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بداية  عند  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  اهتمامي  ب���داأ   -
ت�صاقط �صعري، وللأمانة اأقولها اأ�صابني الذعر 
يف  جفاٌف  رافقتها  التي  الظاهرة  ال�صتفحال 
ال�صعر، الذي كما يقال انه تاج املراأة فكان ال بّد 
من حّل، وبعد البحث عن احللول لي�س لت�صاقط 
�صعري فقط، بل للجفاف الذي عانيت منه، ومل 
اأجد ما يعالج امل�صكلة يف االأ�صواق اأو ال�صيدليات 
من  كثري  على  مطّلعة  باأّن  علما  العطارين،  اأو 
مع  م�صكلتي  يعالج  مل  ولكن  العاملية  امل��ارك��ات 
�صعري اأي علج منها، وكان خلربتي ك�صيدالنية 
الدافع الكبري ل�صناعة احلل بيدي فقط ملعاجلة 
مطلقًا  اأفّكر  ومل  منه،  تلف  ما  واإ�صلح  �صعري 
منه  واال�صتفادة  جتارية  كعلمة  با�صتخدامه 

ماديا، ومن هنا كانت االنطلقة. 
اأم  "احلاجة  القائل  املثل  عليك  ينطبق  هنا   *
العلج  �صناعة  بداية  عن  لنتحّدث  االخرتاع"، 

ل�صعرك؟
واالإ���ص��رار هي  اأواف��ق��ك ١٠٠٪، احلاجة  اأن��ا   -
 -١٢ تاريخ  يف  وبالتحديد  اأبحث  جعلن  ما 
بحياتي  مف�صليًا  ت��اري��خ��ًا  واأع����ّده   ٢٠١6  -٨
اأول  ب�صناعة  ب���داأت  ن�صيانه،  ميكن  ال  لذلك 
اأ�صبوعني  وخ���لل  ل�����ص��ع��ري،  ع��لج��ي��ة  و���ص��ف��ة 
م��ن اال���ص��ت��خ��دام الح��ظ��ت وج���ود ف���ارق كبري 
زميلتي  وب���داأت  االأف�����ص��ل،  نحو  �صعري  على 
بامللحظة اأي�صًا لكرث ما كنت مهوو�صة ومرعوبة 
عاد  ال��ت��اأري��خ  ذل��ك  وبعد  �صعري،  ت�صاقط  م��ن 
�صعري اإىل و�صعه الطبيعي، مما دفع هذا االأمر 
"اخللطة"،  على  التهافت  اإىل  زميلتي   جميع 
الرف�س،  ا�صتطع  اآنذاك مل  وبطبيعتي اخلجولة 
وا�صتمريت باإعطاء "اخللطة" من دون مقابل، 
االأقل،  على  اخللطة  قيمة  باأخذ  فّكرت  اأن  اإىل 
الطلبات،  جميع  لتلبية  يكِف  مل  م�صرويف  الأّن 

وهكذا بداأت ق�صتي.
ل�صاحبه  يتوفر  اأن  ب��ّد  ال  عمل  م�صروع  لكل   *
طالبة  ا�صتطاعت  كيف  مال  وراأ�س  للعمل  موقع 

الكلية تدبري ذلك االأمر؟
ت�صليط  من  بّد  وال  وواقعي  ج��ّدًا  مهم  �صوؤال   -
مطبخ  م��ن  العمل  ب���داأت  ف��اأن��ا  عليه،  ال�����ص��وء 
فقط  اأردنيًا  دينارًا   3٠ قدره  مال  براأ�س  البيت 

غري  من  بي،  ة  اخلا�صّ التجميل  �صركة  الأوؤ�ّص�س 
االأهل،  الدعم من  اأو  االقرتا�س  على  االعتماد 
مكتفية بت�صجيعهم ودعمهم املعنوي فقط، لكّن 
اأفرزته  وما  ب�صدق  والتعامل  احلقيقي  العمل 
علجاتي من فائدة واقعية لكل من ا�صتخدمها 
فتجد  ال�صحرية،  بالو�صفة  البع�س  و�صفها  بل 
الفتيات  اأك���رث  م��ن  ت�����ص��رتى  ال��ي��وم  منتجاتي 
لها على  يف�صّ البع�س  اإّن  بل  انتقائية جلودتها، 
الكثري من املنتجات العاملية، وجتد اليوم اأغلب 
لون منتجي على  م�صّففي ال�صعر يف اململكة يف�صّ

املنتجات االأخرى التي تباع يف ال�صيدليات.
�صمن  ال��ك��ي��م��ي��اوي��ة  امل������واد  ت���دخ���ل  ه���ل   *
طبيعي  ع��لج  هي  اأم  الطبية  م�صتح�صراتك 

خال�س واأين ت�صنعني تلك املواد؟
قابلة  اأّنها  لدرجة  منها طبيعي ١٠٠٪  بع�س   -

ثباتها  لزيادة  مواد  فيها  تدخل  الباقي  للأكل، 
�صمن  ت��درج  عموما  قوامها،  على  احلفاظ  اأو 
املنتجات الطبيعية، ومنتجاتي ت�صنع يف م�صنع 
يدوية،  �صناعة  لي�صت  فهي  االأردن،  يف  اأدوي��ة 
وهي  بالطبع  ال��ع��راق  اإىل  ت�صل  ب��اأن  واأط��م��ح 
ويهمني  ب��ه،  معرتف  كمنتج  قانونيًا  م�صّجلة 
كثريًا اأن اأرى منتوجاتي تنت�صر يف بلدي العراق، 
اأن  وامتّنى  االأردن  يف  رواج  لها  اأ�صبح  اأن  بعد 
اأج��ل  م��ن  بذلته  ال��ذي  واجل��ه��د  ب�صمتي  اأرى 

حتقيقها يف بلدي.
التجميلية  م�صتح�صراتك  م�����ص��ّم��ي��ات  م��ا   *

وا�صتخداماتها ؟
- اأهم منتجاتي حاليا هو )بكج الظبية( لل�صعر 
لل�صعر  ظبية(  )و�صريوم  طبيعية  زيوت  يحوي 
اأن��ه  ف��راأي��ت  ال��غ��زال،  مب�صك  معّطرًا  ولكونه  

اال�صم املنا�صب لذلك.
بالطريقة  ال�صعر  م�صاكل  ت��ع��ال��ج  منتجاتي 
ت�صّر  مواد متلي�س  اإّنها ال حتوي  اأي  الطبيعية، 
من  الكثري  تواجهها  م�صكلة  وه���ذه  ال�صعر، 
واأعمل  وب�صرة  �صعر  خبرية  ولكون  الفتيات، 
لديَّ  بال�صعر  العناية  مب�صتح�صرات  باالأخ�س 

خطٌّ با�صم دكتور ال�صعر)ذي هري دكتور(.
* من هو الداعم االأّول ملا و�صلتي اليه؟

كانت  التي  ووال��دت��ي  وت��ع��اىل  �صبحانه  اهلل   -
مبثابة الداعم الرئي�س يف ما و�صلت اليه.

*  نراك تتجّنبني ذكر اللقب مع ا�صمك وكاأنك 
الفنان  والدك  ا�صم  على  التعّكز  حتاولني عدم 
الت�صكيلي الراحل يا�صني املحمداوي يف حتقيق 
مبتغاك، هل هو ع�صق الو�صول باالعتماد على 

اجلهد الذاتي؟
اأفّكر بذلك من قبل، اعتقد ب�صبب  اأب��دًا مل    -
غرابة  ا�صمي "ظبية"، تعّودت اأن اأذكر ا�صمي 
جّدًا  فخورة  واأنا  منتوجاتي،  على  حتى  لوحده 
واتباهى بها،  الفنية رحمه اهلل  باأعمال والدي 
ويف نف�س الوقت اأع�صق عملي وافتخر مبا و�صلت 
اليه، ولو كان والدي موجودًا لكان اأّول املباركني 
لعملي، وبطبيعتي اأنا اأحب اأن اعتمد على نف�صي 
لفتيات  ذلك  يف  مثااًل  رمّب��ا  الأك��ون  وجمهودي، 

اأخريات. 

�صيف جملة ال�صبكة اليوم دكتورة عراقية نق�صت 
ا�صمها يف عامل التجميل مبقر اإقامة عائلتها يف 
و�صحف  ف�صائيات  اأخبارها  وتناقلت  االأردن، 
العرب بزهو ملا �صّطرته يف عاملها التجميلي من 
طفرات نوعية، وملجلتنا اليوم ال�صبق يف حتقيق 
حوارها االأول يف ال�صحافة العراقية ويف ما يلي 

ن�ّس احلوار:
* من هي ظبية يا�صني؟

خا�صة  لظروف  لكن  العراق  بلدي  يف  ول��دت   -
انتقلت  ت�صكيلي  كفنان  وال���دي  عمل  وبحكم 
اأكملتها  ودرا�صتي  وطفولتي  عمان  اإىل  عائلتي 
ولكن  ال�����ص��ي��دل��ة  كلية  م��ن  ت��خ��رج��ت  ه��ن��اك، 
�صغفي بالتجميل اأبعدن عن اخت�صا�صي وفعل 
اأغلب  على  واط��ل��ع��ت  التجميل،  معهد  دخ��ل��ت 
تعنى  التي  والتجميلية  العلجية  امل�صتح�صرات 
اأحد  والب�صرة، ومن غري االعتماد على  بال�صعر 
والدتي  وت�صجيع من  وتعاىل  �صبحانه  �صوى اهلل 
لتحقيق  املطلقة  احلرية  منحتني  التي  احلبيبة 
هديف، الأرى اليوم منتجاتي بعد اأن كنت اأ�صنعها 
ة بي  يدويًا ت�صنع يف �صركة م�صتح�صرات خا�صّ
معرتف بها قانونيا كمنتج عايل املوا�صفات، وله 
حظوة تواجد داخل ال�صوق االأردنية اعتز وافتخر 
بها، وطموحي اأن ي�صل منتجي اإىل بلدي العراق 

حينها �صاأقول كعراقية حّققت املراد.
* بداياتك كانت مع م�صتح�صرات علج ت�صاقط 

ال�صعر، ما الدافع لذلك االهتمام؟

من مطبخ البيت اإىل �سركة 
م�ستح�سرات جتميلية

حاورتها : اآية من�سور

براأ�ض مال قدره 30 ديناراً اأردنيًا 

د. ظبية يا�سني

خلق اهلل العراقيات اأهال للتحديات 
ودائما ما جتدهن يرددن القول ال�سائد 
يف حتقيق مبتغاهن: "ل م�ستحيل حتت 
ال�سم�ض"، فتجدهن اأديبات يطرزن باأحرف 
من نور اإبداعهن يف عامل الأدب، فنانات 
فر�ست لوحاتهن وجودها باأغلب غالرييات 
العامل، معماريات اأذهلن العامل بت�ساميمهن 
والراحلة الكبرية زها حديد خري مثال 
على ذلك، طبيبات لهن ب�سماتهن يف عامل 
الطب، جماهدات وهل تعدل جهاد الأم 
العراقية اأي امراأة يف العامل؟، وتتعّدد 
الأ�سماء واملنابر والعراقيات كفاح اإثر 
كفاح ل ينتهي وقل نظريه.
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بني الِع�سرة والَع�سرة..
ال�سارع العراقي بني موؤيد 

ومعار�ض ملبادرة م�سرف الر�سيد

من  ال�صاخر  االأخ��ف  اجلانب  يف  هنا  كّنا  واإن 
ال��ع��راق��ي وم��واق��ع  ال�����ص��ارع  ردود االأف��ع��ال يف 
من  امل��واط��ن  تعب  اإذ  االجتماعي،  التوا�صل 
االأمل واملرارة واحلزن، ليحّول كل هذه املعاناة 
جملة  ملف  �صاخر..  ونقد  م��رح  م�صاحة  اإىل 
�صخ�صيات  اآراء  عن   العدد  لهذا  "ال�صبكة" 
يقوله  وما  املبادرة  هذه  ب�صاأن  خمتلفة  وفئات 
القانونيون، ف�صل عن بيانات وزارة التخطيط 
ب�صاأن ن�صبة الذكور اإىل االناث واملنظمات ذات 
العراقي  ال�صارع  اأنَّ  واملح�صلة  االخت�صا�س، 

يبدو بني موؤيد ومعار�س للمبادرة.

من اقرتح الفكرة رجل اأم امراأة!؟ 
االإعلمية وال�صاعرة اآمنة عبد العزيز و�صفت 
ا�صتوعب  ال  اأّن  "رغم  ب��امل��زاي��دة،  امل��ب��ادرة 
دينار  مليني  بع�صرة  يفتتح  الذي  امل��زاد  هذا 

امل�����راأة وو���ص��ع��ه��ا يف خانة  ع��ل��ى  وامل���زاي���دة 
الزوجة الثانية )ال�صرة( لتكون طعمًا لعلقة 

م�صلحية مادية بحتة!
م�صرف  بها  ب��ادر  التي  مليني  الع�صرة  نعم 
فتح  تعلن  الثانية  للمرة  زواج  ك�صلفة  الر�صيد 

و�صقوط  قتال  جبهات  نعم  قتال!  جبهات 
من  فبدل  بيوت(!  و)خ��راب  �صحايا 

الفكرة اجلهنمية التي ت�صّجع على 
الزواج بامراأة ثانية كان االأجدر 

لتح�صني  ال�����ص��ل��ف��ة  ت��ك��ون  اأن 
ال��و���ص��ع امل���ادي الأ���ص��ر حتتاج 
اأو تكون �صلفة  لرتميم نف�صها 
العمل  ع��ن  عاطلني  ل�صباب 
املمكن  م��ن  م�����ص��اري��ع  لفتح 
ال  عائلة  ب��ن��اء  يف  ت�صهم  اأن 
من  ات�����ص��اءل،  وهنا  هدمها! 

رجاء ال�سجريي

بدءًا نقول اإن ظاهرة التفكك الأ�سري عاملية، 
لكن الذي يهمنا هو احلالة يف العراق، ففي الوقت 

الذي بداأنا نلم�ض فيه ظاهرة العنف والتفكك 
الأ�سري املبكي، تطل علينا ما و�سفه البع�ض 
بـ)كوميديا( مبادرة م�سرف الر�سيد و�سلفة 

الع�سرة ماليني للذي يتزوج مرة ثانية.. 
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املليني  �صيدفعون  من  هم  ال��رج��ال  ه��وؤالء 
للتخل�س منهن.. ثم لنفر�س اأّنه تزّوج ثانية 
بينهما  �صيتقا�صمنها  من  فهّن  ال�صلفة  واأخذ 

و�صيخرج هو فارغ اليدين."
وقال  حممد اأبو هاجر، �صائق �صيارة اأجرة: 
عندما  ال�صارع  يف  رزقي  عن  اأبحث  " كنت 
وج��دت  للبيت  ال��ع��ودة  وعند  اخل��رب  �صمعت 
على  اأطلقها  التي  ال�صفة  وه��ي  "جبار" 
زوجتي واقفة بالباب وبيدها )كرك( ولكّني 
�صرعان م��ا ت��دارك��ت امل��وق��ف وذّك��رت��ه��ا ب��اأّن 
القر�س للموظفني ح�صرا واأّن ل�صت مبوظف 

الأجنو واحلمد هلل." 
لي�س  اأّنه  البناء ن�صر �صعود  اأكد عامل  بينما 
غريها،  وال  ب�صلف  ال��زواج  ينوي  وال  متزوجا 
الذي  خاله  على  ال�صديد  قلقه  اأب��دى  ولكّنه 
زوجته  ب��اإب��لغ  نيته  ع��ن  دق��ائ��ق  قبل  ح��ّدث��ه 
مفقود  ل����لآن  وه���و  امل��و���ص��وع  ب��ه��ذا  االوىل 

وموبايله مغلق! 
ورحبت الدكتورة هند زهري باملبادرة وقالت: 
"هذا رزق، وما بها الع�صرة مليني؟ ال باأ�س 
وحده  واهلل  بيتي  واجهة  بها  اأكمل  اأن  اأري��د 

يعلم ماذا �صيحدث بعدها".. 
احلياة ال�سعيدة

واوالده  زوج��ت��ه  م��ع  �صعيدًا  ال��رج��ل  ك��ان  اذا 
ويعي�صون حياة هادئة  هانئة حتى وان كانت 
"على قد احلال" فل اعتقد انه �صوف يفرط 
مئة  "ال�صلفة"  كانت  وان  حتى  احلياة  بهذه 
ابو  راأي  ه��ذا  مليني،  ع�صرة  ولي�س  مليون 
ابو  ويزيد  ال��راأي،  احمد  ام  و�صاطرته  احمد 
مع  �صعيدًا  لي�س  الرجل  كان  اذا  اما  احمد: 
فانه  زوجته  مع  فقط  ولي�س  عموما  ا�صرته 
�صوف يتزوج بثانية وثالثة ورابعة هربًا ولي�س 
بطرًا ومن دون "ع�صرة الر�صيد" حتى لو كان 

يقا�صي  �صظف العي�س.
على  اعرتا�صًا  ن�صمع  مل  احمد:  اب��و  ويكمل 
اىل  و�صيبقى  �صابقًا  او  االن  الزوجات  تعدد 
ما �صاء اهلل وال�صجة التي �صاحبت "مبادرة" 
طريقة  يف  هي  باعتقادي  الر�صيد  م�صرف 
طرحها فامل�صرف لي�س لديه دائرة اعلمية 

وعر�صها   امل���ب���ادرة  ب��درا���ص��ة  ت��ق��وم  مهنية 
"الت�صكيك"  دون  املجتمع  يتقبلها  بطريقة 
بنوايا امل�صرف ودوافعه وحتفظ كرامة املراأة 
وك��ان  و"احللو"،  ال��ث��ان  املجتمع  كن�صف 
)والأن  الر�صيد  م�صرف  مب�صوؤويل  االج��دى 
"املبادرة"  طرح  هدفه  املراأة(  حياة  حت�صني 
باأن�صاء  الراغبات   واملطلقات  االرام��ل  على 
م�صروع خا�س بهن الإعالة انف�صن واوالدهن او 
واال�صتمتاع  عائلة  وتكوين  بالزواج  الراغبات 
باهم عاطفة عند املراأة وهي عاطفة االمومة 
وبذلك  ب�"مبادرتهم"،  ال��رج��ل  "زج"  دون 
ويكفون  اواًل  م�صروعهم  من  ق�صدهم  يت�صح 

راأ�س الرجل من ادوات املطبخ ثانيًا.
امل�سكلة

تتمّتع  التي  ر�صيد  الن�صوية عواطف  النا�صطة 
املجتمع  منظمات  من  العديد  مع  بعلقات 
قالت:  االأ���ص��رة،  تعمل مب��ج��ال  ال��ت��ي  امل���دن 
املجتمعية  امل�صاكل  اأ�صباب  عن  بحثنا  "اذا 
هي  العنو�صة  بظاهرة  ت�صّمى  ما  اأن  �صنجد 
االأقل تاأثريا."  واأ�صافت اأنَّها خلل عملها مع 
اأهم اال�صباب  اأن  اكت�صفت  الزوجات خا�صة؛ 
هي الو�صع املادي واأحيانا حتى اإن كان الزوج 
موظفًا، فلي�س اجلميع ميلكون بيتا، فاالإيجار 
كانت  لو  حتى  ال�صهري  الدخل  ظهر  يق�صم 
الزوجة موظفة اأي�صا وال�صبب االآخر هو عدم 
االإح�صا�س باالأمان حتى اإن كان الو�صع االأمني 
يف حت�ّصن، فالقلق الذي ي�صكن اجلميع يوؤدي 
م�صاكل  اإىل  يتطّور  ال��ذي  نف�صي  �صغط  اإىل 
اآخر  مهم  �صبب  وهناك  اأحيانا  حادة  يومية، 
غري  ال�صكانية  للزيادة   الكبرية  الن�صبة  وهو 
املنطقية قيا�صا اإىل ظروف العراق وم�صاعب 

احل������ي������اة 
ال���ي���وم���ي���ة 
وط����ب����ع����ا 
ت��ن�����س  مل 
االإ�����ص����ارة 
ىل  اإ
امل��خ��درات 
وتاأثرياتها 
ال�����ص��ل��ب��ي��ة 

العديدة، �صواء على �صعيد االأ�صرة اأو املجتمع.
واأبحاث  درا���ص��ات  اإىل  "ا�صتنادا  واأ�صافت 
تعيلها  العراقية  االأ�صر  من   ٪١١ ف��اإن  علمية 
على  العمل  م��ن  ب��ّد  ال  ق�صية  ه��ذه  ام����راأة، 
كنا�صطة  راأي���ه���ا  ويف  اأي�صا."  م��واج��ه��ت��ه��ا 
اأب��ح��اث  ع��ل��ى  عملت  اأن  ل��ه��ا  �صبق  ن�����ص��وي��ة 
فاإّن  والدولية،  العراقية  للمنظمات  عديدة 
ن�صبة  تقليل  املخت�صة  اجلهات  من  املطلوب 
املجتمع  �صرائح  بني  الفجوة  وت�صغري  الفقر 
وال�صحي  ال��رتب��وي  باجلانبني  وااله��ت��م��ام 
وتطبيق القوانني اخلا�صة والعمل على مترير 
قانون احلد من العنف االأ�صري وال�صرب بيد 
واإر���ص��ال  امل��خ��درات  مهّربي  على  حديد  من 
الو�صع  لتح�صني  و�صرورية  �صريحة  اإ�صارات 
االأمني واأن ناأخذ كل جهة لها علقة باال�صرة 
اأو منظمات جمتمع مدن  كانت حكومية  اإن 
اجلد   حممل  على  ال��ع��راق  يف  االأ���ص��رة  و�صع 
عمليا ولي�س ت�صريحات وور�س عمل وندوات 
مهم  الن�صل  حتديد  على  العمل  وطبعا  فقط 
جّدا. واختتمت بالقول: "يجب اإعطاء التنمية 
االقت�صادية - االجتماعية اأولوية على برامج 

الدولة."

الع�صرة م��لي��ني يف  ال��ف��ك��رة؟  اأي���ن ج���اءت 
رقمية  ح�صابات  ه��ي  امل�صرف  ح�صابات 
منها  امل�صتفيدين  ح�����ص��اب��ات  ويف  م��ادي��ة 
كذلك"، واأ�صافت "كامراأة ال اأجد يف هذه 
االأ�صعار  حتطيم  لعبة  اإال  مليني  الع�صرة 
واملزايدة على املراأة التي لن يفوتها القطار 
بل �صتكون �صحية ده�س مع �صبق االإ�صرار، 
مليني  ع�صرة  ملنحت  بيدي  االأمر  كان  ولو 
تتزوج  اأن  ب��اإرادت��ه��ا  تختار  وه��ي  ل��ل��م��راأة 
برجل  ت��ت��زّوج  وال  تطلعاتها  يلئم  برجل 
متزوج  باأخرى )يخّرب حياتها(، اأن تختار 
من  اأ�صاأل:  واأخ��ريًا  دونه.  اأو  برجل  حياتها 
الع�صرة  اأم  التزويجية  ال�صلفة  فكرة  اقرتح 
امراأة  كانت  اإذا  رجل؟  اأم  ام��راأة  مليني؟ 
للح�صول  حلم  غفلة  يف  بّيتت  ق�صية  فهذه 
الطلق  )الأّن  دائ���م  ال  م��وؤق��ت  رج��ل  على 
لرجل  الفكرة  كانت  واذا  حتميًا(،  �صيكون 
فهذا الرجل املنقذ املوؤقت للعنو�صة !احلمد 
ولهذا   73 ع��م��ره  زوج���ي  ال��ع��امل��ني  رب  هلل 

اطماأن قلبي.."

حذر من املرور اأمام الر�سيد
يعّلق  اأ�صتاذ جامعي  وهو  عواد  �صتار  الدكتور 
عن  يومية  �صبه  اأخبارًا  نعي�س  "ونحن  اأي�صا: 
للجرمية  ت�صل  اأ���ص��ري  عنف  ح��االت  وج��ود 
مبنح  اخلا�س  الر�صيد  م�صرف  خرب  ياأتي 
وبطبيعة  الثانية،  للمرة  للمتزوجني  �صلف 
للتندر  الق�صة  ه��ذه  العراقيون  اأخ��ذ  احل��ال 
ال  احل��ذر  ح��االت  ا�صتدت  ورمب��ا  وال�صحك 
باالإقدام  يفّكرون  الذين  الرجال  من  �صيما 
املراأة  مّكن  الثان. وهذا اخلرب  الزواج  على 
االيام �صد  للعنف احلا�صل هذه  قوًة ومربرًا 
النكات  ب�صياغة  النا�س  اأخذ  حتى  االزواج. 
وال�صور التي تعرّب عن احلذر من الزوجات، 
اأو اخل��وف م��ن امل���رور اأم���ام ف��روع م�صرف 
اأّن��ه  دائ��م��ًا  العراقي  ال�صعب  ميزة  الر�صيد، 
عن  ويعرّب  و�صحك  ملهاة  اإىل  املاأ�صاة  يحّول 
امتعا�صه ورف�صه بال�صخرية والكوميديا وهو 
�صيما مع وجود  اأن��واع االعرتا�س، ال  نوع من 
النا�س  لكل  �صمحت  التي  التوا�صل  من�صات 

بالتعبري عن راأيهم ووجهات نظرهم."
هل هي لي�ست نكتة؟ 

راأي��ه��ا  ب���داأت  ح��م��زة  عينة  امل��در���ص��ة  بينما  
امل���ب���ادرة معقولة؟  ب��ت�����ص��اوؤل وه���و ه��ل ه���ذه 
واأ�صافت "�صخ�صيا وب�صراحة اعتقدها حتى 
االآن )نكتة(، الأنَّها و�صمن الظروف التي منّر 

بها ال ميكن اأن تكون اال كذلك."
بقوله:  بداأ �صاخرًا  ال�صاعر جا�صم اخلفاجي 
يطّلق  باأن  البع�س  به  يفّكر  الذي  الوقت  "يف 
اليومية  احل��ي��اة  �صغوطات  ب�صبب  زوج��ت��ه 
يخرج  م��ن  هناك  نعي�صها،  التي  والفو�صى 
اإىل  واأ���ص��ار  �صوداء".  بقف�صات  لنا  علينا  
اإّن  وقال:  بقف�صة  الر�صيد  م�صرف  )قف�صة( 
اأن يعطي  "هناك من �صيطرح مبادرته وهي 
للم�صرف الع�صرة مليني وياأخذون )العندي 

وتخل�صون من قف�صاتكم"!
اإىل  الع�صكري  حميدة  ال�صاعرة  واأ���ص��ارت 
نقطة مهمة قائلة: اإّن "هناك زوجات ال �صيما 
اأزواجهن  �صد  ميار�صن   الع�صرينات  بعمر 
عنفا كارثيا مع �صلطة ل�صان عجيبة، لذلك 

عواطف ر�صيد

ابو هاجر

د. �صتار عوادتقى حممد
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نافذة قانونية
قر�س  من  وال�صخرية  اال�صتهجان  عملية  بعد 
م�����ص��رف ال��ر���ص��ي��د ال��ت��ي ان��ت�����ص��رت، ج���اء رد 
م�صرف الر�صيد غام�صا ممّوها نوعا ما دون 
حتديد دقيق، اإذ بّينت املتحدثة با�صمه، اآمال 
كم�صرف  قانون  حّق  لدينا  "لي�س  ال�صويلي 
مبنع اأو ت�صجيع الزواج الثان، وننظر للجانب 
�صمن  ال�صريحة،  لهذه  واالجتماعي  االن�صان 
للرجال  ال�صلفة  ه���ذه  ال��ق��ان��ون��ي��ة،  احل����دود 
لديهم  ال��ذي��ن  الأول��ئ��ك  �صة  خم�صّ والن�صاء 
ظروف خا�صة ت�صطرهم للزواج مرة اأخرى" 
امل�صرف  اإدارة  بيان جمل�س  وهذا ما جاء يف 
تعليمات  اإىل  تعديل  اإ�صافة  على  واف��ق  ال��ذي 
تنفيذ القرار الحقا، ت�صّمنت �صمول الراغبني 
وللظروف  بال�صلفة،  الثانية  للمرة  ب��ال��زواج 
اآخر( على  اأو ظرف  اأو طلق  ة )وفاة  اخلا�صّ

يف  �صابقا  ال�صلفة  ه��ذه  من  اأف��اد  يكون  ال  اأن 
ه��و؟..  ما  االآخ��ر  الظرف  ه��ذا  االأول.  زواج��ه 
تو�صيح  اأي  فيه  لي�س  والبيان  ال��رد  احلقيقة 

حا�صم..
وجهة  له  كانت  ح�صن  �صّبار  ط��ارق  القانون 
نظر ت�صّجع هذه املبادرة وقال: مع اأن اجلميع 
اال  ب�صاأنها  وال�صّجة  ال�صلبي  جانبها  مع  كان 
واملوظفات  املوظفني  حالة  يف  اأ�صّجعها  اأنَّني 
فر�صة  لهم  �صتوّفر  اإذ  االأرام��ل..  اأو  املطلقني 
ولي�س  بنائهم  يف  وت�صهم  اأخ��رى  م��رة  للزواج 
ت��ه��دمي��ه��م.. م���ا ال�����ص��رر يف ه���ذا اجل��ان��ب 

للطرفني؟
ال�صمري،  حم��م��د   خن�صاء  اأك��دت��ه  م��ا  وه���ذا 
كلية  م��ن  ال��ع��ام  ال��ق��ان��ون  فل�صفة يف  دك��ت��وراه 
احلقوق جامعة النهرين، وقالت: تعّد املبادرة 
منح  اإط��ار  يف  الر�صيد  م�صرف  اأطلقها  التي 

�صروط  اأي  عن  النظر  ب�صرف  ال��زواج  �صلف 
امل�صاكل  م��ن  ال��ع��دي��د  مل��واج��ه��ة  مهمة  خ��ط��وة 
االآون���ة  يف  لل�صاحة  ظ��ه��رت  ال��ت��ي  املجتمعية 
االأخرية ومنها تزايد حاالت الطلق باالإ�صافة 
ال��وف��ي��ات ب�صبب  امل��ت��زاي��دة م��ن  االأع����داد  اإىل 
�صيجعل  اأم���ر  ه��و  ك���ورون���ا..  جائحة  ظ���روف 
الزواج الثان اأمرا مي�صورا ل�صريحة كبرية من 
ال�صباب املوظفني الذين مروا بتجارب مريرة 
ومنهكة ماديا على �صعيد الزواج االأول ب�صبب 
الطلق واآثاره النف�صية اأو ب�صبب وفاة الزوجة 
باأن  القول  يفوتنا  ال  ومما  واأ�صافت:  االأوىل، 
موؤيد  بني  املبادرة  تلقف  قد  العراقي  ال�صارع 
خطوة  باأنَّها  البع�س  يف�ّصرها  اإذ  ومعار�س، 
وتب�صيطا  ال��زوج��ات  تعدد  لظاهرة  م�صجعة 
الثان، بيد  الزواج  وت�صهيل الأعباء وتكاليف 
اأّننا يجب اأن نفّكر مليا باالآثار االإيجابية لهذه 
�صلبية  ظواهر  من  احلد  يف  ودوره��ا  املبادرة 
قد تع�صف بفئة ال�صباب غري القادر على بدء 
وعلى  االأول  ال��زواج  بعد جتربة  حياة جديدة 

ال�صعيدين املادي واملعنوي.
بينما كانت القانونية تقى حممد بال�صّد متاما 
من هذه املبادرة: ل�صت مع هذه املبادرة الأنَّها 
جديدة  عنف  ظاهرة  على  ت�صّجع  بب�صاطة 
جتاه الن�صاء واالأ�صرة، والزواج الثان هنا اأراه 
عنفا اجتماعيا ونف�صيا �صمن ظرفنا احلايل، 
فهو قرار غري مدرو�س وت�صيف: نحن يف الوقت 
قوانني حتمي من  ودعم  بت�صريع  نطالب  الذي 
الن�صاء  �صد  املنت�صر  االأ�صري  العنف  ظاهرة 

واالأ�صرة تاأتينا هذه املبادرة غري املوفقة…
واأخريا، ن�سبة الذكور

اأ�صار اإح�صاء ١٩77 الذي تعّده االأمم املتحدة 
اأّن  اإىل  العراق  اإح�صاء علمي وفني يف  اأف�صل 
ن�صبة الذكور يف العراق اأعلى من االإناث، ويبدو 
اأحيانا،  واإن  االأعلى  ا�صتمرت  الن�صبة  هذه  اأنَّ 
املركزي  للجهاز  اإع��لن  ويف  اأ�صغر..  برقم 
للإح�صاء يف وزارة التخطيط، يف اأواخر �صنة 
٢٠١٨، اأ�صار اإىل اأّن عدد �صكان العراق جتاوز 
ال� 3٨ مليون ن�صمة واأن  "ن�صبة الذكور 5١٪ من 

جمموع ال�صكان، ون�صبة االناث 4٩ ٪ ".

طارق �صبار د. هناء ال�صمريجا�صم اخلفاجي
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كانت اأربعة ايام ال تو�سف من العذاب واالأذى، مل 
يغرفوا فيها نومًا وال راحة، وعند لقائهما اجلديد 

توىل املواطن �سرَح املوقف للوايل وهو يبكي بكاء 
مراً، عندها طلب منه اأن يعود اإىل منزله ويعيد 
النعاج )فقط( اإىل ال�سطح، وياأتي ملقابلته بعد 

اأربعة اأيام..

ح�سن العاين 

نواعم

يف  موفقًا  الظلم"  م��ن  ق��رون  "اأربعة  كتاب  م��وؤل��ف  ك��ان 
اإختيار هذا العنوان النه تو�صيف حقيقي ل�صنوات االأحتلل 
كانت  العثمانية  االأمرباطورية  الأن  ذلك  للعراق،  العثمان 
اإمنوذجًا للتخلف، وكلما تقدم بها العمر اإزدادت تخفًا وظلمًا 
وجهًل، وكان املوؤرخون وال�صيا�صيون على حق عندما اأطلقوا 

على العقود االأخرية من عمرها عبارة )الرجل املري�س(!!
وغ��رائ��ب  االأم���ور  بعجائب  تلك  االأح��ت��لل  �صنوات  حفلت 
اإىل  معظمها  يف  ت�صري  ال��ت��ي  احل��ك��اي��ا  وم��ئ��ات  االأح�����داث 
والدراوي�س  واخلرافات  الفال  وفتاحي  اخلزعبلت  �صيادة 
على  وقفُت  وقد  واجل��وع،  واجلهل  الفقر  طغيان  جانب  اإىل 
من  تخلو  ال  بالواقع،  باخليال  الرمز  فيها  اإختلط  حكاية 
بغداد  والية  من  عراقيًا  مواطنًا  اإن  ومفادها  وفائدة،  متعة 
ي�صكن يف بيت طيني �صغري امل�صاحة، لي�س فيه �صوى غرفة 
واحدة يقطنها مع زوجه وابنائه الثلثة ووالده العجوز، ومل 
اأيًا  له فر�صة عمل  توفرت  فاأينما  للرجل عمل حمدد،  يكن 
كانت توجه اإليها، على اأن م�صكلته الكبرية تكمن يف الغرفة 
وياأكلون  ويطبخون  ا�صخا�س  �صتة  فيها  ينام  التي  الوحيدة 
اإىل  �صكوى  تقدمي  على  راأي��ه  اإ�صتقر  ولذلك  وي�صتحمون، 
املحنة  لتجاوز  امل�صاعدة  وطلب  يديه،  بني  والتظلم  الوايل، 

وبناء م�صكن جديد من غرفتني!!
الأّن  اإبنه،  منع  حاول  وجتربته  خربته  بحكم  العجوز  الوالد 
)ال�صكوى لغري اهلل مذلة(، واأعاد هذه العبارة على م�صامعه 
الوايل  الرجُل  قابل  وهكذا  ج��دوى،  دون  من  مرة  ع�صرين 
وب�صط اأمامه و�صعه املادي وم�صكلة الغرفة وهو يبكي، حتى 
�صيقة،  دارك  م�صاحة  اإن  الوايل)�صحيح  �صاأله  اإنتهى  اإذا 
ركن  يف  ال��دواج��ن  بع�س  برتبية  قمَت  لو  ال�صري  ما  ولكن 
اهلل  )حفظ  املواطن  عليه  رّد  احلو�س(  اأرك��ان  من  �صغري 
نعجتان  عندي  جوعًا،  لهلكُت  الدواجن  لوال  ال��وايل،  موالنا 
وقد  ال���وايل  ق��ال  امل��ن��زل(،  �صطح  ف��وق  دج��اج��ات  وع�صر 
رجل..  يا  )عفارم  وجهه  على  االرتياح  علمات  اإرت�صمت 
خريًا  اإ�صتب�صر  قد   البغدادي  املواطن  كان  وفيما  عفارم(، 

وغمرته ال�صعادة وهو يلحظ ب�صا�صة الوايل ويرى ابت�صامته 
الرقيقة، كان الوايل قد خل اإىل نف�صه خم�س دقائق وكاأنه 
�صنوات  خم�س  من  اأطول  كانت  االأهمية،  بالغ  اأمر  يف  يفكر 
الرجل  اإذا فرغ من )�صفنته(، خاطب  املواطن، حتى  على 
الدجاج  باأنزال  وتقوم  بيتك  اإىل  تذهب  اأمرية)اليوم  بلغة 
والنعاج من ال�صطح وترتكها تعي�س معكم يف الغرفة!!(، اأراد 
َنَهَرُه بحركة من يده  الرجُل االأعرتا�س على هذه امل�صيبة، 
واأكمل كلمه )وتعود اإىل مقابلتي بعد اأربعة اأيام(، و�صاأجعل 
اأم��ري  خالفت  اإن��ك  بلغني  ول��و  البيت،  يراقبوا  اجلندرمة 

�صاأدفنُك حيًا.. هيا اإن�صرف(!!
يغرفوا  واالأذى، مل  العذاب  من  تو�صف  ال  ايام  اأربعة  كانت 
املواطن  توىل  اجلديد  لقائهما  وعند  راح��ة،  وال  نومًا  فيها 
بكاء مرًا، عندها طلب منه  يبكي  للوايل وهو  املوقف  �صرَح 
اأن يعود اإىل منزله ويعيد النعاج )فقط( اإىل ال�صطح، وياأتي 

ملقابلته بعد اأربعة اأيام..
الأن  ال�صكر  عظيم  ال��وايل  الرجُل  �صكر  الثالثة  املقابلة  ويف 
اإىل  ال��ع��ودة  منه  طلب  عندها  االف�صل،  نحو  ت�صري  احل��ال 
اإىل  واملجيء  القدمي،  مكانها  اإىل  الدجاج  واإع���ادة  منزله 
مقابلته يف الغد، وحني ح�صر املواطن يف اليوم الثان وهو 
اآخر...  �صيئًا  من  تطلب  الوايل)هل  �صاأله  ال�صعادة  قمة  يف 
ال��وايل...  موالنا  اهلل  الرجل )حفظ  عليه  رّد  اأنا حا�صر(، 
ما راأيت اأحَنً منه وال اكرم.. ولكن الطمع لي�س من �صيمي(، 
ذمة  العراقي-على  البغدادي  ال��ِرج��ل  اأو���ص��ى  يومها  وم��ن 
احلكاية- اأبناءه واأحفاده باأن ال�صكوى لغري اهلل مذلة.. وما 

زالت و�صيته �صارية اإىل عامنا املبارك هذا....

م�������ق�������االت

ال�سكوى والوايل



حوار: اأحمد �سمي�سم

ت�سوير: ح�سني با�سا 

حني ُيذكر ا�سمها لبد 
من اأن يتبادر اإىل الذهن 
عملها الفني اخلالد 
الذي مازال را�سخًا يف 
ذاكرة اجلمهور العربي، 
امل�سل�سل ال�سهري )عائلة 
احلاج متويل(، رغم 
مرور 19 عامًا على 
اإنتاجه. عرفها اجلمهور 
باأدوارها الرومان�سية 
الإيجابية املحّببة، 
وع�سق طّلتها منذ 
ظهورها الأول على 
�سا�سة التلفاز، فكانت 
لها قاعدة جماهريية 
كبرية لفتة على 
م�ستوى الوطن العربي. 

النجمة العربية

�سمية اخل�ساب

متويل" و�سعني  "احلاج 
على طريق النجومية 

 ل� )ال�سبكة(:
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اأن  قبل  االأول(  )ع�صقها  الغناء  جتربة  خا�صت 
اأن  بعد  حتى  فيه  وا�صتمرت  التمثيل،  جمال  تلج 
م�صهورة،  و�صينمائية  تلفزيونية  جنمة  اأ�صبحت 
مع  متوا�صعة  كثريًا،  ذاتها  مع  مت�صاحلة  فنانة 
جمهورها  اأ�صئلة  على  ترد  اأنها  حتى  جمهورها 
االجتماعي  التوا�صل  مواقع  عرب  يوميًا  وحمبيها 
نيابة  يتحدث  ب�صخ�س  اال�صتعانة  دون  بنف�صها 
عنها كما تفعل اأغلب الفنانات وامل�صاهري. حازت 
على جوائز عديدة وكرمت يف اأفخم املهرجانات 
ممثلة  )اأف�����ص��ل  ج��ائ��زة  اأب��رزه��ا  لعل  العربية، 
"املوريك�س دور"  عربية �صينمائية( يف مهرجان 
اأدوار  جت�صيد  اإىل  ت�صعى   .٢٠٠٩ عام  لبنان  يف 
خمتلفة عما قدمته يف الدراما التلفزيونية، كما 
الفنية  م�صريتها  عرب  حققته  مبا  فخورة  اأنها 

ومل تندم على اأي عمل فني يذكر.
اجلميلة  الفنانة  العربية(  ال�صا�صة  )فرا�صة 
�صمية اخل�صاب حّلت �صيفة عزيزة ومميزة 
ح��وار  يف  العراقية"  ال�صبكة  "جملة  على 

ح�صري ال تنق�صه ال�صراحة واملتعة...
اخل�ساب لقب العائلة 

* بداية ا�صمك احلقيقي هو )�صمية �صعيد ال�صيد 
فتيحة( اإذن من اأين جاء لقب اخل�صاب؟ 

فتيحة  ال�صيد  �صعيد  "�صمية  ال�صريح  ا�صمي   -
ال�صفر(  )ج��واز  يف  مذكور  هو  كما  اخل�صاب" 
الذي  العائلة  لقب  فهو  اخل�صاب  اأم��ا  الر�صمي، 
مت�صكت به منذ بداياتي الفنية وقررت حينها اأن 
يكون هو ا�صم ال�صهرة الفني يل ملا له من متيز 

يف اللفظ.
ال��درام��ي��ة  ال�صاحة  ع��ن  غيابك  اأ���ص��ب��اب  م��ا   *
اأن  وال�صيما  االأخ���رية  ال��ف��رتة  يف  وال�صينمائية 
اجلمهور العربي ينتظر اأدوارك اجلميلة املهمة؟

ال�صاحة  االأخرية عن  االآونة  اأ�صباب غيابي يف   -
الفنية يعود اإىل الو�صع العام للحالة االإنتاجية يف 
الدراما وال�صينما، كما اأن مل اأجد مو�صوعًا جيدًا 
الأخو�س فيه، والأنني اأحرتم جمهوري واأقدره فل 
عن  الفنية  اأع��م��ايل  م�صتوى  يقل  ال  اأن  م��ن  ب��د 
االختيار،  يف  التدقيق  يتطلب  وه��ذا  �صابقاتها، 
وال�صيما اأن اأف�صل النوع ولي�س الكم يف االأعمال 
لو  ل��ذا  ب��ي،  جمهوري  ثقة  على  حمافظة  الأبقى 

�صاهدت م�صل�صل )احلاج 
عمل  اأي  اأو  و�صكينة(  )ري��ا  م�صل�صل  اأو  متويل( 
مهمة  اأع��م��ال  الأن��ه��ا  بامللل  ت�صعر  ل��ن  يل  اآخ���ر 
وناجحة جدًا و�صادقة مع ذائقة اجلمهور العربي 

عمومًا. 
الغناء ع�سقي الول

)�صابر  فيلم  يف  امل�صاركة  عن  اعتذرِت  مل��اذا   *
ورا�صي( مع الفنان اأحمد اآدم، واختريت الفنانة 
اللبنانية رزان مغربي لتج�صيد الدور بداًل عنك؟

الأن  ورا����ص���ي(  )���ص��اب��ر  فيلم  ع��ن  اع��ت��ذرت   -
ذروة  يف  الت�صوير  ي��ب��داأوا  اأن  ق���رروا  املنتجني 
االأمر، لذلك  اأقلقني  تف�صي جائحة كورونا، وقد 
اعتذرت لكادر الفيلم عن ا�صرتاكي معهم وطلبت 
منهم اأن ي�صتعينوا مبمثلة لتقوم بتاأدية الدور بداًل 
عني مع اعتزازي واحرتامي الكبري للفنان النجم 

اأحمد اآدم واملنتج اأحمد ال�صبكي. 
* اىل جانب كونك ممثلة ناجحة بامتياز نعرف 
من  ع���ددًا  وانتجت  الغناء  جتربة  خ�صت  اأن��ك 
االأغان والكليبات، اأال ترينها مغامرة كبرية قد 

تفقدك هويتك الفنية بني جمهورك وحمبيك؟

جمهور  ول��ديَّ  االأول  ع�صقي  الغناء  بالعك�س،   -
كبري ي�صجعني على اال�صتمرار يف الغناء وتقدمي 
كل ما هو جديد، احلمد هلل اأغنياتي القت جناحًا 
اأغنية  مثل  اخلليجية  االأغ��ان  وال�صيما  كبريًا، 
)كل بعقله را�صي( واأغنية )يا م�صكني(، واأي�صا 
يناه�س  ال��ذي  )بت�صتقوي(  كليب  فيديو  قدمت 
وم�صاهدات  جن��اح��ًا  والق��ى  امل���راأة  �صد  العنف 

كثرية. 
�سيخة العرب

* ال��ك��ات��ب وال�����ص��اع��ر ال���راح���ل ع��ب��د ال��رح��م��ن 
ما  العرب(  )�صيخة  ب�  لّقبك  قد  كان  االأب��ن��ودي 

ق�صة هذا اللقب؟
عبد  الكبري  ال��راح��ل  ال�صاعر  �صحيح،  ه��ذا   -
)�صيخة  لقب  ع��ل��ّي  اأط��ل��ق  االأب���ن���ودي  ال��رح��م��ن 
)وادي  م�صل�صل  اأغ���ان  كتب  حينما  ال��ع��رب( 
اأعجبه  الذي  امل�صل�صل  اأدائي يف  و�صاهد  امللوك( 
ال�صرقية  م��لحم��ك  اإن  يل  ي��ق��ول  وك���ان  ك��ث��ريًا 
لقب  �صبب  هما  القوية  و�صخ�صيتك  االأ�صيلة 
الرحمن  عبد  اخلال  يرحمه  اهلل  العرب،  �صيخة 

االأبنودي كان رائعًا يف كل �صيء. 
)جنية(  �صخ�صية  جت�صيد  يف  دورك  اإن  يقال   *
يف م�صل�صل )وادي امللوك( قد اأدخلك يف مرحلة 

االكتئاب، اأ�صحيٌح هذا؟
- غري �صحيح، دوري يف م�صل�صل )وادي امللوك( 

الغناء ع�سقي الأول ولديَّ جمهور 

كبري ي�سجعني على ال�ستمرار 

يف الغناء وتقدمي كل ما هو 

جديد، احلمد هلل اأغنياتي لقت 

جناحًا كبريًا، ول�سيما الأغاين 

اخلليجية.



م�������ق�������االت

نرمني املفتي

فنجان حمبة
يا ما جاب الغراب الأمه 

علميا، يعّد الغراب من بني احليوانات التي تتمّتع بذكاء 
الفت قد يكون ورثه من جّده الذي بعثه اهلل �صبحانه، 
االآية 3١، لرُيي قابيل كيف  املائدة،  كما جاء يف �صورة 
التي  احلفرة  يف  ويدفنه  قتله  الذي  اأخيه  �صوءة  يواري 
حفرها ذلك الغراب.. ولكن الذكاء لي�س كافيا، اأحيانا، 
الغراب  جاب  ما  )يا  امل�صري  فاملثل  املطلوب.  الإدام��ة 
ليلتقط،  الغراب  يلمع يجذب  اأن كل �صيء  اأ�صله  الأمه( 
مثل، قطعة مراآة مك�صورة اأو ورق نايلون ممّزق اأو قطعة 
تاه عن  اأو غطاء قلم حرب  يوما غطاء قدر  فافون كان 
بدورها  التي  الأمه  وياأخذها  اللوامع  من  وغريها  القلم 
بها  �صعيدة  ها  لكنَّ فائدة!  بل  اأ�صياء  وكلها  بها  حتتفظ 
اأو  اإّن الغراب ل�س  فقط الأنَّها تلمع.. ويف العراق نقول 
ه ي�صرق اأ�صياء ال فائدة منها اأي�صا، مثل  )حرامي( لكنَّ
ي�صرق �صابونة م�صتعملة ويعطيها الأمه التي ال تتمكن من 

تناولها اأو اإعطاء اأجزاء منها ل�صغارها..
وقطعا ال نن�صى ال�صوؤال البليغ )حمامة لو غراب؟( الأنَّ 
هداأ  اأن  بعد  الياب�صة  ليكت�صف  الغراب  اأر�صل  )ع(  نوح 
وانتهز  حيوان  طافية  راأى جثة  الأنَّه  يعد  ومل  الطوفان 
الفر�صة الأكلها وقام باإر�صال احلمامة التي رجعت اليه 
اأن  اأ�صابع رجليها وعرف  بغ�صن زيتون واآثار طني بني 
الرب قريب وكافاأهم باأن جعل من غ�صن الزيتون قلدة 
حول رقبتها لت�صبح رمزًا لل�صلم، بينما اأ�صبح الغراب 
اأن�صى االإ�صارة اإىل  الذي خانه ذكاوؤه رمزًا للخراب وال 
)غراب  وهو  الغراب  به  ي�صتخدم  ال��ذي  االأ�صهر  املثل 

يقول لغراب وجهك اأ�صود(..  
الذكي  ابنها  ليكرب  بالكثري  �صحت  التي  االأم  قالت 
املتفوق يف درا�صته باأمان و�صلم وكانت تتباهى به اأمام 
يفاجئها  يوم  كل  واأ�صبح  الذكي  الولد  وكرب  قريباتها، 

بقرار، �صيغرّي كليته وغريها ور�صب ل�صنتني لريقن قيده 
وقّرر اأن يهاجر ويف كل قرار ال تتوقعه منه، كانت حتّدث 
نف�صها وتقول: )يا ما جاب الغراب الأمه( وهاجر ورجع 
بعد �صنوات و�صاألته )ها..ابني حمامة لو غراب؟( ومل 
يجبها، واأيقنت اأنَّه ف�صل مرة اأخرى وحني زاره �صديقه 
ف�صله  وزر  �صديقه  يحمل  وهو  ابنها  فاجاأها  الفا�صل، 
ومل  ذاك  اأو  املو�صوع  هذا  يف  يخطئ  ال  اأن  عليه  وك��ان 
ت�صرب االأم و�صاحت بابنها )غراب يقول لغراب وجهك 
اأ�صود( وذكرته بف�صله يف الدرا�صة ويف الهجرة، قال لها 
ه لي�س م�صوؤوال عن ف�صله مثل �صديقه اإمنا خانه ذكاوؤه  باأنَّ
اأن ال يف�صح املجال لذكائه  واأنَّه قّرر  الذي اعتمد عليه 
تعرف  ال  التي  للمرة  االأم  ت  و�صحَّ و�صاعدًا..  االآن  من 
له  وافتتحت  لديها من ذهبها  تبقى  ما  وباعت  عددها 
اكت�صفت  حني  حزنا  تق�صي  اأن  وك��ادت  به  يليق  حمل 
واأنَّ ذكاءه  باأنَّه ي�صتغل االآخرين بل وي�صتغل ت�صحياتها 
الذي طاملا تباهت به حّوله اإىل خبث ونفاق وا�صتغلل 
التوا�صل  مواقع  على  مبن�صور  ق�صتها  تكتب  اأن  رت  وقرَّ
الذي ما تزال  ابنها  االجتماعي وتطالب بدرا�صة حالة 
ك�صفت  باأنَّها  اإ�صعاره  دون  اإ�صلحه  ًا وحتاول  حتبه جدَّ
خبثه واأن تعيده ذلك االبن املتفوق الذي كان كاحلمامة 

وتت�صاءل عن االأ�صباب التي جعلت منه غرابا؟
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اأر�سل  نوح )ع( الغراب ليكت�سف الياب�سة 
ه راأى جثة  بعد اأن هداأ الطوفان ومل يعد الأنَّ

حيوان  طافية وانتهز الفر�سة الأكلها وقام 
باإر�سال احلمامة التي رجعت اليه بغ�سن 

زيتون واآثار طني بني اأ�سابع رجليها وعرف 
اأن الرب قريب وكافاأهم باأن جعل من غ�سن 

الزيتون قالدة حول رقبتها لت�سبح رمزاً 
لل�سالم.

ب�صخ�صية )جنية( كان من اأروع االأعمال وكنت 
تقدمي  يف  واالجتهاد  الدور  ب��اأداء  جدا  م�صتمتعة 
ترتك  ال  التي  القوية  ال�صعيدية  املراأة  �صخ�صية 
اإىل  حقها وال ت�صت�صلم وال يعرف اخلوف طريقًا 

قلبها. 
* هل توؤيدين القول اإن م�صل�صل )احلاج متويل( 
كان جواز مرورك نحو ال�صهرة واالأ�صواء حينها؟ 
ومل��اذا بقي ال��دور يف اأذه��ان اجلمهور حتى هذه 
على  ع��ام��ًا   ١٩ م��رور  م��ن  ال��رغ��م  على  اللحظة 

انتاجه وتنوع اأدوارك الدرامية بعده؟
اأعّده حالة خا�صة ومن  - م�صل�صل احلاج متويل 
اأهم امل�صل�صلت التي قدمت دراما عربية ب�صكل 
اأنه لن يتكرر،  عام يف ال�صنوات املا�صية واأعتقد 
كبرية يف  نوعية  نقلة  نقلني  امل�صل�صل  اأن هذا  اإذ 
النجومية،  وو�صعني على طريق  الفنية  م�صريتي 
التي  الرائعة  وامل�صاهد  املواقف  اأتذكر  زلت  وما 
الكبري  الفنان  ال��رائ��ع  بالراحل  جتمعني  كانت 
قلبي  على  العزيزتني  وبالنجمتني  ال�صريف  نور 
الفنانة غادة عبد الرازق والفنانة ماجدة زكي، 
جميعًا  العربي  اجلمهور  يع�صقه  متويل  احل��اج 
وعند م�صاهدته لن ي�صعر امل�صاهد بامللل اإطلقًا 
يل  يقوله  ما  ه��ذا  ع��دة،  م��رات  �صاهده  لو  حتى 

املعجبون حني اأقابلهم يف مكان ما.
اجلراأة يف اختيار املو�سوع

* براأيك هل اأنت مع اأن يكون العمل الفني جريئًا 
باأنها  تفهم  ال��ي��وم  اجل���راأة  وه��ل  مو�صوعه؟  يف 
هذه  تو�صحني  كيف  مثًل؟  املثرية  امل�صاهد  يف 

االإ�صكالية؟
طبيعة  يف  اجل���راأة  تكون  اأن  بال�صرورة  لي�س   -
امل�صهد بل ممكن اأن تكون يف اختيار املو�صوع اأو 
املجتمع  يف  وتوؤثر  الفيلم  يناق�صها  التي  الق�صية 
واقع  حتاكي  مهمة  مو�صوعات  ط��رح  حيث  من 

املجتمعات التي قد ال يتطرق لها االآخرون.   
للمجتمع  اإي�صالها  اأردِت  التي  الر�صالة  م��ا   *

العربي عرب اأغنيتك )عربية اأنا(؟
اإب��راز دور  اأردت  اأنا(  - يف فيديو كليب )عربية 
لها  االأغنية  املجتمع،  ومكانتها يف  العربية  املراأة 
هدف وطني عربي بعيدًا عن النمط الرومان�صي 
لكل  امل�صمون  قوية  ر�صالة  التي حتمل  وال�صعبي، 
االأ�صرة  بناء  يف  واأهميتهن  العربي  الوطن  ن�صاء 

وامل��ج��ت��م��ع، االأغ��ن��ي��ة م��ن ك��ل��م��ات حم��م��د ح�صن 
وه�صام �صادق واأحلان �صمية اخل�صاب.

حياتي جميلة
اأن  اأمامك وخريوك  حياتك  �صريط  لو عر�س   *

حتذيف �صيئًا واحدًا منه فماذا �صتحذفني؟
منه،  �صيئًا  اأح��ذف  ول��ن  رائ��ع  حياتي  �صريط   -
مراحل حياتي كلها كانت جميلة ورائعة �صواء يف 
مرحلة الطفولة اأو الدرا�صة اأو مرحلة املراهقة اأو 
دخويل عامل الفن وال�صهرة واالأ�صواء، اأنا دائمًا 

را�صية عن حياتي واأ�صكر اهلل على كل �صيء.  
عمل  يف  جت�صديه  اأن  تتمنني  دور  هناك  ه��ل   *

درامي اأو �صينمائي؟
ما  كل  عن  مغايرة  اأدوارًا  اأج�صد  اأن  اأمتنى   -
جدًا  واأحب  ال�صابقة،  الفنية  اأعمايل  من  قدمته 
املراأة  التي جت�صد �صخ�صية  االأعمال  وت�صتهويني 

ال�صعيدية. 
التمثيل ا�سعب من الغناء

فاأيهما  والتمثيل،  الغناء  جم��ايَل  يف  خ�صِت   *
اأ�صعب براأيك وملاذا؟

- التمثيل اأ�صعب من الغناء بل �صك، الأنك حني 
�صخ�صيتك،  غري  �صخ�صية  جت�صد  فاأنت  متثل 
ت�صل  لكي  معها  وتتعاي�س  ت�صدقها  اأن  بد  وال 
للم�صاهد مب�صداقية وحرفية عالية، لذا يتطلب 
ت�صتطيع  كي  فريدة  وموهبة  كبرية  جهودًا  ذلك 
فاأنت  الغناء  اأم���ا  قدمته،  مب��ا  امل�صاهد  اإق��ن��اع 
باإح�صا�صك  وتغني  واللحن  الكلمات  مع  تتعاي�س 

الطبيعي دون متثيل. 
ال�صخ�صيات  بتج�صيدك  اجل��م��ه��ور  ع��رف��ِك   *
يف  بظهورك  دم  �صُ ولعله  الرومان�صية،  الهادئة 
"ريا  م�صل�صل  يف  ال�صريرة  "�صكينة"  �صخ�صية 

و�صكينة" كيف راأيت الدور؟
و�صعدت  رائ��ع  عمل  و�صكينة(  )ري��ا  م�صل�صل   -
من  ك��ان  اإذ  )�صكينة(  �صخ�صية  بتج�صيد  ج��دًا 
لذا  التمثيل،  يف  ج�صدتها  التي  االأدوار  اأ�صعب 
اأن يكون قادرًا على جت�صيد كل  املمثل عليه  فاإن 
االأدوار الرومان�صية اأو ال�صريرة باحرتافية عالية 
مع تنوع واختلف االأدوار، وهنا تظهر اإمكانيات 

املمثل البارع. 
العراقيني "كل�ض" احب 

* متى �صرنى �صمية اخل�صاب يف بغداد وال�صيما 
اأن لك جمهورًا كبريًا يف العراق؟

"كل�س"  واأحبهم  العراق  كبري يف  لدي جمهور   -
يف  ح�صاباتي  عرب  معهم  واأت��وا���ص��ل  -ت�صحك- 
ال�صو�صيل ميديا واأ�صعد جدًا بتعليقاتهم واآرائهم، 
والتقي  العراق  اأكون يف  ان  �صروري  دواعي  ومن 

جمهوري واأ�صعد بهم باإذن اهلل.  
�صتختارين  هل  ال��وراء  اإىل  الزمن  بك  عاد  لو   *

الفن اأم �صرناك يف جمال اآخر ي�صتهويك رمبا؟
اأكون  اأن  اإىل الوراء لتمنيت  - لو عاد بي الزمن 
وما  الفني  مب�صواري  ج��دًا  �صعيدة  اأن��ا  ممثلة، 
اأنحاء  حققته من جناح وجماهريية عري�صة يف 
تركت  التي  اأعمايل  عن  ف�صًل  العربي،  الوطن 
ب�صمة مميزة عند اجلمهور لذا افتخر مب�صريتي 

الفنية وباأعمايل املميزة. 
* ما الذي اأخذه الفن منك وماذا اأعطاك؟

حب  واأعطان  اخل�صو�صية،  مني  اأخ��ذ  الفن   -
النا�س وت�صجيعهم واالهتمام املطلق وهذا اأجمل 

�صيء. 
�صعيدي  على  املقبلة  الفنية  م�صاريعك  م��ا   *
جملة  ع��رب  �صتقولني  وم���اذا  وال��غ��ن��اء؟  التمثيل 

العراقية"؟ "ال�صبكة 
م�صل�صل  واأي�صًا  �صينمائي  عمل  من  اأكرث  لدي   -
�صت�صهده  غنائي  ن�صاط  وهناك  جديد  تلفزيون 
العراقية"  "ال�صبكة  ملجلة  �صكرًا  املقبلة،  الفرتة 
هذا  اإج���راء  على  حل�صرتك  مو�صول  وال�صكر 

احلوار ولكل القراء االأعزاء. 



عند  جتدها  اأن  يندر  ميزة  اأنَّها  ظني  "ويف 
غريه من االأقران. اإن �صعد يندفع بهذا التوهج 
اإىل  انتمائه  الإث��ب��ات  كّله  واالإب��داع��ي  الذهني 
ي�صعون  الذين  املجّددين  الفوتوغرافيني  طبقة 
هذا  وموؤثر"،  راق  فوتوغرايف  فن  تقدمي  اإىل 
�صيفنا  جتربة  يف  �صاكر  ف��وؤاد  الراحل  قاله  ما 
اأج��د  مل  ال��زب��ي��دي  جا�صم  �صعد  ال��ف��وت��وغ��رايف 

اأف�صل من هذه املقدمة لتكون مدخل حلوارنا.
بدايتي مع موؤ�ّس�سة رمزي

*ترعرعت بني جيل من عمالقة الت�صوير، كيف 
ومتى عرفت العد�صة؟

- دخ��ل��ت يف ع���امل ال��ت�����ص��وي��ر ال��ف��وت��وغ��رايف 
الرغم  على  لذلك  التخطيط  دون  بامل�صادفة 
كان  الزبيدي  جا�صم  ال��راح��ل  وال���دي  اأنَّ  م��ن 

باأعماله  مليئًا  بيتنا  وكان  معروفا  فوتوغرافيا 
الر�صم  م��ع  ب��داي��ات��ي  ك��ان��ت  ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة، 
ال�صيفية  االإج��ازات  اأيام  يف  وكنت  واملو�صيقى، 
للطباعة؛  رم��زي  موؤ�ّص�صة  يف  اأعمل  املدر�صية 
رم��زي  ن��اظ��م  ال��راح��ل  ال��ف��وت��وغ��رايف  للفنان 
منت�صف  يف  ك���ان  ذل���ك  ال��ط��ب��اع��ة،  ق�صم  يف 
اأعمل  كامل  دوام  يف  اأ�صبحت  ثم  ال�صبعينات، 

الفنون  معهد  الدرا�صي يف  ال��دوام  �صاعات  بعد 
حتى عام ١٩٨5.

الت�صوير  ق�صم  اإىل  الطباعة  ق�صم  من  انتقلت 
ب��داي��ات��ي االأوىل  ت��ل��ك  ال��ف��وت��وغ��رايف، وك��ان��ت 
تتلمذت  اإذ  ال��ف��وت��وغ��راف،  ع��امل  يف  ل��ل��دخ��ول 
والفوتوغرايف  الت�صكيلي  الرائد  الفنان  يد  على 
ناظم  ال��راح��ل  وال��ف��ن��ان  حنا  عي�صى  ال��راح��ل 

رمزي.
اأعمال متجّددة 

ناظم رمزي  الراحل  القرب من  اأّن  بّد من  *ال 
كون لديك خزينا معرفيا كبريا؟

- كانت اأعمال الراحل ناظم رمزي متلأ جدران 
اتطلع  يوم  كل  وكنت  املوؤ�ص�صة  الفني يف  الق�صم 
االأعمال  تلك  اأج��د  وكنت  كبري  بتمعن  الأعماله 
اأ�صاهدها  حني  ي��وم  كل  تتجّدد  الفوتوغرافية 
ذهني  يف  ذلك  خلق  م��رة،  الأول  اأ�صاهد  وك��اأن 
اأي�صا  واجل��م��ايل،  والب�صري  امل��ع��ريف  ت��راك��م 
مزجت تلك املعرفة الب�صرية من خلل رجوعي 
عن  والبحث  الفوتوغرايف  وال��دي  اأر�صيف  اإىل 
اأغنوا  الذين  امل�صورين  بني  االخ��ت��لف  اأوج��ه 
اأ�صلوبيهما  بكل  الب�صرية  احل�صية  معرفتي 

الفوتوغرايف.
*ع��م��ل��ك يف ج��ري��دة اجل��م��ه��وري��ة و���ص��ط زخ��م 

االأ�صماء الكبرية ما الذي اأ�صافه اليك؟
كيفية  الذعر يف  انتابني  لقد  �صرًا  اأخفيك  ال   -
املحافظة على اأن اأكون ابنا �صاحلا ل�صرية والده 
ليحل حمله كم�صور �صحفي يف تلك اجلريدة. 
الراحل فوؤاد �صاكر ي�صطحبني يف جوالت  كان 
عن  اأراق��ب��ه  وكنت  بغداد  اأح��ي��اء  يف  ت�صويرية 
كثب كيف يتعامل مع النا�س يف ال�صارع ليلتقط 
�صورة واحدة حتمل كل معايري اخلرب واحلدث 
الفني  التقني  اجل��ان��ب  ع��ن  ف�صل  ال�صحفي 
عيناي  ت�صاهده  مب��ا  انبهر  وكنت  واجل��م��ايل، 
الب�صري  التكوين  مع  ال�صوء  وتوزيع  زواي��ا  من 
للم�صاهد التي التقطها الراحل فوؤاد �صاكر، كل 
الفنانني الفوتوغرافيني الكبار الذين �صادفتهم 
وال��دي  مع  علي  ف�صل  اأ�صحاب  كانوا  بحياتي 
الكبري  احل��ب  ب��داخ��ل��ي  ر���ص��خ��وا  اإذ  ال��راح��ل، 

للفوتوغراف.

توثيق حلياة النا�ض
اأث���رًا يف  الزبيدي  ال��راح��ل جا�صم  ت��رك  *رمب��ا 

يف  اآخ��ر  بعدًا  تنتهج  اأن  حاولت  هل  م�صريتك، 
الت�صوير ؟

- لقد ترك والدي يل اإرثا ثقيل وطريقا حممل 
بامل�صاعب هو احلفاظ على 
والعملية  االإن�صانية  م�صريته 
م���ن خ���لل خ��ط��وات��ي ال��ت��ي 
اأخط بها خلفه. وّجه لوالدي 
ال�صحفية  اللقاءات  اأحد  يف 
حياته  يف  معه  اأجريت  التي 
ال�صبيان  اأوالده  عن  �صوؤال 
الت�صوير  ن��ح��و  ينحو  واأن 
خطى  ويتبعوا  الفوتوغرايف 
وال��ده��م، اأج���اب وال���دي، ال 
يحملوا  اأن  الأوالدي  اأري����د 
كان  اإذ  اأنا،  كما حملته  هما 
اإن�صانا ي�صعر مبعاناة كل من 
مر بهم ومل يكن بيده احلل 
�صعداء  النا�س  هوؤالء  ليجعل 
وا�صتقرار  بكرامة  ليعي�صوا 
التي  كامرته  �صوى  و���ص��لم 
حياة  يوثق  خللها  من  كان 
ه������وؤالء ال���ن���ا����س ل��ي��ق��دم��ه��ا 

ال�سدفة قادتني اإىل عامل الت�سوير
�سعد جا�سم الزبيدي:

الفوتوغرايف

انفرد �سعد جا�سم 
الزبيدي عما كان يفكر 
به والده الفنان الراحل 

جا�سم الزبيدي بقوة 
املالحظة وا�ستقراء 

عميقني يف اإطار الإعداد 
والتنفيذ للفكرة ذاتها 
لي�سل اأخريا اإىل نتائج 
متقدمة، بحيث ي�سع 

امل�ساهد اأمام حرية 
و�سعوبة، حني يبغي 
التمييز بني اأ�سلوبني، 

حتى ليكاد يغدو �سعبا 
على عني اخلبري اأي�سا 
اأن يفّرق بني اأعماله 
واأعمال والده الذي 

�سبقه بع�سرات ال�سنني.

حم�سن العكيلي

لقطة للم�صور �صعد الزبيدي ن�صبتها و�صائل اعلم للراحل ناظم رمزي
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الكبري  احلل  هي  تكون  ال�صورة  لرمبا  للعامل، 
اأدركت  الإنقاذ تلك ال�صعوب امل�صطهدة، بعدها 
م�صورا  تكون  اأن  قبل  اإن�صانا  تكون  اأن  اأهمية 
اأن  اأو فنانا، الأن جميع احلرف هي مهنية لكن 
تكون نافعا وموؤثرا يف احلياة، فذلك هو املعنى 

احلقيقي للإن�صانية.
مذهلة  لقطة  اللتقاط  الكثري  قادت  *ال�صدفة 
اأّيهما  �صورهم،  اللتقاط  اآخ��رون  خّطط  بينما 

تف�صل ال�صدفة اأم التخطيط؟
اأن  ت��ود  ال��ذي  املو�صوع  ن��وع  اإىل  يعود  ذل��ك   -
بالن�صبة  احل��ي��ات��ي،  ال��ف��وت��وغ��راف  يف  تتناوله 
احلياتية  اأب��ع��اده  واأدر����س  املو�صوع  ات��ن��اول  يل 
والظروف  للنا�س  املعا�س  الواقع  على  وتاأثرياته 
اأو  ال�صارع  يف  تواجدي  عند  بهم،  حتيط  التي 
عملي،  بها  اأجن��ز  اأن  اأود  التي  االم��اك��ن  تلك 
الواقع  ا�صتخدم عينّي مل�صاهدة  االأوىل  الدقائق 

يف  املتبلورة  الفكرة  م��ع  واأرب��ط��ه  ح��ويل  ال��ذي 
والنا�س  املكان  زواي��ا  يف  البحث  اأب��داأ  ثم  عقلي 
املقربات  على  للح�صول  هناك  يعي�صون  الذين 
اأود  او ما تت�صابه مع املو�صوع الذي  من الفكرة 
اأحيانا  الكامريا،  عد�صة  خلل  من  التقطه  اأن 
يعود  وذل��ك  ب�صرية  هدايا  على  حت�صل  كثرية 
وتلك  املكان،  واقع  من  احلياتية  امل�صادفة  اإىل 
الكبرية  القيمة  االإ���ص��اف��ة  ت�صبح  امل�صادفة 
لتغني فكرة املو�صوع املتناول. من وجهة نظري 
لطاملا  الت�صوير  يف  م�صادفة  هناك  توجد  ال 
كانت عيون وذهن امل�صور متقدة واإ�صبعه على 
امل�صاهد  يتوقعه  ال  ما  ليحقق  االلتقاط   زن��اد 

الفوتوغرايف.
*بني الظل وال�صوء هناك خط فا�صل للإبداع 

كيف كان انتقالك بينهما؟
- مازلت اتعلم واأبحث واأ�صاهد جتارب الفنانني 
جّدًا  ال�صعب  من  اإذ  العامل،  كل  من  االآخرين 
العملية  الأن  عنده،  لتقف  ثابتًا  خطًا  تاأخذ  اأن 
االدراك  تو�صيع  يف  ج��ه��دًا  تتطّلب  االإب��داع��ي��ة 
مّتقدًا  تبقى  كي  وامل��ع��ريف  والب�صري  احل�صي 
باأفكار جديدة تواكب الزمن الذي نعي�صه طاملا 

ما زلت على قيد احلياة.
* تعتقد اأن االأ�صود واالأبي�س يعطي بعدًا خا�صًا 

عند ت�صوير اللقطة؟
وتو�صيل  التعبري  يف  اأدوات��ه  له  مو�صوع  لكل   -
التي اكت�صبتها من  التقنيات  االأفكار من خلل 
يكون  قد  املهنية،  حياتك  يف  تعلمتها  جت��ارب 
الكل�صيكيان  اللونان  هما  واالبي�س  اال���ص��ود 
ال  اللذان  اللونان  وهما  الفوتوغراف  عامل  يف 
املتناول يف  املو�صوع  روؤية  عن  امل�صاهد  ي�صتتان 
ال�صورة، اإذ اإنهما يعك�صان ال�صوء ب�صكل حمدد 
ومريح  فيا�س  ب�صكل  املتلقي  عني  اإىل  ليدخل 

لترت�صخ يف ذهن امل�صاهد. 
فوتوغرافية  لقطة  احل�صار  زمن  يف  *اأطفال 
ن�صبت  لكنها  امل��واق��ع،  م��ن  الكثري  يف  ن�صرت 
الروؤية هو  ت�صابه  ناظم رمزي هل  الراحل  اإىل 

ال�صبب؟
اأح��د  تن�صب  اأن  ك��ث��ريًا  ي�صرفني  ذل��ك  نعم   -
اأعمايل الفوتوغرافية للراحل ناظم رمزي حتى 
الب�صري  الرتاكم  اأن  اعتقد  اأنا  �صهوا،  كان  لو 
رمزي  موؤ�ص�صة  يف  اأعمل  كنت  منذ  ذهني  يف 
ناظم  ال��راح��ل  الأع��م��ال  العميقة  وم�صاهداتي 
متوقعة  غري  فنية  ب�صرية  روؤي��ة  ول��دت  رم��زي 
يتقابل  اأن  بالفطرة  تكون  قد  رمبا  ذهني،  يف 
اأعلم  اأن  دون  الت�صوير  يف  واأ�صلوبه  اأ�صلوبي 

بذلك.

جمعة الالمي 

ذاكرة امل�ستقبل
 بني كورونا وَهرا�ض النابغة!

ال�صهر  زارت احُلّمى مفا�صل عظامي يف مطالع 
مفتاح  فال�صرب  عليها،  ا�صطرُب  فقلت  املا�صي، 
لت  اأجَّ اأوج���ه، وكنت  ك��ورون��ا يف  وب���ازار  ال��ف��رج، 
ال�صرب  على  لت�صاعدن  الكتب  من  حمولة  حمل 
الهندي،  للمّتقي   " العمال  "كنز   : بينها  م��ن 
اإىل  الكيلن،  لل�صيخ  بجزاأيه  وكتاب"الغنية" 

يوم الحق 
 وما اأن حّل اليوم املوعود، حتى �صعرت اأن احلمى 
"النابغة  ح��ال  ف��ت��ذك��رت  راأ���ص��ي،  يف  ت�صربني 
احلّمى،  حول  ال�صهرية  ق�صيدته  يف  الذبيان" 
حقيبة  وحملت  للم�صاولة،  قامتي  ف�����ص��ّم��رُت 

الكتب، لكّن فرا�صي �صار َهرا�صًا بعد �صاعات.
التي  اأب���دا، ه��ذه  اآخ��َرغ��ريي  ت��زر  ليتها مل  وي��ا 
َرم��ٍل  م��ن  ف��را���س  على  وليلًة  ن��ه��ارًا  احتجزتني 
�َصخني، يطوف حويل الغيلن، وُيجال�صني ذكور 
اأعرف  وال  املفزُع،  اأين  اإىل  اأدري  فل  احليتان، 
كانت  لعلها  تعاىل.  اهلل  �صوى  املُرجتى،  هو  من 
لع�صر،  �صنٍة  من  بي  متّر  فهذه   " ال�صفراء   "
فتجعلني حاديًا يف بيداء، و�صاردًا يف قفر، وتائهًا 
قطرة  وكل  زار.   حفلة  يف  وراق�صًا  �صحراء  يف 
من دمي ترق�س، وال اأ�صمع �صوى نداءات اأطفال 

و�صبية.
يف �صبيحة ذلك اليوم انك�صف عن ب�صري بع�س 
من  وهناك  بي�صاء،  غرفة  يف  فراأيتني  الَغمام، 
ج�صدي  رفعت   ." االإخ��ل���س   " �صورة  علّي  يتلو 
فكلمة،  كلمة  بها  واأُم�صكُت  اهلل،  كلمات  خلف 

اب��رتدت  وع��ظ��م��ي، حتى  ب��ني حلمي  واأُدخ��ل��ت��ه��ا 
َجوارحي، ومتكنُت من التغّلب على "ال�صفراء".

النا�س  راأي���ُت  ب��ه:  ِق��َب��َل يل  ال  ن��وم  ثم دخلُت يف 
وي�صّب  بع�صًا،  بع�صهم  وي�صرب  يت�صادمون 
ويقرع  �صود،  بذيول  عفاريٌت  مهينًا  م��اًء  عليهم 
ظهورهم بالع�صّي غيلٌن باأبواز خنازير، والكّل 
ال يعرف الكّل، والدنيا بني ليل ونهار، وال �صوت 
�صوى دوّي ال�صمت، والعويل الداخلي الذي ي�صبه 

املطر االأ�صود.
على  اأَف��ق��ُت  �صاعة،  بن�صف  املغرب  �صلة  بعد 
ر�صالة كرمية تقول كلماتها: "غبت عن جمل�صي 
ال�صباحي هذا اليوم. ع�صى املانع خريًا !". وكما 
اأعادتني  وامل���وت،  احلياة  بني  كنت  حني  ح��دث 
وامل�صلمني  العرب  مناقب  اإىل  الر�صالة  كلمات 
يف عيادة املري�س، وبعثت يّف اأمًل باأن ال�صفراء 

اأخذت تغادرن رويدًا..رويدًا.
وجميع  كورونا  الوطن من  ديار  تخلو  وبعون اهلل 

�صفراوات الفا�صدين واملُف�صدين !

�سيء" كل  ميلك  الأمَل  ميلُك  وّمْن  الأمل،  ميلُك  ال�سحة  ميلك  "ّمْن 
                          ) مثال عربي (
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 وما اأن حّل اليوم املوعود، حتى 
�سعرت اأن احلمى ت�سربني يف 

راأ�سي، فتذكرت حال "النابغة 
الذبياين" يف ق�سيدته ال�سهرية 

حول احلّمى، ف�سّمرُت قامتي 
للم�ساولة، وحملت حقيبة 

الكتب، لكّن فرا�سي �سار َهرا�سًا 
بعد �ساعات.

م�������ق�������االت



ويف غفلة من الزمن زحف الظلم اإىل م�صامات 
ال�صتائر على م�صرح  احلياة و�صرايينها واأ�صدلت 
وبني  وح�صاري،  فني  اغتيال  حادثة  الر�صيد.يف 
احللم  �صكت  ال�صامتة  والطرق  امل�صرح  كرا�صي 
من  ك��ان  طل�صمًا  ب��ال�����ص��واد،  خ�صبته  وات�صحت 
يحلم  كان  من  هناك  لكن  رم��وزه،  حل  ال�صعب 
ل�صرخات  وا�صتجاب  الغبار  نف�س  حتى  ويحلم 
جدران ات�صحت بالرماد ليفك طل�صم هذا املكان 

ويعيد له احلياة.
�سرح ثقايف

ارتفع  فرن�صية  �صركة  وبت�صميم   ١٩٨١ العام  يف 
الت�صعة،  بطوابقه  الر�صيد  م�صرح  مبنى  �صرح 
وكان يعّد يف حينها من اأهم واأكرب م�صارح بغداد 
االأو�صط.  ال�صرق  يف  معمارية  حتفة  اأكرب  وثان 

لنحو  تت�صع  كبرية  �صالة  على  امل�صرح  يحتوي 
للإزياء  كبرية  قاعات  عن  ف�صًل  م�صاهد،   7٠٠
خا�صة  ومعدات  للممثلني  املخ�ص�صة  وامللب�س 
مئتني  م��ن  اأك��رث  ت��ق��ّدم  التي  امل�صرحية  باحليل 
دمرت  وقد  والب�صرية،  ال�صوتية  املوؤثرات  من 
جميعها بفعل الق�صف االأمريكي واأعمال النهب. 
اأول عر�س م�صرحي وهو م�صرحية  امل�صرح  �صهد 
واإخ��راج  تاأليف  واالإن�����ص��ان(  والعط�س  )االأر����س 
ق��ا���ص��م حم��م��د، واآخ�����ر ع��ر���س م�����ص��رح��ي ك��ان 
كرمي  اخل��ال��ق  عبد  تاأليف  م��ن  بقية(  )وللحب 
واإخراج الفنان كاظم الن�صار. وعلى مدى ثلثة 
وع�صرين عامًا ا�صت�صافت خ�صبة امل�صرح العديد 
عن  ف�صًل  والعاملي،  العراقي  االأدب  روائ��ع  من 
املهرجانات. اإذ �صهد افتتاح اأربع دورات ملهرجان 

امل�����ص��رح ال��ع��رب��ي، ف�����ص��ًل ع��ن خ��م�����س دورات 
واحدًا  امل�صرح  ويعّد  العراقي.  امل�صرح  ملهرجان 
من ال�صروح الثقافية املهمة يف بغداد، فقد �صهد 
املحلية منها  �صواء  امل�صرحية،  العرو�س  ع�صرات 
العراقية،  للتمثيل  القومية  الفرقة  قدمتها  التي 
الثمانينيات  قّدمت يف  التي  العربية  العرو�س  اأو 
العربي،  امل�صرح  مهرجانات  عرب  والت�صعينيات 
من  ال��ع��رب  الفنانني  كبار  خ�صبته  على  ووق��ف 
اأمثال  واالإم��ارات،  ولبنان  و�صوريا  وتون�س  م�صر 
ال�صريف  ون����ور  ف��ه��م��ي  وح�����ص��ني  ���ص��وق��ي  ف��ري��د 
وحم�صنة توفيق، والطيب ال�صديقي، كما �صّيف 
�صاهني  يو�صف  الكبري  العربي  املخرج  امل�صرح 
وعر�صت فيه اأهم اأعماله، مثل فيلم )اإ�صكندرية 

ليه(.

عودة احلياة

ح�صن  اأحمد  املخرج 
م��و���ص��ى م��دي��ر ع��ام 
دائ������رة ال�����ص��ي��ن��م��ا 
وامل�������ص���رح حت���ّدث 
احلياة  ع��ودة  عن 
وح���م���ل���ة اإع���م���ار 

امل�صرح، قائل:
ب����������ادر ق��ب��ل��ي 
ال�����ك�����ث�����ري م���ن 

الإعادة  حماولة  يف  ال�صبابية  واملجاميع  الفنانني 
اأّن م�صرح الر�صيد  هذا ال�صرح، لكن الكل يعلم 
لي�س م�صرحا فقط بل هو بناية مكّونة من ع�صرة 
طوابق وهو م�صّمم ليكون املكان اال�صا�س لدائرة 
طابق  ك��ل  اأن  اأ�صا�س  وعلى  وامل�صرح  ال�صينما 
ال�صينما  لق�صم  مثل  معني،  لق�صم  �س  خم�صّ
االق�صام،  لباقي  بالن�صبة  وهكذا  خا�س  طابق 
بداأت حملة االإعمار مببلغ زهيد ال يكفي الإعمار 
كان  االإجن���از  على  اإ���ص��رارن��ا  لكن  �صغري  بيت 
ال�صينما  دائ���رة  يف  امل��ب��دع��ون  االول،  امل��ح��رك 
يوا�صلون  كانوا  وفنيني  مهند�صني  من  وامل�صرح 
م�صرح  اإعمار  ا�صتكمال  اأج��ل  من  بالنهار  الليل 
مراحل  اإىل  و�صلنا  الذاتية  وباإرادتنا  الر�صيد 
و�صالة  االإ����ص���اءة  ن��ظ��ام  ت��ط��وي��ر  م��ن  متقدمة 
مب��واد  الداخلية  وال�صالة  ال�صيوف  ا�صتقبال 
بالت�صاميم  االحتفاظ  مع  حديثة  وديكور  بناء 
ننجز  اأن  اأمل  وكلنا  للم�صرح  االأ�صا�صية  واملعامل 
يتم  اأن  واتوقع  القادمة.  االي��ام  خلل  تبقى  ما 
افتتاح م�صرح الر�صيد يف ال�صهر املقبل مبرافقه 
كافة، التي ت�صم ال�صالة الكربى وامل�صرح وغرف 

املمثلني. 
ك��رن��ف��ال احتفايل  الإق��ام��ة  ا���ص��ت��ع��دادت  ه��ن��اك 
ثلثة  ي�صتمر  الر�صيد  م�صرح  افتتاح  يف  كبري 
وغنائية  وفنية  م�صرحية  عرو�صا  يت�صّمن  اأيام، 
وك��ب��ار  ال��ع��راق��ي��ة  امل�صرحية  ال��ف��رق  مب�����ص��ارك��ة 
�صخ�صيات  ال�صت�صافة  ن�صعى  كما  املطربني، 
فنية عربية احتفاال باإعادة احلياة لهذا ال�صرح 

الثقايف والفني.

ال���ف���ن���ان ح��ك��ي��م ج��ا���ص��م 
حتدث  ال�صبكة،  اأم��ن��اء  جمل�س  ع�صو 

الفن  ذاك��رة  هو  الر�صيد  م�صرح  قائل: 
على  لي�س  العراقية  والثقافة  العراقي 

م�صتوى  على  بل  فح�صب  امل�صرح  م�صتوى 
املهرجانات العربية والثقافية ولكن هوية 

االأو�صع  م�صاحتها  اأخذت  العراقي  امل�صرح 
من  العربي  ال��وط��ن  م�صتوى  على  واالأك���رب 

خلل العرو�س التي قّدمت يف اأغلب الدول، 
امل��ك��ان هو  اإع��م��ار ه��ذا  ال�صروع يف  وجم��رد 

من  جلميع  والتقدير  ذاته.ال�صكر  بحد  منجز 
اجلهات  وجميع  احلملة  هذه  اإط��لق  يف  �صاهم 
املكان  ه��ذا  الر�صيد،  م�صرح  الإع��م��ار  الداعمة 
املجتمع  اإىل  وامل�صرحية  الثقافية  الرئة  �صيعيد 

العراقي.
نافذة ثقافية

الر�صيد نافذة ثقافية مهمة وذاكرة حية  م�صرح 
الفنان  به  حت��ّدث  ما  ه��ذا  واجلمهور.  للفنانني 
م�صرح  الأنَّ  واأ���ص��اف:  حم�صن  رائ���د  امل�صرحي 
الر�صيد احت�صن خرية العرو�س العراقية ومّرت 
عليه جميع االأ�صماء؛ خمرجني وموؤلفني وممثلني، 
ابتداأها قا�صم حممد مب�صرحية حكايات العط�س 
وبعدها جاء اإبراهيم جلل وبدري ح�صون فريد 
و�صامي عبد احلميد مرورًا  بجيل �صلح الق�صب 
وفا�صل خليل وعقيل مهدي و�صفيق املهدي وعزيز 
خيون وحيدر منعرث واأحمد ح�صن مو�صى و�صواًل 
لناجي عبد االأمري وغامن حميد وكاظم الن�صار 
عادل  مثل  كبار  موؤلفني  واأ�صماء  كرث،  وغريهم 

�صاكر  وف����لح  ك��اظ��م 
وطه �صامل ويو�صف ال�صائغ وجليل القي�صي وحمي 
الدين زنكنه وممثلت مهمات مثل �صذى �صامل 
و�صهى  حممد  وهناء  اإي��اد  و�صهري  نعيم  واإق��ب��ال 
نعيم  وعواطف  كمال  وا�صيا  حممد  وليلى  �صامل 
و�صمر حممد  االأدي��ب  ووج��دان  الربيعي  وفاطمة 
العبا�س  اأب���و  حم��م��ود  مثل  وممثلني  وغ��ريه��ن، 
و�صامي  ال�صكرچي  وج��واد  الر�صا  عبد  ومقداد 
وخالد  جواد  وفي�صل  اخلالدي  وميمون  قفطان 
ال�صنة ويف  علي ورائد حم�صن وغريهم، يف هذه 
ح�صن  اأحمد  الدكتور  ج��اء  ك��ورون��ا  جائحة  ظل 
وقف  وامل�صرح  ال�صينما  دائرة  عام  مدير  مو�صى 
و�صط خراب الر�صيد فتذكر جمموعة من م�صاهد 
لعرو�س �صاهدها اأو اأخرجها لهذا امل�صرح وحتّمل 
اإعماره بجهوٍد �صخ�صية  امل�صوؤولية كاملة الإعادة 
بعيدًا عن اأموال احلكومة و�صيفتتح امل�صرح بحلته 

اجلديدة يوم ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٠.
من  الأك��رث  اختنقت  ثقافية  رئ��ة  الر�صيد  م�صرح 
لرتفد  اأخ��رى  مرة  للحياة  و�صتعود  ون�صف  عقد 

الثقافة العراقية بعرو�ٍس مده�صة.

ينف�ض الغبار وي�ستعيد احلياة يف زمن الوباء

يعاودنا احلنني حني ت�سخ�ض اأب�سارنا اإىل بناية م�سرح الر�سيد، ذلك املكان املحفور يف الذاكرة، ن�سم فيه 
عبق املا�سي ممزوجًا باأمنيات عدة، هنا كانت خ�سبة امل�سرح �ساهدة على م�سرحيات �سك�سبري ويو�سف ال�سائغ 

وحميي الدين زنكنة، وهذيان عدنان ال�سائغ الذي ظل يقظًا، وم�سرحيات )امللك لري( و)تفاحة القلب( 
و)اجلّنة تفتح اأبوابها متاأخرة( و)روميو وجولييت( و)خمفر ال�سرطة القدمي(. ف�ساًل عن الأم�سيات 

املو�سيقية ومعزوفات جايكوف�سكي وبتهوفن وباخ.
ا�ستطالع/جملة ال�سبكة

الفن والثقافة يتنّف�سان برئة امل�سرح

الر�سيد
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منذ  التمثيل  ب��داأ  ال��ذي  الفنان  ه��ذا  ع��رف  لقد 
متامًا  بعيد  بقانون  الرابعة  �صّن  يف  وهو  �صغره 
عن الفن ال�صينمائي؛ اإمنا يخ�ّس اأموال االأطفال 
�صّن  دون  كانوا  اإذا  عليها  واحلفاظ  القا�صرين 

احللم ومل يبلغوا الر�صد.
قانونًا  امل�صرعون  �صّن  املتحدة  ال��والي��ات  ففي 
�ُصمَي قانون كوجان ) Coogan Act( وقد مت 
البالغني من  االأطفال غري  اأموال  اإقراره حلماية 

مطامع اأهليهم واأقاربهم.
فمن هو املدعو "جاكي كوجان" وملاذا �صمي هذا 

القانون با�صمه؟
ولد ال�صغري جاكي �صنة /١٩١4 يف لو�س اأجنلو�س 
م�صرح  يف  يعملن  راق�صني  فنانني  اأب��وي��ن  من 
املدينة وان�صم اإليهما ابنهما وهو يف الرابعة من 
بعدها  مبهر،  ب�صكل  املتلقني  اأنظار  ولفت  عمره 
قامت هذه العائلة الفنية بجوالت يف بقية اأنحاء 
�صاريل  يكون  اأن  ال�صدفة  و�صاءت  كاليفورنيا. 
�صابلن حا�صرًا يف اإحدى م�صرحياتهم الراق�صة 
اأعماله  لي�صاركه  والديه  من  اأخ��ذه  على  وع��زم 

الفنية وال�صينمائية الحقًا.
االأف��لم  يف  بالتمثيل  املعجزة  الطفل  ه��ذا  ب��داأ 
يكون  حني  وال�صيما  االأداء،  ال�صعبة  ال�صامتة 
ُي�صحك  اأن  ملمثل  فكيف  كوميديًا،  مو�صوعها 
له  ت��ت��اح  وال  ي��ح��اور  وال  يتكلم  ال  وه��و  ج��م��ه��وره 
البانتوميم  وق���درة  ال��وج��ه  وتعابري  احل��رك��ة  اإاّل 
اجل�����ص��دي��ة ع��ل��ى خ��ل��ق االب��ت�����ص��ام��ة وال��ب��ه��ج��ة يف 

�صخو�س املتلقني؟
اليه  اأوك��ل  حينما  له  نا�صج  �صينمائي  عمل  اأول 
 A Days �صعيدة  )اأي���ام  فيلم  يف  �صغري  دوٌر 
بعدها مل  برباعة،  التمثيل  فاأجاد   )pleasure
اأك��رث ح�صورًا يف  ب��دور  تكليفه  �صابلن يف  ي��رتدد 

فيلم (ذا ِكد) وقد �صاركه البطولة.
اإبداعه  ُعّد منطلق  الفيلم  اإن هذا  القول  وميكن 
وجعله  اإعجابًا  اإليه  االأنظار  لفت  اإذ  التمثيلي، 
بنجاح  وحظي  اأظفاره،  نعومة  منذ  المعًا  جنمًا 
منقطع النظري وتزاحم امل�صاهدون على �صبابيك 
التذاكر مل�صاهدته، فزادت اإيراداته املالية بنحو 
يفوق الت�صور، اإذ يحكي الفيلم ق�صة مت�صرد من 
�صعاليك ال�صوارع يلتقي بالطفل الر�صيع كوجان 

يقرتنان  حيث  الطرقات،  يف  اأ�صرته  رمته  الذي 
اأح��داث  ط��وال  وال�صعلكة  البوؤ�س  حياة  يف  معًا 
اجليب  خايل  مقرٍت  اأٍب  حياة  مثل  متامًا  الفيلم 
املخاطر  من  كثريًا  يعانيان  اللقيط  ابنه  يرعى 

طوال رحلتهما ال�صاقة يف احلياة البائ�صة.
و�صار  عليه  ال�صينمائية  االأدوار  توالت  بعدها 
اأينما  بالبنان  اإليه  ي�صار  ج��دًا  م�صهورًا  كوجان 
مليني  االأربعة  تقارب  كبرية  ث��روة  وجمع  ح��ّل، 
�صنوات  يف  هائلة  ثروة  يعّد  الرقم  وهذا  دوالر، 
الثلثينيات واالأربعينيات من القرن املا�صي وهو 
مل يبلغ �صّن احللم بعد. لكن هذا الرثاء الوفري 
لي�س بيدِه واإمنا كان حتت اإمرة اأمه التي ترّملت 
بعد وفاة والد كوجان، لكنها �صرعان ما تزوجت 
البذخ  يف  لعبتها  ولعبت  ل��ع��وب��ًا  ج��دي��دًا  زوج���ًا 
واأ�صرفت  اجلديد  زوجها  مع  العي�س  وبحبوحة 
ابنها  واأهملت  ولدها  اأم���وال  يف  اإ���ص��راف  اأمّي��ا 
املبدع  الفنان  الفتى  ه��ذا  ظل  بحيث  ورعايته 
ر�صيده  رغ��م  العي�س  و�صظف  االإف��ل���س  يعان 
القا�صية  االأم  و���ص��اي��ة  حت��ت  امل��ح��ج��وز  ال��ه��ائ��ل 

القلب.
من هنا بداأت ال�صدمة الكبرية التي اأوجعته حقا 
اإليها  وتو�ّصل  زوجها  بيت  يف  اأمه  وزار  جت��ّراأ  اإذ 
الهائلة  ثروته  ي�صري من  ولو جزء  ا�صرتداد  بغية 
وكاأنها  �صّدًا  �صّدته  لكنها  لديها،  اأودعها  التي 
فدفعه هذا  �صّر طردة،  اللدود، وطردته  عدّوته 
ق�صائية يف  دعوى  رفع  اإىل  منها  امل�صني  املوقف 
حماكم كاليفورنيا ال�صرتداد اأمواله اأو حتى جزٍء 
يكن هناك  اإذ مل  خائبًا  كان  م�صعاه  لكن  منها، 
قانون يعطي هذا الفتى احلق با�صرتداد اأمواله.

البد  فكان  الق�صاة  اأن��ظ��ار  لفتت  الق�صية  ه��ذه 
من �صّن قانون يعيد احلق اإىل ن�صابه لياأخذ كل 
الذين  االأطفال  ذلك  يف  مبن  حقه  حٍق  �صاحب 
حلق بهم احليف من والديهم. وعلى اإثر ق�صية 
)قانون كوجان(،  �صّن  كوجان مت  ال�صاب  املمثل 
تبددت  اأم��وال��ه  اأن  اإذ  االأوان،  ف��وات  بعد  لكن 
ب�صبب البذخ واللمباالة والهدر املفرط يف ثروة 
هذا ال�صبي الذي اأ�صبح �صابًا يافعًا حمرومًا من 
اأدواره  اأجور  من  اإاّل  معدمًا  فقريًا  وعا�س  ثروته 
التمثيلية التي وا�صل ن�صاطه فيها، لكن االأجيال 

حمفوظة  وبقيت  اأموالها  على  اأّمنت  اللحقة 
القا�صرين  اأم���وال  �صمن  باعتبارها  م�صمونة 

حتى يكربوا.
التي لقيها من  ورغم كل هذه ال�صدمة املوجعة 
اأقرب مقربيه )اأّمه العاّقة به( لكنه مل ي�صت�صلم 
ولكنه  دور �صغري  له  واأ�صند  لفّنه  وبقي خمل�صًا 
ال�صيت  ال��ذائ��ع  التلفزيون  امل�صل�صل  يف  موؤثر 
وتبع   ،The Addams Family وق��ت��ذاك 
 ١٩٢3 ع��ام   )Daddy( فيلم  امل�صل�صل  ه��ذا 
الفقر الذي عا�س فيه جراء �صياع  فانت�صله من 

ثروته ال�صابقة وح�صل على اأجٍر عاٍل ن�صبيًا من 
امل�صل�صل.

حادثة  فهي  تلّقاها  التي  الثانية  ال�صدمة  اأم��ا 
موت اأبيه يف عام ١٩35، ما �صّبب له نكو�صًا يف 
حياته االجتماعية والفنية معًا، ومل تعد االأ�صواء 
ت�صلط عليه فانطوى على نف�صه ن�صيًا من�صيًا طيلة 
اأي دور �صينمائي.  �صنتني معتكفًا مع نف�صه دون 
فقرر  عنه  الوح�صة  تلك  يفتق  اأن  ح��اول  بعدها 
الزواج من ممثلة كانت رفيقة له يف عام ١٩37 
وعا�صا معًا ثلث �صنوات انتهت بالطلق بينهما 

بعد خلفات وخ�صومات �صادمة.
خدم  الثانية  العاملية  احل��رب  اندلعت  وحينما 
كوجان يف اجلي�س االأمريكي، وبعد انتهاء احلرب 
عاد اإىل هوليوود، وهو خائب امل�صعى ومل يح�صل 
على دور مهم �صوى اأدواٍر �صغرية طلبًا للرتزاق 

لي�س اإاّل، اأ�صهمت يف اإخفات ملعانه االول.
وال�صتينيات  اخلم�صينيات  يف  األقه  ا�صتعاد  لكنه 
م��ن ال��ق��رن امل��ا���ص��ي وق����ّدم اع���م���ااًل الف��ت��ة يف 
امل�صل�صلت التلفزيونية، لكنه ب�صبب خيبته التي 
مل ين�صها مع والدته وف�صل زواجه االأول بداأ جنمه 
اأدواره  يف  الحظناه  ما  وهذا  ف�صيئًا،  �صيئًا  ياأفل 
املال  اإىل  وحاجته  عوزه  ب�صبب  االأخرية  الهزيلة 
وهو املليونري الذي �صّيعت اأّمه اأمواَله مع زوجها 
واالإجحاف  احلياة  مرارة  يعي�س  وظّل  اجلديد، 
حتى  زوجته(  ثم  )اأّم��ه  اإليه  النا�س  اأق��رب  من 

مات كمدًا عام ١٩٨4 اإثر اأزمة قلبية.

كم هو موؤ�سف اأن ُيعّرف 
فناٌن موهوب لعَب اأدوارًا 
مهمة يف ال�سينما - وهو يف 
الرابعة من العمر- منذ اأول 
ظهورها، وهو الطفل ال�سغري 
املعجزة، لكنه ي�ستهر 
بق�سية قانونية تخ�ّض 
املحاكم ؛ فال عالقة لها 
مبوهبته ول باإبداعه، حتى 
اأن �ساريل �سابلن، بجاللة 
قدره ال�سينمائي، طلب منه 
اأن ي�ساركه التمثيل وا�ستعان 
باأبيه واأمه ا�سرت�ساًء لهما 
لأجل اأن ي�سّمه اإىل اأفالمه 
الأوىل.

تذكرون

�ساريل �سابلن 
وتن�سون الطفل 

"كوجان" !!

جواد غلوم

كوجان
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بطولة  و١٠٠/١٠٠   6/6 فيلم  لل�صينما  قّدمت 
قا�صم امللك.

 خريية احلا�صلة على بكالوريو�س فنون � اأكادميية 
يف  وماج�صتري   ١٩7٩ بغداد   � اجلميلة  الفنون 
 .١٩٨7 القاهرة   � التلفزيونية  اخل��دع  اإخ���راج 
مع  خم��رج  كم�صاعدة  مهمة  جت���ارب  لها  ك��ان 
�صلح  مثل  امل�صرية،  ال�صينما  يف  المعة  اأ�صماء 
اأبو �صيف يف فيلم القاد�صية، ويو�صف �صاهني يف 
كمان  اإ�صكندرية  م�صرية،  حدوتة  اأفلم  اأربعة 
وكمان، امل�صري، كلها خطوة، ومع حممد را�صي 
من�صور  خريية  اأخرجت  البطوالت.  حائط  يف 
فيلما  واأربعني  واثنني  طويلني،  روائيني  فيلمني 
ت�صجيليا �صينمائيا وتلفزيونيا يف العراق وم�صر 

و�صوريا واالأردن.
ال��ب��اج��ه جي  مي�صون  ال��ع��راق��ي��ة  امل��خ��رج��ة  اأم���ا 
يف  ال�صينمائية  االأ�صماء  اأب��رز  اأحد  من  تعد  هي 
العراق االآن. و�صبق لها اأن اأخرجت ت�صعة اأعمال 
و)امل��ي��اه  االإي��ران��ي��ة(  )ال��رح��ل��ة  منها  وثائقية، 
اأول  اأخرجت  ع��دة،  وح��ازت على جوائز  امل��رة( 
فيلم روائي طويل ويحمل عنوان )كل �صي ماكو( 
قدرت موازنته مبليون دوالر، فاز الفيلم بجائزة 
The Cell Group �صمن  �صركة  مادية من 
اختري  اإذ  العربية  لل�صينما  ماملو  مهرجان  �صوق 
الفيلم �صمن ق�صم متويل مرحلة ما بعد االإنتاج، 
وح�صد اأي�صا جائزة IWC املقدمة يف مهرجان 
ونال منحًا خمتلفة يف  الدويل،  ال�صينمائي  دبي 
العربي  وال�صندوق  �صند  ومنها  العربية  املنطقة 
ال��دوح��ة  وموؤ�ص�صة  )اآف����اق(  وال��ف��ن��ون  للثقافة 
منحة  ن��ال  االأوروب���ي  ال�صعيد  وعلى  ل��لأف��لم، 
يف فرن�صا،   CNC & Institut Français
وموؤ�ص�صة الفيلم الربيطان، هذا الفيلم �صيجعل 
ال��ب��اج��ه ج��ي ث���ان خم��رج��ة ع��راق��ي��ة ل��لأف��لم 

الروائية الطويلة، بعد خريية املن�صور.
�سينما واعدة

بعد التغيري يف العام ٢٠٠3 كانت الفر�صة �صانحة 
لولوج املراأة اإىل عامل االإخراج بعد اأن حّقق ثلة 
من ال�صباب جتارب جيدة يف و�صع مل�صات جديدة 
مل�صرية ال�صينما العراقية اأمثال حممد الدراجي 

واملخرج يحيى العلق ومهند حيال.

نف�صها  تثبت  اأن  العراقية  املخرجة  ا�صتطاعت 
اإذ  املهمة  ال�صينمائية  التجارب  من  الكثري  يف 
يف  مهمة  ج��وائ��ز  على  االأع��م��ال  تلك  ح�صلت 
وتقدم  املراأة  �صينما  ولتوؤ�ص�س  عدة.  مهرجانات 
طابعها،  يف  واجل��راأة  التوعوي  الطرح  من  نوعا 
يزيد من متيز  االن�صان. وما  العمق  اإىل جانب 
هذه التجربة اأنَّها ن�صائية خال�صة �صنعتها ن�صاء 
خلل  وم��ن  امل���راأة  مهمة  اأكتافهن  على  حملن 

عد�صاتهن.
على  حا�صلة  ع��راق��ي��ة  خم��رج��ة  خ�صري  امي���ان 
عامل  تدخل  اأن  ا�صتطاعت  اإخ���راج،  ماج�صتري 
ال�صائغ(  )اأني�س  ال�صت،  باأفلمها  ال�صينما 
االول(  في�صل  و)امل��ل��ك  فل�صطني(  و)ط��واب��ع 
و�صوال  الكونكريت(  و)�صد  بغداد(  و)مقاهي 

اإىل )عاملت الطابوق(.
�صارك  فقد  املجيد  عبد  اأن��ع��ام  املخرجة  اأم���ا 
وح�صد  ع��ّدة  مهرجانات  يف  )���ص��روق(  فيلمها 
يف  ق�صري  روائ���ي  ع��راق��ي  فيلم  اأف�صل  ج��ائ��زة 
يف  االإره��اب  �صد  ل�صينما  االأول  ال��دويل  امللتقى 

مدينة اأربيل. 
�سقر واإميان

ملم(  )زي���رو  وفيلمها  �صقر  �صيماء  املخرجة 
املهرجان  يف  االأوىل  اجل��ائ��زة  على  واحلا�صل 
دورته  انعقدت  ال��ذي  امل�صع(،  )امل��لك  ال��دويل 
امل�صابقة  يف  اختياره  مت   ،٢٠١7 مو�صكو  يف   ١4
للأفلم  ميزوبوتاميا  مهرجان  يف  الر�صمية 
ال��ق�����ص��رية يف اله���اي يف دورت����ه ال��ث��ان��ي��ة. ويف 
مهرجان رابيداليون يف جنوب افريقيا ومهرجان 
ومهرجان  وال��ف��ن��ون  لل�صينما  ال���دويل  ت��ه��ارق��ا 

فيني�صني ال�صينمائي الدويل يف فرن�صا.
)باليت(  وفيلمها  فار�س  اإمي��ان  املخرجة  اأم��ا 
الذي تناول ويلت احلرب واآثارها على املجتمع، 
ال�صينما  مهرجان  النقاد يف  على جائزة  ح�صل 
اأربيل، كما ح�صل على جائزة  بعيون ن�صائية يف 
اأف�صل فكرة لفيلم وجائزة اجلمهور يف مهرجان 
وا�صط ال�صينمائي، و�صبق للمخرجة اإميان فار�س 
من  العربي  االإب����داع  ج��ائ��زة  على  ح�صلت  اأن 

مهرجان موؤ�ص�صة عيون للثقافة والفنون.

 من هذه اال�صباب عدم قدرتها على ممار�صة 
الأ�صباب  ورمّب��ا  البع�س،  يرى  كما  املهنة  هذه 
�صائدًا  كان  الذي  ال�صعور  هو  اجتماعية،هذا 
بلغت  املراأة  ان  بينما جند  الفني،  الو�صط  يف 
جمال  يف  الرجل  بها  ناف�صت  فنية  م�صتويات 
يف  ا�صتغالها  ع��ن  ف�صل  والكتابة.  التمثيل 
االخ��راج  وم�صاعدة  واملونتاج  االنتاج  جم��ال 

عدة  �صنني  منذ  الت�صوير،  ا�صتوديو  وادارة 
النمطية  �صورتها  تغيري  يف  امل���راأة  �صاهمت 
واأثبتت  وال�صينما،  االأفلم  �صناعة  من خلل 
جمال  يف  ال��رج��ل  تناف�س  اأن  ت�صتطيع  ��ه��ا  اأنَّ
ال�صوء  ت�صلط  اأن  وت�صتطيع  ال�صينمائي  العمل 
على العنف والظلم الذي تتعّر�س له يف اأغلب 

جماالت احلياة.

جتربة فريدة
املن�صور  خريية  العراقية  املخرجة  جتربة  رمبا 
االإخراج  هي جتربة فريدة من نوعها يف جمال 
ت�����ص��ب��ح ع��لم��ة  اأن  ا���ص��ت��ط��اع��ت  ال�����ص��ي��ن��م��ائ��ي 
زحمة  و���ص��ط  يف  العراقية  ال�صينما  يف  ب���ارزة 
اأوىل  وتعّد  الرجال،  من  مهمة  اإخراجية  اأ�صماء 
املخرجات العراقيات يف عامل ال�صينما الروائية، 

عراقيات يقتحمن عامل االإخراج
بعد اأن كان حكراً للرجال

منذ بدايات ال�سينما العراقية برزت اأ�سماء كبرية يف خدمة هذا الفن. اأ�سماء لمعة من 
املخرجني الرجال �ساهموا يف بناء �سينما عراقية من خالل جتارب عدة كان لها �سدى وا�سع 

لدى اجلمهور اإل اأن تاريخ ال�سينما يف العراق مل ي�سهد بروز ن�ساء خمرجات حتى وقت قريب، 
رمبا هناك اأ�سباب عدة حالت دون توجه املراأة اإىل مهنة الإخراج.

حم�سن اإبراهيم

�صيماء �صقر

خريية من�صور

اميان خ�صريمي�صون الباجه جي
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اأح�صل على اأجنحة الأطري
اأنا على قيد احلياة

عندما تناديني
عندما 

اأ�صمع اأنفا�صك
اأح�صل على اأجنحة الأطري
اأ�صعر اأن على قيد احلياة

عندما تنظر اإيل
ا�صتطيع اأن اأم�صك ال�صماء
اأعلم اأن على قيد احلياة
عندما تاأتي وت�صعد يومي

اأ�صرح بعيدا
متوت جميع خماويف

اأنا �صعيدة اأن على قيد احلياة
اأ�صعلت قلبي نارًا

ملأتني باحلب
جعلتني امراأة

يف ال�صحاب للأعلى
ال ميكن اأن ارتفع اأكرث من هذا

روحي تذهب يف رحلة
الأّن على قيد احلياة

عندما تناديني
عندما اأ�صمع اأنفا�صك

اأح�صل على اأجنحة الأطري
اأ�صعر اأن على قيد احلياة

عندما ت�صعى لت�صل اإيل
نعلو بروحينا

اهلل يعرف اأنني
�صاأكون من يقف بجانبك

يف ال�صراء وال�صراء
وهذه البداية فقط

ال ا�صتطيع اأن انتظر بقية حياتي
عندما تناديني

عندما ت�صعى لت�صل اإيلَّ
اأح�صل على اأجنحة الأطري

اأ�صعر اأن 
عندما تاأتي وت�صعد يومي

اأ�صرح بعيدا
متوت جميع خماويف

اأنا �صعيدة اأن على قيد احلياة، نعم
اأح�صل على اأجنحة الأطري

اهلل يعلم اأن على قيد احلياة

 Mmmmm... Mmmmm I
get wings to fly
Oh، oh... I'm alive... Yeah

When you call on me
When I hear you breathe
I get wings to fly
I feel that I'm alive

When you look at me
I can touch the sky
I know that I'm alive

When you bless the day
I just drift away
All my worries die
I'm glad that I'm alive

 You've set my heart on
fire
Filled me with love
 Made me a woman on
clouds above

 I couldn't get much
higher
My spirit takes flight
Cause I am alive'

When you call on me
)When you call on me(
When I hear you breathe
 When I hear you(
)breathe
I get wings to fly
I feel that I'm alive
)I am alive(

When you reach for me
)When you reach for me(
Raising spirits high
...God knows that
That I'll be the one

�سيلني
ديون

اأنا على 
قيد احلياة

"I'm Alive"
Celine Dion

 Standing by through
 good and through trying
times
And it's only begun

 I can't wait for the rest of
my life

When you call on me
)When you call on me(
When you reach for me
)When you reach for me(
I get wings to fly
...I feel that

When you bless the day
 When you bless، you(
)bless the day
I just drift away
)I just drift away(
All my worries die
I know that I'm alive

I get wings to fly
God knows that I'm alive

السنة الخامسة عشرة العدد )370( 3 تشرين الثاني 2020 ف���������ن���������ون متك سال _ متك كما #alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

29 28



يف الن�سف الأول من ٢٠19 اأ�سدرت مديرية املرور العامة تعليماتها اخلا�سة 
بقانون املرور رقم ل�سنة ٢٠19 الذي كان من املقرر اأن يدخل حّيز التنفيذ يف 

ت�سرين الثاين من العام املن�سرم، لكنَّه تعّث ب�سبب التظاهرات وقطع طرق 
وج�سور؛ �سواء يف بغداد اأو املحافظات. مع بداية هذه ال�سنة وقبل احلظر 

العام ب�سبب جائحة كورونا وبعده، بداأنا ن�ساهد عنا�سر املرور، �سباط ومراتب، 
ودفاتر الغرامات بني اأيديهم، كاإ�سارة اإىل تنفيذ القانون على املخالفني..لكّننا 

يوما بعد اآخر ولكثة املخالفات يف ال�سارع، نتيقن اأن ال�سيطرة على ال�سارع 
تعني اأن يكون هناك �سرطي مرور لكل �سائق! اإذ ما يزال يف ال�سارع من ي�سر 

على ارتكاب املخالفات الواردة يف التعليمات وغراماتها 1٠٠-٢٠٠ األف دينار. 
وهل نكرر القول باأن ال�سارع ُيعدُّ مراآة املجتمع، فالفو�سى حولنا تظهر يف ال�سارع 

من عدم احرتام للقانون واأنانية وجتاوز من اليمني والتوقف اأينما كان، فقد 
تنا�سى البع�ض اأن ال�سياقة فن واأخالق وعليه اأن يتعاون مع �سرطة املرور. 

وناأمل اأن يطبق قانون املرور ب�سّدة، فتنظيم ال�سارع اأهم خطوة نحو اإ�سالح 
جملة ال�سبكةاملجتمع..

ت�سوير: بالل احل�سناوي

تطبيق قانون املرور خطوة 
 ا�سالحية �سرورية 
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خ����������ي����������ال

مقداد عبد الر�سا

الو�صول اإىل جائزة االأو�صكار لي�س باالأمر الهني، وال يتم اإال بجهد كبري وعلقات 
كبرية ومداهنات كبرية و�صيا�صة حمنية الراأ�س، ففي اخلفايا ثمة كثري، لعل املعلن 
قليل جدًا، ن�صمع بني حني واآخر عن و�صول اأحد االأفلم العربية والعراقية حتديدًا 

اإىل جائزة اأف�صل فيلم اأجنبي، هذا رائع حقًا ومفرح اإن مل تتخلله العواطف 
واالندفاع املرتبك، �صروط االأكادميية فيها �صعوبات كثرية كما نّوهنا، واالأمر 

يحتاج اإىل تاأٍن و�صرب وتفهم.

�صنكليا  م��ن  وب��ت��دخ��ل   ،١٩٨3 ع���ام  يف 
و���ص��وف��ك��و ت��اج��ي��وريل، وك��ذل��ك رج���اء من 
اإدوارد �صيفرنادزه، ال�صكرتري االأول للحزب 
ال�صيوعي يف تبلي�صي، �ُصمح له بالعودة اإىل 
اإذ  )البريو�صرتويكا(  عهد  يطل  ال�صينما. 
م�صى  التي  القامت  اجلدار  �صفحة  انطوت 
علها  اأخ��رى  وج��اءت  عامًا،  �صبعون  عليها 

لكنهم  �صاأن،  ذا  ويكون  م�صريته  يف  تنفع 
اأول  اأق��ام   ١٩٨5 عام  اأخ��رى.  مرة  اأغفلوه 
تبلي�صي،  يف  ال�صينما  دار  يف  ل��ه  معر�س 
ك��راف��ي��ك،  مل�صقات  ل��ه  ع��ر���ص��ت  ح��ي��ث 
وقد  �صرياميك،  واأع��م��ال  ولعب،  ول��وح��ات 
جنح املعر�س جناحًا كبريًا على الرغم من 
حمدودية الزوار. اأما املعر�س الثان الذي 

اأقامه عام ١٩٩١ فقد كان علمة فارقة يف 
عامله  اأوجد  لقد  الكبري،  املبدع  هذا  تاريخ 

اخلا�س.
-اإذا مل يكن هذا العامل اأ�صطورة، فالعامل 
واالأ�صطورة ركنان اأ�صا�صيان يف اأحا�صي�صنا، 
دون  واح����دة  ت�صمو  ال  وث��م��رة  وردة  م��ث��ل 
)هومريو�س(  اإدراك  االأ�صطورة  االأخ��رى، 

للعامل بب�صرية نافذة، رهن عينيه وم�صى 
وتنمو  االأ�صطورة  تبداأ  بب�صريته،  يتطلع 

با�صتقامة روحية يف اإطار ح�صى اأخاذ.
امل�صطربة،  وبكل حياته  املكتمل،  باجلوهر 
م��ن طني  االأ���ص��ط��ورة  ب��اردج��ان��وف  يخلق 
املن�صيني(  االأج������داد  )ظ����لل  االأر�������س، 
ت��ل��ق��ائ��ي��ًا يف  وم��ات��ت  اآث����ار �صحقت  ب��ق��اي��ا 
اخلا�س  �صحره  مي��ار���س  لكنه  �صمائرنا، 
الأم��ر  اإن��ه  رائ���ع،  ب��األ��ق  امليت  تكوين  ليعيد 
حياتهم  ميار�صون  االأج��داد  يبقى  اأن  �صهل 
البعيد.  �صفرهم  م��ن  ال��رغ��م  على  معنا، 
اأ���ص��ط��ورة  وال��زم��ن يف  ال��ط��ب��وغ��راف��ي��ا  اإن 
للغاية،  �صعب  ا�صتثناء  هما  باردجانوف 
حياة بني العدم واإعادة الت�صكيل، برزخ بني 
ممثلني  جميعًا  واالأبطال  واليقظة،  احللم 
النائمة  كاملخلوقات  مل�صقات،  اأم  كانوا 
يف ف�صاء رحب ال يحده �صيء، كل اأ�صطورة 
فاخليال  امل��ت��م��ي��زة،  خ�صو�صيتها  حتمل 
الت�صكيلي االإغريقي ال علقة له بالهندي، 
وال  ب��االأزت��ك،  الهندي  للخيال  علقة  وال 
ل���لأخ���ري ع��لق��ة ب��ال��ف��رع��ون، ه���ذا كله 
يف  املاألوف  طوق  يك�صر  باردجانوف  جعل 
االأ�صطورة االأرمينية وميازجه مع االأ�صاطري 

االأخرى لينجز هارمونيًا رائعًا وكبريًا.
منذ عهد )�صايات نوفا( مل تعرف الثقافة 
امل��ع��رف��ة،  ج��و  ي�صبع  اأن  ا���ص��ت��ط��اع  اأح�����دًا 
ا�صتطاع  اإذ  ذلك،  فعل  وحده  باردجانوف 
اأن يخلق اأمنوذجًا م�صاًء بعبقريته لنماذج 

وتركية  وج��ورج��ي��ة  واأوك���ران���ي���ة  اأرم��ي��ن��ي��ة 
مثل  اأع��م��ال  ال�صينما.  بوتقة  يف  لي�صبها 
)معجزة يف اأودن�س( و) اأغنية رفيق اإيكور( 
الرو�صية  لل�صينما  مهما  اإجن���ازًا  اأ�صافت 
الفر�صة  يعطياه  مل  لكنهما  والدمناركية، 
)ينبوع  يف  فعل  مثلما  ل��لإب��داع  الكاملة 
و)كنوز  اجلميلة(  و)الرا  ���ص��راي(  بقجه 
ايجمازن( ثم )داود و�صوزان(. بعد �صبعة 
ع�صر عامًا من )�صايات نوفا(، وحتديدًا يف 
عام ١٩٨5 ظهر عمل باردجانوف اجلديد 
يف  �صوره  ال��ذي  ���ص��ورام(  قلعة  )اأ�صطورة 
م�صاهد ق�صرية، ويف عام ١٩٨7 اأجنز اآخر 
�صتديو  يف   )ashik greeib( اأف��لم��ه 
كروزبا وحقق فيه جناحًا منقطع النظري، 

اإذ ُعدَّ من اأهم االأفلم يف تاريخ ال�صينما.
اإىل  م��رة  اأول  يحلق  ال�صتني  جت��اوزه  بعد   
وروتردام  ونيويورك   واإ�صطنبول،  باري�س، 
، وفيني�صيا، ويحط اأخريًا يف يريفان. ُمنح 
فر�صة اأخرى للعمل يف �صتديو )اأرمينفلم( 
لكن الهمة كانت قد غادرته، بداأ الت�صوير 
وجو  باإمكانيات �صخمة  االع��رتاف  فلم  يف 
مملوء بالنقاء، لكن الزمن مميت، كان له 
موقع  من  مرت  ثلثمئة  بعد  على  باملر�صاد 
يتوكاأ  التي  وع�صاه  اأ���ص��دق��اوؤه  الت�صوير، 
�صيء  ال  ب��ب��طء،  االأ���ص��ي��اء  يلم�س  عليها، 
و)ال( هما مفتاح احلياة  اأكرث من )نعم( 
التي بداأت تت�صرب، متتمات، رمبا اأراد اأن 
يقول لنا وداعًا، لكن زمننا رهن اأذنيه فلم 

ن�صمعه، اإنه يقف يف الربزخ، ج�صده م�صجى 
يف جب العظماء يف اأرمينيا.

يف عام ١٩٩١ افُتتح متحف باردجانوف يف 
روحه  نفائ�س  على  احتوى  يريفان،  مدينة 
املحلقة، اأ�صطورته اخلا�صة التي هي �صاهد 
نعرف  اأن  بقي  امل��ت��اأمل.  ه��ذا  عبقرية  على 
يف  حتى  م��وج��وع��ًا  ظ��ل  العبقري  ه��ذا  اأن 
تزوج يف  عام ١٩5٠  ففي  اخلا�صة،  حياته 
مو�صكو من زوجته االأوىل نيغيار كرميوفا، 
اعتنقت  م�صلمة،  تتار  عائلة  من  املنحدرة 
لتتزوج  ال�صرقية  االأرثوذك�صية  امل�صيحية 
اأقاربها  اأنها ُقتلت على يد  باراجانوف، اإال 
ب�صبب تغيري دينها. اإثر هذه احلادثة غادر 
اأوكرانيا،  كييف،  اإىل  رو�صيا  باراجانوف 
حيث اأنتج بع�س االأفلم الوثائقية )االأيدي 
الذهبية، ناتاليا اأزهفي، دومكا( وال�صردية 
خيالية  ق�صة  على  مبنية  )اأن��دري��ا���س- 
بوركوف(،  اأميلي  املولدويف  الكاتب  كتبها 
الراب�صودي االأوكران )ميلودراما يف زمن 
احلرب(، و)زهرة على احلجر- فيلم حول 
يف  تنقيب  مدينة  اإىل  تت�صلل  دينية  طائفة 

حو�س دونيت(.
تعلم باراجانوف االأوكرانية و تزوج زوجته 
�صارباتيوك،  افانيفنا  �صفيتلنا  الثانية 
املعروفة اأي�صًا با�صم �صفيتلنا �صارباتيوك 
 ١٩56 ع��ام  يف  ب��اراج��ان��وف  �صفيتلنا  اأو 
عام  ب��اراج��ان��وف  ���ص��وران  ابنهما  واأجن��ب��ا 

.١٩5٨

هال �سينما

�سريجييه باردجانوف
ظالل االأجداد املن�سيني
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ثقة  لديه  تكون  حني  املرتجم  بفرحة  واأ�صعر 
بنف�صه وبلغته الثانية.

* ماذا يعني لك عامل الرتجمة بعد اأن اأ�صبحت 
الرتجمة و�صيلة ات�صال عاملية ح�صارية؟

اال�صتغناء  ميكن  ال  ح�صاري  عامل  الرتجمة   -
عنه مطلقًا، فكل ما حولنا من مظاهر ح�صارية 
يف خدمة االإن�صانية، للرتجمة دور فيها. وحركة 
ونبوخذ  حمورابي  تاريخ  منذ  قدمية  الرتجمة 
تكون  اأن  واأمت��ن��ى  ب��غ��داد،  ك��ان��ت  فقد  ن�صر، 
وغري  ال��ع��رب  للمرتجمني  م��ن��ارًا  االآن،  هكذا 
العرب، اإذ ال يفوتنا دور املاأمون يف اإن�صاء بيت 
مبا  العلوم  من  كثريًا  احت�صن  ال��ذي  احلكمة 
عامرًا  احلكمة  بيت  ي��زال  وما  الرتجمة.  فيها 
الفكر  اإلينا  ي�صل  الرتجمة مل  ولوال  بغداد،  يف 
االإرث  هذا  و�صلنا  قد  كان  وال  االأخ��اذ  العاملي 
وال��دواوي��ن  والق�ص�س  ال��رواي��ات  من  العظيم 

والبحوث الغربية... الخ.
للن�س  خيانة  هي  الرتجمة  اأن  كثريًا  ي�صاع   *
وال�صيما  املقولة،  هذه  �صحة  مدى  ما  االأ�صلي، 

يف املوؤلفات التي ترجمتها؟
يخ�س  فيما  ال�صحة  بع�س  لقولك  يكون  قد   -
ال�صعر اإذا كان املرتجم غري قادٍر على نقل روح 
الن�س، لكن ُيفرت�س مبرتجم ال�صعر اأن ميتلك 
مهنية عالية يف اللغة، اإذا مل �صاعرًا، واإذا كان 
الدقيقة، فل  الرتجمية  اأدواته  �صاعرًا وميتلك 
خوف على الن�س. احلقيقة اأنني مل اأعاِن كثريًا 
منها  اأو  العربية  اإىل  الق�صيدة  روح  نقل  يف 
االأخرى، الأن �صاعر ومرتجم منذ  اللغات  اإىل 
١٩٩٢ واأعتقد اأنني متمكن من اللغة االإ�صبانية.

اللغة  م��ن  مرتجمًا  كتابًا  ع�صر  اثنا  لديك   *
االإ�صبانية اإىل العربية وبالعك�س. حدثني عنها..

-رحلتي يف الرتجمة لي�صت حديثة العهد، فمذ 
كنُت طالبًا يف املرحلة الثالثة، طبعت يل وزارة 
الثقافة واالإعلم العراقية - دار ثقافة االأطفال، 
رواية لل�صبيان بعنوان "البحار ال�صغري" عام 
املعا�صر"  "االأديب  ١٩٨7، ثم ن�صرت يل جملة 
يف عددها )4٢( ال�صادر يف �صيف ١٩٩٠ مقااًل 
اهلل  عبد  العراقي  عن  ُمرتجمًا  طويًل  نقديًا 
نيازي يف ر�صالة دكتوراه مقدمة من قبل باحث 

اإ�صبان يف جامعة وهران.
فرتة  والن�صر  الطباعة  ع��ن  بعدها  وامتنعت 
ظ��روف  ب�صبب  تقريبًا  ع��ام��ًا  ع�صرين  دام���ت 
فيها  ترجمت  االقت�صادي،  واحل�صار  احلياة 
اآون��ة  وب��ني  واح����دة.  وم�صرحية  رواي����ات  اأرب���ع 
املرتجمة  امل��ق��االت  بع�س  اأن�صر  كنت  واأخ���رى 
قررت   ٢٠١٠ عام  ويف  العراقية.  ال�صحف  يف 
وم�صرحيات  رواي��ات  من  ترجمته  ما  ان�صر  اأن 

�صاأذكر بع�صًا منها هنا:
*دي��وان   ،١٩٨7 رواي���ة   – ال�صغري  البّحار   *
اليخاندرا  االأرجنتينية  لل�صاعرة  ديانا  �صجرة 
بيثارنيك ٢٠١٨/، اأنوار بوهيميا – م�صرحية - 
الكاتب االإ�صبان رامون ديل فايه اأنكلن ٢٠١٨ 
اأخرى  وق�صائد  والليايل  االأعمال  *دي��وان   ،/
بيثارنيك  اليخاندرا  االأرجنتينية  لل�صاعرة 

٢٠١٨/،  *بورخ�س واأنا – ٢٠١٩.
�صحيفة  للقراءة،  اأبجد  ن��ادي  الفلم،  بيت   *
االأديب، بيت امل�صرح للن�س امل�صرحي الق�صري 
اأبجد  موؤ�ص�صة  اإ���ص��دارات  ع��ن  ف�صًل  ج���دًا، 

االخرى.. حدثنا عن هذه ال�صنوف؟
عنها  انبثق  ثقافية  موؤ�ص�صة  اأبجد  موؤ�ص�صة   -
الثقافية  واالأن�����ص��ط��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  ال��ك��ث��ري 
ا�صت�صفنا  ال��ذي  الفلم  بيت  اأ�ص�صنا  والفنية. 
وعر�س  واملمثلني  امل��خ��رج��ني  م��ن  ع���ددًا  فيه 
مع  احل��ال  كذلك  عاملية.  اأف��لم  مع  اأفلمهم 
دار امل�صرح اآخذين يف احل�صبان افتقار ال�صارع 
الفني والثقايف اإىل فعاليات كهذه. وكذا احلال 
بالن�صبة ل�صحيفة االأديب املعا�صر واالإ�صدارات 
التي كانت ت�صدر عن املوؤ�ص�صة التي بلغت حتى 

االآن ت�صعة اإ�صدارات.
* فوزك بجائزة االإبداع االأدبي عام٢٠١٨.. يف 

اأي حقل، ال�صعر اأم الرتجمة؟
ال��ذي  الفيلم  ف��از  وق��د  �صينمائي،  منتج  -اأن���ا 
بجائزة  جويل"  اأجنلينا  ت��خ��ربوا  "ال  اأنتجته 
روائي  فيلم  اأف�صل  بجائزة  االإب��داع عام ٢٠١٨ 

ق�صري.
كمهرجان  عاملية  مهرجانات  يف  ���ص��ارك��ت   *
يف  املقام   ٢٠١٩ لل�صعر  العاملي  ميزوبوتاميا 
ال�صعر  وم��ه��رج��ان  �صربيا،  عا�صمة  ب��ل��غ��راد 
ال��دويل..  ال��دويل، ومهرجان مدريد  االأوروب��ي 

مب خدمتك هذه املهرجانات، ماذا مثلت لك؟
-الفوز املعنوي يكفل للكاتب اأو ال�صاعر اعتلء 
بعدها  يتهاوى  ال  حتى  بالنف�س  الثقة  من�صة 
اإىل درجات اأدنى، لذا فهو لي�س فوزًا �صخ�صيًا 

فح�صب، بل فخر للوطن الذي اأجنب الكاتب.
ت�صتهويك  مب  النرث،  ق�صيدة  تكتب  اأن��ك  مبا   *
ال�صر  وما  التفعيلة،  النرث عن ق�صيدة  ق�صيدة 

يف انت�صارها �صريعًا؟
القّراء  قلوب  من  النرث  ق�صيدة  انبثقت  لقد   -
التفعيلة،  ق�صيدة  عك�س  على  الأنها  الب�صطاء، 
ال��ط��ب��ق��ة  م���ن  ال���ق���ارئ  ي���ق���راأه���ا  اأن  مم��ك��ن 
ت�صتهوي  التي  لها جاذبيتها  اأن  اأي  العا�صرة... 
انت�صار  لها  �صار  لذلك  كافة،  القّراء  طبقات 
وا�صع بني جميع االأو�صاط، ما ا�صطر منتقديها 
كاأحد  بها  واالع����رتاف  االأم���ر  واق��ع  تقبل  اإىل 
االألوان ال�صائعة يف ال�صعر العربي والغربي على 

ال�صواء.
"الق�صيدة �صر وعلى القارئ  * يقول ماالرميه 

اأن يبحث عن مفتاح"، ما تعليقك؟
- الق�صيدة نفحة تبحث عّمن يرتوي بها.

تخاطب  اأن��ك  ق�صائدك  اأغ��ل��ب  يف  الحظت   *
امراأة، كيف تتجلى �صورة املراأة يف ق�صائدك؟

- وه��ل غري احل��زن وال��وط��ن وامل���راأة ُملهم يف 
ق�صائد اأغلب ال�صعراء؟

* ما م�صاريعك امل�صتقبلية؟
- لدي م�صاريع ترجمية كثرية اأجنزت معظمها 
اإن  املقبلة  ال�صنة  الن�صر يف  اإىل  لتاأخذ طريقها 

�صاء اهلل.

ح�سني نهابة، مرتجم و�ساعر وكاتب، ورئي�ض موؤ�س�سة "اأبجد" 
الثقافية، ورئي�ض جمل�ض اإدارة �سحيفة الأديب الثقافية ٢٠18 ورئي�ض 
جمل�ض اإدارة جملة "كلكام�ض" لعامي ٢٠1٠ و ٢٠11. - ع�سو جمعية 
املرتجمني العراقيني - ع�سو احتاد الأدباء والكّتاب العراقيني - ع�سو 
احتاد اأدباء وكّتاب جمهوريات يوغ�سالفيا، وم�سوؤول النقابة الوطنية 
لل�سحفيني العراقيني – فرع بابل - خريج كلية اللغات لغة اإ�سبانية 
1988، خريج كلية الرتبية لغة اإنكليزية عام ٢٠٠4.

ت��رج��م ح�����ص��ني ن��ه��اب��ة اث��ن��ا ع�����ص��ر ك��ت��اب��ًا من 
االإ�صبانية اإىل العربية، واأربعة كتب ُمرتجمة من 
من  ُمرتجمان  وكتابان  االإ�صبانية  اإىل  العربية 
الطاوو�س  "حكايا  هي  االإنكليزية  اإىل  العربية 
والثعلب" ق�ص�س للأطفال – للكاتبة العراقية 
جمموعة   "٢٠٨ و"غرفة   ،٢٠١٨ لعيبي  ذكرى 
ق�ص�صية – للكاتبة ال�صورية رندة عو�س. ولديه 
هما  وم�صرحيتان  �صعرية  دواوي��ن  �صبعة  اأي�صًا 
ُترجمت  وقد  االأخرية" ٢٠١7،  العربي  "زفرة 
واالإ�صبانية،  واالإنكليزية  الفرن�صية  اللغات  اإىل 
اإىل  ُترجمت  وقد  احلرة"،  "عائ�صة  وم�صرحية 
اللغات الفرن�صية واالإنكليزية واالإ�صبانية، وحاز 

عن عدد من اأعماله جوائز عراقية وعاملية.
اأما يف جمال ال�صينما فهو منتج الفيلم الق�صري 
على  احل��ائ��ز  جويل"  اأجن��ل��ي��ن��ا  ت��خ��ربوا  "ال 
دم�صق  اأيام  التحكيم" ملهرجان  "جلنة  جائزة 
مونتاج  اأف�صل  وج��ائ��زة   ،٢٠١٨ ال�صينمائية 
وجائزة   ،٢٠١٨ مب�صر  ال�صاقية  مهرجان  يف 
واالآث���ار(  وال�صياحة  الثقافة  )وزارة  االإب���داع 

الأف�صل فيلم روائي ق�صري لعام ٢٠١٨، والفيلم 
الوثائقي الروائي "عائلة يف الفرع."

* ال�صاعر واملرتجم االأ�صتاذ ح�صني نهاية رئي�س 
موؤ�ص�صة )اأبجد الثقافية( من اأين جاءت فكرة 
ور�صالتها  اأهدافها  وما  املوؤ�ص�صة  هذه  تاأ�صي�س 

و�صداها يف بابل؟
ثقافيًا  مكتبًا  كانت  موؤ�ص�صة  تكون  اأن  قبل   -
يعود يل، اأم�صي فيه وقتي بني القراءة والكتابة 
وال��رتج��م��ة. اأح���د االأ���ص��دق��اء اأ���ص��ار ع��ل��ّي اأن 
ترعى  ثقافية  موؤ�ص�صة  اإىل  تفتقر  احللة  مدينة 
كبرية  ق��اع��ة  ي��ح��وي  مكتبي  ك��ان  ن�صاطاتها. 
الفكرة  يل  راق���ت  للمنا�صبات،  ت�صلح  ج���دًا 
املوافقات  با�صتح�صال  واق��ع��ًا  منها  وجعلت 
اإذ  بحت  ثقافية  املوؤ�ص�صة  ر�صالة  الر�صمية. 
نحت�صن املهرجانات الثقافية والفنية بفروعها 
اأنا را�ٍس جدًا عّما  واأق�صامها كافة. احلمد هلل 

نقدمه من فعاليات ثقافية وفنية.
*حدثني عن دورات الرتجمة التي تقيمها هذه 

املوؤ�ص�صة..

فيه،  ج��دال  ال  اأم��ر  هذا  اأثرية،  مدينة  بابل   -
والأنها مل تاأخذ دورها ب�صبب اإهمال احلكومات 
ياأتي يوم ت�صرتجع فيه حقها  اأن  ال�صابقة، البد 
اأن هذا اليوم قريب، كان البد  التاريخي. ومبا 
اأدوات النجاح الأجل تر�صيخ  من حت�صري بع�س 
قبلة  ت��زال  وال  كانت  الأنها  التاريخية  مكانتها 
العامل. لذا انبثقت لدّي فكرة تاأهيل مرتجمني 
فر�صة  وهي  القادمة،  الوفود  يرافقون  فوريني 
يف  دوره���م  ي��اأخ��ذوا  اأن  يف  للخريجني  اأي�����ص��ًا 
احلياة العملية. وهكذا خّرجت حتى االآن ثلث 
قبواًل  الفكرة  الق��ت  وق��د  هلل،  واحلمد  دورات 
الر�صمية  فيها  مبا  االأط��راف  جميع  من  وا�صعًا 

الأنها مهنية وجمانية.
* يف ختام دورة الرتجمة التي اأقيمت مبنا�صبة 
اإدراج بابل �صمن الئحة الرتاث العاملي، وبداية 

دورة ترجمية جديدة.. ما هو تعليقك؟
- اأنا متفائل جدًا فيما يخ�س دورات الرتجمة 
الأن اأعتقد اأن اأديت دوري االإن�صان يف تاأهيل 
بع�س اخلريجني لغويًا وترجميًا، والأنني مرتجم 

الرتجمة عامل ح�ساري ال 
ميكن اال�ستغناء عنه مطلقًا

ح�سني نهابة:
ال�ساعر واملرتجم



فل يتعدى مربر وجوده غري طريقته يف معاجلة 
مو�صوعاته - وهذا لي�س باالأمر ال�صيئ على اأي 
حال - وال بد من التنويه اإىل اأنَّه قد يعتمد على 
اأكرث من منهج يف درا�صة مو�صوع معني، لهذا 
من  ليطبقها  )فرويد(  م�صطلحات  ياأخذ  قد 

زاوية )مارك�صية( والعك�س متاح اأي�صا.
جماالت  تتنوع  الثقايف  النقد  م�صادر  بتعدد 
اأن  ميكن  ال  م��و���ص��وع  ي��وج��د  ال  ب��ل  اهتمامه، 
يخو�س فيه باحثا وكا�صفا، اإن مل ير�صم لنف�صه 
مبرونته،  متيز  وبذلك  عندها،  يقف  ح��دودا 
مناحي  �صتى  يف  اخل��و���س  خا�صية  وام��ت��ل��ك 
�صا لتيار معريف جديد منفتح على  احلياة، موؤ�صِّ

العامل بكل ما فيه.

ال �صك يف اأن االإحاطة بالنقد الثقايف متعذرة، 
االأدب��ي  اجل��ان��ب  ب��اإ���ص��اءة  نكتفي  �صوف  لهذا 
قبل  عليه  اال�صتغال  بدئ يف  اأّنه  �صيما  ال  منه، 

انطلقه ملمار�صة فنونه يف جماالت اأخرى.
نظرة �ساملة

لي�س  االأدب��ي��ة،  الثقايف  النقد  حم��اور  ات�صعت 
الكل�صيكي،  املفهوم  بح�صب  الن�س  ل��ق��راءة 
وحتى  والفلكلور،  ال�صعبي  ال��رتاث  لدرا�صة  بل 
االهتمام باالأغان الدارجة، دون العناية بتوفر 
غري  الثقايف  فالنقد  بال�صرورة.  فنية  �صوية 
معني بتثمني العمل املنقود، بل بتحليل دالالته 
وتبعا  غالبا،  �صيميائي  منظور  من  ورم���وزه، 
تقنياته،  بع�س  عنه  اأخذ  الذي  البنيوي  للنهج 

الدار�س  ثقافة  ت�صنعها  توليفة  �صمن  وذل��ك 
االأطروحات  اأهمية  تتفاوت  وبذلك  وخربته. 

املقدمة الأ�صباب �صخ�صية.
من  لكل  مفتوحة  �صاحة  الثقايف  النقد  اأ�صحى 
التيار اجلديد  اأدواته �صمن هذا  اأراد جتريب 
ظهوره،  اإب��ان  للنظر  ملفتا  رواج��ا  لقي  ال��ذي 
وهذا   - املمار�صة  يف  فو�صى  اأح��دث  ما  وه��ذا 
قوانني  اإ�صدار  ميكن  فل   - منه  �صري  ال  اأم��ر 
اأن  نرجح  بل  فكري،  عمل  اأي  توؤطر  �صارمة 
هذا النوع من النقد اجلديد منحه القدرة على 
القدرة  وبالنتيجة  اأي�صا،  وامل�صاك�صة  املناورة، 
التي  النقدية  باملناهج  مقارنة  اال�صتمرار  على 
البنيوية  حتديدا   - حل�صوره  واأ�ّص�صت  �صبقته 

اأن البنيوية  بتياراتها املتعددة - وهذا ال يعني 
�صتنقر�س متاما، واإن تراجعت حظوظها ب�صكل 
ما  ولكن  املا�صي،  القرن  نهايات  يف  ملحوظ 
قدمته من تقنيات مفيدة �صوف تبقى لقدرتها 
على تقدمي ك�صوفات مفيدة لدى اإخ�صاع الن�س 
للفح�س والتحليل، وهذا ما اأخذه عنها النقد 

الثقايف باقتدار.
احلداثة وما بعدها

عامة،  الفكر  يف  )احل��داث��ة(  مفهوم  انطلق 
الفردية  ال��ن��زع��ة  ب���روز  م��ع  خ��ا���ص��ة،  واالأدب 
تياراته  اأب��رز  ولعل  الراأ�صمالية،  بدايات  ومع 
التاأكيد  ويجب  بتياراتها،  البنيوية  النقدية 
بها،  خا�صا  اأدب��ي��ا  اإب��داع��ا  تنتج  مل  اأنها  على 
اأن  ت��رى  من  االأدب���اء  �صجل  من  انتخبت  لهذا 
امل�صتقبلية،  وروؤاها  مفاهيمها  تعك�س  كتاباتهم 
زمنهم  يف  ي�صمعوا  مل  االأدب��اء  ه��وؤالء  اأن  رغم 
عن البنيوية ك�)جيم�س جوي�س - فرانز كافكا 
والنقدية  الفكرية  فالتيارات  فوكرن(  وليم   -
تقدم  مل  املطلق  التنظري  على  اعتمدت  التي 
مع  الع�صور.  مر  على  يبقى  راقيا  اأدبيا  نتاجا 
اعتمدت  التي  امل��دار���س  م��ن  كثريا  اأن  العلم 
اخلال�س،  الفكري  التنظري  على  ن�صوئها  منذ 
للعلوم  اجلديدة  االإجن���ازات  على  باعتمادها 
النف�س  علم  �صيما  ال   – زمنها  يف  االإن�صانية 
ك�)ال�صريالية(  معقوال،  اأدبيا  نتاجا  قدمت   -
قابلة  اأدب��ي��ة  كمدار�س  ت�صتمر  مل  ذل��ك  ورغ��م 
للتطور واال�صتمرار، واإن بقي االجتاه ال�صريايل 
احلديث،  االأدب  يف  متفاوتة  بن�صب  حا�صرا 
ال�صريالية  اإىل  منتم  غري  اأي  خال�س.  ك��اأدب 
حتت  ي�صتغلون  ملتزمون  اأن�صار  لها  كمدر�صة 

لوائها!.
ال��ذي مثلته  بعد احل��داث��ة(  تيار )م��ا  اأت��ى  ثم 
)التفكيكية( التي حاولت قراءة العامل بح�صب 
امل��لم��ح، فجنحت  غ��ري حم���ددة  نظر  وج��ه��ة 
لفقر  التعمية املق�صودة  اإىل  بل  الغمو�س،  اإىل 
النظرية ذاتها، واأبرز ممثليها )جاك دريدا( 
الذي مل يكن معنيا بتقدمي تف�صري وا�صح لهذا 
تف�صريا  ميتلك  مل  ب��ل  يتزعمه،  ال��ذي  التيار 

ميكن الركون اإليه.

ويرى عدد من النقاد الذين �صاروا على النهج 
اأّنه مل يعد هناك �صرورة لوجود فوا�صل  ذاته 
بني االأجنا�س االأدبية، اأو حتى بني كتابات عامة 
النا�س ومن يحرتف االأدب الأن مربر التقييم ال 

حاجة اإليه البتة!.
مفاهيم  ت��ق��دم  مل  ال��ت��ي��ارات  ه��ذه  اأن  ورغ���م 
اأ�صاع  من  فثمة  بهديها،  ال�صري  ميكن  وا�صحة 
بعد بعد احلداثة( وبذلك يغدو  م�صطلح )ما 

االأمر اأكرث تعقيدا، اأو عبثيا متاما!.
الأدب وال�سوق

اأن  اإىل  ن�صر  مل  اإذا  ناق�صا  طرحنا  �صيغدو 
ال��ت��ي��ارات ال��ف��ك��ري��ة يف اأورب�����ا ت��ق��ف وراءه���ا 
الكثري  يف   - ت�صليعي  ط��اب��ع  ذات  موؤ�ص�صات 
منتجات  اإىل  بحاجة  هي  لهذا   - االأحيان  من 
على   - يحدث  كما  املفرت�س،  للزبون  جديدة 
ت�صنع  وه��ي  االأزي���اء،  ع��امل  املثال - يف  �صبيل 
عامل   كما   - واالأدب  الفكر  ع��امل  يف  جن��وم��ا 
الغناء - لتحقق �صوقا ملنتجاتها الثقافية، وهي 
ا�صتمرارها  وال �صري من  منها،  �صوق ال خوف 
االإنتاج يف جمال  البع�س - فكرثة  - كما يرى 
من  الكثري  يف  ن��وع��ي  اإن��ت��اج  اإىل  ت���وؤدي  معني 

االأحيان.
عن  يبحثون  النقاد  من  الكثري  اأن  اإىل  اإ�صافة 
يحاولون  لهذا  املال،  ورمبا  ال�صهرة،  اأو  التميز 
اأن يكونوا جنوما يف جمال الفكر واالأدب، ولكن 
االفتقار اإىل الذكاء والنزاهة لدى الكثري منهم 
جعلهم يجنحون اإىل االإغراق يف الغمو�س، بل 
تظهر �صحالتهم  ال  كي  والتعمية  التمويه  واإىل 
لهذا  يقدمون.  فيما  الرديئة  وال�صوية  الفكرية 
زيفهم  ك�صف  يحاول  من   - ع��ادة   – يتهمون 
باأنه اأ�صاء فهم كتاباتهم التي حتتاج اإىل ثقافة 

عميقة �صاملة!.
التيارات  تلك  اأك��رث  اأن  االأم��ر  ه��ذا  يوؤكد  وم��ا 
و)ما  )احل��داث��ة(  ت��ي��ارات  حتت  انطوت  التي 
اأو  ت��ط��ورا  بعد احل��داث��ة( الح��ق��ا، مل حت��دث 
اقت�صر  بل  االأدب.  جم��ال  يف  حقيقيا  ت��اأث��ريا 
ذات  كتبا  تتداول  معينة  دوائر  على  ح�صورها 
طابع اخت�صا�صي غري متفق على اأهميته حتى 
بني اأهله، رغم رواج بع�س الكتب التي حركت 
يحرك  ك��ان  ما  وه��ذا  املهتم،  ال��ق��ارئ  ف�صول 
�صوق اإنتاجها ويبعث فيه احلياة من حني الآخر.

ملحة تاريخية
الثقافية(  )ال��درا���ص��ات  م�صطلح  ت��داول  ب��داأ 
املا�صي،  ال��ق��رن  م��ن  ال�صبعينيات  مطلع  م��ع 
اأ�صدرت  وخرج من جامعة )برمنجهام( التي 
اجلديد،  امل�صطلح  هذا  مع  تتعامل  من�صورات 
اجلديد،  التيار  هذا  النقاد  من  الكثري  وتلقف 
واأملانيا وفرن�صا. وفيما  واأبرز رواده من رو�صيا 
بعد خرج من عباءته م�صطلح )النقد الثقايف( 

مع نخبة من اأن�صار هذا النقد اجلديد.
ال يوجد اتفاق بني الدار�صني على من ا�صتغلوا 
تبدل  ب�صبب  الثقايف،  النقد  حقل  يف  بجدية 
لهذا  الآخ��ر،  كتاب  االأط��روح��ات من  واختلف 
دار�س  من  تختلف  الدار�صني  ت�صنيفات  جند 

الآخر.
مع العلم اأن نقادا كتبوا يف جمال النقد الثقايف 
وهم ال يعدون اأنف�صهم من رواده اأو من اأبنائه، 
حتت  الدار�صني  من  الكثري  �صّنفهم  ذلك  ومع 
الثقايف  النقد  كتب  بع�س  اإن  بل  البند.  ه��ذا 
اأدرج��ت )ك��ارل مارك�س( بني من زاول��وا هذا 
النوع من النقد رغم اأن فل�صفته تعود اإىل القرن 

الثامن ع�صر!.
الدرجة  ه��ذه  بلغت  االخ��ت��لف��ات  كانت  ف���اإذا 
دار�صيه،  وبني  ذات��ه،  الثقايف  النقد  موطن  يف 
املنظومة  ه��ذه  ا�صتورد  م��ن  م��ع  االأم���ر  فكيف 

الفكرية عن طريق الرتجمة؟!.
وهذا ما يجعلنا نت�صاءل: 

-هل ن�صتطيع التفكري، اأو املطالبة، بل هل ثمة 
ب�صبغة  ثقايف  نقد  اإح���داث  على  للعمل  م��ربر 

عربية؟!.

لي�ض )النقد الثقايف( 
باملذهب اجلديد متاما، اأو 
الجتاه امل�ستقل بذاته، 
فبعد الطالع على اأدبياته 
جند اأنه يعتمد -ب�سكل 
كامل- على املناهج الفكرية 
ال�سابقة لوجوده، فلي�ض 
لديه اأدواته املعرفية 
اخلا�سة، وحتى م�سطلحاته 
وتقنياته م�ستعارة. 

�سامر اأنور ال�سمايل 
ناقد وروائي �سوري

النقد الثقايف.. 
والهواج�ض املعلَّقة

بتعدد م�سادر النقد الثقايف تتنوع جمالت 
اهتمامه، بل ل يوجد مو�سوع ل ميكن اأن يخو�ض 

فيه باحثا وكا�سفا، اإن مل ير�سم لنف�سه حدودا 
يقف عندها، وبذلك متيز مبرونته، وامتلك 

�سا  خا�سية اخلو�ض يف �ستى مناحي احلياة، موؤ�سِّ
لتيار معريف جديد منفتح على العامل بكل ما فيه.
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اللجنة  بعثة  رئي�س  ماتلي(،  )ك��ارل  ويحاول 
ال��ع��راق،  بعثة  االأحمر–  لل�صليب  ال��دول��ي��ة 
مقدمته  يف  معلوف  طرحه  م��ا  على  االإج��اب��ة 
للكتاب، اإذ يكتب: ملاذا العراق؟ يرى ماتلي اأن 
منح فر�صة تاأليف كتاب عن العراق هو تخٍط 
املجتمع  على  هيمنت  ال��ت��ي  واحل���رب  للعنف 
العراقي مدة طويلة، لذلك يربط بني دور بعثة 
العراقيني  االأحمر يف تخفيف معاناة  ال�صليب 

وامل�صاهمة يف طبع هذا الكتاب.
اأما ندى دومان التي اأ�صرفت مع نرمني املفتي 
حني  واأع���داده���ا،  الكتاب  م��واد  اختيار  على 
كانت تعمل م�صوؤولة االإعلم يف اللجنة الدولية 
عن  كتبت  فقد  ال��ع��راق،  يف  االأحمر  لل�صليب 
�صرب العراقيني ومعاناتهم التي تعاي�صوا معها 
واأن هذا الكتاب يثبت حتديهم ملا يواجهونه من 

م�صاعب واأزمات.
لكّتاب  وق�ص�س  �صهادات  جمموعة  الكتاب 
ببريوت  منه  االأوىل  الطبعة  �صدرت  عراقيني، 
الري�س،  ريا�س  دار  ٢٠٠7ع��ن  عام  ني�صان  يف 
العراقي  الفنان  �صممها  الكتاب  غلف  لوحة 
ب��ل���ص��م حم��م��د، و���ص��م��م ل���وح���ات ال��داخ��ل 

ويفتتح  حكمت،  غني  حممد  العراقي  النحات 
���ص��ع��داوي  اأح��م��د  ال���روائ���ي  ال��ك��ت��اب  ق�ص�س 
التي  ناق�س"  جل�صد  "�صورة  عنوانها  بق�صة 
 – العراقية  احل���رب  ذك��ري��ات  اإىل  بنا  ت��ع��ود 
من  العراقيني  حياة  يف  تركته  وم��ا  االإيرانية 
اآثار مادية ومعنوية. يعيدنا ن�س �صعداوي اإىل 
عا�صه  الذي  اليومي  واالن�صداد  احلرب  اأجواء 
الذين  ذويهم  م�صري  يعرفوا  لكي  العراقيون 

ذهبوا اإىل جبهات القتال.
"ترنيمة  كتب  الذي  خلف،  اأحمد  القا�س  اأما 
فيدور  اخلراب"،  اأق�صى  اإىل  والذهاب  االإل��ه 
ن�صه هذا حول ا�صتح�صار رموز من احل�صارة 
اإذ   ،٢٠٠3 بعد  احلياة  وتداعيات  ال�صومرية 
هذا  بعمق  اخل���راب  مقابلة  على  خلف  يعمل 
العراقي  املتحف  م��ن  جعل  ول��ه��ذا  امل����رياث، 
مع  داخليًا  حوارًا  يجري  واأخذ  ه  لن�صِّ منطلقًا 

نف�صه عن معان هذه الرموز ال�صومرية.
كما كتبت اإرادة اجلبوري "اأ�صرى" التي تر�صد 
على  والفقد  االأ�صر  يف  الوقوع  خرب  ثقل  فيها 
زوجها  اأَ�صر  خرب  تتلقى  حني  العراقية  امل��راأة 
والبحث.  االنتظار  معاناة  تبداأ  اإذ  اأخيها،  اأو 

عودة  تلقي خرب  تر�صم اجلبوري ملمح عامل 
تعامل  تفا�صيل  مع  لت�صعنا  اأ�صرى،  كانوا  من 
من  ع��اد  من  للقاء  العراقيات  الن�صاء  ذه��اب 
ذويهن. يربطنا ن�س اجلبوري مبا يجري من 

حتوالت يف فرتة انتظار من تاأخرت عودتهم.
برتكيزها  م�صطفى  حممد  اأ�صماء  ت�صدمنا 
ع��ل��ى ت��ف��ا���ص��ي��ل ح��ي��ات��ن��ا ال��ي��وم��ي��ة م���ن اأزم���ة 
ت�صعى  وكاأنها  الكهرباء  وف��ق��دان  اال�صتقرار 
"قبلة  بعنوان  كان  الذي  ن�صها  يف  لت�صاركنا، 
وال��واق��ع  اخل��ي��ال  ب��ني  فيه  مت��زج  املوت"،  قبل 
فهي  وال��رج��ل،  امل���راأة  بني  العلقة  خ��لل  من 
تتخطى  لكي  و�صهريار  �صهرزاد  ح�صور  تتخيل 

�صعوبات تكوين حياة جديدة.
يف  احل���م���ريي  خ�����ص��ري  ي�صتعيد  ج��ان��ب��ه  م���ن 
حني  العراقيون  به  مر  ما  للذكرى"  "حطام 
رجًل  ي�صتذكر  اإذ  اإي��ران،  مع  احلرب  اندلعت 
يف  درا�صته  الإكمال  اأوروب��ا  اإىل  ي�صافر  عراقيًا 
االقت�صاد، وكيف اأرجعته احلرب لكي ي�صرتك 
فيها، وينتقل من ذكريات الدرا�صة اإىل اأجواء 
وم�صاهد احلرب، فهي حا�صرة يف ذهنه كونها 
بواقعية  االأم��ور  مع  يتفاعل  �صخ�س  حولته من 

اإىل اإن�صان فاقد االإح�صا�س مبحيطه، فهو مل 
من  فقدهم  من  على  البكاء  من  يتمكن  يعد 
بني  الطعام  تناول  م�صهد  وب��ات  اأ�صدقائه، 

جثث املوتى يف احلرب اأمرًا ماألوفًا لديه.
�صجر  يف  "جروح  كتاب  ن�صو�س  اأغلب  تكاد 
النخيل" تعالج مرياث احلرب ومراحلها يف 
اجتياح  اإىل  اإي��ران  مع  فمن احلرب  العراق، 
الكاتبة  فهاهي   .٢٠٠3 ح��رب  اإىل  الكويت، 
من  اخلل�س  حلظات  على  تعمل  زكو  �صلوى 
كارثة احلرب، يف ن�صها "ثلثة وجوه المراأة 
عراقية." ُتظهر زكو حرية امراأة تفقد ابنها 
عند نهاية احلرب، وتبداأ رحلة البحث عنه يف 
اأماكن متعددة لعلها تعرث عليه، لكنها تدخل 
وا�صح  ���ص��يء  اإىل  ال��و���ص��ول  ع��دم  دائ���رة  يف 

وملمو�س لها يجعلها جتهل ما حل بولدها.
"للأمل لون وطعم ورائحة" ت�صعنا  ويف ن�س 
ن��رم��ني امل��ف��ت��ي يف ���ص��ق��اء م��ا ع�����ص��ن��اه اأي���ام 
احل�صار االقت�صادي وكيف راح ي�صيب حياة 
وقع  وتائر  تنامي  فمع  بالعطب،  العراقيني 
احل�صار علينا، اأ�صبحنا نتخلى طوعًا وكرهًا 
عما كنا عليه، فمن �صيق احلياة اإىل التخلي 
رويدًا رويدًا عن مباهجها، فلم يكن التغري يف 
�صكل العي�س فقط بل يف م�صمون ما اعتدناه 
يف  املفتي  ن�س  ي�صعنا  وتقاليد.  ع��ادات  من 
�صعب  اأم�صى  الب�صيط  ب��اأن  توحي  مفارقة 
املنال ب�صبب احل�صار، وكاأنه بات ي�صرق منا 

اأرواحنا.
بعد  م��ا  ف���رتة  ان  ن�صها  يف  امل��ف��ت��ي  وت��وؤك��د 

احل�صار مل تكن اف�صل منه.
متثل ق�ص�س هذا الكتاب �صهادة ممتدة من 
حلظات دخولنا يف متاهة احلرب واحل�صار 
كلفة  دون  اعتدناها  التي  احل��ي��اة  وف��ق��دان 
اإىل �صهادات  اليوم  واأزمات. ترى هل نحتاج 
ن يف كتاب "جروح يف �صجر  اأخرى مثل ما دوِّ
اليوم  حتى   ٢٠٠3 بعد  جترعناه  النخيل" ملا 
من خوف وهلع وترقب ملا �صوف يجري غدًا، 
لعلنا جند من يكت�صف جروح حا�صرنا الذي 

نعي�صه؟

يطالب الأديب الفرن�سي اأمني معلوف، ذو الأ�سول 
اللبنانية، يف املقدمة التي و�سعها لكتابه "جروح يف 

�سجر النخيل"، بالتوقف لكي نتذكر العراق ون�ستعيده 
ونفهم دوره يف النه�سة والتحديث. مطالبة معلوف 

نابعة من �سرورة تخطي الأهوال التي �سهدها العراق، 
فاأن�ستنا ما فيه وما يحمل من اأرث معريف وح�ساري.

ق�س�ٌض من واقِع العراق

جروٌح
 يف �سجِر النخيل

عالء حميد/جملة ال�سبكة
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يف االيام االخرية من حياته كان يخرج 
ي�صع  البيطار  اب��ن  م�صفى  م��ن  خل�صة 
م��ن��دي��ل ع��ل��ى ان��ف��ه ك��ي ي��ت��ق��ي ال��ن��زف 
احل��ا���ص��ل ج���راء ���ص��رط��ان ال���دم ال��ذي 
ا�صيب به، يذهب اىل الدر�س يف اكادمية 
ويعود  املحا�صرة  يلقي  اجلميلة  الفنون 
املواطن  ذا  اخرى، هو  امل�صفى مرة  اىل 
بها،  يتحلى  التي  والهمة  العايل  و�صرفه 
ه��و ال��ك��ب��ري ال���راح���ل ك��اظ��م ح��ي��در وال 
اغ���ايل ان ق��ل��ت ه��و اب���رع م��ن ع��م��ل يف 
ارجاء  كل  يف  امل�صرحي  الديكور  جمال 
حينما   ١٩6٩ العام  يف  العربي،  الوطن 
ال�صينما  م�صلحة  ق��اع��ة  ع��ل��ى  ق��دم��ن��ا 
واجل���ريان  النخلة  م�صرحية  وامل�����ص��رح 
قا�صم  ال��راح��ل  واخرجها  اع��ده��ا  التي 
اال�صم  نف�س  حتمل  رواي���ة  ع��ن  حممد 
فرمان،  طعمة  غائب  الكبري  للراوائي 
مناظر  لكل  اليت�صع  �صغريا  امل�صرح  كان 
اال�صتاذ كاظم  قام  امل�صرحية،  وم�صاهد 

نوعها يف  حيدر مببادرة هي االوىل من 
دائريا  م�صرحا  اق��ام  العربي،  امل�صرح 
وكان  املناظر  جميع  على  احتوى  حيث 
لوجوده تاثريا كبريا على املتلقي والنقاد 
يف  مهمة  انعطافة  امل�صرحية  واعتربت 
اعداد  احد  يف  العراقي،  امل�صرح  تاريخ 
جريدة القاد�صية كتب ال�صديق ال�صاعر 
�صلم كاظم عن الت�صكيلي كاظم حيدر 
املفكرين  ا�صد  مو�صعا)ي�صف  حتقيقا 
ال��ق��رن  االرك���ي���ول���وج���ني ���ص��اع��ري��ة يف 
الع�صرين هو مي�صيل فوكو حكايات الف 
املوت  لتاجيل  حماولة  بانها  وليلة  ليلة 
للفنان  بالن�صبة  احلال  وهكذا  بالكلم، 
ال��ذي  االخ��ري  معر�صه  ح��ي��دريف  كاظم 

اقيم يف املركز الثقايف العراقي يف لندن 
كما  امل��ق��رر  م��ن  ك��ان  فقد   ،١٩٨4 ع��ام 
اكد االطباء ذلك لعائلته انه لن ي�صمد 
امام �صرطان الدم اكرث من �صهر واحد 
يرحل  لن  �صوف  انه  يوؤكد  هو  كان  فيما 
من هذا العامل قبل م�صي ثلث �صنوات 
على مر�صه، لكن القدر �صاء ان يتزامن 
ال�صهر  يف   ١٩٨5-٢-١٢5 ي��وم  رحيله 
نف�صه الذي رحل فيه ال�صاعر بدر �صاعر 
تقول  حكايتها  ال�صورة  وهذه  ال�صياب، 
�صبابه  يف  كان  حيدر  كاظم  الراحل  ان 
يتجول يف �صاحة الطرف االغر يف لندن 
يطعم  ان  وحمبة  �صلم  لعبة  ووج��ده��ا 

الطيور بكفه.

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

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

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

در�س يف الوطنية،  بل درو�س تلك التي كان ميار�صها ابن الوطن،  التبجحا او 
تظاهرا،  امنا هي روح حب البلد والوطنية التي كان يتحلى بها الكثري، حتى 
ان هناك اكرث من اعلن لبع�س املواد كتب يف قمته )العراق فوق اجلميع( 
رمبا �صن�صع واحدا منها يف مرة قادمة، كانت الوطنية �صعار يتحلى به �صباب 
وادباء  فنانني  بني  متبادلة  كثرية  ر�صائل  هناك  به،  ويفتخرون  االيام  تلك 
وحتى علماء ومعماريون يفكرون كيف ميكن ان ير�صموا جماال للمدينة واين 
ي�صعون �صارية العلم وكيف ميكن جتميل تلك البقعة من بغداد ؟، ولو طالعنا 
برغبة  �صاهم  ممن  الكثري  الكثري  لوجدنا  املدينة  بجمال  املعنية  امل�صادر 
الرتبية  بف�صل  ذلك  كل  املدينة،  اى  حبها  بدافع  املدينة  جتميل  يف  متقدة 
الوطن  ترتيد جملة حب  كان  البوا�صل،  اوؤلئك  عليها  تربى  التي  ال�صحيحة 
من االميان �صعارا حقيقيا وكان در�س الوطنية من الدرو�س املهمة التي تربت 
الدروبي  حافظ  الراحل  الفنان  يبدو  ال�صورة  هذا  يف  االجيال،  تلك  عليه 
كبرية  برغبة  وهما  القدمية  االث��ار  دائ��رة  الراحل عطا �صربي يف  والفنان 
يقومان بر�صم اللوحات التي �صتزين متحف االزياء، هنا البد من �صوؤال، اين 
هو االن هذا الذي كان ا�صمه متحف االزياء، هل اليزال قائما اىل االن ام ان 

املقادير ع�صفت به هو االخر؟

�صغارا كنا تفزعنا ا�صياء كثرية منها)تكان( احللق ملا فيه من 
ا�صرار وغرائب وحكايات كانت �صمن منهج درا�صتنا يوم ان انهال 
احللق على را�س الزبون تطبريا وحوله اىل �صاحة معركة بني 
الرو�س واليابانيني وهو يعلن عن حرب كونية مما دفعه للهرب 
والنا�س  واليابانني  والرو�س  وال�صيا�صني  )ال�صيا�صة  ي�صتم  وهو 
اجمعني(،  كنت انا الغر يفزعني مراآى احللق لكني كنت ابدا 
اتوق اىل تلك املهفة العملقة املعلقة يف �صقف)التكان(، احلم 
ان ام�صك حبلها واحركها يف رواح وجمىء كي يتلطف اجلو ورمبا 
يغفو الزبون وال ينتبه اال بعد ان ي�صيح احللق )نعيما اغاتي( 
ينعم عليكم عيون(وي�صع  ويرد )اهلل  الزبون  يفز هذا  عندها 
ويخرج  كبخ�صي�س  ال�صانع  بيد  والعانة  احللق(  بيد  )القران 
الكذلة(،  اب��و  )ل��و  اوجميدي  ح��واف  او  تواليت  ام��ا  �صكل  على 
لكن املخيف يف االمر تلك الكلبة التي ي�صتعملها احللق بقلع 
اال�صنان ا�صافة لوظيفته،  ي�صعها يف فم الزبون و ياهلل،  ي�صيل 
الدم ورمبا ينك�صر ال�صن ويقلع ن�صفه وهنا تبدا احلرية والوجع، 
ي�صيل الدم لكن احللق لديه بع�س املواد التي ي�صتعملها اليقاف 
الكثري  ا�صفى على روحي  والذي  االكرث طراوة  امل�صهد  النزف، 
من الطماأنينة وانا ارى ذلك احللق الذي ترك حمل احللقة 
ادوات  ويحمل معه  والطرقات  يتجول يف احلواري  وا�صبح حرا 

وعلبة  احل��لق��ة 
م�����ن ال�����ص��ف��ي��ح 
ي�����ص��م��ى )زي�����ان 
اب�����و ال���ت���ن���ك���ه(، 
التي  احلياة  تلك 
افتقدناها متاما، 
النريدها ان تعود 
الزمن  ذل��ك  اىل 
ل��ك��ن ن��ري��د ذل��ك 
الزمن الطيب ان 
حا�صر  اىل  ياتي 

هذه البلد.

ح��ك��اي��ة ص��ور



الف�صة  ت��ن��ق��ي��ة  ب���اح���رتاف   وو���ص��ط��ه  ال���ع���راق 
الفقراء  احرتف  جميلة؛  اأ�صكال  يف  و�صياغتها 
وفروعها  دجلة  وعلى  مي�صان  اأر����س  يف  منهم 

�صناعة الزوارق لل�صيادين.
ال�صانع  يق�صيها  اأي��ام��ًا،  ال��زورق  �صنع  يتطلب 
االخرى،  واأدواته  اإزميله  ي�صتخدم  وهو  املندائي 
يطلق  وهو  املاء  عند  القارب  ج�صد  له  لي�صتقيم 

ب�صوته الدافئ نغمات ال�صويحلي وهو يعمل.
الأداء النغمي للرتاث الديني

كان  ال�صوت  بجمال  املندائيون  ا�صتهر  ومثلما 
اأداوؤهم اجلهري ل�صلواتهم مبعث اهتمام الكثري 
بالعادات  اهتموا  ال��ذي  االجانب  الباحثني  من 
والتقاليد املندائية وباللغة الدينية اخلا�صة بهم 
املتعددة  القدمية يف كتبهم  بال�صريانية  واملدونة 
وك��ان من ه��وؤالء العامل االمل��ان ك��ورت رودول��ف 
الذي كتب عن املندائية عدة درا�صات باالملانية 

واالنكليزية بعد اأن اتقن لغتهم.
 الن�سوء واخللق

باالأنكليزية  رودول���ف  ك��ورت  الدكتور  كتب  من 
باالنكليزية(   ١٩٨7- وتاريخ  �صفة  )الغنو�صية 
 ١٩6١٩-١6٠ عامي  بجزاأين  و)امل��ن��دائ��ي��ون( 

باالأملانية ثم ترجم اإىل االإنكليزية عام ١٩7٨.
)الن�صوء  كتابه  ال��راح��ل  العامل  كتب  اأه��م  من 
قام  ال���ذي  امل��ن��دائ��ي��ة(  الن�صو�س  يف  واخل��ل��ق 
مدلول  د.�صبيح  ال��ع��راق��ي  الباحث  برتجمته 
اأهمية  اإىل  املقدمة  يف  اأ�صار  ال��ذي  ال�صهريي، 
فريدة  بطريقة  بالرتجمة  وق��ام  الدرا�صة  هذه 

متاما.
الن�صو�س  تدوين  ب��اإع��ادة  اأوال  ال�صهريي  ق��ام 
االأملانية  اإىل  رودول��ف  ترجمها  التي  املندائية 
يحيى  ك��ت��اب  م��ن  اأج�����زاء  م��ث��ل  ال��ع��رب��ي��ة  اإىل 
من  تعاون مع جمموعة  ثم  واالأفكار،  والرتانيم 
االأ�صاتذة العراقيني املخت�صني باالأديان واللغات 
والتعليق على ن�س رودولف  ال�صرح  �صاعدوه يف 
د.خالد  مقدمتهم:  ويف  املندائية  والن�صو�س 
يو�صف  ود.  �صعيد  مهدي  وهيثم  علي  ا�صماعيل 
بدوي  نعيم  وتراجم  زه��رون،  ود.اأني�س  ق��وزي 
من  وغ��ريه  يحيى   كتاب  ون�صو�س  املخطوطة 
مع  رودول���وف  كتاب  ت�صمنها  التي  الن�صو�س 

الرائدة   العراقية  والنخبة   ال�صهريي  اإ�صافات 
التي تعاونت معه الإنتاج الطبعة العربية من هذا 
املوحد  الدين  هذا  عراقية  يوؤكد  الذي  الكتاب 

وقدمه. 
كتابات �سابقة

قام موؤلفون اآخرون بتتبع اآثار الديانة املندائية 
وتطورها من امل�صت�صرقني اإ�صافة اإىل اهتمامهم 
ه��وؤالء  وم��ن  ال�صرقية  واملعتقدات  بالديانات 
ب��ي��رتم��ان وب��ران��دت ون��ول��دك��ة وال��ل��ي��دي دراور 
اإىل درا�صات العرب امل�صلمني  اإ�صافة  و�صواهم، 
وامل�صعودي ومن  الندمي واجله�صياري   ابن  مثل 
املحدثني: خزعل املاجدي ور�صدي عليان وعبد 

الرزاق احل�صني وغريهم.

طبقات رجال الدين
ال يحّق للمندائي الزواج اال بح�صور رجل الدين 
وك��ذل��ك ع��ن��د االرمت���ا����س ب��امل��اء وال��ت��ط��ه��ري يف 
ذلك  كل  على  وي�صرف  دينيا،  املر�صمة  االأعياد 
رجال دين خمت�صون منهم: احلليل وهو الذي 
الرتميذة  ثم  للأنعام  الذبح  �صنن  على  ي�صرف 
وهو الذي يقوم باإجراء عقود الزواج و�صط املاء، 
عقود  عن  امل�صوؤول  الرتميذة  وهو  االأبي�صق  ثم 
الدين  رجل  وهو  ربا  الكنزا  ثم  االأرام��ل،  زواج 
الدرجة  اأم��ا  الطقو�س،  على  امل�صرف  االأع��ل��ى 
وهو  – نامة  الري�س  درجة  فهي  العليا  الدينية 
الرئي�س الديني العام للديانة وهو اليوم الدكتور 

�صتار جبار احللو.

 امل�سبتا – املياه
على  �صعبيا  نطلق  الذي  املندائية  الديانة  وتعد 
اأق��دم  )ال�صبة–ال�صابئة(  ت�صمية  اأف��راده��ا 
وقد  اال�صلم،  �صبقت  التي  العراقية  الديانات 
ا�صتخدام  االإميانية  طقو�صها  �صمن  اعتمدت 
حني..  كل  يف  والنظافة  للتطهري  اجلارية  املياه 
االجتماعية  واملنا�صبات  االأع��را���س  يف  �صيما  ال 

واالأعياد.
حكاية كر�سوع ال�سّبي

 ١٨6٠ بني  باجلفاف  اخلمي�صية  منطقة  ب��داأت 
- ١٨65 فاأمر العثمانيون ال�صابط �صالح ببناء 
�صالح يف  قلعة  ق�صاء  اإىل  قرية جديدة حتولت 

حمافظة مي�صان وقد جلب �صالح لها بع�س يهود 
العزير وجماعة كر�صوع ال�صبي وبع�س النجادة 

من اخلمي�صية القدمية لتتكون هذه القلعة.
منطقة  يف  وجماعته  ال�صبي  كر�صوع  وجود  اإنَّ 
املنطقة  ل�صكان  �صمن  النهر  مياه  قرب  املعيرب 
ال��ق��وارب  �صناعة  يف  ب��اذخ��ة  ح��ي��اة  اجل��دي��دة 
بها  ا�صتهر  التي  الغنائية  والطقو�س  والزراعة 
االأداء  ح�صنو  ال�صوت،  رخيمو  وه��م  ال�صابئة 
لهم طور  وين�صب  ال�صعبية  واالأحلان  للأبوذيات 

ال�صبي احد االطوار الغنائية املهمة.
الزوارق - �سناعة الف�سة

جنوب  يف  املندائيون  ال�صابئة  ا�صتهر  ومثلما 
با�سم عبد احلميد حمودي

كورت رودولف
 واملندائية

يف الثالث ع�سر من 
ماي�ض ٢٠٢٠  خ�سر 

عامل الدرا�سات 
املندائية يف العامل 

واحدًا من كبار علمائه 
وهو ال�ستاذ الد كتور 
كورت رودولف املولود 
يف در�سدن – املانيا يف 

٢3 ني�سان 19٢9.
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ملاذا هذا التو�سل؟
اعود ملديرة ابن االرقم االبتدائية ال�صت ابت�صام 
خم��ي��ف، وا���ص��ال��ه��ا، مل���اذا ه��ذا اال���ص��رار على 
من  بع�صا  هناك   ان  ؟  فاجابت:  مدر�صتك؟، 
�صمن  التي  املدار�س  ان  يقولون،  االم��ور  اولياء 
رقعتهم اجلغرافية فقرية يف ملكاتها الرتبوية، 
ولي�س لديها اخلربة الكافية يف التدري�صن،ناهيك 
عن التعامل غري اجليد من بع�س االدارات،اما 
كبريةمن   اع���داد  بتخريج   لنا  فم�صهود  نحن 
العام   املتميزين،وهذا  م��دار���س  اىل  التلميذ 

تخرج اكرث من 3٢ تلميذا  من مدر�صتنا ليلتحق 
ال�صت  باحلديث  ا�صرت�صلت  ثم  املدار�س،  بتلك 
االهايل  ان  التعليم  ا�صرار  من  واحدة  ابت�صام: 
وحتت�صن  اوالده��م،  تتابع  التي  االدارة  يحبون 
نطبق  ونحن  العنف،  ال�صلوب  املواهب،والتلجاأ 
هذه القواعد الذهبية،لذلك وجدت ا�صرار هذا 
قبول  على  �صلمان(  الب�صيط)حممد  االن�صان 

ابنه يف مدر�صتنا.
احل�صني  عبد  مالك  ندى  ال�صت  حال  يكن  ومل 
مديرة االبتهال، اح�صن من حال زميلتها  مديرة 

ابن االرقم، ف�صمعت اأولياء االمور،واأنا اأنتظرها 
يف  اوالدن���ا  ن�صجل  مل  اذا  يقولون  االدارة،  يف 
مدر�صتك �صنلجاأ اىل التو�صط لدى املدير العام 
للرتبية، فا�صارت يل  وانا جال�س بالقرب منها،  
انظر اىل االعداد الكبرية التي تاأتينا من خارج 
الكبري  ال�صغط  ه��ذا  ان  اجلغرافية،  الرقعة 
علينا، يجربنا ان نزيد اعداد التلميذ بال�صف 

الواحد،ال�صيما تلميذ ال�صفوف االوىل.
ال��ع��رب حامد  ب��لد  فيما ع��زا م��دي��ر م��در���ص��ة 
عزيز اخلفاجي  اىل اجنذاب اولياء االمور اىل 

املدر�صة نتيجة التعامل املهذب معهم ف�صل عن 
نظافة املدر�صة واعداد التلميذ بال�صف.

تقاليد  متتلك  :امل��در���ص��ة  اخلفاجي  وا���ص��اف   
مرحلة،  لكل  املوحد  الزي  للطلبة،منها  حمببة 
ترتبط   ك��م��ا  واحل����دائ����ق،  امل��ك��ت��ب��ات  ووج�����ود 
تربوية  بعلقات  التلميذ  مع  االدارةواملعلمات 
يف  ا�صهمت  االم���ور  ه��ذه  وك��ل  ق��وي��ة،  وان�صانية 
يف  عالية  جن��اح  ن�صب  على  واحل�صول  التفوق 
االمتحانات الوزارية ودخول مدار�س املتميزين.

مقرتح ت�سمية
فا�صل خلف عزيز يف  الرتبوي  اال�صراف  مدير 
�صبب  ان  لنا  اكد  نية،  الثا  الكرخ  بغداد  تربية 
متتلك  كونها   املدار�س،  لهذه  النا�س  اجن��ذاب 
على  وحافظت  تاأ�صي�صها،  منذ  جيدة  �صمعة 
على  املديرين  تعاقب  من  الرغم  على  �صمعتها 
واحدا  دواما  بع�صها متتلك  ف�صل عن  ادارتها 
لذلك يف�صلها اغلب اولياء االمور )املوظفني(.

لهذه  ايجادت�صمية  اق��رتح   انا  عزيز:   وا�صاف 
امل���دار����س ع��ل��ى غ���رار م��دار���س امل��ت��م��ي��زي��ن او 
االخ��رى  امل��دار���س  حلث  املتفوقني،  او  التحدي 
العلمي  م�صتواها  اىل  التناف�س،لت�صل  على 

والرتبوي، ونخلق اال�صتقرارجلميع املدار�س.
يف حني راى زميله مدير اال�صراف االخت�صا�س  
ع��ب��ود ال��ك��ع��ب��ي: ان ال��و���ص��ول اىل ال��ت��م��ي��ز  يف 
املدار�س يتطلب قدرات خا�صة الدارات املدار�س 
اكدنا  طاملا  ام��ر  التدري�صية،وهو  امل��لك��ات  و 
ادارات  مع  الرتبوية  االجتماعات  كل  يف  عليه 
جلميع  جاذبة  تربوية   بيئة  لتوفري  امل��دار���س، 
على  ن��وؤك��د  م�صتوياتهم،كما  �صتى  يف  الطلبة 
الدورات  واملدر�صني يف جميع  االدارات  ا�صراك 

التطويرية.
�صني�صل  ك��اظ��م  ال���رتب���وي  امل�����ص��رف  واو����ص���ح 
نقرتحها،هو  التي  احللول  اح��د  الفريجي،ان 
ار�صال جلان خا�صة للوقوف على ال�صلبيات التي 
رقعتها  يف  اجلاذبة  غري  امل��دار���س  منها  تعان 
اجلغرافية، وتوجيه االدارات بكيفية التعامل مع 

الطلبة، وتوفري امللكات التعليمية اجليدة.
توفري امل�ستلزمات

بوجود  تتميز  اجلاذبة   املدار�س  ان  لرمبا  قلت 

اي�����ص��اح،اأو  و���ص��ائ��ل  او  م�صتلزمات 
او  ذك���ي���ة  ����ص���ب���ورات  او  رح������لت 
امل��دار���س  متتلك  ان  دون  غ��ريه��ا  
مدير  لكن  املميزات،  ه��ذه  االخ��رى 
الكرخ  تربية  يف  االدارةوالتجهيزات 
بان  يل  اق�صم  �صخري،  رعد  الثانية، 
بامل�صتلزمات  ت��زود  امل��دار���س  جميع 
ال��رتب��وي��ة، ون��ح��ن ح��ري�����ص��ون على 

الرتبوية،كما  العملية  ينجح  هو  ما  كل  توفري  
املختربية  االجهزة  النتاج  ور�صة  املديرية  لدى 
يف  للرتبية  العامة  امل��دي��ري��ات  ب��ني  االوىل  تعد 
العراق،وح�صيت باهتمام وزراء الرتبية، فتميز 
الناجعة  ل���لدارة  يعود  عندنا  امل��دار���س  بع�س 

وان�صجام ملكاتها الرتبوية.
نحتاج لدعم الوزارة

نقلنا ت�صورنا للدكتور قي�س الكلبي املدير العام 
بارائه  املعروف  الثانية،  الكرخ  بغداد  لرتبية 
حتى  وا�صحا:  جوابه  ال�صريحة،فكان  الرتبوية 
باملدار�س  االرتقاء  علينا  الظاهرة  هذه  نعالج 
دعم  اىل  يحتاج  املو�صوع  هذا  ان  االخرى،كما 
تخ�صي�صات  لتوفري  واملحافظة  الرتبية  وزارة 
من  للرتبية  العامة  املديريات  متكن  منا�صبة 
االبنية  جم���ال  يف  م��دار���ص��ه��ا،ال���ص��ي��م��ا  ت��ط��وي��ر 
امل��در���ص��ي��ة، اىل ج��ان��ب احل��ل االم��ث��ل وال��ع��ادل 
ان  ال�صكانية،علما  املناطق  يف  االبنية  لتوزير 
تعود  التي  االرا���ص��ي  قطع  م��ن  العديد  هناك 

ملكيتها للمديرية العامة للرتبية.
خطة  لديها  املديرية  ب��ان  الكلبي:  واو�صح 
لبناءالعديد من املدار�س باالمكانات املتي�صرة 
لها، وبالفعل نفذنا العديد منها يف  منطقتي 
الت�صاميم  اح��دث  واملحمودية،وفق  ال��دورة 

�صت�صهم  الهند�صية 
ه����ذه  ت���ف���ك���ي���ك  يف 
الظاهرة، اىل جانب 
ت���ه���ي���ئ���ة امل����لك����ات 
التعليميةوالتدري�صية 
وتطويرها  اجلديدة 
ال��دورات  طريق  عن 

العلمية املدرو�صة.
وع���ن ���ص��وؤل��ن��ا  ب��ان 

اجنحة  ببناء  التلميذ  امور  اأولياء  ي�صهم 
خ��ا���ص��ة يف امل����دار�����س اجل���اذب���ة م��ق��اب��ل 
لدينا  اجابنا:  املدار�س،  تلك  يف  ت�صجيلهم 
يف العراق مبداأ ا�صا�س هو جمانية التعليم، 
فاي خطوة جديدة يف واقع الرتبية يجب ان 

تعدل القوانني يف الربملان.
امل�سكلة مازالت

االم��ور  اأول��ي��اء  ان  تبني  اجل��ول��ة  ه��ذه  بعد 
امل���دار����س  اجل��ي��دة  ع��ن  يبحثون  م���ازال���وا 
وي��ف�����ص��ل��وه��ا ح��ت��ى ل���و ك��ان��ت ب��ع��ي��دة عن 
وزارة  ننا�صد  ب��دورن��ا  ون��ح��ن  �صكناهم، 
تناولها  التي  باالقرتاحات  باالخذ  الرتبية 
التحقيق  ه��ذا  يف  االخت�صا�س  اأ���ص��ح��اب 

ال�صحفي.

هل نعود لت�سميةاملدار�ض من جديد؟!

مل يكن )حممد �سلمان(، الذي وجدته يتكلم ب�سوت   اقرب اىل التو�سل مع مديرة ابن الرقم 
يف حي ال�سالم احد الحياء يف الكرخ لكتب حتقيقا �سحفيا عن املدار�ض اجلاذبة والطاردة 

للتالميذ، غري  ان�سان ب�سيط يطمح ان يدر�ض ابنه ال�سغري يف مدر�سة متميزة، يختارها بنف�سه، 
لكن ال�سوابط مل تنطبق عليه كونه من منطقة اخرى، يف حني كان )ابا عمار( واثقا من قبوله 
يف املدر�سة التي خرجت ابنائه اىل مدار�ض املتميزين، هذه الظاهرةمل تقت�سر على العا�سمة 

بغداد،وامنا امتدت جلميع حمافظات العراق.

بعد اقبال اولياء االمور على مدار�ض  دون غريها

بغداد/علي غني

عبود الكعبي

فا�صل خلف

قي�س الكلبي

كاظم �صني�صل

ندى مالك

حامد اخلفاجي
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و�سط دعوات الإنقاذه من االنهيار..

�ساهد حي على تاريخ املدينة
�سوق االإ�سرتابادي يف الكاظمية.. 

عالية  امللكة  بوفاة  اأقيم  الذي  التاأبيني  احلفل 
البا�صط  عبد  الكرمي  القراآن  قارئا  العراق  زار 
زارت  الثلثينيات  يف  ذلك  وقبل  وال�صعي�صع، 
العراق �صيدة الغناء العربي اأم كلثوم و�صقيقها 
املقام  ق��ارئ  برفقتهما  ح�صر  قد  وك��ان  خالد، 
فوتوغرافية  �صورة  ولدينا  القبنجي،  حممد 
احل��اج  ا�صت�صافها  وق��د  ال��واق��ع��ة،  ه��ذه  ت��وث��ق 
امل��ع��روف��ة يف  داره  االإ����ص���رتاب���ادي يف  حم��م��ود 
بع�س  ب�صوتها  رتلت  اإن��ه��ا  وي��ق��ال  الكاظمية، 
اأن  له  يوؤ�صف  مما  لكن  الكرمي،  القران  اآي��ات 
باالأ�صرة  اخلا�صة  وال�صور  الوثائق  من  كثريًا 
ُفقد اأو �ُصرق بعد اأحداث عام ١٩5٨. الفتًا اإىل 
وجود �صوق اأثري اآخر بنف�س اال�صم يف خانقني 
اأي�صًا جدنا  بناه  الكاظمية،  اأقدم من �صوق  هو 
وبنى  االإ�صرتابادي،  الهادي  الكبري احلاج عبد 
اأي�صًا خان بني �صعد ال�صرتاحة القوافل القادمة 
اأحد الطلبة  اأن  العراق. م�صيفًا  اإىل  اإيران  من 
زيد  وا���ص��م��ه  االأردن  يف  املقيمني  ال��ع��راق��ي��ني 
لنيل  ال�صوق  عن  اأكادميية  ر�صالة  قدم  ع�صام 

�صهادة املاج�صتري..
 حمفوظ والإ�سرتابادي.. 

اأ�صتعني  اأن  اأي�صًا  هنا  املفيد  من  وج��دت  وق��د 
للقاء  ال�صوتي  الت�صجيل  يف  ج��اء  م��ا  ببع�س 
رحيل  من  �صنوات  قبل  اأجريته  الذي  االإذاع��ي 
�صيخ بغداد والكاظمية العّلمة الدكتور ح�صني 
�صوق  ق��ال:  اإذ  خل�صو�س  بهذا  حمفوظ  علي 
االإ�صرتابادي يف الكاظمية من االأ�صواق الكبرية 
يف العراق، وهو من�صوب اإىل بيت االإ�صرتابادي، 
ومن  املعروفة  التجارية  الكاظمية  بيوتات  من 
احلاج  جدهم  كان  العراق.  يف  املعروفة  االأ�صر 
عبد الهادي االإ�صرتابادي من كبار جتار العراق 
يف بغداد يف اأواخر القرن الثالث ع�صر للهجرة 
الكاظمية  �صحن  بناء  على  اأ�صرف  ال��ذي  وهو 
االأخري الذي اأنفق عليه فرهاد مريزا، وهو من 
مكانته  اإىل  اإ�صافة  املوؤلفني  الف�صلء  العلماء 

ووجاهته ورئا�صته يف ع�صره. 
احلاج  ابن  الهادي،  عبد  احل��اج  بعده  جاء  ثم 
التجار  روؤ�صاء  من  وك��ان  االإ�صرتبادي،  مهدي 
ووجوههم يف الكاظمية وبغداد والعراق. وكانت 

تنقل  دجلة  نهر  يف  مراكب  االإ�صرتابادي  لبيت 
بيعت  وقد  �صامراء،  اإىل  الكاظمية  من  ال��زوار 
واأن�صئ بثمنها �صوق االإ�صرتابادي  هذه املراكب 
جنوب  احل��ايل  موقعه  يف  الكاظمية  يف  الكبري 
الثلث  يف  ال�صريف،  الكاظمي  ال�صحن  �صرقي 
ميتاز  للهجرة.  ع�صر  الرابع  القرن  من  االأول 
يف  الكبرية  االأ���ص��واق  جميع  ع��ن  ال�صوق  ه��ذا 
ذو  باأنه  اأي�صًا  العامل  ورمبا يف  وال�صرق  العراق 
طابقني، ففي الطابق االأول دكاكني ويف الثان 
حديثه،  يف  حمفوظ،  واأب��دى  للتجار.  حجرات 
اأية  باإجراء  بال�صوق  امل�صا�س  ورف�صه  معار�صته 

تغيريات فيه بقوله: 
ال اأوافق على التطوير اإذا كان فيه تغيري، واأدعو 
واالآثارية  الرتاثية  االأبنية  على  املحافظة  اإىل 
عدم  ح��دود  يف  منها  واالإف���ادة  بها  واالهتمام 

امل�س برتكيبتها احل�صرية واملعمارية.
 اأحاديث متفرقة من ال�سوق

احل����اج ع��ل��ي اإب���راه���ي���م االأ�����ص����دي ك����ان اأول 
وال��دي  من  العمل  توارثت  ق��ال:  اإذ  املتحدثني 
 ،١٩١٨ مواليد  م��ن  ك��ان  ال��ذي  اهلل(  )رح��م��ه 
بحركة  املا�صية  ال�صنوات  يف  يعج  ال�صوق  وكان 
ومن  ال��ع��امل  دول  �صتى  م��ن  وال�����ص��ّي��اح  التجار 
الكاظمية  اإىل  الوافدين  العراقية  املحافظات 
ال�صوق  من  املتب�صعني  ال��زي��ارة  مرا�صم  الأداء 
بع�س الكماليات والعباءات الرجالية والن�صائية 
ب�صائعه  جل��ودة  وامللب�س  املن�صوجات  واأن���واع 
لقد  ق��ائ��ًل:  االأ���ص��دي  ي�صيف  ثمنها.  ورخ�س 

الزائرين  اأم��ام  مفتوحة  ال�صوق  حم��ال  كانت 
على مدار ال�صاعة يف الليل والنهار، وكان حمل 
بواجهته  يتميز  التتنجي  عبا�س  �صامي  احل��اج 
بطريقة  ال�صاج  خ�صب  من  امل�صنوعة  الرتاثية 
اجلميلة،  والزخارف  النقو�س  ذات  االأراب�صك 
ال��رتاث �صراء هذه  وق��د ح��اول كثري من ه��واة 
الواجهة بعد وفاته، اإال اأن عائلته رف�صت ذلك 
البغدادي  املتحف  اإدارة  اإىل  اإهداءها  وف�صلت 
لتكون �صمن معرو�صاته كونها  بغداد  اأمانة  يف 
وم��وروث��ن��ا  ال�صعبي  ت��راث��ن��ا  م��ن  ج����زءًا  مت��ث��ل 

البغدادي االأ�صيل... 
اأن  اأود  قائًل:  حديثه  االأ�صدي  احل��اج  يوا�صل 
ونرددها  اجلميع  يعرفها  مقولة  هنا  لك  اأذكر 
فيما بيننا وهي اأن من مل يزر االإ�صرتابادي مل 

يزر الكاظمية. 
* احلاج عبود كرمي )اأبو اأحمد(، �صاحب حمل 
خلياطة العباءة الرجالية يف ال�صوق، يقول: لقد 
تعر�س �صوق االإ�صرتابادي عرب تاريخه الطويل 
حلوادث احلريق اأكرث من مرة يف ال�صبعينيات 
واجل��دران  ال�صقوف  ت�صاقط  ذل��ك  عن  فنجَم 
الطبقة  يف  وال�صيما  وحماله،  غرفه  بع�س  من 
لل�صقوط  اآي��ًل  بع�صها  �صار  حتى  منه  العلوية 
من  البناء هي  امل�صتخدمة يف  امل��واد  اأغلب  الأن 
اخل�صب، ف�صًل عن تعر�صه يف عام ٢٠٠7 اإىل 
باأ�صرار  اأي�صًا،  ت�صبب،  اإرهابي  تفجري  حادث 

كبرية فيه.
ول���لأ����ص���ف ال�����ص��دي��د مل ي��ح��ظ ال�������ص���وق من 

حفيد الإ�سرتابادي يتحدث..
رمب���ا خ��دم��ت��ن��ي امل�����ص��ادف��ة اأث���ن���اء ���ص��روع��ي 
عن  بحثُت  ال�صحفي  اال�صتطلع  ه��ذا  بكتابة 
اأ���ص��رة االإ���ص��رتاب��ادي العريقة يف  اأح��ف��اد  اأح��د 
الت�صكيلي  الفنان  اإىل  فتعرفت  الفي�صبوك، 
االإ���ص��رتاب��ادي،  ا�صماعيل  حقي  يا�صر  ال�صاب 
ال��ذي ول��د يف العراق ع��ام ١٩٨١ وغ��ادره عام 
دائمة،  اإق��ام��ة  هناك  ليقيم  لندن  اإىل   ١٩٨٩
اأ�صرة  اىل  انت�صابه  بحكم  م�صكورًا  يل  فقدم 
واملعلومات  التفا�صيل  من  كثريًا  االإ�صرتابادي 
انتقل  النادرة، يقول:  الوثائقية  املهمة وال�صور 

احلاج كاظم اإىل الكاظمية وفتح حمًل للتجارة 
اأعماله  واأخ���ذت  اق��لم(  )اأب��و  هناك يف خ��ان 
تتو�صع، حتى �صار له ذكر طيب وا�صم معروف 
اإحدى  فتزوج  النية،  وح�صن  وال�صدق  باالأمانة 
بنات االأ�صراف التي اأجنبت له ولدين �صماهما 
الثامنة  االأول  بلغ  وحني  الهادي.  وعبد  مهدي 
ع�صرة والثان اخلام�صة ع�صرة من العمر انتقل 
يديران  الولدان  وبقي  ربه،  اإىل جوار  والدهما 
والدتهما.  اإ�صراف  حتت  بنجاح  التجارة  اأم��ر 
املدبرات،  العاقلت  الن�صاء  من  االأم  وكانت 
ال  الولدان  وكان  وافر.  وذكاء  راجح  ذات عقل 

يخرجان عن طاعتها فوفقهما اهلل يف اأعمالهما 
وبارك لهما يف التجارة ف�صيدت االأم لهما دارًا 
بجانبهما  و�صيدت  االأوىل  ال���دار  غ��ري  ك��ب��رية 
االآن يف  املوجودة  لل�صيافة )ديوان خانة(  دارًا 

الكاظمية.
�صخ�صيات عربية  زيارة  �صوؤالنا عن  على  وردًا 
عبد  البا�صط  عبد  ال��ق��راآن  ك��ق��ارئ��ي  لل�صوق 
يف  و�صبقتهما  ال�صعي�صع،  العينني  واأبو  ال�صمد 
من  و�صيافتهما  كلثوم،  اأم  ١٩3٢ال�صيدة  عام 
االإ�صرتابادي  حممود  احل��اج  االأك��رب  ه  ج��دِّ قبل 
اأثناء  اخلم�صينيات  يف  اأن��ه  علمت  لقد  ق��ال: 

يعد )الإ�سرتابادي( 
او الإ�سرَتبادي اأقدم 
�سوق بني اأ�سواق مدينة 
الكاظمية يف بغداد، اإذ 
يرجع تاريخ اإن�سائه اإىل 
بدايات القرن املا�سي، 
عام 191٢ حتديدًا. وقد 
متيز هذا ال�سوق بطرازه 
املعماري الفريد وعراقته 
من بني بقية اأ�سواق بغداد 
القدمية، اإىل جانب اأنه 
كان ي�سم يف كال طابقيه 
اأكث من مئة حمل وغرفة.

علي نا�سر الكناين
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احل��ك��وم��ات ال�����ص��اب��ق��ة ب��االه��ت��م��ام وال��ع��ن��اي��ة 
الوعود  على  اإال  منهم  نح�صل  ومل  ال��لزم��ني، 
احلكومة  من  ناأمل  ونحن  والتاأهيل  بالتطوير 
ال�صوق  ه��ذا  تطوير  املعنية  واجلهات  احلالية 
وااللتفات اإليه مع مراعاة ظروف العاملني فيه 

الأنه م�صدر عي�س لهم ولعوائلهم.
ويحدثنا احلاج عبود، ك�صاهد عيان، عن زيارة 
امللكي  العهد  يف  العراق  وزراء  رئي�س  بها  قام 
لتناول  لل�صوق  االأي���ام  اأح��د  يف  ال�صعيد  ن��وري 
برفقته  وك��ان  ح�صني  احل��اج  مطعم  يف  الكباب 
مرافقه العقيد و�صفي طاهر و�صائقه، ثم غادرا 

املكان من دون اأن يثريا انتباه اأحد.
منا�سدات ودعوات لإنقاذ ال�سوق

بع�س  اآراء  معرفة  التحقيق  ه��ذا  يف  حاولنا 
من  ال��ب��غ��دادي،  ب��ال��رتاث  واملهتمني  الباحثني 
بينهم الباحث واالإعلمي عادل العرداوي الذي 
اأن عائدية �صوق االإ�صرتبادي هي من  قال: مبا 
االأملك اخلا�صة، وهو يعد من االأبنية الرتاثية 
والتاريخية القدمية يف مدينة الكاظمية، لذلك 
بني  ت�صامنية  م�صوؤولية  عليه  احلفاظ  �صيكون 
اجلهات امل�صوؤولة التي هي اأمانة بغداد ودائرة 
وكذلك  ال��ث��ق��اف��ة،  وزارة  يف  وال����رتاث  االآث����ار 
املقد�صة،  الكاظمية  العتبة  اإ�صافة  باالإمكان 
مالكي  م��ن  ال�����ص��اأن  اأ���ص��ح��اب  يعفي  ال  وه���ذا 
عن  امل�صوؤولية  من  فيه  وامل�صتاأجرين  ال�صوق 
اإعادة تاأهيل بع�س االأبنية واملحال املوجودة فيه 

حتا�صيًا ل�صقوطه وانهياره.
خّلد  ال��ذي  النقا�س،  ابراهيم  امل��ب��دع  الفنان 
من  ال��ع��دي��د  اخل�صب  على  النحتية  ب��اأع��م��ال��ه 
املو�صوعات الرتاثية املهمة يف مدينة الكاظمية 
االآخر  �صدد هو  االإ�صرتابادي،  �صوق  بينها  ومن 
زمام  وامل�صوؤولة  املعنية  اجلهات  تاأخذ  اأن  على 
الأهميته  العريق  املعَلم  ه��ذا  الإن��ق��اذ  امل��ب��ادرة 

التاريخية واحل�صارية ملدينة الكاظمية. 
الذي  ال�صعدي  �صباح  الرتاثي  ال��راأي  ي�صاركه 
حتدث هو االآخر عن جوانب اأخرى لهذا ال�صوق 
باأن اأر�صه كانت ب�صتانًا متلكه عائلة )عطيفة( 
قبل  ُبنَي  وقد  الكاظمية،  مدينة  يف  املعروفون 
اجلهات  ال�صعدي  ونا�صد  ع��ام.  مئة  من  اأك��رث 
بناء  اإعمار  اإع��ادة  ب�صرورة  وامل�صوؤولة  املعنية 
الباحث  اأما  منه.  واملنهارة  املتهدمة  االأج��زاء 
اأن  ي��رى  كذلك  فاإنه  ال�صفار  روؤوف  ال��رتاث��ي 
�صوق االإ�صرتابادي يعد واحدًا من اأ�صهر معامل 
واأنه  خا�صة،  الكاظمية  ومدينة  عامة،  بغداد 
خارج  اإىل  لل�صفر  مهمة  انطلق  حمطة  ك��ان 
العراق عرب )مراأب فرمان( الذي كان املراأب 
وال�صّياح  امل�صافرون  منه  ينطلق  الذي  الرئي�س 
العامل  دول  من  كثري  اإىل  الكبرية  بال�صيارات 
من بينها الكويت واإيران و�صوريا وتركيا ولبنان 
اإن�صاء  قبل  وذل���ك  ال�صريف.  القد�س  وح��ت��ى 

مراأبي الكرخ والنه�صة.
ال���ت���اري���خ���ي حم�صن  ال���ب���اح���ث  ك��م��ا ح��دث��ن��ا 

العار�صي عن اأبرز امللمح التي متيز بها �صوق 
معامل  اأب��رز  بني  من  لعل  بقوله:  االإ�صرتابادي 
الع�صرين  القرن  �صتينيات  يف  ال�صوق  وملمح 
ي�صطفون  كانوا  الذين  ال�صرافني  جمموعة 
و�صط ال�صوق من جهة املدخل املقابل للح�صرة 
بور  )مطعم  ع��ن  ف�صًل  املقد�صة،  الكاظمية 
و)مقهى  ح�����ص��ني،  احل���اج  ل�صاحبه  �صعيد( 
ال�صعراء( ل�صاحبه احلاج اإبراهيم حممد علي 
االأ�صدي، اإىل جانب حمال اأخرى ملهن خمتلفة، 
وقد  االإه��م��ال،  يعان  اليوم  ال�صوق  اأن  م��وؤك��دًا 
ندعو  لذلك  لل�صقوط،  اأجزائه  بع�س  تتعر�س 
بغداد،  اأمانة  وال�صيما  العلقة،  ذات  اجلهات 
الرتاث  اإحياء  ومركز  الكاظمية،  بلدية  ودائرة 
يف الكاظمية، اإىل االهتمام به واملبا�صرة بعملية 
اأ�صيًل من تراث هذه  يعد جزءًا  الأنه  ترميمه، 

املدنية املقد�صة.
اأمانة بغداد تعتذر

ل�صان  على  ب��غ��داد،  اأم��ان��ة  اأك��دت  جانبها،  من 
مدير عام العلقات واالإعلم والناطق الر�صمي 
فيها: اأن االأمانة �صبق اأن اأعلنت، قبل �صنوات، 
عن م�صابقة لتطوير املنطقة املحيطة بال�صحن 
ال�صريف للإمامني الكاظمني )عليهما ال�صلم( 
اإىل  اأح��ي��ل��ت  اإذ  م���رت،   5٠٠ ت��ق��ارب  مب�صاحة 
املخططات  وو�صعت  الفائزة  ال�صركات  اإحدى 
والت�صاميم على حمك التنفيذ فنفذت االأمانة 
االإمام  و�صارع  علي  االإم��ام  �صارع  هما  �صارعني 
زين العابدين )عليهما ال�صلم( لتخفيف عبء 
املنا�صبات  يف  وال�صيما  املدينة،  عن  االزدح��ام 
االآليات  ا�صتخدام  ي�صعب  كان  حني  الدينية، 
املدينة،  لهذه  اخل��دم��ات  لتقدمي  املخ�ص�صة 
املحيط. الفتًا  ال�صارعان هما يف منطقة  وهذا 
عددًا  ت�صتملك  اأن  ا�صتطاعت  االأمانة  اأن  اإىل 
ال�صريف  الدور واالأبنية املحيطة بال�صحن  من 
واملوجودة �صمن منطقة التطوير. ويف ما يتعلق 
ال�صريف  بال�صحن  املحيطة  املنطقة  بتطوير 
تعذرت  فقد  االإ���ص��رتاب��ادي،  �صوق  من  القريبة 
التخ�صي�صات  وجود  ب�صبب عدم  بها  املبا�صرة 
التي  العليا  اجلهات  ملعب  يف  والكرة  املالية، 

بيدها القرار النهائي باملوافقة من عدمها.

يو�سف املحمداوي

مي�سا
احتاد اجلواهري

"اإّننا بحاجة للخلفات اأحيانا، ملعرفة ما يخفيه   
االآخرون يف قلوبهم، قد جتد ما يجعلك يف ذهول، 
قاله  م��ا  احرتاما" ه��ذا  ل��ه  تنحني  م��ا  وق��د جت��د 
�صك�صبري، لكن ما نفعله نحن اليوم كاأدباء وُكتَّاب 
فالرجل  االنكليزي،  االأديب  اإليه  ذهب  ما  يخالف 
مبنا�صبة  اخللفات  تلك  ندمي  ونحن  اأحيانا  قال 
وغري منا�صبة وكاأنَّ اخللفات هي الغاية والو�صيلة 
للو�صول اإىل �صبل اخلل�س من معاناتنا وخيباتنا 

وخ�صاراتنا.
العراق  وُكتَّاب  اأدب��اء  احت��اد  مع  البع�س  خلفات 
الأ�صباب جتدها مريبة وحتمل دوافع حزبية ورثها 
البع�س كجينات من الزمن الديكتاتوري وطائفية 
وقومية ونفعية اأحيانا، ل�صت هنا ب�صدد الدفاع عن 
الأحد  اأو مادحًا  نف�صي متملقًا  االحتاد، وال وجدت 
يوما ما بقدر ما وجدتها توؤمن مبقولة: "اإذا �صنعت 
وال  فان�صره"،  معك  �صنع  واإذا  فا�صرته،  معروفًا 
اأنَّ هناك عاقل يرف�س العمل بذلك ب�صرط  اأظن 
اأن تكون لديه البّينة والدليل على �صدقية واإيجابية 
مري�س  فاأي  االحتاد،  به  قام  الذي  املعروف  ذلك 
مل يجد االحتاد ويف زمن اخلوف من وباء كورونا 
مًا له الدعم املادي واملعنوي،  حا�صرًا يف بيته ُمقدِّ
اأي حالة وفاة الأديب مل جتد االحتاد اأول امل�صّيعني 
و�صائل  وتعج  له،  قريب  بوفاة  اأو  بوفاته  واملعزين 
الدامغة  واالأدل���ة  بال�صور  االجتماعي  التوا�صل 
الدالة على ذلك الفعل، واالأمر ينطبق على حاالت 
التكرمي  احتفاليات  عن  ناهيك  وال�صرور،  الفرح 
الوباء  �صبقت  التي  املتنوعة  اليومية  والفعاليات 
ومواكبته  املن�صات،  نعمة  خ��لل  من  تلته  والتي 

عن  ف�صل  ال��ع��راق��ي  االدي���ب  جملة  اإ���ص��دار  على 
اأو املحافظات،  ال�صحف الثقافية �صواء يف املركز 
واالأمر املهم واالأهم هو قيام احتادنا بطبع ع�صرات 
العراقيني  ��اب  وال��ُك��تَّ االدب����اء  ملختلف  ال��ع��ن��اوي��ن 
العام  باملقر  �صواء  جمانا،  االأع�صاء  بني  وتوزيعها 
اخلطوة  تلك  و�صملت  املحافظات  يف  بفروعه  اأو 
الرائعة اأدباء وُكتَّاب اخلارج، واأنا منذ عامني اإىل 
يومنا هذا دخل مكتبتي ما يقارب )100( كتاب 
من�صورات  م��ن  جمانا  االدب��ي��ة  االجنا�س  ملختلف 
االحتاد، الذي ال يتلّقى الدعم من احلكومة ويعتمد 
الرتفيهي  النادي  من  يدخله  ما  على  واردات��ه  يف 

وبع�س املحال املوؤجرة يف واجهة بنايته.
االأدي��ب  معاناة  حجم  حتمل  حادثة  هنا  واتذكر   
االنفجار  عن  االدب��اء  اأح��د  �صاألني  فقد  العراقي 
�صلمة  عن  م�صتف�صرا  املتنبي،  �صارع  ه��ّز  ال��ذي 
�صاحبه بائع الفلفل الذي يعطيه اأحيانًا ال�صندويج 
بالدين، فهو مل ي�صاألني عن كم مكتبة اأحرقت وكم 
من �صديق ا�صت�صهد! وهذه هي املحنة التي يعي�صها 
الدولة متاما،  تخّلت عنه  اأن  بعد  العراقي  االأديب 
ومل يتبَق لدينا �صوى احتاد اجلواهري، فلنحافظ 
تعّد  اأن  نبل  امل���رء  و"كفى  احل��ق  بالكلمة  عليه 

معايبه" كما يقول ال�صاعر.

االأمر املهم واالأهم هو قيام احتادنا 
بطبع ع�سرات العناوين ملختلف 

اب العراقيني وتوزيعها  االدباء والُكتَّ
بني االأع�ساء جمانا، �سواء باملقر العام 

اأو بفروعه يف املحافظات
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الباوهاو�ض و�سراع الهوية الثقافية

حتول البيت البغدادي من احلو�س واخل�صو�صية اإىل البيوت ذات الطابقني 
بل �صنا�صيل، لكن باأبواب عري�صة من احلديد وحدائق غناء واأبواب خ�صبية 
داخلية متزج بني املحلي والباوهاو�س. و�صار البيت البغدادي رمزًا للرتف 
و�صياجات  و�صبابيك  باملنزل  املحيطة  احلديقة  على  يحتوي  الأنه  والراحة 
الغنية  وحم�صياتها  العايل  بنخيلها  وداللها  احلدائق  غنج  للمارة  تك�صف 

و�صبويها الليلي ال�صاحر ورازقي احلدائق وال�صلطان من اجلوري.  
جماعة بغداد للفن احلديث

 اإن ظهور جماعة بغداد للفن احلديث اأر�صى مفاهيم ومعايري فنية اأ�صيلة 
وحتريره  املا�صي  با�صتنباط  بل  املا�صي  بنبذ  لي�س  العراقية،  الهوية  وعزز 
الفن  تليق مبدينة جميلة وزمن حديث ظهرت فيه مبادئ  يف هيئة حديثة 

احلديث.
ما  بذلك  ن�َصّيد  "ول�صوف  التاأ�صي�صي:  بيانهم  يف  اجلامعة  موؤ�ص�صو  يقول 
انهار من �صرح فن الت�صوير يف العراق منذ مدر�صة الوا�صطي، اأو مدر�صة 
ال�صل�صلة  بذلك  ن�صل  ول�صوف  امليلدي،  ع�صر  الثالث  القرن  يف  الرافدين 

التي انقطعت بعد �صقوط بغداد على اأيدي املغول." 
نوه كتابًة قائلني: "اإن  دت اجلماعة اجتاهها االإبداعي، وذلك حني دوَّ لقد َحدَّ
نه�صتنا  الفنية يف  الهوية  م�صكلة  �صتحل  الر�صم  النزعة اجلديدة يف عامل 
املعا�صرة، من خلل ال�صري على خطى فنَّان القرن الثالث ع�صر، و�صيجد 
اأحد  اإرث ال�صابقني نورًا يهتدون به،" وهو  اجليل اجلديد من الفنانني يف 

اأهداف جماعة بغداد للفن احلديث.
 وعلى الرغم من دخول الفن احلديث للعمارة والنحت وما يرافقهما من 
حَرف مثل النجارة واحلدادة، مل تغب الهوية العراقية يف حينها، بل جرى 
ورموز  نقو�س  ذوات  كتائب  لها  ب�صبابيك  ال�صنا�صيل  با�صتبدال  تاأكيدها 
فنانًا  حينها  احل��ّداد  ك��ان  وبذلك  املا�صي  من  م�صتلهمة  حديثة  بغدادية 

وحرفيًا ماهرًا يف عمله.
افتتاح  يف   ١٩5١ عام  األقاها  التي  ال�صهرية  كلمته  يف  �صليم  ج��واد  يقول   
عراقي،  اأنا  للمعا�صرين  "بالن�صبة  بغداد:  جلماعة  احلديث  الفن  معر�س 
لكنني رجل من القرن الع�صرين اأي�صًا. فاأ�صتطيع اأن اأرتدي عباءة، لكن هذا 

لن يجعلني عبا�صيًا، األي�س كذلك؟"
الثقافية  الهوية  تر�صيخ  يف  كبري  ف�صل  الفنانني،  من  لغريه  كما  وجل��واد، 
العراقية، اإذ ظهرت العباءة العراقية والعرقجني يف ر�صومه التي اأحيى بها 

ر�صوم الوا�صطي القدمية، كما ظهر الثور االآ�صوري 
ُع��ّدت  التي  منحوتاته  يف  امي�س  �صمري  وحمامة 

امتدادًا للنحت االآ�صوري.
جماعة بغداد مل يكونوا من النحاتني والر�صامني 
فح�صب، بل ان�صم اإليهم كثري من فر�صان النه�صة 
اأدباء و�صعراء  الفنية واالأدبية يف ذلك القرن من 
ف��ازده��ر  وم�صرحيني،  ومو�صيقيني  ومعماريني 
والتناغم،  واالن�صجام  بالفن  العراقي  ال�صارع 

وُعزز ال�صعور واالنتماء للهوية املحلية.
 التذوق الفني والهوية 

ذائقة املواطن البغدادي حينها بداأت ترتقي ثانية لتعيد لبغداد بغددتها بني 
العوا�صم العاملية والعربية، اإذ مل يكن الفن مقت�صرًا على الفنانني وحدهم 
اأو على طبقة دون اأخرى، بل كانت ثمة علقة طردية تتعاىل عاليًا وتتنامى، 
�صارع  امتداد  ج��اء  اإذ  �صابقًا،  اأ�صرنا  كما  البناء  يف  �صريعًا  ذل��ك  وظهر 
العالية واحلديثة حينها متناغمًا مع ما ي�صبقه من فن  ال�صعدون بعماراته 
بالطابوق  النقو�س  والتبهرج يف  الر�صيد وا�صتعي�س عن الزخرف  يف �صارع 
البالكونات  حديد  يف  الظاهرة  وال��رتك��واز  ال�صذري  وب��احل��دادة  اجلفقيم 

َرف املطلة على ال�صارع. وال�صُّ
 كما ظهر كثري من اأعمال النجارة الفنية احلديثة املتاأثرة بفنان جماعة 
عمل  يف  امل�صهورين  النجارة  اأ�صطوات  من  العديد  بغداد  يف  و�صار  بغداد، 
داخل  ميتزج  التي  البغدادية،  الهوية  وذات  وال�صغرية  العملقة  االأب��واب 

فردتيها املا�صي واحلا�صر معًا.
االإيران  ال�صجاد  ا�صتعي�س عن  اإذ  البغدادي  البيت   وظهرت كذلك داخل 
ب�صجاد عراقي وبنق�صات وت�صاميم م�صتمدة من الوا�صطي، وبرزت �صجادات 
على  نق�صاتها  ا�صتملت  التي  بغداد(  )زولية  مثل  جديدة  واأ�صماء  بنقو�س 
الورود البغدادية و�صعفات النخيل وجذوعه، كما ظهرت القيثارة ال�صومرية 
يف ال�صجاد الذي يعلق على احلائط، وا�صتهرت �صجادة بابل برموز ور�صوم 
بوابة  ورم��وز  اأ�صود  و�صائدي  مقاتلني  من  بابلية 
التي حتوي  الزولية االآ�صورية  ع�صتار، كما ظهرت 
اأخ��رى  ونقو�س  ال�صماوي  الثور  على  ت�صاميمها 

متتد اإىل نينوى وكل ح�صارات وادي الرافدين.
م�صرح  اإىل  وحتوله  امل�صرح  تطور  مع  وبالتزامن   
البغدادي  الواقع  من  م�صرحيات  ظهرت  معا�صر 
وباأ�صماء احلرف نف�صها مثل )الدبغخانة( للفنان 
يو�صف العان وجلماعة م�صرح بغداد، وم�صرحية 

اإىل  والنحا�س،  بالعاج  والتطعيم  الزخرفة  من  البيوت  اأث��اث  حت��ول  كما 
اخل�صب ال�صاج ال�صايف الذي يظهر جليًا يف اأثاث اأ�صطة �صكر الذي ملأت 

ت�صاميمه اأغلب بيوت بغداد.
ويف امللب�س واالأزياء حتول التطريز والتطعيم والزرك�صة اإىل االألوان ال�صادة 
ا�صتبدلن  بغداد  و�صابات  مبهرج.  هو  ما  كل  عن  مبتعدين  ال�صباغة  اأو 
جنيب  ت�صاميم  من  وحقائب  باأحذية  املبهرج  والقبقاب(  ال�)ال�صكاربيل 
حراق تت�صم بالب�صاطة واالبتعاد عن اللون الذهبي واملزرك�س ونق�س اخل�صب 

واجللد.
ما الباوهاو�ض؟

 الباوهاو�س Bauhaus  م�صطلح ي�صري اإىل مدر�صة فنية ن�صاأت يف اأملانيا 
بالفنون  ي�صمى  ما  اأو  اجلميلة  والفنون  احلرفة  بني  الدمج  مهمتها  كانت 
ال�صبعة.  الفنون  بني  من  والعمارة  والنحت  والتلوين  كالر�صم  الت�صكيلية، 

ال�صبعة فيق�صد  الفنون  اأما  االأملانية،  ن�صاأت هذه املدر�صة يف مدينة فامير 
واملو�صيقى  وتفرعاته(،  )الر�صم  الب�صرية  والفنون  والنحت  العمارة  بها: 

واالأدب واالأداء )التمثيل والرق�س( واأخريًا ال�صينما.
النازية  ومنعت  املن�صرم،  القرن  من  االأول  الن�صف  يف  الباوهاو�س  ظهر 
ا�صتخدامه واأغلقت املدر�صة خوفًا من �صياع الهوية القومية االأملانية، فنجم 
عن ذلك انت�صار هذه املدر�صة عامليًا بعد اأن فّر اأ�صاتذتها اإىل اأمريكا ون�صروا 

اأفكارهم.
وعلى الرغم من انت�صار فكر الباوهاو�س عامليًا، لكن احلقيقة اأنها مل تن�صخ 
الهويات  بني  مزج  حدث  بل  فنها،  يف  مبادئها  طبقت  التي  البلدان  هوية 
واإدراجها  املحلية  احلرف  تطوير  اإىل  العامل  واجته  والباوهاو�س،  املحلية 

�صمن الفنون ال�صبعة.
لدينا يف العراق ظهر ذلك وا�صحًا يف العمارة البغدادية يف ال�صتينيات، اإذ 

 ظهر كثري من اأعمال النجارة الفنية 
احلديثة املتاأثرة بفناين جماعة بغداد، 

و�سار يف بغداد العديد من اأ�سطوات النجارة 
امل�سهورين يف عمل الأبواب العمالقة 

وال�سغرية وذات الهوية البغدادية، التي 
ميتزج داخل فردتيها املا�سي واحلا�سر معًا.

تاأثرت بغداد، كغريها من مدن العامل، يف خم�سينيات و�ستينيات القرن املن�سرم بفن 
مدر�سة الباوهاو�ض، فظهر �سارع ال�سعدون بعمارات تت�سم بالب�ساطة واحلداثة، 
وبلونني فقط، م�ستلَهمة من البيئة البغدادية نف�سها، اإذ نلحظ اللون ال�سذري اأو 
الرتكواز املاأخوذ من قبابها وماآذنها املزينة مبا ي�سمى حمليًا )القا�ساين( وباللون 

الأوكر الرتابي املاأخوذ من طابوقها الذي ي�سمى حمليًا بـ )اجلفقيم(.
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)اخلان(، وظهر الحقًا يف التلفزيون م�صل�صل )حتت مو�س( احللق الذي 
وحداد  وجن��ار  خ�صار  وبائع  ف��ّران  من  بحرفّييه  البغدادي  احلي  اأظهر 
من  ب�صيء  اإل��ي��ه  ينظر  البع�س  ظ��ل  ال��ذي  )امل��ط��ريج��ي(  وحتى  و�صّقاء 

االزدراء، اإذ يرف�س القانون العراقي �صهادة املطريجي!
 حرب الثمانينيات واندثار احلرف

اإىل ميلي�صيا  لين�صموا  اأ�صطوات بغداد  اأغلب  اقتيد ق�صرًا  الثمانينيات  يف 
الفاأ�س  هي  كانت  التي  �صنوات  الثمان  حلرب  واقتيدوا  ال�صعبي  اجلي�س 
واحلدادين  كالنجارين  حرفيني  من  املتو�صطة  الطبقة  على  ق�صت  التي 
واخلزافني  والفخاريني  والن�صاجني  وال�صفارين  والبنائني  والفّرانني 
واخلطاطني والوّراقني واخلياطني وجملدي الكتب وال�صّراجني والطّباعني 
احل��رب  وام��ت��دت  الزنكغراف،  بطرق  يطبعون  حينها  يف  ك��ان��وا  ال��ذي��ن 
لت�صل حتى حفاري اآبار النفط الذين تدربوا يف معاهد النفط باإ�صراف 

مهند�صني وكوادر علمية متقدمة.
  ويف منت�صف الثمانينيات نف�صها ظهر معهد احلرف والفن ال�صعبي التابع 
لوزارة الثقافة العراقية، وكانت الغاية من ظهور هذا املعهد احلفاظ على 

الرتاث ال�صعبي واحلرف وال�صناعات اليدوية التي اغتيلت يف احلرب.
  هويتنا اليوم

ال�صبل  به  تقطعت  ال��ذي  العراقي  العمارة  فن  ب�صياع  بغداد  وجه  �صاع   
باقتطاع  االأه��ايل  بها  يقوم  مدرو�صة  غري  اإعمار  بحركة  عنه  وا�صتعي�س 
حدائق املنازل وحتويلها اإىل عمارات ال ت�صبه اأية عمارة بغدادية قدمية، 
اإذ مل يعد للمهند�س املعماري دور، وال يوجد االأ�صطة الفنان الذي كان يف 
بغدادي حديث وحال  لبناء عمران فني  الفنية  االأعمال  املا�صي يرتجم 

العمارة ي�صبه حال جميع احلرف.
امللب�س  جتارة  يف  عدة  �صنوات  عمل  اأربعيني(  )بغدادي  عبا�س  مفيد   

"كان  "ال�صبكة":  ل���  ي��ق��ول  ال��رج��ال��ي��ة، 
بهم  وب��غ��داد  معروفني  ب��غ��داد  اأ���ص��ط��وات 
ازدانت جمااًل وتبغددت حقًا، اإال اأن غياب 
م�صريتهم  اإكمال  وعدم  االأ�صطوات  هوؤالء 
ال�صباب  واجت��اه  حقيقية،  ك��وادر  بتدريب 
االإج������راءات  ت�صهيل  وع����دم  ل��ل��ت��وظ��ي��ف 
حال  والت�صهيلت  واملوافقات  اجلمركية 
دون ا�صتمرار معامل اخلياطة العراقية."

من  وا�صعة  "فئة  عبا�س:  مفيد  واأ�صاف   
اخلياطة  جم��ال  يف  تعمل  ك��ان��ت  ال��ن��ا���س 
احل��ري��ة،  يف  اخل��ي��اط  ح�صني  �صيد  مثل 
ال��ب��ن��ط��ل��ون��ات،  خ��ي��اط��ة  يف  املتخ�ص�س 
�صاحب  اخلياط  ال��وه��اب  عبد  واخل��ي��اط 
النهر،  �صارع  يف  النهرين  خياطة  معمل 
الرجايل،  )القاط(  ب�  متخ�ص�صًا  وك��ان 
االأ�صماء  الكاظمية وغريهم من  البدالت، و�صياء يف  واأبي خلدون خياط 
التي كانت ت�صكل طبقة مهمة من املجتمع البغدادي اإذ كانوا يوفرون فر�س 
املنتج  يف  نوعية  قفزة  مثلوا  اأنهم  كما  ال�صباب،  من  لكثري  حقيقية  عمل 
العراقي."  ويردف بالقول: "كانت �صوارع بغداد تتميز مبحال م�صوريها، 
�صوء  اإن  ال�صفارين.  مثل  اندثرت  كاملة  مهن  انقر�صت،  للأ�صف  لكنها 
يعتمد  اتكاليًا  جمتمعًا  منا  جعل  احِل��َرف  عن  ال�صباب  وع��زوف  االإدارة 
على الوظيفة ما �صّيع فر�س ازدهار العراق ب�صناعات حملية تغنينا عن 

امل�صتورد اإىل مثواها االأخري."
 الفنان وامل�صمم حازم ويل)خم�صيني(، يقول: " ق�صت حرب الثمانينيات 
اأجمل واأحلى حرفيي الطباعة العراقيني، اذ �صيق �صغريهم جنديًا  على 
وكبريهم اإىل اجلي�س ال�صعبي وغاب عن املطابع فنانون بالفطرة، العجيب 
مبطابع  الطباعية  احل��روف  ي�صّفون  اأنهم  اال  اأميني،  كانوا  بع�صهم  اأن 
اللينو الأي من�صور دون خطاأ مطبعي وكاأنهم يقراأون ويكتبون، وب�صياعهم 
وتطور اآالت الطباعة برز لدينا كثرٌي من الطباعني الذين ال يفهمون رموز 

اللون والت�صميم ويطبعون بكب�صة زر طباعة رديئة."
ي�صيف: "حاويل اأن تنظري بتمعن حولك، ال يوجد مطبوع اأو بو�صرت ميثل 
الكوبي  من  م�صنوعة  م�صوخ  جمرد  بل  ي�صبهها  عمران  يوجد  وال  بغداد 

بي�صت مع االأ�صف."
 كلمة اأخرية

لنا  لتعيد  للفن احلديث( من جديد  ُتبعث )جماعة بغداد  اأن  هل نحتاج 
لقوى  نحتاج  اأننا  اأم  ناعنا؟  و�صُ وحرفيينا  وعمارتنا  البغدادية  هويتنا 
حثيثة وم�صاريع حملية تعيد لبغداد هويتها وتزيد من فر�س عمل ال�صباب 
يعد  التي مل  البغدادية  والفنون  اإىل كنوز احِلرف  العودة  وحتفزهم على 

اجليل اجلديد يعرفها، عّل ذلك يعيد اإلينا هويتنا الثقافية العراقية.

د. ح�سن عبد را�سي

رازونة
�سارع املوكب

بابل  �صوارع  يف  �صيوَفك  ترافق  اأن  ول��دي  يا  ت�صتطيع 
ع�صتار  بوابة  على  الفخر  بكل  ُتطلعهم  واأن  القدمية، 
التي حملت األوان �صماء مدينتنا البهيجة، ولهم كذلك 
املوكب  �صارع  ج��دران  يف  يحدقون  وهم  ينده�صوا  اأن 
عن اأَمياِنهم و�صمائِلهم، حتى اإذا بلغَت بهم قريبًا من 
االإج��لل  حتية  فلتحّيوه  املنت�صر،  ال�صامخ  بابل  اأ�صد 
قرب  م��اّرًا  جنوبًا،  ال�صارع  بكم  �صينحدر  ثم  واملهابة، 
جاعًل  امللكي،  الق�صر  وقرب  البابلية،  الزقورة  �صور 
الفخمة.  والبيوت  والق�صور  املبان  من  �صماطني  بابَل 
ما  قبل  الهند�صة  �صّخرنا  كيف  ُتريهم  اأن  ولدي  يا  لك 
اأعظَم املدن  بابُل  يربو على �صتة وع�صرين قرنًا لتكون 
عّلمنا  وكيف  بالعلم،  وانتفاعًا  واأكرثها متدنًا  واأرقاها 
وطلئه  اخلزف  وتزجيج  الكيمياء  درو���َس  كله  العامل 
وكيف  البارز،  النحت  علمناهم  وكيف  االأل��وان،  ب��اأروع 
احلجر  باألواح  اأو  بالقطران  وعّبدناها  االأر���س  مّهدنا 
مّر من هناك  اأعمى  بابليًا  رجًل  اأن  لو  الكل�صي، حتى 
احلاكم  يلعَن  اأن  له  حُلقَّ  تعرث  لو  الأنه  ب�صيء،  تعرث  ملا 
الطرق  ومهند�س  البلدية  ورئي�س  ال�صرائب  وجابي 

ومعلم املدر�صة.
ا�صتيقظُت من نومي واأنا بني املنده�س واحلزين، فقد 
لكن  اهلل،  رحمه  اأب��ي،  �صوت  احللم  يف  ال�صوت  ك��ان 
الهيئة كانت لرجل بابلي يرتدي اأزياء قدمية، فلعل يف 
االأمر ما يدعو اإىل التفكر، اأكان اأبي يريد اأن اأفعل �صيئًا 
اأن هذه  اأم  اأن يفعله فيها،  الق�صرية  ت�صعفه حياته  مل 
االأ�صخا�س  حدود  عربت  تاريخية  و�صية  هي  الو�صية 
واالأزمان، و�صارت و�صية لكل عراقي يعتقد اأن بابَل هي 

مدينته واإرُث اأجداده؟
 2012 اأبي ا�صتقبلُت �صيويف عام  ح�صنًا.. ولكنني يا 

اأ�صقاع  م��ن  ق��دم��وا  ق��د  وك��ان��وا  االأث����رية،  مدينتك  يف 
بني  ه��ن��اك  اأق��ي��م  مهرجانًا  لي�صهدوا  كلها،  االأر����س 
ظهران اأطللك وق�صورك ومعابدك، فكنُت اأُحدثهم 
بوؤ�س  روؤية  عن  الأ�صَغَلهم  التاريخ،  بابل  عَظمة  بحديِث 
االإغريقي  ال�صاعر  اإن  لهم  ف��اأق��ول  احل��ا���ص��ر،  ب��اب��ل 
اأنتيباتر ال�صيداوي، الذي عا�س يف القرن الثان قبل 
امليلد، و�صع الئحة بعجائب الدنيا ال�صبع، فكانت بابل 
بوابة  هما  منها،  اثنتني  �صّمت  التي  الوحيدة  املدينة 
بهذا احلديث عن  فاأ�صغلهم  املعلقة،  ع�صتار واجلنائن 
اأن ينظروا خلل زجاج ال�صيارة فريوا اأكوام النفايات 
هنا وهناك، وكنُت اأ�صاغلهم بحديث �صارع املوكب عن 
مطّبات �صوارع بابل املعا�صرة، واأتفاخر اأمامهم بتقدم 
ينتبهوا  ال  لكي  القدماء،  العراقيني  عند  الفلك  علوم 

بينا". ال�صاير  "للفلك 
اأبتاه.. لقد خذلناك يف و�صاياك، وتركنا اإرثنا وكنوزنا 
نهبًا لل�صو�س والغزاة وعوامل التعرية، فنحن اليوم ال 
اأر�س لتكون �صارعًا م�صتويًا، الأننا ن�صيف  نتقن ت�صوية 
ترابًا اإىل االأ�صفلت لنملأ بطوننا من ال�صحت احلرام، 
زائفًا  لونًا  ن�صع  الأننا  منزل  واجهة  تزجيج  جنيد  وال 
كاحلة  بيوتنا  واج��ه��ات  وتعود  ال��ربق  ب�صرعة  فيبهت 
طوال  يتعرثون  باتوا  اأبتاه  يا  املب�صرين  واأن  كاأيامنا، 

الوقت يف كل الطرق، ال العميان فقط.

اأبتاه.. لقد خذلناك يف و�ساياك، وتركنا 
اإرثنا وكنوزنا نهبًا لل�سو�ض والغزاة وعوامل 
التعرية، فنحن اليوم ال نتقن ت�سوية اأر�ض 

لتكون �سارعًا م�ستويًا.
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)�سّر من راأى( 
تتحّول اإىل 

)�ساء من راأى(

ملوية

الغريب اأن يعقوب هذا ا�ستخدم 
طريقة غريبة يف بناء امللوية اإذ جعل 
اللتواءات تدور عك�ض عقارب ال�ساعة 
ومل يك�سف اأحد عن �سّر اإ�سرار يعقوب 
على بناء امللوية بهذا ال�سكل احللزوين 

الدائر عك�سيا.

برج بابل الذي بناه البابليون والذي ورد ذكره يف 
هذا  يعقوب  اأن  الغريب  ولكنَّ  والقراآن،  التوراة 
جعل  اإذ  امللوية  بناء  يف  غريبة  طريقة  ا�صتخدم 
االلتواءات تدور عك�س عقارب ال�صاعة ومل يك�صف 
اأحد عن �صّر اإ�صرار يعقوب على بناء امللوية بهذا 

ال�صكل احللزون الدائر عك�صيا.
اأحد  املعماري فريدًا ومل يقم  النموذج  كان هذا 
والرافعات  التكنولوجيا  زمن  ظهر  حتى  بتقليده 
قام  اإذ  الع�صرين،  ال��ق��رن  ب��داي��ة  يف  ال��ف��والذي��ة 
الذي  راي��ت(  لويد  )فرانك  االأمريكي  املعماري 
ًا يف ذلك �صابَقه  ُيعّد رائد العمارة الع�صوية ُمقلِدّ
اأي�صًا  تبّنى  والذي  �صاليفان(  )لوي�س  االأمريكي 

نف�س اال�صلوب يف العمارة امللوية.
تبّني  اإىل  ال��غ��رب��ي��ون  امل��ع��م��اري��ون  عمد  وه��ك��ذا 
ف��ك��رة امل��ل��وي��ة يف ع���م���ارة م��ت��ح��ف ك��وب��ن��ه��اك��ن 
مت  ال��ت��ي   .)Guggenheim museum(
مدينة  ���ص��اط��ئ  ع��ل��ى   .)١٩5٩( �صنة  اإجن����ازه 
فكرة  كوكنهامي(  )�صولومون  جعل  اإذ  نيويورك 
يف  امللوية  يف  وال�صكلية  الوظيفية  االن�صيابية 
ه جعلها مثل الرداء املقلوب وجعل  ت�صميمه ولكنَّ
ولي�س  الداخل  من  فيه  تتج�ّصد  الراأ�صية  احلركة 

من اخلارج كما يف امللوية كما يقول الهادي.
امللوية يف القاهرة والدوحة

مرتا   5٢ ارتفاعها  يبلغ  التي  �صامراء  وملوية 
التي  وجامعها الكبري لي�صت االأوىل وال االأخرية، 
اأن تنقل روعة وده�صة ودقة  التقليد  حاولت روح 

عمرانها بهذه الدولة اأو تلك.
على  جامعه  مئذنة  يبني  اأن  طولون  بن  فحاول 
غرارها لكن مهند�صه القبطي مل يفلح كما اأفلح 
دليل، فكانت عبارة عن ملوية �صغرية ن�صبت يف 

مدخل اجلامع. 
فنار الدوحة يف دولة قطر يف مركز قطر الثقايف 
االإ�صلمي، ي�صتهر مبنارته احللزونية التي ت�صبه 
ال��دوح��ة،  بفنار  و���ص��ّم��ي  ���ص��ام��راء  ج��ام��ع  ملوية 
وامل��رك��ز ع��ب��ارة ع��ن وق��ف خ��ريي ت��دي��ره وزارة 
اإمارة قطر من  االإ�صلمية يف  وال�صوؤون  االأوقاف 
جمانية  وثقافية  تعليمية  خدمات  تقدمي  اأج��ل 
الكبري  الفني  احلفل  تابع  وم��ن  امل�صلمني.  لغري 
اأقيمت  التي  العربية،  االأل��ع��اب  دورة  افتتاح  يف 

دورة  مرجل  �صكل  نظره  لفت  اأن  بد  ال  قطر  يف 
�صكل  من  م�صتوحى  كان  الذي  العربية،  االألعاب 
الدوحة  فنار  قبل  بناوؤها  التي مت  �صامراء  ملوية 
باأكرث من ١٢٠٠ �صنة، وما يبعث االأمل اأن الدعاية 
االإعلمية للدورة كانت ت�صري وتهلهل مللوية فنار 
الدوحة ومل تذكر ملوية �صامراء ال من قريب وال 

من بعيد.
منتجع يف اليابان

ه  تت�صبَّ اأن  ح��اول��ت  التي  االأخ���رى  ال��ن��م��اذج  م��ن 
دليل  الكلدان  املهند�س  برائعة  وتتباهى  مدنها 
منتجع  يف  ملويته  غ���رار  ع��ل��ى  بنيت  ي��ع��ق��وب، 
)مانزميو اوكني بارك( يف اليابان، وهذا املوقع 
املطل على املحيط الهادئ كمنتجع �صياحي عاملي 
منفرد ب�صحر طبيعته اخللبة لي�صبح اأكرث جذبا 
لل�صائحني حني بنيت فيه ملوية �صغرية م�صتوحاة 

من ملوية �صامراء.
�صاخمة  القرون  هذه  طيلة  امللوية  بقيت  وهكذا 
مل ت�صبها عاديات الزمن ب�صوء و�صلمت من كل 
اخلليفة  كان  لقد  والب�صرية.  الكونية  احل��وادث 
ح�صانه،  على  راك���ب  وه��و  قمتها  اإىل  يرتقي 
�صّلمها  يرتقي  حيث  امل���وؤذن  يفعل  ك��ان  وكذلك 
بوا�صطة احل�صان لي�صل اإىل القمة ويرفع االأذان 
اإىل كل حميط �صامراء. وبقي  الذي ي�صل مداه 
امللوية  ملاذا جعل   : وهو  اأحد  يحّله  واحد مل  لغز 
تدور �صعودا من االأ�صفل اإىل االأعلى عك�س اجتاه 
طوافهم  يف  احلجاج  يفعل  كما  ال�صاعة  عقارب 
ال�����ص��ر حمله معه  ه���ذا  م��ك��ة؟  ال��ب��ي��ت يف  ح���ول 
املعماري دليل بن يعقوب الن�صران احلريي ومل 

يبح به اإىل اأحد.
ملوية دليل ت�ستغيث

ال��ب��ن��اء يف امل��ل��وي��ة م��ع اجل��ام��ع يف العام  اب��ت��داأ 

٨4٨م وانتهى يف العام ٨5٢ م، واجلامع وامللوية 
املعماري  هند�صة  من  العبا�صية  الق�صور  واأغلب 
من  لكونه  باحلريي  ولقب  احلريي  يعقوب  دليل 
لكونها  فيها  ودف��ن  ول��د  احل��رية  مدينة  ن�صارى 
كانت مركزًا للكثري من الن�صارى وزاخرة باأقدم 

الكنائ�س.
مع  ي���دور  ال���ذي  ال�صلم  درج���ات  ع��دد  ويبلغ 
االأثار  ويعتقد عامل  درجة،  امللوية 3٩٩  دوران 
خ�صبيٌّ  �صياٌج  له  كان  ال�صلم  اأنَّ  )هرزفيلد( 
وذلك لوجود ثقوٍب على اجلانب اخلارجي منه 
لتثبيت قوائم ذلك ال�صياج، بنيت املئذنة امللوية 
بلد  يف  ال�صائدة  البناء  ة  مادَّ امل�صوي  باالآجر 
اجل�س،  فهي  الرابطة  امل��ادة  ��ا  اأمَّ الرافدين، 
اإنَّ  القول  على  الباحثني  من  العديد  َويجمع 
طراز و�صكل امللوية هو بناٌء فريٌد لي�س له نظرٌي 

يف جميع االأبنية قدميها وحديثها.
بعد  االهمال  من  �صامراء  ملوية  تعان  اليوم 
اأن اتخذت بعد التغيري كثكنة ع�صكرية للقوات 
االمريكية، ومل ت�صلم من االإرهاب وطالت قمتها 
بع�س الت�صّققات اإثر التفجريات االرهابية التي 
طالت �صّر من راأى لتتحول بعد التغيري اإىل �صاء 
اأن  بعد  وال�صياع  العزلة  ت�صكو  لكونها  راأى  من 
كانت منتجعا �صياحيا الأهلها الذين حت�صدهم 

االأمم على وجود ملوية دليل يعقوب.
الزائرين  من  اخلاوية  امللوية  باب  عند  وقفت 
اتطلع يف قطعة كبرية عند الباب كتبت عليها 
وللأجانب  وللعرب  للعراقيني  الدخول  اأ�صعار 
ح��ّدد  ال���ذي  الطلبة  دخ���ول  اأ���ص��ع��ار  وك��ذل��ك 
وللعراقيني  دي��ن��ار  ب��رب��ع  القطعة  ت��ق��ول  كما 
واالأج��ان��ب  بدينارين  وللعرب  واح��د  بدينار 
اتذكر  واأن��ا  مب��رارة  �صحكت  دنانري،  بخم�صة 
امللوية  وث��راء  �صابقا  العراقي  الدينار  قيمة 
االم�س،  يف  و�صوب  حدب  كل  من  بال�صائحني 
امل�صور  مع  فقط  نف�صي  واأرى  اأراه���ا  وال��ي��وم 
ال�����ص��ور  نلتقط  ال��ي�����ص��اري  ع��ل��ي  و���ص��دي��ق��ن��ا 
التذكارية مع رمز عمران كبري ي�صتغيث، واأنا 
 " ال�صاعر:  بقول  واإحباط   بح�صرة  عليها  اأرد 
حياة  ال  ولكن  حيا....  ناديت  لو  اأ�صمعت  لقد 

ملن تنادي".  

ملدة  وق��ويف  هو  املو�صوع  ه��ذا  لكتابة  دفعني  ما 
تذكرة  على  الأح�صل  طويل  طابور  يف  دقيقة   ٩٠
اتذكر،  كما  يورو  ثمنها )١١(  اإيفل  لربج  دخول 
املهند�س  بناها  حديدية  كتلة  عن  عبارة  والربج 
الفرن�صي غو�صتاف ايفل، اإذ بداأ العمل باالإن�صاء 
١٨٨٩ميلدي،  العام  يف  وافتتح   ١٨٨7 العام  يف 
من  ط��ن  اآالف   )١٠( البناء  يف  ا�صتخدم  وق��د 
 3٢4 اإىل  ارتفاعه  ي�صل  الذي  وال��ربج  احلديد، 

مرتًا قد خّلد �صاحبه بعد اأن �صّمي با�صمه وهذا 
هو ديدن الغرب يف التعامل مع مبدعيهم، وهذا 
االأمر قادن اإىل اأعلى مئذنة يف العامل يف زمان 
ال�صرح  ه��ذا  ���ص��ام��راء  ملوية  وه��ي  تاأ�صي�صها، 
العمران البديع الذي نن�صبه اإىل اخلليفة املتوكل 
واأحيانا اإىل املعت�صم، بتجاهل مق�صود ملهند�صها 
املعماري دليل يعقوب الن�صران احلريي، وللذي 
ال يعرف هذا املهند�س اأّن له اأر�صًا ا�صرتاها منه 

االإمام علي الهادي )ع( وبناها له دار �صكن، ثم 
الع�صكري  ولولده  له  مرقدًا  بعد  ما  يف  اأ�صبحت 
بقاع  كل  من  بزيارتهم  امل�صلمون  يترّبك  ال��ذي 

العامل.
يف عيون العمارة الغربية

كما  وغريهم  الغربيني  املعماريني  راأي  ح�صب 
املعماري  ف��اإّن  الهادي،  م�صطفى  الكاتب  يقول 
)دليل بن يعقوب( ا�صتخدم يف بناء امللوية منوذج 

بناها املهند�ض دليل 
بن يعقوب الكلداين

الكثري من الأ�سماء التي جتاهلها 
تاأريخنا على الرغم من منجزها 

التاأريخي الذي تتباهى به 
الأمم اإىل يومنا هذا، على 

العك�ض من الغرب الذي يتباهى 
ويوغل بالتباهي لأي �ساحب 

منجز من جلدتهم حتى لو كان 
املنجز ب�سيطًا ول يرقى مل�ستوى 

الحتفاء به، فاإىل يومنا هذا 
نقول اإّن اجلنائن املعلقة يف بابل 

هي من هند�سة امللك نبوخذ ن�سر 
وجنهل متاما املهند�ض احلقيقي 

لها، والقناة املائية حتت الأر�ض 
التي �سّقها امللك �سنحاريب من 

منتجعه ال�سيفي يف خن�ض لت�سل 
عا�سمته نينوى ومل�سافة 8٠ 

كم تن�سب لذلك امللك الآ�سوري 
دون الإ�سارة للمهند�ض العبقري 

الذي خّطط لكل ذلك وغريها 
الكثري من الإجنازات التي تن�سب 

للملوك دون الإ�سارة لأ�سحابها 
احلقيقيني.

يو�سف املحمداوي
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االإنكليز يف مدينة  اإن مقربة  جمعة االأزرق��ي: 
ال��ت��ي �صيدها  امل��ق��اب��ر  اأق����دم  ال��ع��م��ارة م��ن 
الربيطانيون يف العراق عندما احتلوا املدينة 
م���ن45٠٠  اأك���رث  رف���ات  وت�صم  ١٩١4م  ع��ام 
جندي اإنكليزي وهندي ومن جن�صيات متعددة 

اأخرى كانوا يخدمون حتت التاج الربيطان.
ت�صر  ال��ع��م��ارة  االإن��ك��ل��ي��ز يف  م��ق��ربة  ك��ان��ت 
الناظرين بحدائقها وببناء قبورها و�صياجها 
اجلنود  عائلت  من  كثريًا  اأن  حتى  اجلميل، 
امل��دف��ون��ني يف امل��ق��ربة ك��ان��وا ي��زورون��ه��ا يف 
ال�صبعينيات من القرن املا�صي قبل اأن ت�صبح 

اأر�صًا جرداء جراء االإهمال احلكومي.
�صرورة  اإىل:  االأزرق���ي  دع��ا  حديثه  ختام  يف 
االهتمام باملقربة الأنها معلم تاريخي و�صاهد 
ع��ل��ى ب��ط��والت ال��ع��راق��ي��ني ون�����ص��ال��ه��م �صد 

امل�صتعمرين واملحتلني والغزاة.
جزء من تاريخ املدينة

عن  حدثنا  املالكي  جمعة  والباحث  الكاتب 
كما  اأو  الربيطانية،  املقربة  بالقول:  املقربة 
يف  االإنكليز"  "مقربة  ال��ع��م��اري��ون  ي�صميها 
مي�صان تعد معلمًا تاريخيًا �صيا�صيًا، فهي جزء 
االآن  املقربة  لكن  العمارة،  مدينة  تاريخ  من 
اأ�صيفت  اأرا�صيها  من  اأجزاء  وُق�صمت  مهملة 
من  اأك��وام  فيها  وتتجمع  مي�صان،  متنزه  اإىل 
اأن  ناأمل  والتلوث،  للتلف  وتتعر�س  النفايات 
بوابة،  ب�صياج حمكم، تكون فيه  يتم تطويقها 
لتكون َمعلمًا يزوره طلب اجلامعات واملدار�س 

التي  واالأ�صباب  تاريخ مدينتهم  ليتعرفوا على 
دفعت القوات الربيطانية اإىل اتخاذها مقربة 

لدفن جنودهم القتلى.
دللت للوعي اجلمعي

ال�����ص��اع��دي،  اأ.د حم��م��د ك���رمي  ق���ال  يف ح��ني 
اأ�صتاذ فل�صفة علم اجلمال يف جامعه مي�صان: 
التي  وال�صيما  ال�صعوب،  اأثر يف حياة  للتاريخ 
مرت باحتلالت على يد القوى اال�صتعمارية 
التي مرت باملنطقة العربية بعد اأن مت تق�صيم 
بيكو،  �صايك�س  اتفاقية  وف��ق  على  املنطقة 

وك��ان ال��ع��راق م��ن ن�صيب 
ال��ت��اج ال��ربي��ط��ان ال��ذي 
ال�صعوب  من  العديد  حكم 
ال��ع��رب��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ت��ني  يف 
واالآ�صيوية، لذا فقد دخلت 
ال���ع���راق  اإىل  ب��ري��ط��ان��ي��ا 
االحتلل  ان��دح��ر  اأن  بعد 
ال����ع����ث����م����ان، وم���ي�������ص���ان 
التي  امل��دن  بني  من  كانت 
على  ل��لح��ت��لل  تعر�صت 
الربيطانيني، لكن هذا  يد 
االحتلل مل مير دون ثمن 
قتل  العمارة  مدينة  يف  معارك  ح�صلت  فقد 
على اإثرها عدد غري قليل من جنود اجلي�س 
خري  العمارة  يف  املقربة  وه��ذه  الربيطان، 
اأ�صبحت  وق��د  املحتل،  مقاومة  على  دل��ي��ل 
اأه���ايل  ب��ه  امل��ق��ربة م��ع��ل��م��ًا ح�����ص��اري��ًا يعتز 
وحبهم  وعيهم  على  دل��ي��ل  الأن���ه  املحافظة 
االأر�س  لهذه  املحتل  يواجهون  وهم  لوطنهم 

املعطاء.
بعد  للمكان  ال�����ص��اع��دي:  ال��دك��ت��ور  اأ���ص��اف 
معريف  م��رت��ك��ز  ع��ل��ى  ���ص��اه��د  الأن���ه  فل�صفي 
يف  دالالت  ذات  حل��ق��ب��ة 
ف��اإن  ل��ذا  اجلمعي،  ال��وع��ي 
ه���ذا امل��ك��ان ال���ذي ي��ق��ع يف 
من  وبالقرب  املدينة  قلب 
املتفرعة  اأنهارها  �صفاف 
تعط�س  ع���ن  ي��ك�����ص��ف  ق���د 
الجتياح  العابرة  اجليو�س 
ه����ذه االأر��������س، ل��ك��ن��ه��ا مل 
ت�����ص��ت��ط��ع ال���ب���ق���اء ف��ي��ه��ا 
االأنهار  زالت  فما  والثبات، 
غ��ري��ب عن  ك��ل  اأث���ر  تلفظ 
املدينة.. فاملقربة بطرازها 
و�����ص����وره����ا ذي  ال���غ���رب���ي 
الدالالت التاريخية واأ�صماء 
ق��ت��له��ا ق���د ا���ص��ت��ق��رت يف 
على  �صاهدًا  املكان  ذاك��رة 

تاريخ مدينة مل تخ�صع.

اأ�صتاذ  ال�صاعدي،  زبون  ح�صني  حممد  الدكتور 
التاريخ يف كلية الرتبية بجامعة مي�صان، حدثنا 

قائًل:
مرت  ما  على  حي  �صاهد  االإنكليز  مقربة  اإن 
العاملية  احل��رب  اأثناء  اأح��داث  من  املدينة  به 
 ،١٩٢٠ عام  حتى  تلتها  التي  وال�صنوات  االأوىل 
مدرو�صة  العتبارات  املوقع  هذا  اختيار  مت  وقد 
من اجلانب الربيطان، اإذ تقع على اأحد فروع 
نهر دجلة، كما اأن موقعها ال�صرتاتيجي ي�صمن 
نقل جثث جنود االحتلل الربيطان يف الوقت 

املنا�صب.
جن�سيات خمتلفة

ي�صيف د. زبون: حتتوي هذه املقربة على 4544 
الربيطان  امللكي  للجي�س  كلها  تابعة  جثمانًا 
وهندية  )بريطانية  خمتلفة  جن�صيات  وم��ن 
البلدان  جميع  من  متفرقة  وجن�صيات  وبورمية 
فمن  الربيطان(،  االحتلل  حتت  وقعت  التي 
املعروف اأن الربيطانيني كانوا ي�صخرون املوارد 
الربيطان.  احلربي  اجلهد  ل�صالح  الب�صرية 
اأم���ا دي��ان��ات م��ن دف��ن��وا يف ه��ذه امل��ق��ربة فهي 
وال�صيخية،  والبوذية  والهندو�صية  )امل�صيحية 
ذلك  ويتجلى  ال��ه��ن��ود(،  امل�صلمني  م��ن  وحتى 
و�صعت  التي  واالأي��ق��ون��ات  ب  الُن�صُ خ��لل  من 
اأنها  ُتظهر  التي  القبور،  من  على كل جمموعة 
نرى  مثًل  فامل�صيحيون  معينة،  لديانة  تابعة 
امل�صلمون  اأم��ا  قبورهم،  على  ال�صلبان  ُن�صب 
م�صتمد  طرازها  �صغرية  قّبة  لهم  �ُصّيدت  فقد 
من الفن والرتاث االإ�صلمي، وُكتب على مقربة 
عن  ن��اجت  اأم���ر  وه��و  )امل��ح��م��دي��ون(  امل�صلمني 
الديانة  عن  الربيطان  اال�صتعماري  الت�صور 
رف�صوا  ق��د  الت�صمية  بهذه  فهم  االإ���ص��لم��ي��ة، 

�صمنًا االعرتاف باالإ�صلم دينًا �صماويًا.
واأكد على تعر�س هذه املقربة للأهمال والتهدمي 
مدينة  يف  االأج��ن��ب��ي  للتدخل  رم���زًا  تعد  فهي 
العمارة. كما اأنها تعد �صاهدًا على مقاومة اأهل 
ورف�صهم  الربيطان  العمارة للحتلل  مدينة 

اأي تدخل اأجنبي للمدينة.
دليل مقاومة

تاريخ مي�صان  الباحث يف  اآخر، قال  من جانب 

تعد مقربة اجلنود الإنكليز يف حمافظة مي�سان �ساهدًا على 
مقاومة اأهايل العمارة للمحتلَّ الإنكليزي. ت�سم املقربة اأكث 

من 45٠٠ جثمانًا لقتلى اجلي�ض الربيطاين، ف�ساًل عن اأنها 
حتتل م�ساحة جغرافية مميزة يف مركز املدينة، اإذ تطل 

على نهر دجلة وجتاور مدينه الألعاب املركزية جنوبًا ومعبد 
ال�سابئة املندائيني �سرقًا، ويجاورها من الغرب �سوق العمارة 

امل�سكوف.

�ساهٌد على تاريخ مدينة 
قاومت اال�ستعمار

مي�سان/ عبداحل�سني بري�سم 
و�سذى ال�سوداين

مقربة االإنكليز يف العمارة
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قرب حديث
اأح��م��د اب��ن حنبل بعد وف��ات��ه يف  دف��ن االإم���ام 
العديد من  ي��وؤك��ده  ما  وه��و  ح��رب  ب��اب  مقربة 
تاريخ  يف  البغدادي  اخلطيب  منهم  امل��وؤرخ��ني 
بغداد وياقوت احلموي وابن اجلوزي يف املنتظم 
�صمال  الواقع  الرب�س  هو  ح��رب  ب��اب  ومقربة 
االإم��ام  رف��ات  نقلت  احلالية،  الكاظمية  غرب 
نهر دجلة  في�صان  اأيام  اآغا  اإىل م�صجد عارف 

�صنة ١٩37م.
اآغ��ا  ع���ارف  م�صجد  احل���ايل يف  امل��رق��د  ي��ق��ع 
خلف  بغداد،  ر�صافة  يف  احليدرخانة  مبنطقة 
�صارع  يف  �صابقًا  االإ���ص��لم��ي  امل�صرف  مبنى 
امليدان وحتديدًا مبنطقة الكهية، وامل�صجد من 
عهد  يف  بنيت  التي  القدمية  ال��ع��راق  م�صاجد 

العثمانيني. 
للتعريف  �صعيها  العراقية" ويف  ال�صبكة  "جملة 

ب��االأم��اك��ن ال��دي��ن��ي��ة ال�����ص��ي��اح��ي��ة يف ال��ع��راق، 
خليل  ق�صي  ال�صيد  والتقت  املكان  هذا  زارت 
دائ��رة  االأ���ص��رح��ة يف  م��دي��ر ق�صم  اإب��راه��ي��م، 
وبعدها  ال�صني،  الوقف  يف  واملقامات  املراقد 
واملرقد  امل�صجد  وم���وؤذن  خ��ادم  م��ع  لقاء  ك��ان 

ال�صيد حممد ح�صن عبدي ال�صيخلي.
ق�صم  مدير  اإبراهيم  خليل  ق�صي  ال�صيد  يقول 
١64ه���  �صنة  حنبل  بن  اأحمد  ول��د  االأ���ص��رح��ة: 

يف بغداد ون�صاأ فيها يتيما، وقد كانت بغداد يف 
ذلك الع�صر حا�صرة العامل اال�صلمي، تزخر 
اأ�صرة  باأنواع املعارف والفنون املختلفة، وكانت 
ويف  العلم،  طلب  اإىل  توجهه  حنبل  بن  اأحمد 
احلديث  اإىل  يتجه  حنبل  ابن  بداأ  ١7٩ه�  �صنة 
النبوي، فبداأ يطلبه يف بغداد عند �صيخه ه�صيم 
١٨3ه���،  �صنة  ت��ويف  حتى  الوا�صطي  ب�صري  ب��ن 
فظل يف بغداد يطلب احلديث حتى �صنة ١٨6ه� 
اإىل  فرحل  نف�صه.  ال�صاأن  يف  برحلته  ب��داأ  ثم 
من  كثري  عن  واأخ��ذ  واليمن،  وتهامة  احلجاز 
العلماء واملحدثني، وعندما بلغ اأربعني عاما يف 
�صنة ٢٠4ه� جل�س للتحديث واالإفتاء يف بغداد، 
بلغ  حتى  در���ص��ه  على  يجتمعون  النا�س  وك��ان 

عددهم قرابة خم�صة اآالف.
ن�سبه

وي�صيف ال�صيد خليل اأن ن�صبه هو: اأبو عبد اهلل 
اأحمد بن حممد بن حنبل بن هلل بن اأ�صد بن 
اإدري�س بن عبد اهلل بن حيان بن عبد اهلل بن 
اأن�س بن عوف بن قا�صط بن مازن بن �صيبان بن 
ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن �صعب بن علي بن 
بكر بن وائل بن قا�صط بن هنب بن اأف�صى بن 
دعمي بن جديلة بن اأ�صد بن ربيعة بن نزار بن 
معد بن عدنان. فهو من ولد �صيبان بن ذهل بن 
ثعلبة ولي�س من ولد �صيبان بن ثعلبة كما ت�صور 
يفد  مل  ال�صيبان  قيل  ف��اإذا  ال��رواي��ات،  بع�س 
واإذا  ثعلبة،  بن  �صيبان  ولد  اإال  هذا  من  املطلق 
قيل الذهلي مل يفد مطلق هذا اإال ولد ذهل بن 
ثعلبة، فينبغي اأن يقال اأحمد بن حنبل الذهلي 
���ه م��ن ول��د ذه��ل ب��ن ثعلبة،  على االإط���لق، الأنَّ
ال�صيبان  اإليهما معا فقال  البخاري  ن�صبه  وقد 
الذهلي. اأمه: �صفية بنت ميمونة بنت عبد امللك 
عبد  جدها  كان  ال�صيبانية  هند  بن  �صوادة  بن 
وكانت  �صيبان  بني  وج��وه  من  �صوادة  بن  امللك 

قبائل العرب تنزل عليه في�صيفهم.
ن�ساأته

اأباه  ابن حنبل  لقد فقد  ال�صيد خليل:  وي�صيف 
وال  ج��دي  اأر  مل  ق��ال:  فقد  �صغري،  طفل  وه��و 
اأب���اه م��ات بعد والدت���ه، وال  اأب��ي وامل��ع��روف اأن 
يعي وال يدرك  وه��و �صغري ال  ك��ان  اأن ذل��ك  بد 

وقد  وج��ده،  الأبيه  روؤيته  نفى  ��ه  اأنَّ بدليل  �صيئا، 
الثلثني من عمره،  اأباه مات �صابا يف  اأن  ذكر 
من  بقي  من  ظ��ّل  يف  برتبيته  اأم��ه  قامت  ولقد 
اأ�صرة اأبيه، وكان اأبوه قد ترك له ببغداد عقارًا 
ي�صكنه، واآخر يغل له غّلة قليلة تعطيه الكفاف 
ال�صئيلة  الغلة  بتلك  له  فاجتمع  العي�س،  من 

اأ�صباب اال�صتغناء عما يف اأيدي النا�س.
تربيته  بها  وت��رّب��ى  ب��غ��داد  يف  حنبل  اب��ن  ن�صاأ 
الذين  بالنا�س  متوج  بغداد  كانت  وقد  االأوىل، 
اختلفت م�صاربهم، وتخالفت ماآربهم، وزخرت 
باأنواع املعارف والفنون، فيها القراء واملحدثون 
واملت�صوفة وعلماء اللغة والفل�صفة واحلكماء، 
فقد ك��ان��ت ح��ا���ص��رة ال��ع��امل اال���ص��لم��ي، وقد 
توافر فيها ما توافر يف حوا�صر العامل من تنّوع 

امل�صالك وتعّدد ال�صبل وتنازع امل�صارب وخمتلف 
منذ  له  حنبل  ابن  اأ�صرة  اختارت  وقد  العلوم، 
�صباه اأن يكون عاملا بكل العلوم املمهدة له، من 
علم بالقراآن واحلديث واللغة وماآثر ال�صحابة 
والتابعني واأحوال النبي حممد و�صريته و�صرية 
اأو  الرتبية  هذه  اتفقت  وقد  االأقربني،  اأوليائه 
كانت  وم��ا  النف�صي،  نزوعه  مع  التوجيه  ه��ذا 
ت�صبو اإليه همته من غايات، فقد وّجهته اأ�صرته 
اإىل القراآن الكرمي منذ ن�صاأته االأوىل فحفظه، 
والتقى، حتى  االأمانة  االأملعية مع  وظهرت عليه 
اإذا اأمّت حفظ القراآن الكرمي وعلم اللغة، اجّته 
والكتابة،  التحرير  على  ليتمّرن  الديوان  اإىل 
ولقد قال يف ذلك: كنت واأنا غليم اختلف اإىل 
الكتاب، ثم اختلفت اإىل الديوان واأنا ابن اأربع 

ع�صرة �صنة.
زّوار واحتياجات

الذين  الباك�صتانيني  م��ن  امل��رق��د  زوار  اأغ��ل��ب 
الكيلن  ال��ق��ادر  عبد  ال�صيخ  مرقد  ي���زورون 
)ر�س(، وعددهم قليل ن�صبيًا وال�صبب يف ذلك 
للو�صول  معروف  وا�صح  طريق  وجود  عدم  هو 
الكثري من  اإىل  افتقاره  اإىل  اإ�صافة  املرقد  اإىل 
اخلدمات واالثاث مثل الرثيات والكرا�صيليكون 

حمطة ا�صرتاحة للزوار.
الذي  وتهالكه  للمرقد  الوا�صح  االإهمال  ورغم 
ال يليق برجل مثل االإمام اأحمد ابن حنبل، فاإن 
التاريخ اال�صلمي واالن�صان خّلد ل�صاحب رابع 
املذاهب ال�صنية واآخرها  ذكراه كما يليق بهذا 

العامل اجلليل.

جللو�ض  الطابوق  من  م�سطبة  على  حتتوي  وا�سعة  ف�سحة  من  البناء  "يتكّون 
الإمام، ويحتوي البناء على اأربع غرف بطراز اإ�سالمي، قرب الإمام م�سنوع من 

ى بالعلم الأخ�سر ومكتوب عليه ال�سهادتني" اج الّلماع، ومغطَّ اخل�سب ال�سّ
هذا ما جاء يف تقرير جلنة من وزارة الوقاف العراقية يف العام 1995 عندما زارت 
مرقد المام اأحمد ابن حنبل، وهو ذات امل�سهد الذي �سوف تراه الآن بعد مرور ربع 
قرن من الزمان عندما تذهب لزيارة مرقد �ساحب املذهب احلنبلي ولكن بتفا�سيل 

قامتة، فالطريق املتعّرج املوؤدي اإىل املرقد عبارة عن برك اآ�سنة وجماٍر طافحة 
ومعامل حدادة وفنادق رخي�سة واأنا�ض يعي�سون على الهام�ض.

مرقد اأحمد بن حنبل..
من )باب احلرب( اإىل )عارف اآغا( 



ت������رج������م������ة

من  اجلن�صني،  بني  وامل�صاواة  االأطفال،  تغذية 
بني اأمور اأخرى مقلقة للغاية.

حملة "اأنقذ م�ستقبلنا"
اإطلقه  اأثناء  فيديو  ر�صالة  قال جوتريي�س يف 
التعليم  �صركاء  مع  م�صتقبلنا"  "اأنقذ  حملة 
جائحة  اأدت  "لقد  املتحدة:  االأمم  ووك���االت 
حقل  يف  ا���ص��ط��راب  اأك���رب  اإىل   -19 كوفيد 

التعليم على االإطلق".
اتخاذ  اإىل  م�صتقبلنا"  "اأنقذ  حملة  تدعو   
اإجراءات فاعلة الإعادة فتح املدار�س، واإعطاء 
يد  ومّد  التمويل،  ق��رارات  يف  للتعليم  االأولوية 
اإليهم،  الو�صول  ي�صعب  الذين  الأولئك  العون 
وال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ط���رق ال��ت��دري�����س االإب��داع��ي��ة 

واملبتكرة.
التعليم يئن

يو�صح جوتريي�س: "رغم عدم اإنكارنا للجهود 
التلفزيون  ع��رب  ال��درو���س  الإي�����ص��ال  امل��ب��ذول��ة 
واالإذاعة واالإنرتنت م�صافًا اليها اجلهود املثلى 
العديد  يزال  ال  لكن  االأمور،  واأولياء  للمعلمني 

من الطلب مبناأى عن عجلة التعليم".
ذوي  امل��ت��ع��ل��م��ني  اأن  م���ن  ج��وت��ريي�����س  ح����ذر 
االأقليات  اإىل  ينتمون  الذين  واأولئك  االإعاقة، 
النازحني  والطلب  املحرومة،  املجتمعات  اأو 
باملناطق  يعي�صون  الذين  واأولئك  واللجئني، 
النائية هم االأكرث عر�صة للتخلف عن الركب، 
"حتى بالن�صبة الأولئك الذين ميكنهم  م�صيفا 
النجاح  ف��اإن  بعد،  عن  التعليم  اإىل  الو�صول 
ال  "االآباء،  املعي�صية".  ظروفهم  على  يعتمد 
الرعاية  اأعباء  لتحمل  ا�صطروا  الن�صاء  �صيما 

الثقيلة داخل املنزل".
املفتاح الذهبي

جديدتان  درا���ص��ت��ان  ت�صري  اأخ���رى،  جهة  م��ن 
خمالطي  وتتبع   19  - كوفيد  اختبار  اأن  اإىل 
Contact Tra -" ب يعرف  ما  اأو  �ململر�صى 

فتح  الإع�����ادة  ال��ذه��ب��ي  امل��ف��ت��اح  ه��و   "ing
املدار�س باأمان.

ب�صن  طفل  مليون   250 م��ن  اأك��رث  اأن  يذكر 
امل��دار���س قبل تف�صي  ك��ان��وا خ���ارج  ال��درا���ص��ة 
املدار�س  اأطفال  ربع  �صوى  يرتك  ومل  كورونا، 
ال��ث��ان��وي��ة يف ال��ب��ل��دان ال��ن��ام��ي��ة م��دار���ص��ه��م 

مبهاراتهم االأ�صا�صية.
االآن  العامل  اأنحاء  بجميع  البلدان  وتت�صارع   
و�صط  باأمان  املدار�س  فتح  اإعادة  كيفية  ب�صاأن 
يجب  كان  اإذا  وما  التاجي  الفريو�س  جائحة 

اإعادة فتحها على االإطلق.
مت  ج��دي��دت��ان،  درا���ص��ت��ان  �صلطت  م���وؤخ���رًا، 
 The Lancet Child مبجلة  اإ�صدارهما 
على  ال�صوء   & Adolescent Health
اأ�صا�صية  تكون  اأن  ميكن  التي  اال�صرتاتيجيات 
ال��درا���ص��ي  الف�صل  اإىل  االأط��ف��ال  اإع����ادة  يف 
فّعال  وتتّبع  للحاالت  مو�صعة  اخ��ت��ب��ارات  م��ع 
اإ�صابتهم  ثبتت  ال��ذي��ن  الأول��ئ��ك  للمخالطني 

اأو  اإ�صابتهم  ثبتت  الذين  اأولئك  وعزل  فعل، 
ظهرت عليهم االأعرا�س.

وجد باحثون يف بريطانيا اأّنه ميكن اإعادة فتح 
تتبع  هناك  يكون  اأن  �صريطة  باأمان،  املدار�س 

كاٍف للمخالطني.
الهدف من تتبع الت�سالت

من  الرغم  على  اأّن��ه  اأ�صرتاليا  يف  فريق  وجد 
ويلز  �صاوث  نيو  مفتوحة يف  املدار�س ظلت  اأن 
اأن  اإال  اأبريل املا�صي،  واأوائل  اأواخر يناير  بني 
يف  كبري  ب�صكل  ي�صهموا  مل  واملعلمني  االأطفال 
تف�صي فريو�س كورونا، الأنَّ ا�صرتاتيجيات تتبع 

ومراقبة االت�صاالت االجتماعية كانت فعالة.
ت�صتخدم الدرا�صة الربيطانية منوذجًا لتقدير 
مقدار االختبارات وتتبع االت�صال التي �صتكون 
 Covid-19 من  ثانية  موجة  ملنع  مطلوبة 
املا�صي.  �صبتمرب  املدار�س يف  فتح  اإع��ادة  بعد 
اع���ت���م���ادًا على  اأن�����ه   اإىل  ال���درا����ص���ة  ت�����ص��ري 
باملئة   -87  59 بني  ما  �صيحتاج  ال�صيناريو، 
االأعرا�س  الذين تظهر عليهم  االأ�صخا�س  من 
ما  مرحلة  يف  اختبار  اإج��راء  اإىل  املجتمع  يف 
جهات  تتبع  اإىل  و�صيحتاجون  االإ�صابة،  اأثناء 
امل�صابون  و�صيحتاج  بهم  اخلا�صة  االت�صال 
انت�صار  منع  اأج���ل  م��ن  عزلهم  اإىل  باملر�س 

الوباء.
ذروة وبائية ثانية

لكن حّذر الباحثون من اأنه "بدون تغطية كافية 
ال�صرتاتيجية عزل التتبع والتباعد االجتماعي، 
ذروة  ب��ح��دوث  تخاطر  املتحدة  اململكة  ف���اإّن 
اأو فرباير  دي�صمرب  "خطرية" يف  ثانية  وبائية 

املقبلني.
حا�صمة  حلظة  يف  "نحن  جوتريي�س  واأ�صاف 
"القرارات  العامل"،  و�صباب  الأطفال  بالن�صبة 
التي تتخذها احلكومات وال�صركاء االآن �صيكون 
لها تاأثري دائم يف مئات املليني من ال�صباب، 

وعلى اآفاق التنمية للبلدان لعقود قادمة."
"لدينا  املتحدة  للأمم  العام  االأم��ني  واأ�صاف 
التعليم".  ت�صور  الإع����ادة  ل��لأج��ي��ال  فر�صة 
"ميكننا اأن نقفز نحو اأنظمة ا�صت�صرافية تقدم 

تعليمًا جيدًا للجميع".

 كان التحذير الذي اأطلقه االأمني العام للأمم 
اأنطونيو جوتريي�س املتمّثل يف مواجهة  املتحدة 
اإغلق  ب�صبب  واقعيًا  جيلية"  ل�"كارثة  العامل 

اأغلب مدار�س العامل خلل فرتة اجلائحة.
ل�صرورة  ق�صوى  اأول��وي��ة  جوتريي�س  واأع��ط��ى 
اإعادة الطلب اإىل املدار�س و�صرورة ممار�صة 
املوؤ�ص�صات التعليمية لدورها الطبيعي بتحريك 

على  ال�صيطرة  مبجرد  ب��اأم��ان  التعليم  عجلة 
فريو�س كوروناCovid-19، م�صريا اإىل اأّن 
العام احلايل �صهد اإغلق املدار�س يف اأكرث من 
160 دولة، مما اأثر يف اأكرث من مليار طالب، 
40 مليون طفل يف  اأن ما ال يقل عن  يف حني 
جميع اأنحاء العامل فقدوا تعليمهم هذا العام، 

حتى قبل حلول الو�صع املدر�صي احلرج.

اآثار جانبية
يقول االأمني العام: "لقد واجهنا بالفعل اأزمة 
نواجه  االآن  "نحن  م�صيفا  الوباء"،  قبل  تعّلم 
كارثة جيلية ميكن اأن تهدر اإمكانات ب�صرية ال 
تو�صف، وتقّو�س عقودًا من التقدم، وتزيد من 

التفاوتات الرا�صخة".
وحّذر من مغبة االآثار اجلانبية للجائحة على 

 ا�سطرت معظم حكومات العامل لإغالق موؤ�س�ساتها التعليمية يف العام احلايل ولو 
ب�سكل موؤقت، مب�سعى منها للحد من تف�سي جائحة كوفيد - 19، لكن هذا الإغالق 

املوؤقت هّز عر�ض املوؤ�س�سات التعليمية وم�ستوى التعليم يف جميع دول العامل. 

كارثة جيلية يف التعليم 
 رادينا جيجوفا وجاكلني هوارد، تواجه دول العامل

CNN
ترجمة: اآالء فائق
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وهذا ما تطرقنا اإليه يف العدد ال�صابق عن كيفية 
وكيف  االإنرتنت،  على  امل�صتخدمني  ن�صاط  تتبع 
وجمع  تتبعك  من  العملقة  ال�صركات  ت�صتفيد 
البيانات عن اهتماماتك واملواقع التي تت�صفحها 
يف �صبيل توجيه االإعلنات املنا�صبة الحتياجاتك 

على نحو دقيق.
عقوبات �سارمة

ول��ع��ل اأك���رث ال��ب��ل��دان ال��ت��ي ت��ع��ان م��ن انتهاك 
واالإفريقية،  العربية  ال��دول  هي  اخل�صو�صية 
با�صتثناء جنوب اإفريقيا الأنها واحدة من الدول 
امل�صتخدمني  حلماية  ال��ق��وان��ني  �صرعت  ال��ت��ي 
يف  اال���ص��ت��غ��لل  اأو  التج�ص�س  م��ن  وب��ي��ان��ات��ه��م 

حددت  لقد  ال�صيا�صية.  اأو  التجارية  الن�صاطات 
ال�صركات  على  �صارمة  عقوبات  ال���دول  ه��ذه 
دة للخدمة يف حال اإخللها بهذه القوانني،  املزوِّ
حماية  جم��ال  يف  عامليًا  االأوىل  ال�صويد  وت��ع��د 
كما  وهولندا،  الرنويج  تليها  الرقمية  البيانات 
ت�صريع  االأف�صل يف جمال  االأوروب��ي��ة  ال��دول  تعد 
اأما  وبياناتهم.  امل�صتخدمني  حلماية  القوانني 
اأنها �صرعت  الواليات املتحدة، فعلى الرغم من 
ال��ق��وان��ني حل��م��اي��ة ب��ي��ان��ات امل�����ص��ت��خ��دم��ني من 
األزمت  اأنها  اإال  اال�صتغلل للأغرا�س التجارية، 
بالتعاون مع اجلهات  للخدمة  دة  املزوِّ ال�صركات 
ب�صرط  املطلوبة  بالبيانات  وتزويدها  االأمنية 

هذه  ال�صتح�صال  ق�صائي  اإذن  على  احل�صول 
البيانات. 

و�سيط للم�ستخدمني
دة  امل���زوِّ ال�صركات  ي��ع��ّدون  اخل���رباء  م��ن  كثري 
اأوج����ه  اآخ�����ر م���ن  اإال وج����ه  ل��ل��خ��دم��ة م���اه���ي 
اال�صتخبارات االأمريكية. اأما كوريا ال�صمالية فاإن 
ت�صجن مواطنيها �صمن �صبكة داخلية  حكومتها 
)اإنرتانيت( ت�صمح لهم بالتوا�صل داخل ال�صبكة 
�صمن احلدود والقيود التي ت�صمح بها احلكومة 
دة للخدمة وجدت  فقط. اإذن هل ال�صركات املزوِّ

للتج�ص�س على امل�صتخدمني؟
اجلواب: كل، فال� ISP اأو ما يعرف بال�صركات 

هي  االت�����ص��االت  �صركات  اأو  للخدمة  دة  امل����زوِّ
خلدمات  امل��زود  الرئي�س  امل�صدر  بني  الو�صيط 
يو�صل  الرئي�س  د  فاملزوِّ وامل�صتخدمني،  االإنرتنت 
�صركات  تقوم  ث��م  بلدك  اإىل  االإن��رتن��ت  خدمة 
بيوت  اإىل  اخل��دم��ة  ه��ذه  بتو�صيل  االت�����ص��االت 
فروعها  ط��ري��ق  ع��ن  وه��وات��ف��ه��م  امل�صتخدمني 
وميكنك  البلد.  عموم  يف  املنت�صرة  ومكاتبها 
بوابتك  هذه  للخدمة  دة  امل��زوِّ ال�صركات  تعّد  اأن 
اأي��ة  الأن  وذل���ك  اخل��ارج��ي،  بالعامل  للت�صال 
متر  اأن  يجب  باالإنرتنت  للت�صال  لك  حماولة 
د اخلدمة اأواًل، وهذا ما ميّكنه من روؤية  عرب مزوِّ
واإن  االإنرتنت حتى  بياناتك وحتركاتك على  كل 
عمل  طريقة  هي  فهذه  ذل��ك،  يف  يرغب  ال  كان 
د  مزوِّ فاإن  ذلك  جّراء  ومن  العنكبوتية.  ال�صبكة 
اخلدمة قادر على تتبع كل �صغرية وكبرية اأثناء 
التي  املواقع  من  ابتداًء  ال�صبكة،  على  ت�صفحك 
تزورها وكم ت�صتغرق من الوقت على هذه املواقع، 
ال�صركات  ت�صّجل بع�س  اإذ  ومتى تنهي جل�صتك، 

البيانات  ه��ذه  ذل���ك-  ع��ن  تعلن  مل  ل��و  -ح��ت��ى 
وتبيعها للمعلنني. كما متنح هذه البيانات �صورة 
دة للخدمة عن املواقع التي  اأف�صل لل�صركات املزوِّ
تهتم اأنت بزيارتها على نحو م�صتمر فتعمُد بع�س 
اخلا�صة  االإنرتنت  �صعات  تقليل  اإىل  ال�صركات 
بك لتجربك على اال�صرتاك يف خدماتها االأغلى 
يف �صبيل زيادة �صعات االإنرتنت اخلا�صة بك التي 
تتيح لك ت�صفحًا اأف�صل اإىل حد ما، ولي�س بنحو 

مطلق. اإذًا، كيف حتمي بياناتك من التعقب؟
ليوجد نظام حممي بالكامل

ممت لهذا  ثمة كثري من الطرق والربامج التي �صُ
الغر�س، منها ما اأثبت فاعليته، ومنها ما حدثت 
ال��ربام��ج  اأق���وى  حتى  لكن  ك��ث��رية،  ث��غ��رات  فيه 
على  والت�صفح  البيانات  حلماية  وج��دت  التي 
اأنها  بيد  واإخفاقات،  لنك�صات  تعر�صت  ال�صبكة 
هذه  لتتجاوز  كثريًا  نف�صها  تطور  اأن  ا�صتطاعت 

االإخفاقات. 
خل�صة القول، ال يوجد نظام اأو برنامج حممي 

١٠٠٪، فلبد لكل قيد اأن يك�صر والبد من تطوير 
البيانات،  حماية  يف  لل�صتمرار  القيود  ه��ذه 
يجب  التي  االأ�صا�صية  االإج��راءات  اأهم  من  رمبا 
االإن��رتن��ت  ت�صفح  عند  امل�صتخدم  يتخذها  اأن 
التي  االآم��ن��ة  امل��واق��ع  ت�صفح  اإىل  االن��ت��ب��اه  ه��و 
مع  يعمل  ال��ذي   HTTPS بالربوتوكول  تبداأ 
الويب  �صفحات  ت�صفري  على   SSL الربوتوكول 
التي تبداأ بالربوتوكول  لتاأمينها، وجتنب املواقع 
HTTP، كما وفرت موؤ�ص�صة EFF.org اإ�صافة 
 HTTPS Everywhere ت�صمى  للمت�صفح 
وجتعلها  ت��زوره��ا  التي  امل��واق��ع  ك��ل  ت�صّفر  التي 
اآمنة. كما اأن هنالك كثريًا من الطرق والربامج 
اأريحية  بكل  الويب  ت�صفح  على  ت�صاعدك  التي 
دون اخلوف من املتابعة التجارية اأو ال�صيا�صية، 
ال�صحف  ك��ربي��ات  ال���ربام���ج  ه���ذه  وت�صتعمل 
والت�صريبات  االأخبار  الإر�صال  العاملية  واملجلت 
اأهم  وَت�صّلمها.  العامل  من مرا�صليها يف كل دول 
يعد  ال���ذي   TorProject ه��و  ال��ربام��ج  ه��ذه 
اليوم االأول عامليًا يف حماية امل�صتخدمني، وكان 
قد اأطلق اأول مرة قبل خم�صة ع�صر عامًا، ولديه 
اليوم مليني امل�صتخدمني حول العامل، اإذ يقوم 
عمله على ت�صفري كل بياناتك ابتداًء من عنوان 
ال� IP اخلا�س بك، مرورًا باملواقع التي تزورها 
اإليها  التي تر�صل  ومدة جل�صاتك فيها واجلهات 
تامة  ية  �صرِّ يف  باإر�صالها  ترغب  التي  املعلومات 
اأو  تغلق هاتفك  اأن  اإىل  اأحد،  يعرت�صها  اأن  دون 
جهازك، ولن يتمكن اأحد من حتديد هويتك وال 
البيانات التي اأر�صلتها وال اإىل اأين اأُر�صلت، ولقد 
حاولت دول كثرية فك �صفرة هذا املت�صفح مثل 
اأن كل تلك املحاوالت باءت  اإال  رو�صيا وال�صني، 
اأخرى حلماية  VPN طريقة  ال�  بالف�صل. ويعد 
برامج  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��و  التعقب،  م��ن  بياناتك 
�صبكة  اإن�����ص��اء  على  تعمل  جمانية  اأو  مدفوعة 
على  تعمل  العامة  ال�صبكة  �صمن  اآمنة  خا�صة 
تتعامل  التي  واجلهات  وبياناتك  هويتك  اإخفاء 
معها، وثمة كثري من الربامج اخلا�صة بخدمات 
اإذا  منها  املجانية  بغري  ُين�صُح  لكن   VPN ال� 
اأما  عالية،  اأهمية  ذات  املر�صلة  البيانات  كانت 
 VPN برنامج  اأف�صل  فاإن  العادي  لل�صتخدام 

جمان يفي بالغر�س.

ينظر كثري من م�ستخدمي ال�سبكة العنكبوتية اإىل اأمر حماية بياناتهم على اأنه ت�سرف مبالغ فيه، 
واأن ما يتداولونه على من�سات التوا�سل الجتماعي، اأو الربيد الإلكرتوين اأو تطبيقات الدرد�سة 

الأخرى، لي�ض جديرًا باحلماية اأبدًا، لعدم اإدراكهم خطورة هذه البيانات وكيف ت�ستغلها ال�سركات 
دة للخدمة واحلكومات وال�سركات العمالقة يف عمليات الرتويج الرقمي ملنتجاتها.  املزوِّ

كيف حتمي بياناتك الرقمية 
ب تكنولوجيًا ؟ من التعقُّ

رفاه ح�سن
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 عن �صبب اختيارها لهذه اللعبة تقول رزكار:
الدراجات  ركوب  لعبة  اأمار�س  واأنا  ال�صغر  منذ 
خلل  ومن  برباعة،  اأتقنها  واأ�صبحت  الهوائية، 
ب�صيط  �صباق  اإىل  دعوتي  متت  االأ�صدقاء  بع�س 
وبعدها  بينهم  االأوىل  كنت  اجلبلية،  االأودي��ة  يف 
ب��داأت  التي  لعبتي  يف  املتمر�صات  من  اأ�صبحت 
ودخلت  حلبجة  ن��ادي  اإىل   ان�صممت  اأع�صقها، 
اأك����رث م��ن ���ص��ب��اق ح��ّق��ق��ت ن��ت��ائ��ج رائ��ع��ة خ��لل 

م�صاركاتي.
تخفيف اآلم املفا�سل 

الريا�صة  هذه  رزك��ار  اأّن  �صوخ  اللعبة  وت�صيف 

تخطو  فهي  االن�صان،  حياة  اأهمية  كثرية يف  لها 
االأم��ام يف كرد�صتان، حيث  يوجد كثري من  اإىل 
اأن  الريا�صة  لهذه  ميكن  التي  اجلبلية  املناطق 
بطوالت  كثري  اإن�صاء  بل  ميكننا  فيها،  متار�س 
واحدة  الهوائية  الدراجات  ركوب  حقيقة  فيها، 
من اأف�صل خم�صة اأنواع من التمرينات الهوائية، 
ال��ت��ي ت�����ص��م ال�����ص��ب��اح��ة، وال��رك�����س، وامل�����ص��ي، 
الريا�صية  االأج���ه���زة  وا���ص��ت��خ��دام  وال��رق�����س، 
اآالم  تخفيف  يف  ت�صاعد  لكونها  وذلك  الهوائية، 
والع�صلت،  القلب،  �صحة  وتعزيز  املفا�صل، 
الربامج يف  وهو مدير  يقول جوردون بلكبرين 
كلينيك  كليفلند  يف  القلب  تاأهيل  اإع��ادة  ق�صم 
رك��وب  اإن  ال��وق��ائ��ي،  ال��ق��ل��ب  اأم���را����س  بق�صم 
الدراجات الهوائية اأو الدراجة الثابتة يعّد خيارًا 

مثاليًا ملمار�صة التمارين الهوائية.
الن�سائح والتدابري

وعن الن�صائح ملمار�صة الدراجات اجلبلية تقول 
ريا�صة  ملمار�صة  اال�صتعداد  عند  رزك��ار:  �صوخ 
من  بد  ال  اجلبلية،  الهوائية  ال��دراج��ات  رك��وب 
اإح�صار  اأواًل  التالية،  والتدابري  الن�صائح  اتباع 
يف  خلل  اأي  وق��وع  يف  لل�صيانة  اللزمة  املعدات 
على  املحافظة  ثانيًا  قيادتها،  اأث��ن��اء  ال��دراج��ة 
�صي�صمن  ذلك  الأّن  االإط���ارات،  �صل�صل  نظافة 
حالة  تتبع  ثالثا  اأك��رب،  ب�صهولة  الدراجة  حترك 
يف  ال��ري��ا���ص��ة  ه��ذه  مم��ار���ص��ة  لتجنب  الطق�س 
اأواالأم��ط��ار  كالعوا�صف،  �صيئة،  مناخية  اأج��واء 
ال�صديدة، واحل�صول على خطة طوارئ يف حال 
كان الطق�س �صّيئًا جّدًا، رابعا التاأكد من �صلمة 
الدوا�صات لتجنب التزحلق يف االأماكن ال�صلبة، 
اأو املرتفعة، خام�صا ارتداء خوذة حلماية الراأ�س 
من االإ�صابات املُحتملة، �صاد�صا ركوب الدراجة 
الهوائية ب�صكل �صحيح ومتوافق مع �صكل اجل�صم، 
ال�صقوط،  اأو  االإ�صابة  فر�س  من  �صيقّلل  فهذا 
بحيث يو�صع �صرج الدراجة يف االرتفاع واملكان 
ال�صحيحة  ال�صاقني  و�صعية  و�صبط  املنا�صبني، 

للتحكم بالدوا�صات.
فوائد كبرية ومتعّددة

الهوائية  الدراجات  رك��وب  فوائد  اإىل  واأ�صارت 
ال��دراج��ات  ل��رك��وب  ال�صحية  الفوائد  بقولها: 
الدموية  واالأوع��ي��ة  القلب  �صحة  تعّزز  الهوائية 

بعمق  التنف�س  خ���لل  م��ن  وذل����ك  وال��رئ��ت��ني، 
واحل�صول على كميات اأكرب من االأوك�صجني اأثناء 
مما  اجل�صم،  ح��رارة  درجة  تزيد  كما  التنف�س، 
ب�صكل  اجل�صم  لياقة  م�صتوى  حت�صني  يف  ي�صاعد 
مع  اجل�صم،  ع�صلت  ومرونة  قوة  وتزيد  ع��ام، 
انخفا�س يف م�صتويات التوتر والقلق واالكتئاب، 
ت�صاهم  تن�صيق اجل�صم، كما  اإىل حت�صن  اإ�صافة 
م�صتويات  وان��خ��ف��ا���س  ق��وي��ة،  ع��ظ��ام  ب��ن��اء  يف 
الدهون يف اجل�صم،  وحتمي اجل�صم من االإ�صابة 
واالكتئاب، وحترق  القلق  وتقّلل من  باالأمرا�س، 
اأي�صا  احل��راري��ة،  ال�صعرات  من  كبرية  كميات 

ترفع معدل �صربات القلب.
متعة ولياقة

اللعبة  هذه  ملمار�صة  للريا�صيني  ن�صيحتها  اأما 
ملمار�صة  ي��اأت��ون  اإىل  الذين  فقالت:  ن�صيحتي 
بّد  ال  الدراجة  بركوب  البدء  الريا�صة  قبل  هذه 
من النظر جيدا لدراجاتهم  ويتاأكدون من   �صحة 
الدراجات  فريق  رئي�صة  اأن��ا  ال��دراج��ة،  �صلمة 

الدراجة  ركوب  الذي ميار�س  اجلبلية،  الهوائية 
له لبا�س خا�س ومدرع وخوذة خا�صة، اأنا  اأمتنى 
 اأن ي�صبح  عدد الن�صاء اللواتي ميار�صن الريا�صة 
البدنية،  لياقتهن  على  احلفاظ  اأجل  من   كثريا 
ممار�صة  خلل  يجدنها  التي  املتعة  عن  ف�صل 

اللعبة.
طعام روحي

ومعنى  البطوالت  يف  م�صاركاتها  عن  وحتدثت 
العديد  يف  �صاركت  لقد  مو�صحة:  �صوخ،  ا�صم 
من البطوالت املحلية يف كرد�صتان، منها بطولة 
يف ال�صليمانية وح�صلت على ميدالية، وبطوالت 
اأما معنى  اأخرى ح�صلت على  مراكز متقدمة، 
�صوخ فيمكن اأن اأقول منفتح،  واأ�صافت: اأنا طالبة 
يف  كلية الرتبية الريا�صية مرحلة رابعة واتدرب 
روح��ي  طعام  ال��دراج��ات  رك��وب  اأ�صبوعيًا  واأن 
وعاطفي، فكلما ا�صتمتعت بركوب الدراجات يف 
اجلبال، �صعرت بالقوة والثقة، ركوب الدراجات 

جزء من جمال احلياة ومتعتها.

من الالعبات اللواتي اأبدعن 
يف ريا�سة الدراجات الهوائية، 

�سوخ رزكار اأتقنت بكل احرتافية 
ال�سري بدراجتها الهوائية و�سط 

اجلبال ال�ساخمة، �ساركت يف 
العديد من البطولت املحلية 

حققت من خاللها مراكز 
متقدمة، برغم �سعوبة ال�سري يف 
اجلبال اإل اأنَّ هذه الالعبة جتد 

متعة كبرية يف هذه الريا�سة 
اجلبلية ال�سعبة...

حاورتها/ اأمرية حم�سن

ركوب الدراجات 
ي�سعرين مبتعة احلياة

رزكار
�سوخ الع��ب��ة 

ن�������ادي 
حلبجة

مل��ج��ل��ة ال�����س��ب��ك��ة:
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يف خميلتي فكرة اإنهاء ال�صباق بوقت حمدد وفقًا 
ملا توقعته ولكن تفاجاأت باأنني قد رك�صت اأ�صرع 

من هذا التوقيت بكثري لدرجة اأذهلت اجلميع.
* املو�صل جرح عراقي كبري، ما الذي كان ي�صند 
هذا  كل  فيها  حت��ول  لدرجة  اجلريحة  ذاكرتك 

الوجع اإىل بطولة ذهبية؟
املدنية  واحل��ي��اة  ال��روح��ي  ال�صلم  اأ���ص��ل  الأن   -
والثقافية والريا�صية وكل ما ينب�س باالأمل كانت 
واأن��ا  الربيعني،  اأم  تربة  يف  وبقوة  نابتة  ج��ذوره 
تلك  خ�صِب  من  جوالة  وب��ذرة  البقعة  تلك  اب��ن 
االر�س الطيبة، احلدباء ال�صاخمة طوال حياتها 
كانت مركزًا وحمورًا لل�صلم واجلمال والطبيعة 
املوت  يومًا معنى  اأو حترتف  تعرف  اخللبة، مل 

والدموية واالأفكار االإجرامية الدخيلة.
من الكمب لل�سهرة

* مدرجاتك الت�صجيعية خالية من دفء االحبة، 
كيف كنت ت�صتقوي واأنت حماط بكل هذا ال�صقيع 

اال�صكندنايف؟
اال�صعب يف  ال�صوؤال هو اجلزء  ب�صراحة هذا   -
معادلة البقاء على كفة العطاء رغم اأنف احلزن 
واالغرتاب الأّنه يف كل �صباق وحتٍد كان يراودن 
لنقل  او  ال�صعور  ه��ذا  جانب  كل  من  ويحوطني 
لدرجة �صرت  باأكمله  امل�صهد  املفقود من  اجلزء 
اإىل  حويل  اأهلي  بوجود  العميقة  اأمنياتي  اأح��ول 

خياالت حقيقية تر�صم ظللهم يف كل االمكنة.
* ان���دم���اج امل���واه���ب امل��غ��رتب��ة يف املُ��ع�����ص��ك��رات 
االحرتاف  بذلك  يتم  كيف  ال�صويدية،  التدريبية 

وهل واجهت متييزًا؟
�صعبة  اورب��ا  يف  البدايات  كل  احل��ال  بطبيعة   -
قبول  ناحية  من  �صيما  ال  جميعًا  لنا  و�صادمة 
كمب  يف  ل�صنوات  �صكنت  اإذ  اجل��دي��د،  ال��واق��ع 
اللجئني الذي اختاروه لنا يف مكان �صبه مقطوع 
عن العامل، ال وجود هناك ملوا�صلت كثرية وال 
رحلة  كله  لذلك  ا�صيفي  قريبة،  غذائية  حمال 
متعبة  ك��ان��ت  امل���ر،  النف�صي  واأث��ره��ا  االن��ت��ظ��ار 
مرحلة  �صيما  ال  و�صفها،  علّي  ي�صعب  وقا�صية 
على  البداية  يف  ح�صويل  بعد  االول  االح��ب��اط 
اإىل  م�صاعف  ب�صكٍل  هنا  عانيت  الرف�س،  قرار 
اأخرى مبنحي  مرة  الهجرة  وزارة  قرار  اأن جاء 

م�صواري  وب��داأ  حياتي  ب��داأت  هنا  االق��ام��ة،  حق 
يف  جدد  اأنا�س  على  اتعرف  و�صرت  الرك�س  مع 
اأ�صدقاء  لدّي  فاأ�صبح  الريا�صة وغريها،  جمال 
يف  هائًل  داف��ع��ًا  ك��ان  معا،  نتمرن  و�صرنا  كرث 

الت�صجيع.
الطفولة منحتني الطموح

*  ما زال م�صطفى ماهر، يحّقق االإجنازات يف 
عراقي،  مناف�س  دون  من  ال�صويدية  البطوالت 

ي�صعدك هذا التفرد اأم يحزنك؟ 
لكونها  ال  يل،  بالن�صبة  عظيم  �صعور  ال�صعادة   -
ميدالية ومنجزًا واإمنا الأن الفوز بنظري هو حتٍد 
باقي  النظر عن  نف�صي، بغ�س  الوقت و�صد  �صد 
العدائني، الأنني يف كل �صباق كنت احتدى نف�صي 
االآخر  الوجه  اأما  قبل،  من  اأف�صل  اأكون  اأن  على 
يوجد  ال  اأّن��ه  بالتاأكيد  يحزنني  فقطعًا  لل�صعور 
عّداء عراقي اآخر، ال �صيما يف نف�س املدينة التي 
اأ�صكنها، لكن امتنى اأن يكون مبرور الوقت عداء 
علمًا  معا،  ونت�صابق  معا  نتمرن  بجانبي،  عراقي 
اأو يف  اورب��ا  داخل  عداء  بكل  وافتخر  اعتز  اأّنني 
االحبة  اأقران  مع  توا�صل  على  زلت  وما  العراق 
حممد  ال��ع��داء  امل��ع��روف  العراقي  البطل  اأم��ث��ال 
حبانية �صاحب الرقم القيا�صي يف �صباق 3٠٠٠م. 
* ال�������ص���اب ال�����ذي جن���ا م���ن ن�����ريان احل����روب 
واج��ه��ات  ال��ي��وم  �صورته  تت�صدر  وامل��ف��خ��خ��ات، 

ال�صحف ال�صويدية، ملن تدين بالف�صل؟
اأواًل ومن ثم اإىل  - قطعًا الف�صل يرجع اإىل اهلل 
ال�صويد  اأي�صًا يف  يعي�س  الذي  اأحمد  الكبري  اأخي 
بنف�س املدينة، كان ال�صخ�س االول الذي اكت�صف 
االمر، عندما  بداية  كثريًا يف  و�صّجعني  موهبتي 
كان  نف�صية،  الأ�صباب  الرك�س  عن  امتنع  كنت 
يقول يل اإّنه من املمكن اأن ت�صبح اأ�صرع عداء يف 
املدينة واملقاطعة ومن ثم حتى يف كل البلد ومن 
كما  متامًا  بك  اأثق  الأّنني  العامل  كل  يف  حتى  ثم 
اأثق بنف�صي، كان الإ�صناده ف�صل كبري على جتاوز 
لوالدّي  بالتاأكيد  يعود  الف�صل  ثم  وم��ن  املحن، 
ت�صجيعي،  يف  كبرٌي  دوٌر  لهما  كان  اإذ  البعيدين، 
هذا  اإىل  اأ�صافة  بالهاتف،  معهم  اتكلم  عندما 
كله ال ميكنني ن�صيان االيام اجلميلة واملرة التي 
ع�صناها كعائلة متو�صطة احلال يف العراق وحتت 
من  قوتي  ا�صتمد  كنت  وال��دم��ار،  احل��رب  �صقف 
كانت  اإنها  نقول  اأن  ن�صتطيع  التي  الطفولة  تلك 
العراق،  يف  االطفال  اأغلب  حال  هو  كما  قا�صية 
اأق��اوم  وجعلتني  الطموح  منحتني  الطفولة  تلك 
عائلتي  عن  بعيدًا  حلمي  لتحقيق  اليوم  مبفردي 

وعن بلدي.
اأمنيتي متثيل املنتخب العراقي

املُ�صتقبل  يف  بتحٍد  عليه  تعمل  ال��ذي  هدفك   *
القريب، هل لنا معرفته؟

- الهدف كبري والطموح اأكرب، الأن اأمنيتي متثيل 
اأنا  عاليًا،  ب��لدي  راأ���س  ورف��ع  العراقي  املنتخب 
اليومية  التمرينات  على  م�صتمر  ب���داأٍب  حاليًا 
الذي  احللم  لتحقيق  توؤهلني  �صوف  التي  املكثفة 
حقيقة  جعله  واتاأمل  القريب  للم�صتقبل  ر�صدته 
يفخر بها اأهلي، اال وهو اأن اأكون �صاحب الرقم 
القيا�صي ال�صويدي يف خمتلف امل�صافات الطويلة.
*لو خرّيت اأن ترك�س بقلبك املو�صلي باجتاٍه ما، 

اإىل اأين �صتتجه وبقوة؟
دائمًا  القمة  اإىل  املو�صلي  بقلبي  �صاأرك�س   -
مكان  بكل  حليفي  العراقي  النجاح  واأجعل  واأبدًا 
عقبات  من  واجهتني  ومهما  بغريه  اأر�صى  ول��ن 
ال�صاقة  الرحلة  تلك  يف  وانك�صارات  وم�صاعب 
�صاأواجهها بقوة حتمًا، الأّنني قبلت هذا التحدي 

ولوال الف�صل يف كل حماولة ملا جنح اأحد.

ب�صحرها  الغافية  "او�صرت�صوند"  مدينة  يف 
اخللب ما بني تلول الثلج �صمال مملكة ال�صويد، 
خطف  التي  الكربى  الوطنية  امل�صابقة  اأُجريت 
ذهبية  ماهر"  "م�صطفى  العراقي  العداء  فيها 
املركز االول يف م�صافة ١٠ كم بجدارة، فاأ�صبح 
زّينت  التي  ال�صويدية  ال�صحف  جلميع  مان�صيتًا 
بقلدة  حمتفيًا  ب�صورته  الرئي�صة  واجهاتها 
املركز الذهبي مع ابت�صامة الفوز، علمًا اأنَّه حاز 
العام  اأجريت  التي  لوبيت"  "بلودوم  بطولة  يف 

االول  املركز  ميتلند  مقاطعِة  يف  اأي�صًا  املا�صي 
الريكورد  �صاحب  اأي�صًا  وهو  كم،   5 م�صافة  يف 
قبل  املائية  املوانع  بطولة  يف  م   3٠٠٠ ل�  املتقدم 

�صنتني.
جم��ل��ة ال�����ص��ب��ك��ة ال��ع��راق��ي��ة ح��ل��ت ع��ل��ي��ه �صيفة 
اأم  ���ص��اي  برائحة  عابقة  مو�صلية  بع�صرونية 
الربيعني، لتتبادل معه اأطراف الرحلة والبطولة:

الفرح املر
* حلظة نادرة طّوق فيها النجاح عنقك بامليدالية 

البعيد،  وطنك  نحو  عيناك  فغادرت  الذهبية، 
مباذا �صعرت؟

دمع  من  جناحني  على  اللحظة  تلك  حملتني   -
وابت�صام، اأحا�صي�س غريبة كاأّنها الفرح املّر الذي 
به،  االح�صا�س  من  اأكرث  و�صفه  ي�صتطيع  اأحد  ال 
اأحد  م��ذاق، الأن ال  االأف��راح بل  تبقى  الغربة  يف 
باإمكانه اإقرا�صنا قلوب وكفوف اأمهاتنا البعيدات 
حلظات  كانت  �صدقًا  اأجن��زن��اه،  مبا  وفرحتهن 
ر�صمت  قد  كنت  اأنني  �صيما  ال  تو�صف  ال  ع�صية 

ل اأحد يف الغربة ميلك و�سفًا بالغيًا ملذاق 
الفراح املُّرة حينما تتلفت داخل اأرواحنا بحثًا 

عن كفوف اأمهاتنا البعيدات واأدعيتهن التي ت�سبه 
ال�سحون اللكرتونية الالقطة لكِلّ ما اأجنزناه 

بعيدًا عن الوطان.
ال�سويد/ اآمنة عبد النبي

العداء الفائز بالذهبية ال�سويدية

حلمي متثيل املنتخب الوطني 
والعاملية رهاين القادم

م�سطفى ماهر:
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النوار�ض والقيثارة
وقف  اإذ  وال�صرطة،  ال��زوراء  فريقا  الكروي  ال��دوري  مباريات  �صريط  افتتح 
بعدها  العراقية،  الريا�صة  الراحلني من جنوم  احلا�صرون دقيقة �صمت على 
انطلقت املباراة التي قادها احلكم الدويل علي �صباح بني النوار�س والقيثارة 
املو�صم  اأه��داف  اأول  عطوان،  اأجم��د  ال�صرطة  ن��ادي  الع��ب  افتتح  اخل�صراء، 
لفريق  اجلديد  الوافد  ومتكن  االول،  الهدف  ت�صجيله  بعد  اجلديد  الكروي 
اأن  قبل  بعد جمهود فردي  لفريقه  التعادل  ت�صجيل  ال��زوراء حممد �صالح من 

ي�صدد الكرة بقوة يف �صباك احلار�س احمد با�صل.
و�صهدت مباريات املو�صم اجلديد، غياب احل�صور اجلماهريي ب�صبب جائحة 
كورونا، وتعليمات خلية االزمة بااللتزام بطرق الوقاية من اأجل �صلمة اجلميع.

ت�سكيلة الفريقني 
 وقد دخل فريق ال�صرطة املباراة بت�صكيلة موؤلفة من اأحمد با�صل حلرا�صة 
املرمى وعلء مهاوي كرار عامر و�صعد ناطق وح�صام كاظم خلط الدفاع 
وعلي فائز و�صعد عبد االأمري واجمد عطوان وحممد مزهر ومازن فيا�س 
خلط الو�صط، والنيجريي كري�صيتيان اأو�صوغونا خلط الهجوم، بينما دخل 
فريق الزوراء بت�صكيلة موؤلفة من جلل ح�صن حلرا�صة املرمى وم�صطفى 
اإ�صماعيل خلط الدفاع  حممد جرب وجنم �صوان واحل�صن حبيب و�صرغام 
واأحمد فا�صل وحممد �صالح وحممد ر�صا ومهدي كامل وح�صني علي خلط 

الو�صط وعلء عبد الزهرة خلط الهجوم.
ت�سريحات �سهد واجلرنال

عن انطلق الدوري الكروي حتدث مدرب فريق نادي ال�صرطة عبد الغني 
�صهد قائل: على بركة اهلل انطلق الدوري بعد انتظار طويل ب�صبب الوباء، 
حقيقة لقد دخلنا مباراة االفتتاح وكلنا اأمل يف ح�صم النقاط الثلث برغم 
قوة الفريق الزورائي لكن اأعطينا التوجيهات للعبني من اأجل ح�صم مباراة 
االفتتاح، فريقنا مل يقدم املطلوب منه يف �صوط املباراة االول اال اأن فريقنا 
لعب مباراة ممتازة يف �صوط املباراة الثان وكان على مقربة من الفوز لكن 
را�ٍس عن  اأنا  بالفوز،  يتوج  الفر�س  ي�صتغل  الذي  القدم  كرة  هذا هو حال 

الفريق على الرغم من التعادل.
 بينما قال مدرب فريق نادي الزوراء با�صم قا�صم: لعبنا مباراة رائعة اأمام 
فريق نادي ال�صرطة، كّنا االأقرب اإىل الفوز، حقيقة �صعدنا بانطلق الدوري 

بعد توقف دام طويل ب�صبب اأزمة الوباء.
اجلمهور ملح كرة القدم

لقد  قائل:  حتدث  املباراة  ح�صر  الذي  حاجم  نعيم  الريا�صي  ال�صحفي 
الن�صاطات  ع��ودة  ب��ل  امل��م��ت��از،  ال��ك��روي  ال���دوري  بانطلق  كثريا  �صعدنا 
يبقى  لكن  الريا�صيني،  افرحت  جميعا،  الريا�صية  لللعاب  الريا�صية 
اجلمهور الريا�صي هو ملح كرة القدم وااللعاب االخرى، لقد كانت مباراة 
االفتتاح بني فريقي ال�صرطة والزوراء متو�صطة امل�صتوى ب�صبب االبتعاد عن 
اأداء ولياقة معظم اللعبني،  اللعب ل�صهور عديدة وكان تاأثريه وا�صحًا يف 
اعتقد اأن املباريات القادمة �صرتفع لياقة اللعبني ون�صاهد مباريات اأقوى 

مما �صاهدناه. 
اأهمية ح�سور كاتانيت�ض

بينما قال ال�صحفي الريا�صي رحيم عودة: كان ال بد من انطلق الدوري 
اأغلب الدوريات العربية والعاملية انطلقت منذ فرتة  الكروي العراقي، الأن 
من  للعبني  حافزا  �صيعطي  ال��دوري  انطلق  اإن  اإذ  بالق�صرية،  لي�صت 
اأجل الظهور املميز وبالتايل ا�صتدعاوؤهم للمنتخبات الوطنية العراقية، ال 
ال�صعب  كاتانيت�س كان حا�صرا يف ملعب  الوطني  اأن مدرب منتخبنا  �صيما 
فر�صة  كانت  وه��ي  منهم  البارزين  وا�صتدعاء  اللعبني  ملتابعة  ال��دويل 
للعبني لتقدمي العر�س اجليد، عموما الدوري انطلق لكن ينق�س املباريات 
اجلمهور، نتمنى اأن يزول هذا الفريو�س من اأجل امتلء املدرجات باملحبني 

يف موؤازرة فرقهم.

قبل عدة اأيام وعلى اأدمي ملعب ال�سعب 
الدويل انطلق الدوري الكروي املمتاز ٢٠٢٠/ 

٢٠٢1 بعد توقف دام عدة �سهور ب�سبب 
فريو�ض كورونا امل�ستجد، ح�سر افتتاح الدوري 

وزير ال�سباب والريا�سة وبع�ض ال�سخ�سيات 
ال�سيا�سية والريا�سية، كما ح�سر مباراة 

الفتتاح مدرب املنتخب الوطني العراقي 
كاتانيت�ض ملتابعة الدوري  العراقي املمتاز 

لرفد املنتخب بالالعبني املميزين.
بغداد/اأحمد رحيم نعمة

عبد الغني 
�سهد: على 
بركة اهلل 
انطلق الدوري 
بعد انتظار 
طويل ب�سبب 
الوباء.

 با�سم قا�سم: 
لعبنا مباراة 
رائعة اأمام 
فريق نادي 
ال�سرطة وكّنا 
الأقرب اإىل 
الفوز

عدنان درجال وزير الشباب والرياضة

كاتانيتش يتابع

فر�سته كورونا بدون جمهور

الدوري الكروي ينطلق 
بتعادل القيثارة والنوار�ض
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بداأ م�صريته مع كولو – كولو، اإذ فاز بثلثة 
انتقل  الت�صيلية،  االأوىل  الدرجة  يف  األقاب 
باير  ن��ادي  اإىل  ان�صم  حيث  اأوروب����ا،  اإىل 
ولعب هناك  االملان  ال��دوري  ليفركوزن يف 
اإىل يوفنتو�س  انتقل  اأربعة موا�صم. ثم  ملدة 
نطاق  على  معروفا  واأ�صبح  عام ٢٠١١،  يف 
وا�صع كواحد من اأف�صل العبي خط الو�صط 
يف كرة القدم العاملية،  يف يوفنتو�س فاز يف 
الدوري االإيطايل يف جميع املوا�صم االأربعة 
الفريق  م��ن  يتجزاأ  ال  ج���زءا  اأي�صا  وك���ان 
الذي بلغ نهائي دوري اأبطال اأوروبا ٢٠١5، 
املر�صحني  قائمة  �صمن  فيدال  اختيار  مت 
الع�صرة جلائزة اأف�صل العب يف اأوروبا لعام 
٢٠١5 بعد اأدائه املميز،  يف ٢٨ يوليو ٢٠١5، 
عاد فيدال اإىل الدوري االأملان، لين�صم اإىل 
متتالية  األ��ق��اب  بثلثة  وف��از  ميونخ  بايرن 
بلقب الدوري،  بعد ثلث �صنوات يف ميونخ، 
وقع مع نادي بر�صلونة اال�صبان، يف ٢٠٢٠ 

ان�صم اإىل اإنرت ميلن. 
املنتخب  م��ع  م��ب��اري��ات   ١٠3 ف��ي��دال  لعب 
يف  مرة  الأول  ظهوره  منذ  الت�صيلي  الوطني 
اأمريكا  كوبا  ولعب يف بطوالت  عام ٢٠٠7، 
٢٠١١، ٢٠١5 و٢٠١٩، وكذلك كوبا اأمريكا 
املئوية، وكاأ�س العامل ٢٠١٠ و٢٠١4، وكاأ�س 
بلده  منتخب  �صاعد  مما   ،٢٠١7 القارات 
يف الفوز بكوبا اأمريكا لعامي ٢٠١5 و٢٠١6.

 مع نادي بر�سلونة
يف ٢٠١٨ اأعلن نادي بر�صلونة اتفاقا مع 
فيدال  انتقال  ب�صاأن  ميونخ  بايرن 
ومت ت��وق��ي��ع ع��ق��د مل���دة ث��لث 
يف  ال��ن��ادي  م��ع  �صنوات 
٢٠١٨، ال�صفقة بلغت 
مليون   ١٩ قيمتها 
باالإ�صافة  ي���ورو، 

اإىل املتغريات.
اأغ�صط�س   ١٢ يف 
����ص���ارك   ،٢٠١٨
مع  م����رة  الأول  ف���ي���دال 
بديًل  دخوله  بعد  الكتالون  النادي 
يف مباراة الفوز ٢–١ على اإ�صبيلية، اإذ فاز 

يف   .٢٠١٨ اال�صبان  ال�صوبر  بكاأ�س  فريقه 
الدقيقة  فيدال كبديل يف  اأكتوبر، دخل   ٢٨
٨4 من مباراة الكل�صيكو و�صجل اأول هدف 

له مع بر�صلونة.
كوبا اأمريكا 2016

رجل  لقب  على  ف��ي��دال  ح�صل   ،٢٠١6 يف 
�صجل  اإذ  امل��ب��اراة،  اأدائ���ه يف  بعد  امل��ب��اراة 
بوليفيا  على   ٢–١ الفوز  يف  الهدفني  كل 
لت�صيلي لكوبا  الثانية  يف مباراة املجموعات 

اأمريكا املئوية. 
املك�صيك  على  ت�صيلي  فوز  يف  هدفني  �صنع 
لكنه  يونيو،   ١٨ يوم  الثمانية  دور  يف   ٠–7
تلقى اأي�صا اإيقافه الثان يف البطولة ب�صبب 
الدقيقة  يف  دوينيا�س  خي�صو�س  على  خطاأ 
ن�صف  دور  لقب  م��ن  ا�صتبعده  ال��ذي   ،3٨
النهائي �صد كولومبيا. يف املباراة النهائية 
للبطولة، وهي تكرار لبطولة العام ال�صابق، 
اأخرى  املباراة مرة  االأرجنتني، ذهبت  �صد 
االأ�صواط  انتهاء  بعد  الرتجيح  ركلت  اإىل 
االأ�صلية واالإ�صافية بالتعادل ال�صلبي ٠ – ٠  
اأ�صاع فيدال ركلة جزاء ت�صيلي االأوىل، لكن 
منتخبه فاز يف النهاية  4 – ٢ ليدافع عن 
لقبه. مت اختيار فيدال مرة اأخرى يف فريق 

البطولة عن اأدائه املميز.
كاأ�ض القارات 2017

على  ف��ي��دال  ح�صل   ،٢٠١7 يونيو   ١٨ يف 
لقب رج��ل امل��ب��اراة ع��ن اأدائ���ه يف امل��ب��اراة 
االفتتاحية لت�صيلي يف كاأ�س القارات ٢٠١7، 
الفوز   مباراة  يف  االأول  بلده  هدف  و�صجل 
٢ – ٠ على الكامريون. جنح هو وفريقه يف 
منعتهم  اأملانيا  لكن  النهائي،  اإىل  الو�صول 
 ١ خ�صروا  اأن  بعد  البطولة  بلقب  الفوز  من 

.٠ –
يف الدور ربع النهائي من كوبا اأمريكا ٢٠١٩ 
فيدال  �صجل  يونيو،   ٢٨ يوم  كولومبيا  �صد 
لتقنية  الرجوع  بعد  ذل��ك  بعد  األغي  هدفا 
النتيجة  كانت  عندما  الت�صلل  بداعي  الفار 
الرتجيح  رك��لت  يف  �صجل   ،٠ –  ٠ تعاداًل 
لي�صاعد ت�صيلي يف الفوز 5 – 4 والتقدم اإىل 

الدور ن�صف النهائي من املناف�صة.

اأرتورو اإرا�سمو فيدال باردو 
من لعبني كرة القدم 
الت�سيلي يلعب يف مركز 

الو�سط مع اإنرت ميالن يف 
الدوري اليطايل ومنتخب 
ت�سيلي لكرة القدم، خالل 

الفرتة التي ق�ساها باللعب 
مع يوفنتو�ض ح�سل على 

لقب Il Guerriero ولقب 
قبل  من   Rey Arturo
ال�سحافة الإيطالية، لعب 

يف الدوري ال�سباين لفريق 
بر�سلونه ملدة �سنتان يف 

مركز الو�سط. 

 

العب منتخب ت�سيلي 
امل��ح��ارب ف��ي��دال.. غ��زوات 

ن�سر يف دوريات اأوروبا
اإعداد/ جملة ال�سبكة العراقية
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اإعداد / جملة ال�صبكة العراقية التمارين  بع�س  اإل��ي��ك��م   ف�صنقدم  ل��ذل��ك 
من  التخل�س  يف  ت�صاعد  التي  الريا�صية 
وحتافظ  نهائيًا  والكر�س  البطن  منطقتي 

على ر�صاقة وجمال اجل�صم.. 

متارين ل�سد البطن
وكذلك  البطن  ع�صلت  �صد  تريد  كنت  اإن 
جمموعة  ل��ك  ن��ق��دم  نف�صها،  ال��ب��ط��ن  ���ص��د 
من  التي  التمارين  من  ج��ّدًا  وفعالة  مميزة 
اإن هذه  توفر لك بطنًا م�صدودة،  اأن  �صاأنها 
يف  ممار�صتها  ميكنك  الريا�صية  التمارين 
١٠ دقائق كل �صباح قبل الذهاب اإىل العمل 
م�صدودة  بطن  ع�صلت  على  حت�صل  لكي 

ومتنا�صقة مع الوقت.

�سغط املعدة
ا���ص��ت��ل��ق ع��ل��ى ظ��ه��رك م���ع ث��ن��ي ال��رك��ب��ت��ني 
يديك  �صع  االأر����س.  م�صتوى  يف  والقدمني 
خلف  و�صعها  ميكنك  اأو  الفخذين   على 
ركبتيك حتى  باجتاه  ببطء حترك  االأذنني. 
ترتفع كتفيك عن االأر�س م�صافة 3 بو�صات 
عد  ثم  ثواٍن  لب�صع  الو�صع  هذا  على  واأثبت 
اإىل الو�صعية ال�صابقة ببطء اأي�صًا. قم بهذا 

التمرين ل�� ١٢ عدة.

  ال�سغط املائل
بحيث  ال�صابق  التمرين  يف  الو�صعية  اتخذ 
وت�صع  ركبتيك  وتثني  االأر���س  على  ت�صتلقي 

قدمك م�صتوية على االأر�س. 
اأو  ميينًا  االجت��اه��ني  اأح��د  يف  ركبتيك  ل��ف 

ي�صارًا بحيث تلم�س االأر�س. 
على  متقاطعني  اأو  اأذن��ك  خلف  يديك  �صع 
ب�صع  االأر���س  عن  بكتفيك  ارتفع   �صدرك، 
ببطء  فخذيك  باجتاه  االأعلى  اإىل  بو�صات 
واثبت على هذا الو�صع بع�س الثوان ثم عد 
اأي�صًا  بذلك  قم  ال�صابق،  الو�صع  اإىل  ببطء 

١٢ مرة مع تبديل اجلنبني.

مترين الدفع بقوة
قدميك  واأ�صابع  كوعيك  على  باال�صتناد  قم 
اأن  يجب  م�صتقيمًا.  بظهرك  االحتفاظ  مع 
كما يجب  الكوعني  م�صتوى  كتفاك يف  يكون 
التمرين  اأثناء  البطن  ع�صلت  ت�صغط  اأن 
ثواٍن  اإىل ١٠  الو�صع من 5  واأثبت على هذا 

مع تكرار ما �صبق ل� ٨ مرات.

الدفع اجلانبي
يف  يكون  بحيث  كوعيك  اأح��د  على  ا�صتند 
يف  بج�صمك  االحتفاظ  م��ع  كتفك  م�صتوى 
اأن  يجب  ال�صورة.  يف  كما  م�صتقيم  و�صع 
ت�صغط ع�صلت بطنك اأثناء التمرين. اثبت 
ثواٍن  اإىل ١٠  الو�صعية ملدة من 5  على هذه 
مع تكرار ما �صبق من ٨ اإىل ١٠ مرات على 

كل اجلانبني.

�سغط املعدة مع رفع القدمني
ا�صتلق على ظهرك مع ثني الركبتني وو�صع 
ق��دم��ي��ك يف ا���ص��ت��ق��ام��ة م��ع االأر�������س، �صع 
يديك متقاطعتني على �صدرك. ببطء ارفع 
زاوي��ة  تكون  بحيث  ���ص��درك  جت��اه  ركبتيك 
ترتفع  حتى  درج���ة   ٩٠ الركبتني  ان��ح��ن��اء 
االأرداف واأ�صفل ظهرك عن االأر�س وابق يف 
اإىل الو�صع  هذا الو�صع للحظة ثم عد ببط 

ال�صابق وكرر ما �صبق ١٢ مرة. 

 

منطقة البطن و)الكر�ض( اأحد اأكث املناطق يف اجل�سم التي تت�سبب زيادتها 
اإزعاجًا �سديدا للرجل اأو املراأة، ويوؤثر يف املظهر العام، فرمبا حتاولني اأو 

حتاول اأن تتبع نظامًا غذائيًا لفقدان الوزن وتفاجاأ بثبات هذه املنطقة على 
الرغم من فقدان ج�سمك للوزن ب�سكل عام.

دقائق فقط  10
متارين ل�سد البطن يف 

اإعداد / جملة ال�سبكة 
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كنت يف بادئ االمر اأنظر اىل هذه املهنة يف اأنها 
م�صاهدتي  لكن  الغري  جمايل  اأ�صتعرا�س  مهنة 
العار�صات  من  جمموعة  مع  واحلوار  للتدريبات 
اأنها  اأذ  املهنة،  لهذه  ومفاهيمي  قناعاتي  غريت 
مهنة �صعبة وال تليق اال بن�صاء ميتلكن موا�صفات 
جماال  الف�صاتني  جماليات  اىل  ت�صيف  خا�صة، 
يتكلم  اجلمال  ذل��ك  يكاد  حتى  اأن�صانيا  وبهاءا 
يحتاج  كما  املميز،  وح�صوره  نف�صه  عن  ويعلن 
احلركات  واأداء  التمثيل  على  وال��ق��درة  ال�صرب 

املتوازنة واملتنا�صقة مع اأيقاع الوان امللب�س.
عرو�صه  يف  يبهرنا  ال��ذي  اجلميل  ال��ع��امل  ه��ذا 
من  وا���ص��ع  جمهور  على  تنفتح  ال��ت��ي  اجلمالية 
عامل  على  منغلقا  حقيقته  يف  يبقى  املهتمني، 
العار�صات وخ�صو�صياتهن يف العمل واحلياة، اأذ 
بقيت اال�صئلة تدور، كيف اأحبنب هذه املهنة؟ ما 
املواقف املحرجة التي تعر�صن لهن اأثناء العمل؟ 

ماهي طموحاتهن الفنية خارج حدود املكان؟
اأن عار�صات االزياء يف العراق مل  اأعرف جيدا، 
ياأخذن حقهن من ال�صهرة الننا المنتلك �صحافة 
احلال  هو  مثلما  القطاع  بهذا  تعنى  متخ�ص�صة 
جملت  هناك  حيث  العامل  دول  من  العديد  يف 
تفرد  ال��ت��ي  الفنية  وامل��ج��لت  وامل����ودة  االزي����اء 
عن  ف�صل  االزي���اء  مم��ي��زة  لعرو�س  �صفحات 
متابعة  يف  اأخذت  التي  االخرى  االت�صال  و�صائل 
هذه الن�صاطات الفنية، اأردت بعد اأن اأبتعدت عن 
�صعيا  العار�صات  مع  اأحت��اور  اأن  العر�س  من�صة 

الكت�صاف عواملهن اخلا�صة.
حب املهنة يجعلني كالفرا�سة

"�صحر  االزي���اء  عار�صة  ب���داأت  ال��و���ص��ف،  بهذا 
الربيعي" حديثها معي، و�صحر مل تزل طالبة يف 
واأم  متزوجة  وهي  اأعمال،  اأدارة  الثالثة  املرحلة 
العراقية  االزي��اء  دار  يف  عملها  وتع�صق  لطفلة، 
فهي  ل��لزي��اء  عار�صة  عملها  ع��ن  ف�صل  وه��ي 

راق�صة باليه اأي�صا.
بداية  يف  م�صايقات  اأو  �صعوبات  واجهتي  هل   *

رحلتك العملية ؟
واأمن��ا  م�صايقات  اأو  �صعوبات  تواجهني  -  مل 
وجدت كل الدعم من قبل االهل والزوج، وكذلك 
كل  والواعي  املثقف  الكبري  اجلمهور  من  مل�صت 

التقدير واالحرتام، اأما القلة القليلة فاأنا اأعدهم 
جهودنا  اأح��ب��اط  اىل  ي�صعون  ال��ن��ج��اح  اأع����داء 
اأتوقف  ال  القلة  ه��ذه  اأن  اأال  التميز،  واليحبون 
عندها اأذ اأن ع�صقي ملهنتي كبريو اأ�صتطيع عبور 
كل �صائبه تعرت�س طريق جناحي من خلل هذا 
�صعوبات  م��ن  عمل  اأي  يخلو  وال  للعمل،  احل��ب 
ومتاعب لكنها يف النهاية توؤدي اىل ذروة النجاح، 
من  فاأننا  جاهزة  النجاحات  تاأتي  اأن  ميكن  وال 
 "١4" العراقية منذ  االزياء  دار  خلل عملنا يف 
بغية  ومثابرة  بجد  نعمل  هذا  يومنا  وحتى  �صنة 

النجاح والتقدم.
*كيف تنظرين لتجربة عملك وعمل زميلتك يف 

هذا امليدان؟
- اأنظر لتجربتنا يف العمل بفخر واأعتزاز، فنحن 
منوذج جيد نعمل بروح الفريق الواحد وتعلمنا يف 
حملية  خربة  واأكت�صبنا  كثرية  اأ�صياء  ال��دار  هذه 
يف  العرو�س  يف  امل�صاركة  خ��لل  من  وخارجية 
" اجلزائر،  العربية واالجنبية مثل  الدول  بع�س 
،كوريا  �صربيا  بلغراد،  قطر،  امل��غ��رب،  تون�س، 
خربة  التجارب  ه��ذه  اأ�صافت  فقد   " اجلنوبية 
ال�صعوبات  تليف  على  القدرات  ومنحتنا  عملية 

اأو املواقف املحرجة التي تواجهنا اأثناء العر�س.
* هل حققتي حلمك؟

- ال اأ�صتطيع اأن اأنفي اأو اأوؤكد ذلك، فقد حققت 
واأنا فخورة مبا  الكثري يف جمال عرو�س االزياء 

اأجنزت لكني مل اأزل اأحلم بالكثري.
عرو�ض الزياء.. ر�سالة ح�سارية

من  عر�س  كل  " اأن  اخلفاجي  نعيم  هالة  تقول 
للم�صاهد  االأزياء يحمل ر�صالة ح�صارية  عرو�س 
معا�صر  اأو  تاأريخي  العر�س  هذا  كان  ان  �صواء 
"  وهالة اأم�صت حتى االن "١٠"�صنوات يف العمل 

وتعد امل�صايقات �صريبة النجاح.
* ملاذا اأخرتت هذه املهنة؟

- اأخرتت هذه املهنة النها جت�صد حياتي اليومية 
وتنوعها  االزي��اء  اأحب  فاأنا  خارجه  اأو  البيت  يف 

واأهتم باأناقتي كثريا
لعار�صة  ومعروفة  حم��ددة  موا�صفات  هناك   *
االزي��اء  عار�صة  يف  املميز  هو  ما  لكن  االزي���اء، 

العراقية؟
وق��ي��ا���ص��ات جمالية  م��وا���ص��ف��ات  ه��ن��اك  ن��ع��م   -
وال�صمات  والوزن  الطول  منها  االزياء  لعار�صات 

اجل��م��ال��ي��ة واجل��اذب��ي��ة، ل��ك��ن ع��ار���ص��ة االزي���اء 
ال�صرقي  جمالها  بخ�صو�صية  تتميز  العراقية 
امل�صرح  خ�صبة  على  املميز  وح�صورها  وثقافتها 

اأثناء العر�س
حلمي يكرب معي

كانت  اأن  ومنذ  اأنها  حافظ"  "اأ�صلم  اأخربتني 
اأزي��اء  عار�صة  تكون  اأن  يف  حتلم  �صغرية  طفلة 
وحتققت  ال�صنوات،  م��رور  مع  احللم  هذا  وكرب 
يف دار االزياء العراقية بعد اأن اأنتميت لها الكون 

واحدة من عار�صات االزياء فيه.
* هل كنت تفكرين بال�صهرة منذ طفولتك؟

واأمنا  االأول  الهدف  اأن يكون هذا هو  - ال ميكن 
يجذب  ما  هو  امللب�س  وجمالية  االل���وان  �صحر 
اأعتقد  فل  ال�صهرة  اأم��ا  العامل  هذا  يف  وي�صحر 
اأن  �صعيف  االزي��اء  بعرو�س  االهتمام  الن  ذلك 
مل اأقل معدوم يف العراق، واأذا ما اأردنا نفكر يف 
تطويرهذا امليدان الفني فعلى اجلهات الر�صمية 

اأن تهتم به كمرفق فني ولي�س مرفق اأداري.
االزي��اء من وجهة  العمل يف  اأيجابيات  ما هي   *

نظرك؟
ر�صالتنا  حتقيق  ه��و  االي��ج��اب��ي��ات  ه��ذه  اأب���رز   -
الثقافية يف اأطلع العامل على تراثنا وح�صارتنا 
من خلل تنوع االزياء العراقية على مر الع�صور 
والثقافية  احل�صارية  ال�صورة  ونقل  واأ���ص��اع��ة 

للعراق اىل �صعوب العامل.
عمل متقن

ع��ر���س من  ك��ل  " اأن��ن��ا يف  م��اج��د  "لونا  ت��ق��ول 
عرو�س االزياء ناأخذ يف اأ�صتعدادت م�صبقة حتى 
العر�س  عن  والكمال  الر�صا  درج��ة  اىل  ن�صل 
تدريبات  فهناك  اجلمهور،  اىل  �صيقدم  ال��ذي 
و�صيناريوهات  م�صتمرة  وتوجيهات  متوا�صلة 
للعر�س معدة �صلفا، ما ذكرته عار�صة االزياء " 
لونا" اأعادن اىل عرو�س تاريخية قدمية حتكي 
ح�صارة العراق من خلل تنوع االزياء ف�صل عن 
العراقية  االزياء  اأنواع من  التي قدمت  العرو�س 
املعا�صرة التي تختلف من مدينة اىل اأخرى، لونا 
تختلف  ال  وهي  فيه،  واأبدعت  العمل  هذا  اأحبت 
عن فريق العمل الذي هو اأ�صبه بخلية النحل كل 

فرد فيه يوؤدي عمله بحب واأخل�س واأتقان.

قوام ر�سيق والوان زاهية 
وعيون حاملة، ذلك ما مل�سته 

منذ الوهلة الوىل واأنا 
اأر�سد حركات عار�سات 
دار الزياء العراقيه يف 

اأ�ستعدادهن للتح�سري اىل 
عرو�ض ازياء تاأريخية 
ومعا�سرة، حيث تتغري 

اللوان ويتبادلن الدوار يف 
ارتداء اأزيائهن املختلفة.

االزياء العراقية
  ر�سالة ح�سارية 
اىل  العامل

فكرة الطائي
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االإن��اث  وفيات  ع��دد  ال��زي��ادة يف  ه��ذه  تاأتي 
الوباء  اأن  من  املخاوف  مع  الوقت  نف�س  يف 
الذين  االأ�صخا�س  زيادة عدد  اإىل  يوؤدي  قد 
يحاولون االنتحار والوقت مير قبل اأن تتوافر 
ب�صاأن  املتحدة  اململكة  يف  دقيقة  بيانات 
حاالت االنتحار اأثناء عملية االإغلق ب�صبب 

كوفيد ١٩وتعليمات البقاء يف املنزل. 
رفاهية املراأة

له  الوباء  اأن  اإىل  بالفعل  الدرا�صات  ت�صري 
للعديد  العقلية  ال�صحة  على  عميق  تاأثري 
اجلارية  االأب��ح��اث  وتو�صح  االأ�صخا�س  من 
ن�صبة  اأن  اإ�صيك�س وب�صكل خا�س  من جامعة 
العقلية  �صحتهن  انخف�صت  اللئي  الن�صاء 
ال��رج��ال  عند  انخف�س  م��ا  �صعف  مب��ق��دار 
االت�صال  قلة  اأن  وتبني  الوقت  ه��ذا  خ��لل 
رفاهية  على  االأقوى  التاأثري  لها  االجتماعي 
وامل�صوؤوليات  ال��رع��اي��ة  م��ن  اأك���رث   - امل���راأة 
االأ�صرية اأو �صغوط العمل وال�صغوط املالية.

ال�صحة  خم��اوف  من  بالفعل  ال��وح��دة  تعد 
االنتحار  خطر  من  تزيد  اأن  وميكن  العامة 
الأول��ئ��ك ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن ا���ص��ط��راب��ات 

ال�صحة العقلية والذين ال يعانون منها.
عر�صة  اأك��رث  الن�صاء  تكون  قد  اأي�صًا،  هنا 
يتم  ال  ما  غالبًا  ذل��ك،  وم��ع  الوحدة  لتاأثري 
التعامل مع ال�صائقة االنتحارية للإناث على 
رف�صها  ويتم  اأ�صواأ،  هو  ما  اأو  اجلد  حممل 
اأو  االنتباه"  ج��ذب  اإىل  "ت�صعى  باعتبارها 
اأن  ميكن  امل�صاعدة.  طلب  عند  التلعب 

ياأتي هذا املوقف حتى من املتخ�ص�صني يف 
الرعاية ال�صحية.

ق�سايا معقدة
الق�صايا  من  النف�س  واإي���ذاء  االنتحار  يعد 
الن�صاء  ت��ك��ون  م��ا   وغ��ال��ب��ا  للغاية  امل��ع��ق��دة 
مبحاوالت  للقيام  الرجال  من  عر�صة  اأكرث 
ان��ت��ح��ار م��ت��ع��ددة، ل��ك��ن ه���ذا ال ي��ع��ن��ي اأن 
فر�س  الأنَّ  وذل��ك  ج��ادة  لي�صت  امل��ح��اوالت 
حدوث االنتحار نتيجة قاتلة تزداد مع زيادة 
من  لذلك   - الناجحة  غري  املحاوالت  عدد 

ال�صروري اأن يكون التدخل ممكنًا.
عندما يبدو اأن �صخ�صا ما يعان من �صائقة 
ال�صرطة  تتمتع  ع���ام،  م��ك��ان  يف  ���ص��دي��دة 
قانون  م��ن   ١36 امل���ادة  مب��وج��ب  ب�صلطات 
ال�صحة العقلية للتدخل ونقل ال�صخ�س اإىل 
مكان اآمن ويجب اأن يكون اإ�صراك ال�صرطة 
للحفاظ  االأخ��ري  امل��لذ  هو  الطريقة  بهذه 
على �صلمة النا�س، ولكن يف العام املا�صي 
احتجاز  حالة   33٠٠٠ من  اأكرث  هناك  كان 
اإجن��ل��رتا ووي��ل��ز - وهو  القبيل يف  م��ن ه��ذا 

اأعلى رقم مت ت�صجيله على االإطلق.
حالت العتقال

امراأة  وع�صرون �صخ�صا )١٨  اثنان  تعّر�س 
واأرب��ع��ة رج���ال( الأك���رب ع��دد م��ن املعتقلني 
كل  اعتقال  ومت   )٢٠3 )اإج��م��ايل  وال��ع��دد 
�صخ�س يف هذه املجموعة بني �صت مرات و 
غ�صون  يف  مرة  من  اأكرث  واأحيانا  مرة،   ١٩
اأ�صبوع وب�صكل عام فاإن اأكرث من ٩٠ يف املائة 
من جميع حاالت االعتقال املتكررة املتعلقة 
�صّكلت  والتكرار  النف�س  اإي��ذاء  اأو  باالنتحار 
املادة  مبوجب  االحتجاز  حاالت  جميع  ثلث 

١36 يف املقاطعتني خلل هذا الوقت.
واأظهر البحث اأي�صا اأن �صت ن�صاء لهن تاريخ 
من حماوالت االنتحار املتعددة واالعتقاالت 
مبوجب قانون ال�صحة العقلية وذلك ب�صبب 
التجارب املوؤملة املا�صية التي مل يتم التعامل 
معها قد اأدت اإىل ك�صر وجهات نظرهم عن 

وهم  تركهم  مت  وق��د  واالآخ��ري��ن.  اأنف�صهم 
لديهم  ب���اأن  االع��ت��ق��اد  اأج���ل  م��ن  يكافحون 
تام  نق�س  "لدي  كيت:  قالت  كما  م�صتقبل 

يف االأمل".
املحاولة قاتلة

وجددت الدرا�صة اأن الدعم املوثوق به على 
يف  للم�صاعدة  املفتاح  ك��ان  الطويل  امل��دى 
ه��وؤالء  بع�س  يف  ال�صدمات  تاأثري  تخفيف 
اأحدثت  الق�صري،  امل��دى  على  لكن  الن�صاء 

يف  واملتخ�ص�صني  ال�صرطة  اأفعال  ردود 
اأي�صا  اخ��ت��لف��ات  ال�صحية  ال��رع��اي��ة 
ال�صرطة  ���ص��ب��اط  اإن  ه��ي��ذر:  وق��ال��ت 

بع�س  يف  اأقنعوها 
باالبتعاد  االأح��ي��ان 
ع���������ن امل������وق������ف 
والعودة  اخلطرية 
دون  االأم�����ان  اإىل 
اإىل  اال����ص���ط���رار 

اعتقالها.
وارينجتون:  وتقول 
نقوم  وزملئي  اأن��ا 
ب��ف��ح�����س  االآن 
ال���ب���ي���ان���ات ال��ت��ي 
وق���وع  اإىل  ت�����ص��ري 
ح���االت االح��ت��ج��از 
املناطق  بع�س  يف 
خ�������������لل ف�������رتة 
االإغ�����لق االأول���ي���ة 
اأن  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر 
ال��ق��ي��ود امل��ت��ن��وع��ة 

�صتظل  اأّن��ه��ا  ي��ب��دو   ١٩-Covid ل��� 
والتاأثري   - قادمة  طويلة  لفرتة  معنا 

للأ�صخا�س  العقلية  ال�صحة  الوا�صع يف 
ذلك  ب�صبب  ال�صروري  من  يكون  قد  الذين 
الو�صول اإىل التدخل والدعم امل�صتمر وجعله 
من االأولويات وهذا اأمر حيوي ملنع املحاولة 

التالية من اأن ت�صبح قاتلة

اأظهر مكتب الإح�ساء الوطني )ONS(  اأن عدد الن�ساء الالتي 
ينتحرن �سنويا  قد بلغ يف اأعلى م�ستوى له منذ العام ٢٠٠4 وكتبت كلري 

وارينجتون عن �سرورة التدخل والتحدث عن الن�ساء املعزولت وحالت 
النتحار وما هو تاأثري فريو�ض كورونا على هذه الإح�ساءات، لكن مكتب 

الإح�ساء الوطني اأبلغ موؤخرًا عن اأعلى معدل �سنوي لنتحار الإناث 
حدث يف اململكة املتحدة منذ عام ٢٠٠4.

 

العزلة..االنتحار
ال��ن�����س��اء..

ترجمة: ثريا جواد
عن االندبندنت
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كاتبات وّظفن �سحايا احلروب 
واملحن من الن�ساء ليكنَّ مادتهن 

الروائية، كنَّ املالذ الذي بحثت 
ت حكايات  عنه عرب روايات خ�سَّ

ن�ساء عرب اأزمنة خمتلفة ومراحل 
متفاوتة، كنَّ �ساهدات على ما 

فعلته احلروب بهن، اخرتت 
بع�سًا منهن هنا، اإذ اأن ال�سحايا 

كنَّ حقيقيات ول�سَن من وحي 
اخليال، وهّن ي�سردن مبرارة واأمل 

ما مررن به من ويالت ومعاناة، 
واإن اختلفت رواية واحدة عنهن 

فقط هي )�سندريالت م�سقط( 
ففيها وّظف اخليال عرب فكرة 

لنت�سالهن من معاناتهن…

الدم كان اأحمر �سفاههن 

الوجه االآخر ل�سحايا احلرب
الن�ساء

رجاء ال�سجريي

فئران جتارب! 
الكاتبة  ب��و���ص��ت��وري��ن��و،  روزي����ل  م��ع  ن��ب��داأ 
االإيطالية التي قدمت رواية )ذائقة طعام 
العماري،  التهامي  حممد  ترجمة  هتلر( 
ام��راأة كّن جمربات  وقد �صورت حياة ١5 
على تناول هذا الطعام ال�صهي الذي يحمل 
خطرًا كبريًا على حياتهن قبل و�صوله اإىل 
فكن  م�صمومًا،  لي�س  اأنه  من  للتاأكد  هتلر 

فئران جتارب يف مهمتهن اخلطرة هذه.
بقني  اللواتي  من  واح��دة  وول��ك،  مارغوت 
وقد  الن�صاء،  ه��وؤالء  من  احلياة  قيد  على 
تكلمت عن ذلك بعد اأن بلغت �صن ال�صبعني، 
وهكذا بعد اأن وجدتها الكاتبة �صرعت يف 
كتابة الرواية التي حملت تفا�صيل عذابهن 

وخوفهن اليومي على مدى �صنوات..

و�سف اأنثوي ل�ساحات القتال.. 
البيلرو�صية  وال�صحفية  الكاتبة  اأم���ا 
على  احلا�صلة  األيك�صييفيت�س،  �صفيتلنا 
فاإنها   ،٢٠١5 ع��ام  ل���لآداب  نوبل  جائزة 
للحرب  )لي�س  رواية   ١٩٨5 �صنة  اأ�صدرت 

ال�صود  التي نقلها نزار عيون  اأنثوي(  وجه 
دار ممدوح  �صنة ٢٠١6، عن  العربية  اإىل 
الكاتبة  اأرادت  عدوان. وعرب 5٠٠ �صفحة 
الن�صاء  عرب  وق�ص�صها  احل��رب  تنقل  اأن 
الرجال  من  �صماعها  اعتدنا  كما  ولي�س 
فقط. تقول: "نحن جميعًا اأ�صرى ت�صورات 
احلرب." ففي  عن  واأحا�صي�صهم  الرجال 
مليون  �صاركت  الثانية  العاملية  احل��رب 
اأرب��ع  �صفيتلنا  ق�صت  �صوفييتية.  ام���راأة 
�صنوات تتنقل بني ١٠٠ بلدة لتنقل ق�ص�س 
خماوفهّن  اأك��رب  باتت  ن�صاء  امل��ح��ارب��ات، 
من  منبوذات  ن�صاء  احل��رب،  بعد  احلياة 
اجلبهات،  من  عودتهّن  بعد  جمتمعاتهّن 
اأج�صادهّن،  يف  مفزعة  بيولوجية  تغرّيات 
اإح�صا�صهن  عدم  وج�صدية،  نف�صية  ندوب 
باأية رغباٍت اأنثوية وتيّب�س اأج�صادهّن فجاأة 
ان�صغالهّن  غمرة  يف  ال�صباب،  �صنوات  يف 
امل�صتمّر  وال�صعور  اخلوف  وبفعل  بالقتال، 

باأّن املوت قريب منهّن.
األيك�صييفيت�س:  �صخ�صيات  اإح��دى  تقول 
املقاومة  اإىل  معي  تذهب  اأن  "اأتت�صورين 

اأكون  اأن  املطلوب  كان  اأو:  حامل؟  ام��راأة 
جميلة  اأك��ون  اأن  ب��ودي  كان  ولكن  جنديًا، 

اأي�صًا".
حتدثت اإحداهن اأي�صًا، وهي برتبة رقيب، 
من  متكنت  عندما  الرائع  اإح�صا�صها  عن 
املرة  كانت  الأنها  اأذنيها،  بقرطي  النوم 
الوحيدة التي ا�صتطاعت اأن تتزين بهما...

يف حني تطل علينا هدى حمد يف روايتها  
ثمان  متنح  وهي  م�صقط(  )�صندريلت 
خارج  ع��دة  �صاعات  العي�س  فر�صة  ن�صاء 

روتينهن املنزيل املعتاد ليلًة كل �صهر....
���ص��ارة  امل��ع��ل��ق��ة،  ال�����ص��ور  وف��وب��ي��ا  فتحّية 
التي  نوف  تلحقها،  التي  جدتها  و�صتائم 
وطفولة  ربيعة  التفُتح،  من  ج�صَدها  متنع 
الرك�س التي ال ترتكها اأبدًا، تهان وبناتها 
ال�صارقات، رّيا الفّلحة وخ�صوبة دموعها، 
وانا  اليخاندرو  ر�صائَل  ُتخِبّئ  وه��ي  عليا 
كان  البئر.  وزبيدة وق�صتها مع  كر�صتينا، 
على  االجتماع  عند  بع�صهن  مع  احلديث 
يحوك  من  وحده  امل�صرتك  الع�صاء  طاولة 
بل  كثريًا،  عنهن  ويخفف  معًا  ق�ص�صهن 

ُومده�صات  �صِيّداٍت جميلٍت  اإىل  لهّن  يحِوّ
مع اأحلمهن. 

�سوق ال�سبايا 
ام���ا ال�����ص��اع��رة وال��ك��ات��ب��ة ال��ع��راق��ي��ة دنيا 
روايتها )ن�صاء يف  ميخائيل فقد كتبت يف 
اإيزيديات  ن�صاء  ق�ص�س  ال�صبايا(  �صوق 
خم���ط���وف���ات م���ن ق��ب��ل ت��ن��ظ��ي��م داع�����س 
االإرهابي وكيف جرى بيعهن واغت�صابهن 
وتعنيفهن، اذ كانت الق�ص�س املرعبة من 
بحقهن،  اجلرائم  اأب�صع  ت��دون  اأفواههن 
االآخر،  البع�س  ينقذ  بع�صهن  كان  وكيف 
اأي�صًا  ي��ب��اع��ون  ك��ان��وا  االأط��ف��ال  حتى  ب��ل 
اأمامهن. تقول اإحدى الن�صاء التي حتدثت 
عراقية  حياكة  معلمة  وهي  ميخائيل،  اإىل 
ُتدعى هيام: "اإن ما حدث لنا مل ي�صبق له 
مثيل البتة. لقد ع�صنا يف حرب متوا�صلة." 
عن  نادية  ا�صمها  اأخ��رى  متحدثة  وتقول 
ق�ص�صهن واأ�صعار بيعهن :"كان ثمن بيعي 
داع�س  لدى  ال�صبايا  اأ�صعار  قائمة  ح�صب 
دوالرًا   ٨5 يعادل  ما  اأي  دينار؛  األف   ١٠٠
�صنة،   ٢٨ عمرها،  ح�صب  وذلك  اأمريكيًا، 
من  اأم��ري  اإىل  "تهدى" جمانا  اأن  وميكن 

اأمرائهم" تقديرًا جلهاده!" 
�صنة،   ١4 عمرها  طفلة  وهي  �صكرية،  اأما 
اأ�صغر من ذلك حني اختطفها  فقد كانت 
الدواع�س و�صبوها ودن�صوا ج�صدها الطاهر 
مع  فتقول:"كنت  الربيئة،  روحها  وهددوا 
اأختي �صكيبة واأمي واأبي، مل يكن اأخي معنا 
الأنه كان خارج املنطقة، اأخذونا من بيتنا 
اإىل  ونقلونا  كبرية،  �صيارات  يف  كوجو  فى 
وبنات  �صكيبة  مع  اأخ��ذون  ثم  املو�صل... 
وهناك  ���ص��وري��ا،  يف  بناية  اإىل  اأخ��ري��ات 

وزعونا على املقاتلني باأ�صعار حمددة".. !
هكذا ج�صدت كاتباتنا رحلة املعاناة لن�صاء 
جعلتهن احلروب بطلت روايات حقيقيات 
جمتمعات  و�صراعات  عذاباتهن  �صردن 
باأكملها لري�صمن بعد ذلك اأحمر �صفاههّن 

بدمهن..
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الفرد  اإن  بل  احلياتية،  التفا�صيل  باأب�صط 
ب�  االغ��رتار  ملرحلة  متجاوزًا  �صار  االإم��ارات��ي 
)الليبل(، فراح يبحث عن جوانب غري متاحة 
ل�صواه. ولو جئنا اإىل ثقافة املاركة لدى الفرد 
العراقي املقيم يف اأوروبا فاأعتقد اأن وفرة تلك 
املاركات يف متناول اجلميع وبجودات خمتلفة 
واأ�صعار م�صروطة باملن�صاأ، وهذا هو الذي اأتاح 
له االندماج ال�صريع يف تلك الثقافة الرائجة 
ت���دّرج  الأن  االأق����ل،  ع��ل��ى  دخ��ل��ه  ينا�صب  مب��ا 
االأ�صعار خا�صع لنوعية املاركات، فمثًل ترتبع 
اأو)مايكل(  مثل)غوت�صي(  العاملية  املاركات 
طبقة  م��ن  قطعًا  زبائنها  وت��ل��ك  القمة،  يف 
املتو�صطة  املاركة  اأما  اجتماعية مرتفة جدًا، 
)االأورجنال( فمع احتفاظها باجلودة وال�صعر 
يجيدون  ال��ذي��ن  زبائنها  لها  ف���اإن  االأن�����ص��ب 
)مايكل  حقيبة  م��ث��ًل  عرو�صها،  ا�صتثمار 
دوالر  ب�صبعمئة  مو�صمها  يبداأ  التي  كور�س( 
اأو  دوالر  بخم�صمئة  املو�صم  نهاية  يف  وينتهي 
االأ�صعار ملئمة  تلك  �صتكون  اأقل. هنا قطعًا 
ل��دخ��ل ال��ك��ث��ريات، ل��ذل��ك اأع��ت��ق��د اأن ذك��اء 
يف  يتجلى  اأوروب���ا  حم��ال  يف  الذائقة  ت�صويق 
االأ�صعار  يف  وامل�صاربات  البيع  منافذ  زي��ادة 
مواقع  ج��ان��ب  اإىل  االأ���ص��ب��وع��ي��ة،  وال��ع��رو���س 
كل  الهاتف،  وم�صجات  االجتماعي  التوا�صل 
تلك اخليارات املطروحة بهذا االإغراء الهائل 
انتقائية  ثقافة  الزبون  ل��دى  ت�صنع  من  هي 

وذوقية رائعة.
�سعادة م�ستهلكة

ما  جتاه  مبيويل  تتحكم  املر�صية  "الفخفخة 
ب�صراحة  الأنني  اجلذابة،  ال�صخ�صية  تعنيه 
بثقافتها،  ال  امل��ارك��ة  مبر�س  املعتقدين  من 
�صراء  مقابل  اق��رت���س  اأن  ا���ص��ت��ع��داد  ول���دي 

قنينة عطر ال اأملك كامل �صعرها."
العراقية املغرتبة  بداأت  املثري،  الو�صوح  بهذا 
عقدة  عن  حديثها  �صلم(  )دينا  ال�صويد  يف 
املاركة، قائلة: و�صل هو�صي باقتناء املاركات، 
�صواء اخلا�صة بالعطور اأو امللب�س اأو االأحذية 
اأية  لدي  تعد  مل  اأنني  درجة  اإىل  واحلقائب، 
علمًا  االإط��ار،  هذا  خ��ارج  اخلزانة  يف  قطعة 

ثقافة وذائقة
ولندن  زي���ورخ  ���ص��وارع  يف  جت���وايل  "اأثناء 
ال  االأوروب�����ي  ال��ف��رد  اأن  اكت�صفت  وب��رل��ني، 
امل��ارك��ة يف  تلهث خلف  ذائ��ق��ة  اأ���ص��ًل  ميلك 

اإن��ه  ب��ل  ع��ط��وره،  اأو  ملب�صه 
الغذائية  ت�صوقه  �صّلة  حتى 

)ال��ك��وب(  م��ارك��ت  �صوبر  م��ن  اإال  اليقتنيها 
باعتباره املن�صاأ االأ�صلي جلميع املواد الغذائية 

املعرو�صة باأ�صعار م�صاعفة."
)هديل  ال�صيدة  ب��داأت  الهادئ  امل��زاج  بهذا 
اجلوران( حديثها العميق عن املاركة كثقافة 
امل��ارك��ة ثقافة  ق��ائ��ل��ة:  وح��ي��اة 
جميلة واأ�صلوب حياة 
كنت  راٍق، 

وما زلت اأمتنى لها رواجًا يف بلدنا املكتظة 
بالفو�صى. منذ �صنة واأنا يف بغداد التي غالبية 
اأجوائها املناخية واالجتماعية ال ت�صجع على 
التوجه  الأن  االجت��اه،  بهذا  ذوق��ي  تثقيف  اأي 
الفكري املوجود يعتمد الق�صرة ال الفكرة، اأي 
اأن اإحداهن حتمل حقيبة )غوت�صي( وتتباهى 
بها ملاركتها ال الأناقتها، علمًا اأنني لو جتولت 
يف االإم�����ارات واأن���ا اأرت����دي اأغ��ل��ى امل��ارك��ات 
اأمتيز  مل��ا  ينتبه  اأو  ي��اأب��ه  اأح��د  ف��ل  الفاخرة 
متخمة  اخلليجية  املجتمعات  الأن  ب��ه، 
التي  )االأورج��ن��ال(  بثقافة 
ت������ت������دخ������ل 

ُيقال اإن لهاث الذائقة املغرتبة ل�سراء كل �سيء ممهور مباركة عاملية 
�سار نوعًا من اأنواع الهَو�ض النف�سي الذي متدد يف اأوروبا موؤخرًا بني 
اجلاليات العراقية، وكاأّن قيمة الإن�سان حُتدد بـ )املاركة( التي مل 

تكتِف ب�سلِب ما تبقى يف اجليوب، على حِد تعبري بع�سهم، بل اأوجدت 
ثقافة متايز غريبة تعود جذورها اإىل مقايي�ض اجتماعية �سطحية 

تعتمد املظهر اخلارجي دللة على فخامة ال�سخ�سية وقوتها!

ال�سويد/ اآمنة عبد النبي

عقدٌة ن�سوية اأم تهمٌة رجالية
َهَو�ض املاركة

؟
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البتاع  العالية  الدخول  ذوي  من  ل�صت  باأنني 
كل تلك املاركات، واإمنا اأنا اأتبع طريقة معينة 
اأعتقد اأن الكثريين يف ال�صويد يتبعونها، وهي 
الأن  االإنرتنيت،  طريق  عن  امل�صتهلك  �صراء 
ي�صتخدم  اأن��ه  ال�صويدي  الفرد  عن  املعروف 
احلاجة ملو�صم اأو اأقل اأحيانًا وبعدها يعر�صها 
للبيع كحاجة م�صتعملة رمبا بن�صف ال�صعر اأو 
عنايته  االأوروب��ي  عن  املعروف  اأن  ومبا  ثلثه. 
ونظافتها،  احل��اج��ة  ج��ودة  على  وحمافظته 
لذلك �صيكون �صراوؤها ملئمًا جدًا يل. وفيما 
يخ�س جزئية اعتبار املو�صوع نوعًا من اأنواع 
الهو�س النف�صي اأو التعلق املر�صي اأو القول اإن 
املاركة اأوجدت فروقًا ظاهرية بني النا�س، اأنا 
املانع  ما  لكن  االأم��ر،  هذا  اأنفي  ال  �صخ�صيًا 
بال�صعادة  �صعورًا  الهو�س  ه��ذا  منحني  اإذا 

واالرتياح النف�صي؟
�سحة وراحة

يفوق  ال�صحي  جانبها  يف  للأناقة  "ع�صقي 
اأنيق  ماركة  ح��ذاء  �صراء  اأن  اإذ  الفخفخة، 
بريقًا  تفا�صيلي  بقية  على  وي�صيف  ومريح 
ثلث  �صراء  من  اأف�صل  بنظري  يعد  فخمًا، 

حاجات تقليد بذات ال�صعر."
ال�صحفية  ب��داأت��ه  لطيف،  ب��دن  اع��رتا���س 

كنت  دائمًا  قائلة:  بابت�صامة  �صمري(  )مرمي 
و�صاأظل اأ�صري اإىل اخلطاأ الذي ترتكبه غالبية 
يبتعن  حينما  العراق  يف  واالآن�صات  ال�صيدات 
�صلحيتهما  تتجاوز  ال  اأوبلوزة  حقيبة  مثًل 
ماركة  قطعة  �صراء  من  ب��داًل  املو�صم،  ح��دود 
�صنوات  واجل���ودة  ال��زم��ن  بها  يطول  واح���دة 
املاركة  جمالية  هنا  اأناق�س  لن  طبعًا  ط��وال، 
ن��اأخ��ذ اجل��ان��ب  اأو ج��ودت��ه��ا واإمن����ا دع��ي��ن��ا 
املعقول  م��ن  فهل  تقدير،  اأق���ل  يف  ال�صحي 
)اأدي��دا���س(  اأو  )نايك(  ماركة  بني  املقارنة 
�صواء  اأحذية حملية جيدة،  املعرو�س من  مع 
وال��راح��ة  امل��ري��ح  امل�صي  طريقة  ناحية  م��ن 
املحافظة  وكذلك  اجل�صم  لعظام  املف�صلية 
احل�صا�صية  من  القدمني  جلد  �صلمة  على 
والروائح التي ت�صببها االأحذية املقّلدة، كذلك 
االأ�صلية  ال�صوفية  للملب�س  بالن�صبة  احلال 
حتمل  جميعها  ال��ت��ي  واالأح��زم��ة  واحل��ق��ائ��ب 
للجلد،  مريحة  وخامات  �صحية  موا�صفات 
و�صلحية اأقل قطعة متتد ل�صنوات اإذا حوفظ 

عليها.
م�ساربات فارغة

كيف  ح�صرًا،  باملراأة  خا�س  املاركة  "هو�س 
الفوالذية  ال�صخ�صية  اأن  ت��رى  التي  وه��ي  ال 

مرتبطة مبظهرها اخلارجي."
من فنلندا، البلد ال�صديقة جلزر البطاريق 
حديث  ك��اظ��م(  )ر���ص��وان  ق��اط��ع  القطبية، 
الن�صاء  ومتهمًا  معرت�صًا  اأع���له  ال�صيدات 
االأك��رث  هن  الن�صاء  ق��ائ��ًل:  الهو�س  باحتكار 
اعتناًء واإعجابًا باأنف�صهن، ولكي اأكون من�صفًا 
فل علقة للأمر بعقدة النق�س و�صعوره، اإمنا 
الفارغة  امل�صاربات  ن�صائي حتكمه  هو�س  هو 
اأوروب���ا،  يف  اجلاليات  جتمعات  غالبية  ب��ني 
ال�صرقي  ال��ف��رد  اإن  ب��ل  فح�صب،  ه��ن  ولي�س 
بطبيعته  خارجها  اأو  ب��لده  يف  اأك���ان  ���ص��واء 
يحب القيافة يف كل وقت، الأن اللب�س الفخم 
ال�صخ�صية  قوة  مكملت  من  لي�س  نظره  يف 
فح�صب، بل اإنه مكمل لل�صخ�صية ذاتها، وقد 
ت�صادف من يدفع كل ما يف جيبه لقاء �صراء 
لبيعه،  ي�صطر  ال�صهر  نهاية  ويف  باركر،  قلم 
لكن الق�صية برمتها عامة وموجودة حتى عند 
الفرد االأوروبي، لكن ب�صيغ اخرى، الأن الفرد 
العمل،  اأثناء  ملب�صه  لطبيعة  ياأبه  ال  االأوروبي 
يغري  االأ�صبوع  نهاية  عطلة  يف  جتدينه  اإمن��ا 
الرتفيه  اأماكن  ذلك  وي�صمل  باأكمله  نظامه 
يختارها  التي  ملب�صه  اإىل  و�صواًل  وامل��زاج، 

بعناية و�صتكون من ماركات معروفة حتمًا.
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عالء احلطاب

خارج ال�سندوق
خميمات االإيواء -  املعاجلات

التي  املخيمات  مل�صكلة  ناجحة  معاجلات  اإي��ج��اد  �صبيل  يف 
توؤوي عوائل واأطفال عنا�صر داع�س البد من االإحاطة بطريف 
داع�س  تنظيم  �صحايا  اأي  ال�صحايا،  "طرف  وهما  الق�صية 
يف  االن�صان"  حلقوق  املنتهكني  املجرمني  وطرف  االإرهابي، 
املناطق التي �صيطر عليها هذا التنظيم االإرهابي.. اإذ ما يزال 
بقتل  داع�س  عنا�صر  قام  الذين  ال�صحايا  من  االآالف  هناك 
ن�صائهم،  وا�صرتقاق  و�صلب ممتلكاتهم،  وت�صريدهم،  ذويهم، 
وجتنيد  املقد�صة،  واأماكنهم  وممتلكاتهم  بيوتهم  وتفجري 
االأح��وال  من  حال  باأي  يقبلون  ال  ال�صحايا  وه��وؤالء  اأبنائهم، 
اأخرى  مرة  واالندماج  مناطقهم  اإىل  الدواع�س  عوائل  عودة 
يف املجتمع، وال�صيما اأن جمتمع ال�صحايا مل يجد من يداوي 

جراحهم ويجرب �صررهم.
م�صابهة  ح��وادث  �صهدت  متعددة  بلدان  يف  كهذه  ح��االت  يف 
"و�صفات" لي�صت �صحرية بالنتيجة، لكنها تبقى  توجد جملة 
املقابل  والثاأر  الثاأر  ا�صتمرار  متنع  التي  املعاجلات  اإط��ار  يف 
واالنتقام اجلماعي واملجان وا�صتمرار دوامة العنف ومن ثم 
حتويل ال�صحية اإىل جلد واجللد اإىل �صحية، وهكذا ت�صتمر 
تلك الدوامة وما يرافقها من �صراعات واقتتال جمتمعي حاد.

من الو�صفات العلجية حلاالت كهذه املرور مبرحلة انتقالية 
وفق اآليات العدالة االنتقالية، اإذ يتم من خلل هذه املرحلة 
العمل بخم�س اآليات منها ك�صف حقيقة ما جرى من انتهاكات 
�صواه وحفظ حق املجني  يف �صبيل معاقبة اجلان فقط دون 
عليه قانونيًا وعدم ال�صماح بت�صفية احل�صابات اخلارجة عن 
اإطار ال�صحية وحقوقه واملجرم وعقابه، ومقا�صاة وحماكمة 
اجلناة ممن ثبت ارتكابهم جرائم وانتهاكات حلقوق االإن�صان 
تعوي�صه  ميكن  م��ا  تعوي�س  ال��وق��ت  ذات  ويف  �صواهم،  دون 
ل�صحايا تلك االنتهاكات بالقدر الذي ال ي�صكل فوارق طبقية 
ممكن اأن ت�صوه معنى ال�صحية وت�صحيته ومن ثم اللجوء اإىل 

اإ�صلح املوؤ�ص�صات التي ت�صببت ب�صكل وباآخر بتلك االنتهاكات 
�صبيل  يف  موظفيها،  وحتى  وتعليماتها،  قوانينها  خلل  من 
االن��دم��اج  مرحلة  قبل  جمتمعية  م�صاحلة  اإىل  ال��و���ص��ول 

االجتماعي بني ال�صحية واجللد. 
وهنا ينظر ال�صحية اإىل عوائل عنا�صر داع�س باأنهم جلدوه 
اإما ملقتل العن�صر الداع�صي اأو لغيابه وهروبه ل�صبب اأو الآخر.

فعليًا  والبدء  املخيمات  لهذه  منهجية  درا�صة  من  البد  لذا 
يبداأ  و�صامل  وا���ص��ع  ودي��ن��ي  نف�صي  وتثقيفي  ت��رب��وي  مبنهج 
باالأطفال ال�صغار واملراهقني ون�صاء عنا�صر داع�س، يت�صمن 
حقيقية  ومعاي�صة  مكثفة  درو���س  اإلقاء  الرتبوي  املنهج  هذا 
"اإقناعهم"  م�صاحة  على  ت�صتغل  متعددة  بو�صائل  ه��وؤالء  مع 
الوقت  تتزامن يف  ال�صحايا،  ارتكبه رجالهم جتاه  ما  بخطاأ 
الديني  والتطرف  داع�س  الأف��ك��ار  ي��روج  من  حما�صبة  ذات��ه 
وعزلهم عن اأقرانهم، واإذا ا�صتلزم االأمر اإيداعهم يف مراكز 

االإ�صلح، وال�صيما زوجات عنا�صر داع�س. 
الكرمية  احلياة  اأ�صا�صيات  توفري  تقدم  ما  كل  مع  يرتافق 
لهم من ماأكل وم�صرب وملب�س ومنع التجاوز عليهم من قبل 
�صبيل  يف  ابتزازهم  اأو  بحمايتهم  املكلفة  االأمنية  اجلهات 
اإ�صعارهم اأن الدولة ترعاهم ما داموا ال ي�صكلون خطرًا على 

املجتمع م�صتقبًل.
االهتمام باجلانب النف�صي لهوؤالء خطوة مهمة جدًا، وال�صيما 
و�صيلة  فل  اإقناعهم،  ميكن  الذين  منهم  والن�صاء  االأطفال 
من  اإال  عليها  خطرًا  ي�صكلوا  اأن  دون  احلياة  اإىل  الإعادتهم 
املتطرفة،  االأفكار  من  خاليًا  �صليمًا  جيًل  اإعدادهم  خلل 
كذلك  رجالهم،  �صنعه  ما  بخطاأ  داع�س"  ذوو   " ليعرتف 
الو�صول  �صبيل  يف  ال�صحايا  وحقوق  باالنتهاكات  اعرتافهم 
من  ب��در  عما  الواقعي  ب��ل  ال�صفاهي  غ��ري  "االعتذار"  اإىل 

رجالهم.



اعداد وت�سوير: تغريد العبديل

طريقة الإعداد: 

وتفرم جيدًا،  الطعام  االأحمر يف حم�صرة  والفلفل  والطماطم  الب�صل  يو�صع    *
وتو�صع يف كا�صة )�صحن عميق(.

*  ي�صاف اللحم والبهارات جميعًا ودب�س الرمان والكات�صب اإىل املكونات وتخلط 
جيدًا وتو�صع جانبًا. 

ف يف �صينية فرن وتو�صع  *  تقطع العجينة اإىل كرات �صغرية وتفتح بال�صوبك وُت�صَ
عليها كمية منا�صبة من ح�صوة اللحم اجلاهزة.

الفرن على حرارة متو�صطة حتى حتمر وتن�صج جيدًا...  االأقرا�س يف  *  تو�صع 
)ح�صب الرغبة(. ت��ق��دم م���ع اخل�������ص���راوات وال�����ص��ل��ط��ات 

املقادير:

*  ن�صف كيلو حلم مفروم 
*  حبة ب�صل كبرية 

*  حبتا طماطم 
*  حبة فلفل اأحمر 

*  فلفل اأحمر حلو )بابريكا( 
)ح�صب  اأ���ص��ود  وفلفل  ملح    *

الرغبة(
*  ثلث ملعق دب�س رمان 

*  ملعقة كات�صب 

اأقرا�ض حلم بعجني 
بدب�ض الرمان 

لتح�سري العجينة : 
من  اأك����واب  خم�صة  ن�صع   
عميق،  �صحن  يف  الطحني 
ثم ن�صيف ملعقة طعام من 
والبيكنك  واخل��م��رية  امللح 
بعد  امل��زي��ج  ويخلط  ب���اودر 
اإ���ص��اف��ة ك��وب��ني م���ن امل���اء 
ال����داف����ئ وت��ع��ج��ن ج��ي��دًا 
عجينة  على  نح�صل  حتى 
مكان  يف  وترتك  متما�صكة 
�صاعة  ن�صف  مل���دة  داف���ئ 
ويت�صاعف  تختمر  ح��ت��ى 

حجمها.

طريقة الإعداد :
قدر  يف  وامل��ا���س  ال��ع��د���س  يو�صع    *
اإليهما  وت�����ص��اف  ج��ي��دًا  وي��غ�����ص��لن 
املكونات  تغمر  بحيث  املاء  كمية من 

ويو�صع القدر على النار.
*  يرتك القدر على نار هادئة حتى 
تن�صج املكونات... ن�صيف ر�صة ملح 
والكمون  وال��ك��اري  االأ���ص��ود  والفلفل 

ومكعب ماجي.
زيت  م��ن  قليًل  ن�صع  م��ق��لة  يف    *
املقطع  الب�صل  اإليه  ي�صاف  الزيتون 
ناعمًا، ويقلب مع ر�صة كركم وكاري 

وي�صاف اإىل القدر.
ونرتكه  ال�صوفان  كمية  ن�صيف    *
متتزج  حتى  التقليب  مع  النار  على 

املكونات جميعًا. 
التقدمي  *  يقدم احل�صاء يف �صحن 
���ة من  م��ع ال��ب�����ص��ل امل��ق��رم�����س ور����صّ
ال��ف��ل��ف��ل االأح���م���ر ) ال��ب��اب��ري��ك��ا ( 
الليمون  والكرف�س وقليل من ع�صري 

) ح�صب الرغبة (.

املقادير :

*  كوبان من العد�س 
*  ن�صف كوب من املا�س

*  كوب من ال�صوفان 
*  حبة ب�صل 

وكركم  وكمون  وك��اري  اأ�صود  وفلفل  ملح    *
)ح�صب الرغبة(
*  مكعب ماجي 

الطبق الذي نقدمه اليوم ميكن تقدميه كوجبة كاملة يف وجبتي 
الغداء اأو الع�ساء ويكفي ل�ستة اأ�سخا�ض. يف احل�ساء )ال�سوربة( 

ن�ستخدم ال�سوفان الذي ي�سكل واحدًا من اأهم املواد الغذائية امل�سادة 
لالأك�سدة القادرة على طرد ال�سموم من اجل�سم وت�ساعد على تخفي�ض 

الوزن، ف�ساًل عن كونها غنية بالألياف التي ت�ساعد يف عملية ه�سم 
جيدة وعلى تعديل م�ستوى ال�سكر يف الدم. ويف الإمكان احل�سول 

على ال�سوفان مطحونًا اأو حبوب يف الأ�سواق يف علب ت�سري اإىل الوزن، 
ولبد من التاأكد من تاريخ �سالحية ال�ستهالك قبل ال�سراء.

ح�ساء العد�ض وال�سوفان
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ك�صور االأطفال ت�صفى اأ�صرع من كبار ال�صن، على 
الرغم من اأنه قد يبدو من ال�صائع روؤية االأطفال 
يرتدون اجلب�س اأكرث من البالغني، اإال اأن االأطفال 
يتمتعون بالفعل بقابلية عالية على االلتئام ت�صمح 
لعظامهم بال�صفاء بنحو اأ�صرع من تلك اخلا�صة 

بالبالغني.
عادًة ما يتم قيا�س الوقت الذي ت�صتغرقه عظام 
باالأ�صهر، كما  ولي�س  باالأ�صابيع،  لل�صفاء  االأطفال 
هو احلال بالن�صبة ملعظم كبار ال�صن، وعلى عك�س 

االأطفال  عظام  تظل  البالغ،  اجل�صم  يف  العظام 
تنمو، لذلك ميكن لنمط منوها ا�صتيعاب العظام 
اأنه  املهم ملحظة  ومن  اأكرب،  ب�صهولة  املك�صورة 
اإجراء  اتخاذ  الطفل، يجب  تك�صر عظمة  عندما 
اإىل  العظم  اإعادة  يف  �صارعنا  فكلما  الفور،  على 
ال�صفاء  �صيبداأ يف  الأنه  اأف�صل،  كان ذلك  مكانه، 
�صمكًا  اأك��رث  االأطفال  عظام  وتعّد  ج��دًا.  �صريعًا 
االأمر  متامًا،  خمتلفة  عظامنا  تكون  فيما  وقوة، 
القابلية  لها  الطفل  اأن عظام  بحقيقة  يتعلق  كله 

على االلتئام ال�صريع.

عملية التئام العظم
يف  بالتجلط  الدم  يبداأ  العظم،  ينك�صر  عندما   �

موقع الك�صر.
و�صفاء  االلت�صاق  اإع��ادة  يف  اجللطة  هذه  تبداأ   �

االأجزاء املك�صورة من العظام.
� يبداأ جهاز املناعة اأي�صًا باإزالة االأن�صجة التالفة.
� يكون )الكال�س( �صعيفًا جدًا يف البداية، ولكنه 

يبداأ يف الت�صلب والتكل�س مبرور الوقت.
بعظم  )الكال�س(  ا�صتبدال  اجل�صم يف  يبداأ  ثم   �

جديد متامًا.
االأطفال  عند  نف�صها  هي  ال�صفاء  عملية  وتكون 
والبالغني، لكن الفرق الوحيد هو اأن �صغار ال�صن 

ميرون بهذه العملية اأ�صرع من �صواهم.

اأعداد العظام وتكوينها 
وهيكليتها

اإال  عظمات،   ٢٠6 البالغ  االإن�صان  ج�صم  يحتوي 
 3٠٠ يكون  ال��والدة  عند  الّطفل  عظام  ع��دد  اأّن 
اأّن ما يقرب من  عظمة، وال�صبب يف هذا الفرق 
اأثناء منوه،  تلتحم مع بع�صها  الطفل  ثلث عظام 
تكون  االأطفال  لدى  العظام  بع�س  اأن  ف�صًل عن 
اأقل  البداية عبارة عن غ�صاريف، وهي مادة  يف 
�صلبة واأكرث مرونة من العظم �صتنمو الحقًا مع 
منو الطفل وت�صبح عظامًا، وي�صاعد الغذاء الغني 
لتكوين  والتحامها  العظام  منو  على  بالكال�صيوم 
هيكل عظمي اأكرث قوة و�صلبة يف مرحلة البلوغ.

عند  الطفل  جمجمة  تتكّون  ذل��ك:  على  امل��ث��ال 
اأمر  وه��ذا  ومتباعدة،  مرنة  عظام  من  ال��والدة 

يف غاية االأهمية لت�صهيل مرور راأ�س اجلنني من 
قناة الوالدة ال�صيقة، ولل�صماح للدماغ بالّنمو مع 
منو الّطفل، وت�صمى البقع اللينة التي تف�صل بني 
باالإجنليزّية:  )اليافوخ-  الوليد  جمجمة  عظام 
عند  االأمامي  اليافوخ  وينغلق   ،)fontanel
بلوغ الطفل �صهره الثالث اإىل �صهره ال�صاد�س، اأما 
�صهره  الّطفل  بلوغ  عند  فيلتحم  اخللفي  اليافوخ 
بااللتحام  اجلمجمة  عظام  وتبداأ  ع�صر،  الثامن 
الثالث، وتكتمل  اأو  الثان  الّطفل عامه  بلوغ  عند 
منو  اكتمال  بعد  البلوغ،  عند  االلتحام  عملية 
اجلمجمة  ع��ظ��ام  فت�صبح  وال���راأ����س،  ال��دم��اغ 

ملتحمة مبفا�صل ثابتة.

عظام ج�سم الإن�سان البالغ
عظمات   ٢٠6 على  البالغ  االإن�صان  ج�صم  يحتوي 

وهي العظام التي تكّون االأجزاء االآتية:
 ١4 منها  عظمة،   ٢٢ وعددها  اجلمجمة:  عظام 

عظمة وجهّية، و٨ عظام قحفّية.
عظام االأذن الداخلية:� وعددها 6 عظمات.

العظم اللمي
 7 منها  عظمة،   ٢6 من  ويتكون  الفقري:  العمود 
فقرات  و5  �صدرّية،  فقرة  و١٢  عنقّية،  فقرات 

قطنّية، وعظم العجز، وعظم الع�صع�س.
دري: ٢5 عظمة، وهي عظمة الق�س  القف�س ال�صّ

لوع.  و١٢ زوجًا من ال�صّ
وهي  عظمات،   4 من  يتكّون  ال�صدري:  احل��زام 

عظمتا لوح الكتف، وعظمتا الرتقوة لكل كتف.
من  العلويان  الّطرفان  يتكّون  العلوّية:�  االأطراف 
6٠ عظمة، ي�صمل كل طرف ثلثني عظمة هي كما 
وعظام  ال�ّصاعد،  وعظمة  الع�صد،  عظمة  ياأتي: 
 ،5 وعددها  امل�صط  وعظام   ،٨ وعددها  الر�صغ 

وال�صلميات وعددها ١4 عظمة.
احلزام احلو�صي:� يتكّون من عظمتي الورك.

االأطراف ال�ّصفلّية:� يتكّون الّطرفان ال�صفليان من 
6٠ عظمة، ي�صمل كل طرٍف ثلثني عظمة، وهي 
كما ياأتي: عظمة الفخذ، وعظمة ال�ّصاق، وعظمة 
الّر�صفة، وعظام ر�صغ القدم وعددها 7 عظام، 
وعددها  وال�ّصلميات   ،5 وعددها  القدم  وم�صط 

١4 عظمة.

ترتكز العظام ب�سكل اأ�سا�سي على �سيء واحد: النمو، وحتى 
بعد حتقيق اأق�سى ارتفاع ت�ستمر العظام باإنتاج خاليا 

عظمية جديدة يف حماولة لزيادة ال�سماكة والكثافة، لكن 
مع التقدم يف العمر تت�سرف عظام الأطفال دائمًا كما لو 

كانت تلتئم با�ستمرار وتبني عظامًا جديدة.
اإعداد/ هبة الزيدي

ط����ب����ي����ب����ك

ملاذا تتعافى ك�سور االأطفال 
اأ�سرع من البالغني؟
ومل��زي��د م��ن ال�����ص��وء على ه��ذا امل��و���ص��وع ال��ذي 
"ال�صبكة  جملة  اأج��رت  العراقية،  االأ�صرة  يهم 
م�صلح  ب�صام  ال��دك��ت��ور  م��ع  ح���وارًا  العراقية" 
اإ���ص��م��اع��ي��ل، دك���ت���وراه ب����ورد ج��راح��ة ال��ع��ظ��ام 
الربيطانية،  امللكية  الكلية  وزم��ي��ل  والك�صور، 

فقال:

د. بسام مصلح اسماعيل
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الكلمات الفقية 

1- صاحب الصورة ملك الكوميديا 
)راحل(.

2- العب كرة قدم مصري في 
ليفربول.

3- للنداء - توضع فوقه االشياء - 
موظف دبلوماسي.

4- ركل - االكيد )مبعثرة(.
5- متشابهة - حرف عطف.

6- وشم - شخصية كارتونية. 
7- أنت باالنجليزية )م( - بيت 

االسد)م(.
8- مطربة عربية قديرة.
9- علم مؤنث – أدراك.

10- المنطقة التي تتكون من أرمينيا 
وجورجيا وأذربيجان. 

الكلمات العمودية 
1- مطربة عربية.

2- نتغطى به – للتخيير - نصف 
سوسو.

3- بحر - مدينة في ليبيا - تقزز)م(.

4- طمر)م( - العب كرة قدم 
انجليزي.

5- جمع صفر - من االسماك )م(.
6- متشابهة - جمع فرع.

7- مطرب عراقي.
8- من المهن.

9- مكان للترفيه )م(.
10- مدينة عراقية.

االبراج.. اعداد: الباحث الفلكي.. علي البكري

حّل الكلمات املتقاطعة العدد ال�سابق
بيل غيت�ض

ولد.٢٨-١٠-١٩55
اخلريطة الرقمية التكوينية)١-٩-4(

اخلريطة  مع  الفلكية.تن�صجم  التكوينية  اخلريطة 
من  الفر�س  ان�صاف  ا�صتثمار  وفر�صة  الرقمية 
بالوقت وح�صن االدارة كرثة  التحكم اجليد  خلل 

االقرتانات يف خريطته التكوينة الفلكية
 مارك زوكربريغ

facebook موؤ�ص�س موقع التوا�صل االجتماعي
ولد.١4-١٩٨4-5

اخلريطة الرقمية التكوينية)5-6-5(
اخلريطة التكوينية الفلكية تتميز 

كرثة االقرتانات يف خريطته التكوينة الفلكية
كري�ض هيوز
facebook احد موؤ�ص�صي موقع 

ولد.٢6-١١-١٩٨3
اخلريطة الرقمية التكوينية)٨-4-3(

اخلريطة التكوينية الفلكية تتميز 
كرثة االقرتانات يف خريطته التكوينة الفلكية

 لري بايج
ولد.٢6-١٩73-3 

اخلريطة الرقمية التكوينية)٨-٩-4(
اخلريطة التكوينية الفلكية تتميز 

كرثة االقرتانات يف خريطته التكوينة الفلكية

ال�صحية  ال�صغوط  لبع�س  وتتعر�صون  التعب  عليكم  يبدو 
والنف�صية لذا حاولوا ترك القيام مببادرة و القيام ببع�س 
حوارات  عن  عبارة  تكون  قد  والتي  ال�صرورية  التحركات 
اأم��ام  انتم  به  القيام  ترغبون  ملا  للتح�صري  ر�صمية  غري 

فر�س للقيام ب�صفر خارجي.عاطفيا تعزز بع�س الفر�س 
العاطفية. 

املهمة وهي فر�صة جيدة  االأمور  التعجيل بتحريك بع�س من  عليكم 
الإجراء تغريات على واقعكم العملي والكثري ينجح يف االنتقال ل�صكن 
جديد عليكم االهتمام باجلانب املايل وتدعيمه وعدم االنتظار لوقت 

حل�صور  او  اجتماعية  طبيعة  ذات  فر�صة  يتلقى  البع�س  اأخر 
باالرتباط  ي�صمح  الوقت  حمبيه.عاطفيا  الأحد  احتفال 

وتطور علقاتكم العاطفية مبرور الوقت.

.تبدو اأجوائكم اأكرث تعبا و�صعور باإحباط نتيجة ت�صكل زوايا �صعبة يف 
والعمل  املال  يف  مهمة  حماور  الفرتة.اأمامكم  لهذه  التكويني  اأفقكم 
والتحرك ب�صكل مكثف من اجل حتقيق مكا�صب على ال�صعيد املهني 

االجن��رار  وع��دم  اأع�صابكم  �صبط  عليكم  الوقت  لنف�س 
للجدل ال�صلبي لذا عليكم االنتباه لذلك.

عليكم عدم الت�صرع وال�صك بنوايا ال�صريك وجتب انتقاده لهذه 
التغري  من  الكثري  فيها  اأج��واء  اإىل  تنتقلون  ،تدريجيا  الفرتة 
مع  تعاملكم  لطريقة  االنتباه  عليكم  اليوم  هذا  لكن  االيجابي 
االآخرين فقد ت�صعرون ب�صغط نف�صي ي�صلط عليكم.الكثري منكم 

قد يرتجم فر�صه اإىل واقع متمثل يف ال�صفر اأو لللتحاق 
يف دورة تدريبه اأو درا�صية.

حياتكم  اإرب��اك  يف  يت�صبب  قد  الفرتة  هذه  املالية  م�صروفاتكم  زي��ادة 
وتاأخريكم يف الو�صول لل�صتقرار البع�س يفكر يف اقتناء بيت اأو مركبة 
والبع�س قد يهتم باأحد حمبيه لرعايته �صحيا الوقت يعد ايجابيا للقيام 

اإمتام  ب�صفر خارجي. االأجواء العاطفية ت�صاعد كثريا يف 
ال�صعيد  على  بتحرر  ي�صعر  والكثري  زواج  اآو  خطبة 

النف�صي.

تتواجدون  التي  االأماكن  يف  مبتاعب  وت�صعرون  ال�صغوط  منكم  تنال 
بها  االإي��ف��اء  ي�صتطيع  ال  قد  التزامات  اأم��ام  ان��ه  يجد  والكثري  فيها 
باأمور  اأنف�صكم  �صغل  وعدم  املناف�صة  وترك  املواجهات  عليكم جتنب 

مبو�صوع  التعامل  بو�صعكم  احل���رج  لكم  ت�صبب  ق��د  ل��ه ث��ان��وي��ة 
�صلة بعقار.عاطفيا ل�صتم يف جو ايجابي عليكم تدارك 

اأو�صاعكم جتنبا خللفات قد تنهي حياتكم العاطفية. 

العمل  يف  ال�صاغطة  االأج���واء  من  التخل�س  عليكم  �صعبا  يبدو  قد 
فرتة  واخ��ذ  ل�صحتكم  االنتباه  عليكم  ال�صروري  من  لكن  والعائلة 
للراحة اإذا اأ�صابكم التعب.ال�صفر ت�صتطيعون التحرك ب�صكل ايجابي 
تزداد  قد  .عاطفيا  القادمة  الثلث  للأ�صابيع  ب�صفر خارجي  للقيام 

ال�صعوبات يف حياتكم العاطفية اإذا مل تراعوا متطلبات 
�صخ�صية ونف�صية لل�صريك العاطفي.

حيث  اأف�صل  ب�صكل  بواجباتكم  القيام  اليوم  هذا  خلل  ت�صتطيعون 
انتم  وقت  اأمامكم  يزال  ال  لكن  العقبات  بع�س  تخطي  يف  تنجحون 
املهني.يف اجلانب  ال�صعيد  على  والتحرك  الدعم  ملزيد من  بحاجة 

لهذا  احل��ظ  طاقة  من  اال�صتفادة  عليكم  االجتماعي 
اليوم وهناك فر�صة للح�صول على مك�صب مايل.

مزيد من احلظ والتحرك نحو اأفق جديد فيه الكثري من التحوالت 
والكثري  الفرتة  لهذه  مهني  مو�صوع  ح�صم  عليكم  فقط  االيجابية 
ين�صغل باإجراء �صفر �صريع.تن�صغلون مبتابعة �صوؤونكم املالية واملهنية 

قد  عاطفيا  به.  القيام  تنون  ما  �صرية  على  املحافظة  وعليكم 
مل  اإذا  املتاعب  م��ن  مزيد  يف  عاطفي  موقف  يت�صبب 

تنجحوا يف احلفاظ على علقاتكم بعيدا عن االآخرين 
وتدخلهم.

الثوراحلمل

ال�سرطاناجلوزاء

العذراءالأ�سد

العقربامليزان

اجلديالقو�ض

احلوتالدلو

واهلل اعلم

الباحث الفلكي.. علي البكري �سخ�سيات �سنعت تاريخ 

اعداد: ثريا جواد الكلمات املتقاطعة

�صحيا...جتنبوا قلة النوم واالأطعمة الد�صمة لهذا اليوم وقيادة مركباتكم 
وانتم يف حالة من االإرهاق فالزوايا التكوينية تنذر مبتاعب قد ت�صعكم يف 
مواجهة مع االآخرين.عليكم مراعاة ال�صريك العاطفي للفرتة القادمة ومنح 

اأنف�صكم وقتا للراحة واإعادة تقييم حياتكم االجتماعية املرتاجعة.قد 
ال�صفر  وفر�س  املرونة  من  الكثري  فيه  القادم  الوقت  يكون 

اأن ت�صتفيدوا  والتعرف على كثري من االأ�صدقاء لذا عليكم 
من هذا الوقت املهم جدا.    

بني زيادة النفقات وح�صولكم على بع�س املكا�صب وقت ي�صجع للتعامل 
املايل والتخل�س من بع�س القيود التي يعان منها البع�س.

يف جانب اأخر يقف احلظ معكم يف اجلانب العاطفي الإجناح 
م�صروع ارتباط عاطفي خلل االأ�صابيع القليلة القادمة.

�صخ�صيا ميكنكم التحرك ببطء وك�صب بع�س الوقت يف مو�صوع مايل 
وهناك من ي�صعر بقوة تدفعه نحو القيام مببادرة.

يعد وقت ايجابي وم�صجع للقيام ب�صفر خارجي وجتربة حظكم للعمل 
اأج��واء  يف  مت��رون  م�صاريعكم  اأو  اأعمالكم  لدعم  االآخرين  مع 

يف  اأنف�صكم  و�صع  عدم  عليكم  احلظ  من  كثريا  حتتاج 
مواقف غري مثمرة كي ت�صتفيدوا من الوقت.
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االإطارات امل�ستهلكة..
تزيني وتنظيف ولعب

اأ�سعار امل�سغولت 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"

توؤكد الأبحاث العلمية اأن اآثار الإطارات امل�ستهلكة 
على البيئة كبرية جدًا ل �سيما اأَنّ مدة حتللها 

حتتاج ٦٠٠ �سنة، هذا يف حال التخل�ض منها 
بدفنها، اأما حرقها فيت�سبب يف انبعاث العديد من 
الغازات ال�سامة وامل�سرطنة ويوؤثر احلرق �سلبا يف 

املياه اجلوفية والرتبة وغريها من الأ�سرار على 
البيئة والإن�سان والكائنات احلية الأخرى..

وهناك دول تقوم بتدوير الطارات امل�ستهلكة �سواء 
يف ا�ستخراج م�سحوق املطاط منها الذي ي�ستخدم 

كمادة اإ�سافية اإىل ال�سفلت يف تبليط ال�سوارع 
او يف ا�ستخدامها كحواجز بحرية.. وهناك 

املاليني من هذه الطارات يف خمتلف الدول ومن 
بينها العراق ب�سبب ال�ستخدام الكبري لل�سيارات 

والدراجات البخارية والهوائية..
اأفكار...

من ال�سهولة مبكان اإعادة تدوير الإطارات 
امل�ستهلكة يف البيت وبذلك ن�سرب ع�سفورين بحجر 

واحد وهما تزيني احلديقة والبيت وتنظيف 
البيئة.. وهذه اأفكار ب�سيطة التنفيذ ت�سنعها 

بنف�سك لبيت اأجمل وبيئة اأنظف..

اأول ُتغ�سل الإطارات وترتك 
لربهة لتجف متاما ومن ثم 
ُت�سبغ باألوان زاهية دهنية 

وتوزع يف احلديقة، كما ترغب، 
وتو�سع ال�سنادين يف و�سطها.. 
كذلك بالمكان حتويل الإطار 

امل�سبوغ اإىل �سندانة بو�سع 
خليط الرتاب والبيتمو�ض يف 
فراغ الطار من جهة واحدة 

وزرع الزهار فيها ويف هذه 
احلالة يتم و�سع الطار يف 

احلديقة عموديا.

ُت�سبغ الطارات بعد غ�سلها وجتفيفها 
باللون الأ�سود اأو اأي لون اآخر ترغب 
فيه وت�سنع منها كرا�سي ومنا�سد، اأما 
برتكيب م�ساند من اخل�سب اأو بتغطية 

الطارات باأغطية من الكرو�سيه 
)حياكة اأو �سنارة( اأو باأقم�سة من 

النوع ال�سميك الذي ي�ستخدم لالأثاث 
ودائما هناك اأغطية مثل هذه قدمية 
يف البيت ويتم تدويرها لهذه املقاعد..

ديكور حدائق

اأثاث 
بعد غ�سل الإطارات وجتفيفها، يتم �سبغها بالألوان التي ترغب بها، 

واأي�سا باأ�سباغ دهنية وي�ستح�سن ا�ستخدام امل�سد�ض اخلا�ض للح�سول على 
�سبغ متجان�ض يغطي جميع اجلهات، ثم ت�سع اإطارًا فوق اآخر بطريقة 

تف�سلها وت�سع فوقهما قطعة زجاج مدور اأو مربع اأو م�ستطيل وبالمكان 
مثلث واي�سا كما تف�سل..  وبالمكان �سنع كرا�سي ومقاعد �سواء للحديقة 

اأو لل�سالة.. وكما يف ال�سور..

تغ�سل الطارات مبختلف اأحجامها وجتفف وت�سبغ باألوان 
زاهية وتوزع �سواء يف احلديقة اأو يف ريا�ض الطفال كما يف 

ال�سور وكذلك من ال�سهولة �سنع مرجوحة لل�سغار منها..

األعاب اأطفال 
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الكبار يف ال�صن يتعر�صون للعنف اأي�صًا، وهناك 
دول لديها قوانني �صارمة للحد من هذا العنف، 
االأمم  يف  االأع�����ص��اء  ال���دول  توقيع  ع��ن  ف�صًل 
العنف  مناه�صة  اتفاقيات  على  كافة  املتحدة 
�صد الن�صاء، لكننا يف العراق ما نزال يف انتظار 

تبني قانون العنف االأ�صري.
انتباه

املعروف علميًا اأن ال�صخ�س الذي �صيكون يف امل�صتقبل اإمنا تت�صكل �صخ�صيته 
يف عمر 3-6 �صنوات، ومهما تغريت ظروفه فلن تتغري �صخ�صيته، ويف حلظة 
ما تعود اإليه تلك ال�صنوات الثلث والبد اأن يقوم بت�صرف ما تظهر عقده 
فاإن  االإيجابية  للطاقة  اأنظمها  التي  العمل  ور�صات  غالبية  ويف  النف�صية. 
وعلى  عليهم  توؤثر  ون�صاء(  )رجال  �صلبية  طاقة  من  يعانون  الذين  غالبية 
علقاتهم االجتماعية والعملية كانوا قد عانوا من حرمان يف ذلك العمر، 
اأن يعربا لهم  االأبوان رغم حبهما لهم  التي مل يقدر  العاطفة  حرمان من 

م��ادي  ح��رم��ان  وم��ن  ينتمون عنها،  كانوا  بع�صهم  اأن  رغ��م 
دخ��ل  ذات  ع���وائ���ل  اإىل 

حتت  ك���ان���وا  اأو  ث���اب���ت 
�صغط امل�صاكل اليومية 
اأو حتت  االأب��وي��ن  ب��ني 
����ص���غ���وط ال����ظ����روف 

ال���ع���ام���ة. ومب��راج��ع��ة 
حوادث االنتحار والعنف 

غالبية  اأن  جند  االأ���ص��ري 
االأجيال  من  هم  مرتكبيها 
التي حرمتهم احلروب من 
واأج��ربت��ه��م  وح��ن��ان��ه  االأب 

ظ����روف احل�����ص��ار على 
ع���������دم االل�����ت�����ح�����اق 

ب��امل��در���ص��ة وك��ذل��ك 
ال���ع���ن���ف ال��ذي��ن ع��ان��وا من 

ف�صًل  والنزوح،  واالإرهاب  والتهجري  الطائفي 
الفقراء  ن�صبة  اأن  وال�صيما  الفقر  ظ��روف  عن 
بالقليلة.  لي�صت  الفقر  هام�س  حت��ت  وال��ذي��ن 
الذين هم يف  للأطفال  االنتباه  لذلك البد من 

هذا العمر، وعلى ال�صلطات املخت�صة، وباالأخ�س 
بواجباتها  القيام  واملجتمعية،  والرتبوية  ال�صحية 
يف العلج النف�صي واالإر�صاد للتقليل من هذا اخللل 

املجتمعي الذي اأ�صبحنا نلم�صه بو�صوح.
كما اأن على منظمات املجتمع املدن مهام �صرورية 

ومطلوبة ب�صدة ينبغي القيام بها واأن ال تكتفي بال�صعارات واملن�صورات على 
كل  تبذل  معدودة  منظمات  واأ�صتثني  فقط،  االجتماعي  التوا�صل  مواقع 

جهودها حلماية املراأة والطفل خا�صة واالأ�صرة عامة.
اأخريًا

امراأة  تقودها  فرقة  �صاركت  تاالنت(،  غوت  )اأ�صرتاليا  حلقات  اإحدى  يف 
وت�صم اأكرث من ٢٠٠ �صيدة، عانت غالبيتهن من عنف اأ�صري، �صواء من قبل 
االأبوين اأو الزوج، قالت �صيدة من بينهن يف اخلام�صة وال�صتني من عمرها 
اإن العنف االأ�صري جعلها �صامتة وخائفة حتى من املكان الذي كانت تختبئ 
فيه داخل البيت، واإن هذه الفرقة جعلتها ت�صتعيد حياتها وثقتها بنف�صها، 
وقالت قائدة الفرقة اإن مبيعات بطاقات حفلتهن تذهب اىل امللجئ التي 
ت�صم االأطفال الذين تعر�صوا اإىل �صوء املعاملة  والن�صاء املعّنفات واإن كل 

اأغانيهن ت�صجع على املحبة ومناه�صة العنف االأ�صري..
ويف العراق، يف ال�صليمانية وا�صتنادا اىل تغريدة هوزان زبري، 
فان الفنانة تارا عبد اهلل وبالتعاون مع ١٠٠ نا�صطة عربت 
عن احتجاج تعنيف الن�صاء من خلل عمل فني مميز 
عبارة عن قطع ملب�س لنحو ١٠ امراأة معنفة مت 
�صارع �صامل  تعليقها على طول 4٨٠٠ مرت يف 

بني حديقة نايل و�صوال اىل املحكمة.
التغريدة

اأ�صار الدكتور علي البياتي، ع�صو املفو�صية يف تغريدة على �صفحته يف تويرت 
اإىل حوادث العنف االأ�صري امل�صجلة فقط يف ٢٠١٩، اأي قبل اجلائحة، ومما 
ال �صك فيه اأن هذا الرقم �صيكون مرتفعًا يف ٢٠٢٠.  واأكد على "وجود ١7 
األف ق�صية عنف اأ�صري يف املحاكم العراقية ل�صنة ٢٠١٩، منها ١٢ األفًا �صد 
الن�صاء واأكرث من 3 اآالف حالة عنف �صد امل�صنني و ١6٠٠ �صد االأطفال." 
)والر�صافة  االأوىل  املرتبة  احتلت  "بغداد  اأن  تغريدته  يف  البياتي  اأ�صاف 
تت�صدر( بواقع اأكرث من 4 اآالف حالة، تليها حمافظة ذي قار اأمام غياب 

قانون العنف االأ�صري وغياب املاأوى للمعنفات."
تعريف 

اأ�صكال  م��ن  �صكل  ه��و  االأ���ص��ري  العنف  اأن  ويكيبيديا  مو�صوعة  يف  ن��ق��راأ 
العلقة  يف  ال�صريكني  كل  اأو  اأحد  قبل  من  ال�صادرة  امل�صيئة  الت�صرفات 
اأ�صكال عدة منها االعتداء اجل�صدي )كال�صرب،  له  االأ�صرية،  اأو  الزوجية 
)التهديد  اأو  وغ��ريه��ا(.  باالأ�صياء  وال��رم��ي  وال�صفع.  والع�س،  وال��رك��ل، 
اأو  اأو امللحقة واملطاردة،  التخويف،  اأو  اأو اال�صتبداد  ال�صيطرة  اأو  النف�صي 

االعتداء ال�صلبي اخلفي كاالإهمال، اأو احلرمان االقت�صادي(. 

عيادات لل�سعادة
احلاجة  اأف�صل..  )حلياة  عنوانها  كان  �صابقة  م��ادة  يف  طالبنا،  اأن  �صبق 
بغداد  مناطق  يف  ر�صد  ابن  مل�صت�صفى  فروع  بفتح  لل�صعادة(،  عيادات  اإىل 
واملحافظات، فالكل بحاجة اإىل علج وت�صاور نف�صي ب�صبب الظروف التي 
منر بها وب�صبب تراكمات عقود من اخلوف واحلروب واحل�صار والفقدانات 
توؤدي  التي  والفقر، وغري ذلك من الظروف  واالإره��اب  والعنف  واالحتلل 
اإىل �صغوط نف�صية. وباملنا�صبة، يف ١٠ ت�صرين االأول، اليوم العاملي لل�صحة 
النف�صية والذي ا�صتمرت ن�صاطاته هذه ال�صنة ملدة اأ�صبوع حتت عنوان )معًا 
ملواجهة االأثر النف�صي جلائحة كورونا( مل اأالحظ اأي ن�صاط اإعلمي و�صحي 
يف العراق! يف الوقت الذي نحتاج فيه جميعًا الدعم النف�صي، والأن غالبية 
العراقيني يتجنبون زيارة عيادات االأطباء النف�صانيني، فل باأ�س من اإطلق 

ا�صم عيادات ال�صعادة على مراكز الطب النف�صي.
ق�سية عاملية

العنف االأ�صري لي�س حالة عراقية، اإمنا، ا�صتنادًا اإىل درا�صات وا�صتبيانات 
قامت بها منظمات دولية ومن بينها االأمم املتحدة فاإن 35-4٠٪ من الن�صاء 
يف العامل والن�صبة نف�صها واأحيانًا اأكرب من االأطفال، وهناك رجال، وال�صيما 

العنف اال�سري ا�سلوب حياة عند البع�ض

كانت تغريدة لع�سو املفو�سية العليا حلقوق الإن�سان يف العراق، عن العنف 
الأ�سري، دافعًا لهذه املادة. والعنف الأ�سري، مع الأ�سف، اأ�سبح اأ�سلوب حياة 

للبع�ض، وت�ساعد الظروف ال�سعبة، التي زادتها ظروف اجلائحة �سعوبة، 
على تفاقمه.

اأن�سام ال�ساجلي
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انغم�ست ال�سقيقتان مبلذات 
الدنيا املحرمة بعيداً عن رقابة 

العم الذي تخلى عنهما كليًا وكاأنه 
تخل�ض من همٍّ كبري متنا�سيًا اأنهما 
اأمانة �سقيقه املتوفى، وكان غياب 

هذه الرقابة يروق لل�سقيقتني 
لتقوما بكل ما يحلو لهما.

امليزان 

امليزان 

يف

يف
ق�سية هذا العدد تبدو كاأنها فيلم اأتقن 

الكاتب وال�سيناري�ست حبكته وبرع املخرج 
بتحريك املمثلني الذين لعبوا اأدوارهم بتميز. 

يف ق�سيتنا، الكاتب هم الأقرباء واملخرج 
هي الظروف وال�سيناري�ست هو قاطع الرحم 

و�ساحب النوايا ال�سيئة واملمثلون هما املتهمتان 
وال�ساب الذي خدعهما لأجل )هدف دينء(، 

والقتيل وغريهم.

ابنته  عمر  كحبيبة يف  بها،  متعلقا  اأ�صبح  الكهل  ال�صائغ  اأن 
الثمينة  بالهدايا  يغرقها  وبداأ  اأخ��رى،  واأم��ورًا  احلب  منحته 
ملا  البداية  يف  ينتبه  ومل  معها  مي�صيها  التي  ال�صاعات  لقاء 

يجري يف حمله.
انغم�صت ال�صقيقتان مبلذات الدنيا املحرمة بعيدًا عن رقابة 
كبري  ه��مٍّ  من  تخل�س  وك��اأن��ه  كليًا  عنهما  تخلى  ال��ذي  العم 
متنا�صيًا اأنهما اأمانة �صقيقه املتوفى، وكان غياب هذه الرقابة 

يروق لل�صقيقتني لتقوما بكل ما يحلو لهما.
يجدها،  ومل  )ن.....(  للقاء  ال�صائغ  ذهب  االأي��ام  اأح��د  يف 
ن���ادرًا،  اإال  م��وؤخ��رًا،  ي��راه  يكن  مل  ال��ذي  املحل  اإىل  فتوجه 
فاجاأه  وهنا  عنها،  )ه����....(   لي�صاأل  ملذاته،  يف  النغما�صه 
م�صهد ال�صقيقتني وهما تراجعان �صجلت املحل! �صاألهما عما 
"ت�صاعدن   بت�صديقه،  تظاهر  الذي  جوابهما،  فكان  يجري 
للمحافظة  االأخطاء  خ�صية  ال�صجلت  مراجعة  يف  )ن....( 
تلميحات  من  بالرغم  حمله  يغادر  مل  اأموالك." يومئٍذ  على 
)ه�....(  دوام  انتهاء  ومع  اإليه"..  �صوق  "يف  باأنها  )ن....( 
ينتظرهما  حيث  قريب  مكان  اإىل  املحل  غ��ادرت��ا  امل��ع��ت��اد، 
التي  االأم��وال  ا�صرتاها من  التي  الفارهة  ب�صيارته   احلبيب  
�صرقتاها بعد خيانتهما للأمانة. وبقي ال�صائغ داخل حمله، 
�صيئة  اأم��ورًا  فاكت�صف  ال�صجلت  مبراجعة  وبداأ  اأبوابه  اأغلق 
جدًا مل يكن يتوقعها ممن منحهما ثقته، من �صرقة واإخفاء 
معلومات مهمة عن الديون و�صطب اأ�صماء زبائن بذريعة اأنهم 
دم  و�صُ والغ�س،  املخالفات  من  وغريها  بذمتهم،  ما  �صددوا 
ال�صبائك  من  كميات  اختفاء  اكت�صف  اإذ  القا�صة  فتح  عند 
ي�صتذكُر  ما حدث  منذ  �صاردًا  الذهبية! جل�س  وامل�صوغات 
توظيفه )ه�....( وكيف اأغرته بالتعرف على اأختها ال�صغرية 
ومبن  بهما  االإي��ق��اع  كيفية  يف  يفكر   وب���داأ  بها،  تعلق  التي 

ي�صاعدهما.
بكل  واإخ��ب��اره  عمهما  اإىل  ال��ذه��اب  يف  كانت  له  خطوة  اأول 
فقد  العم  ُيفاجاأ  مل  �صقيقه،  ابنتي  تخ�س  التي  التفا�صيل 
عنهما.  االبتعاد  وق��رر  ال�صيئة،  اأخلقهما  عن  الكثري  �صمع 
هكذا اطمئن ال�صائغ اأن العم لن يدافع عنهما، وبداأ بتنفيذ 
ما  باأنه  وتظاهر  ال�صجلت  بت�صوير  قام  اإذ  التالية،  خطوته 
زال يثق ب�)ه�....( وترك لها ال�صجلت لرياجعها بعد ذلك 
فتعرف  دوامها  انتهاء  بعد  يراقبها  ب��داأ  �صرقاتها.  ليك�صف 
على ال�صاب املحتال الذي ي�صكن قرب حمله واملعروف ب�صوء 

اأخلقه وراآها ت�صعد اإىل �صيارته الغالية واأيقن اأن ال�صقيقتني 
احتالتا  عليه الأجل ذلك الع�صيق، وبعد اأن جمع اأدلته، �صلمها 
اإىل �صابط يف ال�صرطة من اأقربائه، الذي ن�صحه اأن ي�صتمر 

بالتمثيل عليهما اإىل حني �صبطهما باجلرم امل�صهود.
اأن  ال�صائغ  و�صعر  بينهم،  اعتيادية  االأم���ور  ���ص��ارت  هكذا 
)ه�....(  بداأت تلحظ اأنه يخفي اأمرًا ما وفاجاأته ب�صوؤالها 
باحلزن  وتظاهرت  منها،  القا�صة  مفتاح  �صحب  �صبب  عن 
الأنها فقدت ثقته، لكنه اأكد لها اأن امل�صاألة لي�صت عدم ثقة اإمنا 
لتكرار ال�صرقات يف املنطقة موؤخرًا، واأغلق املحل ورافقها اإىل 
بيتها ل�صرب ال�صاي. عندها دخل احلبيب املحتال وهو بحالة 
�صكر، حاول ال�صائغ اال�صتئذان واخلروج، لكنهم منعوه، فقد 
بينهم،  �صعروا بخطته للإيقاع بهم، ودارت م�صاجرة عنيفة 
على  خ�صبية  بهراوة  )ه����....(  �صربته  الهرب  ح��اول  وحني 

راأ�صه من اخللف ف�صقط ليجهز عليه حبيبها ويقتله..
ال�صيارة  اإىل  القتيل  جثة  ب�صحب  وال�صقيقتان  احلبيب  قام 
من  تخل�صوا  اأن��ه��م  منهم  ظ��ن��ًا  بعيدة  منطقة  يف  ورميها 
عنه  بالبحث  ال�صائغ  اأه��ل  ب��داأ  التايل،  اليوم  يف  اجلرمية. 
اأخرب  فقد  منزلهما،  تداهم  بال�صرطة  ال�صقيقتان  وفوجئت 
ال�صابط الذي يعرف احلقيقة اأهل ال�صائغ مبا يعرفه والذين 
البيت فوجدوا  ال�صرطة  اأفراد  ال�صرطة. فت�س  بّلغوا  بدورهم 
مفتاح القا�صة عند )ه�...( وعرثوا على م�صوغات ذهبية، 
حماوالت  وبعد  ال�صرطة،  مركز  اإىل  ال�صقيقتني  اقتياد  ومت 
الذي  احلبيب  وعلى  واالحتيال  بال�صرقات  اعرتفتا  للإنكار 
اإلقاء  من  ال�صرطة  من  ق��وة  ومتكنت  ال�صائغ،  على  اأجهز 
القب�س عليه ومواجهته باحلقائق وباعرتاف حبيبته فاعرتف 
بكل �صيء ورافق ال�صرطة واأهل املجني عليه اإىل مكان اجلثة..
االآن، ال�صقيقتان واحلبيب املخادع ينتظرون م�صريهم الذي 
�صيقرره القانون، وينتهي هذا الفلم الواقعي ب�صرب مطرقة 

ة والنطق باحلكم. الق�صاء بقوة على املن�صّ

�صنة،  و)ن....٢3  جت��ارة(  اإع��دادي��ة  خريجة  ٢5�صنة،  )ه���.. 
من  والدهما  تويف  �صقيقتان،  املتو�صطة(،  الدرا�صة  خريجة 
ق�صرية،  فرتة  بعد  والدتهما  به  وحلقت  ع�صال  مر�س  جراء 
الب�صيط  التقاعدي  ال��رات��ب  �صوى  دخ��ل  اأي  لهما  يكن  ومل 
لوالدهما الذي كان يعمل مع اأ�صدقاء له لتدبري اإيجار البيت 

وتكاليف املعي�صة.
االأقرباء  بيوت  بني  بالتنقل  ق�صرية  لي�صت  لفرتة  ا�صتمرتا 
اأذاقت زوجته ال�صابتني خمتلف  لت�صقرا يف بيت عمهما الذي 
التقاعدي  راتبهما  منهما  تاأخذ  كانت  اأنها  رغم  ال��ذل  اأن��واع 
وطلبت  يومًا  )ه�....(  جتراأت  كافة.  املنزل  باأعباء  وتكلفهما 
من عمها م�صاعدتها يف احل�صول على عمل لتتمكن من دفع 
مل  وزوجتك  اأنت  عمي،  يا  اأتعبناك  "لقد  �صغري:  بيت  اإيجار 
العم  راحتكما." وكاأن  واأقلقنا  �صايقناكما  وقد  معنا  تق�صرا 
كان ينتظر هذا الطلب، فوعدها خريًا.. وبعد اأيام، رافقها اإىل 

حمل �صياغة كان �صاحبه، ال�صائغ الكهل، يبحث عن عاملة 
نظافة وهو  �صديق اأحد معارفه.

يف  بيت  على  العم  لها  وع��رث  العمل  )ه����...(  ت�صلمت  وفعًل 
مع  اإليه  وانتقلت  معقول  باإيجار  ن�صبيًا  عنهم  بعيدة  منطقة 

�صقيقتها )ن(.
مرتاحًا  ال�صائغ   وك��ان  العمل،  يف  جهودها  )ه����....(  بذلت 
الأمانتها ما دفعه اإىل مكافاأتها وتكليفها اأي�صًا مبراجعة �صجلت 
عرف  اأن  بعد  وال�صيما  راتبها،  يف  لها  وزاد  وال�صراء  البيع 
و�صقيقتها.  بق�صتها 
بكل  تعمل  ا���ص��ت��م��رت 
وراَق  وتفاٍن،  اإخل�س 
ل�صاحب  احل��ال  ه��ذا 
اأ�صبح  ال���ذي  ال��ع��م��ل 
مي��ن��ح��ه��ا امل���ك���اف���اآت 
ال�صخية لي�صاعدها ماديًا بني فرتة واأخرى. بداأت ال�صقيقتان 
العم عنهما،  الراحة ومل يقلقهما عدم �صوؤال  ت�صعران ببع�س 
فقد قال لهما بعد انتقالهما اإىل بيتهما اإنه اطماأن عليهما واإن 

احتاجتا ل�صيء ما فهو �صيكون موجودًا.
كاأنه  بدا  )زب��ون(  اإىل  )ه���....(  تعرفت  معدودة،  اأ�صهر  بعد 
يعرف ال�صائغ لزياراته اليومية يف االأوقات التي يكون ال�صائغ 
منها  يتقرب  ب��داأ  عنه.  بال�صوؤال  متظاهرًا  موجود  غري  فيها 
كبري.   حب  اإىل  حتولت  وا�صتلطاف  ود  علقة  بينهما  لتن�صاأ 
ي�صبح  اأن  كبرية:  )اأح��لم(  حلبيبها  اأن  )ه����....(  الحظت 
ثريًا ليتزوجها وي�صرتي لها ول�صقيقتها بيتًا ولكل منهما �صيارة 
متمنية  معه  حتلم  وب���داأت  االأح���لم  ه��ذه  اأ�صعدتها  ف��اره��ة! 
تعد  ومل  ��ت  ولَّ قد  والفقر  العواطف  من  احلرمان  �صنوات  اأن 
و�صقيقتها وحيدتني ال ي�صاأل عنهما االأقرباء. ولتعلقها ال�صديد 
�صقيقتها  بدفع  ب���داأت  التي  خططه  ل��ه  تنفذ   اأ�صبحت  ب��ه، 
ال�صغرى )ن....( ال�صتمالة ال�صائغ الكهل الذي ا�صتجاب لها 
اأوقاته يف بيت ال�صقيقتني، وترك  واأ�صبح مي�صي معها معظم 
حبيبها  يوجهها  كما  )ه����....(  بها  تتلعب  و�صجلته  حمله 
الذي اأمرها بت�صليمه �صرقاتها من امل�صوغات الذهبية واملبالغ 
التي تتلعب بها وكانت ذريعته �صراء بيت حديث ليكون ع�سَّ 

الزوجية.
مل  حبيبها،  بخطة  )ن.....(  �صقيقتها   ) )ه����....  �صارحت 
وال�صيما  بالرفاهية،  حتلم  بداأت  بدورها  فهي  االأخرية  متانع 

�سقيقتان.. يداً بيد 
نحو الهاوية 

رجاء خ�سري
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خ�سري احلمريي

معينة يف  يلتحقان مبفردة  و�صف هذين احلرفني حني  اإحرتت يف 
لهجتنا املحلية ويحرفانها عن معناها متاما، هل هما حرفا نفي اأم 
اأمل.. للإ�صتنكار، جربوا معي: نظام..نظامي�س،  اأداة  اأم  اإ�صتفهام 

تعيني..تعييني�س،  نظافة..نظافتي�س،  بال�صرة..�صراوي�س،  اأملي�س، 
موهوب..موهوبي�س،  ال�صاب  ه��ذا  حلوة..حلوتي�س،  الفتاة  ه��ذه 
وهكذا، فهما يلعبان دور اأداة تقوم بن�صف املعنى، اإبطاله وت�صفيهه، 
ويجيبك  بالغد،  تفاءلوا  تقول  فحني  م�صمونه،  م��ن  وال�صخرية 
اآخر  يف  وال�صني  الياء  ل�صق  مبجرد  يخربك  فهو  االآخر"غدي�س" 

الكلمة باأنه غ�صل يديه من الغد الذي تريده اأن يتفاءل به.
�صوتية  بنغمة  احلرفني  بهذين  امل��ردوف��ة  الكلمة  تقال  ما  وغالبا 

النغمة حركة من  التهكمي وقد ي�صاحب  ت�صاهم يف جت�صيد املعنى 
اإحدى اليدين اأو كلتيهما، ليثبت املعنى االأ�صتنكاري الت�صفيهي ب�صكل 

ال يقبل التاأويل.
هما حرفان ولدا من رحم التهكم والياأ�س ملجابهة الكلمات الكبرية 
املفخمة التي نلفظها ونتغنى بها باإعتبارها ذات مكانة مرموقة على 
امل�صتويني اللفظي والتطبيقي، نقولها من دون اأن ي�صاورنا ال�صك من 
اآذان امل�صتمعني: امل�صتقبل، ال�صيادة، االأميان،  وقعها ال�صحري على 
فيعيدها  املثابرة،  املجد،  الرتاث،  القدوة،  ال�صمم،  االإباء،  اجليل، 
موؤخرتها..  يركل  اأن  اخلاطربعد  مك�صورة  اليك  املتهكم  اليائ�س 

بالياء وال�صني! 
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د. علي ال�ساله    �ساعر بابلي

يف املنتهى

االأزواج  لظلم  تعر�صن  عراقيات  اأمهات  بهما  قامت  مرّوعتان  حادثتان 
وتع�صفهم فكان الرد ماأ�صاويًا هزَّ �صمري االإن�صانية.

اأمٌّ تلقي بطفليها يف النهر واأخرى تذبح طفلها وتنتحر !
كيف و�صلت ملك الرحمة االأم اإىل هذه احلالة، ومن امل�صوؤول االأول عنها؟ 
هل كان االختيار خاطئًا منذ البداية، اأم اأن العنف واحلرمان من االأبناء 

قادا اإىل نتائج عك�صية؟ 
املعاناة  امل�صكوت عنه من  املراأة يف جمتمعاتنا، وكم هو حجم  تعان  كم 

كّمًا ونوعًا؟
ينبوع احلنان واملحبة ف�صرنا نرى ال�صحية تقرتف جرمية ال  هل ن�صَب 

ميكن و�صفها اإال باأنها انتحار لكل املُُثل والقَيم واالأخلق؟
ع�صر  خم�صة  بعد  جمتمعاتنا  تنخر  وجلفتها  البداوة  عقلية  مازالت  هل 
الرحمة  م��ن  ال��ذل  جناح  لهما  واخف�س  ال��ق��راآن��ي��ة..  الرحمة  م��ن  ق��رن��ًا 
واجلنة.. حتت اأقدام االأمهات، والرب الذي يو�صي به النبي الرحيم، غري 

الفظ، الرقيق القلب.. اأمك ثم اأمك ثم اأمك ثم اأباك !
التعليمية  النظم  التطور احلا�صل يف  بعد  القَيمية  املنظومة  انهارت  كيف 
كلها،  للمجتمعات  واإيجابيًا  مت�صاحمًا  تثقيفًا  قدمت  التي  واالإعلمية، 

ناهيك عن ع�صرات، بل مئات اخلطباء وعلماء الدين؟
اإن معاملة و�صع املراأة وكاأنه جمرد واجهات �صكلية ملنظمات ن�صوية يجري 
امل�صطهدة  املنظومات  مع  الت�صارع  من  اأك��رث  زعامتها  على  الت�صارع 
للمراأة اأو كاأن التطور يف و�صعها يقا�س بعدد تلك املنظمات الن�صوية وعدد 
كلي�صهات جاهزة فقدت معانيها  لها وبرتديد  امل�صوؤولني  كبار  ا�صتقباالت 

من كرثة تكرارها.
اأن ت�صكل ناقو�س خطر حقيقي الإيقاف  اأعله يجب  اإن احلوادث املرّوعة 
تعليم  على  والرتكيز  فقط،  امل��راأة  �صد  ولي�س  املجتمع،  يف  العنف  ثقافة 
اإىل �صرورة م�صاعفة  ع  امل�صرِّ ينتبه  واأن  اإن�صانيتها  كبوابة الحرتام  املراأة 
العقوبة يف اجلرائم �صد املراأة وعدم الت�صاهل مطلقًا مع م�صطهديها من 
قبل الق�صاء العراقي، يف جمتمع اأُنهك عنفًا يف حروب ونزاعات م�صلحة ال 
اأول لها وال اآخر، حتى �صارت العقوبة، ولي�س االحرتام، هي ما يقربه من 

جادة ال�صواب.

االأمومة عندما تنتحر 
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