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ال�سنة حتى يحني موعد  �سهريًا على مدار 
بع�ض  ومب�ساعدة  احل���رام،  حم��رم  �سهر 
الأهايل وتربعاتهم املادية اأو الغذائية، كي 
ن�ستطيع جتهيز الزوار بالطعام طوال مّدة 

م�سريهم نحو كربالء املقد�سة.

ب احل�سني طلاّ
ويو�سح حممد اأن برنامج املوكب اخلدمي 
يقام  متتالية  اأي��ام  ع�سرة  ط��وال  امل�ستمر 
والأكالت  وال�ساي  املياه  توزيع  اأ�سا�ض  على 
ال��زّوار، يف حني يتم  اخلفيفة للماّرين من 
من  التا�سع  ال��ي��وم  يف  والقيمة  ال��رز  طبخ 
اأو  ليومني  الطبخ  ميددون  واأحيانًا  حمرم، 

اأكرث بطلب من اأهايل الق�ساء:
خليط  وهم  املوكب،  متطوعو  يتوقف  ل   -
الإعدادية،  وطلبة  الطالب اجلامعيني  من 

عن العمل اجلماعي خلدمة املواطنني.

امل�ستل امللِهم للموكب!
ويروي لنا ق�سة ا�ستيالء اأحد الأ�سخا�ض، 
اأر���ض  على  ون�سف،  �سنة  م��ن  اأك���رث  قبل 
ب��اأن  علمًا  زراع����ي،  م�ستل  لبناء  امل��وك��ب 
ب�سبب  كهرباء"  م  "حمرَّ الأر�����ض  م��وق��ع 
كما  العايل،  ال�سغط  اأ�سالك  حتت  وقوعه 
لل�سرف  تق�سيم  املوكب  اأر���ض  حتت  ُدف��ن 

ال�سحي الثقيل لعموم الق�ساء:
- نفوذ الرجل، ماديًا و�سيا�سيًا، مكّنه من 
جند  اأن  نحاول  ونحن  م�سروعه،  يكمل  اأن 
هذه  لنا  خطرت  ومنها  لنا،  اأخ��رى  اأر�سًا 

الفكرة: فكرة الزراعة!

يلاّ نزرع
املوكب، وهو خارج  اإخواننا يف  اأحد  اقرتح 
الق�ساء  ت�سجري  اإعادة  فكرة  الآن،  العراق 
وزراعته، وقوبلت الفكرة التي حتولت فيما 
بعد اإىل م�سروع "ياّل نزرع" بحفاوة وفرح، 

ي�سيف حممد:
- يف بادئ الأمر، كان املو�سوع �سعبًا للغاية 
علينا، اإذ مل نلَق اأي ترحيب من املواطنني 

اإىل  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  يف  حتى 
اأن مت��ك��ّن��ا م��ن ت��ط��وي��ر ال��ك��ادر واإح�����س��ار 
اأنواع  على  لتوجيهنا  الزراعيني  املهند�سني 
الأنواع  واختيار  زراعتها  وكيفية  ال�ستالت 

املنا�سبة للموا�سم والف�سول.

نحتاج الدعم من دائرة البلدية
احلملة،  ه��ذه  يف  اأ�سهمت  البلدية  دائ��رة 
عملهم  وت��ب��اط��وؤ  تكا�سل  م��ن  ال��رغ��م  على 
واج��ه��وا  اإذ  �سليم،  حم��م��د  ي��خ��ربن��ا  ك��م��ا 
بع�ض ال�سعوبات يف حماولت امل�ساعدة اأو 
حديثه  ويوا�سل  الأ�سجار،  حماية  يف  حتى 
متمنيًا م�ساعدة البلدية وموؤازرتها لعملهم 

الطوعي من خاللنا:
امل�ساعدة  اإل  اللهم  �سيئًا،  نريد  ل  نحن   -
حم��اولت  وب��ع��د  ال��ي��وم  تخيلي  الب�سيطة، 
ل�سقي  امل���اء  مب���رور  �سمحوا  منا  ع��دي��دة 
تعاين  والأ�سجار  اأ�سبوع  منذ  مزروعاتنا، 

العط�ض يف هذا ال�سيف الالهب.

العمل الكبري يف قلوبهم
اأن  املوكب،  اأع�ساء  اأح��د  عزيز،  كرمي  وي��رى 
كان  واإن  اأنف�سهم  القيمة يف  العمل كبري  هذا 
وحجم  ال��ع��راق  حجم  اإىل  بالقيا�ض  �سغريًا 
الدمار واندثار امل�ساريع اخلدمية، اإذ اأن روح 
من  دائمًا  تولد  الطوعية  واحلمالت  التعاون 
رحم املعاناة ب�سبب الإهمال احلكومي جلانب 
ال��زراع��ة، يف دميومة حياة  وه��و  ج��دًا،  مهم 

الب�سرية، ويوؤكد:
وعرب  ال��ع��راق  ع��م��وم  يف  امل�����س��روع  -ا�ستمر 
كروبات الفي�سبوك مثل كروب )من ال�سحراء 
اإىل اخل�سراء( وكروب ) ِازرع ولو �سجرة(.  

مليون نبتة تنتظر 
ج��رى اإن��ف��اق اأم���وال امل��وك��ب، وم��ا ج��اد به 
بع�ض املتربعني، للبدء بحلم زراعة مليون 
بد  ول  وا�سط،  حمافظة  يف  ونبتة  �سجرة 
اأن يتحقق ولو على مراحل، وهناك  للحلم 

خطط على امل�ستويني القريب والبعيد.

فعلي  تطبيق  امل�سروع  اأن هذا  ويرى كرمي   
لأهداف الثورة احل�سينية التي نتعلم منها 
كمتخ�س�ض  م�ساركته  اأن  موؤكدًا  يوم،  كل 
اأك���ادمي���ي يف ال���زراع���ة ك��ان��ت ل��الإ���س��راف 
وامل�����س��ارك��ة يف اخ��ت��ي��ار ان����واع ال��ن��ب��ات��ات 
وطريقة الزراعة والتن�سيق والعناية ما بعد 
الزراعة، ح�سب الظروف املناخية والبيئية 
احلدائق  ق�سم  مع  بالتعاون  الرتبة،  ون��وع 
واملتنزهات، الذي كان تعاونه خجوًل ح�سب 

راأيه:
هذه  يف  معنا  الأه����ايل  ت��ع��اون  �سهدنا   -
املدينة  بتغيري مظهر  احلملة وهم فرحون 
مكّبات  واملتنزهات  ال�ساحات  كانت  بعدما 

للنفايات واحليوانات ال�سائبة.

جمددًا: بانتظار الدعم
لكنها  كثرية،  العمل  معوقات  اأن  ويخربنا 
ُت��ذل��ل ب��ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك بني  مي��ك��ن اأن 
الأهايل  اأن بع�ض  والأه��ايل، حتى  ال�سباب 
ن�سر  ف��ور  منازلهم  اأم��ام  النباتات  زرع��وا 

الدعوات يف مواقع التوا�سل الجتماعي:
ق الأكرب هو غياب الدعم من   - يبقى املعوِّ
دائ��رة  من  ال�ستالت  على  احل�سول  حيث 
وزارة  اأو  حكومية  جهات  م��ن  اأو  البلدية 
وامل�ساحات  كثرية  التكاليف  لأن  الزراعة، 
ل يف  املخطط لها اأن ُتزرع كبرية، ولكي نعجِّ
الزراعة  مو�سم  يف  واأننا  ل�سيما  زراعتها، 

الآن، فلي�ض لنا اإل اأن ننتظر الدعم.  

النبتات ال�سبورة يف العراق
اأم���ا ن��وع��ي��ة ال��ن��ب��ات��ات امل��خ��ت��ارة يف ه��ذه 
احلملة ال�سخمة فكانت: الأكا�سيا العراقية 
وامل�سرية، و�سجرة البييزا، وفر�سة البطل، 
والوا�سنطونيا،  واجليكراندا،  وال�سدرة، 
وال��زي��ت��ون، وال��دف��ل��ى، ف�����س��اًل ع��ن بع�ض 
ال�سجريات مثل اليا�ض والبنف�سج وغريها، 
للبالد  املناخية  الظروف  تتحمل  التي  تلك 
وتكون �سريعة النمو دون اأن توؤثر على البنى 

التحتية يف املدن.

�سجريات احل�سني
يف هذا العام، متكن موكب ي�سّم جمموعة 
ق�ساء  اأه���ايل  م��ن  املتطوعني،  م��ن  طيبة 
ال��ع��زي��زي��ة، م���ن حت��وي��ل اأم������وال امل��وك��ب 
لزوار  وتقدميه  الطعام  لطبخ  املخ�س�سة 
اإىل  ال�سالم،  عليه  احل�سني  اهلل  عبد  اأب��ي 

ل���زرع ���س��ج��ريات ���س��غ��رية تن�سر  م��ب��ادرة 
اجلمال وال�سكينة يف املكان.

خدمة الزوار بـ 25 األف دينار
موكب  اأ�سحاب  اأح��د  �سليم،  حممد  يوؤكد 
بخدمة  اخلا�ض  اخلدمي،  اجلمعية  �سباب 

املوكب  اأن هذا  الإمام احل�سني )ع(،  زوار 
اأُ�س�ض عام 2015 باإمكانيات ب�سيطة للغاية 
املوكب  متطوعي  م��ن  ذات���ي  مت��وي��ل  ذات 

واأفراده اأنف�سهم: 
األف   25 مبلغ  جنمع  واملتطوعون  كنت   -
دينار عراقي من كل فرد يف فريق املوكب 

موكب ح�سيني ي�سّجل ب�ستالته 
ر�سالة اأخرى من احل�سني )ع(

ترك احل�سني يف روح كل منا ق�سة �سكنت قلوبنا، لتمنحنا، ونحن نتجه نحو اأبدية احلياة، درو�سًا هائلة يف 
املحبة وال�سلم وطريق احلق.

احل�سني الذي ُتن�سب خلدمه زواره املواكب واخليم التطوعية، طعام هنا و�سراب هناك، مبيت وخدمات 
متنوعة بجهود طوعية. غري اأن موكبًا خرج علينا هذا العام ب�سيء غري معتاد، اإذ ا�ستلهم ر�سالة احل�سني 

بفكرة تِهُبنا الإميان باأن ق�سيته لي�ست جمرد ق�سية دين، بل اإنها وطن وانتماء.

اآية من�سور 
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حتى لو كان م�سروع ب�سماية اجلديدة جمرد م�سروع حلل اأزمة ال�سكن 
يف فكر من خطط اليه لكن ب�سماية يف العمق، ويف نب�ض يومياتها، 
اإمنا متثل منوذجا مل�ساريع بناء الإن�سان، فعندما يح�سل النا�ض على 
اخلدمات العامة وبنى حتتية ممتازة ي�سعرون باإن�سانيتهم وتتعزز يف 
نفو�سهم قيم النتماء اإىل الوطن وينف�سون عن فكرهم واعتقادتهم 
الكثري من غبار ال�سلوكيات الغريبة البالية التي يرف�سها العقل، ول 
تن�سجم مع تطلعات بناء الدولة والإن�سان.. والق�سة تروى...

اإياد عطية اخلالدي

حينما ي�سعر النا�ض باإن�سانيتهم

ب�سكنه  حتيط  حيث  )ال�سفيح(  اأحياء  اأحد  من 
الوحال  من  الكريهة  الروائح  وتنبعث  النفايات 
والربك ذات اللون الخ�سر الداكن نتيجة جتمع 

املياه الآ�سنة.
اأم�����س��ى اب���و حت�سني وزوج��ت��ه ث��الث��ة ع��ق��ود يف 
حتت  اخلم�سة  اأطفالهم  مع  راب�سني  م�سكنهم 

�سقوف الفقر يكافحون لتوفري لقمة اخلبز لهم.
اأولده  تعليم  حت�سني  لأب���ي  احل��رم��ان  ي��ت��ح  مل 
درا�سته  اأك��م��ل  ال���ذي  الو���س��ط  اب��ن��ه  با�ستثناء 

وتخّرج من معهد التمري�ض، وهو الذي غرّي م�سار 
العائلة ونقلها لعاملها اجلديد.

اأن  عائلته  بو�سع  يكن  مل  ��ه  ب��اأنَّ حت�سني  اأب��و  يقر 
القدمي  احلي  يف  املعتادة  ال�سلوكيات  عن  تتخّلى 
من  العديد  دخ��ل  حت�سن  من  الرغم  على  ال��ذي 
العنف  ينت�سر  حيث  بائ�سا،  ظ��ّل  اأّن��ه  ال  �سكانه 

وامل�سكالت كيوميات اعتيادية للحي القدمي.
اإىل  عائلته  انتقلت  ال��ذي  حت�سني  اأب��و  وي�ستذكر 
ارتكبوا  اأولده  اأن  �سنوات  ث��الث  قبل  ب�سماية 

يطبع  الذي  النظام  مع  يندجموا  ومل  الخطاء، 
م�سرين  كّنا  ولكّننا  ب�سماية،  يف  احلياة  اإيقاع 
اأن نكون مب�ستوى �سكان احلني، حتى ولدنا  على 
كباقي  اأ�سبح  املدر�سة  يف  انتظم  الذي  ال�سغر 
بحمالت  والتحقوا  امل��دار���ض  يف  الذين   الولد 
التنظيف و�سرنا ن�سعر اأن ب�سماية بكل عماراتها 

و�ساحاتها و�سوارعها اإمنا هي مدينتنا.
املرات  اإحدى  اأّنه يف  كيف  ابو حت�سني  وي�ستذكر 
كان يرمي اأعقاب ال�سكائر يف غري حملها، فلمحه 

يف �سقة حديثة ت�ستمل على اخلدمات ال�سا�سية 
وجماٍر  لل�سرب  �ساحلة  ومياه  م�ستمر  )كهرباء 
ون��ظ��ام اأم��ن��ي مي��ن��ح الأم����ان ع��ل��ى م���دار ال��ي��وم 
ال�سكنية  ال��ع��م��ارات  ب��اإح��دى  بلدية(  وخ��دم��ات 
اأبي  عائلة  وج��دت  اجل��دي��دة  ب�سماية  مدينة  يف 
املفاهيم  من  الكثري  غرّيت  اأخرى  حياة  حت�سني 
امل��دن  واق��ع  عليهم  فر�سها  التي  وال�سلوكيات 

املهم�سة.
 12 م�سافة  على  تقع  مدينة  اجلديدة  وب�سماية 

اأكرب  ومتّثل  بغداد،  العا�سمة  �سرق  جنوب  كم 
امل�ساريع ال�سكانية يف العراق الذي تنفذه �سركة 
على  عراقية  م�ساندة  �سركات  مع  الكورية  هانوا 
ال�سركة  تبني  اأن  املقّرر  م�ساحة ع�سرين كم من 
نحو  ت�ستوعب  �سكنية  وح���دة  ال���ف  م��ائ��ة  ن��ح��و 
الذي  امل�سروع  وي�ستمل  �سخ�ض.  األ��ف  �ستمائة 
اقرتب من الإجناز على �سبكة من البنى التحتية 
اإىل  اإ�سافة  رئي�سة،  و���س��وارع  وم��اء  كهرباء  من 
املرافق التعليمية والدينية والرتفيهية والتجارية 

املياه  امل�سروع على حمطات معاجلة  ي�ستمل  كما 
اإىل  ينتهي  وبذلك  ال�سحي،  ال�سرف  ومعاجلة 
متميزة  مدينة  وه��ي  اجل��دي��دة،  ب�سماية  مدينة 
العا�سمة  فيها  مب��ا  ال��ع��راق  م��دن  م��ع  باملقارنة 

بغداد.
 عقود من املعاناة 

انتقلت عائلة ابو حت�سني الرجل اخلم�سيني الذي 
يبدو ك�سيخ هرم احدودب بفعل عقود من املعاناة 
تركت اآثارها على وجهه وج�سمه املنهك النحيل 

ب�سماية يف العمق!
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وتقول مدر�سة الحياء، اإن املدار�ض يف ب�سماية 
�سواء  بغداد  يف  مدر�سة  باأي  مقارنتها  ميكن  ل 
مدار�ض  �سيدت  فهنا  اأهلية،  ام  اأكانت حكومية 
بحدائقها  وتتميز  طبقات،  ث��الث  م��ن  كبرية 
ال��وا���س��ع��ة، و���س��اح��ات��ه��ا ال��ك��ب��رية، وم��راف��ق��ه��ا 
وا�سعة  خم��ت��ربات  ع��ل��ى  وت�ستمل  ال�����س��ح��ي��ة، 
م�����س��ارح  ع��ل��ى  كمات�ستمل  ل��ل��ر���س��م   وق���اع���ات 
اأجواء �سحية للتعليم،  ومالعب ، كل هذا يتيح 
بن�ساط  مدار�سهم  اإىل  الط��ف��ال  يذهب  حيث 

وحما�ض كبريين.
يتحملون  ع��ادوا  ما  اأطفالها،  اأن  اإىل  واأ�سارت 
اعتادوا  بغداد، فقد  اأقاربنا يف  لبع�ض  زياراتنا 
اعتادوا  كما  ب�سماية،  مدينة  اأج��واء  على  هنا 
ع��ل��ى اخل��دم��ات اجل��ي��دة ال��ت��ي اأث����رت اإي��ج��اب��ا 
النفايات  عليهم وباتوا ل يتحملون، مثال، روؤية 
املرتاكمة هنا وهناك يف بغداد، ولهذا �سرعان 

ما يطالبونني بالعودة اإىل املنزل.
وتوؤكد زينة ال�سندايل : ب�سماية �سمت موظفني 
واأن��ا���س��ًا م��ن جميع مناطق  ال��دخ��ل  وحم���دودي 
العراق، لكنهم جميعا اندجموا يف حياة كرمية 
بفعل توفر اخلدمات، وهناك من ميتلك منهم 
منازل يف بغداد لكنه ياأتي اإىل ب�سماية، ويعي�ض 

اأجواوؤها ويف النهاية يف�سلها عن حياة بغداد.
 الرمي والكوامة

وعلى العك�ض مما يعتقد فاإّن ال�سكان املنحدرين 
بحرية،  للعي�ض  توقا  اأكرث  ال�سعبية  املناطق  من 
التي يفر�سها  الو�ساية  لأّنهم ملوا  وهم �سعداء 
نحن  لهذا  وت�سرفاتهم،  لبا�سهم  على  املجتمع 
يف  اجل��دي��دة  بحياتنا  العتابي  ي��ق��ول  ���س��ع��داء 

ب�سماية.
بغداد  اأه���ايل  عا�ض  وبينما  ال�سيف  ه��ذا  يف   
امل�ستمرة  النقطاعات  ب�سبب  قا�سية  معاناة 
ا�ستغالل  اأب�سع  ا�ستغل  الذي  الكهربائي  للتيار 
ب�سماية  �سكان  ف���اإن  امل��ول��دات،  اأ���س��ح��اب  م��ن 
لتكامل  بالنظر  مكّيفة  ب��اأج��واء  يتنعمون  ك��ان 

اخلدمات يف هذا امل�سروع ال�سكاين الكبري.
ويوؤكد م�سلم العتابي اأّن النا�ض هنا تعي�ض براحة 
من  اخل��ال���ض  وامل��ه��م  اخل��دم��ات  تتوفر  حيث 

امل�سكالت، "ماكو م�ساكل ول كوامة ول رمي."
ب�سماية  م��دي��ن��ة  تخطيط  مي��ن��ح  ال���واق���ع  ويف 

العمارات  بني  مبرونة  للحركة  للنا�ض  م�ساحة 
امل�سروع  وي�ستمل  والأ����س���واق  امل��ت��ن��زه��ات  ويف 
مالعب  وعلى  كبرية   خ�سراء  م�ساحات   على 
يف  ال�سيارات  حركة  ويراعي  لالطفال،  وم��الٍه 
اأمان وي�ستمل امل�سروع على مركز ت�سويق رئي�ض 
مت�سلة  رئي�سة  وح��دائ��ق  احل��ي  �سكان  خلدمة 
ب�سهولة  اإليها  الو�سول  ميكن  ال��ط��رق  ب�سبكة 
اأطفال موّزعة خلدمة  حدائق �سغرية ومالعب 
الأحياء وامل�سجد واخلدمات التعليمية والأمنية.
ال�سكنية  البيئة  ج��ودة  تعد  تلم�ض  اأن  وميكن 
توافر  بفعل  م�ستوى جودة احلياة،  موؤ�سرًا على 

اخلدمات الأ�سا�سية.
 ب�سماية والأحياء الع�سوائية 

اأ�سباب  عن  القت�ساديني  من  العديد  ويت�ساءل 
ف�سل احلكومات املتالحقة يف البالد من حتويل 
املدن املهم�سة اإىل مدن حديثة، تليق بالعراقيني 

وترتقي مب�ستواهم.
الحياء  م�ساكل  احلكومات  تعالج  اأن  من  وبدل 
�ساهمت  فاإنها  العالية،  ال�سكانية  الكثافة  ذات 

ب��ط��ري��ق��ة م��ب��ا���س��رة وغ���ري م��ب��ا���س��رة يف مت��دد 
الع�سوائيات، حتى باتت بغداد ت�سيق ب�سكانها، 
خططت  التي  و�ساحتها  ب�ساتينها  حتولت  حيث 
لتكون حدائق ومدار�ض ومراكز خدمية و�سحية 
اإىل ع�سوائيات �سكنية تقا�سم الحياء امللت�سقة 
عليها  التي حت�سل  البائ�سة  بها على اخلدمات 

عا�سمة البالد.
 فقد اأزيلت ال�سجار والنباتات من اأحياء بغداد 
منت  حتى  وتخنقها،  باملدينة  لتلت�سق  وتركت 
يف  الراقية  الح��ي��اء  مب��ح��اذاة  واأك��رث  ع�سوائية 

بغداد التي عرفت بجودة اخلدمات. 
ويف مدينة ال�سدر التي يحت�سد فيها نحو مليوين 
ن�سمة، انتهت ق�سة م�سروع 10 ×10 ال�سكاين، 
للكثافة  ح��ل  اإي���ج���اد  اإىل  ي��ه��دف  ك���ان  ال����ذي 
املختنقة  املدينة  بخدمات  ويرتقي  ال�سكانية 
اإىل حرب على ورق، لتظل املدينة على حالها من 
البوؤ�ض والرتاجع الفادح يف اخلدمات وكل ذلك 
انعك�ض على حياة ال�سكان، واأنتج جمتمعا يعاين 

�سغط احلياة .
 ويت�ساءل الكثريون مل ل تقوم احلكومة بتح�سني 
جودة احلياة يف هذه الحياء من خالل م�ساريع 
تو�سع  ل  ومل  اآمنة  لت�سبح  ب�سماية  غ��رار  على 
من  بدل  اخل�سراء  امل�ساحات  وتزيد  الطرقات 
كونكريته  جممعات  اإىل  وحتويلها  جتريفها 
ت�ستلهم من  والتلوث، ومل ل  ملدينة تعاين احلر 
جتربة ب�سماية درو�سا ميكن اأن تنت�سل بها واقع 
احلياة يف الحياء ذات الكثافة ال�سكانية، وحتى 

اأحد اجلريان الذين يحبهم وحتّدث له بلطف، 
اأن يعتاد  اأن عليه  اأبو حت�سني  اأدرك  ومن يومها 

التنظيم.
 اأزمة اأق�ست م�ساجع العراقيني 

ياأتي م�سروع ب�سماية اجلديدة كواحد من اأف�سل 
الأزم��ة  تلك  العراق،  يف  ال�سكن  لأزم��ة  احللول 
ودفعتهم  ال��ع��راق��ي��ني،  م�ساجع  اأق�����س��ت  ال��ت��ي 
�سكانها  يعي�ض  اإذ  املهم�سة،  الحياء  يف  لل�سكن 
خارج التاأريخ، وحتى املوظفون ممن ي�ستاأجرون 
منازل التهمت ن�سف مرتباتهم واأكرث، ودفعتهم 
ال�سا�سية  املتطلبات  من  الكثري  عن  للتنازل 
ال�سيف  حر  من  يحميهم  �سقف  مقابل  للحياة 

وبرد ال�ستاء القار�ض.
العتابي  م�سلم  يعي�ض  كان  كم   28 م�سافة  وعلى 
يف حي النهروان، وهو اأحد الحياء التي تعاين 
ال�سوارع  حيث  اخلدمات،  يف  ف��ادح  نق�ض  من 
والبطالة  وال��ك��ه��رب��اء  امل���اء  واأزم����ات  ال�سيقة 
تخيم على واقع هذا احلي وتنعك�ض على �سلوك 
املجتمع، اإذ تنت�سر اجلرمية والعنف وامل�سكالت 
الجتماعية يف جمتمع تغلب على �سكانه النزعة 
من  يعانون  �سكانا  النتيجة  لتكون  الع�سائرية، 
وكلها  والنف�سية،  الع�سوية  المرا�ض  خمتلف 
نتائج للواقع القت�سادي ول�سوء اخلدمات التي 

قد تنفجر اإىل عن�ف يعاين منه اجلميع.

يتحدث العتابي الذي ميتلك حمال لبيع ون�سب 
مدينته  ع��ن  كبري  بفخر  امل��راق��ب��ة،  ك��ام��ريات 
ح�سل  ما  اأف�سل  اأن  ويعتقد  ب�سماية،  اجلديدة 
عليه يف ب�سماية هو ال�سعور بالمن والطماأنينة، 
ل��ك��ن الأه�����م م���ن ك���ل ذل���ك اأن����ك ه��ن��ا ت�سعر 

باإن�سانيتك "حت�ض نف�سك ب�سر من �سدك".
التي  والأف��ك��ار  القناعات  م��ن  الكثري  ت��غ��ريت 
الأفكار  الكثري من  رميت خلفي  فهنا  رافقتني، 

اخلاطئة.
 اأبعاد نف�سية

زينة  ب�سماية  يف  ثانوية  يف  امل��در���س��ة  وتعتقد 
التي  العائالت  بني  من  كانت  التي  ال�سندايل 
�سلوك  يتغري  مل  امل��دي��ن��ة،  يف  م��ب��ك��را  �سكنت 
وت�����س��رف��ات ال��ن��ا���ض ال��ق��ادم��ني م��ن امل��ن��اط��ق 
جمتمع  مع  ب�سرعة  اندجموا  الذين  ال�سعبية، 
ب�سماية املنحدر من خمتلف مناطق العراق، بل 

حتى نحن القادمني من مناطق و�سط العا�سمة 
اإيجابيا  حياتنا  تغريت  لقد  العريقة،  واأحيائها 
العالقات  على  حتى  انعك�ض  ملحوظ،   ب�سكل 
اأن  اأح���د  بو�سع  ولي�ض  كبري  ب�سكل  ال��زوج��ي��ة 
ع��ادات  تتغري  اأن  عجبا  اأرى  ل  لهذا  يتخيله، 
بالطاقة  م�سبعون  وه��م   هنا  النا�ض  و�سلوك 
اخلدمات  توفر  من  ي�ستمدونها  التي  اليجابية 
ما حولك هنا ميدك  والم��ن، فكل  وال�ستقرار 
بالراحة  ال�سعور  اإىل  ويدفعك  اإيجابية،  بطاقة 

والتفكري البّناء.
ويف  ال�سابق  حيها  يف  حياتها  املدر�سة  ت�ستذكر 
كان  ك��م  ت�سعر  ت�ستاأجره،  كانت  ال��ذي  بيتها 
حينما   النا�ض،  من  كثري  ويظلم  يظلمها  القدر 
يذهب اجلزء الكرب من راتبها اإىل املوؤجر الذي 
�ساحب  كاأنه  وي�سعرنا  املتهالك،  بيته  يف  يدقق 
املزدحمة،  ال�سوارع  عن  ناهيك  علينا،  الف�سل 
وال�سو�ساء، وم�سكالت الكهرباء، وانقطع �سلك 
ال���س��الك الخ��رى،  يت�سابك مع  ال��ذي  امل��ول��دة 
اعتاد  واذ  النفو�ض،  ت�سمئز منه  م�سكال منظرا 
تنتزع  امور  وكلها   ، النفايات  رمي  على  النا�ض 
منك اإن�سانيتك، وت�سلب همتك، وجتعلك تعي�ض 

على اأع�سابك.
من  العديد  باقناع  جنحت  �سيدة  وال�سندايل 
فيها،  والعي�ض  ب�سماية  اإىل  للقدوم  العائالت 
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النا�ض هنا  م�سبعون بالطاقة 
اليجابية التي ي�ستمدونها من توفر 
اخلدمات وال�ستقرار والمن، فكل ما 
حولك هنا ميدك بطاقة اإيجابية، 

ويدفعك اإىل ال�سعور بالراحة والتفكري 
اء. البناّ

ملف العدد                                             #الحسين_يوحدنا

املدار�ض يف ب�سماية ل ميكن مقارنتها باأي 
مدر�سة يف بغداد، فهنا �سيدت مدار�ض 

كبرية من ثلث طبقات، تتميز بحدائقها 
الوا�سعة، و�ساحاتها الكبرية، ومرافقها 

ال�سحية، وت�ستمل على خمتربات وا�سعة 
وقاعات للر�سم وم�سارح وملعب.



قاطينها  تنهك  التي  ن�سبيا  بغداد اجليدة  اأحياء 
م�سكالت تراجع اخلدمات.  

اأن  ال��رح��ي��م  عبد  ���س��ادق  الق��ت�����س��ادي  ويعتقد 
تنامي الحياء الع�سوائية و�سعف اخلدمات التي 
يح�سل عليها املواطنون هو يف الواقع ق�سية ذات 
اأبعاد �سيا�سية، فالدول الفا�سلة هي الدول التي ل 

تخطط حلياتها ول تبحث عن حلول مل�سكالتها.
التي  ال��دولرات  وكان ميكن الحتفاظ مبليارات 
انتهت اإىل جيوب الفا�سدين، من خالل التعاقد 
مع �سركات اأجنبية تتوىل بناء منظومة الكهرباء 
ب��ط��ري��ق��ة ال���س��ت��ث��م��ار، وك��م��ا ح���دث يف جتربة 
ب�سماية وهي جتربة بحاجة اإىل درا�ستها ملعاجلة 

اإيجابياتها واإخفاقاتها.
حياة اإيجابية 

وي��رب��ط ال��ب��اح��ث ال��رتب��وي والج��ت��م��اع��ي خالد 
والعامل  الج��ت��م��اع��ي  ال�سلوك  ب��ني  الع�سا�ض 
التي  اليجابية  ال�سخ�سية  �سنع  يف  القت�سادي 
اإيجابية  اأكرث  به  املحيطني  وحياة  حياتها  جتعل 
وف��اع��ل��ي��ة، ف��الح�����س��ا���ض ب��الم��ن وال���س��ت��ق��رار 
تلبي  التي  اخل��دم��ات  خمتلف  على  واحل�����س��ول 
ب�سريا  �سلوكا  تنتج  الع�سري،  الن�سان  حاجات 
وفاعلة يف معظم  نا�سطة  عاقلة  قوة  �سادرا عن 

الأحيان. 
يف  نلحظها  التي  التغريات  اأن  الع�سا�ض  ويوؤكد 
تعاين  جمتمعات  من  املنحدرين  الف��راد  �سلوك 
لديهم  امل�����س��ك��الت،  عليها  وت�سغط  احل��رم��ان 
لإح���داث  الكافية  وامل��ع��ززات  الكامنة  ال��ق��درة 
ولديهم  �سخ�سيتهم،  بناء  يف  ج��وه��ري  تغيري 
يعي�سها  التي  اجلديدة  القيم  لتقبل  ال�ستعداد 
الن�سان  ان��دم��اج  �سرعة  واأن  اجل��دي��د  املجتمع 
مبجتمع اأف�سل اأكرث من تقبل النا�ض التحول اإىل 
هناك  بينما  املحفزات،  تغيب  فهنا  �سيئة  حالة 
تت�ساعف املحفزات، على التم�سك بعملية تقوية 
ال�سلوك املرغوب به من ناحية واإ�سعاف اأو اإزالة 

ال�سلوك املرفو�ض.
     ال�سلوك املخطط

وتقول الباحثة الجتماعة هالة ال�سوداين اإن كل 
�سلوك  تربط  باحثون  و�سعها  التي  النظريات 
لل�سكن،  ج��ي��دة،  بيئة  فتوفري  ببيئتهم  الف���راد 
لالفراد  الن�سانية  اخلدمات  ت�سمن  والتعليم، 
وت�سهل  احتياجاتهم  م��ف��ردات  على  وت�ستمل 
�سلوكا  خمتلفا  اإن�سانا  وتخلق  حياتهم،  ل��ه��م   
وفكرا، لديه كل املعززات التي تدفعه اإىل اختيار 
وهذا  اليجابي،  والت�سرف  ال�سليمة،  القرارات 

ما اأ�سارت اليه نظرية للعامل الجتماعي اجزين 
ال�سلوك  تربط  وه��ي   ،1٩٩1 ع��ام  يف  افرت�سها 
الواعي  الدراك���ي  بالختيار  للفرد  الجتماعي 
ت�س�تمل  اأن  ميكن  لأفعاله  النتائج  حت�سب  ال��ذي 
على  ال�س�خ�ض  ق��درة  على  الداخلية  ال�سواب�ط 
يف  الذاتية،  )الكفاءة  املن�س�ود  ال�س�لوك  اأداء 
تواف�ر  اإىل  اخل��ارج��ي��ة  ال�����س��واب��ط  ت�سري  ح��ني 
امل�وارد اخلارجي�ة الالزم�ة لأداء   هذا ال�س�لوك( 
كرامة  ت�سمن  التي  حلياته  املهياأة  فالظ�روف 
تخلق  ال��ك��رمي  العي�ض  بو�سائل  ومت��ده  الن�����س��ان 
لتقبل  م�ستعدة  متيقظة  فكريا وذهنية  ان�سباطا 

كل ما هو اإيجابي.
حتولت  من  للنا�ض  يحدث  ما  ال�سوداين  وتوؤكد 
هو  اإمنا  البيئة،  تغري  نتيجة  واجتماعية،  نف�سية 
الباحثني  من  العديد  عليه  �سلط  طبيعي  �سلوك 
النا�ض  حياة  يف  العنف  ارتبط  لقد  درا�ساتهم، 
الدونية  وب��ال��ن��ظ��رة  الق��ت�����س��ادي��ة،  بال�سغوط 
والتهمي�ض، وتغري هذه الظروف �سيكون لها بالغ 
تو�سلت  ما  وهو  ال�سلوكية  �سوابطهم  على  الثر 
�سلوك  ناق�ست  ع��دي��دة  ون��ظ��ري��ات  ب��ح��وث  ال��ي��ه 
يعي�ض  التي  بالبيئة  وتعلقها  ونزعته  الن�سان، 

فيها.
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خرجنا بعد الثماين العجاف من �سنوات 
الدم بذراع مقطوعة اأو �ساق مبتورة 
اأو خوف مزمن اأو مر�ض ال �سفاء منه 

وبجيوب فارغة، ودولة ال تعرُف ديونها 
لكرثة دائنيها. ومع ذلك كلٌّ منا يّدعي 

اأنه الغالب

ح�سن العاين 

نواعم

بني  الطاحنة  احلرب  من  �سنوات  ثماين  والكمال  التمام  وجه  على  هي 
القتلى  ماليني  وراءه���ا  خّلفْت  واإي����ران(،  )ال��ع��راق  امل�سلمني  اجل��اري��ن 
املدن،  وخرائب  الأ�سر  وعذابات  واليتامى  والأرامل  واملعوقني  واجلرحى 
وخ�سر فيها البلدان اآلف املليارات من الدنانري والتومانات والدولرات 
التي كان مبقدورها، لو حتّكمْت بها عقول حكيمة، اأن حتيل هذين البلدين 
الغنيني باأعظم عظائم الرثوات اإىل جّنة من الإعمار والرفاهية والتمدن 
التاريخ  يف  لالأ�سلحة  م�ستورَدين  اأكرب  اإىل  اإحالتهما  من  بدًل  والتح�سر 
احلديث. ومع ذلك خرجت ع�ساكر املع�سكرين وهي تتبجح بانت�سارات 
ندري  ل  ونحن  املكابرة،  املخيلة  يف  اإل  لها  وج��ود  ل  مزعومة،  وهمية 
الأكرب  الرابح  اأنا�سيد  ت�سدح  وملاذا  وغنائمه،  الن�سر  معامل  تكمن  اأين 
اإىل اجلنوب مل مي�ّسُه احلزن  ال�سمال  البلدين ولي�ض فيهما بيت من  يف 

والدمار...
اأو  بذراع مقطوعة  الدم  �سنوات  العجاف من  الثماين  بعد  و... وخرجنا 
�ساق مبتورة اأو خوف مزمن اأو مر�ض ل �سفاء منه وبجيوب فارغة، ودولة 
ل تعرُف ديونها لكرثة دائنيها. ومع ذلك كلٌّ منا يّدعي اأنه الغالب، ونحُن 
اآيته، ول ندري ملاذا قامت احلرب وكيف  جنهُل من هو الغالب وما هي 
انتهى ف�سُلها الأخري بذلك امل�سهد امل�سرحي املثري للجدل. لكننا اأدركنا 
�سيئًا واحدًا ومل ندرك غريه، وهو اأننا- اأعني الوقود وال�سحايا واجلرحى 
على  الوحيدون  املغلوبون  والنف�سية-  اجل�سدية  العاهات  وذوي  والأرامل 
مدى ثمانية اأعوام خالية من حقوق الإن�سان والرحمة واأخالق الفر�سان، 

وقبل ذلك مبادئ الدين احلنيف..
الدماء  وع�ساق  ال�سنني  اآلف  قبل  احل��روب  بوابة  الإن�سان  افتتح  منذ 
ومر�سى الأ�سلحة، ل ي�ساألون يف �سعوبهم ول عنها... ولأنهم ل يح�سنون 
لغة احلوار والتفاهم والدبلوما�سية وال�سالم، فاإن وجودهم رهن بوجود 
احلروب. اأما الرعية فال وزن لها يف امليزان.. نحن رعية من غري ثمن.. 
نغزو الكويت.. نتلقى العواقب الأممية، )نتبهذل( ويتبهذل جي�سنا، ناأكل 
منت�سرون  ونحن  كهرباء، ل خدمات  ل  ماء،  ل  دقيق..  اأنه  على  الرمل 
)ويا حملى الن�سر بعون اهلل(، ونتلفت ذات اليمني وذات ال�سمال وكلبنا 
اأية مدر�سة  اأين هو الن�سر، يف  با�سط ذراعيه بالو�سيد ونحن نت�ساءل: 
احل�سار  يف  هل  الن�سر!؟  يختبئ  اجل��وع  اأتعبه  بطن  واأي  الطني،  من 
مثاًل اأم يف غرور القائد امللهم اأم يف قم�سان عدي املزكر�سة؟ ومل يكن 

�سلفكم يا مر�سى الأ�سلحة وع�ساق الدماء منذ ابتكرت الب�سرية اأول اأداٍة 
جارحة للقتال، اأف�سل راأيًا ول اأح�سن �سلوكًا منكم، اأهانوا الأمة يف �ستة 
اأيام حزيرانية وهم يرفعون رايات الن�سر... وينفخون يف ِقربٍة فل�سفية 

مثقوبة )خ�سرنا معركة ومل نخ�سر حربًا(!! 
تلك هي احلال و�سيوخ احلرب قبل "الربيع العربي" ، ويف اأثنائه، وعلى 
راأينا  وانت�سارات  مزعوم  ن�سٍر  عن  يتحدثون  ال�ساد  خارطة  امتداد 
ماأربها اجلميع، ويف  واأغرق  ها  �سدُّ انك�سر  التي  اليمن  بع�ض �سورها يف 
الأمة  م�سيف  لبنان  دم��ار  ويف  �سعبها،  انق�سام  نحو  تتوجه  التي  ليبيا 
وعرو�ض العرب، ويف فل�سطني حتت اللحى احلما�سية واخلطب احلما�سية 
و"العنرتيات التي ما قتلت ذبابة" ويف.. ويف.. فاأين هو ن�سر اهلل الذي 
وعدونا به، ولي�ض غري عوزنا وفقرنا ودمائنا و�سهدائنا -نحن الرعية- 
من ير�سم م�سهد الأر�ض وحقيقة ما يجري، نحن فقط من يدفع فاتورة 
الن�سر الذي با�سمه منوت ونحزن ونعط�ض لكي يعي�سوا ويفرحوا وي�سربوا 

الأنخاب... 
زعماء  اأح��د  من  قريبًا  امل��رور  على  جت��راأت  �سظية  اأن  يومًا  �سمعتم  هل 
اأمتنا، اأو اأحد اأجناله اأو اأزواجه اأو جواريه اأو حا�سيته.. ويا حملى الن�سر 
بعون اهلل.. نرددها قبل الأم�ض وبالأم�ض واليوم حتى تعبنا منها وتعبْت 
منا، واإ�سرائيل - موطن اجلرمية وعنوان الغت�ساب العلني- تقيم كل 
املبكية..  املفارقة  تلك هي  ال�سريفة..  ال�سمائر  لها  تق�سعر  يوم جمزرة 
من  قادتنا  اأرب��اع  ثالثة  اأن  لإدراكها  ب��ارد،  بدم  �سامتة  تقتل  اإ�سرائيل 
)اخلليج الثائر اإىل املحيط الهادر( يهددون على روؤو�ض الأ�سهاد برمي 
ول  موزمبيق  ول  اإ�سرائيل  تعنيهم  ال�سر فال  اأما يف  البحر،  اإ�سرائيل يف 
�سعار:  عليه  يعلو  ل  الذي  الوحيد  �سعارهم  لأن  كله،  العامل  ول  نيجرييا 

الزعامة لنا واملوت لل�سعوب.. وتلك هي الق�سية باخت�سار!!

م�������ق�������االت

الق�سية باخت�سار!



يف  فدر�ض  اأكادمييًا  النحت  يدر�ض  اأن  اأراد 
اأي��دي  على  ببغداد  اجلميلة  الفنون  معهد 
كبار الأ�ساتذة خالد الراحل، وعبد الرحمن 
الكيالين، وجواد �سليم، واآخرين لي�سبح من 
اأ�سهر النحاتني باأعماله الفنية اخلالدة داخل 
متثال  اأعماله  اأب��رز  ولعل  وخارجه،  العراق 
ال�ساعر بدر �ساكر ال�سياب يف الب�سرة ف�سال 
عن متثال ال�ساعر اأبي متام والفراهيدي، هو 
الذي  �سليم  جواد  الفنان  الراحل  طلبة  اآخر 
ما زال عطاوؤه زاخرًا بالإبداع يف فن النحت 

لأكرث من �سبعني �سنة.
حلَّ  كاظم"  "نداء  الفنان  الكبري  النحات 
�سيفًا عزيزًا على )جملة ال�سبكة( قّلبنا معه 

�سفحات ذكرياته عرب هذا احلوار ال�سيق:
لدخولك  الأوىل  ال�سرارة  والدك  كان  هل   *

عامل النحت كونه كان جنارًا ماهرًا؟ 
عّلمني  اهلل  رحمه  وال���دي  �سحيح،  ه��ذا   -
اأ�سول النحت على اخل�سب ومنحني احلرية 
حب  بكل  موهبتي  اأم��ار���ض  اأن  يف  الكاملة 
واحرتام، اإذ جعلني والدي اأ�سري وفق خريطة 
ر�سمها يل منذ طفولتي لأحقق حلمي و�سغفي 
يف فن النحت الذي اأحببته قبل اأن اأعرف ما 
هو النحت؟، فاأذكر اأول عمل نحّته بطلب من 
والدي عبارة عن )�ساق اأ�سد( من اخل�سب، 
فقمت بر�سم ال�ساق اأوًل على الورق ومن ثم 
نحّتها،  بعدها  اخل�سب  على  وال��دي  طبعها 
كان هذا اأول در�ض اتعلمه يف اأ�سا�ض النحت 
�سافرت  ثم  وم��ن  الأع��م��ال،  توالت  وبعدها 
من الب�سرة اإىل بغداد لكي اأدر�ض يف معهد 
الفنون اجلميلة وكان حلمي اأن التقي الفنان 
جواد �سليم لكن من �سوء احلظ كان جواد يف 
تلك الفرتة يف اإيطاليا من اأجل اإجناز ن�سب 
الرحال،  اأيدي خالد  على  فدر�ست  احلرية، 
جواد  عودة  وعند  الكيالين،  الرحمن  وعبد 
اإيطاليا اإىل بغداد قابلته ودر�ست  �سليم من 
حتى  كثريا  خربته  من  وا�ستفدت  يديه  على 

وفاته. 
اجلواهري بانتظار التنفيذ

* �سممت متثاًل لل�ساعر اجلواهري ومل نره 

على اأر�ض الواقع، ملاذا؟
كثريا  اتعبني  املو�سوع  ه��ذا   -
ب�سبب ما واجهته من اأنا�ض غري 
متثال  مو�سوع  بالفن،  معنيني 
عليه  املوافقة  متت  اجل��واه��ري 
واأحيل  ال��وزراء  رئا�سة  قبل  من 
اأمانة بغداد للتنفيذ،  اإىل  الأمر 
ب��رف�����ض ن�سب  ف��وج��ئ��ت  ل��ك��ن 
تعمل  التمثال من قبل مهند�سة 
يف الأمانة بذريعة اأن اجلواهري 
�ساعر جنفي، لذا من املفرت�ض 
اأن ينّفذ العمل يف النجف ولي�ض 
ه���ذا؟!!  يعقل  ه��ل  ب��غ��داد؛  يف 
ق��ل��ت ل��ه��ا اجل���واه���ري ع��راق��ي 
اأذان��ًا  اأج��د  ومل  العراقيني  لكل 
�ساغية لكالمي، بعدها وافقت 
املهند�سة اأن ينّفذ العمل ب�سرط 
واملقرتبات  القاعدة  تعمل  اأن 
واأن��ا  ك��ي��ف!!؟  بنف�سها  للتمثال 

لذا  ذل��ك،  فرف�ست  بالكامل  العمل  منجز 
لثماين  ب��غ��داد  اأم��ان��ة  حبي�ض  امل�سروع  ظ��ّل 
متثال  زال  وما  تلقائيا  األغي  حتى  �سنوات، 
بيتي ينتظر  ال�ساعر اجلواهري موجودا يف 

التنفيذ.
بلند احليدري وحرقة داع�ض           

* بعد هذه ال�سنوات الطويلة التي ق�سيتها يف 
فن النحت، هل هناك �سخ�سية ما تتمنى لو 

تعمل لها متثاًل؟
لها  اأعمل  اأن  اأمتنى  �سخ�سية  هناك  نعم   -
احليدري،  بلند  ال�ساعر  وه��و  كبريًا  متثاًل 
اأيّن التقيته يف الب�سرة وبريوت وكنت  رغم 
على و�سك اأن اأعمل له متثال لكن الظروف 

مل ت�سمح حينها. 
متثال  عملك  ت�ساهد  واأن��ت  �سعرت  كيف   *
اأيدي  على  وي�سرق  يدّمر  متام  اأبي  ال�ساعر 

ع�سابات داع�ض يف املو�سل عام 2014؟  
الفني  عملي  اأ�ساهد  واأن��ا  بحرقة  بكيت   -
ي�سّلب  مت��ام  اأب���ي  ال�ساعر  مت��ث��ال  اجلميل 
ويدّمر من قبل ع�سابات داع�ض الإرهابية، 

ذلك  والأن��ك��ى من 
املو�سل  لأبي متام يف  اآخر  اإجن��از متثال  مت 
اأخذ  اأو  معرفتي  دون  �ساب  فنان  قبل  من 
�سّرحت  اأين  م��ن  ال��رغ��م  على  م��واف��ق��ت��ي، 
متام  اأبي  متثال  لإجن��از  با�ستعدادي  حينها 

بنف�ض الن�سخة الأ�سلية التي دمرت. 
نحات ال�سعراء

فئة  ت�ستهدف  الفنية  اأعمالك  اأغلب  ملاذا   *
ال�سعراء وهل يروق لك لقب نحات ال�سعراء؟  
ال�سعر  ح��ب  ل���ديَّ  ت��ول��دت  طفولتي  منذ   -
موؤلفات  من  يخلو  ل  بيتنا  فكان  وال�سعراء، 
منذ  تولعت  لذا  والغربيني،  العرب  ال�سعراء 
النتاجات  ومتابعة  ال�سعر  ب��ق��راءة  ال�سبا 
يكتب  ك��ان  ع��ادل  واأخ��ي  والأدب��ي��ة  ال�سعرية 

نداء كاظم:

منذ طفولته ع�سق اللعب 
مع الطني لي�سنع األعابه 

الطينية بنف�سه بعيدًا عن 
لعب الأطفال التقليدية، ما 

اأثار حفيظة والدته التي 
كانت تعاين ب�سبب ات�ساخ 

ملب�سه جراء اللعب يوميا 
يف الطني، ال اأناّه وجد من 

ي�سجعه وي�سانده على فعله 
هذا، فوالده كان جنارًا 
ماهرًا ما جعله ميار�ض 

موهبته بحرية دون قيود، 
لكن هذه املرة لي�ض اللعب 

بالطني بل النحت على 
اخل�سب بتوجيه واإ�سراف 
والده حتى ا�ستد �ساعده 
و�سار ينحت مبهارة على 

القطع اخل�سبية.

الثقافة مطالبة مب�سابقة ن�سب 
جلواد �سليم والرحال وفائق ح�سن 

بكيُت بحرقة حني راأيُت اأبا متام ُيَدمْر
النحات الكبري الفنان

حوار: اأحمد �سمي�سم
ت�سوير: كرم االأع�سم
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جعلني والدي اأ�سري وفق خريطة 

ر�سمها يل منذ طفولتي لأحقق 

حلمي و�سغفي يف فن النحت 

الذي اأحببته قبل اأن اأعرف ما 

هو النحت؟



م�������ق�������االت

نرمني املفتي

فنجان حمبة

اجلواب املعجزة

اأي  قانونيًا؟  التقاعد  اإىل  اأُحيلوا  بالذين  يفّكر  من  هناك  هل 
القانون  تعديل  بعد  ق�سريا  او  التقاعد،  �سن  اإىل  بالو�سول 
لتتفاجاأ ثالثة مواليد باإحالتهم اإىل التقاعد مرغمني دون اأن 
وكتبوا  رواتبهم  من  وُحرموا  حدث  ما  ح�ساباتهم  يف  ي�سعوا 
وحتّدثوا ومل يجدوا اأذنًا �ساغية، وحني تظاهروا قرب جمل�ض 
م�سوؤول عمرهم وخدمتهم ومل  اأو  نائب  اأي  النواب مل يحرتم 
مّرة  يتظاهروا  مل  لأنف�سهم  واحرتامًا  اأحدهم  اليهم  يخرج 

اأخرى..
واحد طوال  ليوم  باإجازة  يتمّتع  املتقاعدين من مل  من  هناك 
نهاية اخلدمة  لت�ساف على مكافاأة  الإجازات  رًا  خدمته، موفِّ
متّناها  اأحالمًا  خاللها  من  ليحّقق  املتقاعد  بها  يحلم  التي 

طوال خدمته..
2٦0 األف موظف اأحيلوا اإىل التقاعد ومل يفّكر بهم اأي م�سوؤول، 
ومتى  اخلدمة  نهاية  مكافاأة  �سيت�سّلمون  ومتى  يعي�سون  كيف 
يت�سّلمون اأول راتب تقاعدي )معا�ض(؟ ويبدو اأّنهم مل يقروؤوا 
ت�سريح مدير عام هيئة التقاعد الوطنية الذي ن�سرته وكالت 
خربية عّدة وقال فيه اإنَّهم اأجنزوا 50 األف معاملة تقاعد منذ 
بداية ال�سنة! ورمّبا اأجنزوا ب�سعة مئات منذ تاريخ الت�سريح 
يف الأول من اآب املن�سرم، ماذا عن 210 اآلف الآخرين؟ بل 

وماذا عّمن �سيحالون اإىل التقاعد مع نهاية ال�سنة احلالية؟ 
للمتظاهرين  ا�ستجابة  افرتا�سًا  التقاعد  قانون  تعديل  وجاء 
اإنقاذًا  ال��ن��واب،  جمل�ض  يفّكر  ومل  عامة  بوظائف  املطالبني 
العراق  اأفنوا عمرهم يف خدمة  الذين  لنف�سه، مب�سري هوؤلء 
ومل يفّكروا ملاذا على هذه اخلربات املرتاكمة اأن تتحمل اأخطاء 
النتخابات التي ت�سّببت بالرتهل الوظيفي، اذ مّت تعيني مئات 

الآلف لأجل الأ�سوات؟
�سّرح  التعديل،  اأيام من مترير  بعد  اأّنه  علمًا  بهم؟  يفّكر  من 
عدد من النواب باأنَّ يف التعديل غبنًا و�سّرح اآخرون يف حزيران 

املا�سي اأنَّ "كّل املتقاعدين الذين متت اإحالتهم مبوجب تعديل 
من  اإحالتهم  منذ  رواتبهم  يتقا�سوا  مل  التقاعد  لقانون  الأول 

اخلدمة الوظيفية اإىل التقاعد" بح�سب النائب بهار حممود.
املايل  الو�سع  ب��اأنَّ  امل�سّبق  العلم  رغم  التعديل  تنفيذ  مت  لقد   
يف البلد لن ي�سمح ب�سرف مبالغ مكافاأة نهاية اخلدمة ملئات 

الآلف مّرة واحدة! 
اأّما عن الراتب التقاعدي، فقد قلنا لع�سرات املرات؛ قلنا اإّنه 
لي�ض مّنة من احلكومة، اإمّنا هو من املبالغ التي دفعها املتقاعد 
ذمة  يف  املوظفني  اأم��وال  التقاعد  �سندوق  واإّن  خدمته  طوال 
الدولة ول يحّق لها التالعب بها، اإمّنا يحّق لها ا�ستثمارها، اأي 
ل يحّق لها اأن تدفع من �سندوق التقاعد، مثال، رواتب تقاعدية 

ملن ل خدمة لهم ول�سبب اأو اآخر اأ�سبحوا متقاعدين! 
�ساغرة،  �ستكون  التي  الدرجات  لتدوير  خطوة  التعديل  كان 
اأي ل عالقة له بالرتهل الوظيفي، لأّن قانوين املوازنة 2020 
اإىل  ا�ستنادًا  جديدة،  وظيفية  درجات  فيهما  توجد  ل  و2021 

اللجنة املالية يف جمل�ض النواب.
ق�سية املتقاعدين ملّحة وحقيقية، َمْن يلتفت اليها، هل حتدث 
بع�ض  الذي ل مينح  البلد  واأجد جوابًا!  وحزين هذا  معجزة 
له،  بالأ�سى  ي�سعر  واجلميع  ملتقاعديه!  ول  ل�سبابه  ل  الراحة 
والأخرى  اإحداهما من طني  اأذن��ان؛  لديه  الذي  للبلد،  اأق�سد 

من عجني..

ان��ع��ك�����ض على  ال�����س��ع��ر، م���ا 
اأعمايل الفنية، فاأول متثال عملته هو متثال 
الب�سرة  يف  ال�سياب  �ساكر  ب��در  ال�ساعر 
واأبي متام  الفراهيدي  بعدها عملت متثايل 
يكون  ان  املفرت�ض  من  كان  الرابع  والتمثال 
به  العمل  يتم  مل  لكن  املن�سور  جعفر  اأب��ا 
ال�سعراء  نحات  لقب  اأم��ا  كثرية،  لأ�سباب 

فلقب جميل ل باأ�ض به.    
اأعمالك  اأح��د  �سرقة  حادثة  عن  حدثني   *
الفنون  معهد  يف  طالبا  كنت  حني  الفنية، 
اجل��م��ي��ل��ة، وب��ع��د ���س��ن��وات وج����دت عملك 

اأح����د م��ع��ار���ض  امل�������س���روق يف 
الفنانني؟! 

معهد  كنت طالبًا يف  - عندما 
ال���ف���ن���ون اجل��م��ي��ل��ة اأجن�����زت 
الفنية  الأع���م���ال  م���ن  ع�����ددًا 
قبل  م��ن  لالختبار  اخل�سبية 
واإذا  لذلك  �سة  خم�سّ جلنة 
من  قدمته  مب��ا  ينبهرون  بهم 
ب�سرقة  تفاجاأت  لكن  اأع��م��ال، 
للجنة،  املقدمة  اأع��م��ايل  اأح��د 
خالد  الفنان  اإىل  ذهبت  ل��ذا 
ال��رح��ال اأ���س��ك��و ل��ه ف��ق��ال يل: 
اأعمالك  اترك  حتزن  ل  "نداء 
ه�����ذه خ���ل���ف ظ����ه����رك، لأن����ك 
���س��وف ت��ن��ج��ز اأع���م���اًل اأخ���رى 
الغريب  واإبهار"،  جمالية  اأكرث 
بالأمر بعد �سنوات عدة وجدت 
عملي امل�سروق معرو�سًا يف اأحد 
معار�ض الفنانني النحاتني دون 
اأواج��ه  اأين مل  خجل والأغ���رب 
اكتفيت  فقط  ب�سرقته  الفنان 

بنظرتي له ع�سى اأن يخجل مني!  
متثال امللك ح�سني

الذي  احلرية  ن�سب  الآن  تقراأ  *كيف 
الفنان  الراحل  مع  اإجن��ازه  �ساهمت يف 

جواد �سليم؟
مع  الإه���م���ال  ي��ع��اين  احل��ري��ة  ن�سب   -
الأ�سف ويحتاج اإىل �سيانة دورية ل�سيما 
بع�ض  قبل  من  طاله  الذي  التخريب  بعد 
الن�سب  حماية  كثريا  نا�سدنا  املتظاهرين، 
به وبنظافته لكن دون  الأذى والهتمام  من 

جدوى.
* حدثني عن اأعمالك الفنية خارج العراق؟

ن�سفي  متثال  الأردن،  يف  فني  عمل  لدي   -
ح�سني،  امللك  الراحل  الأردن  ملك  يج�سد 
فتاح  اإ�سماعيل  النحات  اأن  املفارقة  وم��ن 
اأن  قبل  للملك  مت��اث��اًل  �سنع  اأي�سا  ال��رتك 
تفاجاأت  اأيّن  حتى  التمثال،  بعمل  اأن��ا  اأبّلغ 
يقام  اأن  الأردين  اجل��ان��ب  رغبة  كانت  اإذ 

يف  �سبهما  ومّت  خمتلفني  لفنانني  مت��ث��الن 
رئا�سة  م��ق��ر  مت��ث��ايل يف  واع��ت��م��دوا  ل��ن��دن 
الوزراء الأردنية كونه كان ر�سميا واحتفظوا 
بتمثال اإ�سماعيل فتاح الرتك، ومن امل�سحك 
لهم  قلت  املالية  اأتعابي  عن  �ساألوين  عندما 
اعتقد  كنت  لأين  فتاح  زميلي  طلب  ما  مثل 
ت�سّلم  وعند  جيدًا  مبلغًا  طلب  قد  فتاح  اأن 
ال�سك راأيت املبلغ 1000 دولر فقط!! وعند 
طلب  ق��د  ك��ان  ف��ت��اح  اأن  فهمت  ال�ستعالم 

1000 دولر ل غريها! 
اأما يف اإيطاليا ف�سنعت متثال لرئي�ض وزراء 
اإيطاليا يف ال�سبعينيات )األد مورو(، واأي�سا 
الإي��ط��ايل  للنحات  اإي��ط��ال��ي��ا  يف  عمل  ل��دي 
)ف��اد���س��ي��ن��ي( واأي�����س��ا ل��ل��ن��ح��ات )اإم��ي��ل��ي��و 
ال�سخ�سية  العمال  بع�ض  وهناك  غريغو( 

ل�سخ�سيات اإيطالية.
اأخطاأت حني مل اأ�سبح ر�سامًا 

لك  يقام  اأن  ترغب  هل  طويل  عمر  بعد   *
متثاٌل يف اأحد �سوارع بغداد؟ 

- متى ما تن�سب متاثيل للفنان الراحل جواد 
�سليم وخالد الراحل وفائق ح�سن يف �سوارع 
متثال  يل  ي�سنعوا  اأن  بعدها  ميكن  بغداد 
تعلمنا  الذين  العمالقة  ه��وؤلء  اأرادوا،  اإذا 
والحرتام  التخليد  ي�ستحقون  النحت  منهم 
اأن  الثقافة  وزارة  اأدعو  لذا  الدهر،  اأبد  اإىل 
لعمل  النحاتني  ب��ني  م�سابقة  وتعمل  ت��ب��ادر 
متاثيل لهوؤلء العمالقة باإ�سراف جلنة رفيعة 

امل�ستوى.  
وكاأّنها  منحوتاتك  مع  تتحّدث  هل  اأحيانًا   *

كائنات حية؟ 
الفنية  اأعمايل  مع  اأحت��دث  ما  كثريا  نعم   -
واأحيانا ب�سوت مرتفع وكاأين اأمام كائن حي 

ولي�ض متثاًل. 
ال�سيء الذي  للوراء ما  * لو عاد بك الزمن 

�ستنجزه اأوًل؟ 
- اخلطاأ الوحيد يف حياتي مل اأ�سبح ر�سامًا، 
فائق  اإىل  اأذه��ب  اأن  تخرجي  بعد  علّي  كان 
على  النحت  من  ب��دًل  الر�سم  لأتعلم  ح�سن 

الرغم من حبي للنحت.  
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�سنعت متثال لرئي�ض وزراء اإيطاليا يف 

ال�سبعينيات )األد مورو(، واأي�سا لدي 

عمل يف اإيطاليا للنحات الإيطايل 

)فاد�سيني( واأي�سا للنحات )اإميليو 

غريغو( وهناك بع�ض العمال 

ال�سخ�سية ل�سخ�سيات اإيطالية.

جاء تعديل قانون التقاعد افرتا�سًا ا�ستجابة 
للمتظاهرين املطالبني بوظائف عامة ومل يفّكر 

جمل�ض النواب، اإنقاذاً لنف�سه، مب�سري هوؤالء الذين 
اأفنوا عمرهم يف خدمة العراق ومل يفّكروا ملاذا 
على هذه اخلربات املرتاكمة اأن تتحمل اأخطاء 

االنتخابات التي ت�سّببت بالرتهل الوظيفي.



حتول  ال��ذي  الكبري،  احل��امل  الطفل  كنان 
اأثناء  يف الأيام الأخرية بعد مالزمته والده 
رحلة عالجه من مر�سه الذي رحل ب�سببه، 
وال��وط��ن معًا  والب���ن  ال��وال��د  يكون  اأن  ق��رر 
للحلفي.. وهو يردد اأبياتًا من ق�سيدة لأبيه: 

يوم توعدين جتيني وما جتي
نار تاخذين ويطفيني البچي

چنت اريد ارتچي عليك..
طلعت انته املرتچي!

اخ..

اخ لو تدري..�سكد �سام لعيونك..حچي؟

لكن لعبة القدر كانت تتفرج لت�سع ق�سوتها 
عام  بعد  ب��اأب��ي��ه  ك��ن��ان  ليلحق  وم��رارت��ه��ا، 
كل  يحمل  وه��و  ج���واره  اإىل  رح��ل  واح����د.. 

مت�ّسكه وحبه للحياة… 
اأعماله.. 

الأوىل،  اإبداعه  رحلة  هي  ال�سورية  الدراما 
الأعمال  اإ�ساءة يف كثري من  اإذ عمل منفذ 
احلب"  "�سرية  م�سل�سل  منها:  ال�سورية 

  " اإخراج عمار ر�سوان، و"عيلة خم�ض جنوم
"حنني"  وم�سل�سل  �سربتجي،  ه�سام  اإخراج 
و�سوزان  زيدان  اأمين  بطولة  من  كان  الذي 
جن��م واإخ�����راج ب��ا���س��ل اخل��ط��ي��ب، وك��ذل��ك 
م�سل�سل "قانون ولكن" اإخراج ر�سا �سربتجي 
ومتثيل  ب�سام كو�سا، و"�سقر قري�ض" اإخراج 

علي حامت. 
فيها  اإ�ساءة  مدير  عمل  التي  الأعمال  اأم��ا 
فكانت:  م�سل�سل "هي دنيتنا" اإخراج نذير 
ع��واد  لنذير  العواجي"  و"�سعدون  ع���واد 
اأي�سًا، ويف مهرجان "دم�سق عا�سمة الثقافة 
العربية" 2008 قدم عرو�سًا م�سرحية وفنية 

كان مديرًا لالإ�ساءة فيها اأي�سًا.. 
ال�سورية  الدراما  يف  جناحاته  �سل�سلة  بعد 
بداأ العمل يف الدراما العراقية باأعمال كثرية 
كانت له ب�سمة فيها مديرًا لالإ�ساءة  منها 
م�سل�سالت: "خارطة الطريق"  و "ال�سيدة" 
و"حب  اأحمر"  و"بنف�سج  بريجان  لغزوان 
تق�سي  برنامج"  اأخ���رج  كما  الهند"،  يف 
هموم  يطرح  كان  برنامج   وهو  احلقائق" 
فوا�سل  ونفذ  وكتب  وويالتهم…  النا�ض 
داع�ض  واجهوا  الذين  العراق  �سهداء  عن 
وبعدها  التحرير  عمليات  قبل  الظالمية 
وكانت تبثها قنوات �سبكة الإعالم العراقي.

كل�سي ماكو… واحللفي
ماكو"  "كل�سي  فيلم  يف  احل��ل��ف��ي  ���س��ارك 
ك��م��ن��ف��ذ اإ�����س����اءة م���ع م���دي���ر ال��ت�����س��وي��ر 
الربيطاين "جوناثان بلوم"، الفيلم كان عن 
رواية لإرادة اجلبوري وهو �سيناريو واإخراج 
فكان  املنفذ  املخرج  اأما  الباججي،  مي�سون 
ن�ساء  جمموعة  ع��ن  ق�سته  ح��اك��م،  حيدر 
بغداد،  يف  واح��د  ح��ي  يف  ع�سن  ع��راق��ي��ات 
الأخري  الأ�سبوع  هي  الفيلم  اأح��داث  وف��رتة 
من عام 200٦. الفيلم اإنتاج عراقي اأوروبي 
)ممثلة  اجلندي  نادين  بطولة  م�سرتك،  
فرن�سية لبنانية(، با�سم حجار، لبوة �سالح، 
هذا  يف  الفني  الإخ����راج  الها�سم،  اأح��م��د 
ذكر  الفيلم  كادر  عا�سي،  لريا  كان  الفيلم 
املواقف الع�سيبة وامل�سحكة مع كنان رحمه 

اهلل، اذ كان مدير الإ�ساءة بريطانيًا وكنان 
اأك��راد،  معه  امل�ساعدون  وال�سباب  عراقي 
غالبًا  بالإ�سارة  يتفاهمون  كانوا  فقد  وعليه 
ق��درة  جوناثان  لح��ظ  وق��د  ال��ع��م��ل...  عند 
يخرب  فكان  و�سرارة طموحه  وبراعته  كنان 
اأنه معجب به ولكن  اأن يرتجموا له  اجلميع 
واحدة  مرة  لي�ض  وع�سالته  براعته  ليقدم 

واإمنا دفعة دفعة…
عمله الأخري 

له  يعد  كان  عمل  اآخر  يف  و�سريكه  �سديقه 
عرب حلقات، الفنان علي ال�سجريي، حتدث 
من  عمل  ت�سوير  ب�سدد  "كنا  بقوله  عنه 
نتحدث   يومي  وب�سكل  واإخ��راج��ه،  تاأليفي 
اخلطوط  و�سع  كيفية  يف  كثريًا  ونتناق�ض 
وك��ان  ال��ع��م��ل،  ل��ه��ذا  والأه�����داف  الرئي�سة 
�سيئًا  نقدم  اأن  على  احلر�ض  كل  حري�سًا 
العراقيني  ال�سباب  نحن  بنا  يليق  خمتلفًا 
ونحن نحاول اأن نتقدم بعجلة الدراما بنحو 
جديد مغاير يواكب التطور احلا�سل عربيًا. 
هو  ما  كل  يتابع  مو�سوعة  فنانًا  ك��ان  كنان 
اأي�سًا."  والعامل  العربي  الوطن  يف  جديد 
بفكرة  اأتكلم  "عندما  ال�سجريي:  ي�سيف 
فكرة  مع  ت�سابه  اأو  تنا�ض  ويح�سل  معينة 
يق�ض  وهو  بكنان  اأُفاجاأ  مثاًل  اإيطايل  عمل 

باملمثلني  كاملة  الأ�سلي  العمل  فكرة  علّي 
مدير  يكن  مل  الإن���ت���اج.  و�سنة  والإخ�����راج 
كانت  بل  ح�سب،  ل��الإخ��راج  يطمح  اإ���س��اءة 
لديه ثقافة وقدرة فنية حقيقية، وكان حلم 
حياته اأن يقدم عماًل يردد مفرداته النا�ض 
يف ال�سارع ويؤثر فيهم وينتقد ما يح�سل 
متاأخر  وقت  يف  يت�سل  �سلبية،  ظواهر  من 
براأ�سه  خطر  ما  ليخربين  دوم��ًا   الليل  من 
اأفكار جديدة معتذرًا ومعلنًا خوفه من   من 
اأن ينام وتطري فكرته، ح�سب تعبريه. رحل 
على  ال��رد  منه  اأنتظر  واأن��ا  مفاجئًا  رحياًل 
عملنا  عن  الوات�ساب  تطبيق  عرب  �سؤال 
اأخ��ًا  فقدنا  ج���واب،  بغري  وب��ق��ي  امل�����س��رتك 
وجود  ق��ّل  مثابرًا  حقيقيًا  وفنانًا  و�سديقًا 

اأمثاله يف هذه الأيام".
و...

يف  فقدناه  اإمنا  وحدها،  الدراما  تفقده  مل 
املجلة اأي�سًا، فقدنا م�سورًا �سحفيًا متميزًا 
وزمياًل و�سديقًا طيبًا كان م�ستعدًا مل�ساعدة 
اأن  يحاول  ك��ان  اليهم،  وال�ستماع  اجلميع 
والأف��ك��ار  الإب��داع��ي  بالعمل  �ساعاته  مي��الأ 
اأرغمته  ال��ت��ي  ال��وح��دة  ليبعد  والأ���س��دق��اء 

الظروف عليها عن يومه.. 
يف اأمان اهلل كنان..

رجاء ال�سجريي

مديراً الإ�ساءة حياته وقربه

كان مديرًا لإ�ساءة حياة، �سحكات، خيبات 
وانت�سارات، حاول اإخراجها بعد "عطر 
غياب" والده  جمعة احللفي رحمه اهلل..، اإل 
اأنها اأخرجته بدراما موجعة جدًا عن اأحلمه 
واأحبابه ودنياه.. كنان الذي ما اإن  يدخل 
اأروقة "جملة ال�سبكة" حتى ين�سر الفرح 
والطموح بيننا، نحن زملءه  واأ�سدقاءه، رغم 
اأمله وهو يتابع وي�سور للعدد اجلديد، ويردد 
ويجلجل بيننا  اأبيات حممود دروي�ض:

�ساأ�سري يومًا ما اأريد.. 
�ساأ�سري يومًا طائرًا، 
اأنا حوار احلاملني، 
عزفت عن ج�سدي وعن نف�سي لأكمل رحلتي 
الأوىل اإىل املعنى،
 اأنا الغياب..
 اأنا ال�سماوياّ الطريد..

يف الذكرى االأوىل لرحيله

 كنان احللفي
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عد�ستها  تطوع  اأن  جا�سم  حمزية  ا�ستطاعت 
والكدح  والقلق  وال�سقاء  احلب  مالمح  لرت�سد 
�سورًا  لتمنحنا  احلياة  واإي��ق��اع��ات  واحل��رم��ان 
رائعة مبهارتها، وتك�سف عن براعتها و�سدقها 
والبي�ض  ال�سود  اللون  وجدلية  بفنها  و�سغفها 
مهارتها  فيه  تّوجت  التي  واملتالحمة  املت�سابكة 

الفوتوغرافية لأكرث من اأربعني عاما. 
رافقتها  الفوتوغراف  ع��امل  يف  م�سريتها  عن 

جملة ال�سبكة العراقية عرب هذا احلوار. 
بداية امل�سوار

* حدثينا عن دخولك لعامل الفوتوغراف؟
كم�سورة  ال�سحفي  العمل  يف  بداياتي  متتد   -
اأول م�سورة �سحفية  عّينت  اإذ  يف عام 1٩77، 
)جملة  امل��راأة  �سوؤون  يف  متخ�س�سة  جملة  يف 
امل����راأة(، ويف ال��ب��داي��ة ت��دّرب��ت على ي��د زوج��ي 
من  كان  اإذ  اخلالدي،  جميد  املرحوم  امل�سور 
اأ�سهر امل�سورين ال�سحفيني املعروفني يف ذلك 
ووّثقت  العراق  حمافظات  جميع  زرت  الوقت، 
بع�ض ال�سور التاريخية و�ساركت يف العديد من 

املعار�ض حمليا وعامليا وح�سلت على العديد من 
اجلوائز، عملت اأّول م�سورة ريا�سية يف العراق 
دخلت  الوملبية،  للجنة  التابعة  الريا�سة  ملجلة 
والتقطت  الريا�سية  والقاعات  ال�سعب  ملعب 
�سوري  واأ�سبحت  الريا�سية،  ال�سور  اأج��م��ل 
اغلفة ملجلة الريا�سة واأحببت الو�سط الريا�سي 
ومت   ،1٩80 ع���ام  ال��وق��ت  ذل���ك  يف  ك��م�����س��ورة 
تعييني على املالك الدائم، ثم عملت يف جملة 
الر�سالة الكويتية وجملة الطلبة وال�سباب واآخر 
حمطة يل كانت جريدة اجلمهورية، توقفت عن 
ممار�سة الت�سوير، كوين امراأة كبرية يف ال�سن 
ل ا�ستطيع الوقوف اأثناء العمل كي التقط �سورًا 
ولهذا اتو�سم خريًا باجليل اجلديد من ال�سباب 

الواعي املواكب للتطور التكنولوجي.
الف�سل لزوجي  

* ملن تدينني بالف�سل يف تطوير عملك؟
- يف بداية حديثي كان الف�سل لزوجي املرحوم 
جميد اخلالدي الذي دّربني كم�سورة �سحفية  
اأراف��ق��ه  كنت  امل��الح��ظ��ات، عندما  م��ن خ��الل 

ل  الكامريا  كانت  اإذ  الت�سويرية،  جولته  يف 
تفارقني اأبدًا حتى يف اأوقات الراحة عندما كّنا 
نخرج لق�ساء الوقت اأثناء النزهة اأو التب�سع يف 
التقاط  املرحوم كيفية  الأ�سواق، عّلمني زوجي 
وفتحة  ال�سرعة  وتغيري  ال�سحفية  ال�����س��ورة 
الإنارة  وبطريقة  والغيوم  ال�سم�ض  بني  العد�سة 
وح�سا�سية الفلم بالفال�ض، ف�سال عن حتمي�ض 
الفالم وطبعها وطبع �سور ال�ساليدات وكيفية 
والب��ي�����ض،  ب��ال���س��ود  اخل��ا���س��ة  املحاليل  عمل 
يل  ون�سرت  ناجحة  م�سورة  خرجت  وب��ذل��ك 

�سور يف ال�سحف واملجالت حمليا وعامليا.
�سناعة ال�سورة

* هل تخططني لت�سوير لقطة ما، اأم اإّنها وليدة 
اللحظة؟

ال�سحفي  الخت�سا�ض  جم��ال  يف  اللقطة   -
من  بّد  ل  فوتوغرايف  كفنٍّ  لكن  م�سادفة  تاأتي 
اأفكر  حني  فمثال  وبناء،  كتقنية  لها  التخطيط 
م�ساقط  واأدر����ض  املكان  اإىل  اأذه��ب  مبو�سوع 
الذي يحدد  الزمن  وانتظر  الظل  وكتلة  ال�سوء 
الفوتوغرافية  املتكاملة )ال�سورة  اللقطة  �سنع 
وك��ل عني  األ��وان��ا  للعيون  ول��ك��ّن  ال��واق��ع(،  بنت 
لكّنك  ينظر  واملجتمع  تنظر  اأن��ت  ك�سبت،  وما 
ل ترى كما يرى امل�سور الذي وهبه اهلل امللكة 
من  وامل��ك��ان  ال��زم��ان  يكون  اأحيانا  البداعية، 
ال�سورة  �سناعة  يف  املهمة  امل�ساعدة  العوامل 
الفنية، وهي حالة �سعبة للم�سور الذي يتمّنى 
بها  يروم  التي  اللحظة  تلك  الزمن عن  اإيقاف 
املكان  يجعل  اأن  يحاول  اأي  ال�سورة،  التقاط 

خادما للزمن من اأجل غايته الفوتوغرافية.
* ملاذا اأغلب امل�سورين يهتم بالطفولة؟

الفوتوغرافيني  امل�سورين  من  كثري  هناك   -
هناك  اأّن  اعتقد  ل  الطفولة،  مبحور  مهتمون 
الكثري من الزمالء يطرقون باب عامل الطفولة.

الفنان  ن��رى  ة  خا�سّ وب�سمة  ع��امل  الطفولة   
املرحوم الفوتوغرايف فوؤاد �ساكر عندما يدر�ض 
مهنية  هناك  لأّن  اعتباطا،  ي��اأت  مل  امل�سهد 
عالية، فوؤاد ينظر بعني اأخرى تختلف عن اأعني 
مو�سوعا  والظل  ال�سوء  من  يخلق  الآخ��ري��ن، 
واأكرث �سيء يهتم به هو ت�سوير حياة  متكامال 

مثل  العفوية  اأو  ال�سن  وكبار  النا�ض 
الطفولة فيح�سل على لقطة عفوية 
وب���دون  ت��ك��ّل��ف  ب����دون  ل��ك��ن  جميلة 

رتو�ض.
معار�ض فنية

* ه��ل اأ���س��اف��ت ل��ك امل�����س��ارك��ة يف 
املعار�ض خربة فنية؟

- ن��ع��م ل��ق��د ك��ان��ت م��غ��ام��رة واأن���ا 
اأ�سماء  هناك  لأن  امل�ساركات  اأدخل 
هذه  اإىل  �سبقتني  ورائ��ع��ة  مبدعة 
الفعاليات وقد كانت فرحتي �سديدة 
�سهادة  اأو  اأفوز بجائزة  حينما كنت 
تقديرية، وعرفت يف ما بعد اأن مثل 
متعة  لالآخرين  تتيح  املعار�ض  هذه 

املعار�ض  هذه  طريق  عن  توّلدت  اإذ  املغامرة، 
خربة  يل  اأ�سافت  فوتوغرافية  روؤية  اجلماعية 

فنية يف اإبداع الت�سوير.
يف  �ساركت  للت�سوير  العراقية  اجلمعية  يف   
للت�سوير،  العراقية  اجلمعية  معار�ض  جميع 
واآخر معر�ض كان يف العام 2010 وخالل هذه 
املرحوم  ال�سبعة،  زمالئي  مع  �ساركت  الفرتة 
هادي  و�سمري  مناحي  علي  وعبد  �ساكر  ف��وؤاد 
وزياد تركي وعمار �سعد روؤوف واملرحوم رحيم 
معر�سا  كل�ض  وك���رمي  ال�����س��اوي  ونبيل  ح�سن 
قاعة  اأقيم يف  الواقع(  )اإط��اللت على  بعنوان 
بعنوان  م�سرتك  اأي�سا  الثاين  واملعر�ض  ح��وار، 
عادل  الأ�ستاذ  مع  ح��دود(  بال  )فوتوغرافيون 
ال��ط��ائ��ي وامل���رح���وم ع��ل��ي ط��ال��ب وط��ل��ب��ة ق�سم 
اجلميلة  ال��ف��ن��ون  كلية  يف  وامل��رئ��ي��ة  ال�سمعية 
اإىل  نقل  وامل��ع��ر���ض  ال�سيخلي  ل��وؤي  وال���س��ت��اذ 

باري�ض. 

* مباذا تن�سحني امل�سورين ال�سباب؟
- اأنا اأفرح حني اأ�ساهد اأعمالهم اجلميلة التي 
واأن�سح  الجتماعي  التوا�سل  تن�سر على مواقع 
البع�ض منهم اأن ل ي�سيبهم الغرور، عندما بداأ 
م�سواري الطويل واجهتني الكثري من املتاعب، 
�سخ�سي،  معر�ض  اإقامة  ال�سعوبة  من  وك��ان 
من  ونقطع  ن��ه��ارا  ليال  اجل��ه��د  ن��وا���س��ل  وك��ّن��ا 
ال�سور  طبع  كلفة  مبلغ  ب�سرف  عائلتنا  قوت 
حبنا  ب�سبب  وه��ذا  املعر�ض،  لإقامة  وتكبريها 
لهذه املهنة وكثري من النا�ض اأحبوا اأعمالنا ومل 
ي�سبنا الغرور وبهذه الروحية اأقمنا العديد من 
امل�ساركات وح�سلنا على  والكثري من  املعار�ض 
ال�سباب  اأن�سح  وحملية،  عاملية  جوائز  ع��دة 
الفن  اأ���س��ات��ذة  م��ن  ي�ستفيدوا  اأن  امل�سورين 
الفوتوغرايف،  النقد  ويحرتموا  الفوتوغرايف 
عملهم  وموا�سلة  والعطاء  اخلري  لهم  وامتنى 

املهني بجمالية اللون والتقنيات احلديثة.

رات الرائدات واملبدعات   من امل�سواّ
اللئي يحرتفن الت�سوير 

الفوتوغرايف وهن من القلة 
اللواتي يعتز بهن هذا الفن، وهي 

من ي�سهد لها بالإبداع والتقان 
بالعمل كاأول امراأة م�سورة 

بالعراق يف �سبعينيات القرن 
املا�سي، ا�ستطاعت التقاط ما 

هو عابر وعفوي بح�سها الفني 
املرهف، موؤكدة ح�سورها و�سحر 

اإبداعها وهي حتكي بلغة ال�سورة، 
تتكلاّم عن النا�ض الذين تنتمي 
اليهم وحتباّ حياتهم وطريقة 

عي�سهم بكل تفا�سيلها وهم 
ي�سنعون احلياة مبحبة، يطلون 

من خلل عد�ستها يف �سور خمتلفة 
د اأو�ساعهم يف ثنائية  جت�ساّ

ال�سياء والعتمة

اأّول م�سورة �سحافة 
ريا�سية يف العراق

الفوتوغرافية 
حمزية جا�سم

حوار/ كرمي كل�ض
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منذ  �سمت،  اأو  كتب  اإن  حرفا  ينزف  �ساعر  هو 
الق�سيدة  اأغ���وار  �سرب  الت�سعينيات  منت�سف 
تطاأها  مل  ومغيبة  جمهولة  مناطق  يف  باحثا 
خميلة ال�سعراء، �سافر بعيدا اإىل عوامل خا�سة، 
يف  الن�سخ  معطف  م��ن  متحررا  بنف�سه  خلقها 

ال�سعر.
لفت انتباه عمالقة ال�سعر، لقبه الكاطع ب�ساعر 
اب��وذي��ات��ه، ح��ّول  ال��ث��ل��ج وال���ن���ار وردد ع��ري��ان 
وهج  على  لي�ستقر  ح��ي  ك��ائ��ن  اإىل  الق�سيدة 
جيله،  اأبناء  عن  متفردا  التمرد،  ول��ذة  الكتابة 
منذ ذلك احلني كان جبار جرحا مفتوحا على 
املوت من مير علي  )اأري��د  مدى دروب مدينته، 
جبار  رثى  الكلمات  بهذه  يخجل(  ب�ض  ميخاف 

ر�سيد نف�سه مبكرا. 

ها جبار؟
يف جمل�ض عزاء جبار ر�سيد كان ال�سمت �سيد 
ترنو بده�سة  ال�سمت عزاء،عيون  املوقف، ففي 

جلبار وهو يحزم اأمتعة الرحيل ويرتك يف املكان 
م��رارة ال���وداع، مي��زق ج��دار ال�سمت بني حني 
جبار(،  )ه��ا  مناديا  املعزين  من  �سوت  وح��ني 
اخلجولة  بابت�سامته  حا�سرا  ك��ان  ال��ذي  جبار 
هواء  كن�سمة  ال�سعراء،  عيون  يف  حا�سرا  كان 
يف  حا�سرا  ك��ان  قائ�ض،  �سيف  ليلة  يف  عذبة 
يف  يرددونه،  حمبب  ن�سيد  مثل  الطفال  �سفاه 
كان  اأخ  مثل  اأبكينه  اللواتي  منطقته  ن�ساء  بكاء 
ترثيه  اأخت  الوحيد، مل يكن جلبار  ال�سند  لهن 
املوقف  هذا  اآمله  ال�سغر  اأخيه  ا�ست�سهاد  وحني 
خوات  )ماعندك  قائال:  حروفه  عنان  فاأطلق 
اعله  زيجي  و�سك  اختك  ان��ا  عليك؟  يلطمن 

طولك(.
علي  ال�ساعر  ق��ال  كما  مباحًا  الكالم  يكن  مل 
ال��ف��ري��داوي ���س��ارخ��ا، ح��ني م���ات ج��ب��ار م��ات 
الثورة  مدينة  واأيقونة  الن�سان  جبار  الكالم، 
)ال�سدر(. مل يكن جميع احل�سور من ال�سعراء 
والعالميني بل كان احل�سور جماهرييا، غاب 
جبار فح�سر الفقراء وامل�ساكني، لأنه البهي يف 
اأمثولة  ال�سخ�سية  فحياته  غيابه،  ويف  ح�سوره 
للمبدع املعذب بق�سايا النا�ض، هو روح هائمة يف 
�سماء الأفكار تبحث عن معنى ينا�سبها وينحت 
اأن  ل  ف�سّ اأن��ه  رغم  احلياة،  وجه  على  ح�سوره 

يفرت�ض مكانا بعيدا عن اأ�سواء ال�سهرة.

ال�ساعر الإن�سان
ح�سروا  ال��ذي��ن  ال�سعراء  اأح��د  عا�سي  عامر 
جمل�ض عزاء جبار ر�سيد حتدث قائال: �سمعت 
الت�سعينيات، يف جمعية  اأوا�سط  جبار ر�سيد يف 
من  ج��ي��ل  م��ع  ب���داأ  وق���د  ال�سعبيني،  ال�����س��ع��راء 
الأول،  بوهجه  ا�ستمر  ولكنه  ال�سباب،  ال�سعراء 
�ساعرًا متفردًا يف هرمه ال�سوري وبناء جملته 
وم�سامينه التي مزجت الغزل باللوعة واحلياة 
�سعلة  ك��ان  ج��دا،  عميق  ولكنه  ب�سيط  بتناول 
على  احلياة  اإىل  وال��ت��وق  واحليوية  ال�سعر  من 
بكتابة  فيها  بداأ  التي  احلقبة  عتمة  من  الرغم 
ال�سيد  ال�سعر؛ عريان  رموز  انتباه  لفت  ال�سعر، 
مبكر  وقت  يف  الكاطع  ا�سماعيل  وكاظم  خلف 
�سورته  بت�سويق  يهتم  مل  ال�سعرية،  جتربته  من 

اإع��الم��ي��ًا، ول��ك��ن الإع����الم ه��و م��ن ج��اء اإل��ي��ه، 
وا�سعة  ل�سرائح  يوميًا  زادًا  ق�سيدته  فاأ�سحت 
من ال�سباب، كان جبار ر�سيد اإن�سانًا مبدعًا قبل 
اأن يكون �ساعرا مبدعا، فكان �سلوكه ال�سخ�سي 
وحياته اليومية ق�سيدته الأجمل، يعرفه فقراء 
مدينته وم�ساكني بغداد ويحبونه كما يحبه متلقو 
ن�سه، فكان يفرغ جيبه عند اأول فقري يعرفه ول 
يبايل مبا بقي من النهار، مل يكن فقريًا، ولكنه 
كان ينفق كل مورده يف يومه وي�سعد بذلك، ول 
ب�سيطا حد  ر�سيد  كان جبار  لأح��د،  به  يتحدث 
النا�ض  يحب  باحلياة،  فرحًا  يفي�ض  الطفولة، 
له  ولي�ض  يومًا،  م�سكلة  يف  يدخل  مل  ويحبونه، 
اأعداء، رغم �سراحته القا�سية يف الجابة حني 
ي�ساأل عن راأي. كتب عن الوطن والنا�ض واحلب 
والفقراء،  واحل�سني  واحل��ي��اة  وامل���وت  وال��غ��زل 
والعا�سقني  وال��ع��م��ال  واملتظاهرين  وللح�سد 
ما  وك��ل  وامل���راأة  واملت�سولني  الأح��ذي��ة  و�سباغي 
يحدث يف الوطن، ولكنه مل يكن �ساعر منا�سبة، 
ومل ميدح اأحدًا يومًا. اأخريًا، يف ال�ساعة الأخرية 
لقد  لنذهب،  اأحدهم  قال  عزائه،  جمل�ض  من 
انتهت )فاحتة( جبار ر�سيد، قلت له ل، بل الآن، 
ونحن نذهب، �ستبداأ )فاحتة( جبار ر�سيد، وقد 
ت�ستمر عقودًا من ال�ستذكار والتغّني ب�سخ�سيته 
بربيع  الفواحة  وروح��ه  وابت�ساماته  ون�سو�سه 

عابٍر للموا�سم.

معني الفقراء
وحتّدث ال�ساعر جواد احلمراين:

للحديث عن الراحل جبار ر�سيد قد ل ت�سعفنا 
�سعريًا  ر�سيد  جبار  الوقت،  من  قليلة  م�ساحة 
للحديث  وكبري  كثري  وقت  اإىل  يحتاج  واإن�سانيًا 
يتمتع  اإن�سانًا  جتد  اأن  النادر  من  كاإن�سان  عنه، 
اإن�سانية  كتلة  ك��ان  العالية،  الن�سانية  ب��ه��ذه 
القلب،  �سمري  ميليه  م��ا  وف��ق  تتحرك  كاملة 
مثاًل  وكان  للكل  كان  بل  لنف�سه  �سيئا  يدخر  مل 
لالإيثار والكرم وال�سمري احلي، هذه الن�سانية 
احلقيقي  والفهم  احلقيقي  ال�سعر  من  ك�سبها 
ميلي  الذي  العايل  الن�ساين  وال�سمري  لل�سعور 
حبا،  ت�سرفاته  على  فينعك�ض  ���س��ع��ره،  عليه 

تاريخ  يف  ف��ارق��ة  ع��الم��ة  ر�سيد  ج��ب��ار  �سعريا 
العراقي، هو من جيل �سعب، ولد ولدة  ال�سعر 
قي�سرية �سعبة بعد جيلني، جيل مظفر النواب 
خلف  ال�سيد  وعريان  الكاطع  ا�سماعيل  وكاظم 
وغني  الغريب  حممد  جيل  ت��اله  ال��ذي  واجليل 
املالكي، جيالن  العربي ورحيم  حم�سن وها�سم 
من ال�سعب جدا اأن جتد نف�سك بعدهم �ساعرا، 
بعد  نف�سه  اأوج��د  �ساعرًا  يكن  مل  ر�سيد  جبار 
�سعره  اأن  اأث��ب��ت  ب��ل  فح�سب  اجل��ي��ل��ني  ه��ذي��ن 
متفردا وحفر يف ال�سخر �ساعريته وجتربته مل 
الوقت هو  فقدانه يف هذا  اأخرى،  ت�سبه جتربة 
العراقي،  ال�سعبي  ال�سعر  اأ�ساطني  اأحد  فقدان 
مل  الذي  وامل�ساكني  الفقراء  جلميع  خ�سارة  هو 
يتاأخر  مل  منهم،  اأحد  م�ساعدة  يف  يتاأخر  يكن 
للحظة يف اأن يخرج ما يف جيبه لي�سعه يف جيب 

فقري اأمامه، لروحه املغفرة. 

كتب عن الأم ال�ساخمة 
 ال�ساعر غ�سان املك�سو�سي قال عن الراحل:

 ،1٩٩8 ع��ام  منذ  ر�سيد  بجبار  معرفتي  بداية 
ال�سعرية  والأما�سي  املهرجانات  اأغلب  �ساركني 
ابن  ر�سيد  جبار  ع��دة،  وحمافظات  بغداد  يف 
وعائلة  ب�سيط  بيت  من  انحدر  ال�سدر  مدينة 
اإيثار ونكران ذات  كبرية، كان كاإن�سان �ساحب 
عال جتاه عائلته واأ�سدقائه، خرجت من عباءته 

اأ�سماء لمعة اإعالميا ومن دون ذكر الأ�سماء.
يف  حتى  اأ�سدقائه،  لكل  �سدوقًا  �سديقًا  ك��ان 
الذي  والعوز  اأوج��اع��ه  يكتم  ك��ان  جميل،  زعله 
مير به، جنح ك�ساعر واإعالمي من خالل دعمه 
كان  جيله،  تلوا  الذين  وال�سباب  جيله  ل�سعراء 
اأكرب همه اإ�سعاد من حوله، واإر�ساء جمهوره من 

ًا غري متعال. خالل كتاباته، متوا�سع جدَّ
جبار ترك حمبة كبرية بني ال�سعراء واجلمهور 
البوذيات  اأجمل  كتب  وطيبته،  لتوا�سعه  اأكرث 
املتفردة  وطريقته  باأ�سلوبه  الق�سائد  واأجمل 
الق�سيدة  ويطعم  يلمع  ك��ان  ال�سعر،  كتابة  يف 
عن  جميلة  بطريقة  اأم��ه  با�ستذكار  الوطنية 
غري  ال�سجاعة  ال��ع��راق��ي��ة  الأم  اإب����راز  ط��ري��ق 

املنك�سرة.

�ساعر روحه مثل نور�ض مداه و�سع ال�سماء والإبداع خارج �سرب 
املاألوف، حروفه تفي�ض من روح ع�سقت الأر�ض والنا�ض، بطقو�ض 
خميلته ومل�ساته التي تداعب حروف الق�سيدة ر�سم ملمح الكلمات، 
ن�سج بوحه ب�سغف �سعري اأخاذ، كل ق�سيدة من ق�سائده تنطق 
اإبداعًا، مينحك خياًل رحبًا واأنت تتاأمل حروفه، فرت�سم مبخيلتك 
عوامل خا�سة ل ياأخذك اإليها ال هو.

�سوت ال�سم�ض 
و�ساعر الثلج والنار

جبار ر�سيد..
من  املوت  )اأريد  قائال:  رحل 
مير علي ميخاف ب�ض يخجل(

حم�سن اإبراهيم

السنة الخامسة عشرة العدد )367( 14 ايلول 2020 ف���������ن���������ون alshabaka aliraqya#خ���ل���ي���ك_ب���ال���ب���ي���ت

alshabaka
aliraqya

23 22



اللتزام بنهج المام احل�سني )عليه ال�سلم( يعني اللتزام لكل ما 
يفيدنا والخرين، يعني ان ل نت�سبب بالذى لنف�سنا والخرين..

فاحل�سني مل يكن ثورة �سد الف�ساد والطغيان فقط امنا كان 
مدر�سة لل�سلح و الخلق الكرمية والعطاء والت�سحية واخلري..
وعلى هذا ال�سا�ض ، التزم الذين يحيون فاجعة الطف بتوجيهات 

 املرجعية العليا وار�سادات خلية الزمة ب�سبب جائحة كورونا.
ال�سور من داخل ح�سينيات يف بغداد وهناك �سور مثلها يف 

املحافظات، ونرى اللتزام بارتداء الكمامات والتعقيم والتعفري 
وقيا�ض درجة حرارة اجل�سم والهم منها جميعا التباعد 

 الجتماعي..
بورك الذين يبحثون عن اخلري للخرين ولنف�سهم، ونكرر ان 

احل�سني مدر�سة لل�سلح والخلق..

جملة ال�سبكة
ت�سوير: بلل احل�سناوي

 اللتزام
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خ����������ي����������ال

مقداد عبد الر�سا

اأحيانًا تكون ال�سينما الوثائقية اأهم بكثري من �سينما ال�سرد اأو الرواية، اأ�ساهد كثريًا منها 
واأفكر اأو اأتاأ�سى على كل الوثائق التي �ساعت وت�سيع، والتي �ست�سيع م�ستقباًل يف بالدنا. 

كثريون لالأ�سف ل يعرفون اأهمية ال�سورة ويتجهون اإىل ال�سوت يف حماولة للحفاظ عليه 
لأنه الأ�سهل، لكن ال�سوت اأحيانًا يخ�سع للغ�ض والتزوير وي�سهل التالعب به على العك�ض من 

ال�سورة التي هي الأ�سا�ض. والفيلم الوثائقي هو تاريخ ل ميكن اإل اأن يكون �سهادة نا�سعة 
على الأحداث، اأيًا كانت تلك الأحداث .

بها  واأع��ج��ب��وا  ك��ث��ريون  ردده���ا  التي  الق�سيدة 
و�ستظل ترتدد،  اإن�سانية كثرية  وغرّيت مفاهيم 
ان��ت��ظ��ار  )يف  ال���زم���ن:  م��ن  اهلل  ���س��اء  م��ا  اإىل 
)ق�سطنطني  ال��ي��ون��اين  لل�ساعر  ال���رباب���رة( 

كافاف�ض(.
بها  التغني  وُعّد  قلب،  ظهر  عن  حفظناها  لقد 
العراقي  ال�ساعر  واحلرية.  اخلال�ض  من  نوعًا 
�سعدي يو�سف ت�سدى لهذه الق�سيدة وترجمها. 
يف اجلانب الآخر هناك من تاأثر بهذه الق�سيدة 
نف�سه  ال�سم  حتمل  رواي��ة  يف  تنا�سًا  واأح���دث 
اإم.  )ج.  الكاتب  وه��و  ال��رباب��رة(،  )بانتظار 
وترجمتها  نوبل(،  جائزة  على  حائز   - كوتزي 
اإىل العربية ال�سيدة ابت�سام عبداهلل، م�سكورة. 
ومن هذه الق�سيدة اأي�سًا خرج لنا الكاتب املهم 
)دينو بوزاتي( برواية رائعة: )�سحراء التتار(، 
الع�سكر  بع�ض  فيها  يعي�ض  التي  القلعة  حيث 
وه��م اأب����دًا يف ان��ت��ظ��ار، وي��ظ��ل ال�����س��وؤال: م��اذا 
اأبدعه  ما  بني  تنا�سًا  هناك  ولعل  ينتظرون؟ 
)يف  م�سرحية  يف  بيكت(  )�سموئيل  الكاتب 
انتظار كودو( وبني ما ذكرناه �سابقًا. لكن علينا 
ال�ساعر  رداء  من  خ��رج  اجلميع  اأن  نعرف  اأن 
ويتوق  ينتظر  اجلميع  كافاف�ض(.  )ق�سطنطني 
متقن  غ��ري  �سيء  ال��ع��امل  فهذا  اخل��ال���ض،  اإىل 
)كازنتزاكي(  يقوله  مما  العك�ض  على  للغاية، 
يف )امل�سيح ي�سلب من جديد( على ل�سان الآغا: 
تنق�سه  ل  للغاية،  متقن  �سيء  العامل  "هذا 
اخلبز  وج��د  امل��رء  ج��اع  اإذا  كبرية،  اأو  �سغرية 
املقد�ض:  ال�سراب  وج��د  عط�ض  واإذا  واللحم، 
النبيذ، اأما اإذا متلَّكنا الغ�سب فقد خلق اهلل لنا 

ال�سياط واأدبار اليونانيني." 

هنا يربز ال�سوؤال الآتي: هل ياأتي املخلِّ�ض اأم هي 
اأنواع  نوعًا من  النتظار  بات  دّجنتنا حتى  لعبة 
اخلدر منار�سه كي نقنع اأنف�سنا باأن هناك فعاًل 
من �سياأتي وياأخذ باأيدينا نحو ال�سالم ويخل�سنا 

من هذا اجلحيم الدائم؟ 
فنحن  والزمان،  للمكان  غياب  الفيلم  هذا  يف 
ومتى هو زمنها،  القلعة  تقع هذه  اأين  نعرف  ل 
تظن الإمرباطورية اأن هناك غزوًا حمتماًل من 
اأحد  فرت�سل  عليها،  خطرًا  ي�سكل  ما  الربابرة، 
القا�سية  امل��الم��ح  ذا  دي��ب(  )ج��وين  ال�سباط 
النظارة  ت�ساعده  املت�سلب،  والوجه  املتعجرفة، 
امل�ستديرة التي ي�سعها على عينيه لتمنحه كثريًا 
من اجلّدية والق�سوة واحلزم، كما يقول عندما 
القا�سي  القلعة،  يحكم  ال��ذي  القا�سي  يلتقي 
ال���ذي ه��و ع�سا ال��و���س��ط ب��ني الإم��رباط��وري��ة 
معلومات  لديه  املتجهم  ال�سابط  وال��رباب��رة. 
يف  عليه  واأن  لهجوم  يعّدون  الربابرة  باأن  تفيد 
وه��ذه  معهم،  بق�سوة  يتعامل  اأن  احل��ال��ة  ه��ذه 
الق�سوة هي الطريق الوحيد لنتزاع العرتافات 
منهم، وجّراء ذلك يحدث تقاطع حاد بينه وبني 
القا�سي، وهذا بدا جليًا منذ اللحظات الأوىل، 
لذلك جتد اأن القا�سي ي�سال ال�سابط بطريقة 

تهّكمية:
)التي  ترتديها  التي  النظارة  هذه  فائدة  ما   -
املتهمني  الربيئني  ال�سجينني  حفيظة  �ستثري 

بال�سرقة(.
حول  التجاعيد  وتقلل  ال�سم�ض  من  تقي  انها   -

العينني وال�سداع. 
يعي�ض  فهو  القلعة  ع��ن  ك��ث��ريًا  يعرف  القا�سي 

با�سرتخاء مع طيب اأهلها:

- الإن�سان حينما ي�سيخ ي�سبح جزءًا من املكان، 
لذلك اأ�سعر باأنني غريب عن العا�سمة.

باأمر  العفوي  ال�سرت�سال  هذا  ال�سابط  يقطع 
الغد الذي �سيكون جولة تفقد القلعة وتفا�سيلها، 
ما  ومالحظة  ال�سجن  على  امل��رور  يعني  وه��ذا 
هناك  حقًا،  �سجناء  هناك  لي�ض  هناك،  ي��دور 
اثنان فقط اتهما ب�سرقة ما�سية وهما مل يفعال 
عن  البحث  اأج��ل  من  ج��اءا  فقط  اإنهما  لذلك، 
عقار لوجود تقرحات يف معدة اأحدهم، يتعامل 
ويحاول  الرحمة  من  بكثري  احلالة  مع  القا�سي 

اأن ي�سرح الأمر لل�سابط:
ال�سجن،  ت�ستحق  ل  فالق�سية  الأمر  كان  "اأيًا 
حالة  يف  لأنهم  منهم  خوف  ل  الربابرة  اأن  ثم 

ترحال وتنقل."
ال�سك  دواخ��ل��ه  يف  يحمل  ج��اء  ال�سابط  ه��ذا 
عن  امل��ع��ل��وم��ات  وي��ج��م��ع  و�سيتحرى  وال�����س��رب 
على  الع��ت��داءات  يوقف  اأن  �ساأنه  م��ن  م��ا  ك��ل 
غ��ري موجودة  اأ���س��اًل  ه��ي  التي  الإم��رباط��وري��ة 
بعفوية،  يتعامل  الذي  القا�سي  نظر  وجهة  من 
يف حني يتعامل ال�سابط ب�سك وتوتر. ومن هنا 
اأكرث  �سغط  ثم  واأكاذيب  �سغط  ال�سراع،  يبداأ 
العرتافات  كل  "و�ستجد  تدمري:  ثم  واأكاذيب 

بني يديك و�سوف ت�سل اإىل احلقيقة."
للتعذيب  تعر�ست  ب��ام��راأة  يعتني  القا�سي   
و�ُسِمَلت عيناها، وكما فعل امل�سيح يغ�سل قدميها 
وينام عندهما، لعله احلب، ُتطلعه على موا�سع 
التعذيب يف قفاها، يقرر اأن يعيدها اإىل قبيلتها 
الذي  ال�سابط  حفيظة  يثري  ما  ال��رباب��رة،  من 
)م�ساهد  بع�سهم،  وج��ل��ب  ملقاتلتهم  ذه���ب 
ال��رباب��رة  اإىل  ال��و���س��ول  ال���رتح���ال وحم���اول���ة 

اأج���زاء  بع�ض  اأ�سعف  م��ا  م��ك��ررة  كاأنها  ب��دت 
بهذا  م�ستمتعني  القرية  اأه��ل  يقف  الفيلم(. 
الأطفال  حتى  يعلِّمون  اإنهم  القا�سي،  امل�سهد 
الع�سا  تاأخذ  ال�سغرية  فالفتاة  الق�سوة،  على 
وتنهال على ج�سد اأحد الربابرة بني �سحك اأهل 
القلعة وا�ستمتاعهم، يعرت�ض القا�سي على هذه 
الق�سوة، ول�سيما بعد اأن يرى ال�سابط )جول( 
يحتج  القتل.  يف  املطرقة  ي�ستعمل  اأن  يحاول 
بهذه  معاملتهم  ميكن  ول  ب�سر  باأنهم  القا�سي 
الطريقة القا�سية، ينهال عليه اجلنود بال�سرب 
اأثناء ال�سرب املربح  بق�سوة ويودعونه ال�سجن. 
يغم�ض عينيه من الأمل فريى املراأة التي اأعادها 
اإىل قبيلتها جتل�ض و�سط ال�سحراء وهو يتقدم 
جّراء  والإهانة  للتعذيب  يخ�سع  بحب،  نحوها 
ق��ا���ض.  ل���س��ت��ج��واب  ويخ�سع  ال��ت�����س��رف  ه���ذا 
يجب  الربابرة،  مع  احل��رب  مهمة  يف  ال�سابط 
على املرء اأن ل ياأخذ الربابرة با�ستخفاف. يعود 
ب،  القا�سي اإىل مكانه الطبيعي بعد اأن ُعلِّق ُوعذِّ
ن�سرًا،  يحققون  الربابرة  اختلف،  الأم��ر  لكن 
يعود بع�ض جنود الإمرباطورية اإىل القلعة وهم 
يحاولون جهدهم للح�سول على خيول للهرب، 
اأمل نقل اإنه يجب عدم ال�ستخفاف بالربابرة؟ 

ال�سيك�سبريي  امل��م��ث��ل  الأداء؛  م�ستوى  ع��ل��ى 
ت�ساهد  واأن��ت  تتبينه  ل  تكاد  ريالن�ض(  )م��ارك 
هو  اأنه  ت�سدق  ول  الفيلم  هذا  يف  البارع  اأداءه 
نف�سه الذي اأدى دور العمالق يف فيلم )�ستيفن 
اأداء  اأن  لت�سعر  )حتى    )B F G( �سبيلبريغ 
والراوية  الفيلم  هذا  اأمامه،  باهت  ديب  جوين 
�سالم  ر���س��ال��ة  هما  نف�سه  ال���س��م  حتمل  ال��ت��ي 

وحمبة بني �سعوب الأر�ض قاطبة .

هل �سينما

هل الربابرة 
هم احلل؟
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و�سائل التوا�سل الجتماعي، فتحت 
بوابات العامل الفرتا�سي اأمام الراأي 
املكبوت، ودخل عامل الإعلم جمهور 
هائل مل تكن له اأي علقة بالإعلم 

اأو الكتابة اأو الأدب.
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وجتربتها  خربتها  اجلزائري  �سعاد  اأب��رزت 
اغ��رتاب  رحلة  م��ن  اكت�سبتها  التي  الغنية 
تعّددت فيها املدن واملحطات لت�سع مر�ساتها 
تارة عند مرافئ اأدب الأطفال ولرت�سم عرب 
اأحالمهم امللونة ق�س�سا حتكي تلك الأفكار 
وترتجمها بالألوان، فكانت رحلة اجلزائري 
ملّونة كالعادة يف الكثري من الأفكار والآراء، 
التي  واجل���واب  ال�����س��وؤال  عجلة  يف  تناولتها 

دارت بهذه احل�سيلة :
بالأدق الدب  اأو  الن�سوي  ال�سرد  * م�سطلح 
فهناك  امل�سطلح،  بهذا  راأي��ك  ما  الن�سوي، 
من ينفي مثل هذا الت�سنيف ويكتفي باإيراد 

ال�سرد دون اإبراز ُكتَّابه من الذكور اأو الإناث؟
- ما زال م�سطلح الأدب الن�سوي يثري الكثري 
لأّن  الأدب،  ع��امل  يف  والنقا�ض  اجل��دل  من 
�سرح هذا امل�سطلح يبتعد اأحيانا عن الأدب 
ويدخل يف خانة اأخرى، فعندما يف�سر الأدب 
الن�سوي بكونه معنيًا بق�سايا املراأة وحركتها 
هنا  انتقل  حقوقها،  عن  وال��دف��اع  الن�سوية 
اآخ��ر  ع��امل  اإىل  الدب  ع��امل  م��ن  امل�سطلح 

اأقرب اإىل ق�سايا حقوق الإن�سان..
براأيي قيمة الن�ض الدبي وتاأثريه ل يحددها 
جن�ض الكاتب واإمنا قيمة الن�ض، واأنا ل اأميل 
اإىل هذا امل�سطلح، رغم اإقراري باأّن ف�ساء 

وه��ذا  الكاتب  ف�ساء  ع��ن  يختلف  الكاتبة 
الأ�سري،  �سواء  الرقابي  اجلانب  اإىل  يعود 

املجتمعي اأو الذاتي..
مرة  كتبتها  ال�سمان  ل��غ��ادة  مقولة  واأح���ب 
اأع�ساء  له  لي�ض  الأدب  اأّن  اإىل  فيها  م�سرية 
لنقول اأدب ذكوري واأدب ن�سوي.. ممكن اأن 
نتحدث عن النتاج الن�سائي، كميته، نوعيته، 

درجة التفاعل والتاأثر به..
عديدة،  ت�سميات  ظهرت  الأدب  ه��ذا  ح��ول 
املالئكة  ا�سم  عليه  اأطلقوا  ال�سويد  يف  مثال 
اأدب  �سّماه  من�سور  واأن��ي�����ض  وال�سكاكني، 
القدو�ض  عبد  واإح�سان  الطويلة،  الأظ��اف��ر 

ق��ال اإّن���ه اأدب ال���روج وامل��ان��ك��ي��ري.. وب��راأي��ي 
�ساأن هذا  تقليل  نوع من  بها  الت�سميات  هذه 
الأدب  عليه  اأط��ل��ق  م��ن  وه��ن��اك  ال��ن��ت��اج... 
الن�سوية  مو�سوعة  جتنب  يتم  كي  النثوي، 
�سعري،  ن�ض  كل  النهاية  يف  واأه��داف��ه��ا... 
روائي، ق�س�سي، نرثي هو اأدب بغ�ض النظر 
قيمة  يف  يكمن  ال��ف��رق  الكاتب،  جن�ض  ع��ن 

الن�ض.
ال�سحافة  يف  زاخ����رة  حم��ط��ات  ل��دي��ك   *
ال���ورق���ي���ة، ك��ي��ف جت��دي��ن ع��وامل��ه��ا يف ظل 
ال�سحافة  ب��روز  خ��الل   من  اأ�س�سها  تهديد 

اللكرتونية ومواقع ال�سو�سيال ميديا؟
كما  جنمها  ياأفل  مل  الورقية  ال�سحافة   -
طريقة  يف  ت��غ��ي��ريات  ح�سلت  لكن  ي�����س��اع، 
اجلغرايف،  التباعد  وب�سبب  معها،  تعاملنا 
والثورة املعلوماتية �سار التعامل مع ال�سحافة 
حياتنا،  يف  حا�سرة  لكّنها  اأق���ل،  ال��ورق��ي��ة 
�سرنا  اأي��دي��ن��ا  ب��ني  ملمو�سة  ك��ان��ت  فبينما 
الإعالمي  يعتمد  اأجهزتنا.. ل  نطالعها عرب 
م�سادره،  يف  ميديا  ال�سو�سيال  على  املهني 
دقة  الأك��رث  الو�سائل  على  نعتمد  زلنا  ما  بل 
واملواقع الأكرث جدية ومهنية. كما الظروف 
احلياتية والتفا�سيل اليومية للعي�ض خ�سعت 
لتغيريات جوهرية اأثرت بدورها على جممل 
اأّن  اإل  الورقية،  ال�سحافة  وب�سمنها  حياتنا 
بقاء وا�ستمرار �سدور ال�سحف اليومية دليل 
زالت  ما  الورقية  لل�سحف  احلاجة  اأّن  على 
و�سائل  اأّن  املعلوم  وم��ن  وم��وؤث��رة...  فاعلة 
العامل  بوابات  فتحت  الجتماعي،  التوا�سل 
الفرتا�سي اأمام الراأي املكبوت، ودخل عامل 
اأي عالقة  له  الإع��الم جمهور هائل مل تكن 
ب�سكل  لكّنهم  الأدب،  اأو  الكتابة  اأو  بالإعالم 
�ساروا  التقييم،  عن  النظر  بغ�ض  باآخر،  اأو 
جمهورهم  لهم  الكثري،  نظر  يف  اإعالميني 
ومتابعوهم، ل عالقة لهم باملهنية الإعالمية 
ت�سمية،  لهم  اأن جند  اأو مبوا�سفاتها، علينا 
ا�ستيعاب هذا  ي�ستطيع  ل  الإعالم  لأّن حقل 

الزحف الهائل.
اأي���ن جتد  ��ة،  وال��ق��ا���سّ ال�سحفية  ب��ني  م��ا   *

اجلزائري كينونتها الإبداعية؟
- اأنا بني عاملني، اأحدهما اأجمل من الآخر، 
الختالف  رغم  اللغة،  هو  بينهما  امل�سرتك 
بني لغة ال�سحافة ولغة الأدب، وموقعي، اأنا 
يف قلب هذين العاملني، ول ا�ستطيع الفكاك 
ال�سري  عاملي  الكتابة  لأّن  احل��ب،  هذا  من 

والعلني، نافذة بوحي.
يف  �سيما  ل  الإع��الم��ي  عملي  من  ا�ستفدت 

التلفزيون يف دعم عامل الق�س�ض، وا�ستفدت 
من لغتي الأدبية يف كتابة ن�سو�ض براجمي..

بعني  امل�سهد  اأكتب  كيف  عّلمني  التلفزيون 
بعد�سة عيني  امل�ساعر  اأكتب  الكامريا، كيف 
وق��ل��ب��ي...ه��ذان ال��ع��امل��ان ي��ك��ّم��الن ن�سف 
بالكتابة  فيكتمل  اأ���س��ع��ره،  ال���ذي  امل�سهد 

وبال�سورة.
ب����رزت يف ف���رتة ال��ك��ورون��ا ال��ع��دي��د من   *
ق�س�ض التع�سف الأ�سري الذي دفعت املراأة 
ثمنه غاليا، ما دور الأدب يف هذا املجال وهل 
ال�سرخات  تلك  اإب��راز  يف  توجه  لالأديبات 

املكتومة من جانب الن�سوة العراقيات؟
-ل اأعتقد اأن ت�ساعد العنف الأ�سري �سببه 
فايرو�ض كورونا، لأّن فايرو�ض العنف موجود 
الأ�سري  والعنف  وع��ق��ود،  عقود  منذ  بيننا 
انت�سر العنف  موجود منذ الأزل، بل العك�ض 
نحو  يقود  حولنا  ما  كل  لأن  فا�سح،  ب�سكل 
الطفل  اأو  ال�ساب  يتعلمه  الذي  فما  العنف، 
احلقيقية  ال��ع��ن��ف  وم�����س��اه��د  اأف�����الم  م���ن 
وال�سينمائية يف ظل انعدام الرقابة الأ�سرية 
الإعالمية..  وحتى  واملجتمعية  والتعليمية 
كل  يف  ت�سّرب  والعنف  فيه  رق��اب��ة  ل  بلدنا 
الوعي  �سعف  اإىل  ي�ساف  حياتنا  مفردات 
وغياب  التعليم  م�ستوى  وت���دين  املجتمعي 
تعّد  الآن  بيئتنا  لالأ�سرة...  احلقيقي  الدور 
الأدوار  لغياب  العنف  لنت�سار  تربة  اأ�سلح 

التي ذكرتها، الوعي، التعليم ال�سرة.
املو�سوعي  ال�سحفي  عمر  رفيقة  كنت   *
فائق بطي، ما هي اأبرز ما ا�ستفدت من هذه 
حياته  خالل  اأب��رز  كونه  ال�سحفية،  القامة 
ال�سحفية  الأع��م��ال  م��ن  العديد  ال��زاخ��رة 
التي ا�ستعر�ست  اأبرزها مو�سوعاته  املهّمة؛  
والعراقية  والكردية  ال�سريانية  ال�سحافة 

ب�سكل عام؟
- ا�ستخدمت تعبري قلته عن الراحل الكبري 
فائق بطي، قلت اإّنه جوهرة يف زمن احلجر، 
فعندما يعي�ض الإن�سان يف ظل بريق جوهرة 

يت�سّلل هذا ال�سياء اإىل روحك تدريجيا...
واملحبة  احل��ب  اأهمها  الكثري،  منه  تعّلمت 

يف مرافئ عديدة ا�ستقرت �سفن الكاتبة والإعلمية �سعاد 
اجلزائري منذ املرفاأ الأول عرب كتابتها ال�سحفية التي 
ا�ستقبلتها �سفحات )طريق ال�سعب( لتكون تلك ال�سحيفة 
املعروفة اأوىل املحطات املهمة يف بلورة الذائقة الإبداعية 
والأدبية للجزائري، التي توا�سلت لت�سهم لي�ض على �سعيد 
كت بو�سلتها يف اجتاهات �ستى، فعلى  ال�سحافة فح�سب بل حراّ
�سا�سة التلفزيون ومن خلل الف�سائيات عملت كاتبة ن�ٍض 
للربامج املعلوماتية، ومن اأبرزها برنامج "من �سريبح املليون" 
الذي اأطلقته قناة الم بي �سي كما توا�سلت مع وكالت 
�سحافية مرموقة

حاورها: �سامر اليا�ض �سعيد

القا�سة واالإعالمية

�سعاد اجلزائري: 

وطني ق�ستي التي مل تكتمل

اأنا ا�ستقر يف قلب عاملني.. ال�سحافة واالأدب
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الروح  ت�سفى  عندما  والت�سامح،  والتعاون 
ت��ب��ث ط��اق��ت��ك الإي��ج��اب��ي��ة ع��ل��ى حميطك 

ونا�سك..
كموؤ�س�سة  يعمل  فكان  لإنتاجه،  وقته  كّر�ض 
تتطلب عمل  اأ�سدر ثالث مو�سوعات  كاملة، 
تاريخ  يف  معرفية  ث���روة  لنا  ت��رك  ف��ري��ق.. 

ال�سحافة العراقية..
الأخ��ذ  قليل  بحياته،  زاه��د  بعطائه،  غني 
وكثري العطاء، اأبي النف�ض و�سهم و�سند عند 

احلاجة..
حتى  للكتابة  وقتا  �ض  اأخ�سّ اأن  تعلمت  منه 
مثله  اأج��د  مل  م��ا..  فكرة  ل��دي  تكن  مل  واإن 
مبلب�سه..غادرين  واأن��ي��ق��ا  بحياته  منظما 

وترك يل حبا اعتا�ض عليه.
بني  ما  بتنقالت  الإبداعية  �سريتك  * حتفل 
ملثل  هل  اإعالمية،  وو�سيلة  حمطة  من  اأك��رث 
الأدبية  الذائقة  بلورة   يف  تاأثري  التنوع  هذا 

للكاتب اأو لل�سحفي ب�سكل عام ؟
يف  ع�ست  ق�سرا،  ال��ع��راق  م��غ��ادرت��ي  بعد   -
بلغاريا، لبنان، جيكو�سلوفاكيا  اأربعة بلدان؛ 
الآن،  اأع��ي�����ض  حيث  وبريطانيا  )���س��اب��ق��ا( 
بالتاأكيد هذه التنوع اأّثر على اأدائي الإعالمي 
اأكتبها... التي  ون�سو�سي  ق�س�سي  وعلى 
هذه  يف  والبيئي  والجتماعي  الثقايف  التنوع 
كما  ن�سو�سي،  يف  وب��ق��وة  حا�سر  البلدان 

الإعالمية..مثال  خلربتي  الكثري  اأ���س��اف 
 MBC بدايتي التلفزيونية كانت يف ف�سائية
تعلمت من هذه املدر�سة املهمة الكثري الذي 

كان الأ�سا�ض يف دخويل عامل التلفزيون...
امل��ن�����س��ورة  ق�س�سك  اإح����دى  ع��ل��ى  ن��ل��ت   *
على  مهم  فعل  رد  التكرمي  ملثل  هل  تكرميا، 
اأو  ن�سو�سه  ملراجعة  تدفعه  الكاتب  م�سرية 

كتابتها لنخبة من القراء دون غريها؟
-  )بقعة ارجتاف حّرة( التي ن�سرت �سمن 
العايل(  )الهم�ض  الق�س�سية  جمموعتي 
م�سابقة  يف  الوىل  اجل��ائ��زة  ع��ل��ى  ح���ازت 
نازك املالئكة �سمن مهرجان بغداد عا�سمة 
ح�سلت  اأين  اجلائزة  هذه  اأهمية  الثقافة، 
ا�ستلمها  ج��ائ��زة  واأول  وط��ن��ي،  يف  عليها 
بحياتي، اأنا اأهاب الن�سر كثريا، وبداأت الآن 
اأكرث ومع ذلك ما زلت  ب�سهولة  اتعامل معه 
قبل  اأ�سدقاء  على  ن�سو�سي  بع�ض  اأعر�ض 
ن�سرها، واأنا ب�سدد كتابة رواية و�ساأعر�سها 
ع��ل��ى اأك����رث م���ن خم��ت�����ض ق��ب��ل ن�����س��ره��ا.. 
على  الن�سر  اأب����واب  فتح  الفي�سبوك  لكن 
الختيار  م�سوؤولية  تقع  وعلينا  م�سراعيها، 

والتقييم.
* اب��ت��ع��دت ل��ف��رتات ع��ن ال��ع��راق وم���ن ثم 
�سهدت بع�ض ال�سنوات ال�سابقة عودتك اليه، 
ماذا ي�سّكل الوطن يف فكرك وكيف توظفينه 

يف ق�س�سك؟
  - ابتعادي عن العراق مل يكن اختياريا بل 
ق�سريا، وعودتي اليه كانت اختيارية وخطتي 
عائلية  ظ��روف  ل��ول  نهائيا  اأع��ود  اأن  كانت 

ومر�ض الراحل ملا عدت اإىل لندن...
اأنبت  التي  والأر���ض  الوطن هويتي وجذوري 
ف��اإيّن  اب��ت��ع��دت  واإن  حتى  ف��ي��ه��ا...  واأزه����ر 
ويف  كلماتي  ب��ني  جت��ده  وف��ي��ه،  ب��ه  م�سكونة 
الوطن  اإىل  اقرتب  وكلما  ن�سو�سي،  معاين 
والره��اب  والعنف  التفرقة  عوا�سف  اأج��د 
جغرافيا  بعيدة  اأكون  قد  خارجا...  تدفعني 
بكل  وب��ني ج��روح��ه  فيه  لكني  ال��ع��راق،  ع��ن 
ق�ستي  موطن يل غريه..العراق  ول  حلظة، 

التي مل تكتمل وانتظر ب�سوق نهايتها.

م�������ق�������االت

علي ال�سومري

روؤى

�سوؤال الثقافة واأهميته

كلما و�سلتني دعوة اإىل مهرجان ثقايف، اأفكر كثريًا قبل 
تاأكيد ح�سوري من عدمه. هنا اأحتدث عن املهرجانات 
املهرجانات  ا�ستثنيت  مل��اذا  ي�ساأل  وملن  فقط،  الأدبية 
املهرجانات  اأغ��ل��ب  ب��اأن  �ساأجيب  اأك��ت��ب؟  مم��ا  الفنية 
هذا  اأك��ان  �سواء  النجاح،  طموحها  غاية  يكون  الفنية 
عرب الو�سول اإىل الده�سة التي يحققها امل�سرح، اأم عرب 
متعة الفرجة عند م�ساهدة العرو�ض ال�سينمائية، وهنا 
فاأنا ل�ست ب�سدد تقييم ما ُقدم يف هذين املجالني طوال 

اأكرث من �ست ع�سرة �سنة من�سرمة!
كثريًا  اأفكر  ثقايف،  ملهرجان  دعوة  و�سلتني  كلما  قلت: 
لأنني  فقط  ل�سيء،  ل  عدمه،  من  ح�سوري  تاأكيد  قبل 
وبب�ساطة مطلقة، اأعرف ما �سيحدث فيه ومن �سيتحدث 
ومن  الفتتاح،  كلمة  يف  �سيقال  وماذا  فعالياته،  �سمن 
املهرجان  �سيخا�سم  ال�سعرية، ومن  القراءات  �سيفتتح 
الفتتاح،  حفل  يف  م��رة  كل  مثل  �سيحذف  ا�سمه  لأن 
و�سيقاطع املهرجان، لكنه �سيعود يف املهرجان الالحق، 

و�سيحذف ا�سمه مرة ثانية، و�سيقاطعه مرة اأخرى!
ميكنني  هل  اأك��ت��ب؟  مبا  اليقني  ه��ذا  ياأتيني  اأي��ن  من 
القول باأنه نتاج ح�سوري اأغلب تلك املهرجانات، �سواء 
اأك��ون  حني  حتى  اأو  تلفزيونيًا،  اأو  �سحفيًا  لتغطيتها 
مدعوًا �سمن قائمة ت�سم املئات من ال�سعراء والأدباء 

والكّت�اب وال�سحفيني!؟
اأدرك واأنا اأكتب الآن اأن جائحة كورونا اأ�سابت الثقافة 
ُكّلي، لكنه �سلل موؤقت �سيزول بزوال  ون�ساطاتها ب�سلل 

م�سبباته.
لكن هذا ما كان يحدث يف اأغلب املهرجانات التي اأقيمت 
الغاية منها هي  اأن  فيها  ي�سعر احل�سور  والتي  �سابقًا، 
روؤية الأ�سدقاء! وهذا بالتاأكيد لي�ض هدف املهرجانات 

ل  التي  فاملهرجانات  اإقامتها،  من  الغاية  اأو  الأ�سا�سي 
تاأ�سي�ض  اأو  اإىل خط بداية مل�سروع ما،  تنتهي بالو�سول 
منهاج ملواجهة ما تعانيه الثقافة عامة والأدب خا�سة، 
بالثقايف،  فيها  ال�سيا�سي  يتداخل  ل  التي  فاملهرجانات 

بالن�سبة يل، ل يعّول عليها.
واإل كيف يعقل اأن ين�سغل القائمون عليها، وهم يبذلون 
اأجل لقاء  اجلهد واملال، بح�سن نية و�سوء تنظيم، من 
عابر يف قاعات مغلقة، ت�سغلهم الأحاديث اخلا�سة عن 

�سوؤال الثقافة واأهميته؟
لكن،  مهمة،  درا�سات  من  فيها  يقدم  ما  اأنكر  ل  وهنا 
هل  الدرا�سات؟  بهذه  املطاف  انتهى  اأين  الأه��م،  وهو 
اأثارت  هل  الثقافة؟  جمهور  على  ووزعت  بكتب  طبعت 
الأ�سئلة املطروحة فيها حفيظة احلا�سرين؟ هل حمل 
البيت  اإىل  معهم  الإ�سكاليات  هذه  املهرجان  جمهور 
ال�سوء  �ُسلط  اأو  ُطرحت  مل�ساكل  حلول  اإىل  للو�سول 
�ساعات من  بعد  ن�سيانه  اأن كل ما جرى مت  اأم  عليها؟ 

اختتام املهرجان؟
يف  اخل��ريي��ن  جهد  م��ن  انتقا�سًا  لي�ض  هنا  اأكتبه  م��ا 
ما،  خللل  ت�سخي�ض  لكنه  الأدب��ي،  اأو  الثقايف  الو�سط 
خلل اأراه مثل �سرطان انت�سر يف ج�سد الثقافة العراقية 
وفعالياتها، خلل يحتم علينا، نحن املثقفني واملراقبني، 

عالجه قبل اأن ن�ست�سلم للعي�ض معه!

كلما و�سلتني دعوة ملهرجان ثقايف، اأفكر 
كثرياً قبل تاأكيد ح�سوري من عدمه، ال 

ل�سيء، فقط الأنني وبب�ساطة مطلقة، اأعرف 
ما �سيحدث فيه ومن �سيتحدث �سمن فعالياته، 

وماذا �سيقال يف كلمة االفتتاح، ومن �سيفتتح 
القراءات ال�سعرية



اإناّ غياب )الألقاب الأدبية( يف 
العقود الأخرية هو دللة على 

�سحوب احلياة الثقافية، والغياب 
�سبه التام للحركة النقدية، التي 
بداأت بالرتاجع منذ الت�سعينيات.

عبد ال�ستار البي�ساين:
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الذائقة العربية يلذ لها اختيار اأجمل الكلمات 
لتعطيها لأبدع ال�سخ�سيات واأهمها. 

م��واه��ب��ن��ا  لي�سكت  ان�����س��ح��ب  ال��ع��رب��ي  ال��ه��م 
املميزة" �سحيحة  "املوهبة  ظاهرة  واأ�سبحت 
ول حتتاج اإىل لقب يوازيها، اإذ اإّنها �سرعان ما 
"الن�ض الواحد"  اأو تكون بحجم موهبة  تخبو 
وغالبا ما نتوقف عن الثناء حني جند اأن املنتج 
القدمي بقي هو الأف�سل من الالحق وهنا علينا 
بت�سديره  فكرنا  ل��و  فيما  اللقب  ن�سحب  اأن 

للم�سهد الثقايف كما تقول طالب".
تقنيات امليديا وتاأثرياتها

حممود  حمد  اأ.د  وال��ن��اق��د  ال�ساعر  ح��ني  يف 
وجهة  م��ن  :"اأنا  ل�ستطالعنا  ب��نّي  ال��دوخ��ي 
ير�سد  لأّن���ه  ف��اع��ل،  ا�ستطالع  اأم���ام  ن��ظ��ري 
حركية الزمن من خالل الفعل الأدبي الثقايف، 
بعّدة عوامل؛  الظاهرة مرتبط  فانح�سار هذه 
ال�سخ�سية  ظ��اه��رة  ان�سحاب  مقدمتها  يف 
هذا  اأم���ام  امل�سهورة  املحورية  اأو  امل�سيطرة 
التوفر الهائل لو�سائل احل�سور والظهور، التي 
تتلّخ�ض بتقنيات امليديا )في�سبوك وان�ستغرام 
وتويرت وياهو وغوغل .. الخ( فعلى �سبيل املثال 
الو�سائل  م��ن  اأي  تكن  مل  ال�سابق  يف  عمليًا 
ال�سابقة متاحة، ف�سال عن اقت�سار التلفزيون 
ب�سناعة  يعّجل  ال���ذي  الأم���ر  ق��ن��ات��ني،  على 
حني  يف  الألقاب  هذه  اإىل  توؤدي  التي  ال�سهرة 
نحن اليوم اأمام فيلق من الو�سائل التي مّكنت 

الكل من الظهور اأمام اجلمهور".
املعارك الأدبية

البي�ساين  ال�ستار  عبد  والإع��الم��ي  القا�ض 
يقول بهذا ال�ساأن :"لي�ست )ظاهرة( الألقاب 
احلياة  تت�سّيد  ك��ان��ت  ال��ت��ي  وح��ده��ا  الأدب��ي��ة 
الآن،  وانح�سرت  املا�سية  العقود  يف  الثقافية 
هناك اأي�سا ظاهرة التحقيب الزمني والتجييل 
اجلماعات  وظاهرة  والأدب���اء،  الأدب��ي  للنتاج 
الأدبية، وكذلك املعارك الأدبية التي اأرى اأّنها 
للنتاج  النقدية  واملتابعة  الر�سد  مراحل  اأعلى 
الأدبي.. هذه الظواهر وغريها اذا جاز لنا اأن 
ن�سميها ظواهر هي دللت على حيوية وفعالية 
امل�سهد الدبي يف تلك العقود، ما خلق نوعا من 

املناف�سة واجلدل امل�ستمر الذي انعك�ض اإيجابًا 
احلياة  يف  وتاأثريه  الأدب��ي  النتاج  نوعية  على 
متنحها  ل  الألقاب  تلك  اأّن  �سيما  ل  العامة، 
بها  يغدق  اأو  ثقافية  اأو  حكومية  موؤ�س�سات 
وكانت  ذاك،  اأو  ال�سم  هذا  على  ال�سيا�سيون 
الألقاب  لهذه  احلياة  لإع���ادة  حم��اولت  ثمة 
عندما  ال�سابق،  النظام  زم��ن  يف  وفاعليتها 
)�ساعر  مثل  ال�سعراء  لبع�ض  الألقاب  منحت 
ومنحتها  القاد�سية(  و)�ساعر  امل��ع��ارك(  اأم 
لكّنها  امتيازات مادية  مبرا�سيم جمهورية مع 
زالت بزوال ال�سلطة التي منحتها، بينما بقيت 
احلال  وكذا  الأك��رب  العرب  �ساعر  مثل  األقاب 

على امل�ستوى العربي".
ال��زاوي��ة  ه��ذه  م��ن  "اأّنه  البي�ساين:  وي���رى   
يف  الأدبية(  )الألقاب  غياب  اإّن  القول  ميكن 
�سحوب احلياة  على  دللة  الأخرية هو  العقود 
الثقافية، والغياب �سبه التام للحركة النقدية، 
وهي  الت�سعينيات  منذ  بالرتاجع  ب��داأت  التي 
وما  الأدب��ي  التجييل  فيها  انتهى  التي  املرحلة 
ب�سرف  ونقا�ض  ج��دل  من  عليه  يرتتب  ك��ان 
جميع  يف  لكّنه  حقيقته  اأو  قيمته  عن  النظر 
احلياة  حيوية  م��ق��دار  على  موؤ�سر  الأح����وال 

الثقافية ووجود مناخ ثقايف".

حالة ت�سويقية
هذه  اإزاء  اآخ��ر  راأي  له  املفتي  برهان  القا�ض 
الظاهر يقول فيه : "اأول لقب كان من ن�سيب 
)طه ح�سني( بعد ف�سله من الكلية �سنة 1٩2٣ 
)عميد  �سعار  رافعني  مظاهرة  طالبه  فنّظم 
ثم  ف�سله.  ل��ق��رار  حت��ٍد  يف  ال��ع��رب��ي(  الأدب 
من  �سوقي  لأحمد  ال�سعراء(  )اأمري  لقب  جاء 
�سارت  ثم  م�سرية  ع��ادة  فهي  اأي�سًا.  م�سر 
اإطالق  امل�سرية يف  ال�سحافة  من ممار�سات 
واملمثلني  واملطربات  املطربني  على  الأل��ق��اب 
واملمثالت كنوع من الت�سويق التجاري، وانتقلت 
تلك املمار�سة اإىل ال�سحافة اللبنانية ول تزال 
تطلق على الفنانني. مبعنى هي حالة ت�سويقية 
اأعمال  اأو مدير  للت�سويق  الن�سر  دور  بها  تقوم 
وزي��ادة  احلفالت  لتنظيم  واملطربة  املطرب 
مبيعات التذاكر، فهي دون قيمة اأدبية اأو فنية، 
اعرتا�ض  كحالة  ب��داأت  واإن  جتارية،  قيمة  بل 
ح�سني.  ط��ه  حالة  يف  كما  اإداري  ق��رار  على 
لكّنها  الأدب��ي،  الو�سط  اأقل يف  رمبا هي حاليًا 
كان  واإن  الغناء.  اأه��ل  لدى  وبكثافة  موجودة 
اّتفق  فال  والغناء  الأدب  ي�سمل  عامًا  �سوؤالك 
احلفالت  )�سعراء  مع  وحتى  انح�سرت،  اأّنها 

له  احل��ي��اة  مناهل  بقية  ���س��اأن  �ساأنه  والأدب 
مراآة  اأّن��ه  �سيما  ل  املتغريات  تلك  من  ح�سته 
القريب  وبالأم�ض  رقّيها،  ومقيا�ض  املجتمعات 
الألقاب  ظاهرة  تت�سيده  الأدب��ي  املجتمع  كان 
هذا  ومبدعي  رم��وز  على  ال�سفات  واإط���الق 
الطود املعريف ال�سامخ، فتجد طه ح�سني يرتّبع 
على عر�ض عمادة الأدب العربي، واجلواهري 
اأم��ري  �سوقي  واأح��م��د  الأك���رب  ال��ع��رب  �ساعر 
ال�سعراء، واأبو القا�سم ال�سابي �ساعر ال�سباب، 
النيل،  ���س��اع��ر  وذاك  امل�����س��رح  عميد  وه���ذا 
املالئكة  ون��ازك  ال�سياب  بني  خفية  ومعركة 
بالإنابة  البع�ض  يخو�سها  ال�سعر  ري��ادة  على 
الرغم  على  اليوم  لكن  علمهما،  دون  عنهما 
من ثراء ال�ساحة الدبية بالكثري من املبدعني 

وبجميع روافد الأدب، جتد ظاهرة الألقاب قد 
تال�ست، ونادرا ما ت�سمع بلقب اآين يطلق هنا 
الثقايف  الق�سم  يتال�سى،  ما  و�سرعان  وهناك 
يف جملة �سبكة الإعالم العراقية ي�ساأل عن �سّر 
هذا التال�سي، فاأهل مكة اأدرى ب�سعابها ومنهم 
م��ربرات ح�سور  �سنجد   - والُكتَّاب  الأدب��اء   -

الألقاب يف املا�سي وانح�سارها يف احلا�سر.
عدم �سطوع املواهب

اأنَّ  ت��رى  ط��ال��ب  عالية  والإع��الم��ي��ة  ة  القا�سّ
بني  م��ا  ال��ف��ارق  لنا  وت��ب��نّي  تعك�ض  ال��ظ��اه��رة 
اإب��داع ال��رواد واجليل احل��ايل مب��ربرات تقول 
ب�سبب  ب��ل  ف��راغ  ع��ن  تنح�سر  مل  "هي  فيها: 
م�ساحة  توازي  ومواهب  كفاءات  �سطوع  عدم 
الر�سينة،  الألقاب  تلك  حملوا  الذين  ال��رواد 

بت�سدير  ابتداأ  من  اأول  اأنَّ م�سر هي  ونعرف 
ومل  الآن،  اإىل  لزمتهم  التي  ال�سفات  ه��ذه 
الفنانني  �سمل  بل  الأدب��اء  الأم��ر على  يقت�سر 
ذكر  اإىل  نحتاج  ل  واأ�سبحنا  واملو�سيقيني 

ال�سم مبجرد ذكر اللقب". 
عنه  جتيب  ثم  �سوؤالها  طالب  القا�سة  وتطرح 
بالإي�ساح، قائلة: "هل هذا يعني خواء املواهب 
ليفرت�ض  مت���ّدد  م�سافا  �سببا  ه��ن��اك  اإن  اأم 
ال  اإن�سغالنا باملبدعني  اأخرى ق�سمت  م�ساحة 
واملتغريات  والأزمات  واحلروب  الكوارث  وهي 
العربية  امل��ن��ط��ق��ة  ط��ال��ت  ال��ت��ي  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
الروؤ�ساء  على  الأل��ق��اب  نطلق  جعلتنا  وال��ت��ي 
وم�ستقبلنا  باأرواحنا  والعابثني  والع�سكريني 
كانت  اأن  بعد  و�سلبية  �ساخرة  األقابًا  لتكون 

متغريات احلياة واختلف اأمناطها وفق التطورات 
التي يعي�سها املجتمع تتكون من خللها اإفرازات، 

نن�ساع لأوامرها ومتطلباتها �سئنا اأم اأبينا، فلكل ع�سر 
تقاليده و�سوارده و�سواهده وروافده التي نغرف منها 

درر املتغريات واإنعكا�ساتها حتى على اأب�سط ال�سلوكيات 
ناهيك عن ال�سعب منها.

البع�ض يعزوها لدوافع اآيديولوجية

ما بني عر�ض املا�سي وماأمت احلا�سر
االألقاب االأدبية 

يو�سف املحمداوي

عبدال�ستار البي�ساينحمد الدوخيعالية طالب

برهان املفتي



هذه الألقاب مل تاأت من فراغ بل 
فر�ستها مرحلة تاريخية �سحية كانت 

رها  متراّ بها الأمة العربية بعد حتراّ
من ال�ستعمارين الربيطاين والفرن�سي 

وظهور حكومات وطنية يف معظم 
البلدان العربية
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األقابًا  ن�سمع  اأ�سبحنا  ال�سوتية(  والظواهر 
بدل اأ�سمائهم بح�سب مواقفهم. بالنتيجة هي 
اأكرث  لي�ض  مايل  م��ردود  لها  جتارية  ممار�سة 

بح�سب قول املفتي".
تطورات احلياة

وُكّتاب  اأدباء  احتاد  با�سم  الإعالمي  املتحدث 
الأم��ر  ي��ع��زو  ال�����س��راي  عمر  ال�ساعر  ال��ع��راق 
انح�سرت  "كما  بقوله:  احلياتي  التطور  اإىل 
ال�سعراء(  )فحولة  مثل  من  اأو�ساف  قبل  من 
الفحولة  من  لتتجه  بالتطور،  احلياة  ب��داأت 
الأخ��رى  الت�سميات  نحو  ثم  النجومية،  نحو 
ب���داأت  التبجيلية،  الأل���ق���اب  اأّن  وامل��الح��ظ 
بالنح�سار لتكّون روؤية ثقافية جديدة، مفادها 
هو  اإمن���ا  وغ��ر���س��ًا،  و���س��ي��ل��ًة  لي�ض  الأدب  اأن 
ليمثل  ينطلق  ال��ذي  اخلا�ض  للتعبري  حماولة 
يف  اأّن��ه  مبينا  ال�سراي،  ق��ول  بح�سب  اجلميع 
مل  الكبري،  والتوا�سل  والأنرتنت  امليديا  زمن 
اأو  �سغري  مقطع  فلرمّبا  فائدة،  لالألقاب  تعد 
�سورة اأو كلمة تثري يف النا�ض اأحداثا واألقابًا، 
ر�سمية،  مبوؤ�س�سة  مرتبطًا  الأدب  يعد  مل  لذا 
اإمنا هو نتاج احلياة ال�ساّجة، ومل يعد الأديب 
منتميًا لل�سالونات الفاخرة وعلية القوم، اإمنا 
لقد  �سيء.  بكل  امل�سارك  الطبيعي  الكائن  هو 
تطّور التلقي، كما يقول ال�ساعر و�سار يعي اأّن 
الن�سو�ض هي اخلالدة، واأن ل �سغري ول كبري 
اأمام الذائقة، لذلك ذابت الألقاب، اأفل جنم 

مطلقيها".
ازدهار املنطق العقلي

اإىل  ينظر  حربه  �سالم  د.  والكاتب  الباحث 
"ظهرت يف  بقوله:  اأخ��رى  زاوي��ة  املو�سوع من 

األقاٌب  املا�سي  القرن  و�ستينيات  خم�سينيات 
��اب  وال��ُك��تَّ ال�سعراء  املبدعني  ت  خ�سّ اأدب��ي��ة 
ال��ذي  ال��ع��راق��ي  الأدب  عميد  كلقب  ال��ع��رب 
ال��ق��وايف  اأم���ري  اأو  ح�سني  ط��ه  ال��دك��ت��ور  لزم 
العرب  �ساعر  اأو  �سوقي  اأحمد  ال�ساعر  �سهرة 
هذه  اجلواهري،  العرب  به  كّرم  الذي  الأكرب 
بل فر�ستها مرحلة  فراغ  تاأت من  الألقاب مل 
العربية  الأم��ة  بها  متّر  كانت  �سحية  تاريخية 
الربيطاين  ال�ستعمارين  م��ن  حت��ّرره��ا  بعد 
معظم  يف  وطنية  حكومات  وظهور  والفرن�سي 
البلدان العربية، كما هّبت رياح احلداثة على 
هذه البلدان يف كل املجالت العلمية والإن�سانية 
تطّورت  فكما  والآداب،  والفنون  الفكر  ويف 
اأ���س��م��اء  وظ��ه��رت  الطبية  وال��ب��ح��وث  ال��ع��ل��وم 
التاريخ،  ذاك��رة  يف  خالدين  زال��وا  ما  اأطباء 
القفزات  من  بالكثري  الهند�سة  حفلت  كذلك 
يف  اأو  واملعمارية  التكنولوجية  والب��ت��ك��ارات 
الت�سكيلي  الفن  حقول  ويف  الإن�سانية  العلوم 
واملو�سيقى والغناء وحتى احلياة املدنية كانت 
بالوطنية  معروفون  وقادتها  وح�سارية  مبهرة 
:"اإّن  موؤكدا  حربه".  يقول  كما  والإخال�ض" 
ب��ازده��ار  ارت��ب��ط��ت  التاريخية  امل��رح��ل��ة  تلك 

الظالمية  ال�سلفية  وت��راج��ع  العقلي  املنطق 
و�سراع الأفكار بني خمتلف املدار�ض والحزاب 
والراديكالية  والقومية  الي�سارية  ال�سيا�سية 
التجديد  رائدًا يف  يكون  اأن  وكل منهم يحاول 
ي�سمن  كي  ع�سرية  احلياة  اأمن��اط  وابتكار 
الراأ�سمالية  تغول  بعد  اجلديد  الزمن  بقاءه. 
الإ�سالم  وظهور  ال�سوفياتي  الحت��اد  وانهيار 
لأّن  احلياة،  رحم  يف  عقما  �سببت  ال�سيا�سي 
�سلعة  اأ�سبحت  واإبداعاته  وطاقاته  الن�سان 
وت�سرتى، فرتاجعت احلداثة ومت متجيد  تباع 
الألقاب  زم��ن  واأ�سبح  فقط  امل��ال  راأ���ض  لقب 
والتاأ�سي�ض ت�سميه ال�سعوب الزمن اجلميل كما 

يرى حربه". 
دوافع اآيديولوجية 

ال��ن��اق��د الأدب����ي د. اأح��م��د م��ه��دي ال��زب��ي��دي 
مو�سحا  ن��ق��دي��ة  ب�����س��ورة  الأم����ر  اإىل  ينظر 
ُيّتهم  َمْن  وحده  العربي  ال�سعر  "لي�ض  بقوله: 
التهام،  يلوحها  العربية  فثقافتنا  بالغنائية، 
وم��ن��ه��ا )الح��ت��ف��ائ��ي��ة ال��ن��ق��دي��ة( ال��ت��ي تطلق 
نابعة  ذاتية  مبرجعيات  )الأل��ق��اب(  الأحكام 
وكّلما  فينا،  تتحكم  اآيديولوجية  دواف���ع  م��ن 
انق�سمت  الآيديولوجيات  بني  ال�سراع  تعمق 
امل�سالح  ح�سب  ومعار�ض  موؤيد  بني  الثقافات 
الذاتية والثقافية.. فما كان حل�سان بن ثابت 
بل  فنّية  ملزايا  الر�سول(  )�ساعر  ب�  يلقب  اأن 
لإميانه بالإ�سالم وان�سمامه اإىل فريقه، فهجا 
قري�سًا باأيامهم وهزائمهم فكان ل�سانه عليهم 

اأ�سد من وقع النبل.. 
وحني جتّلى )الع�سر احلديث( مل تنجل عنه 
مت�سربة  بقيت  اإذ  القدمية،  العربية  الأن�ساق 
فتوّلدت  الأدبية  املنطقة  ومنها  ثقافتنا،  اإىل 
مرجعيات  وف���ق  ع��ل��ى  الح��ت��ف��ائ��ي��ة  الأل���ق���اب 
ومنها  لها  املناوئة  الفرق  تناه�ض  اآيديولوجية 
مُينع اجلواهري  واإل كيف  والأدب��اء،  ال�سعراء 
اأي��ام  العراقية؛  اجل��ام��ع��ات  يف  تدري�سه  م��ن 
ا�سم  ذكر  يحرم  وكيف  البعثية،  الدكتاتورية 
مظفر النواب ومَل ندر�ض نازك املالئكة للطلبة 
قدر  على  اللقب   .. ال�����س��ي��اب؟  ح�ساب  على 

)النتماء( ! كما يقول الزبيدي".

كنُت حملت كتابني من اأعمايل االأدبية، 
ورجوتها: "اآن�سة غان�ض، اأرجو تغليف 

هذين الكتابني"، وما اإن راأت ال�سابة 
�سورتي على الغالف االأخري للكتابني، 

حتى اأخذت ت�سلي، قالت باأدب ّجّم: 
كثرياً". تاغور  "علمني 

جمعة الالمي 

ذاكرة امل�ستقبل

 جي ـ �سينغ، ُي�سّلي!

�سينغ"،  "جي  ال��ه��ن��دي:  ج��اري  اأودع  اأن  قبل 
العظمة  يف  بليغًا  در���س��ًا  هندية  �سابة  علمتني 
اأنها  لو  كما  بخ�سوع،  اأمامي  وقفت  والتوا�سع: 
ت�سّلي، ثم قالت بلغة انكليزية �سافية: "�سيدي، 
تعرفت  اأنني  واأّم��ي  اأبي  و�ساأخرب  اأحرتمك،  اأنا 

على اإن�سان عراقي". 
هذه  اأرى  فاأنا  افتخار،  مب�ساعر  اإليها  نظرُت 
ملنزيل،  امل��ج��اورة  الهندية  املكتبة  يف  ال�سابة 
اأبتاع  حني  �سريعة  حتية  عليها  األقي  ما  وغالبًا 

بع�ض م�ستلزمات الكتابة.
ك��ن��ُت ح��م��ل��ت ك��ت��اب��ني م��ن اأع���م���ايل الأدب���ي���ة، 
هذين  تغليف  اأرج��و  غان�ض،  "اآن�سة  ورجوتها: 
على  �سورتي  ال�سابة  راأت  اإن  وم��ا  الكتابني"، 
ت�سلي،  اأخ��ذت  حتى  للكتابني،  الأخ��ري  الغالف 

قالت باأدب ّجّم: "علمني تاغور كثريًا".
 قلت: "هذه هديتي اإىل �سديقي جي – �سينغ، 

الذي �سي�سافر اإىل "بوبال".
يف   - وراأي��ت  �سامت  بكاء  يف  غان�ض  انخرطت 
ذاكرتي، ذلك اجلمال الراعب لالإله الهندو�سي 
معًا،  والب�ساعة"  "اجلمال  جمع  الذي  غان�ض، 

ف�سار رمزًا "لوحدة" الأ�سداد.
وقعت يف  التي  بوبال،  "غان�ض" كارثة  تذكرت   
الغازات  قتلت  �سنة 1٩84، عندما  الول  كانون 
ع�سرين  هندية،   �سركة  يف  نة  املخزَّ ال�سامة 
معملها  يف  انفجار  عقب  هندي،  مواطن  ال��ف 

الكيماوي ال�سهري.

الريا�سة  ة  ح�سّ انتهاء  بعد  ق��ال  �سينغ،  وك��ان 
اإىل  ���س��اأذه��ب  جمعة"،  "رفيق  ال�سباحية، 
اأع��رف  اأين  يفرت�ض  �سينغ  �سديقي  بوبال"  
تفا�سيل تلك الكارثة، وهو �سادق يف افرتا�سه، 
بعد  ب��ي��وم،  ي��وم��ًا  وق��ع��ت  عندما  تابعتها  فلقد 
يوم  ومنذ  بال�سارقة،  اإقامتي  على  �سنوات  اأربع 
وقوعها والهنود يحتفلون بذكراها وهم يهتفون: 
غفلتهم  حلكامنا  نغفر  ولن  بوبال،  نن�سى  "لن 
عن قتل اأكرث من ع�سرين األف هندي" بني يوم 
وليلة، وكان �سديقي جي – �سينغ، طلب اإجازة 
�سريعة ليمار�ض حقه النتخابي يف مدينة بوبال، 
"�ساأقول  اأهديته كتابي �سكرين، وقال:  وعندما 
لأُ�سرتي لدّي �سديق عراقي، ي�سارككم حزنكم، 

وي�ساطركم غ�سبكم وثورتكم".
داع�ض  واح��ت��ل��ت  نينوى"  "خيانة  وق��ع��ت  ح��ني 
حمافظات كاملة، واأ�سبحت عند اأ�سوار بغداد، 
علم �سديقي �سينغ ب� "جمزرة �سبايكر"، فحمل 
ايّل وردة جوري بي�ساء، ووقف اأمام باب �سقتنا، 
�سباب  لأرواح  وال�سالم  الهدوء  اأجل  ُي�سّلي من 

�سبايكر.

" التوا�سع  من  ندنو  ما  بقدر  العظمة،  من  " ندنو 
) طاغور (

م�������ق�������االت

احمد مهدي�سالم حربةعمر ال�سراي
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خط ال�سروع
جاء بحثنا الذي اأظهرت فيه هيئة حترير 
كبريًا  تعاونًا  العراقية(  ال�سبكة  )جملة 
وم�سلتزمات  ال��ب��ي��ان��ات  ق��واع��د  ل��ت��ق��دمي 
ومبهنية  ك��اف��ة،  ال��ب��اح��ث  مهمة  اإجن����اح 
للوقوف  حم��اول��ة  يف  عاليتني،  وِح��رف��ي��ة 
الإع��الم  �سبكة  و�سائل  مت�سك  مدى  على 
بتنفيذ  البحث،  بّعينة  ممثلة  العراقي، 
لعام  تاأ�سي�سها  قانون  من  الثانية  امل��ادة 
مل��ب��ادئ  ط��ب��ق��ًا  ))ت��ع��م��ل  ب��اأن��ه��ا:   ،2015
والتميز،  والتنوع  وال�سمولية  ال�ستقاللية 
وتعك�ض القيم الدميوقراطية والجتماعية 
وال���ث���ق���اف���ي���ة والإ����س���الم���ي���ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع 

يف  التنوع  مو�سوعات  بن�سر  العراقي((، 
جمالته الرئي�سة.

عن  الإجابة  يف  البحث  م�سكلة  متحورت 
الت�ساوؤل الرئي�ض: ما مو�سوعات التعددية 

التي  وال��ث��ق��اف��ي��ة  وال��دي��ن��ي��ة  ال�سيا�سية 
خالل  العراقية(  )ال�سبكة  جملة  ن�سرتها 
الأ�سكال  اأبرز  على  ووقفت  201٩؟  العام 
املو�سوعات،  تلك  تناولت  التي  ال�سحفية 
التي  التيبوغرافية  العنا�سر  حتديد  مع 
ف�ساًل  الأ���س��ك��ال،  تلك  اإب���راز  يف  ت�سهم 
ع���ن ت�����س��دي��ه��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق جم��م��وع��ة من 
البحث،  مبو�سوع  ال�سلة  ذات  الأه��داف 
اإن كانت هناك �سرتاتيجيات  من �سمنها 
املجلة،  يف  ال��ت��ن��وع  م��و���س��وع��ات  ملعاجلة 
املقابلة  اأدات���ي  على  الباحث  اعتمد  اإذ 
ا�ستمارة  جانب  اإىل  العلمية،  واملالحظة 
من  جمموعة  اإىل  و�سوًل  املحتوى،  حتليل 

ال�ستنتاجات والتو�سيات.
وقد حدد الباحث جمال درا�سته باحلدود 
امل��ك��ان��ي��ة مل��ج��ل��ة )ال�����س��ب��ك��ة ال��ع��راق��ي��ة( 
العراقي،  الإع���الم  �سبكة  عن  ال�سادرة 
جماًل مكانيًا للبحث، كونها املجلة العامة 
الوحيدة ال�سادرة ب�سكل منتظم يف العراق 
على مدى )15( عامًا، ومتثل وجهة النظر 
�سبكة  و�سائل  اإح���دى  بعّدها  الر�سمية، 
مع  للتوا�سل  الرئي�سة،  العراقي  الإع��الم 
التي  الزمانية  واحلدود  املحلي،  اجلمهور 
ممثاًل   ،201٩ ب��ال��ع��ام  حت��ددي��ه��ا  ج���رى 
باأعداد املجلة ال�سادرة خالل هذا العام، 
والتي بلغت )24( عددًا متتاليًا، من العدد 
م�سعى  يف   ،)٣51( العدد  لغاية   )٣28(
للباحث باأن ت�سمل العّينة جميع املنا�سبات 

والطقو�ض واملمار�سات املقامة يف املجتمع 
العراقي خالل مدة عام كامل.

حماور التعددية
ا�ستمارة  ت�سميم  على  الباحث  عمد  وقد 
متّثل  حم��اور:  ثالثة  بت�سمينها  التحليل 
جملة  يف  ال��ت��ع��ددي��ة  مب��و���س��وع��ات  الول 
تلك  انق�سمت  اإذ  العراقية(،  )ال�سبكة 
رئي�سة،  ف��ئ��ات  ث���الث  اإىل  امل��و���س��وع��ات 
فئات  خم�ض  منها  واح����دة  ك��ل  ج�����س��دت 
فرعية، حددها الباحث على وفق معطيات 
احل���ال���ة ال��ع��راق��ي��ة ع��ل��ى اأر������ض ال��واق��ع 
ال�سيا�سية:  التعددية  وهي:  واحتياجاتها، 
)النتخابات/ التعددية احلزبية/ مطالب 
املتظاهرين/ ال�سفافية احلكومية/ تاأريخ 
الدينية:  والتعددية  العراق(،  يف  احلكم 
)الديانات يف العراق/ ال�سعائر الدينية/ 
املراقد واملزارات/ ال�سخ�سيات الدينية/ 
امل��ق��ارب��ة ب��ني امل��ع��ت��ق��دات(، وال��ت��ع��ددي��ة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة: )احل�������س���ارات يف ال��ع��راق/ 
الرموز  ال�سعبي/  الثقايف/ الرتاث  النتاج 
ال��ث��ق��اف��ي��ة/ ال���ع���ادات وال��ت��ق��ال��ي��د(، وق��د 
املحور  ه��ذا  فئات  ت��ك��رارات  جمموع  بلغ 
مابني  تّوزعت  تكرارًا،   )147( جمتمعمة 
ال�سيا�سية(،  )ال��ت��ع��ددي��ة  م��و���س��وع��ات: 
و)ال��ت��ع��ددي��ة ال��دي��ن��ي��ة(، و)ال��ت��ع��ددي��ة 

الثقافية(.
بالأ�سكال  جت�سد  فقد  الثاين  املحور  اأم��ا 

ال�����س��ح��ف��ي��ة ال��ت��ي ع��اجل��ت م��و���س��وع��ات 
العراقية(،  )ال�سبكة  جملة  يف  التعددية 
ومتّثلت يف: )التحقيق ال�سحفي/ احلوار 
التقرير  ال�سحفي/  املقال  ال�سحفي/ 
ال�سحفي(،  ال��ك��اري��ك��ات��ري  ال�سحفي/ 
بالعنا�سر  فتمثل  ال��ث��ال��ث  امل��ح��ور  اأم���ا 
توظيفها  ج����رى  ال��ت��ي  ال��ت��ي��ب��وغ��راف��ي��ة 
املعاجلة  ال�سحفية  الأ�سكال  عن  للتعبري 
ملو�سوعات التعددية يف املجلة، وانق�سمت 
)�سورة  ه��ي:  فرعية،  فئات  ثماين  اإىل 
ال���غ���الف/ ع���ن���وان ال���غ���الف ال��رئ��ي�����ض/ 
عدد  زي��ادة  املحتويات/  ثبت  يف  التنويه 
ال�سفحات/ حجم ال�سورة يف املو�سوع/ 
حجم ح���روف ع��ن��وان امل��و���س��وع/ األ���وان 
اأر�سية  لون  الفرعية/  املو�سوع  عناوين 

ال�سفحة(.

ح�سرت جملة )ال�سبكة 
العراقية( على طاولة 
نقا�سات املوؤمتر العلمي 
الدويل لكلية الآداب 
بجامعة كركوك: )الأداء 
املعريف واملجتمعي �سبيل 
النهو�ض باملوؤ�س�سات 
التعليمية(، الذي مت عقده 
للمدة من 15 لغاية 16 
اأيلول 2020، �سمن حمور 
الإعلم )الإعلم والتعاي�ض 
ال�سلمي ونبذ العنف(، ببحث 
عن مو�سوعات التعددية، 
الذي اأظهرت نتائجه 
امليدانية اهتمام املجلة 
بتناول مو�سوعات التعددية 
والتنوع، التي باتت ت�سكل 
اأهم اأ�س�ض بناء املجتمعات 
املتقدمة لتقوي�ض العن�سرية 
واإ�ساعة ممار�سات قبول 
الآخر.

على طاولة املوؤمتر الدويل جلامعة كركوك

الدكتور �سفد ال�سمري
خبري التوا�سل الرقمي ال�سبكة"  "جملة 

رئي�سة التحرير: املجلة كانت 
اأول و�سيلة ر�سمية تناولت 
التعدد والتنوع ب�سكل �سريح
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جملة )ال�سبكة العراقية(:
عن  ال��ع��راق��ي��ة(  )ال�سبكة  جملة  ت�سدر 
اإحدى  بو�سفها  العراقي،  الإع��الم  �سبكة 
جملة  وهي  الرئي�سة،  ال�سبكة  موؤ�س�سات 
اأ�سبوعني  ك��ل  ت�سدر  ع��ام��ة،  اأ�سبوعية 
ب�سكل موؤقت، وم�ستمرة بال�سدور املنتظم 
منذ )15( عامًا، وعدد �سفحاتها )100( 
الالمع،  ال�سقيل  بالورق  ملونة،  �سفحة 
وتت�سمن جمموعة من الأبواب، ت�ستقطب 
وال�سحفيني  ال��ك��ّت��اب  م��ن  ك��ب��ريًا  ع���ددًا 
يف  توزيعها  ويجري  وال�سباب،  املعروفني 

املحافظات العراقية كافة.
ترى هيئة حترير جملة )ال�سبكة العراقية( 
باأنها تهتم مبو�سوعات التعددية ال�سيا�سية 
حترير  رئي�سة  وجتد  والثقافية،  والدينية 
تهتم  اأنها  املفتي  نرمني  الأ�ستاذة  املجلة، 

تقول، يف مقابلة علمية  املجال حني  بهذا 
من  واح���دة  ال��ب��اح��ث  اعتمدها  خ��ا���س��ة، 
اأدواته البحثية الرئي�سة: "�سخ�سيًا، اأهتم 
العراق،  يف  والتعدد  التنوع  مب�ساألة  كثريًا 
املميزة  وثقافته  ح�ساراته  منح  وال���ذي 
الفرعية  الثقافات  ت��الق��ح  م��ن  الناجتة 
الإ�سارة  من  لبد  واأنه  التنوع...  لعنا�سر 
واأدبيات  ال�سيا�سية  الأدب��ي��ات  تاأكيد  اإىل 
اأي  للبلد،  قوة  التعدد  باأن  املتحدة  الأمم 

بلد، ول�سيما يف ظل عدم وجود اأي جمتمع 
يف العامل من اإثنية اأو ديانة اأو من مذهب 

واحد باملطلق."
وتويل اإدارة املجلة اهتمامًا كبريًا بالتعدد 
م�ساحات  خ�س�ست  اإذ  العراقي،  والتنوع 
م��واد  بن�سر  ب��داأت��ه��ا  دائ���م،  اأ���س��ا���ض  على 
والتنوع  التعدد  ع��ن  ك��ب��رية  ومب�ساحات 
ال��ع��راق��ي الإث��ن��ي وال��دي��ن��ي ك��اف��ة، حتت 
عنوان رئي�ض )نحن العراق(، وكانت اأول 
وبعد  اإليها،  ت�سري  ر�سمية  اإع��الم  و�سيلة 
ت�سم  م��واد  بن�سر  ب��داأت  منها،  انتهت  اأن 
اأي�سًا التعدد والتنوع حتت عنوان )�سياحة 
املقد�سة  والأماكن  املراقد  وفيها  دينية(، 
ل��ك��اف��ة الأدي�����ان وامل���ذاه���ب يف ال��ع��راق، 

بح�سب ال�سيدة املفتي.
ف�سال عن:"اجراء حوارات مع �سخ�سيات 
املتنوعة حتدثت عن  الإثنيات  ثقافية من 
اإثراء  يف  اأ�سهمت  التي  اخلا�سة،  ثقافتها 
الأعمدة  وكّتاب  العامة،  العراقية  الثقافة 
ين�سرون  مم��ن  وامل��ت��ح��رك��ني،  ال��ث��اب��ت��ني 
اأي�����س��ًا... واأن  م��ق��الت يف ه��ذا ال�����س��اأن 
هناك حتقيقات �سحفية وتقارير م�سورة 
ملنا�سبات دينية واإثنية وفولكلورية، ينفذها 
تلك  تكون  وقد  التحقيقات،  ق�سم  حمررو 
بينما  اأحيانًا،  للغالف  الق�س�ض موا�سيع 
ملفي:  لتنفيذ  خمت�ض  حم��رر  تكليف  مت 

نحن العراق، وال�سياحة الدينية."
اأما بخ�سو�ض اختيار املواد، تقول رئي�سة 
العلمية  املقابلة  تلك  �سمن  املجلة  حترير 
املجلة،  مقر  يف  ال��ب��اح��ث  اأج��راه��ا  ال��ت��ي 
ق�سم  ورئي�ض  حترير  مدير  "هناك  اإن: 
ي�سعون  ممن  ال�سعب  وم�سوؤويل  التحرير 
خ��ري��ط��ة ال��ع��م��ل ال�����س��ن��وي ال��ع��ام��ة، وم��ن 
رئا�سة  اإىل  تقدم  ع��دد،  ك��ل  خريطة  ث��م 
التنفيذ...  على  التفاق  ويتم  التحرير، 
معوقات  اأي��ة  تواجه  مل  املجلة  اإدارة  واإن 
الذين  من  اأو  ال�سبكة  رئا�سة  من  �سواء 
م�ستمرة  وامل��ج��ل��ة  ب��ه��م...  الل��ت��ق��اء  يتم 
بحاجة  ال��ع��راق  ب���اأن  وجت���زم  بخططها، 

ت�سرين،  مظاهرات  بعد  ول�سيما  ما�سة، 
التي رف�ست املحا�س�سة وطالبت بالعدالة 
التعامل  اإىل  والج��ت��م��اع��ي��ة،  ال�سيا�سية 
اجلاد مع م�سطلح التعدد اأو التنوع واإلغاء 
اإىل  بحاجة  فالكل  )مكونات(،  م�سطلح 
مينحه  ما  وه��ذا  وحماية،  وحقوق  تنمية 

النتماء العراقي والذي يعمقه التعدد."

نتائج امليدان
مو�سوعات  �سمن  ال��درا���س��ة  نتائج  يف 
)ال�سبكة  جملة  يف  ال�سيا�سية  التعددية 
ال��ع��راق��ي��ة(، ح��ي��ث ح��ّل��ت م��و���س��وع��ات 
الأوىل  املرتبة  يف  ال�سيا�سية  التعددية 
ت��ك��رارًا،   )4٦( وجم��م��وع   ،%4٦ بن�سبة 
الواقع  اإىل  ن�سبة  النتيجة  هذه  تعود  وقد 
يف  ال��ع��راق  ي�سهده  ك��ان  ال��ذي  ال�سيا�سي 
ومنها  للبحث،  ال��زم��اين  امل��ج��ال  حقبة 
ح���رك���ة ال���ت���ظ���اه���رات والح���ت���ج���اج���ات 

والعت�سامات.
ويف م��و���س��وع��ات ال��ت��ع��ددي��ة ال��دي��ن��ي��ة يف 
العراقية(،  )ال�سبكة  جملة  مو�سوعات 
التي حّلت يف املرتبة الثانية بني مو�سوعات 
التعددية ب�سكل عام بن�سبة ٣٣%، اأتت فئة 
الأوىل،  املرتبة  يف  الدينية(  )ال�سعائر 
وامل��زارات(  )املراقد  تلتها   ،%40 بن�سبة 
ثانية بن�سبة ٣٣%، ومن ثم )ال�سخ�سيات 
و)الديانات   ،%1٣ بن�سبة  ثالثة  الدينية( 
يف العراق( رابعة بن�سبة 10%، و)املقاربة 
ب��ني امل��ع��ت��ق��دات( يف امل��رت��ب��ة الأخ����رية 
بن�سبة 4%. وقد تكون النتيجة مو�سوعية 
بالقيا�ض اإىل عدد املنا�سبات الدينية التي 
مراقده  وع��دد  �سنويًا،  العراق  ي�سهدها 

ومزاراته ملختلف الديانات والطوائف.
جملة  مو�سوعات  يف  الثقافية  التعددية 
املرتبة  يف  ن��زل��ت  ال��ع��راق��ي��ة(  )ال�سبكة 
الأخرية بن�سبة 21%، فقد اأتت فئة )النتاج 
 ،%٣1 بن�سبة  الأوىل  املرتبة  يف  الثقايف( 
املرتبة  يف  ال��ع��راق(  يف  و)احل�����س��ارات 
ال�سعبي(  و)الرتاث   ،%25 بن�سبة  الثانية 

يف املرتبة الثالثة بن�سبة 22%، و)العادات 
بن�سبة  ال��راب��ع��ة  املرتبة  يف  والتقاليد( 
بن�سبة  اأخرية  الثقافية(  و)الرموز   ،%17
5%. وقد يعود حلول )النتاج الثقايف( اأوًل 
الثقافية يف ال�سحف  لطبيعة ال�سفحات 
مثل  على  اهتمامها  تركز  التي  واملجالت 
عملها  �سياق  �سمن  امل��و���س��وع��ات،  ه��ذه 

الدوري وطبيعته.
جملة  اأن  اإىل  ال��درا���س��ة  تو�سلت  وب���ذا.. 
)ال�سبكة العراقية( قد اهتمت بالتعددية 
يف العراق، حني اأتت مو�سوعات التعددية 
�سمن  الأوىل  امل��رت��ب��ة  يف  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
مو�سوعات التعددية التي تناولتها املجلة، 
الدينية  التعددية  مو�سوعات  كانت  فيما 
وقد  اأخ���رية،  الثقافية  والتعددية  ثانية، 
مو�سوعيًا  انعكا�سًا  النتيجة  ه��ذه  تكون 
حتولت  من  العراقية  ال�ساحة  ت�سهده  ملا 
�سيا�سية رافقتها حركة كربى للتظاهرات 

والحتجاجات والعت�سامات.
)التحقيق  ب��ف��ن  ك��ذل��ك  اه��ت��م��ت  امل��ج��ل��ة 
ال�������س���ح���ف���ي(، وم�����ن ب���ع���ده )امل���ق���ال 
الأ�سكال  اأبرز  من  بو�سفهما  ال�سحفي(، 
ال�����س��ح��ف��ي��ة ال��ت��ي ع��اجل��ت م��و���س��وع��ات 
يكن  مل  فيما  فيها،  عام  ب�سكل  التعددية 
كبري  ح�سور  ال�سحفي(  )احل���وار  لفن 
ق�سايا  �سرح  يف  اأهميته  من  الرغم  على 
فيها.  النظر  وج��ه��ات  واإب����داء  التعددية 

التيبوغرافية  بالعنا�سر  يتعلق  م��ا  ويف 
الأ���س��ك��ال  لإب����راز  توظيفها  ج���رى  ال��ت��ي 
ال�����س��ح��ف��ي��ة ال��ت��ي ع��اجل��ت م��و���س��وع��ات 
والثقافية،  والدينية  ال�سيا�سية  التعددية 
)حجم  بعن�سري:  الأك��رب  الهتمام  كان 
حروف  و)حجم  املو�سوع(،  يف  ال�سورة 
العنوان(، بينما غاب الهتمام بعن�سري: 
)���س��ورة ال���غ���الف(، و)ع���ن���وان ال��غ��الف 
اأهميتهما  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى  ال��رئ��ي�����ض( 
ت��وظ��ي��ف��ه��م��ا يف  اإذ ج���رى  امل��و���س��وع��ي��ة، 
الغالب ل�سور الفنانني وامل�ساهري لأ�سباب 

ت�سويقية على الأغلب.
من  ال�سحفي  الكاريكاتري  فن  غاب  كما 
على  ع��ام،  ب�سكل  التعددية  مو�سوعات 
جت�سيد  يف  واإمكانيته  اأهميته  من  الرغم 
للجمهور.  مّي�سر  ب�سكل  املهمة  الق�سايا 
وهذا ما ينوه باأن جملة )ال�سبكة العراقية( 
اأبدت اهتمامًا جيدًا مبو�سوعات التعددية 
ما  وه��و  والثقافية،  والدينية  ال�سيا�سية 

اأظهرته نتائج الدرا�سة امليدانية.

درا�سة علمية اأكدت اهتمام 
املجلة مبو�سوعات التعددية 
والتنوع العراقي

الفنون ال�سحفية املختلفة 
عاجلت مو�سوعات التعدديات 
ال�سيا�سية والدينية والثقافية 

ب����������ح����������ث



املدينة املنورة به، وهناك غزوة )ذي اأمر( 
للمعارك  ال�سابقة  ال��غ��زوات  م��ن  وغ��ريه��ا 

الكربى مع قري�ض.
عليه  اهلل  )�سلى  الر�سول  عهد  وقائع  ومن 
للر�سول،  ع���ذرة  بني  وف��د  زي���ارة  و���س��ل��م( 
الأق���رب  ب��اع��ت��ب��اره��م  اإ���س��الم��ه��م  معلنني 
اأخوة جده ق�سي  للر�سول من �سواهم فهم 
واأر�سل  الر�سول  بهم  رّح��ب  وق��د  اأم��ه،  من 

معهم من يثقفهم يف دينهم.
ومن وقائع عهد الر�سول يف �سفر اأّنه خرج 
من مكة �سّرًا يف ال�سابع والع�سرين من �سفر 
وو�سل يرثب يف ربيع الأول، واأّنه تزّوج قبل 
من  الع�سرين  ال�سيدة خديجة يف  من  ذلك 

�سفر.
الر�سول  احتفى  للهجرة  الثانية  ال�سنة  ويف 
الإم���ام  ب���زواج  و���س��ل��م(  عليه  اهلل  )�سلى 
ال�سيدة  اب��ن��ت��ه  اأب����ي ط��ال��ب م��ن  ب��ن  ع��ل��ي 

لعلي  ول��دت  وق��د  ا�سمها  تبارك  )فاطمة( 
عليهما  واحل�سني  احل�سن  الأثريين؛  ولديه 

ال�سالم.

�سبطا ر�سول اهلل
ل  حبا  �سبطيه  ي��ح��ّب  )����ض(  حممد  ك��ان 
– كما ي�سهد التاريخ ال�سعبي  يو�سف  فهو 
- كان ل يفارقهما ال ل�سالة اأو اأمر اإر�ساد 
امل�سجد  يق�سد  مل  اإذا  وك���ان  ت��وج��ي��ه،  اأو 
الإمامان  لل�سالة �سلى عند فاطمة، فكان 
يداعبانه وي�سعدان على ظهره  ال�سغريان 
ملكانة  منهما  وع��ي  دون  اأحيانا  ال�سريف 

جدهما الرا�سخة.
حدث  وقد  مينعهما،  ل  )���ض(  حممد  كان 
ال�سديق  بكر  اأب���و  رفيقه  ب��ه  م��ّر  اأن  ي��وم 
منحنيا  الر�سول  يرى  وهو  فابت�سم  )ر�ض( 
ل�سبطيه، فقال: )نعم اجلمل جملكما( فرّد 

بت�سديد  مبت�سما )واجلمال(  الر�سول  عليه 
امليم ويق�سد احل�سينني، وكانت العرب ترى 

يف اجلمل الراحلة املثلى.

مر�ض الر�سول ووفاته
عليه  اهلل  ر���س��ول   مر�ض  �سفر   )22( يف 
 )12( يف  وت���ويف  الأخ���ري  مر�سه  ال�����س��الم 
ربيع الأول من العام احلادي ع�سر للهجرة، 
وهو بذلك يتكّرر يف تاريخه املبارك تواجد 
�سّرًا  )�سفر(  يف  مكة  غادر  حيث  )�سفر( 
اأي�سًا،   الأول  ربيع  اإىل )املدينة( يف  لي�سل 
ت��واري��خ  ال�����س��الم  عليه  وف��ات��ه  بعد  ول��ت��ب��داأ 
جديدة ل�سهر )�سفر( فيها وقائع كغريه من 
بع�سها  ال�سريفة...  الهجرية  ال�سنة  �سهور 
ممتع وم��ف��رح ك���ولدة الإم����ام ال��ك��اظ��م يف 
يحبه  ل  مزعج  وبع�سها  �سفر  من  ال�سابع 
النا�ض ولكّنه متوارث يف تاريخهم ال�سعبي .

زيارة الأربعني
تكوين  يف  الكبري  دوره  ال�سعبي  للتاريخ 
ال�ساربة  الإن�����س��ان��ي��ة  والأع���م���ال  العقائد 
الب�سري،  ال���وج���دان  ع��م��ق  يف  تفا�سيلها 
جرى  ما  اإزاء  طويال  يقف  التاريخ  وق��ارئ 
 )٦1( ع���ام  م��ن  �سفر  م��ن  الع�سرين  يف 
للهجرة، اإذ �سميت تلك الزيارة التي قامت 
اأخيها  واب���ن  ال��ك��ربى  زي��ن��ب  ال�سيدة  بها 
اأو  الرا�ض(  )م��رد  بزيارة  ال�سجاد  الإم��ام 
الإمام  ا�ست�سهاد  الأربعني على  اليوم  زيارة 

احل�سني عليه ال�سالم. 
الكربى  زينب  اإن  ال�سعبي  ال��ت��اري��خ  يقول 
اإىل  الأ���س��رى  موكب  مع  ال�سام  من  ع��ادت 
العراق حاملة راأ�ض احل�سني ال�سهيد وروؤو�ض 
قبورهم  يف  لدفنهم  الآخ��ري��ن  ال�����س��ه��داء 

اأ�سد،  بني  مب�ساعدة  كربالء  يف  ال�سريفة 
الأربعينية بذلك  الزيارة  لذلك ت�سّمى هذه 
ال�سم املت�سل بالراأ�ض ال�سريف،  يف اليوم 
الع�سرين من �سهر �سفر، وللزيارة املباركة 
طقو�سها ال�سعبية التي تواإىل تطبيقها عاما 

بعد عام ...حتى يومنا هذا.

تفاوؤل وت�ساوؤم
اختلف النا�ض يف ا�ستقبالهم لل�سهر الهجري 
الثاين بعد �سهر حمرم احلرام ، وهو �سهر 
مت�سائما  عنده  وق��ف  من  فمنهم  )�سفر( 
تفاءل  م��ن  ومنهم  اجل��اه��ل��ي��ة،  زم��ن  منذ 
مبقدمه، ولكل فريق اآراء واأخبار ل نوؤيدها، 
بل ندعو اإىل اعتبار ال�سهور الهجرية �سهورًا 
جرت فيها اأحداث ل دخل لل�سهر فيها �سوى 

الت�سمية وموعد احلدوث.
ولعل اإ�سرار بع�ض الإخباريني قبل الإ�سالم 
ب�سبب  ج��اء  )���س��ف��ر(؛  م��ن  الت�ساوؤم  على 
كرثة الرياح فيه وبقاء م�سارب القبائل يف 
ال�سحراء ت�سّفر فارغة من رجالها الذين 

خرجوا للغزو.
 2020 يف  ون��ح��ن  ال���س��ارة  لنامن  ب��د  ول   
اأّن��ن��ا  اإىل  للهجرة   14٩2 �سنة  امل��ي��الدي 
التاريخ  ع��رب  �سفر  �سهر  وق��ائ��ع  ن�ستذكر 

الهجري ومنها:

  وقائع الر�سول
يف 12 �سفر من العام الول للهجرة النبوية 
غ��زوة  بقيادة  ال�سالم  عليه  الر�سول  ق��ام 
اليواء و�سل فيها اإىل )مدان( ثم عاد اإىل 

با�سم عبد احلميد حمودي
�سهر �سفر يف التاريخ ال�سعبي
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قتل اأحمد الأيام وال�سنوات بعد التخرج يف 
الدولة،  دوائر  فر�سة عمل يف  البحث عن 
اإل اأنه مل يعرث على هذه الفر�سة، واأيقن اأن  
فر�سة  العمل هذه  لن ت�سقط من ال�سماء 
ولن يتوقف اخلريج يف البحث اأو خلق اأفكار 
وم�ساريع ذاتية. مل يدفعه هذا اىل الياأ�ض 
واإمنا غري اأفكاره يف جتاه اآخر، باحثًا عن 

هذا  ك��ان  واإن  حتى  خا�ض  عمل  م�سروع 
امل�سروع بعيدًا عن درا�سته اجلامعية. ناق�ض 
اأفكاره مع اأهله واأ�سحابه من اخلريجني يف 
كليه الهند�سة )ميكانيك(. كان يف البداية 
"تك�سي"  �سركة  �سغري:  م�سروع  يف  يفكر 
مل  الدرا�سة  اأي��ام  من  الزمالء  لكن  مثاًل، 
يرحبوا بفكرته هذه واقرتحوا فكرة اأخرى 

وهذه  اجلماعي،  م�سروعهم  تكون  اأف�سل 
لت�سليح  جوالة  فرقة  تاأ�سي�ض  هي  الفكرة 
لي�ست  وه��ي  العاطلة،  املنزلية  الأج��ه��زة 
عقود  قبل  موجودة  كانت  واإمنا  باجلديدة 

بيتك."  يف  "�سلِّح 
م�سروعهم  يف  وجم��م��وع��ت��ة  اأح��م��د  جن��ح 
فتح حمال يف  تو�سعته يف  وقرروا  ال�سغري 

مناطق �سعبية مزدحمة بال�سكان وباأ�سعار 
ل�سكان  الجتماعي  امل�ستوى  تراعي  زهيدة 
�ست  م��ن  اأك��رث  ومنذ  الآن،  ه��م  املنطقة، 
�سنوات، مل ين�سغل اأي فرد منهم بالتفكري 
تطوير  يف  واإمن��ا  الدولة  دوائ��ر  يف  بالعمل 
م�����س��روع��ه��م ال�����س��خ�����س��ي، ف��ق��د اق��رتن��ت 
الدرا�سة النظرية باخلربة العلمية و�سارت 
العلمية  اأهدافهم  لتحقيق  تكرب   الأعمال 

واملادية.
هذه،  عمله  رحلة  يف  اأحمد،  به  �سّرين  ما 
اإىل التفكري يف م�ستقبل الكثري من  قادين 
يف  اجلامعات  يف  تخرجوا  الذين  ال�سباب 
باأنف�سهم  زّجوا  والذي  ال�سابقة،  ال�سنوات 
الكثري  يقبل  ومل  احل���ر  ال��ع��م��ل  ���س��وق  يف 
اأرقام يف �سجل  اأو  اأ�سماء  يكونوا  اأن  منهم 
الأف��ك��ار  ه��ذه  لكن  العمل،  ع��ن  العاطلني 
التي ت�سهم يف تنمية املوارد املادية لل�سباب 
هل لها داعم حمدد؟ وما هي طبيعة هذا 
م�ساريع  اإن��ه��ا  نف�سي  م��ع  قلت  ال��داع��م؟  
�سناعية �سغرية لبد من اأن لها عالقة من 
واملعادن،  ال�سناعة  بوزارة  بعيد  اأو  قريب 
الأفكار  هذه  اأناق�ض  اأن  من  يل  لبد  فكان 
والإع��الم   العالقات  ق�سم  يف  الزمالء  مع 
ال�سحيح  الطريق  اإىل  اإر���س��ادي  اأج��ل  من 
التي  لالأ�سئلة  اإج��اب��ات  على  احل�سول  يف 
اأزور  اأن  علي  فاقرتحوا  فكري،  يف  جالت 
هناك  ال�سناعية  للتنمية  العامة  املديرية 
كما  اأ�سئلتي،  عن  الوافية  الإجابات  لأجد 
التوجه  على  ال�سباب  يحفز  ما  �ساأجد  اأين 

نحو امل�ساريع ال�سغرية.
التنمية ال�سناعية

عليوي،  نا�سر  ح�سني  الأ�ستاذ  ا�ستقبلني 
ال�سناعية  التنمية  وعالقات  اإعالم  مدير 
عار�سًا  اخل��ري��ج��ني،  دع��م  جلنة  وع�سو 
الإعالمية  املطويات  من  جمموعة  اأمامي 
املديرية  هذه  ومهام  اأه��داف  تو�سح  التي 
وامل�ساريع التي تنه�ض بها واخلدمات التي 
املطويات  تلك  فتحت  للخريجني،  تقدمها 
عما  ال�ستي�ساح  يخدم  مبا  اأ�سئلتي  اآف��اق 

ال�سباب،  مل�ساريع  ودعم  اإ�سناد  من  يقدم 
ف��ق��د اأج����اب الأ���س��ت��اذ ع��زي��ز ن��اظ��م عبد 
ال�سناعية،  التنمية  ع��ام  مدير  حمادي، 
اأ�سئلة  اأذهان ال�سباب من  عن ما يدور يف 
امل�ساريع  ه���ذه  دع���م  ع��ن  وا���س��ت��ف�����س��ارات 

ال�سغرية.
دعم اخلريجني

العامة  املديرية  "نادت  لنا  قال  البدء  يف 
للتنمية ال�سناعية مب�سروع دعم اخلريجني 
الذي ي�ستهدف �سريحة كبرية من �سرائح 
بالعتماد  العمل  �سوق  يف  وزّجهم  املجتمع 
طاقاتهم  وا�ستثمار  الذاتية  قدراتهم  على 
يعود  الذي  ال�سحيح  امل�سار  يف  وتوظيفها 
بالنفع على املجتمع، وجاءت خطوة الدعم 
ال�سناعة  وزير  ال�سيد  قبل  من  الأ�سا�سية 
جلنة  ت�سكيل  على  امل��واف��ق��ة  يف  وامل��ع��ادن 
لتاأ�سي�ض م�ساريع  لتاأهيل ودعم اخلريجني 

�سغرية ومتو�سطة."
* متى انطلقت هذه املبادرة؟

 2016 العام  يف  املبادرة  هذه  انطلقت   -
ومنذ انطالقها ركزت على هذه ال�سريحة 
م���ن ال�����س��ب��اب لأن���ه���م ر���س��ي��د ال��ت��ن��م��ي��ة 
احلقيقية، وا�ستمر طوال ال�سنوات املا�سية 
باإ�سراك  واخلطط  الربامج  وتنفيذ  اإعداد 
اخلريجني يف �سوق العمل، وتبع ذلك تعاون 
ذات  اجل��ه��ات  م��ع  واج��ت��م��اع��ات  وتن�سيق 
فيه  يكون  حمفل  كل  يف  والتواجد  ال�ساأن 
ال�سباب حا�سرًا، مثل امل�ساركة يف املعار�ض 
والكليات  للجامعات  الدورية  الزيارات  اأو 
والجتماع بالطلبة واإلقاء املحا�سرات عن 
كل ما يتعلق بامل�ساريع ال�سناعية وبث روح 
عنا�سر  ليكونوا  ال�سباب  وج��ذب  املثابرة 

فاعلة يف تطوير �سناعة البالد."
ثمار املبادرة 

* ماهي ثمار هذه املبادرة؟
 -98- منح  عن  املبادرة  هذه  "اأثمرت   -
للطلبة  املديرية  منحتها  تاأ�سي�ض  اإج���ازة 
 19 م��ن��ذ  اجلن�سني  ك��ال  م��ن  اخل��ري��ج��ني 
كانون الثاين 2016 تاريخ منح اأول اإجازة 

ت��اأ���س��ي�����ض، وق���د ���س��م��ل��ت ه���ذه امل�����س��اري��ع 
ال�����س��ن��اع��ات ال�����س��روري��ة ل��ال���س��ت��خ��دام 
الغذائية  املنتجات  مثل  اليومي  احلياتي 
وال�����س��ن��اع��ات ال��ك��ي��م��ي��اوي��ة والإن�����س��ائ��ي��ة  

والكهربائية."
* ما المتيازات التي ميكن تقدم لل�سباب؟

"المتيازات كثرية وجميعها تهدف اإىل   -
والإنتاج  العمل  ال�سباب على  ودعم  حتفيز 
م�ساعدة  المتيازات  هذه  بني  من  املثمر. 
املايل  التمويل  على  احل�سول  يف  ال�سباب 
الأهلية واحلكومية،  من قرو�ض امل�سارف 
لأ�سحاب  والإ�سناد  الدعم  �سبل  وتقدمي 
هذه امل�ساريع يف الإنتاج وا�ستمراره، وتوفري 
�سمن  ال�سناعي  للم�سروع  عمل  م��وق��ع 
كذلك  واملعادن،  ال�سناعة  وزارة  �سركات 
والعملي  النظري  التدريب  فر�ض  توفري 
وكذلك  ال�سناعية،  امل�ساريع  اإدارة  على 

تخفي�ض ر�سوم الت�سجيل اإىل 90% ."
اكتفيت مبا قدم يل من  نف�سي قد  وجدت 
بها  اأفكر  كنت  التي  الأ�سئلة  عن  اإجابات 
اأين  اإل  ال�����س��ورة،  اإي�����س��اح  يف  و�ساهمت 
لالأ�ستاذ  اأو�سحت  املديرية   غادر  اأن  قبل 
هذه  م��ن  ال��ه��دف  اللجنة،  ع�سو  ح�سني، 
الأ�سمى  الهدف  "اإن  يل  فقال  امل��ب��ادرة، 
ه��و خ��ل��ق ج��ي��ل ���س��ن��اع��ي م��ث��ق��ف ت�سرف 
ال�سناعية،  التنمية  مديرية  وتتابعه  عليه 
النهو�ض  على  ق���ادرًا  اجليل  ه��ذا  ليكون 
على  ق��ادرة  مبالكات  ال�سناعي  بالقطاع 
بالتكنولوجيا  ال��ع��راق��ي��ة  ال�سناعة  رف��د 
ملواكبة  وامل��ت��ط��ورة  احل��دي��ث��ة  ال�سناعية 

�سناعات الدول املتقدمة."

ال�سباب هم الر�سيد احلقيقي 
للتنمية امل�ستقبلية

مل يكن ال�ساب اأحمد قا�سم يتوقع تبخر اأحلمه بعد اإنهاء درا�سته اجلامعية،  تلك 
الأحلم التي خطط لها اأثناء املرحلة اجلامعية، فقد كانت الأحلم ب�سيطة ل تختلف 

عن طموحات اأي �ساب من ال�سباب العراقي الباحث عن فر�سة عي�ض يف حياة كرمية، 
والعمل هو الذي يحفظ كرامة الإن�سان وي�سعره بوجوده، ومعنى هذا الوجود يف احلياة.

فكرة الطائي

ال�سناعة وم�سروع دعم اخلريجني

عزيز ناظم عبد حمادي
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ال�����س��وداين  وك���ان  املحكمة.  ق���رار  م��ن  و���س��ورة 
احلكومي  الربنامج  تنفيذ  متابعة  جلنة  )ع�سو 
والتخطيط ال�سرتاتيجي( قد اأقام دعوى ق�سائية 
والهواتف  الت�سالت  �سركات  عقود  ملنع جتديد 
اجلهات  على  الكرخ  ب��داءة  حمكمة  يف  املحمولة 
النقال  ال��ه��ات��ف  ���س��رك��ات  وم��دي��ري  امل�����س��وؤول��ة 

امل�سمولة بالتجديد.
العراقي ب�سرورة  النواب  اأو�سى جمل�ض   بدوره، 
اأوائ��ل  يف  ال�سادر  ال��وزراء  جمل�ض  ق��رار  اإيقاف 
الهاتف  تراخي�ض  عقود  بتجديد   2020 متوز 
النقال ملدة خم�ض �سنوات، وكذلك منح ال�سركات 
مدة  ع��ن  تعوي�سًا  اإ�سافية  �سنوات   )3( م��دة 
�سنوات،   )8( املجموع  ليكون  داع�����ض  اأح���داث 
ف�ساًل عن منح ال�سركات تراخي�ض للجيل الرابع 

�سمن هذا القرار.
قد  النيابية  والإع�الم  الت�س�الت  جلنة  وكانت 
 ،2020 متوز  من  الأول  الأرب��ع��اء،  يوم  طالبت 
با�ستيفاء ديون �سركات الهاتف املحمول، موؤكدة 
املبيعات  �سريبة  مبالغ  ال�سركات  ت�سليم  ع��دم 
النقال  الهاتف  تعبئة  كارتات  على  فر�ست  التي 

منذ 2015 حتى الآن.
النيابية  اللجنة  ع�سو  قال  �سحفي،  ت�سريح  يف 
متنحنا  ال�سركات  "هذه  كوجر:  جمال  واملالية 
ال��ث��ال��ث، وال��ع��امل  ال��ث��اين با�سم اجل��ي��ل  اجل��ي��ل 
دول  واأغلب  اخلام�ض،  اجليل  عن  اليوم  يتكلم 
فاإن  كذلك  الرابع،  اجليل  نحو  اجتهت  املنطقة 
ديونها،  تدفع  ومل  للدولة  مدينة  ال�سركات  هذه 
اأن  اإذ  لها؟!  التجديد  يتم  م��اذا  وف��ق  وبالتايل 
جميع حكومات العامل تاأخذ الر�سوم من �سركات 
الهواتف النقالة م�سبقًا، اأما نحن يف العراق فال 

نعمل ذلك."
خطاب  يف  النيابية،  ال��ن��زاه��ة  جلنة  وت��وع��دت   
اإىل  ب��ال��ل��ج��وء  ال������وزراء،  رئ��ي�����ض  ملكتب  ر���س��م��ي 
�سمن  التعديالت  اإدراج  عدم  حال  يف  الق�ساء 
رفع  التعديالت  تلك  وتت�سمن  العقد،  ���س��روط 
املالية  وزارة  ل�سالح  الأرب��اح  يف  امل�ساركة  ن�سبة 
يف  املالية  الرقابة  دي��وان  واإ�سراك   ،75% اإىل 

احت�ساب الأرباح. 
واأكدت اللجنة �سرورة ا�ستح�سال جميع الديون 

ال�سابقة من �سركات الهاتف والك�سف عن مالكي 
ال��ع��راق،  وزي��ن  �سيل،  اآ�سيا  ل�سركات  الأ���س��ه��م 
وكورك تيليكوم، �سواء من العراقيني اأو غريهم، 
ون�سبة كل واحد منهم منذ دخول ال�سركات للعمل 

يف العراق.
يف خطابها دعت اللجنة اإىل اإ�سراك جهاز الأمن 
اإثر منح  اإيجاد حل للم�سكلة املرتتبة  الوطني يف 
بيانات  تثبيت  دون  الهاتفية  اخلطوط  �سرائح 
م�ستخدميها واإلغاء جميع اخلطوط التي ل توثق 
بياناتها يف غ�سون �سهر واحد فقط .كما طالبت 
�سحب  الت�����س��الت  ل���وزارة  يتيح  بند  باإ�سافة 
الرخ�ض اأو تغرمي �سركات الهاتف النقال يف حال 
4G. ويف  ال�  �سوء اخلدمة، مبا يف ذلك خدمة 
نهاية خطابها اأكدت جلنة النزاهة اأنها اذ ت�سع 
هذه ال�سروط والتعديالت من اأجل ال�سالح العام 
واحلفاظ على اأهم مورد مايل للدولة بعد النفط 
ادع��اء  وبح�سب  اخلليوي.  الت�سال  قطاع  وه��و 
احلكومي  الربنامج  تنفيذ  متابعة  جلنة  ع�سو 
مل  ال�����س��وداين  حممد  ال�سرتاتيجي  والتخطيط 
عليها  ما  بت�سديد  النقال  الهاتف  �سركات  تلتزم 

من ديون مرتاكمة بلغت )ترليون دينار(.
اأم����ا وزي����ر الت�������س���الت الأ���س��ب��ق 
"يجب  حممد توفيق عالوي، فقال: 
ا�ستيفاء الديون من �سركات الهاتف 
رخ�ستها  اإيقاف  يجوز  ول  النقال 
الهاتف  التعامل مع �سركات  وهدف 
النقال يف العراق تقليل الكلفة على 

املواطن."
 جاء رد رئي�ض جمل�ض الوزراء عرب 
املتحدث الر�سمي اأحمد املال طالل، 
الأ���س��ب��وع��ي  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  يف 
"جمل�ض  ب��الآت��ي:  حينها،  املنعقد 
الرخ�سة  جت��دي��د  ناق�ض  ال����وزراء 
�سنوات  خم�ض  الت�سال  ل�سركات 
�سريطة دفع الديون وتقدمي خدمات 
اجل��ي��ل ال����راب����ع، ول����ن جت����دد اأي���ة 
رخ�سة قبل دفع %50 من الديون. 
الت�سالت  وزي��ر  "اأن  "واأ�ساف 
تعهد بتقدمي ال�ستقالة من احلكومة 

العام  بداية   4G�ال ت�سغيل خدمة  يف حال عدم 
املقبل."

ال�سعر عاٍل لثماين �سنوات فقط
اأو  ب��ال��رد  النقال  الهاتف  �سركات  ت��ك��رتث  مل   
وتو�سيح ما جرى  للحديث  الإع��الم  بالظهور يف 
ظهور  تكرر  التي  زين  �سركة  با�ستثناء  ويجري، 
يف  الزاهد،  علي  العراق،  يف  التنفيذي  رئي�سها 
ن�سرت  كما  عراقية،  ف�سائية  حمطة  من  اأك��رث 
بيانًا �سحفيًا يف موقعها الإلكرتوين ب�ساأن جتديد 

العقد.
الف�سائيات  لإح���دى  حديثه  يف  ال��زاه��د  ي��ق��ول 
من  دولر  ماليني   7 ت�سديد  مت  "لقد  العراقية: 
دي��ون  ع��ن  العراقية  للحكومة  زي��ن  �سركة  قبل 
233 مليون دولر  م�ستحقة بالإ�سافة اإىل مبلغ 

قيمة عقد التجديد."
متاحًا  �سيكون  ال��دول��ة  م��ع  "بالتعاون  واأ���س��اف 
يف   4G ال�  خدمة  ا�ستالم  العراقي  للم�ستخدم 
2021، واأن  الأول من �سهر كانون الثاين لعام 

�سركة زين م�ستعدة لإطالق هذه اخلدمة."
ال�  �سريبة  عن  �ُسئَل  �سابق  تلفزيوين  لقاء  ويف   
املواطن  كاهل  على  حتميلها  مت  التي   20%
ت�ستح�سلها  ال�سركة  "باأن  فاأجاب: 
م���ن امل�����س��ت��ه��ل��ك ل��ت��ع��ي��ده��ا ل��ل��دول��ة، 
وج�سع الباعة جعلها تزيد خم�سمائة 

دينار."
على  املن�سور  زي��ن،  �سركة  بيان  يف   
���س��ف��ح��ت��ه��ا الإل���ك���رتون���ي���ة، ق��ارن��ت 
ال�سركة قيمة العقد املربم ن�سبة اإىل 
باقي دول العامل واملدة املخ�س�سة له 
لتمديد  املمنوحة  الفرتة  "اإن  بقولها 
الرخ�سة ل�8 �سنوات ا�سافية مقابل 
�ستكون  الرابع  اجليل  خدمات  ن�سر 
ف����رتة ق�����س��رية و���س��ت�����س��ك��ل حت��دي��ًا 
العائدات على  ن�سب  تاأمني  كبريًا يف 
الفرتة املحددة،  ال�ستثمارات خالل 
اإذ اأنه على امل�ستوى العاملي، اأ�سدرت 
اجليل  رخ�ض  تقريبًا  ال��دول  جميع 
الأق��ل  15 ع��ام��ًا على  مل��دة  ال��راب��ع 

وو�سل بع�سها حتى 25 عامًا." 

تكد�ست اأكوام هرمية من �سناديق الكول وكل اأنواع امل�سروبات 
الغازية على اأر�سفة الطريق يف بغداد ذات م�ساء من اأواخر 
ني�سان عام 2003، وبالقرب منها اأنواع عدة واأحجام خمتلفة 
من �سحون ال�ستليت التي ظلت ممنوعة عقودًا طويلة يف عهد 
الديكتاتور.

موؤقت  �ساعة  يعلِّق  �سخ�ض  وق��ف  مقربة  وعلى   
بيده  ويحمل  الريا�سة،  مدربو  ي�ستخدمها  كالتي 
حينها  دقيقته  كلفة  كانت  ال��ذي  ال��رثي��ا  هاتف 
خطوط  دم��رت  اإذ  للمت�سل،  دينار  األ��ف  اأربعني 
اإب��ان  منازلنا  يف  كانت  التي  الأر�سية  الهواتف 
م�ساهدة  من  حينها  الديكتاتور  منعنا  احل��رب. 
ال��ف�����س��ائ��ي��ات وا���س��ت��خ��دام ال��ه��ات��ف اخل��ل��ي��وي 
بعلبة  ن��ح��َظ  مل  احل�����س��ار  وب�سبب  والإن���رتن���ت، 
العلبة  �سعر  لأن  اقت�سامه،  دون  غ��ازي  م�سروب 
كان يعادل راتب �سهر لأي موظف عراقي حينها.

  
تعددت اللجان والرف�ض 

واحد
بتاأييد ٩2 نائبًا... يدخل )رئي�ض جمل�ض 
ثالثًا  �سخ�سًا  الوظيفية  ب�سفته  النواب 
لوجود  ال�سوداين  �سياع  حممد  املدعي  مع 
باإلغاء  للمطالبة  م��ع��ه(  والت�سامن  امل�سلحة 
قرار جتديد عقود الرتاخي�ض وبعدم منح املدة 
يوم  بتحديد  القا�سي  وج��ه  وق��د  التعوي�سية، 

املرافعة 17/9/2020.
 الق�ساء العراقي هو الفي�سل 

العدل..
ال�����س��وداين  ���س��ي��اع  ال��ن��ائ��ب حم��م��د  ه��ك��ذا ن�سر 
من  الثاين  ي��وم  م�ساء  تويرت  موقع  يف  تغريدته 
النواب  باأ�سماء  اأيلول اجلاري مرفقًا معه قائمة 
امل��وق��ع��ني ع��ل��ى رف���ع ال��دع��وة وحم�����س��ر ال��دع��وة 

يدفع املواطن �سرائبها ويتحمل �سوء اخلدمة..

�سركات االت�ساالت بني يدي الق�ساء  

ريا عا�سي
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 بني حانة ومانة �ساعت حِلانا 
وال�سابات  ال�سباب  من  جمموعة  اإىل  توجهت 
ال�سريحة  كونهم  يح�سل،  مب��ا  راأي��ه��م  ملعرفة 
الأك�����رب م���ن م�����س��ت��خ��دم��ي ���س��ب��ك��ات الت�����س��ال 

والهواتف النقالة فكانت هذه احل�سيلة:
حم�سن، 28 عامًا، مهند�ض ات�سالت يف اإحدى 
نحن  "تعلمنا،  قال:  الأب��راج،  تن�سيب  �سركات 
العراقيني، اأن نقراأ ما بني ال�سطور، ل يوجد اأحد 
الأجنبية،  ال�سركات  مع  عملي  يف  بعد.  فيه  نثق 
الأع���وام  يف  بالتقنيات  ومعرفة  خ��ربة  ازددت 
الأربعة التي م�ست، وتعلمت كيف اأن كل خمطط 
وخطة ت�سعها ال�سركة يف كوريا يجب اأن اأ�سيف 
بني  وامل��ت��غ��ريات،  للعراقيل  ا�سهر  �ستة  اإل��ي��ه��ا 
اأحداث كبرية كداع�ض، وبني معرقالت �سغرية 
الت�سالت  وزارة  لأخ��رى،  دائ��رة  بني  كر�ساوى 
لها هيئات عديدة وجميعها حديثة عهد، واأغلبها 
تفتقد لل�سيطرة املركزية، ناهيك عن اخلالفات 

بني املحافظات واملركز."
كنا  اأي��ن  انظري  الأخ��رى  "يف اجلهة  وي�سيف:   
يكن  مهما  الآن،  نحن  واأي��ن  اأع���وام  ثالثة  قبل 
والدقائق  بالعرو�ض  ي�ستد  ب��داأ  التناف�ض  ف��اإن 
تقدمها  اأن  ال�سركات  حت��اول  التي  واخل��دم��ات 

بالرغم من تلكوؤها."
كل  "يف  ق��ال��ت:  جامعية،  طالبة  حممد،  ن��ورة 

امل��ن��ازل ال��ي��وم اأك���رث م��ن ���س��رك��ة ن��ق��ال، لأن��ن��ا 
وتتح�سن  اأمكنة  يف  ت�سعُف  ال�سبكات  اأن  تعودنا 
خدمتها يف اأمكنة اأخرى، واأغلبنا ي�ستعمل اليوم 
تبقى  لكن  الإنرتنت،  ب�سبب  جمانية  ات�سالت 
اجل��وار،  ب��دول  مقارنة  غاليه  ال�سحن  ك��ارت��ات 
اإىل  �سيف  ك��ل  ن�سافر  وال��دت��ي  م��ر���ض  بحكم 
رك�ض(  )ترك�ض  الهواتف  اأح�ض  هناك  عمان، 
عك�ض  على  بالت�سالت  بركة  دولرات  والع�سر 

تلفوناتنا يف بغداد."
ر�سل �سلمان، ثالثينية، تعمل يف جمال الت�سويق 
"مل  تقول:  الأث���اث،  �سناعة  �سركات  اإح��دى  يف 
�سركة  ال��ن��ق��ال،  الهاتف  �سركات  اأ���س��دق  اأع��د 
يف  ع�سرة  على  مبليار  تختلف  الكويت  يف  زي��ن 
ففقد  املواطن  اأما  عات،  وال�سِّ َرع  وال�سُّ اخلدمات 
تطاردهم  اأغلبهم  لأن  والأح��زاب  بالنواب  ثقته 
ق�سايا نزاهة وما زالوا يف ال�سلطة، لذلك اعتقد 
ت�سارب  اإما  اأخ��ريًا هي  اأثريت  التي  الزوبعة  اأن 

م�سالح اأو اأن الر�ساوى مل ت�سلهم."
ي��ا���س��ر الأ����س���دي، ط��ال��ب ه��ن��د���س��ة ات�����س��الت: 
كورونا  ب�سبب  جيدة،  وغ��ري  غالية  "اخلدمة 
ا�سطررنا اإىل اأن ندر�ض ومنتحن عرب الإنرتنت 
من  نتمكن  ل  اأن��ن��ا  كما  �سعيفة،  خطوط  وه��ي 
اأ���س��ع��ار  الت�����س��ال امل��ب��ا���س��ر ع��رب ال��ن��ق��ال لأن 

الوحدات غالية جدًا."

 وي�سيف: "يحدثني والدي عن الهواتف الأر�سية 
كانوا  واأنهم  �سيئًا  تعني  ل  كلفتها  كانت  وكيف 
يق�سون �ساعاٍت طواًل يف احلديث عرب الهواتف 

الأر�سية لأن الأ�سعار كانت ي�سرية."
ال�ستينات  نهاية  يف  متقاعدة،  راجحة،  احلاجة 
مهند�سة  عدة  �سنوات  "عملت  تقول:  العمر  من 
يف وزارة النقل هيئة الت�سالت، وكانت خطوط 
ت�سل  اأن��ك  بحيث  الروعة  من  الأر�سي  الهاتف 
دليل  العراقية،  والنواحي  الأق�سية  اأق�سى  اإىل 
ال�سكاين،  التعداد  م�سادر  اأح��د  ك��ان  الهاتف 
هاتف  فيها  امل��ن��ازل  ك��ل  لي�ض  اأن  م��ن  بالرغم 
كذلك،  كانت  بغداد  منازل  اأغلب  لكن  اأر�سي، 
ال��ذي  ال�ساب  اأه��ل  ق��راأ  اأن  بعد  ُخِطبت  ابنتي 
بيتنا  باب  على  والدها  ا�سم  خطبتها  ينوي  كان 
وات�سلوا  ال��دل��ي��ل  م��ن  هاتفنا  رق��م  واأخ���رج���وا 
ال�سدق  العائلتني،  لتعارف  م��وع��دًا  وح���ددوا 
الكذاب:  َم��ن  ن��دري  ول  ب،  يخرِّ والكذب  ر  يعمِّ

ال�سركات، اأم احلكومة، اأم النواب؟"
�سلطة  حت��ت  ق�سيناها  ع��ام��ًا  وث��الث��ون  خم�سة 
الديكتاتور التي عزلتنا عن العامل من حولنا: ل 
هواتف خليوية، ل ف�سائيات، ل �سناديق بريد، 
ل اإنرتنت، واحلكومات املتعاقبة من بعده بددت 

اأحالمنا بالتقدم جّراء الف�ساد امل�ست�سري.
و�سرنا بني حانة ومانة.. �ساعت حِلانا

يو�سف املحمداوي

مي�سا
اأين نحن؟

- اأين نحن؟
- يف القاع

- جيد، على الأقل لن ن�سقط مرة ثانية !"
لكنها  وم�سى  دو�ستويف�سكي  الرو�سي  ال��روائ��ي  قالها 
يف  منه  بّد  ول  مفرو�ض  �سرب  اأن�سودة  اأو  كتعويذة  بقيت 
عقول وقلوب ال�سعوب املغلوبة على اأمرها، ونحن ك�سعب 
امتالكنا  من  الرغم  على  التعاويذ  تلك  ملثل  اأحوجنا  ما 
حني  احل�سر  ل  امل��ث��ال  �سبيل  وع��ل��ى  منها،  للع�سرات 
نافعة"،  �سارة  "رب  وع��ي  وب��ال  ن��رّدد  م�سيبة  ت�سيبنا 
على  هلل  "احلمد  ون��ق��ول:  وج��ل  عز  باخلالق  ون�ستنجد 
قلوبنا  اأّن  رغ��م  الفرج"،  مفتاح  "ال�سرب  اأو  حال"  كل 
القدرة  لها  تعد  مل  والنك�سارات  اخليبات  اأدمنت  التي 
لأي  �سعبنا  لميكن  بها  مّر  التي  الأزم��ات  ال�سرب،  على 
اإىل ذاكرة  اأن ي�ستوعبها وف�سول دمارنا حتتاج  اأر�سيف 
رقمية لتدوينها، و�سنورد خيبة نعّدها من اأهون الأزمات، 
عميق  اجل��رح  لأنَّ  منها،  الكبار  يف  اخلو�ض  متجنبني  
ومّت�سع ول نظنه ي�ستوعب ماآ�سينا الكبرية �سابقًا ولحقًا، 
الفرن�سي  للقائد  مقالة  ه��ي  ذك��ره��ا  اإىل  دع���اين  وم��ا 
الكهنة  من  مبجموعة  حماط  :"اأنا  فيها  يقول  بونابرت 
كل!هم يرددون با�ستمرار باأن الدنيا لي�ست دارهم، ومع 
الو�سول  ي�ستطيعون  �سيء  اأيديهم على كل  ي�سعون  ذلك 
ال�سا�سة  بع�ض  عند  ال��ي��وم  ن�ساهده  م��ا  وه���ذا  اإليه"، 
فاأقوالهم  التغيري؛  بعد  ما  حقبة  يف  البلد  حكموا  الذين 
اهلل  نخ�سى  نحن  يقولون  فهم  متاما،  اأفعالهم  جتانب 
دار  الدنيا  واإّن  ال�سالم  عليهم  بيته  اآل  ونع�سق  ور�سوله 
�سفر والآخرة هي املقر، لكن �سلوكهم عك�ض ذلك جملة 

وتف�سياًل اأمام اأعني املواطن الب�سيط.
ال�ستغراب  دائ��رة  يف  ي�سعنا  ال��ذي  ذل��ك  يف  و�ساهُدنا 

اإلينا  ترد  التي  ال�سادمة  الف�سائح والخبار  هو م�سل�سل 
باتهام بع�سهم للبع�ض الآخر عن الوزير الفالين الهارب 
بالإرهاب  املّتهم  والربملاين  القاتل،  والآخر  العام  باملال 
مبقولته  مقابلته  طلب  يهّم�ض  ال��ذي  الأم���ي  واملحافظ 
ميّثل  ال��ذي  ال�سيا�سي  اأو   ! باجر(  )يراجعني  ال�سهرية 
الكتلة الفالنية الذي يكتب غدًا و�سكرًا بالنون!، والقائد 
العراقية  امل��دن  �سقوط  يف  ال�سبب  ك��ان  ال��ذي  الفالين 
حما�سبة،  غ��ري  م��ن  ب��اإجن��ازات��ه  يتباهى  ال��دواع�����ض  بيد 
ومواطن يختفي، ومتظاهر يقتل ومل تك�سف هوية القاتل، 
�سلف"  عما  اهلل  "عفا  خانة  ت�سّجل يف  اأغلبها  وامل�سيبة 

وكاأّننا نعي�ض يف غابة.
 لذا فمن غري امل�ستغرب اأن جتد البلد وهو يف نهاية العام 
ال�سابع ع�سر ما بعد التغيري يزخر بح�سود العاطلني عن 
العمل اأ�سوة بالكهرباء ومعاملنا املعّطلة!، واأوبئة ما اأنزل 
اهلل بها من �سلطان واآخرها كورونا و�سحاياها، و�سوارع 
وبع�ض  خربة،  وم��دن  واملطبات،  للحفر  م��اأوًى  اأ�سحت 
اأو�سلنا  الذي  النهج  بنف�ض  مت�سّبثني  يزالون  ل  ال�سا�سة 
يا  ننتظر  ه��ذا  من  اأظلم  ق��اع  ف��اأي  املظلم،  القاع  لهذا 

دو�ستويف�سكي؟

 رغم اأّن قلوبنا التي اأدمنت 
اخليبات واالنك�سارات 

مل تعد لها القدرة على 
ال�سرب، االأزمات التي مّر بها 
�سعبنا  الميكن الأي اأر�سيف 

اأن ي�ستوعبها وف�سول 
دمارنا حتتاج اإىل ذاكرة 

رقمية لتدوينها.

السنة الخامسة عشرة العدد )367( 14 ايلول 2020م�������ق�������االت alshabaka aliraqya#خ���ل���ي���ك_ب���ال���ب���ي���ت

alshabaka
aliraqya

47 46



السنة الخامسة عشرة العدد )367( 14 ايلول 2020 alshabaka aliraqya#خ���ل���ي���ك_ب���ال���ب���ي���ت

alshabaka
aliraqya

49 ت��ح��ق��ي��ق��ات48

تدهورًا  العمل  تدهور حركة  اإىل  اأّدى  الأمر  هذا 
كبريًا ف�ساًل عن ت�سّببه بازدياد البطالة، وتكّبد 
كبرية  مالية  خ�سائر  الإقليم  يف  ال�سياحة  قطاع 
اإغالق  باأكرث من 200 مليون دولر جراء  رْت  ُقدِّ
املنافذ احلدودية، بح�سب ت�سريحات �سحافية. 
اإج���راءات  ب�سبب  اأ�سهر  ع��ّدة  دام  اإغ��الق  وبعد 
اإقليم  حكومة  اأع��ادت  كورونا،  جائحة  مواجهة 

الرتفيهية  امل�سايف  افتتاح  ال��ع��راق  كرد�ستان 
اأخريًا  اأوعزت  وقد  احلرارة،  درجات  ارتفاع  مع 
كلي  ���س��ني  "اأفا  م�سيف  اإىل  احل��ي��اة  ب���اإع���ادة 
حمافظة  يف  العمادية  لق�ساء  التابع  �سريانه" 
الأم��اك��ن  بقية  لفتح  اأول��ي��ة  خ��ط��وة  يف  ده���وك، 
امل�سايف  اإىل  احلياة  عودة  تعني  ول  ال�سياحية، 
اأن الإجراءات الوقائية انتهت، بل هي باقية على 

اإقليم كرد�ستان،  اأعدتها احلكومة يف  وفق خطة 
الزوار  اأو  القوافل  ت�ستقبل  لن  امل�سايف  اأن  كما 
يف  �ستكتفي  بل  الأخ��رى،  البالد  حمافظات  من 
البداية با�ستقبال الأهايل من حمافظات الإقليم 
 ،200٣ عام  منذ  مرة  ولأول  ذلك  ومع  الثالث، 
تبدو م�سايف �سقالوة يف اأربيل وم�سايف دهوك 
ال�سياح  من  خالية  وحدائقها  ال�سليمانية  وجبال 

على  الأي��ام  ه��ذه  مثل  يف  �سنويًا  اع��ت��ادوا  الذين 
اخلروج والتنزه والتمتع باأجواء الربيع فيها. 

النعكا�سات ال�سلبية على القت�ساد داخل الإقليم 
اأجربت  لالإقليم  احلدودية  املنافذ  اإغالق  جّراء 
بهذا  ح�ساباتها  مراجعة  على  املحلية  ال�سلطة 
ال�ساأن ودفعها ب�سكل �سريع اإىل اإعادة فتح املنافذ 
وحمافظات  الإقليم  حمافظات  بني  احل��دودي��ة 
جائحة  وج��ود  من  الرغم  على  الخ��رى  العراق 
كورونا، ال�سلطة املحلية يف حمافظة اأربيل اأعلنت 
فريو�ض  تف�سي  ب�سبب  املفرو�سة  القيود  تخفيف 
كورونا، وال�سماح باإعادة فتح اأماكن كانت مغلقة 
الوقائية،  والتدابري  الج��راءات  تطبيق  �سريطة 
هذه  ورغ��م  وال��ق��ف��ازات،  الكمامات  ارت���داء  من 
قلت  اللتزام  ن�سبة  اأن  ال  الوقائية  الج��راءات 
اإىل حد كبري مع فتح املواقع الرتفيهية واملطاعم 
امل��وؤ���س�����س��ات  يف  عملهم  اإىل  امل��وظ��ف��ني  وع����ودة 

احلكومية.
دخ��ول  كيفية  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ت�سليط  وب��ه��دف   
وهو  اأمي��ن  اأب��و  امل��واط��ن  اإىل  ال��واف��دي��ن حتدثنا 
اأحد الذين و�سلوا اإىل اربيل موؤخرًا، م�سطحبًا 
ال��ذي  ارب��ي��ل  حمافظة  مدخل  ع��رب  عائلته  معه 
ال�ساعة  يف  امل��دخ��ل  ذل���ك  اإىل  و���س��ل  اإن���ه  ق���ال 
له  ال�سماح  بعدم  فوجئ  لكّنه  �سباحًا،  ال�ساد�سة 
بالدخول ب�سبب اأن دوام املوظفني امل�سوؤولني عن 
اإ�سدار ما ت�سمى "بطاقة ال�سمان المني" يبداأ 
مواطن  لأي  ي�سمح  ول  �سباحًا  الثامنة  ال�ساعة 
على  ح�سوله  بعد  ال  بالدخول  عربي  ع��راق��ي 
�سابقًا  ت�سمى  كانت  التي  المني  ال�سمان  بطاقة 
�ساعتني  النتظار  على  اأج��ربه  ما  "بالإقامة"، 
كاملتني واأثناء هذه الفرتة توافدت اأعداد اأخرى 
من املواطنني وجنم عن ذلك زحام �سديد عند 
هذه  نتيجة  اأربيل  حمافظة  اإىل  الدخول  بوابات 
عنا�سر  فر�ض  م��ن  ال��رغ��م  وعلى  الج����راءات، 
على  الكمامات  ارت��داء  اأربيل  بوابات  يف  الم��ن 
كورونا  ع��دوى  تف�سي  خماطر  اأن  اإل  الوافدين 

كبرية ب�سبب الزحام على البطاقة المنية.
بقية  من  الأك���راد  املواطنني  اإن  اأمي��ن  اأب��و  يقول 
الو�سط  �سكنة  م��ن  ك��ان��وا  اإن  حتى  املحافظات 
واجلنوب ميكنهم الدخول مبجرد التحدث باللغة 

الكردية عند ال�سيطرة المنية، اأما الآخرون فال 
ميكنهم الدخول ال بعد ح�سولهم على ما ي�سمى 
تنتهي  متى  مت�سائال  المني"  ال�سمان  "بطاقة 
هذه الجراءات وميكن لأي مواطن زيارة القليم 

من دون هذه القيود كونها حمافظات عراقية؟ 
داخل  الوافدين  اأو�ساع  على  الوقوف  اأجل  ومن 
�سكنة  م��ن  وه��ي  اإ����س���راء،  ب���اأم  التقينا،  اأرب��ي��ل 
للرتفيه عن  اأ�سرتها  مع  وقدمت  بغداد  حمافظة 
داخل  الو���س��اع  اإن  اإ���س��راء:  اأم  تقول  اأنف�سهم، 
املدينة لي�ست كما كانت يف ال�سابق ب�سبب جائحة 
و�سبه  بطيئة  ت���زال  م��ا  احل��رك��ة  لكن  ك��ورون��ا، 
با�ستثناء  عام  ب�سكل  وال�سواق  املولت  غائبة يف 
�ساعات  زحامًا يف  ي�سهد  الذي  اأربيل  قلعة  �سوق 

ال�سباح وامل�ساء. 
ال�سياح  وت���واف���د  الإق��ل��ي��م  ب���واب���ات  ف��ت��ح  وم���ع 
ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���ض  ال���س��اب��ات  ن�سبة  ازدادت 
اإح�سائيات  وفق  الإقليم على  داخل حمافظات 
الو���س��اع  لكن  الإق��ل��ي��م،  داخ��ل  ال�سحة  وزارة 
القت�سادية للمواطن وحركة العمل باتت اأف�سل 
وحظر  املنافذ  اإغ���الق  اأث��ن��اء  عليه  كانت  مم��ا 

التجوال. 

يف  الكرد�ستاين"  "الدميقراطي  احلزب  ع�سو 
كورونا  انت�سار  اأن  اأو�سح  بابان،  عمر  اأرب��ي��ل، 
لالأهايل  القت�سادية  احلالة  تراجع  اإىل  اأدى 
اأدى  امل��ر���ض  اأن  كما  الإق��ل��ي��م،  حمافظات  يف 
للحكومة،  القت�سادية  الإمكانات  تراجع  اإىل 
املو�سم  بدء  مع  العراق  يف  انت�سر  اأّن��ه  �سيما  ل 
ال�سياحي يف كرد�ستان العراق، من جهته اأو�سح 
اخلبري القت�سادي عبد الرحمن امل�سهداين اأن 
مع  اأبوابها  اإغالق  كثريًا  حتتمل  ل  "كرد�ستان 
م�سادرها  لأّن  الأخ��رى،  العراقية  املحافظات 
حمدودة، وهي لي�ست اأكرث من حمافظات يعي�ض 
يف  والعمل  اخلا�ض  القطاع  على  �سكانها  اأغلب 
اأن  اإىل  لفتًا  امل�سايف،  يف  وال�سياحة  الأ�سواق 
حكومة كرد�ستان تدرك اأّنها اإذا اأبقت امل�سايف 
الأزم��ة  اأن  يعني  فذلك  مقبلة،  لأ�سهر  مغلقة 
يف  مبكر  بعجز  وتت�سّبب  �ستتفاقم  القت�سادية 

ما متلك من اأموال. 
وعلى الرغم من كل الجراءات املفرو�سة عند 
بوابات الإقليم ال اأّن م�سايف كرد�ستان العراق 
تفتح اأبوابها على ما يبدو تدريجيًا بعد خ�سائر 

حادة.

لي�ض خافيًا عن اجلميع اعتماد حمافظات اقليم كرد�ستان العراق على 
ال�سياحة وما تدره من اأموال ف�سًل عن توفريها فر�ض عمل كثرية ملواطني 

الإقليم يف خدمات ال�سياحة الفندقية واملطاعم، بل حتى الباعة املتجولون 
ينتفعون من توافد ال�سياح، تعتمد ال�سياحة يف املحافظات داخل الإقليم 

ب�سكل اأ�سا�سي على املواطنني من املحافظات العراقية الخرى، لكن جائحة 
كورونا ت�سبَّبت يف اإغلق املنافذ احلدودية

البطالة جترب االإقليم على فتح 
االأبواب اأمام ال�سياح

اأربيل - �سحى جميد 



وا  امل�سافرون الذين حطاّ
رحالهم يف طوكيو قبل 
تف�سي جائحة كورونا 
وم�سوا يف �سوارعها اأو 

ا�ستقلاّوا موا�سلتها 
العامة، �سيلفت انتباهم 

الكثري من اليابانيني 
الذين ي�سعون الأقنعة 

الطبية )الكمامات( 
على وجوههم، قد 
يعتقد البع�ض اأن 

الإنفلونزا هي ال�سبب يف 
البداية، لكن مع مرور 
الوقت خلل زيارتهم 

لطوكيو، وروؤيتهم 
للمزيد من النا�ض 

ي�سعون الأقنعة على 
وجوههم، قد يت�ساءلون 

ملاذا هذه الأقنعة؟ 
وهل يعقل اأن ن�سف 
اليابانيني م�سابون 

بالإنفلونزا خلل تلك 
الأيام؟

ملاذا يرتدي اليابانيون
الإجابة عن هذا الت�ساوؤل قد تقودك ملعرفة يرتدونها قبل زمن كورونا !

وموا�سمها،  تاريخها،  اليابان،  عن  الكثري 
وحتى عادات النا�ض وكيف تتعامل معهم؟.

تاأريخيًا
ت��اري��خ��ي��ًا، اع��ت��اد ال��ي��اب��ان��ي��ون على ارت���داء 
مبدة  كورونا  جائحة  تف�سي  قبل  الكمامات 
الأقنعة  بلب�ض  حت��دي��دًا  ب���دوؤوا  فقد  طويلة. 
ما  ان��ت�����س��ار  م��ع   1918 ال��ع��ام  يف  الطبية 
الإنفلونزا  اأو   1918 بجائحة  وقتها  عرف 
والعامل  اأوروب��ا  يف  انت�سرت  التي  الإ�سبانية، 
وقتلت من النا�ض اأكرث ممن قتل يف احلرب 

العاملية الأوىل.
�سور  تخيَّل  ميكنهم  للغربيني،  بالن�سبة 
و�سول  ينتظرون  الذين  اليابانيني  املواطنني 
ال��ق��ط��ارات وه���م ب��ك��ام��ل اأن��اق��ت��ه��م وط���وال 
الوقت يرتدون كمامات بي�ساء تغطي ن�سف 

وجوههم. 
هذه  طرحت  ما  "كثريا  املقال:  كاتب  يقول 
لليابان  �سافرت  عندما  بداخلي  الت�ساوؤل 
 – م���رة  لأول  ط��وك��ي��و  يف  للعي�ض  وان��ت��ق��ل��ت 
اأكرب مما  اجل��واب - مع ذلك، كان  �سورة 

كنت اأت�سور.
الإنفلونزا  مو�سم  على  الأم���ر  يقت�سر  مل 
الإ�سابة  م��ن  النا�ض  خم��اوف  ول  حت��دي��دًا 
ب���ن���زلت ال����ربد احل������ادة، ف��ق��د اأ���س��ب��ح��ت 
الكمامات جزءًا منتظمًا من طبيعة املجتمع 
الياباين، ولقد تطّورت لتحمل تعريًفا اأو�سع، 
البع�ض من هذه الكمامات لي�ض له اأي عالقة 
بالأ�سباب ال�سحية على الإطالق. ملاذا اإذن 
اليابان؟ هل  الكمامات يف  الكثري من  يوجد 
نظرة  نلقي  دعونا  حقًا؟  ي�ساعد  ارت��داوؤه��ا 

على �سبب اأهميتها.
عدة اأ�سباب وراء ارتداء اليابانيني للكمامات 

منها:
زلزال كانتو

ب�سنوات، وحتديدًا  الإ�سبانية  الإنفلونزا  بعد 
يف العام 1923 �سرب زلزال كانتو اليابان، 
يف  منزل  األ��ف   600 نحو  بتهدمي  وت�سّبب 
ال��ذي  للدمار  وك��ان  ال��ب��الد،  اأرج���اء  معظم 

�سماء  تلوث  يف  كبري  �سبب  ال��زل��زال  خّلفه 
اليابان، فلجاأ اأهلها للب�ض الأقنعة جمددًا.

الثورة ال�سناعية
بعد ذلك ن�سط ا�ستخدام الأقنعة جمددًا يف 
العام 1950 بالتزامن مع الثورة ال�سناعية 
يف اليابان يف اأعقاب احلرب العاملية الثانية، 
تلك الثورة خّلفت تلّوثًا كبريًا جعل من لب�ض 

الأقنعة م�ساألة طبيعية لدى اليابانيني.
ويف تاريخ اليابان احلديث، ارتفع ا�ستخدام 
ب�سبب  اأ���س��ع��اف  ث��الث��ة  الطبية  الكمامات 
تف�ّست يف  ال��ت��ي  الإن��ف��ل��ون��زا  م��ن  امل��خ��اوف 
النبعاثات  بخ�سو�ض  والقلق   ،2009 العام 
النووية بعد زلزال 2011، ويف العام 2013 
اأكرث من  اليابان  الأقنعة يف  �سوق  بلغ حجم 
متو�سط  و���س��ل  بينما  دولر،  مليون   200
�سعر القناع 50 �سنتا، ما يعني اأن اليابانيني 
400 مليون قناع طبي  ا�ستهلكوا ما مقداره 

يف العام 2013.
ال�سحة

اأكرب  اأح��د  اإّن  ال�سحة  �سيء  كل  وقبل  اأول 
ال��ع��وام��ل ال��ت��ي ت��دع��و ال��ي��اب��ان��ي��ني لرت���داء 
للحفاظ  املتزايد  قلقهم  لي�ض  هو  الكمامات 
كل  اأّن  الع��ت��ق��اد  خ��الل  م��ن  اأنف�سهم  على 
اأمامهم هو  يقف  اأو  بقربهم  يجل�ض  �سخ�ض 

مري�ض.
 ففي كثري من الأحيان، يكون منع اجلراثيم 
اأو املر�ض من النت�سار بالأماكن العامة؛ هو 
من امل�سائل احلرجة يف مدن اليابان املكتظة 
بال�سكان كثريًا. فاعتبارًا من العام 2015، 
بلغ عدد �سكان طوكيو 9.273 ماليني ن�سمة.

فلو نظرنا لطوكيو كمدينة واحدة، ولو اأردنا 
اأن  فتجد  ال�سحيح،  ن�سابها  يف  ن�سعها  اأن 
ولية  مل�ساحة  مقاربة  اليابان  دول��ة  م�ساحة 
احل��ال  واق���ع  يف  ��ه��ا  اأنَّ �سحيح  كاليفورنيا. 
يبلغ  الذي  �سكانها  بعدد  لكن  قلياًل،  اأ�سغر 
كاليفورنيا  ت�ساهي  فهي  ن�سمة؛  مليون   89
ب��ع��دد ال�����س��ك��ان، وك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا ه��ي )اأك���رث 
الوليات الأمريكية �سكانا وثالثها م�ساحة(.

املح�سور  النا�ض  من  الكبري  العدد  هذا  مع 

تف�سي  خطر  يكون  ال�سغرية،  املنطقة  بهذه 
العدوى والإ�سابة بالأمرا�ض اأعلى بكثري من 

منطقة اأخرى. 
يتّم تعليم اليابانيني على اأهمية الوقاية من 

الأمرا�ض وهم ب�سّن مبكرة جدًا. 
يقول الكاتب كورنوليو�ض بانثهان اإّنه عندما 
كانت  العامة،  املدار�ض  نظام  يف  يعمل  كان 
اإدارات املدار�ض ت�سع الكثري من الإر�سادات 
وعلى  اجل����دران  على  ال�سحية  ال��ت��وع��وي��ة 
تدعو  التي  كاملل�سقات  الإع��الن��ات  لوحات 
مت  ال�سخ�سية،  النظافة  ل�سرورة  الطلبة 
عند  الكمامات  ارت��داء  على  الطالب  اإجبار 
م�ساركتهم يف تقدمي الغداء لأقرانهم، وكان 
من اجليد دائمًا ارتداء الكمامة يف اأي وقت 

اإذا �سعروا اأّنهم قد يكونون مر�سى.

الغبار املو�سمي وحبوب اللقاح
ب�سرف النظرعن الأمرا�ض، تعّد الكمامات 
ل  اللقاح،  وحبوب  الغبار  �سد  جيدًا  دفاعًا 

�سيما يف ف�سل الربيع.
ف��م��ع ح��ل��ول ال��رب��ي��ع، ي��ح��ل م��و���س��م زه���رة 
ال�������س���اك���ورا، ومي���ّث���ل واح�������دًا م���ن اأج��م��ل 
الح���ت���ف���الت ال�����س��ن��وي��ة يف ال���ي���اب���ان، وم��ع 
اجل��و،  يف  ب��ذوره��ا  تنتقل  ال�����س��اك��ورا،  تفتح 
من  للكثري  احل�سا�سية  ي�سّبب  ال��ذي  الأم��ر 
اليابانيني، فيلجاأ الكثري منهم للب�ض الأقنعة 
لتفادي احل�سا�سية يف مو�سم الربيع حتديدًا.
من  كبري  جزء  بت�سفية  الكمامات  تقوم  اإذ 
جزيئات حبوب اللقاح، مع الأخذ يف العتبار 
م��ا،  ح��د  اإىل  ك��ب��رية  اجل�سيمات  ه���ذه  اأن 
والكمامات مهمة ب�سكل خا�ض لأولئك الذين 

يعانون من الربو اأو ح�سا�سية حبوب اللقاح.
للحماية من التلوث ال�سناعي

الهواء  يف  م��وج��ودة  اجل�سيمات  من  الكثري 
ومنها ج�سيمات 2.5 ، اأو PM 2.5 ، وهي 
الغبار الذي ي�سبب التلوث. ج�سيمات بحجم 
يكفي  مب��ا  �سغرية  ت��ك��ون  ميكرومرت   2.5
لتدخل ج�سمك وت�سبب �سعف وظائف الرئة 
امل�ساعفات  اأن���واع  وجميع  وال��رب��و  والقلب 

كورنوليو�ض بانثهان
ترجمة: اآالء فائق

 الكمامات؟
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الأخرى، ج�سيمات هذا النوع من الغبار تاأتي 
ال�سيارات  عادمات  الفحم،  الت�سنيع:  من 
واملركبات، العمليات الكيميائية، با�ستخدام 
 PM الكمامة املنا�سبة ميكن تر�سيح غالبية

باأمان.   2.5
برامج  تعمل  بالهواء  معدلها  يرتفع  عندما 
التحذير  على  اليابانية  ال�سباحية  الأخبار 
منها، بالطلب من اجلميع ارتداء الكمامات 

يف تلك الأيام اخلطرة ب�سكل خا�ض.
ل�سرت عيوب الوجه

بع�ض  يرتدي  كذلك  اأب�سط  اأ�سباب  هناك 
ال��ي��اب��ان��ي��ني ال��ك��م��ام��ات لإخ���ف���اء ال��ع��ي��وب 
فيها  ترغب  ل  التي  الأي��ام  اأو يف  اجل�سدية، 
ال��ن�����س��اء ب��ا���س��ت��خ��دام امل��ك��ي��اج، ك��م��ا تغّطي 
اإخفاوؤها  ي�سعب  التي  احل��الت  الكمامات 
كالبثور اأو احلبوب اأو الندوب، اإّنه حل �سريع 
و�سهل عندما تريد فقط تغطية نف�سك طوال 

اليوم.
املو�سة

ق���د ي��ب��دو الأم�����ر غ��ام�����س��ًا ب��ع�����ض ال�����س��يء 
للغربيني، لكن الكمامات دخلت عامل املو�سة 
الياباين،  العامل  رئي�سًا من  واأ�سبحت جزءًا 
الأخبار  موقع  اأج��راه  للراأي  ا�ستطالع  ففي 
موؤخرًا   News Post Seven الياباين 

اإىل  تو�سل  طوكيو،  يف  �سخ�ض   100 و�سمل 
اأن 30 باملئة من اليابانيني يرتدون الكمامات 

لأ�سباب ل عالقة لها اأ�سا�سًا باملر�ض.
كان ُينظر اإىل الكمامات احلديثة يف الأ�سل 
اإل  ارت��داوؤه��ا  ميكن  ول  حمرجة  اأّن��ه��ا  على 
ت�سميمها  مت  وقد  الق�سوى،  ال�سرورة  عند 
الآن مبجموعة متنوعة من الألوان والأ�سكال 
ثالثية  الأقنعة  املو�سة،  اجتاهات  لتنا�سب 
D masks-3، التي تربز جمالية  الأبعاد  
عملية  هي  الوجه  زواي��ا  مع  وتتوافق  الوجه 

وممتعة من الناحية اجلمالية.
اأّن الكمامات البي�ساء الأ�سلية  هذا ل يعني 
من  الكثري  �ستجد  لكّنك  مطلوبة،  تعد  مل 
اإىل ذلك، هناك  بالإ�سافة  الأخ��رى  الأن��واع 
لوليتا  ف��ت��اة  ل��ث��ق��اف��ة  ال���وردي���ة  ال��ك��م��ام��ات 
ملحبي  عة  املر�سّ ال�سوداء  والأقنعة  اخلا�سة، 
الأحجار الثمينة، واأقنعة مطبوعة بر�سومات 
الأن��ي��م��ي )ق�����س�����ض م�����س��ورة ي��اب��ان��ي��ة(، 

والقائمة تطول. 
اإّن الكمامة متنحهم مظهرًا  يقول الكثريون 
غام�سًا، ويلفت النتباه اليهم اأثناء �سريهم 
اإّن��ه  اآخ���رون  يف ال�����س��وارع امل��زدح��م��ة، يقول 
بالن�سبة  جيد  اأم��ر  وه��ذا  اأفواههم،  يخفي 
لهم مهما كان الأمر، فاإّن املزيد واملزيد من 

ال�سباب باتوا ي�ستخدمون الكمامات لأ�سباب 
امل��و���س��ة ال��ي��وم��ي��ة. ت��ع��ال وجت����ّول يف امل��دن 

اليابانية و�سرتى بنف�سك!
القلق الجتماعي

بع�ض  ي��رت��دي  ال�سخ�سية،  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن 
اأنف�سهم  لعزل  كو�سيلة  الكمامات  اليابانيني 
حمفوظة،  ثقافة  الكمامة  ولأّن  املجتمع  عن 
كما  الآخرين،  اأحكام  يدرك متامًا  فالأغلب 
يرتدي اخلجولون والذين يفتقرون لحرتام 
العامل  من  لالختباء  كمامات  اأحيانًا  الذات 

ال�ساخب.
وراأي��ت  امل��رتو،  اأو يف  ال�سارع،  ف��اإذا كنت يف 
الأذن،  �سماعات  وي�سع  القناع  يلب�ض  يابانيًا 
يعني  مبا�سرة  غري  اإ���س��ارة  تلك  تكون  فقد 
اأحد يف  مع  ل احلديث  يف�سّ ل  اأّن��ه  �ساحبها 

الوقت احلايل.
مل يقت�سر ارتداء الكمامات على منع انت�سار 
املر�ض فقط، فقد �سّقت الكمامات طريقها 
اليابان  ويف  الياباين،  الرئي�ض  التيار  اإىل 
خمتلًفا  الأمر  يبدو  قد  لتبقى.  موجودة  هي 
متامًا عن معايري ال�سّحة واملو�سة يف العامل 

الغربي، لكّنها ما زالت تعمل بفعالية!

عن موقع/كوكونهون
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د. ح�سن عبد را�سي

رازونة

األفاظ العقود

ال�سعر يف  ونازك على عمود  ال�سياب  اأن اجرتاأ  منذ 
اأوا�سط القرن املا�سي، ومل تنفك الدرا�سات الأدبية 
األفاظ  ا�ستخدام  يف  ُتفرط  ال�سحفية  والكتابات 
بني  جتمع  واإ�سكالية  م�ستحدثة  �سيغة  يف  العقود 
العقد  لفظ  وه��و  ال�سامل  املذكر  بجمع  ملحق  لفظ 
وبني  الت�سعني(  حتى  ج��رًا  وهلم  ثالثون  )ع�سرون، 
اآخر  يف  والتاء  الأل��ف  باإ�سافة  ال�سامل  املوؤنث  جمع 
الكلمة؛ فُيقال )ت�سعين� + ات( كل ذلك للدللة على 
ملرحلة  زمنيًا  و�سفًا  بها  قا�سدين  ال�سنوات  عقود 
يحّدثك  ملن  تقراأ  اأو  فت�سمع  ما،  اأدب��ي  جليل  اأو  ما، 
يف  اإ�سكال  اأول  يحدث  )وهنا  ال�ستينات  جيل  عن 
نقول  اأن  ال�سواب  فهل  املُ��ح��دث،  ال�ستخدام  ه��ذا 

ال�ستينات اأم ال�ستينيات؟(.
العربية  اللغة  يتقنون  ممن  ن�سمع  قد  نا  اأنَّ والغريب 
)�سهدت  امل��ث��ال:  �سبيل  على  قولهم  بّينا  اإت��ق��ان��ًا 
�سعري  فليت  دوؤوب������ًا..(  اأدب��ي��ة  ح��رك��ة  ال�ستينات 
اأن  بلحاظ  ال�ستونات..(  )�سهدت  يقولوا:  مل  مل��اذا 
وهو  ال�سامل  املذكر  بجمع  ملحق  الأ�سل  يف  اللفظ 
اإذ  ب��ال��واو،  مرفوعًا  يكون  اأن  والأح���رى  فاعل  هنا 
ينطبق  اأن  وميكن  بالياء،  ج��ره  اأو  لن�سبه  م��ربر  ل 
يثريون  ال�سبعونيون  ال�سعراء  )كان  قولنا:  على  هذا 
اأحد  ل  اأن  واحل��ال   ،).. ن�سو�سهم  اأ�سئلة كربى يف 
من  اأ�سحُّ  اأنَّها  رغم  ال�سيغة  بهذه  اللفظ  ا�ستخدم 
على  العقد  لفظ  بنينا  اإذ  ب�)ال�سبعينيون(  و�سفهم 
اأعربنا  ثم  م�سوغ،  دون  من  اجل��ر  اأو  الن�سب  ح��ال 
ال�سامل،  املذكر  اإعراب جمع  الهجني اجلديد  اللفظ 
وذلك َلعمري عبث ل بد اأن تلتفت اإليه جمامع اللغة 
من  الآت��ي  الثقايف  اخلطر  اإىل  تتنبه  واأن  العربية، 

جهل اأجيال من ال�سباب املعا�سرين لغتهم الأم، على 
خالف احلال يف اأية اأمة اأخرى، فال جتد اإنكليزيًا ول 
اأملانيًا ول فرن�سيًا يخطئ يف لغته واإن كان من عامة 
وقت  يف  اللغة  ق�سية  حت�سم  الأمم  تلك  لأنَّ  النا�ض، 

مبّكر من الدرا�سة البتدائية وينتهي الأمر.
اللفظ  ه��ذا  يثريه  ال��ذي  الأول  الإ�سكال  اإىل  اأع��ود 
)اخلم�سينات  مثاًل  نقول  اأن  ي�سح  فهل  الهجني، 
اأن  هو  بب�ساطة  واجل��واب  اخلم�سينيات؟(  نقول  اأم 
اللفظ الأول ل ميكن التفكري يف مفرد له من لفظه، 
فال يوجد �سيء ا�سمه )خم�سينة( لنجمعها فت�سري 
خم�سينات، اأما اللفظ الثاين فيمكننا اجرتاح مفرد 
الأ�سل و�سف  لفظه هو )خم�سينية( وهو يف  له من 
على  اخلم�سينية  جمع  عندئٍذ  وميكن  ذاتها،  لل�سنة 

خم�سينيات.
ى )األفاظ  بقي اأن اأقول اإن ثمة �سيئًا اآخر خمتلفًا ي�سمَّ
الدرا�سات  اأبواب  باب من  واملعاهدات( وهو  العقود 
ال��ع��امل،  يف  الكلمات  بتاأثري  تهتم  ال��ت��ي  ال��ت��داول��ي��ة 
اأو�سنت يف  راأي  بالكلمات على  الأ�سياء  ن�سنع  وكيف 
فاإنَّه  ال��زواج،  عقد  ذلك  ومثال  امل�سهورة،  درا�ساته 
وجنعل  جديدًا،  �سيئًا  ن�سنع  معينة  كلمات  برتديد 
ما كان حمّرمًا وغري قانوين، حالًل وقانونيًا ومقبوًل 

اجتماعيًا.

م�������ق�������االت

ال جتد اإنكليزيًا وال اأملانيًا وال 
فرن�سيًا يخطئ يف لغته واإن كان 
من عامة النا�ض، الأنَّ تلك االأمم 

حت�سم ق�سية اللغة يف وقت 
مبّكر من الدرا�سة االبتدائية 

وينتهي االأمر.



مثل  اإلاّ  عمري  من  بقي  ما  اهلل  فو  ترعد،  ول  تربق  ول  اأنيابك  علياّ  ت�سرف  "ل 
هذا الغبار فاأق�ض ما اأنت قا�ض فاإن املوعد اهلل، وبعد القتل احل�ساب، ولقد 

اأخربين اأمري املوؤمنني اأناّك قاتلي".. بهذه الكلمات ال�سجاعة خاطب �ساحب الإمام 
علي عليه ال�سلم وواليه على مدينة هيت كميل بن زياد قاتله احلجاج بن يو�سف 

قبل اأن ياأمر الثقفي بقطع راأ�ض �سيخ جليل ناهز الت�سعني عامًا.

هو  الكويف  ال�سهباين  النخعي  زي��اد  بن  كميل 
مو�سع �سّر الإمام علي )ع( وراوي اأ�سهر اأدعية 
دفن  كميل"،  ب�"دعاء  املعروف  املوؤمنني  اأم��ري 
الثوّية  مبنطقة  قري�ض  مبدافن  ا�ست�سهاده  بعد 

يف الكوفة.
للتعريف  �سعيها  يف  العراقية"،  "ال�سبكة  جملة 
باأماكن املراقد واملزارات الدينية ال�سياحية يف 
العراق، زارت هذا املكان والتقت �سماحة ال�سيخ 
للمرقد  اخلا�ض  الأمني  الكعبي  حمودي  مقداد 

ال�سريف.
الثوياّة

ك��ان��ت ه���ذه املنطقة  ال��ك��ع��ب��ي:  ال�����س��ي��خ  ي��ق��ول 
ت�سّمى يف زمن اأمري املوؤمنني )ع( بالثوية وهي 
الآن  ال�سالم  وادي  هي  كما  الكوفة  اأهل  مقربة 
اأه��ل  حمبي  جلميع  مدفنًا  بكونها  وامل��ع��روف��ة 
اأمري  مرقد  عن  الثوية  تبعد  النجف،  يف  البيت 
املوؤمنني علي بن اأبي طالب )ع( ومركز مدينة 
النجف ال�سرف ما يقارب كيلومرتًا واحدًا واإىل 
الإم��ام  راأ���ض  ومو�سع  احلنانة  م�سجد  جوارها 

وم�سجد  مركز  عن  الثوية  وتبعد  )ع(  احل�سني 
الكوفة تقريبا 8 كيلومرتات.

ال�سحابة  مراقد  من  كثري  على  الثوّية  احتوت 
ال�سالم،  عليهم  البيت  لآل  وامل��وال��ني  الأج���الء 

واملوقع اليوم حُماٌط بب�سعة اأحياء �سكنية.
ن�سبه

بن  كميل  هو  الكعبي:  ال�سيخ  يقول  ن�سبه  عن 
�سعد بن مالك بن  نهيك بن هيثم بن  زياد بن 
احلارث بن �سهبان بن �سعد بن مالك النخع بن 
اأدد من  بن  مالك  بن  خالد  بن  وعلة  بن  عمرو 

مذحج.
�سريته

قائاًل: كميل  الكعبي عن �سريته  ال�سيخ  يحدثنا 
بن زياد النخعي من قبيلة النخع مولده يف اليمن 
وكانت ولدته �سنة 8 قبل الهجرة، وقبيلة النخع 
الإ���س��الم،  بعد  اليمن  �سكنت  معروفة  مينية 
ال�ساحة  رف���دت  وق���د  ال��ك��وف��ة  اإىل  وه��اج��رت 
الإ�سالم بكثري من القادة واملفّكرين مثل مالك 
بن ال�سرت النخعي وهالل بن نافع و�سخ�سيات 
يف  الإ���س��الم  ال�ساحة  يف  اآث���ار  لها  ك��ان  كثرية 

املجالت كافة.
الإ�سالم  ودخ��ل  قبيلته  مع  الكوفة  كميل  �سكن   
لأم��ري  ب�سحبته  وع����رف  ال�����س��ن  ���س��غ��ري  وه���و 
قال  حتى  حوارييه،  من  واأ�سبح  )ع(  املوؤمنني 
اأع��اظ��م  ال��ق��م��ي: ه��و م��ن  ال�سيخ ع��ب��ا���ض  ع��ن��ه 
خوا�ض اأمري املوؤمنني و�ساحب اأ�سراره، نقل عن 
علي بن اأبي طالب كثريًا من الو�سايا والحاديث 

والروايات واأهمها دعاء كميل.
توىّل كميل منا�سب اإدارية يف زمن خالفة اأمري 
�سط  على  الواقعة  هيت  ولي��ة  منها  املوؤمنني، 
الفرات يف النبار وقد اأح�سن اإدارتها، و�سارك 
وكان  �سفني  كمعركة  املوؤمنني  اأمري  معارك  يف 

اأحد قادتها.
يعّد كميل بن زياد من اأئمة علماء الكالم وعباد 
اأهل الكوفة، وذكرت امل�سادر التاريخية اأنَّه من 
الكوفة،  يف  املوجودين  الثمانية  الُعّباد  اأ�سهر 
ا�ست�سهد  املوؤمنني حتى  ا�ستمرت �سحبته لأمري 

اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب عليه ال�سالم.
)ع(  الإم���ام  ا�ست�سهاد  بعد  ثابتًا  كميل  بقي 

حتى  احل��ق  العقيدة  ع��ن  وي��داف��ع  وي��ب��نّي  يدعو 
توىّل احلجاج بن يو�سف الثقفي خالفة الكوفة 
اأم����ري امل��وؤم��ن��ني )ع( وب���داأ  ��ى حم��ب��ي  ف��ت��ق�����سّ
حينها  كميل  فا�ست�سعر  ويقتلهم،  يالحقهم 
فعمد  ت��ق��ي��ًة،  الأن��ظ��ار  ع��ن  فاختفى  باخلطر 
بن  كميل  قبيلة  عن  العطاء  قطع  اإىل  احلجاج 
اإىل  اخلرب  و�سل  فلما  ذلك،  بهم  فاأ�سّر  زي��اد، 
ل  ك��ي  احل��ج��اج  اإىل  نف�سه  و���س��ّل��م  ج��اء  كميل 
يت�سرر قومه ب�سببه، عندها طلب احلجاج منه 
اأن يترّباأ من اأمري املوؤمنني لكّنه اأبى ذلك ورف�ض 
واأ�سر على الثبات على منهاج علي )ع(، فهّدده 
يقطع  اأن  به  فاأمر  ذلك،  ينفع  مل  ولكن  بالقتل 
عنقه وعندها �سّلم اأمره اإىل اهلل و�سربت عنقه 
ت�سعني  وك��ان عمره  82ه���  �سنة  ذل��ك يف  وك��ان 
الثوية  منطقة  يف  ع�سريته  دفنته  وق��د  ع��ام��ًا، 
ك�سهل  ال�سحابة  م��ن  كثري  ج���واره  اإىل  ودف��ن 
من  وجملة  رافع  اأبي  بن  اهلل  وعبيد  حنيف  بن 

ال�سحابة اأي�سا.
املرقد

فقال:  املرقد،  تفا�سيل  اخلا�ض  الأم��ني  ي�سرح 
مل ي�سر التاريخ اإىل بدايات ظهور قرب كميل بن 
زياد فهو قدمي جّدًا وقد ذكر يف الكثري ال�سعار 
امل�سادر  هذه  اأحد  ويقول  التاريخية  وامل�سادر 
عن قربه ال�سريف اإّنه عبارة عن غرفة �سغرية 
مبنية من الطني تعلوها قبة �سغرية مع �سريح 
ماأوى  وك��ان  700م  اأو   ٦00 م�ساحته  تتجاوز  ل 
لكثري من املوؤمنني وامل�سلمني الذين كانوا يفدون 

لزيارة هذا املكان ال�سريف.
املباركني  اخلريين  اأي��دي  املرقد  على  تعاقبت 
لتو�سعة  املهمة  املراحل  اإحدى  فكانت  لتعمريه، 
اأبو القا�سم  قربه يف العام 1٩٦٦م، عندما قام 
الأ�سرف  النجف  وجهاء  اأح��د  وه��و  الكرماين 
ال�سيد  الكبري  املرجع  �سماحة  من  الإذن  بطلب 
ال��ت��ربع��ات  حم�سن احل��ك��ي��م )ق��د���ض( جل��م��ع 
ولتو�سعة هذا املزار فح�سلت املوافقة وبالتعاون 
يو�ّسع  اأن  ا�ستطاع  حينذاك  البلدية  مديرية  مع 
ال�سحن ال�سريف الذي يحيط بالقرب ومب�ساحة 
اأح��اط  �سياج  وبناء  تقريبا  مربع  12،000م���رت 

بهذا ال�سحن ال�سريف بارتفاع ثالثة اأمتار.

�سهيد العقيدة والوالء..
كميل بن زياد النخعي )ر�ض(

حامل اأ�سرار اأمري املوؤمنني )ع(
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عامر جليل اإبراهيم
ت�سوير ح�سني طالب



ك��ان��ت ه���ذه امل�����س��اح��ة ع��ب��ارة ع��ن ت���ل؛ فقام 
كبري  ج��زء  ب��اإزاح��ة  ال��ك��رم��اين  القا�سم  اأب���و 
التل  على  املرقد  مكان  واأب��ق��ى  التل  ه��ذا  من 
ثم  1٩78م،  العام  يف  تقريبا  البناء  واكتمل 
توالت الأيدي على اإعماره حتى �سنة 200٩م، 
الأم��ان��ة  ال�سيعي  ال��وق��ف  دي���وان  ق��ام  عندما 
العامة للمزارات ال�سيعية بالتعاون مع جمل�ض 
من  الأوىل  املرحلة  باإجناز  النجف  حمافظة 
واأروق��ة  �سريح  باإقامة  متّثلت  املرقد،  اإعمار 
مرت   2000 مب�ساحة  للن�ساء  واأخ��رى  للرجال 
الأروقة  بهذه  حميطة  خارجية  وطارمة  مربع 
مغّلفة  واجل�����دران  كونكريتية  اأ���س�����ض  ع��ل��ى 
�سغرية،  وقبة  الكربالئي  بالكا�سي  ومزّججة 
احل��ايل  حجمها  اإىل  ال��ق��ب��ة  ه���ذه  ��ع��ت  ت��و���سّ
النجف  اأه��ايل  من  اخل��رية  ال��وج��وه  بوا�سطة 
املتمثلة باحلاج عبد الر�سول ال�سالمي بارتفاع 
لها  وو�سعت  الكربالئي  بالكا�سي  مغّلفة  12م 

نق�سة مميزة. 
رئي�سة  اأب���واب  ثالثة  للمرقد 
واأرب������ع������ة اأب���������واب ج��ان��ب��ي��ة 
على  وال��ط��وارئ  لالحتياجات 
املفرو�ض  ك��ان  امل��زار،  جانبي 
الثانية  املرحلة  بعدها  تبداأ  اأن 
ال�سريف  ال�سحن  ت�سمل  التي 
به، عندما  املحيطة  والواوي��ن 
اخ���ت���ريت ال��ن��ج��ف ع��ا���س��م��ة 
يقارب  ما  وخ�س�ض  للثقافة 
٩ مليارات دينار لكّنها توقفت 

لأ�سباب خارجة عن الإرادة.
حت��ي��ط ب��امل��زار جم��م��وع��ة من 
امل���ق���اب���ر اخل���ا����س���ة ب���اأه���ايل 
ال��ن��ج��ف ال�����س����رف وك��ذل��ك 
واخلطباء  العلماء  من  الكثري  �سمت  مقابر 
واحلاج  الوائلي  اأحمد  ال�سيخ  منهم  والوجهاء 
من  العلماء  من  والكثري  الكعبي  الزهرة  عبد 

داخل وخارج النجف.
الأمانة  ا�ستالمنا  بعد  الكعبي:  ال�سيخ  ويكمل   
خالل  من  امل��زار  تطوير  اإىل  عمدنا  اخلا�سة 
وبناء  واإك�����س��ائ��ه  ال�سريف  ال�سحن  تو�سعة 
الزائرين  ل�سرتاحة  القاعات  من  جمموعة 
الدينية  والن�ساطات  ال�سعائر  وممار�سة بع�ض 
مب�ساحة  قاعة  لدينا  فكانت  فيها،  والثقافية 
للمنا�سبات  اأخ���رى  وق��اع��ة  م��رب��ع  م��رت   400
 400 مب�ساحة  الزائرين  وا�ستقبال  وا�سرتاحة 
مرت مربع وكذلك بناء اإدارة مب�ساحة 400 مرت 
مربع حتتوي على اأق�سام مكتب المني اخلا�ض 
الثقافية  امل��وج��ودة  الأق�سام  وبقية  والإدارة 
واحل�سابات  واملخازن  القراآن  وعلوم  والدينية 
الأزم���ة  لكن  بالتطوير،  وج���اٍر  ج��اد  وال��ع��م��ل 

األقت بظاللها  املالية املوجودة الآن يف البالد 
املزار  هذا  منها  البالد،  مفا�سل  جميع  على 
على  امل�ستطاع  بقدر  عملنا  وبالتايل  ال�سريف 

تغيري الكثري من معامل هذا املزار ال�سريف.
الزائرين  اأف��واج  تاأتي  الكعبي:  ال�سيخ  ويبنّي 
اإىل  األفني  بني  ما  تبلغ  جيدة  باأعداد  للمرقد 
ثالثة اآلف زائر يوميًا ومن جن�سيات متنوعة 
وافغان�ستان  وباك�ستان  وال��ه��ن��د  اإي����ران  م��ن 
العربي  واخلليج  امل��ج��اورة  العربية  وال���دول 
ولبنان واملزار يفتح اأبوابه منذ ال�سباح الباكر 
رم�سان  ويف  العادية  الأي��ام  يف  امل�ساء  وحتى 
الربعينية  ك��ال��زي��ارة  الدينية  وامل��ن��ا���س��ب��ات 
ي�ستمر فتح املزار على مدار 24�ساعة من اأجل 
بتالوة  يرغبون  الذين  تقدمي اخلدمة لالخوة 
القراآن والعبادة وال�سالة وا�ستقبال زوار اأبي 
عبد اهلل احل�سني مع تقدمي ثالث وجبات من 
مع  يومًا   40 من  اأكرث  مدار  على  لهم  الطعام 

اإمكانية مبيت الرجال والن�ساء.
الن�ساطات  من  للكثري  مركزًا  امل��زار  اأ�سبح   
يومية  ب��رام��ج  فهنالك  وال��دي��ن��ي��ة،  الثقافية 
لأننا  ال�سنة،  مدار  وعلى  و�سهرية  واأ�سبوعية 
ه��ي مركز وحمطة  امل���زارات  ه��ذه  اأن  ن��وؤم��ن 
وال��دع��اء  وال�سالة  ال��ق��راآن  وق���راءة  للعبادة 
يكون  اأن  تثقيفية ممكن  كذلك وهي حمطات 
لها الأثر البالغ يف زيادة ثقافة الأخوة املوؤمنني 
على جميع الأ�سعدة، فن�ساطاتنا ت�سمل الفئات 
جمانية  ق��راآن��ي��ة  ب��رو���س��ة  متمثلة  ال�سغرية 
والناث  الذكور  من  طالب   100 طالبها  عدد 
تتبعها  دورات  اأرب���ع  م��ن  اأك��رث  منها  وت��خ��ّرج 
ما  اأي�سا  ال�سيفية  وال���دورات  اأخ��رى  دورات 
والإناث  الذكور  نا�سئ �سغري من  يقارب 500 
الكثري  �سهرين  خالل  نقدم  متعّددة،  باأعمار 
والدينية  والخالقية  الثقافية  ال��ربام��ج  من 

والتعليمية واحلا�سوب واخلط والر�سم..
املجال�ض احل�سينية يف  اإقامة  الن�ساطات  ومن 
املنا�سبات واملواليد وهنالك تن�سيق مع املواكب 
احل�سينية يف النجف ال�سرف وخارج النجف 
من  للكثري  م��رك��زًا  امل��ك��ان  ه��ذا  اأ�سبح  حتى 

املنا�سبات. 

 ال�سيخ مقداد الكعبي
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تعتزم �سبكة العالم العراقي افتتاح املتحف الفني يف مقر ال�سبكة قريبًا.. لذا تدعو ال�سادة 
املواطنني وال�سركات الفنية الراغبة باهدائها اجهزة تقنية وفنية اثرية او مميزة وكذلك 
�سور امل�سل�سالت او الفالم وكوالي�سهما وال�سحف واملجالت العراقية القدمية لعر�سها 

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

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بالرقم 0771817٦074



عن  تقريبًا،  ع��ام  قبل  ما�سك،  ك�سف  فقد 
ال��دم��اغ  يف  ت����زرع  ل�����س��ري��ح��ة  اأويل  من����وذج 
وترتبط باأ�سالك لنقل البيانات من ال�سريحة 
يف  امل�ساعدة  منها  الهدف  احلا�سوب،  اإىل 
ت�ساعد  واأن  الأع�ساب،  م�ساكل  بع�ض  حل 
الب�سري  العقل  ق��درات  زي��ادة  يف  م�ستقباًل 
وتطويره، وكان من املقرر اأن تكون ال�سريحة 
جاهزة للزراعة يف الإن�سان يف غ�سون العام 
احلايل. لكن يبدو اأن بع�ض توقعات ما�سك، 
يوم  ظهر  اإذ  تتحقق،  ل  م��ع��روف،  ه��و  كما 
اجلمعة الثامن والع�سرين من اآب الفائت عام 
اأعلن  اليوتيوب  على  مبا�سر  بث  يف   2020
التي  ال�سريحة  املطورة من  الن�سخة  فيه عن 
با�ستعرا�ض  قام  وقد  ع��ام،  قبل  عنها  اأعلن 
بزراعتها  اجل��دي��دة  ال�سريحة  عمل  نتائج 
التقارب  ل��درج��ة  وذل���ك  خ��ن��زي��ر،  دم���اغ  يف 
لدى  ونظريه  لالإن�سان  الع�سبي  اجلهاز  بني 
اخلنزير، لذلك يعّد اأف�سل منوذج لالختبار.

ظهرت يف البث اخلنزيرة الأنثى )جريترود(، 
لل�سريحة  اأويل  منوذج  دماغها  يف  ُزرع  التي 
مل  الأول  اآخ��ري��ن؛  خنزيرين  مع  الدماغية 
لعملية  والثاين خ�سع  اأية �سريحة،  تزرع فيه 
)جريترود(  اأن  ويبدو  �سابقة.  �سريحة  زرع 

خ�سعت لعملية زراعة ال�سريحة قبل �سهرين، 
يف  الع�سبية  ب��اخل��الي��ا  مت�سلة  الآن  وه��ي 
قطب   1000 من  اأكرث  على  وحتتوي  اأنفها 
حالة  ا�ستمرت  ول��و  الغر�سة  يف  كهربائي 
)جريترود( يف ال�ستقرار دون تعر�سها لأية 
يعني  فهذا  ال��زرع  عملية  ج��ّراء  م�ساعفات 

جناح العملية جناحًا كاماًل.
هذه  اأحدثتها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  ال�سجة  وم��ع 
خدمات  �ستقدم  اأنها  من  بد  فال  ال�سريحة، 
ما�سك  يتوقعه  م��ا  وه��ذا  للب�سرية،  خ��ارق��ة 
فعاًل، فقد �سرح باأن لهذه ال�سريحة القدرة 
على قراءة اأن�سطة الدماغ، ما مينحها القدرة 
على التخطيط وحتديد بع�ض �سفات الإن�سان 
التي قد جتعله موؤهاًل للعمل يف وظيفة معينة. 
من  العامل  يرتقبها  التي  النتائج  اأك��رث  ولعّل 
معاجلة  يف  اإمكانيتها  ه��ي  ال�سريحة  ه��ذه 
ال�سمع  يف  ال�سعبة  الطبية  امل�سكالت  بع�ض 
ال�سريحة  تكون  اأن  ما�سك  ويتوقع  والب�سر. 
قادرة على التحكم يف ال�سعور بالأمل واحلزن، 
ف�ساًل عن بع�ض امل�سكالت النف�سية، كما اأن 
من املتوقع اأن تتدخل يف حل بع�ض الأمرا�ض 
ال�سلل  ح���الت  م��ث��ل  ب��الأع�����س��اب  املتعلقة 
املكان  �سريحة يف  زراعة  اإذ ميكن  ال�سعبة، 

وق���راءة  الأع�����س��اب،  يف  لل�سرر  املتعر�ض 
الإ�سارة الكهربائية وحتليلها يف �سبيل عالج 
للع�سو  احلركة  على  القدرة  واإع��ادة  ال�سرر 

امل�سلول. 
ول يتوقف الإبداع عند هذا احلد، بل يتعداه 
العقل  ب��ني  امل��ب��ا���س��ر  ال��رب��ط  ام��ك��ان��ي��ة  اإىل 
الب�سري والأجهزة الذكية التي يتعامل معها، 
والأح���الم  ال��ذك��ري��ات  يف  �سيتحكم  اأن��ه  كما 
تتطور  اأن  املمكن  وم��ن  تخزينها،  وقابلية 
التخاطر  اإم��ك��ان��ي��ة  اإىل  لت�سل  ال�سريحة 

والربجمة العقلية.
التي  الكثرية  اأن اخلدمات  من  الرغم  وعلى 
توقعات،  الغالب  يف  هي  ال�سريحة  تقدمها 
التنفيذ  من  املرحلة  هذه  اإىل  الو�سول  لكن 
الأبحاث  اأظهرتها  التي  احلالية  النتائج  مع 
حتقيق  اأن  تثبت  واخل��ن��ازي��ر  ال��ِق��َردة  على 
املتبقي من التوقعات لي�ض بالأمر امل�ستحيل، 
واأننا يف القريب العاجل �سنكون قادرين على 
عالج حالت مر�سية �سعبة جدًا مثل العمى 
عن  ف�ساًل  احلاد،  الكتئاب  وحالت  وال�سلل 
القدرات  زي��ادة  اإىل  تهدف  التي  التوقعات 

العقلية لالإن�سان. 
يف  الثمن  مرتفعة  �ستكون  ال�سريحة  اأن  ومع 
البداية، لكن �سرعان ما �ست�سبح يف متناول 
يف  كافة  املواطنني  على  ُيفر�ض  ورمبا  اليد، 
امل�ستقبل القريب اأن يزرعوا هذه ال�سريحة يف 
اأدمغتهم. وقد يبدو النظر اإىل هذا املو�سوع 
ل  �سي�سهِّ واأن��ه  ج��دًا،  رائعًا  الزاوية  هذه  من 
و�سيمنح  املتاعب  من  كثريًا  الب�سرية  على 
عاٍل.  م�ستوى  ذات  عقلية  ق��درات  اأدمغتهم 
لكن ماذا عن بيانات امل�ستخدمني، واأفكارهم 
وم�ساعرهم؟ هل �ُسُت�سادر �سيربانيًا اأم اأننا 
الأب��د؟  اإىل  الفكرية  حريتنا  على  �سنحافظ 
ثمة كثري من الأ�سئلة التي تطرح مع كل تقنية 
ُتبتكر، لكن تكون الأجوبة بعيدة لأن  جديدة 
ي�سرف  الذي  الوحيد  لي�ض  ما�سك(  )اإيلون 
التقنيات،  تطوير هذه  الدولرات يف  ماليني 
على  ال��ي��وم  تعمل  في�سبوك  �سركة  حتى  ب��ل 

م�سروعها اخلا�ض يف هذا املجال.

زراعة ال�سرائح الذكية يف اجلهاز 
الع�سبي لالإن�سان واآفاقها امل�ستقبلية

يبدو اأن مفاجاآت املخرتع 
وامللياردير الطموح )اإيلون 
ما�سك( للعامل ل نهاية لها، 
فهو يف كل فرتة يفجر قنبلة 
جديدة يف جمال خمتلف من 
 ،SpaceX :خلل �سركتيه
املتخ�س�سة يف جمال الف�ساء، 
 ،Nuralink و�سركته النا�سئة
املتخ�س�سة يف جمال الذكاء 
ال�سطناعي والدمج بينه 
وبني العقل الب�سري، التي 
اأ�س�سها قبل �سنتني. 
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رفاه ح�سن  



الت�سكيلة  اختيار  من  الأوىل  الكلمة  �ساحب 
وم�ساركة الالعبني يف املباريات، وهذا الأمر 
خالل  الفريق  يقودون  الذين  املدربني  جعل 
املوا�سم املا�سية مطمئنني من هذه الناحية، 
يف  نتائجنا  وكانت  املدرب،  حتّملها  النتائج 
�سواء  هلل،  واحلمد  رائعة  املا�سية  املوا�سم 
عندما كان املدرب ح�سن احمد الذي اأو�سل 
اأو  ال���دوري  يف  الذهبي  املربع  اإىل  الفريق 
املدرب يحيى علوان الذي حّقق نتائج رائعة 
امل��و���س��م امل��ا���س��ي، ومل ات��دخ��ل اإط��الق��ا يف 

المور الفنية.
منذ  الأل��ق��اب  ع��ن  النفط  غ��ي��اب  �سبب   *

تاأ�سي�سه وحلد الآن؟
- النفط من فرق املقدمة يف العراق، ما�سيه 
لعبني  النفط  من  تخرج  وم�سرق،  جميل 
واملنتخبات،  الأن��دي��ة  يف  جن��وم��ًا  اأ�سبحوا 
قو�سني  ق��اب  كّنا  املا�سيني  املو�سمني  ففي 
لكن احلظ مل  باللقب  التتويج  من  اأدن��ى  اأو 
يحالفنا اآنذاك، لكن يبقى التوفيق هو الذي 
كاإدارة  لكّننا  الألقاب،  يكمل م�سرية ح�سد 
الفريق  �سعود  منذ  قدمناه  نفتخر جدًا مبا 
اإىل م�ساف فرق دوري النخبة ولغاية يومنا 

هذا.
*كيف هو دعم الوزارة لنادي النفط؟

من  نادينا  جتاه  ر  تق�سّ مل  النفط  وزارة   -
�سيما  ل  وامل��ع��ن��وي،  امل���ادي  دعمها  خ��الل 
وزي��ر  ال�سيد  ل���دن  م��ن  امل��ت��وا���س��ل  ال��دع��م 
التي  النفط، الذي ذّلل الكثري من العقبات 
املتابعة  ع��ن  ف�سال  ال��ن��ادي،  ت��واج��ه  كانت 
والوقوف  الوكيل  ال�سيد  قبل  من  امل�ستمرة 
على  وحتفيزهم  ال��ن��ادي  اأب��ن��اء  جانب  اإىل 
ال��ن��ادي،  األ��ع��اب  الف�����س��ل وجلميع  ت��ق��دمي 
حقيقة ما تقّدمه وزارة النفط جتاه النادي 
اأعطى حافزا كبريا لتقدمي كل ماهو اأف�سل.
ماذا  الأب��واب  على  املو�سم احلايل  دوري   *

اأعددمت؟
- حقيقة مل نفّرط بالعبينا ل �سيما النجوم 
من  لهم  قّدمت  التي  العقود  برغم  منهم، 
اأندية معروفة، ف�سال عن جتديد العقد مع 

الكابنت يحيى  الذي يقوده  التدريبي  املالك 
وحداته  اأداء  يف  م�ستمر  فالفريق  ع��ل��وان، 
كورونا  جائحة  ب�سبب  بتحفظ،  التدريبية 
الريا�سية  الن�سطة  جميع  اأوق��ف��ت  ال��ت��ي 
ه��ذه  ت����زول  اأن  نتمنى  امل��ا���س��ي��ة،  ال��ف��رتة 
اإىل طبيعتها  احلياة  وتعود  الأمة  الغمة عن 

ومنار�ض اأن�سطتنا الريا�سية اإن �ساء اهلل.
احت��اد  لنتخابات  تر�سيحك  �سحة  م��ا    *

الكرة؟
حمبني  م��ن  ات�����س��الت  ع��دة  تلقيت  لقد   -
لنتخابات  بالرت�سيح  طالبوين  ريا�سيني 
على  واأن��ا يف احلقيقة عملت  الكرة،  احت��اد 
درا�سة املو�سوع، ل �سيما اأّن م�ساألة الرت�سيح 
لنتخابات احتاد الكرة تتوّقف على موافقة 

اأن  �ساأنها  م��ن  ال��ت��ي  النفط،  ن���ادي  اإدارة 
ت��ن��اق�����ض ه���ذا امل��و���س��وع خ���الل الج��ت��م��اع 
م�ستعد  ف��اأن��ا  الإداري����ة،  للهيئة  الع��ت��ي��ادي 
يف  ت�سب  اأن  �ساأنها  من  مهمة  ب��اأي  للقيام 

م�سلحة كرة القدم العراقية.
حمرتفني  لع��ب��ني  م��ع  تتعاقدون  ل  *مل���اذا 

اأجانب؟
- منذ اأكرث من خم�ض �سنوات مل نتعاقد مع 
اأي لعب اأجنبي، نعتمد دائما على الالعب 
ال�سباب،  من  النادي  اأبناء  �سيما  ل  املحلي 
وهذا الأمر ي�سّجع الالعب على تقدمي عطاء 
يكّلف  ال��ذي  الجنبي،  الالعب  من  اأف�سل 
النادي مبالغ كبرية وبالتايل عطاوؤه يكون يف 
اأغلب الحيان قلياًل، عموما فريقنا متكامل 
من جميع النواحي التدريبية والدارية، واإن 
�ساء اهلل يتغرّي احلال وتزال جائحة كورونا 
ومتتلئ املدرجات باجلماهري الكروية وتعود 

الفرق اإىل املناف�سات.
*كلمة اأخرية؟

- امتّنى كل املوفقية والنجاح ملجلة ال�سبكة 
العائلة  جملة  اليوم  اأ�سبحت  التي  العراقية 

العراقية.

فريق  ع��ل��ى  ي�����س��رف  ال���ذي  ك��اظ��م  م�ستاق 
مهام  ت�سلمه  ومنذ  ال��ك��روي  النفط  ن��ادي 
ونتائج  اأداء  حت�ّسن  الفريق  على  ال�سراف 
الكرة النفطية، نتيجة تقارب وجهات النظر 
اأ�سرفت  التي  التدريبية  الكوادر  وبني  بينه 
الوا�سح  الفريق  تاألق  �سيما  ل  الفريق  على 
املربع  اإىل  وو�سوله  اأحمد  املدرب ح�سن  مع 
الذهبي يف الدوري واأكمل جناحات الفريق 
ال�سبكة  )جم��ل��ة  ع���ل���وان..  يحيى  امل����درب 
العراقية( التقت جنم الكرة ال�سابق م�ستاق 
كاظم ليتحّدث عن م�ستقبل الكرة النفطية 
الكرة،  لحت��اد  وتر�سيحه  املقبلة  وتطلعاته 

فدار معه هذا احلوار: 
 *ما �سّر جناح الكرة النفطية؟

يف  يكمن  النفط  ن���ادي  جن��اح  ���س��ّر  اإّن    -
الريا�سي  الو�سط  على  يخفى  ل  يلي:  م��ا 
الأندية  اأب��رز  اأح��د  النفط  هو  ن��ادي  اأن  يف 
يف  م�سجلة  ماركة  اأ�سبحت  التي  البغدادية 
بتما�سك  يتمّيز  ال��ع��راق��ي،   ال���دوري  تاريخ 
اإدارتة وخلوها من امل�ساكل الإدارية، تخرج 

الالعبني  ع�سرات  ال��ن��ادي  ه��ذا  اأروق���ة  من 
اأو  ين�سوه  ومل  اليه  بالف�سل  يدينون  الذين 
يتجاهلوه، بل اأ�سبح مالذهم الأول والأخري 
بعد م�سريتهم الكروية، وال�سيء الآخر املهم 
هو اأّن النادي يعتمد بالدرجة الأ�سا�ض على 
الفئات  من  تخرجوا  الذين  ال��ن��ادي  اأب��ن��اء 

النفطية  الكرة  جناح  �سبب  وه��ذا  العمرية 
خالل ال�سنوات املا�سية.

يف  تتدّخل  املا�سية  املوا�سم  يف  كنت  هل   *
الأمور الفنية؟

- مل ولن اتدخل يومًا ما يف الأمور التدريبية، 
ف��امل��درب ال���ذي ي�����س��رف ع��ل��ى ال��ف��ري��ق هو 

م�ستاق كاظم، هو اأحد جنوم 
الكرة العراقية ال�سابقني، تاألق 

يف �سوح امللعب عندما كان 
يلعب لفريق النفط واملنتخبات 

الوطنية العراقية، وبعد 
ه �سوب  اعتزاله اللعب اجتاّ

العمل الإدراي ليكمل اإبداعاته 
يف ال�سلك الريا�سي، حتى طالبه 

الكثري من املحبني ونتيجة 
لنجاحه الإداري بالرت�سيح 

خلو�ض غمار انتخابات احتاد 
الكرة العراقي والدخول �سمن 

الهيئة الدارية للحتاد، 
فهو يجيد احلرفنة يف العمل 

�ض به  الإداري الذي تخ�ساّ
لأكرث من خم�ض �سنوات.

بغداد/ اأحمد رحيم نعمة

م�سرف فريق نادي النفط 

م�ستاق كاظم 
لـ )ل�سبكة(:

�ساأر�سح النتخابات احتاد الكرة 
ب�سرط موافقة االإدارة النفطية
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نحن كاإدارة نفتخر جدًا 
مبا قدمناه منذ �سعود 

الفريق اإىل م�ساف فرق 
دوري النخبة ولغاية 

يومنا هذا.
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 عن ال�ستثمار وتعاقد الأندية مع لعبني اأجانب 
ا�ستطلعت  العراقية(  ال�سبكة  )جملة  معروفني 
والخت�سا�ض  ال�ساأن  اأ�سحاب  من  العديد  اآراء 
فكانت البداية مع مدرب حرا�ض املنتخب الوطني 

العراقي عبد الكرمي ناعم الذي حتّدث قائال:
    حتول الأندية من الدعم احلكومي لال�ستثمار

ميتلك  ال��ذي  املحرتف  الالعب  مع  التعاقد  اإّن 
تاأكيد  بكل  والعالية  اجليدة  الفنية  املوا�سفات 

فارقًا  يحدث  كذلك  للفريق،  اإ�سافة  �سيكون 
بهذه  املحرتف  الالعب  اأن  اإل  الفريق،  اأداء  يف 
اعتقد  ك��ب��ري،  مبلغ  لر�سد  يحتاج  امل��وا���س��ف��ات 
هكذا  مع  يتعاقد  اأن  ن��ادي  اأي  با�ستطاعة  لي�ض 

لل�سعوبات  نظرا  املحرتفني،  الالعبني  من  نوع 
الأندية،  اأغلب  منها  يعاين  التي  الكبرية  املادية 
ت�ستقدم لعبني  اأن  اأحيانا  الأندية  لذلك حتاول 
ل�سد  �سعيفة  مادية  باإمكانيات  لكن  حمرتفني 
النق�ض يف مركز ما، لأّنه ل يوجد لعب حملي 
واإن  حتى  الح��ي��ان  بع�ض  يف  امل��رك��ز،  ه��ذا  يف 
كبرية  مبالغ  يطلب  فهو  حملي  لع��ب  ت��واج��د 
اأكرب مما يطلبه الالعب املحرتف بهذا املركز، 
لذلك ب�سكل عام وطيلة املوا�سم الخرية للدوري 
حمرتفني  لع��ب��ني  ن�ساهد  مل  امل��م��ت��از  ال��ع��راق��ي 
فرقهم  مع  فنيًا  فارقًا  اأحدثوا  عاٍل  م�ستوى  على 
ال�سوريني،  املحرتفني  من  قليل  ع��دد  با�ستثناء 
عموما ال�ستثمار باعتقادي ي�ساعد بع�ض الأندية 
فالأندية  ع��اٍل،  طراز  من  مع لعبني  التعاقد  يف 
التي ت�ستثمر والأندية املوؤ�س�ساتية يجب اأن يكون 
هناك وقت منا�سب للتحول من الدعم احلكومي 
اإىل ال�ستثمار، ويتم التفاق مع الأندية بذلك مع 
�سن قوانني لزمة لالأندية ومن �سمنها ال�ستثمار 
فرتة  حتديد  وممكن  لذلك  الرقابي  والنظام 

التحول لال�ستثمار بعد ثالث او خم�ض �سنوات. 
ال�ستثمار مهم جدًا للأندية

بينما قال مدرب فريق نادي احل�سني علي وهاب: 
بجدية ومبهنية  يعمل  امل�ستثمر  النادي  كان  اذا  
وي�ستثمر اأمواله ب�سورة جيدة ومدرو�سة ف�سيكون 
مب�ستوى  العراقية  املحلية  الفرق  يف  الح��رتاف 
جدًا  مهم  ال�ستثمار  اأي�سا  جدا،  وعاٍل  الطموح 
العتماد  الريا�سة من غري  يخدم  فهو  لالندية، 

على موؤ�س�سات الدولة. 
خروج من قوقعة ال�ستجداء  

الكابنت عماد حممد مدرب منتخب نا�سئة العراق 
قال: لقد كنت �سعيدًا جدًا واأنا اتابع الأخبار التي 
حمرتفني  لعبني  مع  الأندية  بع�ض  تعاقد  توؤكد 
اأن تكون هذه  �سبق ومثلوا فرقًا يف اوربا، امتنى 
التعاقدات  حقيقية ملا �سوف ت�سيفه لدورينا من 
القيمة  على  بالفائدة  تعود  اأي�سا  وجمال،  متعة 
الفنية لدورينا وت�ساعد يف تطور لعبنا العراقي 
الذي �سوف يحتك مع الالعبني املحرتفني ممن 
ميتلكون مقومات فنية وبدنية عالية قادمني من 
مدار�ض كروية خمتلف، كما اأطلب من جماهرينا 

امل�ستثمرة  الأن��دي��ة  تدعم  اأن 
ل���ت���ك���ون جت���رب���ت���ه���ا ن��اج��ح��ة 
التجربة  وت�ساعد يف نقل هذه 
احلديثة لباقي الأندية وتخرج 
م��ن ق��وق��ع��ة ال���س��ت��ج��داء من 

املوؤ�س�سات احلكومية. 
جتربة رائعة

نادي  فريق  لنجم  ك��ان  بينما 
ق��ال  راأي  ول��ي��د  زاخ���و اجم���د 

بع�ض  بها  تقوم  رائعة  اإّنها  جتربة  : حقيقة  فيه 
ال�ستثمار  يكون  اأن  يجب  لكن  معها  اأنا  الأندية، 
بخ�سو�ض التعاقد مع لعبني من الذين يحدثون 

فارقًا كبريًا مع فرقهم ولي�ض العك�ض. 
حق م�سروع

نعم  يقول:  كرمي  مهدي  ال�سابق  الدويل  الالعب 
لديهم  تكون  لكن  الندية  يف  ال�ستثمار  مع  اأن��ا 
بع�ض اخل�سو�سية يف عملهم ويعرفون ويقدرون 
ال��الع��ب امل��ح��ل��ي وال��الع��ب امل��ح��رتف، ه��و حق 
اأجانب  لعبني  مع  يتعاقد  اأن  ن��اٍد  لكل  م�سروع 
الذين ميتلكون اخلربة واملهنية والثقافة الكروية 
قام  الذي  النادي  م�سلحة  يف  ي�سب  الذي  وهو 
كانوا  اذا  اأم��ا  امل��ح��رتف،  الالعب  مع  بالتعاقد 
حمرتفني دون امل�ستوى املطلوب فهذا �سوف يكلف 
فال�ستثمار  واملعنوية،  املادية  اخل�سارة  النادي 
يجب اأن ي�ستثمر ب�سكل �سحيح حتى ياأتي بثماره، 
ما،  ناٍد  يف  لال�ستثمار  فر�سة  هناك  كانت  واذا 
فتكون  الوربية،  الندية  حذو  يحذوا  اأن  فعليهم 
ال��ن��ادي  با�سم  للدعاية  جت��اري��ة  حم��ال  لديهم 

والرتويج له من خالل العمل بجد وتفان.
 طريق �سليم لدعم الأندية

النجف  ن��ادي  فريق  م��درب  كان  املتحدثني  اآخ��ر 

املو�سوع  ب�ساأن  راأي  ل��ه  ك��ان  اأح��م��د  ح�سن 
الأندية  ا�ستثمار  حقيقة  قائاًل:  فيه  حتّدث 
ال�سنوات  يف  تطبيقه  م��ن  ب��د  ل  ك��ان  �سيء 
اخلا�سر  هي  احلكومية  فالندية  ال�سابقة، 
من  ماديا  دعمها  نتيجة  تطبيقه  من  الأول 
قبل الوزارات، بينما هناك اأندية تعتمد على 
التعاقد  ت�ستطيع  ل  بحيث  الذاتي  التمويل 
املادية  الأم��ور  ب�سبب  اأجنبي  لع��ب  اأي  مع 
ال�سعبة التي تعي�سها، فاذا طّبقت ال�ستثمار 
نادي  والدليل  اآخر،  �ساأن  لها  �سيكون  بدقة 
ال�ستثمار  ع��ل��ى  اع��ت��م��د  ال���ذي  ال��دي��وان��ي��ة 
جيد،  ط��راز  من  اأج��ان��ب  لعبني  مع  تعاقد 
الالعبني  مع  الن��دي��ة  لتعاقد  بالن�سبة  اأم��ا 
وم�سورة  النادي  لأدارة  يرتك  ال�سيء  فهذا 
املدرب، هناك لعبون حمرتفون اأجانب يف 
الدوري العراقي مب�ستوى عال، بينما يتواجد 
اأكرث من حمرتف يف الندية دون اأي فعالية 
ال��ك��روي  ال��ع��راق��ي  ال����دوري  ت��ذك��ر، عموما 
املقبل �سيكون قويًا جدًا نتيجة تعاقد بع�ض 
الو�سط  مراكز  يف  تقبع  كانت  التي  الندية 
والخري مع لعبني اأجانب معروفني وهو ما 

يعطي الدوري العراقي قوة ونكهة.

للخال�ض من الدعم احلكومي

 رمبا تكون جتربة نادي الديوانية الأخرية مع ال�ستثمار قد فتحت بابا للأندية للحديث عن 
ا�ستثمارات الأندية الأخرى، بل اإن نادي الديوانية اأ�سبح الآن الوحيد الذي لديه اأربعة لعبني 

اأجانب مت التعاقد معهم من دوريات اأوربية معروفة لتمثيل الفريق الحمر للمو�سم الكروي اجلديد، 
ق يف بع�ض الأندية جعل اأندية املوؤ�س�سات تعاين من اأمور مالية. فال�ستثمار الذي طباّ

بغداد /امرية حم�سن

اجمد وليد

ح�سن احمد

عماد حممدعبد الكرمي ناعم

مهدي كرمي

اال�ستثمار هو الطريق ال�سحيح 
للنهو�ض بواقع الريا�سة
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دي ماريا... 

بعد اأن بداأ م�سريته مع روزاريو �سنرتال، انتقل دي ماريا اإىل 
الربتغال عام 2007 ليلعب مع بنفيكا، وانتقل اإىل ريال مدريد 

بعد ثلث �سنوات بقيمة 25 مليون يورو.
�سنة   20 حت��ت  املنتخب  يف  زم��الئ��ه  وبع�ض 
اأوملبياد  يف  امل�ساركة  الأرج��ن��ت��ني  لت�سكيلة 
الوقت  يف  الفوز  ه��دف  و�سجل   2008 بكني 
يف  مي�سي  ليونيل  م��ن  ب��ت��م��ري��رة  الإ����س���ايف 
ربع  يف   1–2 فريقه  ف��وز  من   105 الدقيقة 
دي  �سجل  اآب   2٣ يف  هولندا،  على  النهائي 
 57 بالدقيقة  املباراة  يف  الفوز  هدف  ماريا 
من فوز الأرجنتني 1–0 على نيجرييا ليفوز 
على  الثانية  الأومل��ب��ي��ة  الذهبية  بامليدالية 
التوايل يف املباراة النهائية للبطولة الأوملبية.

اآي��ار 2010، مت اختيار دي ماريا من  يف 1٩ 
م��ارادون��ا  دييغو  الأرجنتيني  امل���درب  قبل 
كواحد من 2٣ لعبا يف الفريق للم�ساركة يف 
لعب  اأفريقيا،  جنوب  يف   2010 العامل  كاأ�ض 
الودية  الأرجنتني  فوز  مباراة  يف  ماريا  دي 
الدويل  هدفه  �سجل  وفيها  كندا  على   0–5
الأول على الإطالق، عندما �سجل من خارج 
الو�سول  يف  الفريق  �ساعد  اجل��زاء،  منطقة 
مباريات  جميع  يف  ولعب  النهائي،  ربع  اإىل 
الأرجنتني اخلم�ض و�سارك كاأ�سا�سي يف اأربع 

منها.
خالل  مباريات  ث��الث  يف  ماريا  دي  �سارك 
هدفًا  و�سجل   ،2011 اأم��ري��ك��ا  كوبا  بطولة 
دور  يف   0–٣ كو�ستاريكا  هزمية  يف  واح��دًا 

املجموعات.
 12 م��اري��ا  دي  لعب   2014 ال��ع��امل  ك��اأ���ض  يف 
يف  اختياره  ومت  الت�سفيات،  خ��الل  م��ب��اراة 
يف  البطولة،  لنهائيات  الأرج��ن��ت��ني  ت�سكيلة 
مباراة الأرجنتني يف دور ال�1٦ �سد �سوي�سرا، 
املباراة  يف  الوحيد  الهدف  ماريا  دي  �سجل 
من  حا�سمة  مت��ري��رة  م��ن  دقيقة   118 بعد 

ليونيل مي�سي. 
يف عام 2015، مت اختيار دي ماريا يف ت�سكيلة 
 2015 اأمريكا  كوبا  يف  امل�ساركة  الأرجنتني 
و�سارك يف بطولة كوبا اأمريكا املئوية يف عام 
201٦ وكذلك يف كاأ�ض العامل 2018 ويف كوبا 

اأمريكا 201٩ .

�سباط   14 يف  ماريا  دي  فابيان  انخيل  ول��د 
ثالثة  من  واح���دًا  وك��ان  رو�ساريو  يف   1٩88
ر�سيعًا،  ك��ان  عندما  ودي��ان��ا،  مليغيل  اأطفال 
على  وب��ن��اًء  ع���ادي،  غ��ري  ب�سكل  ن�سطًا  ك��ان 
ك��رة  يف  ت�سجيله  مت  ط��ب��ي��ب  م���ن  ت��و���س��ي��ة 
والديه يف  �ساعد  الثالثة، كما  القدم يف �سن 
�سقيقتيه  مع  حملية  فحم  �ساحة  يف  عملهما 
املنخف�ض  الدخل  وب�سبب  واإيفلني،  فاني�سا 
كرة  اأحذية  �سراء  كان  عائلته،  تك�سبه  الذي 
�سعبًا  اأمرًا  ماريا  دي  هواية  ومواكبة  القدم 
على والديه، ا�ستخدم مبلغًا كبريًا من راتبه 
بنفيكا، طلب  اإىل  انتقاله  بعد  اأ�سرته  لإعالة 
من والده عدم العمل بعد الآن وا�سرتى منزًل 
لوالديه و�سقيقاته فقد كان يعد نف�سه "رجل 

عائلة" .
م�سريته الكروية

اإىل  ماريا  دي  ان�سم  عمره،  من  الرابعة  يف 
روزاريو �سنرتال، �سارك دي ماريا اأول مباراة 
املباراة  يف   2005 ايلول   14 يف  له  احرتافية 
 ،Apertures يف  ل���روزاري���و  النهائية 
بالتعادل 2–2 اأمام اإنديبندينتي، حيث دخل 
كبديل عن اإميليانو في�سيو، �سجل لأول مرة يف 
التايل يف  املو�سم  ت�سرين ثاين 200٦ يف   24
اأر�سه  –2  على  Apertura يف الفوز 4 
دخوله  واح���دة  دقيقة  بعد  كويلم�ض،  �سد 
ال�سوط  يف  ب����ورزاين  ل��ي��ون��اردو  ع��ن  كبديل 

الأول.
�سنة   20 حت��ت  ال��ع��امل  ك��اأ���ض  يف  اللعب  بعد 
عر�سًا  جونيورز  بوكا  قدم  كندا،  يف   2007

له. كما مت  اأمريكي  بقيمة ٦.5 مليون دولر 
الت�سال به من قبل نادي اأر�سنال الإجنليزي، 
وهي خطوة ف�سلت ب�سبب القواعد ال�سارمة 
للمملكة املتحدة ب�ساأن اإ�سدار ت�ساريح العمل 

لالعبني من خارج الحتاد الأوروبي.
الربتغايل  بنفيكا  نادي  اإىل  ماريا  دي  اتتقل 
كجناح،  هناك  لعب  حيث   ،2007 مت��وز  يف 
دفع بنفيكا لروزاريو �سنرتال ٦ ماليني يورو، 
جدد بنفيكا العقد لدي ماريا يف ت�سرين اول 
لعقده،  اأخرى  �سنوات  ثالث  م�سيفًا   ،200٩
 2015 حزيران   ٣0 حتى  �ستبقيه  كانت  التي 
مع حتديد �سرط جزائي بحد اأدنى 40 مليون 

يورو. 
يف 28 حزيران 2010، ن�سر ريال مدريد على 
موقعه على الإنرتنت اأنه قد تو�سل اإىل اتفاق 
الذي وقع  انتقال دي ماريا  ب�ساأن  بنفيكا  مع 
مليون   25 بقيمة  �سنوات  خم�ض  مدته  عقدًا 
يورو، بالإ�سافة اإىل 11 مليون يورو على �سكل 

حوافز.
اآب 2014، وقع دي ماريا �سفقة ملدة  يف 2٦ 
مقابل  يونايتد  مان�س�سرت  مع  �سنوات  خم�ض 
جنيه  م��ل��ي��ون   5٩.7 بلغت  ان��ت��ق��ال  ر���س��وم 
اأغلى النتقالت  اإ�سرتليني، وهي واحدة من 
ناٍد  اأي  دفعها  ر�سوم  واأع��ل��ى  الإط���الق  على 
بريطاين يف ذلك الوقت، ورث القمي�ض رقم 
ال�سابق  يف  يرتديه  كان  الذي  يونايتد،  يف   7
وبراين  ب�ست  ج��ورج  مثل  ال��ن��ادي  اأ�ساطري 
بيكهام  وديفيد  كانتونا  واإي��ري��ك  روب�����س��ون 
كري�ستيانو  مدريد  ري��ال  يف  ال�سابق  وزميله 

رونالدو.
يف 25 متوز 2015، رف�ض دي ماريا ال�سعود 
امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات  اإىل  ع��ل��ى م���نت رح��ل��ة 
يونايتد  مان�س�سرت  ج��ول��ة  اإىل  لالن�سمام 
املدير  ق��ال  حيث  مقرر،  هو  كما  التمهيدية 
الفني لوي�ض فان خال اإنه "ل يعرف ال�سبب". 
�سيخ�سع  ماريا  دي  اأن  ورد  اأغ�سط�ض،   2 يف 
�سان  باري�ض  اإىل  انتقاله  قبل  طبي  لفح�ض 
مان�س�سرت  اأك��د  اأي��ام،  اأربعة  وبعد  جريمان، 
يونايتد اأنه قد مت بيعه اإىل بطل فرن�سا مقابل 
نحو 44  بلغت  اأنها  ُيعتقد  ر�سوم غري معلنة، 
مليون جنيه اإ�سرتليني، ووقع عقدًا ملدة اأربع 

�سنوات.
النادي  م��ع  ل��ه  م��ب��اراة  اأول  م��اري��ا  دي  لعب 
الفرن�سي يوم ٣0 اآب �سد نادي موناكو ودخل 

يف الدقيقة ٦٦ كبديل للوكا�ض مورا .
  201٦–  2015 م��و���س��م  م��اري��ا  دي  اأن��ه��ى 
حمطمًا الرقم القيا�سي لأكرب عدد متريراٍت 
حا�سمة يف مو�سم واحد يف الدوري الفرن�سي 

ب� 18 متريرٍة حا�سمة.
م�سريته الدولية

كان عام 2007 حافال لدي ماريا فقد اختري 
ملنتخب الأرجنتني حتت 20 �سنة الذي توج يف 
يف   2007 �سنة   20 حتت  اأمريكا  كوبا  بطولة 
كاأ�ض  يف  للم�ساركة  ا�ستدعاوؤه  ومت  باراغواي 
وفازوا  كندا  يف   2007 �سنة   20 حتت  العامل 
بالبطولة مع ت�سجيل دي ماريا لثالثة اأهداف 

يف هذه البطولة.
م��اري��ا  دي  ا���س��ت��دع��اء  مت   ،2008 ع���ام  يف 

جنومية يف املالعب اأنقذت عائلته من الفقر

اعداد: ال�سبكة العراقية
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الجتماعي  التباعد  اإدارة  اإمكانية  ع��دم 
ملخاوف  ا�ستجابة  وهو  واح��د،  مرت  مبقدار 
من نقابات التدري�ض ب�ساأن تزايد الإ�سابات 

مع مرور ال�سيف.
يف ح��ني ك��ان��ت ه��ن��اك ق��ي��ود ع��ل��ى حجم 
الف�سل عند اإعادة فتح املدار�ض الفرن�سية 
تكون  ل��ن  اجل��دي��د  الف�سل  يف  م��رة،  لأول 
بالقاعدة  وُين�سح  للحجم  ح��دود  هناك 
ولكّنها  واح���دًا  م��رتًا  البالغة  الجتماعية 

لي�ست اإلزامية.

بولندا
ت��ع��ت��زم ب��ول��ن��دا اإع����ادة ف��ت��ح امل���دار����ض يف 
اآذار  منت�سف  منذ  م��ّرة  لأّول  ال�سهر  هذا 
اإىل رقم  املا�سي، على الرغم من و�سولها 
قيا�سي مرتفع لالإ�سابات اليومية بفريو�ض 

كورونا يف اأواخر هذا ال�سهر.
الأقنعة  ارت����داء  تفر�ض  ل��ن  اإّن��ه��ا  وق��ال��ت 
ل��الأط��ف��ال يف ال��ف�����س��ل ال���درا����س���ي، وم��ع 
من  وحدهم  املديرين  اإّن  قالت  فقد  ذلك 
للوجه  اأغطية  فر�ض  ي��ق��ّرروا  اأن  ميكنهم 
يف قاعات املدار�ض وغرف تبديل املالب�ض. 
يتم  الأخرى، لن  البلدان  على عك�ض بع�ض 
اإجراء فحو�سات درجة احلرارة عند بوابة 

املدر�سة.
بلجيكا

نظرًا لوجود اأعلى معدلت الوفيات بالن�سبة 
اأثناء   1٩-Covid من  العامل  يف  للفرد 
يف  كثب  ع��ن  بلجيكا  نظرت  فقد  ال��وب��اء، 
م�ساألة الأقنعة يف الف�سول الدرا�سية. عند 
اأيلول،  من  الول  يف  امل��دار���ض  فتح  اإع���ادة 
ترتاوح  الذين  الأطفال  جميع  من  �سُيطلب 
واملعلمني  فوق  وما  عامًا   12 بني  اأعمارهم 
م��ن ذلك  وال��ه��دف  القنعة  ارت���داء  ك��اف��ة 
اأن  يبدو  وال��ي��وم  ثانية"،  موجة  "جتّنب 
الو�سع ي�ستقر ويتح�سن ومن املهم جدًا اأن 

يذهب الأطفال اإىل املدر�سة.
اأملانيا

اأمل��ان��ي��ا الن��ت��ب��اه يف الأي���ام الأخ���رية  لفتت 
اإذ ا�سطرت ع�سرات  ب�سبب جتربة برلني، 
بداية  اأبوابها يف  فتح  اإعادة  بعد  املدار�ض، 

هذا ال�سهر، اإىل الإغالق ب�سبب العدوى.

الإ���س��اب��ات  معظم  اإّن  امل�����س��وؤول��ون:  ي��ق��ول 
طالبًا  اأو  واح���دًا  مدّر�سًا  ت�سمل  برلني  يف 
واحدًا، ويقرتحون اأن �سبب انتقال العدوى 
حدث من خارج املدر�سة وا�ستجابت برلني 
ل��ف��رتات ق�سرية ج��دًا  امل��دار���ض  ب��اإغ��الق 
فالريي  وقالت  املخالطني.  بتتبع  لل�سماح 
ومن�سقة  الأط��ف��ال  طبيبة  كري�سبريجر، 

بقيادة  برلني،  يف  الختبارات  ا�سرتاتيجية 
اإعالم حملية:  لو�سائل  م�ست�سفى �ساريتيه، 
ولي�ست  معزولة  حالت  هذه  الآن،  "حتى 

تف�سيًا".
كوريا اجلنوبية

اأنظمة  اأك���رث  ل��ك��ون��ه��ا واح����دة م��ن  ن��ظ��رًا 
التعليم كثافة يف العامل، فقد كافحت كوريا 
وتاأخري  امل��دار���ض،  فتح  لإع���ادة  اجلنوبية 
ثم  م���رات  ع��دة  امل��دار���ض  ت�سغيل  اإع����ادة 

النتقال اإىل فئات عمرية خمتلفة.
يف حني اأن جتدد الإ�سابات يف البالد اأجرب 
امل��دار���ض على الإغ���الق م��رة اأخ���رى، فقد 
ملوا�سلة  التكتيكات  من  العديد  اإىل  جل��وؤوا 
العمل، مبا يف ذلك احل�سور يف اأيام بديلة 

وفح�ض درجة احلرارة.
الدمنارك

واحدة من اأوائل الدول الغربية التي اأعادت 
فتح مدار�سها يف ني�سان، ف�سلت الدمنارك 
الأطفال ال�سغار اإىل "جمموعات �سغرية" 

من 12 تعرف با�سم "فقاعات احلماية".
منخف�سة  اإ�سابة  اأعداد  الدمنارك  �سجلت 
للقمع  نتيجة  الأو���س��ع،  ال�سكان  بني  ن�سبيًا 
املبّكر ال�سريع والفّعال من النوع الذي دعا 
اإليه خبري ال�سحة العامة الربيطاين ديفي 
�سريدهار، الذي اأكد اأّن قمع انتقال العدوى 
�سيجعل  م��ا  ال��ن��ه��اي��ة  يف  ه��و  امل��ج��ت��م��ع  يف 

املدار�ض اآمنة.
كينيا

اإع��ادة فتح املدار�ض يف كينيا حتى  تتم  لن 
ديفيد  كما كتب  الأقل.  القادم على  �سباط 
ي���ام يف م��ق��ال مبوقع  لغ��اك��و���ض واإم��ي��ل��ي 
"تواجه  ال��ع��امل��ي،  الق��ت�����س��ادي  امل��ن��ت��دى 
البلدان منخف�سة الدخل جمموعة خمتلفة 
متامًا من الظروف من البلدان ذات الدخل 
من  اأعلى  ن�سبة  املثال  �سبيل  على  املرتفع، 
وكبار  الأطفال  من  كاًل  ت�سم  التي  الأ�سر 
على  احلفاظ  اإىل  امللّحة  واحلاجة  ال�سن، 
ملنع  العمل  �سن  يف  البالغني  عي�ض  �سبل 

اجلوع والفقر .

ي�سّميه  ما  هو  املعّقدة  العوامل  من  واح��د 
الت�����س��ال(  )م�سفوفات  الأوب��ئ��ة  علماء 
ويق�سد بها الدرجة التي تختلط بها الفئات 
العمرية املختلفة، ل �سيما العائالت املمتدة 
تختلف  اأن  ميكن  التي  الجيال(  )متعّددة 
اإىل  جمموعة  وم��ن  اآخ��ر  اإىل  جمتمع  م��ن 

اأخرى داخل املجتمع.
ال��ب��ل��دان مناهج  اأّت��ب��ع��ت  ذل��ك  ���س��وء  ويف 
جميع  على  يجب  هل  هو  وال�سوؤال  خمتلفة 
اأم  الأق��ن��ع��ة؟  ارت���داء  واملوظفني  الأط��ف��ال 

فقط بع�ض الفئات العمرية؟
وه���ل ي��ج��ب ف��ح�����ض ال���ط���الب ب��ح��ث��ا عن 
ال���ف���ريو����ض؟ وك��ي��ف��ي��ة حت��ق��ي��ق ال��ت��ب��اع��د 
و�ساحة  الدرا�سي  الف�سل  يف  الجتماعي 
اإع��ادة  ال�سروري  من  هل  واأخ��ريًا  اللعب؟ 

فتح املدار�ض؟
فرن�سا

وب�سكل  الر�سادات  بع�ض  فرن�سا  اأ�سدرت 
املدار�ض  فتح  اإع���ادة  موعد  ح��ول  ل  مف�سّ
الفريو�ض  ح��الت  ظهور  ع��ودة  مع  �سيما  ل 

التعليم   وزي��ر  وق��ال  م��وؤخ��رًا،  ح��اّد  ب�سكل 
الفرن�سي: اإن الأطفال يف املدار�ض الثانوية 
يف  الوجه  اأغطية  ارت���داء  عليهم  �سيتعني 
املدر�سة  تواجدهم يف  اأثناء  الأوقات  جميع 
رقم  ع��ن  فرن�سا  اأب��ل��غ��ت  اإذ  امل��ل��ع��ب،  ويف 
كورونا  بفريو�ض  الإ�سابة  حل��الت  قيا�سي 

يوميا منذ تخفيف القيود.
يعد هذا تغيريًا عن التو�سيات التي �سدرت 
يف يوليو / متوز باأن اأغطية الوجه لالأطفال 
الأكرب �سنًا �ستكون �سرورية فقط يف حالة 

ت�ستعد املدار�ض يف خمتلف 
اأنحاء العامل لفتح اأبوابها 
من جديد وعودة الطلب 
اإىل مقاعدهم الدرا�سية 
و�سط الكثري من اجلدل 
ب�ساأن الظروف الآمنة، 
ومنها اإجنلرتا وويلز اللتان 
تركزان اهتمامهما على 
اأدلة حمتملة لنتقال 
الفريو�ض التاجي يف 
الف�سول الدرا�سية م�ستندة 
اإىل جتارب البلدان 
الأخرى والبحث عن 
قدرة الأطفال من خمتلف 
الإعمار على التقاط 
الفريو�ض واإمكانية نقله 
اإىل الطلب الآخرين.

مع بداية العام الدرا�سي اجلديد
كيف تتعامل دول العامل 
مع مع�سلة كوفيد 19؟

ثريا جواد
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العمل  وفره يل  الذي  املادي  لال�ستقالل  كان 
�سخ�سيتي  ان��ف��راد  يف  مهم  دور  اأوروب���ا،  يف 
كما  قراراته  له  يختار  اأحد  ل  م�ستقل  بكيان 
منزل  رب��ة  اأع���د  مل  ب�سراحة  ال�����س��اب��ق.  يف 
م�����س��وؤول��ة م��ن زوج���ه���ا، ح��ت��ى امل�����س��ارك��ة يف 
فر�ست  باأطفالنا  والعناية  الطعام  اإع���داد 
اأن  حتتم  العدالة  لأن  معي،  تقا�سمها  عليه 
بيت، ل كقائد منفرد نحن  دوره كربِّ  ياأخذ 

مبعيته. يف بادئ الأمر ل اأنكر اأنه تقبل الو�سع 
الأيام وات�ساع  اجلديد على م�س�ض، لكن مع 
اأ�سبحت  واملهنية  الجتماعية  م�سوؤولياتي 
م�ساحة الختالف والنفور بيننا كبرية ب�سبب 
عناده. هنا �سار ينظر اإيل كزوجة مرتب�سة 
بها.  الع���رتاف  ع��دم  اع��ت��اد  التي  باأخطائه 
نة بقانون اأوروبا، لها حق  وكاأية زوجة حم�سّ
الحرتام الكامل وعدم ال�سماح باأي جتاوز اأو 
تعنيف لفظي يف البيت، �سرت اأهدده بطرده 
�سلوكياته  يهذب  مل  اإذا  قانونيًا  البيت  خارج 
ويكف عن عنرتياته القدمية، وقلت له حرفيًا 
يف  اأطلقه  اأن  اأ�ستطيع  واإنني  اأوروب��ا،  يف  اإننا 
اأية حلظة واأرميه خارج حياتي، وهو ما حدث 
وو�سعتني  جديدة  التجربة  كانت  رمبا  فعاًل. 
لكنني  كثريين،  بنظر  )الوقاحة(  خانة  يف 
ل  قوية  �سخ�سية  اأك�سبتني  باأنها  اأع���رتف 
متخلف  ذك��وري  فكر  اأي  تهادن  ول��ن  تهادن 

على ح�ساب نف�سها."

فلو�ض ونفو�ض
باإمكانها  لي�ض  امراأة  لأية  الفا�سلة  "التجربة 
م��ا يف  ك��ل  دك��ت��ات��وري��ة،  �سخ�سية  اأب���دًا خلق 
اأوروب��ا حمفزة  القانونية يف  البيئة  اأن  الأم��ر 
ومبقدار  الرجل  ح�ساب  على  للمراأة  ومغرية 

ما يدخل يف جيبها اخلا�ض."
م��ن حامل اجلن�سية  ال��رد احل��اد ج��اء  ه��ذا 
الغرتاب  من  طوال  �سنوات  بعد  ال�سويدية، 

عن العراق، )رائد احلمداين( قائاًل:
املتاحة  وام��ت��ي��ازات��ه  الن��ف�����س��ال  "�سريبة 
للمراأة على وفق القانون هي امتيازات ظاملة 
ت��ك��ن لغية  اإن مل  ال��رج��ل،  ل���دور  م��ة  وم��ق��زِّ
ال��وق��ت ذات���ه حمفزة  اأ����س���اًل. ويف  ل��وج��وده 
الن�ساء،  عند  وال�ستعالء  العدائية  لنزعة 
ُت�سلَّم كارت الراتب  كيف ل واملراأة املنف�سلة 
واإلقاء  البيت  فورًا حق �سحب  العائلي ومتنح 
بحق  اأي�سًا  الأول��وي��ة  ولها  خ��ارج��ه،  ال��رج��ل 
اأنها  كلِه  لذلك  اأ�سيفي  الأط��ف��ال.  ح�سانة 
تاأخذ �سهريًا حق النفقة التي ُتقتطع من راتب 

الزوج بن�سبة الربع تقريبًا.

 

اإذًا ما الذي يجرب الن�ساء على حتمل ال�سريك 
الكثري  اأن  افرت�سنا  ما  اإذا  ول�سيما  الدائم، 
الرباط  فكرة  يقد�سن  ل  هناك  الن�ساء  من 
الأب�����دي، و����س���ارت ن��ظ��ري��ة ا���س��ت��ب��دال اآخ��ر 
بالزوج رائجة. ول اأعرف ما عالقة جناحها 
بالنف�سال وال�سخ�سية القوية، وجميعنا نعلم 
عائقًا  تقف  ل  بالنجاح  اخلا�سة  القوانني  اأن 
اأمام اأي اإن�سان، رجاًل كان اأم امراأة، اذا ما 
ال�سبب احلقيقي  اأن  اأراد تطوير هدفه. غري 
لكِل ذلك هو عقدة ال�سيدة ال�سرقية الفا�سلة 
اأمام  به  اإهانة الطليق والتنكيل  التي ترى يف 
الآخرين نوعًا من اأنواع البطولة وال�سخ�سية 
وجهات  وتقاطع  اخل��الف  اأن  علمًا  القوية، 
اأمور  اأنها  الآراء يفرت�ض  والتفاوت يف  النظر 
بديهية داخل البيوت ولي�ض من املعقول اإقحام 
هنالك  ب�سراحة  ���س��يء،  ك��ل  يف  البولي�ض 
تهدمي  ق�سية  يف  ن�سوي  وا�ستهتار  ا�ست�سهال 

البيوت."

لقمة �سائغة
املجتمع  ال�سرقية جزء من  "املراأة يف بالدنا 
هام�سي،  ب��ل  ث��ان��وي،  ككائن  يعاملها  ال��ذي 
باملراأة  البع�ض، فكيف  وعلى عك�ض ما يدعي 

�ساحبة التجربة الفا�سلة؟"
ال��ك��ات��ب��ة ال��ع��راق��ي��ة )ر���س��ا ال��رب��ي��ع��ي( ت��رى 
اأمتنا  على  م��وج��ع  البيئات  ب��ني  ال��ف��ارق  اأن 
الن�سوية امل�سطهدة، قائلة: جتاربنا املحكومة 
بظروفها اخلا�سة تك�سرنا بدًل من اأن تقوينا، 
ليلة  بني  تتحول  التي  املنف�سلة  مثاًل  خ��ذي 
و�سحاها اإىل كيان مهزوز و�سعيف ومن�سحق 
ولي�ست  املجتمع،  نظر  يف  واجتماعيًا  اإن�سانيًا 

وقاحة وحقوق
ال��رج��ال  ي�سيطنها  ك��م��ا  "الدكتاتورية، 
تعني  اأوروب����ا،  يف  البيت  خ���ارج  امل��ط��رودون 
وجود �سيدة قرار حقيقية لي�ض بو�سع الطليق 
قانونيًا  مل�ساواتها  والر�سوخ  تقبلها  املعاند 

رغم اأنفه."
ب��ان��ف��ع��ال لف���ت وغ���ري���ب ع��ل��ى م���ن ي�سكن 

)اإلهام  ال�سيدة  ب��داأت  �ستوكهومل،  العا�سمة 
جتربتها  بذلك  م�ستعيدة  حديثها  ح�سني( 

ال�سخ�سية يف هذا ال�ساأن:
فيها  يبداأ  ل  اأوروب���ا  يف  ال�سرقية  "البيوت 
هو  كما  ال��رج��ل،  م��ن  وع�سمته  النف�سال 
احل��ال يف ب��الدن��ا، واإمن��ا جتدين امل���راأة هي 
ال��ت��ي ت��ط��ل��ق��ه! ك��م��ا ح���دث م��ع��ي يف زواج���ي 

ال�سمل،  مّل  ال�سويد بطريقة  اإىل  الأول. جئت 
وجرت الأمور على ما يرام مدة �سنتني تعلمت 
الندماج  وب��رام��ج  القانون  ثقافة  اأثناءهما 
التي عّرفتني باأن يل حقوقًا ل ميكن لل�سريك 
ال�سخ�سية،  م�ساحتي  يخ�ض  فيما  ابتالعها 
التي  باملهنة  تتعلق  ال��ت��ي  اخ��ت��ي��ارات��ي  م��ث��ل 
اأي�سًا  العائلة.  �سمعة  تنا�سب  التي  ل  اأحبها، 

ي املجتمع ال�سرقي، وكائن اجتماعي من�سحق اإن�سانيًا ومهزوز  لقمة �سائغة بني فكاّ
قانونيًا، هو ما ت�سنعُه التجربة الزوجية الفا�سلة باإحداهن لو ُطلقت. اأما يف 
اأوروبا التي ت�سج بامل�سكلت العائلية، فيت�سدر "ترند" الن�ساء املنف�سلت فيها 

قائمة ال�سخ�سيات الن�سوية الأكرث جناحًا والأ�سد �سطوة يف احتكار القرارات 
الدكتاتورية، فهل يخلق القانون هناك حقًا �سيدة قرار حقيقية اأم اأنه ُم�سمم 

لإلقاء الرجل ال�سرقي خارج البيت؟ ويف مقارنة اإن�سانية عادلة.. ترى من يتحمل 
وزر ذلك الفارق الغريب بني ال�سخ�سيات احلادة واملن�سحقة على ال�سواء؟

الزيجات الفا�سلة يف اأوروبا

هل ت�سنـع من املراأة دكتاتوراً؟

ال�سويد/ اآمنة عبد النبي
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باإمكانها  لي�ض  امراأة  لأية  الفا�سلة  "التجربة 
اأبدًا خلق �سخ�سية دكتاتورية، كل ما يف 

الأمر اأن البيئة القانونية يف اأوروبا حمفزة 
ومغرية للمراأة على ح�ساب الرجل ومبقدار 

ما يدخل يف جيبها اخلا�ض."



متى  تناولها  باإمكانه  �سائغة  لقمة  من  اأك��رث 
لو  ويحا�سبه  يردعه  قانون  فال  �ساء،  وكيفما 
ا�ستكته، هذا اإذا �سمحت لها عائلتها بتقدمي 
لإخفاء  امل��راأة  ت�سطر  لذلك  اأ�سا�سًا.  �سكوى 
انف�سالها بكثري من الأمكنة كي حتفظ بذلك 
على  واملجتمع  العائلة  تهدرها  التي  كرامتها 
حد �سواء. اأما م�سوؤولية كل ذلك ومن يتحملها 
املراأة  يقع على اجلميع، ويف مقدمتهم  فهذا 
ذاتها ثم املجتمع والقانون. فمثاًل املراأة غالبًا 
�سقيقها  اأو  ابنها  يرتبط  اأن  فكرة  تتقبل  ل 
بامراأة منف�سلة وتعّد ذلك تنازًل ل يغتفر لو 
متت الزيجة، كما اأنها تخ�سى على زوجها من 
اأن يكون على معرفة باإحدى الن�ساء املطلقات 
اأو حتى جارته لأنها تعّد  اأكانت زميلته  �سواء 
على  من�سية  نقدية  قطعة  مثل  املطلقة  امل��راأة 
عك�ض  احلقيقة  اأن  حني  يف  الطريق،  قارعة 
مّنا  اأ�سجع  املنف�سلة  امل��راأة  لأن  متامًا  ذلك 
تابعة  امراأة  تكون  اأن  تتحمل  لأنها مل  جميعًا 
وحني  �سهوته  فيها  يفرغ  �سرقي  ذك��ر  لظل 
النف�سية  ع��ق��ده  اإف����راغ  ي��ع��اود  منها  ينتهي 
املتوارثة، اأما القانون فهو اأحد اأهم املت�سببني 

واملنف�سالت  عامة  الن�ساء  حقوق  �سلب  يف 
خا�سة، ول�سيما يف وقتنا احلايل، اإذ ل قانون 
�سوى لرجل الدين و�سيخ الع�سرية والنفالت 
امل�سلح لكل من هّب ودّب، اإذًا فاجلميع يتحمل 

وزر ما يح�سل لنا.

هة قوانني م�سوَّ
غري  زوج��ي��ة  جت��رب��ة  ت��واج��ه  ال��ت��ي  "املراأة 
تكن  مل  اإذا  بالغة،  �سعوبة  �ستجد  ناجحة 
جديدة  بداية  على  احل�سول  يف  م�ستحيلة، 

مع رجل اآخر!"
فاجاأتنا  اأم�سرتدام،  الهادئة  العا�سمة  من 
عبا�ض(  )ب�سرى  املغرتبة  العراقية  ال�سيدة 

بهذا الراأي املعاك�ض، قائلة:
املراأة  مترد  يف  يرى  الذي  النوع  من  "ل�ست 
و���س��ح��ق ال��رج��ل امل��خ��ط��ئ ن��وع��ًا م��ن اأن����واع 
ك���ان اخل���الف مرتبطًا  ل��و  ال��ب��ط��ول��ة، ح��ت��ى 
الكثريات  ذاك���رة  تختزنها  قدمية  مب��ع��ارك 
مم���ن ق���ِدم���ن م����وؤخ����رًا ل���ب���الد احل���ري���ات، 
ت�سوهت  اللواتي  ال�سيدات  من  كثريًا  اأع��رف 
���س��خ�����س��ي��ات��ه��ن ب��ع��د جت���رب���ة الن��ف�����س��ال 
بقوة  �سلة  اأي��ة  لذلك  اأج��د  ول  غريبًا  ت�سوهًا 
ال�سخ�سية، كما يّدعي بع�ض النا�ض، بل على 
وا�ستهتارًا بقيمة  اأكرث احتقارًا  العك�ض �سرن 
الأوروب��ي��ة  القوانني  املقد�ض.  ال��رب��اط  ذل��ك 
ل  الأ�سليني،  �سكانها  مقا�ض  على  و�سعت 
�سكانها الوافدين، لأن الرجل �سريك ومكمل 
اإق�ساءه  ق��ان��ون  لأي  يحق  ول  امل���راأة  حلياة 
قانونيًا  ومقا�ساته  البعبع  زاوي��ة  يف  وو�سعه 
فكرة  �سد  اأن��ا  الكبرية،  قبل  ال�سغرية  على 
اأ�ساًل  الر�سمية  والأطراف  ال�سو�سيال  اإقحام 
يف اأب�سط اخلالفات وتهويلها على هذا النحو، 
لقد حتولت تلك احلريات امل�سوهة اإىل حروب 

نف�سية خا�سرها الأول والأخري هي املراأة."

البعيدة منها، مع  القريبة من بيته، وحتى   يجوب احمد طالب املناطق 
عّدة �سغرية بحثًا عن الرزق احلالل، وعمله طريف نوعًا ما، فهو م�سلح 
متنعه  مل  ذلك  ورغم  الهوائية(،  )الدراجات  للباي�سكالت  )ديليفري( 
�ساعات حظر التجوال والظروف ال�ستثنائية التي مير بها بلدنا العزيز.

 في�سبوك
يقول اأحمد: بداأت فكرة م�سروعي بالعمل يف ت�سليح الدراجات هذا العام 
اأف�سل  اأن  فوجدت  كورونا،  جائحة  وانت�سار  البلد  ظروف  ب�سبب   2020
الدعاية  لك�سب  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  الن�سر يف  للعمل هي  طريقة 
ميكنهم  ل  النا�ض  معظم  اأن  ول�سيما  احل��الل،  ال��رزق  وك�سب  والزبائن 
على  �سفحتي  يف  اإع��الن��ًا  فكتبت  التجوال،  حظر  ج��ّراء  بحرية  التنقل 
اأنني م�سلح للدراجات مع رقم هاتفي املتوا�سع،  الفي�سبوك ذكرت فيه 
ومنذ ذلك الوقت بداأ النا�ض الت�سال بي من املناطق القريبة من بيتي 

ومن املن�سور واحل�سينية ومناطق اأخرى.
ور�سة �سغرية

وريا�سة  بالبيئة  م�سرة  غري  لأنها  الهوائية  الدراجة  اأع�سق  اأنا  ي�سيف: 
اأمرا�ض كثرية وتخفف من الزدحامات عند  منع�سة حتمي اجل�سم من 
�سغرية  واح��دة  �سراء  من  موؤخرًا  متكنت  وبالكاد  التجوال،  حظر  فتح 
)على كد احلال( حتى اأمتكن من التنقل بها، لأنها توفر يل �سرعة اأكرث 
اأحب  لأنني  عملي  يف  متعة  واأج��د  اأبعد،  مناطق  اإىل  عملي  رقعة  وتو�سع 
هذه املهنة واأجوري زهيدة جدًا، اإذ ل يتجاوز �سعر )الركعة( األف دينار 

واأجري األف اآخر في�سبح املجموع األفي دينار فقط.
- اأول من �سجعني و�ساندين هم عائلتي وبع�ض الأ�سدقاء، وطموحي اأن 
تكون يل ور�سة �سغرية لت�سليح الدراجات اأ�ستطيع بها اأن اأك�سب رزقي 

من عرق جبيني.
هوايات اأخرى

ي�ستطرد اأحمد: عملي يف ت�سليح الدراجات هو حمطة اأولية لتحقيق حلمي 

الأول والأخري، األ وهو الت�سوير الفوتوغرايف الذي اأع�سقه منذ ال�سغر 
و�سراء كامريا خا�سة بي، ولكنها مكلفة ف�سعرها 500 األف دينار، دائمًا 
ما اأ�سور كل املناظر يف بغداد كال�سروق والغروب واأي م�سهد جميل يثري 
انتباهي بكامريا هاتفي النقال، وتعلمت فن الت�سوير من زوايا متعددة 
مذ كان عمري 11 �سنة من �سقيقتي التي تكربين وتع�سق الت�سوير مثلي. 

دراجو بغداد
ريا�سي  فريق  وه��و   ،201٦ ع��ام  يف  بغداد(  )دراج��و  اإىل  اأحمد  ان�سم 
الدراجة  ا�ستخدام  ثقافة  اليوم  الفريق  ه��ذا  ويدعم  للهواة،  تطوعي 
الهوائية يف ظل تف�سي فايرو�ض كورونا اأ�سوة بالدول املتقدمة، كما �سارك 
مع الفريق يف كثري من اجلولت داخل مناطق بغداد واملحافظات وبذلك 

اأ�سبح عام 2020 هو عام الدراجات الهوائية بامتياز.

م�سلح الدراجات 
الهوائية اجلّوال

اأحمد طالب..

�ساب خجول يف مقتبل العمر من مواليد عام 2000، من 
عائلة ب�سيطة مكونة من اأربعة اأولد وبنت واحدة من 

�سكنة العا�سمة بغداد احلبيبة )حي امليكانيك(، مل 
يكمل درا�سته ب�سبب ظروف �سحية اأملاّت به.

ثريا جواد
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املراأة غالبًا ل تتقبل فكرة اأن يرتبط 
ابنها اأو �سقيقها بامراأة منف�سلة وتعداّ 

ذلك تنازًل ل يغتفر لو متت الزيجة، كما 
اأنها تخ�سى على زوجها من اأن يكون على 

معرفة باإحدى الن�ساء املطلقات �سواء 
اأكانت زميلته اأو حتى جارته.



ال�سّم وقلما حتتاج اإىل تداخل جراحي.
فرط ن�ساط الغّدة الدرقّية

ه��ن��اك ���س��ب��ب��ان رئ��ي�����س��ان حل���دوث زي����ادة يف 
اأو  تكي�سات  ح���دوث  وه��م��ا  ال��غ��دة،  اإف����رازات 
مبر�ض  الإ�سابة  هو  الثاين  وال�سبب  اأورام، 
نتيجة خلل يف جهاز  الذي يحدث  )جريفيز( 

املناعة.
اأعرا�ض الإ�سابة بزيادة اإفرازات الغدة

* ارتفاع كبري يف نب�ض القلب.
* ارتفاع �سغط الدم.

* عدم الراحة النف�سية.
* فقدان الوزن.

* التعرق غري الطبيعي.
* الإ�سهال امل�ستمر.

* �سقوط ال�سعر.
* الكاآبة وعدم القدرة على النوم.

ماذا تاأكل؟
ل  ال�سخ�ض  فاإن  للطب  هارفارد  ملوقع  ووفقا 
اأثناء  خا�ض  غذائي  نظام  اتباع  اىل  يحتاج 
تناول الأدوية، مع بع�ض ال�ستثناءات، ويو�سى 

بالآتي:
بروتني  على  حتتوي  التي  الأط��ع��م��ة  تقليل   *
ال�سويا، لأن تناول كميات كبرية منها قد يوؤثر 

على امت�سا�ض هرمون الغدة الدرقّية.
�سواء  ال��ي��ود،  من  ال��زائ��دة  الكميات  جتنب   *
اأو املكمالت الغذائية، اإذ قد يوؤدي  يف الأدوية 
اليود الزائد اىل تغيري م�ستوى هرمون الغدة، 
باليود  الغنية  الأطعمة  فاإن معظم  املقابل،  يف 

مثل الأ�سماك م�سموح بها، كما ين�سح بتناول 
غذاء �سحي ب�سكل عام لدعم �سحة ال�سخ�ض 

العامة، عرب التايل:
* اتباع نظام غذائي متنوع يت�سمن كثريًا من 

الفواكه واخل�سراوات واحلبوب الكاملة.
* يف�سل احل�سول على الربوتني من م�سادر 

قليلة الدهون مثل الأ�سماك والبقول.
* اعتماد الزيوت ال�سحية مثل زيت الزيتون.

* ين�سح بتقليل الدهون ال�سيئة، مثل الدهون 
امل�سّبعة التي تاأتي عادة من املنتجات احليوانية 
املتحولة  وال���ده���ون  واجل����ن،  ال��ل��ح��وم  م��ث��ل 
امل�سنعة  الأط��ع��م��ة  يف  امل��ه��درج��ة  وال���زي���وت 

وال�سمن النباتي.
امل�سبعة  املتعددة غري  الدهون  الرتكيز على   *
من الزيوت النباتية، ودهون اأوميغا 3 املوجودة 

يف الأ�سماك مثل ال�سلمون.
* البذور واملك�سرات خيارات �سحية.

ورق��ائ��ق  ال��غ��ازي��ة  امل�����س��روب��ات  م��ن  التقليل   *
الأطعمة  من  وغريها  واحللويات  البطاط�ض 
حرارية  �سعرات  على  حتتوي  لأنها  ال�سريعة 

عالية وعلى قليل من العنا�سر الغذائية.
التي  الغذائية  الأل��ي��اف  م��ن  امل��زي��د  ت��ن��اول   *
ت�ساعد على حت�سني عملية اله�سم، وتوجد يف 
الكاملة  احلبوب  ومنتجات  والفواكه  اخل�سار 
مثل اخلبز الأ�سمر والأرز الأ�سمر. من جهتها، 
Th - الربيطانية الدرقّية  موؤ�س�سة   نن�سح 
ب�سرب   roid British Foundation
ثمانية  حتى  �ستة  من  اأي  ال�سوائل،  من  كثري 

اأكواب على الأقل يف اليوم الواحد.

يف  متخ�س�ض  الطائي،  جعفر  و���س��ام  الدكتور 
وجراحة  املتقدمة  والناظورية  العامة  اجلراحة 
مدينة  دائ��رة  ال�سحة  وزارة  يف  الدرقية  الغدة 
ال���ط���ب، وه���و ح��ا���س��ل ع��ل��ى ���س��ه��ادت��ي ال��ب��ورد 
اخت�سا�ض  يف  والعراقي  العربي  )ال��دك��ت��وراه( 
اجلراحة العامة، التقته "جملة ال�سبكة العراقية" 

للحديث عن الغدة الدرقّية واأمرا�سها، يقول:
الغدة الدرقية ت�سبه �سكل الفرا�سة، وهي ح�سا�سة 
بخلل  اإ�سابتها  وعند  بالأمرا�ض،  لالإ�سابة  جدًا 
لهذه  ال�سرورية  الهرمونات  اإن��ت��اج  عن  تتوقف 
وهرمون   )T4( الثريوك�سني  كهرمون  العملية، 
اإىل  يتحول  ال��ذي   )T3( الثريونني  ي��ود  ثالث 
هذان  ويقوم  اجل�سمي.  الن�سيج  يف  ثريوك�سني 
اجل�سم  يف  الطاقة  م��ق��دار  ب��زي��ادة  الهرمونان 

والقيام بعملية الأي�ض احليوي يف اخلاليا وتبادل 
ال�سكريات والربوتينات والدهون وتن�سيط الدورة 
الدموية واإمتام عملية اله�سم الغذائي يف املعدة، 

كما ذكرت جملة )فوكو�ض( الأملانية.
الدرقية  الغدة  هرمونات  تلعب  ذلك  عن  ف�ساًل 
العقلي  وال��ت��ط��ور  اجل�����س��م  من��و  يف  م��ه��م��ًا  دورًا 
املرحلة  يف  اأي  ال����ولدة،  قبل  وح��ت��ى  ل��الإن�����س��ان 
امل���راأة  م��ن  الأط��ب��اء  يطلب  ول��ذل��ك  اجلنينية، 
احلامل اإجراء اختبارات خا�سة ملعرفة اإن كانت 

الغدة تعمل ب�سكل �سحيح اأم ل؟
الأعرا�ض

وذل��ك  لآخ���ر،  �سخ�ض  م��ن  الأع���را����ض  تختلف 
بع�ض  ووزنه، وهناك  املري�ض وعمره  تبعًا حلالة 

الأعرا�ض ال�سائعة مثل:

* التعب وال�سعور باخلمول والإعياء امل�ستمر.

* ال�سعور بالربودة وعدم حتمل اجلو البارد.
* �سقوط ال�سعر وجفاف اجللد وتق�سره.

* الإم�ساك املزمن، وزيادة الوزن غري الطبيعية، 
رغم �سعف ال�سهية.

* بطء النب�ض وا�سطراب يف دقات القلب وتورم 
يف العنق.

* بطء يف التفكري وعدم القدرة على ال�ستنتاج.
احلركة  على  قدرتها  وعدم  الع�سالت  �سعف   *

ب�سكل جيد.
العلج

لهرمون  بديلة  حبوب  تناول  عرب  يكون  ما  غالبا 
اخلمول  وح��ال��ة  ن�ساطها،  لتعوي�ض  ثريوك�سني 
يعاجلها عادة طبيب متخ�س�ض باأمرا�ض الغدد 

الغدة الدرقية واحدة من اأهم الغدد يف ج�سم 
الإن�سان وتعد من الغدد ال�سم. تقع اأمام 

الق�سبة الهوائية، وهي حتتوي على خليا 
ت�سمى اخلليا الكي�سية، م�سوؤولة عن اإفراز 

الهرمونات ال�سرورية ل�سحة الإن�سان، وعندما 
يختل عملها اأو تلتهب فاإن الإن�سان ي�سعر 

بالإرهاق، ويعاين من ت�ساقط ال�سعر وجفاف 
اجللد اأو تق�سره، ف�سًل عن ال�سعور املفاجئ 

باجلوع واختلل يف الوزن ب�سكل غري طبيعي 
زيادًة اأو نق�سانًا؟ وعندئذ على املرء اأن يق�سد 
الطبيب املتخ�س�ض لتدارك هذا الأمر قبل اأن 

يتفاقم اإىل اأمرا�ض وعلل اأخرى.

اإعداد/ هبة الزيدي

اأمرا�ض الغّدة الدرقّية.. 

و�سام جعفر الطائي

كيف نتجّنبها
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اأ�سبحوا  الثالثة، وهم طلبة جامعيون، الذين 
ل يغادرون غرفهم كي ل ي�سطدموا معه. ويف 
الثاين  احلظر  اأ�سبوع  من  الأول  اليوم  �سباح 
اإليها  الفطور يف احلديقة، خرج  تهيئ  وكانت 
غا�سبًا و�سارخًا ب�سوت ي�سل اإىل �سابع جار 
ب�سبب  ب��ال��ك��ورون��ا  لإ�سابتهم  تخطط  باأنها 
برودة اجلو يف احلديقة.. وكانت املرة الأوىل 
من  انتهت  عليه،  ال��رد  ع��دم  فيها  تقرر  التي 
حت�سري الفطور وح�سر الأولد ومل يح�سر هو، 
اإمنا ا�ستمر ي�سرخ بني فرتة واأخرى عن �سبب 
فيلم  م�ساهدة  تعيد  اأن  ق��ررت  وهي  �سمتها، 
)بيت الأرواح( لتتعلم من �سخ�سيته الرئي�سة 
)كارل( التي اأدت دورها مرييل �سرتيب، كيف 

يكون ال�سمت طاقة و�سالحًا ولغة..

ور�سة ال�سمت 
بعد الإعالن عن الور�سة حتت عنوان )الطاقة 
الكبري  بالعدد  فوجئنا  لل�سمت(،  الإيجابية 
للذين يريدون امل�ساركة، مت اختيار 15 م�ساركًا 
على  ب�سددها،  نحن  التي  للور�سة  وم�ساركة 
امل�ساركني  تق�سيم  اأخرى. مت  نقيم ور�سات  اأن 
امل�سرفة  ك��وين  ورغ��م  جمموعات.  ث��الث  اإىل 
التمارين  اأداء  يف  بداأت  اأنني  اإل  الور�سة  على 

ال�سمت  طاقة  عن  الأول  اليوم  ك��ان  اأي�سًا. 
التي متنح لل�سامت �سفاء ذهنيًا ي�ساعده يف 
اتخاذ القرار ال�سائب ويف املواجهة، فاإن كان 
املوافقة غالبًا، فال�سمت يعني  ال�سكوت يعني 
ترغم  لغة  وي�سبح  عليه  بالتعود  الحتجاج 
ت�ساعد  ال�سمت  وطاقة  فهمه،  على  الآخرين 
وحتمي  الكلية  الإيجابية  الطاقة  �سحن  على 
مناق�سة  اأثناء  اأخطاء  يف  الوقوع  من  الإن�سان 

حمتدمة.
التدريب

اأن  امل�ساركني  مها  طالبت  ال��ث��اين،  اليوم  يف 
اأ�سلوب يختلف  ي�سمتوا ملدة �ساعة من خالل 
يف  للم�ساعدة  جمموعة  لكل  الآخ��ري��ن  ع��ن 
ناق�ست  التاليتني  ال�ساعتني  ويف  ال�سمت، 
الأوىل  اختارته،  الذي  الأ�سلوب  جمموعة  كل 
ال�ستماع  والثانية  هادئة،  مو�سيقى  اختارت 
اإغما�ض  اإىل القراآن الكرمي، والثالثة اختارت 
على  ال�سمت  ي��وؤث��ر  كيف  وم��ع��رف��ة  العينني 
التفكري الإيجابي. يف اليوم الأخري  دخلت مها 
معهم يف نقا�ض حاد، وكان عليهم اأن ي�سمتوا 
ل�ساعتني ومناق�سة النتائج يف ال�ساعة الأخرية. 
عما  يبحثون  كانوا  امل�ساركني  كافة  اأن  وتبني 
اأو  كورونا  ملواجهة  �سواء  ال�سكينة،  مينحهم 

جديد.  بعمل  للبدء  اأو  اليومية،  امل�ساعب 
اأن  تريد  �سابة  اأي�سًا،  امل�ساركني،  بني  وكانت 
حتاول  لأنها  ذهني  �سفاء  اأق�سى  اإىل  ت�سل 
ق�سرية  ق�س�سًا  ن�سرت  اأن  بعد  رواي��ة  كتابة 

عدة وتلقت نقدًا اإيجابيًا عليها.

و.. اأخريًا
ال��ذي  ال�سمت  م��ع  وحكايتها  مها  اإىل  نعود 
تعلمه منها الأولد اأي�سًا. اإذ �سعر الزوج والأب 
�ساعات  ومب��رور  يتحدونه،  باأنهم  البداية  يف 
اأ�سبح قليل ال�سراخ والطلبات غري  ال�سمت، 
اأف��راد  لغة  يفهم  اأن  يحاول  ب��داأ  ثم  املعقولة، 
انتهاء  ومع  ال�سمت.  وهي  اجلديدة..  عائلته 
اللغة  تعلم  قد  ك��ان  احلظر  من  الأول  ال�سهر 
نف�سها، واأ�سبح اإن�سانًا جديدًا، يقول اإنه اأرغم 
على ال�سمت يف البداية، لكنه فيما بعد جعله 
ينتبه اإىل اأخطائه وبداأ ي�سححها. ومع انتهاء 
وا�ستخدمت  مكتبها  اإىل  مها  ع��ادت  احلظر، 
املغرور  املهند�ض  مع  �سالحًا  اأو  لغة  ال�سمت 
العمل  عن  ال�ستغناء  اإل  اأمامه  يجد  مل  الذي 
ويك�سر  غ��روره  يرتك  اأن  اأو  املجزية،  واأج��وره 
ال�سمت الذي حوله، وكان هذا خياره واأ�سبح 

متعاونًا مع اجلميع.

معمارية،  مهند�سة  �سنة،   55 مها،  ال�سيدة 
�سبق اأن انخرطت قبل اجلائحة يف ور�سة عمل 
يفتعلها  م�ساكل  اإزاء  النف�ض  على  لل�سيطرة 
عملها،  يف  حتى  عليها  �سلبًا  اأث��ر  ما  زوجها، 
لديها مكتب ت�ساميم يعمل فيه 10 مهند�سني 
ومهند�سات �سباب، اأحدهم متميز جدًا، لكنه 
اإىل  وي�سيء  معها  حتى  بفوقية  يتعامل  ب��داأ 

لتهذيب  و�سيلة  جتد  ومل  وزميالته،  زمالئه 
عليه  املحافظة  نف�سه  الوقت  ويف  ت�سرفاته، 
يف مكتبها ملهارته. ات�سالها بي قبل �سهر كان 
املدربة  هي  كانت  عمل  ور�سة  لتنظيم  �سببًا 
�ساعات  ث��الث  وب��واق��ع  اأي���ام  ثالثة  مل��دة  فيها 
يوميًا.. وكانت الور�سة عن ال�سمت كلغة فاعلة 
اأوًل وطاقة اإيجابية ثانيًا وكيف يوؤثر علينا نحو 

الأح�سن حني ي�سبح اأ�سلوب حياة.

ال�سمت و ال�سكوت
بدءًا، علينا اأن نفرق بني ال�سمت وال�سكوت.. 
اإزاء  التكلم  عدم  على  الإ�سرار  هو  فال�سمت 
حدث، م�سكلة مثاًل،  قد يزيده اجلواب حدة، 
القول  عن  الإحجام  هو  ال�سمت  ف��اإن  وغالبًا 
اإىل  ن�سري  هنا  مثاًل،  اجتماع،  �سمن  الباطل 
"من  يقول  ال��ذي  ال�سريف  النبوي  احل��دي��ث 
اأو  خريًا  فليقل  الآخ��ر  واليوم  باهلل  يوؤمن  كان 
�سخ�ض  خيار  فهو  ال�سكوت،  اأم��ا  لي�سمت." 
وحني  لثوان،  ي�سكت  لكنه  القول،  على  يقدر 

تطول فرتة ال�سكوت ي�سبح �سمتًا.
افتعال  اع��ت��اد  ال���ذي  زوج��ه��ا  اإن  م��ه��ا  ت��ق��ول 
اأك��رث  احلظر  اأي���ام  اأول  م��ع  اأ�سبح  امل�ساكل، 
فاإنه  معها،  امل�ساكل  يفتعل  مل  واإن  �سرا�سة، 
اأولده���م���ا  ن��ح��و  امل���ربر  غ��ري  بغ�سبه  ي��ت��وج��ه 

ال�سمت..
 لغة و�سالح وطاقة

مل يكن احلظر الذي فر�سته جائحة كورونا علينا، لي�ض 
يف العراق وحده، اإمنا يف �سهر اآذار املن�سرم مثًل حني كان 
نحو مليارين ون�سف املليار من �سكان الكرة الأر�سية حتت 

احلظر للتقليل من عدد الإ�سابات بهذا الفريو�ض ال�سر�ض، 
ممل دائمًا، فقد جعلنا نتغري يف اأمور عدة، ول�سيما 

تفكرينا واأ�ساليب التوا�سل مع الآخر حتى اإن كان من اأفراد 
العائلة.. وبدءًا من هذه املادة، �سن�سري اإىل املهارات التي 

اكت�سبناها يف اأ�سابيع احلظر كلما توفرت لدينا مناذج 
اإيجابية ت�ستحق الإ�سارة اليها..

اأن�سام ال�ساجلي
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�سرحت )هـ( الأمها ما ح�سل معها 
ومر�ض زوجها النف�سي، وبكينا معا 
وعرفت اأن عقاب والدها لها ب�سبب 

دفاعها عن اأمها كان قا�سيا جدا، 
وعرفت اأي�سا اأّنها لن تتمكن من 

اإبالغ والدها بحالة زوجها الأّنه لن 
يقف اإىل جانبها اأبدا.

امليزان 

امليزان 

يف

يف
قطعا ل تنال امل�ساعر من اإن�سان ل ميلكها وحتول اإىل اآلة 
م�سخرة لإيذاء من يحّبونه، فقد جتمدت عنده مفردات 
الن�سانية التي كانت ت�ّسري الكون، اأما الآن فاجلميع ي�سبح 

يف بحر وهٍم كبري: كيف ومتى اخلال�ض فاهلل اأعلم !

يريده  ما  وتنفيذ  باملوافقة  واأم��رين  غ�سبًا  ي�ستاط  'كان  �سيء؛  اأي 
وال �ساأدفع ووالدتي الثمن، وما اإن غادر الغرفة �سمعت الزغاريد 
والتربيكات وتيقنت باأنه اأخربهم كذبًا مبوافقتي"، واأ�سافت )ه�( 
اأذهب! فاأهل  اأي جهة  اأمن ليلتها وفكرت بالهروب، ولكن اإىل  "مل 
والدي اأق�سى منه األف مرة وغالبية اأهل اأمي يف اخلارج! واذا فعلت 

ف�ستقع اأمي �سقيقاتي �سحية لهروبي".
اأراده الوالد، وتزوجت  ت�سارعت الأحداث ب�سكل كبري، ومت كل ما 
لدرجة  الراحة  و�سائل  كل  فيه  تتوفر  كبري  بيت  يف  و�سكنت  )ه�( 
رددت فيها مع نف�سها  )ُرّب �سارة نافعة( .. ومع اأوىل اأيام الزواج، 
عليها،  ال�سالم  وبعد  يوميا  تزورهم  زوجها  وال��دة  ب��اأن  لحظت 
يخرجان  دقائق  وبعد  الباب  وتغلق  الغرفة  اإىل  ابنها  ت�سطحب 
معا: ومع ا�ستمرار هذه الزيارات، دفعها الف�سول لفتح باب الغرفة 
)ه�(  اإىل  التفتت  انتهت،  اأن  وبعد  ابرة،  زوجها  تزرق  و�ساهدتها 
ووبختها لدخولها بال ا�ستئذان ورغم اعتذارها، �سمعت من والدة 
ال�سرب  نوبة  كانت  بق�سوة،  ب�سربها  ال��زوج  وب��داأ  الكثري  زوجها 
الوىل التي �ستكرر وب�سكل اأق�سى، وبعد اأن تعب من ال�سرب خلد 

اإىل النوم.
غادرت )ه�( الغرفة وطلبت من والدته معرفة احلقيقة "اأنا زوجته 
ومن حقي اأن اأعرف ما هو مر�سه". وعرفت اأّنه بداأ موؤخرا وقبيل 
الزواج يعاين من مر�ض نف�سي كباقي اأخوته وطالبته بعدم تذكريه 

مبا حدث حني ي�ستيقظ.
النف�سي،  زوجها  ومر�ض  معها  ح�سل  ما  لأمها  )ه���(  و�سرحت 
اأمها  ب�سبب دفاعها عن  لها  والدها  اأن عقاب  وبكينا معا وعرفت 
والدها  اإبالغ  من  تتمكن  لن  اأّنها  اأي�سا  وعرفت  جدا،  قا�سيا  كان 

بحالة زوجها لأّنه لن يقف اإىل جانبها اأبدا. 
عّلُه  به  واهتم  الرعاية  له  اأق��دم  باأن  اأمي  لن�سيحة  "وامتثلُت 
اأ�سابيع  وبعد  تتح�سن  مل  زوجها  حالة  لكن  )ه���(،  قالت  ي�سفى"، 
باأن  اأبلغتها  اأن  بعد  زيارتهما  عن  والدته  وانقطعت  تتدهور  بداأت 
الأدوي��ة اخلا�سة مبر�سه مل تعد موجودة يف املذاخر وهي تنتظر 
حالة  وتفاقمت  اخل��ارج..  من  عليها  اأو�ست  التي  الكمية  و�سول 
الزوج، بداأ بتك�سري كل ما يقع حتت يديه وي�سربها ب�سدة، ا�ستكت 
اإىل اأهله، لكنهم مل ي�سغوا اليها. وا�سطرت اإىل الت�سال بوالدها 
واأخربته مبا بحدث معها من �سرب و�ستائم وحتطيم اأثاث البيت 
واألقت اللوم عليه لإرغامها على الزواج من �سخ�ض م�ساب، وكان 
جوابه "احمدي اهلل على هذا الزواج! وال كنِت �ستبقني بال زواج 

راأ�سها،  على  قوية  و�سربة  وجهها.  يف  اخلط  العمر" واأغلق  طول 
التفت وكان زوجها الذي ا�ستمر ب�سربها وهو ي�سرخ باأّنه �سمعها 

وهي تتحدث اإىل والدها وتتهمه باجلنون.
ب�سربها،  ا�ستمر  لكّنه  ي�سمعها،  اأن  اليه  وتو�سلت  النكار  حاولت 
واع  غري  باأنه  معرفتها  ورغم  وجهها،  تغطي  الدماء  راأت  وعندما 
ملا يفعله، مل تعرف اإن كانت هذه الدماء التي تغطيها، دماءا هي 
اأو  زوجها  يعذبها  التي  القا�سي  الرجل  هذا  كان  واإن  والدتها  اأم 
وتوجهت  يديه  بني  من  نف�سها  تخلي�ض  من  )ه�(  والدها! متكنت 
اإنقاذها،  اإىل املطبخ لي�سمعها اجلريان الذين دائما يهرعون اإىل 
والتقط  ب�سربها  وا�ستمر  املطبخ  باب  وقفل  منها  اأ�سرع  كان  لكنه 
حاولوا  الذين  اجلريان  اأنظار  اأمام  لقتلها  ورمبا  لتعذيبها  �سكينا 
فتح  الباب وف�سلوا وكانوا ي�سيحون عليه اأن يرتكها قبل اأن متوت 
راأت  وكاأّنها  املطبخ،  اأر�سية  يغطي  دمها  اأن  راأت  وحني  يديه  بني 
اأمها تنظف اأر�سية ال�سالة والغرف واملطبخ من دمها )دم اأمها( 
بعد نوبة �سرب �سديد على يد والدها، وملحت م�سحاة قرب الباب، 
التي متكنت  القوة  وبكل  يديها  بني  امل�سحاة  كانت  الب�سر،  وبلمح 
من جتميعها، رفعتها و�سربت بها على راأ�سه، و�سقط اأر�سا و�سكت 
حطمت  "لقد  ت�سرخ  وه��ي  ال��ب��اب  لهم  فتحت  ال��ذي��ن  اجل���ريان 
بني  تقع  �سعيفة  ام��راأة  ترحم  ل  التي  جميعها  الوح�سية  الروؤو�ض 

براثنهم".
باأهلي  ات�سل  منهم  واح��د  اجل��ريان؛  "دخل  حديثها  )ه���(  اأنهت 
على  �ساقط  وهو  وك��ان  ال�سرطة،  و�سول  مع  و�سلوا  الذين  واأهله 
جميعهم  اجل���ريان  �سهد  بال�سكني،  مم�سكا  ي���زال  م��ا  الر����ض 
اأمي  بعيني  عيناي  التقت  ال�سرطة  مع  ذهابي  وحلظة  ل�ساحلي، 
لها  انتقمت  باأنني  لها  قالت  التي  ال�سامتة  ر�سالتي  افتهمت  التي 

ويل ولكل الن�ساء املظلومات من اجلبابرة".
 و�سكتت بانتظار ما �سيوؤول اليه م�سريها، متمنية اأن يكون هناك 
الظلم  من  وزوج��ة(  واأخ��ت  )ابنة  امل��راأة  تعانيه  ملا  بع�سه  اأو  حل 

والعنف يف جمتمعنا..

على  موقوفة  وهي  قالت  ال�سباب  عنفوان  يف  جميلة  �سمراء  )ه���( 
فيها  من  يفقد  قا�سية،  ج��دران��ًا  البيوت  تكون  "حني  ق�سية  ذم��ة، 
الأمان ويتوقون اإىل ب�سي�ض من احلرية لالنطالق اإىل عامل اآخر". 
اأنا واأخواتي الأربع، فقد عانت اأمي  واأ�سافت "وهذا ما كّنا ن�سعره 
لولٍد ذكر،  اإجنابها  ب�سبب عدم  وامل�ساكل  بل  امل�ساعب  الكثري من 
وباءت كل حماولتها لإفهام والدي واأهله اأّنها لي�ست ال�سبب يف ذلك 
املتوتر، مل  ن�ساأنا يف هذا اجلو  لومها،  يوم بدون  بالف�سل، ومل مير 
ن�سعر بالأمان التي تتحدث عنه �سديقاتنا يف املدار�ض، عن عوائلهن 
والعالقات املتينة واجلميلة التي تربطهن باأهلهن، وحني كّنا ن�ساأل 
اأن ل نطرح  والدتنا عن �سبب هذ الفرق، كانت  تبكي وتتو�سل بنا 
ما �سمعناه اأمام والدنا فقد يغ�سب بل وي�سرب وي�ستم اإن �سمع منا 

ذلك."
بالهتمام  حتظ  مل  لذا  �سقيقاتها،  بني  الثالث  )ه���(   ت�سل�سل  كان 
الإناث،  يحبون  ل  واأهله  والدها  اأن  كما  البكر،  كالبنت  الرعاية  اأو 
والدها  تواجه  اأن  مّكنتها  داخلية  قوة  امتلكت  �سغرها  ومنُذ  لكّنها 
والدها  بينها وبني  اأمها كانت تقف حائال  اأن  واأهله، رغم  القا�سي 
اأمها، تدخلت  خوفا عليها. ويف مرة من نوبات غ�سب والدها �سد 

بعد اأن غطت الدماء اأمها ووقفت بينهما وطار �سواب والدها الذي 
�سرخ كيف جتراأت على هكذا ت�سرف و�سفعها بقوة،  "ولكن هذه 
ال�سفعة زادتني جراأة"، روت )ه�( واأ�سافت " وتفوهُت مبا يكمن 
اأمام  الوالد  يتفوه  منذ طفولتي". مل  كبّتُه  وحزن  اأمل  من  ب�سدري 
ثورتها تلك، بينما جتّمع من يف البيت حولهما وهم غري م�سدقني 
ما راأوه و�سمعوه، ت�سّبب المل والغ�سب بانهيار )ه�( ووقوعها اأر�سا 
حولها  يبكني  و�سقيقاتها  اأمها  وجدت  �سحت،  وحني  عليها  مغ�سيا 
وبنظراتهن األف �سوؤال و�سوؤال، وملاذا؟ وقطعت )ه�( حبال الأ�سئلة 
ما  اأف��ع��ل  اأن  ع��ل��ّي  "كان  ب��ال��ق��ول: 
طالبات  فنحن  زم��ن،  منذ  فعلت 
ت�سري  ك��ي��ف  ون���ع���رف  ج��ام��ع��ي��ات 
اأمي  حولنا" و"قّبلتني  من  احلياة 

وخرجت من الغرفة "..... 
مل يطل الهدوء وبعد فرتة وجيزة، �سمعت ال�سقيقات اأ�سوات �سراخ 
الأر�ض  على  ممددة  باأمهن  وتفاجاأن  الغرفة  خارج  هرعن  وبكاء. 
ول  يراقبون  واأهله  وال�ستائم  ال�سديد  ال�سرب  لها  يكيُل  ووالدهن 
يحركون �ساكنًا، اأ�سرعت الفتيات نحوها ولكن والدهن وقف مانعًا 
دموعنا  "وتالقت  اأم��ه��ا،  نحو  بقوة  ودفعها  )ه���(  و�سحب  بينهن 
ول جامعات  اليوم  بعد  تعليم  ل  اإن  يقول  والدي  و�سمعُت  ونظراتنا 
الأم  اأخذت  اأن  وبعد  بالنهو�ض".  اأمنا  و�ساعدنا  ونه�سُت  وغادرنا، 
التدخل  بعدم  واأو�ستها  طوياًل،  )ه���(  حدثت  الراحة  من  ق�سطًا 
من  و�سقيقاتها  مبنعها  ق���راره  اأّن  واأفهمتها  وال��ده��ا  وب��ني  بينها 
الوقت  لكّنها يف  وبينه،  بينها  ب�سبب تدخله  موا�سلة درا�ستهن كان 
اإن كان �سيرتاجع عن  ! و�ساألتها )ه�(  نف�سه طالبتها بعدم احلزن 
اأي��ام �سدق حد�ض  "بعد  ابت�سامة.  �سبح  الأم  ج��واب  وك��ان  ق��راره؟ 
قراره  على  م�سّممًا  وال��دي  "كان  واأ�سافت  )ه���(  حتّدثت  اأمي"، 
اأقرباء  ل�ستقبال  بال�ستعداد  وال��دت��ي  اإب��الغ��ه  منه  والأق�سى  بل 

القادمني خلطبتي لبنهم".
القريبة  فالعائلة  عليهن،  ك��ب��ريا  وامل��ف��اج��اأة  ال�سدمة  وق��ع  ك��ان 
)ه�(  وت�ساءلت  نف�سية  اأمرا�سا  اأفرادها  اأغلب  يعاين  املق�سودة 
كيف وافق والدها على طلبها. يف اليوم املوعود، جاءت العائلة مع 
)ه�(  مع  يتحدث  ومل  وهادئا  و�سيما  كان  ال��ذي  اخلطيب   - ابنها 
التي ا�ستمرت ووالدتها �سامتتني، بينما والدها �سيد اجلل�سة الذي 
ا�ستعداده  اأب��دى  وال��ده  اإن  بل  ل�سروطه،  اخلطيب  عائلة  ا�ستجابت 
لتلبية كل طلبات )ه�( اأي�سا التي ا�ستاأذنت منهم وا�ستاأذنت والدها 
قول  من  منعها  غرفتها  ويف  انفراد،  على  اليه  التحدث  تريد  باأّنها 

جبابرة العنف االأ�سري

رجاء خ�سري
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خ�سري احلمريي

ا�ستغالل  على  يحر�سني  و  عمله  طبيعة  يل  ي�سرح  وهو  حمدثي  اأ�سدق  مل 
عليه  يدرها  التي  املغامن  يف  مل�ساركته  قوله(  حد  )على  الكتابة  يف  مواهبي 
مع  وقلت  اأ�سدقه  مل  اجلامعات،  اإحدى  قرب  اإفتتحه  الذي  اجلديد  مكتبه 
نف�سي اإن هذا الأمر يح�سل يف بالد اأخرى، ومل ت�سل عدواه الينا بعد، كان 
للظاهرة  نكران  حالة  وبقيت يف  الأخ��رية من احل�سار..  الأع��وام  ذلك يف 
برمتها اىل اأن قراأت اإعالنا "في�سبوكيا" �سريحا يوؤيد ماذهب اليه �ساحبي، 
هنا  اإخرتته  الذي  الكاريكاتريي  بالعنوان  امل�سمون  حيث  من  �سبيه  اإعالن 
لهذه الر�سوم رغم تغليفه ببع�ض التعابري ال�سكلية مداراةً ملا تبقى من خجل 
واجبات  لت�سهيل  م�ستعدون  اأو"  الأطاريح"  اإجن��از  يف  قبيل"امل�ساعدة  من 
التعاون  ا�سكال  اأق�سى  الفالين  املكتب  العليا" اأو" يقدم  الدرا�سات  طالب 
يف اإجناز وطباعة الأطاريح"  اأو "نحن يف خدمة طالب الدرا�سات العليا من 

الألف اىل الياء" وغريها من الأعالنات التي تن�سط يف تزويدنا بالكفاءات 
الفا�سو�سية.

الياء" باأنها  "من الألف اىل  اأحد الأ�سدقاء ماتعنيه عبارة  و قد ترجم يل 
ت�سمل اإختيار عنوان الأطروحة، وبناء هيكل البحث، وكتابة املباحث ، وتثبيت 
امل�سادر واملراجع والهوام�ض، مع كتابة العر�ض التقدميي الذي يتلوه الباحث 
اأمام جلنة املناق�سة، ف�سال عن مرفق بالأ�سئلة املتوقعة من اللجنة والأجابات 
املثالية عليها.. ولي�ض على الباحث �سوى عناء التاأنق والتاألق يف يوم املناق�سة.
النوع من  لتقبل هذا  اإ�ستعداد  تعر�ض على من هو على  طبعا هذه اخلدمة 
القدرة  متتلك  القلة  هذه  ف��اأن  احلظ  ول�سوء  قلة،  بالتاأكيد  وهم  اخلدمة، 
العليا يف اجلامعات  الت�سبث والنمو وغالبا ما تتمكن من تبوء املراكز  على 

واملوؤ�س�سات احلكومية لتعيث فيها ف�سادا "من الألف للياء"!
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د. علي ال�ساله    �ساعر بابلي

يف املنتهى

والروائي  القا�ض  اأيلول   7 الثنني  ي��وم   فجر  غادرنا  
العراقي الكبري فائق حممد ح�سني اخلليلي يف مدينة 
واأح���ب،  ال��ت��ي ع�سق  وامل��دي��ن��ة  راأ���س��ه  احل��ل��ة، م�سقط 
للتهجري  تعر�ض  وقد   .1٩47 عام  مواليدها  من  وهو 
الدكتاتورية  قبل  من  العن�سري  الطائفي  الق�سري 
ال�ساقطة، وجرى رميه وعائلته الكرمية على  احلدود 
الإيرانية يف ني�سان عام 1٩80 يف ماأ�ساة مل ي�سهد لها 
العامل مثياًل، حيث مت رمي اآلف العراقيني مبن فيهم 
الأطفال والن�ساء على احلدود يف ظروف غري اإن�سانية 

بعد اأن ُجردوا من وثائقهم وممتلكاتهم. 
  غادر الراحل الكبري اإيران بعدها باأ�سهر اإىل �سوريا 

واأقام فيها حتى �سقوط الدكتاتورية عام 200٣م. 
ال�سباب  �سمن  ذل��ك  بعد  فار�ض  �سقيقه  اأُع���دم  وق��د 
ومت  بالتهجري  ال�ساقطة  ال�سلطة  لهم  ت�سمح  الذين مل 
احتجازهم يف �سجون �سحراوية، ثم اأعدموا بعد ذلك 
ب�سنوات يف حملة اإعدامات ماأ�ساوية ل�سباب يف مقتبل 

العمر دون اأي ذنب اأو جرمية.
واخلليلي حا�سل على بكالوريو�ض علوم فيزياء ودبلوم 

تربية ريا�سيات.

من اأهم موؤلفاته املن�سورة:   
� �ساعات القلق � ق�س�ض � دم�سق � 1٩٩1م

� الأيام الع�سرة � رواية � دم�سق � 1٩٩2م
الكّتاب  احّت��اد   � دم�سق   � ق�س�ض   � الذاكرة  من  يوم   �

العرب � 1٩٩٣م
� الفرقة � م�سرحية � دم�سق � 1٩٩4م

 � العرب  الكّتاب  احّت��اد   � � دم�سق  � رواي��ة  ب��وزان  � نفق 
1٩٩5م

� اأن�سودة الوطن واملنفى � ق�س�ض م�سرتكة � دار الرباق 

� 1٩٩٦م
� وطن الأنفال � رواية � مركز احلرف العربي � ال�سويد 

1٩٩7 �
� الع�سفور والريح � رواية � دم�سق � احّتاد الكّتاب العرب 

� 1٩٩8م
� قبل يوم واحد � ق�س�ض � دم�سق � 2000م

� ال�سيد واجلراد � ق�س�ض � دم�سق � 1٩٩٩م
 � دم�سق   � بحث   � الب�سعة  الع�سر  جرمية  التهجري   �

2002م
� �سياع حتت املطر � رواية � بغداد � دار الكّتاب العرب 

� 200٦م
� التمثال � رواية � احللة � املركز الثقايف للطباعة والن�سر 

� 2008م
للطباعة  الثقايف  املركز   � احللة   � ق�س�ض   � اهلل  حق   �

والن�سر � 2008م
� املهاجرون والوطن � بحث � احللة � 2008م.

عدد  يف  اأخرى  ون�سو�سًا  ومقالت  ق�س�سًا  ن�سر  كما 
من الدوريات وال�سحف ال�سورية والعربية الأخرى .

عدة  ودك��ت��وراه  ماج�ستري  ر�سائل  اأعماله  عن  ُكتبت 
ودرا�سات ومقالت نقدية اأخرى .

وهنا ندعو وزارة الثقافة اإىل تبني طبع اأعماله الكاملة 
الرتبية   وزارة  على  نقرتح  كما  متوا�سلة،  يف جملدات 
اإدراجه �سمن الأدباء املختارين يف املناهج الدرا�سية 
عليها  تطلع  اأن  ينبغي  التي  وماأ�ساته  اإبداعه  لأهمية 

الأجيال القادمة.
الغربة  عا�ض  فقد  مزدوجة،  اخلليلي  فائق  ماأ�ساة  اإن 
منزوع العراقية التي كتب عنها اأهم اأعماله الإبداعية، 
عن  وع��ربَّ  له  كتب  ال��ذي  �سعبه  نتاجه  على  يطلع  ومل 

ماآ�سيه.

فائق  اخلليلي .. رحيل اديب عراقي كبري مل يعرفه اأهله
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