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يف �أعمال ومهام خارجية.
اأول عميدة كلية يف جامعة 

بابل 
�لطّيب و�حل�سن  �لكالم  �لكثري من  �سمعت 
�لكلية  د�خ��ل  يف  "�إينا�س"  �ل��دك��ت��ورة  ع��ن 
عميدة  �أخ��ت��ريت  �أن  بعد  فهي  وخ��ارج��ه��ا، 
للكلية، وكان هذه �الختيار �أ�سبه بتكرمي من 
�أول  تكون  �أن  رئا�سة �جلامعة وجمل�سها يف 
عميدة يف �جلامعة منذ تاأ�سي�سها يف �لعام 
1991-1992، وعلى �لرغم من �أّنها يف هذ� 
�ملوقع وما عليه من مهمات وو�جبات، فاإّنها 
عمل  على  و�الإ���س��ر�ف  �لعمل  يف  تتو�نى  ال 
ومن  خدمات  من  �لكلية  مر�فق  يف  �لعمال 
بد من تقدمي �سورة جمالية  �إذ ال  زر�ع��ة، 
يف  �ل��ب��ق��اء  على  ت�سجعهم  للطلبة  ز�ه��ي��ة 
�لكلية وحميطها �جلميل �لز�هر، ما �سمعته 
حفّزين على �للقاء بالدكتورة و�لتعرف من 
�إجن��از�ت  من  حتقيقه  مت  ما  على  خاللها 
�ل�سرح  ه��ذ�  يف  �خلا�سة  ب�سمتها  �أك��دت 
�سابة  تزل  مل  �أنَّها  من  �لرغم  على  �لعلمي 

وطريق �لنجاح مفتوح �أمامها.
قيادات ن�سوية

�أن جتولت  بعد  �لدكتورة  مكتب  �إىل  دخلت 
ور�ئ��ح��ة  ���س��ورة  بقيت  �لكلية،  �أرج����اء  يف 
على  تبعث  مم��ا  �مل��ك��ان   يف  ت�سع  �الزه���ار 

�لر�حة �لنف�سية، قلت لها:
هذ�  يف  �مل���ر�أة  دور  �إىل  تنظرين  كيف   *

�ملوقع؟
-  لي�س غريبا على �ملر�أة يف �أن تتوىل مو�قع 
قيادية يف �لدولة، فهي ال تختلف عن �أخيها 
بامل�سوؤولية  و�الح�سا�س  �لتحمل  يف  �لرجل 
�ل�سعوب  جت��ارب  يف  ولنا  �ل��وط��ن  وخ��دم��ة 
�سو�ء يف �لعامل �و يف �لعر�ق خري دليل على 
قته �ملر�أة من �إجناز�ت كبرية  ذلك وما حقَّ
يف  �لقيادية  وم�سوؤولياتها  عملها  ميد�ن  يف 
فعلت  وح�سنا  �لر�سمية،  �مل�ستويات  �أعلى 
وز�رة �لتعليم �لعايل بعد �لتا�سع من ني�سان 
يف  �لن�سوية  باملالكات  �الهتمام  يف   2003
و�لعلمي  �الإد�ري  �مل�ستوى  على  �ل����وز�رة 

وتطوير هذه �ملالكات وحتفيزها على ت�سّلم 
مو�قع قيادية على م�ستوى عمادة �لكليات �أو 

رئا�سة جامعات.
* ما �حلدث �الأهم يف حياتك؟

- �سدر يف �لعام 2014 �أمٌر وز�ري باإن�ساء 
هذ�  ��ستند  وق��د  للبنات،  ب��غ��د�د  جامعة 
�لقر�ر �إىل �الأمر �لديو�ين �ملرقم 250 ل�سنة 
2014، وكّلفت برئا�سة هذه �جلامعة وتقدمي 
�لكليات  لتاأ�سي�س من حيث  �لكاملة  �خلطة 
و�مل�ستلزمات  �مل�سمى  هذ�  حتت  �ملن�سوية 
�الد�رية من حيث �ملوقع و�البنية و�ملالكات 
�لعلمية و�الد�رية ف�سال عن �أمور قد تظهر 
�أثناء تنفيذ هذ� �ل�سرح �لعلمي �لذي ينّفذ 
الأول مرة يف �لعر�ق، فقد كان هذ� �مل�سروع 
بعد  حتقيقه،  على  �أعمل  و�أنا  حياتي،  حلم 
جر�ء  بغد�د  يف  �جلامعة  تنفيذ  تعّطل  �أن 
�لعزيزة  حمافظاتنا  لبع�س  د�ع�����س  غ��زو 
هذ�  على  لالنت�سار  �لدولة  جهد  وتركيز 

�لغزو �لرببري.
35 موؤمترًا علميًا

* ماذ� جرى بعد ذلك؟
�إىل  �جلامعة  نقل  تقّرر  �لوقت  ذلك  يف   -
منطقة �لفر�ت �الو�سط وحتديد� �إىل �سمال 
و�ملقرتحات  �خلطط  يف  �لعمل  لكن  بابل، 
و�لتقارير �لتي يتطلبها �مل�سروع مل تتوقف، 
وزير  معايل  مبتابعة  �مل�سروع   حظي  فقد 

نبيل كاظم �جلادة  �لدكتور  �لعايل  �لتعليم 
�ليها  �لتو�سل  مت  �لتي  للخطو�ت  و�حلثيثة 
مطلوب  وم��ا  �ل�سابقني  �ل����وزر�ء  قبل  م��ن 
�لنهائي  �لتقرير  طلب  �إذ  حاليا،  حتقيقه 
ورفعه �إىل �جلهات �ملخت�سة بغية ��ستمالك 
�الأر�س عن طريق جلنة ��ستمالك �الر��سي 
ذلك  �سبقت  وق��د  دومن����ًا،   419 مب�ساحة 
طريق  عن  �ل���وز�ر�ت  من  لعدد  خماطبات 

هذه �للجنة.
�أخ��ربت��ن��ي �ل��دك��ت��ورة �إي��ن��ا���س �أّن��ه��ا قدمت 
 "125" على  وح�سلت  علميا  بحثا   "70"
�لعديد  على  و�أ�سرفت  و�سكر  تقييم  كتاب 
و�ساركت مبا  �لعليا،  �لدر��سات  ر�سائل  من 
يقرب من 35 موؤمتر� علميا يف د�خل �لعر�ق 
وخارجه، عر�ست فيها �سور� للتقدم �لعلمي 
يف �لعر�ق على م�ستوى �لبحوث و�الجناز�ت 

�لعلمية يف �جلامعات �لعر�قية. 

مل يكن هذ� �الأمر غريبا عليها فمن يعرفها 
�لعمل و�الخال�س من  �أن حب  يدرك جيد� 
عائلة  ع��ن  ورثتها  �لتي  �خلا�سة  �سماتها 
�خ��ت�����س��ا���س��ات��ه،   مبختلف  �ل��ع��م��ل  تع�سق 

�سلمان" مهند�س،  "حممد  �ل�سيد  فو�لدها 
مل يبخل على �أوالده �لذكور و�الأناث يف زرع 
فهو  �ل�سغر،  منذ  نفو�سهم  يف  �لعمل  حب 
�إىل  يحتاج  �لبيت  د�خل  عمل  باأي  يقوم  ال 

�لعائلة  �ف��ر�د  ي�سرك  �أن  دون  من  خربته 
ويدلهم  خ��ط��و�ت  م��ن  ب��ه  يقوم  م��ا  وي�سرح 
�ملحّددة  �الأماكن  �لعطل يف  �حتماالت  على 
وطريقة �إ�سالحها يف حال غيابه عن �لبيت 

تكليفي برئا�سة جامعة بغداد للبنات 
احلدث الأهم يف حياتي

كانت الدكتورة اإينا�ض 
الربيعي ع�سوًا يف الهيئة 
التدري�سية لكلية العلوم 

يف جامعة بابل وملا 
تتمّيز به من موا�سفات 

عملية ف�سال عن علميتها 
ون�ساطها وحيويتها، 

ر�سحت يف العام 2007 
اإىل من�سب معاون عميد 
يف الكلية ذاتها، واأثناء 

عملها يف هذا املوقع 
ح�سلت على تقييمات 
عدة من كتب ال�سكر، 

لكن التقييم االهم كان 
من وزارة التعليم العايل 

لثالث �سنوات متتالية 
درجة 100% يف جانب 

التفاعل االإداري بني 
الوزارة والكلية.

 حوار:فكرة الطائي 

ح�سادها )70( بحثًا علميًا و)125( كتاب �سكر

الدكتورة اإينا�س الربيعي:
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لي�ض غريبا على املراأة يف اأن تتوىل 
مواقع قيادية يف الدولة، فهي ال 

تختلف عن اأخيها الرجل يف التحمل 
واالح�سا�ض بامل�سوؤولية وخدمة 

الوطن ولنا يف جتارب ال�سعوب يف 
العامل خري دليل على ذلك.



على اإيقاع االأنا�سيد احلما�سية، اأحيا اآالف 
املتظاهرين العراقيني الذكرى االأوىل 

الحتجاجات  ت�سرين يف �ساحة التحرير وهم 
يحملون �سور ال�سهداء الذي �سقطوا يف �سوح 

تظاهرات الثورة التي قدمت حوايل 600 �سهيد 
واآالف اجلرحى وع�سرات املغيبني، رغم �سعار 

ال�سلمية الذي رفعه املتظاهرون وحافظوا عليه 
رغم العنف الذي واجههم .

وجاب �سباب، يرتدون القم�سان البي�ض ويلوحون 
بالعلم العراقي، ال�ساحة وهم يهتفون ب�سعارات 

الثورة ون�سيدها احلما�سي
)ياعراق ترجع �سي اأكيد بحيلك.. ي�سحك نهارك 

يا وطن وي ليلك..
جرحك جرحنا وانت ابونا الغايل.. �سرتيد اطلب 

منا ن�سويلك..
ياحبنا االأكرب انحبك اأكرث اهلل اأكرب(

اإياد عطية اخلالدي- ريا عا�سي
ت�سوير: يو�سف مهدي

انبثقت من رحم الأمل العراقي..

�لتي  و�ل��ه��ت��اف��ات  �الأن��ا���س��ي��د  �سدحت  فيما 
�نهمك  وت�سحياتها،  �ل��ت��ظ��اه��ر�ت  متجد 
بينما  وترتيبها  �ل�ساحات  بتزيني  �سباب 
�لفنانني على ر�سم جد�ريات  عمل ع�سر�ت 
جديدة وتلوين جد�رياتهم �ل�سابقة على طول 
�ملتظاهرين  مئات  و�ن�سم  �لتحرير،  نفق  
�ل�سو�رع  لتنظيف  بغد�د  �أم��ان��ة  عمال  �إىل 
ون�سب  �خل��ي��ام  وت��رت��ي��ب  تنظيم  و�إع�����ادة 
خيام جديدة، يف �إ�سارة �إىل ��ستمر�ر �لثو�ر 

مبطالبتهم بوطن يحت�سن تطلعاتهم.
لوحات ملونة

وقريبًا من �إحدى �خليام يف �ساحة �لتحرير، 
�الحتجاجات،  لدعم  ن�ساطهم  من  وكجزء 
�سور  ر�سم  على  و)زينب(  )قي�سر(  عمل 
�ل�سهد�ء و لوحات متثل �لهتافات و�ل�سعار�ت 
و�لتربع  وبيعها  �مللونة  �لدبابي�س  بو��سطة 

بريعها جلرحى �لتظاهر�ت.
طول  علمتني  "�الحتجاجات  زينب:  تقول 
�ل�سرب و�لتنازل عن �لعديد من �أك�س�سو�ر�ت 
و�أ�سبحت  عنها،  �أبحث  كنت  �لتي  �حلياة 

�أك���ر ج��دي��ة وح����ذرً�،  ف��احل��ي��اة ممكن �أن 
دخانية  �أو  قنا�س  ر�سا�سة  منا  ت�سرقها 
منتهية �ل�سالحية كما حدث الأ�سدقائنا."

كلية  يف  �لطالبة  تن�سغل  منهم  مقربة  وعلى 
بعر�س �حللي  �لطب )فاطمة( و�سديقاتها 
و�خل���رز،  �جللدية  �خل��ي��وط  م��ن  �لعر�قية 
وق�����ررن  �ل��ت��ربع ب��ري��ع��ه��ا مل��ع��اجل��ة جرحى 

�الحتجاجات.
موكب التكتك

�ل�ساحة،  يف  تنوعت  �لتي  �لفعاليات  وو�سط 
�ل�سغرية  �لتكتك  لعربات  كبري  موكب  �سار 
�ل��ت��ي �رت��ب��ط��ت ب��ال��ت��ظ��اه��ر�ت، ف��ح��ني مل 
�إىل  �لدخول  من  �الإ�سعاف  �سيار�ت  تتمكن 
عربات  كانت  �جلرحى،  الخ��الء  �ل�ساحات 
�لتكتك تقتحم �لنري�ن و�لدخان وتعمل على 
�الإ�سعاف  �سيار�ت  �إىل  ونقلهم   �إنقاذهم 

و�أحيانًا �إىل �مل�ست�سفيات.
يقول )ح�سن حميد(، �لذي يقود موكبًا من 
�لعر�قية  باالأعالم  �ملزينة  �لتكتك  عربات 
�لتكتك:  �أ�سحاب  متجد  �أن�سودة  تعلو  بينما 

ت�سرين..
ت  الحتجاجات التي عربمَ
اخلطوط وحّطمت القيود
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�لكاظمي  م�سطفى  �حلكومة  رئي�س  لكن 
�ل�سجناء و�ملعتقلني من  �أطلق �سر�ح مئات 
كّلفها  جل��ان  ع��دة  ومت�سي  �ملتظاهرين، 
لل�سهد�ء  �الع��ت��ب��ار   �إع����ادة  يف  �لكاظمي 
�ل�سهد�ء،  ح��ق��وق  جميع  عو�ئلهم  وم��ن��ح 
تلفزيوين معه، من  �أول حو�ر  �أكد يف  فيما 
خالل �سا�سة �لعر�قية �الإخبارية، �أنه كلف 
جلنة لتحقيق �لعد�لة، م�سددً� على �سرورة 

حما�سبة �لقتلة.
ر�سالته  يف  �لكاظمي  ومعهم  ي��وؤك��د  �لكل 
�أحدث  ت�سرين 2019  �أن   �ملتظاهرين  �ىل 
كان  بعدما  �ل�سيا�سي  �ل��وع��ي  يف  �نقالبًا 
�لذي  �لعقائدي  �حلزبي  بالوعي  حمتكرً� 
لو  كما  �لدينية  �ملدونة   ما  حد  �إىل  ي�سبه 
ممار�سته  من  البد  �سعائريًا  طق�سًا  كانت 
خارج  يفكر  �لذي  فكان  �لو�جب،  الإ�سقاط 
ولهذ�  م�سبوهًا،  يعد  �ل�سردية  هذه  �إط��ار 

كانت �سعار�ت ت�سرين متعط�سة للهوية.

الوطنية..
�سقوط قناع اخلوف

ثورة  �أن  �لنا�سط )�سالم �حل�سيني(  يوؤكد 
�ملتمثل  �خل���وف  ق��ن��اع  �أ���س��ق��ط��ت  ت�سرين 
ب��ح��دث �الح��ت��ج��اج  �ل���ذي ك��ان حم�سورً� 
�نبثقت  فت�سرين  وجمهورها،  ب��االأح��ز�ب 
كحالة فردية عفوية ر�سخت  وجودها عرب 
فهم �ملعطيات �لتي توجب �لتظاهر ورف�س  
�لذي  �الدع���اء  زي��ف  وك�سفت  �لفا�سدين، 
�إنه لن تكون هناك �حتجاجات مامل  يقول 

يكن لها زعيم ديني �أو �سيا�سي.
�مل�����س��ارك��ة  �إىل ح��ج��م  ول��ف��ت �حل�����س��ي��ن��ي 
�لتمدن  بحالة  توحي  �لتي  �لفعالة  �لن�سوية 
�حل���روب  نتيجة  �مل��ج��ت��م��ع  ع�����س��ك��رة  ب��ع��د 
عقائدية  ب��ذر�ئ��ع  �مل���ر�أة  وتقييد  و�ل��رع��ب 
�سعور  تنامي  ع��ن  ف�ساًل  �ستى،  متطرفة 
بعيدً�  حقيقية  هوية  عن  �لباحثة  �ملو�طنة 
ذلك  نعهد  ومل  �لفرعية،  �النتماء�ت  عن 

منذ و�سول حزب �لبعث للحكم. 
يف  مبكرً�  �ساهم  �ل��ذي  �لنا�سط،  ويعتقد 

�لتظاهر�ت  كل  �أن  �الحتجاجات،  حركة 
�ل�سابقة كان حمتو�ها �سر�عًا حزبيًا يبحث 
عن ن�سر �سيا�سي لتكبري ح�س�س �لكعكة، 
�لتي  �الأ�سا�سية  �مل�سكلة  غري مكرتث بجذر 
�لذي  �ملحا�س�ساتي  �لنظام   ببنية  تتعلق 
�حلكومات،  بتعاقب  مرت�كمًا  ف�ساًل  يفرز 
لذلك كانت �نعطافة ت�سرين �سياقًا جديدً� 
�أدى �إىل ��ستقالة حكومة عبد �ملهدي، وهو 
�سد�م،  �سقوط  منذ  ليحدث  يكن   م��امل 
و�لرف�س  �لقبول  حالة  فر�س  عن  ف�ساًل 
غري �لو�ردة يف هذ� �لنظام لكل �ملر�سحني 

بعد عبد �ملهدي.
كان  ملمحًا  ر�سمت  ت�سرين  �أن  على  و�سدد 
�مل�سهد  يف  �حل�سور  عن  طوياًل  غ��اب  قد 
�ل�سيا�سي �أال وهو �لدور �لطالبي و�لنقابات  
و�الحتاد�ت لت�سكل نقطة �لتحول �لبارزة يف 
�سنع �لقر�ر و�لتاأثري حتى و�إن كانت تو�جه 

و�سعها  �ل�سلطة  ح��اول��ت  كبرية  معوقات 
لتغييب �لدور �ملهم لها، كما �أنها جنحت يف 
�إعادة �لنظر مبجال�س �ملحافظات و�سدور 
�ملتظاهر  و�سار  باإلغائها  �آن���ذ�ك،   ق��ر�ر، 
�ملجال�س  ه��ذه  تلعبه  �ل��ذي  للدور  مر�قبًا 
وتقييم �أد�ئها حلني �لبت باإز�حتها متامًا، 
وعملت على تعزيز حالة �ملطالبة باحلقوق، 
و�سار �ملوظف و�خلريج ميثل حتديًا  كبريً� 
بحقه  �ملطالب  دور  �أخ��ذ  بعدما  للحكومة 
�سيا�سات  ر�سم  يف  و�مل�ساركة  �لتوظيف  يف 
�لبلد وهو ما �سيتحقق مهما ظن �الآخرون 

�أنه بعيد.
�سيدة  وه��ي  ح�سني(،  )�أم  تظهر  حني  يف 
ب��دع��م  ���س��اه��م��ت  ب��ي��ت،  رب����ة  خم�سينية 
�ملتظاهرين، �لكثري من �لر�سا عما حتقق 
وتقول: زوجي ��ست�سهد يف عام  2006 �أثناء 
�لتخطيط،  وز�رة  يف  يعمل  كان  �لو�جب، 
يف   �لعر�قيني  من  �أم��ل  ال  �أن  �أعتقد  كنت 
نف�س غبار �حلرب و�لطائفية عنهم، لكن 
معهم  و�ساهمت  �ل�ساحة  يف  كانو�  �أبنائي 
وحمدت �هلل �أن جاء �ليوم �لذي ميكننا �أن 
وهذ�  ونرف�سه،  ب�سوت عال  �لظلم  نو�جه 

�أحد مكا�سب �لثورة.
مواكب ح�سينية

فقدت  ثالثينية  �سابة  وهي  )�سجى(،  �أما 
�أعرف  "ال  فتقول:  �لتظاهر  �أثناء  حملها 

طليعة  يف  ك��ان��و�  �ل��ت��ك��ت��ك  �أ���س��ح��اب  �إن 
�مل�����س��ح��ني،  لقد  �مل��ح��ت��ج��ني ويف م��ق��دم��ة 
�ملحتجني  من  �ملئات  حياة  باإنقاذ  �ساهمنا 
�لذين �أ�سيبو� بجروح خطرية، وكنا نو�جه 
معهم �لدخانيات، و�إن �لنا�س و�ملتظاهرين 
م���از�ل���و� ي�����س��ي��دون ب���دورن���ا، و�إن���ن���ا بعد 
و�ح��رت�م  حب  على  ح�سلنا  �الحتجاجات 
�لنا�س و�لعامل، و�سارت تظاهر�ت ت�سرين 
�ملطعم  مثل  فالتكتك  �لكثري،  لنا  تعني  

�لرتكي رمز�ن �رتبطا بها.
يقول )حيدر �لعر�قي(، وهو �أحد �ل�سباب 
�لفاعلني يف �ل�ساحة، �إن �الحتفال بت�سرين 
��سعلو�  �ل��ذي��ن  �ل�سباب  م��ع  لقاءنا  �أع���اد 
�الحتجاجات يف �لعام �لفائت  وقد ��ستعدنا 
و�ل�سهد�ء  �الأبطال  ومو�قف  هنا  ذكرياتنا 

�لذين ق�سو� الجل �هد�ف �الحتجاجات.
"يف �الأ�سبوع �ملا�سي جتمعنا من جديد من 
من  فريق  وقام  �لثورة،  ذكرى  �إحياء  �أجل 
�الأماكن، وفريق  بتنظيف وتعفري  �ل�سباب  
ومت  لوحاتهم،  وترميم  باإعادة  تكفل  �آخ��ر 

�لنفق  د�خ��ل  )ب���از�ر(  على عمل  �الت��ف��اق 
للحَرف �ليدوية بهذه �ملنا�سبة.

الثورة التي �سحقت الطائفية
ت�سرين،  �حتجاجات  �أن  �ملر�قبون  يعتقد 
�إجماعًا  حتقق  مل  و�أه��د�ف��ه��ا،  ب�سعار�تها 
فح�سب،  ومطالبها  �أهد�فها  على  عر�قيًا  
ف�سلت  حني  يف  �لعر�قيني،  وّحدت  �إنها  بل 
يف  �ل�سا�سة  وم�����س��اري��ع  م���وؤمت���ر�ت  جميع 
�لتي  �ملليار�ت  رغ��م  �لهدف  ه��ذ�  حتقيق 
�مل�ساحلة  وم��وؤمت��ر�ت  مل�ساريع  خ�س�ست 
)�سهد(  �لرب�مج  مقدمة  تقول   . �لوطنية 

�إن وقوفها هنا، يف �ساحة �لتحرير، ت�سبب 
"كنت  وت�سيف:  لوظيفتها،  بخ�سارتها 
بلده،  يهمه  ال  �لعر�قي  �ل�ساب  �أن  �أعتقد 
بدمه  ي�سحي  من  عيني  ب��اأم  ر�أي��ت  لكني 
من �أجل �لعر�ق، ومتكن �لثو�ر �أن ي�سحقو� 
�لطائفية �لتي تغذيها �مل�سالح �خلا�سة."

بات  ملا  �الوىل  بالذكرى  �ملحتفلون  و�أع��اد 
�إىل  �أدت  �لتي  ت�سرين  باحتجاجات  يعرف 
عبد  عادل  �ل��وزر�ء  رئي�س  حكومة  �إ�سقاط 
�لعام  م��ن  �الأول  ك��ان��ون  نهاية  يف  �مل��ه��دي 
جديدة  حكومة  ت�سكيل  ثم  وم��ن  �لفائت، 
برئا�سة  �لتاريخ  ذلك  من  �أ�سهر  �ستة  بعد 
على  �لتاأكيد  �أع��ادو�  �لكاظمي،  م�سطفى 
ومن  �ملتظاهرين،  مطالب  لتحقيق  �لعمل  
يف  ومبكرة  نزيهة  �نتخابات  �إج��ر�ء  بينها 

حزير�ن �ملقبل.
وعدتهم  �حلكومة  �إن  �ملتظاهرون  يقول 
بالك�سف عن قتلة �ملتظاهرين وحما�سبتهم، 
ماز�لت  و�الخ��ت��ط��اف  �لقتل  عملية   لكن 

م�ستمرة.
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اأطلق رئي�ض احلكومة م�سطفى 
الكاظمي �سراح مئات ال�سجناء 

واملعتقلني من املتظاهرين، ومت�سي 
عدة جلان كّلفها الكاظمي يف اإعادة 

االعتبار  لل�سهداء ومنح عوائلهم 
جميع حقوق ال�سهداء.

ت�سرين 201٩ اأحدث انقالبًا يف 
الوعي ال�سيا�سي بعدما كان حمتكرًا 

بالوعي احلزبي العقائدي الذي 
ي�سبه اإىل حد ما املدونة  الدينية 
كما لو كانت طق�سًا �سعائريًا البد 

من ممار�سته الإ�سقاط الواجب.

ملف العدد



جيدً�  �سيئًا  جلبت  قد  �لتظاهر�ت  كانت  �إن 
لي�س  �أف�سل،  �لقادم  �أن  �أعرف  لكني  للبلد، 
قد  �لنا�س  لكون  لكن  �ل�سلطة حت�سنت،  الأن 

تعلمو� �أن يطالبو� بحقوقهم."
مبا  �سعادته  عن  لطيف(  )حممد  و�أع���رب 
حققته �حتجاجات ت�سرين، يقول: "فرحتي 
�أرى �بني �ل�سغري وهو يرفع  ال تو�سف و�أنا 
�ل�سهيد  �بني  �لعر�قي ويحمل �سورة  �لعلم  
ويطالب  ���س��دره  على  �مل��و���س��ل  م��ع��ارك  يف 
�ساحبة  و�أخته  �أخيه  �أبناء  وحقوق  بحقوقه 
ر�سهم  مت  �لذين  وزمالئها  �لعليا  �ل�سهادة 
للمطالبة  �عت�سامهم  �أث��ن��اء  �حل��ار  ب��امل��اء 

بحقوقهم."
كانو�  ت�سرين  ذك��رى  يف  �لعر�قيني  والأن 
معاين  ف���اإن  ع��ا���س��ور�ء،  �أج����و�ء  يعي�سون 
كانت   و�لطغيان  �لظلم  �سد  �حل�سني  ثورة 
�ملرتبط  �ل�سارع  �م��ت��د�د  فعلى  حا�سرة، 
�ملو�كب  ع�سر�ت  ت��وزع��ت  �لتحرير  بنفق 
�ل�سباب،  �ملتظاهرون  عليها  ي�سرف  �لتي 
�لتي  �حل�سينية  �الأنا�سيد   ت�سدح  حيث 
�لنبوي،  �لبيت  وت�سحيات  �لطف  متجد 
�أن  ي��وؤك��دون  �لذين  �ل��ث��و�ر  معها  فيتفاعل 

ثورة �حل�سني هي ملهمتهم �الأوىل ملو�جهة 
�لظلم و�لطغيان.

لهم الف�سائيات ولنا ال�ساحات
�لهند�سة  كلية  �لطالب يف  �أما )ح�سنني(، 
م��رح��ل��ة ث��ان��ي��ة �جل��ام��ع��ة �ل��ت��ك��ن��ل��وج��ي��ة، 
ب�سر�ع  �أ�سماه  ملا  �أ�سفه  عن  �أع��رب  فقد 
مكا�سب  حتقيق  وحم����اوالت  �ل��زع��ام��ات 
�لعامة،  �مل�سلحة  ح�ساب  على  �سخ�سية 
و�أ�سار �إىل �أن هناك جماميع تقدم نف�سها 
قياد�ت حركة  �أو  �أنها متثل �حتاد�ت  على 
�الحتجاج متثل �لطلبة، وحدث �ليوم بينها 
�أدى �إىل ن�سوب م�ساجرة بالع�سي،  �سر�ع 
حلركة  �ملمثل  �أن��ه��ا  تزعم  جمموعة  وك��ل 
يحدث  نف�سه  و�الأم��ر  �لطلبة،  �حتجاجات 

بني جهات �أخرى وجمموعات تت�سارع على 
�لف�سائيات،  يف  �لظهور  وعلى  �لزعامة، 
يعرفها  ال  ���س��خ�����س��ي��ات  م��ن��ه��ا  و�ل��ع��دي��د 
تقدمهم  �لف�سائيات  لكن  �ملتظاهرون، 

للنا�س كقادة حلركة �الحتجاجات.
وي���ق���ول ح�����س��ن��ني: ع��ل��ى �أي����ة ح����ال، لهم 
ولدت  فالثورة  �ل�ساحات،  ولنا  �لف�سائيات 

من رحم �الأمل
وطنًا  يريدون  و�أبطالها  �لكبري،  �لعر�قي 
�لعر�قيني  جميع  فيه  يعي�س  ك��رمي��ًا  ح��رً� 
ب���ك���ر�م���ة، وط���ن���ًا ع���زي���زً� ي��ق��دم �خل��ب��ز 
و�لكر�مة الأبنائه، ال فرق بينهم �إال مبقد�ر 
منهوبًا  وط��ن��ًا  ولي�س  و�الج��ت��ه��اد،  �لعطاء 
يعي�س  فيما  �لفا�سدون،  خري�ته  يتقا�سم 
�ل��ف��ق��ر�ء ع��ل��ى ه��ام�����س  �حل��ي��اة، وي��ع��اين 
�خلدمات،  �أب�سط   من  �حلرمان  �ل�سعب  
بقاع  �أغ��ن��ى  م��ن  بقعة  على  يعي�سون  وه��م 
�الأر�����س يف �ل��ع��امل ب��رو�ت��ه��ا، ل��ه��ذ� ف��اإن  
�ل�سعب  �سمري  يف  ر��سخًا  �سيبقى  ت�سرين 
مكا�سب  �إىل  حتويله  �ل�سّر�ق  ح��اول  مهما 
�ل�سلطة  يف  �أطماعهم  ت��خ��دم  �سخ�سية 

و�جلاه.

على امتداد ال�سارع املرتبط بنفق 
التحرير توزعت ع�سرات املواكب 

التي ي�سرف عليها املتظاهرون 
ال�سباب، حيث ت�سدح االأنا�سيد  

احل�سينية التي متجد الطف 
وت�سحيات البيت النبوي.
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اإنها جتربة اليوم الول من حياة الطفل- وهي 
اأق�سى جتاربه احلياتية- مع �سوت اجلر�س 

والفر�سة وال�سبورة والرحلة والطبا�سري والكتاب 
والقلم و�سلطة املعلم والقيام واجللو�س والأنظمة 

ال�سارمة التي تهون اأمامها اأعتى الأنظمة 
الدكتاتورية

ح�سن العاين 

نواعم

د�همتنا  و�سو�ء  �خرى،  حرب  �ية  �أم  )�لب�سو�س(  حرب  قامت  �سو�ء 
م�سيبة )�لكولري�( �أم جائحة )كورونا( فال بد �أن تبد�أ رحلة �لتعليم 
�جلديد،  �لدر��سي  بالعام  ت�سميته  على  ن�سطلح  ما  مع  و�سيلة  باأية 
�جلنة  ع�سافري  تر�سمه  �ل���ذي  ه��و  �ل��در����س��ي  �ل��ع��ام  يف  م��ا  و�أح��ل��ى 
�ل�سري و�ملعلن وهي يف  �مللونة ومالب�سها �جلديدة وخوفها  وحقائبها 

�طريق �إىل �ملدر�سة برفقة �أُم �أو �أب �أو �سقيق �أو �أحد ُيعتمد عليه...
�إن��ه��ا جت��رب��ة �ل��ي��وم �الول م��ن ح��ي��اة �ل��ط��ف��ل- وه��ي �أق�����س��ى جتاربه 
�حلياتية- مع �سوت �جلر�س و�لفر�سة و�ل�سبورة و�لرحلة و�لطبا�سري 
�ل�سارمة  و�الأنظمة  و�جللو�س  و�لقيام  �ملعلم  و�سلطة  و�لقلم  و�لكتاب 
وب�سورة  ذل��ك  كل  �لدكتاتورية،  �الأنظمة  �أعتى  �أمامها  تهون  �لتي 
مفاجئة على ح�ساب �لفو�سى و�للعب و�لهرج و�ملرج و�الأنفالت �الأمني 

و�لعبث �لطفويل و�لنوم �إىل وقت �ل�سحى...
�إىل  �أتوجه  و�أن��ا  �الول  يومي  كان  متامًا  �لنحو  هذ�  على  كذلك،  هو 
مدر�سة )�لفتوة( يف مدينة �لكاظمية قبل �سبعني �سنة �أو يزيد، و�ملدير 
يرف�س قبويل الأنني دون �ل�سن �لقانوين للقبول، لو ال تدخل )و�سيط( 
ختم  قد  يق�سدين-  �لولد-  هذ�  �إن  له:  قال  �ملدير،  قلب  على  �أث��ري 
�لقر�آن ويعرف �أ�سماء �حلروف وي�ستطيع كتابة �الرقام من �لو�حد �إىل 
�ملئة )على ما علق يف ذ�كرتي فاأن "�لو��سطة" يف �أثناء �حلديث عن 
مو�هبي �خلر�فية �أخرب �ملدير باأن �لطفل �ملاثل �أمامه ينتظره م�ستقبل 
عظيم، ومن �ملوؤكد �سيح�سل على �لوظيفة كذ� �أو كذ�، وذكر جملة من 

�لوظائف �لر�قية جدً�.. لي�س بينها وظيفة �سحفي(!!
�سحة  من  يتاأكد  �أن  �الأنيق  �الأفندي  �لرجل  �أر�د  �الأطمئنان  باب  من 
�ملعلومات �لتي �أدىل بها �سديقه، وهل هذ� �لولد �ل�سغري عمرً� وبنيًة 
زمانه(  )فلتة  حقًا  يكون  �أن  ميكن  يرتعد،  بج�سد  �أمامه  يقف  �لذي 
بالونات  من  بالون  �إن��ه  �أم  و�حل�سر،  �لبادية  �سكان  عنه  ويتحدث 
�الأ�سدقاء، ولذلك �ساألني عن �آية كرمية كانت معلقة على �جلد�ر، �إن 
كنُت قادرً� على قر�ءتها، فقر�أتها ب�سرعة و�إقتد�ر �أثار �إعجابه )كان 
�أحد جدر�ن منزلنا،  نف�سها معلقة على  �لكرمية  �الآية  تلك  �إن  يجهل 
وطاملا �إخترب بها و�لدي - بح�سوري- �أ�سقائي �الأكرب �سنًا(، طلب مني 
�الأقرت�ب من من�سدته، وو�سع �أمامي ورقة، ثم �أخرج من جيبه )قلم 
�أجهل كتابة  �ساألنياإن كنُت  تلكاأت  حرب( وقال يل �كتب )87(، وحني 

هذ� �لرقم فاأجبته باأنني �أعرف كتابته، ور�سمت )87( باأ�سبعي فوق 
�أول  �لقلم فهذه  بهذ�  يكتبون  �أعرف كيف  ال  ولكنني  �ملن�سدة،  زجاج 
مرة �أر�ه، و�سحك �لرجل ب�سرور، و�إلتفت �ىل )�لو��سطة( طالبًا من 
�ل�سرعة،ثن  �أ�سرتي )تكبري( عمري يف �جلن�سية على وجه  تتوىل  �أن 
�أن  �سادف  حيث  �ملدر�سة،  �ساحة  �إىل  )�لفر��س(  ب�سحبة  �أر�سلني 

تكون ح�ستي �الأوىل يف �لفتوة در�س ريا�سة!!
ق�سية  الأن  تقريبًا،  باأ�سبوعني  �ل��دو�م  �إىل  �سبقوين  قد  �لتالميذ  كان 
�لتفا�سيل  معظم  على  و�ع��ت��ادو�  حقيقة...  م�سكلة  كانت  )عمري( 
�ملدر�سية وتقاليدها، �إال �أنا، وكانت �ل�ساحة و��سعة وحماطة باأ�سجار 
و�أنا )�الأفندي( �لوحيد  عمالقة، و�لتالميذ يرتدون �لزي �لريا�سي، 
�أربعة خطوط، وقد وقفت يف نهاية �خلط  بينهم، كانو� موزعني على 
�الأول وحقيبتي �لفارغة معلقة يف رقبتي، �سمعت �ملعلم يخاطبنا) نحن 
�الآن يف غابة يتجول فيها �أ�سد �سرير، �أنا �أر�ه و�نتم ال ترونه، و�سوف 
يهاجمنا على غفلة، وعلينا �أن نت�سلق �الأ�سجار ب�سرعة، طبعًا كل و�حد 
منكم عنده حبل طويل، وعندما �أقول: و�سل �الأ�سد.. �إرمو� �حلبل �إىل 
�أعايل �الأ�سجار وت�سلقو�، ومن يتاأخر �سياأكله �الأ�سد( ومع �إنني مل �أَر �أي 
حبل، ولكن �ملعلم ال يكذب، وفيما �أردت �إخباره �إنني ال �أمتلك حباًل، 
�ساح فجاأة باأعلى �سوته )جاء �الأ�سد( فاأذ� �لتالميذ يرمون حبالهم 
�لوهمية ويت�سلقون كما تهياأ يل ب�سرعة جنونية... �أنا يف نهاية �خلط.. 
يعني �الأقرب �إىل �أنياب �الأ�سد.. يف حلظات �لرعب تلك توقفْت دورتي 
�سارع  مدوية...  عفوية  عيطة  �أعماقي  من  �إنطلقْت  �أن  بعد  �لدموية 
�ملعلم و�إحت�سنني بني ذر�عيه و�أفهمني �إن هذه جمرد لعبة ريا�سية، 
ومل يرتكني �إال بعد �أن �إطماأن على حالتي �ل�سحية و�لنف�سية.. ومنذ 
ذلك �ليوم �مل�سوؤوم �إىل يومنا �ملبارك هذ�، و�أنا �أمقت �الأ�سد �لقاتل، 

و�ألعن �أباه و�أمه و�أكره ذريته ومن يحبه!!
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فنانة �سورية تربت يف غمرة 
اليا�سمني ال�سامي، واثقة من 
خطواتها ودقيقة يف 
اختياراتها بداأت تعمل 
يف جمال االإعالم 
كمذيعة تلفزيونية، 
لكن �سرعان ما تركت 
جمال االإعالم لتدخل 
عاملًا اآخر يف جمال 
التمثيل التلفزيوين 
وال�سينمائي لتقدم 
اأول دور لها يف م�سل�سل 
)بقايا �سور( عام 
1٩٩8 لتتواىل بعدها االأعمال 
الناجحة التي حققت ح�سورًا 
جماهريًا كبريًا كامل�سل�سل 
ال�سهري )باب احلارة( التي 
ج�سدت فيه دور )�سريفة( 
زوجة )العكيد اأبو �سهاب( 
وغريها من االأعمال.

اأّول ممثلة عربيةتتخطى نطاق الوطن العربي

جومانا مراد
كنت غري موفقة
 يف "حلظات انوثة"

 ل� )ال�سبكة(:
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م�سر  دخولها  عند  كبري  ب�سكل  جنمها  �سطع 
عرب  �لفنية  م�سريتها  يف  حت��ول  نقطة  فكانت 
��سرت�كها يف كثري �العمال �لفنية �ملهمة يف جمال 
�أهم  �ليها  لي�سند  �مل�سرية  و�ل�سينما  �لتلفزيون 
م�سيئة  جنمة  غدت  حتى  عربيا،  �لفنية  �الأدو�ر 
حدود  ال  طموحًا  متتلك  �لعربي،  �لفن  �سماء  يف 
له ما جعلها تعمل يف جمال �الإنتاج �لفني و�أنتجت 
�لعديد من �مل�سل�سالت �لعربية كامل�سل�سل �لعربي 

�ل�سهري )مدر�سة �حلب( بجزئه �لثالث.
�لنجمة �لعربية �جلميلة �لفنانة "جومانا مر�د" 
فتحت قلبها ل� )�ل�سبكة( يف حو�ر ح�سري متّيز   

بال�سر�حة و�ملتعة.
جناح �ساحق كمنتجة

* بد�أت تعملني يف �الإعالم ومن ثم دخلت جمال 
�أكر  مت�سكني  �أنِت  هل  �الإنتاج،  وبعدها  �لتمثيل 

من تفاحة بيد و�حدة؟
بيد  تفاحة  من  �أكر  �أم�سك  �أن  لي�س  �ملو�سوع   -
تلفزيونية  مذيعة  �أعمل  ب��د�أت  �أن��ا  لكن  و�ح��دة، 
وجلت  ثم  ومن  �لتمثيل  جمال  يف  عملت  بعدها 
�الإنتاج و�أنتجت �لعديد من �الأعمال �لفنية �ملهمة 
من  كثري  �إذ  عربيا،  باهر�  جناحا  حققت  �لتي 
تكون  فعندما  �الإنتاج  جمال  يف  يعملون  �لفنانني 
�ختيار  حيث  م��ن  ق���ر�ر  �ساحب  ت��ك��ون  منتجًا 
�ملوؤثرة يف �جلمهور،  و�لفكرة �جليدة  �لن�سو�س 
كامل  ب�سكل  �لعمل  جودة  على  ينعك�س  وبالتايل 
من  وك��ث��ري  ور���س��ني،  متكامل  عمل  لنا  وي��خ��رج 

�لفنانني يتمنون �أن يعملو� يف �الإنتاج. 
* عملت يف جمال �الإنتاج �لفني و�أنتجت �لعديد 
و�لتلفزيونية  �ل�سينمائية  �لفنية  �الأع��م��ال  من 
لالإنتاج  �نرتنا�سونال  )ج��وم��ان��ا  �سركتك  ع��رب 
تعتقدين  �ال  و�لتوزيع(،  و�لتلفزيوين  �ل�سينمائي 
�أن دخولك يف عملية �الإنتاج يعد مغامرة كبرية، 

كون �لعمل �الإنتاجي يحتمل �لربح و�خل�سارة؟
كنت  �الإنتاجي  �لعمل  دخويل  عند  هلل  �حلمد   -
خمططة له م�سبقا ومل يكن �الأمر ع�سو�ئيا، لذ� 
جنحت يف �إد�رة �الإنتاج و��ستعنت بنجوم مهمني 
عديدة  م�سل�سالت  و�أنتجت  �لفني،  �لو�سط  يف 
عرب  �لعربي  �لعامل  من  نقطة  �أبعد  �إىل  و�سلت 
حتاكي  �لتي  باالهتمام  �جل��دي��رة  مو�سوعاتها 

خ�ستها  �الإنتاج  ق�سية  لذ�  �لعربية،  �ملجتمعات 
بنجاح �ساحق، و�أعمايل ت�سهد كم�سل�سل )�خليط 
جتوزنا(  و)هيك  �ل���وردة(  و)�نتقام  �الأبي�س( 
و)مدر�سة �حلب( �جلزء �لثالث، و�لقادم �أجمل 

باإذن �هلل. 
انتمائي ل�سوريا

)مدر�سة  م�سل�سل  يف  جتربتك  ت�سفني  كيف   *
جمموعة  ي�سم  كونه  �لثالث،  جزئه  يف  �حل��ب( 
وكونك  وتركيا  �لعربي  �لوطن  جنوم  من  كبرية 

�أي�سا بطلة �لعمل ومنتجته؟
�لعربي  �لعمل  يف  وممثلة  كمنتجة  جتربتي   -
�أعّدها  �لثالث  بجزئه  �ل�سخم )مدر�سة �حلب( 
�سدى  والق��ت  وناجحة،  ر�ئعة  من  �أك��ر  جتربة 
مبجرد  �لعربي  �جلمهور  ل��دى  كبريين  وق��ب��واًل 
 ،)OSN( قناة  عرب  مرة  الأول  �مل�سل�سل  عر�س 
كوين  �لعمل،  يف  �ن��ف��ر�دً�  حققت  يل  وبالن�سبة 
�الأت���ر�ك  �لفنانني  م��ع  تعمل  عربية  ممثلة  �أول 
من  �ل���دول  �أغ��ل��ب  م��ن  ممثلني  �لعمل  ي�سم  �إذ 
�أخ��رى،  ودول  وتركيا  ولبنان،  و�سوريا،  م�سر، 
و�أي�سا �أنا �أول ممثلة عربية تنتج م�سل�ساًل كبريً� 
تخطيت  �أيّن  �لقول  ��ستطيع  لذ�  �حلجم،  بهذ� 
�إذ مت  �لعربي عرب مدر�سة �حلب،  �لوطن  نطاق 
�لت�سوير يف �سوريا، وم�سر، و�الإمار�ت، ولبنان، 
وبع�س �لعو��سم و�ملدن �الأوربية م�ستغرقا قر�بة 
مر�د،  جومانا  بطولة  من  وهو  �سنو�ت،  �لثالث 
بولنت �أينال، مر�د يلدرمي، �سفاء �سلطان، طالل 
�أم��ري  قمر،  م�سطفى  �ل�سيد،  ي��زن  م��اردي��ن��ي، 
عبد  �سربي  �سليم،  مي  �ل�ساوي،  خالد  ك��ر�رة، 

�ملنعم، لقاء �سويد�ن، و�آخرين.  
* ب�سر�حة هل كنِت وفية للدر�ما �ل�سورية بقدر 

حبك للدر�ما �مل�سرية؟
للدر�ما  وفية  زل��ت  وم��ا  ذل��ك كنت  �سك يف  - ال 
بلدي  يف  مهمة  �أعمااًل  وعملت  �أنتجت  �ل�سورية، 
�عتز�زي  يلغي  ال  �مل�سرية  للدر�ما  �سوريا، حبي 

وحبي للدر�ما �ل�سورية و�نتمائي ل�سوريا مطلقا.
ال اأومن بحب النظرة االأوىل

* هل توؤمنني باحلب من �لنظرة �الأوىل؟
ب�سبب ال  �الأوىل،  �لنظرة  �أوؤم��ن باحلب من  - ال 
يوجد حب ��سمه �لنظرة �الأوىل بل يوجد �حرت�م 

�لطرفني  بني  وكيميا  و�ت��ف��اق  متبادل  و�إع��ج��اب 
وبالتايل يولد �حلب لي�سل �إىل �أ�سمى منزلة من 

�مل�ساعر و�لع�سق �لالحمدود. 
من  موجة  �إىل  �أنوثة(  )حلظات  فيلم  تعّر�س   *
�النتقاد�ت حني عر�سه الأول مرة وو�سف �لفيلم 
�مل�ساهد  �لفنية ف�سال عن  �لناحية  بالفا�سل من 
لهذه  خو�سك  على  ن��دم��ت  ه��ل  ف��ي��ه،  �جل��ري��ئ��ة 

�لتجربة؟
- ال �أ�ستطيع �أن �أقول لك ندمت �أو مل �أندم على 
�أحيانا  �أن��وث��ة(،  )حل��ظ��ات  فيلم  يف  ����س��رت�ك��ي 
�خ��ت��ي��ار�ت  ل��دي��ه  ت��ك��ون  ب��د�ي��ات��ه  يف  �ل�سخ�س 
�أنا كنت غري موفقة يف عملي  خاطئة، ب�سر�حة 

بهذ� �لفيلم وكانت جتربة ومرت ال �أكر.
اوؤمن باحل�سد

* يقال �إنك تخافني جّدً� من �حل�سد لدرجة �أنك 
ال تتحدثني �أمام �الآخرين باأ�سيائك �جلميلة، هل 

هذ� �سحيح؟
�أوؤمن باحل�سد لكن ل�ست مهوو�سة به، �حل�سد   -
�لكرمي و�هلل خري �حلافظني،  �لقر�آن  مذكور يف 
�أم��ام  �جلميلة  باأ�سيائي  �حت��دث  ال  م�ساألة  �أم��ا 
�الآخرين خوفا من �حل�سد، فلي�س هكذ� �أنا �أ�سال 
ال �حتدث باأ�سيائي �خلا�سة �أمام �الآخرين لكوين 

�أحرتم خ�سو�سيتي د�ئما.  
�أنك زرت  �سيما  �لعر�ق ال  بزيارة  ترغبني  * هل 

�أغلب �لدول �لعربية؟
جميل  بلد  فهو  �لعر�ق،  زيارة  �أمتنى  بالتاأكيد   -
ميتلك ح�سارة عريقة، ال �سيما لدي �سعبية كبرية 
يف �لعر�ق فاأغلب )فانز�تي( عرب مو�قع �لتو��سل 
ذلك  ع��ن  ف�سال  �ل��ع��ر�ق،  م��ن  ه��م  �الجتماعي 
�أ�سخا�س عر�قيني  تربطني �سد�قات مميزة مع 
ولندن  دب��ي  يف  �ملقيمني  �لعر�قية  �جلالية  من 
يكون  �أن  �أمتنى  �لعر�قي جميعا،  بال�سعب  و�عتز 
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نرمني املفتي

فنجان حمبة

معجزة تربوية

�إىل  و��ستنادً�  �الإع���د�دي  �ل�ساد�س  نتائج  �إع��الن  بعد 
�لطلبة  "�أعد�د  فاإّن  �لرتبية  وز�رة  ن�سرتها  �إح�سائية 
�لدور  درجة  �إ�سافة  دون   %99 معدل  على  �حلا�سلني 
وطالبة".  طالبًا   5028 كانت  �للغات  ودرج��ة  �الأول 
�لفرع  بلغت يف  �لنجاح  ن�سب  �أن  �إىل  �لوز�رة  و�أ�سارت 
�الإحيائي  �لعلمي  �لفرع  ويف  �لتطبيقي    81 % ،  �لعلمي 

74 %  ويف �لفرع �الأدبي 77 %   .
زمن  يف  معجزة  حتّقق  �لعر�قية  �لرتبية  وز�رة  �إذن 
كورونا، معجزة عاملية ال بّد �أن تعّممها �ليون�سكو على 
و�سع  �لعر�قية  �حلكومة  تلتم�س  و�أن  كافة  �لعامل  دول 
كو�در  �سمن  �لكبار  �لعر�قية  �لرتبية  وز�رة  م�سوؤويل 
دول  خمتلف  �إىل  �سرت�سلهم  �لتي  �لعالية  �ليون�سكو 
م�سوؤويل  لتدريب  علميًا  �ملتقدمة  بينها  وم��ن  �لعامل 
�لرتبية فيها على كيفية تطبيق �ملعجزة �لعر�قية فيها، 
ال �سيما يف حال ��ستمر�ر جائحة كورونا �لتي تفر�س 

ظروفها على �لرتبية و�لتعليم و�لدو�م يف �ملد�ر�س.
ف��ال��وز�رة  معنى،  من  �لكلمة  حتمله  ما  بكل  معجزة 
يف  تكن  مل  �الل��ك��رتون��ي��ة  من�ستها  �أنَّ  �سلفًا  ت��ع��رف 
�سعف  �أو  مالية  ع��ّدة،  الأ�سباب  كافة  �لطلبة  متناول 
منهم  قليلة  غري  ن�سبة  مقدرة  وبعدم  �النرتنت  �سبكة 
على �أجور �لتدري�س �خل�سو�سي لالنتهاء من �ملناهج 
�لرتبية  وز�رة  بها  تدخل  �أن  بّد  ال  معجزة  �لدر��سية! 
دولة  هناك  �أنَّ  �عتقد  وال  غيني�س،  مو�سوعة  �لعر�قية 
�لكبري  �لعدد  ه��ذ�  فيها  حّقق  �لعامل  يف  �لعر�ق  غري 
�أّدو�  �ل��ذي��ن  بعدد  مقارنة  عاليًا  م��ع��داًل  �لطلبة  م��ن 

�المتحانات �لنهائية.
عن  بحثًا  �أو  ندوة  �أو  �سرحًا  �لرتبية  وز�رة  من  ننتظر 
هناك  كانت  وهل  خلل؟  �أم  جناح  �أهي  �لنتائج،  هذه 

�لتي  �لفيزياء  غري  �أخ��رى  درو���س  يف  خاطئة  �أ�سئلة 
�ل�سبب  هل  للجو�ب؟  �لكاملة  �لدرجة  ب�سببها  منحت 
�ل�سبب يف  �أو  �المتحان  �أثناء  �لدرو�س  بع�س  �إلغاء  يف 
حمدودية �ملناهج، �أي �إنَّ �لطالب مل ميتحن، مثال، يف 
�س  در�س �لكيمياء باأ�سئلة من �ملنهاج �أو �لكتاب �ملخ�سّ
يحّق  و�لعلمية،  �ملنطقية  �الأج��وب��ة  �إيجاد  وبعد  كّله؟ 
�نتهاء  �لرتبية تطبيق معجزتها هذه حتى بعد  لوز�رة 
مو�قع  يف  ُن�سر  كما  ه��ن��اك،  �أّن  �سيما  ال  �جل��ائ��ح��ة، 
طلبتها  حّقق  باأكملها  مد�ر�س  �الجتماعي،  �لتو��سل 
بعيدة  م��د�ر���س  بينها  وم��ن    ،%97 عن  يقل  ال  معداًل 
�لغ�ّس  عن  �أخبار  ُتتد�ول  ومل  �ملحافظات!  مر�كز  عن 

�لفردي �أو �جلماعي، ونفت �لرتبية ت�سّرب �الأ�سئلة! 
يحّق لنا �أن نت�ساءل �الآن مّم كان يخ�سى �لطلبة �لذين 
نظمو� تظاهر�ت يف بغد�د د�مت �أيامًا عّدة للمطالبة 
باعتماد �ملعدالت �لرت�كمية و�ال�ستغناء عن �المتحانات 
�لنهائية؟ هل جند بينهم من �سي�سرح لنا �ل�سبب، وهل 
بينهم من حّقق معدالت 95% فما فوق، �إن كان �جلو�ب 

)نعم( �إذن ملاذ� كان �سّد �المتحانات؟
بهذه  لنحتفل  و�الإي�����س��اح��ات،  �الأج��وب��ة  جن��د  وح��ت��ى 
�ملعجزة �لعر�قية �لعاملية يف زمن كورونا �أو �لتي حتّدت 

ظروف كورونا!
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معجزة بكل ما حتمله الكلمة من معنى، فالوزارة 
تعرف �سلفًا اأنَّ من�ستها اللكرتونية مل تكن يف 

متناول الطلبة كافة لأ�سباب عّدة، مالية اأو �سعف 
�سبكة النرتنت وبعدم مقدرة ن�سبة غري قليلة 

منهم على اأجور التدري�س اخل�سو�سي لالنتهاء من 
املناهج الدرا�سية! 

�ملثقف  و�سعبه  �الأح��و�ل  �أح�سن  يف  �لعر�ق  و�سع 
فتحية  �لهانئة،  �لكرمية  �حلياة  ي�ستحق  �ل��ذي 

الأهلنا يف �لعر�ق �جلميل. 
ال  ق��د  )�ر���س��ت��ق��ر�ط��ي��ة(  م��الحم��ك  �أن  �أرى   *
رغم  لكن  �ل�سعبية  �الأدو�ر  جت�سيد  مع  تتنا�سب 
هذ� ج�سدت �للون �ل�سعبي يف �لفلمني )كباريه( 
وهل  �لدورين  يف  عملك  ر�أي��ت  كيف  و)�لفرح(، 

نلت ��ستح�سان �جلمهور؟
قد  )�ر�ستقر�طية(  م��الحم��ي  �سحيح  ه��ذ�   -
هذ�  رغم  لكن  �ل�سعبية،  �الأدو�ر  مع  تتنا�سب  ال 
�ملهّمني  �لفلمني  يف  �ل�سعبية  �الأدو�ر  ج�سدت 
�أهم  على  وح�سلت  و)�ل��ف��رح(،  )كباريه(  ج��ّدً� 
كباريه(  )فيلم  وحتديد�  خاللهما  من  �جلو�ئز 
�ل�سينما  يف  فيلم  مئة  �أه���م  م��ن  �سّنف  �ل���ذي 

يف  �حلقيقية  �نطالقتي  �أي�سا  وي��ع��ّد  �مل�سرية 
فيه،  باهرً�  جناحًا  وجنحت  �مل�سرية  �ل�سينما 
�ل�سعب �مل�سري �أحبني يف �الأدو�ر �ل�سعبية �لتي 
قالئل  من  �أين  كما  عديدة،  جو�ئز  فيها  حققت 
باتقان  �أجدن  �للو�تي  �مل�سريات  غري  �لفنانات 

�الأدو�ر �ل�سعبية يف �ل�سينما. 
االإغراء لي�ض بالتعري

�أدو�ر �الإغر�ء يف �ل�سينما  * هل �أنت مع جت�سيد 
�أم �سّدها؟

- مفهوم �الإغر�ء يف �ل�سينما بالن�سبة يل خمتلف 
يكون  �أن  �الإغ��ر�ء ممكن  دور  �إذ  �الآخ��ري��ن،  عن 
�أن  �ملمكن  فمن  م��ث��اًل،  بالتعري  لي�س  بنظرة 
للم�ساهدين  �لفكرة  و�أو�سل  �الإغر�ء  دور  �أج�ّسد 
�مل�سهد  يكون  و�أن  للحياء  خد�س  �أو  �بتذ�ل  دون 

�الإغ���ر�ء  ي��ك��ون  ال  �أن  مبعنى  در�م��ي��ًا  خم��دوم��ًا 
مقحمًا، فاأنا مع �لتكنيك �ل�سح يف �لعمل و�سد 
مبعنى  �الإغ����ر�ء  ت��ري��د  �ل��ت��ي  �ملقحمة  �الأ���س��ي��اء 
�لعمل،  ح�ساب  على  م�ساهدين  لك�سب  �الإغ��ر�ء 
�أع��م��ال،  ه��ك��ذ�  مثل  �خل��و���س يف  �أرف�����س  طبعا 
بال�سروط  �الإغ��ر�ء  �أدو�ر  �أج�ّسد  �أن  ممكن  لكن 

و�لتفا�سيل �لفنية �لتي ذكرتها �سلفا. 
 *  توحي يل �سخ�سيتك باأنك "�مر�أة من نار"، 
"حدية" م��ع م��ن ح��ول��ك؟ ه��ل هذ�  �أّن���ك  مبعنى 

�سحيح؟
و�لكمال هلل �سبحانه  �لكمال  �إىل  �أ�سعى د�ئما   -
�أغ����رّي ع��ل��ى ق���در م��ا ��ستطيع  وت��ع��اىل، �أح����اول 
�ملثالية  �إىل  د�ئ��م��ا  مت��ي��ل  �ل��ت��ي  ب�سخ�سيتي 
�حلياة  و�سلوك  �لتعامل  يف  و�لنظام  و�الن�سباط 
�لعامة وهذ� �سّبب يل �أزمة، الأّن من �ل�سعب �أن 
جماالت  يف  �أما  د�ئما،  مثالية  �ل�سخ�سية  تكون 
�حل��ي��اة �الأخ�����رى ف��اأن��ا م��ت��ع��اون��ة ج����ّدً� وحمبة 
�أجّرد  �أن  �أحاول  لذ�  لالآخرين،  جيدة  وم�ستمعة 

�سخ�سيتي من �ملثالية �لز�ئدة رمبا. 
اهلل يحفظ العراق واأهله

* ما �لذي تطمحني �لو�سول �إليه؟
�إىل  بالو�سول  �أط��م��ح  �لعملي  �مل�ستوى  على   -
�أما  حم��دد،  �سقف  له  لي�س  �لفن  الأنَّ  �لعاملية، 
�ل�سالم  �إىل  فاأطمح  �ل�سخ�سي  �مل�ستوى  على 
�أحبتنا  �هلل  يحفظ  و�أن  الأ���س��رت��ي  و�لطماأنينة 

و�جلميع من كل �سوء. 
�أخرية  كلمة  من  وهل  �لقادمة؟  م�ساريعك  ما   *
توجهينها جلمهورك عرب جملة �ل�سبكة �لعر�قية؟

- لدّي م�ساريع �سينمائية وتلفزيونية عديدة لكن 
�أنا �الآن  �أوقع حتى �الآن على �أي عمل ر�سمي،  مل 
يف مرحلة �لقر�ءة و�الختيار، لكوين كما معروف 
وقتًا  �أب���ذل  ل��ذ�   ،�ً ج���دَّ �الختيار  يف  دقيقة  عني 
ذ�ئقته  �أح��رتم  �ل��ذي  جمهوري  �أج��ل  من  طوياًل 
الأختار يف �لنهاية عماًل يليق بي وبهم، وحني �تفق 
على عمل جديد ف�ستكون "جملة �ل�سبكة" �أول من 
فاأوجهها  �الأخرية  كلمتي  �أما  �هلل،  �ساء  �إن  يعلم 
�هلل  كثري�،  �أحبكم  �أق��ول  �لعر�قي،  �ل�سعب  �إىل 
يحفظ �لعر�ق و�أهله من كل �سر و�الأيام �لقادمة 
باإذن �هلل، �سكر� ملحبتكم  �أف�سل و�أجمل  �ستكون 

وعلى �إجر�ء هذ� �حلو�ر.



�لطريق  له  مّهد  كبري  ثقايف  خزين  ذو  فنان 
ليمتلك حرفية �لدر�ما ويحلق يف �سماء �لتاألق 
ت�سند  �لتي  �ل�سخ�سية  �أبعاد  يحلل  و�الإب��د�ع، 
لدى  �أثرها  وترتك  ب�سكل مميز  ليقدمها  �إليه 

�أب��رز  هما  و�لعفوية  �ال���س��رتخ��اء  �جل��م��ه��ور، 
�سماته يف تاأدية �الأدو�ر، مبتكر ال يحب �لتقليد، 
ل�سخ�سيات  �سوريًا  خزينًا  خياله  يف  ميتلك 
�ستى، �ساعده يف �أد�ء خمتلف �الأدو�ر. كل تلك 

به  لال�ستعانة  �ملخرجني  قبلة  �ل�سفات جعلته 
فهو  و�لتلفزيونية،  �ل�سينمائية  �الأع��م��ال  يف 
�سخ�سيته  ب��ني  �ل��ع��الق��ة  خ��ل��ق  يف  �مل��ح��رتف 
�لعمل  على  لي�سفي  �الأخ���رى  و�ل�سخ�سيات 

ب���ع���د� �آخ�����ر م��ل��ي��ئ��ًا 
مل  رمبا  بالت�سويق. 
ي��ن��ل �ل�����س��ام��ر�ئ��ي 
���س��ه��رة �إع��الم��ي��ة 
قدمه  م��ا  ت����و�زي 
م�����ن �أع�����م�����ال، 
ي�سعى  كان  لكنه 
ت����ق����دمي  �إىل 
غري  �الأف�������س���ل 
�آبه بال�سهرة �أو 

�ل�سعي �إليها. 
م�سوار 

حافل
على مدى �أكر من خم�سني عاما كانت م�سرية 
يف   باالإبد�ع.  حافلة  �ل�سامر�ئي  نز�ر  �لر�حل 
م�سو�ره   ب��د�أ  بابل  حمافظة  ويف   1962 ع��ام 
�لفني مع �أعمال م�سرحية من  �إخر�ج �لفنان 
قا�سم �سبحي و�لفنان م�سعود �جلابري، وبعد 
�لفنون  معهد  يف  ودر�س  بغد�د  �إىل  جاء  ذلك 
و�الإذ�ع���ة  �مل�سرح  جم��ال  يف  وت��درج  �جلميلة 
�أع��م��ال  يف  و���س��ارك  و�ل�سينما،  و�لتلفزيون 
عدة. �النعطافة �لفنية يف م�سرية �ل�سامر�ئي 
للمخرج  كمال  �أبو  بيت  م�سرحيات  من  كانت 
للفنان  �الأر����س  ون�سيد  فريد  ح�سون  ب��دري 
ور�سالة  �ل���رت�ث  وجمال�س  �ل��ع��ز�وي  حم�سن 
جمال  يف  �أما  حممد،  قا�سم  للمرحوم  �لطري 
�لتلفزيون فكانت م�سل�سالت "�أعماق �لرغبة" 
وم�سل�سل "فتاة يف �لع�سرين" وم�سل�سل "�أيلتقي 
�ل�سهرة،  ع��امل  �ىل  م���روره  ج��و�ز  �جلبالن" 
�سارك  �لتي  �لتلفزيونية  �الأع��م��ال  �أب��رز  وم��ن 
ُت�سرق  وعندما  و�لبديل،  عطارد،  �أي�سًا:  فيها 
وفاتنة  نحب،  ود�ئما  نظر،  ووجهة  �الأح��الم، 
بغد�د، و�أيوب، وعائد من �لرماد، و�ل�سيخ عبد 
 62 �لتلفزيونية  للدر�ما  �لر�حل  قدم  �لقادر. 
عماًل بني م�سل�سل ومتثيلية و�سهرة تلفزيونية. 

م�ساركات عاملية
وكانت له م�ساركات فاعلة يف كثري من �الأفالم 
ذلك  يف  بيوت  منها:  فيلما،   24 بلغت  حتى 
�لزقاق، و�مللك غازي، و�لقاد�سية، ويوم �آخر، 

و�ل��ب��اح��ث��ون، 
�لبحر،  و�سخب  �مللتهبة،  و�حل����دود 

ب��غ��د�د، وهو  ب��غ��د�د خ��ارج  ف�ساًل ع��ن 
�سائق  بدور  وقام  فيه  �سارك  فيلم  �آخر 

�ل�ساعر بدر �ساكر �ل�سياب.
زم��ان  �لفرن�سي  �لفيلم  يف  ���س��ارك  كما 

�لزمن  �الأمريكي  و�لفيلم  �لق�سب،  رجل 
�لتحقيق.  حلظة  �الإي���ر�ين  و�لفيلم  �مل��ر، 

فكانت  �مل�����س��ري��ة  �ل�سينما  يف  جت��رب��ت��ه  �أم���ا 
�سوقي  ف��ري��د  م��ع  ت��ن��ام(  ال  )ع��ي��ون  فيلم  يف 
من  عددً�  �أخرج  كامل.  ومديحة  زكي  و�أحمد 
"�لقاعدة  م�سرحية  منها  �مل�سرحية  �الأعمال 
�لتي  �الأمل��اين  �لثقايف  �ملعهد  يف  و�ال�ستثناء" 
زوج��ة  �أن  حتى  �جل��م��ه��ور،  ��ستح�سان  نالت 
هيلينا  بريخت  ب��رت��ول��د  و�مل�سرحي  �ل��ك��ات��ب 
هذ�  الإخ��ر�ج��ه  تهنئة  ر�سالة  له  بعثت  فايغل 
م�سرحية  �سوريا  كان يف  �أعماله  و�آخر  �لعمل. 
)فنانني �آخر وكت( وعر�س يف �إمارة عجمان 
خليفة  و�سعد  كمر  مي�س  من  كل  فيه  �سارك 

وناهي ومناف طالب وحممد عطا �سعيد.
التزام فني

�لفن لدى �ل�سامر�ئي هو ر�سالة قبل �أن يكون 
�لفني  م�سو�ره  م��د�ر  وعلى  مهنة،  �و  هو�ية 
مل ي�����س��وه ����س��م��ه �ل��ف��ن��ي يف ع��م��ل غ��ري ج��اد، 
�ملخرج  يحرتمون  �لفنانني  من  و�أقر�نه  وكان 
ع��ام،  ب�سكل  و�ل��ف��ن  �الإن���ت���اج  يف  و�ل��ع��ام��ل��ني 
ويوؤمنون باأنه يجب �أن يكون هناك هدف من 

�لعمل �لفني، ولي�س فنًا بال هدف وال ق�سية وال 
روح، وحتى �الأعمال �لكوميدية يجب �أن تكون 

هادفة و�سفافة.
وبعد م�سو�ره �لفني �لذي بلغ خم�سني عاما ظل 
حتى �آخر حلظات حياته يعّد نف�سه تلميذً� يف 
عامل �لفن، وكان ميني �لنف�س �أن تكون هناك 
د�ئرة خا�سة لت�سويق �الأعمال �لعر�قية كي ال 
مهماًل  �ملحلية  حبي�س  �لعر�قي  �لفنان  يبقى 
وكان  �لفني،  بال�ساأن  و�ملعنيني  �مل�سوؤولني  من 
يتمنى �أن تكون هناك �سناعة للنجم عر�قي، 
�الأع��م��ال  �أن  ه��و  ذل���ك  ور�ء  �ل�سبب  وي����رى  
�لعر�قية غري منت�سرة يف �لوطن �لعربي رغم 
�أن �لفنان �لعر�قي يناف�س مثيله �لعربي �إن مل 

يكن يفوقه. 
�ل�سامر�ئي �لذي عا�س مغرتبا عن �لعر�ق طيلة 
14عاما قرر �أن يعود �إىل �لعر�ق بعد �أن فا�س 
�لغربة...رحل  قتلتني  لقد  �ل�سوق م�سرحًا  به 
�ل�سامر�ئي يف �لعا�سمة بغد�د عن عمر ناهز 
75 عامًا، تاركًا خلفه �إرثًا �سينمائيًا وتلفزيونيًا 

وم�سرحيًا و�سرية فنية حافلة باالإبد�ع. 

لعب الكرة الذي خطفه الفن

يف مدينة احللة ويف العام 1٩45 كانت الوالدة، ومنذ �سباه كان �سغوفًا مب�ساهدة االأفالم ال�سينمائية 
وممار�سة كرة القدم، اأبهرته اأ�سواء ال�سينما وم�ساهري الكرة حتى بات حلمه اأن يكون ممثاًل م�سهورًا 
والعبًا ي�سار اإليه بالبنان، وما بني ال�سينما والكرة امتالأت جعبة ال�سامرائي بالكثري، مار�ض الكرة يف 

�سفوف نادي بابل الريا�سي، والحرتافه اللعبة يف املنتخبات املدر�سية وال�سبابية ورغم اأن �سغف الفن 
كان اأقوى، اإال اأنه ظل وفيا ملع�سوقته الكرة حتى اأ�سبح اأ�سهر م�سجع داخل الو�سط الفني. 

غزير الإنتاج يف الإذاعة والتلفزيون وال�سينما وامل�سرح

نزار ال�سامرائي..

حم�سن اإبراهيم
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�ملو�سة ورو�دها من م�سممني و�سحفيني وم�سورين، كانت وماز�لت 
�ل�ساغل �لذي ال مُيل لدى �مل�ساهري و�لب�سطاء على �ل�سو�ء. ثمة �أفالم 
وثائقية تتحدث عن �سري حياة م�سممات و�سحفيات كتنب يف جمالت 
هذه  باكورة  فكانت  و�الأزي���اء  �ملو�سة  م�سوري  عن  وكذلك  �ملو�سة 

�الأفالم كاالآتي:
بد�ية �لبحث مع �لفيلم �لوثائقي "the september lssue" وهو 
ياأخذنا �ىل رحلة كو�لي�س جملة "فوغ" ورئي�سة حتريرها "�آنا وينتور" 
يتطلبه  �لذي  �ل�سغط و�جلهد  و�أجو�ء  �أيلول 2007  وهي حت�سر عدد 
�لعدد، كذلك �سحر �أجو�ء �لنجوم و�مل�سممني �لعامليني �أمثال �و�سكار 

دي رنتا، وجان بول غوتييه، وكارل الغرفيلد، وفري� و�نغ وغريهم..
بريطانية  جريدة  حترير  مدير  و�لدها  غنية،  عائلة  �بنة  �آن��ا  كانت 
عريقة، وقد تنباأ لها بالنجاح يف عامل �الأزياء و�لكتابة معًا.. و�سجعها 
�ملتجر  يف  مالب�س  بائعة  وتعمل  بدورها  �جلامعة  لترتك  ذل��ك  على 
�ل�سهري harrods وتتلقى درو�سًا يف �الأزياء فيه �أي�سًا، كانت تر�قب 
�سوق �ملو�سة وحتركاته و�حتياجاته، لتخلق بذكائها ومتردها ما كانت 
عازمة عليه يف تغيري �ملالب�س �لتقليدية، ولكنها مل ترتك �ل�سحافة، 
�ل�سبابية يف  �الأح��د�ث  وتغطي  منه  وتتعلم  و�لدها  ت�ساعد  كانت  فقد 
دون  �ملجالت  �سحافة  ع��امل  �ختيار  ق��ررت  ذل��ك  بعد  �ل�ستينيات، 
 ،1988 ع��ام  "فوغ"  جملة  حترير  رئي�سة  �أ�سبحت  حتى  �ل�سحف، 
جمالت  �سحافة  يف  �لتقليدية  �ملفاهيم  وك�سرت  جذريًا  غريتها  وقد 
�لتكلف،  عن  بعيدً�  وب�سيطة  جريئة  �سيحات  طرح  وق��ررت  �ملو�سة، 
كتبت  بالغالف.  كذلك  و�هتمت  وت�سميمها،  �ملجلة  �سكل  وغ��ريت 
غري�س كودينجتون، حمررة مو�سة، يف مذكر�تها �أن غالف جملة فوغ 
�لذي �هتمت به �آنا "هو دعم �ملوقف �لدميقر�طي �جلديد �سو�ء �أكان 

قويًا �أم �سعيفًا حول �رتد�ء �الأزياء و�أ�ساف 
�أنيق  ب�سكل  �ملندفعة  �ل�سباب  روح  �إليها 
ف�ساًل عن �أنه زينها بالطاقة �ملليئة بالثقة 

ودفع باملجلة لالأمام".
غري  �أزي���اء  بعار�سات  وينتور  ��ستعانت 
متزج  وكانت  م�سهور�ت،  وال  معروفات 
يف �الأزياء �لتي تنتقيها لهن بني �لقطع 
�أن  لتوؤكد  ثمنًا  �الأق���ل  وت��ل��ك  �لغالية 
تكون متاحة  �أن  �لر�قية يجب  �ملو�سة 

للجميع.
م�ساهدة  �أث��ن��اء  �مل��ل��ف��ت  م��ن  وك���ان 
�ملمثلة  وجود  عنها  �لوثائقي  �لفيلم 
"مرييل �سرتيب" �لتي ز�رتها الأنها 
دور  وترى  تتقم�س  �أن  تريد  كانت 
ه���ذه �ل�����س��خ�����س��ي��ات �مل���وؤث���رة يف 

 The Devil عامل �الأزياء، وهذ� يوؤكد ما �أنكرته موؤلفة رو�ية فيلم
Wears Prada �لذي كان من بطولة �سرتيب وهي متثل فيه دور 

م�سممة �أزياء عاملية م�سهورة �إذ �أنكرت �أن �لفيلم كان عن �آنا… 
ديانا  ت�سافر" عن  �أن  يجب  "�لعني  �لوثائقي  �لفيلم  حتدث  حني  يف 
فريلند، وهي من �أهم �سخ�سيات �ملو�سة وقد عملت يف جملتي "هاربر 
باز�ر" و"فوغ"، �لفيلم يروي �أفكارها وتاأثريها يف عامل �ملو�سة طو�ل 
�لقرن �لع�سرين، وهو من �إخر�ج "ليز� �موردنو" وفيه �لتقت �ملخرجة 

ب�60 �سخ�سًا الإجناز هذ� �لفيلم �لذي قدم �سرية حياتها.
�ملو�سة،  �لر�ئد�ت يف  و�إحدى  مهم  "هي مرجع  ديانا  ليز� عن  تقول 
باأفكارها،  زمانها  �سبقت  كانت  وقد  �ملنفرد  �لفني  بح�سها  متيزت 
ظهر  بل  قبلها  موجود�  يكن  مل  �ملو�سة  يف  حترير  رئي�سة  فم�سطلح 

بف�سلها بعد 24 �سنة ق�ستها يف جملة "هاربر باز�ر".
ي�ستمل �لفيلم على ت�سجيالت معها �سخ�سيًا ومع عائلتها و�أ�سدقائها 
�ملقربني، ويظهر كيف متكنت فريلند من �إنز�ل جمالت �ملودة �لرب�قة 
من �أبر�جها �لعالية ونخبويتها حتى جعلتها جملة متاحة للجميع وهي 

تو�كب �لتغيري�ت �الجتماعية و�لثقافية و�لفنية يف ع�سرها…
ملكة �ملو�سة كوكو �سانيل

�أما �سركة Ma Drogue A Moi فقد �أنتجت فيلمًا وثائقيًا عن 
من  حتولت  �لتي  �سانيل"  "كوكو  �الأ�سهر  �ملو�سة  ملكة  حياة  �سرية 
طفلة يتيمة يف ملجاأ �ىل �أغنى و�أ�سهر �مر�أة مو�سة يف �لعامل، كوكو 
�حلرية  تع�سق  كانت  وت�ساميمها،  ب�سخ�سيتها  �لعامل  �سحرت  �لتي 
وتطلقها يف مالب�سها دون �مل�سد�ت و�ملوديالت �ل�سيقة، �لفيلم يعر�س 
�أ�سهر  كانت  باريلي" �لتي  "�سكيا  �الإيطالية  �أي�سًا  �آن��ذ�ك  مناف�ستها 
وروح  �لفنتازي  باإح�سا�سها  ومتيزت  �لثالثينات  يف  �أزي��اء  م�سممة 
�ملرح و�لدعابة يف ع�سر �لك�ساد و�جلمود. كما ت�سمن �لفيلم م�ساهد 
ت�����س��ج��ي��الت ل��ك��وك��و و���س��ك��ي��ا وه��م��ا 
متحدثني  مع  حياتهما  عن  تتحدثان 

يف جمال �ملو�سة عنهما.. 
�لفيلم  �أما عن م�سوري �ملو�سة فكان 
كانينغهام  "بيل  �الأمريكي  �لوثائقي 
م�سور  �سرية  ي��روي  �ل��ذي  نيويورك" 
نيويورك  �سحيفة  يف  و�الأزي���اء  �ملو�سة 
�لفيلم  �سدر  كانينغهام"،  "بيل  تاميز 
جيفرت  فيليب  �نتاج  من  وهو   2010 عام 
ما  �أبرز  وي�سرد  يري�س،  ريت�سارد  و�إخ��ر�ج 
متيز به بيل، �إذ عرف عنه �أنه كان ي�سور 
�الإذن  دون  �ل�سو�رع  يف  و�لفنانني  �مل�ساهري 
منهم، كما �أنه �أ�سهم يف خلق ب�سمة خا�سة 

به عرب توثيق �جتاهات �ملو�سة بكامرته...

م�ساهري  ع��ن  اأف����الم 
م�سممي الأزياء

رجاء ال�سجريي

�سرية حياة الف�ستان
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خ����������ي����������ال

مقداد عبد الر�سا

يقول ر�سول حمز�توف: "غنِّ �إذ� جاء �لربيع.. و�حِك حكايا �إن حل �ل�ستاء." �حلكاية روح 
�ملجتمعات، �حلكاية هي �خلارطة �لتي ي�ستند �إليها عمود �لبلد، هذه �الأعمدة تكاد تكون 

غائبة متامًا عن �أعيننا، عن ذكرياتنا، وحتى عن �حلا�سر، �إذ مل نعد ن�ساهد �حلكاية على 
�سكل �سور ترتى �إىل قلوبنا ونتعلم منها، �لبع�س من قو�نني �لعامل غريتها �حلكاية، �لكثري 
من �حلب �رتفع ب�سبب �حلكاية، هم �الأطفال �لذين ترعرعو� يف ظل �حلكاية، ال توجد يف 

؟ بالدنا حكاية، هل هناك من يجيب عن هذ� �للغز �ملحريِّ

على �ل��رغ��م م��ن ك��ل ه��ذ� �ل��ع��ذ�ب، �هتم 
ب��ه �ل��ك��ث��ري، ث��م��ة جمعية م��ن��ا���س��رة ل��ه يف 
�أندريه  نف�سه،  �ل�سوفيتي  و�الحت��اد  �أوروب��ا 
وعدد  �سايكوف�سكي،  وفكتور  تاركوف�سكي، 
بدور  قامو�  لقد  �ملثقفة.  �ل�سخ�سيات  من 
ذلك،  له  تناهى  �لو�سائل،  ب�ستى  �لو�ساطة 
عنه.  يفرج  ل��ن  �أن��ه  بحد�سه  �أدرك  لكنه 
ت�سوير  باردجانوف  ب��د�أ   1966 �لعام  يف 
فلمه )فنون كييف(، لكن �الأو�مر �سرعان 

م��ا ���س��درت ب��اإي��ق��اف �مل�����س��روع، ُج���رد من 
ل�سنو�ت  �لعمل  ع��ن  و�أوق���ف  كلها  حقوقه 
خارج  مرميًا  نف�سه  يجد  �لنهاية  يف  عدة، 
رّوع  كيف  دورت���ه،  �ل��زم��ن  �ل�ستار)ياأخذ 
عن  و�أعاقه  �آيزن�ستاين  �لعبقري  �ستالني 
�لعمل �سنو�ت عدة(. ال�سك يف �أنه �لطريق 
مفردة  تلك  لكن  �لياأ�س،  �إىل  ينتهي  �لذي 

ظل يناأى بعيدً� عنها.
يقول :

فهم  يف  ع��ال  بق�سور  تتمتعون  "مازلتم 
موؤ�س�ستكم  وطاقم  �أنتم  �الإبد�عي،  جهدي 
كييف  �ستديو  م��غ��ادرة  على  �أج��ربمت��وين 
ق�سوتكم  لكم  �أ�سكر  عام،  ب�سكل  و�ل�سينما 
�لدقيقة  و�ملر�قبة  ب��ه،  قمتم  ما  ووح�سية 
�أعمل  مل  �لتي  عامًا  ع�سر  �لثمانية  طلية 

خاللها �سوى خم�س �سنو�ت."
وينفذ  �أرمينيا،  �إىل  يغادر   1966 �لعام  يف 
�أط��ل��ق عليه فيما  �ل��ذي  ن��وف��ا(،  )���س��اي��ات 

يف  �لعمل  توقف  �لرّمان(،  )لون  ��سم  بعد 
بت�سوير  �ن�سغل  لكنه  ع��دة،  م��ر�ت  �لفلم 
فنان  عن  هوفنتيان(،  ق�سري)�آكوب  فلم 
تبلي�سي.  �لتا�سع ع�سر عا�س يف  �لقرن  من 
�أرمينيا  يف  ب��اردج��ان��وف  ن�ساطات  كانت 
تاأثري كبري ومنع�س جلو  �إعطاء  تبعث على 
يجمع  �أن  ��ستطاع  لقد  �لقومية،  �لثقافة 
�حللقات  حيث  �ملبدعني  من  �لكثري  حوله 
�آنذ�ك يف �لعام  �لثقافية �لتي كانت تنظم 

.1968
م�سروعه  �أكمل  )�أرمينفلم(  �ستديو  ويف 
�لعالية  �ل��روح  �ل��رّم��ان( حيث  )ل��ون  لفلم 
�ملن�سيني(،  �الأج��د�د  ظالل  �سادت)  �لتي 
�لتفوق،  مرحلة  �إىل  و�سل  قد  يكون  وبهذ� 
د�ئ��رة  �أي�����س��ًا،  ل��ه  باملر�ساد  ك��ان��و�  لكنهم 
�لفلم  من  �أجز�ء  �إعادة  تطلب  )كو�سنكو( 
مع  �ل�����س��دي��د  و�ل��ت��ع��ار���س  �ل�سكل  بحجة 
ه �إليه لوم  �حلقائق �لتاريخية، حتى لقد ُوجِّ
للت�سوير..  قاحلة  �أر��سي  الختياره  �سديد 

بدوره �أعلن هو �حلرب .
وتدمري  �إرباك  مبثابة  هو  به  ماقمتم  "�إن 
مع  �لتعار�س  بتهمة  نوفا(  )�سايات  لفلمي 
�ملنبعثة  و�ل�سور �جلميلة  �لقومية  �مل�ساعر 
بر�سم  ب��د�أت  لقد  �سينمائية،  بو�سائل  منه 
�أحجبها عن  �مل�سغرة، مل  �لقومية  �ل�سور 
�مل��ع��م��ار، وح��اف��ظ��ت ب��ال��ت��ايل على �الأ���س��ل 
�لفولكلوري ملو�سيقى �لفيلم." ردٌّ مقت�سب 
ت�سوير  �إع��ادة  يجب  )كو�سنكو(:  من  جاء 

�لفيلم مرة �أخرى.
وب���ك���ث���ري م����ن �جل������زع و�ل�������س���رب �أع�����اد 
�أخ��رى،  م��رة  �لفيلم  ت�سوير  باردجانوف 
�الأ�سل،  هي  ظلت  �الأرمينية  �لن�سخة  لكن 
زمن  يف  عينها  �ل��ك��ام��ري�  فتحت  �أن  منذ 
مثلما  �إن�سان  ي��درك  مل  )لوميري(  �الإخ��وة 
�ملقروء  حتويل  كيفية  باردجانوف  �أدرك 

�إىل �سور وم�ساهد فلمية.
�أو)لون  نوفا(  يف)�سايات  ذلك  حدث  لقد 
و�النطباعات  �الأفكار  قلب  �لذي  �لرّمان( 
�لرو�ية  �ل�سينما،  فن  يف  عقب  على  ر�أ�سًا 
��ستطاع  �الأ�سا�س يف عمله،  و�الإثارة، وهما 
ر�ئعًا،  تعبريً�  �إياهما  معطيًا  يحركهما  �أن 
كلوحة  ب��دت  �ملغناة،  �لق�سيدة  وال�سيما 
لتجليها  �ملتلقي  عيني  �أم��ام  و�سعت  زيتيه 

من �الأدر�ن. 
وعلى �لرغم من �الإمكانيات �ملحدودة للفلم 
فقد نفذ �إىل عقل �ملتلقي و�لنقاد و�ملهتمني 
ب�سناعة �ل�سينما و�عتربوه ظاهرة فريدة. 
�لقيام مبهمة جديدة  قرر  �لعام 1974  يف 
فلم  ت�سوير  هي  �ستديو)�أرمنينفلم(،  يف 
)معجزة يف �أورن���ز(، وق��د �أه��دى �إجن��ازه 
�ل��دمن��ارك��ي)ه��ان�����س  �ل��ك��ات��ب  �إىل  ه���ذ� 
ويوؤجل  مير�س  لكنه  �ندر�سن(،  كر�ستيان 
ق�سى  �أوكر�نيا حيث  �إىل  ويغادر  �لت�سوير 
عليه  حكم  باأ�سهر  بعدها  ن��ق��اه��ة،  ف��رتة 
تبدلت  لقد  �سنو�ت،  خم�س  ملدة  بال�سجن 
�لعامل،  �إىل  نظرته  �نقلبت  متامًا،  حياته 

�بتدع يف �سجنه مل�سقات �سحرية و��ستغل 
يف �سنع �لفخار و��ستطاع �أن يعلم �ل�سجناء 

�لر�سم، كتب �إىل �أخته يقول :
مكاين  يف  و�ق��ف��ًا  ه��ك��ذ�  �أظ���ل  �أن  "علي 
�إىل  ب��ي  ت��ق��ذف  �مل��ق��ادي��ر  ه��اه��ي  �أر�وح، 
كل  من  متاأمل  �إنني  �أخ���رى،  م��رة  �ل�سجن 
�الفرت�ء�ت �لتي �أل�سقت بي، �إنها لق�سوة، 
قتلة،  بعيد،  زمن  منذ  �سجناء  معي  ي�سكن 
مدمنو خمدر�ت، توجد هنا �آالف �لق�سايا 
�ملروعة، ماذ� يتوجب على �أن �أفعل يف هذ� 
�ملكان �ملوح�س، لن �أرجع �إىل �ل�سينما، لقد 
كل  �ملعدم؟ يف  �أنا  بي  يهتم  حطمتني، من 
حلظة �أتعر�س لال�ستفز�ز من قبل متحدث 
�سعيد  و�أن���ا  خ��اط��ئ  ب�سكل  ن��و�ي��اي  يفهم 
عن  مالحظات  هناك  كانت  �إذ�  ب��ذل��ك، 
�أفالمي فهذ� يعني �أنني �أجيد �ل�سرب على 

�إيقاع �حلياة برمتها."
بليك(،  )ليلي  قبل  م��ن  كبرية  تو�سالت   
�أخ����ت زوج���ت���ه، وك���ذل���ك ���س��دي��ق��ه و�أح���د 
�آر�كون، وقد  معجبيه �ل�ساعر �لعظيم لوي 
جنحا �أخريً� يف �أخذ �إذن مبا�سر من ليونيد 
وقبل  باالإفر�ج عنه عام 1977،  بريجنيف 
�ملوعد �ملقرر لالإفر�ج، و�سع حتت �ملر�قبة 
�مل�سددة، ��ستقر يف تبلي�سي دون عمل، لكن 
ق�سى  �أخرى  تهمة  به  �أل�سقت  ما  �سرعان 
ب�سببها �أ�سهرً� عدة بانتظار �ملحاكمة، لقد 
لكنه مد�ن  �أنه غري مذنب،  �ملحّلفون  وجد 

بن�ساط غري موؤثر.. 

هال �سينما

�سريجييه باردجانوف
ظالل الأجداد املن�سيني
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�سار املتلقي العربي يعرف ويتابع باحرتام الكثري 
من االأ�سماء العراقية، يكتب عنها وي�ست�سيفها 

ويكرمها ويقيم لها والأعمالها االأما�سي والندوات 
ويتناولها درا�سة يف جامعاته، كما �سرنا نرى 
اأعمااًل عراقية ترتجم اإىل خمتلف اللغات 

وتكتب عنها كربيات ال�سحف.

من ��سد�ر�ت �لكاتب
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�ملدينة،  �إىل  �لقرية  من  معه  رحلة  �أو  كتاب  �أو 
فكرة  نقرتح  كنا  �لتمرين،  باب  ومن  و�أحيانًا، 
منا،  كل  �سيكتبها  كيف  وجنرب  ق�سرية  ق�سة 
ثم جنل�س ملناق�سة �لفروق بني �لن�سني.. وهكذ� 
�إىل �أن ن�سرُت �أول ق�سة، عندها �قرتح علّي �أن 
تبعات  منا  كل  يتحّمل  لكي  ��سمًا خمتلفًا  �أتخذ 
عمله، ف�ساًل �أو جناحًا، دون �أن يتعّكز على ��سم 
باالأ�سلوب  م�ستقاًل  كاتبًا  �أك��ون  �أن  �أي  �الآخ��ر، 
وباال�سم، وهكذ� �سار ��سمي )حم�سن �لرملي( 

وهو )ح�سن مطلك(.

عربيًا  �ليوم،  �لعر�قية  �ل�سردية  تقّيم  كيف   *
وعامليًا؟

�إجن��از�ت  وحققت  حاالتها،  �أف�سل  يف  �إنَّها   ���
�ل��ع��ر�ق��ي  �الإب�����د�ع  م�����س��رية  يف  م�سبوقة  غ��ري 
يعرف  �ل��ع��رب��ي  �مل��ت��ل��ق��ي  ���س��ار  �إذ  �حل���دي���ث، 
�لعر�قية،  �الأ�سماء  من  �لكثري  باحرت�م  ويتابع 
لها  ويقيم  ويكرمها  وي�ست�سيفها  عنها  يكتب 
در��سة  ويتناولها  و�لندو�ت  �الأما�سي  والأعمالها 
عر�قية  �أع��م��ااًل  ن��رى  �سرنا  كما  جامعاته،  يف 
ترتجم �إىل خمتلف �للغات وتكتب عنها كربيات 
�أرق��ى  يف  منها  �لكثري  تدري�س  ويتم  �ل�سحف 
�جلامعات يف �لعامل، و��ست�سافة كتاب عر�قيني 
يف �أهم �مللتقيات و�ملعار�س و�ملوؤمتر�ت �لثقافية 
ثقافات  يف  معروفني  كّتاب  مع  جنب  �إىل  جنبًا 
باأنها  �أعتقد  �أخ���رى،  نقطة  وه��ن��اك  خمتلفة، 
�لعربي  �ملحيط  �إىل  �لو�سول  �أهميتها  ت�سبق يف 
من  �لعر�قي  �لكاتب  متكن  وه��ي  �أال  و�لعاملي، 
جذب �لقارئ �ملحلي �لعر�قي، �لذي �سار ي�سعر 
باأن لديه ُكّتابًا يعرّبون عنه وعن خمتلف ق�ساياه 
لدينا  �إذ �سارت  ب�سكل فني ومعريف حمرتف، 
حركة قر�ءة ممتازة لل�سرد �لعر�قي ومتابعته 
من قبل �لنا�س عمومًا و�ل�سباب ب�سكل خا�س، 
و�سيعطي  �أعطى  حقيقيًا  �إجن���ازً�  يعد  وه��ذ� 
�مل�ستويات  على  م�ستقباًل  ثماره  من  �ملزيد 

�لثقافية و�الجتماعية و�ل�سيا�سية.

* هل حقًا هناك تاأثري�ت للثقافة �الإ�سالمية 
كيخوته  دون  كتب  �ل��ذي  )ثربانت�س(  ل��دى 

�الإ�سبانية، وهو مو�سوع ر�سالتك للدكتور�ه؟
�لعربية  �لثقافة  �إنَّ  ب��ل  ت��اأك��ي��د،  بكل  ن��ع��م،   ���
فيه،  ت��اأث��ريً�  �أك��ر  ثقافة  ث��اين  هي  �الإ�سالمية 
�لرغم  على  ه��ذ�  �الإ�سبانية،  �الأم  ثقافته  بعد 
م��ن م��ع��رف��ت��ه ب��ث��ق��اف��ات �أخ����رى جم����اورة ز�ر 
يقول  وكما  و�لربتغالية،  كاالإيطالية  بلد�نها 
غونرت غر��س: "لوال �لثقافة �لعربية ملا ��ستطاع 
ثربانت�س �أن يجد �سكله �لق�س�سي". وقد جاءت 
د�خلي وخارجي،  ر�فدين،  �لتاأثري�ت عرب  هذه 
�الإ�سالمية  �لثقافة  من  متبٍق  هو  مما  �لد�خلي 
د�خل �إ�سبانيا نف�سها و�سمن �أن�ساقها �لثقافية، 
و�خل��ارج��ي ع��رب �أه���م و�أق�����س��ى و�أع��م��ق جتربة 
�جلز�ئر.  يف  �الأ�سر  �أع��و�م  وهي  �أال  حياته،  يف 
�لتاأثري�ت  هذه  وتناولت  تتبعت  �أطروحتي  ويف 

مب���خ���ت���ل���ف 

�أ���س��ك��ال��ه��ا ومت��ث��الت��ه��ا، �الأدب���ي���ة، �ل��ت��اري��خ��ي��ة، 
�لدينية، �لفكرية، �للغوية.. وغريها.

* لنتحدث عن �لرتجمة، هل �ساعدت �لرتجمة 
يف �إي�سال �لرو�ية �لعر�قية �إىل مديات جديدة، 

وما هي �إيجابيات �لرتجمة و�سلبياتها؟
ولكنها  عظيمة،  نقل  و��سطة  هي  �لرتجمة   ���
�أي  لنجاح  �سامنة  �أو  مقيا�سًا  �أو  كفيلة  لي�ست 
جّيدً�  �الإب��د�ع��ي  �لعمل  يكون  �أن  بّد  فال  عمل، 
فما  �أواًل،  �الأ�سلية  لغته  ويف  ب��ذ�ت��ه  ون��اج��ح��ًا 
�أ�سحابها  قام  �أو  ُترِجمت  �لتي  �الأعمال  �أك��ر 
ون�سرها  ترجمتها  تكاليف  بتبني  �سات  موؤ�سَّ �أو 
يلتفت  ومل  يذكر  �سدى  �أي  حتّقق  مل  ها  ولكنَّ
�إليها �أحد، ومن �إيجابيات �لرتجمة �أنَّها تغربل 
�لعمل �الأدبي ومتتحنه، فبعد �أن تخلع عنه زينته 
وثوبه �للغوي �الأول، يتبنّي يف ما �إذ� كان ذ� بنية 
�أفكار  على  فعاًل  يحتوي  كان  �إذ�  ما  ويف  متينة 
تهم  حقيقية  �إن�سانية  وقيم  وجماليات  ومعرفة 
�أي �إن�سان يف �أية لغة �أخرى، �أما �ل�سلبيات فهي 
يختلف  �لذي  �لرتجمة  و�أ�سلوب  بتقنيات  تتعّلق 
�ملرتجم مبثابة  �أّن  ذلك  �آخر،  �إىل  من مرتجم 
�أو  �أ�سلوبه �لقارئ  كاتب ثاٍن للن�س وقد يجذب 
ينفره، ومثلما �أنَّ هناك مرتجمني يبدعون حقًا 

�ل�سياغة،  �إع����ادة  مرتجمون يف  هناك 

ولد الكاتب وال�ساعر 
واالأكادميي واملرتجم حم�سن 
الرملي يف قرية )�ُسديرة( �سمن 
ق�ساء ال�سرقاط، �سمال العراق 
العام 1٩67، وح�سل على �سهادة 
الدكتوراه بامتياز يف الفل�سفة 
واالآداب من جامعة مدريد، مع 
درجة ال�سرف. 

يف  عمل  و�الإ�سبانية،  �لعربية  باللغتني  يكتب 
�ل�سحافة كاتبًا وحمررً� ثقافيًا منذ 1985، وله 
�لعربية  �ل�سحافة  يف  �ملن�سورة  �مل��و�د  ع�سر�ت 
�إ�سبانيا  ويقيم يف  و�الأمريكوالتينية،  و�الإ�سبانية 
منذ 1995،. َترجم �لعديد من �الأعمال �الأدبية 
بني �للغتني �لعربية و�الإ�سبانية، وله ما يزيد على 
و�ل�سعر  �لق�سة  بني  تنوعت  �إ�سد�رً�  �لع�سرين 
رو�ياته  منها  و�لرو�ية.  و�لرتجمات  و�مل�سرحية 
"�لفتيت �ملبعر" �لتي فازت ترجمتها �الإنكليزية 
�الأ�سابع(  و)مت��ر   ،2002 �أركن�سا�س  بجائزة 
�سمن  َتر�سحتا  �ل��ل��ت��ان  �ل��رئ��ي�����س(  و)ح��د�ئ��ق 
 2010 �لعربية  �لبوكر  جلائزة  �لطويلة  �لقائمة 
ل�)حد�ئق  �الإنكليزية  �لرتجمة  ونالت  و2013، 
وجائزة  �ل��دويل2016،  �لقلم  جائزة  �لرئي�س( 
�حُل��ب  و)ذئ��ب��ة   .2018 بانيبال  غبا�س  �سيف 

و�لُكتب( �لتي و�سلت للقائمة �لق�سرية جلائزة 
و�أحذية(  و)�أبناء   ،2015 للكتاب  ز�يد  �ل�سيخ 
للكتاب  ز�ي��د  �ل�سيخ  جلائزة  �لطويلة  �لقائمة 
2019 ورو�ية )بنت دجلة( �سدرت باالإنكليزية 
ُترجمت   .2020 �لعام  وبالعربية   2019 �لعام 
بع�س �أعماله الأكر من لغة، و�سارك يف �لعديد 
من �ملهرجانات و�ملوؤمتر�ت �لدولية، كما �سارك 
يف جلان حتكيم و�إد�رة ور�س للكتابة �الإبد�عية يف 
�إ�سبانيا و�ملك�سيك و�لكويت و�الإمار�ت وغريها، 
�لعاملية  للجائزة  �لتابعة  ن���دوة  ور���س��ة  ومنها 
للرو�ية �لعربية )�لبوكر( 2019. وهو �سريك يف 
تاأ�سي�س و�إد�رة د�ر ن�سر وجملة "�ألو�ح" �لثقافية 
�لفكرية يف �إ�سبانيا منذ 1997. وع�سو يف هيئة 
�ملعروفة  �لكولومبية  )�آركيرت�با(  جملة  حترير 
�لوطنية  �للجنة  وع�سو  بال�سعر،  �سة  �ملتخ�سِّ

�ملنظمة ملهرجان �ل�سعر �لعاملي يف طليطلة.
لوي�س  �سانت  جامعة  يف  �أ���س��ت��اذً�  حاليًا  يعمل 
�ل�سوء  ت�سليط  �أجل  �الأمريكية يف مدريد، ومن 
�ل�سبكة  جملة  �رت���اأت  �الإب��د�ع��ي،  منجزه  على 

�إجر�ء حو�ر معه، حو�ر �بتد�أناه ب�سوؤ�ل:
* ما �لذي دفع )�لرملي( لدخول عو�مل �ل�سرد، 
للعديد  �إ�سد�رك  خالل  من  فيها  �أبدعت  �لتي 

من �لكتب و�لرو�يات �لناجحة؟
هو  �سغري  منذ  �لكتابة  عامل  �أدخلني  �ل��ذي   ���
�سقيقي �لر�حل ح�سن مطلك، فقد كنت �أقتدي 
بالر�سم  ب���د�أ  يفعله،  ���س��يء  ك��ل  يف  و�أت��ب��ع��ه  ب��ه 
ل  حتوَّ ثم  و�مل�سرح،  بالر�سم  ف��ب��د�أت  و�مل�سرح 
كان  �ل���ذي  وه��و  �إل��ي��ه��ا،  لت  فتحوَّ �لكتابة  �إىل 
على  هدية  مينحني  ك��ان  �إذ  عليها،  ي�سجعني 
�أو جملة  �أل��و�ن  يكون علبة  كاأن  �أكتبه،  كل ن�س 

رُّ   ال�سردية العراقية متمَ
اليوم باأف�سل حالتها

حم�سن الرملي 
من اأدخلني عامل الكتابة هو �سقيقي الراحل ح�سن مطلك

ملجلة )ال�سبكة(:



�سعاد اجلزائري

الهم�س العايل 
العبور 

�لعبور كلمة يتنّوع مفهومها وفقا لالجتاه �لذي �سنعرب �ليه، 
و�لذي قد يكون هاوية جديدة بعد �أن كّنا مبحنة خانقة، �أو 
يكون �أمانا بعد �أن �سكننا �خلوف يف �ل�سفة �لتي كنا فيها، 
ورمبا نعرب من ظلمة �إىل ليل �أ�سد �سو�د�، وقد ينبلج �لفجر 
�لكبري كان يوم تخطيت حدود  �لعبور  من حيث ال ندري.. 
)و�سلت  �سرخت:  حلظتها  �ل��وط��ن،  نحو  متجهة  �لغربة 
و�ساأبقى...(.. �أملي يومها كان بحجم و�سعة �نت�سار �لهو�ء، 
عالقًا  �لق�سف  تر�ب  كان  دخلته  يوم  عر�ق،  �سماء  وبو�سع 
يهم،  ال  لنف�سي:  فهم�ست  �أ���س��ج��اره،  و�أور�ق  مبانيه  على 
�أحالما كبرية،  مثل عرو�س مرتبة!!  بحقيبة �لعبور حملت 
و�أماين كنت �ساأوزعها كهد�يا بني �أهلي ومعاريف، وطموحات 
وطن  على جغر�فية  �أتعرف من جديد  ريثما  ركنتها جانبا 
طويلة  ل��ف��رت�ت  بقيت  ح���دوده..  وحتى  معامله  ك��ل  تغريت 
�أبحث عن ذكريات خباأتها يف دفاتر �لوطن، لكنها �هرت�أت 
�أن تتجاوز  �أقنعت نف�سي  �آثاري �ملا�سية،  و�ساعت معها كل 
هذ� �ل�سياع لتبد�أ من جديد وت�سنع ذكريات بديال ملا ر�ح، 
موطئا  �أج��د  كي  باأظافري  �الر���س  �أنب�س  ل�سنو�ت  وبقيت 
حتاول  �أن  ج��دوى  فما  عجزت..  لكني  فيها،  قدمي  و�أثبت 
قيمة  وما  فيه،  للزمن  قيمة  ال  مكان  يف  �لزمن  �آلة  ت�سغيل 
�أحالم يف حميط ال يحب �أن يكون عندك حلم �أو �أمل، و�أي 
بقيت  كما  فيها،  �لعطاء  مياه  جفت  �أر���س  يف  ينبت  طموح 
�أن  تنتظر  مركونة،  �لغربة  �سمتها حقيبة  �لتي  �لطموحات 
وطنه  يريد  �ساب  �سرخة  ال�ستقبال  �أبو�بها  �لنو�فذ  ُت�سرع 
�أن  وفتاة حتلم  لقربه،  ولي�س  لعر�سه  �بنها  تزف  و�أم  �آمنا، 

ت�سري �آمنة و�ثقة ال تك�سر كر�متها كلمة �أو ت�سرب بحجارة 
طعن �ل�سرف، ومثقف ال يخاف �لطلقة �لقاتلة و�سار يفكر 
بحرية، وكاتب يقول كلمته ب�سوت ي�سمعه �لوطن، الأنه يكتب 
بل  �الأر�سفة،  ُتباع على  ال  و�الأم��اين  �الأح��الم  �لوطن.  لهذ� 
نحن نن�سجها ون�سنعها، وتتحقق عندما تفتح بو�بات �الأمان 
ال�ستقبالها، عندما نوؤمن �أن �الحز�ب و�لطو�ئف لفئة بينما 
�لوطن للجميع، لنا معا.. وعندما تدور عجلة وطننا عك�س 
ذلك �ستموت �الأماين و�سي�سيع �لوطن، ونفقد نحن طريق 
جديدة..  غربة  نحو  �أو  �ملوت  �أو  �حلياة  نحو  �سو�ء  �لعبور، 
وحتى يحني ذلك �لوقت، �ساأبقى �نتظر على بو�بة �لعبور، 
كي �أحمل من جديد �أحالمنا و�أمانينا، وعندما ت�سيق بك 
من  عبوري  فعاودت  �لبدء،  نقطة  �إىل  جمرب�  تعود  �ل�سبل 
جديد نحو �لغربة بحقيبة خاوية ويف قلبي �أمل؛ هل �سيكون 
�أ�سجاره،  �أور�ق  �آخر نحو وطن �سقط �لرت�ب من  يل عبور 
وطن ي�ستوعب �أحالمنا ويعيدنا �ليه، وطن ن�سع �سارته على 

�سدورنا ونفخر با�سمه نظيفا من تهم �أُل�سقت به..

ما جدوى اأن حتاول ت�سغيل اآلة 
الزمن يف مكان ل قيمة للزمن فيه، 
وما قيمة اأحالم يف حميط ل يحب 

اأن يكون عندك حلم اأو اأمل، واأي 
طموح ينبت يف اأر�س جفت مياه 

العطاء فيها، كما بقيت الطموحات 
التي �سمتها حقيبة الغربة 

مركونة.

عرب هذه امل�ساحة التي فزت بها، �ساأكتب عن وطن يبقى لنا مهما 
ع�سفت به وبنا النوائب..�ساأكتب عن احلب الذي اآمنت به ولي�ض يل 
�سواه.. وعن اأمنيات اأخفيتها كجواهر يف �سندوق اأ�سراري الأحّققها 
يف عراق افتقدته كثريا وما زلت افتقده حتى واأنا بني جنحيه.. 
هنا �ستكون نافذة بوحي وهم�سي العايل. 
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ي�سّوهون �لن�س �أو �أجز�ء منه عندما ال يفهمون 
جيدً� فقرة معينة فيرتجمونها بارتباك �أو خطاأ 
�أو حتى يجعلونها توحي بعك�س ما  �أو يحذفونها 

تق�سده متامًا.

�لرو�ئي  م�سروعك  يف  �ملن�سغلني  من  �أن��ت   *
وتطويره، �أين و�سلت فيه؟

�الإ�سباين  لل�ساعر  معروفة  �أب��ي��ات  هناك   ���
�لكبري �أنطونيو مات�سادو يقول فيها، ما معناه: 
�لطريق  و�إمنا  طريق،  يوجد  ال  �ملا�سي،  "�أيها 
�أو��سل  زلت  ما  فاإّنني  وعليه  �مل�سي".  ي�سنعه 
دون  طريقي/م�سروعي  �سق  �أو  و�سنع  �مل�سي 
�أن �أعرف �أين و�سلت فيه، الأّنني ال �أعرف كم 
بقي يل من �لوقت و�لقدرة على �إجناز �ملزيد 
�أجنزته  ما  قيا�س  من  وفقه  �أمتكن  لكي  منه، 

�أّنه ما ز�ل  �أعرفه، هو  �أما ما  وما مل �أجن��زه، 
لديَّ �لكثري الأقوله و�أفعله، و�أمتنى �أن يتيح يل 

�لوقت و�لظروف فر�سة لقوله وفعله.

�إ�سبانيا،  يف  يومه  )�لرملي(  يق�سي  كيف   *
وهو �لرو�ئي و�لكاتب و�ملرتجم و�الأكادميي؟

هناك  الأنَّ  ثابت،  نظام  �أو  روتني  لديَّ  لي�س   ���
�لنظام،  �أو  �ل��روت��ني  ه��ذ�  يك�سر  م��ا  د�ئ��م��ًا 
�سو�ء  و�لظروف،  و�ملو��سم  �لف�سول  وح�سب 
�سفر �أو عمل �أو ن�ساطات ثقافية �أو �لدخول يف 
م�ساريع معينة وغريها، ولكن ب�سكل عام، �الآن 
�ل�سباح  يف  �أطفايل  برعاية  �أقوم  �لعطلة،  يف 
�أن  بّد  ال  �لغد�ء  وبعد  �لعمل،  و�لدتهم يف  الأنَّ 
�الإ�سبان  �أخ��ذه��ا  ع��ادة  وه��ي  �لظهرية،  �أن��ام 
للقر�ءة  �أتفّرغ  و�لليل  �مل�ساء  ويف  �لعرب،  عن 

و�ل��ك��ت��اب��ة و�مل��ر����س��الت و�ل��ت��و����س��ل وو���س��ائ��ل 
ن�ساط  ح�سور  �أو  �أ���س��دق��اء  ول��ق��اء  �لتو��سل 
ثقايف وغريها، �أما عندما يبد�أ �لدو�م ويذهب 
�لتق�سيمات،  فتنقلب  للمدر�سة  �الأط���ف���ال 

لي�سبح �ل�سباح و�لليل يل و�مل�ساء لهم.

* ما جديدك؟
ِدجلة(  )ِبنت  رو�ي��ة  هو  �أ�سدرته  عمل  �آخر   ���
رو�ئ��ي،  لعمل  وم�سروع  فكرة  من  �أك��ر  ول��دي 
جمع  �أك��م��ل  ومل  مت��ام��ًا  تن�سج  مل  ول��ك��ّن��ه��ا 
علّي  ي�سعب  �أنه  ومبا  بها،  �ملتعلقة  �ملعلومات 
�ل��رتك��ي��ز ف��ي��ه��ا، حت��ت ظ��ل ت���اأث���ري�ت ظ��روف 
�ل��ق��ر�ءة  ف��ع��د�  �ل�سلبية،  ك��ورون��ا  ف��اي��رو���س 
و�إىل  م��ن  �لرتجمات  ببع�س  �أق���وم  �لكثرية، 

�الإ�سبانية.

م�������ق�������االت
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و�لالحق،  �ل�سابق  بني  �ملقارنة  على  �لقدرة 
مع ��ستب�سار ملا قد يحدث م�ستقباًل، فمثاًل 
�الإ�سارة!!"  ره���ن  "تكنوقر�ط  م��ق��ال��ة  يف 
�مل��ن�����س��ورة يف �ل��ك��ت��اب، ي��ع��ر���س �الأ���س��ت��اذ 
�الأزمة  �لعالقة بني  �لعاين على نحو مب�سط 
�لعر�ق،  خا�سها  �لتي  و�حل��روب  �ل�سّكانية 
وما  �الإير�نية   – �لعر�قية  �حلرب  و�أبرزها 
�لكويت ثم �حلرب  تالها من حرب �جتياح 
�الأخرية عام 2003، �إذ يوؤ�سر يف هذه �ملقالة 
على  �الإن���اث  ن�سبة  يف  �ل�سّكاين  �الخ��ت��الل 
�لذكور. وعلى �لرغم من �نها لي�ست م�سكلة 
مقلقة �إال �أنها تفاقمت مع بد�ية �حلرب مع 
�الأر�م��ل  ظاهرة  وتكونت   1980 عام  �إي��ر�ن 
�لتي قاربت �ملليوين �أرملة، وما يلفت �لعاين 
�النتباه �إليه هو �لعطب �لذي �أ�ساب موؤ�س�سة 

�لزو�ج يف �لعر�ق.
على  مقاالته  �لعاين يف  �الأ�ستاذ ح�سن  عمل 
بث ر�سالة م�سمرة، لعلها ت�سل �إىل �ساحب 
من  ُيغري  ولعله  يتنبه  لكي  و�ل��ق��ر�ر  �ل�ساأن 
فحني  و�ل�سيا�سي.  �لوظيفي  عمله  يف  نهجه 
يذكر!!"  بال�سيء  "�ل�سيء  مقالة  على  نطلع 
�إىل  �الإ�سارة  يف  م�سمونها  يوظف  �أن��ه  جند 
�ل�سيا�سيون  ي�سدره  �لذي  �خلطاب  م�سكلة 
وحتويلهم  �لعام  �ل�ساأن  و�أ�سحاب  و�ملحللون 
�أمور �لعر�قيني �إىل "خان جغان" ميرح فيها 
من هبَّ ودّب. تاأخذنا عناوين مقاالت �لكتاب 
و�أحو�ل  �أهو�ل  من  �سهدناه  ما  مر�جعة  �إىل 
منذ 2003 حتى �ليوم، فعندما نقر�أ "�ملدير 
�لبديل"، ولعلها كلمة ماألوفة ملن �عتاد على 
ما يجري من تغري�ت مفاجئة وغري متوقعة، 
�الأ�ستاذ  يقارن  �ملقالة  ه��ذه  ن�س  يف  ولكن 
�لعاين ب�سكل غري مبا�سر بني ما قبل 2003 
لي�ست  �لق�سية  �أن  �إىل  يلفت  �إذ  بعدها،  وما 
تغريً� يف �ل�سكل دون �مل�سمون، فحني نتاأمل 
�إىل  ويلجاأ  �ل��زو�ج  يروم  �لذي  �ل�ساب  ق�سة 
قبل  �ل�سكن  يف  م�سكلته  حلل  طلبًا  مديره 
حتت  فه  يعنِّ حني  وي�سدمه  �لنظام،  تغيري 
�ل�سابق على  �لنظام  بقدرة  �لت�سكيك  طائلة 
�إمت��ام  بها  يتعلق  �لتي  �ل�سكن  م�سكلة  ح��ل 

�ملع�سلة  نف�سه  �ل�ساب  يو�جه  ثم  �ل���زو�ج، 
ير�جع مديره  �لنظام حني  تغيري  بعد  ذ�تها 
�لتي  �ل�سكن  �أزم����ة  ح��ل  يف  ملعونته  ط��ل��ب��ًا 

يو�جهها وتعيق �إمتام زو�جه.
يحيلنا كتاب �الأ�ستاذ ح�سن �لعاين "بانتظار 
�لكاتب  عليه  يتوفر  ما  �مللك" �إىل مالحظة 
�لقدرة  يف  و�لباحث  �ل�سحفي  �إمكانية  من 
على تغيري ما نو�جه من م�سكالت وحتديات 
ذلك  �إ�سهار  ثم  و�لتحليل؟  �لكتابة  متو�سلني 
ملن  للقر�ءة  ومعرو�سة  مكتوبة  ن�سو�س  يف 
ي��ري��د �مل��ع��رف��ة و�الط����الع. وه��ن��ا رمب��ا نعود 
من  �ل�سابقة  �الأنظمة  خ��وف  �إىل  بالذ�كرة 
بعد  ولكن  �لنا�س،  على  وت��اأث��ريه��ا  �لكتابة 

و�أ�سبحت  خمتلفًا  �الأم��ر  ب��ات   2003 تغيري 
و�سائل  يف  وال�سيما  للجميع،  متاحة  �لكتابة 

�لتو��سل �الجتماعي. 
يكتب  فيما  تخمة  هناك  �أن  للنظر  �لالفت 
�لتاأثري  �أم�سى  رمبا  �أو  ملمو�س،  تاأثري  دون 
وقتيًا ب�سبب ما فعلته هذه �لو�سائل من زيادة 
يف ��ستهالك �أغلب مظاهر �حلياة وحتويلها 
�ملعلومات  تدفق  لكرة  ع��اب��رة  �أ�سياء  �إىل 
حياتنا  يف  ي��ج��ري  مم���ا  �مل���ت���د�ول  وك����رة 
�ليومية، ومع هذ� يبقى كتاب �الأ�ستاذ ح�سن 
�لعاين وثيقة �سحفية حملت �سمات متعددة 
�ملا�سي لالطالع عليه  �إىل  �لرجوع  لنا  تتيح 

وربطه باحلا�سر �لذي نعي�سه.  

�إذ  �النتباه،  يلفتان  وعنو�نه  �لكتاب  غالف 
في�سل  �مللك  ���س��ورة  �ل��غ��الف  �سفحة  تعلو 
�لتي  �مللك"،  "بانتظار  جملة  وحتتها  �لثاين 
يحيلنا معناها �إىل �نتظار �ساحب �ل�سورة، 
ثم �أن هناك على ميني �لعنو�ن ر�سمة لطفل 
�أحد ما، رمبا  بانتظار  وهو ينظر من نافذة 
يخربنا  �ل�����س��ورة.  يف  �مل��وج��ود  �مللك  يكون 
�الأ�ستاذ ح�سن �أنه منذ �أن مار�س �ل�سحافة 
يف �أو�ئل �ستينيات �لقرن �ملا�سي وهو يحمل 

خوفه، الأنه ينتظر من �لقارئ �لتقاط �ملعنى 
ال  �أو  ينجح  فقد  �إليه،  �إي�ساله  يريد  �ل��ذي 
ينجح، لذلك يجتهد يف حتويل ما ير�سده من 
ظو�هر وق�س�س �إىل ن�س �سحفي يف قالب 
ينتظر  و�لرمز  �ال�ستعارة  على  يقوم  مكثف 

ممن يقر�أه �حل�سافة و�لفهم.
جميعها  مقالة"   100" ي��ح��ت��وي  و�ل��ك��ت��اب 
ت�سدر  �لتي  "�ل�سباح"  جريدة  يف  من�سور 
قارئ  يلحظ  �لعر�قي.  �الإع��الم  �سبكة  عن 

ه��ذه �مل��ق��االت �رت��ب��اط��ه��ا ب���االأح���د�ث �لتي 
يحقق  ما  وه��ذ�  �لعر�قي،  �ملجتمع  بها  مر 
نفتقد  فنحن  و�جتماعيًا،  تاريخيًا  وثائقيتها 
توثيق ما مير بنا من وقائع وحتوالت غرّيت 
جرى  ما  توثيق  �إن  وتقاليده.  �ملجتمع  قَيم 
هذه  ل  يحوِّ �ل�سحافة  يف  ن�سره  ثم  كتابيًا 
�أب��ع��اد  ذ�ت  وثيقة  �سناعة  �إىل  �مل��م��ار���س��ة 
نقلها  عرب  باملا�سي  ت�سلنا  فهي  متنوعة، 
متنحنا  نف�سه  �لوقت  ويف  �سابقًا،  ح�سل  ملا 

يقع �سنف كتاب "بانتظار 
امللك" يف جمال الكتاب 
ال�سحفي الذي يعطيك 
جتربة كاتب العمود 
يف متابعة احلالة 
االجتماعية التي مير 
بها جمتمعه، وهذا ما 
عمل عليه االأ�ستاذ ح�سن 
العاين يف كتابه "بانتظار 
امللك" ال�سادر عن �سبكة 
االإعالم العراقي عام 
2020 يف طبعته االأوىل.

 عالء حميد

امللك" قراءة يف كتاب: "بانتظار 



ب��ني ���س��لَّ��م �مل��ن��زل �ل�����س��اع��د �إىل �أع��ل��ى وب��ني 
�لعر�قيني  بع�س  ي�سميها  �لتي  �ل�سيوف  غرفة 
ومنها  �ملجل�س،  �أو  �لديو�ن  وتعني  )�لديو�نية( 
على  �أط��ل��ق��ت  �ل��ت��ي  �ل��دي��و�ن��ي��ة  كلمة  ��ستقت 

حمافظة عر�قية مهمة يف �لفر�ت �الأو�سط.
تتكون غرفة �ل�سيوف من جمموعة من �لو�سائد 
و�سع  يف  كان  ومن  �جللو�س،  و�أفر�سة  و�لب�سط 
دة، وبذل فيها  مادي جيد �أثثها بالكر��سي �ملَُنجَّ

�لكثري �إمعانًا يف �إظهار �لر�ء و�لبهرجة.
ال�سلَّم وال�سطح

)�ل�سلَّم(  �ل��درج  يقع  �لرئي�س  �ل��د�ر  باب  عند 
�لذي يقود �إىل �ل�سطح �الأول، وهناك -�أحيانًا- 
درج د�خلي يطل على حديقة �ملنزل �ل�سغرية 
�لعلوية  �لغرف  �إىل  للو�سول  �لن�ساء  ت�ستخدمه 

�أو �إىل �ل�سطح �لعايل.
�لف�ساء  �الأول( من  �ل�سطح )�لنا�سي-  يتكون 
�لطابق  يف  �ملبنية  للغرف  �مل��ج��اور  �ل��و����س��ع 
بالطر�ر  �لد�خلي  �حلو�س  على  و�ملطّلة  �الأول 
وذلك  باالأعمدة  و�ملحمول  �مل�سقوف  �لعايل 
و�ل�سطح  �لعز�ب،  �أو  �ملتزوجني  �الأوالد  ل�سكن 
ويفر�س  �ملتاحة  �مل�ساحة  ح�سب  ميتد  �الأول 
�لتهوير و��ستخد�م �لنورة لتقوية  بالرت�ب بعد 

�لف�سحات.
و�ل��ب��ن��ات،  �الأوالد  ���ّرة  �أ����سِ �ل�سطح  يف  تو�سع 
�لذي  �ل�سطح  من  منعزل  يف  �الأزو�ج  ويكون 
ينزل  يحوي )�لبادكري(، وهو فتحة م�ستطيلة 
جتويف  و�ل�����س��رد�ب  �ل�����س��رد�ب،  �إىل  عمودها 
لنوم  خم�س�س  بالكا�سي  مبلط  �ل��د�ر  �أ�سفل 
�لظهر، ف�ساًل عن وجود جزء منه خم�س�س 

ملو�د �لطعام �ملجففة.
ميزة )�لبادكري( �أنه يتيح للنائم يف �ل�سرد�ب 
ن��وم��ًا ط��ي��ب��ًا ل��وج��ود ه���ذه �ل��ف��ت��ح��ة �ل��ت��ي قد 
�مليم(  )بت�سديد  �لعّماريات  وج��ود  ي�ساعدها 
�لتي  �ل�سيوف  غرفة  �أو  �لبيت  �سبابيك  على 
�ليوم وذلك بر�سها �لد�ئم  تقوم مقام �ملرّبدة 
�لذي حتويه، وهذه  باملاء وترطيب )�لعاكول( 
�ملهمة يتوالها �سبية �لد�ر عند �لظهر �سيفًا، 
خا�س  ع���ال  �سطح  ه��ن��اك  �ل����دور  بع�س  ويف 
بال�سيوف له �سلمه �خلا�س �لبعيد عن �ل�سطح 

�لد�خلي. 
 منافع املنزل االأخرى

مكان  يف  يقع  �ل��ذي  �ل��د�ر  مطبخ  �ملنافع  �أوىل 
�ل�سرقي،  �لد�ر  وتو�ليت  بالغر�س،  يفي  ف�سيح 
يقع خلفه قدر خا�س  �لذي  �مل�سبح  ف�ساًل عن 
حفرة  على  يقف  �ل�ستاء  وق��ت  �حل���ار  للماء 
�ل��ذي  )�ل��ربمي��ز(  �أن��ب��وب  �إليها  مُي��د  خا�سة 
مثل  طريفة  تفا�سيل  له  و�مل�سبح  �ستاء،  ُي�سعل 
وكي�س  �حلمام  وقباقيب  �لنحا�سية  �ل�سفرية 
وطقو�س  ��َي��ف  �ل��لِّ وجمموعة  �الأ���س��ود  �حل��م��ام 

�لغ�سل و�لتنظيف يف �ل�ستاء خا�سة. 
الدرج الداخلي

ويقع يف جانب حيوي من �لد�ر يطل على بناء 
خ�سبي منخف�س �الرتفاع ي�سكل غرفة �سغرية 

من  فيها  يجل�س  )�الآر���س��ي(  هي  �خل�سب  من 
�لد�ر  فناء  على  تطل  فهي  �لكبار،  من  يجل�س 
يحتاجها  �لتي  �الأف��ر���س��ة  بع�س  فيها  وتو�سع 
يو�سلنا  )�الآر����س���ي(  بعد  لل�سيوف.  �مل��ن��زل 
�ل�سلم �لد�خلي �إىل �ل�سطح �الأول حيث �لغرف 

�لقائمة.
�لغبار  �لد�خلي حمميًا من  �لدرج  بذلك يكون 
على  �ملفتوح  �الآخر  �لدرج  عك�س  على  و�الأتربة 
�لبقجة )حديقة �ملنزل �لد�خلية( �ملزروعة مبا 
ترغب به رّبة �لد�ر من خ�سر�و�ت �إ�سافة �إىل 

ما يزرعه رّب �لد�ر.
قد  �لتقليدي  �لعر�قي  �ملنزل  �إن  نقول  �أخ��ريً� 
�لتي  �ل�سكان  �حتياجات  لتلبية  وبني  �سنع 

تطورت بتطور �لثقافة وقدرة �الأ�سرة �ملادية.

كانت للمنزل �لتقليدي �لعر�قي يف بغد�د و�ملدن 
�لكربى �أركان ومناطق تنفيذية البد منها، من 
تتو�سط  �لتي  و)�لبقجة(  �لطويل  �ملجاز  بينها 
�مل��ف��ت��وح على  �مل��ن��زل  وف�����س��اء  �مل��ن��زل،  �ساحة 
تقع  �لتي  �الحتياطية  )�لبئر(  ورمبا  �ل�سم�س، 
قريبًا من حّمام �ملنزل، ويقابل �لف�ساء �لد�خلي 
�لتي ت�سمى )�لبقجة( جزء  �ملنزلية  و�حلديقة 

من �لبناء �لتقليدي ي�سمى )�لطر�ر(.
َلكات الطرار والدَّ

يقع خ��ارج  �ل��ذي  �ملفتوح  �الإي���و�ن  �ل��ط��ر�ر ه��و 
مقرً�  �لعائلة  وتتخذه  �لد�خلية،  �لغرف  بع�س 
بناء  وه���و  ف��ي��ه،  �ل��ط��ع��ام  وت���ن���اول  جلل�ساتها 
م�سقوف مفتوح �جلانب على �حلديقة �ملنزلية 
�ل�سغرية �لتي ت�سمى )�لبقجة(، و�سقفه مرفوع 

َلكات �الأربعة �و �خلم�سة �لتي يكون  ومثبت بالدَّ
موقعها عند فتحة �لطر�ر.

َلك )بالكاف �لفار�سية( عمود من �خل�سب  و�لدَّ
من  �ل�سقف  يحمل  تاج  ر�أ�سه  على  يقف  �لقوي 
مي�سمًا  ت�سكل  ل��َك��ات  �ل��دَّ وجم��م��وع��ة  ج��ان��ب��ه، 
�أو  غرفة  تقع  �لطر�ر  وخلف  جمياًل،  معماريًا 
نوم  مثل  �ل�سكان،  حلاجة  تخ�س�سان  غرفتان 
�لنف�ساء،  �مل��ر�أة  �و  و�حدة منها  �ل�سن يف  كبري 

�أو �أية �سرورة �أخرى.
املجاز وغرفة ال�سيوف

طويل  جم��از  ميتد  �لرئي�س  �مل��ن��زل  ب��اب  عند 
م�سقوف من باب �ملنزل �إىل �ل�ساحة �لد�خلية 
للمنزل حيث يو�سع مفتاح �لد�ر عند )ر�زونة( 
تقع  م�ستطيلة  دّك���ة  و)�ل���ر�زون���ة(  م�سقوفة، 

با�سم عبد احلميد حمودي

اأماكن يف املنزل 
العراقي التقليدي

يحتوي املنزل العراقي 
التقليدي يف املدينة 

على جمموعة من 
االأماكن والزوايا 

واالأركان التقليدية 
التي ال بد منها 

يف اأعراف النا�ض 
منذ مطلع القرن 

الع�سرين حتى دخول 
ح�سارة االإ�سمنت يف 

اخلم�سينيات.
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ق�����س��م �مل��ك��ت��ب��ات، 
وم��وؤ���س�����س��ات غري 
ح��ك��وم��ي��ة ت��اب��ع��ة 
الأ�سخا�س وعلماء 
�لنجف  يف  دي��ن 

�الأ�سرف. 
وك�������ان ه��ن��اك 
ت�����ع�����اون ع��ل��ى 
�مل�����������س�����ت�����وى 
�إذ  �ل���ع���رب���ي 

حما�سرة  قدمنا 
عرب �الإنرتنت بالتعاون مع مكتبة قطر �لوطنية، 
لكن  �لو�قع،  �أر�س  تقام على  �أن  �ملفرو�س  وكان 
وقد  �إقامتها،  دون  حال  كورونا  جائحة  ح��دوث 
�سارك فيها 88 متخ�س�سًا من 35 دولة و�أُعلنت 
�ليون�سكو  منظمتا  ون�سرتها  �ل���دورة  ه��ذه  ع��ن 

و�الإي�سي�سريوم. 
�أحدهما  �سقني؛  �إىل  فينق�سم  �ل��ت��دري��ب  �أم���ا 
ت��ع��اون مع  ل��دي��ن��ا  �إذ  و�ل���ط���الب،  ل��ل��ج��ام��ع��ات 
ق�سم  �مل�ستن�سرية  �جلامعة  منها  �جلامعات 
�آخر  و�سق  �جلميلة،  �لفنون  و�أكادميية  �ملكتبات 
ويتم  �ل�سخ�سية،  و�ملكتبات  �لعامة  للموؤ�س�سات 
مع  �لر�سمية  �ملخاطبات  �إك��م��ال  مبجرد  ذل��ك 
�إذ يجري �لتدريب  �لعتبة و�لباب مفتوح للجميع 
نغفل  ومل  للمتدربني،  كافة  �ملتطلبات  وتهيئة 
�سري  على  �ملتدرب  يطلع  لكي  �لتطبيقي  �جلانب 

�لعمل وكيفيته. 
يتاألف �ملركز من �أق�سام عدة:

*ق�سم �ملخترب �لبايولوجي. 
* ق�سم �ملخترب �لكيميائي. 

* ق�سم �لرتميم. 
* ق�سم �الأعمال �لفنية و�لزخرفة. 

ق�سم املخترب البايولوجي
ت�سخي�س  �لبايولوجي  �ملخترب  يف  �لعمل  ي�سمل 
�ل�����س��رر  ت�سبب  �ل��ت��ي  ب��ال��ك��ائ��ن��ات  �الإ����س���اب���ات 
�ملجردة  �لعني  بو��سطة  �حل�سر�ت  وت�سخي�س 
�لبكرتيا  �أم��ا  و�مل��ج��اه��ر،  ة  �مل��ك��ربِّ �لعد�سات  �أو 
�ملخطوطة  م��ن  �مل�����س��ح��ات  ب��اأخ��ذ  ف��ُت�����س��ّخ�����س 
ملدة 48  وو�سعها يف �جلهاز �حلا�سن  وزر�عتها 
ذلك  وبعد  م�سابة،  �ملخطوطة  كانت  �إذ�  �ساعة 

خا�سة  �أجهزة  بو��سطة  تعقيمها  يتم 
�لبيوتانول  كحول  فيها  يو�سع  حُمكمة  غرفة  يف 
من  خروجها  وبعد  �ساعة   72 ملدة  �ملقطر  و�مل��اء 
)�لهود(  جهاز  يف  و�سعها  يتم  �لتعقيم  جهاز 
للتخل�س  �لبيوتانول  ك��ح��ول  تبخري  يتم  حتى 
منه، و�حلال نف�سه �إذ� كانت �ملخطوطة م�سابة 
باحل�سر�ت، ومن هذه �حل�سر�ت خناف�س �لكتب 
�جللود  ُتفح�س  ذل��ك  بعد  و�ل��ع��ّث��ة،  و�الأر����س���ة 
ونوعيتها ومدى قوة �الألياف وهل �أنها تتحمل قوة 
ثم  ومكوناته،  �لورق  نوع  ُيفح�س  كما  �ملحاليل، 
ُيكتب تقرير مف�سل بكل هذ� يرفق مع �ملخطوطة 

ويتحول بعد ذلك �إىل �ملخترب �لكيميائي.
ق�سم املخترب الكيميائي

باملخطوطات  موجود  ما  كل  حتليل  يجري  هنا 
من وثائق و�أور�ق وتذهيب و�ألو�ن وجلود وزخرفة 
يحتاج  �لذي  و�ملتك�سر  �ملت�سرر  وغريها وحتديد 
فح�س  ي��ج��ري  ك��ذل��ك  وت��ث��ب��ي��ت،  ت��دع��ي��م  �إىل 
وم��دى  تاأثريها  م��ن  للتاأكد  �الأح��ب��ار  ح�سا�سية 
�ملتنوعة  �ملحاليل  ��ستخد�م  حالة  يف  �نت�سارها 
��ستخد�م  يتم  كما  �ملقطر،  و�ملاء  �لكحوالت  من 
�لتي  �مل���و�د  الأن  بالفح�س  �لكحولية  �ملحاليل 
يتم  �سلبة  م��و�د  كلها  �لرتميم  عملية  يف  تدخل 
وفح�س حام�سية  ومذيبات،  ب�سو�ئل  حت�سريها 
�الأور�ق  حام�سية  بتخفي�س  وذل���ك  �الأور�ق 
�ملخترب  يتم حت�سريه يف  بو��سطة حملول خا�س 

�لكيميائي �لتابع للمركز. 
�ألو�ن �الإيزو �مل�ستخدمة يف عملية �سبغ  وحُت�سر 
عجينة �لورق و�سبغ �لورق �لياباين �مل�ستخدم يف 
طبيعية  مبو�د  �لياباين  �لورق  وُي�سّنع  �لرتميم، 

من  ت�ستخرج  و�لكتان  �لقطن  من 
تنمو  �لتي  �لنباتات  بع�س  �سيقان 
نادر  نبات  وه��و  �ليابانية،  �جلبال  �سفوح  ف��وق 

جدً�، وت�ستخدم �أي�سًا مع �لورق مياه نقية جدً�.
عملية  يف  تدخل  �لتي  �لال�سقة  �مل��و�د  ر  وحُت�سَّ
�ل�سائل  �ل�سابون  وم��ادة  �ل��ورق  عجينة  حت�سري 
�مل�سمى �سابون  بعملية غ�سل �ملخطوطة  �خلا�س 
خا�سة  ح���االت  يف  ي�ستخدم  �ل���ذي  �ل��ب��ن��دق��ي��ة 
ب���االأور�ق،  �لعالقة  �الأو���س��اخ  طبيعة  على  تعتمد 
�أو  �إذ� كانت �الألياف طويلة  كما ُتفح�س �جللود 
ق�سرية، وحت�سر مو�د ت�سحيم وترطيب �جللود 
�لتذهيب  حتليل  وي��ج��ري  و�ملتيب�سة،  �لقدمية 
ومعاجلته ومعرفة �لرتكيب �لكيمياوي له و�ملو�د 

�مل�ستخدمة فيه. 
 ق�سم الرتميم

ي�ستمل عمل هذ� �لق�سم على وحد�ت عدة:
* وحدة ترميم �ملخطوطات: ومن مهامها ترميم 
�ملخطوطات  �أو  للمركز  �لتابعة  �ملخطوطات  كل 

�ملر�سلة من موؤ�س�سات �أخرى. 
�لوثائق و�خلر�ئط: وفيها ُترممَّ  * وحدة ترميم 
�أو  للمكتبة  �لتابعة  و�خل��ر�ئ��ط  �ملفردة  �لوثائق 
�لو�ردة للمركز من موؤ�س�سات �أخرى �أو جامعات 

عر�قية �أو مكتبات خا�سة. 
و�حلجرية  �ملطبوعة  �لكتب  ترميم  وح���دة   *
�لكتب  ك��ل  فيها  وُت���رممَّ  �ل��ن��ادرة:  و�ملطبوعات 
�ملهمة منها ف�ساًل  �ملطبوعة �حلجرية، وال�سيما 

عن �لكتب �ملطبوعة و�لنادرة. 
اآلية عمل الرتميم

وهذه �ملرحلة تعتمد على نظرة �ملرممِّ �أو �لفح�س 
�لب�سري، وتعد �أهم عملية لكتابة �لتقرير �الأويل 

�ملركز عام 2007  لتاأ�سي�س  �الأوىل  �لفكرة  بد�أت 
حني كان فريق �لعمل مكونًا من �سخ�سني فقط، 
وكانت �ملخطوطات يف �أماكن متفرقة من �لعتبة 
�لعّبا�سية �ملقّد�سة وكلها جمعت يف بد�ية �الأمر يف 

غرفة. 
�الإ�سالمية  �جلمهورية  يف  �أقيمت   2008 عام  يف 
�الإير�نية دور�ت تدريبية متنوعة منها ت�سحيف 
�مل��خ��ط��وط��ات وت��رم��ي��م��ه��ا، ب��ع��د ذل���ك ز�د ع��دد 
�أ�سخا�س،  �أرب��ع��ة  فاأ�سبحو�  �ل��ف��ري��ق  �أع�����س��اء 
على  يقت�سر  بد�ئيًا  �الأمر  بد�ية  يف  عملنا  وكان 

تنظيف �ملخطوطات وجردها وتهيئة علب ب�سيطة 
للحفظ. بعد ذلك �أقيمت دور�ت يف دولة �لت�سيك 
�الآثار  ترميم  بدر��سة  خا�سة  كلية  لديهم  حيث 
�لفنية، ويف  و�للوحات  �لكتب  ترميم  ق�سم  وفيها 
خمترب  جتهيز  ��ستطعنا  تقريبًا  �سنة  غ�سون 

�سغري خارج �لعتبة �لعّبا�سية �ملقّد�سة. 
�إذ   2011  -  2010 عامي  بني  �لفعلي  �لعمل  بد�أ 
ذلك  بعد  �ملخطوطات،  بع�س  ترميم  ��ستطعنا 
�أ�سبحت �حلاجة ملّحة �إىل بع�س �لفقر�ت �لتي مل 
ن�ستطيع در��ستها يف �لدورة �الأوىل، ما ��سطّرنا 

مكثفة  دورة  الأخ��ذ  �لت�سيك  دول��ة  �إىل  للذهاب 
متقدمة. بعدها ز�د عدد فريق �لعمل و�الأجهزة 
�أو  �لعاملي  �مل�ستوى  �إىل  و�نتقلنا  �مل�ستخدمة، 
�ملتقدم بعد 2013 حني �أ�س�سنا �لقاعة �حل�سينة 
�لعاملية  �ل�سركات  ك��ربى  من  �الأج��ه��زة  و�بتعنا 
�لر�سينة �خلا�سة برتميم �ملخطوطات. بعد ذلك 
�لطلبات  وز�دت  �ملرمّمة  �ملخطوطات  عدد  ز�د 
من موؤ�س�سات عر�قية كثرية، منها ديو�ن �لوقف 
�لوطنية  و�ملخطوطات  �لوثائق  ومركز  �ل�سّني 
بغد�د  وجامعة  �لوطنية  و�لوثائق  �لكتب  ود�ر 

املخطوطات
�سفاها بالعتبة العبا�سية املطّهرة يف ممَ

م�سفى املخطوطات يف العتبة العبا�سية املطهرة مركز علمي ُيعنى 
باحلفاظ على الرتاث املخطوط برتميمه و�سيانته بالطرق العلمية 
احلديثة واملحافظة عليه من التعفن واالأ�سرار الناجمة عن تقادم 

الزمن والظروف اجلوية والتدخل الب�سري. 

كربالء- مي�ساء فا�سل
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م�������ق�������االت

جمعة الالمي 

ذاكرة امل�ستقبل

كلماٌت كالدموع !

�إىل  �أ�سل  �أن  قبل  ق��رن:  رب��ع  قبل  ه��ذ�  ح��دث 
بكر  �أب��ا  ر�أي��ت  باملدينة،  �لعامة  �ملكتبة  بو�بة 
�ل��زب��ي��دي �الأن��دل�����س��ي، �الأ���س��ب��ي��ل��ي، �ل��ل��غ��وي، 
و�آن�ست  ففرحت  قلبي  بعني  �ل�ساعر،  �الأدي��ب، 
�إىل �سرف �ل�سعر، ور�أيت هامة �ل�ساعر، حني 
بني  تفّرق  تكاد  فال  باالإن�سان،  �ل�سعر  يلتقي 
�لنف�س  �إنك و�جد يف هذه  بل  وقوله،  �الإن�سان 
ها  �أُ�سِّ �إىل  ه��ذه  �أيامنا  ُيعيد  م��ا  �الإن�سانية، 
�الأول، حني ي�سدمنا قول خ�سن من �ساعر، �أو 
ي�سطدم بنا قول فاح�س من كاتب، فنقول كما 

قال �ساعرنا �ملجهول: 
ال ت�ستمنَّ �مر�أ يف �أن تكوَن لُه 

 �أمٌّ من �لروِم، �أو �سود�ء عجماُء
 فاإمّنا �أّمهاُت �لقوم �أوعيٌة

 ُم�ستودعاٌت، ولالأح�ساِب �آباُء
 وُرّب ُمعّربة لي�ست مُبنجبٍة

 ورمبا �أجنبت للَفْحِل َعجماُء
�سعر�ئنا، من  – �أَي �ساحبي، جتد بني  و�أنت 
ذلك  مثل  موته،  بعد  حتى  �بنته  على  يخاف 
�ل�ساعر �لثقيفي، ِب�ْسر بن �لنكث، �لذي خلَّف 
�جليد،  بال�ساعر  خليقة  �سورً�  وفاته  بعد  لنا 
�أكرب  ل�سانه  �أن  يعرف  �لذي  بالعربي  وجديرة 
يف  ورد  ما  ح�سب  �لقائل  فهو  �ل�سغائر،  من 

�لب�سرية":  "�حلما�سة 
�أال ليَت �سعري �أن "�سليمة" فاتها

 من �ملوت، ما تلقى من �لنا�س و�لَدْهِر

�إذ� ظلموها حّقها وتنا�سرو�
 عليها، وجّلو� يف �لقطيعة و�لَهجِر

فتدعو �أباها، و�ل�سفائح دونه
 لّبيك! لو �أيّن �أُجيُب من �لَقرِب

�آخر ��سمه:  �إال �ساعر  وال ي�سبه �ساعرنا هذ�، 
بني  حبًا  يتمزق  ك��ان  �ل��ذي  خلف،  بن  ��سحق 
�أجله،  حان  ما  �إذ�  عليها،  وخوفه  البنته  حبه 
ومات قبلها. و��سحق بن خلف ، �ساعر �سّياف، 
وطمعًا،  تزّلفًا  يهادن  مل  �لقر�ع.  عند  �سبور 
يرق�سون  �لذين  ه��ذ�،  زماننا  يف  يكر  بينما 

عند كل حانة، ويبكون بالقرب من كل نائحة.
** كلمات ، كلمات ، كلمات** 

وحدي ،
�أعرف ��سمك،

 وحدي ،
�أرفعه �إىل �أعلى من �لنجوم

الأنني �أحبك
***

بعدك ،
�أغ��ل��ق��ت �أ���س��ي��ج��ة ق��ل��ب��ي، و�أو����س���دت �أب��و�ب��ه 

و�سرفاته، 
فاختبلت لبعدي عنك ، وجننت لقربك مني

�أنت �مر�أة 
�أنت وطن ما بعد �حلب

�أنت – فقط ، �أنت ،
يا نقطة باء �لبيا�س

وجريان" اخوان  ...والنا�ض  واحٌد  كلها  �سىٌء  "واالأر�ُض 
) اأبو بكر الزبيدي (

حل�����ال�����ة 
�ملخطوطة وبيان نوع �ل�سرر وحالة �الأور�ق 
�لر�سا�س  بالقلم  �الأور�ق  وترقيم  �الأحبار  ونوع 
يف �أعلى �ل�سفحة و�لتوثيق �لكامل و�لتحقق من 
عدة  جو�نب  من  �ملخطوطة  وت�سوير  �الأ���س��ر�ر 
حتى جتري �ملقارنة بني ما قبل �لعمل وما بعده. 

التنظيف امليكانيكي 
وهي عملية �إز�لة �الأتربة و�الأو�ساخ �لعالقة عليها 
طبيعيًا  م�سنوعة  وِف��ر���س  َم�ّساحات  بو��سطة 
تو�سيات  وح�سب  بالتنظيف  خا�سة  و�أدو�ت 
تقرير �ملخترب �لكيميائي، وُترممَّ �ل�سقوق وُتكمل 
)ح�سب  بطريقتني  ب��االأور�ق  �ملفقودة  �لنو�ق�س 

تو�سيات �ملخترب �لكيميائي(: 
�لياباين  �لورق  وهو  �لطبيعي  بالورق  �لرتميم   *

با�ستخد�م �للو��سق �لطبيعية. 
ويتم  �ل����ورق  عجينة  ب��ا���س��ت��خ��د�م  �ل��رتم��ي��م   *
حت�سريها �إما باملاء �أو �لكحول �أو باملزج بينهما. 
من  �لناق�سة  �الأج����ز�ء  تعو�س  �خل��ط��وة  ه��ذه 
�ملخطوطة ويتم حت�سري �ألو�ن عدة من �لعجينة 
وخلط ن�سب معينة حتى يظهر لون مقارب للون 

�لورقة �الأ�سلي. 
)�لفاكيوم(،  جهاز  على  �لعجينة  �سب  ي��ب��د�أ 
لتعوي�س  �حَلقن  بطريقة  �لطريقة  هذه  وت�سمى 
جتري  خمطوطات  وهناك  �ملفقودة،  �الأج���ز�ء 
عليها �سل�سلة من �ملعاجلات، وخمطوطات �أخرى 
جتري عليها �ملعاجلات كافة، وق�س �لزياد�ت يف 
�لقيا�سات �لقدمية  �لورق �ملرممَّ �جلديد ح�سب 
للكتاب نتيجة �الإ�سافات على �الأجز�ء �ملفقودة. 

اخلياطة 
ُت�ستخدم �أ�سرطة �لقطن �أو �لكتان �أو �لرق، وكل 

هذه �ملو�د ُتخاط 
متامًا  مطابقة 
ك��ان��ت عليه  مل��ا 
�مل���خ���ط���وط���ة 
������س�����اب�����ق�����ًا، 
وي����������������رممَّ 
�جل��������ل��������د 
�ل������ق������دمي، 
ح��ال��ة  ويف 
يوؤتى  طبيعي  جديد  جلد  فُي�ستخدم  ذلك  تعذر 
�ملخطوطة،  وُت�سّحف  �ملحلية،  �ل�سوق  من  به 
�إما  وجتمع �ملالزم كما كانت يف �ل�سابق وُتخاط 
ي�ستخدمها  كان  �لتي  �لقدمية  �لطريقة  بح�سب 
�لعرب �مل�سلمون �أو بطريقة جديدة يف حالة كون 

�خلياطة �لقدمية متقطعة �أو غري و��سحة. 
ف �ملخطوطة بطرق عدة: ُت�سحَّ

وي��ع��اد تركيبه على  �ل��ق��دمي  �ل��غ��الف  ي��رممَّ   *
�ملخطوطة �إن وجد. 

* ي�سنع غالف جديد من �جللد �لطبيعي �إذ� 
كان �جللد �لقدمي مفقودً� �أو تالفًا. 

�لالكي(  �لغالف  �أو  )�ل��الك  غالف  ي�سنع   *
يف حالة �إذ� كانت �ملخطوطة نفي�سة جدً� وهي 
بدون غالف ب�سبب عبث �أو متزيق، �إذ ُي�سّنعه 
حتتويه  �ل��ذي  �ملحتوى  نوعية  بح�سب  �ملخترب 
�سو�ء �أكان �أدبيًا �أم فقهيًا �أو �إذ� كان م�سحفًا 
�ملخطوطات  ترميم  مركز  متكن  وقد  �سريفًا، 
ف��الور(،  رينو   ( ��سمها  م��ادة  ي�سنع  �أن  من 
وهذه �ملادة �أثبتت جناحها وفعاليتها باحلفاظ 

على �ملخطوطات.
* ي�سنع �لغالف من �جللد �لطبيعي وُيزخرف 

بطريقة فنية متقنة. 
ت�سنيع علب احلفظ

يتم  لكي  �لقاعدي  �لكارتون  من  �لعلب  ت�سنع 
كان  �إذ�  �أف��ق��ي  و���س��ع  يف  �ملخطوطات  حفظ 
�لرتميم  من  �النتهاء  وبعد  وثيقة،  �ملخطوط 
ُي�سنع غالف من نايلون خا�س �أر�سيفي ي�سمى 
وهي  �لوثيقة،  بد�خله  وحتفظ  نك�س(  )ميلي 
للحفاظ عليها  �أي�سًا  متكونة من مو�د طبيعية 
من �لتاأثري�ت �خلارجية و�حل�سر�ت و�الأعفان 

ت�سوير  يتم  �لعمل  �النتهاء من  وبعد  وغريها، 
�لتي  �الأج��ز�ء  على  و�لرتكيز  بالكامل  �لوثيقة 
كانت مت�سررة وُيقارن بينها قبل كتابة تقرير 
ك��ل عمليات  وب��ع��ده��ا ع��ن  ن��ه��ائ��ي وم��ف�����س��ل 
وُتطبع  �مل�ستخدمة  �مل���و�د  ذك��ر  م��ع  �لرتميم 
ليزرية  �أقر��س  على  وبعده  �لعمل  قبل  �ل�سور 

وترفق مع �ملخطوطة. 
االأعمال الفنية والزخرفة

يت�سمن هذ� �لق�سم ر�سم لوحات زخرفية ذ�ت 
�سلة بالتاريخ �الإ�سالمي، ويدر�س �لعاملون فيه 
�لفنون �الإ�سالمية و�حلقب �لزمنية �لتي مرت 
�لزخارف  �سناعة  بفن  وُيعنون  �ملخطوطة  بها 
�لفنية  �للوحات  وترميم  �لطبيعي  �جللد  على 
فنية  ل��وح��ات  ور���س��م  �لفوتوغر�فية  و�ل�سور 
مزخرفة و�سناعة �الأغلفة �ملزّججة )�لالكي( 
وحت�سري  �ملخطوطة  د�خل  �لزخارف  و�إكمال 
�الأغلفة �ملنقو�سة و�ملحفورة من �جللد �لطبيعي 

وكذلك �سناعة �لورق �ملرمري )�الآبرو(. 
القاعة احل�سينة

مثالية  خزن  �أج��ز�ء  على  �لقاعة  هذه  حتتوي 
�جلدر�ن  حم�سنة  قاعة  وهي  عليها،  م�سيطر 
وفق  على  �مل�سلحة  باخلر�سانة  مبنية  الأن��ه��ا 
�لدولية وبدرجة حر�رة 18م  ورطوبة  �ملعايري 
�أي�سًا على م�ست�سعر�ت لقيا�س  50 %، وحتتوي 
درج���ة �حل����ر�رة و�ل��رط��وب��ة و�حل��ر�ئ��ق �أو يف 
�أو  كالفي�سانات  طبيعية  ك��و�رث  ح��دوث  حالة 
باأجهزة  مت�سلة  �مل�ست�سعر�ت  وه��ذه  غريها، 
�إ�سارة يف حالة حدوث  وتعطي  �لنقال  �لهاتف 
كو�رث �أو �رتفاع بدرجات �حلر�رة �أو �لرطوبة، 
وحتتوي �لقاعة على خز�نات ودو�ليب متحركة 
مطلية مبادة غري قابلة لل�سد�أ وال تنمو عليها 
خمطوطة  �أي���ة  دخ���ول  ميكن  وال  �حل�����س��ر�ت، 
�ملخترب  يف  ُتفح�س  مل  م��ا  �لقاعة  ه��ذه  �إىل 
كانت  �إذ�  مما  للتاأكد  و�لكيميائي  �لبيولوجي 
نهائي  تقرير  �ملخطوطة  مع  ويرفق  م�سابة، 
دوري  وُيجرى فح�ٌس  بحالتها،  ودقيق  مف�سل 
وتو�سع  �سهريًا،  �أو  يوميًا  �حل�سينة  للقاعة 
�مل��خ��ط��وط��ة يف ه���ذه �خل��زي��ن��ة ب��ع��د �إج����ر�ء 

�لتعديالت و�لرتميمات �لتي حتتاجها.
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بانتظار موافقة جمل�س الوزراء وخلية الأزمة

 العام الدرا�سي اجلديد بني 
اللكرتوين والتفاعلي داخل ال�سفوف 

على  �قرتحت  فهي  م�ستمرة،  �جلائحة  �أّن 
وز�رة �لرتبية �أن يكون دو�م تالميذ �ل�سف 
�الأول، �لثاين، �لثالث �البتد�ئي مع �ل�سفوف 
�ملنتهية يف �ملدر�سة، من دون �أن يحّدد عدد 
يف  بعد  عن  �لدر��سة  تطبق  بينما  �الأي���ام، 
توؤخذ  �أن  على  و�خلام�س،  �لر�بع  �ل�سفني 
�ملدر�سة  يف  �لطلبة  �أع��د�د  �العتبار  بنظر 
وجلميع �ملر�حل، لوجود دو�م ثنائي وثالثي.

تقلي�ض احل�سة الدرا�سية
�ملتحدث  ل�سان  وعلى  �لرتبية  ل��وز�رة  �أع��ود 
�ذ  �ل���دو�م،  ع��ودة  على  وتعليقها  با�سمها، 
�لدر��سي  �لعام  عن  �حلديث  �أن  توؤكد  �إّنها 
�جلديد لي�س من �ساأن وز�رة �لرتبية فقط، 
و�إمّن����ا ه��ن��اك ج��ه��ات �أخ����رى، ه��ي جمل�س 
�لوزر�ء ف�سال عن خلية �الأزمة �لتي �ستقّرر 
ب�ساأن ذلك، لكن هناك تاأن باتخاذ �لقر�ر، 
يف  �حل�����س��ور  ب��ني  مزيجا  �ل����دو�م  �سيكون 
مر�عاة  مع  �اللكرتونية  و�ملن�سات  �ملد�ر�س 
�جتماعات  و�أنَّ هناك  �لوقائية،  �الإجر�ء�ت 
�لرتبية  وز�رة  يف  �ل���ر�أي  هيئة  ب��ني  مكّثفة 
وجلنة �لرتبية �لنيابية، وك�سف فاروق حيدر 
�أّنه  – عن  �لرتبية  وز�رة  با�سم  �ملتحدث   -
مت رفع تو�سيات �إىل وزير �لرتبية للم�سادقة 
عليها، من �أهمها �أن يحتوي �ل�سف �لو�حد 
�حل�سة   وق��ت  وتقلي�س  ط��ال��ب��ا،   15 على 

�لدر��سية  �لو�حدة من 45 �إىل 30 دقيقة.
�ل��وز�رة  روؤي��ة  �إّن  ليقول:  �أي��ام  بعد  ع��اد  ثم 
�جل��دي��د،  �ل��در����س��ي  �ل��ع��ام  ب�ساأن  �كتملت 
ملجل�س  �لعامة  �الأمانة  على  طرحها  و�سيتم 
�لوزر�ء وخلية �الأزمة التخاذ �لقر�ر �لالزم 
�لعام  يكون  �أن  �ل��روؤي��ة  وت�سّمنت  ب�ساأنها، 
د�خل  و�لتفاعلي  �اللكرتوين  بني  �لدر��سي 
�لعلمية  �ل��درو���س  تكون  بحيث  �ل�سفوف، 
�ملدجمة من د�خل �ل�سف مبا فيها �سفوف 
�لتعليم  �سيكون  ح��ني  يف  �الوىل،  �ملرحلة 

�اللكرتوين �أ�سا�سيا يف �لعام �جلديد.
كتابة التقارير ال�سهرية

�لنيابية  �ل��رتب��ي��ة  جل��ن��ة  ق��ّدم��ت  ح��ني  يف 
ت�سّمنت  �لتي  �لرتبية،  ل��وز�رة  مقرتحاتها 

 2021-2020 �لدر��سي  �لعام  بد�ية  تاأجيل 
يكون  �أن  على   ،2021-10-15 بعد  ما  �إىل 
�البتد�ئية  للمرحلة  �الوىل  �ل�سفوف  دو�م 
�أي��ام  ث��الث��ة  �أول  يف  ث��ال��ث(  ث���اين،  )�أول، 
�الث��ن��ني(  �الح���د،  )�ل�سبت،  �الأ���س��ب��وع  م��ن 
و�خلام�س،  )�ل��ر�ب��ع،  دو�م  �سيكون  بينما 
و�ل�ساد�س( يف �لن�سف �لثاين من �الأ�سبوع، 
وينطبق هذ� �الأمر على �ملرحلتني �ملتو�سطة 
مد�ر  على  بينها  �الأي��ام  وتق�ّسم  و�العد�دية 
�ملناهج  مو�د  تقلي�س  عن  ف�سال  �الأ�سبوع، 
�ملهمة  �لف�سول  على  و�الب��ق��اء  �لدر��سية، 
فقط �إىل جانب �لعمل باملن�سات �اللكرتونية 

وكتابة �لتقارير �ل�سهرية.
تاأجيل العام الدرا�سي

و�لبيئة   �ل�سحة  جلنة  ق��ّدم��ت  جهتها  م��ن 
�لعام  بتاأجيل  للربملان  ر�سميا  طلبا  �لنيابية 
لتفادي  �سهرين  مل��دة  �جل��دي��د  �ل��در����س��ي 
�إىل  ودعت  �لطلبة،  بني  بكورونا  �الإ�سابات 

�أن تكون �لدر��سة عرب �ملن�سة �اللكرتونية، 
وب�����ّررت �الأم����ر ب����اأّن �خ��ت��الط �ل��ط��ل��ب��ة يف 
�إ���س��اب��ات  ت�سجيل  �إىل  ���س��ي��وؤدي  �مل��د�ر���س 
ب��ال��ف��ريو���س وع��ل��ي��ن��ا �ت���خ���اذ �الإج������ر�ء�ت 
�أنَّه حتى �الآن مل  �الحتياطية منها، ال �سيما 

ي�سل �أي لقاح للعر�ق.
انق�سام االآراء

�أع����ود ل��ل��ح��ل��وة ن����ري�ن، وخ�����س��ي��ت��ي م��ن �أن 
�نق�سام  للمدر�سة يف ظل  �سيطول  ��ستياقها 
لو  �ل��ذي  �لدر��سي،  �لعام  �سكل  عن  �الآر�ء 
تربك  �سوف  عليه،  �لت�سور�ت  كل  طّبقت 
�لتاأزم يف  من  ي�سكو  �لذي  �لرتبوي،  �لو�سع 
ظل �جلائحة، و�لو�سع �القت�سادي للعو�ئل، 
من  و�لتدري�سية  �لتعليمية  �لهيئات  وخ��وف 
كورونا، على �لرغم من �الإجر�ء�ت �لوقائية 
يف  للرتبية  �لعامة  �ملديريات  تتبعها  �لتي 

بغد�د و�ملحافظات.
ثالثة ت�سورات

لرتبية  �لعام  �ملدير  �لكالبي  قي�س  �لدكتور 
بغد�د/ �لكرخ �لثانية بنّي ت�سوره عن �لعام 
�ل��وز�رة يف  مع  يّتفق  وهو  �لدر��سي �جلديد 
مو�سحا:  �أغلبها،  بل  �جلو�نب  من  �لعديد 
باأنَّ هناك ثالثة ت�سور�ت، �أولها �ذ� �نتهى 
�ل�سابق،  لو�سعها  ترجع  فاملد�ر�س  �لوباء 
و�لثاين: �إذ� بقي �لوباء على ما هو عليه �الآن 
نذهب باجتاه �لتعليم �ملدمج، يعني خم�سني 

قلق اأولياء االمور
لدخول  �ل�سغرية  �لطفلة  ه��ذه  لهفة  ب��ني 
�ملدر�سة وقلق �الهايل ودعنا �لعام �لدر��سي 
�لكلمة  مبعنى  ثقيال  ك��ان  �ل���ذي  �مل��ا���س��ي  
وكورونا  �لتظاهر�ت  ب�سبب  �ل��دو�م  وتعّر 
�لطلبة  �أم����ور  �أول���ي���اء  وق��ل��ق  و�حل�����س��ر�ت 
وعدم  تف�سيها  ك��ورون��ا  ملو��سلة  و�لتالميذ 
عليها  �سيكون  �لتي  �حل��ل��ول  ع��ن  ر�ساهم 
�لعام �لدر��سي �جلديد، لنبد�أ عاما در��سيًا 
�ل��وز�رة عن موعد بد�يته،  جديدً�  مل تعلن 
�لزيارة  "�نتهاء  بعد  بذلك  �لنظر  و�سيتم 

�الأربعينية ب�14 يوما" ملعرفة �ملوقف �لوبائي 
�خلا�س بكورونا.

 كل االحتماالت
مع  قلوبهم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  يف  �مل�����س��وؤول��ون 
وعيونهم  كورونا،  ��ستمرت  لو  �لدو�م، حتى 
�أو  جزئيا  �ل���دو�م  �سكل  عن  �الأي���ام  ترتقب 
مرحلة  لكل  يومني  تكمن يف  وروؤياهم  تاما، 
يف �ال�سبوع، وهناك نية الإلغاء عطلة �ل�سبت، 
�لدر��سية،  �مل��و�د  تقلي�س  مع  ذلك  يتز�من 
�الأخذ  مع  �الخت�سا�س،  �أ�سحاب  ويحّددها 
�لتالميذ  ع��دد  يتجاوز  �أال  �العتبار  بنظر 

�أو  طالبا   15 �لو�حد  �ل�سف  يف  �لطلبة  �و 
�ملد�ر�س  على  ينطبق  �الأم��ر  وه��ذ�  تلميذ�، 
�آلية  �أنَّ  على  �تفقو�  بينما  �أي�سا،  �الأهلية 
الأّن��ه��ا  �سعب  �الل��ك��رتون��ي��ة  �ملن�سة  تطبيق 
وحو��سيب  قوية  �نرتنت  �سبكة  �إىل  حتتاج 
�أجل  من  للجميع  ذكية  �لكرتونية  �أجهزة  �و 
باأنَّها  وو�سفوها  للطلبة،  �ملعلومات  �إي�سال 

عملية �سبه م�ستحيلة.
نقابة املعلمني

�لت�سور�ت  خط  على  دخلت  �ملعلمني  نقابة 
�فرت��س  مع  �لدر��سي 2021-2020،  للعام 

 اأكرث ما يبكي الطفلة نريان 
هو ا�ستياقها للمدر�سة 
التي اختارتها والدتها لها 
والقريبة من حمل �سكناها، 
رغم �سّنها ال�سغرية، لكّنها 
بقيت حتفظ كلمات 
املديرة، وهي تدّون ا�سمها 
يف �سجل القبول لتقول 
لها يا حلوة ما ا�سمك؟ 
وهل �ستكونني االأوىل على 
ال�سف؟ فاأجابتها برباءة 
االطفال )اأنا �ساطرة 
واأبوية يدّر�سني بالبيت 
قبل دوام املدر�سة(، فقبلتها 
املديرة وقالت: )عفية 
بال�سطورة(. 

 بغداد / علي غني

روؤية الوزارة اكتملت ب�ساأن العام الدرا�سي 
اجلديد، و�سيتم طرحها على االأمانة العامة 
ملجل�ض الوزراء وخلية االأزمة التخاذ القرار 

الالزم ب�ساأنها، وت�سّمنت الروؤية اأن يكون 
العام الدرا�سي بني االلكرتوين والتفاعلي 

داخل ال�سفوف.

وزير �لرتبية علي حميد �لدليمي يف جولة تفقدية مع �لدكتور قي�س �لكالبي
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يو�سف املحمداوي

مي�سا
اإهمال اإرثنا احل�ساري

�إحدى  �أرى  و�أن��ا   �ً ج��دَّ فرحت  �لوقت  ذ�ت  ويف  �نده�ست 
حمطات �ملرتو يف باري�س با�سم "بابلون" تيّمنا بح�سارة 
ب��اب��ل، وك��ان��ت ف��رح��ت��ي �أك���رب و�أن����ا �أرى ث���الث ق��اع��ات 
�أكر  ذهويل  و�سّد  �للوفر،  متحف  يف  الآثارنا  �سة  خم�سّ
�أرى �حل�سود �ل�سود�ء و�لبي�ساء  وب�سعادة ال تو�سف و�أنا 
وهم  و�الأدي��ان  �الأق��و�م  خمتلف  من  و�لغربية  و�ل�سرقية 
يحيطون رموز �آثارنا باهتمام ال يو�سف، فتلك �ملجموعة 
ت�سارع اللتقاط �ل�سور مع م�سلة حمور�بي، وهذه مر�سدة 
�سياحية �تخذت من ن�سب �مللك كوديا مادة �سرح رئي�سة 
ذلك  و�سط  و�أن���ا  تقودها،  �لتي  �ل�سياحية  للمجموعة 
�لعر�س �لر�فديني �لذي متنيُت �أن ال ينتهي و�سط مدينة 
�لنور �لتفت �لقلب �سوب عا�سمتي بغد�د �حلبيبة الأفّت�س 
هذ�  عن  حمالتها  وم�سّميات  و�ساحاتها  �سو�رعها  يف 
�أغلب دول �لعامل فما  �الإرث �حل�ساري �لذي تتباهى به 
و�حل�سرة،  باحلرية  �أ�سابتني  �لتي  �خليبة  غري  وج��دت 
بعد �أن وجدت �أّن �مل�سّميات �لقومية �لعربية هي �ل�سائدة 
و�حلاكمة يف �أغلب �سو�رع وحمالت و�ساحات �لعا�سمة، 
يف �لوقت �لذي ال جند لرموزنا �لقدمية �أو �حلديثة غري 

وجود خمجل ال يرقى �إىل قيمة ذلك �لكنز �حل�ساري.
�ساحة عنرت بن �سد�د ون�سبه و�سط مدينة �العظمية، وال 
�أدري ما عالقة ذلك �ل�سّياف مبدينة �أجنبت لنا �لعديد 
�أن  لنا  يحق  �أال  �ملعرفة،  رو�ف��د  جميع  ويف  �ل��رم��وز  من 
�الأعظمية نزيهة  با�سم بنت  �ل�ساحة  تلك  �أن تكون  نقول 
حني  �الأو�سط  �ل�سرق  يف  وزي��رة  �أول  تعد  �لتي  �لدليمي 
�ختارها �لزعيم عبد �لكرمي قا�سم �سمن فريق حكومته، 
�ال يحّق لنا �أن ن�سّميها با�سم �ل�سهيد عثمان �لعبيدي مع 
�إنقاذ غرقى  �أجل  بالنف�س من  �لذي جاد  وهو  له  ن�سب 

فاجعة ج�سر �الئمة.

من  �لبع�س  بع�س  ون�ستعر�س  لعبلته  ع��ن��رتً�  ل��ن��رتك 
فل�سطني  "�سارع  �لعا�سمة؛  بها  تزخر  �لتي  �مل�سّميات 
�ملغرب  �سارع  بالكرخ،  حيفا  �سارع  يقابله  �لر�سافة  يف 
حرج  وال  فحّدث  �ل�ساحات  �أم��ا  �لرباط"،  قاعة  وفيه 
دم�سق،  تقاطع  عنرت،  ب��ريوت،  مي�سلون،  "عدن،  منها 
"تون�س،  ومنها  �ملحالت   تاأتي  ثم  �لنا�سر"،  جمال عبد 
حريد،  بو  جميلة  باجلز�ئرية  تيّمنا  جميلة،  �لقاهرة، 
�حل�سينية،  مدينة  �سمن  من  م�سقط  منطقة  �جلز�ئر، 

وقرية قطر �ملال�سقة للر��سدية، �خلن�ساء".
 ونحتاج �إىل �أكر من مقال �ذ� ما �أ�سفنا �الأ�سماء �لعربية 
بتلك  �ملعنيني  قبل  من  و��سح  وبتجاهل  �ملحافظات  يف 
وما  وقدميًا،  حديثًا  �لعر�ق  ومبدعي  لرموز  �لت�سميات 
كوديا،  �سنحاريب،  "حمور�بي،  ومنها  و�أثمرها  �أكرها 
�أك��د،  �آ���س��ور،  بابل،  ��سنونا،  مي�سا،  �نكيدو،  كلكام�س، 
�لوركاء، �إنليل"، ويف �لع�سر �حلديث من �أ�سياد �لنه�سة 
جو�د  باقر،  طه  �سو�سة،  �أحمد  �ل��وردي،  "علي  �لعر�قية 
�سليم، �ن�ستا�س �لكرملي، �ملند�ئي عبد �جلبار عبد �هلل، 
عبد �هلل كور�ن، ف�سويل �لبغد�دي، زها حديد، �سا�سون 
معاناتنا يف ظل غياب  ومعها  تطول  و�لقائمة  ح�سقيل"، 

م�سميات �إرثنا �حل�ساري.

اليوم جند يف حكومة ال�سيد 
الكاظمي بع�س املحاولت 

اجلدية ملحا�سبة املف�سدين 
من اخلط الثاين ولي�س من 

حيتان اخلط الأول بالف�ساد 
الذي اأ�سبح املعول املعني 

لالرهاب يف تدمري ما تبقى 
من وطن مبتلى.

تعليم  �الأخ���رى  و�خلم�سني  ح�سور  باملائة 
ما  على  �لوباء  �زدي��اد   : و�لثالث  �لكرتوين، 
هو  عليه �الآن، يعني �ذ� تعّر�س �لعر�ق �إىل 
موجة ثانية، ف�سنكون م�سطرين �إىل �لتعليم 

عن بعد )�اللكرتوين(.
�أي  مع  متفاعلني  �سنكون  نا  "فاإنَّ ذلك  ومع 
�آر�ء تردنا من �ملخت�سني ميكنها �أن حتافظ 
ولها  �ملجتمع،  وتر�سي  �لتعليم  هيبة  على 

ح�سور يطّور �لتعليم"، قال �لكالبي.
احلذف بدرا�سة متاأنية

�أو�سحت  �سن�سول  ي�سرى  �جلامعية  �ملعلمة   
�أنَّ �ملنهج �لدر��سي �لعر�قي يعّد من �ملناهج 
ل�سعوبته  لي�س  �لعربي،  �لعامل  يف  �ملتقدمة 
و�لطويلة،  و�ملتعبة  �لغزيرة  للمعلومات  بل 
وهذه �حلقيقة يعرفها �جلميع، ورمّبا ك�سفت 
�ل�سعف  نقاط  من  �لعديد  عن  �لتظاهر�ت 
من  مل�سناها  �لتي  �لعر�قية،  �مل��در���س��ة  يف 
خالل �حلو�ر�ت �ملطلبية للطلبة من �ساحة 
�ملحافظات،  وبع�س  ب��غ��د�د  يف  �لتظاهر 
منها كثافة �ملناهج �لتي ال تتالءم مع طرق 
�إذ  الإكماله،  �س  �ملخ�سّ و�لوقت  �لتدري�س 

لي�س مبقدور �ملدر�س �إكمال �ملنهج �ملقّرر �ال 
بتحقيق �لدرو�س �الإ�سافية.

وجاء فريو�س كورونا �لقاتل ليزيد �لهم على 
طلبتنا يف عموم �لعر�ق، فكيف �ذً� �سيتمّكن 
وز�رة  �ملقّررة من  �ملادة  �إكمال  �ملدر�س من 
�ملو�د من  �أن يكون حذف  بّد  �لرتبية؟، فال 
�لوز�رة بنحو مدرو�س وبعيد� عن �الجتهاد، 
�أن تقل�س �ملناهج  �أر�دت وز�رة �لرتبية  �ذ� 
�أّن  و�عتقد  كورونا،  ��ستمر�ر جائحة  ب�سبب 
هذ� �حلل �سي�سهم يف �إكمال �ملناهج �ملطلوبة 
من �لوز�رة للعام �لدر��سي �جلديد، لكن ال 
�تفق متاما باأن يكون �لتعليم مدجما ب�سبب 
لظروف  �اللكرتوين  �لتعليم  تطبيق  �سعوبة 
�أو  �ملعلم  �إر�دة  ع��ن  خ��ارج��ة  �أحيانا  تكون 

�ملدر�س.
جتاهل وت�ساوؤل

نري�ن  �ل�سغرية  �لتلميذة  و�ل��دة  عاتبتني 
�ملدر�سة،  م��رة  الأول  �أق��د�م��ه��ا  �ستطاأ  �لتي 
باأين �جتاهل ما يعانيه �أولياء �المور، �لذين 
من  �سغارهم  توزيع  ب�ساأن  قلقهم  يكتمون 
�لتز�يد  مع  �الوىل  �ل�سفوف  يف  �لتالميذ 

�إىل  �ملدر�سة  و�فتقار  ب��االع��د�د،  �مل�ستمر 
�مل��دي��رة  �ستكون  وه���ل  �حلقيقية،  �لبيئة 
�ل�سيطرة  على  ق���ادرة  �لتعليمي  ومالكها 
ع��ل��ى �ل��ت��الم��ي��ذ يف �ل��ف��ر���س �مل���ق���ررة بني 
�لعامة  �ملديريات  �ستوفر  وه��ل  �ل��درو���س؟ 
مع  �ل�سنة  مد�ر  على  �ملعّقمة  �مل��و�د  للرتبية 
على  �لقلق  هذ�  �ملالية،  �ل�سائقة  ��ستمر�ر 
م�ستقبل �أوالدنا �سيبقى يالحقنا يف كل يوم 
حتى ينتهي �لعام �لدر��سي �جلديد، لي�سبح 

قدميا مثلنا.
االأمور مفتوحة

توزعت  �لتي  �لت�سور�ت  كل  لو طّبقت  حتى 
ما بني وز�رة �لرتبية وجلنة �لرتبية �لنيابية 
�لنو�ب،  جمل�س  يف  و�لبيئة  �ل�سحة  وجلنة 
فاإنَّ �حللول �حلقيقية تبقى مرهونة بانتهاء 
يف  �حلكومة  و�إر�دة  �ل��ع��ر�ق،  م��ن  ك��ورون��ا 
ة بوز�رة �لرتبية للتو�سع  �إيجاد ميز�نية خا�سّ
يف بناء �ملد�ر�س، و�إدخال �لهيئات �لتعليمية 
حقيقية  �سية  تخ�سّ دور�ت  يف  و�لتدري�سية 
�س  متخ�سّ وتعيني  �الل���ك���رتوين،  للتعليم 
باحلا�سوب يف كل مدر�سة لتجعل من �لتعليم 
�اللكرتوين بدياًل حقيقيًا جاهزً� يف �الزمات 
����س��ت��خ��د�م��ه بنحو غري  ب���دال م��ن  �ل��ك��ربى 
�لتعليمية  �لعملية  �إرب��اك  �إىل  �أدى  مدرو�س 

من دون �الإفادة �لعلمية منه.
م�ساركة اأو ا�ستفتاء

�إىل ��ستفتاء  �إّن �ختيار �سكل �لدو�م يحتاج 
�إىل  �ملجتمع  ���س��ر�ئ��ح  جميع  فيه  ي�����س��ارك 
جانب �ملالكات �لتعليمية و�لتدري�سية، ال �أن 
�لعملية  الأّن  معينة،  بجهات  يكون حم�سور� 
وجماهريها  �جل��م��ي��ع،  تخ�س  �لتعليمية 
معدودين،  �أف���ر�دً�  ولي�س  �لنا�س،  ماليني 
فال  �ملجتمع،  �أغلب  متّثل  �أنَّها  �آخر  ومبعنى 
يخلو بيت يف �لعر�ق من تلميذ يف �البتد�ئية 
فعلى  �الإعد�دية،  �أو  �ملتو�سطة  يف  طالب  �أو 
بهذ�  �ملجتمع  ت�����س��رك  �أن  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة 
�ال�ستفتاء، وت�ستفيد من نتائجه، �إىل جانب 
من  �ل��و����س��ع  �ل��ق��ب��ول  لت�سمن  �ملخت�سني، 

�ملجتمع �لعر�قي.
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وتخ�سي�س  للمر�سى،  �مل�ساحبني  �إدخال  قبل دخولهم، وعدم  �ملركز  �إىل 
�ل�سحي  و�لتباعد  �لكمامات،  و�رتد�ء  بكورونا،  للم�سابني  معزولة  �أماكن 

بني �ملر�جعني.
زيارة ميدانية

ز�رت "جملة �ل�سبكة" ميد�نيًا عيادتني طبيتني �سعبيتني يف جانب �لكرخ، 
�إحد�ها يف منطقة �ل�سيدية قرب مركز �سرطة �ل�سيدية، �لتي ميكن �لو�سول 
�إليها ب�سهولة الأنها قريبة من �ل�سارع �لعام وتتوفر و�سائط نقل �أهلية قريبة 
منها، �إال �أن �لعيادة نف�سها لي�ست �سوى بيت قدمي و�سغري ال ميكن تطويره 

وال يت�سع لالأعد�د �لغفرية من �ملر�جعني.
بابها يوجد حر��س  و�لن�سف �سباحًا، على  �لثامنة  �لعيادة يف نحو  دخلُت 
حاولو� قدر �الإمكان منع دخول �ملر�فقني للمر�سى دون جدوى، �ملر�فقون 
و�ختلط  �لنا�س  من  كبري  عدد  وجتمهر  ع��اٍل،  ب�سوت  و�سرخو�  تقافزو� 
لل�سيار�ت  مر�آب  عبارة عن  �ملدخل  �مل�ساحة،  �سيق  ب�سبب  بالنابل  �حلابل 
�ملدخل،  عند  �حل��ر�رة  يقي�س  من  يوجد  وال  باحل�سى،  ومليء  معبد  غري 

�حلر��س ي�سرتطون عليك �رتد�ء �لكمامة، وهذ� كل �سيء.
حيث  �حلائط  قرب  �لبناية  خ��ارج  تقف  جمموعة  �ساهدت  �لدخول  عند 
�أنهم  �ت�سح  ح��ار،  ه��و�ء  وهو  �خل��ارج  �لتربيد  �أجهزة  ه��و�ء  عليهم  يندفع 

�مل�سابون بكورونا ينتظرون طبيبًا يجري لهم �مل�سحة �لثانية!
يومني  �إنه قدم يف  �أحدهم  قال  �إذ  ويتذمرون،  بينهم  فيما  يتحدثون  كانو� 
�الأطباء  �إن  لهم  وقال  �ملوظفني  �أحد  خرج  وبعدها  �ساعة  و�نتظر  متتالني 
�لذين يجرون �مل�سحة لن ياأتو� �ليوم، و�ت�سح �أنه ال يوجد موعد حمدد �أو 
�إنهم يح�سرون مع توفر  �إذ  �أطباء �مل�سحات،  ياأتي  جدول خا�س يبني متى 

مو�د �مل�سحة نف�سها.
�مل�سحة  �أن  �إال  باملجان،  �ملركز  �الأوىل يجريها  �مل�سحة  �أن  �أحدهم  �أخربين 
�لثانية �سعرها يف مدينة �لطب �سبعون �ألف دينار ويف بع�س �ملر�كز ت�سعون 

�ألفًا، �إال �أن مدة �النتظار يف مدينة �لطب طويلة جدً� لكرة �ملر�جعني.
�لبناية نف�سها �لغرف �سغرية جدً�، توجد غرفة فيها طاولة و�حدة  د�خل 
تت�ساركها طبيبتان تقوم �إحد�هن بتلقيح �الأطفال و�الأخرى ت�سحب �لدم من 
�لباب ل�سغر  �ملري�س عند  يقبع كر�سي  �لتحليل،  لغر�س  و�الأطفال  �لن�ساء 
�لدم  نف�سها عند �سحب  �ملطاطية  �لكفوف  ت�ستخدمان  �لطبيبتان  �لغرفة، 

و�لتلقيح وكتابة �ملعلومات يف �ل�سجل، فيختلط �لدم باحلرب!
�لن�ساء  من  كبريً�  ع��ددً�  �ساهدت  �النتظار،  عند  للجلو�س  مكان  يوجد  ال 
و�الأطفال عند �ملمر�ت وقوفًا، و�أغلب �الأطفال ر�سع و�لن�ساء حو�مل، ومع 
وجود عدد كبري من �ملر�فقني لكل حالة فاإن من �ملحال عدم �خلوف من 

�حتمال �الإ�سابة بكورونا ل�سدة �لتقارب.
عليك  يجب  ولذلك  �لباب،  من  �لعّينات  ت�سلم  يرف�س  �لتحليالت  خمترب 
�اللتفاف خلف �ملنزل من �أجل ت�سليم �لعّينة من �ل�سباك، وحّمامات �ملركز 
�ملر�جعني  و�أغلب  �سابون،  �أو  مطّهر  �أو  معّقم  �أي  حت��وي  وال  نظيفة  غري 

ي�ستخدمون هذه �حلمامات من �أجل تقدمي عّينات �لتحليل.

�لتو�أمني،  وحفيديها  �بنتها  تر�فق  �ل�سن  يف  متقدمة  �سيدة  هناك  كانت 
�أبلغتني �أنهم يف �ملرة �ل�سابقة ح�سرو� لثالثة �أيام متتالية من �أجل �للقاح 
�أُبلغو� بذلك  ومل يح�سلو� عليه ب�سبب �إ�سابة �لطبيبة مبر�س كورونا، وقد 

بعد �أن �نتظرو� ثالثة �أيام متتالية.
�لتي  �إجازتها  معاملة  جتري  و�أخ��ذت  �الإد�ري���ات  �ملوظفات  �إح��دى  دخلت 
�ملر�سى  بني  كمامات ومت�سي  بال  وكانت  بكورونا،  �إ�سابتها  ب�سبب  تقدمها 
دون �كرت�ث باملر�جعني! عندها هربُت حقًا من �ملكان خلويف من �الإ�سابة، 
�لثانية  للم�سحة  �ملنتظرين  �مل�سابني  عديد  �زدي��اد  الحظت  خروجي  عند 

ب�سكل كبري يف باحة �ملنزل.
العيادة الطبية ال�سعبية يف حي االإعالم

تقع هذه �لعيادة على �لطريق �ل�سريع قرب تقاطع قطر �لندى، عند �لباب 
يقف �سخ�س بيده فاح�س للحر�رة وفور تاأكده من �رتفاع �حلر�رة ير�فق 
�ملري�س �إىل غرفة خارجية معزولة جدر�نها من )�ل�ساندويج بانال(، حني 
�ملر�س  تف�سي  �أثناء  �لغرفة  هذه  �أ�سافو�  باأنهم  �أبلغني  للحار�س  �سوؤ�يل 
�الأطباء ملقابلتهم دوريًا  باقي �ملر�سى، ويخرج  لغر�س عزل �مل�سابني عن 
عند �حلاجة، ُعلق على �حلائط جدول بلقاحات �الأطفال �لر�سع و�حلو�مل 
�لعودة ح�سب  �أو  �ال�ستمر�ر  �مل�سحات، عربه ميكنك  �أجل  �آخر من  وجدول 

�حلاجة.
النتظار  عدة  مظالت  وتوجد  طبيًا،  مركزً�  لتكون  ��سا�سًا  معّدة  �لبناية 
عن  �ملر�جع  تغني  كرفانات  وتتوفر  �لتقارب،  لعدم  �خل��ارج  يف  �ملر�جعني 
يطلب  �ملر�سى  باأحد  �ال�ستباه  وعند  �الأخ��رى،  �ملركز  �أق�سام  �إىل  �لدخول 
منه ترك عنو�نه ورقم هاتفة ثم يف غ�سون يومني يزوره فريق طبي ب�سيارة 

�إ�سعاف وعدد متكاملة الإجر�ء م�سحة له ولعائلته يف �ملنزل.
وقد ُمنعنا من �لت�سوير د�خل �ملركز وذلك لوجود تعميم ر�سمي من وز�رة 

�ل�سحة بذلك.
العوامل امل�ساعدة

جيدً�  �نطباعًا  تعطي  مهنتك  فيها  متار�س  �لتي  �جليدة  �ل�سحية  �لبيئة 
�أف�سل على  �أكرب و�أد�ًء  �إبد�عًا  للمر�جع، لو توفرت �لبيئة �ملنا�سبة لوجدنا 
فقط،  كرخها  يف  بغد�د  د�خل  مركزين،  بني  ب�سيطة  مقارنة  �ل�سعد.  كل 
�الإعالم  حي  يف  �ل�سعبية  �لطبية  �لعيادة  �أطباء  يقدم  ملاذ�  �سورة  تعطيك 
الأن  ال  �ل�سيدية،  يف  �ل�سعبية  �لطبية  �لعيادة  باأطباء  مقارنة  �أف�سل  خدمة 
رو�تبهم �أكر �أو الأن كادرهم �أكرب، بل لتوفر بيئة �سليمة للعمل، فما بالك 

بالطبيب �لعر�قي يف بريطانيا؟؟
ترى لو توفرت لنا مر�كز كبرية تو�زي �أعد�د �لب�سر، هل كنا �سن�سهد حاالت 

�العتد�ء على �الأطباء �أو �ملر�كز �ل�سحية من قبل �الأهايل؟
من �مل�سوؤول وكيف �سيتم حل هذه �الإ�سكاالت؟

للعاملني  حم��رتم��ة  عمل  �أم��اك��ن  لتوفري  �ل�سحة  وز�رة  �إىل  دع���وة  �إن��ه��ا 
و�ملر�جعني، فاخللل لي�س يف �ملالكات �لطبية، بل يف �لبيئة �الآمنة �ل�سحية 

�ملنا�سبة للعمل.

انت�سر قبل مدة وجيزة فديو لالإعالمي امل�سهور اأحمد الفاخوري، الذي يعمل يف حمطة 
البي بي �سي عربية، وهو يتحدث عن اإ�سابته مبر�ض كورونا وده�سته من اأن غالبية 
االأطباء الذين اأ�سرفوا على عالجه هم اأطباء عراقيون. كان �سعيدًا فرحًا ويتغزل 

باللهجة العراقية ويفتخر بكون الطبيب العراقي طبيبًا ممتازًا ميكنك اأن تثق به، فرتتاح 
نف�سيًا وت�سفى، اإذ اأن الراحة النف�سية هي ن�سف العالج، كما يقال.

العيادات الطبية العامة
�لرقعة  ح�سب  �لبغد�دية  �الأح��ي��اء  يف  �ل�سعبية  �لطبية  �لعياد�ت  تنت�سر 
هذه  حتتوي  منطقة.  لكل  �ل�سكاين  �لتعد�د  وح�سب  للم�ساكن  �جلغر�فية 
�لعياد�ت، �لتابعة ملديرية �لعياد�ت �لطبية �ل�سعبية يف وز�رة �ل�سحة، على 
�للقاحات،  و�سعبة  و�الأ�سنان،  و�الأطفال،  �لباطنية،  �الآتية:  �لتخ�س�سات 
�الأمر��س  ب��ذوي  خا�سة  ووح��دة  و�سيدلية  للتحليالت  خمترب  عن  ف�ساًل 

�ملزمنة، و�أحيانًا يحتوي �ملركز على عيادة ��ست�سارية بتخ�س�سات عدة.
نظرً� لتو�سع مدينة بغد�د و�زدياد عديد �أحيائها �لذي جتاوز �ملئتي حي، لذ� 
فقد ُخ�س�ست منازل �سكنية جرى حتويلها �إىل عياد�ت �سعبية، لكنها غري 

كافية الأعد�د �ملر�جعني �ملتز�يدة. وجر�ء جائحة كورونا �الأخرية ت�ساعف 
عمل هذه �لعياد�ت وت�ساعفت معها �أعد�د مر�جعي هذه �لعياد�ت، فاأ�سيف 

�إىل �ملر�سى �العتياديني، �مل�سابون بفايرو�س كورونا و�ملالم�سون لهم.
�أقدمت وز�رة �ل�سحة على تقدمي خطة ملنع تف�سي �لوباء ومكافحة �الأمر��س 
و�لعياد�ت  �ملر�كز  دو�م  و��ستمر  وبعده،  �ل�سحي  �حلظر  �ثناء  �الأخ��رى 
�ل�سحية  �خلدمات  وتقدمي  للت�سدي  وذلك  وبعده  �حلظر  �أثناء  �ل�سعبية 
للم�سابني بالوباء وتقدمي �خلدمات �ل�سحية �الأخرى من لقاحات �الأطفال 
�لر�سع ولقاحات �لن�ساء �حلو�مل. كانت من �سمن هذه �خلطة فقر�ت تبني 
كيفية �لتعامل �أثناء �جلائحة مع �ملر�جعني، ومنها قيا�س حر�رة �لقادمني 

جتربة اجتماعية عن اخلدمات 
ال�سحية يف عيادتني �سعبيتني

ريا عا�سي
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�سمل �ال�ستبيان �أ�سئلة عن �أماين �ملر�جعني 
ب�����س��اأن ح��ب �مل����ال و�ل��ط��م��وح ن��ح��و �ل���ر�ء 
على  للح�سول  �مل�ستقبلية  وخمططاتهم 
�إىل  يطمحون  �لذين  وعدد  �لهائلة  �لرو�ت 
و�مللياردير،  �ملليونري  �ألقاب  على  �حل�سول 
�لعّينات  لهذه  �لدقيق  �لفرز  �إج���ر�ء  وبعد 

�أظهر هذ� �ال�ستبيان ما يلي :
ك��ّل خم�سة  و�ح��د فقط من  ف��رد  1- هناك 
وع�سرين فرد� �سملهم �ال�ستطالع يطمح �أن 

يكون مليونري�.
2- �أرب���ع���ة �أف�����ر�د م��ن ك���ّل ع�����س��رة ق��ال��و� 
متطلباتهم  على  باحل�سول  يكتفون  �إّن��ه��م 
و�ح��ت��ي��اج��ات��ه��م �الأ���س��ا���س��ي��ة يف �حل��ي��اة وال 

يريدون �ملزيد .
3- ن�سبة 31 % من هذه �لعّينات �أجابو� �أّنهم 
ال يخططون ال على �ملدى �لبعيد �أو �لق�سري 
�الإيفاء  هّمهم  وجّل  �ل��روة،  على  للح�سول 
من  حياتهم  ت�سرت  �لتي  �الآنية  مبتطلباتهم 
�لعوز و�لفاقة، �أّما �لروة فال تاأتي �ال 

ب�سربة حظ .
ممن  ب��امل��ئ��ة  وع�����س��رون  �سبعة   -4
�لعلم  ��ل��و�  ف�����سّ �ال���س��ت��ب��ي��ان  �سملهم 

و�ملعرفة على �ملال و�لغنى.
فما حاجة �الن�سان يف جمتمع ر�ٍق ودول 
�أن  طاملا  �مل��ال  �إىل  مو�طنيها  ترعى 
�لدولة توّفر له فر�س �لعمل وفق 
والأ�سرته  له  وتوؤّمن  �خت�سا�سه 
�أن  وت�سعى  مقنعًا  �سحيًا  تاأمينًا 
و�لفاقة  �ل��ع��وز  م��ن  مو�طنيها  ت�سرت 
ق��در  �مل��ال��ي��ة  �أع��ب��اءه��م  وت��خ��ف��ف عنهم 
بلد  نحن  منا  �لعك�س  على  م�ستطاعها 
وماأوى طغى فيه �لف�ساد ومل ت�سلم منه ال 

�لرعية وال �لرعاة �اّل من رحم ربي.
�عتماد  خ��الل  م��ن  �ل���ر�أي  ��ستطالع 
عينات  و�أخ���ذ  �ال�ستبيان  �أ���س��ل��وب 
كانت ع�سو�ئية  �سو�ء  �ملجتمع  من 
طرق  �إىل  م�ستند�  منتقاة  �و 
�ل�سبيل  هي  علمية  �إح�سائية 
�الأم���ث���ل و�الأ�����س����وب ل��ل��و���س��ول 

عمق  �إىل  ت�سل  قد  و��ستنتاجات  نتائج  �إىل 
ما  وه��ذ�  �الأق��ل  على  تالم�سها  �أو  �حلقيقة 
د�أبت عليه �لعديد من �ملوؤ�س�سات �الإعالمية 
حترتم  �لتي  و�ل�سحف  �ل��ك��ربى  �ملرموقة 
قّر�ءها بل وحتى �لكثري من �ملوؤ�س�سات غري 
�الإعالمية �لتي لها م�سا�س بالنا�س و�لعمالء 
ج�ّس  مبثابة  �إنها  معها،  يتو��سلون  �لذين 
نب�س �لقارئ �أو �ل�سخ�س �لذي تريد �جلهة 
�أن تعرف ما يجول يف ر�أ�سه من �أفكار و�أماٍن 

وطموحات.
فاملال  �الإن�سان حقا،   يفرح  �سيء  قر�أته  ما 
و�خل��ادم  ملالكه  �مل�سون  �لغطاء  ك��ان  و�إن 
�لفرد  الحتياجات  و�جلالب  ل�سيده  �ملطيع 
و�ل�سكن  لقاب�سه  �ملريح  �لوثري  و�لِفر��س 
ه لي�س هو �لعّز وحده، فطيل�سان  �لرغيد لكنَّ
�لعلم و�الأدب �أكر �سرتً� للمرء و�أعظم هيبة 
�أهمية  يف  قيل  مهما  �لدنيا  كنوز  ك��ّل  م��ن 
ولكن  �الألباب  يخلب  �لذي  و�سحرها  �لروة 
يف  �ل�سائرين  �سوى  �حلقيقة  هذه  يدرك  ال 
�جلمال  قيمة  يعرفون  �لذين  �ملعرفة  دروب 
�أو  �أو ق�سيدة ع�سماء  ر�ئعة  فنية  لوحة  يف 
كمعني  و�ل��روح  �لقلب  يف  يوغل  نري  �سبك 
�حلياة  ليبّث  �جل�سد  يف  ي�سري  ر�ئ��ق  م��اء 
فيه؛ �أو عمل نحتي يبهر �لناظرين �أو مقطع 
ر�أّي ر�ئع  غنائي يطرب �الآذ�ن، ويح�سرين 

جلرب�ن خليل جرب�ن يقول فيه:
ومدخر�ت  نفائ�س  من  عندي  ما  كّل  " خذ 
تبهج  �جل��م��ال  م��ن  م�سحة  �منحني  ول��ك��ن 

قلبي وعيني وتثري �أحا�سي�سي".
�لفوؤ�د  وخفقان  �ل��روح  ع�سارة  هو  فالفن 
و���س��ف��اء �ل�����س��ري��رة وم�����ر�أى �ل��ع��ي��ون ونبع 
فهو  �لعلم  �أم��ا  �الن��غ��ام،  وم�سمع  �ل��وج��د�ن 
وبناء  �ل�سعوب  تقدم  ومقيا�س  �الن�سان  رقّي 
�لعقول  �آف���اق  وتو�سيع  و�إع��م��اره��ا  �الأر����س 
�هلل  نعيم  يف  تعي�س  كي  �لب�سرية  و�زده���ار 
من  �سا�سعة  م�ساحات  �لعقل  منح  �ل���ذي 
�لدنيا  على  ي�سفي  �ل���ذي  �ل��ن��رّي  �لتفكري 
للخالق  �ل��د�ئ��م  و�ل�سكر  و�ل�سرور  �لبهجة 
معًا  و�لعاطفة  بالعقل  حبانا  �لذي  �لعظيم 
لن�سمو باالإن�سان �إىل �أعلى درجات �لنهو�س، 
و�لبناء  للرقّي  و�سّلما  و�سيلة  �مل��ال  فلنجعل 

ر وهو �لغاية �لتي نريد. و�لتح�سّ
ف�سل  يف  و�الأم��ث��ال  �حلكم  من  �لكثري  قيل 
�لب�سرية  للنف�س  و���س��م��ّوه  و�الأدب  �ل��ع��ل��م 
وتطهريها من �جلهالة و�ملطامع �الآنية لكني 
مل �أجد �أكر حكمة و�تقانا و�إ�سابة من قول 
ل�سيدنا علي بن �أبي طالب / كّرم �هلل وجهه 
�لعلم؛  �أو  �مل��ال  �أف�سل  �أيُّهما  �ُسئل:  حينما 
�لعلم  الأن  �ملال  �أف�سل من  :" �لعلم  فاأجاب 

يحر�سك؛ �أما �ملال فاأنت حتر�سه".

اأثار انتباهي موؤخرا خرٌب 
قراأته يف اإحدى ال�سحف 

الربيطانية ويت�سّمن ا�ستبيانا 
طريفا للراأي اأجراه اأحد 

امل�سارف املالية العريقة يف 
اململكة املتحدة �سملت عينات 

ع�سوائية من النا�ض املرتددين 
على امل�سرف من خمتلفي 

االأعمار ومن م�ستويات 
ثقافية متعددة )التعليم 
االأ�سا�سي حتى ال�سهادات 

العليا( اإ�سافة اإىل خمتلف 
الطبقات )الفقرية واملتو�سطة 

والغنية(.

هوؤلء ل يريدون 
اأن يربحوا املليون

جواد غلوم



لكي نحظى بحب اأبناء جمتمعنا ونكون فاتنني 
و�ساحرين باأنظارهم، نحاول غالبًا اإظهار اأنَّنا مثاليني 
وال ت�سوبنا �سائبة. لكن من املهم معرفة اأّنه ال اأحد 
يف هذا الكون يولد مثاليًا. علينا اأن نعي اأّنه ال ميكننا 
اإر�ساء جميع من حولنا ويجب اأال نحاول القيام 
بذلك، علينا اأن نر�سى باأنف�سنا كما نحن، بداًل من 
حماولتنا اإر�ساء االآخرين، فنحن بهذا �سنكون مبثابة 
اأقطاب جاذبة لل�سعادة والعالقات احلقيقية.

ي�سمى باجلو�نب �ل�سعيدة، بداًل من �لتعبري�ت 
�ل�سادقة و�حلو�ر�ت �ل�سريحة. هذ� الأنَّ �أحد 
ب�ساأن  قلقًا  وقتًا  يق�سيان  كليهما  �أو  �ل�سريكني 
ما �إذ� كان �لطرف �الآخر يحبه �أم ال. �أعلم �أّن 
�ل�سدق هو �أ�سرع و�سائل �لولوج لقلب �لطرف 
الأّن  د�ئمًا،  ي�ساعدك  �ل��ذي  وح��ده  وهو  �لثاين 
ولن  �سدقك  دوما  �سيقّدر  �ملنا�سب  �ل�سخ�س 

يرتكك �أبدً�.
الإثارة  �إ�سافيًا  جهدً�  نبذل  �الأحيان،  بع�س  يف 
�إعجاب �سخ�س ما، كاملبالغة �ملفرطة بالعناية 
�أن  �أو  ف��اخ��رة،  مالب�س  �رت���د�ء  �ل�سخ�سية، 
�أنَّ  رغ��م  ع��ام،  ب�سكل  وودي��ة  لطفًا  �أك��ر  نكون 
لكن  �لطبيعية،  �الأم��ور  �عتباره من  هذ� ميكن 
نتباهى  �أحيانًا  �أّننا  توكد  �حلديثة  �لدر��سات 
ال  م��ا  ولكن  �حل��ي��اة.  قيد  على  �لبقاء  ملجرد 
يبدو طبيعيًا هو عندما ت�سبح �سخ�سًا خمتلفًا 
متامًا الإثارة �إعجابهم و�لقيام باأ�سياء ال ت�سعر 
بالر�حة عند �لقيام بها �أول �الأمر وهذ� ما قد 

ترغب يف �البتعاد عنه.
االإ�سراف يف االإنفاق 

�لزفاف  حفالت  تتمحور  �حلا�سر،  وقتنا  يف   
حول �لتباهي بالروة �أو �إثارة �إعجاب �ل�سيوف 
خا�سة.  حل��ظ��ة  "�للحظة"  ج��ع��ل  جم���رد  �أو 
لكن  �سيئة،  فكرة  تكوين  عليك  نقرتح  ال  �الآن، 
�لدر��سات �حلديثة نف�سها ت�سري �إىل �أنَّ �إقامة 
�ل���دوالر�ت  �آالف  و�إن��ف��اق  �سخم  زف��اف  حفل 
لتقدمي �لطعام لالأقارب و�الأ�سدقاء، قد يزيد 

من �حتماليات �لطالق م�ستقباًل.
حفالت  ت���وؤدي  �أن  ميكن  �أخ����رى،  ناحية  م��ن 
�سعيد  زو�ج  �إىل  �لو�قع  يف  �ملقت�سدة  �لزفاف 

وطويل �الأمد.
يف �أيامنا هذه، يحب �الأزو�ج �لتبخرت بعالقتهم 
ليثبتو�  �الج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����س��ل  و���س��ائ��ل  ع��ل��ى 
لبع�سهم �لبع�س وللعامل �أن حبَّهم قوي. تّدعي 
ور�ء  �ل��د�ف��ع  �أن  �حلديثة  �ل��در����س��ات  �إح���دى 
�لعالقات  و�سور  من�سور�ت  من  �لكثري  حتميل 
هو  �لعالقة  �إظ��ه��ار  عليه  يطلق  مبا  �لزوجية 
�ل�سعور بالر�سا، فاالأزو�ج �لذين ي�سعرون بعدم 
ببع�س  ي�سعرون  قد  �أو  �لعالقة  ب�ساأن  �الأم��ان 

ي�ستخدمون  ب��ات��و�  �سريكهم،  جت��اه  �الإح��ب��اط 
�أجل  �لتو��سل �الجتماعي من  من�سات و�سائل 
Exte -" "�لتحقق �خلارجي" �أو  ب يعرف  �اا 
�أنف�سهم  �أجل جعل  من   "nal Validation
تبعث  ق��د  �أخ���رى،  بعبارة  بتح�سن.  ي�سعرون 
مرتادي  عن  �ل�سادرة  �الإيجابية  �لتعليقات 
�سيقهم  م��ن  و�ل��ت��خ��ف��ي��ف  �ل��ر�ح��ة  �سبكتهم 

�ل�سخ�سي ب�ساأن عالقتهم �لزوجية �له�سة.
التوا�سع الزائف

�لتفاخر �ملتو��سع هو �أ�سبه ما يكون بالتو��سع 
�لز�ئف. تزعم �إحدى �لدر��سات �أن �الأ�سخا�س 
�لذين يتفاخرون عالنية هم �أكر �سدقًا. يبدو 
و�لتذمر  )بالتباهي  �أ�سبه  �ملتو��سع  �لتفاخر 
مزعجًا،  كونه  جمرد  من  �أكر  وهو  �جلزئي( 
�ن�سحك �إذ� كنت تريد �لتباهي، فقط تباهى 

عالنية دون تردد �أف�سل من �لتباهي �ملبطن.
و�أقبح  �لتبجح  من  �أ�سو�أ  �ملتو��سع  فالتفاخر 
من �لغرور نف�سه، فهو �لرغبة باحل�سول على 
خالل  من  عينه  �لوقت  يف  و�لتعاطف  �ملديح 
ينطلق  وهو  �إيجابية.  بطريقة  للنف�س  �لرتويج 
من رغبة بع�س �لنا�س بجعل �الآخرين يعجبون 
بهم ويتعاطفون معهم. هذه �الآلية هي مقاربة 

غري مبا�سرة �سو�ء بالت�سرفات �أو بالكالم. 
قبوله  مت  �سخ�س  ثمة  �أك��ر،  �لفكرة  لتو�سيح 

يف �إحدى �جلامعات �لعريقة يقّرر �لكتابة عن 
�أعرف  ال  زلت  "ما  �لتو��سل  �الأمر على مو�قع 
هارفرد؟ هل ميكن  قبويل يف جامعة  كيف مت 
غريب  �أمر  �لت�ساوؤل..  هذ�  عن  �إجابتي  الأحد 

حقا!".
بهكذ� ت�سرف هو يظهر تبجحه باأنَّه مّت قبوله 
تو��سعه  يظهر  �أن  يحاول  ولكّنه  ه��ارف��رد  يف 
وبذلك  �ل�سبب  معرفة  عدم  �دع��اء  خالل  من 
�أو  �سيح�سل على ردود تتنوع بني تاأكيد ذكائه 
�ال�ستغر�ب من و�قع �أّنه يظّن باأّنه ال ي�ستحقه.

 عدم التخلي عن اأحالمك 
طرق  �أف�سل  �أحد  هي  و�لتطلعات  �الأح��الم  �إنَّ 
�الزدهار يف �حلياة، ال �سيما عندما يبذل �ملرء 
�لغايل و�لنفي�س من �أجل حتقيقها. لقد قطعت 
�سوطًا بعيدً� و�أخذتك �حلياة �إىل هذه �للحظة 
�إذ�  بالذ�ت، ولكن هذ� كله �سيكون بال جدوى 
كّر�ست  �لتي  �الأ�سياء  �أهمية  من  �لتقليل  مت 
حياتك من �أجلها، فقط الإر�ساء �سخ�س �آخر. 
ت�ستحق  د�ئ��م��ا  ف��اأن��ت  بنف�سك!  ه��ذ�  تفعل  ال 

�الأف�سل يف كل �سيء.
�أي �سخ�س  �أو  و�أنت عزيزي �لقارئ هل بذلت 
�آخ���ر ت��ع��رف��ه ج��ه��ودً� ك��ب��رية الإث����ارة �إع��ج��اب 
�سخ�س ما؟ هل جنحت؟ �أم وجدت �أّنك فعلت 

ذلك على ح�ساب نف�سك وطاقتك.

 Bright موقع   جعل  �ل��ذي  �ل�سبب  هو  ه��ذ� 
�أن  يجب  �لتي  باالأ�سياء  قائمة  يجمع   Side
نتوقف عن فعلها فورً� الإثارة �إعجاب �الآخرين 
و�لعي�س ب�سكل كامل من خالل �إعطاء �الأولوية 

الأنف�سنا و�العتد�د بذ�تنا.
ال�سفر للتباهي!

ع���ادة  �ل��ن��ا���س  �أّن  ح��دي��ث��ة  در�����س���ة  زع��م��ت 
منزلتهم  "�إعالء  �أج����ل  م��ن  ي�����س��اف��رون  م��ا 

�الج��ت��م��اع��ي��ة ول��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى �مل���زي���د من 
�لتو��سل  مب��و�ق��ع  )�الإع��ج��اب��ات(  �ل��الي��ك��ات 
م��ك��ان  ����س��ت��ك�����س��اف  م���ن  ب����داًل  �الجتماعي" 
�أو  �حل�سد  الإث��ارة  فقط  نق�سده،  �لذي  �ل�سفر 
��ستمالة �إعجاب �الآخرين على مو�قع �لتو��سل 
�اللكرتوين. فالنا�س هذه �الأيام باتو� يختارون 
عطلهم  لتم�سية  �ل�سياحية  �الأم��اك��ن  �أف�سل 
�لتي  ل�سورهم  ج��ي��دة  بخلفيات  يحظو�  ك��ي 

�الجتماعي.  �لتو��سل  مو�قع  على  ين�سرونها 
للتوقف  جميعا  لنا  بالن�سبة  �لوقت  ح��ان  لقد 
�لفاخرة،  وكامري�تنا  هو�تفنا  �إىل  �لنظر  عن 
و�أن نعي�س حلظة �ال�ستمتاع برحلتنا �لتي قد ال 
تتكّرر مرتني، �ساكرين ما تقدمه لنا �لطبيعة..

 اإثارة اإعجاب �سديقتك 
خلق ع�سر لقاء�ت �لع�ساق يف هذه �الأيام ثورة 
�لبع�س مبا  باإقناع بع�سهم  لهذ� �جليل متّثلت 

ناتاليا تايلو�سوفا
ترجمة: اآلء فائق

عن موقع/برايت �سايد

البتعاد عن اإر�ساء الآخر 
�سر ال�سعادة احلقيقية يف احلياة
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نينوى بني الأمل والأمل

ت�سم مدينة املو�سل ومدن 
�سهل حمافظة نينوى وق�سباته 

عددًا كبريًا من الكنائ�ض، 
بع�سها اأثري مثل كاتدرائية اأو 

كني�سة مار توما يف حي ال�ساعة 
مبدينة املو�سل، وثمة عدٌد 

غري قليل من الكنائ�ض يف عموم 
املحافظة، لكنها كباقي معامل 

العراق وح�ساراته نه�ستها اأنياب 
االإرهاب الداع�سي.

وبع�سها  �للحظة، 
مل يرمم على نحو 
م�سريً�  �سحيح، 
�أك��ر من  �أن  �إىل 
خ��م�����س ع�����س��رة 
كني�سة مل ي�سل 
�الإع��م��ار  �إليها 
ح��ت��ى �ل���ي���وم. 
يتعلق  م��ا  ويف 
ب����اجل����ه����ات 
�لتي �أ�سهمت 
�إع�������ادة  يف 

�إعمار �لكنائ�س و�الأمو�ل �لتي ر�سدت 
منظمات  �إن  ميخائيل  يقول  �ملو�سوع  لهذ� 
عدة تولت عملية �إعادة �الإعمار ومل ت�سلمنا 
ب�سكل  تنفق  �الأم���و�ل  كانت  ب��ل  �أم���و�ل  �أي��ة 
مبا�سر من قبل �ملنظمات فيما يتعلق باإعادة 
�ل�سكر  نقدم  بدورنا  ونحن  �لكنائ�س  �إعمار 
من  بذلته  ما  على  �ملنظمات  لهذه  �جلزيل 
جهود يف �إعادة �إعمار �لكنائ�س، ونوجه عتبًا 
كانت مق�سرة يف هذ�  كونها  �إىل �حلكومة 
 %5 عن  تزيد  ال  م�ساركتها  ون�سبة  �ملو�سوع 

لكنها �ساعدت يف تي�سري �أمور �ملعامالت.
�لكن�سية  �لطقو�س  ب��ع��ودة  يتعلق  م��ا  ويف 
�أردف ميخائيل قائاًل: �إن �أول قد��س �أو �أول 
�سالة بعد حترير �ملدينة من قب�سة د�ع�س 
يف   2017 عام  �مليالد  لعيد  كانت  �الإرهابي 
منظمة  رممتها  �أن  بعد  بول�س  مار  كني�سة 
يف  و�ساعد  دوغ��ي��و،  �وف��غ��و  ُت��دع��ى  فرن�سية 
�سباب  وتنظيفها  �لكني�سة  ه���ذه  ت��رم��ي��م 
ون�ساء  ورجال  �جلن�سني،  كال  من  م�سلمون 
تنظيف  يف  �ملنظمة  �ساركو�  و�سغار  كبار 
وتنظيفها  تاأهيلها  و�إع���ادة  �لكني�سة  ه��ذه 
�أقيمت  �الأول  �ل��ق��د����س  وب��ع��د  وت��رت��ي��ب��ه��ا، 
نطاق  على  ولكن  عديدة  �أخ��رى  قد�دي�س 
�لكني�سة  لكن  توما  مار  كني�سة  يف  حم��دود 
�لطو�ئف  كل  فيها  ��سرتكت  �لتي  �ملتكاملة 
�مل�سوؤولني  من  �ملحافظة  من  �جلهات  وكل 
�ملوجودة  �لب�سارة  كني�سة  هي  و�لع�سكريني 

�الأي�������س���ر يف حي  �ل�����س��اح��ل  ع��ل��ى 
�ملهند�سني.

�سمو  ب��رك��ات  �ل�سيد  �إىل  وحتدثنا 
و�لتعاي�س  �لتاآخي  كتلة  رئي�س  نايف، 
فحدثنا  نينوى،  حمافظة  جمل�س  يف 
�إع��م��ار  �إع����ادة  ع��ن دور �حل��ك��وم��ة يف 
بع�س  خ�س�ست  ق���ائ���اًل:  �ل��ك��ن��ائ�����س 

ملحافظة  �ملخ�س�سة  �ملو�زنة  من  �الأم��و�ل 
من  دع��م  وهناك  �لكنائ�س  لتاأهيل  نينوى 
�ملنظمات �لدولية �أي�سًا، �أما عن دور جمل�س 
�ملحافظة فاأ�سار �إىل �أنه دور رقابي �إ�سافة 
�ملخ�س�سة  �مل��و�زن��ة  على  �مل�سادقة  �إىل 
�أم��و�ل  هناك  كانت  وق��د  نينوى،  ملحافظة 
و�لكنائ�س  و�جلو�مع  للم�ساجد  خم�س�سة 
ودور �لعبادة. ويف �سوؤ�ل عن ن�سبة �مل�سيحيني 
يف  نينوى قال: �إن �أعد�د �مل�سيحيني كبرية 
عن  ف�ساًل  وتلكيف  �حلمد�نية  ق�سائي  يف  
وبع�سيقة،  �أل��ق��و���س  وناحية  برطلة  ناحية 

�مل�سيحيني،  �ملناطق من  ون�سف  هذه 
�لعائدين  �مل�سيحيني  ع��دد  بخ�سو�س  �أم��ا 
�إىل �ملو�سل و�سهل نينوى فاأعد�دهم لي�ست 
�لنازحني  ع��ودة  وحركة  �الآن،  حتى  كبرية 
�الإيزيدي  و�ملكون  �مل�سيحي  �ملكون  ومنهم 
بطيئة ب�سبب �لدمار �لذي حلق مبناطقهم 

ومنها �لكنائ�س ودور �لعبادة.
وي�سيف نايف قائاًل: ما ز�ل هناك هاج�س 
خوف لدى �مل�سيحيني على �لرغم من عودة 
�حلمد�نية  ق�ساء  �إىل  �مل�سيحية  �لعائالت 
مدينة  د�خل  لكن  وبع�سيقة  برطلة  وناحية 

�ملو�سل �أعد�د �لعائدين قليلة جدً�
ويف �سوؤ�ل عن دور �لقو�ت �الأمنية يف توفري 
قال  �لكنائ�س  ومنها  �لعبادة  لدور  �حلماية 
هذ�  يف  ج��ادة  �حلكومة  �أن  �أعتقد  نايف: 
�مل��ج��ال و�الأج���ه���زة �الأم��ن��ي��ة ل��ل��دول��ة توفر 

�حلماية �ملطلوبة. 
يف  �ل�سابق  �لنائب  �سليو�،  جوزيف  �ل�سيد 
�لكنائ�س  تاأهيل  �إن  قائاًل:  حدثنا  �لربملان، 
�لدولية  �ملنظمات  به  ��سطلعت  �لغالب  يف 

على  �الإره���اب���ي  �لتنظيم  ���س��ي��ط��رة  فبعد 
�لتدمري  �إىل  �لكنائ�س  تعر�ست  �مل��دي��ن��ة، 
دم��ر  �إذ  و�ل���ه���دم،  و�حل�����رق  و�ل��ت��خ��ري��ب 
�لتنظيم �الإرهابي كني�سة مار كوركي�س "مار 
منطقة  كنائ�س  �أبرز  �إحدى  جرج�س" وهي 
وقد  �مل��و���س��ل،  �سرقي  �سمال  نينوى  �سهل 
كانت هذه �لكني�سة من �أو�ئل �لكنائ�س �لتي 
عادت لتمار�س طقو�سها �لدينية من جديد، 
عودة  لتعلن  مدينة،  د�خل  �أجر��سها  وتقرع 

�لتعاي�س �ل�سلمي يف �ملو�سل، هذ� ف�ساًل عن 
�أنها �أول كني�سة �أعيد ترميمها مبنطقة �سهل 
نينوى يف �ملو�سل، من بني كثري من �لكنائ�س 
�سديد من  نحو  على  وت�سررت  �لتي هدمت 

�إرهاب د�ع�س.
ومن �أجل �الطالع على و�قع �لكنائ�س �ليوم 
�ملحافظة  حت��ري��ر  على  �أع����و�م  ث��الث��ة  بعد 
من قب�سة �الإره��اب��ي��ني، ح��اورن��ا ع��ددً� من 
�ملعنيني كان يف طليعتهم �ملطر�ن ميخائيل 

�أبر�سية  �أ�ساقفة  رئي�س  ميخائيل  جنيب 
عن  ���س��وؤ�ل  ويف  للكلد�ن،  وع��ق��رة  �ملو�سل 
و�سهل  �ملو�سل  يف  �ملدمرة  �لكنائ�س  �أع��د�د 
توجد  ال  ميخائيل:  �مل��ط��ر�ن  ق���ال  ن��ي��ن��وى 
�إح�ساء�ت دقيقة عن �الأعد�د، لكنه �أو�سح 
�أن قرى �ألقو�س وقرقو�س وكرملي�س وبرطلة 
منها  قرية  كل  يف  توجد  وبطنايا  وبع�سيقة 
لكن  تاأهيلها،  و�أُعيد  ُرممت  و�حدة  كني�سة 
حتى  �الإعمار  يد  ت�سلها  مل  كنائ�س  هناك 

كنائ�س

اأول قدا�ض اأو اأول �سالة بعد حترير املدينة 
من قب�سة داع�ض االإرهابي كانت لعيد امليالد 

عام 2017 يف كني�سة مار بول�ض بعد اأن رممتها 
منظمة فرن�سية ُتدعى اوفغو دوغيو، و�ساعد يف 

ترميم هذه الكني�سة وتنظيفها �سباب م�سلمون من 
كال اجلن�سني.
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ولي�س �حلكومة، �أما �الأمو�ل �لتي �أر�سلت 
لالأ�سف  فاإنها  �لكنائ�س  �إع��م��ار  الإع���ادة 
تنفق على نحو �سحيح و�ساع  �ل�سديد مل 
ن�سفها �أو ذهب �إىل جيوب بع�س �جلهات 
�لكنائ�س  �أن  25% من  و�أو�سح  �لفا�سدة، 
وهناك   و�إعمارها  تاأهيلها  �أُعيد  �ملوجودة 

75% ما تز�ل خربة. 
�إىل  �مل�سيحيني  ب��ع��ودة  يتعلق  م��ا  ويف 
و�ملو�سل  نينوى  �سهل  �ملحررة يف  �ملناطق 
يقول �سليو�: �إن �مل�سيحيني مل يعودو� �إىل 
و�الأ�سباب  ندر  ما  �إال  �ملحررة  مناطقهم 
�إعمار  قائم يف عدم  قلق  وجود  تكمن يف 
�خلدمية،  �مل�ساريع  تاأهيل  �أو  �ملناطق 
�الأم��ن��ي،  �ال���س��ت��ق��ر�ر  غ��ي��اب  ع��ن  ف�ساًل 
وموؤ�س�ساتها  �لعر�قية  �أن �حلكومة  موؤكدً� 

�ملوؤهلة  للكنائ�س  �حلماية  وفرت  �الأمنية 
قائمة  و�ل�سرورة  �لكنائ�س،  لكل  ولي�س 
وملحة حلماية �لكنائ�س ب�سبب �حتماالت 

حدوث �العتد�ء�ت. 
وم���ن �أج����ل ت��وث��ي��ق ���س��ه��اد�ت ح��ي��ة عما 
�لتقينا  �ليوم  وو�قعهم  للم�سيحيني  جرى 
�أهايل منطقة  �أحد  �ل�سيد عماد �سبحي، 
�الأم��ر  ب���ادئ  �سبحي  ��ستذكر  ب��غ��دي��د�، 
د�ع�س  دخ��ول  عند  وباأ�سرته  ب��ه  ح��ل  م��ا 
�أوالدي  جمعت  ق��ال:  �إذ  مناطقهم،  �إىل 
وخرجنا  لياًل   11 �ل�ساعة  قر�بة  وزوجتي 
ب�سرعة ومل �أفكر حينها ب�سيء �سوى �إنقاذ 
عائلتي وكانت هناك عائالت  كثرية تهرب 
م�سيًا على �الأقد�م، يف ظالم �لليل و�جلوع 
�ساحة   يف  باأربيل  كاوه  عني  �إىل  وتوجهنا 

�ساحة  ليايل عدة يف  يو�سف وق�سينا  مار 
�لكني�سة، وبعد ذلك فتحو� لنا �ملد�ر�س  ملا 
يقارب �ل�سهرين  يف �أحد �سفوف مدر�سة 
جميء  قبل  �أنهم  �إىل  منوهًا  ك��اوه،  عني 
وميار�سون  باأمان  يعي�سون  كانو�  د�ع�س 
كل �لطقو�س �لدينية بحرية، وبعد حترير 
بغديد� عام 2016 رجعنا �إىل بيوتنا ولكن 
�لكني�سة  �إعمار  خيمة  مهدمة.  وجدناها 
بيوتنا  �إعمار  �إعادة  لها دور كبري يف  كان 
كبري  كان  هناك خوف  �لبد�ية  ولكن يف 
تكن  مل  وكذلك  �ساهدناه  ملا  و�أمل  وقلق 
و�أ�سدقائنا  �أهالينا  بعودة  رغبة  هناك 
ب�سبب �خلوف من �لقادم �ملجهول، ولكن 
رغم ذلك ورغم عدم �إعمار كل كنائ�سنا  
بكل  طقو�سنا  �أد�ء  على  نحافظ  ن��ز�ل  ال 
حيث  قرقو�س  منطقتنا  يف  ورج��اء  ف��رح 
وبع�س  �لكني�سة  ون�سكر  �أب���دً�،  نخاف  ال 
�إعمار  �إع��ادة  يف  دور  لها  �لتي  �ملنظمات 
�لتي دمرها د�ع�س، مردفًا: ما  �لكنائ�س 
�ل��ذي �سببه �الإره��اب  ب��االأمل  ن��ز�ل ن�سعر 

لكن �الأمل بعودة �حلياة يحدونا �أي�سًا.
مناطق  �أب��رز  من  نينوى  �سهل  �أن  يذكر 
�لبالد،  يف  �لعر�قيني  �مل�سيحيني  جتمع 
بلد�ت  وي�سم  �ملو�سل  �سرق  �سمال  ويقع 
وتلكيف  وبغديد�  �سرفية  �أبرزها  عديدة 
وكرملي�س  وبرطلة  �سفني  وعني  و�لقو�س 
فيها  يعي�س  �لتي  وبع�سيقة،  �سقف  وت��ل 
مئات �الآالف من �مل�سيحيني �لعر�قيني، �إال 
�أن �الحتالل �الأمريكي وما تاله من �أعمال 
�حتالل  عقب  وال�سيما  و�إره����اب،  عنف 
د�ع�س ملدن يف �سمال �لعر�ق وغربه عام 
2014 �ساهم يف تناق�س عدد �مل�سيحيني 
ع��دي��دة  �أوروب����ي����ة  دول  ف��ت��ح��ت  ب��ع��دم��ا 
كبري  وق�سم  لهم  و�الإق��ام��ة  �للجوء  ب��اب 
�ل��دول  تلك  جن�سيات  على  ح�سل  منهم 
وال�سيما �ل�سويد وكند� و�أ�سرت�ليا وفرن�سا 
و�ليونان، ومع كل ذلك تبقى عودة �لروح 
و�حليوية �إىل تلك �ملناطق مرهونة بعودة 

�أهلها �إليها.

د. ح�سن عبد را�سي

رازونة

105

�الأوىل  غايتها  وُجعلت  و�لتعليم  �لرتبية  �أنظمة  ممت  �سُ
�ملقام  يف  �ملعارف  لن�سر  �ملنا�سبة  �الآلية  �إيجاد  و�الأه��م 
ومدى  ميولهم  وفق  على  �جلديد  �لن�سء  وتاأهيل  �الأول، 
يف  لينخرطو�  معينة  وتخ�س�سات  ع��ل��وم  يف  تفوقهم 
ُت�ستد�م  فقط  وب��ذل��ك  �ملنا�سبة،  �جلامعية  �ل��در����س��ة 
�أو  نق�س  يح�سل  ف��ال  �مل��ط��رد،  ومن���وه  �ملجتمع  ح��رك��ة 
�أو  �لزر�عة  �أو  �ل�سناعة  ما من قطاعات  قطاع  خلل يف 
ور�ء  ويقف  �آخر،  �ي قطاع حيوي  �أو  �لتعليم  �أو  �ل�سحة 
و�لتنظيمي  �ملعريف  �لبناء  من  �ملعقدة  �ل�سريورة  ه��ذه 
خطط تعدها �لدولة تتنا�سب وحجم �لزياد�ت �ل�سكانية 
وحجم  جهة،  من  �جل��دد  �لطلبة  من  �ملتوقعة  و�الأع��د�د 
جهة  من  �ملختلفة  �لتخ�س�سات  من  �لبلد  �حتياجات 

�أخرى.
�لت�سعينيات حتى يوم  �أو�ئل  فما �لذي حدث عندنا منذ 
�لنا�س هذ�؟ لقد �نهار �لنظام �لرتبوي و�لتعليمي، منذ 
�أعمق  حتت  �لعي�س  على  �لتعليمية  �ملالكات  �أُج��ربت  �أن 
وُت�سهم  �آن��ذ�ك،  �لدولة  و�أ�سهمت  �لفقر،  نقطة من خط 
�أ�سو�أ  �تخاذ  ويف  �لتخطيط  يف  �لف�سل  مر�كمة  يف  �ليوم 
�خلطو�ت �ملمكنة �لتي �أودت مب�ستوى �لتعليم يف �لعر�ق 
�لعامل،  �لتعليم يف  �أنظمة  �أ�سو�أ  ي�سبح يف عد�د  �أن  �إىل 
بعد �أن كان يف نهاية �ل�سبعينيات و�حدً� من بني �الأف�سل 
�إىل جانب فنلند� ودول متقدمة �أخرى، وكان يعد �الأف�سل 

يف �ملنطقة �لعربية برمتها.
�الإن��ف��اق  حجم  يف  �ملخيف  للرت�جع  �سريعة  ق���ر�ءة  �إن 
�حلكومي على �لتعليم منذ منت�سف �لثمانينيات و�لعودة 
تعطينا   1991 ع��ام  بعد  �سيما  ال  لالأمية  �النفجارية 
بعد  تفاقمت  �لتي  �مل�سكلة،  �أ���س��ول  عن  و��سحة  فكرة 
الأهمية  �لروؤية �حلقيقية  �أكر من جر�ء غياب   2003

�لو��سح  و�لتخبط  �خلطط  �نعد�م  عن  ناهيك  �لتعليم، 
يف �سيا�سات �لتعليم، و�لتحول �لقيمي لدى طريف �ملعادلة 
�لتعليمية، فلم يعد كثري من �ملعلمني يتمتعون بالقدر�ت 
و�ملهار�ت و�سعة �الأفق �لتي كان يتمتع بها معلمو ما قبل 
يعودو�  و�أهاليهم مل  �لطلبة  كثريً� من  �أن  كما  �حلروب، 
�لتعليمية  بالعملية  موؤمنني  �ل�سابق  يف  �أهلنا  ك��ان  كما 
�لنزيهة، و�سار �الأهم لديهم جناح �أبنائهم، ولي�س مهما 

كيف يحدث ذلك.
�إن �إعالن نتائج �ل�ساد�س �الإعد�دي بالنحو �لذي ظهرت 
ثمة  و�أن  �أم��رً� جيدً�  يبدو يف ظاهره  قد  �لدرجات  عليه 
ح�سيفة  قر�ءة  لكن  للطلبة،  �لعلمي  �مل�ستوى  يف  تقدمًا 
للو�قع تقول غري ذلك، وتقول �أي�سًا �إن ح�سول �أكر من 
600 طالب على �لدرجة �لكاملة يثري كثريً� من �لريبة، 
�ل�98%  عتبة  ع��ربو�  �لذين  �لطلبة  �آالف  عن  ناهيك 
�آتية  م�سكلة  فثمة  �لطبية،  �لكلية  بدخول  يحلمون  وهم 
يف  �لقبول  ��ستحقاق  ياأتي  حني  طوياًل  فيها  �سنخو�س 
�جلامعات، وحني �ستقبل �لكلية �لطبية مثاًل من لديهم 
معدل %105 وهو معدل غري موجود يف �أي نظام تعليم 
يف �لعامل، كما �أنه جمحف كثريً� الأنه يحرم من ح�سلو� 
�الأق��ل  يف  �أو  �ملناف�سة  من  حقيقي  بجهد   100% على 

يحرمهم �أدبيًا من جمدهم �لدر��سي.

م�������ق�������االت

ما الذي حدث عندنا منذ اأوائل الت�سعينيات 
حتى يوم النا�س هذا؟ لقد انهار النظام الرتبوي 

والتعليمي، منذ اأن اأُجربت املالكات التعليمية على 
العي�س حتت اأعمق نقطة من خط الفقر، واأ�سهمت 
الدولة اآنذاك، وُت�سهم اليوم يف مراكمة الف�سل يف 

التخطيط ويف اتخاذ اأ�سواأ اخلطوات املمكنة التي 
اأودت مب�ستوى التعليم يف العراق اإىل اأن ي�سبح يف 

عداد اأ�سواأ اأنظمة التعليم يف العامل.

عماد �سبيح بركات �سموجوزيف �سليو�

%
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ت��ح��ق��ي��ق��ات

�سركات  �إحدى  بو�بة  �أمام  متلب�سًا  عليه  ُقب�س 
حو�لة  ل�سحب  يق�سدها  كان  �لتي  �ل�سريفة 
�آخر عملية  �ألف دوالر )فدية( عن  بقيمة مئة 

�بتز�ز �إلكرتوين!
دعارة واحتيال 

�لعا�سمة  يف  �لكر�دة  ��ستخبار�ت  مديرية  يف 
مكتب  �إىل  )ع.ع.خ(  �مل��ت��ه��م  �ق��ت��ي��د  ب��غ��د�د 
�سابقًا، �سده  ُقدمت،  �أن  بعد  �لتحقيق  �سابط 
ية من فتاة، لريوي تفا�سيل �سبكته  �سكوى �سرِّ
�البتز�زية، قائاًل: �أعمل يف �البتز�ز و�لف�سائح 
و�أنا موكل بت�سّلم �الأمو�ل �سمن �سبكة عنكبوتية 
مكّونة من �أ�سماء ن�سوية معروفة يف �ل�سو�سيال 
و�ل��دور  �ل��ع��ر�ق،  خ��ارج  �إقامتها  ميديا وحم��ل 
بني  ما  �لو�سل  حلقة  ي�سبه  به  �أ�سطلع  �ل��ذي 
جمتمع  ب�سيد�ت  بالت�سهري  و�ل�سحايا  �ل�سبكة 
�ل�سبكة  من  �الإ���س��ارة  �إيل  ت��رد  �إذ  معروفات، 
ُتر�سل  �أن  بعد  �لفالنية  �ل�سخ�سية  بف�سح 
فتبد�أ  بها،  �خلا�سة  و�ل�سور  �لفيديوهات  يل 
ويبلغ  �أديره  �لذي  �لبيج  �ملعتادة عرب  طريقتي 
عدد متابعيه �أكر من ثالثة ماليني متابع! �أما 

عالقتي بتلك �ل�سبكة �خلفية وكيف �ن�سممت 
�لذي  �لبيج  �أي�سًا عرب  ذلك  فقد ح�سل  �إليها 
ية مفتوحة للتو��سل مع �أِية فنانة �أو  �أبو�به �ل�سرِّ
مودل معينة، �إذ تتبع �أغلبهن طريقة �الإخ�ساع 
خالله  من  ت�سور  �ل��ذي  و�جل�سدي  �لعاطفي 
�لكبرية  �لبيجات  �أ�سحاب  من  �سخ�س  الأي 
له يف عالقة عاطفية  وتتودد  فيه  ترغب  باأنها 
بطرق  لفرتة  ي�ستمر  �الإغ���ر�ء  ه��ذ�  مفتوحة. 
لكِل  �خل�سوع  يبد�أ  �أن  �إىل  ومغرية،  متعددة 
ما نطلبه، هنا يظهر �لهدف �حلقيقي لطبيعة 
�لبيج  متويل  فكرة  مع  �ستتطابق  �لتي  �لعالقة 
�سوية �سمن كروب  فنعمل  �لت�سهري  من خالل 

�سري ف�سائحي لالبتز�ز.
كراهية وغباء

طبيعي  �أم��ر  فذلك  �م���ر�أة  رج��ٌل  يبتز  "�أن 
لل�سحية  �خلفي  �ملبتز  يكون  �أن  لكن  رمب��ا، 
�لكر�هية  منتهى  فتلك  لها،  قريبة  �م��ر�أة  هو 
�البتز�ز  �أن���و�ع  �أح��د  ذل��ك  و�الن�سحاق!" ك��ان 
�لعر�قية  �ل�سيدة  لها  تعر�ست  �لتي  �لغريبة 
�لعا�سمة  �ل�ساكنة يف  )�أ.ع(  �إعالميًا  �ملعروفة 
�ستوكهومل، �إذ �ُسرق هاتفها وجرى �ل�سطو على 
�سورها �ل�سخ�سية بكل وقاحة، كما تقول: قبل 
خم�س �سنو�ت جئت الجئة �إىل �ل�سويد وح�سلت 
فيها على حق �الإقامة �الإن�سانية. �أثناء �سنو�ت 
هناك،  �ملقيمني  �لرجال  �أحد  تزوجت  �للجوء 
�حلياة  ت�ستمر  مل  عر�قية  زوج��ة  لديه  كانت 
بينهما الأ�سباب قدمية فانف�سال. جرت �الأمور 
يف �لبدء على ما ير�م دون �أن تتدخل �إحد�نا يف 
حياة �الأخرى، يل حياتي �خلا�سة ولها حياتها. 
�أن �ملر�أة ت�سمر  لكن مع مرور �الأيام �كت�سفت 
كنت  كما  �لكر�هية،  كبريً� من  ق��درً�  يل 
�أخ�ساه  كنت  ما  حدث  وقد  �أتوقع، 
ولئيمة،  ب�سعة  ب��ط��ري��ق��ة  ل��ك��ن 
بطليقها  ل��ق��اء�ت��ه��ا  �أح���د  ففي 
�سرقت  زوج����ي(  ه��و  )�ل����ذي 
هاتفه و�سطت على كل �سورنا 
�لفور  على  هنا  �ل�سخ�سية. 
�ل�سرطة  مركز  �إىل  ذهبت 
وق��دم��ت ك��ل �ل��دالئ��ل �لتي 
بعد  غباء  بكل  يل  �أر�سلتها 

داخل �سفحات البيج 
الف�سائحي املخ�س�ض 

ال�سطياِد حلظات ال�سعف 
اجل�سدي املحذورة وجعلها 

مادة غرائزية د�سمة 
للت�سهري على مواقع التوا�سل 

االجتماعي كافة، كان 
اخلّفا�ض الب�سري ُيدير اأكرب 

ع�سابة ابتزاز وترهيب 
وت�سقيط يف العراق، اإذ ُعرث 

يف موبايالته ال�سخ�سية 
على اأكرث من األفي مقطع 

ب،  فيديو اإباحي ومركَّ
ومئات ال�سور االإيحائية 

اخلا�سة بنجمات ال�سو�سيال 
ميديا ممن وقعن �سحايا 
جهل ون�سب واحتيال يف 

�سباكه.
اآمنة عبد النبي 

اأ�سرار �سحايا 
�سبكة اخلّفا�س

البتزاز 
الإلكرتوين

!
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عالء احلطاب

خارج ال�سندوق

خميمات الإيواء – امل�سكلة

كل �لدول �لتي ت�سعى �إىل �ال�ستقر�ر و�ل�سالم و�لعي�س 
�مل�سرتك بني �أفر�دها، جندها ت�سع �سيا�سات عامة 
و�الأزمات  �مل�سكالت  مل�ستقبل  ��ست�سر�فها  خالل  من 
يف  �لعامة  فال�سيا�سة  تو�جهها.  �أن  �ملمكن  من  �لتي 
حماولة  �أو  ��ستجابة  هي  �ملتعددة  تعاريفها  �أب�سط 
لتحقيق  �أو  �ملجتمع،  يو�جهها  عامة  م�سكلة  لعالج 
�الأط���ر�ف  تلجاأ  ل��ذ�  �ملجتمع.  ذل��ك  ين�سده  ه��دف 
�لعامة  �ل�سيا�سات  لر�سم  �لر�سمية،  وغري  �لر�سمية، 
وبهذ�  جناحها.  مدى  مر�جعة  ثم  ومن  وتنفيذها، 
تتمكن هذه �لدول من جتاوز �أزماتها قبل حدوثها �أو 

تقليل خماطرها �إّبان حدوثها.
د�ع�س  قب�سة ع�سابات  بعد حترير حمافظاتنا من 
�الإرهابية، وال�سيما حمافظة نينوى، الحت يف �الأفق 
مل  �إن  م�ستقباًل،  �ستتحول  ومهمة  ك��ب��رية  م�سكلة 
و�لدولة.  باملجتمع  ي�سّر  كبري  خطر  �إىل  نتد�ركها، 
تتمثل هذه �مل�سكلة يف حجز عائالت مقاتلي تنظيم 
د�خل  هم  من  �أو  منهم  ُق�ِتَل  من  �الإره��اب��ي،  د�ع�س 
�لعودة  ي�ستطيعون  �لعائالت ال  �أفر�د هذه  �ل�سجون، 
وعائالت  ع�سائر  من  مالحقون  الأنهم  منازلهم  �إىل 
و�نتهك  و���س��رده��م  قتلهم  �ل��ذي��ن  �ل�سحايا  ذوي 
�مل�سكلة  فاإن  لذ�  وعنا�سره،  د�ع�س  تنظيم  حقوقهم 

بة، �أمنيًا و�جتماعيًا. مركَّ
ل��الإي��و�ء  خميمات  يف  �ل��ع��ائ��الت  ه��ذه  تعي�س  �ل��ي��وم 
عن  معزولة  ونينوى،  �أربيل  حمافظتي  �أط��ر�ف  على 
يتقبل  وال  معه  �الن��دم��اج  ت�ستطيع  ال  الأنها  �ملجتمع 
و�سعها  �إىل  �لعائالت  هذه  ع��ودة  �ل�سحايا  جمتمع 
�سيئًا  بد�أو� يكربون  �لعائالت  �أطفال هذه  �لطبيعي. 
ف�سيئًا، لكنهم يكربون على حقد ومترد على �ملجتمع 

وما  خا�س،  ب�سكل  �ملو�سلي  و�ملجتمع  ع��ام،  ب�سكل 
يز�ل يف نظرهم �الإرهابي �أبو بكر �لبغد�دي خليفة، 
يخالفهم  من  كل  وكافر  مرتد  نظرهم  يز�ل يف  وما 
�لعقيدة و�لر�أي. لذ� فاإنهم مبثابة قنابل موقوته  يف 
ميكن لها �أن تنفجر غ�سبًا يف �ملجتمع ما �إن متكنو� 
بعد �سنو�ت قالئل، وها  �الأطفال يكربون  من ذلك. 
هم يكربون على ذ�ت �ملبادئ و�لعقائد �لتي جاء بها 
�لتنظيم �الإرهابي، �إن مل تكن �أكر تطرفًا. وعندما 
�أو  ميتلك هوؤالء �الأطفال �لقدرة على حمل �ل�سالح، 
لالإقد�م  ينتظرو� طوياًل  لن  فاإنهم  �أنف�سهم،  تفجري 
�خللف  �إىل  �حلياة  عجلة  و�إع���ادة  �لفعل  ه��ذ�  على 
مرة �أخرى، وال�سيما �أن ممكنات �لتطرف و�الإرهاب 
�أم  �الإي����و�ء  خميمات  خ���ارج  ���س��و�ء  قائمة  م��ات��ز�ل 
د�خلها، بل و�إن ممكنات �ت�ساع �لتطرف د�خل تلك 

�ملخيمات �أكرب من خارجه. 
تلك  ل��ت��ج��اوز  ع��ام��ة  �سيا�سات  م��ن  �أع��ددن��ا  ف��م��اذ� 

�مل�سكالت �لتي �ستد�همنا عن قريب؟
- �سنحاول يف �لعمود �ملقبل �قرت�ح بع�س �ل�سيا�سات 
�لعامة لتجاوز تلك �الأزمات، علَّنا جند �آذ�نًا �ساغية 

من قبل �أ�سحاب �لقر�ر.

بعد حترير حمافظاتنا من قب�سة ع�سابات 
داع�س الإرهابية، ول�سيما حمافظة نينوى، 

لحت يف الأفق م�سكلة كبرية ومهمة �ستتحول 
م�ستقباًل، اإن مل نتداركها، اإىل خطر كبري ي�سّر 
باملجتمع والدولة. تتمثل هذه امل�سكلة يف حجز 

عائالت مقاتلي تنظيم داع�س الإرهابي، من 
ُق�ِتلمَ منهم اأو من هم داخل ال�سجون، اأفراد هذه 

العائالت ل ي�ستطيعون العودة اإىل منازلهم لأنهم 
مالحقون من ع�سائر وعائالت ذوي ال�سحايا.

م�������ق�������االت

�أن زلَّ ل�سانها، �ل�سرطة على �لفور كلفت 
�سابطة مبتابعة �لتحقيق وخ�س�ست يل 
�إىل  ��ستدعاء  و�أر���س��ل  �أي�سًا،  حمامية 
�ملبتزة الإمتام �لتحقيق، كما �أين �أر�سلُت 
�أي�سًا �إبالغًا �إىل �الأمن �لوطني �لعر�قي 
ودون����ت �الأدل�����ة. ب��ع��د م���دة م��ن �ل��زم��ن 
باإنهاء  وتعهدو�  �أ�سرتها  �أف��ر�د  تو�سط 
لكي  �مل�سروقات  جميع  و�أر�سلو�  رعونتها 
�لعر�ق  يف  �ملعنية  �جلهات  تكليف  �أنهي 

وخارجه.
جتارة و�سياع

�ل�سغط  مهمته  متوح�س  كائن  "�ملبتز 
ن��ف�����س��ي��ًا ب��اأق�����س��ى خ���ي���ار�ت �الب���ت���ز�ز 
خيار،  �أي  لل�سحية  يرتك  ال  �أنه  لدرجة 
�النتحار  �سوى  فتاة،  كانت  �إذ�  وال�سيما 

ب��د�أ  هكذ�  �لعر�ق."  خ��ارج  �ل��ه��روب  �أو 
�ملخت�س �الأمني )�ملقدم عزيز نا�سر( حديثه 
�ملتعمق بق�سايا �ل�سبكات �البتز�زية و�أ�ساليبها 
ودو�فعها �لع�سابية قائاًل: �ل�سبكات �لظالمية 
�لن�ساء،  م��ن  �الأغ��ل��ب  على  �سحاياها  تختار 
مرتبطة  جمتمعاتنا  يف  �ل�سرف  ق�سية  الأن 
�ملثقفة، وقطعًا  �لعائلة، وال�سيما �ملر�أة  ب�سمعة 
يف  ما  �أخطر  الأن  مبعزل  لي�سو�  هنا  �ل��رج��ال 
�ل�سريحة  ي�ستهدف  �أن��ه  �الإل��ك��رتوين  �الب��ت��ز�ز 
�ملثقفة �لتي �إذ� �سقطت �سقط �ملجتمع. هنالك 
قد  جن�سيًا  كبتًا  �و  عاطفيًا  فر�غًا  يعاين  رجل 
من  ب�سهولة  ت�سطاده  خفية  منافذ  �إىل  يقوده 
�الإلكرتوين  و�جلهل  �لغريزي  �ل�سعف  نقاط 
لرجل،  �أم  الم��ر�أة  تعود  �ل�سبكة  �أكانت  �سو�ء 
و�الغرت�ر  �لف�سول  يدفعه  من  هنالك  مثاًل  �أو 
كما  �لعامل،  �أم��ام  ع�سالته  بفرِد  �الإل��ك��رتوين 
�سحيفة  موقع  َن(  )قر�سَ عر�قي  مر�هق  فعل 
�سخ�س  يتمكن  حينما  لدينا  �مل�سكلة  عاملية. 
دكتور�ه  �سهادة  يحمل  �آخر  �بتز�ز  من  جاهل 
و�إمن��ا  �ملبتز  �نحطاط  يف  لي�س  �ل�سبب  ف��اإن 
وطلب  �لتبليغ  بعدم  �أخطاأ  �ل��ذي  �ل�سحية  يف 
متكن  �ملبتز  �أن  جند  لذلك  �لكاملة.  ية  �ل�سرِّ
منه ب�سهولة وحتكم يف كل �سيء. ولدينا �أي�سًا 
ب�سخ�س  �رتبطت  �ل�سيدلية  كلية  يف  طالبة 
ب�سيط، و�أثناء �لعالقة �أر�سلت له �سورً� عادية 

فقام بتهديدها باأنه �سين�سرها وي�سيء الأ�سرتها 
�ملعروفة �إذ� مل تر�سل له مقطع فيديو، وبطبيعة 
�حلال هنا �ل�سحية �ستفقد تو�زنها �لنف�سي وال 
ميكنها �إخبار ذويها �أو �لوثوق ب�سديق �أو قريب 
فت�ستجيب له بكل ب�ساطة، ولكن بعد �أن �أُغلقت 
�أمامها جميع �الأبو�ب �ت�سلت بنا عرب �لهاتف 
�ل�سري لوز�رة �لد�خلية ونحن بدورنا طماأّناها 
وفعاًل  ���س��يء  ك��ل  ية  ب�سرِّ لها  وتعهدنا  مت��ام��ًا 

�أمتمنا �ملهمة بنجاح.
جهل وا�ستغالل

ومنت�سرة  كثرية  �بتز�ز  حماربة  فرق  "هنالك 
يف م��و�ق��ع �ل��ت��و����س��ل �الج��ت��م��اع��ي ظ��اه��ره��ا 
البتز�زهم  فخاخ  وباطنها  �ل�سحايا  حماية 
خبري  �ل��ن��ب��ي(،  ع��ب��د  )ع��ل��ي  �خرى."  م���رة 
عن  حتدث  �الجتماعي،  �لتو��سل  مو�قع  �أم��ن 
�الإن�سان  بكر�مة  �لرخي�سة  �ملتاجرة  �أ�ساليب 
يظهر  م�ستخدم  ك��ل  ق���ائ���اًل:  وخ�سو�سيته 
ب�����س��ورت��ه و����س��م��ه ع��ل��ي��ه �حل����ذر م��ن �جلهل 
هنالك  ثانيًا،  نف�سه  وحت�سني  �أواًل  �الإلكرتوين 
وع��رب��ي��ة مهمتها  وت��رك��ي��ة  م��غ��رب��ي��ة  ���س��ب��ك��ات 
ح��االت  غالبية  الأن  �جل��ي��وب  يف  م��ا  ��سطياد 
�البتز�ز �لتي �أ�سرفُت على ك�سفها وحتديد هوية 
�حل�سابات  �إرجاع  �إىل  �إ�سافة  �ملتخفي،  �ملبتز 
�لفرد  جهل  �إىل  يعود  �سببها  كان  )�ملهّكرة(، 
�لتو��سل  م��و�ق��ع  ����س��ت��خ��د�م  ب��اآل��ي��ة  �ل��ع��ر�ق��ي 

�الإلكرتونية  �لثقافة  الأن  �الجتماعي، 
�ل�سائعة هي باالأ�سا�س مفاهيم جديدة. 
�لتي  �ملنهجية  دعوتي  �أك��رر  �أن��ا  لذلك 
فكرة  عن  �لرتبية  وز�رة  على  عر�ستها 
تنفيذها  �آم����اًل  �الإل��ك��رتون��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ة 
منهج  تثبيت  يف  وتتلخ�س  م�ستقباًل، 
تربوي خا�س باملد�ر�س �سمن مر�حلها 
بنا  �لتحكم  نحو  يتجه  �لعامل  �أن  طاملا 
وعليه  ذك��ي��ة.  �سا�سة  �سمن  وبحياتنا 
در����س��ي��ة،  ك��م��ادة  �ملنهج  �إدر�ج  يجب 
�ستكون  ه��ن��ا  �ل�����س��ح��ي��ة  ف����اإن  وب���ذل���ك 
وح�سابه.  نف�سه  حلماية  خ��ربة  ل��دي��ه 
�إليه  تفتقر  ما  �إىل  �أي�سًا  �الإ�سارة  و�أود 
مر�كز  فكل  �ملخت�سة،  �الأمنية  دو�ئرنا 
متخ�س�سي  تقريبًا خالية من  �ل�سرطة 
�ملو�سوعات  وه��ذه  وحماربيه،  �الب��ت��ز�ز 
�إاّل  حتتاج �سرعة ودقة وخ�سو�سية ال يجيدها 

�ملتخ�س�س.
قوانني وثقافة 

"هيومن"  منظمة  يف  �لبلجيكية  �لنا�سطة 
�الأوروب�����ي�����ة، و�ل��ب��اح��ث��ة �الأم���ن���ي���ة يف جم��ال 
عن  حت��دث��ت  ه��ام�����س(  )الر�  �ل�سايكولوجيا 
جمال �حلريات �ل�سخ�سية يف �أوروبا وتطرقت 
ب�سلطة  �ملحاطة  �الإن�سانية  �خل�سو�سيات  �إىل 
�الخ��رت�ق  فكرة  قائلة:  �لقانونية  �لت�سريعات 
يف  جمتمعيًا  مرفو�سة  �أنو�عها  بكل  و�البتز�ز 
�أن  �أن تكون مقيدة قانونيًا لدرجة  �أوروب��ا قبل 
حدثت  ما  و�إذ�  �إ�ساعتها،  على  يتجر�أ  �أح��د  ال 
�ملخت�سة  �جلهات  �إب��الغ  يف  ي��رتدد  �أح��د  فال 
على �لفور، الأن �خرت�ق خ�سو�سيات �الآخرين 
و�لرغبة يف �إيذ�ء ذو�تهم و�أج�سادهم ال يفعله 
ومهزوزين  مكبوتني  �أ�سخا�س  جمموعة  �سوى 
يعانون من نق�س ما �أو من بع�س �ال�سطر�بات 
تعوي�سًا  يجدون  ال  لكنهم  �خلطرية،  �لنف�سية 
يف  �سوى  �ل�سيئ  �ل�سعور  وذلك  �لنق�س  لذلك 
�لق�سية  بها،  و�لتالعب  �لنا�س  حياة  �خ��رت�ق 
�ل�سايكولوجية  �لثغر�ت  ت�سخي�س  �إىل  حتتاج 
�ملجتمعي  �جلانب  تن�سيط  عن  ف�ساًل  عالجيًا 
�حلريات  �ح��رت�م  ثقافة  يخلق  �ل��ذي  و�الأمني 

�ل�سخ�سية.



تظهر لك يف كل مكان ويف �أكر من تطبيق، وهذ� 
ما يثري خماوف كثري من �مل�ستخدمني عن مقد�ر 
هذه  مع  بها  يتمتعون  �لتي  و�خل�سو�سية  �الأمان 
�الآر�ء حول  و�لتطبيقات. ولقد �ختلفت  �لرب�مج 
هذ� �ملو�سوع و�أ�سبح يف وقت من �الأوقات ق�سية 
�لكربى  �ل�سركات  ��ستجو�ب  �إىل  �أدت  عام  ر�أي 

للتحقيق فيه.
ك����ان����ت �ل����ب����د�ي����ة م����ع ف�����س��ي��ح��ة م��وؤ���س�����س��ة 
�ل��ت��ي   Cambridge Analytica
بت بيانات ما يقارب �ل� 87 مليون م�ستخدم  �سرَّ
�سكان  من  معظمهم  كان  في�سبوك  تطبيق  على 
�ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة �الأم��ري��ك��ي��ة، وك��ان��ت ه��ذه 
�ل�����س��رك��ة ق���د ت��ع��ام��ل��ت ���س��اب��ق��ًا مع 
تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�س 
يف ح��م��ل��ت��ه �الن��ت��خ��اب��ي��ة. ل��ذل��ك 
ف��ل��ق��د ك����ان م���ن ���س��م��ن �ل��ت��ه��م 
�ل�ساأن  يف  �لتدخل  �إليها  �ملوجهة 
كثري من  ر�فقها  للبالد،  �ل�سيا�سي 
طالت  �لتي  و�الن��ت��ق��اد�ت  �مل�سكالت 
�لتقرير  بعد  وال�سيما  نف�سه،  في�سبوك  تطبيق 
 The Guardian �سحيفة  ن�سرته  �ل��ذي 
تطبيق  يف  خطاأ  وج��ود  ع��ن  معلنة  �لربيطانية 
بو�سول  ي�سمح  �الآي��ف��ون  �أج��ه��زة  على  في�سبوك 
دون  �ال�ستخد�م  �أث��ن��اء  �لكامري�  �إىل  �لتطبيق 
ذلك  يف  �سّرحت  �ل�سركة  لكن  �مل�ستخدم.  علم 
و�أنه  �أمني  �الأم��ر جمرد خطاأ  �أن  و�أك��دت  �لوقت 
للم�ستخدمني،  فيديوهات  �أو  �سور  �أية  حُتمل  مل 
للتج�س�س على  �أي��ة حماولة  وج��ود  ع��دم  و�أك��دت 
�مل�ستخدمني. مع ذلك ��سطر �لرئي�س �لتنفيذي 
�لكونغر�س  �أم��ام  مَيُثل  �أن  �إىل  في�سبوك  ل�سركة 
لالإجابة  مغلقة  ��ستجو�ب  جل�سة  يف  �الأمريكي 
على كل �الأ�سئلة و�النتقاد�ت �لتي طالت �ل�سركة 

يف تلك �الأزمة.
ن�ساطك  جوجل  �أو  في�سبوك  يتعقب  �أحقًا  ولكن، 
�إىل  يحتاج  �ل�سوؤ�ل  هذ�  ز�ل  ما  �الإنرتنت؟  على 
�ملزيد من �لتو�سيح لنفهم ب�سكل �أف�سل �إن كنا، 
نحن وبياناتنا، يف �أمان �أم ال مع هذه �ل�سركات، 
مبعلوماتنا  ح��ق��ًا  �ل�����س��رك��ات  ه��ذه  تتاجر  وه��ل 

�ل�سخ�سية �أم �أنها جمرد �إ�ساعات؟ 
�أنه  في�سبوك  و�جهها  �لتي  �لتهم  �أب��رز  من  رمبا 
�ملايكروفون،  عرب  �مل�ستخدمني  على  يتج�س�س 
ولقد مت �لو�سول �إىل هذ� �ال�ستنتاج نتيجة لظهور 
يرغبون يف  منتجات  للم�ستخدمني عن  �إعالنات 
�حل�سول عليها ولكنهم مل ي�سرحو� بذلك على 
باأي �سكل من �ال�سكال. ولقد الحقت  �لفي�سبوك 
لكن  و��سع.  ب�سكل  في�سبوك  �سركة  �لتهمة  هذه 
ت�ستمع  �أن  �إىل  حتتاج  ال  �ل�سركة  �أن  �حلقيقة 
ملحادثاتك لتظهر لك �الإعالنات �لتي حتتاجها، 
بدقة  �ل�سر�ئي  ب�سلوكك  �لتنبوؤ  على  قادرة  الأنها 
تن�سرها  �لتي  �لهائلة  �ملعلومات  كمية  من  عالية 
عليها ب�سكل يومي، ف�ساًل عن معرفتها �مل�ستمرة 
مبوقعك �جلغر�يف �لذي ي�سهل عليها ��ستهد�فك 
على  �لتطبيق  يعتمد  كما  �ملنا�سبة.  باالإعالنات 
خا�سة   Facebook Pixel تدعى  �أد�ة 
)ك��ود(  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  ح�سرً�،  بالفي�سبوك 
برجمي يتتبع زيار�ت م�ستخدمي �لفي�سبوك �إىل 
ويحدد  وغريها،  �أم���ازون  مثل  �الأخ���رى،  �ملو�قع 
�مل��و�ق��ع،  تلك  يف  عنها  يبحثون  �لتي  �ملنتجات 
�ملنا�سبة  ب��االإع��الن��ات  ��ستهد�فهم  �إىل  فيعمد 
لهم بالتحديد. ومن �ملحتوم �أن �لفي�سبوك يتتبع 
ن�ساطك ون�ساط عائلتك و�أ�سدقائك مما يجري 
�ل�سفحات  �إىل  باالإ�سافة  �لتطبيق  على  ن�سره 
�إع��ج��اب��ه  �مل�ستخدم  ي��ب��دي  �ل��ت��ي  و�مل��ن�����س��ور�ت 
بك  �خلا�سة  �لبيانات  تلك  كل  في�سجلون  بها، 

ثم  بدقة،  �ل�سر�ئي  �سلوكك  ملعرفة  ويحللونها 
عر�س �الإعالنات �لتي حتتاجها بالتحديد وعلى 

درجة �سادمة من �ملالءمة.
�لتي ميلكها في�سبوك  �لبيانات  �إدر�ك كمية  ومع 
عنا، فاإن �ل�سوؤ�ل �الأهم هو: هل يبيع �لفي�سبوك 
�أن  �ملعروف  من  �أخرى؟  ل�سركات  �لبيانات  هذه 
خ�سو�سية  حفظ  وع���دم  �لبيانات  بيع  عملية 
عليها  يحا�سب  خمالفة  عملية  هي  �مل�ستخدمني 
�ملهم  م��ن  �ملنطلق  ه��ذ�  وم��ن  �ل���دويل.  �لقانون 
من  في�سبوك  �سركة  ��ستفادة  كيفية  تو�سيح 
ع��ل��ى خ�سو�سية  �حل��ف��اظ  م��ع  �ل��ب��ي��ان��ات  ه���ذه 
�ل�سركة  ف��اإن  �سابقًا  ذكرنا  فكما  �مل�ستخدمني. 
�ل�سر�ئي  �ل�سلوك  لتحليل  �لبيانات  ه��ذه  جتمع 
للم�ستخدمني من فئة �أو جن�س �أو رقعة جغر�فية 
�ل�����س��ر�ئ��ي  �ل�����س��ل��وك  ل��ل�����س��رك��ات  وت��ب��ي��ع  معينة 
�لذي  �لت�سنيف  على  باالعتماد  للم�ستخدمني 
حتتاجه �ل�سركة �ملعلنة دون �لو�سول �إىل بيانات 

�مل�ستخدمني �الأ�سلية.
حتى �الآن ��ستطعنا معرفة كيف يتتبع �لفي�سبوك 
�ل�سبكة �لعنكبوتية، ولكن هل تعلم  ن�ساطنا على 
�لتي  �سر�ئك  عمليات  تتبع  على  �أي�سًا  قادر  باأنه 
ال تكون مت�سلة باالإنرتنت، �أي �أنه ميكنه معرفة 
عمليات �ل�سر�ء �لتي ُتربمها من �ل�سوق �أو �ملتجر 
على �أر�س �لو�قع، وذلك من �ل�سر�كة مع موفري 
خدمات �لدفع �الإلكرتوين. ومع �أن �لعملية لي�ست 
�سهلة مثل تتبع �لن�ساط �الإلكرتوين للم�ستخدمني، 
لكن في�سبوك قادرة على �إعطاء تقارير للمعلنني 
�الأ�سخا�س  �إىل  ت�سل  �إعالناتهم  كانت  ما  �إذ� 

�ملنا�سبني �أم ال.

ثمة كثري من االأ�سئلة املهمة التي تراود اأي م�ستخدم لل�سبكة العنكبوتية "اأاأنا مراقب؟ هل 
يتعقبني اأحد من هاتفي الذكي؟ هل ي�سمعون �سوتي اأو يرونني عرب كامريا الهاتف اأو احلا�سوب؟" 

ولعل اأهم اأ�سباب هذه االأ�سئلة هي االإعالنات التي تتطابق مع احتياجاتنا احلالية يف كل مرة 
دون اأن تخيب، �سواء اأعلنَت عنها �سفهيًا اأو كتبتها يف ر�سالة اأو بحثت عنها يف اأي مكان، �ستجد اأن 

اإعالنات كثرية، خا�سة باملنتج الذي تريده، 
رفاه ح�سن

يتعقب ن�ساطك
ع���ل���ى الإن����رتن����ت

من
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�سعود  يف  �لرئي�س  �ل�سبب  منري  ق�سي  كان 
�لفريق �إىل �لدرجة �ملمتازة، لكنه مل ي�ستمر 
�لفريق �الأحمر الأ�سباب حّدثنا عنها يف  مع 

هذ� �حلو�ر: 
بعد  ت��دري��ب��ه  ع��ل��ى  �أ���س��رف��ت  �ل��ف��رق  *�أي 

�العتز�ل؟
-بد�يتي كانت مع نادي �لديو�نية يف دوري 
بد�ية  �أر�ها  �أنا  �حلمد هلل  �الوىل،  �لدرجة 
ناجحة م��ن خ��الل ف��وزن��ا ب���دوري �ل��درج��ة 
�الوىل وتاأهلنا �إىل �لدوري �ملمتاز، �ملهمة مل 

و�جلميع  �سعبة  فهي  �سهلة،  تكن 
�لدرجة  دوري  يعرف 
�لتي  و�مل��ع��ان��اة  �الوىل 
ومثل  �ل��ف��رق،  ت��و�ج��ه 
دوري  عليه  يطلقون  ما 
�ملظاليم، هو فعاًل دوري 

عدم  حيث  من  �ملظاليم 
وجود �الهتمام من �لكل، 
ال �سيما �أن نادي �لديو�نية 
�إال من  �أي دعم  له  مل يكن 
عملو�  متربعني  �أ�سخا�س 
�ل��ن��ادي،  �أم���ور  مت�سية  على 
للمحافظة  تابعة  �أم���ور  �أم��ا 
فهذ�  �مل��ح��اف��ظ��ة  جمل�س  �و 

�ل�سيء كان غري موجود. 
�إىل  �لو�سول  بعد  للفريق  تركك  �سّر  *م��ا 

�لدوري �ملمتاز؟
تكون  �أن  بد  ال  �لعمل  يعرف �جلميع،  -كما 
فيه م�ساكل، فبعد �سعودنا �إىل دوري �لنخبة 
�الأوىل،  �ل��درج��ة  دوري  ع��ن  يختلف  وه��و 
نحتاج �إىل �إمكانية مادية والعبني متمر�سني 
لديهم �خلربة يف �لدوري �ملمتاز باال�سافة 
�إىل �حتياجات �المو�ل �لكبرية لي�س كما كنا 

�إذ  �الوىل،  �لدرجة  يف دوري 

على  )ح�سرة  ك��ان  �الوىل  بالدرجة  عانينا 
�سيارة  )ك���روة  �و   ! �مل��ي(  كال�س  �ل��الع��ب 
�أم��ا  يف  منها،  عانينا  كثرية  �أم��ور  م��اك��و(! 
�اليام  تلك  نعي�س  �أن  �ل�سعب  �ملمتازة فمن 
يف  وظل  �لفريق  �سعد  �أن  و�سبق  �لع�سيبة، 
�ملر�كز �الخرية بعد �ل�سعود نتيجة �ملعاناة، 
لهذ� �ل�سبب وبعد �إجناز �لتاأهل �إىل �لدوري 
و�أخربتهم  حلوة  ب�سمة  ترك  قررت  �ملمتاز 
و�ملناف�سة،  للبقاء  لالأمو�ل  �لفريق  بحاجة 
لكّنهم قالو� ال توجد لدينا �الأمو�ل، 
�أي  م���ع  ي��وف��ق��ك��م  �هلل  ل��ه��م  ق��ل��ت 
�سخ�س ثاٍن، هذ� هو �سبب �البتعاد 
�أي  توجد  وال  �لفريق  تدريب  عن 

م�سكلة �أبعدتني عن �لفريق.
*من �الأف�سل �لعمل مع �ملتقدمني 

�أم �لفئات �لعمرية؟
�لعمرية  �ل��ف��ئ��ات  م��ع  -�ل��ع��م��ل 
مم���ت���ع ح���ق���ي���ق���ة، ف���ال���الع���ب 
منه  تطلب  ع��ن��دم��ا  �ل�سغري 
�أ�سياء يحاول �أن يقّدم ويو�سل 
منه،  ت��ري��ده  �أن���ت  م��ا  لفكرة 
�الهتمام  �أن  ج��ي��د�  ن��ع��رف 
وال  �سفر  �لعمرية  بالفئات 
و�لدليل  �هتمام  �أي  يوجد 

ل �لعمل  قلة �ملو�هب، �أي �سخ�س حاليا يف�سّ
..كّنا  يفهم  كبريً�  العبًا  الأنَّ  �ملتقدمني،  مع 
من  �لعمرية  �لفئات  دوري  يعود  �أن  نتمنى 
�لنا�سئني  م�ستوى  على  مو�هب  ظهور  �أج��ل 

و�ل�سباب. 
عامل  دخ��ول��ه  بعد  منري  ق�سي  ظلم  *ه��ل 

�لتدريب ومن ظلمك؟
تتعلق  م�ساألة  هناك  بالعك�س  �أظ��ل��م،  -مل 
�أكر  �لعمل،  فر�س  على  ب�سعوبة �حل�سول 
�خلربة  �ساحب  �مل��درب  عن  تبحث  �الندية 
و�الجن���از ... �أن��ا يف ب��د�ي��ة م�����س��و�ري �ع��ّد 
على  �ل��ق��درة  ل��دّي  لكن  �ل��ب��د�ي��ة  يف  نف�سي 
تكملة �مل�سو�ر بنجاح، هناك بع�س �الإد�ر�ت 

وهي قليلة �لتي تفكر باملدرب �ل�ساب . 
�لكروية....  �الأج��ي��ال  �أف�سل  من  *ب��ر�أي��ك 

وملاذ�؟
�الجيال حققت  �أك��ر  �إجن��از،  له  -كل جيل 
تخدمها  مل  �أج���ي���ال  ه��ن��اك  �الجن������از�ت، 
�لظروف الأ�سباب متفرقة، لكن هذ� ال يقلل 
�لالعب  و���س��ول  يكفي  �ل��الع��ب،  قيمة  م��ن 
�لثمانينيات  ف��رتة  �إجن��از،  وه��ذ�  للمنتخب 
مل  �ذ�  �ل��ف��رتة  ه��ذه  وح��ت��ى  و�لت�سعينيات 
تتو�جد  �أن  �مل�ستحيل  فمن  جيد�  العبا  تكن 
له  جيل  فكل  جيل  �أف�سل  �أم���ا  باملنتخب، 
�أنا �سد ت�سمية  وقته يقّدم فيه ما ي�ستطيع، 
ف��ال��ك��ل ق��دم��و� وخ���دم���و� بلدهم  �الف�����س��ل 

ومنتخبهم .
*فريق خارجي متنيت �أن تلعب له؟

-�أنا �حرتفت يف دوريات �خلليج؛ �ل�سعودية 
�لدوري  حقيقة  لكن  و�لقطرية  و�المار�تية 
�ل�سعودي من �لدوريات �ملميزة و�لكل ي�سيد 
بهذ� �ل�سيء، كنت �متنى �أن تكون يل فر�سة 
مع �لفرق �ملعروفة وكانت �لفر�سة مع �لفرق 
�لن�سر  م��ع  م��وج��ودة  و�ملناف�سة  �ل��ك��ب��رية 
�لتو�جد  �سعوبة  كانت  لكن  لهم،  ووق��ع��ت 
وت�سريح  �لعمل  فيز�  ناحية  من  �لعر�قي 
�لن�سر  مع  ��ستمر  مل  �ل�سبب  لهذ�  �لعمل، 
و�لكل يعرف �أن �لن�سر �ل�سعودي من �أف�سل 
�لفرق يف �لدوري �ل�سعودي، كنت �متنى �أن 
ت�ساعدين  مل  �لظروف  ولكن  عقدي  ي�ستمر 

يف حينها!
*مع �أي �لفرق �خلارجية �أبدع ق�سي؟

نادي قطر  لكن  معها،  قدمت  �لفرق  -�أكر 
وبعدها  �ح��رت�ف��ي��ة  حمطة  �آخ���ر  �ل��ق��ط��ري 
قطر  مع  �ملو��سم  �أروع  ولعبت  للعر�ق  عدت 
�حرت�فية  �سنة  �أول  يف  �خل��ور  ن��ادي  ومثلت 
و�ملناف�سة على  �لعهد  كاأ�س ويل  يل، حققنا 
�ل����دوري و�أح��رزن��ا �مل��رك��ز �ل��ث��ال��ث يف تلك 
�لفرتة، هذه �لفرق �لتي قدمت معها مردودً� 

طيبًا.
*هل ياأتي جيل كروي م�ستقباًل يحرز كاأ�س 

�آ�سيا؟
يف  نحن  ممكن،  �سيء  كل  �لقدم  ك��رة  -يف 
يف  لعبنا  جيد،  ب�سكل  ولعبنا  جئنا  فرتتنا 
�لفئات  دوري  ك��ان  عندما  �ل�سنية  �لفئات 
�أ�سماء   .. درب��ون��ا  ك��ر  وم��درب��ون  م��وج��ودً� 
�إىل مرحلة  �لكثري حتى و�سلنا  تعلمنا منها 
�سيء  وكل  و�لثقافة  �خل��ربة  لدينا  �لوطني 
�آ�سيا، خربتنا هي  جعلنا نح�سل على كاأ�س 
�الآن  �أما  �لكاأ�س،  �إح��ر�ز  يف  �ساعدتنا  �لتي 
فاذ� مت �الهتمام بالقاعدة �ال�سا�سية للفئات 
�الإجن��از  �إع���ادة  ميكن  فات�سور  �لعمرية، 
م�ستقبال، لكن �ذ� ��ستمر �لو�سع على نف�س 

�ملمار�سات فنقر�أ على كرتنا �ل�سالم.

من اأبرز جنوم املنتخب الوطني العراقي الذي ح�سد كاأ�ض اآ�سيا 2007 ، الغزال 
االأ�سمر ق�سي منري  الذي اجته بعد اعتزاله اللعب �سوب التدريب، دخل اأكرث من 

دورة تدريبية، وعند ت�سّلمه مهام تدريب فريق نادي الديوانية ا�ستطاع اأن يحّقق 
االنت�سارات للفريق يف جميع املباريات التي اأ�سرف عليها.

 

بغداد/اأحمد رحيم نعمة
ت�سوير- ح�سني طالب

تاأهلت مع الديوانية اإىل الدوري املمتاز 
والنادي ل ي�ستطيع �سراء قنينة ماء

منري:
ق�سي الغزال الأ�سمر 
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قبل  من  كبرية  مناف�سات  �لبطولة  �سهدت 
ن�ساء  فريقا  و�سل  حتى  �مل�ساركة  �الأن��دي��ة 
�لتي  �لنهائية  للمبار�ة  وب���الدي  �جل��وي��ة 
ركالت  بفارق  �جلوية  �لقوة  ل�سالح  �نتهت 

�لرتجيح 4/5 .
تنظيم مميز وختام ناجح

جنح منظمو بطولة �لعر�ق �لن�سوية �الوىل 

بتنظيم �لكرنفال �لن�سوي بال�سكل �ملطلوب، 
ال �سيما �إد�رة نادي بالدي �لتي بذلت جهدً� 
�خلتام   جنح  وقد  �لبطولة،  الإجن��اح  كبريً� 
�ساند  غفري  جمهور  بح�سور  ر�ئ��ع  ب�سكل 
الع��ب��ات �ل��ق��وة �جل��وي��ة وب���الدي، �إذ جرت 
�ملبار�ة �لنهائية �لتي خطف كاأ�سها العبات 
ملعب  على  �لرتجيح  بركالت  �جلوية  �لقوة 

ق�ساء  قائممقام  بح�سور  �لنعمان  �أحباب 
�الأعظمية . 

لقطات من املباراة النهائية 
لبطولة )العراق اأولأ(

�سيد�ت  على  �جلوية  �لقوة  �سيد�ت  تغلبت 
�لعر�ق  لبطولة  �لنهائية  �ملبار�ة  يف  بالدي 
�ملبار�ة  �سهدت  �إذ  �لرتجيح  بركالت  �واًل 

مبار�ة  كانت  ك��ب��ريً�،  جماهرييًا  ح�سورً� 
�ملبار�ة،  يف  �لندية  حيث  من  وقوية  مثرية 
عن  �الول  بالهدف  بالدي  �سيد�ت  تقدمت 
عن  �لتعديل  وجاء  �سوخان  �لالعبة  طريق 
�جتهت  فا�سل،  نادية  �جلوية  العبة  طريق 
من  و�أ�سبحت  �لرتجيح  ل��رك��الت  �مل��ب��ار�ة 
�لعر�ق  ببطولة  وتوج  �جلوية  �لقوة  ن�سيب 

�أواًل.
يف  العبة  ..�أف�سل  �الأف�سل  �ختيار  مت  وقد 
بالدي،  نادي  من  �سوخان  �لنهائية  �ملبار�ة 
نادية  �جلوية  �لقوة  العبة  �ختيار  مت  بينما 
فا�سل �الأف�سل يف �لبطولة، وفازت باأف�سل 
خاالت  �لالعبة  �لبطولة  يف  مرمى  حار�س 
�لبطولة  ه��د�ف  وكانت  ب��الدي،  ن��ادي  من 

�لالعبة �يالف ح�سام من نادي �ل�سحة.
اإعادة الروح الن�سوية

عن �لبطولة �لن�سوية �الأوىل حتدث �لناطق 
�الإعالمي للبطولة ونادي بالدي عبد �لزهرة 
كل  يف  ناجحة  كانت  �لبطولة  قائاًل:  نعيم 
�ملعايري، رغم �أن دعمها كان باالعتماد على 
بع�س منظمات �ملجتمع �ملدين  �سو�ء كانت 
تلك �ملنظمات ريا�سية �و خدمية بعيد� عن 
�أي دعم حكومي للبطولة، و�أ�ساف �أن هذه 
ومن  غفري  جمهور  تو�جد  �سهدت  �لبطولة 
�ل��روح  �إع���ادة  �إىل  �إ�سافة  �جلن�سني،  كال 
لكرة �لقدم �لن�سوية �لتي كانت �سبه مهملة 
�لبطولة  �أن  �إىل  م�سري�  طويلة،  ول��ف��رت�ت 
�ساأن  لهن  �سيكون  الع��ب��ات  والدة  �سهدت 
�إ�سافة لوجود  �لن�سوية  كبري يف كرة �لقدم 
وب��الدي  �جلوية  �أندية  يف  �خل��ربة  العبات 

و�ل�سحة.
مناف�سة قوية 

بينما حتدث �العالمي �ملميز و�أحد منظمي 
�لبطولة مكي �ليا�سري عندما قال: �لبطولة 
كانت قوية جدً�، فبعد مناف�سة قوية و�سر�سة 
لي�س فقط يف �ملبار�ة �لنهائية للقوة �جلوية 
�أغلب مباريات  و�إمن��ا  ب��الدي،  ن��ادي  �أم��ام 
على  �سهلة  تكن  ومل  قوية  كانت  �لبطولة 
جميع �الإندية على �الإطالق يف ظل م�ساركة 

نخبة من �لفرق ت�سم العبات على م�ستوى 
�لقوة  العبات  ��ستطاعت  �إذ  للغاية،  ع��ال 
وخطف  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة  ح�سم  �جل��وي��ة 
�أن  �ل��ي��ا���س��ري  و�أ���س��اف  �الوىل،  �لبطولة 
تن�سيط  �أج��ل  من  بطولة  هكذ�  مثل  �إقامة 

بعد  �لبلد  يف  �لن�سوية  �لريا�سية  �حلركة 
�سابقة  �سنو�ت  يف  �لتام  �ل�سلل  �أ�سابها  �أن 
�لقائمني  قبل  من  �لو��سح  �الإهمال  نتيجة 

على �لريا�سة.
فريقنا ا�ستحق الكاأ�س

نادية فا�سل  �لقوة �جلوية  �أما كابنت فريق 
�لبطولة  يف  العبة  كاأف�سل  �خ��ت��ريت  �لتي 
فقالت: �إن فريقنا ��ستحق نيل لقب �لبطولة، 
لقد قدمنا �أروع �مل�ستويات طيلة �ملباريات، 
فريقنا �سم جمموعة مميزة من �لالعبات 
تقدمي  با�ستطاعتهن  �ل��ل��و�ت��ي  �مل��وه��وب��ات 
ننكر  ال  �إذ  �مللعب،  د�خ��ل  مميزة  عرو�س 
�لدعم �لكبري من �إد�رة نادي �لقوة �جلوية 
�لتي  �مل�ستلزمات  للفريق جميع  وفرت  �لتي 
خطفنا  لقد  مهمتنا،  جن��اح  يف  �ساهمت 
�لكاأ�س برغم قوة �لفرق �مل�ساركة، ال ي�سعني 
جلمهور  �جل��زي��ل  بال�سكر  �ت��ق��دم  �أن  �إال 
�جلوية �لذي �آزر �لفريق طيلة فرتة �لبطولة 

وكان عونًا لنا يف جميع �ملباريات.

اأختتمت قبل اأيام بطولة العراق بكرة القدم امل�سغرة الن�سوية، وذلك على ملعب النعمان 
يف االعظمية، اإذ �ساركت يف البطولة خم�سة اأندية هي القوة اجلوية، بالدي، ال�سحة، 

ال�سليخ ، وبابل، البطولة عّدت االأوىل من نوعها على م�ستوى املناف�سات الن�سوية  بعد 
ال�سماح مبزاولة االأن�سطة الريا�سية من قبل خلية االأزمة.

 

بغداد/احمد رحيم نعمة
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*ما �سبب �ختيارك هذه �للعبة �ل�سعبة؟
�لع�سر  بعمر  و�أن��ا  �لتايكو�ندو  بريا�سة  ب��د�أت   -
�إىل  �أ�سل  �أن  �أتوقع  �أكن  مل   ،2004 عام  �سنو�ت 
يف  �أ�سع  ومل  ريا�ستي  يف  �ملتقدمة  �ملرحله  هذه 
كل  ما،  يوما  �لوطني  �ملنتخب  �أمّثل  �أن  خاطري 
�لريا�سة  ه��ذه  و�تعّلم  �مار�س  �أن  هو  �أردت��ه  ما 
باأي �سكل من �ال�سكال كوين �أحبها منذ طفولتي، 
فبد�أت بالتمارين د�خل �ملنزل وبعد فرتة ق�سرية 
حتّدث و�لدي �إىل �أحد �أ�سدقائه �ملدربني ليعّلمني 
�لبيت وهذ� ما ح�سل حقا، فقد  �لتايكو�ندو يف 
�أ�سبوعيًا حتى  ليعطيني ح�سة  ياأتي  �ملدرب  كان 

يقنع  جعله  ما  م�ستو�ي،  يف  تقّدمًا  يالحظ  ب��د�أ 
و�لدي اللتحق معهم يف �لنادي، هنا بد�أ م�سو�ري 
�حلقيقي يف �لتايكو�ندو بعد �أن �ن�سممت لنادي 

�لعربي �سنة 2009.
*كيف ��ستطعت �لتوفيق بني �لريا�سة و�لدر��سة 

�لعلمية �ل�سعبة؟
�أم��ر�  يعد  ال  خمتلفني  جمالني  ب��ني  �لتوفيق   -
يتحّكم  �أن  �ل�سخ�س  ��ستطاع  ح��ال  يف  �سعبا 
�ل�سعوبة  تلك  �أجد  مل  �أيّن  يعني  وجهده،  بوقته 
�أ�سري  فاأنا  و�لريا�سة،  در��ستي  بني  �لتوفيق  يف 
�سيء  ك��ل  �أع��ط��ي  �أن  ه��و  حياتي  يف  م��ب��د�أ  على 

ج��دول  �أو  خطة  وع��م��ل  �ل��وق��ت  تنظيم  ح��ق��ه... 
كثري�  ي�ساعد  و�سنوي  و�سهري  و�أ�سبوعي  يومي 
�جلهد  وتوزيع  �أف�سل  ب�سكل  �لوقت  ��ستغالل  يف 
�لتق�سري  على كل ما يهم ب�سورة مت�ساوية دون 

يف �أي جانب.
*من كان �مل�سّجع �الأول لك؟

ممار�سة  ف���اإن  ذ�ت���ي،  ه��و  يل  �الأول  -�مل�سجع   
�ل�سرقي  جمتمعنا  يف  �لقتالية  �لفنون  ريا�سة 
ما  وهذ�  كبريً�  ورف�سًا  كبرية  �سعوبة  تو�جه  قد 
��ست�سلم  مل  لكني  �الأم���ر،  ب��ادئ  يف  معي  ح��دث 
كنت  �ال�ستمر�ر  على  نف�سي  بت�سجيع  و��ستمريت 

و�أنا  �أحّقق �سيئا  �أن  �أّنني من �ملمكن  �أثق بنف�سي 
�أن �أحّقق بها  �نتمي �إىل هذه �لريا�سة و��ستطيع 
�إ�سر�ري  عائلتي  �ساهدت  �أن  بعد  معينًا  �إجن��ازً� 
بعدد  م�ساركتي  وبعد  �لتايكو�ندو  ممار�سة  على 
�أ�سبحو�  متقدمة  مر�كز  و�إح��ر�ز  �لبطوالت  من 
ي�سجعوين ويدعموين، الأنهم يعرفون �أيّن ��ستطيع 

�أن �أحّقق �أكر من ذلك.
*ماذ� تعني لك هذه �لريا�سة؟ 

اليتجز�أ  ج��زءً�  �أ�سبحت  �لتايكو�ندو  ريا�سة   -
فبعيد� عن  ومتثلني،  �سخ�سيتي  تعك�س   ... مني 
�لكثري  ُتعّلم  �أّنها  �ال  عنيفة  قتالية  ريا�سة  كونها 
من �ملبادئ و�لقيم �الخالقية، فهي منحدرة من 
خاللها  من  ميكن  �جلنوبية  لكوريا  قدمي  تاريخ 
بالنف�س  و�لثقة  �ل���ذ�ت  و�سقل  �الح���رت�م  تعلم 
�ال�ست�سالم  وع��دم  و�لقوة  و�ل�سجاعة  و�جل���ر�أة 

�إ�سافة �إىل �سبط �لنف�س وهدوء �الأع�ساب.
*هل �ساركت يف بطوالت؟ 

بطولة  منها  حملية  ب��ط��والت  ب��ع��دة  ���س��ارك��ت   -
�ل��ع��ر�ق يف �رب��ي��ل/2010/م��رك��ز ثالث،  �أن��دي��ة 
بطولة  �أول،  مركز  ب��غ��د�د/2011/  �أندية  بطولة 
ج��ام��ع��ات  ب��ط��ول��ة  �أول،  /م���رك���ز  �جل��م��ه��وري��ة 
مبع�سكر  �ساركت  �أول،  �ل��ع��ر�ق/2014/م��رك��ز 
مع�سكر  �ل��ب�����س��رة/2012،  مدينة  يف  ت��دري��ب��ي 
ت�سفيات  يف  �أول  مركز   ،2011/ بغد�د  منتخب 
�ملنتخب �لوطني 2020 ومت تاأهيلنا �إىل ت�سفيات 
�آ�سيا لكن توقفت كل �الأن�سطة و�لبطوالت �لقادمة 
�سنة  بعد  ك��ورون��ا،  جائحة  ب�سبب  ودوليا  حمليا 
ريا�سة  ن�ساطات  وتوقفت  �الحت��اد  �نحل   2014
�لتايكو�ندو و�نعدمت �لبطوالت لكني مل �توقف، 
بد�خل  وحتكيمية  تدريبية  دور�ت  بعدة  �ساركت 
تقدير  �سهاد�ت  على  وح�سلت  �ل��ع��ر�ق  وخ��ارج 
دخلت  �لعر�قيني،  �حلكام  جلنة  من  وم�ساركة 
�اللكرتونية  �لو�قيات  نظام  على  حتكيمية  دوره 
�مل�ستخدمة حاليا يف �لبطوالت �لعاملية و�الوملبية 
)حكم  حكم   وحاليا   2013 �إي��ر�ن  جمهورية  يف 
�خلا�سة  �اللكرتونية  �لو�قيات  على   ) مربمج 
بلعبتي �لتايكو�ندو و�أقدم دور�ت تعليم عن كيفية 
��ستخد�م و�قيات �ل�)د�يدو(�اللكرتونية وحّكمت 

باأكر من بطولة حملية.

* �إىل ماذ� تطمحني؟
وطموحاتي  ط��م��وح��ة  �أن���ا   -
ت�����زد�د �رت��ف��اع��ا ي��وم��ا بعد 
�أ�سعر  ال  �أجن��زت  ومهما  يوم 
�جل��ان��ب،  ه��ذ�  م��ن  بالر�سا 
د�ئما �أطمح لتحقيق �الف�سل 
�أو  ق��دوة  و�أج��ع��ل م��ن نف�سي  
ه��دف��ًا الت��غ��ل��ب ع��ل��ي��ه، لذلك 
ميكن  ال  �لكثرية  طموحاتي 
طموحي  بالكلمات،  ح�سرها 
ميد�لية  �أحّقق  �أن  كريا�سية 

دولية و�أرفع ��سم بلدي.  
*ه���ل م��ن م�����س��اري��ع ب��ط��والت 

قادمة؟
ع����ادت  �أن  ب���ع���د  �الن   -
ن�ستعد  �لريا�سية  �لن�ساطات 

تون�س  ب��ط��ول��ة  يف  للم�ساركة  وط��ن��ي  كمنتخب 
جمهورية  يف  مع�سكر  ث��م  وم��ن  �ملقبلة  �لدولية 
�ملوؤهلة  للت�سفيات  ����س��ت��ع��د�دً�  �لعربية  م�سر 

لبطولة �آ�سيا.
*مع �أي �الأندية متار�سني �للعبة؟

�ألعب  �لريا�سة  ه��ذه  يف  عاما   16 يقارب   ما   -
�ملوهبة  لرعاية  �لوطني  و�ملركز  �لعربي  لنادي 
�لريا�سية من عمري 10 �سنو�ت. .. �أحمل حز�ما 
�لعاملي   �أ�سود 2د�ن معرتفًا به دوليا من �الحتاد 
للتايكو�ندو WTF ..ومعهد �لكيكيو�ن يف كوريا 
�جلنوبية، حاليا �أمثل نادي �سباب �لعدل وكذلك 
�ملنتخب �لوطني بعد �جتيازي ت�سفيات �ملنتخب 

يف مطلع �سنة 2020.
*هل لديك هو�يات �أخرى؟

 - نعم لدي هو�يات �أخرى، فاأنا لدي حب �ملعرفة 
�ملجاالت  كل  �أدخ��ل  �أن  �أح��اول  لذلك  و�لتجربة 
وقد  طفولتي  منذ  �لر�سم  �أحب  �ملعرفة،  لغر�س 
جم�سمات  و�أ�سنع  فنية  معار�س  بعدة  �ساركت 
م�سغرة، �أحب �ملطالعة وقر�ءة �لكتب و�لرو�يات 
�أكر من خم�س  در�ست  �إذ  �للغات،  تعلم  وكذلك 
لغات وحاليا �أدر�س �للغة �ال�سبانية و�أحب �لعزف 

و�ملو�سيقى وبد�أت بدرو�س للعزف على �لكيتار.
*كيف ترين �لريا�سة �لن�سوية يف �لعر�ق؟

- ريا�سة �لتايكو�ندو من �أقدم �لفنون �لقتالية يف 
�لعر�ق، تعاين �إهماال �سديد� من قبل �ملوؤ�ّس�سات 
�أكر  و�لريا�سة،  �ل�سباب  وز�رة  وكذلك  �ملعنية 
ب�سبب غياب  �لهام�س  ُكنا على  �سنو�ت  �سبع  من 
�الحت����اد وت��وق��ف ك��ل �الن�����س��ط��ة و�ل���دع���م لهذه 
�لتي  �ل�سعوبات  كل  من  �لرغم  على  �لريا�سة، 
�أّن��ه��ا غنية  �ل��ع��ر�ق��ي��ة �ال  �ل��ت��اي��ك��و�ن��دو  و�ج��ه��ت 
باالإجناز�ت و�الأبطال وقدمت �ل�سهد�ء ومع ذلك 
�ال�سو�ء  وت�سليط  و�لدعم  �اللتفاتة  �إىل  تفتقر 
على �أبطال هذه �للعبة، �سو�ء �لرجال �و �لن�ساء، 
�الحتاد �حلايل ت�سّكل وبد�أ بتنفيذ خططه 2020.

* ماهي �أمنيتك؟ 
يف  �و�سع  نطاق  على  �لتايكو�ندو  لعبة  �ن�سر   -
للبنات  قاعة  �فتتحت  موؤخر�  لهذ�   .... �لعر�ق 
�لتايكو�ندو  بتعليم  خا�سة  ن�سائية  قاعة  فقط، 
م�سروعي  �أ�س�ست  �لنف�س  ع��ن  �ل��دف��اع  وف��ن��ون 
�خلا�س موؤخر�، نظر� لكرة �لر�سائل من فتيات 
فنونًا  بها  يتعلمون  و�أم��اك��ن  �أندية  عن  ي�ساألون 
لذلك  مدربًا،  ولي�س  مدربة  فيها  تدربهم  قتالية 
خا�سة  �لقتال  فنون  لتعليم  ن�سائية  قاعة  فتحت 
نوعها  م��ن  �الأوىل  �لقاعة  وه��ي  فقط  بالبنات 
قوية  �لفتاة  �أ�ساهد  عندما  و�أف���رح  ب��ال��ع��ر�ق،  
كي  �مل�سروع  هذ�  على  عملت  لذلك  وقالبا،  قلبا 

�أ�ساعدهم و�أ�ساعد نف�سي بنف�س �لوقت.

جنمة من املنتخب الوطني 
العراقي، حتمل احلزام اال�سود 

يف لعبة التايكواندو املعرتف 
به دوليا من كوريا اجلنوبية، 

يف ال�سباح تعمل طبيبة اأ�سنان 
وبعد انتهاء عملها تذهب اإىل 

وحدتها التدريبية، كانت 
بالن�سبة لها جمرد هواية، 
لكن �سغفها يف لعبتها جعلها 

تكون بطلة من بطالت اللعبة، 
)جملة ال�سبكة العراقية( 

التقت طبيبة االأ�سنان والعبة 
املنتخب الوطني للتايكواندو 

زينب علي، فدار معها هذا 
احلوار: 

طبيبة الأ�سنان التي اأختارت اللعبة ال�سر�سة

زينب علي: الطب والريا�سة 
وجهان لعملة واحدة 

حاورتها / اأمرية حم�سن
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حقائق عن الريا�سة الهوائية
عن  و�حلقائق  �ملعلومات  بع�س  ياأتي  ما  يف   

�لريا�سة �لهو�ئية �أو �الآيروبيك..
�لهو�ئية بتمرينات �لقلب،  �لتمرينات  ُتعرف 
�ملوؤك�سد  �ل���دم  ���س��خ  تتطلب  الأّن��ه��ا  وذل���ك 
�لتمارين  تزيد  �لع�سالت.  �إىل  �لقلب  من 
ومعدل  �لقلب  �سربات  �لهو�ئية  �لريا�سية 
�لتمرين،  جل�سة  خ��الل  با�ستمر�ر  �لتنف�س 
تقلل  �لتي  �لالهو�ئية،  �لتمارين  عك�س  على 
مثل:  ب�����س��رع��ة،  �لتنف�س  ع��ل��ى  �ل��ق��درة  م��ن 
ريا�سة رفع �الأثقال. تتحول �لتمارين �لهو�ئية 

على  �أج��ري��ت  �إذ�  ه��و�ئ��ي��ة  ال  مت��اري��ن  �إىل 
م�ستوى �سدة مرتفع للغاية. حُت�ّسن �لتمارين 
و�ملز�ج  �لبدنية  و�ل�سحة  �للياقة  �لريا�سية 
ال  ما  مبمار�سة  �الأطباء  يو�سي  ع��ام.  ب�سكل 
�لتمارين  من  دقيقة  وخم�سني  مئة  عن  يقل 
مثل:  �أ�سبوعيًا،  �لهو�ئية  �ملعتدلة  �لريا�سية 

�مل�سي �ل�سريع �أو �ل�سباحة.
ما هي فوائد الريا�سة الهوائية؟ 

فو�ئد �لريا�سة �لهو�ئية كثرية جدً�... يف ما 
ياأتي بع�س فو�ئد �لريا�سة �لهو�ئية:

�لدموية:  و�الأوعية  �لقلب  �سحة  حت�سني  �أوال 

�أو  �لقلب  مبر�س  �مل�سابني  �الأطباء  يو�سي 
�ملعر�سني خلطر �الإ�سابة به مبمار�سة بع�س 
�لتمارين �لهو�ئية، وذلك الأّن �لتمرين يقوي 
�لقلب وي�ساعد يف �سخ �لدم بكفاءة �أكرب يف 
ي�ساعد يف خف�س  �أنحاء �جل�سم، كما  جميع 
���س��غ��ط �ل����دم، ورف����ع �ل��ك��ول�����س��رتول �جليد 
م�ستويات  وتقليل  �لدهني،  �ل��ربوت��ني  ع��ايل 
�ملنخف�س  �لدهني  �ل��ربوت��ني  �لكولي�سرتول 
�لكثافة يف �لدم، �إذ� ما متت ممار�ستها ثالث 

�أو �أربع مر�ت ملّدة �أربعني دقيقة �أ�سبوعيًا.
ي�ساعد  �ل����دم:  يف  �ل�����س��ك��ر  ن�سبة  تنظيم 

�لن�ساط �لبدين �ملنتظم يف تنظيم م�ستويات 
ال  �لدم،  يف  �ل�سكر  ن�سبة  وخف�س  �الأن�سولني 
�سيما لدى مر�سى �ل�سكري من �لنوع �لثاين.

التقليل من اأعرا�س الربو 
من  �لريا�سية  بالتمارين  �الن��ت��ظ��ام  يقّلل 
�سدة نوبات �لربو، ومع ذلك يجب ��ست�سارة 
بنوعية  بتو�سياته  و�الأخ��ذ  �خلا�س  �لطبيب 
�الأن�سطة �لتي ميكن ممار�ستها، و�الحتياطات 
�لتي يجب �أخذها بعني �العتبار للحفاظ على 

�ل�سالمة �ل�سخ�سية �أثناء �لتمرين.
ممار�سة  ت�ساعد  �ملزمنة:  �الآالم  من  �لتقليل 

بع�س  م��ن  �لتقليل  يف  �ل��ه��و�ئ��ي��ة  �ل��ت��م��اري��ن 
�الآالم كاآالم �لظهر �ملزمنة، مثل �ل�سباحة �أو 

�لتمارين �لريا�سية �ملائية.
حت�سني النوم

�ل��ه��و�ئ��ي��ة من  �ل��ري��ا���س��ات  تقّلل مم��ار���س��ة   
�ال�سرتخاء  يف  ت�ساعد  كما  �الأرق،  م�ساكل 
و�ل���ن���وم ب�����س��رع��ة، وُي��ن�����س��ح ب��االن��ت��ه��اء من 
موعد  من  �الأق��ل  على  �ساعتني  قبل  �لتمرين 

�لنوم. 
�سحي  نظام  �تباع  ي�ساعد  �ل���وزن:  تخفيف 
يف  �لريا�سية  �ل��ت��م��اري��ن  ومم��ار���س��ة  �سليم 

�إنقا�س �لوزن و�حلفاظ على �لوزن �ل�سحي. 
ت�ساعد  ب��االأم��ر����س:  �الإ���س��اب��ة  م��ن  �لتقليل 
متارين �الأيروبيك يف تن�سيط جهاز �ملناعة، 
لالأمر��س  عر�سة  �أق��ل  �الإن�سان  يجعل  مما 
�ل��ربد  ن���زالت  م��ث��ل:  �لب�سيطة،  �لفريو�سية 
و�النفلونز�، كما يقلل من �ملخاطر �ل�سحية 
�ل���دم،  ���س��غ��ط  �رت���ف���اع  م��ث��ل:  ع����ام،  ب�سكل 
و�ل�سكري من �لنوع �لثاين، وه�سا�سة �لعظام. 
�لهو�ئية  �لتمارين  تخفف  �مل���ز�ج:  حت�سني 
م��ن �ل�����س��ع��ور ب��االك��ت��ئ��اب، و�ل��ق��ل��ق، وت��ع��زز 

�ال�سرتخاء.

هي نوع من الن�ساط البدين املعتدل الكثافة 
الذي تتم ممار�سته الأكرث من ب�سع دقائق بهدف 
حت�سني اللياقة، وحت�سني عمل القلب، والتنف�ض، 
ومن خالله يبذل اجل�سم طاقة، ويرتفع معدل 
التنف�ض، ويزيد معدل �سربات القلب، وَتدّفق 

الدم عرب االأوعية الدموية، اأي هي الريا�سات 
التي ميكن ممار�ستها بوجود الهواء، التي ميكن 
ممار�ستها من خالل بذل جهد اإ�سايف من القلب 

والرئتني والع�سالت، ومن االأمثلة على الريا�سة 
الهوائية: امل�سي، والرك�ض، وركوب الدراجات، 

والرق�ض، وال�سباحة.

 

جتعلك اأقل عر�سة لالإ�سابة 
بالأمرا�س الفريو�سية

الريا�سة الهوائية..
تن�سي��ط جله��از املناع��ة 

اإعداد/جملة ال�سبكة
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�أقيم موؤخر� ويف �ليوم �الأخري من �أ�سبوع �ملو�سة يف ميالنو عر�س 
�أزياء رقميًا ي�سلط �ل�سوء على �لتنوع �اليطايل و�سم �لعر�س خم�سة 
م�سممني �إيطاليني غري معروفني من ذوي �لب�سرة �ل�سود�ء منهم 
م�سممة �الأزياء كلوديا جيزيل نت�ساما، �لهايتيية - �اليطالية �ستيال 

جني، فابيوال مانري�كيز� وغريهم.
يهدف عر�س �الأزياء �لرقمي We Are Made in Italy  �إىل 
ت�سليط �ل�سوء على �لعن�سرية �ملنهجية يف �سناعة �الأزياء �الإيطالية 
�إيطاليًا وممثاًل )�سنع يف  و"مو�جهة �العتقاد �خلاطئ باأّن كونك 

�إيطاليا( يعني �أن تكون �أبي�س �للون من خالل تقدمي �أ�سماء ووجوه 
�الإيطالية   - �لهايتية  �مل�سممة  ومنهم  �جل��دد  �الإيطاليني  ه��وؤالء 
�الأزي��اء  يف  و�لتنوع  �مل�ساو�ة  �أج��ل  من  منا�سلة  وه��ي  جني  �ستيال 
�الإيطالية، �إذ قالت: "�إّن معظم �مل�سممني �خلم�سة مل يتمّكنو� بعد 
ل�سنو�ت تقدمي  "حاولو�  �أن  بعد  �لعي�س كمبدعني،  لقمة  من ك�سب 
�أّن  رد" )�أعتقد  �أي  يتلقو�  لكّنهم مل  �إيطاليا،  �لذ�تية يف  �سريتهم 
هذ� �لقدر من �الإ�سر�ر و�لعزمية ي�ستدعي فر�سة �أن تكون لديهم 

فر�سة(.

�اليطالية  �الأزي��اء  م�سممة  �سّممتها  �لتي  �لكوكتيل  ف�ساتني  تعّد 
�ل�سود�ء كلوديا جيزيل نت�ساما �إجنازً� هند�سيًا، �إذ يبدو �أن مكباتها 
يف  معلقة  كانت  لو  كما  �جل�سم  حول  معّلقة  �ملفكوكة  �خليوط  من 
جونيا  �مل�ستوى  رفيعي  �ليابانيني  بامل�سممني  و��ست�سهدت  �سبكة 

و�تانابي ويوهجي ياماموتو كم�سدر �إلهام بالن�سبة لها. 
 ،Palazzo Clerici مت ت�سوير �لعر�س بني �لريات �ملذهبة يف
من  جد�رية  بلوحات  يتمّيز  �ل��ذي  ميالنو،  يف  �لق�سور  �أروع  �أح��د 
�لقرن �لثامن ع�سر من ت�سميم �لر�سام �اليطايل جيوفاين باتي�ستا 

تيبولو وقد بث  �لعر�س مبا�سر على قناة �أ�سبوع �ملو�سة يف ميالنو.
يقول �ملطلعون يف �ل�سناعة �إن �الأزياء �الإيطالية بحاجة �إىل مو�جهة 
عن�سريتها ولقد ثبت �أن �لعن�سرية و�لتملك �لثقايف م�ستوطنان يف 
�ملو�سة �الإيطالية و��ستخدمت كل من دور Gucci و Prada �سور 

�لوجه �الأ�سود يف جمموعاتها �حلديثة. 

و�تهمت  �ل�سهرية  �اليطالية  غابانا(  �ن��د  )دلوت�سي  د�ر  و�جهت 
�أظهر  �إعالن  ب�سبب  �ل�سني  من  �سديدً�  وتلقت غ�سبًا  بالعن�سرية 
منوذجًا �سينيًا ياأكل �لبيتز� و�ل�سباغيتي مع عيد�ن تناول �لطعام. 

د�ر   Marni "مارين" �أ�سدرت  �لعام،  هذ�  من  �سابق  وقت  يف 
�أ�سود يف  ��ستخد�م منوذج  �ل�سهرية �عتذ�رً� عن  �الإيطالية  �الأزياء 
�سور توحي بالعبودية، قائاًل: "بينما ن�سعى خللق عامل �أكر �إن�سافًا 

... ناأ�سف ب�سدة الأن جهودنا ت�سّبب �ملزيد من �الأمل".
 يقول جان: "�إيطاليا �جلديدة متعددة �لثقافات وال ميكنها �أن ت�سمح 
نتيجة  �لعامل  �أعني  يف  بالعن�سرية  �لظهور  يف  باال�ستمر�ر  لنف�سها 
"�ملو�سة  �أ�سبحت و�سمة عار للجميع".  الأخطاء قلة، �لتي بدورها 
مثل  ملعب  حتى  بب�ساطة  تتخّلف  �أن  ميكن  وال  �لتقدم  على  تعي�س 
�ل�سجاعة  لديه  �عتباره طليعيًا كان  بالكاد ميكن  �لذي  �لقدم  كرة 

لالعرت�ف باأن بلدنا يعاين من م�سكلة كبرية مع �لعن�سرية ... 

عن اجلارديان

�سنع يف ايطاليا
حملة �سد العن�سرية يف عامل املو�سة

ترجمة:ثريا جواد
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على �لرغم من كّل هذه �الأمر��س و�لنتائج 
�لعديد  نرى  �لتدخني  ي�سّببها  �لتي  �ل�سلبية 
من �ملدخنني من كال �جلن�سني يف كل �أنحاء 
�أ�سبحت  �إذ  �لن�ساء،  بني  وباالأخ�س  �لعامل 
�سغارً�  منهن   �لكثري  تفارق  ال  �ل�سجارة 
�لن�ساء  يدفع  �لذي  ما  هو  و�ل�سوؤ�ل  وكبارً� 
ل��ل��ت��دخ��ني؛ ه��ل ه��و ن���وع م��ن �ل��ت��م��رد على 
�لعاد�ت و�لتقاليد �أو لغر�س �ملتعة �أو للتعبري 
عن �حلرية و�ال�ستقاللية �أم �أ�سبح مو�سة ؟

�سراهة واإدمان
55 )عاما( موظفة يف   تقول كوثر جو�د 
د�ئرة �لربيد: كنت �أكره ر�ئحة �ل�سيجارة 
ما  حدث  ولكن  �الإط��الق  على  �أطيقها  وال 
�سجائر من  �أ�سبحت مدمنة  �إذ  �أتوقعه  مل 
"باكيت"  يوميا  �أدخ��ن  فاأنا  خا�س،  طر�ز 
)رحمها  و�لدتي  ب�سبب  ه��ذ�  وك��ل  تقريبًا 
وكانت  ومقعدة  م�سّنة  �م��ر�أة  فهي  �هلل(، 
�ملزمنة،  �أمر��سها  رغ��م  ب�سر�هة  تدخن 
�لوحيد  �لرفيق  لها  بالن�سبة  فال�سيجارة 
وحتى  �لباكر  �ل�سباح  منذ  ير�فقها  �لذي 
�أ�سعل  �أن  مني  تطلب  ك��ان��ت  �إذ  �مل�����س��اء، 
�أ�سبحت  �لوقت  ذل��ك  ومنذ  �سيجارة  لها 
ندخن  جنل�س  وكنت  �ل�سيجارة  �أ�ساطرها 
معًا ويف بع�س �الحيان كانت ت�ستدين مني 

�ل�سجائر. 
اأبي واأمي

�الأخ���رى  ب��ي��ت( ه��ي  �ل�سعدي )رب���ة  ن���و�ل 
�إذ  بالق�سرية  لي�ست  ف��رتة  منذ  ت��دّخ��ن 
عائلتي  �أ�ساهد  و�أن��ا  �ل�سغر  منذ  قالت: 
و�أبي  وو�لدتي  جدتي  تدخني؛  مدمنو  وهم 
و�أخ���وت���ي، �ل��ك��ل ال مي��ك��ن �أن ت���ر�ه ب��دون 
�سيجارة بني �إ�سبعيه، تعودت على م�ساهدة 
ب�سبب  �سحي  غري  كان  وبيتنا  �ملنظر  هذ� 
كنت  �أين  �ل��رغ��م  على  �ل�سجائر،  ر�ئ��ح��ة 
�لبيت  بتفا�سيل  �هتم  �أن  جاهدة  �أح��اول 
من تنظيف وتعقيم، فنحن من عائلة توؤمن 
�أن �لتدخني هو )حرية �سخ�سية( يف �الأول 
نوع من  �ل�سخ�سي هو  ر�أي��ي  و�الأخ��ري ويف 
عندما  �أدخ���ن  ولكنني  �الع�ساب  تهدئة 

�أكون حزينة و�سعيدة. 
حرية �سخ�سية

�الأخ��رى  هي  بيت(  )رّب��ة  �خلفاجي  وف��اء 
و�سلبياته  �لتدخني  ب�ساأن  ر�أيها  عرّبت عن 
وم�ساره �إذ ذكرت: كلنا نعلم جيدً� م�ساوئ 
من  �ملجتمع  �أف��ر�د  يف  توؤثر  �لتي  �لتدخني 
�لبيئة  ت��ل��وث  وك��ذل��ك  و�ل��ن�����س��اء  �ل��رج��ال 
�مل��ر�أة  �لعربية  �ملجتمعات  بع�س  وتنتقد 
عن  خ��روج  �لتدخني  �أن  باعتبار  �ملدخنة 
بينما  عليها،  �ملتعارف  و�لتقاليد  �لعاد�ت 
�إليه  �لغربية  �ملجتمعات  تنظر  م��ا  ع��ادة 
من  ون��وع��ًا  �سخ�سية(  )ح��ري��ة  بو�سفه 
�لتحرر �سد �لقيود، ولكن هل خطر ببالنا 
�أن ن�ساأل �أنف�سنا عن �ل�سبب �حلقيقي �لذي 

يدفع �ملر�أة للتدخني؟
-رمبا يكون �ل�سبب هو �لثورة على �الأعر�ف 
و�لتقاليد �أو رمبا �سعورها باالإحباط ب�سبب 
�لظروف غري �لطبيعية �لتي منر بها �أو هو 
نوع  من   �لتحدي ال �سيما بعد �أن �أ�سبحت 
�ملر�أة ت�سغل �أعلى �ملنا�سب �أ�سوة بالرجل. 

 ظاهرة غري طبيعية
ذكر  �متنع عن  �لذي  �ال�سخا�س  �أحد  يقول 
��سمه الأ�سباب �أجهلها: �أنا من �ملد�فعني عن 
حرية �ملر�أة و�مل�ساو�ة بينها وبني �لرجل على 
�لرغم �أن )�لتدخني( م�سر للجن�سني والأّنه 
غري ماألوف يف بلدنا وعند �لنا�س وغالبا ما 
ومعيبة،  طبيعية  غري  ظاهرة  �ل�سباب  يعّده 
زمان  �أي��ام  ن�ساء  �أك��ر  �أن  من  �لرغم  على 
)مدخنات( وعند تو�جدي يف لبنان وجدت 
�ل�سجائر  تدخن  �لن�ساء  م��ن   %  90 �أن 
�أعلى ن�سبة يف  �ل�سي�سة وهن ميثلن  وت�سرب 
ل�ست من  فاأنا  �لعامل  ورغم كل هذ� وذ�ك 

�مل�سجعني على �لتدخني.
املدنية والتطور

باتت ظاهرة �لتدخني بني �لن�ساء و�لفتيات 
ماألوفة ومنت�سرة ب�سكل يثري �النتباه بعيد� 
عن �مل�سار �ل�سحية، هذ� ما ذكرته بيارق 
له  �لتدخني  قالت:  �إذ  )متقاعدة(  �أحمد 
و�حل��و�م��ل،  �الج��ّن��ة  على  �سلبية  ت��اأث��ري�ت 

و�سمة  )مو�سة(  �أ�سبح   ذلك  رغم  ولكّنه 
�الإع���الم  �أ���س��ه��م  وق���د  و�ل��ت��ط��ور  للمدنية 
ب�سكل كبري يف ن�سر فكرة معينة عن �ملر�أة 
�مل��ر�أة  �إىل  ترمز  ت��ارة  ف��ر�ه��ا  �مل��دخ��ن��ة، 
�إىل  وت��ارة  �ملجتمع  قيود  �ملتحررة  من كل 
فتيات  �أو  �لقوية  �مل���ر�أة  �أو  �ملغرية  �مل���ر�أة 
�الأف��الم  تظهرها  كما  �سابه  وم��ا  �ملالهي 

�ل�سينمائية .
�إ�سفاء �سيغة �لعيب لفكرة  �ساعد هذ� يف 
جتذب  طريقة  باعتبارها  �مل���ر�أة  تدخني 

�لرجل. 
�ملجتمع  يف  ك���ع���ادة  �ل��ت��دخ��ني  دخ���ل  ح���ني 
بل  �ل��رج��ال   �ل��ع��ر�ق��ي مل يكن ح��ك��ر� على 
كن  �للو�تي  �ل�سيد�ت   من  �لعديد  هناك  
�أو  �حل�سرية  �ملجتمعات  يف  ���س��و�ء  ي��دخ��ّن 
�لريفية، لكن يف �لوقت �حلا�سر بات  تدخني 
ويثري  للنظر  �لعامة الفتا  �الماكن  �مل��ر�أة يف 
يدفع  �لذي  �ل�سبب  ما  ترى  ت�ساوؤالت،   عدة 

�ملر�أة للتدخني يف �الماكن �لعامة؟
ه��و  مظهرمن  �أم  �الن��ت��ب��اه؟  للفت  ه��و  ه��ل   
مظاهر �لتقدم و�لتطور �أو هو جمرد ت�سلية؟

�أغلب  ف��اإّن  �لنا�س،  بع�س  �عتقاد  ح�سب 
�ل��ر�ف�����س��ني ل��ه��ذ� �مل��ن��ظ��ر ه���و م���ن ب��اب 
لكونه  �الث���ارة  م��ن  ن��وع��ًا  وي��وّل��د  )�لعيب( 
يلفت �النتباه وكما هو معروف فاإنَّ �لدين 
�ال�سالمي طالب �ملر�أة بالذ�ت باالحت�سام، 
�لتعطر�أو  �أو  بامللب�س  �سو�ء  عليها  حفاظا 
�أع��ني  �أم���ام  وتدخينها  �ل�����س��وت  بخف�س 
ي�ستوجب  م��ا  �الإغ����ر�ء  م��ن  فيه  �ل��رج��ال 
منظر  يرف�س  حني  و�لرجل  �ليه  �النتباه 
فيه  �أن منظرها  الأّن��ه وجد  �ملدخنة  �مل��ر�أة 
�و  زوجته  �أو  �أخته  على  يتقّبلها  ال  �إث���ارة 
كبار  �ل�سيد�ت  �أن  جند  هنا  وم��ن  �بنته، 
هو  كما  م��ث��ري�،  تدخينهن  ُي��ع��دُّ  ال  �ل�سن 
�حلال مع باقي �الأعمار �الأ�سغر �سنا والأّننا 
كمجتمع عربي مل نتعود على روؤية �أمهاتنا 
�الماكن  يف  ي��دخ��ّن  بناتنا  �أو  �أخ��و�ت��ن��ا  �أو 
نظرنا  وجهة  على  �نعك�س  ما  وهذ�  �لعامة 

نحو �لتدخني. 

يقولون اإّن التدخني على الرغم من م�ساره ال�سحية 
يكون ممتعًا يف �سن الع�سرين وي�سبب ال�سغط وال�سكر 
يف الثالثني وي�سيب �ساحبه مبر�ض �سرطان الرئة يف 
االربعني وموت �سريع ومفاجئ يف عمر اخلم�سني.

اأ�سرار �سحية وبيئية

تدخني الن�ساء
مترد على العادات والتقاليد

ثريا القي�سي
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�أو  )بابريكا(  �الأحمر  �لفلفل  مطحون   -  9
حار )ح�سب �لرغبة( 

 
طريقة العمل :

- تقطع كبدة �لدجاج قطعًا متو�سطة، �إذ�   1
�إناء عميق  وتو�سع يف  كانت كبرية �حلجم، 
�إز�لة  بعد  �لليمونتني  ع�سري  �إليها  وي�ساف 
وترتك  �لق�سور  فوقها  وتو�سع  �لليمون  بذور 

ملدة ربع �ساعة .
جميعها  �ل�سو�ئل  من  �لكبدة  ت�سفى   -  2
وت�سطف �سطفة �سريعة باملاء وت�سفى جيدً� 

.
- يقطع �لب�سل و�لفلفل �الأخ�سر و�الأحمر   3

قطعًا �سغرية .
وي�ساف  مقالة  يف  زيتون  زيت  ي�سخن   -  4
�لب�سل ويحرك حتى ي�سقر لونه ثم ن�سيف 
حتى  وترتك  �خلفيف  �لتحريك  مع  �لكبدة 

ين�سف �ملاء وي�ساف �لفلفل ويقلب .
�الأ�سود  و�لفلفل  و�لكاري  �مللح  ي�ساف   -  5
على  قلياًل  ويقلب  �لرمان  ودب�س  و�لبابريكا 
�ملو�د جميعًا وترفع من  تتجان�س  �لنار حتى 

على �لنار.
�أو  �ل��ربغ��ل  �أو  �ل���رز  م��ع  تناوله  ميكن   -  6
�ل�سمون �أوعمل �سندويت�سات كبدة باإ�سافة 

�سل�سة �لر��سي.
ن�سيف  وبعدها  بال�سل�سة  �ل�سمون  ندهن 

�لكبدة �ملحمو�سة.

املقادير :
- ن�سف كيلو كبدة دجاج  1

- حبة ب�سل و�سط  2
- حبتا فلفل �أخ�سر حلو  3

- حبة فلفل �أحمر حلوة كبرية  4
- حبة فلفل �أخ�سر حار )ح�سب �لرغبة(  5
6 - ملح وفلفل �أ�سود وكاري )ح�سب �لرغبة(

- حبتا ليمون حام�س  7
- فنجان من دب�س �لرمان  8

الإ�سكندراين بدب�س الرمان

اعداد وت�سوير: تغريد العبديل

طريقة العمل:
�خلالط  يف  ب��ارد  حليب  كوب  ن�سف  ن�سيف  ثم  �سانتي،  �لكرمي  جنّهز  �لبد�ية  يف   -  1  
ونفرغ �لكرمي �سانتي ويخلطان ملدة خم�س دقائق. بعدها ن�سيف �لزبدة حتى تزيده �سماكة 
بالقو�م ... ويو�سع �خلليط يف �لثالجة حتى �ال�ستخد�م، وممكن خفقه باملفخاق �ليدوي 

) whisk لوي�سك� (
- ن�سع �حلليب يف قدر مع �ل�سميد و�ل�سكر ونخلطها جيدً� ثم يو�سع �خلليط على �لنار   2

ويحرك وال يرتك �بدً� حتى يثخن قو�مه .
- ن�سيف �مل�ستكة وماء �لزهر ونحرك حتى متتزج �ملكونات ويرفع من �لنار ثم ن�سيف   3

ملعقة كوب زبدة وربع علبة �لق�سطة ويخلط .
- ي�سب يف �سحن �لتقدمي ) �لبايرك�س( ويرتك حتى يربد متامًا .  4

ير�س  بعدها  �لق�سطة،  �إليها  ت�ساف  ثم  وت�سوى جيدً�  �لكرمية �جلاهزة  �إليه  ت�ساف   -  5
�ل�سطح باملك�سر�ت �ملطحونة وترتك يف �لثالجة ملدة �ساعة على �الأقل .

- تقطع وتقدم يف �سحن �لتقدمي وتر�س باملك�سر�ت وت�سقى بالقطر )�ل�سرية( �لبارد �أو   6
�لع�سل ) ح�سب �لرغبة(.

املقادير:
- كوب �سميد  1 

2 - �أربعة �أكو�ب من �حلليب
- ربع كوب �سكر  3

- علبة ق�سطة  4
5 - مغلفان كرمي �سانتي

- ف�س م�ستكة  6
- ماء زهر  7

- مربو�س جوز �لهند  8
ملعقة زبدة  -  9

مك�سر�ت مطحونة ) ح�سب �لرغبة 
للتزيني(

ليايل لبنان بامل�ستكة والق�سطة

تكرث يف املطبخ ال�سرقي عامة، والعربي خا�سة، االأطباق التي ت�سكل كبدة الدجاج 
 A مكونها االأ�سا�سي ملا فيها من فوائد �سحية، فهي خمزن للفيتامينات االأ�سا�سية مثل

وB12 و B6  وهي الفيتامينات اخلا�سة بالن�ساط وعالج فقر الدم، وهي م�سدر غني 
بالربوتني، ف�ساًل عن كونها مادة �سد االأك�سدة وتنظف اجل�سم من ال�سموم و�سعراتها 

احلرارية قليلة.
لكن يف الوقت نف�سه، ت�سكو ربة البيت من الزفرة يف كبدة الدجاج، لذلك ال يرغب 

الكثريون  بتناولها بالرغم من الفوائد الغذائية التي اأ�سرنا اإليها.. ويقدم لكم )طبق 
ال�سبكة( يف هذا العدد طريقة الطبخ التي تق�سي على الزفرة، جربيها لتتاأكدي 

بنف�سك. ونقدم لك، اأي�سًا، طبقًا حلوًا، وبذلك نكون قد هياأنا معك �سفرة غذاء كامل.

الكبدة
�سل�سة لذيذة.زيت الزيتون لنح�سل على جيدًا حتى متتزج ثم ن�سيف وع�سري ليمون وحترك املواد وملعقتي لنب ور�سة ملح وكمون حجم �سغري، ثالث مالعق را�سي او الطحينية: ن�سع يف كا�سة، اخلا�سة يف عمل �سل�سة الرا�سي واإليك، �سيدتي، طريقتي 

 احللو
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�لتوحد هو �إعاقة يف �لنمو ناجتة عّما ي�سمى بال�)ASD(، ويعني وجود 
�ختالفات يف �لدماغ، وال يعرف �لعلماء بعد بال�سبط ما �لذي ي�سبب هذه 

�الإ�سابات عند معظم �الأ�سخا�س �مل�سابني بالتوحد.
وكان ل�"جملة �ل�سبكة �لعر�قية" حو�ر مع �سيدة حتلم �أن تفتح مركزً� لعالج 
لنا  و�أو�سحت  �أوالدها م�سابني بهذ� �ملر�س،  �لتوحد الأن لديها �ثنني من 

معاناتها وكيفية �لتعامل معهما:
كانت )�آية( فرحتنا �لكبرية، فهي �أول بنت يف عائلة مكونة من ثالثة �إخوة 
و�أول حفيدة يف �لعائلة، كان و�لدها �سعيدً� جدً� بها، ويف �لوقت نف�سه كان 
عنده خوف من �أن والدتها قد تكون �سعبة مثل �أخيها �الأكرب منها بثالث 
وهو  �سنة  ع�سرة  �سبع  �الآن  وعمره  ومعافى  �سليم  هو  و�حلمد هلل  �سنو�ت، 
يف �ل�سف �خلام�س �لعلمي. لكن مع مرور �الأيام الحظُت على �بنتي �سيئًا 
غريبًا، فحني كنت �أتكلم معها مل تكن تنظر �إيل، كانت ت�سمع �سوتي فقط، 
وكنت قد قر�أت �أنه من �ملفرو�س، بعد �الأربعني يومًا �الأوىل، �أن يبد�أ �لطفل 
وبعد  �لنف�سية.  وتدهورت حالتي  �أقلق  بد�أت  لذ�  �لوجه،  لون �سوء  بتمييز 
ثالثة �أ�سهر �سرُت �أ�سعر باالإرهاق �لنف�سي حني �أتكلم و�ألعب معها، �إذ كانت 
فقط حترك يديها وقدميها. قررت �أن �آخذها �إىل طبيب متخ�س�س، قال 
يل �نتظري فيمكن �أن تكون �سبكية �لعني غري مكتملة، وعندما �سار عمرها 
�أطباء  �إىل  بها  ذهبت  )ر�أر�أة(،  تثبتان  ال  عيناها  �أ�سبحت  �أ�سهر،  �ستة 
فيخرج  �لعام،  �لبنج  تاأثري  حتت  يجري  �لفح�س  وكان  رنانة،  �أ�سماوؤهم 
وقالو�  �أع�سائه،  من  ع�سو  �أي  حتريك  على  قادر  وغري  ميت  �سبه  �لطفل 
يل �نتظري حتى ُتتم �سنة من عمرها، كان �لفح�س يف �أحد �مل�ست�سفيات 
�حلكومية، وكان منظر �الأطفال يدمي �لقلب، بقيت ثالث �سنو�ت على هذ� 
�حلال، �أجري لها فحو�سات كل �ستة �أ�سهر، وقد �أظهرت تلك �لفحو�سات 
�أن نظرها +8 مع ��ستكماتزم، وكّنا �أنا و�أبوها نخاف عليها عندما تاأكل �أو 
مت�سي وحدها، و�سار عمر )�آية( ثالث �سنو�ت، مت�سي لكن كالمها قليل. 
حاولت �أن �أرى �أطفااًل مثل حالة �بنتي، وكان يوجد حو�ر بينهم، وكلما كانت 

ت�سرخ �أقول �أنها قد تكون جائعة تريد طعامًا �أو �أن �سيئًا يوؤملها.
 قبل ع�سر �سنو�ت ما كنت �أعرف معنى كلمة توحد، حاولنا �أن ن�سجلها يف 
�لرو�سة لكنهم مل ي�ستقبلوها الأنها ال ترى. بعد خم�س �سنو�ت �سارت �آية ال 
تتكلم وال ترد علينا �إذ� حدثناها، بل كانت تردد كالمًا غري مفهوم، وكانت 
تدور حول نف�سها وتخاف من �ل�سوت �لعايل. بعدها ذهبنا بها �إىل معهد 
متخ�س�س يف مثل هذه �حلاالت، وقالت يل مديرة �ملعهد �إن �لبنت لديها 
متالزمة )��سربجر(، وهو ��سطر�ب ونوع من �أنو�ع �لتوحد، ما كنت �أعرف 
معنى هذ� �ملر�س، تدهورت حالتي �لنف�سية، بعدها متالكت نف�سي وتقبلت 
معاهدنا  وجدت  �الأ�سف  مع  لكن  معهد،  من  �أكر  يف  و�سجلتها  �ملو�سوع، 
تفتقر لالإمكانيات �ملتطورة من ناحية �لتجهيز�ت و�ملدربني، بعدها قررت 
�أن �عتمد على نف�سي، وبد�أت �أقر�أ و��ستعنت بطبيب نف�سي �ساعدين كثريً�.

 وبعدما �كتملت رحلتي مع �بنتي بد�أُت برحلة جديدة مع �بني )حممد(، 
تعاملي  م��ن  �كت�سبتها  �لتي  �خل��ربة  وب�سبب  �سنو�ت،   10 عمره  �سرير 
باملو�رد  غني  بلد  يف  نحن  و�أف�سل.  �أ���س��رع  معه  جناحي  ك��ان  �أخ��ت��ه،  مع 

توجد  ال  مهم�سون  �أطفالنا  لالإن�سانية،  يفتقر  لالأ�سف  لكنه  �القت�سادية، 
�أن  �إمكانيات وقدر�ت، لكننا نحتاج دعمًا ع�سى  �أية حقوق، لديهم  لديهم 

ن�ستطيع �لنهو�س باأوالدنا.
تقنطو� من  وال  نا�سر  فهو خري  باهلل  ��ستعينو�  �أن  و�أب  �أم  كل  �إىل  ر�سالة 

رحمة �هلل...
وقد مت ربط حاالت بني مر�سى م�سابني ب�)�ال�سربجر( و�آخرين تعر�سو� 
�لثمانية  �الأ�سابيع  يف  خلقية  لعيوب  م�سببة  عو�مل  وهي  ل�)�ملا�سخات(، 
�الإ�سابة  �حتمال  ي�ستبعد  ال  �أن ذلك  �لرغم من  وعلى  �الأوىل من �حلمل، 
بهذ� �ملر�س يف وقت الحق، لكنه دليل قوي على �أن هذه �الإ�سابة قد تن�ساأ 
يف وقت مبكر جدً� من مرحلة �لنمو، وهناك كثري من �لعو�مل �لبيئية �لتي 

يفرت�س �أنها توؤثر يف �لطفل �ملري�س بعد �لوالدة.

غالبًا ما ال جند معلومات عما يبدو عليه االأ�سخا�ض امل�سابون 
بالتوحد وما يف�سلهم عن االآخرين، مع اأنهم قد يتوا�سلون ويتفاعلون 
ويت�سرفون ويتعلمون بطرق تختلف عن معظم االأ�سخا�ض. وميكن اأن 
ترتاوح قدرات التعلم والتفكري وحل امل�سكالت لدى امل�سابني بالتوحد 

من املوهوبني اإىل ذوي التحديات ال�سديدة.

الأطفال الذين 
يعانون التوحد

اإعداد/ هبة الزيدي
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الكلمات االفقية 

1- �ساحب �ل�سورة فنان عر�قي 
2- �ساعر �لر�سول )�س(.

3- حمافظة عر�قية - عك�س هجم.
4- قرب - حرف �جنليزي )م( – مكروه.

5- علم مذكر - عك�س ��سرتى. 
6- مدرب كرة قدم �إيطايل )م( - مدينة 

فرن�سية. 
7- ثلثا قجم - بيت �الأ�سد.

8- العب كرة قدم يف نادي بر�سلونة )م( 
- بيت �لع�سفور )م(.

9- ظاهرة طبيعية – مت�سابهة.
10- حرف جر - يف �لرحم )م(.

الكلمات العمودية 

11- �أمري �ل�سعر�ء.
2-  مطرب خليجي م�سهور.

3-  �سخ�سية كارتونية - يف �جل�سم.
4- �سمري منف�سل- ممر)م(. 

5- نعمر - ن�سف �أريد – للتخيري.
6- خ�سم )م( - ممثل كار�تيه �سيني.

7- يف �لنخلة - جمع نعجة.

8- نبات �لقرفة.
9- ن�سف وباء- �إدر�ك.

10- من �لف�سول.

االبراج.. اعداد: الباحث الفلكي .. علي البكري

حّل الكلمات املتقاطعة العدد ال�سابق

* عبد �حلليم حافظ  تويف عن عمر 
)48(

1929-6-21
�الأرقام �لتكوينية )3-5-3( 

�خلريطة �لفلكية 
)�قرت�ن زحل مع �لقمر يف �لقو�س(

ت�����ويف ع��ن  * م���اي���ك���ل ج���اك�������س���ون 
عمر)51(

1958-8-29
�الأرقام �لتكوينية )6-5-2( 

�خلريطة �لفلكية
)�قرت�ن بني �أربع كو�كب بزو�يا 180 

درجة(
* �لف�س بر�سلي  تويف عن عمر)42(

1935-1-8
�الأرقام �لتكوينية )9-8-8( 

�خلريطة �لفلكية
)�قرت�ن �لقمر مع زحل يف �لدلو(

* مارلني مونرو توفيت عن عمر)36(
1926-6-1

�الأرقام �لتكوينية )7-5-1( 
�خلريطة �لفلكية

)�قرت�ن �لقمر مع �مل�سرتي يف �لدلو 
مع زو�يا تربيع يف �لعقرب(

* �أ�سمهان توفيت عن عمر )32(
1912-11-25

�الأرقام �لتكوينية )4-3-7(
�خلريطة �لفلكية 

)�قرت�ن �لقمر مع زحل يف برج 
�جلوز�ء مع زو�يا مقابلة( 

* د�ل���ي���د�  ت��وف��ي��ت ع��ن عمر     
)54(

1933-1-17
�الأرقام �لتكوينية )7-8-8(

�خلريطة �لفلكية 
)�ق�������رت�ن �أرب������ع ك���و�ك���ب يف 

و�مل�سرتي  و�ل��ق��م��ر  �مل��ري��خ  �ل��ع��ذر�ء 
ونبتون مع زو�يا مقابلة مع زحل( 

�حلظ. هو �لقوة �لتي حترك �الأ�سياء من حولكم وجتعلها �أكر 
�نتم موفورين �حلظ يف مو��سيع �ملال  �ليوم  قربا منكم وهذ� 
و�لعاطفة و�الإجناب لكن هذ� يتوقف على �لكثري من �خليار�ت 
عملية  نتيجة  م��ايل  مبلغ  ي�سله  من  هناك  منكم.  و�مل��ب��ادرة 

تدريجيا  تنتقلون  ،�نتم  �سابقة  ديون  ��ستعادة  �أو  جتارية 
نحو تغري�ت يف �جلانب �ملهني و�الجتماعي. 

عاطفيا.على �ملدى �لقريب ت�سعرون بقوة �مل�ساعر �لعاطفية و�لرغبة 
لذ�  طويال  ت�ستمر  �ل��ف��رتة  وه��ذه  �ل�سريك  م��ن  �أك��ر  �الق���رت�ب  يف 
عليكم �لتفاعل و�ال�ستفادة من هذه �لطاقة �لكبرية �لقادمة الأفقكم 

�لتكويني و�إ�سالح ما تعر�س للمتاعب .�أما هذين �ليومني فتبدو 
�لعائلة هي �الأكر �سغطا عليكم ورمبا �لكثري يجد نف�سه 

يف حالة من �ل�سيق.   

ميز�ن �لقوى يتغري ل�ساحلكم يف �لعمل وخو�س غمار جتربة ناجحة 
وملبية لطموح �لكثري منكم لهذه �لفرتة و�لكثري .يحاول �لقيام ب�سفر 
قريب وهو نافع �إن ح�سل يف هذين �ليومني .عاطفيا عليكم �خلروج 

من �لد�ئرة �ملكررة وتخطي �حلو�جز �لنف�سية و�لقيام بتحرك 
الأجل �ملبادرة وتتويج جهودكم بنتائج مر�سية .

و�لتخل�س  �لعمل  يف  مو�قعكم  يغري  و�قع  �إىل  ماليا...�خلروج 
من �سعوبة تعامالتكم �ملالية لهذه �لفرتة �لكثري منكم يح�سل 
على مك�سب مايل .ال تز�لون معر�سني لبع�س �ل�سغط �لنف�سي. 
هناك فر�سة يف حت�سن و�سعكم �لعاطفي خالل �الأ�سهر �لقادمة 

عالقاتكم  نوعية  يف  �زده��ار  مينحكم  �لتكويني  فاالأفق 
�لعاطفية على �الأ�سعدة كافة  . 

للكثري  يحتاج  �ل�سخ�سي  و�سعكم  �أن  تدركو�  �أن  .�سخ�سيا...يجب 
فالزو�يا  �لقادمة  �ل�ست  �الأ�سهر  وحتى  �أالن  من  و�النتباه  �لتو�زن  من 
�لتكوينية  ال متنحكم كثري� من �ملرونة وقد تكون بد�ية ل�سعوركم بعدم 

. �الرتياح.     حتتاجون لرتتيب �أو�ساعكم و�جتياز هذ� �حلاجز 
بو�سعكم �لقيام مبو��سيع لها �سلة ب�سفر �أو عليكم مر�عاة 

�جلانب �لعاطفي فهو �الأكر �سعوبة  لهذ� �لوقت.

�مل�ساحة  تعطيكم  مل  �ل�سنة  هذه  خالل  بها  م��ررمت  �لتي  �ل�سفر.�لتقلبات 
�لكافية يف جانب �لعمل و�ملال بل تعر�ستم للكثري من �ل�سغوط و�الإخفاق 
يف  �ملت�سكلة  �لزو�يا  جممل  على  �سيطر  �لذي  �لتكويني  �الأفق  نتيجة  وهذ� 
�لقادمة  �لفرتة  خالل  بريقكم  ��ستعادة  �ملهم  من  يكون  وقد  خريطتكم 

و�سع جديد  نحو  للتغري  بد�ية  �أيلول حيث  �سهر  وحتديد� يف 
يف  يرغب  ملن  �الأف�سل  فهما  �ليومني  هذين  .�أما  ينا�سبكم 

�ل�سفر �خلارجي .  

مع  و�لتو��سل  �لدعم  من  للكثري  بحاجة  �الجتماعية  �جتماعيا.رو�بطكم 
�إ�سارة  �إي�سال  بل  �الآخ��ري��ن  مو�قف  �جت��اه  مرتددين  تقفو�  ال  حميطكم 
عودة  يف  ورغبة  قوة  ت��زد�د  �لعاطفية  .م�ساعركم  �ملو�قف  لتلك  �يجابية 
�لن�ساط حلياتكم �لعاطفية �لتي تعر�ست للكثري من �لهز�ت خالل �الأ�سهر 

�ملا�سية وزيادة فر�س �لزو�ج لكم كما يعد هذ� �ليوم ملن يرغب 
مببادرة عاطفية لعودة ��ستقر�ر حياته �الجتماعية �يجابي. 

�إذ� رغبتم �لو�سول  حماوالتكم هذ� �ليوم حتتاج للكثري من �لتاأكيد 
قد   . لكم  �الآخرين  �نتقاد  �سماع  وعدم  �لعمل  يف  �أف�سل  مكانة  �إىل 
�أبعاد  ذ�ت  �سخ�سية  �أو  �لعمل  رئي�س  ملقابلة  منكم  �لبع�س  ينجح  
عليه  قانونية  نتائج  ينتظر  بالروتينية.من  تت�سم  �أجو�ء  يف  �سيا�سية 

مبو�سوع  للقيام  �أف�سل    وق��ت  .هناك  �لنتائج  ه��ذه  تقبل 
يخ�س خطبة �أو زو�ج. 

على  حياتكم  يف  و�الأق�سى  �الأ�سعب  هي  �ملا�سية  �ل�سبع  �الأ�سهر  تعد 
حياتكم  مفا�سل  جميع  الزم  لنح�س  تعر�ستم  حيث  �الأ�سعدة  كافة 
وخ�سرمت �لكثري من طاقاتكم وفر�سكم وتعر�ست حياتكم �لعاطفية 

للكثري من �مل�ساكل و�ل�سعوبات حتى هذ� �لوقت �لكثري منكم 
وهي  �لقادمني  �الأ�سبوعني  ب��د�ي��ة  م��ع  بانفر�ج  ي�سعر 

نحو  بحياتكم  و�لعودة  تو�زنكم  الإعادة  م�سجعة  بد�ية 
�ال�ستقر�ر.  

الثوراحلمل

ال�سرطاناجلوزاء

العذراءاالأ�سد

العقربامليزان

اجلديالقو�ض

احلوتالدلو

واهلل اعلم

الباحث الفلكي .. علي البكرياأوجه ال�سبه يف حياة امل�ساهري 

اعداد: ثريا جواد الكلمات املتقاطعة

�سحيا...جتنبو� قلة �لنوم و�الأطعمة �لد�سمة لهذ� �ليوم وقيادة مركباتكم 
و�نتم يف حالة من �الإرهاق فالزو�يا �لتكوينية تنذر مبتاعب قد ت�سعكم يف 
�لقادمة  للفرتة  �لعاطفي  �ل�سريك  مر�عاة  .عليكم  �الآخرين  مع  مو�جهة 

ومنح �أنف�سكم وقتا للر�حة و�إعادة تقييم حياتكم �الجتماعية �ملرت�جعة 
.قد يكون �لوقت �لقادم فيه �لكثري من �ملرونة وفر�س �ل�سفر 

�أن ت�ستفيدو�  و�لتعرف على كثري من �الأ�سدقاء لذ� عليكم 
من هذ� �لوقت �ملهم جد� .    

بعيد�  باأنف�سكم  لالختالء  بحاجة  �إن��ك��م  جت��دون  �ل��ي��وم  ه��ذ�  رمب��ا 
ويكر  بكم،  �ملحيطني  �جتاه  ير�فقكم  �سلبي  �سعور  مع  �الآخرين  عن 
�نتقادكم الأزو�جكم ورمبا �لكثري منكم يفقد �ل�سيطرة على �أع�سابه 

�أن  عليكم  لذ�  منه  �ملقربني  �جت��اه  �لغ�سب  من  حالة  وتنتابه 
تبتعدو� عن �الأماكن �لتي تثري هذه �مل�ساعر.

عليكم تخطي �أوقات �سعبة وجتنب �ملبادرة فيها.

.تكوينيا لي�س �لوقت مثايل لتجربة ح�سكم يف �سفر بعيد �و مو�سوع 
نحو  و�الجت����اه  �الإره����اق  م��ن  للكثري  ي�سري  ف��ال��وق��ت  مالية  ���س��ر�ك��ة 
مركباتكم  قيادة  عند  �حل��ذر  عليكم  كما  �لعمل  �ساعات  م�ساعفة 

ب�سغط  ي�سعر  .�ل��ك��ث��ري  �ل��ي��وم  ل��ه��ذ�  �مل��زدح��م��ة  �ل��ط��رق  يف يف 
�إج��ر�ء  يف  رغبة  ع��دم  تو�جهون  ق��د  �ل�سحي  �جل��ان��ب 

�ت�ساالتكم
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منزليًا  �ل�سموع  ل�سنع  �الأول��ي��ة  �مل���و�د  تتوفر 
�إما  وهي  ج��دً�،  منا�سبة  باأ�سعار  �ل�سورجة  يف 
�لبار�فني، وهي �ملادة �ملف�سلة للمبتدئني، ذلك 
وتكت�سب  �لتكلفة  وقليلة  �لذوبان  �سريعة  �أنها 
�لذي  �لع�سل  �سمع  �أو  ب�سهولة،  و�لر�ئحة  �للون 
�لعطور  �إ�سافة  ويتقبل  مميزة  بر�ئحة  يتميز 
�إليه �أي�سًا، ويف �الإمكان ��ستخد�م بقايا �ل�سموع 

�لتي �أُ�سعلت �سابقًا، �أي �إعادة تدويرها.
للعمل  م�ساحة  نهيئ  �أن  �ل��ث��ان��ي��ة،  �خل��ط��وة 
با�ستخد�م  �إما  �ملكان،  نظافة  على  للمحافظة 
ورق  فر�س  �أو  �حلجم  منا�سبة  معدنية  �سينية 

�سحف �أو قطعة قما�س قدمية.
لل�سمع  �لتقليدي  �لقالب  ن�ستخدم  �أن  ميكن 
ويجب  بها  نرغب  �أ�سكال  قو�لب  �أو  �الأ�سطو�ين 
بعد  منه  �ل�سمعة  الإخ���ر�ج  منا�سبًا  يكون  �أن 
�النتهاء منها، ن�سع يف �لقالب �خليط �أو �لفتيل، 
�أو  بالغ�سن  ونربطه  �لقالب  بقاعدة  نل�سقه 
وللتو�سيح  نحتاجه،  �لذي  �لطول  ح�سب  �لقلم 
�ملتوفرة  �ل�سغرية  �لفخارية  �ل�سنادين  �خرتنا 

يف �مل�ساتل.
يف  �مل��اء  ون�سّخن  �سغرية،  قطعًا  �ل�سمع  نقّطع 
منه  �لبخار  ت�ساعد  ومع  �الأكرب حجمًا،  �لقدر 
ونبد�أ  �الأ�سغر  �لقدر  يف  �ملقطع  �ل�سمع  ن�سع 
�أو ن�سعه )�لقدر( و�سط  �لبخار  بتحريكه فوق 
وي�سبح  متامًا  ي��ذوب  �أن  وبعد  �ل�ساخن.  �مل��اء 
�لقدرين  عن  ن�ستغني  �أن  )ن�ستطيع  �سائاًل، 
�ل��ف��والذ  ب��ق��در ذي قعر م��ن  و�حل��ّم��ام �مل��ائ��ي 
�ل�سميك "�ل�ستيل" ون�سع �ل�سمع فيه مبا�سرة( 
�الألو�ن  حبيبات  ن�سيف  باللون،  نرغب  كّنا  �إن 
)متوفرة يف �ل�سورجة( �أو نلجاأ �ىل �الألو�ن �لتي 
�لذي  �لعطر  ن�سيف  ثم  �لطبخ  يف  ن�ستخدمها 

يف  متوفرة  �ل�سمع  )وعطور  �أي�سًا  فيه  نرغب 
�ل�سورجة ويف حمال �ملو�د �الأولية للعطور(.

يف حال ��ستخد�م �ل�سند�نة �لفخارية، يجب �أاّل 
نن�سى تغطية �لثقب �ملوجود يف قعرها قبل و�سع 
�لفتيل، ونبد�أ ب�سب �سائل �ل�سمع بدقة وهدوء 

ولكن ب�سرعة قبل �أن يجمد.
فنن�سح  �أخ���رى،  ق��و�ل��ب  �ختيار  ح��ال  يف  �أم��ا 
كرة  �أو  �خلفيفة،  �ملعدنية  �ل�سموع  ب����اأو�ين 
بعد  �لبي�سة  ��ستخد�م  �الإم��ك��ان  ويف  �سغرية، 
مو�دها  ون�سكب  بدقة  �ملدبب  طرفها  نثقب  �أن 
ونغ�سلها مر�ت عدة للتخل�س من ر�ئحة �لبي�س 
وبعد  فيها،  �ل�سمع  �سائل  ون�سب  �لفتيل  ون�سع 

�أن يجمد، نك�سر �لق�سر بدقة �أي�سًا.

لبيت اأكث�ر 
رومان�سية

اأ�سعار امل�سغوالت وال�سناعات اليدوية تكون اأغلى 

دائمًا، ففيها مل�سة خمتلفة تنبع من روح �سانعها.

يف هذه ال�سفحة، �سنن�سر اأفكارًا ل�سناعات يدوية 

ممكنة من مواد اأولية رخي�سة الثمن اأو من مواد 

واأغرا�ض متوفرة يف البيت.

اإعداد "جملة ال�سبكة العراقية"

�سموع

لل�سموع مكانة يف حياتنا، ونردد 
جميعًا املثل ال�سيني )بدل اأن 

تلعن الظالم ا�سعل �سمعة(، 
وال�سيما عند انقطاع الكهرباء 
وعطل املولدة، اإذ اأن لها دورها 

االأثري يف اإ�سفاء جو من 
الرومان�سية الهادئة على البيت، 

وال�سيما اإذا كانت عطرية، 
ف�ساًل عن قدرتها على امت�سا�ض 
الروائح غري امل�ستحبة، رائحة 

ال�سجائر حتديدًا. وال نن�َض 
اأننا ن�سعل ال�سموع نذرًا و�سكرًا، 

واأخريًا فاإن �سناعة ال�سموع 
فن، وهناك معار�ض عاملية تقام 

�سنويًا لها.

كيف ن�سنع ال�سموع يف البيت؟
منا�سب  خيط  �خل��ام،  �ل�سمع  مادة  �الآتية:  �مل��و�د  �إىل  نحتاج 
ل�سنع �لفتيل، رو�ئح عطرية و�ألو�ن )ح�سب �لرغبة(، ونحتاج 
�أكرب  �أحدهما  وِقدرين  ر�سا�س،  قلم  �أو  �سغريً�  �أي�سًا غ�سنًا 

من �الآخر وقو�لب.
فتيل، غ�سن ، قالب�سمع خام
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بينما  ن�سائحها  �إىل  في�ستمعون  �أبنائها  مع 
تف�سل �أخرى، وملاذ� ن�ستمع �إىل هذ� �ملطرب 

دون غريه، و�لكثري من �الأمثلة �الأخرى.
�أن  �سبق  علمية  در��سة  �إىل  �أ�سري  وللمثال، 
�سنو�ت  قبل  بالعربية   )RT( قناة  ن�سرتها 
علماء  �أج��ر�ه��ا  بال�سوت  خا�سة  وك��ان��ت 
�أمريكيون �أكدت �أن �الإن�سان يختار �أ�سدقاءه 
�الأ�سو�ت،  بني  �لت�سابه  مدى  من  �نطالقًا 

ي�سدر  �الإن�سان  �أن  �لدر��سة  ك�سفت  كما 
بب�سمة  �أ���س��ب��ه  حم���ددة  �سوتية  �إ����س���ار�ت 
�سوتية تخ�س �ساحبها فقط، وتعترب مبثابة 

مر�سد يف �لبحث عن �الأ�سدقاء.
التدريب على النربة

عدم  م��ن  ي�سكني  الأم��ه��ات  عمل  ور���س��ة  يف 
����س��ت��م��اع ���س��غ��اره��ن، �أب���ن���اء وب���ن���ات، �إىل 
�إىل  ي�ستمعون  بينما  و�أو�مرهن،  ن�سائحهن 
م�سكلتهن  �أن  و��سحًا  كان  و�جل��دة،  �الآب��اء 

تكمن يف نربة �ل�سوت و�أ�سلوب �لتحدث.
�ل�����س��ي��دة م��ه��ا )����س��م م�����س��ت��ع��ار(، ح��ت��ى يف 
�إىل  ت��ل��ج��اأ  ك��ان��ت  �مل�����س��ارك��ات  م��ع  حديثها 
�أو  متعالية  �إما  وبدت  وحادة  م�سيطرة  نربة 
معها،  تعاطفهم  فقدت  �أنها  لدرجة  دة  مهدِّ
�ليوم  يف  ر�فقها  �لذي  زوجها،  ك�سب  بينما 
خالل  من  �جلميع  �سد�قة  للور�سة،  �الأول 
نا�سحًا  خاللها  من  بد�  هادئة  �سوت  نربة 
م�ستعار  )��سم  �سعاد  �ل�سيدة  �أما  ومتعاونًا. 
مع  للتو��سل  و�سيلة  �أية  فقدت  �لتي  �أي�سًا( 
للعي�س  �لبيت  غ���ادر  �ل���ذي  �مل��ر�ه��ق  �بنها 
بو�لده،  �سوى  هاتفيا  يت�سل  وال  جدته  مع 
�حل��ادة  �لنربة  �أي�سًا  م�سكلتها  كانت  فقد 
يخافها  جعلته  �لتي  معه،  ��ستخدمتها  �لتي 
�أمامهن  و�سعت  معها.  �أمان  باأي  ي�سعر  وال 
عناوين �أبحاث علمية حديثة عن تاأثري نربة 
�ل�سوت يف تربية �الأبناء وك�سب �سد�قتهم، 
وحمايتهم  در��ستهم  يف  جناحهم  وبالتايل 
عليها.  باالطالع  وطالبتهن  �النحر�ف،  من 
تغيري  على  �ل��ت��دّرب  ب��د�أن  �لثاين  �ليوم  يف 
ن��ربة �ل�����س��وت عند �ل��ت��ح��دث م��ع �الأب��ن��اء، 
نربة  لهم،  �لن�سائح  �إب���د�ء  عند  وال�سيما 

هادئة تعرب عن �حلنان و�الهتمام.. 
مع  مها  �ل�سيدة  ج���اءت  �أ�سهر  ث��الث��ة  بعد 
ب�����س��ع��ادة ع��ن عالقتها  زوج��ه��ا وح��دث��ت��ن��ي 
ن��ربة  غ���ريت  �أن  ب��ع��د  �أب��ن��ائ��ه��ا  م��ع  �لطيبة 
�سعاد،  �ل�سيدة  �أكدته  نف�سه  و�الأمر  �سوتها، 
بي  �ت�سلت  �مل����ادة،  ل��ه��ذه  كتابتي  وخ���الل 
�بنها حقق معدل 97 يف  �أن  و�أبلغتني بفخر 
�إىل  ي�ستمع  �أ�سبح  �أن  بعد  �الأحيائي  �لفرع 

ن�سائحها بنربة �أ�سعرته بخوفها عليه وعلى 
م�ستقبله.

خيانة!
�أو  ���س��ًا  م��درِّ جتعل  �أي�����س��ًا،  �ل�سوت،  ون��ربة 
وهذ�  عالية،  جناح  ن�سب  يحققان  �سة  مدرِّ
�جلامعيني  �الأ���س��ات��ذة  على  ينطبق  م��ث��ال 
�أي�����س��ًا، وف�����س��ل �آخ���ري���ن، و����س���روط جن��اح 
�لفا�سلني يف �لتدري�س ال تختلف عن �لور�سة 
�لدو�ئر  ويف  �الأم��ه��ات..  فيها  تدربت  �لتي 
من  يتهربون  �ملر�جعني  �أن  نرى  �خلدمية، 
�ملوظف ذي �لنربة �لعالية و�لغا�سبة، �لذي 

قد يو�جه ما ال ير�سيه من �ملر�جعني.
كما �أن نربة �ل�سوت تك�سف كذب �لزوج �أو 
يغري  �أن  يحاول  فهو  �لزوجة،  �أم��ام  خيانته 
نربة �سوته، لكن ما �رتكبه يجعل نربته تبدو 
�الأبحاث  وتقول  وتنخف�س،  ترتفع  مرتددة، 
�إر�دي��ة،  ال  تكون  �حلالة  هذه  يف  �لنربة  �إن 
متامًا مثل �الإمياء�ت �لال �إر�دية �لتي ت�سكل 
�لدول  يف  معاهد  وجود  ورغم  �جل�سد.  لغة 
�سيا�سيون  فيها  يدر�س  �لعلم  بهذ�  �ملتطورة 
على  �ل�سيطرة  كيفية  لتعّلم  �أعمال  ورج��ال 
�أن هناك من  �إال  �الإمياء�ت ونربة �ل�سوت، 
�أخطاءه من خالل  يك�سف  وبالنتيجة  يف�سل 

نربة �سوته.
اأخريًا..

البد من �النتباه �إىل �أن نربة �ل�سوت تك�سف 
باله  يدور يف  ما  وتف�سح  �الإن�سان  �سخ�سية 
فهي  �أي�����س��ًا،  وك��ره��ه  وغ�سبه  حّبه  وت��وؤك��د 
�ملقيا�س �حلقيقي لالنفعاالت. وللمثال فاإن 
تك�سف  عاليًا  لي�س  ب�سوت  �حل��ادة  �لنربة 
بينما  ن��ا���س��ج��ة،  غ��ري  ط��ف��ول��ي��ة  �سخ�سية 
�لنربة �لعالية و�لتحدث ب�سرعة تك�سف عن 
ال  �لتي  �لنربة  �أم��ا  �سبورة،  غري  �سخ�سية 

تتغري فتك�سف عن �سخ�سية ملولة..
و�لعملية،  و�الإن�سانية  �لزوجية  �لعالقات  يف 
مفتاح  �مل��رتددة  غري  �لهادئة  �لنربة  تكون 
يف  �سو�ء  م�ستقر  و�سع  �إىل  وت��وؤدي  �لنجاح 
�لعمل  مكان  ويف  �الأ���س��دق��اء  م��ع  �أو  �لبيت 

�أي�سًا.

ب�سمة ال�سوت 
بد�أت  �ملا�سي،  �لقرن  �سبعينيات  بد�ية  مع 
)�لتي  �جل�سد  لغة  ع��ن  �جل��دي��ة  �الأب��ح��اث 
�هلل(،  �ساء  �إن  مقبلة  �أع��د�د  يف  �سنتناولها 
يتحدث  �ل��ذي  �ل�سخ�س  �سدق  تثبت  �لتي 

�إلينا �أو ت�سري �إىل كذبه، و�كت�سف �لباحثون 
لغة  يختلف عن  ال  تاأثريً�  �ل�سوت  لنربة  �أن 
�أو  �ملتحدث  �سدق  تك�سف  �أنها  �أي  �جل�سد، 
كذبه وقوة �سخ�سيته �أو �سعفها، ثقته بنف�سه 
ت�سكل عاماًل جلذب  �أنها  و�الأهم  تردده،  �أو 

�الآخر �أو نفوره منه. كما �أكدت �الأبحاث �أن 
متامًا  �سخ�س  بكل  خا�سة  ب�سمة  لل�سوت 
عقود  وخالل  و�الإ�سبع.  �لعني  ب�سمتي  مثل 
نن�ست  ملاذ�  نعرف  �أ�سبحنا  �الأبحاث،  من 
�أّم  تنجح  ومل���اذ�  غ��ريه،  دون  متحدث  �إىل 

والأذُن تع�سُق قبل العنِي اأحيانا

يبدو جليًا من عنوان 
مو�سوع هذا العدد 
من )اأ�سلوب حياة( 

اأننا �سنتحدث عن 
ال�سوت، نربته خا�سة. 

والعنوان اأعاله هو 
�سطر من بيت �سعري 

لب�سار بن برد املتوفى 
�سنة 168 هجرية، 
الذي ولد �سريرًا، 

وقاله يف حمبوبته 
)عبدة( التي ع�سقها 

من �سوتها.
اأن�سام ال�ساجلي
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ذهب زوجي اإىل اإحدى املحافظات ملتابعة اأعماله 
لكنه، قبيل �سفره، اأم�سى وقتًا مع ابنه يف 

غرفته، حاولت ا�سرتاق ال�سمع، لكني مل اأ�سمع اإل 
جملة زوجي الأخرية لبنه وهي "حينما اأعود 

�سينتهي كل �سيء." اجلملة التي اأحالت حياتها 
اإىل رعب اخل�سارة وبداأت تفكر يف اخلال�س من 

البن الذي بالتاأكيد اكت�سف عالقتها بالزائر 
واأبلغ والده بها.

امليزان 

امليزان 

يف

يف
ال ت�ستطيع ع�سر خيوط ال�سم�ض بيديك 
اأبدًا، لكنك ت�ستطيع ع�سر القلوب التي يف 
ال�سدور لتحيلها اإىل ليٍل حالك الظالم !!

�إىل غرفته،  و�سعد  تبعها  �لذي  �بنها  يَره  ومل  �ل�سرير  على 
�إىل  ت�سعد  �أن  بعد  ف��ورً�  باخلروج  وطالبته  �إليه  و�أ�سرعت 
�بنها بحجة �الطمئنان عليه، وهكذ� جنت من ذلك  غرفة 
�بنها  تعامل  يف  تغريً�  تالحظ  )ه����.....(  وب��د�أت  �ملوقف. 
عرف  باأنه  يوحي  ما  �إليها  �لنظر  يتجنب  �أ�سبح  �إذ  معها، 
بعالقتها بالز�ئر، وكلما حاولت �لتحدث �إليه لتهدئته، لكنه 

كان يبدو مت�سايقًا وع�سبيًا. 
�أ�سافت )ه�..(:

�سيء  ب��ك��ل  حبيبي،  �أ���س��ب��ح  �ل���ذي  )�ل���ز�ئ���ر(،  -�أخ����ربت 
على  و�قتنع  لفرتة،  لقاء�تنا  نتوقف عن  �أن  عليه  و�قرتحُت 
م�س�س بحجة �أنه ال ي�ستطيع �البتعاد عني، لكن �بني ��ستمر 
ما  معه،  حماوالتي  كل  وف�سلت  معي،  �لباردة  ت�سرفاته  يف 
ره  �لذي عاتبه وذكَّ و�لده، زوجي،  �إىل  �أ�سكوه  �أن  ��سطرين 
باأنني رّبيته و�أحببته وكاأنني �أمه، لكن �بني �لتزم �ل�سمت 
�الآثمة  بعالقتي  و�لده  ويبلغ  �سّري  يف�سح  �أن  �أخ�سى  وبد�أت 
و�سمعتي..  زوجي  وثروة  �لبيت  وال�سيما  �سيء،  كل  و�أخ�سر 

وحبيبي.
ويف �عرت�فات )ه�....( �أي�سًا:

لكنه،  �أعماله  ملتابعة  �ملحافظات  �إحدى  �إىل  زوجي  -ذهب 
قبيل �سفره، �أم�سى وقتًا مع �بنه يف غرفته، حاولت ��سرت�ق 
�الأخرية البنه وهي  �إال جملة زوجي  �أ�سمع  لكني مل  �ل�سمع، 
�أحالت  �لتي  �جلملة  �سيء."  كل  �سينتهي  �أع��ود  "حينما 
من  �خلال�س  يف  تفكر  وب��د�أت  �خل�سارة  رعب  �إىل  حياتها 
و�لده  و�أبلغ  بالز�ئر  عالقتها  �كت�سف  بالتاأكيد  �لذي  �البن 
بها، وو�سعت خطة لتنفيذها فورً�، طلبت من حبيبها �ملجيء 
بعد ذهاب �بنها �إىل �ملدر�سة، ويف حال رجوعه �إىل �لبيت 
مع جميء �حلبيب �ستتاأكد من �أنه يعرف بعالقتهما وحينها 
توقعاتها  و�سدقت  �حلبيب  وجاء  تت�سرف..  كيف  �ستعرف 
�إذ دخل عليهما �البن دون �أن يطرق �لباب. تعمدت )ه�....( 
�إنه  البنها  وقالت  �حلبيب،  )�لز�ئر(،  عن  بعيدً�  �جللو�س 
علم  على  �أنها  ظانًا  �لدر��سي  �بنه  م�ستوى  �سائاًل عن  جاء 
به. �سحك �ل�سبي با�ستهز�ء و�نطلقت كلماته ك�سهام قاتلة 

نحوهما و�أكد باأنه �سجل لهما كل تفا�سيل �لعالقة. 
�أ�سافت )ه�....(:

وحبي  برتبيتي  وذّكرتُه  �لور�ء  �إىل  ودفعتُه  �سو�بي  -فقدُت 
كنت  �إن  بحدة  �أجابني  لكنه  �بني،  مبثابة  �إي��اه   معتربة  له 

�أريده �أن ي�سكت عن خيانتي لو�لده، وبد�أت تارة �أتو�سل �إليه 
�إىل  و�سارعت  �سامت،  وهو  �أ�سربه  �أخ��رى  وت��ارة  لي�سرتين 
ود�رت  �لهروب،  يحاول  حبيبي  الحظت  حني  �لباب  �إغالق 
معركة بيني وبني حبيبي بعد �أن �تهمني باأنني �سجعته على 
�لباب  له  و�فتح  �أدعوه  باأنني كنت  و�أكد البني  �لعالقة  هذه 
م�ستعدة ال�ستقباله كع�سيق، وفوجئُت بابني يحمل �سمعد�نًا 
هذ�  ليقع  ر�أ�سه  على  حبيبي  وي�سرب  بقربه  ك��ان  معدنيًا 
�أحمل  �أن  �إال  �أ�سعفُه فما كان مني  �أن  �أر�سًا وهو يتو�سل بي 
�ل�سمعد�ن نف�سُه الأ�سرب �بني �لذي وقع �أر�سًا وهو ي�سرخ 

�أمي ...�أمي..
 �أنهت )ه�.....(  حديثها معي قائلة :

-�سر�خ �بني "�أمي..�أمي" دفعني �إىل �سرب حبيبي ملر�ت 
ي�سبح  وه��و  �بني  �حت�سنُت  ه��ام��دة،  جثة  ب��ات  حتى  ع��دة 
بدمائِه و�سرخت باأعلى �سوتي �أمام �جلري�ن �لذين ح�سرو� 
�ملوت  ي�ستحق  حبيبي  قتلتهما،  �أنا  �سر�خي:  �سماعهم  بعد 
�لذي كان مبثابة  �أو  �بني  وقتلت  بنف�سِه،  �لنجاة  الأنه حاول 
قد  �ل�سرطة  وكانت  �حت�سنه،  و�أنا  �لف�سيحة،  خمافة  �بني 
�أخفيت  " لقد  يهم�س  وهو  و�ل�سرطة معي  �سمعته  ح�سرت، 
�لت�سجيل يف غرفتي يا �أمي، مل �أعطه لو�لدي ومل �أخربه باأي 

�سيء".. 
فيما بعد، �أثناء �لتحقيق، علمت باأنه لفظ �أنفا�سه �الأخرية 

يف مركبة �الإ�سعاف وهو يف طريقه �إىل �مل�ست�سفى..
وكانت كلماتها �الأخرية، يل:

-�أنا �أ�ستحق �أق�سى �لعقوبات ملا �رتكبته، فقد ف�سحت نف�سي 
وقتلت ع�سيقي و�بني.. لقد طالب زوجي باإعد�مي و�إال فاإنه 
�أبدً�، �سو�ء يف  �سيقتلني وله كل �حلق، فهو مل يق�سر معي 
�أن  �أع��رتف  كلها.  ومبتطلباتي  بي  �هتمامه  يف  �أو  يل  حبه 

�لغباء و�ل�سيطان �أو�سالين �إىل حبل �مل�سنقة.

قا�سية  من عمرها،  �الأرب��ع��ني  �م���ر�أة جت��اوزت  )ه�����.....(، 
�لكالم، ع�سبية �ملز�ج. هذ� ما عرفته عنها  قليلة  �ملالمح، 
�أق�سى  كالمها  وكان  �ملحاكمة،  تنتظر  حيث  �ألتقيها  �أن  قبل 

من مالحمها �ل�سمر�ء، قالت:
كان  م��ْن  �و  �ب��ن��ي،  و)م.....(  حبيبي  قتلتهما:  �أن��ا  -نعم 
وفاة  بعد  بو�لده  تزوجت  حني  طفاًل  كان  فقد  �بني،  مبثابة 
و�لدته �ملفاجئة،  �عتنيُت به، والأنني مل �أجنب �عتربته �بني 
عن  �لكثري  و�لده  لغياب  �الآخر  من  �أحدنا  قريبني  و�أ�سبحنا 

�لبيت ب�سبب عمله �لذي كان يتطلب �لتنقل بني �ملحافظات.
بذكائه  متميزً�  ك��ان  �البتد�ئية،  يف  و�أ�سبح  )م....(   كرب 
مهمة  )ه�����.....(  على  �سهل  م��ا  ل��ل��درو���س  حفظِه  و�سرعة 
تدري�سه، �أنهى در��سته �البتد�ئية و�أ�سبح �سبيًا يف �ملتو�سطة، 
على  طرقًا  �سمعت  م�ساء  ذ�ت  له.  ورعايتها  حبها  و��ستمر 
�بنِه  عن  )م....(  ي�ساأل  �سديقه  و�لد  لتجد  فتحته  �لباب، 
فريق  م��ع  ي��ت��درب  ب��اأن��ُه  ف��اأخ��ربه  �لبيت،  �إىل  يعد  مل  �ل��ذي 
�ملدر�سة يف �لنادي. �سعر �لز�ئر بحرج  و�سحك معتذرً� منها 

يبلغنا." �أن  ن�سي  "رمبا 

 تكمل  )ه�.....( �عرت�فاتها: 
-رمبا �إح�سا�سه باحلرج، �أو ل�سبب ال �أعرفه، �أ�سعرين �لز�ئر 
كان  كاأنه  م�سرعًا  ودخل  �لدخول،  �إىل  فدعوته  باالطمئنان 
وتناق�سنا  معًا  وجل�سنا  �ل�ساي  له  �أح�سرت  �لدعوة.  ينتظر 
له  �لبيت و�سرحُت  باأن زوجي خارج  و�أخربته  �أموٍر عدة،  يف 
ملاذ�  تقول  ونظر�تُه  بقلق،  �إيّل  ينظر  )و�بني(  عمله  طبيعة 

تخربينه بهذِه �لتفا�سيل!
، وب��ع��د �أن غ��ادرن��ا �ل��ز�ئ��ر، وج��دت��ن��ي �أ���س��رخ بوجه  ���س��ك��تُّ
�ل�����س��ب��ي و�أوب����خ����ُه ك���ي ال 
�أحت��دث  حينما  يقاطعني 
ولو   حتى  �سخ�س،  �أي  م��ع 
ب��ال��ن��ظ��ر�ت! وك���ان ج��و�ب��ه 
�أمي،  يا  �سيئ  �إن�سان  "�إنه 
ه���ذ� م��ا �أب��ل��غ��ن��ي ب��ه �ب��ن��ه، 

�لذي هو �سديقي".
�ل�سباح  يفارقها طيفه. يف  ليلتئذ ومل  تنم  لكن )ه���...( مل 
�لرجل  ذلك  تخ�س  �لتي  �لتفا�سيل  بع�س  عن  �بنها  �ساألت 

)�لز�ئر(، مل يجبها وغادر م�سرعًا �إىل مدر�سته. و�أ�سافت:
-و�أنا من�سغلة باأعمال �لبيت، �سمعُت طرقًا خفيفًا على �لباب، 
توقعُت عودة زوجي من عملِه، لكني فوجئت بذلك �ل�سخ�س 
)�لز�ئر( متحججًا باأنه �أ�ساع هاتفه، �أو رمبا يكون قد ن�سيُه 
عندنا. فت�ست �ل�سالة فلم �أجده و�سعرُت �أن �لهاتف حّجة ال 
�بت�سامتُه  ور�أي��ُت  قهوة، مل ميانع  فنجان  �إىل  ودعوته  غري،  
�لو��سحة وكاأنه كان ينتظر ذلك مني. ود�رت بيننا �أحاديث 
عديدة ومنوعة، و�أثناء �جلل�سة �ت�سل بي زوجي لالطمئنان 
علينا و�أخربين باأنه �سيتاأخر الأيام �أخرى، و�أخربُته �أننا بخري 

وال ينق�سنا �سيء.
�لهاتف،  �أغلقت )ه�....(  �إن  و��ستنادً� �ىل �عرت�فاتها، وما 
�أم�سى  �قرتب منها �لز�ئر و�سارحها باجنذ�به نحوها و�أنه 
وبات  �لعالقة،  �سر�رة  وكانت  بها،  مفكرً�  �لبارحة  �لليلة 
زوجها.  وغياب  �ملدر�سة  �إىل  �بنها  ذه��اب  مع  بيتها  يدخل 
وقبل �جلرمية  ُتكت�سف.  �ن  دون  �لعالقة  �سنتان على  م�ست 
متوقعة  وفتحته  �لباب  ُدق  تقول:  عندي،  و)�لز�ئر(  بفرتة 
جارتها، لكنه كان �بنها �لذي عاد مبكرً� ب�سبب وعكة �سحية 
مفاجئة، وكانت عيناه كاملر�ساد تبحث عن �سيء ما، �أ�سرعت 
م�ستلقيًا  ك��ان  )�ل��ز�ئ��ر(   الأن  و�أغلقتها  نومها  غرفة  �إىل 

ال�سيطان دفعها اإىل قتل حبيبها 
وابنها معًا!!

رجاء خ�سري
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خ�سري احلمريي

ماذ� �أعطتنا �الأنتظار�ت، وماذ� �أخذت منا؟ 
و�أنتمي  وم�سمونا،  �سكال  �الأنتظار  �أحب  �إين  مع  �ل�سوؤ�ل  هذ�  �سغلني  طاملا 
طوعا لفئة �ملنتظرين �ملخ�سرمني، �لذين ما فتئو� يتقافزون من �إنتظار �ىل 
�إنتظار من دون �أن يحظو� بالنتيجة �ملنتظرة، �أحب م�سهد �لنظر �ىل �ل�ساعة، 
�الأنتظار خا�سة  لهفة  �أحب  تكتكاتها،  مع  �لنب�س  "عقاربها" وربط  تفح�س 
�ن  �إال  �للهفة،  تلك  ي�ستحق  �ملنتظر  �ملُنجز  �أو  �حلدث  �أو  �ل�سخ�س  كان  �ذ� 
�ملنتظرين يف حلف  ر�ية  تبقى  ومع ذلك  �مل�سهودة،  �إنك�سار�تها  لالأنتظار�ت 
د�ئم مع �الأمل، يف �إنتظار �لنجاح، يف �إنتظار تخرج �الأوالد، يف �إنتظار �لعالوة 
�لقادمة " مع �إنك مل حتظى بالعالوة �ل�سابقة" يف �إنتظار �سحبة �ليان�سيب 
�إنتظار يوم  " مع �نك مل تفز يف كل �ليان�سيبات �لتي جربتها" يف  �لقادمة 
على  متوقعة،  �إنتظار هدية غري  �سار، يف  �إنتظار خرب  �أو ممطر، يف  م�سرق 

�سكل �إطر�ء، كلمة جميلة، لفتة وفاء، �إبت�سامة عذبة، يف �إنتظار غد خمتلف، 
�الأخبار  من  خالية  �سا�سة  جتهما،  �أق��ل  عامل  خمتلف،  م��اآل  خمتلف،  م��ز�ج 

�لعاجلة.. 
�لعامة، يف �ملقهى  هل ر�قبتم وجوه �ملنتظرين، على �لر�سيف، يف �حلد�ئق 
�أو �لكافترييا، �أو عند باب �لد�ر وكيف متتزج فيها �ل�سعادة مع �لقلق ب�سكل 
�الأنتظار،  ومنا�سبة  �ملنتظر  لل�سخ�س  تبعا  تلك،  تقل  �أو  هذه  ت��زد�د  حمري، 
�ل�سعادة  �إم��ار�ت  وت�سح  �لقلق  ي�سود  �أو  مرة،  �لقلق  ويتو�رى  �ل�سعادة  تطفح 

مر�ت.
و�أعود لل�سوؤ�ل �لذي بد�أنا به حكايتنا: 

ماذ� �أعطتنا �الأنتظار�ت ، وماذ� �أخذت منا؟
يبدو �إنها..�أعطتنا كل ما نحن فيه، و�أخذت ..كل ما نتمناه!
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د. علي ال�ساله    �ساعر بابلي

يف املنتهى

�أتيح يل �أن �أطلع على عدد من �لكتب و�لرو�يات �لعر�قية و�مل�سرية �لتي �سدرت 
فوجدت  وتبعاتها،  كورونا  �أتاحته  �لذي  �لوقت  بف�سل  �ملا�سيني  �لعامني  خالل 
فتتناول  هنا  مو�سوعة  يف  تت�سع  وقد  �لبلدين،  يف  تطرح  ذ�تها  �لهوية  �أ�سئلة 
�لدين كمعطى موؤ�س�س يف �لهوية مثاًل، وتت�سع يف مو�سوعة �أخرى هناك فتكون 
�ملو�سوعة �ملذهبية هي �ملعطى �لنازف �الأكر ح�سورً�، لكن �الرتباك ذ�ته ي�سود 

روؤى �لكاتبات و�لكتاب.
من نحن؟ 

تت�ساءل، وقد  �لبعد �حل�ساري �ملوغل يف �لقدم جميعًا  ولعل دول �ملنطقة ذ�ت 
�سومري، وهل م�سر  �آ�سوري  �لعر�ق  �ملا�سي، فهل  �أ�سئلة  بع�سها على  يت�سارع 
فرعونية، وما عالقة �مل�سيحيني فيهما، وهل �الآ�سوريون و�ل�سومريون و�لفر�عنة 

هم �أ�سل �مل�سيحيني؟
و�حلقيقة �أن ال �أحد ي�ستطيع �دعاء ذلك، الأن �مل�سيحية تالية حل�سار�ت �ملنطقة 
مثل  مثلهم  وهم  ن��زواًل،  �أو  �سعودً�  يقاربها  ما  �أو  ع��ام،  �آالف  بثالثة  �لقدمية 
�مل�سلمني �لذين جاءو� بعدهم  ب�سبعة قرون تقريبًا وتوطنو� يف �ملنطقة و�أن�ساأو� 
�لتي  �لدنيا  عا�سمة  بغد�د..  بعا�سمتها  �الإمرب�طورية  دولتهم  وقبلها  دولهم 
من  قليل  مع  و�سرقًا  �سرقًا،  وعلومه  وفل�سفاته  �لقدمي  �لعامل  ح�سار�ت  جمعت 

�لغرب .
ولذ� فاإن �سوؤ�ل �الأقدمية و�لتاأ�سي�س متحول بتحول �الأقو�م و�لدول �لتي تو�لت، 
وال  تف�سيل  دون  جميعًا  ه��وؤالء  ت�ستوعب  �أن  ينبغي  لدولنا  �لوطنية  �لهوية  و�إن 
��سطهاد، فقد ولَّت �لدولة �لعثمانية �لتي توجب على �مل�سيحيني �أن يَتَنّحو� �إىل 
�لي�سار �إذ� ما �سادفهم م�سلم يف �لطريق، و�إال �سيعلو عليهم �ل�سر�خ )�أ�سمل( 

�أو ترّجل، �إذ� كانو� ر�كبني.
�إن �لهوية �لوطنية وطنية، وذلك يعني �أن ال ��ستثناء الأحد من وطنيتها وال تخوين 

يبنى على �لدين و�ملذهب و�لعن�سر..
�جلموح  من  �لغالبية  مينع  الأن��ه  ج��دً�  مهم  عدديًا  �الأق��ل  �ملختلف  وج��ود  ولعل 

و�لتطرف من �سعورها بالوحد�نية و�لتفوق .
�لعر�ق وم�سر و�سوريا لي�سو� طو�ئف بل �أوطان، و�لوطن باق و�إن تو�رت �سيماوؤه 

�أحيانًا.

العراق.. كل هوؤلء 
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