل�سني  الإمام  عن  موؤثرة  ق�سائد 
وا�ستمر اإحياء هذه الذكرى التي اقت�سرت على 
عليه  الر�سا  الإمام  اإىل عهد  ال�سعراء  م�ساركة 
اخلزاعي،  دعبل  ال�ساعر  فيها  وب��رز  ال�سلم، 
من  الأول  الن�سف  يف  خبت  ال�سعائر  هذه  لكن 

عمر الدولة العبا�سية.
�ل�سيخ �ملفيد

ن�سب  م��ن  اأول  املفيد  ال�سيخ  ف���اإّن  وتاريخيًا 
جمل�س عزاء كبر وو�سع اإطارًا جديًا يف القرن 
ال�سلمي  ال��ب��اح��ث  بح�سب  ال��ه��ج��ري  ال��راب��ع 
املفيد  وال�سيخ  ال���رزاق،  عبد  �سلح  الدكتور 
اآل  بعلوم  وع��امل��ًا  ل��دول��ة  وخطيبًا  حم��ّدث��ًا  ك��ان 
ال�سعائر  اأ�سبحت  بعدها  وحياتهم،  البيت )ع( 
تقليدًا  املفيد  ال�سيخ  اأقامها  التي  والطقو�س 
هذه  فاهتمت  اليوم،  ه��ذا  اإىل  اإح��ي��اوؤه  ا�ستمر 
التاريخية  الوقائع  با�ستذكار  واملنابر  املجال�س 

لواقعة الطف وو�سف تفا�سيلها.
عليهما  علي  ب��ن  احل�سني  ا�ست�سهاد  م��ّث��ل  اإذ 
ال�سلم حدثا تاريخيا فارقا يف حياة امل�سلمني، 
اخلليفة  مبايعة  احل�سني  الإم��ام  رف�س  عندما 
الموي يزيد بن معاوية الذي عّينه والده معاوية 

خليفة للم�سلمني من بعده.      
وم��ن��ذ ���س��ق��وط ال��ن��ظ��ام ال�����س��اب��ق ع��ل��ى اأي���دي 
ق����وات الح���ت���لل الم���ري���ك���ي، ���س��ه��د ال��ع��راق 
اأك��رب امل��ظ��اه��رات لإح��ي��اء ه��ذه ال��ذك��رى، التي 
اأي  وق��م��ع  منعها،  على  ال�سابق  النظام  عمل 
لنظامه  تهديدا  وعّدها  ل�ستذكارها،  فعالية 
اخلا�سة  امل��را���س��م  تو�سعت  اإذ  ال��دك��ت��ات��وري 
طالت  التهامات  اأن  بيد  الذكرى،  هذه  باإحياء 
با�ستغلل  اتهمت  التي  ال�سيا�سية  القوى  بع�س 
انتخابية.                                                                                                                                      مكا�سب  لتحقيق  املنا�سبة  ه���ذه 
يف  احل�سينية  ال�سعائر  اإحياء  مرا�سم  وتواجه 
ال�سابق  النظام  �سقوط  اأعقبت  التي  ال�سنوات 

انتحارية  هجمات  ت�سمل  اإره��اب��ي��ة  عمليات 
وت���ف���ج���رات واع����ت����داءات م�����س��ل��ح��ة م���ن قبل 

التنظيمات املتطرفة كتنظيم داع�س.
جت�سيد �لقيم

اأحمد  الدكتور  احل�سيني  املنرب  عميد  ويقول 
الوائلي يف حديث م�سجل اإن اإحياء ذكرى الإمام 
احل�سني مقد�سا بالعمل والعلم على ا�ستخل�س 
الإم��ام  قدمها  التي  والعطاء  ال�سهادة  درو���س 
ومن املهم اأن نركز على جت�سيد قيم احلق التي 
�سحى من اأجلها الإمام، ولي�س الفعاليات التي 
ل ت�سيف ملعنى ثورة احل�سني فكرة.                               

عليه  احل�سني  الإم���ام  ا�ست�سهاد  ذك��رى  وتثر 
باإحيائها،  املحتفني  لدى  كربى  اأ�سئلة  ال�سلم 
تبقى  ك��ي  امل��لي��ني  تفعله  اأن  ينبغي  ال���ذي  م��ا 
قيمها متوهجة وكي تظل معانيها �سامية وتزهر 
ي�سيء  �سراجا  احل�سني  اأراده���ا  كما  دم��اوؤه��ا 
فالثورة  الكثر،  ا�ستلهمت  التي  الإن�سانية  حياة 
احل�سني  الإم��ام  لأن�سار  ملهمة  تكون  اأن  بّد  ل 
العراق،  يعي�سه  ال��ذي  املر  الواقع  تغير  بهدف 
فاأر�س ال�سهادة واأر�س احل�سني ينبغي اأن تكون 
بّد  للعدل واحل�سارة، و�سوت احل�سني ل  منارا 
اأن يبقى مدويا �سد الظلم والف�ساد والتخلف.                                  

حاجة �إن�سانية
وي��ق��ول ال�����س��ي��خ ف��رح��ان ال�����س��اع��دي اإن ث��ورة 
احل�����س��ني ه��ي ث����ورة م���واق���ف، ح��ي��ث ال��وق��وف 

الراحل د. احمد الوائلي

اللتزام بالتو�سيات ال�سحية والتباعد الجتماعي خلل  احياء ليايل عا�سوراء يف مزار �سايف ال�سفا
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�لإمام �لباقرعليه �ل�سالم هو �أول 
من �أحيا ذكرى ��ست�سهاد �لإمام 

�حل�سني عليه �ل�سالم، و�أقام 
جمل�سًا ح�سره �ل�سعر�ء �لذين 
عا�سروه ومن �أ�سهرهم �ل�ساعر 

�لكميت �ل�سدي و�ل�سيد �حلمريي.

�إن �إحياء ذكرى �لإمام �حل�سني مقد�سا 
بالعمل و�لعلم على ��ستخال�س درو�س 

�ل�سهادة و�لعطاء �لتي قدمها �لإمام ومن 
�ملهم �أن نركز على جت�سيد قيم �حلق �لتي 
�سحى من �أجلها �لإمام، ولي�س �لفعاليات 
�لتي ل ت�سيف ملعنى ثورة �حل�سني فكرة.

ملف العدد                                             #الحسين_يوحدنا



ك���ل م��ّن��ا ي��ت��ح��ّم��ل م�����س��وؤول��ي��ة احل���ف���اظ على 
خ��لل  م��ن  امل��ب��ارك��ة  احل�سينية  ال��ث��ورة  ه���ذه 
ن��اأخ��ذ  واأن  واأ���س��رت��ه  واأه���ل���ه  نف�سه  اإ����س���لح 
م���ن ���س��ه��ادت��ه در����س���ا ل��ب��ن��اء اأن��ف�����س��ن��ا وب��ن��اء 
و���س��لم.  وت��ك��ات��ف  مبحبه  نعي�س  واأن   وطننا 
فعا�سوراء مدر�سة مفتوحة للجميع، وكل منا يجد 
يف ثورة الإمام احل�سني عليه ال�سلم ما يطلبه 
الكرمي  وامل��وق��ف  وال��ق��وة  والكرامة  العزة  من 
والظلم.  الذلة  ورف�س  ال�سيم  واإب��اء   العزيز 
وخ���ت���ام���ا.. احل�����س��ني ���س��ه��ي��د ط��ري��ق ال��دي��ن 
ال�سيعة وحدهم  يفتخر  اأن  ول يجب  واحلرّية، 
اأح��رار  جميع  يفتخر  اأن  ب��ل  احل�سني،  با�سم 

العامل بهذا ال�سم ال�سريف.
ربيع ثوري 

التميمي ال�ستاذ  نابل�س �سلح  الدكتور  ويوؤكد 
اأن  كربلء  بجامعة  ال�سلمية  العلوم  كلية  يف 
الثورة احل�سينية كانت �سلحًا ناجعًا ملنع تنامي 
الف�ساد، ودفع النا�س للنتفا�س على املف�سدين 
وتعرية اأ�ساليبهم؛ لهذا كانت الثورة ثورة عاّمة 
احل�سينية  والثورة  ولكّل جيل  اأُّمة  لكّل  �سلحت 
رف�ست العي�س حتت ال�سيم والظلم، وتقوي�س 
كانت  بهويات  وا�ستبدالها  الإ�سلمية،  الهوية 

ال�سلطة، وهذا  اإىل  الو�سول  اأجل  تت�سارع من 
الهوية  تاأثرًا على  واأ�سّدها  الأ�سباب  اأكرب  من 
حاربها  التي  القبلية  الهوية  وهي  الإ�سلمية، 

الإ�سلم. 
ثقافة  عن  درا�سته  يف  التميمي  الدكتور  وب��نّي 
ال�سلم  عليه  احل�سني  الإم����ام  ل��دى  ال��ث��ورة 
منعت  فا�سًل  ح��ّدًا  و�سعت  الإم���ام  ث��ورة  اأن  
الأ�سلية،  الإ�سلمية  الهوية  يف  الف�ساد  نو 
مفهوم  وهو  احلياة،  اأج��ل  من  امل��وت  ف�سّرعت 
ة حينها؛ لأّن احلدث  ا�ستوعبته العاّمة واخلا�سّ
الذي  الظلم  مزلق  من  خمرجًا  يتطلب  ك��ان 
رقابهم  على  وت�سّلط  كالأنعام،  النا�س  �ساق 

و�سمائرهم.
ث��ورة  يف  ح�سل  م��ا  اأن  اإىل  التميمي  واأ���س��ار 

حدثا  يكن  مل  ال�سلم  عليه  احل�سني  الإم���ام 
ع�سور  عرب  وتوالد  احلدث  امتّد  بل  ليتوقف، 
لحقة، و�سوًل اإىل اأيامنا هذه؛ لهذا ميكن عّد 
الثورة احل�سينية رمزًا اإن�سانيًا ينب�س بالتعبر 

الإيجابي وما زال اإىل اليوم.
 :) Revolation( ُهنا  بالثقافة  فاملق�سود 
للذوق،  وتهذيب  للذهن،  ا�ستثارة  فيه  ما  »كّل 
يف  اأو  الفرد  لدى  واحلكم  النقد،  مللكة  وتنمية 
واملعتقدات،  امل��ع��ارف  على  وت�سمل  املجتمع، 
ُي�سهم  التي  القدرات  والأخلق، وجميع  والفن 

بها الف����رد، اأو يف جمتمعه.
ويرى الدكتوز التميمي اأن ثورة الإمام احل�سني 
كانت مبثابة ربيع ثوري هب على الر�س وغّر 
كثرًا من املفاهيم، واأقلق كثرًا من الثوابت يف 
التاريخ احلديث، اإّل اأّن للم�ساألة وقفة تاأريخية 
قدمية ي�سهد التاريخ بريادتها للإمام احل�سني 
عليه ال�سلم، تلك هي معركة الطّف، فالإمام 
الإ���س��لح يف  لطلب  »اإّن��ا خ��رج  ال�سلم  عليه 
النه�سة  ف�سرته يف  النبوة،  ربيب  وهو  الأُّم��ة، 
ومواقفه  وخطابه  ُيقتدى،  منهج  والإ���س��لح 
ت�سكل معامل هادية لكل ُحّر غيور على م�سلحة 

اأُّمته".
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يف روؤيتنا العذرية كان احل�سني- وهو 
كذلك– ان�سانًا اأُمميًا، ع�سقت فيه ال�سعوب 

-بغ�ض النظر عن معتقداتها الدينية 
واملذهبية- التم�سك باملبادئ ال�سامية 

والدفاع عنها برغم �سلطان ال�سيف 
والظلم واملوت.. 

ح�سن العاين 

نواعم

مفردات  بها  وعززنا  ا�ستوردناها،  التي  الدميقراطية  ف�سائل  من 
الراأي  كمية من حرية  منا  واحد  كل  انها منحت  التموينية،  البطاقة 
مرة،  اأربعني  الفعلية  حاجته  من  اكرث  والت�سرف  واملعتقد  والتعبر 
ومن هنا فاأنا وانت ونحن جميعًا ا�سبحنا نغرد خارج ال�سرب بعد ان 
ال�سرب متا�سكه ووحدته، وحتول اىل كيانات م�ستقلة ليجمعها  فقد 

جامع..
اريد  كما  اأُفكر  حريتها،  ووري��ث  الدميقراطية  هذه  اأب��ن  ال  اأن��ا  وهل 
وات�سرف مبزاجي ول اأرى احلق والباطل اإل على وفق روؤيتي حتى لو 
اتفقت معا�سر الإن�س واجلن على خلف ذلك، ومن هنا فان قناعتي 
�ستني  قبل  البتدائية  انفع من مدار�سنا  ول  تقول ل اعظم ول اجمل 
التلمذة  ان  ال��ذاك��رة  تخربين  كما  ذل��ك  واآي��ة  وي��زي��د،  ال�سنني  من 
وحتت  املدر�سة  )حرم(  يف  نهارهم  من  الأكرب  الوقت  مي�سون  كانوا 
ذلك  ولغاويها،  ال�سعبية  الحياء  ازق��ة  عن  بعيدًا  معلميها،  ا�سراف 
درو�س  من  رئي�سة  درو���س  اأربعة  يت�سمن  �سباحيًا  دوام��ًا  هناك  لن 
والعلوم  والتاريخ  الإجنليزية  واللغة  العربية  واللغة  كاحل�ساب  املنهج 
طلبًا  �ساعتني  مل��دة  بيوتهم  اىل  يعودون  وبعدها  واجلغرافية..الخ، 
للراحة وتناول الغداء، ثم يعودون جمددًا اىل الدوام بواقع ح�ستني 
والرتبية  اليدوية  والعمال  كالر�سم  فقط من احل�س�س )اخلفيفة( 
ابدًا،  العا�سرة  ف�سهرة لتتجاوز  ليلهم  اما  الخ،  واحلياتية..  الوطنية 
يق�سونها يف )حت�سر( الواجبات املدر�سية لليوم الثاين، واذا �سمح 
طبيعة  جنبتهم  ان  بعد  العجائز  حكايا  من  طريفة  فحكاية  الوقت 
وعجائب  وبر�سلونة  واملوبايل  والنرتنيت  التلفزيون  ب��لوي  املرحلة 

اللبتوب وغرائب اليباد! 
ن�سف  بعد  املدر�سة  اىل  نعود  لكي  غداءنا  نتناول  الربق  ب�سرعة  كنا 
البتدائية  )الكرخ  هي  اعنيها  التي  واملدر�سة  مغادرتها،  على  �ساعة 
بي،  الم���ر  تعلق  وح��ي��ث  ال��ع��م��راين،  التطور  ابتلعها  ال��ت��ي  للبنني( 
ال�ساد�س  وال�سف   ١٩56/١٩55 الدرا�سية  ال�سنة  عن  احت��دث  فاأنا 
البتدائي، وما يحثنا على ا�ستعجال طعامنا حتى قبل ان ن�سغ اللقمة 
املجاورة  الوا�سعة،  الرتابية  ال�ساحة  يف  القدم  كرة  لعب  هو  جيدًا، 
م�سرحيات  اداء  هو  اك��رث،  ي�ستهوينا  كان  ما  ولكن  املدر�سة،  لبناية 
�سوء  ال  ا�ساءة  ول  ولخم��رج  ول�سينار�ست  معد  فيها  لي�س  مرجتلة 

ال�سم�س!! ما كان يجري حتديدًا: م�ساهد عفوية اإبنة �ساعتها، وكانت 
المام  فيها  ا�ست�سهد  التي  العظمى  التاريخ  معارك  اهم  من  واحدة 

احل�سني )ع(، هي اكرث ماي�ستهوينا، فنوؤديها با�ستمرار...
يف روؤيتنا العذرية كان احل�سني- وهو كذلك– ان�سانًا اأُمميًا، ع�سقت 
فيه ال�سعوب -بغ�س النظر عن معتقداتها الدينية واملذهبية- التم�سك 
باملبادئ ال�سامية والدفاع عنها برغم �سلطان ال�سيف والظلم واملوت.. 
وهي لي�ست مفارقة ان يوؤدي تلميذ ا�سمه ح�سن العاين، �سني املذهب 
�سلمان  �سباح  ا�سمه  اخر  �سبي  جانبه  واىل  احل�سني،  دور  بالولدة، 
يوؤدي دور اخيه العبا�س )ع(، ومل اعرف ان )اخي( هو الخر �سني ال 
بعد 2003، ومقابل هذين الخوين ي�سطف فريق من ع�سرين تلميذًا 
الذي  امل�سرحي  امل�سهد  انه  من �ستى الديان واملذاهب والقوميات... 

جعل تلك الكرثة من خندق يزيد!!
)خلت  ع�سرين  مقابل  اثنني  حيلة  وما  القتال،  احتدم  ظهرة  ذات 
قلوبهم من الرحمة( ال ان يخرجا بكدمات وخدو�س وملب�س ممزقة، 
وبتلك احلال عدت اىل البيت... جن جنون امي وهي �سيعية مي�سانية، 
وانا اروي ماحدث منت�سيًا، وكان ابي– وهو �سني من اعايل الفرات– 
وج�سدها  وهددتني  الم��وم��ة،  عاطفة  وتغلبت  ال�سحك،  يف  غارقًا 
يرتعد هلعًا بانها )�ستذبحني( لو قمت بهذا الدور ثانية، وطلبت مني 
اىل  وليتعر�سون  لتتمزق  قم�سانهم  لن  يزيد،  اتباع  من  اك��ون  ان 

الذى... ما دامت العملية جمرد متثيل! 
امي  وخاطب  وجهه  الغ�سب  وعل  ال�سحك،  عن  والدي  توقف  فجاأة 
"لو عاد ابني اىل البيت وهو ينزف دمًا، ا�سرف يل من ان يكون قاتل 
�سبط النبي..حذار ان تعلمي الولد على النذالة"، مل افهم غ�سبه ومل 
ا�ستوعب كلماته ال بعد ا�ستعال العمر �سيبًا... حيث ادركت معنى ان 

يكون الن�سان قريبًا من احل�سني...

م�������ق�������االت

�حل�سني �سهيد طريق �لدين 
و�حلرّية، ول يجب �أن يفتخر 

�ل�سيعة وحدهم با�سم �حل�سني، 
بل �أن يفتخر جميع �أحر�ر 
�لعامل بهذ� �ل�سم �ل�سريف.

ذكريات ح�سينية!



�حلياة"  ربيع  "�ل�سهادة 
روؤيٌة كانت �لنرب��س 

لتناول و�قعة �لطف يف 
�ستى �لفنون، ورمبا كان 
�لفن �لت�سكيلي �برزها، 
فدللة �للون غالبًا ما 
تاأتي حمملة مبا ور�ء 
�للون، حتلق يف عو�مل 

خا�سة تك�سف عنها نف�سية 
�لر�سام، لي�سور لنا �حلياة 

و�ملوت يف دللت نف�سية 
تك�سف لنا تلك �جلدلية 

ب�سكل خمتلف.

ب��ال��ف��ن  ي�����س��م��ى  ال���ف���ن احل�����س��ي��ن��ي او م���ا 
خلل  م��ن  الواقعة  لنا  ي��روي  العا�سورائي 
اي�سال  يف  الكلمة  م��وازي��ًا  وال��ل��ون  الري�سة 
رموز  اىل  حت��ول  وال��راي��ة  ال�سيف  ر�سالتها، 
بارزة يف م�سرة  الت�سكيل العراقي والعاملي، 
منه  ن��ه��ل  ن��ب��ع��ًا  ع��ا���س��وراء  ملحمة  وك��ان��ت 
منهم  والعرب،  العراقيني  الفنانني  كثرمن 
�ساكر ح�سن اآل �سعيد و في�سل لعيبي ورافع 
حيدر  كاظم  الفنان  كان  ورمب��ا  النا�سري، 
من رواد الفن العا�سورائي، اإذ اأقام معر�سًا 
ملحمة  عنوان  حتت  الطف  بواقعة  خا�سًا 

ال�سهيد. 
�سعيد  اآل  ح�سن  �ساكر  ال��راح��ل  اأجن��ز  كما 
لوحة معربة متثل فر�س الأمام احل�سني عليه 
ال�سلم م�سابًا بعدد كبر من ال�سهام. رويت 
وك��اأن  �سردية،  ت�سكيلية  بلغة  الطف  واقعة 
التج�سيد  لمتام  ال��راوي  بدور  يقوم  الفنان 
من  ب��ه  ول��لح��اط��ة  للم�سهد،  ال��ب��ان��ورام��ي 
العا�سورائي  الر�سم  فاأ�سبح  كافة،  اجلوانب 
ي��ح��ك��ي ق�����س��ة ال���ث���ورة ال��ع��ا���س��ورائ��ي��ة بلغة 
ت�سكيلية غنية بالرموز والدللت وال�سارات 
من  العواطف  وحترك  الوجدان  تدخل  التي 

لغة ت�سكيلية غنية 
بالرموز والدالالت

واقعة الطف

 حم�سن ابراهيم

السنة الخامسة عشرة العدد )366( 31 آب 2020 alshabaka aliraqya#خ���ل���ي���ك_ب���ال���ب���ي���ت

alshabaka
aliraqya

15 ف���������ن���������ون14



م�������ق�������االت

نرمني املفتي

فنجان حمبة

تظاهرة...

ي��زال �سارع  اأك��ت��ب م��ق��ايل، م��ا  واأن���ا  اآب 2020  ال��ي��وم 2٤ 
مغلقا  ببغداد  يربطنا  ال��ذي  الرئي�س  ال�سكنية  منطقتنا 
العدد اجلديد  مع �سدور  اأدري  ل  الظهر،  بعد  اآب   ٩ منذ 
تتكاثر  اأن  قبل  ك��ان  كما  �سيعود  اأم  هو  كما  �سيبقى  هل 
عليه  خا�سة،  اأو  عامة  اأ�سغال  لديه  وم��ن  التظاهرات.. 
وياأخذ  زحام  و�سط  نف�سه  ليجد  الزيتون  نفق  من  مير  اأن 
هذه  يف  اأن  عن  ف�سل  ومتعبًا،  طويًل  وقتًا  الطريق  منه 
مرغمني  مراجعوها  اأ�سبح  ع��دة،  حيوية  دوائ��ر  املنطقة 
على اأن ياأتوها �سرا على الأقدام.. لو كان املناخ م�ساعدا، 
�سرًا  البيت  اإىل  وال��ع��ودة  اأ�سغالنا  اإىل  ال��ذه��اب  لعددنا 
كورونا،  مواجهة  يف  املناعة  تقوية  على  ت�ساعدنا  ريا�سة 
لكن ال�سم�س ل ترحم ل �سيما اأن ال�سم�س ت�سرق يف العراق 

طوال اأ�سهر ال�سيف بنحو عمودي مبا�سر.. 
الذي تطل عليه وزارة اخلارجية  ال�سارع  البداية  اأُغلق يف 
يف  للتعيني  املتقدمني  )جماعة  املتظاهرون  ب��داأ  عندما 
وزارة الدفاع( اعت�سامهم قريبا منه قبل اأكرث من �سهر، 
اإىل التظاهر مطالبني  وعودة )جماعة العلوم ال�سيا�سية( 
اإن  لهم  قال  اأعرف من  وزارة اخلارجية، ومل  بالتعيني يف 
درا�ستهم توؤهلهم للعمل فورا كديبلوما�سيني )ل�ست ب�سدد 
الدولة  موؤ�س�سات  يف  ارتكبته  وما  املحا�س�سة  عن  الدفاع 
العمل  اأن  علما  اأي�سًا(،  فيها  الوظيفي  الرتهل  مع  ول�ست 
العربية  غر  لغات  يف  �سهادات  اإىل  يحتاج  الديبلوما�سي 
والإدارة والعلقات، وافرت�س جدل اأّنها حتتاج اإىل العلوم 
ال�سيا�سية، هل من املعقول اأن تقوم بتعيني ع�سرات اللوف 
ال�سباحية  الر�سمية  ال�سيا�سية  العلوم  كليات  من خريجي 
واتطرق  باملقال  ات�سعب  اأن  اأري��د  ل  واخلا�سة؟  وامل�سائية 
اإىل عدم وجود تخطيط مبا يحتاجه العراق، يف موؤ�س�ساته 
التظاهرات  اإىل  اأعود  لذا  �سهادات،  واخلا�سة من  العامة 

باأعمارنا  مبالني  غر  �سابلة  نكون  اأن  على  اأرغمتنا  التي 
واأحوالنا ال�سحية، نحن �سكان املنطقة ومراجعي الدوائر، 
اأو  عقودهم(  املف�سوخة  )جماعة  تظاهر  اآب   ٩ ي��وم  يف 
قرار  �سدور  ومع  الدفاع،  وزارة  عقودهم  ف�سخت  الذين 
عودة املف�سوخة عقودهم، مل تظهر اأ�سماء هوؤلء، وبعدهم 
يف  مدنية  لوظائف  املتقدمني  )جماعة  تظاهرة  ب��اأي��ام 
احل�سد(  يف  عقودهم  املف�سوخة  )جماعة  ث��م  ال��دف��اع( 
المتحانات  اإج��راء  يرف�سون  الذين  الرتاكمي  و)جماعة 
)جماعة  واأم�����س  وال��ي��وم  الإع��دادي��ة(  للدرا�سة  النهائية 
طبية  )جماعات  وهناك   ،)2020 املجانيني  املحا�سرين 
و�سادفتني  ال��ع��لوي،  منطقة  يف  وغرهما(  وهند�سية 
الفن  )�سريحة  نف�سها  على  اأطلقت  جلماعة  تظاهرة 
اأزمة  خلية  ق��رارات  �سد  الفردو�س  �ساحة  عند  والثقافة( 
كورونا التي قطعت اأرزاقهم! وهناك تظاهرات مطلبية يف 
التظاهرة عن معناها  اأن تخرج  اأخرى ت�سّببت يف  مناطق 

الد�ستوري.  
اجل��ه��ات  اأن  ومب���ا  تقريبا  املغلقة  منطقتنا  اإىل  اأع����ود 
للمتظاهرين،  بع�سه  اأو  حل  جتد  اأن  حت��اول  ل  املخت�سة 
مثل مب�سارحة )جماعة املف�سوخة عقودهم( عن اأ�سباب 
باأن  تعيني(  عن  يبحثون  الذين  و)جماعة  عودتهم،  عدم 
القطاع  اإىل  اإعادة احلياة  على  بالعمل  وفعًل  قوًل  تعدهم 
هو  اليه  تو�سلت  الذي  الأمثل  واحلل  امل�ساهم،  ال�سناعي 
املنطقة  �سكان  نحن  نتظاهر،  اأن  اقرتحت  ال�سوارع،  قطع 
ومراجعي الدوائر( �سد التظاهرات البعيدة، كما اأ�سلفت، 
اأجد  مل  الأ�سف  مع  لكن  واأهدافها،  التظاهرة  معنى  عن 
املنطقة  الزيتون، طريق  نفق  غلق  يتم  اأن  جتاوبا؛ خمافة 
الوحيد الذي يربطنا مبناطق بغداد.. واأ�ساأله �سبحانه اأن 

ل يحر عبده.

خلل اللوحات واجلداريات.

ملحمة �ل�سهادة
معر�سه  حيدر  كاظم  اأق��ام   ١٩65 ع��ام  يف 
مهمًا  منعطفًا  العام  ذلك  وكان  )ال�سهيد( 
يف م�سرة الفن الت�سكيلي. يف ذلك املعر�س 
ج�سد حيدر واقعة الطف، و�سور يف لوحاته  
واخليول  املعركة  تفا�سيلها؛  بكل  الواقعة 
حيدر  ابتعد  والروؤو�س.  والأج�ساد  والرايات 
عن التقليدية وجعل الرمز هو حمور اللوحة، 
وكانت فكرة الت�سميم هي البرز، م�ستمدًا 
ال�سومرية.  العراقية  الفنون  م��ن  اف��ك��اره 
على  ال�سهيد  ملحمة  يف  حيدر  كاظم  مترد 
املعر�س �سرخة  والتقنيات، فكان  امل�سمون 

الإم��ام احل�سني وحده  يكن  اإذ مل  احتجاج، 
هو ال�سهيد، بل جتاوزت فكرة ال�سهادة لدى 
عامل  على  لتنفتح  الديني  م�سمونها  حيدر 
اأفكارهم  ب�سبب  ُيغيَّبون  فيه  الب�سر  ك��ان 

املختلفة.
اإبداع الفنان العربي يا�سر  لوحة اأخرى من 
اآل ر�سوان وحتمل ا�سم الطريق اىل كربلء 
اجلائزة  على  ح�سلت  رقمية  لوحة  وه��ي 
دي��ف��ان،  مل��وق��ع  الفنية  امل�سابقة  يف  الوىل 
تعرب  ال��ت��ي  ال��ل��وح��ات  ك��ب��اق��ي  لي�ست  وه���ي 
يو�سل  اأن  ر�سوان  اآل  اأراد  بل  كربلء،  عن 
الأدي��ان  بقية  معتنقي  اإىل  كربلء  حادثة 
بال�سكل الذي ي�ستطيعون فهمها من خلله. 
ال�سخ�سية يف لوحة ر�سوان  قد ل تعرب عن 
امتداد  هي  بل  فقط  كربلء  يف  ال�سهداء 
الدين  على  احلفاظ  هدفه  كان  �سهيد  لكل 
يف  تظهر  التي  احلمراء(  )الراية  والوطن، 
المام  ر�سالة  ا�ستمرارية  اىل  ت�سر  اللوحة 

احل�سني )عليه ال�سلم( وخلودها.
كاأن  يرى  اللوحة  يف  امل�ساهد  يتمعن  وحني 
ال�سماء  ب��ني  خ��ط��ًا  ر�سمت  ك��رب��لء  اأر����س 
هذا  واأن  ال�سرفاء  املجاهدين  لكل  والأر�س 
والألوان  ال�سعادة احلقيقية،  نهج  النهج هو 
عن  ت��ع��ب��رًا  الت�سميم  يف  داك��ن��ة  ج���اءت 

احلزن، وال�سعلة والنور يف الدرب هما الأمل 
واحلق الذي �سيظهر يومًا ما وميلأ الأر�س 

ق�سطًا وعدًل بعدما ملئت جورًا وظلمًا.
اأخرى  الر�س" ملحمة  على  ال�سماء  "هوت 
ح�سن  الي���راين  الر�سام  فر�ساة  ج�سدتها 
ت�سوير  اب���دع يف  ط��امل��ا  ال���ذي  الأم���ني  روح 
وث��ورة احل�سني يف منجزاته  الطف  اح��داث 
ثلثة  باأبعاد  العمل  هذا  اأن�ساأ  وقد  الفنية، 
تقنية  وبا�ستخدام  اأم��ت��ار،  اأربعة  يف  اأمتار 
العمل  ودام  القما�س،  على  الزيتي  الر�سم 
طرح  يف  معتمدًا  اأ�سهر،  �سبعة  م��دة  فيها 
الوا�سعة،  للمتلقي على خميلته  العمل  فكرة 
وقد �سّور اأ�سخا�سًا و�سخ�سيات عدة، ميثل 
كل منهم طبقة من املجتمع. اللوحة جت�سد 
وهو  احل�سني  ل��لم��ام  الخ���رة  اللحظات 
ح�سن  عمُل  احلقد.  ورم��اح  ب�سهام  مثخن 
روح المني م�سغول باأكمله بكتل لونية قوامها 
وفق  على  حيوانية،  واأخ��رى  ب�سرية  اأ�سكال 
الفنان  وزع  الطف،  واقعة  من  معرب  م�سهد 
ت�سكيلية  بعملية  وعنا�سرها  اللوحة  ا�سكال 
الن�س  يطابق  اأن  للرائي  ميكن  حيث  رائعة 
ال�سردي مع اللوحة باأداء درامي خا�س على 
الواقعي  املنهج  معتمدًا  جمايل،  بناء  وفق 
والتعبري يف اآلية الربط الزماين واملكاين.
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اأ����س���داء بث  ن��ط��رح��ه الآن م��ع  ال���ذي  ال�����س��وؤال 
حلقة  وه��ي  ال��درام��ي  العمل  ه��ذا  من  حلقة  اأول 
)فاطمة(: هل �سنكون من�سفني يف نقد بّناء اأم 
عن  بعيدًا  فقط  النقد  لأجل  نقد  هناك  �سيكون 
الإيجابيات املطروحة يف العمل؟ "جملة ال�سبكة" 
كانت مع اأول �سرارة لهذا العمل الدرامي وتتبعت 

�سّناَعه.. 
فكرة �لبناء

روؤية العمل تتلخ�س يف ق�س�س تقدم يف حلقات 
كان  الذي  الأن�ساري،  جابر  من  لتجعل  خمتلفة 
اأي�سًا على ما حدث  �ساهدًا على الطف، �ساهدًا 
ويحدث لنا يف كربلء كل يوم، وقوافل �سهدائنا 

العمل  ول�سان حالنا مع جابر يف هذا  امل�ستمرة، 
بالعراق �س�سار،  يا جابر ما دريت  "جابر  يقول 
جابر يا جابر والدهر ما اأن�سف وجار، من �سّبوا 
�سيطّفيها.."  كّلي  الدهر  اليوّجرها  ونار  النار، 
حلقات  �ست  يف  �سعبية  ق�س�سًا  قدمت  الدراما 
عرب �سخ�سيات ومو�سوعات خمتلفة منها: علي 

فريق يافع يبحث يف الطفِّ 
نا املعا�سر التاريخي عن َطفِّ

ال�سعدون،  عمر  ال�ساحلي،  حت�سني  اأب��و  ر�سم، 
وحلقات عن فاطمة وداع�س، و�سبايكر، و�سهداء 

الكرادة.
علي  م��ون��ت��اج  ح��ي��ال،  مهند  اإخ����راج  م��ن  العمل 
رحيم وم�ساعده اأحمد علء، اأما الت�سوير فكان 
املالكي،  علي  ال�سوت  ت�سميم  ال�سوداين،  ملهند 
الإنتاج  ومدير  ال��وردي،  ح�سني  اللون  وت�سحيح 

عبا�س فا�سل.
ال�ساب  لل�سينار�ست  فكانت  الكتابة  ور�سة  اأم��ا 
م�سطفى الركابي مع خم�س كاتبات �ساّبات وهي 

جتربتهن الأوىل يف الكتابة الدرامية.
للعمل،  الرتويجية  احللقات  م�ساهد  روؤي��ة  اأثناء 
املمثلني  اأداء  ك��ان  منه،  الأوىل  احللقة  وكذلك 
املعروفني  الكبار  املمثلني  ل��دى  �سواء  خمتلفًا، 
وح�سن  �سلمان  وع��واط��ف  املجيد  عبد  كاأ�سعد 
ه���ادي اأو ال��وج��وه ال�����س��اب��ة اجل���دي���دة، واإي��ق��اع 
فالق�س�س  ج��دي��دًا،  ك��ان  ال��درام��ي��ة  ال�����س��ورة 
ال�����س��ورة  ل��غ��ة  ل��ك��ن  دوم����ًا،  ون�سمعها  م��ع��روف��ة 
وتقدميها كانا بِحرفّية وا�سحة اإخراجًا ومتثيًل 
احللقات  يف  وال�سورة  الأداء  ننتظر  وت�سويرًا، 

الأخرى لرنى هل �سيتغر الإيقاع اأكرث اأم....
جنود �لعمل

يد  على  ولدت  درامية  جتربة  جلابر(  )ق�س�س 
تفا�سيلها،  بكل  ال�سينما  �ساحتهم  كانت  اأبطال 
كما ذكرنا، فما الدوافع والأهداف خلو�س هذه 
التجربة الدرامية اجلديدة وما العقبات والروؤى 
خمرج  مع  الأوىل  حمطتنا  كانت  عملها؟  لفريق 
قائًل:  لل�سبكة  حتدث  ال��ذي  حيال  مهند  العمل 
الدراما  يف  خمتلفة  �سبابية  روح  �سخ  "نريد 
واإيقاعًا  وروح���ًا  مواكبة  نخلق  واأن  العراقية، 
م�ساهد  لأن��ه  العراقي  بامل�ساهد  يليق  ج��دي��دًا 
فيما  رتابة  اأو  اإخفاقات  اأية  عليه  تنطلي  ل  ذكي 
وينقد  ويناق�س  يحلل  فهو  اأع��م��ال،  م��ن  ي��ق��دم 
العمل  ويفكك  وال�سورة،  اجلمال  بواطن  ومييز 
بذائقة عالية. )ق�س�س  الدرامي  اأو  ال�سينمائي 
اأوىل لنا وكانت �سريعة جدًا  جلابر( هي جتربة 
ورت  �سُ اإذ  خا�سة،  وظ��روف  قيا�سي  وق��ت  ويف 
حرارة  درج��ات  يف  معدودات  اأي��ام  يف  احللقات 
العمل  ذلك  كل  العمل،  فريق  اأنهكت  عالية جدًا 

وال�ستعدادات كانت قبل �سهر حمرم ب�25 يومًا 
فقط. يرمي هذا العمل، الذي كان اأغلب فريقه 
دراما وطنية  اإىل خلق  من فريق )�سارع حيفا( 
بعيدًا عن كل النتماءات واملذاهب، فهدفها هو 
الإن�سان وروؤية العمل هي كيف ن�ستثمر العلقات 
كربلئنا  يف  بينها  فيما  وال��رتاب��ط  الإن�سانية 
امل�����س��ت��م��رة، ف��ك��ان ه��ن��اك مت��ا���س ب���ني ت��راث��ن��ا 
الذي  وحكايات  �سهدائنا  وق�س�س  الكربلئي 
اأن  اإىل  "نحتاج  حيال:  ي�سيف  الآن."  يحدث 
نعيد ون�سكل لغة بيئتنا العراقية بكل تفا�سيلها، 
ل  نحن  اجلميلة،  وم��لحم��ه��ا  اأزق��ت��ن��ا  بيوتنا، 
ومعانيها  بحرارتها  ودرام��ي��ًا  �سينمائيًا  نلكها 
العامل  لغة  اليوم  وال��درام��ا  ال�سينما  ه��ي،  كما 
الآتية  والتجارب  الأوىل  جتربتنا  هي  احلديث.. 
لدينا  فنحن  واأك��رث  اأك��رث  �ستن�سج  ال�سباب  من 
طاقات �سبابية مبدعة ومذهلة �سواء يف الإخراج 
الروح  هذه  ميثلون  وهم  الت�سوير  اأو  التمثيل  اأو 

اجلديدة يف التغير.."
وعن ب�سمة املراأة يف هذا العمل، كتابة ومتثيًل 
كان  املراأة  :"ح�سور  قائًل  حتدث  و�سخ�سيات، 
وا�سحًا ومهمًا يف عملنا الدرامي، بدءًا من ور�سة 
وجتربتهن  اخلم�س  ال�سابات  والكاتبات  الكتابة 

الأوىل يف الكتابة الدرامية، وكذلك ال�سخ�سيات 
املوجودة يف حلقات )ق�س�س جلابر( التي مثلت 
يف  لها  امل�سهود  ال�سابرة  ال�سلبة  القوية  امل��راأة 

احلروب والأزمات"..
احللقة  اأي�سًا  اأخ��رج  ال��ذي  املونتر  رحيم،  علي 
على  اأج���اب  جل��اب��ر(  )ق�س�س  م��ن  ال�ساد�سة 
العمل  م��ن  النتقال  �سعوبة  م��دى  ع��ن  �سوؤالنا 
الدرامي  العمل  ميدان  يف  وتطبيقه  ال�سينمائي 
بقوله: "ل �سّك واجهتنا م�ساكل اإنتاجية وعقبات 
عند نقلنا جتربتنا ال�سينمائية وتطبيقها دراميًا، 
وروؤان���ا  واح����دًا  هدفنا  يبقى  ذل��ك  رغ��م  ول��ك��ن 
حيث  درام���ي���ًا،  الأوىل  جتربتنا  وه��ي  واح����دة، 
الطرح والبناء املغاير الذي �سار من ال�سروري 
اخلو�س فيه وتقدميه للم�ساهد العراقي، فنحن 
للإنتاج  جديدة  اإنتاج  عجلة  بناء  نريد  ال�سباب 
مدة،  منذ  يراودنا  واإ�سرار  حلم  وهو  الدرامي، 
لذلك نحن نرتقب وننتظر الآراء حول هذا العمل 
عملي  "اأثناء  م�سيفًا:  لفريقنا"،  الأول  الدرامي 
يف املونتاج كنت اأتعامل بحذر ودقة عرب الإم�ساك 
عملته  ما  وهو  وبنائها،  ال�سخ�سيات  باأحا�سي�س 
)ق�س�س  يف  وطبقته  ال�سينمائية  اأع��م��ايل  يف 

جلابر( اأي�سًا"..

رجاء ال�سجريي ق�س�ٌض جلابر..

�ل�سينما و�لدر�ما وجهان 
ل�سناعة و�حدة، وترجمة 
حياة وجت�سيدها عرب 
�ل�سا�سة. �أبطال فيلم )�سارع 
حيفا( مهند حيال وعلي 
رحيم يقدمان مع ور�سة 
�سبابية �لعمل �لدر�مي 
)ق�س�س جلابر( �سمن 
�لأعمال �جلديدة يف �سهر 
حمرم. وما �إن ُعر�ست �أوىل 
حلقاته حتى بد�أت بو�در 
�لإ�سادة و�جلدل يف طرح 
عمل در�مي بحّلة �سينمائية 
جديدة، وهو �إيقاع جديد 
على �مل�ساهد. در�ما �سبابية 
�أُجنزت قبل ٢٥ يومًا فقط 
من �سهر حمرم ويف ظروف 
��ستثنائية.
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مل تغر رمزي جماليات اأخرى بقدر ذهاب عد�سة 
كامرته اإىل ما حفر الزمن على اأيادي احلرفيني 
وخ�سونة الأ�سابع من فرط العمل، هي رحلة نحو 
خلجات النف�س، وحتديدًا اإىل الب�سطاء من النا�س 
حيث احلياة اليومية لها منطقها اخلا�س، وحيث 
احلركة يف متاٍه مع حركة املاء ورفيف ال�سعف يف 
بالفوتوغراف  املعنيني  بع�س  عّده  النخل.  اأعايل 
لدى  اللقطة  دلل��ة  الت�سوير،  عامل  يف  اأ�سطورة 
ال�سورة  اآخ��ر،  فن  اأي  اإي��اه��ا  مينحنا  ل  رم��زي 
التجوال  حق  ومتنحنا  الفكر  تثر  من  هي  فقط 
اأول  وهو  ناظم رمزي،  ابتدعها  اأخرى  يف عوامل 
م�سور عراقي نقل الفوتوغراف من جمرد توثيق 

جمايل اإىل فن تعبري.
�لإبد�ع ب�سمت

تتاألق  ك��ان��ت  املن�سرم  ال��ق��رن  خم�سينيات  يف 
الأ�سماء  من  جمموعة  العراقي  الفن  �سماء  يف 
الفن  دعائم  اأر�سوا  الإن�سانية،  الفروع  �ستى  يف 
جديدة  ع�سرية  بروح  واأغنوه  املعا�سر  العراقي 
اخللق،  البتكار  روح  من  كثر  فيها  وب�سياغة 
يب�سر بولدة مرحلة جديدة تواكب التحولت يف 
ونتاجهم  اأعمالهم  يف  وتوّثق  العراقي  املجتمع 

الفكري والفني ملمح تلك الفرتة ال�ساخبة. 
يف  مو�سوعية  ثقافة  خل�سة  هو  رم��زي  وناظم 
�ستى الفنون الب�سرية، فهو امل�سور الفوتوغرايف 

ب�سمت  يبدع  الذي  املرهف  احل�س  ذو  والر�سام 
وهدوء، وهو ر�سام الكاريكاتر وموؤ�ّس�س اأكرب دار 
ال��دوؤوب  والباحث  العراق  يف  للطباعة  ع�سرية 

عن اجلمال يف كل ما مار�سه من فنون.
)اأّنه مار�س  الذاكرة  كتابه من  ويذكر رمزي يف 
يف  بدائية،  )بوك�س(  بكامرا  كهواية  الت�سوير 
العام ١٩٤6 يف منا�سبة ما عدت اأذكرها ولكن ما 

اأذكره هو املتعة الكبرة التي وجدتها يف ال�سور 
الوىل. كنت حري�سًا على ت�سوير وجوه واأ�سكال 
وت�سوير  حياتي،  طوال  اأحببتهم  الذين  النا�س 
الذي  الغام�س  وال�سعري  الإن�ساين  احل�س  ذلك 
ناظم  وعملهم(.عمل  عي�سهم  بطريقة  يت�سل 
���س��اب��ًا ورّك���ز على  رم���زي م�����س��ورًا عندما ك��ان 
حمنة الإن�سان يف كل املعاين والأوج��ه، ويف عام 
١٩٤8 عمل م�سورًا �سينمائيًا يف الفيلم العراقي 
�سور  وظلت  وع�سام(  )عليا  امل�سرتك  امل�سري 
رمزي حتمل طابعًا �سيا�سيًا اأكرث منه اجتماعيًا، 
والكوارث  امل�ساهد  من  كثرًا  يوّثق  اأن  وا�ستطاع 

احلية والفي�سانات وما تخّلفه من دمار. 
�سورهم  ع��ل��ى  واأ���س��ف��ى  ال��ك��ادح��ني  ح��ي��اة  اأّرخ 
وا�ستهر  واجل��اذب��ي��ة،  وال��ف��ن  ال�سحر  م��ن  �سيئًا 
�سوره  والأبي�س يف  الأ�سود  بتكنيك  رمزي  ناظم 
ذاكرة  من  مهمًا  جزءًا  متثل  التي  الفوتوغرافية 
وحمطات  طويلة  �سنوات  عرب  املعا�سرة  العراق 
وحكايات  اأزمنة  فيها  يوّثق  اأن  ا�ستطاع  كثرة 
وملمح، يقول رمزي يف اأحد موؤلفاته: )ل اأّدعي 
بداأت  لكوين  مقبول،  ب�سكل  احلالة،  وّثقت  اأنني 
كل  اأر�سدين،  حني  اإىل  غر  ل  كهواية  الت�سوير 

فائق  والفنان  �سليم  جواد  الفنان  ال�سديق  من 
اإىل هذا الكم  الفنانني  واآخ��رون من كبار  ح�سن 
وعر�سها  طباعتها  تنبغي  ال��ت��ي  ال�����س��ور،  م��ن 
منظم  ب�سكل  الت�سوير  ومتابعة  م��ع��ار���س،  يف 
كتابه:  من  اآخ��ر  مو�سع  يف  وي�سيف  وه���ادف(. 
معاي�سة  يف  الرغبة  الطفولة  منذ  ل��دّي  )ُول��دت 
و�سيد  اللعب،  يف  اأبنائهم،  مع  والت�سلية  النا�س 
الأران��ب،  وحتى  وال��دراج،  والقطا  الكمرب  طيور 
ن��اه��ي��ك ع��ن ت��ن��اول اخل��ب��ز احل���ار اخل����ارج ت��وًا 
وال�سعر،  احلنطة  من  يتاألف  الذي  التنور،  من 
التمر،  من  وقليًل  الطازج  باحلليب  م�سحوبًا 
كانت هذه الوجبة، واأنا اأتذكرها الآن، تعادل، بل 

تفوق اأغنى املوائد واأ�سهرها(.
�لعر�ق �لأر�س و�لنا�س

وفا�سل  ح�سن،  وفائق  �سليم،  ج��واد  جانب  اإىل 
الت�سكيل  ف��ن  رواد  م��ن  اآخ����ر  وع����دد  ع��ب��ا���س، 
الفن  معر�س  يف  رم��زي  ناظم  �سارك  العراقي، 
العراقي املعا�سر الذي اأقيم يف العا�سمة اللبنانية 
بروت عام ١٩57، يف اأوىل جتاربه الفنية، وبعد 
للت�سوير  ال�سخ�سي  معر�سه  اأق��ام  بعام  ذل��ك 
 ١٩70 ع��ام  ويف  بغداد،  يف   ١٩58 الفوتوغرايف 

وبعد  الكاريكاتر،  لفن  �سخ�سيًا  معر�سًا  اأق��ام 
للمل�سقات اجلدارية،  �سارك يف معر�س  عامني 
ثم اأقام يف املركز الثقايف العراقي بلندن معر�سًا 
جانب  واإىل   .١٩77 ع��ام  يف  للفوتوغراف  اآخ��ر 
هذا الن�ساط الفني، فقد عمل مديرًا فنيًا ملجلة 
اإبراهيم  جربا  الأ�ستاذ  برفقة  عربية(  )فنون 
بلند  وال�ساعر  للتحرير،  رئي�سًا  كان  الذي  جربا 
الفنان  والت�سكيلي  للتحرير،  م��دي��رًا  احل��ي��دري 
يف  و���س��درت  للت�سميم  م��دي��رًا  ال��ع��زاوي  �سياء 
وا�سط  دار  عن  املا�سي  القرن  ثمانينيات  اأوائ��ل 
للن�سر يف اململكة املتحدة. اأ�سدر كتبًا عدة خا�سة 
الأر���س  )ال��ع��راق..  مثل  الت�سويري،  بال�ساأن 
وال��ن��ا���س( و)م��ن ال��ذاك��رة( وك��ت��اب )ال��ع��راق.. 
يف  احلياة  ملمح  لبع�س  فوتوغرافية  لقطات 
 . ال��ك��ام��را(  م��ع  و)ج��ول��ت��ي  الع�سرين(  ال��ق��رن 
وبعيدًا  ق��رن  ن�سف  امتدت  فنية  م�سرة  وبعد 
عن العراق الر�س والنا�س ومع �سدى الذكريات 
املوجعة، ويف مدينة يغلفها ال�سباب وما بني ظل 
رمزي  ناظم  العراقي  الفوتوغرايف  رحل  و�سوء، 
يف العا�سمة الربيطانية لندن عن عمر ناهز 85 

�سنة.

�ل�سو�رع و�لنا�س و�أ�ساليب عي�سهم 
وعملهم، تلك �ملناظر �لتي كان 
ناظم رمزي ميتلك �إز�ءها �سهية 
نهمة وغري معتادة يف �لتقاط 
�ل�سور، �للحظة �حلا�سمة يف عني 
�لر�ئي تلك �للحظة �لتي ��ستهر 
بها بدقة تكويناته د�خل �للقطة، 
يختار �لز�وية �مل�ستحيلة ويك�سر 
قاعدة �أن �ل�سورة حركة جامدة. 
�سعى لت�سوير �حلركة بكل �أ�سكالها 
ليجعل منها لقطة حية، حركة 
�لأيادي وهي تدق �حلديد على 
�ل�سند�ن، عامل ومز�رع وك�سبة 
و�أطفال و�سيوخ ون�ساء، كل هوؤلء 
هم �أبطال لقطاته �لناب�سة 
باحلياة. 

�سيد ال�سوء واحلرف
ناظم رمزي..

حم�سن اإبراهيم
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يكل خمي�س نزور �سحنك ياح�سني....وكل خمي�س �ح�سا�سي ه�سه  نزورك
�رد �طرين فوك كبتك يالذيذ....و�رد �عدن كم ر�سول يزورك

يا�سم�س دنيا وقمر بعد �حلياة....�آنه �أ�سك نور �ل�سم�س من نورك
�نته جنة �هلل وتعاويذ �ل�سماء...ر�فد �حنه و�ملحبة بحورك
�سكد �حبك �سيدي مثل �ل�سالة...�نته �سومي و�لزكا بعطورك
خلهم يغنون ياحلنك خلود...��سما حجو� مايو�سلون �لطورك
ياح�سني و�نته ��سمك كربياء...�سحده منهم لو تدنه �ل�سورك

بعلك �خ�سر �سانق �ركاب �لطغاة....وبالعلك تنطي �ليحب �نذورك
هو دبابات ناطرته  ويخاف...وب�س حمام �لبل�سحن ناطورك

بكل خمي�س نزور �سحنك ياح�سني...وكل خمي�س �ح�سا�سي ه�سه نزورك

يو�سف �ملحمد�وي
ت�سوير: عبا�س �جلمايل
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خ����������ي����������ال

مقداد عبد الر�سا

�سوؤال : مَل ل توجد قنوات تهتم بالفيلم الوثائقي؟ اأعني الوثائقي مبفهومه الدقيق 
واملحرتف، واأعني اأن ين�سغل املخرج مع الفكرة؟ يتوىل ابتكارها اأوًل ثم البحث وبعده كتابة 

امللخ�س، ثم الت�سوير وبعده كتابة املادة اإن كان هناك تعليٌق عليها.
 قبل اأيام �ساهدت فيلمًا عن �سخ�س يذهب اإىل حارة اليهود يف م�سر يبحث عن موؤلفات 

اأخيه املو�سيقية، كان الفيلم حمبوكًا بدّقة، لو كان لدينا اهتمام بالفيلم الوثائقي املحرتف 
ل�سّكلنا موؤ�س�سة م�ستقلة للعمل عليه، فالبلد تتعرث باملوا�سيع.

طوال تاريخ ال�سينما يف اإيران )امل�ستقلة التي ل 
اأن هناك  تخ�سع ل�سرتاطات الفكرة( نلحظ 
�سينما  �سانعا  اأنهما  عنهما  القول  ميكن  اثنني 
حقيقيان، �سانعا فيلم يدخل يف الهّم الإن�ساين 
تطرح  اإن�سانية  دللت  ويحمل  وذك���اء،  بعمق 
ق�سية الإن�سان وهمومه يف هذا العامل املتاأرجح. 
الذي رحل عن  الثنان هما عبا�س كيا ر�ستمي 
ا�ستغاله  وك��ان  باري�س،  يف   20١6 ع��ام  عاملنا 
الآن  عنه  نتحدث  الذي  الفيلم  هذا  هو  الأخر 
فرهادي  اأ�سغر  فهو  الثاين  اأم��ا  اإط���ار(،   2٤(
اأو�سكار  جائزتي  ينتزع  اأن  ا�ستطاع  ال��ذي 
فيلم  ع��ن  اأج��ن��ب��ي  فيلم  لأف�����س��ل 
عام  و�سيمني(  ن��ادر  )انف�سال 
املاأخوذ  )البائع(  وفيلم   20١١
عن م�سرحية اآرثر ميللر )موت 
لكن   ،20١6 عام  متجول(  بائع 
با�ستقبال  يحظ  مل  الأخر  فيلمه 
طيب لأنه بب�ساطة خرج 

العاملية دون م�سِّ الأ�سا�س، الأ�سا�س  اللعبة  اإىل 
التي  والق�سايا  الإي���راين  الفرد  ه��ّم  به  اأعني 

ت�سغله، همومه واحتجاجه.
كيا  فعلها  �سابقًا،  ذك��رن��ا  كما  اللعبة،  نف�س   
وان�سغل  ب��لده  اأمل  رقعة  ت��رك  حينما  ر�ستمي 
بالإمكان  ك��ان  ال��ع��امل،  م�ساكل  م��ع  بالتنا�س 
لكنه  خمملباف،  حم�سن  معهما  ي�سرتك  اأن 
العمق،  ع��ن  اأب��ع��دت��ه  ب�سيطة  بق�سايا  ان�سغل 
منزله  يف  حما�سرًا  بناهي  جعفر  املخرج  وظل 
ويف�سح  م�ساك�س  لأنه  اجلربية  الإقامة  وحتت 
يراوغ  اأن  ا�ستطاع  الذي  اخل��راب، كيف ل وهو 
الإقامة اجلربية ويقدم لنا فيلمًا ب�سيطًا وكبرًا 
اإذ  يف الحتجاج )تك�سي طهران( من بطولته، 
ويطلعنا على  يقودها هو  اأجرة  �سيارة  ا�ستاأجر 
احتجاج النا�س وكيف تكون حياتهم. فاز الفيلم 
يكن  النقاد، مل  وجائزة  الكربى  برلني  بجائرة 
موجودًا حينما اأعلن عن اجلائزة فقامت ابنته 

وت�سلمتها وكان تعبرًا رائعًا يف الحتجاج.
من الذي يعرف متى يدق ناقو�س احلب؟

ومن يعرف من امل�سّبب يف هذا الدق؟
ظهوره  �سيعلن  ما  ومكان  ما  يوم  يف  رمبا  لكن 

بهدوء
�سيقفز خفية بني الأ�سلع، بني الأفكار، داخل 

الروح
دفعة واحد �ستفاجاأ به

يتغلب عليك
احلب دفق من اللذة وقليل من الأمل

احلب  يظل  ال��ل��ذة  وت���زول  الأمل  ي���زول  حينما 
متاألقًا يف الروح

يظل خالدًا ل ميوت .

هو ذا مكّون الإطار ال�ساد�س، الطبيعة هي التي 
حميم،  اأوب��رايل  غناء  على  ترتاق�س  تتحرك، 
الإطار ثابت هو �سباك الغرفة املطلة على حركة 
املخرج  وك��اأن  وه��دوء،  بروّية  ترتاق�س  اأ�سجار 
يريد اأن يقول لنا اإننا نرحل بعيدًا بت�سييع عذب 
من الطبيعة، الطبيعة التي حتنو اأحيانًا، واأحيانًا 
كثر  يف  نكون  لأننا  بنا  فتع�سف  تتمرد  اأخ��رى 
البحر  ال�سابع هو  الإط��ار  اأ���س��رارًا.  امل��رات  من 
وفيه ت�سيق املراكب وي�سيق �سرير املحبة، تلك 
بر�س  جون  �سان  ال�ساعر  ما  يومًا  اأعلنها  التي 
اأن  لل�سرير  ميكن   األ  لكن  البحر،  ق�سيدة  يف 
يت�سع قليًل؟ فوق ال�سياج املقابل للبحر الغا�سب 
وال�سماء امللّبدة تتكون الألفة، املحبة، النوار�س 
اأمام  واثقة،  بخطوات  بخّفة  وجودها  عن  تعلن 
يرتاق�س  امل��ط��ر،  يهطل  الُقبل  اأم���ام  العناق، 

مبحبة بتوتر واألق. 
يف الإط�����ار ال��ث��ام��ن ي�����س��ر ك��ي��ا ر���س��ت��م��ي على 
ا�ست�سافة البحر، رمبا �سحر التكوين هو الذي 
واأعمدة  حجري  �سياج  التكرار،  هذا  اإىل  دعاه 
الذي  النوار�س  و�سراخ  اأّخ��اذ  بن�سق  تنت�سب 
يجلب ال�سعادة والبحث يف وقت واحد، ال�سراخ 
الأزيل،  ال�سوؤال  لل�سوؤال،  عادة  بنا  يدفع  الذي 
مَل؟ ت�ستقر خلف �سياج والبحر من�سغل بالوداد 
والألفة. وخلل كّوة عند تّلة �سغرة يف الرباري 
كيا  ي�سّر  للملكة،  حّبه  عن  الغابة  ملك  يعلن 

ر�ستمي على املطر. 
يف الإطار العا�سر العا�سفة تعلن عن اجتياحها، 
الثلج يغطي حدقة العني، كلب احلرا�سة ل يني 
يتطلع بخمول بني احلني والآخر، تعوي الذئاب 
فيزول الأمان وتظل ال�سجرة منت�سبة ل يقاومها 

اأحد، لأول مرة حتّدق الكامرا من خلل �سباك 
البيت، �سوت البيانو يعّو�س عن �سوت الطبيعة 
العا�سف، نهداأ قليًل فالطر عند �سباك الغرفة 
الأخ�سر  اللون  الربيع،  لعّله  وج��وده،  عن  يعلن 
اللون(،  يدخل  الأوىل  )للمرة  ذل��ك  عن  يعلن 

�سوت امراأة ت�سدو:
يا ماريا اأيتها املت�ساحمة

التي ل ميكن �سماعها يف  اإىل �سلواتك  نن�ست 
الربية

ميكنها اأن تنقذنا من الياأ�س
حماك  حتت  وه��دوء  ب�سلم  النوم  ميكننا  الآن 

ورعايتك
على الرغم من كوننا منبوذين وق�ساة

اأيتها العذراء
ا�ستمعي ل�سلواتنا

يا اأمنا
اأن�ستي لطفل يرقد ب�سلم فوق ال�سرير املريح

يف كهف كثيف الهواء وطيب
ريح البل�سم

يا عذراء هذه �سلواتنا.. اقبليها
فيه  يعلن  املقد�س  والرتتيل  احلميم  اجلو  هذا 
كيا ر�ستمي عن بدء الربيع، لعله يقول لنا غّنوا 
ال�ستاء،  حلَّ  اإن  حكايا  واحكوا  الربيع  جاء  اإذا 
يف  ب��الأم��ان.  ي�سعرنا  وه��دي��ل��ه  يحّلق  احل��م��ام 
الإطار الثالث ع�سر يتكرر م�سهد البحر و�سياح 
النوار�س، اإنه تكرار لكنه تكرار حم�سوب بدقة، 
اأية حركة تقوم بها الكامرا،  فالعني ل تخطئ 
من  ال�ستقرار،  اإىل  بنا  يدفع  التكرار  اأحيانًا 
خلل كّوة �سغرة مطلة على ال�سارع ت�سور لنا 
العد�سة ال�سراع، اأو الفزع الأبدي بني الإن�سان 

وماكنته املخيفة وبني الألفة، األفة احلمام الذي 
يريد اأن يوؤ�س�س له مكانًا لكن هيهات، فالإن�سان 
لكن  طعامه،  ينقر  احلمام  ال�سر،  على  جمبول 
رفيف  بق�سوة  وي��زي��ح  ي��دخ��ل  الإن�����س��ان  ح��دي��د 
اأ�سخا�س  �ستة  وق���ف  اجل�����س��ر  ف���وق  احل��م��ام، 
اأ�سخا�س غلفتهم الكهولة،  يتطلعون يف البعيد، 
النا�س ميرون دون اكرتاث دون و�سيجة، هل هو 
العجلة والفو�سى؟ مير  التاأمل وح�سور  اندحار 
الفتاة  الثلج، متر  يهطل  الأزم��ان،  الزمن، متر 
واأزاح  القبعة لكن هيهات، فلقد حّل زمن  ذات 

منفيًا،  ال�سليم  الإن�سان  يكون  ما  عادة  اأزمانًا، 
ال�سكون  حيث  البحر،  اإىل  يلتجئ؟  اأي��ن  اإىل 
يرتاق�س،  ال��زورق  ال��روؤوم،  والطبيعة  واحلمام 
تنت�سب  الهجران  نخرها  ببيوت  يلوذ  احلمام 
يتكرر،  امل�سهد  يكاد  الإط���ارات  بقية  يف  بقلق، 
م�سهد الطبيعة وال�سراع بينها وبني مكوناتها، 
الأزم���ان  تبدل  اأج��ل اخل��ل��ق،  م��ن  ���س��راع  لكنه 
اإطارات غّلفها  اأمام  اإننا  كفيل باملوت واحلياة، 
لنا املخرج كيا ر�ستمي باإطارات غاية يف الدقة 

واملحبة والحتجاج معًا.

هال �سينما

عبا�ض كيار�ستمي 
تلويحة اخرية

٢-٢  
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وامل�ساءلة  الحتجاج  "حركة  كتاب  ميّيز  ما 
ال�سادر  امل�ساءلة"  بداية  المتثال  نهاية   /
ب��روت،  يف  العراقية  ال��درا���س��ات  معهد  عن 
���س��ف��ح��ات   ١08 يف  وي���ق���ع   20١7 ال���ع���ام 
اإىل  �سعى  اأّنه  والنكليزية،  العربية  وباللغتني 
حركة  لفهم  علمية  روؤي���ة  م�سمون  توظيف 
املدن  اأغلب  يف  انطلقها  منذ  الحتجاجات 
ملا  الجتماعي  التحليل  اعتمد  اإذ  العراقية، 
وتوجهات  �سعارات  من  الحتجاجات  اأنتجته 
فيه  �سعى  ا�ستطلعا  اأع��ّد  كما  اجتماعية، 
حركة  وّج��ه��ت  ال��ت��ي  ال��دواف��ع  اكت�ساف  اإىل 
الكتاب  تاأليف هذا  على  ينبه  كما  املحتجني، 
اإىل مغزى الأهم من اإعداده وهو العمل على 
القومية  الهويات  يف  امللمو�س  التحول  ر�سد 

�سيا�سي  ان�سطار  من  اأ�سابها  وما  واملذهبية 
اليوم،  واإىل  الحتجاجات  حركة  قيام  منذ 
من  انتقال  باأّنه  الكتاب  موؤلفا  و�سفه  ال��ذي 
التي  الق�سايا  �سيا�سة  اإىل  الهوية  �سيا�سة 
تعني اأّنها عابرة للجماعات وكما اأ�سر حتّقق 
عمن  املجتمع  من  كبرة  قطاعات  انف�سال 

ميثلها �سيا�سيا يف موؤ�ّس�سات ال�سلطة.
�ل�سيا�سيون وحتالفاتهم

الن��ف�����س��ال  ق�سية  ع��ل��ى  ال��ب��اح��ث��ان  ي��رّك��ز 
ال�سيا�سيني  توجهات  من  تغّر  اأخ��ذت  وكيف 
وحتالفاتهم، وي�سران اإىل نوذج يوؤكد هذه 
النف�سالت مبا ح�سل يف اأزمة �سحب الثقة 
م�ستوى هذا  ولكن  من احلكومة عام 20١2، 
الذي  القيادات  م�ستوى  يف  حدث  النف�سال 

على  ال�سيا�سية  امل�سالح  نحو  ميل  ك�سف عن 
اآخر  جانب  ومن  املذهبية.  الهويات  ح�ساب 
يعتقد كل من الدكتور فالح عبد اجلبار و�سعد 
الخرة  الحتجاجات  اأن حركة  الرزاق  عبد 
عّمقْت من عملية النف�سال ما بني املتحكمني 
الجتماعية  والتوجهات  ال�سيا�سية  بال�سلطة 
النتقال من  بات  ولذلك  يعرّبون عنها،  التي 
ملمو�سا  الق�سايا  �سيا�سة  اإىل  الهوية  �سيا�سة 
التي  النتائج  وتك�سف  املجتمع،  اأف���راد  ب��ني 
بعد  ح�سل  "ما  اأن  عن  الكتاب  اإليها  تو�سل 
املذهبية  الهويات  ت�سيي�س  انت�سار  هو   2003
املجال  انفتاح  بفعل  جماهري،  نطاق  على 
القوى  جميع  ح�سرت  لقد  ����س١١،  العام" 
التي كانت مبعدة يف  وال�سيا�سية  الجتماعية 

اإدارة ال�سلطة.
تاأثري �حلركة �لجتماعية

وم����ن اأج�����ل ا���س��ت��ي��ع��اب اأ����س���ب���اب ح���دوث 
ملعنى  فهما  ال��ك��ت��اب  ي�سع  الح��ت��ج��اج��ات، 
خللها  من  ينظر  التي  الجتماعية  احلركة 
الجتماعية  واحلركات  الحتجاج،  فعل  اإىل 
ول هي  �سيا�سيا  لي�ست حزبا  "بالتعريف  هي 
هي  ول  جهة،  من  "لوبي"،  م�سالح  جماعة 
اأو �سرعة عابرة، بل اأهداف،  جمرد مو�سة 
من جهة اأخرى. فهي تقع منزلة بني الثنني" 
اإىل  ت�سل  لكي  بخطوات  متر  ولهذا  ���س١6، 
الجتماعي  التغير  واإجن��از  التاأثر  م�ستوى 
اإل��ي��ه، وه���ذا اخل��ط��وات ت��وؤّط��ر  ال���ذي ت�سعى 
وحتوله    - الحتجاج   - الجتماعية  احلركة 
اإىل توجه داخل املجتمع يحاول اإنتاج معايره 

وقيمه.
ب�  ه��ذه اخل��ط��وات  ال��ك��ت��اب م�سمون  ي��ح��ّدد 
التما�سك  عام،  �سخط  خلفية  على  "الن�سوء 
ناظم  �س  متخ�سّ جهاز  اإر���س��اء  والتلحم، 
اأو  النجاح،  ب�سبب  اأّم��ا  الهبوط،  للموا�سلة، 
ب�سبب القمع، اأو التحول اإىل موؤ�س�سة" �س١7.

�سد �لف�ساد و�ملحا�س�سة
ع��م��ل م��وؤل��ف��ا ال��ك��ت��اب ع��ل��ى ت��ع��ي��ني غ��اي��ات 
حركة  اأي  ف��اإّن  اإليها،  ي�سعى  التي  الحتجاج 
هناك  واإن���ا  ف��راغ  م��ن  تظهر  ل  اجتماعية 
بعد  ثم  ت�سّكلها،  يف  ت�سهم  وعوامل  اأ�سباب 
يف  عملية  تغيرات  اإجن��از  اإىل  تهدف  ذل��ك 
النظام  ه��ذا  ي��ن��ال  لكي  ال�سيا�سي  النظام 
اجتماعي  م�ستوى  من  اأك��رث  وعلى  ال�سلح 
الحتجاجات  راه��ن��ت  ول��ذل��ك  واقت�سادي، 
اأطلقتها على خلق  التي  ال�سعارات  من خلل 
متقبلة  ومعاير غر  قيم  على  يقوم  عام  جو 
"تقرتن  اإذ  واملحا�س�سة،  الف�ساد  ملظاهر 
يف   quota sharing املحا�س�سة  كلمة 
ال�ستعمال عادة بتعبري: الثنية والطائفية، 
بني  املغامن   - املنا�سب  توزيع  اإىل  للإ�سارة 
او  طائفي  اأ�سا�س  على  امل��ح��ّددة  اجلماعات 
كتاب  يقدم  ���س22،  ديني"  حتى  او   ، اإثني 
"حركة الحتجاج وامل�ساءلة / نهاية المتثال 

من  تخرجنا  علمية  م��ادة  امل�ساءلة"  ب��داي��ة 
ال�سيا�سي  جانبها  من  الحتجاجات  ق��راءة 
منذ  بها  واهتم  تابع  من  لكل  متاح  هو  الذي 
انطلقها عام 20١١ واإىل اأكتوبر 20١٩، اإىل 
اجلانب العلمي والبحثي الذي �سوف يوفر لنا 
قراءة وفهمًا خارج التاأثرات ذات البعد "املع 

وال�سد".  
الحتجاجات  بها  مّرت  التي  التحولت  ومع   
ال��و���س��ول  ع���ن  ب��ع��ي��دة  ظ��ّل��ت   ،20١١ م��ن��ذ 
يعرّب  ���س��ي��ا���س��ي  ت��وج��ه  ت��ك��وي��ن  م��رح��ل��ة  اإىل 
القوى  بع�س  بوجود  يف�ّسر  هذا  رمّب��ا  عنها، 
ب�سكل  بها  وم�ساركة  لها  الداعمة  ال�سيا�سية 
اإجن��از  تعرث  ك�سف  مبا�سر.  وغ��ر  مبا�سر 
م�ساحات  عن  �سيا�سي  لت�سكيل  الحتجاجات 
التاأييد والرف�س التي فتحت جدل وا�سعا بني 

خمتلف �سرائح املجتمع العراقي، فهناك من 
العام،  للنظام  وتهديدا  فيها خرقا  يرى  كان 
وا�سعة  فئات  اأيدتها  اآخ��ر  جانب  م��ن  ولكن 
اإ���س��لح  لأّن��ه��ا ك��ان��ت ت��رى فيها م��دخ��ل يف 
تت�سع  اأخ��ذت  اأزم��ات  من  يواجه  وما  النظام 
مب���رور ال��وق��ت، ول��ذل��ك ح���ّدد ال��ك��ت��اب اأرب��ع 
امل��داراة  ال�سريح،  "التاأييد  هي  مقاربات؛ 
اللينة، العداء واملواجهة، حماولت الحتواء" 
اأو  القبول  م�ستويات  ع��ن  كا�سفة  ����س50،  
وعلى �سوء هذا  الحتجاجات،  رف�س  اجتاه 
اأن نطرح  التاأييد هل ميكن  التو�سيف ملعاين 
الت�ساوؤل الآتي: هل خلقت الحتجاجات نوعا 
العراقي؟  املجتمع  فئات  بني  النق�سام  من 
رمّبا يرد جواب اأّن ملمح النق�سام حا�سرة 
ولي�ست بجديدة على الو�سع العام يف العراق، 
املختلف يف هذا النق�سام اأّنه داخل الكيانات 
انتماء  عن  تعرّب  التي  املت�سابهة  الجتماعية 

الأغلبية.
مقبولية  و���س��ع  ن��ح��و  الح��ت��ج��اج��ات  دف��ع��ت 
النظام ال�سيا�سي بعد 2003 اأمام حتدي "املع 
وال�سد"، اإذ نلم�س بعد الحتجاجات الأخرة 
تنامي حركة النق�سام اإىل تيارين يتواجهان 
التحدي،  بهذا  يتعّلق  ما  واإعلميا يف  معنويا 
وهذا ما يوؤكد اأّن الحتجاجات نقلت ال�سراع 
الق�سايا  اإىل  الهويات  جانب  من  ال�سيا�سي 
معاجلة  اخل��دم��ات  ت��وف��ر  على  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
اأزمات اخلدمة العامة التي يعاين منها اأفراد 

املجتمع ب�سكل يومي.
الحتجاجات  اأن  على  الكتاب  موؤلفا  يراهن   
توجه  عن  يعرّب  وطني  اإجماع  نتيجة  ج��اءت 
اجتماعي خمتلف يقطع مع ما قبل 20١0 لكي 
ي�سعى لبناء وعي،  لأّن احلركة "ت�سّكل نقطة 
انعطاف يف ذهنية قطاعات كربى و�سط جيل 
وعبورها  الو�سطى،  الطبقات  من  ال�سباب 
ال��ع��راق��ي��ة،  ال��ه��وي��ة  خ��ط��وط ال��ط��وائ��ف اإىل 
واإر����س���اء ال�����س��ي��ا���س��ة ع��ل��ى ق��اع��دة الإجن����از 
يف  حتظى  وهي  واملدنية.  والكفاءة  والنزاهة 
على  تتوفر  كما  الدينية،  املراجع  بدعم  هذا 

قاعدة جماهرية وا�سعة" �س57.  

يعرّب كتاب فالح عبد �جلبار 
و�سعد عبد �لرز�ق، عن قيام 

توجه بحثي وعلمي �أخذ ينمو 
منذ قيام �حتجاجات ٢01٥ 
و�إىل �ليوم، وعلى �لرغم من 
كتابة �أكرث من مقال وبحث 

ر�فقت �نطالق �لحتجاجات 
عام ٢011 ن�سرت يف �ل�سحف 

ومر�كز بحثية �إ�سافة �إىل 
�ملو�قع �لإعالمية.

د.عالء- ح

االحتجاج وامل�ساءلة 
حركة
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ما�سنيون، ففي العقد الثاين من القرن الع�سرين 
قدم درا�سة عن لهجة بغداد، وعرج على نداءات 
من  ومعامل  وتدوينها،  العامية  والأمثال  الباعة، 
اأعمال  دراور  الليدي  وقدمت  البغدادي،  البيت 
يف  ع��راق��ي��ة(  �سعبية  )ق�س�س  منها؛  ع��دي��دة 
العقد الثالث من القرن املا�سي ثم كتابها املهم 
وادي  )يف  وكتابها  املندائيني(  )ال�سابئة  عن 
درا�سات  عن  ف�سل  وخواطر(  �سور  الرافدين 
النرثوبولوجيني، وكتب الرحالة، ويوميات عوائل 
الباحثني الذين عا�سوا بني الع�سائر يف الأقا�سي 
اإىل املدن املختلفة،  البدو  اإىل خيام  الأهوار  من 
املختلفة  والتقاليد  ال��ع��ادات  لنا  �سجلوا  وق��د 
والزي��اء  والطقو�س  والغناء  ال�سعبية  والل��ع��اب 
واملطبخ  الجتماعية  باملراتب  ال�سعبية مع عناية 
بالثقافة  عنايتي  م��ن  ي��اأت��ي  وال��ث��ال��ث؛  وم��اآك��ل��ه، 
والآخ��ر  والخ��ت��لف  الهوية  مثل  ومو�سوعاتها 
ل�سيقة  اإن�سانية  نزعة  عندي  وه��ي  والهام�س 

باأعمايل النقدية والثقافية.
*  هل ترى اأن الفولكلور ميتلك مقومات ت�ساعد 

على فهم املجتمع العراقي؟
الفولكلور،  علم  اإىل  حتيلنا  الق�سية  ه��ذه   -
املواد  وهو  الفولكلور؛  بني  املخت�سون  ميز  فقد 
الفولكلور؛  علم  وب��ني  جمعها  يتم  التي  اخل��ام 
للنتاج  العلمية  بالدرا�سة  ينه�س  ال��ذي  واملجال 
ال��ف��ول��ك��ل��وري، وه���ذه ال��درا���س��ات ت��ت��ع��اط��ى مع 
مبواجهة  الهام�س  فيها  يفكر  ال��ت��ي  الطريقة 
الكون  ق�سايا  م��ع  الت�ساعيف  يف  من�سربا  اأو 
اليومية وما يلم�سه ويج�سده  والوجود، واحلياة 
حرف  اأو  ورق�سات  واأغ���اٍن  واأم��ث��ال  حكايات  يف 
معينة وهو يف هذا يعرب عن موقفه، وهو موقف 
اأي�سا، وي�سر وينت�سر با�سم اجلماعة،  اجلماعة 
عدم  م��ع  الإ���س��اف��ة  ويتقبل  م�سرتكا،  وي�سر 
تدوينه، ويغيب مبدعه الأول، وغياب هذا املبدع 
اعرتاف جماعي مبا يقوله، وهو مير �سفاها، وهو 
بعد ذلك ميثل ثقافة ومواقف مغيبة ينظر اليها 
توؤلف  التي  النخبة  بتعال وجتاهل غالبا من قبل 
اأي�سا بثقافة مكتوبة ور�سمية، وقد متثل  موقفها 
�سخ�سا واأفرادا وتاريخا ر�سميا مبعنى اآخر؛ اإن 
لنا درا�سات تعني  يقدم  الذي  الفولكلور هو  علم 

على فهم املجتمع، وهناك درا�سات ت�ستنبط هذا 
الفهم للمجتمع يف تعاملها املبا�سر مع الفولكلور 
الوردي قد قدم مثل  ولعل نوذج  بو�سفه مواد، 
فقد  واجتماعية،  انرثوبولوجية  املقاربات  هذه 
اأفاد من املرويات ال�سفاهية من عادات وعقائد 
مناق�سا  كتبه  ت�ساعيف  يف  واإمي��ان��ه��م  العامة 
يف  تاأثرها  ومدى  فيها،  يفكرون  التي  الطريقة 
�سياغة البنى الجتماعية يف �سعودها ونكو�سها، 
ف�سل عن اهتمامه بالتاريخ ال�سعبي يف مواطن 

كثرة من كتابه املهم اللمحات. 
* هناك من يرى اأن الهتمام بالفولكلور نابع من 
يف  ح�سل  ما  وهذا  ال�سيا�سي،  النظام  توجهات 
خم�سينيات القرن املا�سي، كيف ترد على ذلك؟

للموؤرخ  اإطللة  ولعل  املذهب،  اأذه��ب هذا  ل   -  
ال�ستغالت  على  م�سحي  ب�سكل  ال��ف��ول��ك��ل��وري 
لهذا  فيه  ي���وؤرخ  زم��ن��ي  بعد  على  ي��دل  ال��واع��ي��ة 
الأول من  الربع  اأوائل  اإىل  ال�ستغال حيث يرجع 
العرب(  )لغة  جملة  فيه  كانت  املا�سي،  القرن 
واجلمع  بالدرا�سة  املهتمني  اأول  الكرملي  للأب 
طويلة  جريدة  و�سع  وميكن  للفولكلور،  اأحيانا 
للأب  بل  لها،  الت�سدي  مت  التي  باملو�سوعات 
الكرملي قائمة مهمة من التاآليف يف )جمموعة 
ف�سل  بغدادية(  و)حكايات  العامية(  الأغ��اين 
العامية غر  العامية، والأمثال  باللغة  عن عناية 
ذلك  وجم���لت  جملته،  يف  امل��ن�����س��ورة  م��ق��الت��ه 
وّثق  كما  احلرب،  ب�سبب  ُفقد  عما  ف�سل  العهد 
ع�سرات  املجلة  يف  م�ساعده  الدجيلي  كاظم  لنا 
ومل  العراقية،  امل��دن  عن  كتبها  التي  الرحلت 
كل  وعمران  ال�سعبية  احلياة  تناول  فيها  يهمل 
جند  ب��ل  نائية  اأمكنة  ومنها  وق�سبة،  مدينة 

ويرتجمه  الفولكلور،  مل�سطلح  اإ�سارة  اأول  لديه 
يف  اآخر  ويرتجمه  القوميات،  علم  اأو  العريقيات 
الفرتة نف�سها يف اأحد ال�سحف العراقية ب�) لغة 
اإلتفات  هناك  كان  املهم  اخللقيات(  اأو  العوام، 
اهتمام  مبعثه  ذل��ك  ولعل  ومل���واده،  للم�سطلح 

الغربيني بالرتاث ال�سعبي العراقي. 
بعد  كان  فقد  احلقيقي  املوؤ�س�سي  ال�ستغال  اأما 
الإر�ساد  وزارة  يف  اأ�س�ست  عندما   ١٩58 الثورة 
وتفرع  ال�سعبية(  والثقافة  الفنون  )م��دي��ري��ة 
الدكتور  وكان  فولكلوري عراقي  اأول مركز  منها 
اأكرم فا�سل اأول مدير له، لكنه مل يكن مب�ستوى 
الطموح، فقد اقت�سر ا�ستغاله على اإ�سدار بع�س 
حقيقي  عمل  يرافقه  مل  لكن  املهمة،  الكتيبات 
املركز  اأن  ويبدو  والتعريف،  اإىل اجلمع  بالتوجه 
ولد يف فرتة زمنية كانت التناحرات ال�سيا�سية يف 
فرّتت  بال�سعوبية  الزعيم  واتهام حكومة  اأوجها، 
بالفلولكلور  العناية  تعد  حيث  الجت��اه،  هذا  من 
من �سمن ال�سعبيات التي يرون مبانيها �سعوبية، 
التي  وتناحراتها  ال�سيا�سة  مدخل  يكون  وهنا 
ال�سياع  من  العروبي  الرتاث  على  تتباكى  كانت 
يف مواجهة الوطنية التي راآها املعار�سون اإقليمية 
اأن  الغريب  العربي، لكن  بعده  العراق عن  تقطع 
م�سر العروبية كانت ت�سر بخطى وئيدة يف هذا 
املوؤ�س�سات الأخرى  املجال، وقد �سبقت اجلامعة 
ال�ستغال  ك��ان  فقد  بالفولكلور،  الع���رتاف  يف 
النزعة  قوة  ولعل  ال�سيا�سة،  دع��اوى  من  جمردا 
امل�سرية كان لها الأثر يف ذلك، فلم تخُل ال�ساحة 
امل�سرية من هذا ال�سراع الذي كان علميا كما 
يف اأوروبا وموقف التنويريني، وقد ا�ستدعى المر 
يون�س  احلميد  عبد  مثل  فولكلوري  ي�سرخ  اأن 

* من اأين تنطلق يف اهتمامك بالفولكلور، وماهي 
اأ�سباب هذا الهتمام؟

الهتمام:  هذا  حترك  منطلقات  ثلثة  هناك   -
علقة  هناك  وت��ع��رف  ب��ال��ذاك��رة  �سغف  الأول؛ 
يف  ويتداخلن  والفولكلور  الذاكرة  بني  وطيدة 

كثرة،  موا�سع  يف  اجلمع  وجم��الت  مو�سوعات 
والثاين؛ بعث الهوية الوطنية اأمام التزاحم الذي 
جنده اليوم يف الهويات املتناحرة من العوملة يف 
الف�ساء الأممي اإىل الهويات الثنية والعرقية يف 
الف�ساء الوطني التي حتاول الت�سيد على ح�ساب 

الأخرى، والفولكلور يقدم هوية وطنية من خلل 
امل�سافرة  احلكايات  يف  امل�سرتكات  عن  البحث 
والتقاليد  ال��ع��ادات  اإىل  املختلفة  ال��رب��وع  ب��ني 
ح�سب  تتخ�س�س  ال��ت��ي  ال�سعبية  وال��ف��ن��ون 
المكنة وتتوا�سل يف اأكرث المكنة، ومو�سوعاته 
من  بيئة  توقفه  ول  طارد  غر  اإن�ساين  م�سرتك 
هدهدات  او  احلب  كاغنية  والنتقال  النت�سار 
اأن ما يح�سر عامليا، ويحتفى  الأم، كما وجدت 
امل�ست�سرقني  جتد  ل��ذا  املحلي،  ال��رتاث  هو  ب��ه، 
يف  �سباقني  كانوا  الأغ��را���س  عن  النظر  بغ�س 
وبوقت  بها،  والعناية  ال��ه��وي��ة،  ه��ذه  اكت�ساف 
كان  التفاتنا  من  ج��زء  بل  عنايتنا  �سبق  مبكر، 
فجمعوا  ال�ست�سراقية،  ال�ستغالت  هذه  بتاأثر 
ال�سعبية،  العمارة  وو�سفوا  ال�سعبية،  احلكايات 
بال�سور  ووث��ق��وا  والتقاليد،  ال��ع��ادات  و�سجلوا 
التاريخ الجتماعي، ونذكر هنا على �سبيل املثال، 

�لدكتور �سالح ز�مل 
ناقد و�أكادميي يدر�س 
يف كلية �لرتبية، ق�سم 

�للغة �لعربية باجلامعة 
�مل�ستن�سرية، له �هتمام 

معريف وعلمي بق�سايا 
�لفولكلور وعالقته 

باملجتمع، لهذ� �أ�سرف 
على عدة در��سات يف 

�ملاج�ستري و�لدكتور�ه 
تناولت �لفولكلور من 

جو�نب متعددة، حاورته 
جملة �ل�سبكة ب�ساأن 
تاأثري �لفولكلور على 

هوية �ملجتمع �لعر�قي.

الناقد واالأكادميي

يف  يجمعنا  الفولكلور 
ذاكرة وهوية واحدة 

�سالح زامل:

د.عالء حميد
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العراق  يف  الم��ر  لكن  الفولكلور،  عن  بدفاعاته 
منه  اأكرث  ال�سيا�سي  التناحر  برائحة  معفنا  كان 
بعد  مواقفهم  �ستتحول  املعرت�سني  لأن  علمي 
الفنون  مديرية  يلغوا  فلم   ١٩63 �سباط  انقلب 
تاآليف  اإ�سدار  يف  جنحت  بل  ال�سعبية  والثقافة 
باإ�سدار  و�سمحوا  الفولكلور،  جم��ال  يف  مهمة 
جملة )الرتاث ال�سعبي( وهي جملة متخ�س�سة 
اأي��ل��ول ١٩63  ال��ف��ول��ك��ل��ور، وق���د ���س��درت يف  يف 
العراق  م�ستوى  على  فولكلورية  جملة  اأول  وهي 
فاأول جملة عربية هي )الفنون  العربي،  والعامل 
بعد  اأي   ١٩65 �سنة  م�سر  يف  �سدرت  ال�سعبية( 
ال�ستغال  اأن  العراقي، غر  الإ�سدار  من  �سنتني 
احلقيقي يف الفولكلور موؤ�س�ساتيًا يف العراق كان 
ب�سدور جملة الرتاث ال�سعبي عن وزارة العلم 
العراقية �سنة ١٩6٩ وبعد تاأ�سي�س معهد احلرف 

وال�سناعات ال�سعبية.
* مباذا تف�سر غياب الهتمام الكادميي بق�سية 

الفولكلور تدري�سا وبحثا؟
ال�سراع  اأول��ه��ا  لعل  م��ع��وق،  م��ن  اأك��رث  هناك   -
اآماد بعيدة بني العامية والف�سحى  اجلاري منذ 
ه��ذه  الأ����س���لف  ح��ل  ول��ق��د  التعليم،  جم���ال  يف 
العربية يف زمن  الق�سية، وخا�سة مع احل�سارة 
العبا�سيني، وهي اأن املوؤلفني كانوا اأكرث ت�ساحما 
يف هذا ال�سراع عندما نقلوا لنا اللهجات، وهم 
يدونون م�سارب يف الثقافة �سعبية، وذلك وا�سح 

اأع���م���ال اجل��اح��ظ  يف 
ذهب  ب��ل  والتوحيدي 
عندما  اأب��ع��د  بع�سهم 
األ�����ف�����وا م���ع���اج���م يف 
اأو  والف�سيح  العامي 
ال��ن��ا���س،  ك��ل��م��ات  يف 
ون���ق���ل���ت ل���ن���ا ب��ع�����س 
ال���ت���اآل���ي���ف امل��خ��ت��ل��ف��ة 
وتقاليد  وعادات  حياة 
�سموهم،  كما  العامة 
من  الكثر  وحملوها 
ال��ت��ج��ري��ح وال��دون��ي��ة 
ال���ط���ب���ق���ي���ة، ل��ك��ن��ه��م 
عر�سا  ذلك  كل  دونوا 
على  تنفتح  مل  العراقية  والكادميية  ق�سدا.  اأو 
مل  ال�سراع  �سابقا  ذكرنا  وكما  الف�ساءات  هذه 
لتجاذبات  خا�سع  هو  ما  بقدر  علميا  فيها  يكن 
ال�سيا�سة، لكن هناك جهودًا فردية لأكادمييني، 
درا���س��ة  امل��و���س��ل  جامعة  ق��دم��ت  مبكر  فبوقت 
اأكادميية عن احلكاية ال�سعبية املو�سلية، وقدمت 
اجلامعة امل�ستن�سرية وجامعة الب�سرة اأكرث من 
درا�سة متخ�س�سة يف الدب ال�سعبي، ف�سل عن 
والنرثوبولوجيا،  الجتماع  مثل  اأخ��رى  اأق�سام 
مهمة  منطقة  اإىل  ال�ستغالت  ه��ذه  تغادر  ومل 
الكثر  عليها  قامت  التي  والأر�سفة  اجلمع  وهي 
من الدرا�سات يف اجلامعات العربية، وما زالت 
اجلهد  اأن  مع  عنه،  قا�سرة  العراقية  اجلامعة 
جمال  يف  ال�ستغال  يعطي  ال��ذي  هو  الك��ادمي��ي 
م�ستوى  يف  لي�س  وات�����س��اع��ا  ر���س��ان��ة  الفولكلور 
الدرا�سات العليا، ولكن حتى يف الدرا�سة الولية. 
قرار  اإىل  حتتاج  ال��ع��راق  يف  م�سكلتنا  اأن  يبدو 
ر�سمي من وزارة التعليم العايل ووزارة الرتبية، 
الأق�����س��ام  مل��زاج��ات  ال��ف��ردي��ة تخ�سع  ف��اجل��ه��ود 
خلل  من  عرثة  تقف  التي  اجلامعة  يف  العلمية 
�سطوة روؤ�ساء الأق�سام اأو بع�س الأ�ساتذة فيها اأو 

التعذر بعدم وجود املتخ�س�سني. 
* هناك مفارقة، هي اأّننا يف العراق اأول من بادر 
ال�سعبي،  بالرتاث  خمت�سة  جملة  تاأ�سي�س  اإىل 
ت�سمر،  بالفولكلور  الهتمام  توجهات  اأخذت  ثم 

براأيك اأين اخللل؟
- اأجبت �سمنا عن هذا ال�سوؤال؛ ا�ستغالنا اأقدم 
كما ذكرت من جملة الرتاث ال�سعبي على �سعيد 
ال�سعبية  والثقافة  الفنون  فمديرية  موؤ�س�سي، 
واملركز الفولكلوري منذ ١٩5٩ لكن يبداأ ال�ستغال 
امللمو�س على �سعيد املجلة التي ذكرتها، و�سيكون 
مثل؛  مهمني  فلكلوريني  اأي��دي  على  تنظيما  اأكرث 
اإب��راه��ي��م ال��داق��وق��ي، وج���لل احل��ن��ف��ي، وعبد 
احلميد العلوجي، ونوري الراوي، ولطفي اخلوري 
وهم  املجلة  لهذه  التايل  والرعيل  علي،  وح�سني 
كاظم �سعد الدين، وبا�سم عبد احلميد حمودي، 
و�سار  ع�سرات،  وغرهم  عبا�س  خ�سر  وقا�سم 
العراقي  ال�سعبي  ال���رتاث  على  اأك���رث  الن��ف��ت��اح 
الأوائ���ل  عناية  كانت  فقد  املختلفة،  بقاعه  يف 
موزعة بني الفولكلور البغدادي، وفلكلور الفرات 
كان  كما  والدار�سني،  املهتمني  بح�سب  الو�سط، 
قلت  بينما  وا�سح،  ح�سور  الرتكماين  للفولكلور 
حظوظ الفلكلور يف اجلنوب والفولكلور الكردي، 
وامل�سيحيني  ال�سابئة  مثل  الثنيات  عن  ف�سل 
وال��ي��ه��ود وغ��ره��ا م��ن ال��دي��ان��ات واجل��م��اع��ات 

ال�سيلة يف الف�ساءات العراقية.
العراقية  اجلمعية  بتاأ�سي�س  عملك  ياأتي  هل   *
للرتاث ال�سعبي �سمن م�ساعيك لإعادة الهتمام 

بالفولكلور؟
بالفولكلور  الهتمام  انطفاأ   2003 ع��ام  بعد   -
ميتد  ال��ذي  العريق  التاريخ  ذات  املجلة  وحتى 
اإىل اأكرث من ن�سف قرن �سارت ت�سدر بعددين 
املديريات  ن�سيت  الثقافة  ووزارة  ال�سنة،  يف 
احلرف  ومعهد  ال�سعبي،  بالرتاث  املتخ�س�سة 
م�ساريع  جعبتها  ويف  جمعيتنا  ت��اأت��ي  وغ��ره��ا، 
م��واد  جت��م��ع  متخ�س�سة  م��و���س��وع��ات  اإ����س���دار 
التاآليف املختلفة التي جمعت الفولكلور متفرقا، 
وفرق  للدرا�سة،  حلقات  واإقامة  الآخ��ر  واإكمال 
اجل��م��ع  يف  ودورات  امل��ت��ط��وع��ني،  م���ن  ل��ل��ج��م��ع 
اللكرتونية،  ال��ط��رق  لأح���دث  وف��ق��ا  والأر���س��ف��ة 
يف  املتخ�س�سة  املوؤ�س�سات  مع  التعاون  ونحاول 
الثقافة، وهناك م�ساٍع جادة لإقناع وزارة  وزارة 
درا�سية  مادة  الفولكلور  بت�سمني  العايل  التعليم 

يف اجلامعات يف الدرا�ستني الأولية والعليا.

احتفال اأهل الثقافة امل�سريني ب�ساعرهم 
البارودي، واحل�سوري العربي يف ذكراه املئوية، 

يعيدان م�ساألة النظر اإىل الرواد العرب، اإىل 
واجهة االهتمامات لدى من يرغب يف نقد 

ما�سيه وحا�سره نقدا بّناًء.

جمعة الالمي 

ذاكرة امل�ستقبل

ثالثة.. فقط !

احتفل املثقفون امل�سريون، مبنا�سبة مرور قرن كامل، 
على ميلد ال�ساعر املجّدد حممود �سامي البارودي، 
حدث   .200٤ �سنة  الثاين  ت�سرين  �سهر  نهاية  عند 
هذا بالتزامن مع ذكرى مرور قرن كامل على ميلد 
واح��دة  �سمعة  دون  م��ن  ج���واد،  م�سطفى  العلمة 
موقدة لهذا العراقي النبيل، اللهم اإل مقال قّيم كتبه 
يومية عربية، وملحظات  العطية يف  الباحث جليل 
ال�سطور.  ه��ذه  كاتب  دّونها  امل�ستقبل"  "ذاكرة  يف 
كما احتفل اأن�سار املفكر اللبناين اأنطون �سعادة، يف 
مطالع ربيع ذلك العام، بالذكرى املئوية لهذا املفّكر 
الذي ارتاد ما �سّماه: القومية ال�سورية، ليطرح بذلك 

حمورًا فكريًا ل يزال حيويًا يف حياة العرب.
متّثل  ع��ف��وًا،  اخرتتها  وق��د  الثلثة،  املواقيت  ه��ذه 
"املركز العربي" اإن �سّح التعبر. فم�سر هي الكرثة 
التعدد  هو  ولبنان  احل�ساري،  والإمتداد  ال�سكانية 
والواقع. وميّثل  الأ�سطورة  والعراق خريطة  الثقايف، 
على  املا�سي  اإط���للت  وج���واد،  و�سعادة  ال��ب��ارودي 
لأّن  متميزة.  واإم��ث��ولت  ح�سورًا   �� الع�سرين  القرن 
احلياة،  يف  كما  الفكر،  يف  مناهج  اأ�سحاب  الثلثة 

وهم يت�ساوون يف الن�سيان، ول اأقول يف اجلحود. 
حممود �سامي البارودي �� املجّدد يف م�سامني ال�سعر 
جمهوًل  يكون  يكاد  ع�سر،  التا�سع  القرن  يف  العربي 
لدى ج�سم �سخم من ال�سعراء العرب اجلدد، الذين 
يّدعون التجديد، ول يعرفون منابته. وجورج �سعادة 
ثقافية  منظومات  اأج��ن��دة  من  مق�سّيًا  يكون  يكاد 
واأدبية عربية، لأّنها اختلفت مع الرجل، اأو هو تباين 

مع منظريها يف اأطروحاته.
متام  منظم  اإق�����س��اءه  ف���اإن  ج���واد،  م�سطفى  اأم���ا 
طائفي،   – عن�سري  منهج  من  وينطلق  التنظيم 
وبقي  البغي�سة،  اأ�س�سه  ال�سوفينية  الثقافة  اأر�ست 
يومنا  اإىل  اآج��رة  بعد  اآج��رة  طابوقاته،  يعلون  ورثته 
هذا. لكن احتفال اأهل الثقافة امل�سريني ب�ساعرهم 
املئوية،  ذك��راه  يف  العربي  واحل�سوري  ال��ب��ارودي، 
يعيدان م�ساألة النظر اإىل الرواد العرب، اإىل واجهة 
الهتمامات لدى من يرغب يف نقد ما�سيه وحا�سره 
والت�سال  الإعلم  و�سائل  بّناًء. وهو ما يحّفز  نقدا 
ال��ع��رب��ي��ة، وم��ع��ه��ا م��راك��ز ال��ب��ح��وث وال��درا���س��ات 
اأجنداتها  اإعادة النظر يف  واجلامعات، اإىل �سرورة 
والثقافة  والعلوم  الآداب  ميادين  يف  ال��رواد  حيال 

والفنون.
اأن  ينبغي  ل  تنا�سيهم،  اأو  ال��رواد  ه��وؤلء  ن�سيان  اإّن 
بحق  املق�سود"  "ال�ستغفال  اجلميع  ع��ن  يحجب 
زم���رة م��ن ال��ك��ت��اب وال�����س��ع��راء وال��ف��ن��ان��ني ال��ع��رب، 
القوم،  "امل�سمون" ما تطامن عليه  الذين رادوا يف 

فا�ستحقوا اللعنة والقتل وهم اأحياء.
اأن  قومنا،  ع��رف  لو   ، واهلل   �� "رواد" ِبَحقٍّ  وه��وؤلء 

الأمم ت�سمو باملبدعني من اأبنائها !

�لَعنُي" َعِمَيت  �لِذهُن،  �َسَرَد  ما  "�إذ� 
                          )بوبيلو�س �سريو�س(

م�������ق�������االت
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 �خر �خبار �لكهرباء ر�سميًا
 اعلن ال�سيد وزير الكهرباء ماجد مهدي حنتو�س 
لو�سائل العلم اإثر لقائه بال�سيد رئي�س الوزراء 
من  والع�سرين  الثامن  يف  الكاظمي  م�سطفى 
للو�سط  ميكاواط   ٤50 ا�ستراد  �سيتم   " مت��وز  
من  كرد�ستان  لقليم  ميكاواط   و200  واجلنوب 

تركيا، خلل يومني".
وكان رئي�س الوزراء م�سطفى الكاظمي قد عقد 
النفط  وزي��ري  مع  مت��وز  �سهر  مطلع  يف  اجتماع 

والكهرباء وبني خللها
مليارات  اإنفاق  �سهدت  املا�سية  الفرتات  "اإن 
لبناء  تكفي  كانت  القطاع،  هذا  على  ال��دولرات 
والهدر  الف�ساد  اأن  اإل  حديثة،  كهربائية  �سبكات 
معاجلة  دون  جميعه  ح��ال  الإدارة  و�سوء  امل��ايل 
لت�ستمر  ال��ع��راق،  يف  الكهربائية  الطاقة  اأزم��ة 
معاناة املواطنني التي تتفاقم يف اأ�سهر ال�سيف. 

"

 واأ�ساف" اأن الوزارة ال�سابقة مل تقم بامل�ساريع 
اخلا�سة ب�سيانة الكهرباء، الأمر الذي فاقم من 
القت�سادي  الظرف  هذا  يف  �سيما  ول  امل�سكلة، 
اأ�سعار  انهيار  ب�سبب  العراق  يعي�سه  الذي  واملايل 
كورونا،  جائحة  تداعيات  نتيجة  عامليا  النفط 
وبخا�سة  كافة،  الكهرباء  م�ساريع  بتفعيل  ووجه 

التفاقية املربمة مع �سركة �سيمنز الأملانية."
يوم  يف  نيابية  جلنة  ت�سكلت  الجتماع  هذا  بعد 

الكعبي  ح�سن  ال�سيد  برئا�سة   2020 مت��وز   ١3
ب�ساأن  والتحقيق  للتدقيق  الربملان  رئي�س  نائب 
تعاقدات وزارة الكهرباء خلل الفرتة من 2006 
واىل يومنا هذا، وقد جاء ت�سكيل اللجنة من اجل 
الوقوف على ا�سباب عدم حتقيق اي تقدم وا�سح 

يف القطاع وحما�سبة املق�سرين.
�لكهرباء �ل�سر�رة- �لب�سرة

انطلقت   20١5 ع��ام  م��ن  مت��وز  �سهر  نهاية  يف   
�سحيتها  راح  الب�سرة  يف  �ساخبة  مظاهرات 
ع��ام،  ع�سر  �سبعة  احللفي  مرت�سى  ال�سهيد 
اأع��داد  وتلته  املدينة  ق�ساء  من  اعدادية  طالب 
من ال�سهداء واجلرحى وقد عّد ال�سعب العراقي 
يومها ان مرت�سى احللفي هو  بوعزيزي العراق 
حمافظات  كل  يف  التظاهرات  فتيل  ا�سعل  الذي 
العراق مطالبني احلكومة بتوفر الكهرباء واملاء 

العذب وباقي اخلدمات.
املتعاقبة  احلكومات  اإه��م��ال  ان  وا�سحا  وك��ان 
الفا�سدين  م��ع��اق��ب��ة  وع���دم  ال��ك��ه��رب��اء  ق�سية 
النا�س  وافلتهم من قب�سة العدالة جعل �سخط 
لعت�سامات  ي�سل  حتى  اخ��رى  بعد  �سنة  يكرب 
واج���راء  امل��ه��دي  عبد  حكومة  برحيل  طالبت 

انتخابات مبكرة.
الذي  الب�سرة  متظاهري  لأحد  ب�سوؤال  توجهت 
طلب عدم الف�ساح عن ا�سمه خوفًا من الأو�ساع 
حقًا  "هل  و�ساألته  الب�سرة  يف  املنفلتة  الأمنية 
الكهرباء هي من اخرج اهايل الب�سرة للتظاهر؟ 
املت�ساعد  ال�سديد  والغ�سب  "النقمة  فاأجاب: 
الب�سرة  اه��ايل  ا�سابت  التي  الم��ل  خيبات  اإث��ر 
الذين كانوا يتمنوا ان تن�سفهم حكومات ما بعد 
اإذ منذ ن�سف قرن يعي�س اهل الب�سرة  �سدام، 
نفط  من  بحر  على  يطوفون  وهم  والعوز  الفاقة 
وهم املرفاأ الوحيد للعراق، كنا نعتقد بان القادم 
وي��ردون  الفاو  نخيل  �سيزرعون  وبانهم  اف�سل 
كانت  وانقطاعاتها  الكهرباء  كرامتها،  للب�سرة 
الق�سة التي ك�سرت ظهر احمالنا و�سربنا، ف�سهر 
متوز من كل عام تنطلق العديد من التظاهرات 

ليًل لن ال�سم�س ل ترحم يف الب�سرة"
نفط  هند�سة   2006 ع��ام  ا�ساف"تخرجت  ثم 
ب��اأين  النف�س  ومنيت  الوائ���ل  م��ن  وكنت  ب��غ��داد 

�ساأعمل يف اأحد حقول نفط الب�سرة، قدمت كثرا 
ومن بعدها اجتهت للعمل يف ال�سركات الجنبية 
نفط  ومهند�س  انا ب�سري  تخيلي  ت�سغلني،  علها 
اأنني  ال  كبرة  اجنبية  نفظ  �سركة  يف  واأع��م��ل 
اأعمل كاإداري على �سيارات نقل العمال الجانب 
تعطيني  اأن  بدل  عملهم،  اىل  �سكنهم  مقر  من 
وتزيد  كمهند�س  العمل  الولوية يف  ال�سركة  هذه 
امكانياتي  ت�ستغل  العك�س  على  بل  خرباتي  من 
ل�سخ�س  وحتولني  والنفط  واحلا�سوب  اللغة  يف 
يلقم الكومبيوتر جداول ال�سيارات، لن دولتي مل 

تفر�سني على ال�سركات امل�ستثمرة"
اي�سا  الب�سرة  م��ن  �سامي  ا���س��راق  ال��دك��ت��ورة 
امتلك  الطبيعية  احلياة  تعني  تقول"الكهرباء 
الح�سا�س  ت��رف  نريد  مثلما  وتنظيمه  ال��وق��ت 
ثلث  عا�س  جيل  م��ن  ان��ا  وال�سهولة،  بالراحة 
مولدات  بدون  بقطع..  وثلث  بكهرباء  �ساعات 
التي  ايامها  ن�سف  فقدت  حياتنا  ان  اي  اهلية، 

ق�سموها بالن�سف ".
فو�سى �لحياء �ل�سكنية 

�ساألت ال�ساعر علوي كاظم ك�سي�س من كربلء 
ع��ن و���س��ع ال��ك��ه��رب��اء يف حم��اف��ظ��ت��ه ف��اأج��اب: 
التو�سع  لفو�سى  خ�سعت  كربلء  يف  "الكهرباء 
والع�سوائيات  اجلديدة  الحياء  وكرثة  ال�سكاين 
ال�سكنية وتوزيعها يت�ساوى فيه البيت ذو املربدة 
الواحدة والفندق ذو ال�ستهلك الكبر،  فبع�س 
ي�سل  التي  ال�سخمة  املكيفات  ي�سغل  الفنادق 
عددها اىل اكرث من الف مكيف، كما ان الحياء 
ربة  مع  الور�سة  �ساحب  فيها  يناف�س  ال�سكنية 
من  الرغم  فعلى  الكهرباء،  ا�ستهلك  يف  البيت 
ونقلوا  املخت�سني  بع�س  يدعي  كما  الطاقة  توفر 
يف  امل�سكلة  اأن  ال  �سخ�سي  وب�سكل  �سفاها  هذا 

ا�سحاب  بني  التخادم  ان  ف�سل  التوزيع،  �سوء 
اأن  منهم  يتطلب  الفا�سدين  وبع�س  امل��ول��دات 
اأ�سحاب  يجني  لكي  ال��وط��ن��ي  ال��ت��ي��ار  يقطعوا 

املولدات اأجورهم وهذه ظاهرة �سائعة عموما.
املتفاوت  بالمتياز  ا�سبه  كربلء  يف  الكهرباء 
جتروؤ  ل  امل�سوؤولني  اح��د  بيت  فيه  ال��ذي  فاحلي 
دائ����رة ال��ك��ه��رب��اء ع��ل��ى ق��ط��ع��ه��ا، وك����اأن دائ���رة 
الرزق  يف  لنا  "وف�سّ تعاىل  بقوله  تعمل  الكهرباء 

بع�سكم على بع�س درجات."
بغداد  من  علي  عبد  عقيل  الدكتوراه  طالب  اأما 
�سار  بالكهرباء  ارتباطها  اليوم  يقول"حياتنا 
ال�ستغناء  ميكنها  ل  املنزل  فربة  كامل،  ب�سكل 
للخزان  امل��اء  ي�سحب  ال��ذي  املنزل  م�سخة  عن 
وكل  وال��ت��ل��ف��از  امل��ن��زل  ول��ت��ربي��د  البيت  ل���س��غ��ال 
بجهاز كهربائي  وثيق  ارتباط  له  العائلة  فرد يف 
ذلك،  اىل  وما  املنزل  وراوتر  الهواتف  ك�سواحن 
نطالب  كماليًا  �سياأً  لي�ست  الكهرباء  ان  مبعنى 
ان  يعرف  وكلنا  اليوم  حياتنا  ع�سب  هي  بل  به 
الكهرباء  اجل  من  كبرة  مبالغ  �سرفت  الدولة 

لكن اين النتيجة."
 �رتباط وثيق

"حياتنا  ت��ق��ول:  اأرب��ع��ي��ن��ي��ة  ب���ان ط���ه، م��وظ��ف��ة، 
اأ�سبحت مرتبطة ارتباط وثيق ب�ساحب املولدة، 
ف�سهر يكون المبر ب� 25 األف دينار كون احلرارة 
ال��رب  ك��ون  اآلف  بع�سرة  يكون  و�سهر  خم�سني 
املولد  ت�سليح  اأيام  فيما عدا  لطيف  بجو  رحمنا 
وهذه  الكهربائية  النقطة  وخراب  ال�سلك  وقطع 
وجتميع  الوطنية  املحولة  اح��رتاق  موديل  الي��ام 
تركبها  حمولة  ل�سراء  احل��ي  اأه��ايل  من  مبالغ 
تاأخذ  التي  الكهرباء  �سيارة  ال�سارع  اأعمدة  على 
على تركيبها خم�سني الف دينار ورفعها خم�سني 

و�سعر املحولة ي�سل اإىل 500 الف دينار".
ثم اأ�سافت "اأعلم اأن كل ما ح�سل هو خمالفات 
وجت����اوز ع��ل��ى امل��ل��ك ال��ع��ام، ل��ك��ن مت���وز واآب ل 
اأ�ساهم بتجهيز منزيل  اأن ل  يرحمان فكيف يل 

بالكهرباء من اأجل بناتي".
�سخ�سيا، حمدت ربي كثرًا على نعمة اأن �ساحب 
امل��ول��دة ال��ت��ي جت��ه��ز م��ن��زيل ب��ال��ك��ه��رب��اء ممن 
�سيفًا  المبر  و�سعر  احل�سن  باخللق  يت�سفون 

 )youtube( نت�سر مقطع�
يظهر فيه �ل�سهر�ستاين 
عام ٢013 وهو يوؤكد 
ت�سدير �لفائ�س من �ملنتج 
من �لطاقة �لكهربائية يف 
نهاية عام ٢013، وتد�ول 
�ملقطع �لعديد من �ملجاميع 
�لعر�قية د�خل مو�قع 
�لتو��سل �لجتماعي يف 
�لفي�س بوك وتويرت وعلق 
�لعديد منهم بال�سحك 
وكتابة عدد �لقطوعات 
ودرجات �حلر�رة خالل 
�سهري متوز و�آب .

و�أكرثهم �نت�سار� كان 
)كورونا و�ست �ساعات قطع 
ب�ساعتني وطنية و٥0 بالظل 
وبعدنه ما نا�سني ت�سديرك 
للكهرباء(

الذكرى ال�سنوية ال�سابعة 
لت�سدير الكهرباء

ريا عا�سي

�لكهرباء و�نقطاعاتها كانت 
�لق�سة �لتي ك�سرت ظهر 

�حمالنا و�سربنا، ف�سهر متوز 
من كل عام تنطلق �لعديد من 

�لتظاهر�ت لياًل لن �ل�سم�س ل 
ترحم يف �لب�سرة
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يو�سف املحمداوي

مي�سا
االإن�سان واحليوان 

على  ال��ق��درة  للحيوانات  اأنَّ  اأمركية  درا���س��ة  نتائج  اأظ��ه��رت 
اإىل  بها  ال�ستعانة  ميكن  واأّن��ه  وقوعها  قبل  ال��زلزل  ا�ست�سعار 
جانب �سبكات الر�سد الأخرى يف اإطار منظومة علمية للك�سف 
املبكر عن الزلزل، واعتمدت تلك الدرا�سة على ر�سد لأن�سطة 
حدوث  من  اأ�سابيع  ثلثة  قبل  متاما  تنعدم  التي  القوار�س 

الزلزال.
 احليوانات والنباتات يف جميع دول العامل تعد حمور احلياة، 
ت�ستمر،  اأن  اإذ من خللها ت�سر دميومتها وبفقدانها ل ميكن 
الأوىل  احل�سارة  نواة  نتاج  اإنا  اليوم  وليد  لي�س  الأم��ر  وهذا 
رموزا  منها  جعلت  معتقدات  بنيت  وعليها  ال�سنني،  اآلف  قبل 
واآلهة تعبد، ل �سيما باحل�سارات ال�سومرية والبابلية والكدية 
املعتقدات  مفاهيم  خْت  تر�سَّ احل�سارة  تلك  ومن  والآ�سورية، 
والتنبوؤات التي تتعلق بهذا احليوان اأو ذاك، وهذا الفهم حتى 
ظاهرة  ه��و  واإن���ا  فقط،  جمتمعنا  ي�سمل  ل  من�سفني  نكون 
�سائعة يف جميع جمتمعات العامل ويوؤمنون بوجودها ب�سكل �سبه 
ول حت�سى  تعد  ل  القدمية  وجداتنا  اأمهاتنا  وحكايات  مطلق، 
التي  الروايات  تلك  يتذكر  املو�سوع، واجلميع  تنبوؤاتها يف هذا 
�سرنا نوؤمن بها نتيجة حتقق بع�سها، ومنها على �سبيل املثال ل 
اأو زقزقت الع�سافر  اأفرت�ست الدجاجة الأر�س  احل�سر، اذا 
داخل البيت، اأو نزلِت العنكبوت من ال�سقف، واإن كن�س الطفل 
الأر�س، واإن غ�سلت القطة باملاء، فهذا الأمر عند والدتي دليل 
دامغ على قدوم �سيوف، وبكل اإميان را�سخ تقوم والدتي رحمها 
املجهول،  ال�سيف  ذل��ك  ل�ستقبال  وال�ستعداد  بالتهيوؤ  اهلل 
�سلوك  من  جاءتها  التي  الهاتفية  املكاملة  على  بذلك  معتمدة 
ذلك احليوان، ولكّني اليوم اعتقد اأّن هذا الأمر قد علق العمل 
اأي طائر  او  ت�سّللت فرا�سة  به ب�سبب فايرو�س كورونا، واذا ما 
لأن هناك  الأهل  الفرح عند  ين�سر  ما  البيت، فهذا  اإىل داخل 
اأ�سراب  من  الرغم  وعلى  املنزل،  اإىل  طريقه  يف  �سعيدا  خربا 

الطيور والفرا�سات التي مترح برحاب الوطن لكن ل�سان حاله 
يقول متى ياأتي الفرج؟

وللثعالب حكاياتها عند ال�سعوب، فيعتقد الويلزيون اأّن ال�سخ�س 
الذي يرى ثعلبا مبفرده فهذا مدعاة للحظ اجليد، فمتى نرى 
عندما  لكن  موؤقتا؟،  ولو  بالراحة  لننعم  وحيدًا  الثعلب  ذلك 
يعرب طريقك قطيع من الثعالب وما اأكرثها يف العراق!، الأمر 
لبلدنا باعتقادي(،  التعي�س )وهذا ما ح�سل  يوؤدي اإىل احلظ 
ويف اأمركا ينظر اإىل القط ال�سود بنوع من الريبة )مع ذلك 
الواقع ل  اإىل  اوباما لقيادتهم مرتني لكونهم ينظرون  انتخبوا 
للتنبوؤات(، وهناك طائر بحجم احلمامة يعرف باللغة الدارجة 
بالنواح،  اأ�سبه  �سوته   - الغاق  طائر   - )الططوة(  العراق  يف 
وكذلك نعيق الغراب الأ�سود يتطّر النا�س منه لعتقادهم باأّنه 
نذير �سوؤم يخربهم مبوت اأحد اأفراد العائلة، لذلك جتد العديد 
منا حني ي�سمعون نعيق ذلك الطر ي�سيحون باأعلى اأ�سواتهم 
على  باعتقادهم  واإجباره  لرتهيبه  وملح...بالري�س(  )�سجينة 
وملح..بالري�س(  )�سجينة  ن�سيح  ونحن  التغير  ومنذ  الفرار، 
نعيق  دام  ما  القلب  يف  واإن��ا  بالري�س  تكن  مل  ال�سكني  ولكن 
قال:  حني  ال��وردي  علي  و�سدق  الوطن،  م�سامع  ميلأ  الغربان 
"احليوان ياأكلك ول يبايل، اأما الإن�سان فاإّنه ياأكلك، ويّدعي اأّنه 

اأكلك يف �سبيل اهلل، اأو �سبيل احلق واحلقيقة".

 احليوانات والنباتات يف جميع دول العامل 
تعد حمور احلياة، اإذ من خاللها ت�سري 

دميومتها وبفقدانها ال ميكن اأن ت�ستمر، 
وهذا االأمر لي�ض وليد اليوم اإمنا نتاج 

نواة احل�سارة االأوىل قبل اآالف ال�سنني، 
وعليها بنيت معتقدات جعلت منها رموزا 

واآلهة تعبد ال �سيما باحل�سارات ال�سومرية 
والبابلية واالكدية واالآ�سورية.

م�������ق�������االت

الرب  اأن  ال  اآلف،  خم�سة  و�ستاءا  الف  ع�سرة 
ابتله وابتلنا ال�سهر املا�سي بحريق كبر كّلفني 
الكرتوين  وحمول  جديد  خط  ومّد  اخلط  تبديل 

جديد مبا يقارب الربعمئة األف دينار .
هذه الأموال املهدورة وغر املراقبة التي يدفعها 
املواطن من اأجل حق يحفظ له كرامته، لو جمعت 
و�سددت ب�سكل �سحيح لتمتعنا اليوم بكهرباء بل 
لأ�سمال  مدننا  �سماء  حتيل  واي��رات  ول  اأعمدة 

وخرائب وكوم من وقود احلرائق؟
 وزير هارب

) املعلومات عن الوزراء من وثائق هيئة النزاهة 
وبيانات املتحدث الر�سمي ملجل�س الق�ساء العلى 

ووكالة النباء العراقية(.
 يذكر ان وزارة الكهرباء مت ا�ستحداثها بعد عام 
لوزارة  تابعة  عامة  مديرية  كانت  ان  بعد   2003
لها  وزي��ر  اول  وك��ان  هيئة.  وا�سبحت  ال�سناعة 
والتي  املوؤقتة  ع��لوي  اي��اد  حكومة  ف��رتة  خ��لل 
ايهم   2005 ايار  اىل   200٤ حزيران  يف  ت�سكلت 
مايل  ف�ساد  ق�سية   ١3 عليه  ال��ذي  ال�سامرائي، 
ومازالت  وه��رب  منها  اثنني  على  حكم  واإداري 
ق�����س��اي��اه ي��ت��داول��ه��ا ال��ق�����س��اء ال��ع��راق��ي ح�سب 
دولر  م��ل��ي��اري  ه��در  عليه  ثبت  وق��د  الق��دم��ي��ة 

امريكي وهو يعي�س اليوم يف امريكا.
النتقالية  الفرتة  يف  �سل�س  حم�سن  بعده  من   

تقدر  ف�ساد  ق�سايا  وعليه  اجلعفري  حلكومة 
ملدة  ا�ستوزر  ال��ذي  وهو  امريكي  دولر  مبلياري 

عام واحد من �سهر ايار 2005 اىل ايار 2006.
للفرتة من 2006 اىل 20١0   كرمي وحيد ح�سن 
تقدر  ال��ق��زاز  �سلم  والوكيل  هو  ق�سايا  وعليه 
علمًا  امريكي،  دولر  مليون  و�سبعمائة  مبليار 
ورعد  القزاز  �سلم  املالكي  اأق��ال  فرتته  يف  اأن 
احلار�س وعامر الدوري كوكلء وزارة لف�سادهم 

ومن ثم عينوا كم�ست�سارين يف الوزارة نف�سها.
اب  اىل   20١١ �سباط  م��ن  للفرتة  ���س��لل  رع��د 
عنه  ب��دل  وكالة  ال�سهر�ستاين  تعني  ومت   20١١
مع  عقد  اإح��داه��ا  ف�ساد  ق�سيتي  ���س��لل   وعلى 
�سركة املانية وهمية والثاين �سركة كندية وهمية 
ومائتا  مبلياري  العقدين  يف  املهدور  املال  ويقدر 

مليون دولر امريكي.
مل   20١٤ اىل   20١١ م��ن  عفتان  ال��ك��رمي  عبد   
حتدد اأي جهة املبالغ التي �سي�ساأل عنها عفتان اإذ 

بالرغم من اأنه �سدرت بحقه اأوامر القاء قب�س 
نائبا  ا�سبح  اأنه  ال  د�ستورية  خمالفة   27 وعليه 
يف الدورة التي تلي وزارته وقد بنّي النائب عدي 
عواد يف حينها م�سوؤول جلنة الطاقة النيابية اأنه 
من  دولر  مليون  مبائة  ر�سوة  عليه  ُعِر�سْت  قد 
النواب  جل�سات  يف  عفتان  ا�ستجواب  عدم  اأجل 

حينها.
 20١8 اىل   20١٤ من  للفرتة  الفهداوي  قا�سم   
عليه دعاوي ب�سبب ف�ساد مايل واداري يف ق�سية 
حمطة كهرباء الكحلء الغازية ويقدر العقد ب 
املقولة  �ساحب  وه��و  امريكي،  دولر  مليون   22
يف  العراقي  ال�سارع  نقمة  اث��ارت  التي  ال�سهرة 
عام 20١5 وثارت التظاهرات ب�سبب تردي خدمة 
انقطاع  ب��رر  اذ  حينها  واب  مت��وز  يف  الكهرباء 
التالية  باجلملة  تلفزيوين  ل��ق��اء  يف  الكهرباء 
"طلبت من مكتب اإح�ساءات متخ�س�س اإجراء 
للكهرباء،  العراقيني  ا�ستهلك  ملعرفة  م�سح 
يطفئوا  مل  ب��غ��داد  �سكان  م��ن   %١2" اأن  فتبني 

الكيزر )ال�سخان الكهربائي( حتى الآن".
لوؤي اخلطيب، للفرتة من اآب 20١8 اأيار 2020، 
اأثرت �سده العديد من الق�سايا وما زال جميعها 
داخل اأروقة الق�ساء، يذكر اأن اإحداها هي لعقد 
هذه  وتدار  للتطوير،  و�سركة  ال��وزارة  بني  تعاون 
بها  ارتباط  على  زال  وما  �سخ�سيا  منه  ال�سركة 
وتبلغ كلفة العقد 36 مليون دولر اأمريكي �سهريا 

ملدة خم�س �سنوات.
 املعلومات التي �سبقت من بيانات الق�ساء وهيئة 
ح�سبة  ويف  العراقية،  الن��ب��اء  ووك��ال��ة  النزاهة 
بدائية ب�سيطة للمبالغ املذكورة فقط يف تقريرنا 
هذا يت�سح بان وزراء الكهرباء اهدروا مبا يقارب 

ع�سرة مليارات دولر امريكي.
 وح�سب مذكرة التفاهم اخلا�سة بالنفط مقابل 
مليون  لع�سرين  يكفي  دولر  ملياري  فام  الغذاء، 
وزراء  �سبعة  ان  اخ���رى،   بكلمات  يعني  ن�سمة، 
غذاء  اع��وام  بخم�سة  يقدر  مال  اه��دروا  كهرباء 

ودواء للمواطن العراقي.
 بانتظار نتائج حتقيق  اللجنة النيابية املخت�سة 
بالطاقة الن للتحقيق يف جمل�س النواب نت�ساءل 

من �سيعيد للعراق وابنائه حقهما املهدور؟

�لأمو�ل �ملهدورة وغري �ملر�قبة �لتي 
يدفعها �ملو�طن من �أجل حق يحفظ 
له كر�مته؛ لو جمعت و�سددت ب�سكل 

�سحيح لتمتعنا �ليوم بكهرباء بال �أعمدة 
ول و�ير�ت حتيل �سماء مدننا لأ�سمال 

وخر�ئب وكوم من وقود �حلر�ئق



 

الفنان  ال�ستاذ  كتب  ال�سورة  ه��ذه  عن 
الراحل بدري ح�سون فريد يقول:

م�سرحية  من  م�سهدا  متثل  ال�سورة  هذه 
يوليو�س قي�سر  التي قدمها معهد الفنون 
اجلميلة يف العام  ١٩53 والتي تعترب من 
املعهد على  التي قدمها  امل�سرحيات  اقوى 
جمموعة  لها  ح�سد  لقد  ت��اري��خ��ه،  م��دى 
لي�ساركوا  والطلبة  ال�ساتذة  من  كبرة 
يف ادواره��ا، تعترب هذه الفرتة من تاريخ 
املعهد هي من اخ�سب الفرتات وان�سجها 
على الطلق، يف م�ساء يوم اخلمي�س 28 
ماي�س �سنة ١٩53 حتى م�ساء اخلمي�س ٤ 
حزيران من نف�س العام قدم معهد الفنون 
اخرجها  التي  )التمثيلية(  هذه  اجلميلة 
ا�ستاذنا حقي ال�سبلي والتي مثل فيها خليل 
�سوقي بدور القي�سر وبدري ح�سون فريد 
كا�سيا�س  بدور  داوود  وعلي  بروت�س  بدور 
دي�سيو�س  ب����دور  ع��ب��داحل��م��ي��د  و���س��ام��ي 

وح�سن  بدوركا�سكا  قا�سم  وعبداحلميد 
وعبداملجيد  ليجاريو�س  ب��دور  الناظمي 
جميد  وعبداحلميد  �سنا  ب��دور  ال��ع��زاوي 
مري  وعبدامل�سيح  انطوين  م��ارك  ب��دور 
ب����دور اوك��ت��اف��ي��و���س و���س��ك��ري ال��ع��ق��ي��دي 
بدور  العزاوي  وعبدال�ستار  بدوردانيو�س 
�سي�سرون  ال���وردي  وعبدالمر  ليبدو�س 
ب��ر���س��م وت�سميم  ق���ام  ول��ق��د  واخ�����رون،  
ال�سيخلي  ا�سماعيل  امل�سرحية  املناظر 
وعمل  بت�سميم  وق��ام  ال��ع��زاوي،  وخليل 
وخليل  �سليم  ج���واد  امل��رح��وم  التماثيل 
قام  فقد  امل�سرحية  الدارة  اما  ال��وردي، 
الطرقجي،  وحامد  ج��لل  ابراهيم  بها 

واملو�سيقى الت�سويرية ابراهيم اخلطيب، 
خم�سة  امل�سرحية  على  التمارين  ا�ستمرت 
ا���س��ه��ر ك���ان خ��لل��ه��ا امل��م��ث��ل��ون ي��ق��وم��ون 
اىل  ال�سارة  من  ولب��د  يوميا،  بالتدريب 
الن�سائية  الدوار  بحذف  قام  املخرج  ان 
من امل�سرحية نظرا لفتقار املعهد انذاك 
اجلمهور  اعجب  لقد  الن�سائي،  للعن�سر 
ب��ه��ذه امل�����س��رح��ي��ة ول��ك��ن مل ت��ظ��ه��ر على 
تعريف  او  نقد  اى  ال�سحف  �سفحات 
حولها  ب�سيطة  ا�سارة  جمرد  حتى  او  بها 
عزمي  خال�س  ال���س��ت��اذ  مقالة  م��اع��دى 

الذي ا�ساد فيها بامل�سرحية.

مهم جد� 
 ليحق لأي �سخ�س �و موؤ�س�سة �و جملة �و �سا�سة �و مو�قع �لكرتونية 

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

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

اع������ت������ادت الخ����وي����ة 
ان  ب��غ��داد  يف  املرميية 
ال�سنوي  حفلها  تقيم 
وك��م��ا ه���و م���ذك���ور يف 
الذي  )الفولدر(  هذا 
تفا�سيل  على  يحتوي 
احلفلة وبتاريخ ٤ ايلول 

م�سرحية  تقدمي  ثم  الفتتاح  كلمة  هناك  املنهاج  تفا�سيل  يف   ،١٩6٤ العام  من 
فيلك�س ال�سهيد التي اخرجها املخرج الراحل فاروق اوهان، ثم ا�سرتاحة وتوزيع 
عبداللطيف  اخرجها  والتي  بالكراه  زواج  م�سرحية  قدمت  بعدها  املرطبات، 

ح�سن، عن م�سرحية فيلك�س ال�سهيد كتب املخرج اوهان:
فيلك�س يجري طروبا يف مناهج البطال، وانا ابقى مرتع�سا يف مهب الريح،هكذا 
يقارن كليمان�س بني حاله و�سجاعة حفيده، فهو يخاف ان يفاجئه احد الوثنني 
فيقب�س عليه ويجعله يبوح با�سرار امل�سيحية ومكان احلرب العظم وحمل اختفاء 
القربان املقد�س، مثل يف هذه امل�سرحية كل من فائز عبدالعزيز ا�سعد، طارق 
جهاد ح�سينو، جمال يو�سف بيداويد، اما م�سرحية زواج بالكراه فقد قال عنها 
زكانريل  �سخ�سية  امل�سرحية  لنا مولير هذه  يقدم  املخرج عبداللطيف ح�سن: 
التقليدية املرتف امل�سن اجلبان الذي كررها مولر يف خم�س م�سرحيات هي على 
التوايل، مدر�سة الزواج، زواج بالكراه، دون جوان، احلب طبيب، طبيب رغما 
عنه، يف هذه امل�سرحية جند ان زكانريل يتورط بالزواج من فتاة �سغرة وهنا 
يعلن مولر عدائه لكل ماينايف الطبيعة وب�ساطتها ب�سكل �ساخر ولذع، مثل يف 
�سياء  خو�سابا،  البر  وديع،  �سياء  عبو،  �سلح  جواد،  نادية  من  كل  امل�سرحية 
ف�سويل، ا�سعد عبود، نبيل وديع، يذكر ان الذين �ساهموا بالعمل خلف الكوالي�س 
ب�سام  النا�سيد،  تلحني  زيباري  حكمت  مو�سيقى،  هيلي  فيليب  ال�ساتذة،  هم 
الوردي نظم ال�سعار، حنان توماي ادارة امل�سرح، قحطان حممد احمد النارة، 
مر�سل الزيدي املكياج، جودت ح�سيب وعماد متهم العلنات، وامللب�س فاروق 

اوهان ا�ستعارة من فرقة ١٤ متوز للتمثيل .

العام ١٩2٩، بغداد ويف منطقة الكرنتينة حتديدا عند باب 
املعظم كانت قد ان�سئت الغربية املتو�سطة،يحدها من الغرب 
اجمل  من  واحدة  تعترب  كانت  والتي  الغناء  املعر�س  حديقة 
الهند�سة  كلية  ال�سرق  ال�سعدون،من  ب��ارك  بعد  احل��دائ��ق 
البوابة  وفيها  الع�سكرية  اخليالة  ثكنة  تاتي  ال�سمال  من  ثم 
الرئي�سية،تعد هذا املدر�سة من املدار�س النموذجية يف تاريخ 
والتعلميمية  الرتبوية  ادارت��ه��ا  حيث  من  البلد  يف  التعليم 
وثيقة  فيها  ان  املدر�سة  ه��ذه  عن  مايذكر  والداري��ة،واه��م 
لتزال موجودة تذكر ان امللك في�سل الثاين رحمه اهلل اراد 
ان��ذاك  احلديثة  والطريق  احوالها  على  ويطلع  يزورها  ان 
مديح  م��ن  عنها  �سمع  وم��ا  بالطلبة  والعناية  التدري�س  يف 
ان  ال�سبب  وكان  الزيارة  التدري�سي هذه  الكادر  طيب،رف�س 
�سخ�س  لى  الطلبة  ام��ام  ينحتوا  ان  لهم  لميكن  ال�ساتذة 
ا�سر  ال�سبب  علم  ان  وبعد  امللك  منزلته،لكن  كانت  مهما 
على هذه الزيار، ومن يقدر على رف�س طلب امللك؟ويف اليوم 
املحدد للزيارة ويف ال�ساحة ا�سطف الكادر التدري�سي وكذلك 
امللك،  م�سهد،و�سل  وابهى  مايكون  اجمل  على  وهم  الطلبة 
التدري�سي،  الكادر  اىل  مبا�سرة  واجت��ه  �سيارته  من  ترجل 
مب�سافحتهم  وق��ام  الطلبة  انظار  حتت  جميعا  لهم  انحنى 
الواحد تلو الخر و�سط فرح وده�سة اجلميع،هي ذي اللياقة 
وهذا هو الطريق القومي الذي به ترتغه المم وتزدهر ب�سكل 
للعام  يوم اخلام�س من متوز  ال�سورة هو  طيب،وتاريخ هذه 

١٩3١ ومتثل الكادر التدري�سي انذاك، رحم اهلل اجلميع 
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بعد هذا م�سطرين، نتيجة �سيا�سة الرتهيب 
الكوفة، حتى  الأمويني يف  وايل  اتبعها  التي 

مطاردته وقتله.
عن  احل��دي��ث  ي��ك��ون  ال�����س��اد���س��ة  الليلة  يف 
م�سرع  احلر الرياحي وحبيب بن مظاهر، 
يف  العط�سى  الطفال  الن�ساء  اأح��وال  وع��ن 

املخيم احل�سيني.
يف الليلة ال�سابعة يكون احلديث عن مناقب 
قائد  علي  ب��ن  العبا�س  الإم����ام  و�سجاعة 
جي�س احل�سني و�سجاعته الفائقة يف القتال 
العبا�س  �سجاعة  لكن  الأع����داء،  وه��زمي��ة 
كانت  التي  الظاملة  الكرثة  تقابلها  الكبرة 
املاء  ِق��َرب  يحمل  وه��و  البعد  على  تهاجمه 
اإىل خميم الن�ساء والأطفال و�سموده بوجه 
ال�سجاعة  على  الكرثة  تغلبت  حتى  العدوان 

راأ�سه  ثم  يديه  قطعوا  ثم  بالنبال  فاأثخنوه 
اجلميل يف م�سهد ماأ�ساوي موؤمل.

ُعر�س  م��را���س��م  جت��ري  الثامنة  الليلة  يف 
القا�سم بن احل�سن على ال�سيدة �سكينة بنت 
الن�سائية جت�سيد  احل�سني، وتتوىل املجال�س 
ا�ست�سهاده، عليه  باأبهى �سورة حتى  العر�س 

ال�سلم، ليلة عر�سه.
ا�ست�سهاد  وقائع  تتج�سد  التا�سعة  الليلة  يف 
يتوىل  ال��ع��ا���س��رة   الليلة  ويف  الأك����رب،  علي 
خطيب املجل�س تلوة وقائع ا�ست�سهاد الطفل 
الإم��ام  وال���ده  بيد  وه��و  الر�سيع  اهلل  عبد 
ولده   على  الإم��ام  ح�سرة  وت�سوير  ال�سهيد 
العا�سر  اليوم  �سباح  يكون  فيما  ال��راح��ل. 
الرهيبة  املقتل  وق��ائ��ع  ل��ت��لوة  خم�س�سًا 
احل��زي��ن��ة  و�سر امل��واك��ب يف اأرج���اء امل��دن 

�سعرية  يرددون مقولت  واأ�سحابها  والقرى 
حزينة يف ذكرى الإمام ال�سهيد.
�لأيام �لخرى

اجلوامع  يف  املجال�س  جل�سات  فيها  جت��ري 
وف�ساءات  املو�َسرين  ودور  واحل�سينيات 
البيت  اآل  يوميًا عن مناقب  للحديث  القرى 
وق��ائ��ع  معركة  بع�س  وا���س��ت��ذك��ار  ال��ك��رام، 
الأرب��ع��ني  ال��ي��وم  اإىل  الو�سول  حتى  الطف 
عليه  احل�سني  راأ�س  دفن  وقائع  جتري  حني 
من  الطاهر  ج�سده  مع  كربلء  يف  ال�سلم 
قبل قبيلة بني اأ�سد، ومن والهم، يف اأر�س 
كربلء فيما ي�سمى �سعبيًا )َمَرد الرا�س( اأي 
عودة الراأ�س ال�سريف اإىل ج�سده يف م�سهد 
يتكرر  التي  املاأ�ساة  حزين من م�ساهد هذه 

جت�سيدها كل عام.

�ل�سر�ع بني �ملقد�س و�ملدنَّ�س
يف هذه الليايل والأيام يكون لقارئ املجل�س 
ذكرى  اإح��ي��اء   يف  الكبر  القدر  احل�سيني 
الظاملة  القتل  فاجعة  ووق��ائ��ع  ال�ست�سهاد 
والجرتاء على ابن بنت ر�سول اهلل )حممد( 
�سالة  زمرة  قبل  من  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
قاتلت حفيد حممد با�سم الدولة مدعية اأنها 
تقتله با�سم الدين، و�ستان ما بني املقد�س، 
�����س، وه��و كل  وه��و اب��ن ر���س��ول اهلل، وامل��دنَّ
جماميع القتلة من قادة جند يزيد وجي�سه.

�لأيام �لع�سرة �لأو�ئل
هذه  حتيي  التي  احل�سينية  املجال�س  درجت 
الِعرَب،  منها  وت�ستلهم  احلزينة،  ال��ذك��رى 
منذ  احل�سينية  ب��امل��اآث��ر  التنبيه  ب��دء  على 
اليوم الأول والليلة الأوىل من حمرم احلرام 

تنتهي  التي  املوؤملة  الوقائع  جت�سيد  لإع��ادة 
من  العا�سر  يف  احل�سني  الإم��ام  با�ست�سهاد 

حمرم.
املنرب  قارئ  د  يج�سِّ والليايل  الأي��ام  يف هذه 
جرت  حيث  )الطف(  يوم  وقائع  احل�سيني 
وفتًى  رج��ًل  �سبعني  ب��ني  الأخ���رة  املعركة 
من  الآلف  وب��ني  ال�سهيد  الإم���ام  يقودهم 

جند يزيد.
)اأو  اخلطيب  يبداأ  الع�سر  الليايل  ه��ذه  يف 
املّلية يف املجل�س الن�سوي( يف الليلة الأوىل 
امل�سلمني   والأ�سهر احلرم عند  الأهّلة  بذكر 
ا�ستذكار  جمال�س  اإقامة  ب�سرورة  والتذكر 
الوقائع احلزينة يف مقتل الإمام  واأهل بيته 

واأ�سحابه.
يف الليلة الثانية يذكر اخلطيب ف�سائل اأهل 

الإم��ام  خ��روج  وذك��ر  الكرمي  النبوي  البيت 
الكوفة  اإىل  متجهًا  احل��ج��از  م��ن  احل�سني 
وحديثه قبل هذا مع ال�سيدة اأم �َسَلمة واأخيه 
حممد بن احلنفية الذي عار�س خروجه هو 
لهما  الإم��ام  واإب���راز  عبا�س،  بن  اهلل  وعبد 
والبيعة  للخروج  الداعية  العراقيني  ر�سائل 

له عليه ال�سلم.
يف الليلة الرابعة يجري ذكر اأهوال الطريق 
ال�سحراوي واملقابلة مع جابر بن عبد اهلل 

الأن�ساري.
املجال�س  حديث  يكون  اخلام�سة  الليلة  يف 
اإىل  احل�سني  الإم��ام  مبعوث  ا�ست�سهاد  عن 
الكوفة، ابن عمه م�سلم بن عقيل، الفاجعة، 
اإىل  م�سلم  و�سل  كيف  اخلطيب  يذكر  وهنا 
الكوفة وحفاوة النا�س به ثم ان�سرافهم عنه 

هي �أربعون يومًا وليلة تبد�أ 
يف �لعا�سر من �سهر حمرم 
�حلر�م وتختتم يف �ليوم 
�لع�سرين من �سفر.
با�سم عبد احلميد حمودي

واالأي���ام  الليايل 
احل�������س���ي���ن���ي���ة
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ت��ح��ق��ي��ق��ات

لأن��ا���س  ع��دة  ح���الت  ر���س��دت  "ال�سبكة" 
اأ���س��ي��ب��وا ه��ن��ا يف ب��غ��داد وامل��ح��اف��ظ��ات مع 
عودة  تف�سر  عن  متخ�س�سني  اأطباء  اآراء 
و�سرح  ك��ورون��ا  بفايرو�س  الثانية  الإ���س��اب��ة 

اأعرا�سها...

حماولة تف�سري�ت علمية.. 
وجود  عدم  اأعلنت  العاملية  ال�سحة  منظمة 
مناعة  يكت�سبون  امل�سابني  اأن  على  دليل 
حتمي  ل  املناعة  واأن  كورونا،  فايرو�س  �سد 
الإع��لن  بهذا  وه��ي  الثانية،  الإ���س��اب��ة  م��ن 

اأمام العامل بت�سريح  اإنا تخلي م�سوؤوليتها 
اأول من  ك��ان��ت  ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة  ك��ه��ذا.. 
م�سرة  ثانية،  اإ�سابات  وج��ود  عن  اأعلنت 
ملواطنني  ح��ال��ة   91 �سّخ�ست  اأن��ه��ا  اإىل 
اأخ����رى بعدما  ب��ال��ف��رو���س م���رة  اأ���س��ي��ب��وا 
كثرًا  يلقي  ما  وهو  ال�سابق،  يف  منه  تعافوا 
العلماء  فهم  حول  ال�ستفهام  علمات  من 
تفاعله  وطريقة  اجلديد  الفرو�س  لطبيعة 
بعد  لت�ستخل�س  ال��ب�����س��ري��ة،  اخل��لي��ا  م��ع 
ب�سبب  هي  الثانية  الإ�سابة  اأن  وتعلن  ذلك 
وتفعيله  باجل�سم  امليت  الفايرو�س  ع��ودة 
جديد،  بفرو�س  اإ�سابة  ولي�ست  اأخرى  مرة 
واأعلنت تقارير �سينية اأي�سًا اأن ١٤ باملئة من 

املتعافني عاد املر�س اإليهم مرة اأخرى. 
اخت�سا�س  ���س��ع��ادة(،  )ج��ه��اد  ال��دك��ت��ور 
بالقول:  اأك��د  واملناعة،  املُعدية  الأم��را���س 
ح�سب الإح�ساءات واحلالت املوجودة، فاإن 
متعافني  اأ�سخا�س  لدى  املتكررة  الإ�سابات 
اإل   ،31% تتعدى  ل  كورونا  فايرو�س  من 
اأن دخول امل�ساب مرحلة حرجة يف اإ�سابته 
خفيفة  اإ�سابة  هي  اإن��ا  وارد،  غر  الثانية 
ت�سبه نزلت الربد، واملناعة اإجماًل ت�سطلع 
كنوع  اجل�سم  يكّونها  بروتينية  اأج�سام  بها 
كورونا  ب�سللة  يتعلق  ما  ويف  الذاكرة،  من 
فاإن ذاكرة اجل�سم ومناعته �سدها قد تدوم 
من �سنة اإىل �سنتني تقريبًا، بعدها ين�ساها 

اجل�سم وهذا ل يدعو اإىل القلق.
الأع���ور(،  )غ�سان  ال��دك��ت��ور  ف�سر  ح��ني  يف 
اخ��ت�����س��ا���س اأم����را�����س ج��رث��وم��ي��ة ظ��ه��ور 
من  اأي��ام  ع�سرة  اأو  اأ�سبوع  بعد  الأع��را���س 
اإم��ا  ب��اأن��ه  للأ�سخا�س  والت�سايف  الفح�س 
خطاأ طبي يف الفح�س اإذا مل يت�سافوا كليًا، 
امليتة من  الفرو�س  اأو عودة احلياة خلليا 
بن�سبة  ول��ك��ن  ثانية  م��رة  وتفاعلها  ج��دي��د 
ب�سيطة مل تثبت فعاليتها يف انتقال العدوى 

اإىل الآخرين اأو اخلطورة يف الأعرا�س.
ال�سهيل(،  )رغد  الدكتورة  ذكرته  ما  وهذا 
تقول:  اإذ  امل��ن��اع��ة،  علم  يف  املتخ�س�سة 
اإ���س��اب��ات  ال��ع��امل  يف  تثبت  مل  الآن  ح��ت��ى 

واخل��ط��اأ يف  ج���دًا،  ن��در  م��ا  اإل  علميًا  ثانية 
الت�سخي�س دائمًا، اأما يف امل�سحة الأوىل، اأو 
الثانية اأحيانًا، تظهر بقايا لفرو�س متحلل 
اأخرى،  اإ�سابة مرة  اأنها  يعتقدون  فتجعلهم 

وهي لي�ست �سوى بقايا ل اأكرث. 

م�ساهري تكررت �إ�سابتهم
ن��ادي  لع��ب  دي��ب��ال(،  )ب��اول��و  الأرجنتيني 
بفرو�س  ع��دة  م���رات  اأ���س��ي��ب  يوفنتو�س، 
كورونا امل�ستجد )كوفيد19-(. يقول عامل 
بري(  دي  )جيوفاين  الدكتور  الفرو�سات 
يتعافون  الأ�سخا�س  معظم  اإن  حالته:  حول 
عن  يختلف  ج�سم  كل  ولكن  يومًا،   14 بعد 
الفرو�س  يتم�سك  اأ�سخا�س  فهناك  الآخر، 
معتادًا،  لي�س  اأم��ر  اإن��ه  طويلة،  لفرتة  بهم 
 37 حتى  اأي���ام   8 ب��ني  حتقق  ق��د  فال�سفاء 
يومًا، لكن يف بع�س احلالت قد ي�سل ذلك 

اإىل �سهرين.
مار�س/اآذار   21 يف  اأعلن  قد  ديبال  وكان   
وخ�سع  ك��ورون��ا،  بفرو�س  اإ�سابته  املا�سي 
للعزل املنزيل، وبعد انتهاء فرتة العزل التي 

فحو�س  ظهرت  وتعافيه،  لأ�سبوعني  امتدت 
جديدة تثبت اإ�سابته للمرة الرابعة!!

عودة �إ�سابات
ن�ستطع  ومل  ثانية  م��رة  اأ�سيبوا  من  هناك 
اخلا�سة،  ظروفهم  ب�سبب  معهم  التكلم 
وهناك من حتدثوا ل�"ال�سبكة" عن تفا�سيل 
اإ���س��اب��ت��ه��م م��ن��ه��م ال��ط��ب��ي��ب��ة )زم����ان عبد 
الأ���س��رة،  ط��ب  يف  متخ�س�سة  اللطيف(، 
معرفتنا  قبل  كانت  يل  اإ�سابة  اأول  بقولها: 
بداأت  اذ  الوباء،  وانت�سار  كورونا  بفايرو�س 
الأول  كانون  من  الأول  يف  القوية  اأعرا�سه 
اأع��ر���س��ه احل���رارة  وك��ان��ت   ،2019 ع��ام 
بالغة  و�سعوبة  الرئة  وم�ساكل  املرتفعة جدًا 
وبقيت  ال�سم،  حا�سة  وف��ق��دان  التنف�س  يف 
هكذا حتى اليوم اخلام�س الذي تيقنُت فيه 
من املوت اإذ انخف�ست ن�سبة الأوك�سجني اإىل 
دون الثمانني مع خفقان وارتفاع يف ال�سغط 
اأ�سابيع  اأرب��ع��ة  بعد  لكن  ال��رئ��ة،  يف  وت��ع��ب 
حدث  ال��ذي  ما  معرفة  دون  اأت�سافى  ب��داأت 
معي، ومرت الأيام، وعند انت�سار الفايرو�س 

بني �لتعامل مع فايرو�س كورونا على �أنه جديد متامًا، �أو 
�لعتماد ن�سبيًا على �ساللة �ل�سار�س وغريها �لقريبة منه، 
ظهرت �إ�سابات ثانية عند �ملتعافني منه، فهل يا ترى هي 
�إ�سابة ثانية فعاًل بعد �لأوىل؟ �أم �أنها بقايا �لفايرو�س 

�لأول �مليت وقد ن�سطت من جديد؟ هل �أعر��س �لإ�سابة 
�لثانية هي يف خطورة �لأوىل؟ ماذ� عن بيان منظمة �ل�سحة 
�لعاملية؟ �أهو �إعالن �إيجابي �أم �أنه تخلِّ عن دورها وعلميتها 

وم�سوؤوليتها جتاه �لنا�س؟
رجاء ال�سجريي

هل يعود كورونا اإىل املتعافني منه؟
ا�ستد اجلدل ب�ساأنه
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م�������ق�������االت

ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة بتاريخ  ب��ع��د ذل���ك اأ���س��ب��ت 
كانت  الأعرا�س  لكن   ،2020_7_19
اأخ��ذت م�سحة مع )ربد  ف��وري  اأخ��ف، ومن 
كورونا،  بفايرو�س  اإ�سابتي  اأك��دت  تي�ست( 
واإ�سهال  عادية  ح��رارة  مع  امل��رة  ه��ذه  لكن 
ال�سم،  حا�سة  فقدان  وعدم  ب�سيط  واإنهاك 

حتى متاثلت لل�سفاء بعد اأ�سبوعني فقط.. 
ال��ع��راق، ويف  �سمال  احل��الت يف  اأوىل  اأم��ا 
بفايرو�س  اأ�سيبوا  ممن  حت��دي��دًا،  كركوك 
)�سمال  الدكتور  كان  الثانية،  للمرة  كورونا 
وقد  التعليمي،  اآزادي  م�ست�سفى  يف  ط��ه( 
حتدث عن حالته ومتابعتها كطبيب: الإ�سابة 
خفيفة  والأع��را���س  �سحيحة  كانت  الأوىل 
م�سحة  عملت  ع�سر  الثاين  اليوم  يف  ج��دًا، 
واأثناء  وت�سافيت،  �سالبة  النتيجة  وكانت 
اأ�سدقائي  مع  متا�س  يف  بقيت  امل��دة  ه��ذه 
اأن  اإىل  اأع��اجل��ه��م،  امل�سابني  وامل��ر���س��ى 
من  للتاأكد  م�سحة  واأخ��ذوا  اأي�سًا  ت�سافوا 
اأي�سًا  ال�سفاء واأخذت م�سحة معهم للتاأكد 
ح�سلت  ذلك  بعد  �سالبة،  النتيجة  وكانت 
الإ�سابة الثانية كالآتي: قبل بدء الأعرا�س 
الدم  اأيام كنت يف م�سرف  باأربعة  الثانية 
امل��رة  تلك  وك��ان��ت  ال���دم،  ببلزما  للتربع 
الثالثة التي اأتربع فيها، وعملت فح�س دم 

اأظهرت  النتيجة  CBC قبل التربع، لكن 
دم��ي،  يف  قليلة  البي�س  ال��دم  ك��ري��ات  اأن 
وهذه احلالة تكون لدى امل�سابني بكورونا، 
وذهبت  الأم��ر  ا�ستبعدت  الأح��وال  كل  ويف 
ب��داأت  بيوم  بعدها  ومر�ساي،  عملي  اإىل 
الفرا�س  طريح  و�سقطُت  ت�ستد  الأعرا�س 
مع �سعال، وحرارة مرتفعة، ورجفة، و�سيق 
ون��زول  وخ��م��ول،  �سديد،  و���س��داع  تنف�س، 
 90% ع��ن  ب��ال��دم  الأوك�سجني  ن�سبة  يف 
للمرة  اإ�سابة  فعًل  اأنها  يقيني كطبيب  مع 
اإل  الثانية وتعاملي معها كربوتوكول علج 
تاأكدت  اأين اأخذت م�سحة جديدة وبالفعل 

اإ�سابتي للمرة الثانية.
اإ�سابته  اأن  بغداد ذكر  )علء غازي( من 
مع   2020_6_6 بتاريخ  كانت  الأوىل 
عائلته البالغ عددهم ١2 �سخ�سًا، وكذلك 
اإ�سابة بع�س الأقرباء الذين كانوا بالقرب 
اأي�����س��ًا ك��ان��ت يف  منهم، ���س��دة الأع��را���س 
بالذات،  هو  اأنه  ذاك��رًا  التنف�سي،  اجلهاز 
اأ�سد،  لديه  الأع��را���س  كانت  اأه��ل��ه،  دون 
واأنه فقد اأحد ع�سر كيلوغرامًا من وزنه يف 
ن�سبة  نزول  عانى جدًا من  واأن��ه  يومًا،   ١2
�ُسفَي  اأ�سبوعني  بعد  لكنه  الأوك�����س��ج��ني، 
من  يومًا   30 وبعد  الأع��را���س،  واختفت 

تي�ست(  )ربد  اأخذ  التام  ال�سفاء  اكت�ساب 
وكانت النتيجة �سلبية، لكن بعدها يف اليوم 
مع  اأخ��رى  مرة  الأعرا�س  ع��ادت  الأربعني 
وال�سكري،  الدم  ملحوظ يف �سغط  ارتفاع 
وعند  قبل،  من  بهما  اأ�سابته  عدم  برغم 
اإل  اأخرى،  مرة  اإ�سابته  ثبتت  م�سحة  اأخذ 

اأنه اأ�سيب وحده هذه املرة واحلمد هلل. 
دي��اىل  حمافظة  م��ن  ال�سريفي(  )ح��ي��در 
مم���ن ت���ك���ررت اإ���س��اب��ت��ه��م م���رة اأخ����رى، 
قبل  كانت  الأوىل  الإ�سابة  قائًل:  حتدث 
وكانت  اأي��ام  بخم�سة  املا�سي  الفطر  عيد 
اأعرا�سها قوية يف الرئة واحلرارة العالية، 
م�سحة،  باأخذ  التاأكد  بعد  �ُسفيت  بعدها 
عدت  �سفائي  من  اأ�سبوعني  بعد  انني  اإل 
واأ�سبت مرة ثانية بعد التاأكد من التحليل 
كثرًا  اأخ��ف  كانت  الأع��را���س  لكن  اأي�سًا، 
حلا�سة  وفقدان  ونحول  ح��رارة  وج��ود  مع 

ال�سم.. 
والتف�سر  ومع عدم ح�سم اجلدل  اإجماًل، 
بفايرو�س  الثانية  الإ�سابة  ح��دوث  ب�سان 
خّفة  هو  الإيجابي  الأم��ر  اأن  اإل  ك��ورون��ا، 
الأعرا�س وزوال اخلطر واحلالت احلرجة 
ما  وذلك  الأوىل،  الإ�سابة  التي حتدث يف 

ناأمل اأن يزيل هلع النا�س وخوفهم.

اأحمد ال�سالح

م�ستقبليات..
 هل �سنقول للغة احلروف وداعًا؟

اليوم  اأ�سبحت  التعبرية،  ال��رم��وز  اأو   ،)Emoji(
يف  وامل�ساعر  الأفكار  عن  للتعبر  وفعالة  حا�سرة  لغة 
ويف   .. �سواء  حد  على  والكومبيوتر  الذكية  الهواتف 
الفي�سبوك  مثل  بخا�سة  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
واأك��رث  اأك���رث  ال�سابة  الأج��ي��ال  عليها  تقبل  وغ����ره.. 
وت�ستخدمها اأكرث من حروف اللغة التقليدية يف اأحايني 

كثرة.. 
املعلومات  تكنولوجيا  �سركات  تطرح  مير،  يوم  كل  مع 
رموزًا تعبرية جديدة، وتطورها، وتزيد من تفا�سيلها، 
عن  التعبر  يف  للم�ستخدمني  اأو���س��ع  ف��ر���س��ًا  لتمنح 

اأفكارهم وم�ساعرهم ..
ي�ستخدم  يكن  مل  �سنوات  قبل  حتى  مثًل،  الفي�سبوك 

�سوى رمز الإعجاب: ليك .. 
التي  الرموز  من  ع��ددًا  ت�ستخدم  اأن  باإمكانك  اليوم 
تعرب عن ال�سحك واحلزن والغ�سب واحلب والهتمام 

اأي�سًا...!!
الرموز التعبرية ب�سيطة ومفهومة وعابرة لكل اللغات.. 
وباختلف  الأع��م��ار  ك��ل  ت�ستخدمها  اأن  ميكن  اأي�سًا 
م�ستويات التعليم والثقافة.. واألوانها واأ�سكالها جذابة 

ومثرة....
قبل اآلف ال�سنني كان الإن�سان القدمي يعربِّ عن م�ساعره 
ورغباته واأفكاره بر�سوم على جدران الكهوف.. ثم اأخذ 
ير�سم على األواح الطني وورق الربدي واجللود والورق.. 
قبل اأن ي�ستقر يف اآخر املطاف على ا�ستخدام احلروف، 

والتي تختلف اأ�سكالها من لغة اإىل اأخرى..
عن  الب�سر  اأق��وام  وتباعدت  انف�سلت  اللغات  وب�سبب 

بع�سها البع�س اأكرث واأكرث ور�سمت حدود الأوطان.. 
عن  للتعبر  الرئي�سة  الو�سيلة  ه��ي  اللغة  واأ�سبحت 

ال�سعور القومي لكل ال�سعوب.. 
واأي�سا هي الهوية املميزة لكل �سعب من ال�سعوب...

ها نحن نعي�س ع�سر العوملة منذ ثلثة عقود.. والعوملة 
امليديا  فاعلية  ات�ساع  هي  البارزة  متظهراتها  اأحد  يف 
العابرة  الإل��ك��رتون��ي��ة  الجتماعي  التوا�سل  وو���س��ائ��ل 

للحدود الوطنية والقومية..  
بني  التوا�سل  ع��دم  اأم���ام  عائقًا  اللغة  ت��زال  ل  نعم، 
ال�سعوب.. لكن اإجادة اإحدى اللغات الأكرث تداوًل مثل  

ر للمتحدثني بها توا�سًل اأكرب.. الإنكليزية قد ي�سَّ
لكن انت�سار ا�ستخدام الرموز التعبرية يف قابل ال�سنني 
وال�سعوب  الأف��راد  بني  التوا�سل  كبر  حد  اإىل  �سيذلل 

ويعزز مفهوم العوملة اأكرث واأكرث ...
اإل ترى يا �ساحبي.. وكاأنها دورة مكتملة..

بداأ الب�سر يف ع�سورهم الأوىل باإيجاد و�سيلة للتفاهم 
فيما بينهم عرب الر�سوم.. 

وهاهم عادوا يتفاهمون بالر�سوم اأي�سًا يف اأعلى مراحل 
تطورهم العلمي والتكنولوجي...!!

ترى هل عجزت لغة احلروف املجردة...؟!
ح�سيًا  وع��اد  التجريد  من  تعب  الب�سري  العقل  اأن  اأم 

ب�سريًا..؟!!!!

قبل اآالف ال�سنني كان االإن�سان القدمي 
يعربِّ عن م�ساعره ورغباته واأفكاره 

بر�سوم على جدران الكهوف.. ثم اأخذ 
ير�سم على األواح الطني وورق الربدي 

واجللود والورق.. قبل اأن ي�ستقر يف 
اآخر املطاف على ا�ستخدام احلروف، 

والتي تختلف اأ�سكالها من لغة اإىل 
اأخرى..
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وب��ع��ي��دًا ع��ن ك��ل م��ا ت��ق��دم ف���اإّن امل��واط��ن ما 
توفر  اأجل  من  ويحتج  ويطالب  يبحث  يزال 
وطن  يف  الكرمي  العي�س  وحتقيق  اخلدمات 
موؤ�س�سات  انطلقت  النقطة  هذه  ومن  اآم��ن، 
جهودها  تكثيف  يف  العام"  "القطاع  الدولة 
من اأجل اخلروج من هذه الأزم��ات اخلانقة 
امل��وؤ���س�����س��ات يف  ب��ني  ال��ت��ك��ام��ل  ع��رب حتقيق 

الإ�سناد والدعم والتجهيز وحّل الختناقات، 
والفاعلة،  املهمة  القطاعات  تلك  بني  وم��ن 
قطاعات  باإ�سناد  ال�سناعة  وزارة  ت�سطلع 
عرب  الأخ���رى  ال��دول��ة  وموؤ�س�سات  ال�سحة 
وَمن  اخل��ط��وات؟.  ه��ذه  فما  ع��دة،  خطوات 

تخدم ِمن قطاعات الدولة؟
تلك  الكثر من  ال�سوء على  �سلطنا  اأن  �سبق 

املبادرات الإ�سنادية لقطاعات حيوية ومهمة 
�سيما  ل  العراقي  املواطن  خدمة  يف  ت�سّب 
وال��زراع��ة  والنفط  الكهرباء  قطاعات  يف 
عند  امل��ب��ادرات  ه��ذه  تتوقف  ول��ن  وال�سّحة 
توا�سل  ب��ل  بعينه،  حم��دد  ابتكار  اأو  منتج 
يف  التكامل  حتقيق  اأج��ل  م��ن  امل��زي��د  تقدمي 
املنتج  والعتماد على  الدولة  موؤ�س�سات  عمل 

العملية  م��ن  احل��ي��وي��ة  املفا�سل  يف  املحلي 
الإنتاجية واخلدمية.

معقم �لهو�ء.. �إجناز عر�قي
اأهمية ما اأخربين به الزملء  اأدرك  اأكن  مل 
ال�����س��ن��اع��ة  وزارة  يف  الإع������لم  ق�����س��م  يف 
واملعادن، فقد �سبق اأن تناقلت و�سائل الإعلم 
التي  العاملية  ال�سحة  منظمة  ت�سريحات 
فايرو�س  باأن  تفيد  والتي  با�ستمرار  اتابعها 
كورونا ل ينتقل يف الهواء، فما معنى "معقم 
الهواء" وما علقة ال�سركة العامة لل�سناعات 
الكهربائية واللكرتونية بهذا املنتج اجلديد؟ 
اأن ا�ستو�سحه، فكان احلديث  اأردت  هذا ما 
موجزًا  اجلبوري  فوزي  �سفيان  املهند�س  مع 
ونافعًا يف اإي�ساح اأهمية هذا املنجز، اإذ قال: 
"اإّن ال�سركة وا�ستمرارًا جلهودها الكبرة يف 
توفر م�ستلزمات الوقاية من جائحة كورونا 
لهذا  الت�سدي  يف  ال��وط��ن��ي  اجل��ه��د  ل��دع��م 
اأوك�سيد  ثنائي  فعالية غاز  اأفادت من  الوباء 
الكلور العامل القوي يف ت�سنيع معقم الهواء 
امل��ح��م��ول ب��الإم��ك��ان��ات ال��ذات��ي��ة وم���ن م��واد 

متوفرة حمليا".
*ولكن ما فاعلية هذا املعقم؟

الإ���س��اب��ة  م��ن��ع  يف  تكمن  امل��ن��ت��ج  ف��ع��ال��ي��ة   -
عن  الفايرو�س  عمل  بتعطيل  بالفرو�سات 
طريق تغير الربوتينات التي تغّلف الفايرو�س 
الإن�سان  �سحة  على  اآمنة  تراكيز  با�ستخدام 

ول ت�سّبب اأي اآثار جانبية على الإطلق".
*هل يعّد هذا املنتج عراقيًا بحتًا؟

ي�ساهي   100% وط��ن��ي  امل��ن��ت��ج  "هذا   -
الأجنبي ومدعوم ب�سهادات فح�س خمتربي 
وال��ف��اي��رو���س��ات  البكتريا  �سد  وي�ستخدم 
والأوبئة، اإذ يبعث ثاين اأوك�سيد الكلور مل�سافة 
واحد مرت مربع وي�ستمر مفعوله )30( يومًا 

ويباع ب�سعر زهيد جدا".
* وماذا ب�ساأن البتكارات الأخرى؟

لتعقيم  جديدة  اأجهزة  ال�سركة  "�سّنعت   -
واإمكانات  بجهود  خمتلفة،  ب��اأن��واع  اليدين 
عالية  ج��ودة  ذات  م��واد  وبا�ستخدام  ذاتية 
وهي اأجهزة نّقالة متحركة ميكن و�سعها يف 

اأي مكان وحتريكها ب�سهولة، 
يو�سع  ال��ذي  املكتبي  وال��ن��وع 
اإ�سافة  ثابتة  من�سدة  ف��وق 
ميكن  الذي  املغلق  النوع  اإىل 
الأم���اك���ن  يف  ا���س��ت��خ��دام��ه 
وداخل  والداخلية  اخلارجية 
ال�ستفادة  وميكن  املكاتب، 
اأماكن  يف  الأجهزة  هذه  من 
وال�سركات  كاملكاتب  العمل 
املنازل  وحتى  وامل�ست�سفيات 
ك��ون��ه��ا ���س��ه��ل��ة ال���س��ت��ع��م��ال 
واقت�سادية ب�سكل فّعال، وقد 
بخزانات  وزّودت  ��ّن��ع��ت   ���سُ
ح�سب  خمتلفة  �سعات  ذوات 

ح���اج���ة امل�����س��ت��خ��دم واأع������داد 
التعقيم  �سائل  اجلهاز  وي�سخ  الأ�سخا�س، 
املوجات  متح�ّس�س  خ��لل  رذاذ  �سكل  على 
منه  ال��ي��دي��ن  اق���رتاب  عند  ال�سوتية  ف��وق 
ميكانيكيًا  الأج��زاء  مل�س  ل�سمان عدم  وذلك 

واحتمالية نقل الفرو�سات وامليكروبات".
* وما موا�سفات بوابة العجلت؟

يف  ت�سنيعه  مت  حديدي  ب��رج  من  "تتكون   -
م�سانع ال�سركة مع اإمكانية جتميعه على �سكل 
املطلوبة  بالأبعاد  وت�سنيعه  منف�سلة  قطع 
البوابة  اأّن  اإىل  لفتا  امل�ستفيدة،  اجلهة  من 
ي�سيطر عليها بكارت الكرتوين مربمج ميكن 
تغير ح�سا�سيته مع املدة الزمنية لعملية �سخ 
حملول التعقيم، كما يحتوي جهاز ال�سيطرة 
كافة  املطلوبة  املعلومات  لإظهار  �سا�سة  على 

ويلحق بالبوابة خزان ماء حتدد �سعته".
ع��ل��ى �سحة  وح��ف��اظ��ا  ذات����ه،  ال�����س��ي��اق  ويف 
ل�سناعة  العامة  ال�سركة  توا�سل  امل��واط��ن، 
ال�سبتول  م��ادة  اإن��ت��اج  ���س��ام��راء  الأدوي����ة يف 
اإنتاج مادة ال�سافلون لتعقيم  املعقمة وتعتزم 

�سالت العمليات.
عبد  ال�سيديل  ال�سركة  ع��ام  م��دي��ر  وق���ال 
ال�سركة  "اإّن  ال�سامل:  الرحمن  عبد  احلميد 
التي  املعقمة  ال�سبتول  م��ادة  اإن��ت��اج  ع��اودت 
قتل  يف  وفاعليتها  العايل  برتكيزها  تتمّيز 

اإنتاج  على  ال�سركة  عزم  موؤكدًا  البكتريا، 
ك��م��ي��ات ك��ب��رة م��ن ه���ذه امل����ادة وط��رح��ه��ا 
ال�ستخدام  لأغ��را���س  العراقية  ال�سوق  اإىل 

املنزيل".
* وماذا ب�ساأن امل�ست�سفيات؟

- اإّن ال�سركة ب�سدد اإنتاج مادة )ال�سافلون( 
امل�سادة للبكتريا ل�ستخدامها يف التعقيم يف 
امل�ست�سفيات و�سالت العمليات لقتل البكرتيا 
وال��ف��اي��رو���س��ات، ف�����س��ًل ع��ن ت��زوي��د وزارة 
ال�سحة بكميات كبرة من اإنتاج ال�سركة من 
مادة الكحول الطبي لأغرا�س التعقيم ف�سًل 
عن جتهيز دوائر اأخرى يف �سامراء وما زالت 
م�ستمرة بالتجهيز، مف�سحًا عن نية ال�سركة 
املعقمات  واأن�����واع  ال��ب��خ��اخ  ال��ك��ح��ول  اإن��ت��اج 
امل�ستخدمة يف الوقاية من فايرو�س كورونا".

ومل تكن ال�سركة العامة للزجاج واحلراريات 
للقطاع  الإ�سنادية  اجلهود  ه��ذه  عن  بعيدة 
ال�����س��ح��ي وم��واج��ه��ة ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، اإذ 
ال�سخا�س،  تعقيم  بت�سنيع غرف  ا�سطلعت 
يقول املهند�س فوؤاد حماد عنيزي مدير عام 
تعقيم  غرف  �سّنعت  ال�سركة  "اإن  ال�سركة: 
مع  املوا�سفات  اأحدث  وفق  على  للأ�سخا�س 
لتلبية  ال�سركة  ا�ستعداد  موؤكدا  ملحقاتها"، 
وباأ�سعار  ك��اف��ة  ال��دول��ة  دوائ���ر  اح��ت��ي��اج��ات 

منا�سبة".

ت�سنيع معقم هواء حممول يعطل 
عمل فايرو�ض كورونا

يف �لوقت �لذي ت�سهد فيه مدن �لعر�ق وحمافظاته حر�كًا �سعبيًا و��سعًا يف ظل �رتفاع 
درجات �حلر�رة وكذلك �رتفاع معدلت �لإ�سابة بجائحة كورونا �إىل م�ستوى �لآلف 

بعد �أن كانت بحدود �ملئات، �تخذ جمل�س �لوزر�ء قر�ر�ت حا�سمة لتح�سني �لو�قع 
�ل�سحي و�خلدمي يف عموم �ملحافظات �لعر�قية و�لبحث عن معاجلات للم�ساكل 

و�ملعوقات و�سرب مو�قع �لف�ساد �لتي تعيق �لتقدم يف قطاعات �لدولة كافة.

فكرة الطائي

ال�سناعة تدعم القطاع ال�سحي
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ت��������ح��������ق��������ي��������ق��������ات

يف  ملحوظًا  وازدي���ادًا  انت�سارًا  الفن  هذا  حقق 
الزبائن  من  الراغبني  اأو  معها  املتعاملني  عدد 
باقتناء  الجتماعية  ال�سرائح  خمتلف  وع��رب 
والع��م��ال  احلرفية  النتاجات  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا 
القراآنية  والآي��ات  بالزخارف  املزينة  القما�سية 
وب�سكل  امل��اأث��ورة،  واحلكم  والأق���وال  والعبارات 
واجهات  بها  ت��زدان  ما  التي غالبا  ورائ��ع  جميل 
�سيما  ل  والبيوت  والبنية  احل�سينية  امل��واك��ب 
�سهر  اأيام  بينها  التي من  الدينية  املنا�سبات  يف 
ا�ست�سهاد  وع��ا���س��وراء  ذك���رى  حم��رم احل���رام 
هذه  وخ��لل  ال�سلم(،  )عليه  احل�سني  الم��ام 
املنا�سبات يبداأ تزيني املراقد املقد�سة وامل�ساجد 
اللون  ذات  باللفتات  والبيوت  واحل�سينيات 
ال�سود املطرزة باخليوط الذهبية وبقية اللوان 

املو�ساة بزخارف وت�سكيلت جميلة ومبا يتلءم 
وطبيعة املنا�سبة.  

الطراز فلح بدر الطائي )ابو فاطمة( و�ساحب 
حمل للتطريز يف مدينة الكاظمية حني  �ساألناه 
اأن يحدثنا عن هذه املهنة و بداياته معها اأجاب 
قائل :  "كان فن التطريز ميار�س يف بغداد يف 
بداية المر واأعني يف اخلم�سينيات اعتمادًا على 
من  ال�سبعينيات  ويف  للطراز  اليدوية  املهارات 
احلديثة  املكائن  دخلت  تقريبا  املا�سي  القرن 
للتطريز ثم جاءت بعدها املكائن التي مت ربطها 
ذات   للأعمال  ت�ستخدم  والتي  احلا�سوب  على 
الكميات والأعداد  الكبرة واملعقدة يف زخرفتها 

ونقو�سها وبوقت قيا�سي".
  اأما عن بداياته مع فن التطريز فيقول الطائي: 

"اإنها كانت قبل ع�سرين عاما وعلى يد اأ�ستاذي 
واأنا  الكاظمية،  مدينة  يف   ) حيدر  ابو   ( نا�سر 
الرغم  على  اخل��ي��اط��ة  اأه���وى  كنت  ذل��ك  قبل 
فوالدي  الن�ساجة،  متتهن  عائلة  من  كوين  من 
واأعمامي واأخوايل كلهم كانوا ن�ساجني ويعملون 
يف معامل ن�سيج فتاح با�سا املعروفة. وقبلها كانوا 
قبل  اأن��ه  مو�سحا  الأهلية".  املعامل  يف  يعملون 
عمله كطراز للأعلم واللفتات احل�سينية التي 
بعد  املختلفة  الدينية  املنا�سبات  ت�ستخدم خلل 
كان يقوم بتطريز العباءات وال�سايات الن�سائية 

التقليدية.
�إجناز�ت و�أعمال فنية مميزة

املميزة  والإجن������ازات  ال��ف��ن��ي��ة  الأع���م���ال  وع���ن 
قام  التي  التطريز  بطريقة  للنتباه  واللفتة 

بها الطراز ابو فاطمة واحلرفيني العاملني معه 
ال�سحية  ال��ظ��روف  م��ن  ال��رغ��م  "على  فيقول: 
ال�سعبة التي متر بها البلد وحظر التجوال مما 
انعك�س �سلبا على احلالة املعا�سية والقت�سادية 
على جميع ال�سرائح الجتماعية، ال اأننا وبجهود 
ا�ستثنائية متكنا من اإجناز اأعمال ن�ستطيع القول 
وب�سهادة الآخرين اإنها متميزة ونالت ا�ستح�سان 
علم  اإجن��از  بينها  من  التي  اجلميع،  واإع��ج��اب 
عبارة  ويحمل  ١5م..   × 22م   /5 قيا�س  كبر 
)عراق احل�سني( مت تخ�سي�سه للح�سد ال�سعبي 
مهمة  عزيز  حيدر  الطراز  ت��وىل  وق��د  املجاهد 
قام  بينما  اأيام  ع�سرة  ا�ستغرقت  التي  التطريز 

اخلطاط املبدع مو�سى الزيادي بخطها."
واأ�ساف" اإىل جانب قيامنا باإجناز اأعمال اأخرى 
خا�سة مبنا�سبة يوم عا�سوراء منها لوحة كبرة 
م�سلم  اأولد  ا�ست�سهاد  حلادثة  الطف  واقعة  من 
و�سعت  75�سم  وبعر�س  طول  ١١م  بقيا�س  وهي 
عمل  ننوي  اأننا  كما  الطاهر،  �سريحهما  على 
كبر  وبقيا�س  التطريز  بطريقة  كرمي  م�سحف 
حتفة  مبثابة  �سيكون  ورمب��ا  ×75�سم..  ٩0�سم 

نادرة يتم تنفيذها لأول مرة بطريقة التطريز.
الألب�سة  ا�ستراد  ب�سبب  املحلي  املنتج  *ك�ساد 

اجلاهزة..
على  باللئمة  فاطمة  ابو  فلح  الطراز  ويلقي   
ال�ستراد  ي�سببه  ملا  واملعنية  امل�سوؤولة  اجلهات 
للمنتج  اأ�سرار  من  اجلاهزة  لللب�سة  اخلارجي 
يف  تعتمد  ال��ت��ي  املختلفة  اللب�سة  م��ن  املحلي 

ت�ساميمها على اخلياطة والتطريز اليدوي. 
اإىل ج��ان��ب ع���زوف ال��ع�����س��رات ب��ل امل��ئ��ات من 
للعمل  وتركها  املهنة  بهذه  والعاملني  احلرفيني 
مبهن اأخرى لفتا اإىل اأنه خلل ال�سهر الخرة 
وب�سبب جائحة كورونا وتوقف ال�ستراد قد عاد 
اأم�سوا  التي  املهنة  عدد كبر منهم ملزاولة هذه 

�سنوات طويلة من عمرهم فيها.
املواد  بتوفر  والهتمام  اللتفات  موؤكدا �سرورة 
ر�سوم  وفر�س  اخلياطة  ولوازم  للتطريز  الولية 
ال�سعار  لتكون  امل�ستوردة  اللب�سة  على  عالية 

التناف�سية بني املحلي وامل�ستورد متعادلة.
مو�سى  املبدع  اأي�سا اخلطاط   من جانبه حدثنا 

يتم  التي  االع��م��ال  خط  يف  دوره  عن  ال��زب��ادي 
اخلطوط  اأن����واع  توظيف  خ��لل  م��ن  تطويرها 
الآي���ات  بح�سب  وذل���ك  ال�سلمية  وال��زخ��ارف 
والأقوال التي يراد خطها على القما�س اخلا�س 
اأخرى  "اأعمال  يقول:  كما  اأن هناك  كما  بذلك، 
يتم تكليفنا بها من قبل الزبائن ويف هذا الجتاه 
والزخرفة  اخلط  فاإّن  الح��وال  جميع  ويف  اأي�سا 
هو  الطراز  وعمل  التطريز،  لفن  مكملن  هما 
العتماد على خربته وموهبتة لإجناز عمل فني 
جمالية  بني  جتمع  ر�سينة  �سوابط  وفق  متكامل 
اخلط واأناقة الت�سميم. وهنا ل بد اأن ن�سر اإىل 
الطراز حيدر عزيز الذي جذبه فن التطريز هو 
الخر  ف�سار ل يقل موهبة ومهارة عن الخرين 
من زملئه يف العمل . وقد لفت انتباهي بجلو�سه 
خلف ماكنة التطريز وهو يكاد ينتهي من تطريز 
الروعة  يف  غاية  كانت  الثلث  بخط  قراآنية  اآي��ة 
املهنة  هذه  عن  لأ�ساأله  عنده  فتوقفت  والب��داع 
و�سر اجنذابه وتعلمه لها ومن هو �ساحب الف�سل 
املجال  ه��ذا  يف  فقال:" بداياتي  ذل��ك  يف  الول 
الول  الف�سل  لها  ك��ان  التي  وال��دت��ي  م��ع  كانت 

وهذه  الفن  ه��ذا  اأبجديات  تعليمي  يف  والخ��ر 
املهنة منذ عام١٩٩٤، واإىل الآن لأنها كانت جتيد 
اأنها كانت  وب�سكل لفت ف�سل عن  التطريز  فن 
بهذا  املخت�سة  التطريز  معامل  اأح��د  يف  تعمل 

الجتاه". 
الت�سميم  اأج��ي��د  لكوين  :"اإ�سافة  حيدر  يقول 
اإمكاناتي  تطوير  يف  ذل��ك  �ساعد  مما  والر�سم 
القطاع  اإىل  اانتقلت  بعدها  وموهبتي  العملية 
)اب��و  ال���ط���راز  ف���لح  الخ  م��ع  للعمل  اخل��ا���س 
كما  ال��ي��دوي  التطريز  اأع��م��ال  وتبقى  فاطمة(، 
من  الكثر  لدى  قيمتها  يف  الف�سل  حيدر  يقول 
يف  �سواء  العمال  هذه  باقتناء  املهتمني  النا�س 
خلل  عمل  اأنه  اإىل  م�سرا  البيوت،  او  امل�ساجد 
ال�سنوات ال�سابقة يف اإحدى الدول العربية والتقى 
العديد من الطرازين العرب والجانب"، ال اأنهم 
مبهارة  ي�سيدون  كانوا  اجلميع  "اإن  يقول:  وكما 
وكفاءة الطراز العراقي ويثنون على خربته و�سعة 
فن  اإن  نقول  اأن  بقي  امل��ج��ال،  ه��ذا  اإط��لع��ه يف 
التطريز هو فن �سعبي جميل وراق، ما زال يبحث 

عن م�ساحة منا�سبة يف خارطتنا الفنية. 

 فن �سعبي عريق يعاين االإهمال 
ب�سبب اال�سترياد

 التطريز..
علي نا�سر الكناين

ت�سري �ملعلومات �إىل �ن فن �لتطريز 
ل تتجاوز �لبد�يات �لأوىل لعمره 
�لزمني يف �لعر�ق �أكرث من خم�سة 

عقود وهو من �ملهن و�لفنون �ل�سعبية 
�جلميلة �لتي  تعتمد على �ملهارة 

�لعملية و�لذوق و�ملوهبة، وهذ� �لفن 
�سرعان ما �نت�سر قبل عقود من �لزمن 

كمهنة تز�ولها �لن�ساء يف �لبيوت، 
وبطريقة ت�سمى )�لمتني( �لذي 

يعد �خلطوة �لأوىل لفن �لتطريز ثم 
لينتقل فيما بعد كمهنة �إىل �لعديد 

من  �ملحال و�ل�سو�ق �ملحلية يف 
�لعا�سمة بغد�د وبقية �ملحافظات
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تبداأ القاعة العراقية بعر�س اآثار �سومرية غاية 
يف الأهمية واجلمال تعود لع�سور فجر ال�سللت 
تلك  اأه��م  )ق.م(،  الثالثة  الألفية  اأي  الثالثة، 
التنقيبات  من  عليه  احل�سول  مت  قد  ما  القطع 
من  اأج��زاء  نرى  اإذ  لك�س،  مدينة  يف  الفرن�سية 
انت�سار  تخلِّد  التي  اأيانامت  للملك  الن�سور  م�سّلة 
اأوما، وكذلك جمموعة  العاهل على مدينة  هذا 

النفائ�س  من  وغرها  اأوروكاجينا  اإ�سلحات 
العائدة لهذه احلقبة.

وعند الدخول اإىل القاعة ال�سومرية جند اأغلب 
يف  الواقعة  لك�س  مدينة  من  قادمة  معرو�ساتها 
مللوك  العائدة  الآث��ار  نرى  اإذ  قار،  حمافظة ذي 
�سرجون  م�سّلة  وبقايا  الأك��دي��ة  الإم��رباط��وري��ة 
وهناك  ملان�ستو�سو،  هائل  متثال  وبقايا  الأك��دي 

)م�سلة  ���س��ن   – ن����ارام  امل��ل��ك  م�سّلة  تنت�سب 
الن�سر( بلون حجرها الوردي املائل للربتقايل، 
 Gudea كوديا  الأم��ر  متاثيل  اأي�سًا  وجن��د 
التي قارب عددها خم�سًا وثلثني متثاًل، اأغلبها 
فاقدة  كثرة  ومتاثيل  القاعة  هذه  يف  معرو�س 
للراأ�س اأو مل يبَق منها غر الراأ�س، وذلك جّراء 
التخريب الذي جرى على هذه التماثيل يف تلك 

الع�سور.
حمورابي  م�سّلة  على  البابلية  القاعة  وت�ستمل 
التي  الأ���س��ود،  حجرها  بلون  واملهيبة  ال�سهرة 
تاريخ  يف  قوانني  جمموعة  اأن�سج  على  حتتوي 
الب�سرية، والتي تعد اإحدى اأهم القطع املعرو�سة 
�ستى  الزائرين من  ت�ستقطب  والتي  املتحف،  يف 
اأنحاء العامل فيقفون اأمامها مبهورين، ون�ساهد 
ن�سر  نبوخذ  امللك  اآث��ار  اأي�سًا  القاعة  تلك  يف 

اأ�سود  اأح��د  ول�سيما  مة،  القيِّ النفي�سة  والقطع 
من  املعرو�س  الوحيد  الأ�سد  وهو  املوكب،  �سارع 
خزائن  عن  ف�سًل  ال��رائ��ع،  الفني  العمل  ذل��ك 
م�سمارية  ن�سو�س  م��ن  نفي�سة  قطعًا  تعر�س 
اأي�سًا  القاعة  مييز  ما  بني  ومن  وغرها.  فلكية 
متثال الإلهة ع�ستار املنحوت من الرخام الأبي�س 

م بالياقوت والذهب.  املطعَّ
وهناك رواق خور�ساباد يف )القاعة الآ�سورية(، 
العراق  �سمال  تقع  قرية  ا�سم  على  �ُسمي  ال��ذي 
���س��م��ن احل�����دود الإداري�������ة مل��ح��اف��ظ��ة ن��ي��ن��وى، 
والأل���واح  املجنحة  ال��ث��ران  متاثيل  ي�سم  ال��ذي 
البطل  متثل  البارز  بالنحت  املنحوتة  احلجرية 
)كلكام�س(، كما ن�ساهد داخل القاعة الآ�سورية 
كالح  الآ�سورية  العا�سمة  من  ُجلبت  منحوتات 
احلجرية  بانيبال  اآ���س��ور  و�سجادة  )النمرود( 

الرائعة والتماثيل الآ�سورية اخلارقة اجلمال.
  وكان ل� )اأدريان لونغ بريه( الف�سل يف اإعداد 
الأثرية  القطع  لتقدمي  الآ�سوري  املتحف  األ��واح 
على هذا النحو الرائع للزوار، اإذ كان يعمل اأمينًا 
للتماثيل وموظفًا يف مكتب القلئد وامل�سكوكات.

ميزوبوتاميا  ق�سم  اأو  الآ�سورية  القاعة  اأن�سئت 
يف الركن ال�سمايل ال�سرقي من ال�ساحة املربعة 
يف  حدثت  التي  التنقيبات  بعد  اللوفر،  ملتحف 
خور�ساباد،  منطقة  يف  ع�سر  التا�سع  ال��ق��رن 
و�سمت   ١8٤7 عام  القاعة  فيليب  لوي�س  وافتتح 
اأهم  التي اكت�سفها ونقلها  اأهم الكنوز الآ�سورية 
رواد الآثار الفرن�سيني واأبرزهم اأميل بوتا الذي 
�سغل من�سب القن�سل الفرن�سي يف املو�سل عام 

١8٤3 م.
اأنقا�س  واكت�سف  املو�سل  يف  بوتا(  )اأميل  عمل 
�سروكني(.  )دور  القدمية  الآ�سورية  العا�سمة 
بوتا   حم��ل  بل�س  فيكتور  ح��ّل   ١85١ ع��ام  ويف 
اأهم  من  بل�س  ويعد  جديدًا،  فرن�سيًا  قن�سًل 
اإذ  خور�ساباد  موقع  يف  عملوا  الذين  اخل��رباء 
تو�سعة  وجرت  فيها  الأثرية  الن�ساطات  ا�ستكمل 
نقل  على  واأ���س��رف  قافلته،  و�سول  بعد  القاعة 

الآثار والتحف اإىل فرن�سا.
ي�ساأل كثرون عن �سبب وجود هذا الكم الهائل 
من الآثار العراقية يف املتاحف العاملية وكيف مت 

اإىل هذه املتاحف. الدكتور )علي مراد(،  نقلها 
بجامعة  امل�سمارية  الدرا�سات  يف  املتخ�س�س 
ال�سوربون – باري�س، والدكتور )جان نويل باليو( 
والإن�ساين  الثقايف  والن�ساط  التعاون  م�ست�سار 
على  اأجابا  العراق،  يف  الفرن�سي  املعهد  ومدير 

هذه الأ�سئلة واأ�سئلة اأخرى بهذا اخل�سو�س.
يقول الدكتور علي مراد: هناك كمية هائلة من 
الآثار نقلت اإىل خارج العراق عندما كان العراق 
ال�سلطني  ك��ان  اإذ  العثماين،  الح��ت��لل  حت��ت 
حقوق  فكانت  ب��الآث��ار  يكرتثون  ل  العثمانيون 
التنقيبية وحتى  والبعثات  للفرق  تعطى  التنقيب 
عند  الفرق  تلك  وكانت  عاديني.  جلامعي حتف 
و�سولها اإىل املوقع الأثري تبداأ احلفر والتنقيب 
اأو  للبلد  ملكًا  يكون  ُيعرث عليه  ما  وكان كل  فيه، 
خذي  املكان،  ذلك  يف  تنقب  كانت  التي  البعثة 
مثًل البعثة الفرن�سية التي نقبت يف موقع )تلو( 

ونقلت جميع ما عرثت عليه اإىل متحف اللوفر.
بني  تنقيبات  اأو  حفريات  هناك  كانت  اإذا  اأم��ا 
اأكرث من دولة فيجري تقا�سم الآثار فيما بينها. 
امللكية يف  املقربة  اكت�ساف  عند  ما حدث  وهذا 
ومتحف  الربيطاين  املتحف  ق�سمت بني  اإذ  اأور، 

بن�سلفانيا واأعطيت للعراق ح�سة �سغرة منه.

يحظى �لق�سم �لعر�قي يف متحف �للوفر باهتمام بالغ من ز�ئري �ملتحف من �سّياح 
وخمت�سني على �ل�سو�ء، فالق�سم يعد من �أهم �أجز�ء �ملتحف �ملخت�سة باآثار �ل�سرق 

�لقدمي وذلك لحتو�ئه على بقايا �أوىل ح�سار�ت �لعامل �لقدمي و�لأهم بينها و�لأكرث 
نفت �آثار �لعر�ق يف متحف �للوفر وفقًا لت�سل�سلها �لتاريخي، �إذ يبد�أ عر�س  تطورً�. �سُ

�لأقدم ثم �لأحدث.

عبق ح�سارة وادي الرافدين 

 اآثار العراق
يف اللوفر 

مي�ساء فا�سل حممد

د.علي مراد

د.جان نويل باليو
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املواطنني وال�سركات الفنية الراغبة باهدائها اجهزة تقنية وفنية اثرية او مميزة وكذلك 
�سور امل�سل�سلت او الفلم وكوالي�سهما وال�سحف واملجلت العراقية القدمية لعر�سها 

داخل املتحف مع تثبيت ا�سم جهة الهداء يف لوحة خا�سة بها.

لل�ستف�سار يرجى الت�سال بالرقم 077١8١7607٤

ُتنقل بالبواخر مثل  يف البداية كانت تلك الآثار 
ثران خور�ساباد املجنحة )ثران البوابة( التي 
قطعت اإىل قطع مربعة وحملت يف �سناديق عرب 
اإىل متحف  ذلك  وبعد  الب�سرة  واإىل  دجلة  نهر 
اإذ  باملخاطر،  حمفوفة  الطريقة  وه��ذه  اللوفر. 
قد غرقت  الربيطانيني  الآثاريني  اأحد  اأن  يذكر 
ب��الآث��ار  حمملة  وك��ان��ت  ال��ق��رن��ة  ق��رب  �سفينته 
�سارت  ذلك  بعد  لها.  مثيل  ل  وبقطع  الآ�سورية 
كري�ستي،  اأج��اث��ا  اأن  وُي��ذك��ر  ج��وًا.  تنقل  الآث���ار 
الآثار،  تلك  نقلوا  ممن  كانت  ال�سهرة،  الأديبة 
العاج  م��ن  ل��وح��ًا  ركبتيها  على  حملت  عندما 
اللوح  وه��و  ال��ذه��ب  واأوراق  ب��الأح��ج��ار  م  مطعَّ
وعرث  زجن��ي��ًا(  تفرت�س  )ل��ب��وة  با�سم  امل��ع��روف 
عليه يف النمرود )كالح( اإذ اأو�سلته اإىل املتحف 

الربيطاين يف خم�سينيات القرن املا�سي.
ق��ال:  جانبه  م��ن  باليو(  ن��وي��ل  )ج���ان  ال��دك��ت��ور 
زيارة  الأماكن  اأك��رث  من  الآ�سورية  القاعة  تعّد 
العامل،  اأن��ح��اء  خمتلف  وم��ن  اللوفر  متحف  يف 
الآ�سورية  باحل�سارة  اأي�سًا  مهتمني  وجندهم 
اأن  ميكن  ونظريًا  كثرًا،  وال�سومرية  والبابلية 
ُتنقل الآثار العراقية املوجودة يف اللوفر لُتعر�س 

اتفاقيات  حت��دث  مل  الآن  اإىل  لكن  ال��ع��راق،  يف 
الأم��ر  ه��ذا  بخ�سو�س  احلكومتني  بني  ر�سمية 
لأنها م�ساريع �سخمة ومكلِّفة ونادرة اأي�سًا، لكن 
هناك م�ساريع اأخرى اأهم حاليًا و�سرورية اأكرث 

كاإعادة تاأهيل املتاحف والتنقيب وغرها. 
دم��ار عام  ف��رتات  ال��ع��راق��ي  الإرث  ع��رف  فقد 
2003 وبعد ذلك عام 20١٤ عند دخول جماعات 
داع�س الإرهابية، وقد لقى ذلك ا�ستنكارًا عامليًا 
العراقي  والإرث  الآث��ار  طال  الذي  الدمار  جتاه 

ون����ح����ن ه���ن���ا يف اآن������������ذاك، 
ال�����ث�����ق�����ايف ال��ق�����س��م 

الفرن�سي يف العراق، بالتعاون مع وزارة الثقافة 
هذه  لكل  احلياة  اإع���ادة  على  عملنا  العراقية، 
رة بكل ما تي�سر من و�سائل  الآثار واملتاحف املدمَّ

متطورة وتكنلوجيا حديثة.
نحن معنيون اليوم بكل الآثار �سواء اأكانت اآثارًا 
اأي�سًا  وهناك  بابلية،  اأم  �سومرية  اأم  اآ�سورية 
ق�سم  م��ن  اللوفر  متحف  يف  متخ�س�س  فريق 
ال��ع��راق  ملفات  على  يعملون  )ميزوبوتاميا( 
الأثرية، هذا الفريق يعمل مع ال�سلطات العراقية 
املوجودة يف  الآث��ار  تاأهيل  واإع��ادة  التنقيبات  يف 
العراق، كما يتعاون متحف اللوفر مع ال�سلطات 
دمره  ال��ذي  املو�سل  متحف  تاأهيل  يف  العراقية 

داع�س الإرهابي.
ثمة اهتمام وتعاون م�سرتك بني فرن�سا والعراق 
عمل  غرفة  ولدينا  العراقية،  الآث��ار  تهريب  ملنع 
للتاأكد  فرن�سا  ومركزها  الإن��رتب��ول  مع  كاملة 
ُمنعت  وق��د  وتفا�سيلها،  قطعة  ك��ل  اأ���س��ل  م��ن 
من  الأخ����رى  وامل��ت��اح��ف  الفرن�سية  امل��ت��اح��ف 
�سراء اأية قطعة اإذا كانت م�سكوكًا يف اأمرها 
بلدها  اإىل  باإعادتها  وُوج��ه��ت  م�سروقة،  اأو 

الأ�سلي.

م�سلة الن�سر



جي.دي. وارن
ترجمة: اآالء فائق

تنوعت و�سائل �لإن�سان بت�سلية نف�سه لدرء �سبح �نتظار 
�لأخبار �ل�سيئة، ومنها جلووؤه ل�سماع �لأغاين �ل�سعبية مبا فيها 
من كلي�سيهات مكررة ومملة، ولكّنها لي�ست �لدليل �لوحيد �لذي 

يبني �أن �لنتظار �مل�سريي هو �جلزء �لأ�سعب بحياة كثري من 
�لنا�س. فالكثري من �لبحوث دعمت ذلك �أي�سًا؛ �أو على �لأقل 

قد يكون �نتظار �لأخبار �ل�سيئة بنف�س �سعوبة تلقيها.

التاأمل الذهني و�سيلة اإيجابية 
للتخفيف من ال�سغوطات 

خ�سية من االأخبار ال�سيئة

الأ�سياء  من  بالكثر  القيام  النا�س  يحاول 
مع  ت��اأت��ي  ال��ت��ي  م��ع��ان��ات��ه��م  م��ن  للتخفيف 
انتظارهم درجات المتحانات اأو انتظارهم 
نتيجة مقابلة  اأو  امل�ست�سفى  نتائج اختبارات 
ت�ستيت  و�سعهم  بكل  يحاولون  فهم  العمل، 
امل�ستطاع،  قدر  اإيجابيني  والبقاء  انتباههم 

فهم ي�ستعدون للأ�سواأ.

تكتيكات لدرء �سبح النتظار
بجامعة  والنتظار"  "القلق  خبرة  در�ست 
كيت  الربف�سور  ريفر�سايد،  كاليفورنيا، 
�سويني يف بحث �سابق اأجرته ملعرفة فعالية 
الإن�����س��ان  ب��ه��ا  ي��ل��وذ  ال��ت��ي  التكتيكات  ت��ل��ك 
لتخفيف قلقه من �سبح النتظار. وجد بحثها 
اأن اأيا من تلك الأ�ساليب ل يعمل. فتكتيكات 
الذي  ال�سيق  بتقليل  فقط  تف�سل  ل  كهذه 
يعاين منه املرء، ل بل ميكنها اأن تاأتي بنتائج 
عك�سية وجتعل الأمر اأ�سواأ مما كان متوقعًا.

اآخر  �سيئًا  �سويني  بحث  وج��د  الآن،  ولكن 
قلق  ا�ستنزفها  التي  النا�س  م�ساعدة  ميكنه 
النتظار، وهو ا�ستكمال تلك ال�سرتاتيجيات 
اأي  الذهنية"،  "اليقظة  بتاأمل  الفعالة  غر 

الرتكيز على احلا�سر با�ستخدام التاأمل.
ال��ن��ف�����س  وع���ل���م  "ال�سخ�سية  جم��ل��ة  يف 
متوله  ال���ذي  البحث  ي��وؤك��د  الجتماعي"، 
اأن  للعلوم  الأم��رك��ي��ة  الوطنية  املوؤ�س�سة 
ل�  ال��رتي��اق  م��ن  ن��وع  ه��ي  الذهنية  اليقظة 
تفكر  برتكيز  املنح�سرة  "لعنة" النتظار، 

املرء يف ما�سيه اأو م�ستقبله، ومتثلها اأ�سئلة 
مثل "ملاذا قلت ذلك؟" و"ماذا �سيح�سل لو 

مل ت�سر الأمور على ما يرام؟"

حلول لتفادي �ل�سفر �لذهني 
عرب �لزمن

ب��روف��ي�����س��ور م�ساعد  ���س��وي��ن��ي، وه���ي  ت��ق��ول 
"نحاول  كاليفورنيا،  بجامعة  النف�س  بعلم 
بالثقة  �سعورنا  وا�ستعادة  مب�سرنا  التنبوؤ 
"تعلمنا  حياتنا".  ت��وازن  على  وال�سيطرة 
من الكثر من البحوث اأن الجرتار النف�سي 
والقلق  املا�سي(  باأحداث  التفكر  )تكرار 
بامل�ستقبل(  التفكر  )م���ع���اودة  النف�سي 
ب�سحتنا  �سار  اإّن���ه  ب��ل  للغاية  مزعج  اأم��ر 
ورفاهيتنا، لذلك من املهم البحث عن حلول 
عرب  الذهني  ال�سفر  من  املوؤمل  ال�سكل  لهذا 

."Mental Time-travel " الزمن
على  الرتكيز  الأف�����س��ل  م��ن  �سويني،  تبني 
عند  وم�ساعرك  اأفكارك  وتقبل  احلا�سر، 
تكتيكات  يف  الن��خ��راط  م��ن  ب��دًل  ظهورها 
مع  �ستتعامل  اأّن����ك  يعني  ه���ذا  لتجنبها. 
م�ساعرك ب�سكل خمتلف، ل بل وب�سكل اأكرث 

فعالية.

م�سار ��ستطالة �لتفكري �ل�سلبي
 ١50 با�ستخدام  الدرا�سة  �سويني  اأجريت 
ط��ال��ب ق��ان��ون م��ن ولي���ة ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا، اإذ 
بنقابة  القبول  لختبار  جميعهم  خ�سعوا 
التي  نتائجهم  ينتظرون  وك��ان��وا  املحامني 
دام  طويل  انتظار  بعد  النرتنيت  عرب  بثت 
من  �سل�سلة  ال��ط��لب  اأك��م��ل  �سهور،  اأرب��ع��ة 

ال�ستبيانات بفرتة انتظارهم.
كانت  "النتظار"  �سيناريوهات  اأّن  فتبنّي 
املحامني  نقابة  اختبار  م��ن  اإره��اق��ًا  اأك��رث 
التفكر  ا�ستطالة  اأن  �سّك  من  وما  نف�سه، 
ال�سلبي قد توؤدي للوفاة. من خلل مراجعة 
جمعتها  التي  البيانات  ن��اذج  من  العديد 

�سويني وفريقها مت متثيل حجم ال�سائقة.

اأع����اين من  "كنت  ال���ط���لب:  اأح����د  ي��ق��ول 
كانت  جميعها  ك��واب��ي�����س،  ع���دة  ت��داع��ي��ات 
اإذا كنت  تتمثل بعدم ا�ستطاعتي حتديد ما 
املحاماة  امتحان  يف  ف�سلت  اأو  جنحت  قد 
ملعرفة  مبحاولة  اأح��لم��ي  اأغلب  واأم�سيت 
كان  الكوابي�س  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  ال��ن��ت��ائ��ج، 
انتهاء  بعد  اأ���س��ب��وع��ني  ك��ل  م��رة  ي��لزم��ن��ي 

المتحانات".
اأ�سبت  قد  وكنت  "مر�ست،  الطالب  يتابع 
مبا ي�سبه حمى الأنفلونزا، واأعتقد اأن �سبب 
كانت  ل��دي  القلق  م�ستويات  اأن  ه��و  ذل��ك 
م��رارًا  اأفكر  كنت  تدريجي!  ببطء  ترتاكم 

وتكرارًا بنتائج الختبار".

�لتاأمل �لذهني �ليقظ
اأربعة  ا�ستغرقت  التي  النتظار  فرتة  خلل 
�سهور، ُطلب من الطلب امل�ساركة يف جل�سة 
مرة  دقيقة   ١5 مدتها  �سوتي  بتوجيه  تاأمل 

واحدة على الأقل يف الأ�سبوع.
وجدت �سويني اأن التاأمل الذهني اليقظ يعمل 
على تاأجيل ظاهرة "ال�ستعداد امل�سري". 
الأ�سواأ.  ملواجهة  اأ�سا�سًا  املرء  ا�ستعداد  وهو 
�سويني  اأجرته  الذي  ال�سابق  البحث  ُيظهر 
"ال�ستعداد النف�سي"  اأّن  واآخرون..�سحيح  
لإدارة  فعاًل  تقنيًا  اأ�سلوبًا  يكون  اأن  ميكن 
تتاآكل عندما يحدث  التوقعات، لكن فوائده 

بوقت مبكر جدًا يف عملية النتظار.

�ل�ستعد�د لتلقي �لأخبار 
�ل�سيئة

ي�سعرنا  التفاوؤل  اأّن  "�سحيح  �سويني:  تقول 
بالرتياح؛ لكنه يقودنا حلالة اأ�سواأ تتمثل يف 
ا�ستعدادنا لوابل من الأخبار ال�سيئة". "من 
�سنكون  مثايل،  عامل  التعزيز. يف  ياأتي  هنا 
متفائلني لأطول فرتة ممكنة للح�سول على 
احل�سول  ميكننا  التي  املريحة  امل�ساعر  كل 
ن�ستعد  ث��م  الأف�����س��ل،  اف��رتا���س  م��ن  عليها 
نحن  بالتاأكيد  احلقيقة.  حلظة  يف  للأ�سواأ 

م�ستعدون للأخبار ال�سيئة".
لطاملا مت التاأكيد على فوائد التاأمل الذهني، 
الأول  البحث  هو  هذا  اأّن  توؤكد  �سويني  لكن 
الذي اأثبت فعاليته يف التعامل مع النتظار.

هو  ال��ت��اأم��ل  اأّن  نعلم  "نحن  �سويني  ت�سر 
طريقة رائعة لتقليل الإجهاد والتوتر اليومي، 
ولكن درا�ستنا هي الأوىل ملعرفة ما اإذا كان 
املهمة  الأخبار  انتظار  اأي�سًا  ي�سهل  التاأمل 
على امل�ستوى ال�سخ�سي. هذه الدرا�سة هي 
اأي�سًا واحدة من اأوىل الدرا�سات التي حتدد 
اأي ا�سرتاتيجية ميكن اأن ت�ساعد النا�س على 
النتظار على نحو اأف�سل، وهذا يظهر اأي�سًا 
يكون  اأن  ميكن  الق�سر  التاأمل  حتى  اأّن��ه 

مفيدًا".

�أ�سلوب �ليقظة �لذهنية غري 
مكلف

اأن  ه��و  الأم���ر  يف  م��ا  اأف�سل  �سويني:  تتابع 
اأ�سلوب اليقظة الذهنية ل يتطلب تدريبًا ول 
القليل من  اإن كل ما يتطلبه هو  ماًل، ل بل 
الوقت واجلهد، منوهة "التاأمل لي�س متاحًا 
للجميع، لكن درا�ستنا تظهر اأّنه لي�س عليك 
تذهب  اأن  اأو  الوقت  طوال  متاأمًل  تكون  اأن 
ملعتكف منعزل وت�ستغرق بالتاأمل والريا�سة 
الذهنية  اليقظة  من  لل�ستفادة  الروحية 

�ساعات طواًل".
تختم حديثها: "على الإن�سان القلق اأن يتاأمل 
الأ�سبوع،  يف  واح��دة  م��رة  فقط  دقيقة   ١5
ميار�سه  الذي  التاأمل  مقدار  متو�سط  وهي 
من  للتخفيف  كافيا  وكان  لدينا  امل�ساركون 

�سغوطات وطاأة النتظار".

طرق �حل�سول على �ليقظة 
�لذهنية

 كن �سديًقا لنف�سك
هي  الذهنية  اليقظة  حتقيق  خطوات  اأوىل 
من  فالكثر  لنف�سك،  �سديقًا  ت�سبح  اأن 
يعملون  مم��ن  ه��م  وال��ب��ارزي��ن،  الناجحني 
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على ح�ساب اأنف�سهم و�سحتهم ورفاهيتهم، 
ًا  عدوَّ ي�سبح  اأن  ميكن  املهام  وكرثة  فتعدد 
هم  املحا�سبني  اأن  يذكر  الذهنية،  لليقظة 
من بني الأكرث عر�سة لتاأثرات تعدد املهام 

املدمرة.

تخ�سي�س دقائق معدودة 
�سباحا للتاأمل

ل  الذهنية  اليقظة  اأن  الأم���ور  ح�سن  م��ن 
ت�سبح  حتى  ال��وق��ت  م��ن  الكثر  ت�ستغرق 
�ساعة  ربع  مت�سية  �سوى  عليك  فما  ُمفعلة، 
ت�سبح  كي  فقط  الذهني،  التاأمل  يف  يوميًا 

اأقل توترًا واأكرث راحة وا�سرتخاء.
لفرتات  التاأمل  جتنب  ح��اول  ال��ب��داي��ة،  يف 
طويلة من الوقت، ب�سع دقائق من التاأمل يف 

بداية كل يوم كافية جّدًا.
متتع بق�سط من الراحة و�سط زخم العمل

وي��ب��داأ  �ساحقًا  العمل  ي��وم  ي�سبح  عندما 
قليل  التوقف  من  باأ�س  ل  والتوتر،  الإجهاد 

للتقاط الأنفا�س، فكر يف الأ�سياء التي يجب 
اأ�سدقاءك  �سحتك،  لها،  ًا  ممتنَّ تكون  اأن 
م�سغرة  ب��ا���س��رتاح��ة  مت��ت��ع��ك  وال��ع��ائ��ل��ة، 
���س��ي�����س��اع��د يف ت��خ��ف��ي��ف ال�����س��غ��ط وت��وف��ر 

التجديد والنتعا�س لك.
مرة  راح��ة  ف��رتة  على  احل�سول  من  حتقق 
لو  النهار، حتى  الأقل منت�سف  واحدة على 
كانت لب�سع دقائق، تفادى ت�سفح الأنرتنيت 
بهذا الوقت، مُيكنك الذهاب خارج املكتب، 
فكر  احل��ال��ي��ة،  باللحظة  ف��ق��ط  وا�ستمتع 
فيما  التفكر  وجتنب  ال��ي��وم،  �سر  بكيفية 

يجب القيام به بعد ذلك.
املحافظة على نظام غذائي �سحي ومتوازن

ال�سكرية  الأطعمة  من  الكثر  تناول  تفادى 
فقط  توؤثر  ل  اأغذية  هكذا  لأن  الدهنية،  اأو 
على حميط اخل�سر، لكن توؤثر يف العواطف 
ال�سحي  الأك���ل  للرفاه،  العامة  وامل�ساعر 
يحفز العقل واجل�سم على ال�سعور بالتح�سن 

والراحة اأكرث.

ل ت��ن�����س��ى ع��ن��د ت��ن��اول��ك ل��ه��ذه ال��وج��ب��ات 
ت�سغيل  اأوق��ف  التاأمل،  ممار�سة  ال�سحية، 
بتناول  وا�ستمتع  احلا�سبة،  اأغلق  التلفاز، 

وجبتك الهنية.

فكر بالآخرين مثلما تفكر 
بنف�سك

و�سعهم  بالآخرين  للتفكر  كافيا  وقتا  خذ 
لطيف  �سيء  بفعل  ت��رتدد  ول  اعتبارك،  يف 
اآخر، فالعطاء وم�ساعدة الآخرين  ل�سخ�س 
هو الن�ساط الأكرث ات�ساعًا الذي ميكن للمرء 

امل�ساركة فيه.
باملرء  ت��دف��ع  ال��ذه��ن��ي��ة،  اليقظة  مم��ار���س��ة 
للرحمة، ففي اإحدى الدرا�سات كان طلب 
الذهني  التاأمل  مار�سوا  الذين  اجلامعات 
مُيار�سوا  قدرة من غرهم، ممن مل   اأكرث 
بغرفة  مقعدهم  ع��ن  التخلي  على  التاأمل 

انتظار مزدحمة ليجل�س فرد معاق.
 عن موقع مديكل اك�سرب�ض
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د. ح�سن عبد را�سي

رازونة

هل نقتل االآن احل�سني؟

�آٍت بـاأجــنـحــة  �لَغــــر�بــْة               طـيــرً�  �أجــوُز  مفازتنْي
ظــماآُن تــنهـُرين �ل�َسحــابْة               وَتـغـي�ُس عـنَي كـلُّ عـنْي

رُت حيُث �خلوُف غابْة               لي�سْت جُتـيـُب: متى و�أيْن وَب�سُ
ـرعـى يف َغيابْة               حـ�ِسـبو� لـظـاهـا جـّنتـيـن و�لنا�ُس �سَ
ركـبـو� عـلى خـيـل �حِلر�بة               وتـدّرعـو� بــدروع َمـيــْْن
�لـظــلـُم لـّقــَنــهــم كــتـاَبـْه               فـبــد� لـهـْم فــي ِكـْلـمتيـن

ـهــم َديـنـًا بــَديـْن �جـمـع لغـزِوَك َمـن َتـ�ساَبْه               وتـقـا�سَ

َمـْن يل، و�أجـنحـتي مـُذ�بـة              وبـ�سيـرتـي كـذهاِب عـنْي؟
قـلبي ُي�سـائـُل َمـْن �أ�ســاَبـْه؟             وِلـَمـْن جـر�حـاتـي َرَويــْن؟

وروؤ�َي تـبـحـُث عن �إجـابة              كـي ل تــر�وَح بـيــَن بـيـْن
�أنــا َمــْن بـكــى �أَلـمًا ُتر�َبْه              ومــ�ســى �إلـيـِه قـيـامـتـيـْن
�لـ�سـبـُح دونـَي �ســّد بـاَبْه               فـَنــقـبــُت فــيــِه كــّوتـيـْن

و�لـعـامل ��سـتـعـدى ذئـاَبـْه               فـَهـ�َسـ�سـُتـهـا بـالـر�فـديـْن
بـبـنـي �لأئـمـِة و�ل�سحـابْة               باجلـ�سـِر يـربُط َم�سعـَريـْن

ور�أيـُت فـي مـثـِل �ل�سبابْة             وعــيـوُن جنـمـاتي َو�َسـْيـْن
قــابـيـَل َيـ�سـتـفـتي ُغـر�َبْه:           هـل نـقــتـُل �لآَن �لـحـ�سـيـْن؟

م�������ق�������االت



يقع مز�ر �ل�سيد �لف�سل بن �لعبا�س )ع( يف حمافظة �لديو�نية 
ق�ساء �سومر منطقة �آل زياد على �لطريق �لدويل �ل�سريع، ويبعد 

عن �ل�سريع بنحو 800 مرت، وعن حمافظة �لديو�نية بنحو 18 
كيلومرتً� وعن ق�ساء عفك �سرقا بنحو ٢0 كيلومرتً� وعن ناحية 

�سومر غربًا ٥ كيلومرت�ت وعن ق�ساء �لدّغارة جنوبًا ٥ كيلومرت�ت.

مرقد ومزار الف�سل بن العبا�ض )ع(

الهادي )ع( مبكر املتوكل اأر�سل اإىل الف�سل اأن 
ال�سيد  فخرج  خرا�سان،  اإىل  املدينة  من  اخرج 
الف�سل ومعه عياله ومبرافقة ابن عم له يدعى 
و�سل  اخلرب  لكن  خرا�سان،  قا�سدين  القا�سم 
اإىل املتوكل العبا�سي فاأبلغ حاكم مدينة وا�سط 
جوا�سي�سه  فاأر�سل  الف�سل  على  القب�س  ليلقي 
لها  يقال  منطقه  يف  ال�سيد  باأن  اأخ��ربوه  الذين 
ملحافظة  التابع  �سومر  ق�ساء  اليوم  وهي  النيل 
مللقاته  اجلي�س  املتوكل  ف��اأر���س��ل  ال��دي��وان��ي��ة، 
واأ�سره، لكن ال�سيد الف�سل )ع( رف�س اأن ي�سلم 
اإليهم قياَده، واأبى كجّده العبا�س )ع( اأن يذهب 
حتى  ب�سجاعة  فقاتلهم  للطاغية  اأ�سرًا  معهم 
اأدركه التعب، فقتلوه هو ومن معه وتركوهم يف 
البيداء، وملا جّن الليل جاءت جمموعة من اأتباع 
اآل البيت فنقلوا اجلثامني الطاهرة اإىل مرتفع 
)ع((  العبا�س  ابن  تل  اليوم  ))ي�سمى  اأر�سي 

ودفنوهم فيه وهو مرقده حاليًا.
�ملرقد

ال�سريف  املرقد  عن  الفتلوي  ال�سيد  يحدثنا 
دونًا   ١٩ من  اأكرث  املرقد  م�ساحة  تبلغ  قائًل: 
البالغة م�ساحته  ال�سريف  ت�ستمل على ال�سحن 
نحو 2000 مرت مربع وكذلك احل�سرة املطّهرة 

مب�ساحة نحو 50 مرتًا مربعًا.
الذي  امل��زار  �سباك  املطهرة  احل�سرة  يتو�سط 
نَع قبل ثلثة اأعوام يف دولة باك�ستان وحتملت  �سُ

الأمانتان العامة واخلا�سة تكاليف اإن�سائه.
الدخول  ب��اب  على  املطّهرة  احل�سرة  حتتوي 
يطل  اآخ��ر  وب��اب  ال�سرق  وهو من جهة  الرئي�س 
وباب  اليمنى  اجلهة  من  للرجال  م�سّلى  على 
مدخل الن�ساء من جهة اجلنوب ال�سرقي ويطلُّ 
م�ساحة  الن�ساء،  م�سّلى  على  ال�سريح  م��ن 
وم�ساحة  مربعًا  م��رتًا   70 نحو  الرجال  م�سّلى 

م�سّلى ن�سائي نحو 56 مرتًا مربعًا.
مر�حل �لإعمار 

امل��رق��د  م���ّر  ح��دي��ث��ه:  ال��ف��ت��لوي  ال�سيد  يكمل 
قبل  ف��ك��ان  ك��ث��رة،  اإع��م��ار  مب��راح��ل  ال�سريف 
�سقوط النظام املقبور مبنيًا من الق�سب وجذوع 
ولي�ست  القّبة  اإليها  ت�ستند  كانت  التي  النخيل 
فيه اأية خدمات مثل املاء والكهرباء، ولكن بعد 

العامة  الأمانة  ت�سلمت  البائد  النظام  �سقوط 
للمزارات ال�سيعية ال�سريفة املزار ح�سب قانون 
١٩ لعام 2005 وان�سم املزار ر�سميًا اإىل الأمانة 
اخلا�سة  الأم��ان��ة  با�سرت  حني   2008 ع��ام  يف 
بال�سروع  مهامها  ت�سلمها  اأول  منذ  ل��ل��م��زار 
ر  تقدَّ الأرا���س��ي  من  وا�سعة  م�ساحات  بتحويل 
ومتنزهات  عامة  حدائق  اإىل  دون��ات  بثمانية 
ل�سرتاحة الزوار، وال�سروع كذلك ببناء �ساحة 
مربع  م��رت   8000 مب�ساحة  لل�سيارات  وق���وف 
�سحيات  بناء  مع  )ال�سبي�س(  مبادة  واإك�سائها 
ن�سائية ورجالية حديثه مع ربط منظومة تربيد 
ال���زوار  ل���س��رتاح��ة  م�سّقفات  وب��ن��اء  م��رك��زي، 
موزعة على احلدائق العامة مب�ساحة ١300مرت 
املياه  وحتلية  ت�سفية  منظومة  واإن�ساء  مربع 

ب�سعة ١000 لرت يف ال�ساعة.
كل  ارت��ف��اع  احل��دي��د  م��ن  منارتان  اأن�سئت  كما 
منهما ١8 مرتًا، و�ُسمل املزار بالتو�سعة ا�ستنادًا 
اجلوهر  خليفة  ال�سيخ  �سماحة  توجيهات  اإىل 
�سماحته  اأوعز  اإذ  ال�سريف  املرقد  زيارته  اأثناء 
باإجناز �سياج ال�سحن اجلديد الذي يبلغ طوله 
اإك�ساء  مت  كما  اأم��ت��ار،   5 وارتفاعه  م��رتًا   2٤0
�سحن املزار باملرمر ومب�ساحة ١٤00 مرت مربع.

َمعَلم ديني و�سياحي
ال���زوار  خ��دم��ة  على  ي��ق��وم  ال��ف��ت��لوي:  ي�سيف 
منت�سبون للمزار يبلغ عددهم 23 �سخ�سًا، من 
ثلث  على  م��وزع��ون  اخل��ا���س  الأم���ني  �سمنهم 
ويقدمون  وليلية،  وم�سائية  �سباحية  دوري���ات 

اأف�سل اخلدمات للزوار الكرام ويف كل الأوقات 
املرقد  داخ��ل  الوافدين  للإخوة  املنام  بتوفر 
ال�سريف،  امل��رق��د  على  يتوافد  اإذ  ال�سريف، 
اأيام �سهري حمرم احلرام و�سفر،  ول�سيما يف 
لآل  م��وال��ون  زوار  ك��ث��رة،  اإ�سلمية  دول  م��ن 
وال�سعودية  والكويت  اإيران  مثل  الأطهار  البيت 
املرقد  يف  ا�سرتاحتهم  مقر  ويكون  والبحرين، 
يتمتع  مل��ا  ك��رب��لء  اإىل  الن��ط��لق  ث��م  ال�سريف 
على  لوقوعه  مهم  جغرايف  موقع  من  امل��زار  به 
حمافظات  جميع  يربط  الذي  ال�سريع  الطريق 
والدول  وال�سمالية  والو�سطى  اجلنوبية  العراق 

املذكورة اآنفًا.
ي�ستطرد الفتلوي: ي�سلح املزار لأن يكون موقعًا 
وبناء  ال�سحيح  الوجه  على  ا�سُتثمر  لو  �سياحيًا 
مدينة �سياحية، اإذ يفتقر املزار ملثل هذه الأمور، 
الأمانة  مع  بالتعاون  للمزار  اخلا�سة  والأمانة 
م�سّقفات  وبناء  امل��زار  تو�سعة  يف  ج��اّدة  العامة 
�سياحية  مدينة  واإن�ساء  ال��زوار  ل�ستيعاب  اأكرث 
لفكِّ الزدحام يف الزيارات، وكذلك اأثناء اإحياء 
املنا�سبات الدينية والن�ساطات الر�سمية، ويقام 
حمفل قراآين كل عام يف �سهر رم�سان املبارك 
و�سينعقد  واملحافظة  العراق  ُقراء  اأف�سل  ي�سم 

خلل هذا العام املحفل القراآين التا�سع.
يختتم الفتلوي حديثه باأبيات من �سعر ال�سيد 
الف�سل بن العبا�س )ع( يرثي بها جّده احل�سني 

�سهيد معركة الطف فيقول:
اإين لأذكر للعبا�س موقَفه

بكربلَء وهاُم القوِم ُيختطُف
َيحمي احل�سنَي وَيحميه على ظماأٍ

ول ُيويّل ول َيثني فيختلُف
ول اأرى م�سهدًا يومًا كم�سهدِه

مع احل�سنِي عليِه الف�سُل وال�سرُف

 يرتاده يوميًا ما ل يقل عن 200 زائر يف الأيام 
فيغ�ّس  والأع��ي��اد  املنا�سبات  يف  اأم��ا  العادية، 
حجم  ي�ستوعب  ل  بحيث  ب��ال��زائ��ري��ن  امل����زار 
اأع��داد ال��زوار التي تقدر ب��الآلف وذلك ملوقعه 
اخل�سر  امل�ساحات  حيث  اجلميل  اجل��غ��رايف 

والأجواء الريفية اللطيفة بهوائها النقي.
للتعريف  العراقية"، يف �سعيها  ال�سبكة  "جملة 

املزار  هذا  زارت  الدينية،  ال�سياحة  باأماكن 
عبد  علي  ال�سيد  والتقت  ال�سريف  واملرقد 

ملزار  اخلا�س  الأم��ني  الفتلوي،  م�سكور 
الف�سل بن العبا�س )ع(.

ن�سبه
يقول الفتلوي عن ن�سب الف�سل: هو 

بن  حممد  ب��ن  الف�سل  ال�سيد 

العبا�س  بن  اهلل  عبيد  بن  احل�سن  بن  الف�سل 
باأبي  ويكنى  )ع(،  اأبي طالب  بن  علي  بن  )ع( 
العبا�س واأبي الرحى و�سبع اآل زياد، وعلى هذا 
امل��زار،  فيها  يقع  التي  املنطقة  �ُسميت  ال�سم 
ي�سار  �ساعر   ) )ع  العبا�س  بن  الف�سل  وال�سيد 

اإليه بالبنان.
ولدته

ي�سيف الأمني اخلا�س للمرقد: ولد هذا 
ال�سيد اجلليل يف اأيام الدولة العبا�سية 
اأحد  وك��ان  العبا�سي  املتوكل  حكم  يف 
الإم��ام  طلبة  من  وهو  منه،  املقربني 
علومه  منه  تلقى  اإذ  )ع(  ال��ه��ادي 
وكان  اأقرانه،  فاق  حتى  ودرا�سته 
بالعلم  ل���ه  م�����س��ه��ودًا 

وال�سجاعة، ف�سيَح الل�سان �ساعرًا بليغًا، يكّنى 
املتاأخرة  الع�سور  يف  لقب  وق��د  العبا�س  باأبي 

ب�سبع اآل زياد وكذلك باأبي الرحى.
��ست�سهاده

قائًل:  الف�سل  ا�ست�سهاد  الفتلوي ق�سة  يروي 
عليه  الهادي  الإمام  العبا�سي  املتوكل  ا�ستدعى 
النا�س  اأن يعرف  املتوكل يخ�سى  ال�سلم، وكان 
اجلليل  ال�سيد  الإمام  فا�ستخلف  الأئمة،  مقام 
بن�سر  وكلفه  املدينة  يف  العبا�س  ب��ن  الف�سل 

النا�س،  بني  ال�سلم  عليهم  حممد  اآل  علوم 
والعيون  اجلوا�سي�س  اأر�سل  )املتوكل(  لكنه 

ال�سيد  ب��خ��ط��ورة  ف��اأع��ل��م��وه  امل��دي��ن��ة  اىل 
الف�سل بن العبا�س )ع(، فاأراد اخلليفة 

الإم��ام  علم  وعندما  قتله،  اأو  حب�سه 

علي عبد م�سكور
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املعزز  ال��واق��ع  تطبيقات  تقت�سر  مل  لكن 
يف  فعال  دور  لها  اأ�سبح  بل  الأل��ع��اب،  على 
جمالت كثرة، منها التعليم، وهو �ساحب 
من  امل�ستفيدين  بني  من  الكربى  احل�سة 
الطبية  امل��ج��الت  وك��ذل��ك  التقنية،  ه��ذه 
من  الكثر  وغرها  وامل��لح��ة  والع�سكرية 
بديًل  التقنية  ه��ذه  تعتمد  التي  امل��ج��الت 
�سريعًا و�سهل احلمل وال�ستخدام والتكلفة 
ميكن  امل��ع��زز  ال��واق��ع  تقنيات  لأن  اأي�����س��ًا، 
بكل  الذكية  الهواتف  ع��رب  معها  التعامل 
لها  املخ�س�سة  الكامرات  اأن  كما  ب�ساطة 

لي�ست ذات تكلفة عالية. 
الواقع  بني  الفرق  نتبني  اأن  املهم  ولعل من 
فكثرون  الف��رتا���س��ي،  وال���واق���ع  امل���ع���ّزز 
املعّزز  الواقع  امل�سطلحني،  بني  يخلطون 
هو تقنية ت�سوير يتم عربها اإ�سقاط البيئة 
الواقعية يف بيئة افرتا�سية وذلك بت�سوير 
وتعزيزها  معاجلتها  ثم  واقعية  مكّونات 
اأما  عليها،  الفرتا�سية  اللم�سة  باإ�سافة 
الواقع الفرتا�سي فتقنية تعمل على �سناعة 
عامل افرتا�سي جم�سم ب�سكل ثلثي الأبعاد 
ميكنك اأن تتحرك فيه وتلم�س الأ�سياء من 
حولك وت�سعر بها مب�ساعدة بع�س الأجهزة 
التقنية ال�ساندة لهذه التقنية ملنحك جتربة 

تفاعلية مذهلة.
يف  املعّزز  الواقع  ا�ستخدام  اأهمية  ب��رزت 
�سابقًا،  ذك��رن��ا  ك��م��ا  امل��ج��الت  م��ن  ك��ث��ر 
و�سناأتي على ذكر اأبرز هذه ال�ستخدامات 
انطلقًا من ا�ستخدام تقنيات الواقع املعّزز 
يف عملية التعليم التي جعلت التعليم عملية 
اإىل  والتو�سيح  للفهم  ممتعة و�سهلة وقابلة 

اأبعد احلدود.
على  الأ�ستاذ  التقنية  ه��ذه  �ساعدت  فلقد 
وجت�سيد  بالتف�سيل  امل��و���س��وع��ات  ���س��رح 
واحلفظ،  الفهم  �سهلة  لت�سبح  املعلومة 
كما اأن جتربة كهذه تكون �سعبة الن�سيان، 
فمثًل ي�ستطيع مدر�س التاريخ اأن ي�ستعر�س 
فيلمًا  ك��ان��ت  ل��و  كما  ال��ط��لب  على  امل���ادة 
ال�سخ�سيات  اأهم  عربه  ي�ستعر�س  م�سورًا 
ي�ستطيع مدر�س  التاريخية، كما  والأحداث 
اجلهاز  تفا�سيل  ا�ستعرا�س  الأحياء  مادة 
وغرها  العظمي  الهيكل  وكذلك  الع�سبي 
احلاجة  دون  الإن�سان  ج�سم  تفا�سيل  من 
التقنية  ف��ه��ذه  حقيقية،  ن���اذج  ل��وج��ود 
تتمتع بكثر من املرونة يف التعامل وتعطي 
املثال  وهذا  الدقيق.  بالتف�سيل  املعلومات 
اأ�سبحت  ب��ل  امل���دار����س،  ع��ل��ى  يقت�سر  ل 
املعّزز  الواقع  تقنيات  من  تطبيقات  هناك 
الخت�سا�سات  مل�ساعدة طلب  خم�س�سة 
اجل�سم  لت�سريح  درا���س��ت��ه��م  يف  الطبية 

وال��دم��وي  الع�سبي  واجل��ه��ازي��ن  الب�سري 
وغرها من التفا�سيل احليوية واملهمة التي 
تقدمها هذه التطبيقات للطلب على طبق 

من ذهب. 
املعّزز يف جمال  الواقع  تدخل  يقت�سر  ومل 
الطب على الدرا�سة فح�سب، بل تعدى ذلك 
اإىل ت�سخي�س بع�س احلالت واأخذ الأ�سعة 
ال���دم،  و���س��غ��ط  ال�����س��ك��ري  ن�سبة  وق��ي��ا���س 
ذلك  مع  اجلراحية،  العمليات  يف  وكذلك 
مازال الواقع املعّزز يف جمال الطب ي�سبب 
رمبا  التي  والأخ��ط��اء  امل�ساكل  م��ن  ك��ث��رًا 
اإىل كوارث، لذلك يبقى هذا املجال  توؤدي 
امل�سكلت  وح��ل  والتحديث  التطوير  قيد 
لتليف الأخطاء وزيادة الدقة يف نتائج هذه 

التقنية يف جمال ح�سا�س مثل الطب.
ولأنها تقنية واعدة كثرًا يف كل املجالت، 
فقد جرى تطبيقها يف املجال الع�سكري اإذ 
الذي ميلكها  للجي�س  الأف�سلية  اأنها تعطي 
يف اأن مي�سح حميطه بنحو م�ستمر ويحدد 
او  انتباهه  ي�ستت  اأن  دون  ال��ع��دو  م��وق��ع 
يتاأذى، وثمة ا�ستعمالت اأخرى كثرة لهذه 
بذكر  نكتفي  الع�سكري  املجال  يف  التقنية 

هذه منها.
يف  املعزز،  الواقع  تطبيقات  اأهم  من  رمبا 
راأيي، هي التطبيقات املخ�س�سة للأثاث، 
وق��وف  يف  التطبيقات  ه���ذه  ت�ساعد  اإذ 
مع  الأث���اث  ملءمة  م��دى  على  امل�ستخدم 
لتجنب  �سرائه  قبل  وم�ساحته  بيته  ديكور 
هدر كثر من اجلهد والتعب واملال يف هذه 

العملية با�ستخدام تطبيق ب�سيط.
قد ل نتمكن من ح�سر كل تطبيقات الواقع 
املعّزز يف مقالة واحدة، ولكن رمبا ما ذكر 
التقنية  ه��ذه  اأهمية  بتو�سيح  كفيل  اآن��ف��ًا 
تقدمها  ال��ت��ي  الكبرة  اخل��دم��ات  وكمية 
ببقية  اأ�سوة  عد  ال�سّ �ستى  على  للإن�سان 
التقنيات التي �ساعدت على تغير نظرتنا 
ومنها  اجليد  منها  باآخر،  اأو  ب�سكل  للعامل 
ال�سيئ، ويعتمد الأمر يف النهاية على ح�سن 

ا�ستخدامنا لهذه التقنيات.

 وتطبيقاته يف احلياة 
العلمية والعملية

الواقع املعّزز
تعد تقنية �لو�قع �ملعّزز من �لتقنيات �لتي 

�جتاحت �لعامل يف مدة ق�سرية، بد�ية مع �لألعاب 
و�لرتفيه كما حدث مع لعبة �لـ )بوكيمون جو( 

�ل�سهرية �ملقتب�سة من �أفالم كارتون �لبوكيمون 
�ملعروف لدى �جلميع. ولقد �سببت هذه �للعبة 

�سجة كبرية لأنها كانت متثل �سخ�سيات حمّببة 
لالأطفال، وجتعلها جزءً� من �لعامل �حلقيقي يف 

خطوة لتحقيق حلم �لطفولة ملقابلة �سخ�سياتنا 
�لكارتونية �ملف�سلة على �أر�س �لو�قع بنحو �و 

باآخر.
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والدي الذي كان يدربني يف النادي وتعلمت 
منه الكثر عن فنون اللعبة.

* اأي الأندية لعبت لها؟
ن��ادي  منها  الن��دي��ة  م��ن  ال��ك��ث��ر  مثلت   -

الزوراء والهلل ونادي احل�سينية. 
* البطولت التي �ساركت فيها؟ 

ال��ب��ط��ولت  م���ن  ال���ع���دي���د  ����س���ارك���ت يف   -
ال�سبال  م�ستوى  فعلى  واخلارجية،  املحلية 
والنا�سئني عام 20١١ حققت املراكز الأوىل 
الأو���س��ط يف  ال�����س��رق  بطولة  و���س��ارك��ت يف 

الأهواز مت اختياري كاأف�سل لعب.
اللعبة وهل هناك  ق��ّدم لكم احت��اد  م��اذا   *

معوقات يف عمل الحتاد؟
- الحتاد العراقي املركزي بالكيوكو�سنكاي 
متمثل برئي�س الحتاد الأ�ستاذ عمار عدنان 
وهيب قدم لنا الدعم الكبر خلل الفرتات 
م��وازن��ة  م��ن  املتي�سر  وح�����س��ب  ال�����س��اب��ق��ة، 
الحتاد، وهنا لبد من ال�سارة اإىل مو�سوع 
والريا�سة  ال�سباب  وزارة  اأن  وه��و  مهم 
من  ال��رغ��م  على  للعبة،  دع��م  اأي  تقدم  مل 
الجن������ازات ال��ك��ب��رة ال��ت��ي ح��ق��ق��ن��اه��ا يف 
تراعي  اأن  نتمنى  اخل��ارج��ي��ة.  ال��ب��ط��ولت 
الوزارة ما نقدمه يف امل�سابقات اخلارجية، 
لرنفع ا�سم العراق عاليا يف املحافل الدولية 
اأملنا  اأو خارجه،  العراق  داخل  كانت  �سواء 
متاألقة  لعبتنا  ك��ون  ال���وزاري  بالدعم  كبر 
دوليا ومعايل الوزير ال�ستاذ عدنان درجال 
تكون  اأن  ونتنمى  الريا�سة  اأع��لم  من  هو 

ريا�ستنا يف �سلب اهتماماته. 
*�سببب اعتزالك اللعب؟

- اع��ت��زل��ت ال��ل��ع��ب ب�����س��ب��ب اإ���س��اب��ت��ي يف 
ذلك  بعد  اللعب،  اأث��ن��اء  الفقري  العمود 
التدريب  �سوب  والجت��اه  العتزال  ق��ررت 
من  البع�س  تدريبية،  دورات  عدة  فدخلت 
خلل  بيلرو�سيا  من  التدرببية  ال�سهادات 
اأقيم عام 20١٩،  املع�سكر التدريبي  الذي 
كمدرب  ت�سنيف  �سهادات  على  وح�سلت 

وحكم دويل.
* اأّيهما اأف�سل لك التدريب او التحكيم؟

بعد  منه  بّد  ل  �سيئًا  كان  اللعب  اعتزال   -
اأثناء  يل  ح�سلت  التي  اللعينة  الإ���س��اب��ة 
ا�ستمر  اأن  ع��ل��ى  ع��زم��ت  ي��وم��ه��ا  ال��ل��ع��ب، 
نحو  واجتهت  امل�سر  فاأكملت  اللعبة،  بهذه 
يف  اأي�سا  دخلت  بل  القاعة،  يف  التدريب 
العديد  وحّكمت  اأي�سا،  حتكيمية  دورات 
من املباريات يف البطولت التي تقام داخل 
بلدي، واأنا اأرى اأّن التدريب والتحكيم �سيء 

ممتع يف هذه اللعبة.
* م�����س��ارك��ات��ك��م ت��ك��اد ت��ك��ون م��ع��دوم��ة يف 

العوام الخرة؟
 - نعم هذا �سحيح، ففي الأعوام الخرة 
ب�سبب  خارجية  البطولت  يف  ن�سارك  مل 
غ��ي��اب ال��دع��م امل����ادي ���س��واء م��ن وزارة 
ال�سباب اأو من قبل جلنة ١٤0 التي تباطاأت 
بال�سرف، ما جعلنا نتاأخر عن امل�ساركات 
ويف هذا العام مل ت�سارك جميع اللعاب يف 
كورونا  ب�سبب جائحة  اخلارجية  البطولت 
التي عطلت الريا�سة يف جميع دول العامل، 
اأي  يف  احت��اد  اأي  ي�سارك  مل  الآن  ولغاية 
بطولة ب�سبب الوباء اللعني، نتمنى اأن يزال 
اخلارجية  امل�ساركات  وت��ع��ود  ال��وب��اء  ه��ذا 
الأ���س��ع��دة  ال��ع��راق��ي��ة على  والن��ت�����س��ارات 

العربية والآ�سيوية والعاملية.
* متنياتك كمدرب اوحكم؟

- ان يوفقني اهلل يف عملي كمدرب اأوكحكم 
النجوم  ،واخ���رج  الكيوكو�سنكاي  لعبة  يف 
العديد  ا�ستهوت  التي  القتالية  اللعبة  لهذه 
من ال�سباب، كما امتنى من املعنيني بال�سان 
القتالية  اللعبة  هذه  يدعمو  ان  الريا�سي 
من  العديد  للعراق  حققت  التي  ال�سر�سة 

امليداليات الذهبية يف البطولت العاملية. 

ري��������اض��������ة

من بني اأبطال ريا�سة الكيوكو�سنكاي النجم 
يا�سني ريا�س من مواليد بغداد ١٩٩8، الذي 
اإ�سابته يف  لكن  اللعبة  اأبرز جنوم  من  كان 
التدريب  نحو  يتجه  جعلته  الفقري  العمود 

ليكون اأ�سغر مدرب باللعبة.
عن م�سرته الريا�سية وبع�س المور حدثنا 

عنها يف هذا احلوار.
القتالية  اللعبة  ه��ذه  اختبارك  ما�سبب   *

ال�سر�سة ومتى لعبتها؟
- اخرتت هذه اللعبة القتالية كهواية متاأثرا 
اللعبة  اإذ مار�ست  بوالدي ريا�س عبد اهلل، 
يف عام 200٤ يف نادي الزوراء حتت اإ�سراف 

االإ�سابة البليغة جعلتني اأجته للتدريب

لعبة �لكيوكو�سنكاي من �لألعاب �لريا�سية �لقتالية �لعنيفة، تاألق لعبوها يف 
�مل�سابقات �خلارجية، بل ت�سيد �لعر�ق �لبطولت �لعربية و�لآ�سيوية، نظر� لوجود 
جمموعة كبرية من �لنجوم ��ستطاعو� �أن يخطفو� �مليد�ليات �لذهبية، �إل �أن هذه 
�للعبة برغم �لنتائج �ملميزة �لتي حققتها على �ل�سعيد �لآ�سيوي و�لعاملي مهم�سة 

�أوملبيا ووز�ريا من ناحية �لدعم �سبه �ملعدوم، ما جعل �لحتاد يعمل على وفق 
�ملتي�سر لديه �لذي ل يكفي للم�ساركة يف بطولة خارجية و�حدة.

اأ�سغر مدرب عراقي بلعبة الكيوكو�سنكاي

يا�سني ريا�ض:



اأقدمه مع الفريق يف املباريات.
ال���دوري  ال���ذي يلعب يف  ب��امل��ح��رتف  *راأي����ك 

العراقي؟ 
- اأع��ت��ق��د اأن ال����دوري ال��ك��روي ال��ع��راق��ي ل 
اأج��ن��ب��ي،  ف��ال��لع��ب  ي��ح��ت��اج اإىل حم���رتف 
العراقي اأف�سل بكثر من اللعبني املحرتفني 

املوجودين يف الأندية العراقية. 
*هل اأنت مع اللعب الذي يعتزل وهو يف قمة 

العطاء؟ 
- اأنا �سد اعتزال اللعب وهو يف قمة العطاء، 
اأن  ي�ستطيع  اأنه ل  ي�سعر اللعب  لكن عندما 

يقدم يف املباريات فما عليه �سوى العتزال. 
* هل حققت ما ت�سبو اإليه؟ 

اإل��ي��ه، فقد كنت  اأ���س��ب��و  اأح��ق��ق ك��ل م��ا  - مل 
اأخطط للعب مع املنتخب الوطني العراقي، بل 
كنت وما زلت اأ�ستحق اللعب للمنتخب وحماية 
�سباكه، لكن دعوتي تاأخرت بع�س ال�سيء، اإن 
الأ�سا�سية  الت�سكيلة  �سمن  �ساأكون  اهلل  �ساء 
يف  اأقدمه  الذي  وامل�ستوى  الوطني  للمنتخب 
حلماية  يوؤهلني  النفط  فريقي  مع  املباريات 

�سباك املنتخب الوطني. 
*هل خ�ست جتربة الحرتاف؟ 

- لغاية الآن مل اأحرتف مع الأندية اخلارجية، 
اإذ ل يوجد من ي�سوقني ولي�س يل مدير خا�س 
القرار،  اأ�سحاب  مع  علقات  اأملك  ول  بي 
لهذا مل اأحرتف، فاأنا ما زلت يف بداية امل�سوار 

كما قلت.
امل�سجع  اأو  اجل��م��ه��ور  ل���ك  مي��ث��ل  *م�����اذا   

الريا�سي؟ 
- اجلمهور هو اللعب رقم ١2 واأجمل ما يف 
كرة القدم هو اجلمهور، ول �سيما اأن م�سجعنا 
هو اأجمل م�سجع، لأنه جمنون مع فريقه وحبه 

له نابع من القلب. 
*م�سطفى..  بعيدًا عن الكرة؟

اجلميع..  واأخ��دم  اأ�ساعد  متوا�سع  -اإن�سان 
اأحب عائلتي .

* كلمتك الأخرة؟
الريا�سية،  م�سرتي  وملتابعتكم  لكم  �سكرًا   -
وملجلتكم الرائعة، واأمتنى لكم التاألق يف عامل 

ال�سحافة.

ليتاألق  للعب،  فر�سته  يجد  مل  �سعدون  لكن 
مرة اأخرى مع النفطيني، ولول وقوف الدوري 
�سفوف  �سمن  لكان  ك��ورون��ا  جائحة  ب�سبب 
اأ�سبح  �سعدون  م�سطفى  الوطني،  املنتخب 
مع  وقوفه  خ��لل  من  م��وؤخ��را  النا�س  حديث 
امل�سابني  ال��ري��ا���س��ي��ني  وغ���ر  ال��ري��ا���س��ي��ني 
مبر�س كورونا، وتلقيه كتاب �سكر وتقدير من 
املنظمة الن�سانية بل حدود الملانية جلهوده 
الكروية  م�سرته  عن  امل�سابني،  م�ساندة  يف 
املنتخب  ل�سفوف  ا�ستدعائه  ع��دم  و�سبب 
حار�س  عنها  حدثنا  اأخ��رى  واأم���ور  العراقي 
هذا  يف  �سعدون  م�سطفى  النفطية  ال�سباك 

احلوار:
* �سعورك واأنت ت�ستلم كتاب �سكر وتقدير من 

املنظمة الن�سانية بل حدود الملانية؟
- �سعور ل يو�سف فهو عمل اإن�ساين قمت به 
جتاه اأخوتي امل�سابني بالفرو�س اللعني �سواء 
من الريا�سيني اأو غر الريا�سيني، اإذ اأذهب 
لهم،  امل�ساعدة  لتقدمي  تقريبا  يوم  كل  اليهم 
وهذا هو الوقت الذي نكون فيه متكاتفني لكي 
التكرمي  لقد جاء هذا  الوباء،  ننجو من هذا 
قمت  التي  الن�سانية  املواقف  على  والتقدير 
بها، كل ما قمت به �سيء افتخر به جتاه اأبناء 

بهذا  للإ�سابة  معّر�سون  جميعا  لأّننا  بلدي، 
الحبة،  من  العديد  اأفقدنا  ال��ذي  الفرو�س 
اأدعو من اهلل عز وجل اأن يبعد عنا هذا الوباء 
وبلد  بلدنا  يف  طبيعتها  اإىل  احلياة  وتعود 

امل�سلمني اأجمع.
اخرتت  وملاذا  الكروية  بدايتك  كانت  كيف   *

مركز حار�س املرمى؟
�سباك  حماية  اأمت��ن��ى  كنت  ال�سغر  منذ   -
األعب  كنت  لقد  العراقي،  الوطني  املنتخب 
ب�سحبة  ديايل  ج�سر  منطقة  اأزق��ة  يف  الكرة 
اأ�سدقائي، وكنت دائمًا األعب كحار�س مرمى، 
نادي  يف  الأ�سبال  اإىل  اأذه��ب  اأن  فن�سحوين 
ال�سرطة. مثلت  م��ع  ث��م  وم��ن  ال��ق��وة اجل��وي��ة 
اجلماهرية،  الأن��دي��ة  يف  العمرية  الفئات 
من  لأك��رث  الكهرباء  لنادي  لعبت  ذلك  وبعد 
مو�سم كروي، وقبل ثلثة موا�سم لعبت لنادي 
النفط. تاألقت ب�سكل لفت للنظر مع الفريق، 
البطولة  يف  الفريق  مع  م�ساركتي  �سيما  ول 
النفط،  فيها  �سارك  التي  للأندية  العربية 
ب�سهادة  امل�ستويات  اأروع  قدمت  خللها  ومن 
املحللني واملتابعني، وعلى اإثرها مت ا�ستدعائي 
ك��ان  ال���ذي  الأومل���ب���ي  املنتخب  ���س��ف��وف  اإىل 

ي�سرف عليه حينها املدرب عبد الغني �سهد.

*هل �ساركت مع املنتخب الأوملبي؟
الفريق  مع  اأ�سارك  مل  حقيقة   -

يف الأومل���ب���ي���اد، ف��ك��ل م���درب 
بعد  ذل���ك  ب��رغ��م  راأي،  ل��ه 
الأوملبياد �ساركت مع فريقي 
ما  اأروع  وق���دم���ت  ال��ن��ف��ط 
اأكرث من  يكون ومت اختياري 
م��رة الأف�����س��ل يف ال���دوري، 
اإىل  ا�ستدعائي  يتم  مل  لكن 

���س��ف��وف امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي 
�سمن  اللعب  اأحقيتي  ب��رغ��م 
الوطني ول اأدري ما ال�سر وراء 

عدم ا�ستدعائي، حقيقة اأنا اأعّد 
نف�سي مظلومًا لعدم ا�ستدعائي.
* اأمل يتابعك املدرب كاتانيت�س؟

ال��وط��ن��ي ك��ات��ان��ي��ت�����س  - امل�����درب 
مدرب  على  الأوىل  بالدرجة  يعتمد 
غبار  ل  ال�����س��يء  وه����ذا  احل���را����س، 

من  ه��و  احل��را���س  م���درب  لأّن  عليه، 
واأت��وق��ع  امل��ب��اري��ات،  احل��را���س يف  يقّيم 

اإذا ح�سر مدرب حرا�س املنتخب الوطني 
�سيقوم  �سك  بدون  فاإّنه   ، النفط  مباريات 
الذي  العايل  امل�ستوى  ظل  يف  با�ستدعائي 

من �حلر��س �ل�سباب �لذين قدمو� �أروع ما يكون بني �خل�سبات �لثالث، تاألق 
م�سطفى �سعدون قبل مو�سمني مع فريق �لنفط ب�سكل ملفت للنظر، ما جعل مدرب 

�ملنتخب �لوملبي حينها غني �سهد ي�ستدعيه �سمن �سفوف �لفريق.
حاورته / اأمرية حم�سن  

ي�سعر باملظلومية لعدم ذوده عن عرين االأ�سود

م�سطفىح����ار�����ض امل���رم���ى
ل� )ل�سبكة(:�سعدون

قدمت اأجمل م�ستوياتي مع النفط
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م�ساألة الرواتب القليلة التي دفعت الكثر من 
�سوب  والجت���اه  الريا�سة  ت��رك  اإىل  النجوم 
عوائلهم،  معي�سة  اأج��ل  من  الأخ��رى  الأعمال 
فالنجم العراقي يت�سلم راتبًا �سهريًا ل يتجاوز 
تدهور  يف  ال�سبب  فمن  دي��ن��ار..  األ���ف   ١50
وزارة  العراقي،  للريا�سي  املعي�سية  احلياة 
الذي  الحت��اد  اأو  الوملبية  اللجة  اأم  ال�سباب، 
ميثله الريا�سي، اأمور كثرة حدثنا عنها بع�س 
فكانت  العراقية،  الريا�سة  وجنوم  امل�سوؤولني 
الحت��اد  رئي�س  جا�سم  منا�سل  م��ع  ال��ب��داي��ة 
حتدث  الذي  البدنية  للقوة  املركزي  العراقي 

قائًل: 
تفاوت �ملرتبات

حقيقة اأّن رواتب اللعبني حتّدد من قبل احتاد 

اللعبة، وهناك تفاوت يف الرواتب التي تعطى، 
اأعلى  الأو�سمة يح�سلون على راتب  فاأ�سحاب 
ال��روات��ب ح�سب  من الآخ��ري��ن، الحت��اد ي�سع 
ت�سرف  الومل��ب��ي��ة  كانت  �سابقا  الت�سنيف، 
الإداري��ني،  وحتى  واللعبني  املدربني  روات��ب 
امليزانية  نقل  مت  اأن  بعد  احل��ال  اختلف  لكن 
اإىل  الك�سوفات  نرفع  اإذ  املالية،  اإىل  الوملبية 
 ١٤0 اللجنة  قبل  من  وتدقق  ال�سباب  وزارة 
التي �سكلت ويتم �سرف الرواتب ونحن بدورنا 
ن�سلمها للمدربني واللعبني والداريني ولغاية 
�سرف  يف  ت��اأخ��رًا  ه��ن��اك  اأن  ننكر  ل  الآن، 
اأن ي�سعوا يف  نتمنى  املالية،  الرواتب من قبل 
احل�سبان ماآ�سي النجوم ب�سبب تاأخر الرواتب 
وهي لي�ست بالكبرة، فالحتاد و�سع الرواتب 

ح�سب امليزانية املخ�س�سة له وهي يف نق�سان 
دائم .

امل�سارعة  احتاد  ع�سو  قا�سم  علي  قال  بينما 
امل���درب���ني وال��لع��ب��ني  اإن روات����ب  ال��ع��راق��ي: 
وامل��وظ��ف��ني ال��ع��ام��ل��ني يف الحت����اد ي��ح��دده��ا 
هناك  مببلغ،  حم��ددة  وغ��ر  املعني  الحت���اد 
األ����ف دي��ن��ار  احت�����ادات ت�����س��رف م��ب��ل��غ 300 
دينار  األ���ف  و١50  املتقدمني  ف��رق  للعبي 
ح�سب  دينار  األ��ف    ١00 والنا�سئني  لل�سباب، 
ميزانية الحتاد، ول علقة للوملبية او وزارة 
واللعبني،  املدربني  روات��ب  بتحديد  ال�سباب 
ومن  املفرو�س  من  اإذ  عملهم،  من  لي�س  هذا 
جلنة القرار او غرها �سرف الرواتب ح�سب 
املعني، لكن  املر�سلة من قبل الحتاد  القوائم 

على  احل�سول  اأجل  من  كثرة  عراقيل  نرى 
الرواتب. 

30% قطع غري مربمج
بالعاب  طعي�س  عدنان  الذهبي  النجم  اأم��ا 
بداية حياته  اللعب يف  ي�سعى  القوى فقال: 
التدريب  خلل  من  التطور،  اإىل  الريا�سية 
املدرب،  عليه  ميليه  ما  كل  وتطبيق  امل�ستمر 
بل اإنه يبذل ق�سارى جهده من اأجل الظهور 

اخلارجية  امل�سابقات  يف  املميز  بامل�ستوى 
اجلمهوري،  ال�سلم  وع��زف  ب��لده  علم  لرفع 
�سوح  يف  العراق  اأبطال  من  الكثر  تاألق  وقد 
اأك��رب،  اهلل  راي��ة  راف��ع��ني  اخلارجية  امل��لع��ب 
ال�سعبة  املادية  والم��ور  )املنغ�سات(  برغم 
العراقيني،  الريا�سيني  معظم  يعي�سها  التي 
مل  العراق  اأبطال  اأغلب  اأن  ذلك  اإىل  اإ�سافة 
التعيني  ناحية  من  اليهم  ي�سغي  من  يجدوا 
والدورات حتى واإن امتلك ال�سهادة العليا التي 
الدولة،  وزارات  اإح��دى  يف  مهم  ملركز  توؤهله 
فالريا�سي البطل يف دول العامل يكرم ويعطى 
وهو  )يدفن(!  بلدنا  يف  بينما  مميزة،  حقوقًا 
يجد  ول  تعيني  ع��ن  يبحث  ال�سباب  عمر  يف 
اأ�سحاب  من  قريبا  اأقاربه  اأح��د  وجد  اإذا  ال 
اأ�سبحت  بالقليلة  لي�ست  فرتة  فمنذ  القرار، 
القرار،  روات��ب الحت��ادات ت�سرف من جلنة 
ويحدد الراتب من قبل الحتاد، فقد كان على 
لأ�سحاب  دينار  األ��ف   750 و�سع  يتم  اأ�سا�س 
الآ�سيوية  اللعاب  دورة  يف  الذهبية  امليدالية 
لكن جلنة ١٤0كان لها راأي، اإذ ا�ستقطعت 30 
باملئة من الرواتب ول اأحد يدري من قطع هذه 
القطع  فهذا  املالية،  وزارة  ام  الوزارة  الن�سبة 

كان تاأثره وا�سحا على اجلميع. 
�نتظار )�لفرج( 

بالعاب  ال��ع��راق��ي  املنتخب  م���درب  واأ����س���ار 
القوى فرا�س را�سي اإىل الظلم الذي اأ�ساب 
القرار  جلنة  قبل  م��ن  واللعبني  امل��درب��ني 
من  حت��دد  للرواتب  بالن�سبة  ق���ال:   عندما 
 ١٤0 القرار  جلنة  يف  الحت��ادات  جلنة  قبل 
�سابقًا وباقية لغاية الن،  فاأنا مدرب منتخب 
ا�ستقطاع  بعد  دينار  الف   250 راتبي  وطني 

علمًا  عراقي،  دينار  ال��ف   ١20 اأ�سبح   %٤5
واإقليمية،  وعربية  اآ�سيوية  اإجن���ازات  ل��دي 
باإلغاء رواتب روؤ�ساء  الوزارة قامت  اأّن  للعلم 
طوعيًا  عملهم  وع��ّدت  الحت���ادات  واأع�ساء 
وهي امل�سوؤولة عن و�سع �سلم رواتب اللعبني 
وه��ذا  الحت����ادات،  اإرادة  خ���ارج  وامل��درب��ني 
بلدان  جميع  يف  اإطلقا  موجود  غر  ال�سيء 
و�سام  م��ن  اأك��رث  على  يح�سل  بطل  ال��ع��امل، 
ويرفع علم بلده ويعزف له الن�سيد الوطني 
دينار،  الف   ١50 يتجاوز  ل  راتبًا  ويتقا�سى 
الريا�سة  يرتك  العراقي  الريا�سي  يجعل  ما 
ينتظر  او  يعيل عائلته  لكي  ويبحث عن عمل 

)الفرج(! من اأ�سحاب القرار الريا�سي.
حبنا للريا�سة جعلنا ن�ستمر

ال��ذه��ب��ي يف دورة  ال��و���س��ام  وق���ال ���س��اح��ب 
عام  بوك�سنغ  الكك  بلعبة  الآ�سيوية  اللعاب 
العراقي  الريا�سي  العبو�سي:  ريكان   20١8
امل��م��ي��ز يف  ال�����س��يء  ل��ت��ق��دمي  وي�سعى  ط��م��وح 
اأبناء  اإ�سعاد  اأج��ل  من  اخلارجية  البطولت 
�سعبه الذين ينتظرون الفرحة، لكنه ي�سدم 
واملجاملت  )التكيت(!!  ا�سمه  مرير  بواقع 
ب��دون  اأ���س��ب��ح  اإذ  ذاك،  او  الحت����اد  ل��ه��ذا 
اأن  والدليل  اأخرى،  على  لعبة  تف�سيل  جدال 
وحمارب  )م�سطهد(  بوك�سنغ  الكيك  احتاد 
ومهم�س من قبل جميع ال�سلطات الريا�سية، 
فاأكرث من �ستة اأ�سهر واأبطال الكيك بو�سكنغ 
ينتظرون  الذهبية  الو�سمة  خطفوا  الذين 
الرواتب من جلنة القرار، والراتب ال�سهري 
دينار  ال��ف   ١00 يبلغ  اإذ  ليومني  يكفي  ل 
دينار  70ال��ف  ن�ستلم   منه،    %30 ويقطعون 
يعيل عائلة  املبلغ  املمكن هذا  فقط، هل من 

ما  والريا�سة  للعبة  حبنا  فلول  الريا�سي، 
وا�سلنا امل�سوار، اأنا بالن�سبة يل اأعمل  كعامل 
بناء باأجور يومية لإعالة عائلتي وبعد العمل 
ال�سباب  وزي��ر  من  نتمنى  للتمرين،  اأذه��ب 
ح�سدوا  الذين  البطال  ويدعم  يراعي  اأن 

الأو�سمة يف البطولت الآ�سيوية املهمة. 
ل رو�تب ول تعيني

العرب  بطل  اهلل  عبد  علي  ال��لع��ب  وي��ق��ول 
من  الكثر  حققت  لقد  بالتايكواندو:  واآ�سيا 
ال��ب��ط��ولت اخل��ارج��ي��ة ورفعت  الو���س��م��ة يف 
اجلمهوري  ال�سلم  وع��زف  العراقي  العلم 
يل يف البلدان التي �سيفت البطولت ال اأين 
مل اأح�سل على �سيء من الدولة، ل تعيني ول 
راتب ول اأي �سي يذكر، رغم اأين فنيت زهرة 
بع�س  اأن  يبدو  اإذ  بلدي،  خدمة  يف  �سبابي 
الألعاب الريا�سية التي طاملا حققت الأو�سمة 
الذهبية يف امل�سابقات اخلارجية مل جتد من 
ي�سغي اأو يتابع ن�ساطاتها ويكرمها، بل جتاهل 
امل�����س��وؤول��ني ال��ري��ا���س��ي��ني ن��ت��ائ��ج الحت����ادات 
جميعها، با�ستثناء كرة القدم �ساحبة القدح 
الغنب  من  العراق  ريا�سيو  عانى  لقد  املعلى! 
حققوا  واإن  حتى  اأ�سابهم،  ال��ذي  ال�سديد 
الآ�سيوية  ال��ب��ط��ولت  يف  املتنوعة  الو���س��م��ة 
مرت  التي  الطويلة  ال�سنني  برغم  والعاملية، 
الفقر!  خط  حتت  يعي�سون  اأبطالنا  زال  وما 
عك�س ريا�سيي الدول العربية الذين ينعمون 
يعي�س  اإذ  قادتهم،  قبل  من  ومتابعة  بتكرمي 
يف  اأبطالنا  بينما  امللوك،  حياة  ريا�سيوهم 
حال يرثى لها، ل �سيما اذا ح�سلت للريا�سي 
اإ�سابة يف م�سابقة ما يكون م�سره العتزال 

والبحث عن م�سدر رزق يعيل به عائلته.

جنوم يف خانة الن�سيان!!
يحظى �لريا�سيون يف جميع بلد�ن �لعامل مبتابعة ودعم خا�س، ل �سيما �لنجوم 
�لأبطال �لذين حققو� �لأو�سمة لبلد�نهم يف �لبطولت �لأوملبية وغريها، �إذ يتم 

�س للنجم �لريا�سي ر�تب  تكرميهم بعد �لفوز ورفع علم بالدهم، �إ�سافة �إىل ذلك ُيخ�سَّ
�سهري عاٍل ي�ستطيع من خالله توفري كل ما يحتاجه، بينما جنوم �لعر�ق وملختلف 

�لألعاب �لريا�سية يعي�سون يف حال غري �سار ب�سبب �لتهمي�س �لذي طالهم.
 احمد رحيم نعمة

فرا�س را�سي كرزان عبد اهلل

عدنان طعي�س

حممد مطر
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من طفولة بائ�سة
اإىل �سلطان لكرة القدم

من منا ل يعرف زلتان �بر�هيموفيت�س؟ "�ل�سلطان" �لذي 
يعرفه �لكبار و�ل�سغار، �مل�ساغب �لذي يت�سدر د�ئمًا �مل�سهد 

يف كل حدث كروي مهم، "�ملتعجرف" �لذي ل ي�سلم �أحد من 
ل�سانه.

انرت ميلن،  بقمي�س  موا�سم   3 زلتان  فخا�س 
لعب ١١7 مباراة يف جميع امل�سابقات و�سجل 66 

هدفًا. 
رحلته بني �لندية

ال���دوري  اإىل  زلت����ان  ان��ت��ق��ل   200٩ ال��ع��ام  يف 
للنادي  احللم  الفريق  بر�سلونة،  مع  ال�سباين 
بيب  امل���درب  ق��ي��ادة  حت��ت  وقتها  يف  الكتلوين 
غ����واردي����ول ���س��ان��ع ال�����س��دا���س��ي��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة 
ل��ل��ب��ل��وغ��ران��ا، وك����ان ع��ق��د ال��لع��ب مي��ت��د اإىل 
م�سجًل  معه  واحدا  مو�سما  لعب  لكنه  مو�سمني 
من  الثاين  املو�سم  ينتقل يف  اأن  قبل  هدفًا،   22
على  ملو�سم  الإي��ط��ايل  ميلن  ن��ادي  اإىل  عقده 
�سبيل الإعارة ب�سبب العلقة املتوترة مع املدرب 
غوارديول الذي اتهمه النجم ال�سويدي بتهمي�سه 
ب�سبب النجم ليونيل مي�سي، فخا�س زلتان مع 
امل�سابقات  جميع  يف  م��ب��اراة   ٤١ وقتها  ميلن 

م�سجًل 2١ هدفًا.
فبعد م��ردوده اجليد خلل مو�سم الإع��ارة من 
نادي بر�سلونة، قام نادي ميلن ب�سراء اللعب 
ال�سويدي  النجم  لي�سجل   20١2/20١١ ملو�سم 
اأف�����س��ل م��و���س��م ل��ه يف م�����س��رت��ه م��ع ال��ن��وادي 
مباراة   ٤٤ ميلن  مع  خا�س  حيث  الإيطالية، 
يف جميع امل�سابقات يف ذلك املو�سم م�سجًل 35 

هدفًا.
انتقل ال�سلطان يف العام 20١2 اإىل نادي باري�س 
كروية  حمطة  اأب���رز  يعد  ال��ذي  ج��رم��ان  �سان 
اأربعة  خا�س  حيث  ال�سويدي،  النجم  حياة  يف 
موا�سم بقمي�س النادي الباري�سي م�سجًل ١56 

هدفًا يف ١80 مباراة يف جميع امل�سابقات. 
بني �أوربا و�أمريكا

يف عام 20١6 انتقل ابرا اإىل الدوري الإجنليزي 
مان�س�سرت  نادي  بوابة  من  مو�سمني  ملدة  املمتاز 
ي��ون��اي��ت��د ال����ذي ك���ان ي���درب���ه ب��وق��ت��ه��ا امل���درب 
على  الحب  امل��درب  مورينيو  جوزيه  الربتغايل 
مباراة   5٩ معه  فلعب  ال�سويدي،  النجم  قلب 

م�سجًل 2٩ هدفًا.
النجم  ح��ّول   20١8 ال��ع��ام  يف  اأي   38 عمر  يف 
ال�سويدي وجهته اإىل الوليات املتحدة الأمركية 
ل��و���س اأجن��ل��و���س  ن����ادي  م��ت��ج��ه��ًا اإىل ���س��ف��وف 

�سفوفه  يف  ليلعب  غلك�سي، 
مو�سمًا واحدًا، ف�سجل ابرا 53 

هدفًا يف 58 مباراة.
اأن اأمركا �ستكون  اجلميع ظن 
مبثابة اخلامتة يف حياة زلتان 
لكن  الكورية،  ابراهيموفيت�س 
اجلميع  ف��اج��اأ  ع��ام��ًا   3٩ اب���ن 
وتوقيعه  اأوروب�����ا  اإىل  ب��ع��ودت��ه 
ناديه  م��ع  اأ�سهر   6 مل��دة  ع��ق��دًا 
احتمالية  م��ع  م��ي��لن  ال�سابق 

التمديد لعام اإ�سايف. 
7٥1  مبار�ة

خ����ا�����س  امل����ح���������س����ل����ة  يف 
الن  ح��ت��ى  اب��راه��ي��م��وف��ي��ت�����س 
�سجل  الأندية  مع  مباراة   75١

خللها ٤60 هدفًا و�سنع ١7٩ متريرة حا�سمة.
اأما على ال�سعيد الدويل فخا�س ابراهيموفيت�س 
�سجل  ال�سويد  منتخب  بقمي�س  م��ب��اراة   ١١6

خللها 62 هدفًا مل يحقق خللها اأي لقب.
بقلب  زلت���ان  ف��از  ال��ف��ردي  ال�سعيد  على  اأم��ا 
هداف الدوري 5 مرات، 3 منها يف فرن�سا و2 يف 
اإيطاليا كما اختر كلعب العام يف ال�سويد ١١ 
مرة ومرتني يف اإيطاليا، كما فاز بجائزة اأف�سل 

لعب اأجنبي يف اإيطاليا 5 مرات. 
التاريخي  ال��ه��داف  لقب  اإبراهيموفيت�س  ن��ال 
متفوقًا  هدفًا،   ١56 بر�سيد  الباري�سي  لناديه 
دومينيك  والفرن�سي  باوليتا  الربتغايل  على 

رو�سيتو.
اأ�سبح  فقد  احل��د،  هذا  عند  الأم��ر  يتوقف  ومل 
الفرن�سية  العا�سمة  لفريق  التاريخي  الهداف 
مب�سابقة دوري اأبطال اأوروبا بر�سيد ٤٤ هدًفا.

الدوري  لقب  حتقيق  اإبراهيموفيت�س  وا�ستطاع 
يف  له  احرتافيا  مو�سما   ١٤ يف  تاريخه  يف   ١3
امللعب الأوروبية يف ال�سويد وهولندا واإيطاليا 

واإ�سبانيا وفرن�سا.
م�سريته �لدولية

لعب زلتان مع منتخب ال�سويد يف كاأ�سي العامل 
عن  ب��لده  ومنتخب  ه��و  وغ��اب  و2006   2002
20١0 و20١٤. كما �سارك يف بطولة اأمم اأوروبا 

وقاتًل  جميًل  هدفًا  �سجل  حيث  و2008   200٤
اأي�سًا  اإيطاليا، ولعب  بالكعب يف مرمى منتخب 
يف بطولة اأمم اأوروبا 20١2 و�سجل هدفني اأمام 
الرتتيب  على  والفرن�سي  الأوك���راين  املنتخبني 
ويعد الهدف الذي �سجله على فرن�سا من اأجمل 
اأهداف البطولة وبعد خروج منتخب بلده من 

بطولة اأمم اأوروبا 20١6 بفرن�سا.
 كالي قدوتي يف عامل �لريا�سة

�سيغار،  هيلينا  م��ن  م��ت��زوج  اإبراهيموفيت�س 
 2006 يف  م��اك�����س��ي��م��ي��ل��ي��ان  ط��ف��ل��ني؛  واجن���ب���ا 
وفن�سينت يف 2008. يقيم اإبراهيموفيت�س حاليًا 
يف  �سنويًا  ماملو  اإىل  يذهب  ولكنه  باري�س،  يف 
اإبراهيموفيت�س احلزام  تلقى  العطلة ال�سيفية. 
اأحد  �سارك يف  التايكواندو،  ال�سريف يف  الأ�سود 
يتحدث  �سغره.  يف  ماملو  يف  التايكواندو  ن��وادي 
اإب��راه��ي��م��وف��ي��ت�����س ع���دة ل��غ��ات ب��ط��لق��ة وه��ي: 
الإ�سبانية،  الإجنليزية،  البو�سنية،  ال�سويدية، 

والإيطالية. 
يف �سباط  20١١ ويف مقابلة مع قناة يورو�سبورت 
ق���ال زلت����ان ب���اأن حم��م��د ع��ل��ي ك���لي ه��و اأح��د 
اأحد  "هو  قائًل:  بهم  يقتدي  الذين  الأ�سخا�س 
قدواتي يف  اأحد  بهم،  اأقتدي  الذين  الأ�سخا�س 
ول  مببادئه  يوؤمن  اإنه  وخارجه،  الريا�سة  عامل 

يتنازل عنها اأبدًا." 

من هو زلتان؟
ولد زلتان اإبراهيموفيت�س يف 3 ت�سرين اأول من 
العام  ١٩8١، يف مدينة ماملو ال�سويدية، من والد 

ينحدر من اأ�سول بو�سنية ووالدته من كرواتيا. 
م�ستقرة،  غر  عائلية  باأو�ساع  اللعب  ترعرع 
الكحول و�سخ�سية  والده مدمنًا على  حيث كان 
الوالد،  ت�سرفات  ب�سبب  مهزوزة  كانت  والدته 
كما يذكر النجم ال�سويدي يف كتابه "انا زلتان 
  20١١ العام  يف  ن�سره  ال��ذي  ابراهيموفيت�س"  
وحت��دث فيه عن ط��لق وال��دي��ه عندما ك��ان يف 

الثانية من عمره.
التي  روزن��غ��ارد  منطقة  يف  �سعبة  طفولة  ق�سى 
كان  فقد  ل��ه،  ووف��ق��ًا  باملهاجرين،  تعج  ك��ان��ت 
ل�سًا يف طفولته ومتنمرًا يف مدر�سته، لكنه طّور 

موهبته للعب كرة القدم.
عمر  يف  الكروية  م�سرته  ابراهيموفيت�س  ب��داأ 
ثلثة  معه  لعب  اإذ  ماملو،  مدينته  ن��ادي  مع   ١7
اإىل  ينتقل  اأن  قبل  هدفًا،   ١6 و�سجل  موا�سم، 
نادي اأياك�س اأم�سرتدام الهولندي ليبداأ م�سرته 

الحرتافية يف الدوريات الأوروبية.
م�سرية حافلة

انتقل "ال�سلطان" اإىل �سفوف اأياك�س اأم�سرتدام 

يف  ل���ع���ب   ،20 ع���م���ر  يف 
الهولندي  ال��ن��ادي  �سفوف 

 ٤8 م�سجًل  موا�سم،  اأرب��ع��ة 
امل�سابقات،  جميع  يف  هدفًا 
وط��ئ��ت   200٤ ال���ع���ام  يف 
ال�سويدي  ال�ساب  اأق���دام 

الأرا�����س����ي الإي��ط��ال��ي��ة 
ان�سم  اإذ  م���رة،  لأول 

ن���ادي  ���س��ف��وف  اإىل 
يوفنتو�س الإيطايل 

ملو�سمني.
ل����������ع����������ب 

فيت�س  هيمو ا بر ا
ب��ق��م��ي�����س  م�����ب�����اراة   ٩6

هدفًا   26 م�سجًل  العجوز  ال�سيدة 
يف جميع امل�سابقات وتعد هذه الأرقام هي 

الأقل ن�سبة لعدد املباريات والأهداف للعب يف 
�سفوف الفرق الإيطالية التي لعب معها.

اإىل  ال�سويدي  اللعب  انتقل   2006 العام  يف 
�سفوف انرت ميلن، الغرمي التقليدي ليوفنتو�س، 
وكانت جتربته مع "النراتزوري" اأف�سل واأن�سج 
الكالت�سيو،  عملق  مع  �سبقتها  التي  تلك  من 

اعداد: ال�سبكة العراقية

زالتان ابراهيموفيت�ض
النجم ال�سويدي
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غّيب �ملوت يف �لـخام�س من �سهر �آب �جلاري �لفا�سلة 
و�ملربية �حلاجة )فردو�س �ملختار( �لتي تعد مع 
�ل�سيدة )نزيهة �أديب( �لتي رحلت قبلها من �أهم 

عمالقة �ملطبخ �لعر�قي و�لعربي من خالل كتابهما 
�ل�سهري)دليل �لطبخ و�لتغذية(.

وداعا
فردو�ض املختار

ط وخفيف  كبرة لأنه مكتوب باأ�سلوب مب�سَّ
ول يحتاج اإىل مواد معقدة، فرتاه موجودًا 
�سيدة  كل  متناول  ويف  بيت  كل  يف  تقريبًا 

عراقية منذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا.
ال�سيدة  يف مادة من�سورة �سابقًا عن رحيل 
نزيهة اأديب )اآذار 20١٩( نقراأ اأن املختار 
ف�سول  ترتيب  يف  �سنتني  اأم�سيتا  واأدي��ب 
يحتويها.  التي  الطبخات  وجتربة  الكتاب 
يف  ج��واد  ناجي  �سعد  الدكتور  ع��ن  ون��ق��ًل 
ال�سيدتني  م��ن  ك��ًل  "اأن  كتاباته  اإح���دى 
الفا�سلتني )فردو�س املختار ونزيهة اأديب(
الكتاب  ه��ذا  ت��األ��ي��ف  على  اتفقتا  عندما 
كل  على  التجارب  جتريان  كانتا  املو�سوعة 
اإل  يفعلن ذلك  ول  يدوناها،  اأن  قبل  اأكلة 
الو�سفات  ك��ل  ج��اءت  ول��ه��ذا  اإتقانها  بعد 
 ١000 طبع  مت  اأول��ي��ة  وكتجربة  مكتملة." 
الأوىل ملعرفة  الكتاب يف طبعته  ن�سخة من 
ردود اأفعال النا�س جتاه مثل هذا النوع من 
الكتب، واقت�سر على الأ�سدقاء واملعارف، 
الكتاب  لق��ى  اإذ  مذهلة،  النتيجة  وكانت 
���س��دًى وا���س��ع��ًا م��ن رّب���ات البيوت والأ���س��ر 
يف  املكتبات  من  امل�ستمر  والطلب  العراقية 
بغداد واملحافظات، وبالفعل توالت طبعات 
الكتاب وب�سكل منقح حتى بلغت �ست ع�سرة 

طبعة حتى اليوم.
ف�سول �لكتاب

يحتوي الكتاب على ٩ ف�سول، ي�سم الأول 
يف  امل�ستخدمة  ال�سرورية  الأدوات  اأه��م 
تعنى  اأخ���رى  وتفا�سيل  وامل��وازي��ن  املطبخ 
في�سمل  الثاين  الف�سل  اأما  الفرد.  ب�سحة 
كيفية اإعداد املائدة وطرق تقدمي الطعام. 
مثل  و���س��روري��ة  مهمة  نقاط  فيه  والثالث 
 25 �سن  يف  للمراأة  املثالية  الأوزان  ج��دول 
�سنة   25 �سن  يف  وللرجل  ف��وق،  فما  �سنة 
ال��ب��ه��ارات وط��رق  اإ���س��اف��ة اىل  ف���وق،  فما 
ا�ستعمالها. اأما بالن�سبة للف�سل الرابع ففيه 
ال�سل�سات.  واأن��واع  )احل�ساء(  عن  �سرح 
الأ�سناف  وك��ل  اللحوم  اخلام�س  وي�سمل 
ي�سمل  وال�ساد�س  تكوينها.  يف  يدخل  التي 

وجميع  والبقوليات  واخل�سراوات  الفواكه 
املعّجنات  ال�سابع  وي�سم  ال�سلطات.  اأن��واع 
احلليب  ففيه  الثامن  اأم��ا  اأنواعها،  بكافة 
والأج��ب��ان وك��ل اأن���واع احل��ل��وي��ات. ويختتم 
ي�سمل  ال���ذي  ال��ت��ا���س��ع  بالف�سل  ال��ك��ت��اب 
امل��واد  حفظ  وكيفية  ��ي��ات  وامل��ربَّ املخّللت 

الغذائية.
 عن �ملختار 

ابنة  �سنة،   67 اجل��واري،  اأروى  املعمارية   
جملة   اإىل  تتحدث  املختار  الراحلة  �سقيقة 
"ال�سبكة العراقبة" قائلة اإن خالتها الراحلة 
خا�سة  ال��ب��غ��دادي  الطبخ  اأ���س��ول  تعلمت 
و�سقيقتها  وال��دت��ه��ا  م��ن  ع��ام��ة  وال��ع��راق��ي 
�سقيقتها  ومن  الراحلتني  ها�سميًة  ال�سيدة 
واللواتي كن  اأروى(  ال�سيدة لطيفة )والدة 
املرحوم  جلدها  ال�سيافة  موائد  رن  يح�سِّ
)توفيق املختار( الذي كان نائبًا يف جمل�س 
منت�سف  حتى  عدة  لدورات  امللكي  النواب 
خم�سينيات القرن املا�سي. واجلواري التي  
تعترب الطبخ فنًا حقيقيًا، ل يختلف بقيمته 
تتلمذت على  العمارة،  طباخة ماهرة  عن 
اأن  وتوؤكد  الراحلة،  وخالتها  والدتها  اأيدي 

الطبخ الطيب نف�ٌس يعك�س الروح الطيبة.
وت�سر احلواري اإىل اأنها تعلمت الكثر من 
الأك��لت  ومقادير  واآداب��ه��ا  املائدة  ترتيب 
ال�����س��ح��ي��ة وط����رق حت�����س��ره��ا م��ن كتاب 
املختار الذي �ساعدها يف اأن تكون رّبة بيت 
ناجحة منذ بداية زواجها. "وما اأزال اأتعلم 
اأن  وتذكر  اجل���واري،  تقول  الكتاب"،  من 

املختار ولغاية رحيلها املفاجئ كانت تبتكر 
جميعًا،  وجنربها  جديدة  اأك��لت  و�سفات 
تهتم  نحن عائلتها، وكما يف كتابها، كانت 
جناح  اأن  وت��وؤك��د  ال�سحي  ب��الأك��ل  ك��ث��رًا 
خطوات  ب��اإت��ق��ان  ه��و  طبخة  اأي���ة  حت�سر 

العمل وكانت تهتم جدًا برتتيب املائدة. 
عن �لكتاب 

�سة،  ال�سيدة نران حممد، 56 �سنة - مدرِّ
تقول اإن والدتها اأهدتها ن�سخة من الكتاب 
ا�سرتت  ب��دوره��ا  وه��ي  عر�سها،  جهاز  مع 
ابنتها  اإىل  واأه��دت��ه��ا  منه  ج��دي��دة  ن�سخة 
وت�سر  عر�سها،  م�ستلزمات  حت�سر  وه��ي 
الكتاب،  موؤلفتي  اأن  وهي  مهمة  نقطة  اإىل 
املختار،  وفردو�س  اأدي��ب  نزيهة  الراحلتني 
كانتا �سمن الكادر التدري�سي ملعهد الفنون 
معلمات  منه  تتخرج  كانت  ال��ذي  املنزلية 
والتدبر  والقت�ساد  الفنية  الرتبية  در�سي 
نف�س  ويف  الب��ت��دائ��ي��ة،  للمدار�س  امل��ن��زيل 
وت�سيف  ناجحات،  بيوت  ربات  ُهن  الوقت 
اأجد �سببًا مقنعًا لإلغاء هذا  الآن ل  "حتى 
املعهد املهم وال�سروري يف بدابة �سبعينيات 
القرن املا�سي، وملاذا مل تفكر وزارة الرتبية 
القت�ساد  در���س  اأن  اإعادته؟" واأك��دت  يف 
ورمبا  ج��دًا،  مهمًا  ك��ان  املنزيل  والتدبر 
بني  الطلق  ن�سبة  انخفا�س  يف  �سببًا  كان 

الأجيال التي دّر�ستها".
اأن  يف  �ساعدها  الكتاب  اأن  حممد  وتوؤكد 
ت�سيطر  تكون طباخة ماهرة وعرفت كيف 

على قلب زوجها من خلل معدته.

بعيدتني  واأدي���ب  املختار  كانت  اإع��لم��ي��ًا، 
�سدرت  قد  كتابهما  اأن  رغم  الأ�سواء  عن 
الطبعة الأوىل منه عام ١٩66، واأعيد طبعه 
لع�سرات املرات، ١6 منها بعلمهما والأخرى 
منه  ن�سخ  وهناك  املوؤلف(،  حقوق  )�سرقة 
فاإن  لذلك  الإلكرتونية.  الكتب  مواقع  على 

بع�س فقرات هذه املادة من الإنرتنت .
�لكتاب-�ملرجع

تاريخيًا  ي�سكل  ال��ذي  الكتاب،  ه��ذا  يعترب 
العراق  يف  ي�سدر  وتغذية  طبخ  كتاب  اأول 
يف  الكتب  اأق��دم  ومن  الع�سرين،  القرن  يف 
هذا املجال عربيًا يف التاريخ نف�سه، مرجعًا 
مهمًا و�سروريًا لكل امراأة عراقية، ول�سيما 
احلديثة،  والتكنولوجيا  النت  ظهور  قبل 
فنون  ك��ل  معرفة  على  امل����راأة  اأع���ان  فقد 
اأ�سناف  وك��ل  احللويات  و�سناعة  الطبخ 

الأطعمة ال�سهية واللذيذة والتي تزيد على 
٩00 وجبة من املطبخني ال�سرقي والغربي، 
عن  وال��ت��وج��ي��ه��ات  الن�سائح  ع��ن  ف�����س��ًل 

الأكلت ال�سحية وترتيب املائدة واآدابها.
كما  وال��ت��غ��ذي��ة(،  الطبخ  )دل��ي��ل  وال��ك��ت��اب 
رائعة  فنية  حتفة  يعد  النا�سرون،  ي�سفه 
ومو�سوعة غذاء وتغذية، وعند �سدوره كان 
بنجاحات  وحظي  وانت�سارًا،  مبيعًا  الأك��رث 

ثريا جواد

رحيل معلمة 
الطبخ العراقي
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الراحلة فردو�س املختار



ال�سفقة  نظرة  اأو  الرجل  ُمعايرة  ياترى  فهل 
مبثل  الرتباط  من  مغامرته  تلحق  قد  التي 
هذا النوع لها طرف يف املو�سوع؟ اأم اأن مقدار 
بعد  الفجائية  احلرية  من  الرجل  اأخ��ذه  ما 
لباطِن  جمٍد  وغر  �سادمًا،  كان  القمع  دهور 

عقله؟

نفاق و�ن�سحاق
بعقلِه  لها  لع��لق��ة  امل�سكينة  "اجلغرافية 
بيئة  اأن  اأب��دًا  تت�سوري  ل  الأنانية،  اخلايل من 
�سدع  ال��ذي  الرجل  ت�سحب  اأن  ق��ادرة  اأوروب���ا 
روؤو�سنا مبثالياته ليتزوج مثًل من ذات الب�سرة 
ال�سمراء، اأو املعاقة ج�سديًا، اأو �ساحبة التجربة 

الفا�سلة." 
منذ  ال�سويد  يف  تقيم  التي  الكناين(  )زه��راء 
بوجِه  هذا  براأيها  النار  فتحت  �سنوات،  ع�سر 
املثاليات  فكرة  من  راأ�سه  خلو  يدعي  رجل  كل 
قائلة بانفعال: اأعي�س يف ال�سويد منذ ما يقارب 
الع�سرين �سنة، حينما واجهتني فكرة الرتباط 
وتكوين عائلة يف البداية، وقبل جتربة طلقي، 
حقيقة مل اأ�سعر بها اأبدًا، لكن حينما انف�سلت 
الرت��ب��اط  ف��ك��رة  وع����اودت  ���س��ن��وات  ع�سر  بعد 
دمت من هذا النتقاء واملوا�سفات  براأ�سي، �سُ
بيئاتنا  مبغادرتنا  غادرناها  اأننا  ت�سورت  التي 
ال�سرقية، مثلما ن�ساهده يف علقات ال�سويديني 
التي ل يحكمها اأي منطق ثابت، اأحد املتقدمني 
�سنة  خطوبتنا  فرتة  وا�ستمرت  اأعزبًا  كان  اإيّل 
والدته  برف�س  تتعلق  لأ�سباب م�سحكة  وانتهت 
بطريقته،  اأقنعها  لكنه  اأ�سا�سه  من  للمو�سوع 
اأن  على  كاملة  وبقناعة  واإياه  اأنا  اتفقنا  تخيلي 
ن�سكن يف بيتي بحكم اأن اأطفايل �سغار ومازالوا 
بحاجة لرعايتي، ثارت ثائرتها ورف�ست رف�سًا 
"مو  ب�ساعة  بكل  وعّرتني  اإن�سانيًا  ول  قاطعًا 
م�سكلتي انِت منف�سلة وعندك اطفال، باإمكانك 

اأن تتزوجي �سخ�سًا منف�سًل مو اأعزب!"
دخلنا يف �سل�سلة طويلة من امل�ساكل والتحديات 
انتهت بف�سخ اخلطوبة، وباملنا�سبة، وحتى اأكون 
راف�سني،  كانوا  اأهلي  حتى  تخيلي  من�سفة، 
والدتي كانت دائمًا تكرر على م�سامعي خ�سيتها 

اإذا ما اختلفنا يومًا من الأيام وتذكرين دائمًا 
لذلك  منف�سلة،  �سيدة  واأنا  اأعزبًا  �سابًا  بكونه 
اأو  منف�سل  ب�سخ�س  ارتباطي  يف�سلون  كانوا 
يف  اأ�سهمي  وكاأنا  ال�سن،  يف  متقدم  اأو  اأرم��ل 
�سوق الزواج هبطت متامًا ومل يبق اأمامي �سوى 
اأن اأتقبل زوجًا منف�سًل اأو اأرمًل اأو اأكرب مني 

ب�سعف.

�سبهات ظاملة
قد  التي  ال�سفقة  نظرة  اأو  الرجل  "معايرة 
تلحقه حينما يرتبط بفتاة لها تلك الظروف، 
هذه  مبثل  ال��دخ��ول  على  ج��راأت��ه  متنع  من  هي 
ال��ت��ج��ارب، لأن ف��ك��رة امل�����راأة ال��ت��ي غ���ادرت 
الثلثني لأي �سبب كان ومل جتد زوجًا يتقبلها، 

تبقى �سبهة عالقة يف اأذهان الكثرين."
يف  الأ���س��واأ  التجربة  �ساحبة  ح�سني(  )م��ن��ار 
عمن  بغرابة  حتدثت  اإذ  املوؤ�سف  املو�سوع  هذا 
يقف بجوار فكرة القبول اأمام النا�س ويخالفها 
ذوي  من  �سديقة  يل  قائلة:  به،  تعلقت  ما  اإذا 
الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة جت���اوزت ال��ث��لث��ني مل 
اخاها  اأن  حتى  �سخ�س،  اأي  خلطبتها  يتقدم 
عميق  خلل  م��ن  يعاين  �سديق  ل��ه  ك��ان  الأك���رب 
اأن  اإقناعه بالزواج منها، غر  يف النظر حاول 
املو�سوع  اأن  اعترب  بل  تخّيلي،  رف�س،  الأخ��ر 
واأن  ام��راأة  ولي�س  رجل  اأن��ه  باعتبار  ينا�سبه  ل 
وفعًل هذا  امراأة طبيعية،  الزواج من  باإمكانِه 

ما حدث له بعد �سنة ون�سف.
اأية  تتمنى  اأو  تفر�س  عندما  حتى  باملنا�سبة 
اأو موا�سفات معينة فيجب  واحدة منا �سروطًا 
اأن تكون �ساحبة هذه املعاير حتمل موا�سفات 
من  فلي�س  واإل  ودرع،  كحماية  اأوب�سن(  )ف��ول 

على  تتجراأ  اأن  اجلمال  قليلة  اأو  املنف�سلة  حق 
ت�سجعت  واإذا  النتقاء،  لآلية  الرجال  اإخ�ساع 
التنّمر  فحفلت  تتمناه  ما  موا�سفات  واأعلنت 
حدب  كل  من  تتناولها  وال�ستهزاء  وال�سخرية 
املو�سوع تركت  واقعية وح�سا�سية هذا  و�سوب، 
اأن  نعرف  و�سرنا  اأذهاننا،  يف  را�سخة  ثقافة 
اأ�سهم هذا ال�سوق ترتفع وتنخف�س فقط حينما 
يتعلق الأمر باختيار الرجل للمراأة الأقل جماًل 
اأو امل�سابة بعاهة متعلقة بحركتها اأو حياتها اأو 

التي ف�سلت يف جتربة زواجها.

عقدة ودونّية
تتحملها  تلك  الدونية  م�سكلة  من  كبر  "جزء 
ع��ائ��ل��ة امل����راأة ال��ت��ي مت��ّي��ز م��ا ب��ني م��ن يتقدم 
ك��زوج��ة  خلطبتها  ي��ت��ق��دم��ون  وم���ن  لب��ن��ت��ه��م 
اإذا  حتى  ال��رج��ل،  كفة  يف  الرتجيح  لولدهم، 
من  يبداأ  بعاهة،  م�سابًا  اأو  ال�سن  كبر  ك��ان 

هنا."
راأيه  جاء  امل�سافر(  )عماد  ال�سحفي  الكاتب 
متوازنًا وم�سروطًا باأ�سا�سيات القاعدة الأ�سرية 
قائًل:  ذلك،  لكل  رئي�سًا  �سببًا  كونها  اخلاطئة 
املجتمع  يبداأ منها هدم قيم  التي  النقطة  تلك 
التي ل متيز بني الرجل واملراأة، ُيفرت�س اأن هذه 
امل��راأة،  كما  الرجل،  اأم��ام  عائقًا  ت�سكل  الأم��ور 
خللق حالة التوازن املجتمعي، ول�سيما اإذا كان 
العمر ومل يتزوج، ما يتوجب على  قد تقدم يف 
ت�سعه  اأن  منها  ال��زواج  يريد  التي  امل��راأة  اأه��ل 
وقت  منذ  يتزوج  ملاذا مل  ت�ساوؤل مماثل:  اأم��ام 
مبكر؟ فاإذا كانت العائلة على درجة من الوعي 
دون��ا  ال��رج��ل  بقبول  ت�ستعجل  األ  عليها  هنا 
يل  �سخ�سيا  واأن��ا  احلقيقية،  الأ�سباب  معرفة 

مقا�سات )كاز�نوفا( �لذي �سدع روؤو�سنا مبثاليات �لختيار �حلر يف �لزو�ِج من ذ�ت �لب�سرة �لغامقة �أو 
�لبنت �ملعاقة ج�سديًا �و �ملبتلية بتجربِة �نف�سال فا�سلة، ماز�لت ُتالحق �لن�ساء �لهاربات من معركة 
�ملقا�سات �ملجتمعية )�مل�سلفنة( �إىل �لبيئة �لإ�سكندنافية �لعادلة ليقعن مرة �أخرى �سحايا �زدو�ج 

معايري و�سروط �سوق �لرجال �ملعفّوين هناك �أي�سًا من دفع فاتورة �ملو��سفات.

ما بني مثاليات االنفتاح وخامت الزفاف..

هاربات من معركة املقا�سات!

ال�سويد/ اآمنة عبد النبي
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حم�سن  اجليلوي عماد م�سافرزهراء الكناين



�سديق منف�سل وجد معاناة كبرة اإىل اأن وجد 
من توافق به كزوج، ويف نظري فاإن هذا موؤ�سر 
املنف�سل  للرجل  ينظر  املجتمع  اأن  على  جيد 
امل�ساواة  باب  من  املنف�سلة  للمراأة  نظره  نف�س 

بغ�س النظر عمن هو ال�سبب يف النف�سال.
يقول ال�ساعر الثائر على جمتمعه قبل ان يكون 
لل�سجعان،  احل��ب  "اإن  احتلل  اأي  على  ثائرًا 
واجلبناء تزوجهم اأمهاتهم"، يف اإ�سارة رمزية 

اإىل اختيار ال�سخ�س حلياته. 
لكن الأمر ل يقف عند هذا لأن العادات تختلف 
املجتمع  اأن  وامل��ع��روف  اآخ���ر.  اإىل  �سعب  م��ن 
ال�سرقي هو الأكرث ظلمًا للمراأة، وهنا ل ميكن 
على  ونطبقها  ناجحة  نقي�س جتربة جمتمع  اأن 
جمتمع اآخر يختلف يف كل �سيء حتى يف طريقة 
مبدى  تنجح  الناجحة  القوانني  لأن  التفكر، 
ملءمتها للمجتمع ولي�س مبدى قد�سيتها، علمًا 
لل�سريكة تنطبق غالبًا  الدونية  النظرة  اأن تلك 
واخلوف  الفقر  فيه  يتف�سى  الذي  املجتمع  على 
يكون  اأن  تريد  امل��راأة  اأن  باعتبار  امل�ستقبل  من 
اأن  وتعتقد  الأق���ل،  على  م�سمونًا  م�ستقبلها 
اأن  �سمان امل�ستقبل هو الو�سع املادي متنا�سية 

الزوجني  بني  الأف��ك��ار  وتقارب  املتبادل  احل��ب 
ه��م��ا ال�����س��م��ان احل��ق��ي��ق��ي ل��دمي��وم��ة احل��ي��اة 

الزوجية.

�سر�كة م�سّوهة
طاملا  عامليًا،  ف�سلت  للم�ساركة  كفكرة  "العائلة 
املبداأ هو �سقف واحد، فاملح�سلة هي �سجن  اأّن 
اأّن  اأعتقد  لذلك  واح���دة،  �سلطة  حتكمُه  واح��د 
�سياغة  يف  ف�سبقنا  النهيار  بهذا  تنباأ  الغرب 

البدائل الجتماعية املُحدثة."
كان  الآراء،  م��ن  ���س��واه  مل��ا  النا�سف  الفكر  ه��ذا 
يقارب  مل��ا  ال�سويد  يف  املقيم  العراقي  للكاتب 
مل  يقول:  اإذ  اجل��ي��لوي  حم�سن  عامًا  الأرب��ع��ني 

ياأِت اإدخال البدائل عن الزواج، ك�ال�سامبو مثًل، 
فراغ  من  ال�سويد،  يف  معروف  كما  امل�ساكنة  اأي 
ال�سقف  لفكرة  مبكرًا  انهيارًا  اأدرك��وا  هم  واإن��ا 
متغرات  �سبقته  امل��راأة،  اأو  للرجل  �سواء  املطلق 
ه�سا�سته،  اأو  العائلة  و�سع  �سقوط  اأنتجت  كثرة 
اأنتج  احلداثة،  بعد  ما  اإىل  دخولهم  اأّن  ول�سيما 
والفكرية،  القت�سادية واجل�سدية  �سيوع احلرية 
يتحكم  م��ن  ه��و  املجتمع  و���س��ار  العبثية،  وحتى 
القوانني، وماعليهم  بتوجيه احلريات من خلل 
�سوى تكييف املجتمع وقوانينه مع اآليات جديدة، 
العقل  بها  ي�سطدم  التي  العقدة  جتدين  لذلك 
ال�سرقي داخل اأوروبا، ول�سيّما املراأة، هي مفهوم 
بينما  كج�سد،  باملراأة  املحدد  ال�سرقّي  ال�سرف 
�سلوكي  كمفهوم  لل�سرف  ينظر  الأوروب��ي  الفكر 
لمي��ّي��ز ب��ني ان�����س��ان واآخ����ر، ل��ذل��ك حتى امل���راأة 
تتحرر )بالنف�سال( يظل فهمها  التي  ال�سرقية 
ملا متاح من احلريات، هو فهم م�سّوه وم�سطنع 
وثاأري من الرجل يف اأحايني كثرة، لأّن مقدار ما 
اأخذته من احلرية الفجائية بعد دهور القمع كان 
�سادمًا، وغر جمٍد ل لنف�سها ول للبلد املُ�سيف 

الذي يراهن مبداه البعيد على اأطفالها.
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تدعو 

شبكة االعالم العراقي 
جميع الشركات التجارية )افراداً ومؤسسات( 

الراغبني ببث االعالنات  و احلصول على الرعايات 

للبرامج التلفزيونية واالذاعية االتصال على الرقم 

)07828070838(

او املراسلة عبر البريد االلكتروني 

�لنظرة �لدونية لل�سريكة تنطبق 
غالبًا على �ملجتمع �لذي يتف�سى 
فيه �لفقر و�خلوف من �مل�ستقبل 
باعتبار �أن �ملر�أة تريد �أن يكون 

م�ستقبلها م�سمونًا على �لأقل

Mark@imn.iq



�لت�سو�س و�لتغذية
تخلق  عندما  ال�سنان  ت�سو�س  يحدث 
ي�سمى  لزجًا  غطاًء  الفم  يف  اجلراثيم 
من  وتتغذى  ال�سن،  �سطح  على  البلك 
حم�سا  وتنتج  وامل�سروبات  ال�سكريات 
ي�سر بال�سنان، مبرور الوقت يتاآكل هذا 
)احلم�س( مما يوؤدي اإىل حدوث ثقوب 
ت��وؤث��ر على ن��و الأط��ف��ال،  او جت��اوي��ف 
يف  ال�سديد  للت�سو�س  يكون  اأن  وميكن 
اأ�سنان الطفل عواقب وخيمة على تغذية 

طفلك والكلم وتطور الفك.
علي  الدكتور  مع  العراقية" ح��وارًا  ال�سبكة  "جملة  اأج��رت 
وال�سنان/  الفم  بكالوريو�س طب وجراحة  الزبيدي/  وليد 
دولة المارات العربية املتحدة/ ماج�ستر معاجلة وجتميل 
ال�سنان/ جامعة بغداد، وحاليا طالب دكتوراه يف املرحلة 
الأخرة يف جامعة بغداد، ليو�سح لنا طرق مكافحة ت�سو�س 

ال�سنان.  
�ل�سحة �جل�سدية وتاأثريها

�سيما  ل  الأطفال  اأ�سنان  نظافة  على  احلفاظ  يتم  كيف   *
اأنهم عر�سة لتناول ال�سكريات والأكلت امل�سرة؟

طريق  ع��ن  الأط��ف��ال  اأ���س��ن��ان  نظافة  على  احل��ف��اظ  يتم   �
غ�سلها بالفر�ساة مرتني يوميا وباإ�سراف الهل، وذلك لأن 
الأطفال غر قادرين على اإزالة بقايا الطعام حول ال�سنان 
املتناولة  ال�سكريات  اإىل تقليل كمية  اإ�سافة  ب�سورة كاملة، 

وا�ستبدالها باأغذية مفيدة كالفواكه والجبان.
* ما هو �سبب الت�سو�س للأطفال وكيف يجري �سريعا؟

� ت�سو�س ال�سنان ب�سورة عامة هو نتاج عدة عوامل م�سرتكة 
ال���س��ن��ان،  ال��ط��ع��ام ح��ول  بقايا  وج���ود  واأه��م��ه��ا  بع�س  م��ع 
البكتريا معدل PH يف الفم والوقت، يف حال توفر جميع 
ن�سبة  ازدي���اد  اإىل  ت��وؤدي  م�ستمرة  وب�سورة  العوامل  تلك 

الت�سو�س بني الأطفال.
اأ�سنان الأطفال و�سحتهم اجل�سدية،  * هل من علقة بني 

كيف ذلك؟ نود اأن تو�سح لنا الأمر ب�سورة مف�سلة؟
و�سحة  اجل�سدية  ال�سحة  اأن  توؤكد  الدرا�سات  من  كثر   �
الفم وال�سنان مرتبطتان معا، اإذ اإن الفم هو مراآة عاك�سة 
ل�سحة اجل�سم، مثال على ذلك نق�س الكال�سيوم وفيتامني 
D يظهر ب�سكل وا�سح على مظهر ال�سنان و�سعف تكوينها، 
وبالتايل هناك تاأثر كبر من قبل �سحة اجل�سم على تكوين 

وتركيب ال�سنان.

فرتة �لت�سنني
* هل يرتبط ظهور ال�سنان مبوجات من الأمرا�س كالنحول 

والنفلونزا لدى الأطفال وما �سحة هذا المر؟ 
احلرجة  ال��ف��رتات  من  هي  الأط��ف��ال  عند  الت�سنني  ف��رتة   �
اللثة  وتورم يف  اأمل  من  يرافقه  ملا  والم،  للطفل  وال�سعبة  
طريق  ع��ن  للطفل  الأمل  تخفيف  يتم  ال�سن،  ب��زوغ  حل��ني 
اإعطائه م�سكنًا للآلم عند احلاجة وتعوي�سه ب�سوائل باردة 
الأمل  تقليل  على  ت�ساعد  التي  الباردة  الفاكهة  من  وقطع 
النفلونزا  ترتبط مبوجات  ل  املرحلة  ولكن هذه  وتخفيفه، 

او ال�سهال كما هو �سائع.
* هل ميكن اأن يحدث تاأخر لظهور ال�سنان وما اأ�سبابه؟

� تتفاوت الأعمار بني الأطفال بالن�سبة ملرحلة بزوغ ال�سنان 
اأو اأكرث ب�سهر وممكن  اأقل  اأ�سهر،   6 اللبنية، عادة تبداأ يف 

تتاأخر ملا بعد ال�سنة.
* هل توؤثر نوعية الطعام املقدمة للأطفال يف بناء اأ�سنانهم؟
اللبنية  ال���س��ن��ان  حلماية  ج���ّدًا  مهمة  ال��ط��ع��ام  نوعية   �
والدائمية للأطفال، كلما كان الطعام ذا قوام �سلب كلما 
وبالتايل  اللعابية  الغدد  من  املفرزة  اللعاب  كمية  ازدادت 
 PH غ�سل الفم من بقايا الطعام والبلك وتوازن م�ستوى
يف الفم، لكن يف حال تناول الأطفال طعامًا ذا قوام طري 
اإفراز  PH، لقلة  ولزج، فاإّنه ي�ساهم يف انخفا�س م�ستوى 
البكتريا  لنمو  ملئم  حام�سي  حميط  وبالتايل  اللعاب 

وت�سو�س ال�سنان.
طرق �لوقاية

اإحداث  اأو حتى  اأ�سنانهم  بت�سو�س  ت�ساهم )امللهية(  * هل 
بع�س امل�ساكل للأ�سنان؟

توؤثر  لكنها  ال�سنان،  ت�سو�س  على  للملهية  تاأثر  يوجد  ل   �
بامل�ستقبل،  والط��ب��اق  الفك  م�ساكل  يف  مبا�سرة  ب�سورة 
الطفل  عمر  م��ن  مبكرة  مرحلة  يف  تركها  يف�سل  لذلك 

لتفادي تلك امل�ساكل.
* كيف نتمكن من حت�سني الأطفال من ت�سو�س ال�سنان؟ 

وهل ميكننا منع ت�سو�س الأطفال؟
الوقاية  بالإمكان  جّدًا،  �سائع  مر�س  هو  ال�سنان  ت�سو�س   �

منه وذلك باللتزام بتعليمات الطبيب التي تت�سمن:
� غ�سل ال�سنان مرتني يوميا على الأقل.

� ا�ستخدام خيط ال�سنان مرة واحدة يوميا.
� التوازن والعتدال يف تناول ال�سكريات.

� الزيارة الدورية لطبيب ال�سنان مبعدل كل 6 اأ�سهر.
� تناول الأطعمة املفيدة والغنية بالفيتامينات واملعادن.

ت�سو�س �ل�سنان هو عبارة 
عن �أجز�ء من �أ�سنان م�سابة 
بالتعفن �لذي قد يتطور �إىل 
ثقوب �سغرية �أو كبرية ب�سكل 

تدريجي، وهو منت�سر بالدرجة 
�لأوىل بني �لأطفال و�ملر�هقني 

�ملهملني ل�سحة �أ�سنانهم، فاإن 
�لثقوب قد تكرب وتت�سع مما 

ي�سبب �آلما �سديدة، �لتهابات 
وحتى فقد�ن �أ�سنان وم�ساعفات 

�أخرى.

اإعداد/ هبة الزيدي

احلفاظ على االأ�سنان 
من الت�سو�ض

الدكتور علي وليد
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الور�سة التي نتحدث عنها. ف�سل عن اأحمد، 
ناجحة،  خياطة  �سنة(   ٤0 )منى....  �ساركت 
تدير معمل �سغرا وتعمل لديها ١0 خياطات، 
طبية  �سدريات  خلياطة  مناق�سة  يف  دخلت 
العقد  توقع  اأن  وقبل  الف�سل  عطاوؤها  وك��ان 
لت�سبح  بان�سحابها  املتعاقدة  اجلهة  فاجاأت 
موا�سفات  خ��ي��اط،  ن�سيب  م��ن  املناق�سة 
اأعلى  طلبه  ال��ذي  وال�سعر  منها  اأق��ل  معمله 
مما اقرتحته، لكّنه )رجل( وبداأ يتقول عليها 
اإىل  ا�سطرها  مما  ال�سمود،  من  تتمكن  ومل 
الن�����س��ح��اب..و���س��ارك��ت ث��لث ح���الت اأخ��رى 
اإح�سا�سهم  اآلمهم  �سبب  و�ساب(،  )�سابتان 
او  عمل  اأي  يف  ال��ن��ج��اح  على  ال��ق��درة  ب��ع��دم 

علقة، لذلك كان خيارهم عدم املحاولة .
يف البدء اتفقنا باأن معرفة ال�سبب هي ن�سف 
العلج، فلي�س كل من يتاأمل يتمّكن من معرفة 
يف  الآخ��ري��ن  م�ساركة  ف���اإّن  وك��ذل��ك  ال�سبب 
احلديث عما يعانيه خطوة اإىل العلج، ويتذّكر 
القّراء التمارين التي اأجريناها على م�ساركتنا 
يف  تواجهه  عما  احلديث  يف  البع�س  لبع�سنا 
النجاح  ك��ان  وكيف  جماعية  ع��لج  جل�سات 

النتيجة النهائية.
طاقة �لأمل

اخل��ط��وة امل��ه��م��ة الأخ����رى اأن امل�����س��ارك��ني يف 
اأي�سا  اإيجابية  للأمل طاقة  اأن  اقتنعوا  الور�سة 
لو متّكنا من التعامل معه بجراأة ونتوقف عند 
طاقته ال�سلبية التي تدفعنا اإىل الف�سل املتكرر 

والنعزال او اخل�سارة وبداأنا العلج. 
كان خطاأ احمد باأّنه يرثثر كثرًا عما يفّكر به 
من ت�ساميم اأمام الآخرين ويتاأخر يف و�سعها 
اأّنه يبحث عن الكمال بينما  على ورق بذريعة 
يقوله  ما  اليه جيدا وميزج  ي�ستمع  زميله  كان 
مع اأفكاره وينتهي من الت�ساميم املطلوبة قبل 
لأّنه  املدير كل مّرة  ثقة  ويك�سب  املقرر  الوقت 
يقلل وقت التنفيذ ويعطي فر�سة ربح لل�سركة.  
اإّن النجاح الذي ي�ستحقه زميله جعل من احمد 
التفكر  اإىل  دفعه  مما  بالف�سل  وي�سعر  يتاأمل 
ال�سلبي. اقرتحنا على احمد اأن ي�سارح زميله 
بالعمل معا على اإجناز الت�ساميم ل �سيما اأّنه 

املطلوب  كان  رف�س،  واإن  اأفكاره  من  ي�ستفيد 
واأن  اأفكاره  عن  احلديث  عن  يتوقف  اأن  منه 
يقتنع باأّنه ال�سبب يف المل الذي ي�سعره بالف�سل 
م�ساريع  اأحد  باإحالة  مديره  اإقناع  يحاول  واأن 
ال�سركة اليه فقط كفر�سة اأخرة له واأن يتعهد 

بالنتهاء منه قبل انتهاء الفرتة املطلوبة. 
مفاحتة  كيفية  على  الور�سة  يف  احمد  ت��درب 
كطاقة  اأمل��ه  ا�ستثمار  بعد  م��دي��ره،  اأو  زميله 
من  اأ�سهر  ثلثة  وبعد  النجاح..  نحو  اإيجابية 
على  واف��ق  زميله  اأن  اأخربنا  الور�سة،  انتهاء 
واأن  الت�ساميم  على  معا  بالعمل  اق��رتاح��ه 
جناحهما دفع املدير على اإحالة م�سروع �سغر 
اليه فقط وجنح يف تنفيذه واأ�سبح يدرب من 
مينعه الإح�سا�س بالإمل عن املحاولة على كيفية 

النجاح الذي اأ�سبح اأ�سلوب حياته.
��ستعادة �لثقة

و�سمعة  �سمعتها  على  خ�سيت  التي  منى  اأم��ا 
الوىل  اخل��ط��وة  فكانت  ال�سغر،  معملها 
ال�سبب  يكن  مل  ان�سحابها  ب���اأن  تقتنع  اأن 
اإح�سا�سها  اإن���ا  اأمل،  م��ن  ب��ه  ت�سعر  م��ا  يف 
على  مناف�سها  تقولت  اأثبت  ان�سحابها  ب��اأن 
�سمعتها وبداأ �سغلها بالنح�سار وتركتها �سبع 

خياطات من بني ع�سر كن يعملن لديها.
اخلياطات  ت�ساأل  اأن  القتناع  و�سيلة  وكانت 
امل�ستقيلت وفعل كان جوابهن باأنهن خ�سني 
�سمعة  ذات  ك��ان��ت  ل��و  لأّن��ه��ا  �سمعتهن  على 

و�سدمها  ان�سحابها،  اخليار  يكن  مل  جيدة 
جوابهن وت�سّبب بازدياد �سعورها بالأمل لأّنها 
تتدرب  اأن  التالية  اخلطوة  كانت  مظلومة. 
على كيفية العودة اإىل �سوق العمل واملناف�سة، 
مناق�سة  عن  تبحث  اأن  الور�سة  اقرتاح  كان 
�سغرة واأن تتاأّكد من م�ساركة مناف�سها بها 
اأ�سبوع  قبل  ال  منها  ن�سمع  تواجهه. ومل  واأن 
ظ��روف  اأن  �سيما  ل  امل���ادة  ه��ذه  كتابة  م��ن 
القت�سادي  الو�سع  على  كثرا  اأث��ر  كورونا 
ملواجهة  مناق�سة  جتد  مل  اإنها  وقالت  عامة 
معمله  اإىل  وذه��ب��ت  فت�سجعت  مناف�سها، 
كان  ال���ذي  معملها  م��ن  اأك���رب  اأ�سبح  ال���ذي 
اللواتي  واخل��ي��اط��ات  تعمل  اأن  منه  وطلبت 
مع  املتوقف  معملها  تدمج  واأن  معها  بقني 
والرب��اح  الج��ور  عن  مناق�سات  وبعد  معمله 
اأمام  منها  واعتذر  وافق  ب�سروطه،  والقبول 
حلد  ماديا  تربح  مل  اإنها  قالت  اخلياطات. 
�سوق  اإىل  وعادت  اأملها  جتاوزت  لكّنها  الن، 
بها وبعملها  الآخرين  العمل وا�سرتجعت ثقة 
�سوق  ت�سرتجع  اأن  ثقة  على  وه��ي  و�سمعتها 
الو�سع  حت�سن  مع  ن�ساطها  املحلية  الزي��اء 

القت�سادي..
بداية  يف  ك��ان��وا  وه��م  الثلثة  ال�سباب  اأم��ا 
من  ا�ستفادوا  فقد  العمر،  من  الع�سرينيات 
التدريب بتعّلم كيفية مواجهة النف�س وجتاوز 

الأمل نحو النجاح من جتربتي احمد ومنى.

�لولدة
للمت�سوف  الربعون(  الع�سق  )قواعد  ق��راأت 
كتاب  يف  ال��ت��ربي��زي  ال��دي��ن  �سم�س  امل��ع��روف 
ع�سرة  احل��ادي��ة  القاعدة  وبقيت  حياته  ع��ن 
ال��ولدة غر  اأن  القابلة  "تعرف  وهي  بايل  يف 
ممكنة والوليد ل يجد طريقه بدون اآلم الأم، 
ج��دي��دًا متامًا منك  )اأن���ت(  تخرج  كي  واأن��ت 
وامل�ساعب"،  ل��لآلم  م�ستعدًا  تكون  اأن  بد  ل 
الأوىل  يف  ملرتني،  القاعدة  هذه  ع�ست  وفعل 
الطبيبة  اأ�سرت  اإذ  البكر،  ابني  اأجن��ب  واأن��ا 
وقت  اأن  يعني  �سديدة  اآلم  ب��دون  خما�سا  اأن 
اأن  اأح��اول  واأن��ا  والثانية  بعد  يحن  ال��ولدة مل 
اأ�سنع )انا( اأخرى مني، اأن اتغّر نحو الأف�سل 
وكانت كل خطوة اجتاوزها بنجاح موؤملة �سواء 
بالتفكر اأو بالدر�س والقلق، لكنني يف املرتني 

وبف�سل من اهلل �سبحانه جنحت.
نف�سي،  عن  الكتابة  اأح���اول  ب��اأيّن  تعتقدوا  ل 
اإّن م��ا اأ���س��رت ال��ي��ه ك��ان ف��احت��ة ور���س��ة عمل 
علما  املا�سي،  اآذار  �سهر  منت�سف  اون��لي��ن 
عمل  وور���س  دورات  تنظيم  يف  م�ستمرون  اأّننا 
يف  ال�سحية  ل��لإر���س��ادات  تنفيذا  اون��لي��ن 
التباعد الجتماعي، عن المل الذي يعاين، كما 
او  جتاوزها  وكيفية  النا�س  من  الغالبية  قلنا، 

بكلمات اأدق ا�ستثمارها للتغير نحو الأح�سن.
�حلالت

الأمرا�س  اآلم  على  العمل  ور�سة  يف  نركز  مل 
وب��الل��ت��زام  بالعلج  تتعافى  التي  اجل�سدية 
ال��ذي  الأمل  على  اإن��ا  الطبية،  ب��الر���س��ادات 
ل�سبب  ال���س��دق��اء  م��ع  اأو  العمل  يف  ن��واج��ه��ه 
من  ات�سال  ك��ان  الور�سة  واأ�سا�س  لآخ��ر..  او 
يف  معماري  مهند�س  �سنة(   30 )اح��م��د...، 
ولكن  باملتميز  نف�سه  و�سف  مقاولت،  �سركة 
راتبه الأقل بني مهند�سي ال�سركة لأّن مهند�سًا 
باإجناز  وي�سرع  اأف��ك��اره  ي�سرق  اآخ��ر  معماريًا 
مواجهته  ي�ستطيع  ل  وهو  املطلوبة،  اخلرائط 
ب�سبب الأمل الذي ي�سيطر عليه والذي قّلل ثقته 
وتفاجاأت  للمناق�سة  امل�سكلة  طرحت  بنف�سه. 
الطاقة  املتدربني على  اأّن هناك بني جمموعة 
الإي��ج��اب��ي��ة م��ن ي��ع��اين ه��ك��ذا اآلم واق��رتح��وا 

االأمل خطوة 
نحو النجاح

هل �لأمل مالزم لالإن�سان؟ وقطعا �سيكون �جلو�ب 
بالإيجاب. ففي �حلياة �آلم كثرية، نف�سية ومر�سية 

وعملية، لكن �لغالبية ل تعرف �أّن هذه �آللم تتحّول �إىل 
طاقة �إيجابية منتجة �إن مل ن�ست�سلم لها، بل و�أحيانا نقول 

ل بّد من �لأمل للو�سول �إىل ما نهدف �ليه.

اأن�سام ال�ساجلي
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يف اليوم التايل كانت املوافقة قرارها. ذهبت 
مع ابنتيها. وبعد ا�ستح�سال قرار باالنف�سال 

من املحكمة ب�سبب مرور �سنوات على غياب 
الزوج تزوجت �سقيقه، ومل تفارقها ذكريات 

الزوج احلبيب يف البيت نف�سه والتزمت 
بن�سيحة والدتها اأن ت�سم اأذنيها كي ال ت�سمع 

منهم ما يرغمها على الرد. 

امليزان 

امليزان 

يف

يف
النهار،  وحتى  بل  الليايل،  يف  �سمرنا  احلكايات   باتت   
ونعرف جيدًا اأن هذا ليغني من فقر ول ي�ُسبع من جوع، 
هذا  للم�ستحيل،  الأق��رب  هو  ب�سيء  الت�سبث  هذا  فعلم 
نفهم  ول  امل�سافات  فيه  تنتهي  ل  زمن  يف  الآن  نحياه  ما 
الو�سول  اأردنا  وكلما  زماننا،  فهو غر  لغة احلروف  منه 
اإىل النهاية نرى اأنها نقطة البداية... نحن هكذا يف هذا 

الزمان... نحن هكذا....

البيتية، وقعت مغ�سيًا عليها  اإكمال واجباتها املدر�سية  يف 
ونقلها والدها ب�سرعة اإىل امل�ست�سفى حيث اأبلغها الطبيب 
نف�سها  اىل  تنتبه  مل  اإذا  ع�سبي  انهيار  حافة  على  باأنها 

وتلتزم بن�سائحه.
مهلة  انتهاء  م��ع  البيت  اإىل  تعود  وه��ي  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  يف 
املر�سح  و�سقيقه  زوجها  وال��د  اأمامها  وج��دت  التفكر، 
تو�سلت  ورغ���م  ق��راره��ا،  لي�سمعا  ج���اءا  منها،  ل��ل��زواج 
اإل  ال�سحية،  حالتها  ب�سبب  اأخرى  لفرتة  برتكها  والديها 
ميهلوها  اأن  راجية  وتكلمت  �سماعها.  على  اأ�سرا  اأنهما 
للغد فقط. وافقا مع تهديد وا�سح اإن هي رف�ست فاإنهما 
اأن  بعد  غريب  بيت  يف  البنتان  تعي�س  اأن  اأي�سًا  يرف�سان 

كربتا!
يف اليوم التايل كانت املوافقة قرارها. ذهبت مع ابنتيها. 
وبعد ا�ستح�سال قرار بالنف�سال من املحكمة ب�سبب مرور 
تفارقها  ومل  �سقيقه،  تزوجت  ال��زوج  غياب  على  �سنوات 
ذكريات الزوج احلبيب يف البيت نف�سه والتزمت بن�سيحة 
والدتها اأن ت�سم اأذنيها كي ل ت�سمع منهم ما يرغمها على 

الرد. 
وم�سايرتهم  التحمل  على  نف�سي  "اأرغمت  نهى:  ت�سيف 
ت�ساعدين يف  الغائب  زوجي  ذكريات  وكانت  ابنتّي،  لأجل 
الأيام  مرور  ومع  لها.  معنى  ل  جافة  حياة  يف  اأم�سي  اأن 

ازداد يقيني باأنه يف مكان ما قريب!"
�سدم  ال��ذي  اخل��رب  وت���روي  حزنها  ليهداأ  برهة  ت�سكت 
اجلميع، عداها، وتقول: يف م�ساء �ستوي بعد مرور ثماين 
خرج  بهدوء،  الباب  ُط��رق  زوج��ي،   اختفاء  على  �سنوات 
دخل  ثم  ما،  �سخ�سًا  ليحادث  قليًل  وتاأخر  زوج��ي  وال��د 
اأ�سئلة  على  يجب  مل  الأم��وات،  �سفرة  تعلوه  حزين  بوجه 
اإىل  اأن تعينه يف الذهاب  البيت وطلب من زوجته  من يف 
اأحا�سي�سنا  كذبت  موجود،  اإنه  حي،  "اإنه  ومتتم:  غرفته 
الأول ووالد  اأن زوجها  اأحا�سي�س نهى"، ليفهموا  و�سدقت 
ابنتيها ما يزال على قيد احلياة، واأنه يقبع يف اأحد �سجون 
جاء  معه،  �سجينًا  الباب  طرق  من  وك��ان  حمافظة.....! 
وكاأنه  م�سرعًا  وذهب  اأخرى  معلومات  اأية  دون  ليخربهم 

كان يخ�سى ممن يراقبه!
من  وال��ع��وي��ل  البكاء  وب���داأ  اخل���رب،  ب��ه��ذا  اجلميع  ��دم  ���سُ
اجلميع، اأما نهى ف�سرخت بهم: "وملاذا البكاء الآن، قلُت 
لكم مرارًا اأن قلبي يحدثني باأنه على قيد احلياة، وتو�سلُت 
اأبنتّي، ولكن جربوتكم  اأن ترتكوين و�ساأين مع  بكم كثرًا 
وقراراتكم القا�سية حالت دون �سماعي." ات�سلت باأهلها 
عليهم،  وا�سحة  ال�سدمة  وه��ول  م�سرعني  ج��اءوا  الذين 
وبعد م�ساورات بني اجلميع اتفقوا اأن يذهب اأحدهم اإىل 
للتاأكد من �سحة  الغريب  الزائر  اإليه  ا�سار  الذي  ال�سجن 

قول الزائر الذي مل يعرفوا حتى ا�سمه.
)الثاين(،  زوج��ي  هو  ال��ذي  �سقيقُه،  "وذهب  نهى:  تقول 
وحتى  بل  الثبوتية  اأوراق��ه  اأخذ  اأنُه  الأمر  الغريب يف  لكن 
الأوراق  لهذه  اأخذه  �سبب  عن  �ساألته  وحينما  �سفرِه  جواز 
اأجابني باأنه قد يحتاجها يف حال العثور على زوجي الأول 
لإثبات اأنه �سقيقه".. وت�سيف: "مرت اأيام طوال مل يعد و 
مل يت�سل بنا كما وعد والده بذلك، وبعد مدة طرق الباب 
قراأها  الثاين،  زوجي  من  ر�سالة  لي�سلمنا  الربيد  �ساعي 
قابعًا  �سقيقه  وجد  باأنه  فيها  وجاء  خمنوق  ب�سوت  والده 
�سيق�سيها  التي  وامل��دة  تهمته  يعرف  ول  الق�سبان  وراء 
واأنه حتول اإىل حطام اإن�سان، وبدموعه �ساأله علينا جميعًا 
جمهولة  جهة  اإىل  ال��ع��راق  ليغادر  �سقيقه  �سجن  وغ��ادر 
ليتوارى من �سوء فعلتهم، وعاتب والده كثرًا واأكد عليهم 

اأن ل ينتظروا عودته اأبدًا."
وهكذا بقيت نهى كري�سة يطّوحها الهواء، فل هي م�ستقرة 
فوق الأر�س، ول هي حملقة يف ال�سماء وتنهي حديثها "اأنا 

باأنتظار ما �سيخطُه القدر يل! "

قالت نهى )ا�سم م�ستعار( بحزٍن وا�سح: "هما ابنتاي التي 
خرجُت بهما من الدنيا، كر�سُت حياتي لهما بعد اأن يئ�ست 
من العثور على والدهما الذي اختفى يف ظروف  غام�سة، 
وبعد اأن يئ�س والداه يف التو�سل اإىل اأي خرب عنه، فاحتتهما 

بال�سماح يل بالنتقال اإىل بيت اأهلي."
اختفاء  بعد  بالبقاء  لها  ت�سمح  نهى  اأه��ل  تقاليد  تكن  مل 
زوجها يف بيت اأهله وو�سط اإخوته، وقد حاول والد زوجها 
اأن ي�سرح لوالدها باأن الدنيا تغّرت ومل تعد التقاليد البالية 
حتكمنا الآن، لكنه مل يقتنع وا�سطحبها مع ابنتيها مع وعد 

منها اأن تزور اأهل زوجها، الغائب ق�سرًا، با�ستمرار.
املرحلة  يف  الب��ن��ت��ان  واأ�سبحت  �سريعة،  ال�سنون  م��رت 
مفقودًا،  اعترب  ال��ذي  وال��ده��م��ا،  رات��ب  وك��ان  املتو�سطة، 

يكفيهن مع بع�س امل�ساعدات من اأهلها....
فقد  اأن��ا،  اإل  زوج��ي،  ع��ودة  "يئ�س اجلميع من  نهى:  تكمل 

كنت اأح�سُه قريبًا مني وي�ساركني يف القرارات التي تخ�ّس 
تقدموا  ممن  الكثر  رف�سُت  الفرتة  هذه  وخ��لل  ابنتينا. 
اأجل  من  اأعي�س  باأنني  وال��دي  اأقنع  مرة  كل  ويف  خلطبتي 
ابنتّي، اإىل اأن جاء والد زوجي يومًا ليفاحت والدي باأن ال�سنني 
مت�سي ول اأمل يف عودة زوجي، لذا اقرتح علينا اأنا ووالدي 
زوج��ي  �سقيق  ي��ت��زوج��ن��ي  اأن 
اأنا  م�ستقبلي  ن�سمن  وبذلك 

والبنتني ."
مقرتحه،  يكمل  نهى  تدعه  مل 
بل واجهته باإح�سا�سها بوجود زوجها واأنه راجع ل حمالة، 
و�ستنتظره مهما طال الزمن. وكان جواب والد زوجها غر 
ولكننا  اأهلك،  مع  اأن��ت  ابقي  "اذن  بحّدة:  قال  اإذ  متوقع 
وقتًا  منحها  اأن  بعد  وغ��ادره��م  معنا!"  البنتني  �سناأخذ 

للتفكر والقرار.
جنَّ جنونها و�سرخت باكية ومت�سائلة عن �سبب اإبعادها عن 
ابنتيها اللتني مل تق�سر باأي واجب جتاههما. ومل تكف عن 
بالهدوء  طالبها  الذي  والدها  من  �سفعة  بعد  اإل  ال�سراخ 
بتهيئة  وابدئي  وت��روٍّ  بهدوء  للتفكر  وق��ت  "لديك  قائًل: 
ابنتيك للذهاب مع جدهما يف املرة املقبلة يف حال رف�سك 
والدها  واأمرها  بالبكاء  ا�ستمرت  لكنها  الزواج"،  مقرتح 
تتدخل  وق��د  كبرة  ع�سرة  زوج��ك  "لأهل  لأن  بال�سكوت 
اإذا  بالقوة  منك  البنتني  واأخذ  ل�ساحلهم  احلقائق  لتغير 
مل توافقي على عر�سهم." واأكملت والدتها بنربة يخنقها 

البكاء: "قد يتاأذى والدك واإخوتك اإن مل توافقي."
اأين  مت�سائلة:  لها قرار  لي�س  دوامة  لوحدها يف  نهى  بقيت 
لبنتيها  نف�سها  نذرت  اأم   مع  التعامل  هذا  مثل  يف  العدل 
ولزوجها الغائب؟ وحتذير والدتها ل يفارقها بعد اأن نبهتها 
اإىل احتمالت مل تفكر بها: "قد ياأخذون البنتني رغمًا عنك 
رغما  تزويجهما  على  اأو  الدرا�سة  ترك  على  ويجربونهما 

عنهما."
اأن  اأن تتو�سل اإىل قرار وتتو�سل بدعائها  وفكرت نهى دون 

يعود زوجها احلبيب لينقذها مما هي فيه.
اأن تنتهي مهلة ال�سهر، وهي ت�ساعد ابنتها ال�سغرى  وقبل 

اأنا والقدر باالنتظار

رجاء خ�سري
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خ�سري احلمريي

بداأنا ن�سمع ونتداول مفهوم "الدرا�سة عن بعد" مع انت�سار الأنرتنيت و�سهولة 
هذه  اأكت�سبت  معلومة  اأو  جمهولة  ولأ�سباب  التعليمية،  التطبيقات  اإ�ستخدام 
الدرا�سة �سمعة لُيعتد بها كثرا، رغم ان اجلامعات )الُبعدية( حتلف اأغلظ 
عاي�سنا  وقد  التدري�سية،  كوادرها  ومتر�س  وعلميتها  جديتها  حول  الأمي��ان 
الُبعديني حمل  الكثر من احلالت التي كانت فيه هذه الدرا�سة وخريجيها 
الق�سة  بف�سح  تكّفل  و)الن�سيا(  العليا  �سهاداتها  م�ستوى حاملي  لأن  �سك، 

اإبتداًء من )دفع املعلوم( حتى اأ�ستلم ال�سهادة.  
واليوم مع اجلائحة بتنا على مقربة �سديدة من الدرا�سة التي تتم عن بعد، 
فاأولدنا يدر�سون ويتحاورون وميتحنون ويغ�سون عن بعد، ونحن نلحظ )عن 
عرفناها  التي  الدرا�سة  بني  الهائلة   والأجتماعية  الأن�سانية  الفوارق  قرب( 

لنيل  امل�سروع  الدرا�سي  التناف�س  بني  م�س�س،  على  نعاي�سها  التي  والدرا�سة 
اإ�ستح�سان الأ�ساتذة والزملء على حد �سواء، وبني درا�سة جافة خالية من 
املواهب  وتنمية  واملرح  العلقات  من  لتخلو  درا�سة  بني  الأجتماعي،  احل�س 

الل�سفية، ودرا�سة ل تخلو من امللل و التثاوؤب و البحلقة يف ال�سا�سات.
لتغرنكم "الدالت" التي ت�سبق ا�سماء الدار�سني عن بعد، والأختام املذهبة 
واإرت��ف��اع  ال�سفوف،  ب�سجيج  مطموغة  غر  فهي  �سهاداتهم،  تزين  التي 
الأ�سابع طلبا للأجابة، وعتب ال�ستاذ خلطاأ غر حم�سوب، وا�ستعارة ملزمة 
زميل اأو زميلة، للحر�سة اأو لأ�ستكمال الواجب، ل فرق، و�سرب الدر�س الأخر 

تلبية ملوعد عاطفي.
واإل.. ما لدالت ان مل تكن ناب�سة باحلياة!
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د. علي ال�ساله    �ساعر بابلي

يف املنتهى

وحيدًا اأتقلب يف فرا�سي متوزعًا بني مو�سوعني لدرا�ستي للماج�ستر مطلع 
الت�سعينيات يف عمان، اأاأختار احل�سني يف الأدب العربي احلديث، اأم اأختار 
كان  الذي  الإحراج  واأجتنب  املعا�سر  العربي  ال�سعر  يف  الإ�سلمي  الرمز 

يلف اجلميع عندما ي�سمعون ا�سم املو�سوع الذي اأنوي درا�سته؟
حني نت متاأخرًا كان اخلوف قد متّلكني؛ خوف من رد الفعل الذي قد 

ي�سيب عائلتي يف بابل اإذا و�سل الأمر اإىل الَع�س�س واملخربين .
ا�ستيقظت حوايل العا�سرة �سباحًا وم�سيت م�سيًا اإىل و�سط عمان، ودخلت 
املكتبة الأوىل التي �سادفتني يف طريقي، كانت مكتبة دار ال�سروق، جتنبت 
القرتاب من الإدارة حيث يجل�س الكاتب الفل�سطيني فتحي الب�س، مالك 
الرفوف  املر�سو�سة على  الكتب  اأقلِّب طريف يف عنوانات  الدار، وم�سيت 
والإغريقية  اليونانية  الأ�سطورة  عن  الكتب  ع�سرات  فوجدت  والطاولت، 
املدرو�سة اأكادمييًا واأثرها يف ال�سعر العربي املعا�سر، ولفت نظري كتاب 

يتيم عن الن�س ال�سويف واأثره يف الأدب احلديث .
عدت اإىل حرتي، هوؤلء ال�سعراء والباحثون يف الأ�ساطر القدمية يعّدون 
والعربية  الإ�سلمية  الرموز  يف  البحث  لكن  العربية،  احلداثة  من  جزءًا 

القدمية يعد تخلفًا و�سلفية؟
بعد دقائق دخل، دون موعد، ال�سديق ال�ساعر الكبر عبد الوهاب البياتي 
يبحث بعينيه يف العنوانات اجلديدة للكتب ف�سّلم علّي مبت�سمًا و�ساألني هل 

ا�ستقر راأيك على مو�سوع ما؟
قلت له: اأبا علي اأنا مع عنواين الأول .. ف�ساح بي اإذن ل ترتدد ول تخف 
من نباح النابحني، فقلت له ولو مل جتزه كلية الدرا�سات العليا يف اجلامعة 

!
قال لكل حادثة حديث وعندها �سيعذرك احل�سني وابت�سم .

خرجنا من مكتبة ال�سروق وقد قررت وانتهى الأمر .. وقد �سعدت بذلك 
على الرغم من كل ما ح�سل بعدها من اآثار حتّملها اأهلي وحتّملتها .

قبل اأيام ات�سل بي اأحد الباحثني يريد درا�سة املو�سوع نف�سه بعنوان اآخر 
ويف ال�سعر العراقي ح�سرًا، فقلت له لقد اأ�سبح املو�سوع ماألوفًا اأكادمييًا 
وهناك درا�سات عدة تلت كتابي عنه واآمل اأّل ترتدد، فاحل�سني اأكرث رمز 

اإ�سلمي ا�ستلهمه ال�سعر املعا�سر، فادخل اإىل كربلء دون تردد.

الدخول اإىل كربالء 
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