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ويزيل التعب كله.
أساتذتنا قدوتنا

*ما هي ب�صمتك اخلا�صة يف هذا االخت�صا�ص؟ 
من  ابتداء  علينا،  اأ�صاتذتنا  بف�صل  هو  اإجن��ازات  من  به  نقوم  ما  كل   -
اال�صتاذ �صعد الوتري - موؤ�ص�ص اجلراحة الع�صبية يف العراق ومرورا بكل 
وجزء  جتاههم  واجبنا  ما،  يوما  فينا  ثقته  وو�صع  ن�صحنا  اأو  عّلمنا  من 
من الرّب بهم هو اأن نكون على قدر من امل�صوؤولية ونكمل امل�صرية ونطّورها 

وجنعلهم فخورين بنا.
من  العودة  بعد  االآت��ي:  هو  ب�صمة  ليعد  يرقى  وقد  �صخ�صيا  به  نعتز  ما 
التدريب اجلراحي يف طوكيو - اليابان الذي كان مبنحة من الفيدرالية 
العاملية جلراحة االع�صاب، قمنا باإجراء عمليات �صرايني الدماغ االأكرث 
تعقيدا يف اخت�صا�صنا وقد تكون العمليات االكرث دقة و�صعوبة يف الطب 
عموما. اإذ قمنا باإجراء ١٠٠ عملية بالتمام خالل ٢٠ �صهرا املا�صية وكانت 

ن�صبة النجاح فيها اأكرث من ٩٠ باملئة، وهي من الن�صب اجليدة عامليا.
علما اأّن كل هذه العمليات هي عمليات منقذة للحياة واملر�صى معر�صون 
اأقم بفتح  اأنَّني مل  اأو عدم جناحها. علما  اإجرائها  للوفاة يف حالة عدم 
عيادة خا�صة حتى يومنا هذا وذلك للتفرغ ملتابعة املر�صى ال �صيما بعد 
اإجراء العملية الأغرا�ص الفح�ص عن  العمليات للمتابعة واملبيت يف يوم 
كثب وبواقع فح�ص �صريري كل �صاعة تقريبا وملدة ٢4 �صاعة كاملة بعد 

العملية على اأن يكون الفح�ص من قبلنا �صخ�صيا.
مخترب املهارات الجراحية

الدماغ  �صرايني  �ص بجراحة  بت�صكيل فريق جراحي متخ�صّ قمنا  كما   -
اإذ يتكّون من ٣ اخت�صا�صيني  وهو االول من نوعه على م�صتوى العراق، 
اأمني الراوي مع  مع زمالئي دكتور حيدر �صالح الزبيدي ودكتور حممد 
عدد من املقيمني االأقدمني املتميزين واأطباء تخدير مبدعني وحري�صني 
وكذلك عدد من املمر�صني الرائعني منذ اليوم االأول، االآن وبعد عامني 
االخت�صا�صيني  زمالئي  ف��اإن  ال��دم��اغ،  �صرايني  بعمليات  ال�صروع  على 
يقومون باإجراء بع�ص العمليات املعقدة ومبهارة ممتازة ونتائج متميزة 
من  الرغم  على  االأمر،  تطّلب  اإن  وامل�صاعدة  املتابعة  لغر�ص  وجودي  مع 
اجلراحات،  من  النوع  هذا  على  للتدريب  القطر  خ��ارج  �صفرهم  عدم 

وذلك يعد فخرا لنا ودليال على نبوغهم و�صغفهم للتعلم.
وهي  م�صت�صفانا  يف  �صابقا  موجودا  يكن  مل  العمليات  من  النوع  وه��ذا 
امل�صت�صفى االم جلراحة االع�صاب يف العراق - م�صت�صفى جراحة اجلملة 

الع�صبية يف بغداد.
املتمثلة  االع�صاب  جل��ّراح��ي  العراقية  اجلمعيه  م��ع  بالتعاون  وقمنا 
ال��دورات  من  �صل�صلة  باإجراء  العوادي  جميد  اأ�صامة  الدكتور  برئي�صها 
كتخ�ص�ص  الع�صبية  باجلراحة  املهتمني  الطب  كليات  لطلبة  التعليمية 
والعناية  الطوارئ  يّطلعون على تفا�صيل عملنا يف ردهات  اإذ  م�صتقبلي، 
فريدة  جتربة  ميثل  مما  للعمليات  بالدخول  لهم  ن�صمح  واأي�صا  املركزة 

على م�صتوى املنطقة ونالت اال�صتح�صان واالإ�صادة من قبل اأهم املنظمات 
العاملية يف التخ�ص�ص. كما يتم اختيار بع�ص الالمعني من هوؤالء الطلبة 

ليكونوا جزءًا من فريقنا اجلراحي ال �صيما خالل العطلة ال�صيفية.
لتعليم  اجلراحية"  املهارات  "خمترب  تاأ�صي�ص  فهو  املتميز  امل�صروع  اأما 
اإذ خ�ص�صنا واحدة من غرف دار االطباء  مهارات جراحة االأع�صاب، 
الهند  من  اأجهزة  جللب  امل��ال  من  مبلغ  بجمع  قمنا  �صخ�صية  وبجهود 
على  لكن  العامل  معروفة يف  فيها جتربة  وا�صتخدمنا  التدريب  الأغرا�ص 
نطاق �صّيق يف التطبيق العملي على راأ�ص خروف وفتح الدماغ، اإذ ميكن 
بداية  يف  ممن  ال�صباب  لالأطباء  بالن�صبة  �صيما  ال  االدوات  كل  جتريب 
م�صريته يف التخ�ص�ص، اإذ كلما جنرب اأكرث كلما نقلل من فر�ص اخلطاأ 

داخل �صالة العمليات.
كتب وبحوث 

واأ�صدر العامري كتابني يف اجلراحة الع�صبية واأعّد ١٢ كتابا يف طريقها 
اإىل الطبع. وح�صد كتابه االأول )جراحة  االوعية الدموية( على تقييم 
عاملي وهو االآن يحتل الرتتيب ١٦ يف قائمة اأف�صل ١٠٠ كتاب يف جراحة 
عام  اأكرث من  مرور  وبعد  العلمية.  الكتب  تقييم  موقع  االع�صاب ح�صب 
االمريكية  املجلة  قبل  من  تقييمه  مت   )٢٠١٨ عام  يف  )اأي  �صدوره  على 
يف  االمريكي  البورد  لدرا�صة  كم�صدر  به  واأو�صت  االع�صاب  جلراحة 
جراحة االع�صاب. ون�صر اأكرث من ٧٠ بحثا علميا يف التخ�ص�ص الدقيق 
يف جمالت عاملية ر�صينة خالل ال�صنتني االأخريتني، مما جعل م�صت�صفى 
جراحة اجلملة الع�صبية من املراكز ذات النتاج العلمي الغزير، ومن بني 

االف�صل عربيا على م�صتوى الن�صر العلمي يف التخ�ص�ص.

ففي ميدان الطب تعددت االجنازات وتركت ب�صماتها يف امليادين العلمية 
واالكادميية العاملية. ومل تقت�صر هذه االجنازات على الكبار واملعروفني 
مواقع  واحتلوا  العامل  �صهرتهم  طافت  الذين  العراقيني  االط��ب��اء  من 
االجن��ازات  هذه  يف  ن�صيبهم  ال�صباب  اأخ��ذ  واإمن��ا  عدة  دول  يف  متميزة 
العلمية املتقدمة ليكونوا القدوة احل�صنة الأ�صاتذتهم الذين دّر�صوهم يف 

املراحل املختلفة اجلامعية و"البورد".
اختصاص التحديات 

"�صامر  اليوم نقف عند واحد من هذه العقول - الب�صمة  وهو الدكتور 
�صعد العامري " اخت�صا�صي جراحة اجلملة الع�صبية "جراحة �صرايني 
الدماغ" . وكان ال�صوؤال االول الذي اأردت اأن يكون مفتاحا للحديث بيننا 

عن �صبب اختياره لهذا التخ�ص�ص الدقيق؟
الطب  بفروع  مقارنًة  التحدي  االخت�صا�ص  هو  الدماغ  جراحة  الأن   -   
االأخرى. ذلك ملا للدماغ من �صفات جتعل التعامل معه ممتعا و�صعبا يف اآن 
واحد، الأنَّك تتعامل مع اأقد�ص ما خلقه اهلل �صبحانه. كما اأنَّ عدم اإمكانية 
تعوي�ص اخلاليا الع�صبية التالفة ي�صيف حتديا اإ�صافيا من جانب اآخر. 
اأما تخ�ص�صي الدقيق بجراحة �صرايني الدماغ فهو �صغف اأكرث من كونه 

�صهادة اإ�صافية، فل�صرايني الدماغ روعة يف الت�صوير والرتكيب مع دقة يف 
التفا�صيل يجعلها من اأعقد االأجزاء يف ج�صم االإن�صان وميثل التخ�ص�ص 

يف عالج اأمرا�صها حلما كان يراودين منذ بداية درا�صتي للطب.
إحساس ال ميكن وصفه 

وعن مميزات اخت�صا�صه، يقول العامري: 
- تتطلب جراحة الدماغ �صاعات عمل اأكرث من تخ�ص�صات الطب االأخرى 
وحتتاج اإىل طبيب ب�صخ�صية تقدر على اتخاذ القرارات ال�صحيحة حتت 
يف  واملوت  احلياة  بني  الفا�صلة  باملواقف  يتعلق  ما  يف  �صيما  ال  ال�صغط، 
اأنَّ  علما  تخ�ص�صنا.  يف  يومي  �صبه  عمال  متثل  التي  اخلطرة  احل��االت 
ال�صنتني  خالل  �صخ�صيا  اأجريتها  التي  العمليات  من  العظمى  الغالبية 
�صاعة،  اإحداها ١٢  وا�صتغرقت  �صاعات،   ٦ اأكرث من  ت�صتغرق  االأخريتني 
اإذ كانت عملية رفع ت�صّوه �صرياين وريدي من عمق الدماغ ل�صاب يبلغ من 

العمر ١٧ �صنة وتكللت بالنجاح ... احلمد هلل. 
من  االنتهاء  بعد  اهلل  لنعمة  و�صكر  وفخر  زه��و  من  الرائع  واالإح�صا�ص 
اإجراء عملية جراحية توؤدي اإىل اإنقاذ حياة مري�ص وعودته اإىل احلياة 
التام  الداخلي  االطمئنان  ي�صفي  و�صفه  ميكن  ال  اإح�صا�ص  الطبيعية، 

جراحة رشايني الدماغ شغف 

أكثـر منه شهادة إضافية

فكرة الطايئ

مخترب املهارات الجراحية مرشوع علمي للتدريب عىل جراحة األعصاب

د.سامر العامري:

إبداعات العقل العراقي ال 
تتوقف عند حد أو اختصاص يف 
مجال محدد من املجاالت العلمية 
اإلنسانية، إذ يشهد العامل أجمع 
عىل ذكاء وتفوق العقل العراقي 
وقدراته العالية عىل العطاء 
واالنجاز، وهذه العقول العراقية 
ترتك بصمتها الخاصة يف مجال 
اختصاصها، ليست عىل املستوى 
املحيل "الوطني" وإمنا عىل 
املستوى العاملي
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التعيني ليس حقاً 

مكتسباً للخريج

ملاذا يلهث خريجو الجامعات العراقية 

خلف الوظائف الحكومية؟

إياد عطية الخالدي

)زين محمد( ترك وظيفته يف البنك املركزي العراقي، ومىض خلف 
حلمه يف فضاء القطاع الخاص، وحقق  النجاح واملال. )تقى( تخرجت 

عام ٢٠١٧ وافتتحت مرشوعها الخاص الذي ينسجم مع أفكارها، مل 
تضيع دقيقة  يف البحث عن وظيفة حكومية. دوائر الدولة تكاد 

تنفجر باملوظفني، واملئات من الخرجني يتظاهرون أمام أبواب الوزارات 
طمعاً يف الحصول عىل وظيفة.

وزارات الدولة، حتى اأنها  و�صعت اأكرث من طلب 
تعيني يف كل وزارة عراقية، فاإن )تقى حممد( 
اجلامعة  ال��ق��ان��ون-  كلية  يف  ت��خ��رج��ت  ال��ت��ي 
وظيفة  تنتظر  مل   ٢٠١٧ ع���ام  امل�صتن�صرية 
حكومية، بل انخرطت يف القطاع اخلا�ص لتبداأ 
يتناغم  م�صروع   ني�صابا،  مكتبة  وهو  م�صروعها 
ال�صباب  ومتكني  والقراءة  بالكتب   �صغفها  مع  

وت�صجيعهم على القراءة.
العمل  مغامرة  بخو�ص  التفكر  ريام  كانت  واإذا 

يف القطاع اخلا�ص التي ت�صفها بال�صعبة على 
كان  مثلها  �صابة  �صيدة  على  فكيف  ال��رج��ال 
فاإن  حكومية،  وظيفة  على  احل�صول  هو  اأملها 
ال�صعي  يف  وقتها  ت�صيع  اأن  رف�صت  حممد  تقى 
للح�صول على  وظيفة، وتعتقد اأن الوظيفة تقتل 
طموحات النا�ص وال تبني قدراتهم، واأن االن�صان 

يعي�ص حياته  بانتظار راتبه نهاية كل �صهر.
البطالة

طبقًا الآخر اإح�صائية اأ�صدرتها وزارة التخطيط 

ال�صباب  بني  البطالة  ن�صبة  بلغت   ٢٠١٨ ع��ام 
نحو ٢٢ باملئة. االإح�صائية التي اأعلنها اجلهاز 
"البطالة   اأن  اإىل  اأ���ص��ارت  لالإح�صاء  املركزي 
حني  يف   ،%١٨.١ بلغت  ال��ذك��ور  ال�صباب  ل��دى 
"ن�صبة   : ن�صبة 55%" وبينت  االإن��اث  لدى  بلغت 
العاملة  ال��ق��وى  يف  ال�صباب  م�صاركة  م��ع��دالت 
ال�صباب  اأن"الذكور  بلغت ٣٦.١%"، مبينة  قد  
ل��الإن��اث   %٨.٨ مقابل   %٦١.٦ ن�صبة  �صكلوا 
الدويل حتدث  النقد   ال�صابات." لكن �صندوق 

يظل  اجلامعة،  يف  قدميه  ي�صع  اأن  قبل  حتى 
حم�صورًا  وعائلته  ال��ع��راق��ي  ال��ط��ال��ب  ط��م��وح 
الوظيفة احلكومية، تلك ثقافة  باحل�صول على 
واقت�صادية  اجتماعية  عوامل  غّذتها  عراقية 
اأب��وي��ة،  اأو  رع��اي��ة،  حت��ت  ط��وي��اًل  عا�ص  ملجتمع 
اكت�صاف  مرحلة  بعد  وال�صيما  احل��ك��وم��ات، 
على   �صيطرت  �صمولية  اأنظمة  وب��ن��اء  النفط، 
وال�صيا�صية  االق��ت�����ص��ادي��ة  احل��ي��اة  م��ف��ا���ص��ل 
واالج��ت��م��اع��ي��ة، وه��ي ع��وام��ل جعلت امل��واط��ن، 

يتعكز  خ�صو�صًا،  اجلامعية  ال�صهادة  وحامل 
فالراتب  حياته،  لبناء  حكومية  وظيفة  على 
املحدد �صلفًا واالمتيازات الوظيفية هما اأق�صى 

طموحات اأغلب اخلريجني.
مع هذا، فثمة العديد من ق�ص�ص النجاح التي 
احلكومية،  بالوظيفة  زه��دوا  خريجون  حققها 
وبنوا م�صاريعهم اخلا�صة التي وفرت لهم دخاًل 
بل  حتققه،  اأن  حكومية  وظيفة  الأي��ة  ميكن  ال 
حلمه  ليالحق  الوظيفة  عن  تخلى  بع�صهم  اإن  

حتقق  قد  فالوظيفة  الوا�صع،  احلياة  ف�صاء  يف 
من  ويحميك  احلياة  متطلبات  يوفر  دخاًل  لك 
الفقر، لكنها لن جتلب لك الرخاء، ولن تبلغ من 

خاللها اأحالمك الكبرية.
تقى ومكتبة نيسابا

تخرجت  التي  ال�صايف(،  )ري��ام  ترتقب  بينما 
العراقية،  املعاهد  اأح��د  يف  �صنوات  ت�صع  قبل 
اأماًل بداأ يتال�صى مبرور ال�صنني للح�صول على 
بني  رحلة طويلة  فيه  وظيفية حكومية، خا�صت 
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باأعداد موظفيها الفائ�صني اأ�صاًل عن حاجتها، 
وتوزيعه  نفطها  بيع  اإىل  الدولة  ت�صطر  والذين 
ت��راج��ع  وم���ع  ب��ل  م��رت��ب��ات،  �صكل  ع��ل��ى  بينهم 
اأ�صعار النفط باتت تقرت�ص مليارات الدوالرات 
اأغلبهم  ملوظفني  روات���ب  �صكل  على  الإنفاقها 
التي  املوؤ�ص�صات  حاجة  عن  فائ�صون  )نكرر( 

يفرت�ص اأن يعملوا مل�صلحتها.
ج اجلامعات العراقية �صنويًا نحو ١٨٠ األف  وتخرِّ
ي�صعهم  وال  خريج، ال يجدون وظائف حكومية، 
القطاع  ال�صناعي واال�صتثماري املرتاجع، وقد 
واالإدارة  التخطيط  و�صوء  الف�صل  �صنوات  تركت 
اآثارها على واقع يب�صط اإخطبوط الف�صاد اأذرعه 
على  ال��ره��ان  يظل  وح��ي��ث  مفا�صله،  ك��ل  على 
حما�صة ال�صباب ومبادراتهم يف حت�صني حياتهم 

وعدم اال�صت�صالم لهذا الواقع.
التعكز عىل الوظيفة

على  ينبغي  اأن��ه  غلوم(  )ج��واد  الكاتب  يعتقد 
عدم  اجلامعات،  خريجي  وال�صيما  ال�صباب، 
اأن  ينبغي  بل  احلكومية  الوظيفة  على  التعويل 
ملهاراتهم  منا�صبة  عمل  فر�ص  خللق  يجتهدوا 
ي�صمع  اأنه  مبينًا  اخلا�ص،  القطاع  وميولهم يف  
ك��ث��ريًا ع��ن ت��ذّم��ر اجل��ي��ل ال�����ص��ب��اب��ي احل���ايل، 
اأن���ه���وا  حت�صيلهم  ال��ذي��ن  ال��ط��ل��ب��ة  وال���ص��ي��م��ا 

اجلامعي وظلوا عاطلني عن العمل.
يف  نغر�ص  اأن  اخلطاأ  من  اأن  غلوم  يعتقد  كما 
وظيفة  على  احل�����ص��ول  ثقافة  الطلبة  نفو�ص 
�صخ�صية  خلق  يعني  ه��ذا  الأن   حم��ّدد،  براتب 
على  واحلافز  الهّمة  وفاقدة  مرتاخية  عاجزة 

االإبداع واالبتكار.
يحققها  ال��ت��ي  ال��ن��ج��اح��ات  اإىل  غ��ل��وم  وي��ل��ف��ت 
وجت�صيدها  امل�صاريع  وخلق  االبتكار  يف  ال�صباب 
جتاريًا لتحقيق  اأعلى االأرباح والرثوات واملراكز 
ال�صباب  اأف��ك��ار  اأن  اإىل  م�صريًا  االقت�صادية، 
ا�صتحالت اإىل م�صاريع عمالقة، و�صار اأ�صحابها  
م��ن اأث���ري���اء ال��ع��امل، ن��اه��ي��ك ع��ن رف���ع مكانة 
تكنلوجيا  جمال  يف  وال�صيما  ودولهم،  �صعوبهم 

املعلومات واالت�صاالت.
ضامنة العيش

من جانب اآخر، يعتقد الباحث الرتبوي )�صالح 

االأنظمة  خلقتها  الوظيفة  ثقافة  اأن  ال�صياح( 
يف  وال�صيما  العراق،  حكمت  التي  اال�صتبدادية 
يف  العاملون  عانى  فقد  قبله،  وما  امللكي  العهد 
اال�صطهاد  م��ن  وال��زراع��ي  املهني  القطاعني 
الوظائف  يف  العاملون  عا�ص  بينما  والتهمي�ص، 
هذه  اأن  مبينًا  اأف�صل،  م�صتوى  يف  احلكومية 
م�صتكينة  �صخ�صية   وخلقت  ا�صتمرت  الثقافة 
بفعل  حتققت  التي  ال���رثوة  وحتى  ط��م��وح،  ب��ال 
باأن  االإح�صا�ص  تنمية  على  عملت  فاإنها  النفط 
ي�صاع  اإذ  الرغيد،  العي�ص  �صمانة  هي  الوظيفة 
)ابن  ب�  املوظف  ت�صمية  ال�صعبية  االأو���ص��اط  يف 
اعتنت  احل��ك��وم��ات  اأن  وال�صيما  احل��ك��وم��ة(، 
عليها  يح�صل  مل  امتيازات  ومنحته   باملوظف 

العاملون يف القطاع اخلا�ص.
اإن�صاء  يف  الفردية  املبادرات  اأن  ال�صياح  ويرى 
االأ�صا�صية  اللبنة  ومتثل  مهمة  خا�صة  م�صاريع 
ه��ذه  ل��ك��ن  وا���ص��ع��ة،  تنمية  وحت��ق��ي��ق  ل��ل��ت��ق��دم 
بثقلها  الدولة  تتدخل  مامل  تكفي  ال  الن�صاطات 
ا�صتثمارية  بيئة  وخلق  اخلا�ص  القطاع  لدعم 
تدعم اإن�صاء م�صاريع كربى وتخلق حوافز العمل 

التعاوين لدى النا�ص عرب تاأ�صي�ص �صركات كربى 
يف خمتلف القطاعات، لهذا ينبغي على احلكومة 
التي  العلمية  امل�صاريع  وت�صجيع  ال�صباب  متكني 
ورعاية  متقدمة  مراحل  اإىل  البلد  بنقل  ت�صهم 
ت�صجع  عمل  وخرائط  خطط  وو�صع  اأ�صحابها، 
يف  اخلا�ص  العمل  ميادين  دخول  على  ال�صباب 

املجاالت التي ت�صهم بدعم االقت�صاد العراقي.
وط��ال��ب ال�����ص��ي��اح احل��ك��وم��ة ب��اإن�����ص��اء م��راك��ز 
اأ�صحابها،  ودع��م  واالبتكارات  العلمي  للبحث 
اأن��واع  اأف�صل  يعد  باالإن�صان  اال�صتثمار  اأن  اإذ 
بدون  القرو�ص،  اأن  اإىل  م�صريًا  اال�صتثمارات، 
حتفيز  ع��وام��ل  م��ن  ب�صيطة،  بفوائد  اأو  ف��وائ��د 

ال�صباب على اخللق واالبتكار.
ا���ص��ت��ح��داث ع�صرات  ع��ن  ال�����ص��ي��اح  وت�����ص��اءل 
لها  جت��د  ال  التي  التخ�ص�صات  ذات  الكليات 
فر�ص عمل، مت�صائاًل عن �صبب اختفاء املعاهد 
ميكن  التي  العمل،  �صوق  حتتاجها  التي  املهنية 
املعاهد،  هذه   يف  والتدريب  بالدرا�صة  �صقلها 
اآالف احلقوقيني  يتخرج  اأن  "ما معنى  وت�صاءل 
والكهرباء  التربيد  مهن  يف  الحقًا  لينخرطوا 

البطالة  ع��ن  اأع��ل��ى  ن�صب  ع��ن   ٢٠١٨ اأي���ار  يف 
ال�صباب  بطالة   معدل  اأن  مبينًا  ال�صباب  بني 
ارتفعت  وق��د   .%4٠ م��ن  اأك��رث  يبلغ  ال��ع��راق  يف 
منذ   ال�����ص��رائ��ح  خمتلف  ب��ني  ال��ع��اط��ل��ني  ن�صب 
تف�صي ف��ريو���ص ك��ورون��ا ال���ذي اأحل���ق اأ���ص��رارًا 
اأ�صعار  تراجع  ب�صبب  العراقي  باالقت�صاد  بالغة 
اإح�صائياُت  وت�صرُي  العاملية،  ال�صوق  يف  النفط 
يف  اأنه  اإىل  االجتماعية  وال�صوؤون  العمل  وزارِة 
العام ٢٠١٩ وحده �صّجل �صبعة اآالف من َحَملة 
�صهادات املاج�صتري والدكتوراه اأ�صماءهم �صمن 

قوائِم املعوزين  لدى الوزارة.
زين محمد يرتك الوظيفة

اأعوام مل يرتك )حممد  منذ تخرجه قبل �صتة 
وظيفة  على  للح�صول  وطرقه  اإال  بابًا  رزاق( 
حكومية، لكن من دون  جدوى، وهو يرى زمالءه 

حال  وظائف  على  ح�صلوا  قد 
تخرجهم بل اإن بع�صهم ح�صل 

على وظيفة حتى قبل  التخرج!
ب��وج��ود تع�صف  ال��ربمل��ان  وي��ق��ر 
الوظيفية،  الدرجات  توزيع  يف 
)امل�صتقيل(  ال��ن��ائ��ب  وي���وؤك���د 
رائد فهمي، الذي كان يتحدث 
الواردة  املعلومات  لل�صحفيني، 
وبيع  ف�صاد  مم��ار���ص��ات  ب�صاأن 
لل�صوابط  خالفًا  وتوزيعها   ال��درج��ات  و�صراء 
م�صروع  اإىل  املو�صوع  ه��ذا  وحتويل  واملعايري، 
االأ���ص��وات  ك�صب  ب��ه��دف  ل���الأح���زاب  �صيا�صي 

االنتخابية.
اخلريجني  م��ن  وال��ع��دي��د  حممد  يفكر  وفيما 
اإذا مل يح�صلوا على  بال�صفر اإىل خارج العراق 
االعتماد  على  رات��ب ميكنهم من  ب��اأي  وظيفة  
االقت�صادية  االأزمة  ظل  يف  اأنه  يبدو  اأنف�صهم،  
التي مير بها البلد بات اليوم حلمًا بعيد املنال، 
فاإن )زين حممد(، مهند�ص الربجميات، االأول 
على دفعته، ترك بنف�صه وظيفة يحلم بها اآالف 
جامعته  طريق  ع��ن  عليها  ح�صل  اخلريجني 
وم�صى  ال��ع��راق��ي،  امل��رك��زي  البنك  يف  للعمل 
ي��وؤ���ص�����ص مل�����ص��روع��ه اخل��ا���ص مب�����ص��ارك��ة  اثنني 
ومطعم  كافيه  م�صروعه  فكان  اأ�صدقائه،  من 

الفي�صلية.
ي���زل، �صعوبات  واج���ه، ومل  اأن���ه  زي��ن  ي��ع��رتف 
يوميًا مبواجهة  فهو  بناء م�صروعه،  حقيقية يف 
احل�صول  موظفيها  ه��ّم  ك��ل  دول��ة  موؤ�ص�صات 
اأكرث اجلهات  على ح�صتهم من م�صروعه، وما 
تنتهي  وال  بالبلدية  تبداأ  بها،  ي�صطدم  التي 
احلكومة  تدعم  اأن  ناأمل  كنا  بينما  بال�صحة!  
م�صاريع ال�صباب وت�صجعهم، ولطاملا التقى زين 
وطالبهم  العمل  ظ��روف  لهم  ونقل  مب�صوؤولني 

بدعم ال�صباب.
م��ع ه���ذا، ف���اإن زي���ن ف��خ��ور مب�����ص��روع��ه وتعلم 
تريد  حكومية  جهات  "اأمام  عنه  يدافع  كيف 
حد  على  املتهم،"   موقع  يف  دائمًا  ت�صعك  اأن 
اخلذالن  من  اأيام  علّي  "مّرت  م�صيفًا  تعبريه، 
م�صروعي  وهاهو  جتاوزتها  لكني  فيها،  اأمن  مل 
يكرب واأتاح ع�صرين  فر�صة عمل لل�صباب الذين 

يعملون معي."
لتح�صني  احلكومة  ح��ث  على  االآن  زي��ن  يعمل 
ي�صطدم  اإذ  اخلا�ص،  القطاع  يف  العمل  مناخ 
والروتني  بالف�صاد  اأي�صًا  ويت�صرر  القطاع   هذا 
فتح  يف  ال�صباب  تواجه  التي  الطويلة  والعقبات 

امل�صاريع اخلا�صة وت�صجيل ال�صركات.
خلريجيني  مظاهرات  يوميًا  احلكومة  تواجه 
تنفجر  تكاد  موؤ�ص�صات  يف  بتعيينهم  يطالبون 

عالء رزاق

علي ال�صاعديجواد غلوم

زين حممد

�صالح ال�صياح
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تربيون: يطالبون الشباب باالنخراط 

يف دراسة مهن وعلوم تحتاجها سوق 

العمل يف العراق وخارجه، وأن ال يضيعوا 

سنوات اجتهادهم بدراسة تخصصات 

ال تحتاجها السوق أماًل بالحصول عىل 

وظيفة حكومية.



اأين  اأخ���رى؟  ومهن  والديكور  البناء  واأع��م��ال 
اختفت املعاهد التي تدفع باإيٍد عاملة حتتاجها 
ال�صوق العراقية واالأجنبية؟ وما �صر هذا الهو�ص  
تنح�صر فر�ص  بال�صهادة اجلامعية يف جماالت 

التوظيف والعمل فيها؟"
وعوائلهم  والطلبة  ال�صباب  ال�صياح  وطالب 
تخ�ص�صات  وت��ع��ل��م  درا����ص���ة  يف  ب��االن��خ��راط 
�صنوات  ي�صيعوا  واأال  ال�صوق،  حتتاجها  واأعمال 
جهدهم من اأجل �صهادة قد جتلب لهم وظيفة 

حكومية.
أسباب النجاح

خريجي  اإن  رزاق(  )ع���الء  احل��ق��وق��ي  ي��ق��ول 
الوظيفة  يف  التعيني  اأن  يعتقدون  اجلامعات 
لي�ص  وه����ذا  ل��ه��م،  مكت�صب  ح���ق  احل��ك��وم��ي��ة 
جميع  جت��اه  ال��دول��ة  م�صوؤولية  اإن  �صحيحًا، 
مل  ح��ال  ويف  لهم،  عمل  فر�ص  خلق  املواطنني 
م�صوؤولية  ف��اإن  الفر�صة  تلك   على  يح�صلوا 
العي�ص  اأ���ص��ب��اب  ت��وف��ري  ه��ي  جتاههم  ال��دول��ة 
والرعاية ال�صحية، وبالطبع فاإن الدولة تتحمل  
يف  للعمل  املناخات  اأف�صل  خلق  يف  امل�صوؤولية 

القطاعات اخلا�صة دون متييز بني مواطنيها.
واالتكالية  ال���رتدد  ثقافة  ب��وج��ود  رزاق  وي��ق��ر 

النا�ص  يتحمل  اأن  يرف�ص  لكنه  الوظيفة،  على 
فال�صباب  الثقافة،  ه��ذه  جتذير  يف  امل�صوؤولية 
م�صتقرة،  ب��ح��ي��اة  يتمتع  امل��وظ��ف  اأن  ي����رون 
والقرو�ص  ال�صكن  يف  امتيازات  على  ويح�صل 
اخلا�ص،  القطاع  يف  العامل  عليها  يح�صل  ال 
الثقافة  ه��ذه  كّر�صت  احلكومية  ال�صيا�صات 
اخلا�ص  للقطاع  اإهمالها  خ��الل  من  لالأ�صف 
تهبها  اأم��وال  اإىل  النفطية  االإي���رادات  وحتويل 
ت�صمى  ال��دول��ة  بها  تعنى  ل�صريحة  احل��ك��وم��ة 

املوظفني.
ويلفت عالء النظر اإىل ق�صة �صاعت يف و�صائل 
ا�صتغنت  دامناركي  لطيار  االجتماعي  التوا�صل 
لكنه  كورنا،  فريو�ص  تف�صي  ب�صبب  �صركته  عنه 
رف�ص اأن يجل�ص يف البيت معتمدًا على م�صاعدة 
ك�صائق  النظافة  يف  ليعمل  وانتقل  احلكومة، 
العراق،  يف  هنا،  وبالطبع  القمامة،  رفع  الآلية 
عن  ب��داًل  املنحة  على  العي�ص  الكثريون  يف�صل 
العمل يف وظيفة جمع القمامة، الأنهم  يعتربونها 
مهينة، وت�صاءل عالء "ماذا يفعل املوظفون اإذا 

ما ا�صتغنت احلكومة عن خدماتهم؟"
ق�صمت  العراقية  االجتماعية  الثقافة  اأن  ال�صك 
اأن  مع  مهينة،  واأخ���رى  جيدة  مهن  اإىل  املهن 

جعلت  الثقافة   وه��ذه  ومفيد،  مهم  كله  العمل 
كل خريج يبحث عن مكتب مي�صي فيه �صاعات 
اإنتاج، وهي التي جعلت امل�صوؤول  عمله من دون 
على  ال��دول��ة  يف  التوظيف  اإىل  ينظر  العراقي 
للفوز  اأن�����ص��اره  جمع  يف  بها  ي��ل��وح  ورق���ة  اأن���ه 

باالنتخابات.
ي���ق���ول )ع���ل���ي ال�������ص���اع���دي(، رئ��ي�����ص احت���اد 
ينبغي  احل��ك��وم��ة  اإن  ال��ع��راق��ي،  ال�صناعيني 
اإىل  احلياة  اإع��ادة  يف  فاعل  ب�صكل  ت�صاهم  اأن 
ال��ق��ط��اع  ال�����ص��ن��اع��ي اخل���ا����ص، ل��ك��ي يجذب 
االأيدي العاملة، وميكن لهذا القطاع  ا�صتيعاب 
القوانني  من  جملة  اإىل  بحاجة  لكنه  املاليني، 
الف�صاد  على  والق�صاء  امل�صرفية،  والت�صهيالت 
نه�صة  بناء   على  ت�صاعد  اأمور  وهي  واالبتزاز، 

�صناعية تتوفر كل اأ�صبابها يف العراق.
العراقية،  امل�صارف  اأن  اإىل  ال�صاعدي  وي�صري 
�صروطًا  ت�صع  ال�صناعي،  امل�صرف  فيها  مبا 
تقدمي  من  ب��داًل  ال�صناعيني،  اأم��ام  تعجيزية 
اإن ه��ذه  ب���اأرب���اح م��ع��ق��ول��ة،  ع��رو���ص م��ف��ي��دة 
امل�صارف تطلب �صمانات عقارية من اأ�صحاب 
ال  اأم��ر  وهو  القرو�ص  قيمة  من  اأك��رب  امل�صاريع 
املتهالك  اخل��ا���ص  القطاع  دف��ع  على  ي�صاعد 

للنهو�ص واملناف�صة.
قوانني  تكييف  اأهمية  اإىل  ال�صاعدي  واأ���ص��ار 
اخلا�ص  القطاع  يف  العاملني  ل�صمول  ال��دول��ة 
ب�����ص��م��ان��ات احل��م��اي��ة وال�����ص��م��ان وال��ت��ق��اع��د 
الدولة  تعامالت  يف  املوظفني  مع  وم�صاواتهم 
املختلفة، م�صددًا على اأهمية اأن تكون املرّتبات 
املواطن  ملتطلبات  تكفي  اخل��ا���ص  القطاع  يف 

املعي�صية.
ولفت اإىل اأن االإ�صالحات االقت�صادية للحكومة 
يف  للخريجني  هائلة  فر�ص  خلق  على  ت�صتند 
احلكومة  على  يتعني  وهنا  اخل��ا���ص،  القطاع 
مراجعة قوانينها واإطالق توجيهات ت�صهل على 
من  قرو�ص  على  احل�صول  وال�صركات  االأف��راد 
امل�صارف ب�صكل مي�صر، والت�صدي لكل ما يعيق 
عمل امل�صتثمرين، ودعم امل�صاريع واال�صتثمارات 

ال�صناعية الكبرية التي
تخلق فر�ص عمل كبرية  لل�صباب.
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ألنني مواطن صالح قمت بدور املخرب الرسي 

واتصلت عىل الفور بالجهات االمنية وأخربتها أن 

جاري يقول كالماً غريباً وكأنه يتصل مع أطراف 

أجنبية، إذ مل أسمع زوجه، بل صوته فقط وهو 

يخاطبهم عىل ما اعتقد بلغة الرمز والكالم املشفر، 

ورمبا يكون إرهابيا وهو يتصنع الطيبة والبساطة...

حسن العاين 

نواعم

رجل ت�صحُّ عليه عبارة )اإن�صان م�صتور( بكل املعاين والدالالت، ذلك 
هو جاري اأبو م�صطفى، لي�ص له �صرٌّ على اأحد كما يقال، وال ت�صمع 
ه  ولكنَّ الن�صمة،  مثل  منزله  اإىل  ويعود  عمله  اإىل  يذهب  �صوتًا،  له 
فقري احلال يلهث وراء خبزته اأينما توفرت - على اأن تكون حالاًل - 
ولذلك فهو عامل بناء و�صائق تك�صي وبائع فواكه وكاتب عرائ�ص و.. 
و.. على الرغم من اأنَّه خريج كلية االآداب - ق�صم اللغة االجنليزية 
�صحيح  الراتب  الأن  ال�صقوط  قبل  احلكومي  التعيني  رف�ص  وقد   ،-
خمجل، ورف�صت احلكومة تعيينه بعد ال�صقوط الأنَّه ركب راأ�صه ومل 

ينتِم اإىل اأي حزب متنفذ!!
فاأنا  ولذلك  قرن،  ربع  منذ  احلائط،  على  احلائط  ج��اري،  الرجل 
وعالقتي  نف�صي،  اأع���رف  مم��ا  اأك��رث   - ال��ق��ول  �صح  اإذا   - اأع��رف��ه 
وطيدة به، اإنه اإن�صان ع�صامي نزيه، ال ي�صكو وال يتاأفف مهما اأملت 
واأحرتمه  حبه  اأُ كنُت  وذاك  هذا  وفوق   ، ال�صرُّ م�ّصه  اأو  النوائب  به 
الأ�صباب اأخرى يف مقدمتها، اإن اللغة االجنليزية بالن�صبِة له لي�صت 
من  ج��زء  هي  بل  ال�صيوف،  غرفة  يف  اجل��دار  على  معلقة  �صهادة 
املجاالت،  نهم يف عموم  قارئ  فهو  والثقافية،  ال�صلوكية  �صخ�صيته 
اللغة... والطريف  ق�صة، رواية، م�صرح، �صعر، فل�صفة، علم، بهذه 
من  العامية  لهجته  اإىل  تت�صرب  ق��راءات��ه  م��ف��ردات  من  كثريًا  اأنَّ 
حيث ال يق�صد، اأو يريد التباهي كم هو حال بع�ص مثقفينا الذين 
يحفظون ثالثني مفردة اأجنبية يتم�صدقون بها على روؤو�صنا وكاأنهم 

يجيدون ثالثني لغة!
قبل زمن لي�ص بعيدًا، حدث �صيء ال ي�صدق، فالأول مرة منذ خم�ص 
وع�صرين �صنة، اأ�صمع �صوته يعلو بطريقة غري م�صبوقة وهو يت�صاجر 
مع زوجه، بحيث �صمعُت كل كلمة من كالمه بو�صوح، وقلت حلظتها 
الكيل،  به  نف�صي: )الرجل معذور واهلل فقد نفد �صربه، وطفح  مع 
الذي  ولكن  اال�صباب(،  اأتفه  على  نف�صه  مع  لل�صجار  م�صتعدًا  وثار 
ا�صتوقفني واأثار ا�صتغرابي، اأن ثالثة اأرباع حديثه مل يكن مفهوما، 
وقد  وااليطالية،  والهندية  واالجنليزية  العربية  من  خليط  وكاأنه 
بوالنا  )يا  العبارات  هذه  بالغة  ب�صعوبة  وذاكرتي  ذهني  يف  علقْت 
الرحبة الرحبة، اإنه بوت بن دون �صب، باذا يبكن للربء اأن يعبل يا 
الو�صول  اب�صى ا�صعب بن  وتاأبنُي لقبة لب يب�ص�صها احلراب  ابراأة، 

اىل القرب ونحن بنذ اعواب برة ال نعرف غري الربقة، وال ناكل غري 
با قدبته  ب�صب�صة، هذا كل  وال  التنب، فال حلبة وال �صحبة وال تربة 
دواب  على  م�صطفى  اب  يا  احبديه  البحروب،  للبواطن  التبوينية 

النعبة(!!
والأنني مواطن �صالح قمت بدور املخرب ال�صري وات�صلت على الفور 
باجلهات االمنية واأخربتها اأن جاري يقول كالمًا غريبًا وكاأنه يت�صل 
مع اأطراف اأجنبية، اإذ مل اأ�صمع زوجه، بل �صوته فقط وهو يخاطبهم 
على ما اعتقد بلغة الرمز والكالم امل�صفر، ورمبا يكون اإرهابيا وهو 
يت�صنع الطيبة والب�صاطة... وقد �صارعت قوة من ع�صرين رجاًل اىل 
ركن  كل  وفت�صت  منزله،  وداهمت  املكان  وطوقت  الفوري  احل�صور 
اهلل  جزاهم  ا�صمي  يذكروا  مل   - معه  الطويل  التحقيق  وبعد  فيه، 
خريًا - اأطلقوا �صراحه لثبوت براءته، وعدم وجود اأي دليل �صد، ثم 
ات�صلوا بي و�صكروين بداًل من معاقبتي الأدالئي مبعلومات غري دقيقة 
ومل اتاأكد من �صحتها، ثم اأخربين الرجل الذي ات�صل بي وهو غارق 
يف ال�صحك، اأّن جاري )ابو م�صطفى( يعاين من زكام حاد جعله 
املخرب  اأ�صبح  مل��اذا  ادرك��ُت  فقط  عنده  "باء"،  "امليم" اىل  يقلب 
قلبي  يطمئن  ولكي  االبرياء،  على  كارثة  كثرية  اأحيان  يف  ال�صري 
عدت اإىل كالم جاري بعد قلب الباء ميما فظهر على النحو التايل: 
)يا موالنا الرحمة الرحمة، اإنه موت من دون �صم، ماذا ميكن للمرء 
اأن يعمل يا امراأة، وتاأمني لقمة مل مي�ص�صها احلرام، اأم�صى اأ�صعب 
ٍة ال نعرف غري املرقة،  من الو�صول اىل القمر، ونحن منذ اأعواٍم ُمرَّ
وال ناأكل غري التمن، فال حلمٌة وال �صحمٌة وال مترة وال م�صم�صة، هذا 
كل ما قدمته التموينية للمواطن املحروم، احمديه يا اأم م�صطفى 
على دوام النعمة(!! كم ندمت على تهوري وت�صرعي واإمياين باأنني 

مواطن �صالح... 

ـــــــــاالت ـــــــــق م

مواطن صالح!



حوار: آية منصور

تصوير:  سامي عدنان

مثل الشمس، ترشق عىل أرض التمثيل لتمنحها بهجًة وجاماًل، 
األرض التي دخلتها صدفة، مل تفكر يوماً أن تكون ممثلة، 
فأصبحت اليوم واحدة من املمثالت العراقيات الشابات التي 
يشار إليها بأنها أكرثهن احرتافية وبراعة، إنها نجمتنا 
)رشوق الحسن(، وحكاياتها من الدراما إىل املرسح.

رشوق الحسن:
محظوظة بحب 

من حويل

ال أطمح باالحرتاف عربياً حالياً

السنة الخامسة عرشة العدد )371( 18 ترشين الثاين 2020 ــــك ــــت ــــالم ــــك_س ــــت ــــامم alshabaka aliraqya#ك

alshabaka
aliraqya

15 الــــــــــغــــــــــالف14

- مَل التمثيل حتديدًا؟ ما الذي جذب �صروق اإىل 
�صوء التمثيل؟ 

االإع��الم  لكّفة  ج��دًا  اأميل  كنت  بحتة،  *�صدفة   
م��ن��ذ ���ص��غ��ري وط��م��ح��ت ب��دخ��ويل ه���ذا امل��ج��ال، 
حاولت وف�صلت يف اختبارات عدة لعدم امتالكي 
للوقوف  يوؤهلني  لتدريب  وعدم خ�صوعي  اخلربة 
اأم���ام ال��ك��ام��ريا. لذلك ق��ررت درا���ص��ة االإخ���راج 
اأتعلم  كي  اجلميلة  الفنون  معهد  يف  التلفزيوين 
التعامل مع الكامريا الأقف بثقة اأمامها كاإعالمية 
الإج��راء  اختياري  جاء  وبال�صدفة  التخرج،  بعد 

اختبارات وجوه جديدة مل�صل�صل تلفزيوين.
 الدور األول

جنحت �صروق يف االختبار و�صاركت يف اأول عمل 
يف  االأول(  )ال��در���ص  م�صل�صل  يف  لها  تلفزيوين 
٢٠١٢ ومنه توالت االأعمال التلفزيونية وامل�صرحية 
فكرة  متامًا  ن�صيت  حتى  التمثيل،  غرام  يف  لتقع 
تقدمي  بتجارب  قامت  اأنها  رغم  الربامج  تقدمي 
اأ�صبح  اأثناء درا�صتها، لكن  ل�صنوات عدة  ناجحة 

حبها وتركيزها للتمثيل فقط.
 - ماذا ي�صبه عامل التمثيل بالن�صبة ل�صروق؟

عندما  بيوت(  )البيت  ال�صهرية  االأطفال  *لعبة 
واملحامي  الدكتور  �صخ�صية  نتقم�ص  �صغارًا  كنا 

والطبيب والعرو�صة، لكنه يف االأخري كان متثياًل.
 - بعد دورك االأول، هل كانت  خطواتك �صريعة 

كفاية؟
*ك��ان��ت �صريعة ج���دًا ل��وال ت��ع��رثات ال��درام��ا يف 
العراق، اإذ مع دخويل جمال التمثيل �صاركت يف 
نف�صه،  الرم�صاين  للمو�صم  متوالية  اأعمال  ثالثة 
لكن خطواتي تباطاأت كما هو حال الدراما، 
وهناك �صبب اآخر اأي�صًا لتاأخري، هو حر�صي 

على انتقاء االأعمال التي اأ�صارك فيها.
تريدينه  ما  فهم  اأدوارِك يف  �صاعدتِك  - هل   

من التمثيل؟
*نعم، وكثريًا جدًا، م�صرحيًا وتلفزيونيًا، والعمل 
مع جنوم كبار مينحنا خربات كثرية واأ�صكرهم 
اأزال اأعمل  جدًا الأنني تعلمت منهم  الكثري وما 

على تطوير اإمكانياتي وثقافتي يف هذا املحال. 
بني نهال وإرساء

-ما هو الدور االأقرب لك؟ 

ينقصنا استمرار دوران العجلة، 

تجديد دماء املخرجني، إذ أن 

املمثل كام الدمية التي يحركها 

املخرج، الالعب الخفي الذي 

يستطيع أن يظهر حتى املمثل 

الفاشل بشكل مقبول.



ـــــــــاالت ـــــــــق م

نرمني املفتي

فنجان محبة

التعليم االلكرتوين

در�صًا  يح�صر  وه��و  حفيدي  على  ع�صيبًا  وقتًا  ك��ان 
ربع  م��ن  الأك��رث  االن��رتن��ت  خدمة  وتوقفت  اأون��الي��ن 
�صاعة وال نعرف كيف نعينه، بينما حّدثتني �صديقتي 
الأنَّ اخلدمة عند  الدر�ص  باأن حفيديها مل يح�صرا  
ال  اأي�صا  اخلدمة  توقف  ومع  متوقفة،  كانت  املدر�ص 
االلكرتونية  املن�صة  من  اال�صتفادة  الطالب  ي�صتطيع 

لوزارة الرتبية..
فر�ص  ب��دء  م��ع  العراقية  ال�صبكة  جملة  يف  ن�صرنا 
عن  عًا  مو�صَّ حتقيقًا  اجلائحة  ب�صبب  التام  احلظر 
اآراء  واأخ��ذن��ا  عليه  وم��ا  ل��ه  م��ا  االل��ك��رتوين  التعليم 
اأونالين  اأنَّ التدري�ص  خمت�صني وم�صوؤولني، ال �صيما 
واإيجاد  نقاط اخللل  لتاأ�صري  �صابقة  دون جتربة  بداأ 
حلول ممكنة لها، ومن بني امل�صاكل التي اأ�صرنا اليها 
من  ت�صريحات  �صمعنا  التي  االنرتنت  خدمة  كانت 
اخلدمة  بتح�صني  تتعّلق  حينها  املخت�صة  اجلهات 
تقل  وال  االأخ����رى  وامل�����ص��ك��ل��ة  اأج���وره���ا!  وتخفي�ص 
التالميذ  امتالك  ع��دم  كانت  اخلدمة  عن  اأهمية 
والطلبة حوا�صيب اأو اأجهزة ذكية، ومبتابعة االأخبار 
تفاقمت  امل�صكلة  ه��ذه  اأنَّ  جليًا  ي��ب��دو  وال��ت��ق��اري��ر، 
موا�صفات  ب��دون  الالبتوبات  اأن  عديدون  اأك��د  فقد 
ب�)البالة(  جتاريا  ت�صّمى  التي  �صابقا  وامل�صتخدمة 
ارتفعت اأ�صعارها اإىل اأكرث من �صعف واحلالة نف�صها 
هواتف،  اأو  األ��واح��ا  كانت  اإن  الذكية  االأج��ه��زة  مع 
والعائلة التي لديها اأكرث من طالب؛ حتتاج اإىل اأكرث 
اأو تاأجيل  اأو عليه طلب العون من زمالئه  من جهاز 
لي�صت  ميلكون  ال  الذين  ون�صبة  الدرا�صية،  ال�صنة 
اأنَّ اجلميع  امل�صتقبل، فاملفرو�ص  اإىل  �صغرية قيا�صًا 
تتكّرر مع خدمة االنرتنت،  نف�صها  �صوا�صية واحلالة 

قد تكون هناك اأماكن، قرى، مثال بعيدة عن اأبراج 
االت�صاالت وبالتايل ال تتوفر اخلدمة فيها.. باملقابل 
االأف�صل  لتوفري اخلدمة  الدول جاهدت  غالبية  فاإنَّ 
للتالميذ  الذكية  االأل����واح  وت��وف��ري  زه��ي��دة  وب��اأج��ور 
الدرا�صة،  من  واح��د  تلميذ  يحرم  ال  كي  والطالب 
�صواء با�صترياد األواح من منا�صئ لي�صت غالية وتفي 
اأنَّ وزارة  اأو ت�صنيعها حمليًا، واالآن اتذكر  بالغر�ص 
الوركاء  حوا�صيب  تنتج  كانت  اخلفيفة  ال�صناعات 
)جتميع( ف�صال عن امل�صاريع امل�صرتكة بني الكويت 
و�صركات يابانية معروفة والعراق، وكّلها توقفت مع 
فر�ص احل�صار على العراق، وطبعا لن ات�صاءل ملاذا 
مل تتكّرر هذه التجارب بعد ٢٠٠٣ ورفع العقوبات عن 
العراق؟ لو كانت هناك حماوالت، لكان من ال�صهولة 
مبكان توفري احلوا�صيب اأو االأجهزة اللوحية للجميع 
وباأ�صعار منا�صبة ي�صتطيعون دفعها.. �صواء اإن كانت 
خطوة  االلكرتوين  التعليم  فاإنَّ  ال،  اأو  جائحة  هناك 
التقنية  الفجوة  لت�صغري  ومطلوبة  و�صرورية  مهمة 
بني التالميذ العراقيني وغريهم، فهو باأهمية وجوب 
بّد  ال  االأ�صبوع..  ليومني يف  واإن  املدار�ص  ال��دوام يف 
التالميذ  جميع  ل�صالح  خطوات  باتخاذ  تفكري  من 

والطالب، ال بّد..

السنة الخامسة عرشة العدد )371( 18 ترشين الثاين 2020 ــــك ــــت ــــالم ــــك_س ــــت ــــامم alshabaka aliraqya#ك

alshabaka
aliraqya

17 16

غالبية الدول جاهدت لتوفري الخدمة 

األفضل وبأجور زهيدة وتوفري األلواح 

الذكية للتالميذ والطالب يك ال يحرم تلميذ 

واحد من الدراسة، سواء باسترياد ألواح 

من مناشئ ليست غالية وتفي بالغرض أو 
تصنيعها محلياً

نهال  دور  ج���دًا  *اأح��ب��ب��ت 
عازفة  ال�صريرة  )الفتاة 
م�صل�صل  يف  ال���ك���م���ان( 
)خارطة الطريق-٢٠١٢ 

( ومتنيت لو كنت بخربتي احلالية، لرمبا كنت 
اأدائي  باأن  اعتقادي  رغم  اأف�صل..  ب�صكل  اأديته 
م�صل�صل  يف  )اإ�صراء(  دوري  واأي�صًا  جيدًا،  كان 
)فايرو�ص( الذي �صيعر�ص قريبًا، كونه التجربة 
الأرى  كثريًا  متحم�صة  متثيلي،  كاأداء  يل  االأن�صج 
كان  ال��ذي   العمل  ه��ذا  يف  نف�صي  واأرى  النتائج 
مع  �صريفة  مناف�صة  اأق�����ص��د  �صبابية،  م��ب��اراة 
جنوم �صباب مبدعني، وهذا احلما�ص اليخلو من 

اخلوف والقلق اأي�صًا.
لكن  ع��دي��دة،  م�صرحية  جت��ارب  بالطبع  لك   -  
ما  تلفزيونية،  ممثلة  اأن���ك  يعلمون  االآخ��ري��ن 

ال�صبب؟
 *رمبا الأن االأعمال امل�صرحية التي �صاركت فيها 
الذي  اجل��اد  امل�صرح  �صمن  م�صنفة  كلها  كانت 
اجلاد  فامل�صرح  م��ا،  نوعًا  نخبويًا  جمهوره  يعّد 
)لالأ�صف( مل ينل حظًا وفريًا لتتعرف اجلماهري 

عليه حتى االآن.

 املرسح أهم

- ب��ني ب���اب ال��ت��ل��ف��از ون��اف��ذة 
�صيالم�ص  اأي��ه��م��ا  امل�������ص���رح، 
اأردت  ل����و  ق���ل���ب���ك  ����ص���غ���اف 

االختيار؟ ملاذا؟
كونك  ب��ال��ت��اأك��ي��د،  *امل�����ص��رح   
ترين ردود  فعل اجلمهور على 
العر�ص  انتهاء  حلظة  اأدائ��ك 
يف  التمثيل  اآل��ي��ة  ح��ي،  ب�صكل 
)ون  ال���  على  تعتمد  امل�����ص��رح 
يقطع  ما  يوجد  ال  اأي  �صوت(، 
توا�صل اإح�صا�صك اأثناء االأداء، 
فقد  ال��ت��ل��ف��زي��ون،  كما  ولي�ص 
ي��ح��ت��اج امل�����ص��ه��د ال���واح���د ذو 
الثالث دقائق اإىل �صاعتني من 
التح�صري والت�صوير 
وال����ت����ق����ط����ي����ع، م��ا 
يدفعك اإىل ا�صرتجاع 
م�صاعر امل�صهد خالل 
����ص���اع���ت���ني ك��ام��ل��ت��ني 
ال��روح  بنف�ص  لتكوين 
منذ بداية امل�صهد حتى 

نهايته.
 االنطالقة 

الثانية
زائ��د  )واح���د  م�صل�صل  اع��ت��ب��ار  ن�صتطيع  ه��ل   -
البطولية  ل��الأدوار  احلقيقية  االنطالقة  واح��د( 

ل�صروق؟
الطويل  التوقف  بعد  الثانية  االنطالقة  اإنه  *بل   
حتى   ٢٠١4 ع��ام  منذ  تذبذبها  ب�صبب  للدراما 
وانطالقة  جنومية  ت�صاءلت  اإذ  قريبة،  ف��رتات 

غالبية املمثلني ال�صباب.
 - نتعلم كثريًا ممن هم حولنا، حتى يف حياتنا 
لكن، من داخل الو�صط الفني، من كان م�صاندًا 

حقيقيًا ل�صروق؟
كل  من  حويل  هم  من  مبحبة  حمظوظة  *كنت   
النجوم الذين عملت معهم خالل �صنوات عملي 
فقد اأ�صافوا يل الكثري، وقد تعلمت منهم وكانوا 
اأو ال�صباب الذين  �صندًا يل �صواء النجوم الكبار 

هم بعمري اأو حتى االأ�صغر مني. 

خيبة!

 - هل �صعرت بخيبة يومًا ما ب�صبب التمثيل؟
على  ندمت  كثرية  اأعمال  هناك  كثريًا،  *اأج��ل   
يف  لكن  بها،  ظني  خ��اب  وق��د  فيها،  م�صاركتي 
العبور  ل�صّلم  درج���ة  ك��ان��ت  جت��رب��ة  ك��ل  االأخ���ري 
فقد  بالية،  درج��ة  كانت  واإن  حتى  النجاح  اإىل 

جتاوزتها للعبور.
 -براأيك ما الذي ينق�ص املمثل العراقي لي�صبح 

كما املمثل العربي؟
جتديد  العجلة،  دوران  ا���ص��ت��م��رار  ينق�صنا   *
التي  الدمية  كما  املمثل  اأن  اإذ  املخرجني،  دماء 
ي�صتطيع  الذي  اخلفي  الالعب  املخرج،  يحركها 
اأن يظهر حتى املمثل الفا�صل ب�صكل مقبول، كما 
ممثل  اإف�صال  يف  اجليد  غري  املخرج  يت�صبب  قد 
ناجح. املخرج  اجليد يدرك اأهمية جتهيز املمثل 
بالكامل عند التح�صري الأي عمل وال يرَتك املمثل 
معني  دور  على  ح�صوله  عند  بزمانه(  )حاير 

اأثناء التنفيذ.
   النجاح محلياً

للعمل خارج احلدود   - هل ح�صلت على فر�ص 
املحلية؟ 

م�صرتكة  ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  اأع���م���ال  ع��ل��ي  *ع��ر���ص��ت 
نف�صي  اأجد  مل  لكني  �صابقًا،  )عراقية-عربية( 
ومل  اع��ت��ذرت  ل��ذا  املعرو�صة،  ال�صخ�صيات  يف 
عرو�ص  يف  موجودة  كنت  املقابل،  يف  اأ���ص��ارك. 
حاليًا  وهنغاريا..  الكويت  يف  عراقية  م�صرحية 
اأطمح  وال  حمليًا،  جيدة  مكانة  بتحقيق  اأحلم 

باالنت�صار عربيًا.
-اإىل اأي نوع من االدوار متيلني؟

التفاعلي  العمل  يف  امل�صرحية  جتربتي  *ب��ع��د 
)اعزيزة( بتُّ اأميل واأمتنى احل�صول على اأدوار 
ب�صكل  اأجيدها  نف�صي  وج��دت  اأن  بعد  معقدة  
التي  ال�صخ�صيات  االآن  حتى  لكن  ب��ه،  الب��اأ���ص 
للعب  واأطمح  ما،  نوعًا  ب�صيطة  كانت  يل  قدمت 

االأدوار ال�صعبة.
لروؤيتك  نتحم�ص  ب��ال��ق��ادم؟  �صتخربينا  ه��ل   -  

جمددًا على ال�صا�صة.
م�صل�صل  ���ص��وى  االآن  حتى  االأف���ق  يف  ي��ل��وح  *ال   
)فايرو�ص( الذي انتهينا من ت�صويره منذ فرتة 

وجيزة، واأمتنى اأن ينال اإعجاب املتلقني.

بعد تجربتي املرسحية يف 

العمل التفاعيل )اعزيزة( 

بتُّ أميل وأمتنى الحصول عىل 

أدوار معقدة  بعد أن وجدت 

نفيس أجيدها بشكل البأس 

به.



وحتر�ص الدراما االإذاعية �صمن خطتها اجلديدة 
والتلفزيون  امل�صرح  خمرجي  ا�صتقطاب  على 
وكّتاب الدراما االإذاعية الكبار لتقدمي الن�صو�ص 
امل�صتمع  بها  لي�صتمتع  امل�صتهلكة  غ��ري  اجل��ي��دة 
للدراما  اأن  كما  ال�صبكة.  اأث���ري  ع��رب  ال��ع��راق��ي 
امل�صتمعني،  جمهور  بني  كبريًا  ح�صورًا  االإذاعية 
والتمثيليات  االإذاعية  امل�صل�صالت  لبع�ص  وكانت 

مكانة كبرية يف قلوب م�صتمعيها. 

النهوض بالدراما اإلذاعية 

الدرامي يف  االإنتاج  مدير  ن��ادر(،  )وديع  الفنان 
ا�صتطعنا  قائاًل:  العراقي، حدثنا  االإعالم  �صبكة 
موؤخرًا اإعادة الدراما االإذاعية اإىل رونقها واألقها 
بحّلتها اجلديدة �صمن املو�صم الدرامي االإذاعي، 
مديريتنا  م��الك��ات  �صمن  جاهدين  عملنا  اإذ 
يف  املهّمني  وال��ك��ّت��اب  الفنانني  ا�صتقطاب  على 
الو�صط الدرامي بدعم من اإدارة ال�صبكة املتمثلة 

زي��ادة  يف  اأ�صهم  ال��ذي  امل��وق��ر  االأم��ن��اء  مبجل�ص 
اأجور العاملني من الفنانني يف هذا القطاع رغم 
�صاأن  �صاأنها  مالية،  اأزمة  من  ال�صبكة  به  متر  ما 
درامية  خطة  و�صعنا  اإذ  االأخ���رى،  املوؤ�ص�صات 
االإذاعية  الدراما  هيبة  لنعيد  امل�صل�صالت  الإنتاج 
قائمة  يت�صدر  العراق  اأن  وال�صيما  اأدائها،  وقوة 
اأهم املبدعني االإذاعيني ف�صاًل عن ا�صم )اإذاعة 
اأهم  من  وتعد   ١٩٣٦ عام  تاأ�ص�صت  التي  بغداد( 

يواصل قسم الدراما اإلذاعية يف شبكة اإلعالم العراقي جهوده الحثيثة 
يف تقديم نشاطاته اإلذاعية املميزة وإنتاج مسلسالت اجتامعية وتأريخية 

وثقافية مبشاركة نجوم الفن العراقي. 

الــــعــــراقــــي: اإلعـــــــــالم  شـــبـــكـــة  يف 

ــــا الــــجــــديــــد  ـــــدأ مــــوســــمــــه ـــــب ت

"الدراما اإلذاعية" 

أحمد سميسم      

 

االأو�صط،  وال�صرق  العربي  الوطن  يف  االإذاع��ات 
التي اأ�ص�صت كثريًا من املفاهيم وعمل فيها كبار 
املخرج  منهم  العراقيني،  االإذاعيني  املخرجني 
الكبري منهد االأن�صاري، وحافظ مهدي، وحممد 
اأمثال  امل�صرحيني  املخرجني  عن  ف�صاًل  زه��ري، 
الفنان  وامل��خ��رج  ف��ري��د،  ح�صون  ب��دري  الفنان 
فا�صل  الفنان  والدكتور  احلميد،  عبد  �صامي 

خليل.
ي�صيف نادر: اإن العمل الدرامي كان يعتمد على 
ومهارات  ال�صوتي  لالإح�صا�ص  العالية  القدرة 
املمثل يف االأداء الذي نفتقده اليوم كثريًا ب�صبب 
عملوا  مم��ن  املجتهدين  الفنانني  اأغ��ل��ب  رحيل 
املنطلق  هذا  ومن  لذا  الدرامي،  احلقل  هذا  يف 
يف  املبدعني  املخرجني  كبار  ن�صتقطب  اأن  قررنا 
جمال امل�صرح والتلفزيون لكي ينه�صوا بالدراما 
العمل  و�صرعنا يف  وعلمية،  مهنية  بكل  االإذاعية 
م�صل�صاًل  واأن��ت��ج��ن��ا  امل��و���ص��م  ه��ذا  �صمن  االأول 
طالب(  اأبي  بن  )علي  ا�صم  حمل  كبريًا  اإذاعيًا 
االإم��ام  املوؤمنني  الأم��ري  العطرة  ال�صرية  يتناول 
الفنان  اإخ��راج  من  امل�صل�صل  ال�صالم،  عليه  علي 
االأو�صي، ومن  الفنان �صالم  وتاأليف  غامن حميد 
اإياد  بطولة الفنانة القديرة هند كامل، والفنان 
حممد  والفنان  عزيز،  بتول  والفنانة  الطائي، 

ها�صم، والفنانة اأ�صماء �صفاء واآخرين. 
على  الدراما  �صناعة  يف  اعتمدنا  قائاًل:  يتابع 

مبداأ قراءة الطاولة وتوزيع االأدوار ثم الت�صجيل 
قيمة  العمل  مننح  لكي  كامل  اأ�صبوع  م��دى  على 
الكافية  وامل�صاحة  القدرة  للمخرج  وتكون  كبرية 
يف اأداء عمله مع الفنانني، ويختم بالقول: اأخريًا 
لكل مبدع غيور  ال�صبكة مفتوحة  اأبواب  اإن  اأقول 
ال�صدارة  ن�صتعيد  حتى  ال��درام��ا  �صناعة  على 
م��ن خلية  واح��د  واأن���ا  امل��ج��ال،  ه��ذا  العربية يف 
كبرية ومهمة يف مديرية االإنتاج الدرامي، الذين 
يعملون ب�صغف وحب من اأجل اإعادة نكهة الدراما 

االإذاعية العراقية ومن اهلل التوفيق. 

عودة إىل امليكرفون بعد غياب 

من جانبها، اأو�صحت الفنانة القديرة هند كامل 
الوقوف  اإىل  اأعادها  علي(  )االإم��ام  م�صل�صل  اأن 

ما  بعد غياب  االإذاع��ي جم��ددًا  امليكرفون  اأم��ام 
اأروقة  الفن يف  بداأت  ال� ٢٠ عامًا، كونها  يقارب 

االإذاعة قبل اأن تلج جمال التلفزيون.
يل  بالن�صبة  ممتعة  جت��رب��ة  ك��ان��ت  واأ���ص��اف��ت: 
علي(  )االإم��ام  االإذاع��ي  امل�صل�صل  يف  م�صاركتي 
عرب اأثري �صبكة االإعالم العراقي على ال�صعيدين 
املهنة  زمالء  التقيت  كوين  واملهني،  ال�صخ�صي 
�صنوات  بعد  واإداري����ني  وخم��رج��ني  ممثلني  م��ن 
اأم���ا ع��ل��ى ال�صعيد  ال��ب��ع��د امل��ه��ن��ي،  ط���وال م��ن 
ال�صخ�صي فقد عملت مع اأ�صماء جديدة من حيث 
واالح���رتام  احل��ب  ك��ل  فلم�صت  الفني،  التعامل 
والتقدير واالن�صجام فيما بيننا، ومل اأ�صعر بغربة 
بنف�ص  زل��ت  وم��ا  عنها،  ابتعادي  رغ��م  االإذاع���ة 
الديناميكية واجلاهزية العالية حني وقفت اأمام 
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جمعة الالمي 

ذاكرة املستقبل

كهالن الحكيم؟

ق�صدُت جمل�ص كهالن احلكيم بعد �صالة اجلمعة، 
ال  اآخ��ر  و�صخ�صًا  امل���رتوك،  غريب  عنده  فوجدت 
يفارق ب�صره االأر�ص، حتى �ُصّبَه يل اأن الرجل يبكي 
. فرتيثت قلياًل يف دعوته اإىل زيارة معر�ص للكتاب 
اأ�صّرين املرتوك:   . العامة  مبدينتنا  املكتبة  تنظمه 
مل  الباكي،  الرجل  اإىل  – واأ�صار  هذا  " �صاحبنا 
ن منه غ�صبه، ففلت ل�صانه  يتمكن من ِحلمه، فتمكَّ
بَّ جام غ�صبه على كاتب يف �صومعة غري بعيدة  و�صَ

من هنا".
قلت: كان اهلل يف عونه، فالغ�صب جنون موؤقت، كما 

يقول " هورا�ص . �َصّد املرتوك على يدي:
 �� " وهكذا قال �صاحبنا احلكيم للرجل ".

�� " هي حكاية جديرة باأن ُتروى".
�� " نعم .اأول الغ�صب جنون، واآخره ندم ".

كم  فعلمت  م�صتب�صرًا  احلكيم  كهالن  وجه  راأي��ت   
قويٌّ �صاحب الراأي القومي.

العينني يف  – مغم�ص  يحدق  يزال  ال  الرجل  وكان 
باأ�صفل درك يف الندم،  اأنه ات�صل  االأر�ص، فعرفت 
فاقرتبت منه، وقلت ُمهونًا االأمر عليه: " ال ترثيب 
ت�صتغل يف احلروف  اأنت كاتب  اإمنا  اأخي،  يا  عليك 
واالأرقام، وهذه �صغلة ال ي�صتقيم الغ�صب معها، الأنه 

يتحول اإىل حمق، والعياذ باهلل".
يتحدث  تعليقي، فتحدث كما  �صمع كهالن احلكيم 

اإىل نف�صه:
" الغ�صب ريح تهّب، فتطفئ �صراج العقل . ويف   -
من  غريهم  ده��ور  يف  كما  اخل���وايل،  العرب  اأي��ام 

ال�صفيه  حالة  ت��اأّم��ل  يف  فريدة  ِع��رٌب  والِنَحل  امللل 
ر حالة احلكيم ". والغ�صبان، وتب�صّ

يدي  ب��ني  ال�صدد  ه��ذا  يف  كلمة  اأط���رح  اأن  اأردُت 
�صاحبي احلكيم، اإال اأنه بادرين قائاًل :

 �� " ما اأحكَم غاندي حني قال: "ال تقابلوا الغ�صب 
بالغ�صب، فكيف بنا مع ال�صفهاء ! ".

 - �صفيه  من  اأحدنا  يغ�صب  حني  الكربى  والطامة 
ما  التي  والطامة  وال�ُصَفهاء،  ال�َصفِه  من  حا�صاكم 
اإىل  حليمًا  �صفيٌه  َي�صتجَر  اأن  طاّمة،  اأو  �صاّخة  بعد 
كما  وجهله،  ل�صفهه  تركه  ال�صفيه  فعقوبة  غ�صبه، 
رجل  حالة  مع  منزلته  " يف  عّباد  " ابن  حال  كان 
باالأندل�ص  اأهلنا  مدونات  تذكر  كما  مهذار،  اأحمق 
. وقال حممد بن احلارث الثعالبي: "ولي�ص الذنب 
الذنب  وال   . غريه  بح�صرة  كالذنب  امللك  بح�صرة 

بح�صرة العامل، كالذنب بح�صرة اجلاهل".
و�صمعت كهالن احلكيم يقول: "غ�صبَك من �صتيمِة 
توّجُه اإليَك، يجعل ال�صتيمة كالمًا �صحيحًا عنك ".

 اأبعدنا اهلل عن الَغ�صبى واحلمقى وال�صفهاء !

" اإلنساُن الغاضب، يتحول دمه إىل َسّم"
) كونفوشيوس (

امليكرفون االإذاع��ي وك��اأين مل اأف��ارق االإذاع��ة 
اإىل  العمل  اأجواء  اعادتني  اإذ  واحدة،  حلظة 
طوال  �صنوات  غابت  التي  الطاولة  "بروفة" 
بقيادة االإدارة الدرامية لالأ�صتاذ غامن حميد 
والقيادة االإدارية متمثلة باالأ�صتاذ وديع نادر، 
للخربات  والتقدير  اجلّدية  مل�صة  عن  ف�صاًل 
مديرية  �صمن  العمل  يف  وال�صابة  املخ�صرمة 

الدراما يف �صبكة االإعالم العراقي.      
        

 تجربة مهمة   

اأن  اأعتقد  عزيز:  بتول  الفنانة  قالت  فيما 
العراقي  االإعالم  �صبكة  يف  االإذاعية  الدراما 
م�صتمرة يف ن�صاطاتها حتى حني توقفت عجلة 
الدراما التلفزيونية، اإذ كنا نقدم يف االإذاعة 
عددًا من امل�صل�صالت الكوميدية واالجتماعية 
بني  دائ��م  توا�صل  هناك  فكان  والتاأريخية، 
الفنانني واالإذاعة، والفنان ال بد اأن يبداأ من 
كيفية  على  ويتدرب  التلفزيون  قبل  االإذاع��ة 
الوقت  يف  اأن��ه  اإال  ال�صوت،  ومترين  االإل��ق��اء 
لفرتة  االإذاع��ي��ة  ال��درام��ا  توقفت  احلا�صر 
طويلة ب�صبب عدم توفر التخ�صي�صات املالية 
الدراما  باتت  لذا  االأع��م��ال،  الإنتاج  الالزمة 

االإذاعية مقت�صرة على عمل اأو عملني ب�صبب 
موؤخرًا  �صهدنا  وقد  والدعم.  التمويل  �صعف 
اإذاعية مميزة من جديد  اأعمال  اإنتاج  عودة 
اأثناء وجودنا يف اأروقة اإذاعات �صبكة االإعالم 
العراقي للم�صاركة يف امل�صل�صل االإذاعي )علي 
بن اأبي طالب( عليه ال�صالم، فكانت فرحتي 
غامرة بهذا العمل املهم املتكامل كونه يروي 
لذا  والدقة،  االأهمية  تاأريخية يف غاية  �صرية 
ا�صتغرقنا يف ت�صجيل العمل جهدًا ووقتًا طوياًل 
امل�صتمعني.  اإعجاب  على  يح�صل  اأن  واأتوقع 
ع��دة،  متنوعة  اأدوارًا  امل�صل�صل  يف  �صغلُت 
بن  معاوية  زوجة  �صخ�صية )هند(  فج�صدُت 
بنت  )زينب(  �صخ�صية  واأي�صًا  �صفيان،  اأبي 

اأن  ح��اول��ت  التي  االأ���ص��ل  اليهودية  احل���ارث 
)�صلى  حممد  الكرمي  للر�صول  م  ال�صُّ تد�ص 
اأي�صًا  ج�صدُت  كما  و�صّلم(،  واآل��ه  عليه  اهلل 
ملجم  ابن  حر�صت  التي  )ِقطام(  �صخ�صية 
على قتل االإمام علي )عليه ال�صالم(، واأي�صا 
لعبُت دور �صخ�صية )درة( بنت اأبي لهب وهي 
من ال�صخ�صيات املغمورة يف التاأريخ اإذ كانت 
على  ور�صوله،  باهلل  موؤمنة  م�صلمة  �صخ�صية 
نقي�ص �صخ�صية والدها. احلمد هلل ا�صتطعت 
باأدوارها  ال�صخ�صيات  هذه  جميع  اأج�صد  اأن 
واأمتنى  مهمة  جتربة  العمل  وه��ذا  املختلفة، 
اأن تتكرر اأعمال كهذه م�صتقباًل واأن تخ�ص�ص 

لها ميزانية تليق بها.  

السنة الخامسة عرشة العدد )371( 18 ترشين الثاين 2020 ــــك ــــت ــــالم ــــك_س ــــت ــــامم alshabaka aliraqya#ك

alshabaka
aliraqya

21 20

كان الرجل ال يزال يحدق – مغمض العينني 

يف األرض، فعرفت أنه اتصل بأسفل درك 

يف الندم، فاقرتبت منه، وقلت ُمهوناً األمر 

عليه: " ال ترثيب عليك يا أخي، إمنا أنت كاتب 

تشتغل يف الحروف واألرقام، وهذه شغلة ال 

يستقيم الغضب معها، ألنه يتحول إىل حمق، 

والعياذ بالله".

ـــــــــاالت ـــــــــق م



يحتاج  ب��ل  الب�صاطة،  بهذه  لي�ص  االأم���ر  اأن  اإال 
عن  ناهيك  ماديًا،  ج��دًا  عالية  بتقنيات  تنفيذًا 
لدينا  هنا  مقت�صرة  كانت  لذا  الربجمة.  اأدوات 
اأو  على �صباب قّلة جدًا ي�صل عددهم اإىل اثنني 
ال�صبكة" ح�صرت  "جملة  كله.  العراق  يف  ثالثة 
بعنوان  ال��ه��اين  ح�صنني  للمخرج  فيلم  ع��ر���ص 
مديات  ع��ن  ح��وار  لتنطلق يف  اأج��م��ل(  )ه��ن��اك 
كيفية  وع��ن  لدينا  ال�صينمائية  ال�صناعة  ه��ذه 
تعزيز جهود �صبابنا ودعمهم يف تقدمي هذا الفن 

ورفده. 
أصل األنيميشن

اليابانيون  يطلقه  ال��ذي  اللفظ  هي  )املاجن�ا( 
االأنيمات  اأغلب  اأن  اإذ  امل�صورة،  الق�ص�ص  على 
وعندم��ا  االأ�صل،  يف  م��اجن��ا  عن  ع�ب���ارة  هي 
اإىل  يحولونها  كبي�رًا  اإقبااًل  لقيت  قد  يجدونها 

)اأنيمي(.
الر�صوم  تقنيات  بتطوير  اليابانيون  الفنانون  بداأ 
امل��ت��ح��رك��ة ال��ت��ي ان��ت�����ص��رت يف ف��رن�����ص��ا واأمل��ان��ي��ا 
اأن  اإال  والواليات املتحدة بداية القرن الع�صرين. 
اليابانيني كانت لهم الريادة، برعوا فيها وتفننوا 
دون �صواهم بفرادة عالية، واأبرز مالمح لها كانت 
يف اأعمال )اأو�صامو تيزوكا( يف ال�صتينيات. وبعد 
التطور الهائل يف املجال التقني وعامل التكنلوجيا 
احلديثة واالأجهزة املتطورة يف �صناعة هذا الفن 
ال�صينمائي يف العامل اأ�صبحت اإيرادات هذا الفن 
الواحد،  الفيلم  الدوالرات يف  مئات املاليني من 
االأنيمي  التي حتققت يف عامل  االإي��رادات  واأعلى 
الياباين  للمخرج  )امل��خ��ط��وف��ة(  لفيلم  ك��ان��ت 
ميازاكي(  )ه��اي��او  االأنيمي�صن  ع��امل  يف  االأب���رز 
جيبلي(  )�صتوديو  �صركة  اإنتاج  من   ٢٠٠١ عام 
حقق  اإذ  دوالر،  ٣٦5،4٨١،١٣١م���ل���ي���ون  بقيمة 
كذلك  اليابانية،  ال�صينما  يف  اإي����رادات  اأك���رب 
بتكلفته  االأف��الم  اأعلى  يعد  ال��ذي  )اأفتار(  فيلم 
االإنتاجية بقيمة ٢٣٠ مليون دوالر وحقق اإيرادات 

كبرية بقيمة ٢،٧ مليار دوالر.

املركز الوطني لصناعة أفالم 
األنيميشن

له  ك��ان��ت  ال�صحن  د.���ص��ال��ح  وال��ك��ات��ب  ال��ن��اق��د 

هذه  خل��و���ص  حم��اوالت��ه��م  يف  لل�صباب  متابعته 
و�صعوبة  تقنياتها  ب��ك��ل  اجل��دي��دة  ال�����ص��ن��اع��ة 
يف  دع��وت��ه  ل��ه  كانت  كما  وا�صتغالها،  تنفيذها 
جتمعهم ورعايتهم اإذ يقول: يف قراءتنا للم�صهد 
ال�صباب  مع  مبا�صر  متا�ص  ويف  والفني  الثقايف 
وطموحاتهم ونزعاتهم يف العمل االإبداعي، ظهر 
موؤخرًا عدد من ال�صباب املبدعني ممن يجيدون 
اال�صتغال على برامج واأفالم االأنيمي�صن وت�صميم 
والف�صاءات،  واحلركات  وال�صخ�صيات  االأ�صكال 
اأنهم  ومبا  واالهتمام،  بالرعاية  جدير  ومب�صتوى 
ف�صاء  اأي  يربطهم  ال  وم��ت��ب��اع��دون،  متفرقون 
املفيد  اأرى من  لذا  اأو مكان،  دائ��رة  اأو  اأو مكتب 
اأقدم مقرتحًا بتاأ�صي�ص )املركز الوطني  اأن  جدًا 
تاأ�صي�ص  اإىل  واأدعو  االأنيمي�صن(  اأفالم  ل�صناعة 
ال�صباب  امل��رك��ز جل��م��ع  ل��ه��ذا  اإل���ك���رتوين  م��وق��ع 
وقدراتهم يف املجال حتت م�صمى معني ولغر�ص 
اال�صتغال،  النوع من  لهذا  الفنية  الثقافة  اإ�صاعة 
العاملية  التقنية  اإليه  تو�صلت  ما  اأحدث  ن�صر  مع 
مواكبة  لغر�ص  االأنيمي�صن  ع��رو���ص  اإن��ت��اج  يف 
الع�صر، االأمر الذي يتطلب منا، نحن املوؤ�ص�صات 

املتخ�ص�صة، دعم هذا املركز باالإمكانات املتاحة 
وتفعيل دوره كي يكون منتجًا للجمال والق�ص�ص 
ر�صائل  حتمل  عراقية  بهوية  والق�صايا  واالأفكار 
انطالق  نقطة  املركز  هذا  العامل..  اإىل  جمالية 

اإبداعي جديدة ت�صتحق االهتمام والرعاية.

فرع يف كلية الفنون الجميلة… 
املخرج ال�صاب باقر الربيعي ي�صاأل: كيف �صتكون 
اأفالم  هناك جتمعات لدعم ال�صباب يف �صناعة 
امل��ج��ال  ال��ع��ام��ل��ني يف  اأن  ح��ني  االأن��ي��م��ي�����ص��ن يف 
يف  يقول:  يجيدونه!؟  ممن  فقط  ثالثة  اأو  اثنان 
احلقيقية  املعدات  اإىل  الفن  هذا  يفتقر  العراق 
التلفزيون  اأن  م��ن  ب��ال��رغ��م  االأف����الم  ل�صناعة 
والنهر(  )االأم��رية  بعنوان  فيلمًا  �صنع  العراقي 
فاأجنزا  والر�صم  الت�صميم  اأم��ا   ،١٩٨٢ عام  يف 
تخ�ص�ص  وج���ود  ع��دم  ع��ن  ف�صاًل  اأمل��ان��ي��ا،  يف 
االأنيمي�صن  ل�صناعة  واملعاهد  االأكادمييات  يف 
من  وبالرغم  والفنية،  التقنية  الناحيتني  م��ن 
ال��ع��راق،  يف  الفن  لهذا  حقيقيني  �صناع  وج��ود 
ال�صناعة  تعلم هذه  فاإن هناك من  قلتهم،  على 

الفنون والحداثة، متالزمة 
تعزز اإلبداع السمعي 

والبرصي ألقىص مديات 
الجامل، والسينام إحدى 

نوافذ الفنون املهمة، التي 
قدمت لنا التكنولوجيا فيها 

تقنيات أفالم األنيميشن، 
وذلك بخلق أحداثها 

وأبطالها ونقلها من الورق 
إىل شاشة السينام مروراً 

بـ)مطبخ الحاسوب(.

عىل هامش الفيلم القصري

)هناك أجمل(
دعوة لتأسيس مركز وطني لألنيميشن

رجاء الشجريي
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التعليمية  الدرو�ص  طريق  عن  الذاتية  باإمكانيته 
خارج  تقام  التي  الفنية  ال��دورات  طريق  عن  اأو 
العراق وبتكلفة خيالية، اأما من ناحية اإدخال فن 
يف  البداية  كانت  فقد  التلفزيون،  يف  االأنيمي�صن 
الفن  بهذا  اهتمت  التي  الف�صائية  كربالء  قناة 
برنامج  يف  امل��ث��ال  �صبيل  على  ك��ب��ريًا،  اهتمامًا 
)الرّحال( عام ٢٠١٢ ا�صتخدمت تقنية )املو�صن 
العراق بقيادة مدير ق�صم  كابجر( الأول مرة يف 
اإدخ��ال  وج��رى  الكاظم،  عبد  ع��دي  االأنيمي�صن 
وجم�صمة  االأب��ع��اد  ثالثية  كارتونية  �صخ�صية 
وكانت من  امل�صاهدين  ومبا�صر مع  واقعي  ب�صكل 
االإخ��راج،  ناحية  من  وال�صعبة  املهمة  التجارب 
وح��از  ناجحة  موا�صم  الأرب��ع��ة  ال��ربن��ام��ج  وُق���دم 
على م�صاهدات عالية حينها، اأما االآن فال توجد 
االأفالم  تناف�ص  حقيقية  الأفالم  وا�صحة  �صناعة 
االأجنبية من ناحية الدقة والر�صوم الفنية العالية 
معدودين  ولكن  مهمني  فنانني  �صوى  والتحريك 

الفن  هذا  ولتطوير  �صخ�صي،  واإنتاج  وبتجارب 
فرع  وتاأ�صي�ص  الفنانني  ه���وؤالء  احت�صان  يجب 
يدر�ص  اجلميلة  الفنون  بكلية  ال�صينما  ق�صم  يف 
االأنيمي�صن الأهميته الكبرية يف �صناعة ال�صينما، 
رابطة  اأو  جتمعًا  ن�صنع  اأن  املعقول  غ��ري  وم��ن 
وركيزة  قوي  اأ�صا�ص  يكن هناك  مامل  الفن  لهذا 
اجلامعات  يف  املتحركة  الر�صوم  لفن  اأ�صا�صية 

واملعاهد الفنية.

ُصناع )هناك أجمل( 
خمرج الفيلم ح�صنني الهاين حتدث ل�"ال�صبكة" 
عن كوالي�ص فيلمه وفكرته وظروف والدته قائاًل:

وبني  بيني  اأجمل(  )هناك  فيلم  فكرة  انبثقت 
الكاتب  ال�صيناريو  وكتب  نا�صر  مهند  امل��خ��رج 
�صعد هدابي على وفق فكرة وخيال �صريايل عال، 
م�صاهد  من  نحتاجه  ما  وفق  الت�صوير  كان  وقد 
يحتاج اإىل التنقل بني اأربع حمافظات ما ي�صتلزم 

األف دوالر، لذلك  اأن تتجاوز ميزانية الفيلم 4٠ 
رقدت فكرة الفيلم الأ�صهر و�صنوات. ثم حتركت 
بقاء  مع  الن�ص  تغيري يف  مع  اأخرى  مرة  الفكرة 
الفكرة االأ�صل، وبرزت اأي�صًا عراقيل اأّجلته، اإىل 
وامل�صمم  املخرج  مع  الفيلم  يف  احلياة  بثت  اأن 
وبداأت  ال�صخ�صيات  ر�صم  وغرّينا  املو�صوي  اأن�ص 
ما  وهو  �صورة  لقطة  كل  ب��ورد(  )�صتوري  اأر�صم 
اأن�ص  قبل  من  اليوم  يف  عمل  �صاعة   ١٢ ي�صتلزم 
مع حوار يومي يف تطبيق وات�صاب ملدة ٣ �صاعات 
التجوال  وحظر  كورونا  ظروف  وب�صبب  تقريبًا، 
جرى التنفيذ عن بعد بر�صم لقطة واإر�صالها اإىل 

اأن�ص الذي كان بارعًا يف التنفيذ بكل املقايي�ص. 
ويقّطع  ويحرك  يلّون  اأن�ص  كان  الهاين:  ي�صيف 
وحده،  الفيلم  �صناعة  يف  التفا�صيل  كل  وينجز 
خم�صة  هناك  ك��ان  مثاًل  كربالء  قناة  يف  بينما 
واحلمد  العمل،  يت�صاركون  االأق��ل  على  اأ�صخا�ص 
االإخ��راج��ي��ة  وروؤي��ت��ي  اإح�صا�صي  اإي�����ص��ال  مت  هلل 
مع  االأنيمي�صن  فيلم  يف  اأي�صًا  البطل  واإح�صا�ص 
الذي  فوؤاد  عارف  اأي�صًا  البارع  املو�صيقي  مل�صات 

�صنع مو�صيقى حتاكي املادة وال�صورة الفيلمية.
كان  فقد  املو�صوي  اأن�ص  وامل�صمم  املخرج  اأم��ا 
�صاحب �صركة )البوابة الذهبية( لالإنتاج الفني 
من  منها  خم�صة  اأنيمي�صن:  اأف���الم  ع�صرة  ول��ه 

اإخراجه وخم�صة اأنتجها ملخرجني اآخرين.
ي��ق��ول امل��و���ص��وي ع��ن ال��ف��ي��ل��م: )ه��ن��اك اأج��م��ل( 
وعا�صر  ال�صناعة  حيث  من  اأعمايل  عا�صر  كان 
نتاجات �صركة )البوابة الذهبية لالإنتاج الفني( 
)االأم����رية  فيلم  م��ن��ذ  اأنيمي�صن  فيلم  واأط����ول 
 ١١ بواقع  عام ١٩٨٢  اليا�صري  لفي�صل  والنهر( 

دقيقة تقريبًا. 
ا�صتغرق العمل يف )هناك اأجمل( �صبعة اأعوام.. 
يف  وحت��ري��ك��ه��ا  ال��ر���ص��وم  تنفيذ  يخ�ص  م��ا  اأم���ا 

�صركتي فا�صتغرق العمل 4 اأ�صهر.
من  عمل  اأه���م  يف  حاليًا  منهمك  اأن���ا  ي�صيف: 
اأعمالنا واأطول فيلم من حيث الوقت اإذ قد يبلغ 
العظيم(  كلكام�ص   ( فيلم  وهو  دقيقة  طوله٢٠ 
اأ�صهر  خم�صة  بعد  اهلل،  �صاء  اإن  �صيكتمل،  الذي 
تقريبًا، وقد �صرعنا يف العمل منذ ٦ اأ�صهر، وعليه 

فالزمن الكلي �صيكزن قرابة العام. 

باقر الربيعيان�ص املو�صويد.�صالح ال�صحن
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يوسف املحمداوي

ميشا

نقمة االسترياد

عانت اأغلب الدول اأثناء احلروب اأو االنقالبات من 
عليها،  تفر�ص  التي  ال�صلبية  الظواهر  من  العديد 
اإيجابيات  اإىل  ال�صلبيات  تلك  حّولت  من  بع�صها 
من  االآخ��ر  والبع�ص  تلك،  اأو  البالد  ه��ذه  خدمت 
للحكم  نتيجة حتمية  وهي  ال�صلبيات  لتلك  ا�صت�صلم 
الفا�صل يف تلك البلدان على العك�ص من احلكومات 
�صبح  من  اأوطانها  اإنقاذ  ا�صتطاعات  التي  القوية 

اخليبات واالنك�صارات.
ال��دول  من  الكثري  اأنَّ  املقدمة  تلك  اإىل  ق��ادين  ما 
حالة  من  االقت�صادي  و�صعها  انت�صال  ا�صتطاعت 
حني  امل��ث��ال  �صبيل  فعلى  االنتعا�ص،  اإىل  االن��ه��ي��ار 
ال  حمافظاتها  جميع  ويف  م�صر  ب��اأ���ص��واق  تطوف 
اال�صترياد  متنع  لكونها  م�صتوردة  ب�صاعة  اأيَّ  جتد 
املحلي  املنتج  على  وتعتمد  تفا�صيله  بكل  االجنبي 
اأ�صواقنا،  بها  تعج  امل�صرية  ال�صلع  م��ن  والعديد 
املنهارة  �صوريا  اأ�صواق  على  ينطبق  احلال  وكذلك 
بل  فيها،  م�صتوردة  ب�صاعة  اأيَّ  جتد  وال  اقت�صاديًا 
نا اإحدى الدول امل�صتوردة من �صوريا على الرغم  اإنَّ
من احلرب الداخلية التي تعي�صها!، اأما نحن الذين 
كّنا يف خم�صينيات القرن املا�صي ن�صدر لدول العامل 
حتى  اليوم  فن�صتورد  حمليا  امل�صنوعة  ال�صلع  اأنواع 
اخل�صار من جرياننا لكون القائمني على البالد ما 
ميكنني  "ال  يقول:  الذي  باملبداأ  عملوا  التغيري  بعد 
و�صفة  اأع��رف  لكنني  للنجاح،  و�صفة  اأعطيك  اأن 
الف�صل وهي: حماولة اإر�صاء اجلميع"، فالكثري من 
�صيا�صيينا اأ�صبحوا جتارًا واأ�صحاب نفوذ يتحّكمون 
باال�صترياد، والبد من اأن تر�صيهم ال�صلطة التنفيذية 
بدول  مرتبطني  لكونهم  معهم  الت�صادم  وتتحا�صى 

اإىل  و�صلت  التي  العراقي  امل�صتورد  ب��اأم��وال  تنعم 
جزء  ر�صد  ولو  ال���دوالرات،  من  املليارات  ع�صرات 
منها ال جميعها لدعم االإنتاج الوطني ملا و�صلنا اإىل 
هذه احلالة من االإفال�ص، بحيث ال ت�صتطيع الدولة 
اأن توفر مرتبات املوظفني واملتقاعدين و�صحة �صبه 

دائمية يف مفردات البطاقة التموينية.
ملدة  اال�صترياد  مبنع  احلكومة  تبادر  اأن  مقرتحنا 
وال��غ��ذاء،  ال���دواء  با�صتثناء  اأك��رث  ال  فقط  عامني 
وتخ�صي�ص اأموال اال�صترياد لت�صغيل م�صانعنا وما 
ودعم  الوطني،  مبنتوجها  نتباهى  كّنا  التي  اأكرثها 
املحلية،  وال�صمكية  احليوانية  وال���رثوة  ال��زراع��ة 
وبالتاأكيد �صرنى مواطنًا منتع�صًا اقت�صاديًا والبطالة 
املتف�صية يف املجتمع �صت�صبح يف خرب كان، الأنَّه من 
دول  اأغنى  من  يعد  الذي  العراق  هذا  املعقول  غري 
اليوم  يرتنح  دينية  و�صياحة  وزراعيًا  نفطيًا  العامل 
يف ميدان االإفال�ص، نعم اإنَّ االأمر فيه معوقات لكن 
بثمارها وجنحت  اأتت  ال�صعوب  من  العديد  جتارب 
الفرن�صي  القائد  قال  وكما  النهو�ص من جديد،  يف 
اأقدر قلت له:  "من قال ال  نابليون نقول حلكومتنا: 
اأعرف قلت له: تعّلم، ومن قال  حاول، ومن قال ال 

م�صتحيل قلت له: جّرب". 

مقرتحنا أن تبادر الحكومة مبنع 

االسترياد ملدة عامني فقط ال أكرث 

باستثناء الدواء والغذاء، وتخصيص 

أموال االسترياد لتشغيل مصانعنا وما 

أكرثها التي كّنا نتباهى مبنتوجها 

الوطني، ودعم الزراعة والثـروة 

الحيوانية والسمكية املحلية

ـــــــــاالت ـــــــــق م



ال�صينمائي  اجلونة  مهرجان  فعاليات  وانطلقت 
يف دورته ال�رابعة حتت �صعار "االإن�صان واحللم." 
و�صهدت ليلة االفتتاح عر�ص فيلم "الرجل الذى 
هنية،  بن  كوثر  التون�صية  للمخرجة  ظهره"  باع 
الذي عر�ص اأول مرة عامليًا يف مهرجان فيني�صيا 
بعد عر�صه يف ق�صم اآفاق. وقد ح�صر عدد كبري 
من جنوم الفن من م�صر والعامل العربي، منهم 
ال�صقا، وحممد هنيدي، وحممد رم�صان،  اأحمد 
زكي،  واأ�صرف  النبوي،  وخالد  ال�صاوي،  وخالد 

رم��زي،  وه��اين  �صربي،  و�صمري  �صعد،   وعمرو 
ع��ادل،  وه��اين  الليثي،  وحممود  ف��راج،  وحممد 
اإ�صماعيل، و�صيد رجب، و�صريف رمزي،  وحميي 
واأحمد رزق، وعمرو يو�صف، وحممد ال�صرنوبي، 
�صليمان،  وجمال  قا�صم،  وك��رمي  ف��واز،  و�صربي 
ونيكوال معو�ص، وبا�صل اخلياط، ومنذر رياحنة، 

واأحمد فتحي، وحممد جمعة، وعمر.
صيحات الفساتني

وا�صتعر�صت كبار الفنانات العربيات وامل�صريات 

مو�صات  �صيحات  اآخ��ر  االأحمر  ال�صجاد  على 
ال��ف�����ص��ات��ني امل��ث��رية واجل��ري��ئ��ة يف اإط����الالت 
والعاملية،  العربية  االإع��الم  و�صائل  تالقفتها 
وااللتزام  للكمامة  وكان  امل�صرية،  عن  ف�صاًل 
اأروقة  يف  فاعل  ح�صور  ال�صحية  باالإجراءات 
حر�ص  كما  ال�صينمائي،  اجل��ون��ة  م��ه��رج��ان 
االحتفاء  على  امل��ه��رج��ان  ب�����ص��وؤون  القائمون 
بنجوم رحلوا عن عاملنا حتت �صعار "جنوم يف 
ال�صماء"، وذلك من خالل برو�ص مميز عليه 

تركتا  جنمتان  بينهم  جنم  من  اأك��رث  �صورة 
العام ٢٠٢٠،  ُتوفيتا هذا  بعدما  �صدمة كربى 
يف  و�صويكار،  اجل��داوي  رج��اء  الفنانتان  هما 
ويظهر  امل��ه��رج��ان،  �صناع  م��ن  اإيجابية  لفتة 
التي  ذلك يف ال�صور املوجودة داخل احلقيبة 

يتم توزيعها على النجوم.
حضور عراقي

بدورته  ال�صينمائي  اجلونة  فعاليات  انطلقت 
الرابعة مب�صاركة عربية وعاملية فاعلة يف ظل 
كاظم  بالناقد  متثل  حم��دود  عراقي  ح�صور 
مر�صد ال�صلوم مدير ال�صينما يف دائرة ال�صينما 

وامل�صرح مع االإعالمي عبد العليم البناء. 
ال�صلوم  العراقي كاظم  ال�صينما  واأو�صح مدير 
العراقية"  "ال�صبكة  ملجلة  اجلونة  يف  املوجود 
اأن املعنيني ب�صناعة ال�صينما يف العامل العربي 
ال�صينمائي  اجلونة  وفعاليات  ور���َص  يتاأملون 
اإىل  و�صواًل  ن�صخة  اإىل  ن�صخة  من  املت�صاعدة 
امل�صاركة  االأف���الم  نوعية  يف  الرابعة  ن�صخته 

واأ���ص��اد  وم���درو����ص.  دق��ي��ق  ب�صكل  وفح�صها 
امل�صاركة  والعربية  العاملية  باالأفالم  ال�صلوم 
و�صرورة اأن يكون العراق حا�صرًا و�صط جنوم 

الفن..
أفالم وجوائز

 ٦5 نحو  العام  هذا  ال�صينمائي  اجلونة  عر�ص 
فلمًا مق�صمة على ثالث م�صابقات ر�صمية هي: 
وم�صابقة  الطويلة،  الروائية  االأف��الم  م�صابقة 
االأفالم  وم�صابقة  الطويلة،  الوثائقية  االأفالم 
الر�صمي.  ال��ربن��ام��ج  ج��ان��ب  اإىل  الق�صرية، 
األف   ٢٢4 اإىل  املقدمة  اجلوائز  قيمة  و�صلت 
العينية  اجل��وائ��ز  اإىل  اإ�صافة  اأمريكي  دوالر 
املقدمة  وال�صهادات  اجلونة  بجائزة  املتمثلة 

اإىل الفائزين.
ت�صمن برنامج هذا العام ١٦ فيلمًا يف م�صابقة 
االأف����الم ال��روائ��ي��ة ال��ط��وي��ل��ة و١٠ اأف����الم يف 
فيلمًا  و١٨  الطويلة  الوثائقية  االأفالم  م�صابقة 
�صمن  وفيلمني  الق�صرية  االأف��الم  م�صابقة  يف 

يف  فيلمًا   ١٧ عن  ف�صاًل  اخلا�صة،  العرو�ص 
ق�صم االختيار الر�صمي.

حاز الفنان خالد ال�صاوي على جائزة االإبداع 
باع  ال���ذي  "الرجل  فيلم  حظي  كما  الفني، 
ظهره" بجائزة اأف�صل فيلم عربي، بينما ح�صد 
ن�صيب االأ�صد من اجلوائز الفيلم الفل�صطيني 
الفيلم الروائي الق�صري  " ٢٠٠ مرت"، جائزة 
كانت من ن�صيب فيلم "اأن اأكون اأمي" وقيمتها 
"اآكلي  فيلم  ح�صد  ح��ني  يف  دوالر،  األ��ف   ١5
حلوم ال�صر" اجلائزة الذهبية للفيلم الوثائقي 

وقيمتها ٣٠ األف دوالر.
جائزة اف�صل ممثلة كانت من ن�صيب الفنانة 
"يا�صانا دوري�صت�ص" عن فيلم "اأين تذهبني يا 
على  فحاز  �صيلمان  علي  الفنان  عايدة؟" اأما 
مرت."   ٢٠٠  " فيلم  عن  ممثل  اأف�صل  جائزة 
الطويل  ال��روائ��ي  للفيلم  الذهبية  اجل��ائ��زة 
عايدة؟"  يا  تذهبني  اأي��ن  "اإىل  لفيلم  ذهبت 

وقيمتها 5٠ األف دوالر.

مهرجان الجونة السيناميئ يختتم فعالياته 

مبشاركة عراقية محدودة وعربية واسعة 

أسدلت الدورة الرابعة 
ملهرجان الجونة السيناميئ 

الستار عىل آخر لياليها بعد 
تسعة أيام حافلة باألفالم 

والنقاشات وإطالالت النجوم 
الفاتنة. فقد اجتمع عىل 

ضفاف البحر األحمر عدد 
كبري من النجوم والضيوف 

إلحياء نسخة هذا العام 
من املهرجان رغم الظرف 
الصحي الذي يرزح تحته 

العامل أجمع، الذي تسبب 
بحضور عاملي أقل من املعتاد، 

ليكون بذلك أول حدث من 
نوعه يف الرشق األوسط يف 

عام ٢٠٢٠.

سامي الجابري/ القاهرة 
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االنغما�ص فيه اأ�صبه باالرتواء بعد عط�ص، يرهف 
من  حلظة  ويف  وي�صتمتع،  ي�صتمع  ك��ي  ال�صمع 
�صدى  �صوى  االأ���ص��وات  تلك  من  يبَق  مل  الزمن 
وت��ردد  الزمن  ذاك��رة  تتوقف  �صجن،  �صمفونية 
بني  واأم�صى  الزمن  غّيبه  غناء  عن  حزن  نغمة 

رحى الن�صيان.
مرجعية فنية

حمل منذ ن�صاأته االأوىل بذور الفنون التي ازدهرت 
واختزل  ال�صنني،  اآالف  منذ  الرافدين  بالد  يف 
ثقافات وفدت على العراق يف الع�صر العبا�صي، 
واأعاد اإنتاجها يف �صكل فني له قواعده اخلا�صة، 
واأم�صى مرجعية فنية لكل امل�صتغلني بال�صوت من 
اإىل  املقام  تاريخ  يعود  ومغنني.  ومن�صدين  قّراء 
قرون خلت ومنهم من يرجعه اإىل اآالف ال�صنني، 
يف  الع�صرين  القرن  من  الثالثينيات  يف  ازده��ر 
رواده  ظهر  اإذ  مميزًا،  ح�صورًا  و�صكل  بغداد، 
ويون�ص  كمبري،  وعبا�ص  ال�صيخلي،  جن��م  مثل 
خيوكة،  وح�صن  القندرجي،  ور�صيد  يو�صف، 
والرائد الكبري حممد القباجني، ويو�صف عمر، 

فنية  ف��رق  ظهور  اإىل  اإ�صافة  ال��غ��زايل،  وناظم 
و�صالح  بتو،  يو�صف  فرقة  منها:  الفرتة  تلك  يف 
�صميل وغريهما. كان املقام العراقي اأهم األوان 
ينتظرون  ك��ان��وا  اإذ  البغداديني،  ل��دى  ال��ط��رب 
املقاهي  ليق�صدوا  اجلمعة  اأو  اخلمي�ص  ي��وم 
الر�صافة  جانب  يف  املنت�صرة  وال��ك��ازي��ن��وه��ات 
ومقهى  ع��زاوي  ومقهى  ال�صابندر  كازينو  مثل 
�صكر حل�صور حفالته. بعد مرحلة الرواد وحتى 
القارئ  مثل  اآخرون  امل�صرية  وا�صل  الثمانينيات 
وعبد  ال�صعداوي،  وحمزة  خ�صر،  الرحمن  عبد 

اجلبار العبا�صي وح�صني االأعظمي.
فنٌّ غنايئ خاص

ما مييز املقام العراقي هو اقت�صار وجوده على 
اخلا�ص  الغنائي  الفن  ميثل  فهو  فقط،  العراق 
العراق  مدن  بع�ص  �صكان  ويتميز  العراق،  ملدن 
تفرع  ل��ذا  اخلا�صة،  بطريقتهم  املقام  ب��ق��راءة 
املقام  ال��ب��غ��دادي،  امل��ق��ام  اإىل  العراقي  امل��ق��ام 
ا�صم  عليه  ويطلق  الكركوكلي  املقام  املو�صّلي، 

)خوريات( اأو )قوريات(، واملقام الب�صري. 

تخت  العراقي  املقام  ي��وؤدي  ما  عادة  بغداد،  يف 
من  وجم��م��وع��ة  ال��ق��ارئ  م��ن  ي��ت��األ��ف  مو�صيقي 
وال��رق  واجل���وزة  ال�صنطور  ك��ع��ازيف  ال��ع��ازف��ني، 
والطبلة، ويطلق على هذا التخت ا�صم الچالغي 
العراقي، هو احرتام  املقام  البغدادي. ما مييز 
اخل�صو�صية التي تفر�صها �صبغة املقام، ف�صاًل 
عن مت�صكه بامليزة اجلمالية على �صعيد االأداء، 
الذي  املقام  الروعة هو مهرجان  تلك  يوؤكد  وما 
اأقيم يف القاهرة عام ١٩٣٢ الذي ح�صره امللك 
ف���وؤاد االأول وع��دد كبري م��ن ال��ف��رق ج��اءت من 
الذي  العراق  بينها  وم��ن  العامل،  اأنحاء  جميع 

بفرقة  البغدادي( �صارك  )اجلالغي 

وكان يراأ�صها حممد القباجني، ا�صتطاعت هذه 
تفوز  واأن  امل�صرية  ال�صاحة  جتتاح  اأن  الفرقة 
اإعجاب امللك، فاأعطاها  باجلائزة االأوىل وتثري 
مدة �صاعتني لتقدم فنها، علمًا اأن الوقت املقرر 

لكل فرقة كان ٢٠ دقيقة. 
أصوٌل وقواعد

الكال�صيكي  الغناء  م��ن  ن��وع  ه��و  امل��ق��ام  مفهوم 
الزيادة  تقبل  ال  مقاطع  ع��دة  من  يتاألف  ال��ذي 
تعتمد  وقواعد،  اأ�صول  ولقراءته  النق�صان،  اأو 
املو�صيقية  ال�صالمل  على  والتنقل  ال�صمع  على 
غناء  املقامات هي  فاإن  لذا  م�صبوطة،  بطريقة 
له  وو�صعوا  عراقيون  مغنون  وحّلنه  و�صعه  فني 

قواعد واأ�صواًل ال يجوز للقارئ اأن يحيد 
عنها وال يجيدها اإال من تعلم 

القواعد واالأ�صول.
 وامل���ق���ام ال��ع��راق��ي 

مرتابطة  وح��دة 
من عدة 

مقّومات، وهى تتاألف من النغم وال�صعر واالإيقاع 
وطريقة االأداء. اأورد املرحوم ها�صم الرجب يف 
كتابه عن املقام العراقي ثالثة وخم�صني مقامًا، 
املقامات  كل  منها  تتفرع  التي  االأنغام  اأن  واأفاد 
عراقية، وهنالك بع�ص املقامات لي�صت عراقية 
املقام  يبقى  لكن  وغريها،  فار�صية  اأو  تركية  بل 
العراقي هو االأكرب بينها، وت�صنف املقامات اإىل 
ق�صمني؛ االأول مقامات الف�صول، ومنها مقامات 
ال��ب��ي��ات، واحل���ج���از، واحل�����ص��ي��ن��ي، وال��ر���ص��ت، 
والنوى. والثاين مقامات غري داخلة يف الف�صول 
وهى ت�صم كل املقامات االأخرى ومنها مقامات 
اجلمال، والهمايون، والنوروز عجم، والب�صريي، 

والد�صتي.
مقاومة االندثار

ق��ّدم  ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات  يف 
امل����رح����وم االأ����ص���ت���اذ 
برنامج  اإدري�ص  يحيى 
امل���ق���ام ال���ع���راق���ي يف 
ال��ت��ل��ف��زي��ون ال��ع��راق��ي 
�صفاف  )على  بعنوان 
ال�������رتاث( واأن�������ص���اأ 
مقرها  ف��رق��ة 

املتحف البغدادي اكت�صف من خاللها مواهب 
املقام  بيت  اأُ�ص�ص  ذاتها  الفرتة  ويف  جديدة. 
العراقي الذي مّل �صمل اأهل املقام حتت خيمة 
ر�صمية، و�ُصكلت جلنة ا�صت�صارية �صمت نخبة 
ال�صيخ  منهم  واملو�صيقيني  املهتمني  كبار  من 
ال�صيخلي،  ال��وه��اب  وع��ب��د  احل��ن��ف��ي،  ج��الل 
حداد  وغامن  قدوري،  وح�صني  جميل،  وعبا�ص 
اللجنة  تلك  مهمة  وكانت  اخلما�ص.  وروحي   ،
ه��ي االإ����ص���راف ع��ل��ى امل��ن��اب��ر وامل��ه��رج��ان��ات 
تلك  اأن  ويبدو  العراقي،  باملقام  املتخ�ص�صة 
املحاوالت مل تفلح حتى عّدت منظمة اليون�صكو 
باالندثار.  دة  املهدَّ الفنون  من  العراقي  املقام 
بغداد  يف  املو�صيقية  ال��درا���ص��ات  معهد  حتى 
عليه  املقبلني  اأعداد  تراجعًا خطريًا يف  �صجل 
ال�صرقية  واالأنغام  العراقي  املقام  فنون  لتعلم 
والعربية يف ال�صنوات املا�صية اإذ مل ي�صل عدد 
املتقدمني للدرا�صة اإىل ع�صرة طالب، وهو ما 
ميثل كارثة تهدد الرتاث املو�صيقي يف البالد، 
بالرتاث  ومهتمون  مو�صيقيون  اأطلقها  دع��وة 
اإىل هذا النوع من  الغنائي العراقي لاللتفات 
الغناء بعد اأن اجتاحت االأنغام الهجينة �صاحة 

الغناء العراقي االأ�صيل.

غناٌء خارج مقاس الزمن، يجتاز حقباً من مئات السنني، طرٌب عالق بأنغامه ال 
تعصف به األيام, غناٌء عقد صفقة مع اإلبداع  برومانسية حاملة يرسم لوحة 

رسيالية، يحلق بجمهوره إىل عامل حامل، منذ أن صدحت األصوات األوىل )أمان 
أمان( شعر املستمع أنه انتقل إىل عامل خاص, عامل موسيقي ساحر، 

 

املقاُم العراقي

محسن إبراهيمغناٌء بني رحى النسيان
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بع�ص  االع��ت��م��اد على  ي��ت��ّم  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  يف 
�صاالت العر�ص اخلا�صة، التي تقوم بدور كبري 
الفنية،  اقتناء االأعمال  الت�صجيع على  اأجل  من 
املتاحف اخلا�صة،  بناء  �صّجع على  الذي  االأمر 
ال��دول  وبع�ص  واالم�����ارات  قطر  مثل  دول  يف 
اأنظار  حمط  اأ�صبحت  التي  االأخ��رى،  العربية 
ا�صتثمرت  بلدان  واملهتمني،  النقاد  من  للكثري 
بالعرو�ص  التي تهتم  املتاحف احلديثة  بناء  يف 
الع�صرية والفنون املعا�صرة، وما بعد احلداثة، 
وهذا يعد موؤ�صرًا على الن�صج الفني. كما ت�صكل 
ال�صوق  يف  اجلديدة  املعا�صرة  الفنية  االأعمال 
اليوم  املقتنني  فاأغلب  االأهمية،  عاماًل يف غاية 

يف�صلون اأعمااًل مل يكرث تداولها يف ال�صوق .
مزادات الفن

هذا  يف  ال��ري��ادة  لنا  ال��ذي��ن  كعراقيني  نحن 
بني  ن�صمع  العربية،  للمنطقة  بالن�صبة  املجال 

لوحة  باع  معينًا  باأنَّ مزادًا عامليًا  واأخرى  فرتة 
وهذا  لفنان عراقي مهم،  يعود  نحتيًا  اأو عماًل 
لي�ص  بالتاأكيد،  كعراقيني  للفخر  يدعونا  الفعل 
العمل  هذا  الأّن  بل  االأعمال،  تلك  ثمن  الرتفاع 

على االأقل حمل ا�صم فنان عراقي.
الت�صكيل العراقي �صهد يف الفرتة ما بعد �صقوط 
النظام ال�صابق انفتاحًا كبريًا على العامل، �صواء 
اأو  العمل  اإن��ت��اج  يف  التعبري  حرية  �صعيد  على 
العراقي دوليًا من خالل �صهولة  الفنان  انفتاح 
التكنولوجي  التطور  اأو  اإىل اخر،  بلد  تنقله من 
الفنان  م�صار  غ��رّي  وه��ذا  العامل،  �صهده  ال��ذي 
االنت�صار وغريها  �صهولة  كبري من حيث  ب�صكل 

من االأمور.
ال��ع��راق  داخ���ل  الت�صكيلي  ال��و���ص��ط  تاأملنا  ل��و 
االقتناء  ثقافة  اإنَّ  القول  ف�صن�صتطيع  حتديدًا؛ 
بداأت تتعافى ولو ب�صكل بطيء.. بعد اأن اختفت 

االأع��م��ال  يقتني  م��ن  هناك  يعد  ومل  تقريبًا، 
الر�صمية،  اجلهات  حتى  وال  كاأفراد  ال  الفنية، 
وال  الفنية  ب��االأع��م��ال  اال���ص��ت��م��ت��اع  ل��غ��ر���ص  ال 
لو جتولنا  املثال  �صبيل  اال�صتثمار. فعلى  بهدف 
ال��وزارات  مكاتب  كافة،  الدولة  موؤ�ّص�صات  يف 
ال�صفارات،  امل�صارح،  الرئا�صية،  الق�صور  اأو 
اجل��ام��ع��ات، ال��ف��ن��ادق، حم��ط��ات ال��ق��ط��ارات، 
امل����ط����ارات وغ���ريه���ا ال��ك��ث��ري م���ن االأم���اك���ن، 
عراقي  فني  عمل  اأي  م��ن  خالية  ل��وج��دن��اه��ا 
املطبوع  غري  اأي  باالأ�صيل  واملق�صود  اأ�صيل، 
�صلبية  نقطة  ي�صّكل  بالتاأكيد  وه��ذا  املقّلد،  اأو 
وعلى  منتج  ك�صخ�ص  العراقي  الفنان  يف  توؤثر 
بنظر  اليوم  فالفن  عمومًا..  العراقية  الثقافة 
�صني بات يحتل حيزًا مهمًا يف الثقافة  املتخ�صّ
يف  والنا�ص  لذلك،  تفتقر  كانت  التي  العربية 
لتجعله جزءًا  الفن  تقتني  بداأت  العربي  العامل 

يّتجه ال�صتثمار  اأنَّ هناك من  من حياتها، غري 
االأعمال واال�صتفادة منها ماديًا.

إرٌث ثقايف
العراق كانت  الفنية يف  فكرة االقتناء لالأعمال 
ال�صابق  ففي  االن��ت��ب��اه،  تثري  ال��ت��ي  االأم���ور  م��ن 
متالأ  العراقية  االإبداعية  االأعمال  ن�صاهد  كّنا 
املوؤ�ص�صات وحتى ال�صوارع ك� "الن�صب"، اإذ جند 
اأمثال  املهمني  العراقيني  الفنانني  تواقيع  عليها 
جواد �صليم، خالد الرحال، حممد غني حكمت، 
ال��دي��ن،  مهر  حممد  ال���رتك،  ف��ت��اح  اإ�صماعيل 
اد الفن  اأخرى لروَّ واأ�صماء  ال�صيخلي،  اإ�صماعيل 
الت�صكيلي، ُتعد اأعمال هوؤالء الفنانني اليوم ثروة 
كانت  الدولة،  موؤ�ص�صات  عن  وبعيدا   .. وطنية 
هناك فئة كبرية من املقتنني يف العراق، يقتنون 
اأحد  يكن  ومل  طويلة  فرتة  منذ  الفنية  االأعمال 
تقتني  تكن  مل  وه��ي  املجموعات،  ه��ذه  يعرف 

جمموعات  ها  ولكنَّ اال�صتثمار،  لغر�ص  االأعمال 
اأه��م��ي��ة االق��ت��ن��اء،  ب�����ص��اأن  متتلك وع��ي��ا ك��اف��ي��ا 
اأنَّ الفن اإرث ثقايف تتوارثه  منطلقني من فكرة 

ل مع الوقت اإىل كنوز فريدة. االأجيال، و�صيتحوَّ
ال �صكَّ باأنَّ االإبداع الفني هو االأ�صا�ص، والفكرة 
العمل  اأك��ان  �صواء  املقتنني،  جتتذب  التي  هي 
اليوم  العراقي  الفنان  اأنَّ  اإال  منحوتة،  اأو  لوحة 
ينتظر دورا حكوميا لدعم ق�صيته لكي يتوا�صل 

اإبداعه ونتاجاته.
تحقيق الهدف

الفنان لديه رغبة يف تو�صيل جتربته وم�صاركتها 
�صبيل  عن  البحث  دائم  فاإنَّه  لذا  االآخرين،  مع 
جهده  ق�صارى  فيبذل  ال��ه��دف،  ه��ذا  لتحقيق 
العراق  الفنية يف  اأعماله  لعر�ص  و�صيلة  الإيجاد 
الأنَّه يرتاب يف عدم  لي�ص  البلدان،  اأو غريه من 
قيمة  لديه  متّثل  التي  الفنية،  جتربته  اكتمال 

اأج��ل  م��ن  واإمّن����ا  ونف�صية،  وجمالية  تعبريية 
يف  ال��ع��راق��ي  االإب����داع  عجلة  دوران  ا���ص��ت��م��رار 
ومكانته  ريادته  على  واحلفاظ  الت�صكيل  جمال 

يف العامل.
العراقية  العائالت  بع�ص  ع��ودة  من  وبالرغم   
بن�صبة  ك��ان��ت  واإن  الفنية  االأع���م���ال  الق��ت��ن��اء 
�صئيلة، قيا�صًا  مع هذا الكم الكبري من االإنتاج 
نطالب  زل��ن��ا  م��ا  نا  لكنَّ ال��ع��راق��ي،  االإب���داع���ي 
الدوائر املعنية املتمثلة بدائرة الفنون الت�صكيلية 
الت�صكيليني  وجمعية  العراقيني  الفنانني  ونقابة 
دعم  اأج��ل  من  الكبرية،  امل�صكلة  هذه  بدرا�صة 
الت�صكيل العراقي وو�صعه يف ن�صابه ال�صحيح، 
اخلا�صة،  عزلته  يعي�ص  ف��رد  فهو  الفنان  اأم��ا 
جتربة  مهمة،  فنية  جتربة  اإن��ت��اج  االأول  ه  همُّ
رمبا �صت�صهم يف اإثراء الفن الت�صكيلي العراقي 

وتر�صيخه كذائقة جمالية جماعية يف املجتمع.

استثامر أم متعة برصية؟

اقتناء األعامل الفنية.. 

تقول بعض الدراسات 
الحديثة إنَّ الفنان 
اليوم أصبح قادراً عىل 
العيش من فنه، بعد أن 
كان الكثري من الفالسفة 
القدماء يقولون إّن 
الفن ليس فيه أي ربح 
مادي، إذ مل تكن تتوافر 
للفنان القنوات التي 
متكنه من توصيل أعامله 
للناس كام اليوم، وأهمها 
الصاالت التي تدعم 
الفنانني الشباب للبدء يف 
مسريتهم الفنية.

زياد جسام
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اعتدت اأن اوؤمن
نا كنا نحرتق اأنَّ

على حافة �صيء جميل
نبيع احللم

دخان ومرايا يبقوننا
يف انتظار معجزة

قويل يل عن الليايل املظلمة
لل�صماء قلب حمّطم بعيد

لن اأتركك اأبدًا
فال تخذليني اأبدًا

اأوه كانت رحلة �صاقة
القيادة على حافة ال�صكني

لن اأتركك اأبدًا
فال تخذليني اأبدًا

لن ا�صت�صلم
دعيني اأحبك

ال ت�صت�صلمي
اأنا لن ا�صت�صلم

دعيني اأحبك
ال تغفلي يف النوم
يف عجلة القيادة

ما زال اأمامنا مليون ميل كي ن�صل
كل الذي نحتاجه

طريق لنعلم كم نحن
جيدون مبا فيه الكفاية

قويل يل عن الليايل املظلمة
لل�صماء قلب حمّطم بعيد

لن اأتركك ترحلني اأبدًا
فال تخذليني اأبدًا

اأوه كانت رحلة �صاقة
القيادة على حافة ال�صكني

لن اأتركك ترحلني اأبدًا
فال تخذليني اأبدًا

ال ت�صت�صلمي
اأنا لن ا�صت�صلم

دعيني اأحبك
لن ا�صت�صلم

دعيني اأحبك
دعيني اأحبك

 

I used to believe
 We were burnin' on the edge
of somethin' beautiful
Somethin' beautiful
Sellin' a dream
 Smoke and mirrors keep us
waiting on a miracle
On a miracle

 Say، go through the darkest of
days
Heaven's a heartbreak away
 Never let you go، never let me
down
Oh، it's been a hell of a ride
Driving the edge of a knife
 Never let you go، never let me
down

Don't you give up، nah-nah-
nah
I won't give up، nah-nah-nah
Let me love you
Let me love you
Don't you give up، nah-nah-
nah
I won't give up، nah-nah-nah
Let me love you
Let me love you
Oh، baby، baby

Don't fall asleep
 At the wheel، we've got a
million miles ahead of us
Miles ahead of us
All that we need
 Is a rude awakening to know
we're good enough
Know we're good enough

 Say go through the darkest of
days

جاستني بيرب
دعيني احبك

Let Me Love You
Justin Bieber

Heaven's a heartbreak away
 Never let you go، never let me
down
Oh، it's been a hell of a ride
Driving the edge of a knife

 Never let you go، never let me
down

Don't you give up، nah-nah-
nah
I won't give up، nah-nah-nah
Let me love you
Let me love you
Don't you give up، nah-nah-
nah
I won't give up، nah-nah-nah
Let me love you
Let me love you
Oh، baby، baby

 Never let you go، never let
you go go

 Never let you go، never let
you go go
Never let you go، whoa
No، never let you go، whoa

 Never let you go، never let
you go go

 Never let you go، never let
you go go
Oh، no، no، no
No، never let you go
Yeah، yeah

No، never let you go

Don't you give up، nah-nah-
nah
I won't give up، nah-nah-nah
Let me love you
Let me love you
Don't you give up، nah-nah-
nah
I won't give up، nah-nah-nah
Let me love you
Let me love you

السنة الخامسة عرشة العدد )371( 18 ترشين الثاين 2020 فـــــــــــنـــــــــــون ــــك ــــت ــــالم ــــك_س ــــت ــــامم alshabaka aliraqya#ك

alshabaka
aliraqya

33 32



بغداد ما اشتبكت عليك األعرُص 

إال ذوت ووريق عمرك أخرُض

مرّت بك الدنيا وصبحك مشمٌس

وَدَجت عليِك الحادثات فراَعها 

أن احتاملك من أذاها أكرُب 

بهذه األبيات متكن الشاعر الراحل مصطفى جامل الدين أن يصف بغداد متاماً كام 

هي، صبورة مكابرة، يذهب من يؤذيها إىل زاوية قاسية من التاريخ، وتستمر هي 

لها وتعَب عليها لتبقى سيدة املدن.. رها وجمَّ سيدة تحفظ أسامء من عمَّ

ُنصب بغداد املتميزة، التي تشكل كل قطعة منها عماًل فنياً غالياً وخالداً، ال تبدأ من 

نصب التحرير لجواد سليم، وال تنتهي عند مصباح عالء الدين ملحمد غني حكمت، 

مترُّ بنسور مريان السعدي وتقف عند شهرزاد التي تروي لشهريار قصة أّم أبدعها 

خالد الرحال ومستمرة متنح رجااًل للمحافظة عىل بغداد التي تسأل كهرمانة: أما 

آن األوان لتصب زيتها عىل الذين يف جرارها؟
مجلة الشبكة

تصوير: بالل الحسناوي

ملسات أجمل فناين العراق عىل 

وجه بغداد..
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خـــــــــــيـــــــــــال

مقداد عبد الرضا

لوهلة تت�صور اأنك يف قاعة لعر�ص االأزياء لوال تلك االإعالنات التي تقول "نحن يف مهرجان �صينما عربي بامتياز،" 
يف هذه املهرجانات باتت لالأ�صف ال�صحف وبع�ص القنوات ال�صفراء هي التي تتحكم ب�صري املهرجان من �صور 

واإعالنات متدنية، هذا الف�صتان اأثار جداًل بني اأو�صاط الفنانني وكذلك اجلمهور، وذاك الذي تعرث بف�صتان زوجته 
وكاد اأن يقع، وهاهو اأحدهم ي�صرخ فوق ال�صجادة احلمراء معلنًا عن نف�صه بطريقة بائ�صة. يف الليلة االوىل 

ممكن، لكن يف بقية الليايل واالأيام ماذا تفعل هذه املهرجانات؟ النعرف، اإنه فقط )ح�صو( وجنوم تعبنا منهم، 
ويف اخللف النرى من ال�صينما �صوى "اإىل اللقاء يف العام املقبل." 

اأفالم  موا�صيع  يف  وا�صح  تناق�ص  هناك 
دافيد مامت، باعتباره كاتب �صيناريوهات 
ون�صو�ص تتم اال�صتعانة به او ا�صتخدامه، 
ي�����ص��ع موهبته  اأن����ه  ي��ع��رف مت���ام���ًا  وه���و 
احلقيقية اأحيانًا على جانب ويقوم بتقدمي 
الب�صاعة  هي  التي  واملتعة  للت�صلية  اأعمال 
عليك  وت��در  مامت،  يقول  كما  ال�صائدة، 
ت�صحذ  مل  بذلك  )واأن���ت  ال��وف��ري  بالربح 
اأن مينح  الع�صري  االإبداعية(. من  طاقتك 
مامت طاقته احلقيقية، فهو رجل ثقافته 
منه  جعلت  والرا�صخة  املتينة  ال�صيا�صية 
ك��ث��ري ال�����ص��ك��وك اأم����ام ن��ظ��ام ه��ول��ي��وود، 
يعمل  اإن���ه  م�صتقاًل،  خم��رج��ًا  ب��اع��ت��ب��اره 

خالف ما يتوقعه امل�صاهد.
اأمه   ،١٩4٧ عام  �صيكاغو  يف  مامت  ولد   
ل��ي��ون��ور حم��ام��ي��ة واأب�����وه ب��راي��ن حمامي 
عمال، تلك ال�صخ�صية التي كتبها يف فيلم 
من  جيل  اأول  كانوا   ،١٩٩٢ )هوفا(عام 
بحقوقها.  ن��ادت  التي  املتو�صطة  الطبقة 
"كل �صيء ي�صري باالجتاه املعاك�ص،  يقول: 
يجب  فقراء،  كوننا  عن  نتوقف  اأن  يجب 
نتوقف عن كوننا رو�ص." يلفت مامت  اأن 
اأحبها  التي  باأخته لني  اإىل عالقته  نظرنا 
ب�صكل كبري وبقي قريبا منها، والتي ت�صكل 
)ج��ايل(  الق�صرية  مل�صرحيته  االأ���ص��ا���ص 
معها   طفولته   .١٩٨٧ ع��ام  كتبها  ال��ت��ي 
)كرايبوتكرام(،  م�صرحية  يف  تك�صفت 
تلك الطفولة التي كان يكتنفها الكثري من 
"لقد  طفولته:  عن  يقول  واحلزن.  االأ�صى 

تكون  اأن  تركت يل حاجتني مت�صارعتني، 
دائما  اإنني  تنتقم،  الأن  واحلاجة  مقبواًل 
اأ�صنع �صخ�صياتي من هذا املنطلق، اللوم 
باالآخرين،  االإح�صا�ص  املعنى،  على فقدان 
اأماكن  يف  اخلال�ص  عن  البحث  املجتمع، 
مقبول  غري  اأ�صا�صا  اأن��ك  اأو  حمتملة  غري 

فيها."
اأكرث  فيها.  يربع  التي  املوا�صيع  ذي  هي   
يتم  ذل��ك  بعد  للم�صرح  يكتبها  املوا�صيع 
كلية  يف  مامت  تخرج  لل�صينما.  حتويلها 
لها  يكّن  مل  التي  فريمونت،  )ك���ودارد(، 
رف�صه  ج��ان��ب  اإىل  ال��ك��ث��ري،  االح�����رتام 
بداأ  العايل.  التعليم  ملوؤ�ص�صات  وع�صيانه 
مامت بالكتابة منذ عام ١٩٨٧ مبجموعة 
مقاالت منها يف التحليل النف�صي والفل�صفي 

م�صتاًل اآراءه من فرويد واأر�صطو.
ه���ذه امل���ق���االت ج��ع��ل��ت م��ن��ه واح�����دا من 
اأف�����ص��ل ال��ك��ت��اب يف ال���وق���ت احل��ا���ص��ر. 
ال�صنة  يف  عنده  ظهرت  للم�صرح  الكتابة 
اإذ  ال��ك��ل��ي��ة،  االأخ�����رية م���ن درا���ص��ت��ه يف 
ب�صيكاغو)�صكند�صتي(  امل�صرح  يف  ا�صتغل 
و)كدمان(، بالتعاون مع املخرج امل�صرحي 
كانت  لل�صينما  كتاباته  اأول  مو�صر.  جورج 
م�صرحية )ف�صاد جن�صي يف �صيكاغو( التي 
بت�صرف  اأع��دت   ،١٩٧4 العام  يف  كتبها 
االأخ����رية(  الليلة  )ح���ول  ع��ن��وان��ه  لفيلم 
بطولة  من   ١٩٨٦ زوي��ك  ادوارد  اأخ��رج��ه 
ب�  ذل��ك  بعد  تبعه  م���ور،  ودمي���ي  ل��و  روب 
التي  امل�صرحية  تلك  بفلو(،  )اأم��ري��ك��ان 

كتبها يف عام ١٩٧٦وحازت على جائزة ) 
اأوبي( ومت تر�صيحها كاأف�صل عمل من قبل 
نيويورك، حولت يف عام  الدراما يف  نقاد 
١٩٩٦ اإىل فيلم �صينمائي اأخرجه )مايك 

كورنتي(عام ١٩٧٦.
من  وت���زوج  ن��ي��وي��ورك  اإىل  م��ام��ت  انتقل   
عنها  انف�صل  ك���روز(،  )لند�صي  املمثلة 
االنكليزية  املمثلة  من  ليتزوج   ١٩٩١ عام 
واإع��داد  بكتابة  ق��ام  بيدكوين(.  )ربيكا 
اأكرث من )٣٠( عماًل، من �صمنها )قارب 
املمثلني  من  واح��د  حوله  ال��ذي  البحرية( 
 ١٩٩١ عام  )جومونتيكا(.  له   املف�صلني 
بجائزة  ال��ف��ائ��زة  )اأدم���ون���د(  م�صرحية 
فيلم  اإىل  حولت  التي   ١٩٨٢ ع��ام  اأوب���ي 
)كلنكري  بعنوان  ف��ويل  جيم�ص  اأخ��رج��ه 
كلن روز( قام ببطولته ال با�صينو. هناك 
اأنطوان  الرو�صي  للكاتب  م�صرحيات  اأربع 
مال  ل��وي  ق��ام  فيلم  ب�صمنها  ت�صيخوف 
املعّدة  ال�صارع٢4(  يف  فانيا   ( باإخراجه 
مامت  اقتب�ص  والتي  فانيا(  )اخل��ال  عن 

الكثري من حوارها االأ�صلي.
 يف عام ١٩٨٠ بداأ مامت يبحث عن اأماكن 
كتابة  يف  فا�صتغل  ملواهبه،  ا�صتيعابًا  اأكرث 
يطرق  ال��ربي��د  )���ص��اع��ي  مهمه  ن�صو�ص 
عام  رافل�صن  بوب  اأخرجه  الذي  مرتني( 
١٩٨١وهو من بطولة جاك نكل�صن وج�صكا 
النك، )املحلفون( عام ١٩٨٢ والذي ر�صح 
مقتب�ص،  ن�ص  كاأف�صل  االأو�صكار  جلائزة 
نيومن  بول  ممثلني:  اأف�صل  فيلم،  اأف�صل 

هال سينام

 دافيد مامت

كثري الشكوك
1-2 

لومت،  �صدين  اأخ��رج��ه  مي�صن،  وجيم�ص 
متثيل بول نيومن و�صارلوت رمبلنك. هذان 
الفيلمان هما اإعادة لنف�ص الفيلمني بنف�ص 
مرة  اأول  اأنتج  الربيد  ف�صاعي  العنوانني، 
تاي  اأخرجه  واأ���ص��ود(  عام١٩4٦)اأبي�ص 
كارفيلد،   وجون  ترينر  النا  بطولة  كامت، 
معد عن رواية الكاتب )جيم�ص ام كان(، 
اأن��ت��ج ع���ام١٩4٦  اأم���ا )امل��ح��ل��ف��ون( فقد 
فيه  وم��ث��ل  �صيكال  دون  اأخ��رج��ه  اأي�����ص��ًا 
اأي�صا  كتب  وبيرتلور.  كرين�صرتيد  �صدين 
باملاعام  دي  بريان  اإخراج  )املح�صنون( 
١٩٨٧، بطولة كيفن كو�صترن و�صون كونري 
اأدواره  اأف�صل  من  واحدا  فيه  اأدى  )الذي 
اإذ انتزع فيه جائزة اأف�صل ممثل م�صاعد( 
وروبرت دي نريو، ثم فيلم )ل�صنا مالئكة(
قام  ج����وردان،  نيل  اأخ��رج��ه   ١٩٨٩ ع��ام 
ببطولته روبرت دي نريو و�صون بني، هذا 

اأنتج عام١٩55  اإعادة فقد  اأي�صا  الفيلم 
ببطولته  وق��ام  كرت�ص  مايكل  اأخرجه 

ا�صتينوف،  وبيرت  ب��وك��ارت  همفري 
ث��م ج��اء ه��وف��ا ال���ذي اأخ��رج��ه عام 
ببطولته  وق��ام  ديفيتو  داين   ١٩٩٢
اأن  )�صبق  نكل�صن  جاك  مع  اأي�صا 
االأع��داد(،  اأح��د  هنا يف  له  اأ�صرنا 
اأخرجه  )احل��اف��ة(  فيلم  كتب  ث��م 
واحدا  كتب  واأخ��ريا  تاماهوري،  يل 

من اأجمل االأفالم )هزة ذيل الكلب( 
يف العام ١٩٩٩ بطولة دا�صنت هوفمن 

وروبرت دي نريو.

David Mamet
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القشلة الساحة األكرث شهرة يف 

بغداد مغلقة بقرار حكومي، ومعارض 

الكتب أيضا متوقفة بقرار حكومي 

آخر، إضافة إىل تردي الوضع 

االقتصادي يف عموم البالد بسبب 

جائحة كورونا.
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تتمثَّل  حكومية،  ق���رارات  على  كبري  ب�صكل 
تراخي�ص  بخ�صو�ص  االإج����راءات  بت�صهيل 
وتقدمي  واملعار�ص،  الثقافية  لالأماكن  الفتح 
واأ�صحاب  الن�صر  لقطاع  احلقيقي  الدعم 
املكتبات، ورعاية وحماية الُكّتاب املتواجدين 

داخل العراق.
نتاٌج ُمستمر

اأما ال�صيد طالب عي�صى، مدير ق�صم ال�صوؤون 
للمركز  التابع  الب�صرية  والتنمية  الثقافية 
فتحّدث  املتنبي  �صارع  يف  البغدادي  الثقايف 
حر�صنا  لقد   " ق��ائ��اًل:  امل�صكلة،  ه��ذه  ع��ن 

ثلة  م��ع  ال�صابقة  ال��ف��رتة  يف 
الثقايف  املركز  يف  ًا  جدَّ قليلة 
ال��ب��غ��دادي وق�����ص��م ال�����ص��وؤون 
الب�صرية  والتنمية  الثقافية 
ال���ت���اب���ع ل����دي����وان حم��اف��ظ��ة 
فيها  تعّطلت  ال��ت��ي  ب��غ��داد، 
العديد من الدوائر الر�صمية 
وامل���وؤ����ص�������ص���ات ال��ث��ق��اف��ي��ة 
قليلة  ق��ل��ة  ع����دا  ال��ع��راق��ي��ة 

م�صروعنا  يف  ن�صتمر  اأن  على  حر�صنا  ًا،  جدَّ
الثقايف العراقي ب�صكل عام والبغدادي ب�صكل 
�صهور  وخ��الل  ��ه��م  اأنَّ اإىل  م�صريًا  خا�ص"، 
معهم  املتعاونني  االأخ��وة  من  عدد  مع  قليلة 
�صهدت  التي  الفرتة  يف  الثقايف،  الو�صط  يف 
 ،٢٠١٩ ال��ع��ام  ت�صرين  ت��ظ��اه��رات  ان��ط��الق 
وما  كورونا  فايرو�ص  ب�صبب  احلظر  وفرتات 
 ٢٠،٠٠٠ واأر�صفة  ت�صوير  من  متّكنوا  بعده، 
��ة ب��ال��رتاث  ع�����ص��ري��ن األ����ف ���ص��ف��ح��ة خ��ا���صّ
البغدادي، عاّدًا اإياه بامل�صروع الفريد واالأول 
م�صتمرون  وه��م  ال�صالم،  ب��غ��داد  ت��اري��خ  يف 
واأر�صفة  لت�صوير  اإ�صافة  اللحظة،  حتى  به 
�صو�صة،  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  ال��ع��الم��ة  مكتبة 
الباحث  العالمة  ومتاحف  مكتبات  واإن�صاء 
واملفكر  ال��ر���ص��ودي،  احلميد  عبد  ال��رتاث��ي 
والطبيب  جا�صم،  ال�صيد  ع��زي��ز  ال��ع��راق��ي 
عن  ف�صاًل  ب�صري،  ع��الء  العراقي  والفنان 
نبيل  االأ�صتاذ  الرتاثي  الباحث  مكتبة  ت�صلم 
يف  ب��غ��داد  مكتبة  يف  وو�صعها  احل�����ص��ن��اوي 
اخلا�صة  املجلدات  ت�صوير  واإكمال  املركز، 
مع  بالتعاون  القدمية  العراقية  باجلرائد 
العبا�صية، م�صيفًا  العتبة  االأخوة االأعزاء يف 
باأنَّهم ا�صتثمروا هذا الركود ب�صيانة املركز 
حمافظة  ك��وادر  قبل  من  البغدادي  الثقايف 
بغداد واإكمال ترتيبه بال�صكل الالئق وح�صب 
اأع��اد  ما  وه��و  اإمكانيات،  من  لهم  توّفر  ما 
هذه  ج��وان��ب  م��ن  للعديد  احل��ي��اة  بح�صبه، 

البناية التاريخية.
اد عودة الروَّ

يا�صر عدنان،  والُكتبي  الباحث  يف حني قال 

�صاحب مقهى )كهوة وكتاب( الثقايف، ودار 
تاأثري هذه اجلائحة يف  عدنان للطباعة عن 
العراق،  �صيء  كل  "توقف  الثقايف:  امل�صهد 
هناك  يعد  مل  الثقافية،  الن�صاطات  ومنها 
اإغ���الق  ق����رار  ب��ع��د  ال��ث��ق��ايف  مل��ق��ه��ان��ا  اد  روَّ
املقاهي، جماهري املتنبي تركوا �صارع املتنبي 
وحيدًا ب�صبب خماوفهم من جائحة كورونا، 
وهو ما اأنعك�ص �صلبًا على اأعمالنا وحياتنا"، 
احلياة  ع���ودة  وب��ع��د  ال��ي��وم  ��ه��م  ب��اأنَّ م�صيفًا 
ا�صتعادة  يحاولون  بغداد،  ل�صوارع  تدريجيًا 
الن�صاطات الثقافية وجمهورها، مبي�ّنًا باأنهم 
بع�ص  اإقامة  من  املا�صية  الفرتة  يف  متكنوا 
التي  وكتاب(  )كهوة  يف  الثقافية  الفعاليات 

�صت�صتمر يف االأيام املقبلة.
مشاريع فردية

اأما الباحث والفنان الدكتور اأحمد �صرجي، 
يف  الر�صمية  املوؤ�ص�صات  ك�صل  عن  فتحّدث 
الثقافية،  الن�صاطات  تفعيل  ملهمة  الت�صدي 
اأغلب ما يقام من ن�صاطات بالفردية،  عادًا 
م�صروع  وجود  بعدم  نعرتف  "دعنا  قال:  اإذ 
التي  واحلكومات  احلالية  للحكومة  ثقايف 
وهذا  بعدها،  وال  اجلائحة  قبل  ال  �صبقتها، 

مل تشهد الساحة الثقافية العراقية الحديثة ونشاطاتها ومنذ 
توهجها أواسط القرن املايض مثل هذا الشلل، الذي أصابها بعد 

اجتياح فايروس كورونا العراق والعامل أجمع.

ا�صتعادة  العراقيون  املثقفون  يحاول  اليوم 
ه���ذه ال��ن�����ص��اط��ات، م���ن خ���الل اإق��ام��ت��ه��م 
القائمون  يخ�صى  ثقافية،  واأما�ٍص  جلل�صات 
يعرتفوا  مل  واأن  اإليها  واحل��ا���ص��رون  عليها 
عالنية من احتمالية انتقال الوباء بينهم يف 
حالة اإ�صابة اأحد احل�صور، وبالرغم من هذه 
املخاوف اإال اأنهم يغامرون من اأجل ا�صتعادة 
اجلو الثقايف والفني واملعريف يف البالد بعد 
واملنتديات  القاعات  الذي حّول  الركود  هذا 
من  مهجورة  اأماكن  اإىل  الثقافية  واملقاهي 

رّوادها.

القائمون  له  يخّطط  ما  معرفة  اأج��ل  وم��ن 
امل�صتقبل،  ويف  اليوم  الن�صاطات  ه��ذه  على 
امل��راك��ز  اأ���ص��ح��اب  بع�ص  اآراء  ا�صتطلعنا 
واملقاهي واملكتبات الثقافية وبع�ص املثقفني 
ب�صاأن اإمكانية عودة النب�ص جل�صد فعالياتنا 
احل�صور  زخ��م  اإع����ادة  وحم��اول��ة  الثقافية 

اإليها.
قراٌر حكومي

ي��ق��ول ���ص��ام��ر ال�����ص��ب��ع، وه���و ���ص��اح��ب دار 
اأ  هيَّ الذي  والن�صر،  للطباعة  )نابو(  ومكتبة 
حيزًا  املتنبي  �صارع  يف  الكائنة  مكتبته  يف 

الثقافية  الفعاليات  الإقامة  خ�ص�صه  كبريًا 
ومنها حفالت توقيع الكتب: "جزء كبري من 
يعتمد  الثقافية،  للن�صاطات  الزخم  اإع��ادة 
ال�صاحة  فالق�صلة  احلكومية،  القرارات  على 
االأكرث �صهرة يف بغداد مغلقة بقرار حكومي، 
ومعار�ص الكتب اأي�صا متوقفة بقرار حكومي 
االقت�صادي  الو�صع  تردي  اإىل  اإ�صافة  اآخر، 
كل  كورونا،  جائحة  ب�صبب  البالد  عموم  يف 
هذه االأمور التي حتدثت عنها قد اأثرت ب�صكل 
كبري على عودة الن�صاطات الثقافية" مبي�ّنًا 
يعتمد  الثقافية  للن�صاطات  الزخم  اإعادة  اأنَّ 

يف ظل جائحة كورونا ومخاوف استمرارها

هل ميكننا استعادة ألق 

نشاطاتنا الثقافية؟

استطالع: عيل السومري

تصوير: صباح االمارة

د. احمد �صرجي�صامر ال�صبع
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حتما ينعك�ص على الن�صاطات ب�صكل عام، لكن 
امل�صاريع  الثقايف موجود من خالل  احلراك 
الفردية، وهذا ال ميكنه خلق جو ثقايف عام 
وحمتدم، وجاءت كورونا لتكون �صببا يف هذا 
اأنَّ  اإىل  م�صريًا  الثقايف"،  والركود  ال�صكون 
هذا الركود �صي�صتمر مع ا�صتمرار اجلائحة، 
الأنَّ وزارة الثقافة بح�صبه غري معنية بنهو�ص 
لذلك،  اإ�صرتاتيجية  عندها  ولي�ص  الثقافة، 
م�صيفًا: "لكن املراهنة �صتبقى دائما واأبدًا، 
على امل�صاريع الفردية، لرت�صيخ الفعل الثقايف 
الروائي  فوز  بعد  حدث  ما  وهو  العراق،  يف 
اأحمد �صعداوي بجائزة )البوكر(، واجلوائز 

ال�صينمائيون  قطفها  التي 
وامل�صرحيون يف املهرجانات 

الدولية".
برنامج )نابو(

ع���ن  احل���������دي���������ث  ويف 
ظل  يف  املقبلة  م�صاريعهم 
ه����ذه ال���ظ���روف ال��راه��ن��ة 
قال  اجلائحة،  وا�صتمرار 
الُكتبي �صامر ال�صبع: "نحن 
ا�صتعداداتنا  جن��ري  )ن��اب��و(،  ن�صر  دار  يف 
اأ�صبوعي،  ثقايف  برنامج  الإط��الق  النهائية 
ن�صت�صيف خالله الُكّتاب العراقيني، ونناق�ص 
اللغة  اإىل  املرتجمة  للكتب  االأ���ص��دارت  اآخ��ر 
�صكل  على  الربنامج  ه��ذا  ويكون  العربية، 
)نابو(،  يف  جمعة  ي��وم  كل  ثقافية  اأ�صابيح 
الن�صاطات  هذه  اإقامة  على  قدرتهم  مبي�ّنًا 
الوقائية،  باالإجراءات  االلتزام  مراعاة  مع 
�صتح�صر  التي  النخب  لنوعية  ذل��ك  عازيًا 
من  عاٍل  بح�صٍّ  تتمتع  والتي  الفعاليات  هذه 

امل�صوؤولية االأخالقية.

أهمية االلتزام
اأما ال�صيد طالب عي�صى فتحّدث بهذا ال�صاأن 
قائاًل: " الفرتة املقبلة �صيعاود املركز ن�صاطه 
وبكامل طاقته اإن �صاء اهلل، بعد التحقق من 
�صالمة  الأن  ال�صحية  االإج�����راءات  �صمان 
�صوابط  هناك  و�صتكون  لنا،  مهمة  املواطن 
ناأمل االلتزام بها"، مو�صحًا اأنَّ هناك عدم 
املتنبي،  �صارع  اد  روَّ قبل  من  ج��دي  التزام 
متمنيًا التزامهم التام من اأجل عدم خ�صارة 
اآخ��ر،  ومثقف  وريا�صي  وفنان  مواطن  اأي 
عودة  �صيوؤخر  االلتزام  عدم  اأنَّ  اإىل  م�صريًا 
املتنبي  �صارع  يف  كافة  الثقافية  الفعاليات 
متنى  ال��ذي  ال��ب��غ��دادي،  الثقايف  امل��رك��ز  اأو 
االأخري  حققه  مبا  التفريط  عدم  )عي�صى( 
من منجزات خالل عمره الق�صري، الذي ال 
اأ�صعاف  اأعمارها  تبلغ  موؤ�ص�صات  مع  يقارن 

عمر املركز البغدادي. 
منهاٌج جديد

يف حني قال الُكتبي يا�صر عدنان اإنَّهم اأعّدوا 
فعاليات  دميومة  اأجل  من  جديدًا،  منهاجًا 
رواد  ع��ودة  بعد  وباالأخ�ص  وكتاب(  )كهوة 

املقهى من املثقفني والفنانني.
ويرى الدكتور اأحمد �صرجي اأن اإمكانية عودة 
زخم الن�صاطات الثقافية اإىل �صابق عهدها، 
وجود  �صريطة  امل�صتقبل،  يف  حتقيقه  ميكن 
الفايرو�ص،  بخطورة  ووعي  �صليم،  تخطيط 
للنهو�ص  واحلقيقية  ال�صليمة  النوايا  وتوفر 

الثقايف ودميومته.
هذه االآراء يت�صارك فيها العديد من املثقفني 
والفنانني وحتى االإعالميني، الذين يراهنون 
باعتبارها  الثقافية،  الفعاليات  ع��ودة  على 
الثقافة  يف  امل��ه��م��ة  ال��ط��ق��و���ص  م��ن  واح����دة 
ملا  ب��ل  ف��ق��ط،  حل�صورها  لي�ص  ال��ع��راق��ي��ة، 
ال�صحفيني  مادة طازجة جلميع  ت�صكله من 
�صّحتها  من  كثريًا  عانوا  الذين  واالإعالميني 
الثقافة  حجب  ما  وهو  ال�صابقة،  االأ�صهر  يف 
هذه  ط��وال  والتلفاز  ال�صحف  من  وعواملها 
القريب  يف  ا���ص��ت��ع��ادت��ه��ا  متمنني  ال��ف��رتة، 

العاجل. 

يا�صر عدنانطالب عي�صى

سعاد الجزائري

الهمس العايل 

الغياب

للغياب معنى واحد واألف وجه وق�صة، وال يقت�صر وجهه االأكرث 
اأو حبيب او �صديق، باعتباره املوجع  اإيالما على غياب قريب 
واالأكرث دمعا، ويكت�صف االن�صان عندما يتمدد عمره على �صاحل 
الغياب الذي جرحه ال  اأن غياب الوطن، هو  الغربة والوح�صة 
يندمل، وحزنه ال ي�صغر مبرور الدمع، بل يكرب اجلرح وين�صج 
الذي  الكل  فهو  اأب��دا..  ُيعو�ص  ال  الوطن  الأنَّ غياب  ي�صيخ،  وال 

يت�صّكل منا، نحن اأجزاوؤه، قلبه وعيونه ودم عروقه..
فقد  تكون جغرافيا خارج خارطته،  اأن  يعني  ال  الوطن  غياب 
نت�صاقط  اأو  املك�صورين،  جنحيه  حتت  ونحن  ونتال�صى  نتغرب 

كري�ص من جنحيه، فيعجز �صاعتها عن الطريان..
الغياب يكمن اأي�صا يف البحث عن احلب بعامل ملغوم بالكره، 
وهو اأكرث ق�صوة من غياب املوت، الأنَّه مثل قاتل ب�صكني مثلومة 
ينتزع الروح ببطء معذب وموجع للحد الذي يكون املوت اأكرث 

رحمة منه.. 
واأكرث غياب وجعا عندما ينزوي احلق اأو يزحف راكعا ار�صاء 
قوتنا  الأنَّ  مب�صائرنا،  ويتحكم  ويت�صلط،  ي�صود  كذب  ل�صطوة 
املتدين  وعينا  والأّن  االخ��ت��الف،  مطرقة  حتت  وتفتَّت  غابت 
قادنا اإىل اختيار الفرقة والتقاتل كبديل ل�صالم ن�صيناه ب�صبب 

امتهاننا للحروب وت�صلحنا باملوت كبديل للحياة..
التوا�صل  يغيب  عندما  وه�ص،  ياب�ص  خ�صب  اإىل  الب�صر  يتحول 
بعواطفنا،  ال�صيا�صة  اأوبئة  خدع  وتتحكم  االإن�صاين،  والتما�ص 
حتت  اللقاء،  حدود  وتغلق  االأحبة  وعناق  االي��ادي  مل�ص  فتمنع 
بكورونا  وتنتهي  واحل��الل  ب��احل��رام  تبداأ  خمتلفة  م�صميات 
�صتارة  ت�صدل  وهنا، عند هذا احلد اجلزع  وويالت �صناعها، 
العواطف، وينغلق العامل على غيابني؛ االأول فقداننا الإن�صانيتنا 

والثاين غياب اجلانب ال�صامي فينا..
دميومتنا  ه���واء  واالأم���ل  االأم���ل،  على  م�صرعة  ب��واب��ة  احل��ل��م 
واإن غاب احللم تال�صى االمل، و�صياع االأخري  وا�صتمراريتنا، 
االأح��الم  تنح�صر  وق��د  اأح��الم��ه،  م��ن  يخلو  ع��امل  اإىل  يقودنا 

وتتقل�ص حتى ن�صل اإىل متحورها يف احل�صول على ن�صمة هواء 
وال�صيا�صي  البيئي  التلوث  ب�صبب  االآن،  نعي�صه  ما  وهذا  نقي، 
ثم  �صعيد،  و�صعب  حر  بوطن  حلمنا  �صنوات  فقبل  والوبائي؛ 
�صعيد، وبعد  وال�صعب غري  الوطن حرًا  لي�صبح  انح�صر احللم 
�صنوات من حما�صرة احللم واالأمل اأ�صبح ال الوطن وال �صعبه 
�صعيدًا، ومل تتوقف عجلة طحن االأحالم فغابت عن مفرداتنا 
لكن  و�صعب(،  )وطن  بكلمتي  ومت�صكنا  و�صعيد(  )حر  كلمتي 
الطاحونة تلتهم كل اآمالنا، فتفتَّت ال�صعب اإىل اأجزاء واأ�صالء، 
وحتول الوطن تدريجيا، حتت فكي املطحنة اإىل رماد، وما زلنا 
نريد  �صوت:  من  عندنا  بقي  ما  بكل  ون�صرخ  املطحنة  نعاند 

وطنا...
ونحن �صغار  دفاترنا  ر�صمناه على  اأكرب من وطن  الغياب  هل 

وبللنا خارطته بدمعنا ونحن كبار؟
هل الغياب اأكرب من احلب ومن حلظات العناق االن�صاين؟

بتلك  ملغومة  م�صتوردة  ب�صاعة  اأم  �صناعة حملية  الغياب  هل 
املفردة؟

اإيّن  اأم  واأملي،  حلمي  مع  اتفاعل  ملمو�ص،  حي  ج�صد  اأنا  هل 
جوهر الغياب؟

بقي لنا اأمل واحد اأنَّ احلب ال ي�صتطيع اأيا كان، مهما تعاظم 
قلوبنا  عن  يغّيب  اأن  الفتاكة،  اأ�صلحته  تطورت  او  ج��ربوت��ه، 

احلب، اإال يف حالة قبولنا بهذا الغياب..
)بغري هذ احلب ال تكون(...الرومي

أكثـر غياب وجعا عندما ينزوي الحق 

أو يزحف راكعا ارضاء لسطوة كذب 

يسود ويتسلط، ويتحكم مبصائرنا، 

ألنَّ قوتنا غابت وتفتَّت تحت مطرقة 

االختالف، وألّن وعينا املتدين قادنا 

إىل اختيار الفرقة والتقاتل كبديل 

لسالم نسيناه بسبب امتهاننا للحروب 

وتسلحنا باملوت كبديل للحياة..

ـــــــــاالت ـــــــــق م



التوثيق الصوري
- منذ متى بداأت توثق معامل بغداد �صوريًا؟

كانت  الفوتوغرايف  م�صواري  يف  البداية  نقطة   -
جم��ال  دخ��ل��ت  اإذ  و١٩٨4،   ١٩٨٣ ع��ام��ي  ب��ني 
يف  الفراغ  بع�ص  ول�صغل  فقط،  كهاٍو  الت�صوير 
اأي��دي  على  تعّلمت  بعدها  ال��درا���ص��ي��ة،  العطل 
جملة  يف  يعملون  حمرتفني  �صحفيني  م�صورين 
�صوت الفالح مع والدي املرحوم ال�صحفي اأموري 
ويف  وحتمي�صها،  االف��الم  طبع  عملية  الرماحي 
ذلك الوقت كانت الكامريات والعد�صات ب�صيطة 
تختلف عّما هي عليه اليوم من تقنيات يف �صناعة 
)نيغاتيف(  اأفالم  على  ن�صور  كّنا  اإذ  ال�صورة، 
ومن ثم نحم�ص الفيلم ونطبعه على ورق خا�ص 

اإىل اأن تظهر ال�صور النهائية عرب مكرب لل�صور 
داخل غرفة مظلمة، اأما اليوم فهناك الكامريات 
واالحرتافية  ال�صهولة  ذات  العمالقة  الرقمية 
العالية. بعد ذلك الزمت الدرا�صة، وكنت اأمار�ص 
الت�صوير يف العطل الر�صمية واملنا�صبات، وكنت 
اأ�صور اأ�صدقائي يف املدر�صة اأو املحلة التي اأ�صكن 
لدّي عام ٢٠٠٠،  التوثيق  بداأت فكرة  فيها، وقد 
اعتيادية  كانون  كامريا  مرة  اأول  ا�صتعملت  وقد 
ال�صرقي،  الباب  م�صوري  اأح��د  من  ا�صتاأجرتها 
اأذهب  مكان  اأول  امل�صتن�صرية  املدر�صة  وكانت 
اأق��ول  اأن  فيمكنني   ٢٠٠٣ بعد  اأم��ا  لت�صويره، 
اإنَّها كانت االنطالقة نحو االحرتاف واالحتكاك 
املبا�صر باأهل اخلربة واملعرفة، ووقتها كنت اأعمل 
يف �صركات االعالنات، وكان يطلب مني ت�صوير 

كم�صمم  عملي  عن  ف�صال  االعالنية،  املنتجات 
ط��ب��اع��ي حم����رتف، ح��ت��ى ان��ت��ق��ل��ت ب��ع��ده��ا اإىل 
مار�صت  وقد  بغداد،  يف  اليومية  احلياة  ت�صوير 
ت�صوير البورتريه واحلياة اليومية وحياة النا�ص 
واالأزق��ة  واالأث��ري��ة  التاريخية  واملعامل  والطبيعة 
البغدادية القدمية واحلرف واملهن وال�صناعات 
زا على ال�صوء والظالل  ال�صعبية البغدادية، ُمركِّ
املت�صاقطة على اجلدران واالبواب ووجوه النا�ص.

إهامل وعدم صيانة 
تعتقد  هل  بغداد،  ملعامل  ت�صويرك  خالل  من   -

اأنَّها �صهدت تغيريًا كبريًا وملحوظًا؟
ودار  ال�صالم  دار  بغداد  مدينة  اأن  املعلوم  - من 
كبريا  ح�صاريا  اإرث��ا  متتلك  العبا�صية  اخلالفة 
ما  االرث  وه��ذا  م�صت،  ق��رون  ع�صرة  اإىل  ميتد 

زال حا�صرا اإىل اليوم، متمثال باملعامل وال�صروح 
والقباب  والكنائ�ص واملعابد  التاريخية كامل�صاجد 
واالأ���ص��رح��ة واخل��ان��ات واحل��م��ام��ات وغ��ريه��ا، 
من  الكثري  �صهدت  امل��دي��ن��ة  اإن  ال��ق��ول  ومي��ك��ن 
وعدم  االإهمال  نتيجة  املدرو�صة  غري  التغيريات 
ال�صيانة، وجهل ق�صم من اأهلها وعدم معرفتهم 
القوانني  فاعلية  عدم  اأو  املعماري،  االأث��ر  بقيمة 
والرقابة ملحا�صبة املخالف، باالإ�صافة اإىل الطمع 
اال�صواق  الإن�صاء  الرتاثية  املباين  من خالل هدم 
على  فيها،  تغيريًا  اأنتج  الذي  التجارية  واملباين 
ُهدمت  التي  الكني�صة  يف  ح�صل  ما  املثال  �صبيل 
�صوق جتارية،  لتحل حملها  العربي  ال�صوق  قبالة 
وه���ذا ب��ح��د ذات���ه اع��ت��داء ع��ل��ى اأث���ر م��ع��م��اري، 
اأخريًا  دْت  �ُصيِّ التي  املخازن  ما ح�صل يف  واأي�صا 

اإىل  اإ�صافة  ال�صورجة،  يف  الالتني  كني�صة  حول 
ا�صتعمال الباب اخللفي خلان مرجان كمحل لبيع 
املواد وعر�ص املنتوجات واالزياء ال�صعبية، ف�صال 
عن هدم الكثري من البيوتات البغدادية القدمية 
ذات ال�صنا�صيل والزخارف واأبوابها التي متّيزت 

بطاقات مدببة.
مدينة الحضارات 

لفت  ال��ذي  ما  بغداد،  ملعامل  ت�صويرك  خالل   -
انتباهك فيها؟  

- تعد مدينة بغداد من املدن اجلميلة واملتنوعة 
لكل  جامعة  فهي  وال��رتاث��ي،  ال��ع��م��راين  ب��اإرث��ه��ا 
طائفة  ول��ك��ل  وال��ع��رق��ي��ة،  املجتمعية  التنوعات 
هذا،  يومنا  اإىل  ال�صاخ�صة  العمرانية  اآث��اره��ا 
بغداد  واالن�صجام،  واملحبة  االلفة  يعني  والتنوع 

اأر�صها،  على  ت�صّكلت  متنوعة  حل�صارات  مدينة 
وعمرانيا  اأث��ري��ا  �صاخ�صا  جت��د  مكان  ك��ل  ففي 
التدمري  اأ�صكال  كل  قاومت  مدينة  ق�صة  يحكي 
وتزدهر  الركام  من  تنه�ص  فكانت  والتخريب، 
من جديد، لقد �صهدت بغداد فرتات متعاقبة منذ 
العهد العبا�صي اإىل احلكم املغويل واجلالئريني 
واإىل  العثمانيني  ثم  ومن  وال�صفويني  والرتكمان 
اال  هذا،  يومنا  واإىل  االجنليزي  االحتالل  نهاية 
امل�صيء  التاريخ  جوانب  توثيق  يف  ما�ٍص  ��ن��ي  اأنَّ
بع�صها  وتداعى  انهارت  عالئمه  اأنَّ  من  بالرغم 
ال�صنني، ومل  القرون وعقود  تعاقب  نتيجة  االآخر 
يتبَق من بع�صها اإال القليل من االأطالل والهياكل 
املهجورة التي تاآمر عليها الزمان واالإن�صان معًا، 
فقد كانت فكرتي هي اأحياء بع�ص جوانب وطرز 

دار السالم مدينة حّية 

تنطق بلسان العصور 

رغيب أموري، مصور حّول 
التصوير إىل طريقة لتوثيق 
معامل بغداد، ولهذا فقد عمل 
عىل تحويل الصورة إىل 
وثيقة تاريخية، التقت به 
مجلة )الشبكة( ليك تحاوره 
بشأن مرشوعه يف توثيق 
آثار بغداد وأصحاب الحرف 
الرتاثية فيها.

املصور

رغيب أموري:

الصورة وثيقة 

تأريخية ملعامل بغداد

حاوره : عالء حميد

الصور:رغيب اموري
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العمارة العبا�صية، وما تبقى منها يف بغداد، وهذا 
ما لفت انتباهي منذ ن�صوء فكرة التوثيق عندي، 
بغداد مدينة جميلة و�صتبقى جميلة كونها حمط 

اأنظار العامل اإىل االأبد. 
هوية األحياء القدمية
- كيف ترى عالقة اأهل بغداد بها؟   

املدينة  على  املتعاقبة  الهجرات  اأث��رت  لقد   -
�صلبيا يف اأبنائها وحمبيها، فهناك من اندمج يف 
العتيقة واأ�صبح جزءًا  واأزقتها وبيوتها  �صوارعها 
امل�صتمر  جت���وايل  خ��الل  فمن  منها،  يتجزاأ  ال 
امل�صقوفة  واأ�صواقها  ال�صيقة  اأزقتها  بني  للتوثيق 
وحمالتها ال�صغرية ودكاكينها القدمية واملتاآكلة 
باالآجر واجل�ص وجدت عالقة  وبيوتها املعقودة 
ومدينتهم،  االأ���ص��الء  البغداديني  بني  حميمية 
زالت  ما  التي  القدمية  االحياء  اأن  جند  لذلك 
العمراين  وطابعها  ال��رتاث��ي��ة  بهويتها  حتتفظ 
برغم تقادم الزمن عليها ممتلئة بالنا�ص الذين 
ميار�صون حياتهم اليومية، وهناك من ال هوية اأو 

انتماء لديه او حب واحرتام جتده يقوم بتدمري 
تراثها وم�صح هويتها التاريخية، وهنا اأتذكر قول 
املدن  اإن  �صاكر  ف��وؤاد  املرحوم  الكبري  اأ�صتاذي 
ملك اأهلها، وعلى الرغم من تاآمر الزمن عليها 
هي  مما  العك�ص  وعلى  بهية  اأبنائها  بعني  تبقى 
بعني الغرباء عنها ال تعنيهم ب�صيء بل هي بعني 
الذين غادروا بيوتها واأحياءها فرادي�ص وجنان 
عليها  اأب�صارهم  يقّلبون  حني  اأنَّهم  حتى  معلقة 
جتدهم ينظرون اإليها نظرة املهابة واخل�صوع ملا 

متثله من مهد الروح قبل الكيان.
رحيل أغلب املهن الرتاثية 

- من خالل توثيق احلرف البغدادية، ما الذي 
بقي منها؟  

- زاول البغداديون مهنا و�صناعات �صعبية كثرية 
انت�صرت وذاع �صيتها يف جميع اأنحاء العامل، ثم 
�صعبية  ماآثر  اإىل  الزمن  وحّولها  واندثرت  ذوت 
وذاكرة من�صية، من هنا ارتاأيت اأن اأكون ال�صّباق 
وال�صناعات  وامل��ه��ن  احل���رف  ه���ذه  ت��وث��ي��ق  يف 

اأثارت  طاملا  التي  القدمية،  البغدادية  ال�صعبية 
اإىل  احل��ن��ني  داخ��ل��ي  يف  ���ج���ت  واأجَّ اأحا�صي�صي 
منذ  لتوثيقها  كبري  ب�صغف  ودفعتني  املا�صي 
واأوث��ق ما تبقى  اأحفظ  اأع��وام م�صت كي  ع�صرة 
من هذا املوروث البغدادي الكبري، فمعظم هذه 
القدمية  واملهن  ال�صعبية  وال�صناعات  احل��رف 
امل��ك��اين  التغيري  ب�صبب  ت��ع��ود  ول���ن  رح��ل��ت  ق��د 
يف  النا�ص  ملعظم  املعي�صية  واحل��ال��ة  وال�صكاين 
ال��ت��ذك��ري)اأم  �صبيل  على  منها  واأذك���ر  ب��غ��داد، 
تفرت�ص  العمر  يف  كبرية  �صيدة  وهي  الباقالء( 
فطور  وجبة  تعّد  وكانت  الباقالء،  لبيع  االأر���ص 
بائع  اأي  و)التتنجي(  البغداديني،  عند  مهمة 
و)بائع  ال�صكاكني(  و)ح��داد  واملدلكجي  التبغ، 
القدور(  و)مبي�ص  املهافيف(  و)اأم  الفرارات( 
الكرمي  ال��ق��راآن  االأط��ف��ال  معلم  اأي  و)امل����ال( 
��اط  ����ازة(، و)خ��يَّ واحل��ف��ظ وال���ت���الوة، و)اخل����بَّ
الفرفوري( فقد زالت واندثرت من حياة النا�ص 
واأ�صبح �صداها فقط ذكريات من املا�صي. لكن 
اأن  االأق��دار وال�صدف يف يوم من االي��ام  �صاءت 
قدميه يف  على  كان مرتبعًا  م�صن،  برجل  التقي 
االأر�ص  مفرت�صًا  امليدان  منطقة  الهرج يف  �صوق 
انقر�صت،  التي  الفرفوري  ميار�ص مهنة خياطة 
مم��ا ف��اج��اأين وح��از ا�صتغراب م��ن ح��ويل، ومل 
هذه  ب�صاأن  معه  وحتدثت  حينها  نف�صي  امتالك 
اأكرث  له  والتقطت  كامريتي  واأخرجت  احلرفة، 
التي  ومهنته  الرجل  هذا  اأخلِّد  لكي  �صورة  من 
يرتزق منها، والغريب يف االأمر كان هناك اأنا�ٌص 
عة  بقربه يحملون معهم االغطية واالباريق امل�صنَّ
من الفرفوري. اأي�صا هناك الكثري من املهن يف 
والن�صيان  االندثار  اإىل  طريقها  يف  هذا  يومنا 
وتعّر�ص  حالتهم  و�صوء  النا�ص  ظ��روف  ب�صبب 
معظم اال�صواق واخلانات واالأماكن الرتاثية اإىل 
اخلراب والتدمري ب�صبب العمران احلديث غري 
املدرو�ص فنيا مما اأثر يف تلك املهن، واذكر منها 
العباءة الرجالية )اأبو اجلوما( و)�صانع  حائك 
ال�صّجاد(  و)رواف  املالب�ص(  و)رواف  العكل( 
التي  ال�صم�صي( وغريها من احلرف  و)امل�صور 
�صتنتهي عن قريب دون رجعة اإىل اأ�صباب نعرفها 

اأو جنهلها.
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عبد الحليم الرهيمي 

استذكار

مركز صحي.. غري صحي يف بغداد

اأ�صهر  توّجهت �صباحا اإىل املركز ال�صحي القريب من بيتنا الذي مل اأزره منذ ثالثة 
الإجراء بع�ص التحاليل، ففوجئت بالنفايات تكاد تغلق مدخله دون اأن يرفعها اأحد. 

وعند الدخول والتوجه اإىل قاطع التذاكر وجدته منحنيا يتابع الفي�صبوك بهاتفه ومل 
يرفع راأ�صه اال بعد رفع �صوتي بال�صالم عليه ثانية. وبعد اأن اأر�صدين الطبيب املخت�ص 
ردن  برفع  وطالبتني  انتظار  بعد  املمر�صة  وج��اءت  اإليها  توّجهت  التحاليل،  لغرفة 
ت عن احتجاجي  ت بيدها بدون الكفوف اإبرة �صحب الدم، وحني عربَّ القمي�ص ثم �صكَّ
جائحة  قبل  الكفوف  بارتداء  معنيني  املمر�ص  اأو  الطبيب  كان  اذا  �صيدتي  بالقول: 
كورونا، فاإنَّهما اأ�صبحا ملزمني بارتداء الكفوف مع الكمامات التي اأ�صبحت من اأوجب 
الواجبات ال�صرورية، ال �صيما اأنَّ املركز ي�صرتط على الزائر باإعالن مكتوب على باب 
مدخله ارتداءهما؛ فكيف ال تلتزمني اأنت بذلك؟ اأجابت دون تراجع اأو اعتذار قائلة: 

املكتب". على  التي  القنينة  هذه  يف  مبعقم  ايديه  اأعّقم  اأين  �صوف  "ها 
مل اأرد عليها وحني توجهت اإىل مدير املركز لتو�صيح االأمر له يف غرفة االإدارة الفارهة 
اأو كفوف وبيده �صيكارة �صحب منها نف�صا طويال قبل اأن يطفئها  وجدته بدون كمامة 
باملنف�صة احرتاما يل اأو خ�صية اأن اأ�صري اليه مبخالفة تعليمات وزارة ال�صحة العراقية 

ومنظمة ال�صحة العاملية حتى.
وحني اأ�صرت اإىل خمالفاته وخمالفات املمر�صة وقاطع التذاكر والنفايات اأمام املركز 
والكمامات  بالكفوف  �صناأتي  "اأ�صتاذ  بب�صاطة:  قال  ينزعج،  ال  كي  وابت�صامة  بلطف 
حبذا  جماملة،  وجهي  على  وا�صح  واالرتياح  اأجبته  الوجيهة"،  باقرتاحاتك  وناأخذ 
"اأ�صتاذ  املركز عندكم، فرّد مبت�صما:  اأق�صام  التعليمات على كل  تعّمم هذه  لو  اأ�صتاذ 
نحن مركز �صحي وال بّد اأن نهتم ب�صحة املواطنني واملراجعني". وانهيت مقابلتي معه 
واأنا اأرّدد مع نف�صي لالأ�صف اذا كان املركز ال�صحي غري �صحي، فكيف يتعامل املواطن 

مع التعليمات ال�صحية وكيف هي حال املراكز االأخرى وامل�صت�صفيات؟

وجهت إىل مدير املركز لتوضيح األمر 

له يف غرفة اإلدارة الفارهة وجدته 

بدون كاممة أو كفوف وبيده سيكارة 

سحب منها نفسا طويال قبل أن يطفئها 

باملنفضة احرتاما يل أو خشية أن أشري 

اليه مبخالفة تعليامت وزارة الصحة 

العراقية .
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تن�صح  الف�صيح  الفالح  هذا  فق�صة  ذلك  ومع 
باأ�صلوب  اأع��ج��ب  فاحلاكم  املُ����ّرة،  بال�صخرية 
ال�صكاوى االأدبي، فاأوعز اإىل رجاله اأن ال يحلَّوا 
ويظل  يكتب،  ال��ف��الح  يظل  حتى  م�صكلته  ل��ه 
من  الفالح  يكتبه  مبا  وي�صتمتع  يقراأ  احلاكم 
مظامل وما يعانيه ال�صعب من اآالم، ويف النهاية 
مل يحل احلاكم وال اأي حاكم اأي م�صكلة للفالح 
اأّننا  حتى  املظلومني،  من  ل�صاللته  وال  الف�صيح 
اليوم ولي�صت  ُكتبت  ال�صكاوى وكاأّنها  نرّدد هذه 

اأدبًا قدميًا اأنتجته مرحلة تاريخية معينة.

كان الفالح امل�صرى الف�صيح و�صكاواه ال�صاخرة 
املريرة حا�صرًا بقّوة يف قراءتي لرواية )طالق 
ال�صيني  للكاتب  ال�صينية(  الطريقة  على 
اأحمد  العربية  اإىل  ترجمها  التي  يون  جني  ليو 
من�صورات  عن  وت�صدر  خمتار،  ويحيى  ال�صعيد 
املتو�صط باإيطاليا عام٢٠٢٠م ، اإذ �صرفت بثقة 
االأ�صتاذ اأحمد ال�صعيد عندما اأعطاين خمطوط 
)ه��ذه  بكلمة:  و�صفعه  عليه،  الأّط��ل��ع  الرتجمة 

الرواية �صتقلب راأيك يف االأدب ال�صيني!(.
االأدب  ع��ن  فكرتي  ال��رواي��ة  ه��ذه  )تقلب(  مل 

لكّنها  االآن،  حتى  منه  ق��راأت��ه  م��ا  اأو  ال�صيني 
ففيها؛  جديدة.  اأبعادًا  اإليه  واأ�صافت  عمقته، 
مثل غ��ريه��ا م��ن رواي����ات، ن��رى ذل��ك ال��ت��درج 
يف  مراحلها  بكل  وتاأثريها  لل�صلطة،  الوظيفي 
كثري  يف  م��دم��رًا  يكون  قد  ت��اأث��ريًا  النا�ص  حياة 
تعمل  االأحيان، وهي كذلك كروايات كثرية  من 
على ك�صف الف�صاد ال�صلطوي واالأخالقي بو�صعه 
الب�صيط،  للمواطن  ال�����ص��اذج  املنطق  مقابل 
املنطق القائم على الفطرة، الذي يكون كا�صفًا 
قدرًا  بالرواية  اأن  كما  امللتوي،  الف�صاد  ملنطق 
كبريًا من التكرار الذي اأراه منت�صرًا يف ما قراأته 
من اأعمال، وهو اأحيانًا تكرار موظف فنيًا لكّنه 
يف الغالب ميكن اال�صتغناء عنه اأو تقليله. لكنها؛ 
وهذا ما مُييزها عن غريها من الروايات، ت�صع 
يكون  ال  العبث، حيث  اأر���ص من  على  كّله  ذلك 
ال�صلطة  منطق  مقابل  الوا�صح  الب�صيط  املنطق 
مقابل  فا�صد  ب�صيط  منطق  يكون  بل  الفا�صد، 
منطق �صلطوي اأكرث ف�صادًا، وذلك كله يف اإطار 
املريرة  التهكمية  من  اإط��ارًا  ولي�ص  )كوميدي( 

التي اعتدتها يف قراءاتي ال�صابقة.
�صيوليان"  "يل  ال��رواي��ة  بطلة  �صكوى  فمنطلق 
االنتقام  تريد  ه��ي  ال��ب��داي��ة،  منذ  نبياًل  لي�ص 
اأوح��ت  اأن  بعد  خدعها،  زوج��ه��ا  الأن  لنف�صها، 
اأن  وال�صبب  احلكومة،  بخداع  اإليه  نف�صها  هي 

قرارات احلكومة ظاملة اأ�صاًل!
اأكرث  ينجبان  اللذين  االأبوين  يعاقب  فالقانون 
لديهما  وزوج��ه��ا  �صيوليان"  و"يل  ط��ف��ل،  م��ن 
يتخذا  مل  ليلة  ذات  حتمل  لكّنها  بالفعل،  طفل 
فيها االحتياطات املنا�صبة ملنع احلمل، فتقرتح 
على زوجها اأن يتطلقا حتى تلد، فتكون املولودة 
با�صمها ه��ي، ث��م ي��ع��ودان ل��ل��زواج م��رة اأخ��رى 
الطفالن  يكون  فال  با�صمه،  طفل  منهما  ولكل 
با�صمهما معًا، لكن الزوج ينتهز فر�صة الطالق، 
اأي�صًا،  طفل  لديها  اأخ��رى  ام���راأة  من  وي��ت��زوج 
واأهينت،  ُخدعت  اأنها  �صيوليان"  "يل  فت�صعر 
امل��وؤمل  ال�صعور  ه��ذا  على  ل��ل��رد  نف�صها  وت��ه��ب 
بالذهاب اإىل امل�صوؤولني بالتدرج الوظيفي بداية 
من اأ�صغر قا�ص يف بلدتها حتى حاكم املقاطعة، 
وهى تتحدث مبنطق ب�صيط: الطالق بينها وبني 

فهى  باطل،  فهو  وبالتايل  زائ��ف��ًا،  ك��ان  زوجها 
بعد  ثم  زوج��ني،  ي��زاالن  ما  اأّنهما  اإثبات  تريد 
من  لتتخل�ص  حقيقيًا  طالقًا  منه  تتطلق  ذلك 

هذا الزوج املخادع!
فق�صيتها بب�صاطة: اأريد اإثبات اأن الزائف زائف 

فعاًل ولي�ص حقيقيًا.
بل  ال��ن��واي��ا  م��ع  تتعامل  ال  ال��ت��ي  ال�صلطة  لكن 
اآخ��ر:  راأي  لها  يكون  امل�صتندات  ه��و  مرجعها 
ر�صمية،  بطريقة  مت  ف��ق��د  حقيقي،  ال��ط��الق 
تثبت  االأوراق  وكل  الزوجني،  من  كل  ومبوافقة 

ذلك، وعليه فالطالق حقيقي!
اأيهما  الرواية  عليه  تقوم  الذي  ال�صراع  ويكون 
ال�صلطة  اأم  �صيوليان"  "يل  نظره،  وجهة  يثبت 
النية  الأن  زائ��ف  ال��زائ��ف  هل  مراحلها؟.  بكل 
امل�صتندات  الأن  حقيقي  اأن��ه  اأم  زائ��ف��ة،  كانت 
توؤكد وجوده؟ فمن الناحية االأخالقية تبدو "يل 
االإجرائية  الناحية  وم��ن  ح��ق،  على  �صيوليان" 

ال�صلطة هي املحّقة.
التي  النملة  مثل  �صيوليان"  "يل  ق�صية  ت�صبح 
م�صوؤول  اإىل  ذهبت  كلما  الأّنها  فياًل،  اأ�صبحت 
جرحها  ف��ي��زداد  ويهينها،  ق�صيتها،  يرف�ص 
فتذهب  واالإهانة،  باخلديعة  و�صعورها  النف�صي 
ولت�صكو  ق�صيتها،  لتعر�ص  االأعلى  امل�صتوى  اإىل 
زوجها وامل�صوؤول معًا، حتى ت�صبح الق�صية �صد 
زوجها وكل م�صوؤويل املقاطعة، فتذهب اإىل بكني 

لتعر�ص �صكواها على جمل�ص النواب!

الق�صية،  لهذه  حياتها  �صيوليان" كل  "يل  تهب 
وت�صبح  ال�صني،  يف  ام��راأة  اأ�صهر  ت�صبح  حتى 
رعبًا كبريًا لكل م�صوؤويل املقاطعة ال �صيما حني 
ياأزف موعد اجتماع جمل�ص النواب، اإذ ت�صّببت 
ق�صيتها يف اإقالة عدد من امل�صوؤولني ذات مرة، 
وهي اإقالة بطريق اخلطاأ لكّنها متت، وهو خطاأ 
مع  يتوافق  لكّنه  الكبري،  امل�صوؤول  فهم من  �صوء 
�صوء  اأخ��ط��اء  على  كله  القائم  ال��رواي��ة  منطق 
يبدو  الذي  العابث يف جوهره،  واحلوار  الفهم، 
ال  �صحكات  عنه  فتتوّلد  الظاهر،  يف  عقالنيًا 
اأثناء  �صوتها  �صماع  ع��ن  نف�صه  ال��ق��ارئ  مينع 

القراءة.
وال  امل�صوؤولني،  تفكري  �صيء يف طريقة  يتغرّي  مل 
�صيوليان"  "يل  اأنفقت  ال�صلطة،  عمل  اآل��ي��ات 
اأن  من  التاأكد  اأح��د  ي�صتطع  ومل  عبثًا،  عمرها 
وما  ه��و حقيقي،  اأم  زائ���ف  ف��ع��اًل  ه��و  ال��زائ��ف 
ال�صائد  الفارق بني املزيف واحلقيقي؟ فاملعيار 
قوة  منطق  �صوى  منطق  اأي  لي�ص  املجتمع  يف 
�صواء  اأه��داف��ه��ا  تنفيذ  على  وقدرتها  ال�صلطة 
يجعل  ما  وه��و  اخل���داع،  اأم  العنف  با�صتخدام 
ويف  �صيوليان"  "يل  طليق  يف  مم��ث��اًل  ال�صعب 
حبيبها ال�صابق، اللذين ي�صتغالن الو�صع القائم 
يتفقان مع  اإذ  البطلة،  مل�صلحتهما على ح�صاب 

ال�صلطة �صدها.
وال يكتفي الكاتب بال�صخرية من تدهور املعايري 
ال�صلطة هي  التي كانت  االأخالقية يف جمتمعه، 
منها  ي�صخر  بل  انحدارها،  يف  الرئي�ص  ال�صبب 
يف �صكل الرواية نف�صه، فالرواية التي تزيد على 
هي:  ف�صول،  ثالثة  اإىل  تنق�صم  �صفحة   ٣٠٠
الف�صل   - العام  ذاك  مقدمة/  االأول:  الف�صل 
الف�صل   - عامًا  ع�صرين  متهيد/بعد  ال��ث��اين: 

الثالث: املنت/ ِللَّْهو فقط.
من  ياأخذ  ال  )املنت(  هو  الذي  الثالث  والف�صل 
اأقل من ع�صرين �صفحة،  م�صاحة الرواية �صوى 
وكاأّن  االأ�صا�ص،  مو�صوعها  على  هام�صًا  ويكون 
املركزية،  فكرة  من  ي�صخر  نف�صه  العمل  �صكل 
ويطرح �صوؤااًل اأخالقيًا هو جوهر �صوؤال الرواية 
وما  والهام�ص،  امل��نت  وال��زائ��ف،  احلقيقي  عن 

املعايري التي حتدد ذلك؟

اشتهر الفالح الفصيح يف 
األدب الفرعوين بكتابته 

عدداً من الشكاوى رفعها 
للمسؤولني وعىل رأسهم 

الفرعون حاكم البالد، 
يرشح فيها الظلم الواقع 

عليه من قبل املوظفني 
مسؤويل السلطة الحكومية، 
فأصبح صوت الشعب املعرّب 

عام يحيق به من إجحاف 
السلطة، وأصبحت شجاعته 

يف الكتابة إىل رأس 
السلطة؛ الفرعون اإلله، 

مرضباً لألمثال.

شكاوى الفالحة 

الصينية الفصيحة

منري عتيبة
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مهم جدا 
 اليحق ألي شخص او مؤسسة او مجلة او شاشة او مواقع الكرتونية 

وأية وسيلة اعالمية اخرى استعامل هذه الصور  ) هي ارشيفي 

الشخيص ومعي عقد رشائها(, مجلة الشبكة العراقية الوحيدة لها  

الحق بذلك وبعكسه ستكون املحاكم هي الفيصل.
مقداد عبد الرضا

على  كانت  الدنيا  على  لعيني  االأوىل  الفتحة  منذ 
تام عند  بهدوء  تنام  التي  القرية  تلك  جمال، جمال 
خدِّ نهر دياىل العذب، ومنذ الفتحة االأوىل لعيني على 
الدنيا واأنا اتهّجى املحبة، حمبة الوطن، دون اأن اأرفع 
علمنا  التي  الطريقة  تلك  اأ�صرخ.  اأو  ما  يومًا  �صعارًا 
اأبو عوف  اإياها مدير مدر�صتنا االأ�صتاذ عبدالرحمن 
هيابًا  اأنيقًا  �صاخمًا  يقف  كان  حينما  اهلل(  )رحمه 
عدم  من  خلوفنا  هلعًا  وبهجة،  هلعًا  نرجتف  ونحن 
قناعته بنظافة اأيدينا ون�صيان املناديل، وبهجة حينما 
يرفع ع�صاه عاليًا ونحن يف �صرخة واحدة ن�صتجيب 
ونردد)عا�ص العراق(. عندها ي�صتكني ون�صتكني نحن 
وكلنا قناعة تامة باأن العراق يعي�ص من خالل قريتنا 

اجلميلة.
 تلك تربيتي التي منت معي وحملتها اإىل بغداد )اأم 
التهجي، حماولة  االأوىل هي  اللحظة  كانت  ال�صوه(. 
االأعظم،  االإم���ام  الكاظمية،  ت��رتى:  �صور  للتعرف، 
وغريها  ال�صفارين،  �صوق  احلدباء،  �صامراء،  منارة 
الكثري. �صور بطباعة اأنيقة فاخرة متالأ العني �صرورًا 
وبهجة. ماهذه ال�صور التي تباع يف كل املحال ويقبل 
عليها النا�ص، وال�صيما تلك الوجوه التي ت�صج بالعافية 
والهدوء، من هم هوؤالء؟ تو�صحت ال�صورة مع االأيام، 
هم االأجانب الذين يزورون البالد با�صتمرار ويبتاعون 
�صورًا لها يحملونها معهم اإىل بلدانهم يتحدثون فيها 

عن بالدنا من خالل تلك ال�صور.
على  احل�صول  اأح��اول  كنت  بعد،  فيما  االأم��ر  تطور 
مناظر  على  حتتوي  التي  ال�صغرية  الكتيبات  تلك 
الكتب  تلك  ال�صياحي(،  العراق  دليل   ( العراق  من 
واخلرائط التي كانت متهد الطريق لل�صّياح االأجانب 
يف اال�صتدالل على االأماكن ال�صياحية وجمالها، كانت 
على  �صراخ  اأو  دفع  اإىل  حتتاج  ال  الوطنية  يف  الهّمة 
البالد  ياأخذ  جماله،  يف  يعمل  واح��د  كل  االإط���الق، 
معه حتى اإىل ال�صرير، ينام وهو يحلم كيف يخدمها 
ومباذا؟ احلقيقة فكرت يف اأن اأكتب ثالث مو�صوعات 
يف  وقعت  لكن  ���ص��ورة،  حكاية  يف  م��رة  كل  يف  مثلما 

املجلة  من  االإذن  اأطلب  جعلتني  ع��دة  كتيبات  ي��دي 
العزيزة وال�صديقة نرمني  ال�صيدة  واأهلها، وبالذات 
دار  عن  عدة  ب�صور  واحدة  حكاية  اأكتب  اأن  املفتي، 
االأزياء العراقية، اأين كانت؟ وماذا حل بها؟ فكثريًا 
ماكنت اأمر من اأمام دار االأزياء العراقية فاأ�صتهجن 
األونها،  جمال  من  الرغم  على  الكبرية،  القلعة  هذا 
ما  اأ�صرار  لفك  حماولة  يف  الف�صول  عندي  وي��زداد 
الزمن  وبعد مرور  لكني  تلك اجل��دران.  وراء  تخفي 
ومعرفة ماذا يجري اأعطيت احلق الأ�صحابها، تعلمت 
العقول  قبل  وي�صاغ من  اأن ي�صان  اأن اجلمال يجب 
االأر�صتقراطية النظيفة واملهذبة، وال ميكن اأن يكون 
باأيٍد عامة قد يدفعها حما�صها اإىل تخريبه. يف اأحد 
الكتيبات التي ح�صلت عليها كتب التايل: "ولدت دار 
للكثريين  الفكرة  بدت   ،١٩٧٠ عام  العراقية  االأزياء 
اأن  الدار  غريبة حمرية ككل جديد، وكان على هذه 
فهي  �صابق،  ر�صيد  اأو  خزين  اأي  دون  عملها  تبدًا 
كل  تبتكر  اأن  عليها  ج��دي��دة  م��ول��ودة  يومها،  بنت 
مبلفوفات  مكتفية  غري  وم�صتقبلها،  حلياتها  �صيء 
ومكائن  وال��ب��ات��رون��ات  واملق�ص  واالإب����رة  االأقم�صة 
امل�صتلزمات  من  ذلك  اإىل  وما  والتف�صيل،  اخلياطة 
التي يعرفها متذوقو املودة واالأزياء، اإمنا كان عليها 
و�صع منهج تنفيذي للقيام برتجمة مده�صة وحتقيق 
رائع  ملجموعة من االأحالم والطموحات احل�صارية. 
وحني خرجت الدار من �صمتها الق�صري بعد اإن�صائها 
وهم  ط��وي��اًل  النا�ص  �صفق  لها،  تظاهرة  اأول  ويف 
من  وفعالية  لالأزياء  عر�ص  اأهو  يت�صاءلون:  حيارى 
اإحياء  تراه  اإم  واخلياطة؟  التف�صيل  فنون  فعاليات 
ثم  ال���زي؟  خ��الل  م��ن  احل�صاري  لرتاثنا  م�صرحي 
اإبداع وجتديد،  واحد منها  العرو�ص، ويف كل  تتالت 
واخرتقت عرو�ص دار االأزياء العراقية حدود الوطن 
اإىل اآالف االأميال البعيدة �صرقًا وغربًا، اإنها اأكرث من 

جمرد اأزياء جميلة وبراقة �صاغها فن اأ�صيل."
خلف  يوجد  م��اذا  اأ���ص��ال  اأن  يل  يحق  هل  واالآن،   
بناية دار االأزياء العراقية؟ اأم اأنها اأ�صبحت نقطة 
ا�صتدالل الأ�صحاب �صيارات االأجرة: )عيني مي دار 

االأزياء العراقية(.

حــــكــــايــــة صــــور



يتميز  كما  اأخ��رى،  تارة  واأ�صفر  تارة  اأحمر 
ف�صل اخلريف بوجود ورود واأزهار ال ت�صبه 

اأية اأزهار تنبت يف اأي ف�صل اآخر.
اأع�صاب  تاأثري اخلريف على  �صوؤال عن   يف 
ن�صف  اإن  اإب��راه��ي��م:  ال�صيد  يقول  النا�ص، 
غ�صبًا  اأقل  البارد  ال�صمايل  االأر�صية  الكرة 
وترّويًا  وتعبريًا  ِحلمًا  واأكرث  وعنفًا  وع�صبية 
الغا�صب  احل����ار  اجل��ن��وب��ي  ال��ن�����ص��ف  م��ن 
الع�صبي، ما يوؤكد اأن اأجواء الطق�ص املنع�ص 

تلعب دورها يف تهدئة االع�صاب.
)هدى  ال�صيدة  التقينا  نف�صه،  ال�صياق  يف 
وزارة  يف  وموظفة  �صاعرة  وه��ي  ع��دن��ان(، 
بن�صائم  يتميز  اإن اخلريف  الثقافة، فقالت: 
االأم��ط��ار  رذاذ  وب��رائ��ح��ة  اللطيفة  ه��وائ��ه 
اأن  اإىل  م�صرية  ال��رتب��ة،  على  املت�صاقطة 
ف�صل  املنع�ص يف  والطق�ص  اجلميلة  االأجواء 

اخل��ري��ف ك��ان��ا ي�����ص��ج��ع��ان ال��ع��ائ��الت على 
للخريف  نظرتها  لكن  احلدائق.  يف  التنزه 
اإبراهيم فهي ترى  ال�صيد  تختلف عن نظرة 
اأن  ف�صلي الربيع وال�صيف اأكرث بهجة، اأما 
اإىل  فيه  متيل  االأج���واء  فتبداأ  اخل��ري��ف  يف 
احلزن مع تغري يف اإيقاع حركة النا�ص اإيذانًا 
الباردة  واأجوائه  ال�صتاء  ف�صل  يف  بالدخول 
وتطول  النهار  يق�صر  اإذ  تدريجي،  ب�صكل 
للخريف  ف��اإن  ذل��ك،  رغ��م  امل�صاء.  �صاعات 
االأ���ص��دق��اء  يجمع  ك��ون��ه  جميلة،  ذك��ري��ات 
عائلية  اأج�����واء  يف  امل���دف���اأة  ح���ول  واالأه�����ل 
الذكريات  اأجمل  الذاكرة  يف  ترتك  حميمة 

واحلكايات.
والتقارب  االألفة  ف�صل  هو  اخلريف  ف�صل 
واحت�صانهم  حّبهم  يف  ك��االأج��داد  العائلي، 

الأبنائهم واأحفادهم.

 حاولنا االطالع على م�صاهدات واآراء اأخرى 
)د.منى  ال�صيدة  فالتقينا  اخلريف  لف�صل 
يتقو(، تدري�صية يف كلية القانون، التي ترى 
املزاج،  اإيجابي جدًا على  تاأثري اخلريف  اأن 
ورمبا له وقع خا�ص على الع�صاق. وتقول اإنه 
قلبها  يف  كبرية  مكانة  لهم  باأنا�ص  يذكرها 
لكنهم رحلوا اإىل عاملهم البعيد، وباأ�صدقاء 
هاجروا ومل يعودوا. وت�صري اإىل اأن اخلريف 
ك��اأن��ه ط��ي��ف ي��دغ��دغ م�����ص��اع��رن��ا ال��ق��دمي��ة 
وي�صرتجع ذكرياتنا بحلوها ومّرها. اأما عن 
منى  ال�صيدة  فت�صري  العمر(  مقولة )خريف 
اإىل اأنه ال توجد عالقة بني اخلريف كف�صل، 
وبني خريف العمر �صوى اأنهما يت�صابهان من 
حيث االقرتاب من نهاية اأمر ما وبداية اآخر.
وامل�����ص��اه��دات  االآراء  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  وب��غ�����ص 
املتباينة ب�صاأن اخلريف، ُيجمع كثريون على 
اأنه يتميز بجمال يختلف عن جمال الف�صول 
ال�صيف  ع��ل��ى  يطلق  ك���ان  واإذا  االأخ�����رى، 
الفقري(،  ب� )اأبو  الدارجة  العراقية  باللهجة 
فاإن كثريًا من املثقفني يطلقون على اخلريف 
ي�صهد  كونه  واملعلم(  الطالب  )اأب��و  ت�صمية 

بداية العام الدرا�صي اجلديد.

جلغرافيا  وفقًا  نكهته  يف  يختلف  اخلريف 
املكان، لكن االأعّم االأغلب من النا�ص يجمع 
ال�صتاء.  لبدء ف�صل  االإن��ذار  اأنه جر�ص  على 
اخلريف  لف�صل  وامل�صاهدات  الروؤى  تختلف 
بالن�صبة اإىل كثري من النا�ص، ويبقى الالفت 
من  اخلريف  اإىل  ينظرون  النا�ص  جميع  اأن 
ب�صنوات  يربطه  من  فمنهم  متعددة،  اأوج��ه 
العمر، ومنهم من يراه كباقي ف�صول العام، 
ومنهم من يراجع فيه الذكريات، ومنهم من 

ي�صفه بف�صل �صقوط االأقنعة. 
بجولة  ق��ام��ت  العراقية"  "ال�صبكة  جملة 
يف  اخلريف  ف�صل  م�صاهدات  على  للتعرف 

عن  ف�صاًل  عليه،  وما  له  ما  العراق،  �صمال 
اآراء املواطنني ب�صاأن هذا الف�صل:

م�صرحي  كاتب  فتوحي(،  يوحنا  )اإبراهيم   
ي�صكن حمافظة اأربيل، يقول: اخلريف ياأتي 
املحافظات  �صائر  يف  كما  لي�ص  مبكرًا  هنا 
العراقية، اإذ تبداأ الن�صائم املنع�صة يف تبديد 
االأماكن  �صتى  يف  الالهبة  ال�صيف  ح��رارة 
اخلريف  ج��م��ال  اأن  م�صتدركًا  ال�صمالية. 
يتمثل يف اأوراق االأ�صجار املتناثرة على �صفوح 
ت�صكيلية  لوحة  تر�صم  التي  واجلبال،  التالل 
واجل��وز  وال��ب��ل��وط  التفاح  ي��ب��داأ  اإذ  جميلة، 
ويخيم  امل��ن��ح��درات،  م��ن  عليك  ب��االإط��الل 

جمال املرتفعات واملنحدرات والوديان حيث 
تتنوع الطبيعة. ي�صيف االأ�صتاذ اإبراهيم: اإن 
الن�صاط  عن  ف�صاًل  واالأتربة،  الغبار  غياب 
االإن�صان،  على  ف�صل اخلريف  ي�صفيه  الذي 
االأزي��اء  لتغيري  الفر�صة  اإتاحته  اإىل  اإ�صافة 
م���ن ق��ط��ع��ة واح�����دة يف ح���ر ال�����ص��ي��ف اإىل 
تنوعها، ي�صفي نوعًا من التغيري الذي يعطي 
بع�ص  ه��ي  ه��ذه  ل��الإن�����ص��ان،  اإيجابية  ط��اق��ة 

مزايا اخلريف.
اأج��م��ل االأم���اك���ن يف ف�����ص��ل اخل��ري��ف هي 
ال�صفوح اجلبلية عندما تتعرى فيها االأ�صجار 
رداء  تكت�صي  التي  الطبيعة  مفاتن  لتت�صح 

ضحى مجيد سعيد

يغازُل جباَل 

أربيَل وسفوِحها

يسميه بعض الناس )سيد 
الفصول(، إنه فصل الخريف. 
لعل ما مييزه أنه يجمع شيئاً 
من حّر الصيف، وبعضاً من 

صحو الربيع، وبعضاً آخر من 
برد الشتاء. تتساقط أوراق 

األشجار وتتناثر يف الطرقات 
لرتسم لوحة متتزج فيها ألوان 

األمل بتقلبات الحياة، كام يرى 
كثريون.

فصُل األوراِق املتساقطة 

هدى انورابراهيم يوحنامنى ياقو
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مركز بغداد التاريخي.. 

تعود من جديد

ــــة الـــتـــحـــريـــر.. ــــاح يطلق البغداديون اسم )األمانة( عىل الباص األحمر التابع س
إىل أمانة مصلحة الركاب. كانت تتقاطر هذه )األمانات(، 

الواحدة تلو األخرى، قرب جرس الجمهورية وبجوار 
بناية املطعم الرتيك. يف بداية شارع الرشيد كان يقع محل 
إسطوانات )جقامقجي(، أول استوديو لتسجيل األغاين يف 
العراق، وبإزائه املعرض الدائم للبيع املبارش التابع لوزارة 
الصناعة للسجاد العراقي، وقريباً منه يقع البيت العراقي 

ومعرض الفن والفولكلور العراقي الدائم للسيدة أمل 
الخضريي.

أما اليوم؟
عودة ساحة التحرير...

املعتادة،  ال�صاحة، على عك�ص حالتها   بدت هذه 
زج��اج  وما�صحي  واملت�صولني  امل���اّرة  م��ن  خالية 
ال�صيارات، �صوارعها تخلو من ال�صيارات اخلا�صة 
وقد  والكبرية.  ال�صغرية  الركاب  نقل  و�صيارات 
من  ط��وق��ًا  حولها  ال��ن��ظ��ام  حفظ  ق���وات  �صكلت 
ال�صود،  واخل��وذ  ال�صفافة  ال���دروع  ذوي  اجلنود 
كل  ويف  كذلك،  اجلمهورية  ج�صر  مدخل  وعند 
يجل�ص  الرتكي  املطعم  عمارة  اأقوا�ص  من  قو�ص 
الع�صكرية  ببزاتهم  النظام  حفظ  اأف���راد  اأح��د 

ودروعهم.
 حتت ن�صب احلرية وقفت �صيارة حلمل االأنقا�ص 
تابعة الأم��ان��ة ب��غ��داد وع���دد م��ن ع��م��ال االأم��ان��ة 
وين�صبون  االأم��ة  حديقة  اأ�صجار  بتزبري  يقومون 
احلرية  ن�صب  حت��ت  )�صكّلة(  حديديًا  هيكاًل 
لرفع القطع وال�صعارات التي كان املتظاهرون قد 

و�صعوها منذ عام م�صى.
من  كثري  اأر�صها  افرت�ص  فقد  االأمة،  اأما حديقة 
�صنوف القطعات الع�صكرية من وزارتي الداخلية 

والدفاع وكذلك من اال�صتخبارات الع�صكرية.
الأم��ان��ة  التابعني  املوظفني  م��ن  كوكبة  حتلقت   
)اأحمد  االأقدم  املهند�صني  رئي�ص  حول  العا�صمة 
خوام خيون(، مدير عام  بلدية مركز الر�صافة، 
وه���و ي��ت��اب��ع اأع��م��ال��ه��م وي��وق��ع 
وال�صرف  العمل  اأذونات  لهم 
التي  واج��ب��ات��ه��م  ال���ص��ت��ك��م��ال 
اإع��ادة االإن��ارة ورفع  تتمثل يف 

 

ريا عايص
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عليها  مر  التي  واالإع��الن��ات  وال�صعارات  القطع 
زمن طويل، كذلك رفع ال�صّبات املتبقية وتنظيف 

مداخل ال�صوارع التي حتيط ب�صاحة التحرير.
"ال�صبكة العراقية" التقته ف�صرح قائاًل:   جملة 
التعاون  مت  م�صت  اأيام  خم�صة  منذ  "احلقيقة 
وعمليات  الر�صافة  مركز  بلدية  بني  والتن�صيق 
ال�صلميني  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  م���ن  وك��وك��ب��ة  ب���غ���داد 
املوجودة  يف  واالأ�صرار  اخليام   لرفع  خمّلفات 
امل�صورين  جهة  من  ومقرتباتها  التحرير  �صاحة 
واملتوكل و�صارع ال�صعدون ومكتب العدل واجل�صر 

اجلمهوري ".
االأر���ص��ف��ة  ب��اإع��ادة  بعدها  "با�صرنا  اأ���ص��اف:   
واملقرن�ص ورفع امل�صّوهات املوجودة على االأبنية 
وك��ل م��ا ك��ان ن��اجت��ًا ع��ن االأ���ص��رار ال��ت��ي حلقت 

بال�صاحة ومقرتباتها طوال عام م�صى."
يكمل: "كما با�صرت االأمانة بو�صع خطة لتطوير 
املنطقة ابتداًء من �صاحة الطريان باجتاه �صاحة 
باإ�صراف  الرتكي  املطعم  بناية  حتى  التحرير 
املوقع  يف  ي��زورن��ا  ال��ذي  العا�صمة  اأم��ني  ال�صيد 
اأربعًا  جاٍر  العمل  اأن  اإذ  اليوم،  يف  مرات  خم�ص 

وع�صرين �صاعة يف املوقع."
 كما اأ�صار: "�صيتم ق�صط واإعادة اإك�صاء ال�صوارع 
ل��ك��ل �صاحة  وت��ع��دي��ل االأر���ص��ف��ة وامل��ق��رن�����ص��ات 
التحرير ومقرتباتها من جميع املنافذ، كما �صتتم 
وتاأهيل  واأ�صيجتها  االأم��ة  حديقة  تاأهيل  اإع��ادة 

حمال نفق �صاحة التحرير."
حمال  فتح  باإعادة  تو�صيات  "هناك  واأ���ص��اف:   

ال����ن����ف����ق 
اأن  ع���ل���ى 
ت�������ك�������ون 
خ���ا����ص���ة 
حة  ل�صيا با
حمال  وفتح  ال��ت��ذك��ارات  وبيع  ال�صفر  ومكاتب 
متت  كما  املدينة،  هوية  على  للحفاظ  للت�صوير 
لل�صاحة  امل���ج���اورة  امل��ح��ال  اأ���ص��ح��اب  م��ف��احت��ة 
تاأهيل  اإعادة  وامل�صاهمة يف  الإعادة فتح حمالهم 

واجهاتهم التي ت�صررت."
مكتب  ِقبل  من  االإيعاز  مت  "لقد  قائاًل:  واأردف   
تاأهيل  ب��اإع��ادة  الكاظمي  ال�صيد  ال���وزراء  رئي�ص 
وحتويلها  الرتكي  املطعم  وبناية  احلرية  ن�صب 
التحرير  �صاحة  �صهداء  �صور  ي�صم  متحف  اإىل 
ال�صلميني،  وامل��ت��ظ��اه��ري��ن  ال��ت��ظ��اه��رات  وي��وث��ق 

و�صي�صمى )متحف ثوار ت�صرين(."
 ودعُته �صاكرة تعاونه وتوجهت اإىل اأحد م�صوؤويل 
االأمن الذين رف�صوا ب�صكل قاطع اإجراء اأي حوار 
مبهمتي،  للقيام  يل  الت�صهيالت  تقدميهم  رغم 
احلديث  ال�صاحة  يف  امل��رور  �صرطة  رف�ص  كما 

اأي�صًا بحجة اأنهم غري م�صموح لهم بالت�صريح.
  التقيت ال�صيد اأبا ح�صني ال�صاعدي، وهو م�صور 
"اأعمل منذ ٣5 عامًا  فوتوغرايف متجول، فقال: 
ظهور  من  وبالرغم  املناطق،  هذه  يف  بالت�صوير 
الهواتف الذكية اإال اأنه ما يزال كثريون من زوار 
بغداد يف�صلون �صورنا التي يوثقون بها زياراتهم 
التظاهرات،  ب�صبب  كاماًل  عامًا  توقفت  لبغداد، 
عّلي  يوميًا  احل�صور  على  اأواظ��ب  اليوم  اأنا  وها 

اأ�صتعيد مهنتي."
بع�ص  با�صر  ال�صاحة  م��ن  االآخ���ر  اجل��ان��ب  يف    
واجهاتها  وتغيري  حمالهم  فتح  ب��اإع��ادة  التجار 

ال�صيد  التقيت  هناك  جم��ددًا،  بالعمل  وال�صروع 
ال�صور  لطبع  خمترب  �صاحب  �صتيني،  ح��ي��در، 
والتذكارات وبيع الكامريات، يقول: "لقد مر عام 
ع�صيب علي اإذ اأغلقت حملي ب�صبب التظاهرات 
الفرتة  تلك  بعد  بدئها،  م��ن  ا�صهر  اأرب��ع��ة  مل��دة 
اأثناء  جم��ددًا  العمل  وبا�صرت  جزئي  بفتح  قمت 
الو�صول  ل�صعوبة  اأوفق  اأنني مل  اإال  التظاهرات، 
فاأوقفتنا  كورونا  جائحة  ج��اءت  ثم  املحل،  اإىل 
نعو�ص  اأن  اليوم  نحاول  لذلك  اأي�صًا،  العمل  عن 
�صاندت  اأين  بالرغم من  التي م�صت،  خ�صاراتنا 
من  لثالثة  اأب  اأين  اإال  واملتظاهرين  التظاهرات 
لكنهم  وظائف،  دون  هم  اجلامعيني  اخلريجني 

يعملون معي يف املحل."
اخلياطني  لكن  مغلقة  ك��ث��رية  حم��ال  م��ازال��ت   
افتتاح  اأع�����ادوا  الع�صكرية  ال���ب���دالت  وب��ائ��ع��ي 

حمالهم.
وطن يف ساحة التحرير

 حيدر كرمي،٣١ عامًا، من حملة ال�صهادات العليا، 
متظاهري  اأح��د  وه��و  اخلا�ص  القطاع  يف  يعمل 
اأحد خيامها يف  داخل  اعت�صم  التحرير،  �صاحة 
التحرير  "ل�صاحة  قائاًل:  حدثنا  االأم��ة،  حديقة 
املتظاهرين،  غالبية  وداخ��ل  داخلي  خا�ص  وقع 
اإذ احت�صنت هذه ال�صاحة مدة عام فئات خمتلفة 
بتالحم  ن�صعر  مرة  والأول  العراقي،  ال�صعب  من 
واملحافظات،  بغداد  اأبناء  كل  بني  وعظيم  كبري 
وتعرفنا  ببع�صنا  واختلطنا  الفروقات  لقد غابت 
كان  مهما  االآخ��ر  نحتوي  اأن  كيفية  على  جميعًا 
وهذا  ال��وط��ن،  يف  �صركاء  فكلنا  معنا،  خمتلفًا 
ل�صنني  نفو�صنا كبريًا  تاأثريه يف  �صيبقى  التالحم 

طوال و�صيوؤتي ثمار هذا التالحم يومًا ما."
 ثم اأردف: "�صاحة التحرير مل تعد �صاحة عادية، 
فكل من بحث عن وطن وجده يف �صاحة التحرير 

وكل من فقد عزيزًا اأراد اأن يعيد له اعتباره وجده 
يف التحرير، لذلك �صتبقى �صاحة التحرير رمزًا 
لكل مواطن عراقي �صريف نادى بحقه يف الوطن 

واملواطنة."
التا�صعة ع�صرة من عمره،  �صاب يف  اأبو عالوي، 
يومًا  اأك��ن  "مل  يقول:  التكتك،  �صائقي  اأح��د  هو 
اأو  م�صهور  فنان  اأو  بطبيب  �صاألتقي  اأنني  اأتخيل 
ن�صاأت  فقد  لوجه،  وجهًا  عليا  �صهادة  �صاحب 
يف  الوحيد  ال�صهادة  �صاحب  ب�صيطة،  بيئة  يف 
حينه،  يف  اإدارة  معهد  اأمت  ال��ذي  اأب��ي  هو  حّينا 
لذا  الفاقة،  ب�صبب  تعليمي  اإكمال  من  اأمتكن  مل 
عملت منذ اأن كنت يف احلادية ع�صرة، مل اأخرج 
من منطقتي واألتقي باأي �صخ�ص عرب النهر، يف 
والكرادة  املن�صور  بابن  التقيت  التحرير  �صاحة 
ب��غ��داد  اأن يف  وع��رف��ت  وال���ريم���وك  وال��غ��زال��ي��ة 
و�صاالت  ال��زوراء  مثل  الرتفيه  اأماكن  من  كثريًا 
توؤذي  اأحمل اجلرحى بطرق  لقد كنت  ال�صينما، 
اإ�صعافات  دورة  دخلت  لذلك  نف�صه،  اجل��ري��ح 
لنا  العراقي  االأحمر  الهالل  اأف��راد  اأقامها  اأولية 
كنت  وقد  االأولية،  لالإ�صعافات  حقيبة  و�صلموين 
االأول على وجبتني، �صار يل اأ�صدقاء و�صديقات 
كثري  مع  �صورًا  والتقطت  بغداد  اأحياء  كافة  من 
�صاحة  التلفاز،  يف  يظهرون  الذين  الفنانني  من 
التحرير �صارت عاملي الذي كنت اأحلم به، واليوم 
و�صاأكمل  درا���ص��ت��ي  الإك��م��ال  طموح  عندي  �صار 
تعليمي، لي�ص للح�صول على وظيفة فقط، بل كي 
اأح�صن من و�صعي االجتماعي، �صحيح اأن خيامنا 
اأزيلت من ال�صاحة، لكني عرفت اأن عرب ال�صاحة 
ميكنني اأن اأعرب اإىل ال�صفة االأخرى الأرى ن�صف 
اأراه،  وال  عنه  اأ�صمع  كنت  ال��ذي  االآخ���ر  ب��غ��داد 
ت�صتطيع  لن  لكنها  ال�صاحة منا،  �صتاأخذ  ال�صلطة 
حمو ذاكرتنا اأو اخرتاق �صداقاتنا التي كرب بها 
�صارع واحد فقط من  الذي مل يكن �صوى  وطني 

قطاعنا."
تعمل يف  عامًا، خريجة حقوق   ٢٦ تقى حممد،   
القطاع اخلا�ص تقول: "اأنا مع اإعادة فتح ال�صاحة 
للمرور واملارة، الأننا قلنا ما نريد يف تظاهراتنا 
اأما مهمتنا  الكثري،  اأننا فقدنا  واعت�صامنا رغم 
ال��ي��وم ف��ه��ي ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى االن��ت��خ��اب��ات لعدم 
اأخرى  باأزمة  منر  نحن  املا�صي،  اأخطاء  تكرار 

ن�صهد  مل  التي  ك��ورون��ا  جائحة  هي 
خاللها اأية خطة �صليمة من الدولة 
انت�صار  دون  للحيلولة  املواطنني  اأو 
توعية  حمالت  اإىل  نحتاج  ال��وب��اء، 
يف كيفية ر�صم اخلطط وكيفية عمل 
لقد  كهذه،  مواقف  يف  اجلماعات 
اأن  للدولة  االأوان  واآن  نريد  ما  قلنا 

حتقق لنا مطالبنا."
برامج  مقدم  عامًا،  الغزايل،٢٧  الرحمن  عبد   
املنطقي  غ��ري  "من  ي��ق��ول:  تلفزيونية،  واأخ��ب��ار 
ال�صوؤال عن اإعادة �صاحة التظاهر ب�صورة اإيجابية 
من قبل احلكومة، كونها معنية بالدرجة االأ�صا�ص 
املتظاهر  خ���روج  وم��ا  ال�����ص��اح��ة،  ه��ذه  مبطالب 
غري  احلكومة،  ونهج  ب�صلوك  تنديد  اإال  العراقي 
جهة  من  جهة،  من  هذا  العام،  بالو�صع  االآبهة 
اإعادة  ذاته  املتظاهر  من  متوقعًا  يكن  مل  اأخرى 
التنكيل  كابد  قد  كونه  كال�صابق،  ال�صاحة  زخم 
وال��ق��ت��ل واالخ��ت��ط��اف وال��ت��خ��وي��ن، اإ���ص��اف��ة اإىل 
اأمام  املزيد  يطلب  اأن  �صعبًا  فاأ�صبح  االإحباط، 
هذه املعوقات التي وفرت لها االأحزاب ال�صيا�صية 
العراقي.  الفرد  اأمام حلم  للوقوف  منا�صبة  بيئة 
ل�صاحة  ف��ت��ح  م��ن  احل��ك��وم��ة  عليه  اأق���دم���ت  م��ا 
التظاهر يف بغداد وحماولة فتح باقي ال�صاحات 
دليل ا�صتغالل الفر�صة للخال�ص من هذا احلقبة 

التي عّرت الكتل الفا�صدة وطالبت برحيلها".
 كلمة أخرية

اأخرى  تلو  �صنة  ال�صنوات  مرت  لالأمانة..  عودة   
ال�صعب  فيها  اأث��ب��ت  ال��دك��ت��ات��ور،  ���ص��ق��وط  ب��ع��د 
�صارك  اإذ  لوطنه  واأمانته  نيته  ح�صن  العراقي 
انتخابات متعاقبة حمل فيها روحه على كّفه  يف 
تخللها  فرتات  يف  الدميقراطية  اإر�صاء  اأجل  من 
االإرهاب والتفخيخ والقتل والدم لكل من �صاهم 
يف  الت�صحيات  اأ�صمى  قدم  كما  االنتخابات،  يف 
�صوح الوغى من اأجل طرد داع�ص وحترير البالد، 
النازحني  لنجدة  ال��ت��اآخ��ي  ���ص��ور  اأك���رب  ��ر  و���ص��طَّ
والقتل.  والتفخيخ  االإره���اب  م��ن  واملت�صررين 
وحني مل تلِبّ هذه احلكومات املنتخبة من ال�صعب 
واجباتها وقف ال�صعب يف �صاحات التظاهر كافة 
والنا�صرية  والنجف  الديوانية  اإىل  ب�صرتها  من 
ودياىل  وكركوك  الدين  واحللة و�صالح  وكربالء 

وب��اأ���ص��وات��ه��م  وامل��و���ص��ل  وده����وك  وال�صليمانية 
واأقيلت  ذلك  مت  وقد  باإقالتها،  طالبوا  ودمائهم 
املهدي وجاء دور احلكومة احلالية  حكومة عبد 
الذي  ال�صعب  لهذا  االأم��ان��ة  رد  عنقها  يف  التي 
وقدم  �صواء،  حد  على  واالإره��اب  الف�صاد  رف�ص 
ع��راق  كلمة  اإع���الء  اأج���ل  م��ن  والنفي�ص  ال��غ��ايل 
واخلاطفني  القتلة  مبحا�صبة  وط��ال��ب  واح���د، 
التحتية  والبنى  االق��ت�����ص��ادي  ال��واق��ع  وحت�صني 
تتمثل  التي  العراق  وهوية  الدولة  هيبة  واإع��ادة 
باأبنائه ومعامل حمافظاته وتراثه الذي اأ�صبح يف 
مهب الريح، لذا فاإن االأمانة كبرية وثقيلة، فهل 
�صتتعاون االأحزاب وال�صلطات التي ترتاأ�ص البالد 

يف عدم ت�صيع الفر�صة مرة اأخرى؟؟
هذا ما نعول عليه ك�صعب واحد لعراق واحد.

حيدر كرميمدير عام بلدية الر�صافة ابو عالويتقى حممد
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ريدكليف  ماري  �صانت  كني�صة  يف  اأوراق��ًا  اكت�صف  اأنه  �صاتريتون  ادعى  اإذ 
اأي  ال��راب��ع  اإدوارد  عهد  اإىل  يعود  رويل(  )توما�ص  ُي��دع��ى  ل��راه��ب  تعود 
اأن  امل�صتوى حتى  رفيعة  اأدبية  بطريقة  مكتوبة  واأنها  ع�صر  اخلام�ص  للقرن 
تعود  باأنها  متامًا  واقتنعوا  دع��واه  ب�صدق  حلظًة  ي�صّكوا  مل  املتخ�ص�صني 
ا�صتمر  الذي  �صاتريتون  توما�ص  ال�صغري  لل�صاب  ال  رويل  توما�ص  للراهب 
الراهب  قبل  من  واملرافعات  واخلطابات  الق�صائد  من  �صل�صلة  اإنتاج  يف 
امليت منذ زمن طويل، ولكن احلقيقة والواقع اأنها �صيغت بهذه العظمة من 

�صاتريتون نف�صه.
�صاعدت ق�صائد رويل بجلب ال�صهرة لل�صاعر ال�صاب و�صاعدته يف تاأ�صي�ص 
اأدبية كتبها  �صمعته اخلا�صة بني االأو�صاط االأدبية التي ما زالت ُتعّد حتفة 

�صاعر معّذب ُا�صيء فهم موهبته مما اأدى اإىل انتحاره.
عن  تنم  �صاتريتون  ق�صائد  اإن  روبرت�ص:  مايكل  الربيطاين  ال�صاعر  يقول 
حماوالت  زالت  ما  اأّنها  رغم  تك�صف  فهي  الأوان��ه  �صابق  لرجل  عقلي  ن�صٍج 
مركزًا  كانت  بري�صتول  فمدينة  م�صتنرية  نظر  وجهات  عن  )مراهقة( 
لتجارة الرقيق، وقد راأى �صاتريتون امل�صتعمرين االوربيني يف ق�صائده من 
منظور رجل اأ�صود، كيف يراهم وكيف ي�صفهم كتجار رقيق فو�صفهم باأنهم 
"اأطفاٌل �صاحبون من ال�صم�ص الواهنة" ويرى روبرت�ص اأن �صاتريتون هو اأول 

�صاعر اإجنليزي دعا الإلغاء الرق يف اإجنلرتا.
اكت�صاف  بعد  حتى  ك��ربى  اأ�صطورة  منه  جعل  املبكر  ال�صاب  انتحار  لكن 
انتحاله لعدد من الُكتَّاب االآخرين فقد كتب عن الريف واعتمد يف كتابته 
االإجنليزية  ال�صعبية  الق�ص�ص  وعلى  و�صبن�صر  ت�صو�صر  مثل  �صعراء  على 
املعروفة وهذا كله ا�صتفاد منه جيل من الرومان�صيني الذين كانوا يتبعونه. 
مما ال �صك فيه اأنَّه كان عبقريًا وذلك لتنوع وغزارة اإنتاجه لكّنها كلها كانت 
نتاجات مزّورة عن اآخرين ورغم ذلك مل تكت�صف انتحاالت اإال بعد موته لكن 
ظل ال�صاب حمبطا ب�صبب عدم االعرتاف به يف مدينته بري�صتول، لذلك قرر 
االنتقال اإىل لندن حيث انتهى به االأمر منتحرًا يف حجرته يف هولبورن بعد 

اأن تناول جرعة زائدة من مادة الزرنيخ.
مل تنته حياة ت�صاتريتون عند اكت�صاف جثته و�صبب موته بل األهم مبوته جياًل 
باأبيات  بعد  فيما  ال�صعراء  كبار  رثاه  وقد  اتبعوه،  الذين  الرومان�صيني  من 
�صعرية ك�كيت�ص وكولريدج ووردزوورث وغريهم وكتبت ق�صائد كثرية على 
املعذب  العبقري  لل�صاعر  �صورة  تكوين  �صاعد يف  انتحاره  اأن  ويبدو  �صرفه 
يف  خمّلدًا  وجعله  كبريًا  تعاطفًا  اأك�صبه  مما  اأح��د  ملوهبته  ينتبه  مل  ال��ذي 
اأعمال كثرية ففي عام ١٨5٦، مت تخليد حلظاته االأخرية يف لوحة �صهرية 
ال�صاعر يف املخيلة  جدًا ر�صمها )هرني والي�ص( �صاعدت يف تر�صيخ فكرة 
�صيمونز  مايكل  الربيطاين  ال�صاعر  يعرت�ص  حني  يف  االإجنليزية،  ال�صعبية 
احلقيقي  ال�صاعر  اإىل  نظرتنا  �صوهت  ال�صور  هذه  "اإن  بقوله:  هذا  على 
الذي كان ي�صتحق اأن ُيذكر الأ�صياء اأخرى اأكرث بكثري من الظروف املاأ�صاوية 

لوفاته".
لكن �صورته املاأ�صاوية هذه �صاعدت يف خلق اأ�صطورة ال�صاعر املعذب، الذي 

يعي�ص يف فقر مدقع ليدفع الثمن النهائي ملوهبته باملوت. هذي ال�صورة التي 
ر�صمها والي�ص لت�صاتريتون اتبعها الفنانون بعده الإ�صفاء الطابع الرومان�صي 
على موته فن�صاأت م�صانع خا�صة با�صم توما�ص ت�صاتريتون ال لبيع اللوحات 

فح�صب، بل لبيع املناديل املر�صوم عليها انتحاره.  
ورغم اأنَّه مل يثبت عليه االنتحار ومل ُيدفن اأبدًا يف مقابر املنتحرين اأو مل 
ُي�صجل اأنَّه انتحر الأنَّ االأطباء اعتقدوا باأنه مات من جرعٍة عر�صية زائدة 
لتكتمل  االنتحار  نظرية  ف�صلوا  النا�ص  اإال  يق�صدها  يكن  مل  الزرنيخ  ملادة 

ال�صورة عندهم.
وظلت اأ�صطورة ال�صاعر املعذب تالحق ال�صعراء من جيل الآخر ففي القرن 
واآن  بريميان  وجون  بالث  و�صيلفيا  توما�ص  ديالن  من  كل  مات  الع�صرين، 
اأنهم �صخ�صيات  تذكرهم على  �صيك�صتون يف وقت مبكر من حياتهم، ومت 
يقارنون بني عذاباتهم اخلا�صة وبني عذابات  كانوا  اإّنهم  بل  باملثل  معذبة 

ت�صاتريتون! 
ك�صاعر  به  مدينته  اع��رتاف  عدم  ِة  بغ�صّ مات  الذي  ال�صاب  ال�صاعر  لكّن 
الرابع  يف  به  حتتفل  زال��ت  ما  بري�صتول  مدينته  ب��اأن  يعلم  يكن  مل  عبقري 
وقد  االأدب��ي��ة،  �صخ�صياتها  اأه��م  كاأحد  وتتذكره  ع��ام  كل  من  والع�صرين 
 ٢4 يف  ت�صاتريتون  لوفاة   ٢5٠ بالذكرى  بري�صتول  مدينة  احتفال  �صادف 
فايرو�ص  من  الوقاية  اإج��راءات  وب�صبب  العام  هذا  لكن   ،٢٠٢٠ اأغ�صط�ص 
كورونا واالإجراءات االحرتازية امل�صددة من قبل احلكومة الربيطانية جعلت 
احلفل  انطلق  حيث  االفرتا�صية  املن�صات  على  حفلها  ببث  تعتمد  املدينة 
داخل مكتبة بري�صتول املركزية مبختارات من �صعر ت�صاتريتون مرورًا بتاريخ 
املعروفة  بري�صتول  �صعراء مدينة  واأبرز  اأهم  كاأحد  الق�صري  ونتاجه  حياته 

باأنها من املدن ال�صعرية يف بريطانيا.

وقد عّزز هذه النظرة ما تعّر�ص له غالبية ال�صعراء االجنليز يف حياتهم من 
معاناة واآالم اأّدت اإىل انتحار بع�صهم اأو موتهم املبكر ب�صبب االأمرا�ص التي 
كانت متف�صية اآنذاك. وهذا ما خلق لديهم نظرة )اأ�صطورية( ملوت ال�صعراء 

واأن ال�صاعر ال ميوت بل يتكرر موته يف فنون اأخرى.
ذي  �صاتريتون  توما�ص  ال�صاعر  ق�صة  ال�صعراء،  ق�ص�ص  اأب��رز  من  ولعّل 
ليلة  الربيطاين  والثقايف  االأدب��ي  املجتمع  هزت  التي  ربيعًا  ع�صر  ال�صبعة 
الرابع والع�صرين من اأغ�صط�ص عام ١٧٧٠ حني ُعرث عليه منتحرًا يف حجرته 
امليتة  العلوي يف منطقة هولبورن، هذه  بالطابق  اتيك روم(  ال�صغرية )ذ 
جعلت منه اأ�صطورة يتكّرر موتها يف كل عمل ُي�صار اليه. حتى وكاأنه اأ�صبح 
حمكومًا عليه باملوت تكرارًا رغم اأّنه اكت�صب �صهرة وا�صعة بعد موته مل يكن 

يحلم بها يف حياته الق�صرية. 
)لقد   :)5٣( روبرت�ص  �صيمونز  مايكل  الربيطاين  والكاتب  ال�صاعر  يقول   
ال�صاعر  �صورة  ف��اإّن  ذل��ك  وم��ع  ت�صاتريتون،  اأي��ام  منذ  كثريًا  ال�صعر  تغرّي 
باعتباره �صخ�صية معذبة وماأ�صاوية كانت وما زالت منت�صرة ب�صكل ملحوظ 

حتى اأّنها اأ�صبحت مزعجة يف الكثري من االأحيان(.
بري�صتول  مدينة  من  اأرملة  خياطٍة  ابن  كان  ت�صاتريتون  توما�ص  ال�صاعر 
بالعي�ص  يحلم  كان  بل  نابهًا  طفاًل  يكن  مل  اإجنلرتا،  غرب  جنوب  الواقعة 
يف املا�صي وكان يرى نف�صه جزءًا من املا�صي لهذا مت ف�صله من املدر�صة 
باعتباره طالبًا ك�صواًل ومماًل فتعلم القراءة والكتابة يف املنزل. اأحب الطفل 
�صاتريتون اجلانب الثقايف يف املدينة برتاثها القدمي وعراقتها كمدينة لكّنه 
كره اجلانب التجاري فيها )جتارة الرقيق حتديدًا( الذي كان يراه يكرب كل 
يوم ليبتلع املدينة. لكن هذا مل يتم اإيقافه عن التدريب يف مكتب للمحاماة 
ليكون �صمن ال�صكرتارية القانونية وتعّرف على جمموعة اأخرى تدربت معه 
من ال�صباب الذين مت اختيارهم واإياه بناء على قدراتهم االأدبية ورغم هذا 
الفكرية  الدوائر  او االقرتاب من  توؤهله لالختالط  االأدبية مل  فاإّن قدراته 

واالأدبية ملدينة بري�صتول.
مل يتوقف االأمر عند حد اأبدًا فع�صقه للما�صي جعله يكون من اأ�صهر واأقوى 

املزورين يف تاريخ االأدب على مّر الع�صور.

ما زال الربيطانيون يفضلون 
الرؤية الرومانسية للشاعر 
حتى لو كان الشاعُر واقعياً 

جداً يف كتاباته وميوله 
وفلسفته الخاصة. إذ ما زال 

الشعُر بالنسبة لهم هو الحالة 
الشعورية والرومانسية 

الخارجة عىل الواقع من الواقع 
وما زالوا يرون أن الشاعر هو 
حامل املأساة الكربى فال شاعر 

بال معاناة وأمل، بل ال ميكن 
لشخص مرّفٍه أو غني مادياً أن 

يصبح شاعراً حقيقياً..

موت الشاعر أسطورة حّية 

يف الثقافة الربيطانية

ورود املوسوي – لندن
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بساتني النخيل..

 ثروتنا املهملة

اأعقبتها حدائق وجنائن من نخيل �صارت ا�صبانيا تباهي بها بلدان النخيل 
االأ�صلية، فهذا االأمري العا�صق للنخل طور اأنظمة حمكمة للري يعمل بها اإىل 
اليوم، كان من نتائجه زراعة غابات من نخيل، و�صل كرب واحدة منا اىل 
الذي جعل  االأمر  االإ�صبانية،   )Elche( كيلومرتات مربعة مبدينة اأربعة 

منظمة اليون�صكو تدخلها على الئحة الرتاث العاملي منذ �صنة ٢٠٠٠م.
جذور عراقية

لي�ص من اخليال اأن ي�صل نخيل العراق مهاجرًا اىل الواليات 
املتحدة االأمريكية وي�صبح ثروة وطنية للت�صدير يف 

تلك البالد، عرب مزارعني اإ�صبان و�صلوا مع 
التا�صع  ال��ق��رن  منت�صف  يف  التمور 

من  ك��ان��ت  الثمار  تلك  ع�صر. 
اأر����ص االأن��دل�����ص، وه��ي يف 

االأ�صل من نخيل عراقي متتد 
جذور اأ�صالته يف اأر�ص الرافدين اىل 

اأكرث من ٦ اآالف �صنة. 
�صجر  اأول  ال��ت��م��ر  فنخيل 

خلَّدته االآثار وبقي ماثاًل 
القدمية،  املنحوتات  يف 

املباركة  لل�صجرة  ك��رم��ز 
امل��������ذك��������ورة 

ق�������ص���ائ���د  يف 
مبهابة  االأول������ني 

على  ومتّر  واإجالل، 
ذكرها كتب ال�صرائع 

ال�صماوية بخ�صو�صية 
وت�صريف فريد. 

االأر���ص  �صكان  ت�صابَق 
معرفتهم  ح��ال  اجلديدة 

الثمار على  تلك  اإمكانية زراعة 
ما  ودرا���ص��ة  ال�����ص��الالت  حم���اوالت حت�صني 

يتيح وفرة املنتج وا�صتزراع االأف�صل منه. ك�صبوا اخلربات 
فاأقاموا مراكز البحوث املعنّية من الباحثني املخت�صني ب�صوؤون 

النوع  بهذا  االأمريكي  االهتمام  �صّر  بالتجربة  ليثبتوا  النخيل  زراعة 
من الرثوات، ب�صكل جعل تلك البالد ترتقي فيها ب�صرعة فائقة لت�صبح من 

اأهم دول االإنتاج املناف�صة.
اأهم  مِلَ نهمل مثل هذه الرثوة العمالقة يف بالدنا، ونحن نتوفر على  ترى 
ت�صكّل  اأن  وميكن  بعد  العراق  تغادر  مل  وباأ�صناف  الوفري  االإنتاج  اأ�صباب 

م�صتقباًل ثروة ا�صتثمارية يعّتد بها؟.
اأال ت�صتحق النخلة موؤمترًا علميًا جادًا يبحث يف كل هذه التفا�صيلّ؟!

ثروة غري مستغلة
ماذا لو اأن حاملًا عراقيًا قدم م�صروع ثروة هائلة، ال حتتاج  انتظار �صنني 
)عرابي( بل اأقل من عقد واحد من ال�صنوات؟. ماذا لو ا�صتمعت احلكومة 
ومن يعنيهم االأمر اىل اأفكار خمت�صني ومهتمني بهذا ال�صاأن، من املمكن اأن 
يقدموا اأفكارًا ومقرتحات مفيدة؟. فثمة من يتحدث عن قدرة العراق على 
ا�صتزراع ١5٠ مليون نخلة يف حميط ميتد من حدود حمافظة االأنبار غرب 
اأق�صى مدينة الب�صرة، ومبا يدّر على البالد ثروة تقدر باأكرث  البالد اىل 
اأدنى وبقدرات ت�صغيلية الأكرث من ن�صف مليون  من ١٢ مليار دوالر، كحد 

من االأيدي العاملة واملهن الزراعية والت�صنيعية الغذائية.  
فاكهة  �صجرة  ماليني   ٦ زراع��ة  من  �صتمكن  تلك  الكثيفة  النخل  م��زارع 
اإنتاجًا فائ�صًا من الفاكهة، وحت�صينًا  وحم�صيات حتت ظاللها، ومبا يوفر 

بيئيًا وا�صعًا عرب تلك امل�صاحات ال�صا�صعة من اخل�صرة.
أهميتها يف التوازن البيئي

ارتفاع م�صتوى درجات  اأن تقلل من  راأي اخلرباء من املمكن  وهي بح�صب 
االأوك�صجني  معدالت  بزيادة  وت�صهم  البيئي،  بالتوازن  وترتقي  احل��رارة. 
ولن  الناجتة.  الع�صوية  امل��واد  بتحلل  الرتبة  خ�صوبة  وزي��ادة  االأج��واء،  يف 
�صتوفر  بل  املياه،  وهدر  ا�صتنزاف  معدالت  يف  النخلية  الغابات  تلك  توؤثر 

املائي، ولن ت�صتهلك اإال مبا يعادل م�صتوى م���ن امل��ه��دور 
الفرات  نهر  مياه  من  واح��د  �صهر 
ن�صبة  وه��ي  ال�صنة،  طيلة 
الو�صع  يف  ت��وؤث��ر  ال 
ال������زراع������ي 
ح���ال  يف 
ع����ر�����ص 

االأمر على جلان خرباء من الوزارات املعنية، ميكنهم حتديد اأف�صل االأماكن 
املر�صحة للزراعة ومبا ال ي�صيع منا�صيب املياه.
أرشف الشجر

 ب�صاتني النخيل تلك من املمكن اأن ت�صّجل �صمن الرتاث العاملي فقد اأثمرت 
جهود الطرف العراقي يف موؤمترات عديدة بو�صفه اخلبري واملخت�ص مبلف 
النخلة، بطرح الفكرة التي تبنتها منظمة اليون�صكو العام املا�صي، باإدراج 
جميع  يف  بها  التعريف  �صيتم  اإذ  لالإن�صانية،  العاملي  الرتاث  �صمن  النخلة 
لبناء  ا�صتخدمت  مذ  احل�صارة؛  ت�صكيل  يف  دورها  لبيان  الثقافية  املحافل 
املكانة  ه��ذه  اليوم.  ه��ذا  وحتى  النهرين،  بني  ما  اأور  يف  القمر  اإل��ه  معبد 
امل�صاحات  تلك  كل  حميط  يف  �صياحية  اأماكن  توفرها  اأن  ميكن  الرتاثية 
املزروعة، ت�صتقطب ماليني ال�صياح لورود ماء الفرات وماء دجلة خري املاء، 

وزيارة اأ�صرف ال�صجر النخيل.
نخلة عبد الرحمن الداخل

ولعّل من الغريب اأن ي�صبق بلد مثل اإ�صبانيا العراق يف دخول مدنه على الئحة 
�صجرة  �صوى  فيه  تكن  بلد مل  فيه،  النخيل  لوفرة حمميات  العاملي  الرتاث 
نخيل واحدة اأنبتها موؤ�ص�ص الدولة القوية يف االأندل�ص عبد الرحمن الداخل، 

ووقف عندها منتحبًا يقلب وجهه يف االأفق غريبًا من�صدًا:
�صافِة نخلٌة     تناءت باأر�ص الغرِب عن بلِد النخِل ت لنا و�صط الرُّ  تبدَّ

فقلت �صبيهي يف التغرب والنوى    وطول التنائي عن بنيَّ وعن اأهلي
ن�صاأِت باأر�ص اأنت فيها غريبة      فمثلك يف االإق�صاء واملنتاأى مثلي

 لو اأنها عقلت اإذًا لبكت                      م�اء الفرات ومنبت النخل
بالنوى  تكاثرن  اأخ��رى  اأماكن  يف  وغريها  الوحيدة،  النخلة  تلك  بالطبع 
ال�صنوات والتاأريخ منتجًا �صياعًا ومزارع،  �صن مل�صروع عرب  واأ�صَّ والف�صائل، 

يروي أحد من عارصوا الثائر املرصي أحمد عرايب يف 
املذكرات أنه عاد من منفاه يف رسيالنكا بعد عرشين 

عاماً، ُمحرّضاً معه مجموعة أشجار ومثار من فاكهة 
املانجو إىل مرص ألول مرة سنة ١9٠3. قيل كان 

الزعيم وقتها يفكر برثوة مستقبلية ألرض الكنانة 
الخصيبة، وها هي تصبح اآلن بالفعل من بني الدول 

املصّدرة لهذه الفاكهة النادرة.
عيل شايع     
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عامر جليل

تصوير حسني طالب

م�صطفى جودت
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يقع اجلامع- املزار يف ق�صاء داقوق، حوايل 
٢١٠ كلم �صمال بغداد، ودائما هناك �صيارات 
ركابها  ليزور  عنده  تقف  خا�صة  او  اج��رة 
ايديهم  يرفعون  يتوقفون  ال  والذين  االمام، 
بال�صالم وقراءة الفاحتة، هذه املرة، توقف 
امنا  فقط،  للزيارة  لي�ص  امل�صور  زميلي  مع 
جملة  �صل�صلة  �صمن  تعريفية  م��ادة  لكتابة 
ال�صبكة العراقية للتعريف باملعامل ال�صياحية 
الدينية واالثرية يف العراق الرثي جدا بها..

اصحاب املزار
ال�صيد  ال�صحفية،  زي��ارت��ي  يف  يرافقني 
م�صطفى جودت، االمني اخلا�ص، ويقول ان 
�صاحبي املزار هما ال�صيد الهادي بن مهدي 
بن ح�صني بن �صرطة بن ابراهيم الع�صكري 

اال�صغر  ابراهيم  بن  �صبحة  ابو  مو�صى  بن 
)ع(،  الكاظم  مو�صى  االإم��ام  بن  املرت�صى 

وابنته العلوية مرمي  املدفونة بجواره.
قصتهم

وا�صتنادا اىل جودت الذي ي�صتند بدوره اىل 
الروايات التي ت�صري  الظلم واجلور اللذين 
ال�صالم(  )عليهم  البيت  اآل  ذراري  ط��اال  
واملالحقة،  التهجري  اىل  غالبيتهم  وتعر�ص 
فكان و�صول هذه العائلة ال�صريفة  )ال�صيد 
املكان  ه��ذا  اىل  )ع(   م��رمي  وابنته  ه��ادي 
ان  ال���رواي���ات  وت�صيف  ب��ه،  وا���ص��ت��ق��راره��ا 
والدها  قبل  وتوفيت  متر�صت  مرمي  العلوية 
ابنته  قرب  يدفنوه  ان  النا�ص  او�صى  ال��ذي 
تذكر  وال  اراد.  م��ا  ل��ه  وك���ان  وف��ات��ه  ب��ع��د 

بالتحديد  والدته  تاريخ  التاريخية  امل�صادر 
ولكن امل�صهور عنه ح�صب الروايات انه عا�ص 
وفاته  وكانت  املتاآخرة  العبا�صية  الفرتة  يف 

كانت يف �صنة ٣٨٣ه�.
وي�صري  جودت اىل ان هذا الطريق عرفه اآل 
العائلة  البيت االطهار حتى قبل قدوم هذه 
�صبايا  خط  ام��ت��داد  على  يقع   ا�صا�صا  الن��ه 
االمام  مقام  وجود  والدليل  الطف،  معركة 
باأجتاه  ي�صتمر  وال��ذي  )ع(   العابدين  زين 

نينوى ثم احلدود ال�صورية. 
تفاصيل املزار

تفا�صيل  ج��ودت   م�صطفى  ال�صيد  وي�صرح 
املزار بالقول: ان م�صاحة املرقد املكون من 
 )5٠٠٠( ال�صريفني  وامل��رق��دي��ن  احل�صرة 

االف م٢، م�صاحة احل�صرة ٣٠٠م٢ مق�صومة 
ومثلها  ال��رج��ال  ح��رم  ١5٠م  ن�صفني  اىل 
للن�صاء، ويوجد م�صجد االمام حممد الباقر 
يت�صع  ١5٠٠م٢،  امل�صجد  م�صاحة  )ع(، 
اروق��ة  وتوجد  م�صلي،   ١٧٠٠ اىل  امل�صجد 
الزائرين.  الأ�صرتاحة  ال�صريف  املزار  داخل 
بالكا�صي  مغلفة  واح���دة  م��ن��ارة  وللمرقد 
الكربالئي ارتفاعها ٢٠م، وقبة ترتفع ١٣م 
التي  بالنقو�ص  مغلفة  غري  عادية  قبة  وهي 
او نقو�ص وزخارف  عادة ما تكون كربالئية 
من  فهما  ال�صريفني  القربين  ام��ا  عربية، 
نعا يف بغداد يف الكاظمية  اخل�صب ال�صاج �صُ
وللمرقد  × ١٨٠�صم،  ٢مرت  حتديدابقيا�ص 
وغرفة  اخلا�ص  االمني  غرفة  مثل  ملحقات 
ا�صتقبال  وغ��رف��ة  ال�صيافة  ودار  االدارة 
ال��وف��ود وامل��ط��ب��خ وه��ن��اك  ور���ص��ة ل�صيانة 
املواد امل�صتهلكة للمرقد ال�صريف، و�صحيات 
وعددها ١4 وحدة �صحية ٧ للرجال ومثلها 

للن�صاء.
العامة  "االمانة  ان  االمني اخلا�ص  وي�صتمر 
غرفة  م��ن  تتكون  ال�صيافة  دار  لنا   بنيت 
وجهزته  �صحية،  ووحدة  ومطبخ  اال�صتقبال 
للموظفني  وك���رف���ان  يف  ١5٠ك����ي  مب��ول��دة 
امل��زار  ب��ان��ارة  وقامت  التكييف  اجهزة  مع 
قبل  م��ن  بني  امل���زار  ان  علما  ال�صريف". 

املتربع احلاج علي العزاوي من بغداد. 
اسرتاحة زوار الحسني )ع(    

ومن  موظف   ١٣ امل��رق��د  خدمة  على  يقوم 

�����ص����م����ن����ه����م 
االم��������������������ني 
اخل��������ا���������ص 
وه���������و ع�����دد 
ق���ل���ي���ل، ك��م��ا 
ي��ق��ول االم���ني  
اىل  بالن�صبة 
ح��ج��م امل����زار 

"ففي املنا�صبات الدينية يكون الزخم كبريًا 
ا�صت�صهاد  ذك���رى  حم��رم   ٢5 ي��وم  خا�صة 
اي��ام  واي�صا  )ع(،  العابدين  زي��ن  االم���ام 
اخلمي�ص  ايام  ويف  الربيع،  يف  ن��وروز  اعياد 
الزائرين  حركة  تكون  وال�صبت  واجلمعة 

كثيفةوب�صكل متوا�صل."
ومعظم  زائ����ر    ٣5٠٠ امل����زار  وي�����ص��ت��وع��ب 
م���رت���ادي امل�����زار ه���م م���ن ق�����ص��اء داق���وق 
وحمافظة كركوك واق�صيتها ونواحيها ومن 
حمافظات الو�صط واجلنوب وايران وتركيا 
احل�صني  االم��ام  اربعينية  اي��ام  يف  وخا�صة 
)ع( عندما يتوافد الزوار االتراك من تركيا 
�صوب مدينة كربالء وتكون ا�صرتاحتهم يف 

املزار  كونه يقع على الطريق العام.
البرئ الحلو

البئر  ق�صة  عن  اخلا�ص  االم��ني  ويحدثنا 
املوجودة يف املرقد قائال "لدينا بئر ارتوازي 
ع��م��ق��ه ٣٣م وه���و مم��ي��ز ع��ن ب��ق��ي��ة االب���ار 
التي  ال�صريف  امل��زار  اط��راف  امل��وج��ودة يف 
للزراعة والبيوت  او االهايل   تتبع احلكومة 

البئر   ه��ذا  اال  ماحلة،.  مياها   تنتج  وكلها 
فمائه حلو   والبيوت كلها يف املنطقة تاخذ 

حاجتها من املياه احللوة منه".
مراحل االعامر

ق��ب��ة من  ���ص��ي��دت   ، ال��ع��ث��م��ان��ي��ني  يف ع��ه��د 
بقي كما هو  حتى  الذي  املرقد  الطني فوق 
املرقد  فتو�صع  املا�صي  القرن  خم�صينيات 
الطني ويف  اي�صا من  وا�صبح غرفة �صغرية 
الثمانينيات  �صيدت  وزارة االوقاف  نهاية  
بناء  وب�صكل  البلوك  م��ادة  من  امل��زار  ه��ذا 
ب�صيط وكانت م�صاحته  ٨٠٠متقريبًا، ويف 
بغداد  حمافظة  من  متربع  ج��اء  ٢٠٠5م 
ال��ع��زاوي ف��ه��دم امل���زار بعد  احل���اج علي 
و�صيده  الر�صمية  اجلهات  من  موافقات 

بال�صكل الفاخر وامل�صاحة احلالية
 ٨٠٠ و  مليار  بالبناء  تربعه  كلفة  وكانت 
قطعه  نذر  وف��اء  �صيده  وقد  دينار،  مليون 
والدته  �صحة  حت�ص�صنت  حني  نف�صه  على 
�صنة  ويف  ال�صريفينن  املرقدين  زي��ارة  بعد 
العامة  االم��ان��ة  اىل  امل���زار  ان��ظ��م  ٢٠١4م 

للمزارات ال�صيعية.
قصة لقبه بإمام الهوى

بان  قائال  حديثه  اخلا�ص  االم��ني  ويختتم   
كانوا   الذين  اطلقه   لقب  ال��ه��وى(   )اإم��ام 
بجاه  بال�صفاء  �صبحانه  داعيا  يزورنه  من 
امل��رق��دي��ن  م��ن ام��را���ص  )ع���رق الن�صا(، 
و)امل��ف��ا���ص��ل(، وال����ذي ي�����ص��رب��ه )ال��ه��واء 
اللقلب  وا���ص��ت��م��ر  و����ص���ف���وا،  ال�����ص��رج��ي(  
ليومنا  لل�صفاء  طلبا  ال��زي��ارات  وا�صتمرت 

هذا.
امام الهوا

ا�صم املزار باللغة الرتكمانية )ييل امامي( 
امل�صابني  ان  وال�صبب  الهوا(  )ام��ام  يعني 
�صبقنا  كما  والذين  واملفا�صل  الن�صا  بعرق 
لل�صفاء  طلبا  ال�صريفني  املرقدين  ي��زورون 
وامل�������ص���اب ب��امل��ف��ا���ص��ل، ي��و���ص��ف م��ر���ص��ه 
الهوا  ا�صابته  مفا�صله  ب��ان  بالرتكمانية  
ولي�ص  )الهوا(  انه  نعتقد  او)ييل(..لذلك 

)الهوى( ول�صبب ما يكتب )الهوى(..

امام الهوى، اسم طاملا دفعني اىل تساؤالت بيتي 
وبني نفيس وانا يف طريقي من بغداد اىل كركوك 

او بالعكس والذي يرفع عىل قطعة تشري اىل 
جامع بقبة كبرية ومئذنة تكسيها بالطات الكايش 
الكرباليئ بزخارف جميلة..من يكون )امام الهوى(؟

إمام الهوى يف داقوق

 البرئ الحلو وسط ابار مالحة



تـــــــرجـــــــمـــــــة

يعّده كثريون اأف�صل ف�صول العام فكّلها مت�صابهة، 
وكاأّننا  ن�صعر  علينا  يحل  فعندما  اخلريف  اال 
اأجواءه الأول مرة يف حياتنا، من املنطقي  نعي�ص 
اجلميل،  للتغيري  موؤ�صر  فهو  بقدومه،  االحتفال 
ف�صول  واأ�صد  الطبيعة،  تعزفه  عا�صف  حلن  هو 
روع��ت��ه،  �صر  تكمن  هنا  رمب��ا  تناق�صًا،  ال��ع��ام 
واالأعياد  واالألوان  التدريجية  بالتغيريات  املتمثلة 
اج���واوؤه  تبهرك  م��ا  و�صرعان  �صاحرة،  كلها   -

لتختفي ويحل ف�صل ال�صتاء.
اأ�صباب  وتتعّدد  ك��رث،  بالعامل  اخل��ري��ف  ع�صاق 

حّبهم له التي منها:
طقطقة أوراق الخريف 

اإذا كنت حتّب اخلريف، فال �صيء ي�صاهي �صوت 
ه  اإنَّ قدميك،  حتت  وانك�صارها  االأوراق  طقطقة 
اأح��دًا  اأن  اأعتقد  وال  يو�صفان  ال  و�صعور  �صوت 
التي  املرات  بعدد  بها،  ال�صعور  او  �صماعها  �صئم 
من  ثمة  احلقيقة،  يف  االأوراق.  ف��وق  فيها  من��ر 
اأكرب  ل�صحق  جهده  ق�صارى  ويبذل  عنها  يبحث 
كمية ممكنة منها. اإذا كان باإمكانك ال�صري على 
اأكوام االأوراق املتجمعة على االأر�ص اأو ما حولها، 
ي�صتمتعون  االأط��ف��ال  ال�����ص��ع��ور.  ه��ذا  �صت�صدق 
يف�صد  قد  الثعابني،  وج��ود  لكن  عليها،  بالقفز 
ن�صاطهم. ويظل اال�صتمتاع بطحن اأوراق ال�صجر 

بقدميك من اأف�صل اأن�صطة وقت اخلريف!
تغرّي ألوان األشجار

يف  اخل��الب  االأ���ص��ج��ار  اأوراق  األ���وان  تغرّي  يبدو 
ف��اأوراق  ا�صتعرا�صي،  مهرجان  وكاأّنه  اخلريف 
االأ�صجار بهذا الف�صل يف تغرّي دائم، ال تتفاجاأ اإن 
راأيت �صجرة تبهت األوانها من االأحمرللربتقايل، 

ثم االأ�صفر فاالأخ�صر. 
متكامل  �صف  روؤي��ة  الف�صل  بهذا  الطبيعي  من 
من االأ�صجار تتغرّي جميعها ب�صكل خمتلف، مما 
ولكون  ق��زح.  قو�ص  ظاهرة  ي�صبه  ت��اأث��ريًا  يخلق 
ثمة الكثري من النا�ص ينبهرون باالألوان )واألوان 
يحبون  فهم  اخل�صو�ص(،  وجه  على  قزح  قو�ص 
روؤية الطريقة التي تخلق بها الطبيعة قو�ص قزح 
اخلا�صة بها على االأر�ص. جميل اأن ترى االأوراق 
تتغرّي، ومن املده�ص اأي�صًا اأن تفعل ذلك كل عام. 
عندما كّنا �صغارا، كّنا نعتقد اأن االأمر �صرب من 

االأ�صجار تعرف متى  اأن  لو  �صروب اخليال، كما 
قائما، طاملا  �صيبقى  وهذا اخليال  األوانها،  تغرّي 
م�صتمرة  االأوراق  لون  ال�صغرية يف  التحوالت  اأنَّ 

كل يوم.
نسامته الباردة اللطيفة

ال�صاطعة  ب�صم�صه  ال�صيف  ينهكهم  ك��ث��ريون 
ب��ق��دوم  خ���ريا  فيتن�صمون  ال��اله��ب��ة  واأج���وائ���ه 
اخلريف الذي ي�صهد انخفا�صا تدريجيًا بدرجات 
�صهور  اآخ��ر  �صبتمرب  �صهر  يكون  اإذ  احل���رارة، 
ال�صيف وتبداأ معه درجات احلرارة باالنخفا�ص 
الن�صف  وخالل  الليل  اأثناء  �صيما  ال  التدريجي، 
فلكيًا يف  يبداأ ف�صل اخلريف  منه، حيث  الثاين 
ال�23 من هذا ال�صهر بتعامد ال�صم�ص على خط 
جنوبًا  ظاهريًا  تتجه  ذل��ك  بعد  ث��م  اال���ص��ت��واء، 
طق�صان  اخلريف  ولف�صل  اجل��دي.  م��دار  نحو 
العربية،  اجلزيرة  �صبه  يف  �صيما  ال  خمتلفان، 
لل�صحب  م�صاحبًا  ح���ارًا  يكون  االأول  الطق�ص 
لطيفًا  وال��ث��اين  ال��رتاب��ي��ة،  والعوا�صف  امل��اط��رة 

ماطرًا.
دول  غالبية  يف  اخل��ري��ف  طق�ص  ميّيز  م��ا  لكن 
والغيوم  ال�صم�ص  من  املثايل  املزيج  هو  العامل 
معًا  دجمهما  مّت  وق��د  كما  الطفيفة  وال����ربودة 
خللق اأف�صل طق�ص على االإطالق. كثريون يحبون 
ال  ب��اردة،  وليلة  داف��ئ  يوم  بني  بالتباين  ال�صعور 
�صيء ميكن اأن ي�صاهي درجات احلرارة املثالية 

والن�صيم العليل بفرتة ما بعد الظهرية.
الغذاء الخريفي هو األفضل

ال يزال باإمكاننا دمج ال�صلطات واأوراق االأ�صجار 
االأطعمة  لبع�ص  اأو�صع  جمال  ثمة  يزال  ما  ولكن 
املريحة قلياًل. فجاأة اأ�صبح الع�صاء امل�صوي اأكرث 
ال���ربودة،  املعتدلة  اخل��ري��ف  ليايل  يف  جاذبية 
وع���ادت ال��الزان��ي��ا وال��ري��زوت��و )ط��ب��ق اإي��ط��ايل 
كاللحوم  اأخ��رى  مكونات  مع  املطبوخ  االأرز  من 
ين�صى  وال  حمبيها،  موائد  اإىل  واخل�����ص��راوات( 
ال�صفدع يف احلفرة  الغرب طبق  الكثري يف دول 
يتكّون  اإنكليزي  تقليدي  طبق  وه��و  ال�صجق  اأو 
ويتّم  يورك�صاير،  بودينج  عجينة  يف  النقانق  من 

تقدميه عادًة مع مقالة الب�صل واخل�صراوات. 
رائحة ن�صماته مميزة

أجمل فصول العام وأشدها تناقضاً

عن موقع/ بوزتفيل برزنت

ترجمة: آالء فائق

أسباب حبنا له

الخريف..

أيام الصيف الغامضة وأمسياته العليلة الطويلة 
رائعة ولكن ال يشء يضاهي روعة ألوان الخريف. 

يقول الروايئ  الفرنيس ألبري كامو: "الخريف 
هو ربيع ثاٍن حني تكون كل ورقة زهرة"،  فباقات 

أوراق أشجاره الباذخة هي ألوان مبهرة عىل سفوح 
الجبال املنحدرة، لكن يبقى للطبيعة رسها املمّيز 
باملزج بني الباذخ والواطئ، فتربز األلوان النارّية 

الحمراء والصفراء والربتقالية ألشجار الخريف 
كمثال حي عىل هذا التامزج.
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التي  املميزة  اخلريف  ف�صل  مالمح  عن  ف�صال 
و�صقوطها،  ال�صجر  اأوراق  لون  تغرّي  اأبرزها  من 
حرارته،  لدرجات  التدريجي  االنخفا�ص  وب��دء 
مع  باملقارنة  كذلك  تختلف  الهواء  رائحة  ف��اإنَّ 

ف�صول العام االأخرى.
بدرجة  مرتبط  امل��م��ّي��زة  اخل��ري��ف  رائ��ح��ة  ���ص��ّر 
ت��وؤدي درج��ات احل��رارة  اأن  اإذ ميكن  احل���رارة، 
ال��روائ��ح  ببع�ص  التاأثر  ���ص��ّدة  ل��زي��ادة  املرتفعة 
درج���ات  تقلل  اأن  مي��ك��ن  اإذ  ال��ع��ك�����ص،  وك��ذل��ك 

احلرارة املنخف�صة من �صدتها.
يف  تلتقطها  ال��ه��واء  يف  خمتلفة  روائ��ح  ثمة  كما 
االأوراق  رائحة  اأقواها  من  لعل  اخلريف،  ف�صل 
امل��ي��ت��ة وامل�����واد ال��ن��ب��ات��ي��ة امل��ت��ح��ل��ل��ة، ذك���ر ع��امل 
“وا�صنطن  ل�صحيفة  كابوت�صي،  ماثيو  االأر�صاد، 
االأوراق  ت�صقط  “عندما  اأّنه  االأمريكية  بو�صت” 
متوت، وبينما هي تلتقط اأنفا�صها االأخرية تزفر 
غاز  ما  حد  اإىل  ت�صبه  التي  ال��غ��ازات  اأن��واع  بكل 

الكلور".
حتفيز  على  اخل��ري��ف  ف�صل  رائ��ح��ة  تعمل  كما 
التوائم،  ثالثي  الع�صب  ي�صمى  بالدماغ  ع�صب 
يف  مبا  الوجه  يف  االأحا�صي�ص  عن  امل�صوؤول  وهو 
ذلك  ت�صغيل  يتم  التنف�ص  وعند  االأن���ف،  ذل��ك 

الع�صب، ولهذا يربط الدماغ الهواء البارد بتلك 
“الرائحة”.

االحتفال بعيد الهالوين
اأروع  اخلريف  ف�صل  العامل  يف  كثرية  دول  تعد 
وقت يف العام، خا�صة يف الواليات املتحدة، كندا، 
اآيرلندا وبريطانيا واأجزاء اأخرى من العامل، الأنَّ 
)اأكتوبر(   31 ليلة  حتتفل  ال��دول  ه��ذه  �صعوب 
وذلك  الهالوين  بعيد  عام  كل  االأول من  ت�صرين 

ع�صية العيد امل�صيحي الغربي. 
كما حتتفل دول كثرية حول العامل بعيد الهالوين 
بف�صل  وذل��ك  االأم��ريك��ي��ة،  بالن�صخة  متاأثرين 
االإع����الم يف  االأم��ريك��ي��ة ع��ل��ى  ال��ث��ق��اف��ة  هيمنة 
البعد عن  كل  بعيدة  ن�صخة  وهي  العوملة،  ع�صر 
اجلذور الدينية، ويعد منا�صبة ثقافية يحتفل بها 

اجلميع.
االأطفال،  يلعبها  لعبة  الهالوين  تقاليد  وت�صمل 
اأزي��اء  مرتدين  الآخ��ر  منزل  من  يجولون  حيث 
�صوؤال  باإلقاء  وذل��ك  احللوى  ويطلبون  تنكرية 
"خدعة اأم حلوى؟"  على من يفتح باب املنزل. 
ه اإذا مل تعطونا احللوى ف�صنلقي  وتعني العبارة اأنَّ
طقو�ص  ومن  املنزل.  اأهل  على  �صحرًا  اأو  خدعة 
والتزيني،  الهالوين،  ب��زي  التنكر  اأي�صا  العيد 

وم�صاعل  ج��اك،  فواني�ص  وو�صع  القرع  ونحت 
امل�صكونة،  ال�صياحية  املعامل  وزي��ارة  االإ���ص��اءة، 
اأف��الم  وم�صاهدة  املخيفة  الق�ص�ص  وق���راءة 
خمتلفة  مبناطق  حتول  الهالوين  وعيد  الرعب، 

من العامل اإىل احتفال جتاري وعلماين.
وقت إضايف للنوم

بالرتاجع  النهار  ف��رتة  ت��ب��داأ  اخل��ري��ف  ب��دء  م��ع 
نك�صب  يجعلنا  مما  ب��االزدي��اد؛  الليل  و�صاعات 
اأّن اعتدال درجة حرارة  اإ�صافيًا لّليل، كما  وقتًا 
اأك��رث  ويجعلها  ال��ن��وم  ظ��روف  يح�ّصن  اخل��ري��ف 
�صّحة  يعّزز  مما  وعميق؛  ه��ادئ  لنوم  مالئمة 

اأج�صامنا.
فرصة الستعادة اللياقة 

 درجات احلرارة املرتفعة خالل ف�صل ال�صيف 
ال��ب��دن��ي��ة،  ال��ن�����ص��اط��ات  حت���ول دون مم��ار���ص��ة 
اخلريف  خ��الل  احل����رارة  درج���ات  وانخفا�ص 
من  مبمار�صتها  ال��ب��دء  على  ق��ادري��ن  يجعلنا 
مثاًل  االأق��دام  على  ال�صري  باالإمكان  اإذ  جديد؛ 
بداًل من ركوب ال�صّيارة، وهذا ما ال ميكننا فعله 
خالل ف�صل ال�صيف احلاّر وال�صتاء البارد، كما 
باالإمكان ممار�صة كاّفة اأنواع الريا�صات االأخرى 

يف الهواء الطلق ويف اأي وقت خالل اليوم.
تناول املرشوبات الساخنة

ُتبعدنا  ال�صيف  يف  املرتفعة  احل��رارة  درج��ات   
كال�صاي  املفيدة  ال�صاخنة  امل�صروبات  تناول  عن 
امل�صروبات  على  واالإق��ب��ال  االأخ�صر،  اأو  االأ�صود 
الغازية الباردة ذات املحتوى املرتفع من ال�صّكر، 
اأّما  اجل�صم؛  على  الكبرية  باأ�صرارها  واملعروفة 
الدافئة  امل�صروبات  لتناول  فنعود  اخلريف  يف 

ونبتعد عن امل�صروبات الغازية.
انتظام الحياة

تفر�ص اأجواء ال�صيف علينا عي�ص حياة �صاخبة 
اأكرث؛  احلياة  تنتظم  اخلريف  وخالل  وفو�صى، 
مبا  وطعامهم  نومهم  �صاعات  االأطفال  فيعّدل 
اأبوابها يف  تفتح  التي  املدر�صة  �صاعات  مع  يتفق 
النتظام  تبعًا  الكبار  حياة  وتنتظم  اخل��ري��ف، 
حياة �صغارهم، وكذلك نتيجة غياب املنا�صبات 
االجتماعية وال�صهرات التي غالبًا ما تتم خالل 

ال�صيف.
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عالء هادي الحطاب 

خارج الصندوق

اإلصالح املؤسيس 

اأو  عامًا  اأو  خا�صًا  كان  �صواء  قطاع  اأي  يف  تقدم  اأي  عن  احلديث  ميكن  ال 
خمتلطًا ما مل يكن هناك عمل موؤ�ص�صي ممنهج ب�صكل �صحيح ي�صع االولويات 
ف�صله  اأو  العمل  وم�صببات" جناح  ومقدمات  "معوقات  وكل  الزمنية  وامل��دد 
الدول  اأن  النجاح ومقدماته، لذا جند  واإذابة تلك املعوقات ودعم م�صببات 
ت�صع خططا �صنوية وخم�صية وع�صرية اأو اأكرث من ذلك، وهذا االأمر ال ميكن 

له اأن يتم اذا مل تتوفر موؤ�ص�صات فاعلة ور�صينة. 
االإ�صالح املوؤ�ص�صي نقطة �صروع االإ�صالح العام الذي ين�صده املجتمع، اإ�صالح 
اأي قطاع يبداأ باإ�صالح املوؤ�ص�صات املعنية بذلك القطاع، اإ�صالح نظام العمل، 
بني  التعامل  اآلية  اإ�صالح  والتعليمات،  االج��راءات  اإ�صالح  املوظف،  اإ�صالح 

مقدم اخلدمة وامل�صتفيد منها. 
وتقدمت  الداخلية  وم�صكالتها  اأزماتها  جت��اوزت  التي  ال��دول  جت��ارب  كل 
اإ�صالح  يف  مهمة  جت��ارب  لها  كانت  التنمية  م�صارات  يف  كبرية  اأ���ص��واط��ًا 
موؤ�ص�صاتها كخطوة اأوىل يف تلك امل�صارات االإ�صالحية وجتاوز البريوقراطية 
ال�صلبية التي تنتج الرتهل الوظيفي والف�صاد االإداري وبالنتيجة �صوء اخلدمة 

التي تقدمها املوؤ�ص�صة للم�صتفيدين من خدماتها.
موؤ�ص�صات  وقدم  تخلف  ب�صبب  ج��ّدًا  ملحة  �صرورة  بات  املوؤ�ص�صات  اإ�صالح 
وباملقابل  وف�صادها  بريوقراطيتها  وا�صتفحال  للدولة  التابعة  العامة  اخلدمة 
�صهد العامل قفزات نوعية كبرية يف جانب االأداء املوؤ�ص�صي لقطاعات االإدارة 
العامة عرب حوكمة هذا االأداء واملوؤ�ص�صات معا، فال يحتاج املواطن الذهاب 
اإىل دائرة معينة الإجناز معاملته، بل اإن نظام العمل واخلدمة حتول رقميا 
املواطن  ُت�صعر  عالية،  برفاهية  املعامالت  تلك  اإجن��از  خالله  من  ميكن 

امل�صتفيد بِعظم االجناز املوؤ�ص�صي لدولته. 
اخلدمة  تقدمي  وت�صهيل  موؤ�ص�صاتها  الإ���ص��الح  مدعوة  غريها  قبل  ال��دول��ة 
يف  املوؤ�ص�صي  التخلف  هذا  فا�صتمرار  اأجلهم،  من  وجدت  الذين  ملواطنيها 
االأداء مدعاة وم�صوغ كاف لعدم حتقيق الر�صا والقبول، تلك ال�صرعية التي 

تن�صدها اأية �صلطة حاكمة يف �صبيل اال�صتمرار بتاأدية وظائفها املنوطة بها .



رفاهيٌة أم رضورة

قد يبدو مصطلح األمتتة جديداً أو غريباً بالنسبة لكثريين، لكن ميكن وصف 
أهميته بكلمة واحدة وهي "املستقبل".. األمتتة هي املستقبل الذي ينتظر 

الرشكات واملؤسسات والعاملني يف القطاعني العام والخاص عىل السواء، مع أن 
مصطلح األمتتة ليس بالجديد إذ ظهر يف منتصف القرن املايض وأخذ يتطور 

أسوة بباقي التقنيات التي ظهرت وتطورت منذ ذلك الوقت.

 

األمتتة..

رفاه حسن

واالأمتتة، اإذا حتدثنا عنها يف �صياق اأو�صح، 
واالإج����راءات  العمليات  رقمنة  عملية  ه��ي 
وال�صخمة  الروتينية  اليومية،  والن�صاطات 
التي يقوم بها املوظفون، التي ت�صتغرق منهم 
اإج���راءات  اإىل  وحتويلها  الوقت  من  كثريًا 
رقمية، وذلك من خالل الربامج والتطبيقات 
بجودة  املهام  بهذه  القيام  على  تعمل  التي 
تقليل  اإىل  يوؤدي  ما  اأقل،  وجهد  ووقت  اأعلى 
جزئي،  ب�صكل  الب�صري  العامل  اإىل  احلاجة 

وظائف  ال�صتحداث  الباب  يفتح  اأي�صًا  لكنه 
احلا�صل.  والتطور  الع�صر  تنا�صب  جديدة 
غري  والعاملني  املوظفني  م��ن  الكثري  لكن 
املتمثلة  احلقيقة  هذه  اإدراك  على  قادرين 
من  واأن  اأبينا،  اأم  �صئنا  اآت��ي��ٌة،  االأمتتة  ب��اأن 
يتخلف عنها على م�صتوى ال�صركات واالأفراد 
�صيواجهون عواقب وخيمة و�صيفوتهم الكثري 

من الفر�ص التي �صتاأتي بها عمليات االأمتتة 
واالأفكار والتقنيات التي �صتلحق هذا التحول 

الكبري. 
التنفيذيني، �صمن  الروؤ�صاء  من  كثري  �صّرح 
م�����ص��ارك��ات��ه��م يف جم��م��وع��ة ا���ص��ت��ط��الع��ات 
باالقت�صاد  مهتمة  موؤ�ص�صة  بها  قامت  راأي 
تطوير  على  يعملون  اأنهم  الرقمي،  والتحول 
التحول  باجتاه  ملوؤ�ص�صاتهم  التحتية  البنية 
ون�صاطاتهم  ملوؤ�ص�صاتهم  الذكية  االأمتتة  اإىل 

حماولة  يف  بالكامل  واخلارجية  الداخلية 
مل��واك��ب��ة ال��ت��ط��ور احل��ا���ص��ل وامل���ت���وق���ع يف 
تطوير  فاإن  عليه،  وبناًء  القريب.  امل�صتقبل 
تدريب  اإما  بال�صرورة  يعني  التحتية  البنية 
اجلديدة،  االأنظمة  على  العاملني  املوظفني 
تتنا�صب  مبهارات  جدد  عاملني  توظيف  اأو 
من  كثري  ظهر  هنا  احلا�صل.  التحول  م��ع 
من  اأف�صل  اأيهما  حول  واالختالفات  االآراء 
اأخرى  ناحية  ومن  والتكلفة؟  اجلودة  ناحية 
فاإن ال�صركات بذاتها ال متلك فكرة وا�صحة 
يف  املطلوبة  واملهارات  الوظائف  عن  متامًا 
التحول  مواكبة  اإىل  حتتاج  لكنها  امل�صتقبل، 
�صخامته  ت�صبيه  مي��ك��ن  ال����ذي  احل��ا���ص��ل 
حتول  عندما  العامل  واجهه  ال��ذي  بالتحول 
لكن  الت�صنيع.  اإىل  ال��زراع��ي��ة  البيئة  م��ن 
الفرق هو اأن هذا التحول كان بوترية بطيئة 
اإىل حد ما، ف�صمح ذلك لالأجيال باأن تتعاقب 
عليه دون اأن يحدث اختالاًل يف الوظائف، اإذ 
اإىل  �صتوؤدي  االأمتتة  عمليات  اأن  املتوقع  من 
العاملة  القوى  فقدان نحو ١4% من وظائف 

يف العامل يف حال مل تبادر ال�صركات واالأفراد 
ملواكبة  املهارات  وتطوير  احللول  اإيجاد  اإىل 

التحول.
العامل  ب��داأ  التي  التقنيات  من  الكثري  ثمة 
اخلام�ص  اجل��ي��ل  تقنيات  مثل  بها  بالعمل 
حتتية  ب��ن��ي��ة  اإىل  حت��ت��اج  ال��ت��ي  وغ���ريه���ا، 
ل��ل��ت��ع��ام��ل معها  م��ت��ط��ورة وك�����ادر م��ت��م��ك��ن 
ت�صتطيع  التي  للخدمات  املنا�صب  بال�صكل 
احلد  اإىل  للو�صول  التقنية  هذه  تقدمها  اأن 
اجلهد  تقليل  يف  منها  لال�صتفادة  االأق�صى 
الدقة  وزي����ادة  االأخ��ط��اء  وتقليل  الب�صري 
اخل��دم��ات  حت�صني  ع��ن  ف�صاًل  ال��ع��م��ل،  يف 
حت�صني  عليه  يرتتب  ما  للعمالء،  املقدمة  
اأهمية  نن�صى  اأال  ويجب  امل�صتخدم.  جتربة 
على  تعمل  ال��ت��ي  املوؤ�ص�صة  داخ���ل  االأمت��ت��ة 
�صانعي  مل�صاعدة  وحتليلها  البيانات  جتميع 
من  املنا�صبة  ال��ق��رارات  ات��خ��اذ  يف  ال��ق��رار 
والدقيقة  الكاملة  التقارير  تقدمي  خ��الل 
والعاملني  واإنتاجيتها  املوؤ�ص�صة  واليومية عن 
ميكن  كله  ذلك  خالل  ومن  واأرباحها،  فيها 

تواجهها  التي  وامل�صكالت  العقبات  حتديد 
كما  حلها.  على  والعمل  املوؤ�ص�صة  اأو  ال�صركة 
التنبوؤ  واملتابعة  ال��ق��راءة  خ��الل  م��ن  ميكن 
بالنجاحات واالإخفاقات التي من املحتمل اأن 
تواجه ال�صركة، وبذلك ميكن زيادة وحت�صني 

االإيجابي منها وجتنب ال�صلبي.
ه��ن��اك ك��ث��ري م��ن اخل��دم��ات ال��ت��ي تقدمها 
ميكن  ال  فيها  والعاملني  للموؤ�ص�صة  االأمتتة 
اخلال�صة  لكن  واح���د،  مقال  يف  ح�صرها 
من  اأن  ه��ي  هنا  ن�صتنبطها  اأن  يجب  التي 
املهم بالن�صبة للموؤ�ص�صات واالأفراد على حد 
�صواء اأن يكونوا على اأمت اال�صتعداد ال�صتقبال 
التحول الكبري املقبل وا�صتيعابه ب�صكل ممتاز 
لنتجاوزه باأكرب االأرباح واأقل اخل�صائر جلميع 
االأطراف، اإذ من املهم اأن يدرك املوظف اأن 
اجن��از  يف  مل�صاعدته  وج���دت  التكنولوجيا 
اأن  املقابل  يف  وال�صخمة،  الروتينية  اأعماله 
العمل  لتطور  املوظف مهارات جديدة  يطور 
وحت�صني  االإنتاجية  وزي��ادة  املوؤ�ص�صة  داخ��ل 

جتربة امل�صتخدم.
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ومن بني اأبرز هذه االأندية نادي بالدي الذي 
ولالألعاب  الن�صوي  اجل��ان��ب  يف  تخ�ص�ص 
الريا�صية كافة، اإذ قبل اأيام احت�صن النادي 
الن�صوية،  القدم  لكرة  االوىل  العراق  بطولة 
من  كبرية  جمموعة  البطولة  اأف���رزت  وق��د 
ت�صتحق  ال��ت��ي  الن�صوية  ال��ك��روي��ة  امل��واه��ب 

اأب��رز  ب��ني  وم��ن  ال��دول��ي��ة،  الفانيلة  ارت���داء 
العرو�ص  اأجمل  قدمن  اللواتي  الالعبات 
الكروية يف هذه البطولة العبة نادي بالدي 

اآية اأكرم التي دار معها هذا احلوار: 
ال�صعبة  القدم  ك��رة  لعبة  اختيار  �صبب   *

بالن�صبة للن�صاء؟

اأح��ب��ب��ت هذه  ال��ق��دم الأين  ك��رة  - اخ���رتت 
الريا�صة منذ طفولتي وكان والدي يدعمني 
ال�صعب،  املجال  بهذا  اأدخل  باأن  وي�صجعني 
وقد حفزين اأهلي على اال�صتمرار مبمار�صة 

لعبة كرة القدم.
*  براأيك هل كرة القدم حكٌر على الرجال 

فقط؟
يبنّي  جميل  �صيء  الن�صوية  ال��ق��دم  ك��رة   -
املجاالت  كل  يف  مبدعة  امل��راأة  اأن  للمجتمع 
وت�صتطيع اأن تناف�ص الرجل يف كل االأ�صياء، 
من  وغريها  القدم  ك��رة  جم��ال  يف  �صيما  ال 
كانت  ال��ت��ي  املتنوعة  االخ���رى  ال��ري��ا���ص��ات 
الكرة  اأ�صبحت  لقد  ال��رج��ال،  على  ح��ك��رًا 
ومتابعة  اإع��ج��اب  مثار  العامل  يف  الن�صوية 

اجلميع.
*  ما هي نظرة االأقارب والنا�ص لبنت تلعب 

كرة قدم؟
- طبعا هذا ال�صيء يتبع تفكريهم، البع�ص 

وجتدهم  طبيعيًا  اأم��رًا  ال�صيء  هذا  يجدون 
التي  بنتهم  وي�صجعون  وف��خ��وري��ن  فرحني 
تلعب  كرة قدم، اأما البع�ص االآخر فيعّد هذا 

�صيئًا معيبًا.
الن�صوية  القدم  بكرة  اهتمام  هناك  هل   *
من احتاد اللعبة او امل�صوؤولني عن الريا�صة 

العراقية؟
بكرة  اهتمام  اأي  يوجد  ال  ب�صراحة..   -
او  اللعبة  احت��اد  قبل  م��ن  الن�صوية  ال��ق��دم 
وزارة ال�صباب والريا�صة اأو احلكومة ب�صكل 

خا�ص، ويكون االهتمام فقط من النادي.
*ماذا قّدم لك نادي بالدي؟

الكبري يف تطوير  الف�صل  له  نادي بالدي   -
مهاراتي كالعبة كرة قدم ن�صوية، امتنى اأن 
اأخدم النادي الذي كان وما زال له الف�صل 
اإىل  ووق��ف  الريا�صية،  مهاراتي  تطوير  يف 

جانبي ودعمني.
العراق؛  يف  الن�صوية  القدم  كرة  م�صتقبل   *

كيف تنظرين له؟
العراق  الن�صوية يف  القدم  اأن كرة  اعتقد   -
املا�صية  ال�صنة  خا�صة  كثريا،  تزدهر  بداأت 
الن�صوية  الفرق  ت�صكيل  خالل  من  واحلالية 
يف بع�ص االحتادات الريا�صية واالندية، بل 
اأقامت بع�ص االأندية بطوالت متعددة ملختلف 
نادي  املثال  �صبيل  فعلى  الريا�صية،  االلعاب 
الن�صوية  العراق  بطولة  نظم  ال��ذي  ب��الدي 
قبل  البطولة  انتهت  اإذ  القدم،  لكرة  االوىل 
من  كبرية  جمموعة  فيها  وب��رزت  اأ�صبوعني 
يف  �صاركت  وقد  الن�صوية،  الكروية  املواهب 
بالدي،  اجلوية،  القوة  اأندية  العراق  بطولة 
ال�صحة، ال�صليخ، بابل، قدمت الفرق خالل 
م�صاركتها اأروع ما يكون، اإ�صافة اإىل تقارب 
ا�صتعدت  الن�صوية  الفرق  اأن  معناه  النتائج 
فريق  �صيما  ال  مناف�صات،  هكذا  ملثل  جيدا 
بالدي الذي خ�صر املبارة النهائية مع القوة 
اجلوية بفارق ركالت الرتجيح، وكان املركز 
الثاين من ن�صيبنا بينما اأحرز اجلوية كاأ�ص 
لفريق  بالن�صبة  احل���ال  ك��ذل��ك  ال��ب��ط��ول��ة، 
ال��ذي  دي���اىل  م��ن حم��اف��ظ��ة  وه���و  ال�صحة 
عن  ب�صيط  وب��ف��ارق  الثالث  امل��رك��ز  اأح���رز 
العراقية  الفرق  اأن  اعتقد  واجلوية،  بالدي 
الن�صوية  ال��ق��دم  لكرة  ال��ع��راق��ي  واملنتخب 
اال�صتحقاقات  يف  مبهرة  نتائج  �صتحقق 
من  الكثري  متتلك  االأن��دي��ة  الأّن  ال��ق��ادم��ة، 
املواهب الن�صوية التي تلعب كرة قدم �صاملة.

* اأمنية موؤجلة؟
على  العراقية  االأن��دي��ة  جميع  تعمل  اأن   -
ت�����ص��ك��ي��ل ف���رق ن�����ص��وي��ة وجل��م��ي��ع االأل���ع���اب 
الن�صوية  الريا�صة  اأجل عودة  الريا�صية من 

العراقية اإىل اأجمادها، اأمتنى ذلك.

ال يخفى عىل الوسط 
الريايض يف أن الرياضة 
النسوية العراقية خالل 
الفرتات املاضية كانت 
مهملة، بل وصل األمر 

لبعض االتحادات واألندية 
إىل إلغائها، لكن يف السنة 
املاضية والحالية شاهدنا 

اهتامماً  عالياً من قبل بعض 
االندية التي احتضنت 

املواهب النسوية.

بغداد/ أحمد رحيم نعمة

هناك من يرى كرة القدم 
النسوية أمراً معيباً

آية أكرم
ــــــــرة الــــقــــدم  ـــــة ك ـــــب الع

ـــكـــة: ـــشـــب ـــة ال ـــل ـــج مل
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*هل حّققت طموحك الريا�صي؟ 
 - اأنا م�صتمر يف م�صريتي الريا�صية، وال يقف 

طموحي عند حّد معني لغاية االعتزال. 
* ماذا عن املنتخبات الوطنية؟

�صنة،   ٢٣ �صن  دون  االوملبي  للمنتخب  لعبت   -
اأه���داف  و�صجلت  ال��وط��ن��ي  للمنتخب  ك��ذل��ك 
وظهرت مب�صتوى رائع ب�صهادة اجلميع، وحاليا 
يف  الو�صط  نفط  فريق  مع  اتوفق  اهلل  �صاء  اإن 

مهمته احلالية يف الدوري العراقي املمتاز.
*ملاذا مل يتم ا�صتدعاوؤك للمنتخب؟

�صاحب  لكونه  كاتنيت�ص  للمدرب  ال��ق��رار    -
وب��ج��ه��ودي  ال�������ص���اأن،  ب��ه��ذا  االأوىل  ال��ك��ل��م��ة 
للمنتخب  اأ���ص��ل  �صوف  وطموحي  واج��ت��ه��ادي 

الوطني، هذا ما خططته له هذا املو�صم.
ومن  واملحلي  االجنبي  املدرب  بني  الفرق  *ما 

االأف�صل؟ 
نتائج جيدة  ي��ق��ّدم  ال��ذي  االأف�����ص��ل  اأن��ا م��ع   -

وملمو�صة يف البطوالت.
مْت لك عرو�ٌص احرتافية؟ *هل ُقدِّ

- نعم لكن غري ملبية للطموح وكالم 
وكالء فقط .

بني  امل�صتمر  انتقالك  �صبب  *ما 
االأندية؟

- جتربة االنتقال بني االأندية 
ولكل  ك��ث��ريا  منها  ا�صتفدت 
فريق مكانة خا�صة يف قلبي 
وت��ع��ل��م��ت م��ن��ه��م ال��ك��ث��ري، 

ف���ال���ك���ه���رب���اء ه����ي ف���رتة 
ظهوري يف املالعب وهو 

علي،  ف�صل  �صاحب 
اأم����ا ن����ادي اأرب��ي��ل 
ف��ع�����ص��ت ب���ه اأج��م��ل 

اإذ  ح���ي���ات���ي،  اأي������ام 
ال��دوري  لقب  حققت 

وك��ن��ت اأف�����ص��ل الع��ب 
ملرات عدة،  وهو اأي�صًا 
لدخول  ب��واب��ت��ي  ك��ان 

امل��ن��ت��خ��ب��ات 

�صاعد  الذي  فهو  ال�صرطة  نادي  اأما  الوطنية، 
وتاألقت  امللعب،  داخل  الن�صج  يف  �صباح  نبيل 
رح��ل��ة ممتعة بني  ك��ان��ت  ال��ط��ل��ب��ة،  اأي�����ص��ا يف 

االندية. 
*هل تفّكر باالحرتاف اأوربيًا؟ 

- نعم اأفكر كثريا منذ كنت األعب �صمن الفئات 
االندية  الأح��د  باللعب  اأحلم  العمرية  العمرية 

االوربية، احللم الذي اأ�صعى اليه.
*تغيري املدربني هل يوؤثر يف م�صتوى الفريق؟ 

الالعبني - نعم يوؤثر حتى يف نف�صية 

وه��ذا  ال��الع��ب  يف  وتكتيك  خطة  م��درب  لكل 
يوؤثر كثريا يف نف�صية الالعب وي�صّو�ص تفكريه، 
نف�صية  حالة  يف  ال��الع��ب  يكون  اأن  املفرو�ص 
ير�صي اجلميع  ب�صكل  للعب  ي�صتعد  لكي  جيدة 
وهذا التغيري قد يكون اإيجابيًا وقد يكون �صلبيًا 

على الالعبني. 
*مع من تكّون ثنائيًا داخل امللعب؟ 

-  اأنا اتاأقلم مع جميع الالعبني، ول�صت اأنانيا 
يف اللعب. 

*املدرب االأقرب لقلب نبيل؟
اكت�صبت  معم  عملت  الذين  املدربني  جميع   -
منهم خربة ومعلومة ا�صتفدت منها واأكّن لهم 

االحرتام والتقدير. 
*ملهمك ومثلك االعلى يف اللعب؟ 

- م��ار���ص��ل��و ال��ربازي��ل��ي ، وات���اب���ع ال���دوري���ات 
وليفربول  االيطايل  يوفنتو�ص  واأ�صجع  العاملية 

االنكليزي. 
*حكمة توؤمن بها؟

- الثقة يف اهلل جناح .
*ماذا تعني لك ال�صهرة؟

م�صوؤولية  اأع��ّده��ا  اأن���ا   -
�صعبة.

*ال��ف��رق ب��ني ال��غ��رور 
والثقة؟ 

بالن�صبة  ال���غ���رور   -
ل���الع���ب ه����و م��ق��ربة 
الثقة  ل��ك��ن  ال��ن��ج��اح، 
ب��ال��ن��ف�����ص ه���ي ط��ري��ق 
ال���ن���ج���اح وا���ص��ت��م��رار 

العطاء.
ع��ل��ى  ل����ك  ����ص���ك���را   -
م��ت��اب��ع��ت��ك و���ص��ك��را 
مل��ج��ل��ت��ك��م ال���رائ���ع���ة 
و�صكرا  ال�صت�صافتي 
جلمهوري الريا�صي. 

نادي نفط  املو�صم مع  نبيل �صباح هذا  ا�صتقر 
الو�صط بعد عرو�ص كثرية قدمت له، عن �صبب 
للعب  وتطلعاته  ال�صرطة  فريق  م��ن  انتقاله 
اأخرى  واأم��ور  الوطني  املنتخب  �صفوف  �صمن 

حّدثنا عنها يف هذا احلوار: 
* كيف كانت جتربتك مع فريق نادي ال�صرطة 

وماذا ا�صتفدت منها؟ 
- كانت جتربة ناجحة مع فريق ال�صرطة، لكن 
اأيّن  اإال  اجلمهور،  مع  امل�صاكل  بع�ص  واجهتني 

ا�صتفدت كثريا من املدرب ال�صربي ا�صكندر .
*ملاذا اخرتت فريق نادي نفط الو�صط؟ 

وم�صّرف  كبري  تاريخ  له  الو�صط  نفط  نادي   -
اجليدة  االإدارة  ع��ن  ف�صال  مم��ّي��ز،  وجمهور 
الريا�صية هو ما دفعني اإىل توقيع العقد معهم 

 .
*ماذا تتوقع لنادي الو�صط هذا املو�صم؟ 

- اإن �صاء اهلل �صوف يكون من الفرق املتقدمة 
يف ال�����دوري وامل��ن��اف�����ص��ة ع��ل��ى ل��ق��ب ال����دوري 

والكاأ�ص. 
*هل جاءتك عرو�ص من اأندية اأخرى؟ 

وقعت  لكن  يل،  قدمت  كثرية  عرو�ص  نعم   -
اأق���دم   ���ص��اء اهلل  واإن  ال��و���ص��ط   ن��ف��ط  ل��ن��ادي 

العرو�ص اجلميلة معهم. 
* ماذا ميّثل لك اجلمهور الريا�صي؟ 

امل��ب��اري��ات  متعة  ه��و  ال��ري��ا���ص��ي  اجل��م��ه��ور   -
داخل  واجبهم  لتاأدية  للالعبني  ويعطي حافزًا 

امل�صتطيل االخ�صر .

من نجوم فريق نادي نفط الوسط، قّدم أروع ما يكون عىل أديم املالعب، 
كان له حضور مميز مع جميع الفرق التي مثلها املواسم املاضية، ال سيام 

تألقه الالفت للنظر قبل سنتني مع املنتخب األوملبي العراقي تحت سن 
٢3 سنة، لعب صباح ألندية الطلبة، الكهرباء، أربيل، واملوسم املايض 

لعب لفريق نادي الرشطة.

حاورته / امرية محسن 

العب نادي نفط الوسط

اللعب لألندية األوربية 

حلمي الذي أسعى إليه 

 نبيل صباح:
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لجنة ١4٠ توقف الدعم املايل
من  االوملبية  )القا�صة(  اأم��ور  زم��ام  ت�صلم  بعد   
يف  الريا�صية  االحت��ادات  دخلت   ١4٠ جلنة  قبل 
ال�صرف  اأ�صبح  بحيث  امل��ايل!  ال�صرف  دوام��ة 
االحت���ادات  بع�ص  اإن  ب��ل  مع�صلة،  ل��الحت��ادات 
عدم  نتيجة  اخلارجية  البطوالت  يف  ت�صارك  مل 
التي  اللجنة  قبل  من  املالية  م�صتحقاتها  �صرف 
كان  اإذ  الريا�صة،  طريق  يف  ع��رثة  حجر  كانت 
االحت��ادات  اإذالل  اأج��ل  من  اللجنة  هذه  ت�صكيل 

حينها  يف  ال������وزارة  جن��ح��ت  وق���د  ال��ري��ا���ص��ي��ة 
)ببعرثة( القامو�ص الريا�صي من خالل التعامل 
اجلاف مع الريا�صيني،  لكن هذه اللجنة �صرعان 

ما تبخرت وباأمر وزارة ال�صباب اأي�صا.
الحال يبقى عىل ما هو عليه

عندما قررت وزارة ال�صباب والريا�صة اإنهاء عمل 
جلنة ١4٠ مل يتغري احلال بالن�صبة لالمور املالية 
يف الوزارة، اإذ ظل احلال على ما هو عليه، تراجع 
االحتادات وزارة ال�صباب لغر�ص �صلفة من اأجل 

املراجعة   ... ال��رد  ياأتيهم  حملية  بطولة  اإقامة 
لديهم  تتواجد  املالية  امللفات  الأن  املالية  ل��وزارة 
املبالغ  اجلواب  يكون  املالية  يراجعون  وعندما   ،
املخ�ص�صة لالحتادات يف وزارة ال�صباب، وظلت 
املا�صيتني  ال�صنتني  طيلة  الريا�صية  االحت��ادات 
والدليل  واملالية،  ال�صباب  وزارة  اأمواج  تتقاذفها 
قبل اأيام اأقام احتاد القوة البدنية بطولة العراق 
لالندية يف النجف اال�صرف مب�صاركة 4٣ ناديًا، 
حتّمل م�صاريف البطولة رئي�ص واأع�صاء االحتاد 

اإقامة  لغر�ص  ماليا  مبلغا  االحت��اد  ا�صتدان  كما 
البطولة، وبعد اأن يئ�ص االحتاد من �صرف املبلغ 
من قبل الوزارة مت ت�صليم كتاب من قبل االحتاد 
اإىل وزارة ال�صباب لغر�ص �صرف مبلغ البطولة، 
والبطولة  التا�صع  ال�صهر  يف  كان  الكتاب  تاريخ 
ظل  احل��ال  عموما   ،١١ ال�صهر  ب��داي��ة  انطلقت 
منح  ���ص��رف  ع��دم  حيث  م��ن  عليه  ه��و  م��ا  على 

االحتادات.
روتني وزاري معّقد

لالحتادات  املالية  امل�صتحقات  �صرف  عدم  عن 
العراقي  االحت���اد  رئي�ص  جا�صم  منا�صل  يقول 
املركزي للقوة البدنية: مل تثِن امليزانية الفقرية 
العراقية  االأومل��ب��ي��ة  اللجنة  خ�ص�صتها  ال��ت��ي 
الريا�صيني عن حتقيق طموحاتهم يف البطوالت 
على  اإ�صرارًا  زادتهم  بل  واخلارجية،  الداخلية 
العلم  ورفع  والف�صية  الذهبية  امليداليات  خطف 
اأن  بعد  اخل��ارج��ي��ة،  املحافل  اأك��رب  يف  العراقي 
البدنية،  القوة  العبي  �صدور  االو�صمة  ط��رزت 
من  الكثري  تقدمي  اإىل  نطمح  زلنا  وم��ا  كنا  اإذ 
االإج����راءات  لكن  ال��ع��زي��ز،  لبلدنا  االإجن�����ازات 
ال�صباب  وزارة  ق��ب��ل  م��ن  امل��ع��ق��دة  ال��روت��ي��ن��ي��ة 
من  العديد  يف  م�صاركتنا  دون  حالت  والريا�صة 
البطوالت، فعلى �صبيل املثال بطولة اأندية العراق 
حتّملنا  اأيام  قبل  وانتهت  اأقمناها  التي  االخرية 
اأع�صاء  من  ع�صو  كل  دفع  اإذ  كافة،  م�صاريفها 
البطولة  نفقات  لت�صديد  الف   ٣5٠ مبلغ  االحتاد 
جميع  من  ناديا   4٣ من  اأك��رث  فيها  �صارك  التي 
اآخر  مبلغًا  االحت��اد  ا�صتدان  بل  العراق،  اأنحاء 
وامل�صّرف  الالئق  باملظهر  البطولة  لغر�ص ظهور 
وقد جنحنا باإقامتها، فقد راجعنا وزارة ال�صباب 
مرات ومرات الإعطائنا ولو جزء ب�صيط من منحة 
االحتاد لكن دون جدوى، لي�ص هناك من ي�صغي 
لنا وهذا احلال هو نف�صه جرى معنا خالل حكم 
اخلا�ص  ال�صرف  متلك  كانت  ١4٠ال��ت��ي  جلنة 
باالحتادات، ال اأعرف اإىل متى يبقى هذا احلال 
ولدينا اأموال خ�ص�صت لنا وال يريدون �صرفها !!

عمل وزاري غري مدروس
قا�صم  بوك�صنغ  الكك  احت��اد  رئي�ص  ق��ال  بينما 
جلنة  جنحت  ع�صري  خم��ا���ص  بعد  ال��وا���ص��ط��ي: 
بتكاتف  النواب  جمل�ص  يف  والريا�صة  ال�صباب 

ال��ن��واب  م��ن  وب��دع��م  واأع�����ص��اء  رئي�صا  اجلميع 
بت�صريع قانون اللجنة االوملبية الوطنية العراقية 
يف اإجناز مهم ي�صهم يف خدمة الريا�صة العراقية 
خالله  عانت  �صنة   ١٦ لنحو  ط��ال  انتظار  بعد 
اأزمات كبرية وكثرية من  العراقية من  الريا�صة 
اأهمها الفراغ الت�صريعي الذي عرقل عمل اللجنة 
اإلغاء جلنة ١4٠  فبعد  م�صلولة،  وجعلها  االوملبية 
لالحتادات،  امل��ايل  ال�صرف  على  هيمنت  التي 
على  ظل  االأم��ر  لكن  القادم  يف  خ��ريًا  ناأمل  كّنا 
قبل  م��ن  ال�صرف  ع��دم  حيث  م��ن  عليه  ه��و  م��ا 
الروتني  مللنا هذا  فقد  مبهمة،  الأ�صباب  الوزارة 
الوزارة  مديريات  تنتهجه  الذي  املعقد  ال��وزاري 
توجه  التي  الكتب  ت�صييع  باالحرى  اأو  تعطيل  يف 
و�صتعود  �صيذهب  ال���وزارة  زم��ن  عموما  اليهم، 
الراعية  وهي  االوملبية  اأح�صان  اإىل  االحت��ادات 

لعمل االحتادات الريا�صية. 
تعامل وزاري غري صحيح

له  فكان  حاجم  نعيم  الريا�صي  ال�صحفي  اأم��ا 
و�صطنا  يف  الكثري  فيه:  قال  املو�صوع  ب�صاأن  راأي 
ل���وزارة  احلقيقي  العمل  ع��ن  ي�صاأل  الريا�صي 
املنتديات  ذهبت  اأن  بعد  والريا�صة  ال�صباب 
املحافظات  جمال�ص  اإىل  ال�صباب  وم��دي��ري��ات 

اإذ مل  للوزارة،  تابعة  اأن كانت  اإداريا وماليا بعد 
الرتميمات  ع��دا  ما  كبرية  اأع��م��ال  ل��ل��وزارة  تبَق 
االخري  الرمق  على  يعي�ص  ال��ذي  ال�صعب  وملعب 
اأ�صبحت  ال��ري��ا���ص��ي��ة  ال��ق��اع��ات  ح��ت��ى  ف��ق��ط!! 
امتالكها  ذل��ك  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ب��غ��داد،  ملحافظة 
للوزارة �صّممت يف  فنادق كبرية جماورة  لثالث 
القليل يف  منها  ورّم  زمن جا�صم حممد جعفر 
للجريدية  اآمنا)  مالذا  واأ�صبحت  عبطان  زمن 
والبزازين( يف زمن العبيدي ولغاية االآن، تركت 
يف  القائمون  اال  يعلمها  ال  الأ�صباب  الفنادق  هذه 
 ١4٠ القرار  جلنة  ت�صلم  فعند  ال��وزاري،  احلقل 
دم��ار  على  عملت  االومل��ب��ي  ال�صرف  )ق��ا���ص��ة( 
غري  التعامل  خ��الل  م��ن  الريا�صية  االحت���ادات 
وحاليا  االحت��ادات،  اإذالل  تعمدت  بل  ال�صحيح 
ذهبت  اأي��ن  يعرف  وال  اأي�صا  االحت���ادات  تعاين 
ال�صباب  وزارة   .. لهم  املخ�ص�صة  امليزانيات 
مراجعة  وعند  املالية  وزارة  يف  االأم���وال  تقول 
االم��ور  ه��ذه  ال�صباب،  وزارة  يف  يقولون  املالية 
جعلت اأغلب االحتادات ت�صتدين من اأجل دميومة 
عملها يف اإقامة البطوالت املحلية لالندية، اأمور 
الوقوف عليها يف  كثرية غري �صحيحة ال بد من 

عمل وزارة ال�صباب.

منذ أكرث من سنتني واالتحادات الرياضية 
العراقية تعاين )األمرين( نتيجة توقف 

املنحة املالية املخصصة لهم من قبل 
اللجنة االوملبية الوطنية العراقية، 

ما جعل أغلب االتحادات تقدم عىل 
)االستدانة( لغرض إقامة النشاطات 

املحلية، مثل إقامة بطولة أندية العراق 
أو بطوالت محلية أخرى.

بغداد/أحمد رحيم نعمة

تجرب االتحادات الرياضية عىل 

)االستدانة( إلقامة البطوالت املحلية!

وزارة الشباب 
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واأ�صبح معروفا على  يوفنتو�ص يف عام ٢٠١١،  اإىل  انتقل 
نطاق وا�صع كواحد من اأف�صل العبي خط الو�صط يف كرة 
القدم العاملية،  يف يوفنتو�ص فاز يف الدوري االإيطايل يف 
جميع املوا�صم االأربعة وكان اأي�صا جزءا ال يتجزاأ من 
اأوروبا ٢٠١5،  اأبطال  دوري  نهائي  بلغ  الذي  الفريق 
الع�صرة  املر�صحني  قائمة  �صمن  فيدال  اختيار  مت 
بعد   ٢٠١5 لعام  اأوروب��ا  يف  العب  اأف�صل  جلائزة 
اأدائه املميز،  يف ٢٨ يوليو ٢٠١5، عاد فيدال اإىل 
الدوري االأملاين، لين�صم اإىل بايرن ميونخ وفاز 
بثالثة األقاب متتالية بلقب الدوري،  بعد ثالث 
بر�صلونة  ن��ادي  م��ع  وق��ع  ميونخ،  يف  �صنوات 
اال�صباين، يف ٢٠٢٠ ان�صم اإىل اإنرت ميالن. 
املنتخب  م��ع  م��ب��اري��ات   ١٠٣ ف��ي��دال  لعب 
مرة  الأول  ظهوره  منذ  الت�صيلي  الوطني 
كوبا  بطوالت  يف  ولعب   ،٢٠٠٧ عام  يف 
اأمريكا ٢٠١١، ٢٠١5 و٢٠١٩، وكذلك 
العامل  وك��اأ���ص  املئوية،  اأمريكا  كوبا 
ال��ق��ارات  وك���اأ����ص  و٢٠١4،   ٢٠١٠
بالده  منتخب  �صاعد  مما   ،٢٠١٧
لعامي  اأم��ري��ك��ا  بكوبا  ال��ف��وز  يف 

٢٠١5 و٢٠١٦.

 مع نادي برشلونة

ن����ادي  اأع����ل����ن   ٢٠١٨ يف 
بايرن  مع  اتفاقا  بر�صلونة 
ميونخ ب�صاأن انتقال فيدال 
ومت توقيع عقد ملدة ثالث 
ال��ن��ادي يف  م��ع  �صنوات 
٢٠١٨، ال�صفقة بلغت 
مليون   ١٩ ق��ي��م��ت��ه��ا 
يورو، باالإ�صافة اإىل 

املتغريات.

النادي  مع  م��رة  الأول  فيدال  �صارك   ،٢٠١٨ اأغ�صط�ص   ١٢ يف 
الكتالوين بعد دخوله بدياًل يف مباراة الفوز ٢–١ على اإ�صبيلية، 
اإذ فاز فريقه بكاأ�ص ال�صوبر اال�صباين ٢٠١٨. يف ٢٨ اأكتوبر، دخل 
فيدال كبديل يف الدقيقة ٨4 من مباراة الكال�صيكو و�صجل اأول 

هدف له مع بر�صلونة.

كوبا أمريكا 2016

يف  اأدائ��ه  بعد  املباراة  رجل  لقب  على  فيدال  ح�صل   ،٢٠١٦ يف 
بوليفيا يف  على   ٢–١ الفوز  الهدفني يف  كال  �صجل  اإذ  املباراة، 

مباراة املجموعات الثانية لت�صيلي لكوبا اأمريكا املئوية. 
�صنع هدفني يف فوز ت�صيلي على املك�صيك ٧–٠ يف دور الثمانية 
يوم ١٨ يونيو، لكنه تلقى اأي�صا اإيقافه الثاين يف البطولة ب�صبب 
ا�صتبعده  ال��ذي   ،٣٨ الدقيقة  يف  دوينيا�ص  خي�صو�ص  على  خطاأ 
من لقب دور ن�صف النهائي �صد كولومبيا. يف املباراة النهائية 
االأرجنتني،  �صد  ال�صابق،  العام  لبطولة  تكرار  وهي  للبطولة، 
انتهاء  بعد  الرتجيح  رك��الت  اإىل  اأخ���رى  م��رة  امل��ب��اراة  ذهبت 
اأ�صاع    ٠  –  ٠ ال�صلبي  بالتعادل  واالإ�صافية  االأ�صلية  االأ�صواط 
النهاية   يف  فاز  منتخبه  لكن  االأوىل،  ت�صيلي  جزاء  ركلة  فيدال 
– ٢ ليدافع عن لقبه. مت اختيار فيدال مرة اأخرى يف فريق   4

البطولة عن اأدائه املميز.

كأس القارات 2017

يف ١٨ يونيو ٢٠١٧، ح�صل فيدال على لقب رجل املباراة عن اأدائه 
و�صجل   ،٢٠١٧ القارات  كاأ�ص  يف  لت�صيلي  االفتتاحية  املباراة  يف 
هدف بالده االأول يف مباراة الفوز  ٢ – ٠ على الكامريون. جنح 
هو وفريقه يف الو�صول اإىل النهائي، لكن اأملانيا منعتهم من الفوز 

بلقب البطولة بعد اأن خ�صروا ١ – ٠.
يف الدور ربع النهائي من كوبا اأمريكا ٢٠١٩ �صد كولومبيا يوم 
٢٨ يونيو، �صجل فيدال هدفا األغي بعد ذلك بعد الرجوع لتقنية 
الفار بداعي الت�صلل عندما كانت النتيجة تعاداًل ٠ – ٠، �صجل 
يف ركالت الرتجيح لي�صاعد ت�صيلي يف الفوز 5 – 4 والتقدم اإىل 

الدور ن�صف النهائي من املناف�صة.

إعداد/ مجلة الشبكة العراقية

 الالعب االمرييك الذي 

تنافس عليه الجميع 

بدأ مسريته مع كولو – كولو، إذ فاز 
بثالثة ألقاب يف الدرجة األوىل 
التشيلية، انتقل إىل أوروبا، حيث 
انضم إىل نادي باير ليفركوزن يف 
الدوري االملاين ولعب هناك ملدة 
أربعة مواسم. ديست
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التمرين األول: السكوات 
)القرفصاء(

الكال�صيكية  ال��ت��م��اري��ن  م���ن  ال�����ص��ك��وات  ت��ع��ّد 
من  فهي  ج�صمك،  ت�صكيل  يف  ت�صاعدك  ال��ت��ي 
لتنفيذها  حتتاجني  ال  التي  الب�صيطة،  التمارين 
ذلك،  اإىل  باالإ�صافة  معدات،  اأي  ا�صتخدام  اإىل 
ميكنك القيام بها يف اأي وقت بجانب ذلك، تعد 
قوة  زي��ادة  يف  الفعالة  التمارين  من  ال�صكوات 
وع�صالت  الفخذين  الردفني،  ع�صالت  وت�صكيل 
ال�صكوات، قفي مع ف�صل  لتنفيذ مترين  الربلة. 
بعد  ال��ورك��ني.  م�صتوى  نف�ص  يف  لتكونا  قدميك 
خ��الل  ت��دري��ج��ي��ا.  ركبتيك  بثني  ق��وم��ي  ذل���ك، 
ال��ق��ي��ام ب��ذل��ك، حت��رك��ي ب��ردف��ي��ك نحو االأر����ص 
على  من  قدميك  حتريك  دون  ا�صتطاعتك  قدر 
على  احلفاظ  هو  التمرين  يف  ما  اأه��م  االأر����ص. 

ا�صتقامة الظهر دائما.
التمرين الثاين: القفز

اإىل  ال�صاقني، حتتاجني  ت�صكيل ع�صالت  بجانب 
التخل�ص من الدهون اأي�صا. لذلك حتتاجني اإىل 
القيام بتمرين اأيروبيك بانتظام، من خالل هذا 
النوع من التمارين، ميكنك زيادة املقاومة وقدرة 
اجلهاز التنف�صي، ويعّد مترين القفز من الو�صائل 
جميع  لتحقيق  املمتازة 

املنزل،  يف  التمرين  لتنفيذ  املذكورة،  االأه��داف 
�صتتمكنني  بذلك  القفز،  حبل  ا�صتخدام  ميكنك 
من حرق املزيد من ال�صعرات احلرارية والدهون 
.ال��رتام��ب��ول��ني م��ن اخل��ي��ارات االأخ���رى املتاحة 
�صراء  ت�صتطيعني  املفا�صل،  اآالم  من  يعاين  ملن 
للتمرن  احلجم  �صغرية  الفردية  الرتامبولني 
دائ��م��ا  االن��ت��ب��اه  عليك  ي��ج��ب  امل��ن��زل.ول��ك��ن  يف 
اأطراف  على  بالقفز  تقومي  التمرين حتى  اأثناء 

اأ�صابعك ولي�ص على كعبيك.
التمرين الثالث: مترين البالنك

ما  دائ��م��ا  اجل�صم  م��ن  امل��رك��زي  اجل���زء  ُيظهر 
ترتاكم  اأن  ال�صهل  فمن  بدنيا،  الئقني  كنا  اإذا 
عليك  يجب  لذلك  البطن،  منطقة  يف  الدهون 
اأي�صا  املهم  من  لكن  املنطقة.  بهذه  االهتمام 
هذه  لت�صكيل  �صحية  غذائية  بحمية  االل��ت��زام 
مترين  يعد  اخل�صر،  منقطة  �صيما  ال  املنطقة، 
البالنك من التمارين الفعالة يف تعزيز ع�صالت 
املعدة..ا�صتلقي على بطنك وادعمي وزن ج�صمك 
بالكوعني واأطراف القدمني.حافظي على ارتفاع 
ج�صمك يف و�صع مواز لالأر�ص مع �صد ع�صالت 
هذا  على  حافظي  ال��ردف��ني.  رف��ع  ودون  امل��ع��دة 

الو�صع قدر ا�صتطاعتك.
التمرين الرابع: مترين الضغط

اجلزء العلوي من اجل�صم 

الن�صاء.  اأو  للرجال  �صواء  املهمة،  املناطق  من 
الذراعني،  ترهل  جتنب  يف  ترغبني  كنت  و�صواء 
ال�صدر  ع�صالت  تعزيز  يف  ترغبني  كنت  اإذا  اأو 
ال�صغط.  بتمرين  القيام  عليك  يجب  وجتميلها، 
املختلفة،  ال�صغط  مت��اري��ن  م��ن  العديد  ي��وج��د 
الذي  البالنك  لو�صع  �صبيه  االبتدائي  الو�صع 
اجل�صم  وزن  دع��م  من  ب��دال  لكن  ا�صتعر�صناه، 
حتى  ميكنك  بالكفني.  بذلك  نقوم  بالكوعني، 
�صكل  �صيعتمد  وتغيريها.  واح��دة  يد  ا�صتخدام 

وحدة التمرين كليا على مقاومتك وتف�صيالتك.
التمرين الخامس: إطالة عضالت 

الظهر
الع�صالت  ت�صكيل  عليك  يجب  املظهر،  لتح�صني 
وح���رق ال��ده��ون ف��ق��ط. ول��ك��ن م��ن امل��ه��م للغاية 
ا�صتقامة  على  واحل��ف��اظ  جيدة،  هيئة  امتالك 
القيام  عليك  ي��ج��ب  ل��ذل��ك  وال�����ص��در،  ال��ظ��ه��ر 
على  الظهر.ا�صتلقي  ع�صالت  اإط��ال��ة  بتمارين 
ظ��ه��رك وع��ان��ق��ي رك��ب��ت��ي��ك ب��ذراع��ي��ك. قومي 
لتدليك  جانب  اإىل  جانب  من  ببطئ  بالتمايل 
اأنزيل ركبتيك على  عمودك الفقري. بعد ذلك، 
بتمدد  �صت�صعرين  باالإطالة.  وقومي  جانب  كل 
الع�صالت يف اجلانب املعاك�ص. ثم قومي بتكرار 

العملية على اجلانب االآخر.
متارين  ال�صاقني:  ترهالت  ال�صاد�ص  التمرين 
ريا�صية رائعة للتخل�ص من ترهالت ال�صاقني، 
من  للتخل�ص  رائ��ع��ة  ريا�صية  مت��اري��ن   ٦
ت���ره���الت ال�����ص��اق��ني، ت��ظ��ه��ر ت��ره��الت 
ال�صاقني عند الكثري من الن�صاء نتيجة 
بني  تتنوع  التي  االأ�صباب  من  العديد 
تقدم العمر اأو االختالالت الهرمونية. 

املنزلية

الرياضية

خمسة متارين 

بسيطة لتحسني 

مظهر جسمك 
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اإنَّها ال�صابة الفنانة املبدعة حنني حميد جميد.
عمرو ذياب

العلوم/  كلية  خريجة  عاما   )٣٣( حنني  تقول 
احلياكة  اأحببت  بايولوجي:  تكريت/  جامعة 
)تريكو( وع�صقتها واأنا �صغرية من والدتي التي 
جتيد فن احلياكة وهي التي عّلمتني كيف اأعمل 
عرفتها  االأ�صياء  وبقية  واملقلوب(  )العّد  الغرز 
عن طريق املجالت والباترون املوجود يف بيتنا، 
خا�صة  كتب  عندنا  وكان  العمل(  )طريقة  اأي 
اأقراأ واتابع وكنت  باحلياكة باللغة العربية واأنا 
وقتها يف املرحلة االبتدائية وغالبا ما كانت اأمي 
ترتكني اأعيد القطعة مرات ومرات حتى اتعّلم 
واأطّور نف�صي واأول عمل �صنعته بيدي كان عبارة 
�صغري  مع�صم  اإىل  اإ�صافة  وك��الو،  لّفاف  عن 
)اأنا  ذي��اب  عمرو  اأغنية  يف  ظهر  بيدي  لب�صته 

عاي�ص وم�ص عاي�ص(. 
اأي  )ك��رو���ص��ي��ه(،  ا�صتغل  اأن��ا  حنني:  وت�صيف 
واح��دة  اأب���رة  اأو  و���ص��ن��ارة  خيط  فيه  ي�صتعمل 
على  �صنارة(  )�صغل  عليه  يطلق  ك��ان  و�صابقا 
اأي  )تريكو(  ت�صتغل  التي  والدتي  من  العك�ص 
عليه  ويطلق  �صنارتني  اأو  باأبرتني  يكون  ال�صغل 

حياكة )ميل اأو �صي�ص(. 
-يف ال�صابق مل تكن هناك خيوط كفاية واتذكر 
اخليوط  من  �صغرية  طوبات  اأّل��ف  كنت  ��ن��ي  اأنَّ
واأجمع  ن�صيج(  )خيوط  والدتي  متتلكها  التي 
اأنواع اخليوط  اأو 5 خيوط بخيط واحد ومن   4
ها غالية  ولكنَّ الرتكية  هو )االأطل�ص( واخليوط 
اإىل  اإ�صافة  ب�صهولة  عليها  احل�صول  ميكن  وال 
اخليوط ال�صينية وهي الرديئة  واالن اأ�صبحت 
اخليوط يف متناول اليد ومتوفرة، منها خيوط 
وخيوط  والثخينة  العادية  واحلياكة  التطريز 
يطلق  كما  )التي�صريت(  خيوط  اأو  )الكليم( 
عليها ومعناها اخليوط امل�صنوعة من القما�ص 

القطن وت�صنع منها اجلنط واالأر�صيات.
 الخياطة والتطريز

وت�صتطرد حنني: يف منطقتنا كانت هناك امراأة  
بيع  تريد  اأنَّها  علمت  باحلياكة  دورات  تعطي 
خيوطها من القطن والربي�صم ولديها باترونات 
جاهزة �صورة )طريقة العمل(، فا�صرتيت منها 
واملالب�ص  للمفار�ص  خا�صة  بالكيلوات  اخليوط 
م��وج��ودًا  ال��ن��ت  يكن  مل  وقتها  ويف  الن�صائية 
لال�صتفادة  ك��ث��رية  م�����ص��ادر  ه��ن��اك  تكن  ومل 

بجدية  اأعمل  اأن  على  حفزين  ما  وه��ذا  منها 
اإىل  اأقّدمها  التي  ال�صاالت  اأ�صنع  وكنت  اأك��رث 
�صديقاتي كهدية يف املنا�صبات وا�صتمريت على 
ومن  والكلية..  االإعدادية  فرتة  يف  احلال  هذه 
�صّدة حّبي وادماين على احلياكة وقّلة اخليوط 
اأع��م��ايل  اإىل  اأجل���اأ  م��ا  دائ��م��ا  كنت  وقتها  يف 
وباالإ�صافة  جديد  من  �صغلها  واأعيد  القدمية 
اإىل فن احلياكة، فاأنا اأجيد اخلياطة اأي�صا التي 
التي  بان  ال�صت  الكيمياء  مدر�صة  من  تعّلمتها 
اأ�صا�صيات اخلياطة  كان لها الف�صل يف تعليمي 
)ال��ب��ات��رون(  ر�صم  وكيفية  والقلم  بامل�صطرة 
واالمت��ني  التطريز  يف  موهبتي  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
االأول  ال�صف  يف  واأنا  والدتي  من  تعّلمته  الذي 
اأين �صنعت هدية لوالدي يف  االبتدائي واتذكر 
حماطة  قما�ص  قطعة  عن  عبارة  ميالده  عيد 
اأمي  يل  ر�صمتها  لقطة  �صورة  وفيها  بالدانتيل 
اأعتز  التي  اال�صياء  اأجمل  من  وكانت  وطرزتها 

بها.
نزوح إجباري

تعر�صت مناطق ال� ٦٠٠ حي امل�صايف يف ق�صاء 
االإج��ب��اري  ال��ن��زوح  اإىل   ٢٠١4 العام  يف  بيجي 

ب�صبب تنظيم )داع�ص االإرهابي( وهجرة اأغلب 
العوائل ال�صاكنة  يف تلك االماكن وكانت رحلتنا 
نحو  ا�صتغرقت  بغداد  اإىل  و�صاقة  ًا  ج��دَّ طويلة 
بي  وحّل  اآنذاك  البلد  ب�صبب ظروف  �صاعة   ١٢
املطاف اأخريا يف بيت جدي، بحثت كثريًا عن 
عمل ولكن بال جدوى ال �صيما بعد تخرجي من 
نف�صي  على  اعتمد  اأن  قررت  حينها  اجلامعة، 
واأعيل عائلتي فما كان مني اأن ا�صتغل موهبتي 
ت�صتغل  التي  والنا�ص  اأع�صقها  التي  احلياكة  يف 
باحلياكة ال يتجاوز عددهم ٢ اأو ٣ وعن طريق 
)بيج(  عملت  االجتماعي  التوا�صل  و���ص��ائ��ل 
خا�صًا بي منذ خم�ص �صنوات وحلد االآن وكانت 
اأملك �صوى ب�صعة  ًا، فاأنا ال  بدايتي ب�صيطة جدَّ
اليومي  ا�صرتيها من م�صرويف  خيوط كنت قد 
من والدتي، اإ�صافة اإىل اقتنائي بع�ص اال�صياء 
)دانيال(  �صوق  من  واالك�ص�صوارات  الب�صيطة 
اأن�صى  وال  والليلو،  ال��دك��م  مثل  ال�صورجة  يف 
ودعمني  �صاعدين  الذي  اال�صدقاء  اأحد  ف�صل 
اأعمايل من خالل �صفحته يف  ن�صر  عن طريق 
اإعالنًا  وعملت  )بغداد(  بيج  ويف  بوك  الفي�ص 
مموال ون�صرت اأعمايل يف احلياكة حتى اتوا�صل 
على  وتعريفهم  ال��زب��ائ��ن  وك�صب  ال��ن��ا���ص  م��ع 
اأعمايل وا�صتعدادي حلياكة اأي موديل يرغبون 
به الأنَّ اإر�صاء الزبون من اأهم االولويات عندي.  

بطانيات ودمى
من  تقريبا  ون�����ص��ف  �صنة  ب��ع��د  ح��ن��ني:  ت��ق��ول 

لاليجار  بيت  يف  ال�صكن  من  متّكنا  النزوح 
امل�صوؤولية  ن�صف  اأحت��ّم��ل  اأن���ا  هلل  واحل��م��د 
عملي   يقت�صر  ج��ّدًا.. مل  يفرحني  ما  وه��ذا 
على عمل حمدد، فاأنا دائمة البحث عن كل 
واملوديالت   احلياكة  ع��امل  يف  جديد  هو  ما 
)اللعابات(  الدمى  �صيما  وال  ذاتي  لتطوير 
اإ�صافة  اليوتيوب  طريق  عن  تعّلمتها  التي 
االطفال  ومالب�ص  للبطانيات  حياكتي  اإىل 
القطع  من  تعّد  التي  واملفار�ص  والن�صائية 
فاأنا �صريعة يف �صغلي على �صبيل  ال�صغرية، 
يوما  اأو  يومًا  مني  ي�صتغرق  )ال�صال(  املثال 
ون�صف واجلنطة انتهي منها يف نف�ص اليوم 
التي  القطع  اأما  ال�صاعة،  يتجاوز  ال  والكالو 
اأكرث  وقتا  ت�صتغرق  فاإنَّها  الدقة  اإىل  حتتاج 
موديلها  بطانية  بحياكة  قمت  اأينَّ  واتذكر 
�صعب ا�صتغرقت اأكرث من ١٠ اأيام .. اأع�صق 
تريح  الأنَّها  احلياكة  يف  املبهجة  االل��وان  كل 

العني كاالأبي�ص على �صبيل املثال.    
التنمية البرشية

طموحي مل يتوقف عند حّد معني، فاأنا اأرغب 
لتعّلم املزيد وتطوير مواهبي وقدراتي وكانت 
اأي  الب�صرية(  )التنمية  جمال  هي  املحطة 

تطوير الذات واملهارات. 
اأي   life coach ا�صمه  �صي  عن  وق��راأت 
)مدرب حياة( ودخلت كور�ص اإعداد املدربني 
كيفية  نتعلم  وفيها  عامة  ب�صورة  )مدربة( 

تدريب النا�ص وطريقة التعامل مع االآخرين 
واإي�صال املعلومة ب�صكل علمي، يف ما يخ�ص 
وا�صحة ودقيقة وكان من  احلياكة وب�صورة 
�صهادة  على  وح�صلت  الكور�صات  اأ�صعب 
اإىل١٠  باالإ�صافة  حياة(  )م��درب��ة  الدبلوم 
اإىل  واإ�صافة  بها  ومعرتف  موّثقة  �صهادات 
وهي  الكرتوين(  )ت�صويق  دورة  دخلت  ذلك 
الحرتاف  وتوؤهل  كوكل  يف  موجودة  جمانية 
ونتعّلم  االلكرتوين  الت�صويق  العمل يف جمال 
على  واخلدمات  املنتجات  ت�صويق  اح��رتاف 
فيديوهات  اأ�صاهد  ما كنت  وكثريا  االنرتنت 
عن طريقة الت�صويق والبيع والرتويج لعملي. 

 مشغل حياكة
الف�صل ال اأ�صمح له بالتغلغل اإىل حياتي حتى 
يف االأوقات التي ال يكون فيها �صغل ويف فرتة 
اأعمايل  مب�صاركة  اأقوم  الطلبات  وقلة  ك�صاد 
العمل وحلمي  فاأنا دائمة  يف كل اجلروبات، 
اأن يكون لديَّ م�صغل �صغري لالأعمال اليدوية 
�صاركت  اأينَّ  علما  للرتيكو،  ب�صيط  معمل  اأو 
ناجحة  جت��ارب  وكانت  ب���ازارات   5 اأو   4 يف 
عندي  تكون  ما  ودائما  الكثري  يل  واأ�صافت 
اأقدمها  التي  اأع��م��ايل  ك��ل  يف  خا�صة  مل�صة 
اللواتي  ال�صابات  لكل  ون�صيحتي  للزبائن 
يطورن  اأن  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  م��واه��ب  لديهن 
من اأنف�صهم واالطالع على كل ما هو جديد 

وجميل.

عاشقة الرتيكو والكروشيه

موهبة وطموح 

ليس له حدود

حنني حميد:

أثناء حديثي معها عرب الهاتف وجدتها فتاة هادئة مليئة بالحياة 
والطموح الذي ال يوقفه أحد، أبهرتني بأعاملها الجميلة التي 

أرسلتها يل، تعلَّمت فن الحياكة والتطريز، أي )األساسيات( من 
والدتها منذ الصغر يف الخامس االبتدايئ وهي تراقب وتقّلب 

صفحات املجالت العاملية مثل بوردا ونور العراقية وتشاهد الصور 
وتتعّلم خطوة خطوة..

ثريا جواد
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درا���ص��ة  وك�صفت 
اأن  ع���ن  ح��دي��ث��ة 
�صكان  م��ن   %٧5
العامل بحاجة اإىل 
طبية،  ن���ظ���ارات 
اأن  ي��ع��ن��ي  وه�����ذا 
ث����الث����ة م����ن ب��ني 
اأرب����ع����ة ي��ع��ان��ون 
م���ن م�����ص��اك��ل يف 

االإب�صار.
وب����ال����رغ����م م��ن 
كثريين،  اعتقاد 
مبالغ  االأرق��ام  اأنَّ 
ف����ي����ه����ا ب���ع�������ص 
���ه  ال�������ص���يء، ف���اإنَّ
م������ع ق���ل���ي���ل م��ن 
ال���ت���ف���ك���ري ي��ب��دو 
االأم������ر م��ع��ق��وال، 
م��ع  ����ص���ي���م���ا  ال 
ت�����ص��اع��ف ال��وق��ت 
الذي يق�صيه معظم النا�ص اأمام 
اأو  ال��ذك��ي��ة،  هواتفهم  �صا�صات 
�صعف  يف  يت�صّبب  مما  الالبتوب، 

النظر.
ن�صائح مهمة قبل �صراء النظارات الطبية: 

فحص البرص
للقيام  الطبية؛  امل��راك��ز  اأح���د  اإىل  ت��وج��ه 

ب��ف��ح�����ص ال��ب�����ص��ر ع���رب ط��ب��ي��ب ال��ع��ي��ون 
بتلك  امل�صّبق  املتخ�ص�ص، ويف حال قيامك 
ت��اري��خ �صالحية  اخل��ط��وة، جت��ب م��راع��اة 
فح�ص الب�صر، اإذ جتب اإعادة الك�صف كل 
لالأطفال؛  واحد  عام  وكل  للبالغني،  عامني 
ل��ل��ت��اأك��د م���ن ع���دم ت��غ��رّي ق��ي��ا���ص ال��ن��ظ��ر، 

واحل�صول على نظارات طبية منا�صبة.
نظارات طبية مناسبة للوجه

ي�صاعد اختيار نظارات طبية منا�صبة للوجه 
واإطاللة جذابة  متوازن  الظهور مبظهر  يف 

وروؤية اأكرث و�صوحا.
رشاء الحجم املناسب

ح��ج��م ال���ن���ظ���ارات ال��ط��ب��ي��ة ي��خ��ت��ل��ف عن 
املاركات  تعتمد  اإذ  ال�صم�صية،  النظارات 
�صم�صية  ن��ظ��ارات  �صناعة  ع��ل��ى  ال��ع��امل��ي��ة 
بحجم اأكرب؛ ملنح العني مزيدا من احلماية 

من ال�صم�ص.
لذلك ال بّد من اأن يكون هدفك االأ�صا�صي، 
الطبية،  النظارات  بقيا�ص  قيامك  اأث��ن��اء 
الذي  لوجهك،  املنا�صب  اختيار احلجم  هو 

يعتمد ب�صكل اأ�صا�صي على عر�ص الوجه.
احذر تلف العد�صات

كبري  ب�صكل  تختلف  الطبية  ال��ن��ظ��ارات 
ارت��داوؤه��ا  يتم  اإذ  ال�صم�ص،  ن��ظ��ارات  ع��ن 
لذلك  ال���ظ���روف،  جميع  ويف  اأط����ول  م���دة 
التلف  م��ن  العد�صات  على  احل��ف��اظ  يجب 
واخل��دو���ص، وذل���ك ع��رب و���ص��ع ال��ن��ظ��ارات 

العد�صات  وتنظيف  ق���وي،  ج���راب  داخ���ل 
للح�صول  دوري؛  ب�صكل  الناعم  بالقما�ص 
العد�صات  اأو�صح، واحلفاظ على  على روؤية 

اجلديدة.
نصائح صحية ملستخدمي 

النظارات الطبية

الراحة؛  الكايف من  الق�صط  عينيك  -امنح 
الكافية  النوم  �صاعات  على  احل�صول  عرب 

جل�صمك.
منتظم؛  ب�صكل  الطبية  النظارات  -ارت���ِد 

تفاديًا لالإ�صابة مبزيد من �صعف النظر.
ببع�ص  الطبية  العد�صات  اإط���ار  -ي�صاب 
اإذ  امل��ت��ك��رر،  اال���ص��ت��ع��م��ال  نتيجة  اخل��ل��ل؛ 
غري  يجعلها  مما  االت�صاع،  بع�ص  ي�صيبها 
ين�صح  ل��ذل��ك  وج���ه���ك،  م��الئ��م��ة حل��ج��م 
للنظارات  دوري  فح�ص  بعمل  االأط���ب���اء 

الطبية واإ�صالح اخللل.
اأك����رث م���ن ٨٠%  ال��ع��ني  ت��ن��ق��ل   -

م��ن امل��ع��ل��وم��ات ملخ 
االإن�������ص���ان، ل��ذل��ك 
ي��ن�����ص��ح االأط���ب���اء 
تعري�صها  ب���ع���دم 
ل��ل��ت��وت��ر واالإره�����اق 
امل�������ف�������رط، ع��رب 
ات��ب��اع��ن��ا ال��ع��دي��د 
م����ن امل���م���ار����ص���ات 
منها  اخل���اط���ئ���ة، 
ال������ق������راءة ع��ل��ى 
م���������ص����در ����ص���وء 
اأو  خ���������اف���������ت، 
على  اال���ص��ت��ل��ق��اء 
ال���ظ���ه���ر اأث����ن����اء 
اأو  ال��������ق��������راءة، 
االق������������رتاب م��ن 
ال��ت��ل��ف��از مل�����ص��اف��ة 
اأمتار،   ٣ من  اأق��ل 

املوا�صالت  ركوب  اأثناء  والقراءة 
العامة.

النظارات الطبية
ــــم وجـــهـــك ــــالئ ــــي ت ــــت ال

شهدت صناعة النظارات الطبية طفرة كبرية يف األعوام القليلة املاضية، ال سيام 
بعد أن متّكنت الرشكات العاملية من الدمج بني العدسات الطبية ذات التقنيات 
الحديثة يف مجال إصالح مشاكل اإلبصار املختلفة، والتصميم االنسيايب الجذاب 

الذي يزيد من وقار الرجل ووسامته.

إعداد/ مجلة الشبكة
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قطعًا  امل��ت��ع��ددة،  املعرفية  ومناخاتها  الثقافة 
عن  اأي�صًا  بعيدة  املثقفة  الزوجة  ق�صية  �صتكون 
اختياراته، و�صيكون تركيزه على تفا�صيل احلياة 
اأمًا  الأطفاله  ي�صمن  وكيف  امل�صتقبلية  االأ�صرية 
ال  رج��ال  هنالك  باملقابل  مت��ام��ًا.  لهم  متفرغة 
من  معني  م�صتوى  على  واإمنا  بالثقافة  لهم  �صاأن 
مثقفات  ن�صاًء  يختارون  والن�صج جندهم  الوعي 
نف�صية  تف�صريات  دون  االآخ���ر  اأحدهما  ليكمل 
اللغوية  اللباقة  فكرة  ربط  ق�صية  اأم��ا  مري�صة، 
باملراأة ال�صليطة الل�صان فاأنا اأعتقد اأن اخللل هنا 
اإق��راري بوجود  ولي�ص ذكوريًا، مع  جمتمعي عام 
اأغلبية كبرية يف جمتمعنا ال تريد للمراأة اأن تكون 
ناجحة وُملّمة بحقوقها وواجباتها، اإال اأين اأعزو 

النق�ص هنا اإىل طبيعة �صخ�صية الرجل الذي قد 
يكون ن�صاأ يف بيئة ُمغلقة وغري مثقفة ورجل اآخر 

ن�صاأ �صمن بيئة مثقفة."
انهزام وثقة

"ظاهرة الن�صوية لها دور يف ر�صم هذه الفكرة، 
يف  دوره��ن  الن�صاء  متار�ص  ما  غالبًا  ولالأ�صف 
الطرف  م��ع  ��دام  ال�����صِ تعتمد  بطريقة  املجتمع 

االآخر وعدم التفاو�ص"!
ال�صاعرة  ب��داأت  هكذا  املعتاد،  الثقايف  بهدوئها 

العراقية )زينب جبار( حديثها:
"يف احلقيقة هنالك العديد من الن�صاء اللبقات 
اأن  اإال  التعامل،  يف  الهدوء  اأو  ال�صمت  يلتزمن 
هذه  ت��ربز  لذلك  االأول��وي��ة،  ل��ه  ال��ع��ايل  ال�صوت 

الرجل  ف��اإن  االأغلب  وعلى  حميطنا،  يف  الفكرة 
من  ل��ل��زواج  املناه�صة  مبقولته  ي��ل��ت��زم  ال���ذي 
اإىل تخمينات  ي�صتند  امراأة مثقفة هو باحلقيقة 
�صخ�صية، فغالبًا ما تكون املراأة املثقفة ماهرة يف 
التعامل مع كافة اأولويات حياتها املنزلية واملهنية 
والثقافية وتفا�صيلها، وعن نف�صي فاإن الطبخ له 
اأولوية يف حياتي ت�صبق كافة االهتمامات الثقافية 
اأعرف كثريًا من الن�صاء يف  االأخرى، وباملنا�صبة 
حميطي رف�صن االرتباط باأزواج اأقل منهن ثقافة 
التوا�صل  اإمكانية  لعدم  وانف�صلن  ارتبطن  اأو 

الثقايف بينهما.
قيا�صات  اأِية  عن  باملطلق  احلديث  ميكن  ال  اإذًا، 
على  االأ�صا�ص  يف  يعتمد  هنا  اخليار  الأن  ثابتة 
هي  بالنف�ص  الثقة  بنف�صه،  ال��رج��ل  ثقة  م��دى 
الفطري  والذكاء  ال�صخ�ص  ثقافة  تليها  االأ�صا�ص 
واالجتماعي يف التعامل، وغالبًا ما يكون الرجال 
من هذا النوع هم ب�صاعة تنفد مبكرًا، لذلك ال 
ن�صادفهم كثريًا يف عرو�ص الزواج املتاأخرة نوعًا 

ما".
تناقض ومنطق

وموؤيد  املثقفة  امل���راأة  لتف�صريات  راف�ص  "اأنا 
ال�صعادة  اأن  اأ�صا�ص  على  منها  ال���زواج  لفكرة 

تبداأ من وعي االأم النا�صجة ثقافيًا"
فاجاأنا  رمب��ا،  املُقنع  املنطقي،  التناق�ص  بهذا 
ب��راأي��ه  ج���واد(  )م�صطفى  امل��غ��رتب  االإع��الم��ي 
الرجل  خ��ي��ار  ي��واج��ه  مل���اذا  اأع���رف  "ال  مكماًل: 
الفكرة  املعتادة،  الن�صوية  النية  ب�صوء  ال�صخ�صي 
خا�صعة لوعي الرجل وال ميكن ح�صرها باملطلق، 
املثقفة  من  ال��زواج  يحبذون  كثريين  هنالك  الأن 
فكرة  اإىل  هنا  م�صتندين  وظيفتها  يف  والناجحة 
باملقابل  االأخ��رى،  املنزلية  اجلوانب  يف  جناحها 
تزوجوا  اأ�صدقائنا  م��ن  الكثري  اأع���رف  اأي�����ص��ًا، 
اأ�صبحت  ذلك  مع  لكن  الفهم  ب�صيطات  بن�صاء 
كبرية  ن�صبة  وج��ود  اإذًا  ر�صينة،  عوائل  لديهم 
ال  ممن  االأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  الرجال  من 
يف�صلون االرتباط اأو التعامل مع املراأة املثقفة يف 
واإمنا  خطاأهم  لي�ص  هو  وغريها  ال��زواج  ق�صايا 
يف  ن�صاأوا  التي  املتهالكة  املجتمعات  لبيئة  يعود 

داخلها."

ترى من امل�صوؤول عن ربط فكرة املعرفة الوفرية 
تلك  اأن  ح��ق��ًا  وه��ل  الل�صان،  ال�صليطة  ب��امل��راأة 
من  ُمبطن  وعناد  هروب  هي  الذكورية  ال�صكوى 

عدم جماراتهّن لطريقة تفكريهم البدائية؟
نقمة ونعمة

خُمتبئة  للمثقفة  املُبطنة  ال��رج��ل  "كراهية 
جمموعة  اإنهم  واخل��دم��ة،  الطبيخ  عقدة  حتت 
دونيتهم  ُي�صبع  وال  وذك��وري��ًا  نف�صيًا  ُمن�صحقني 
�صوى منظر الزوجة املركونة داخل البيت عو�صًا 

عن غ�صالة املالب�ص"!
متامًا  املعاك�ص  بحديثها  النار  فتحت  من  اأول 
العراقية  املرتجمة  الباردة،  �صتوكهومل  الأج��واء 
العطار(  )ناهيد  ال�صويدية  الهجرة  دائ��رة  يف 

يريدون  الرجال مّمن  اأنانية غالبية  قائلة:"اإنها 
وف��ق��ًا  تقنينه  رمب���ا  اأو  امل������راأة،  ع��ق��ل  حت��ن��ي��ط 
حلقوقها  واعية  زوج��ة  هي  املثقفة  الأمزجتهم، 
وواج��ب��ات��ه��ا، وق��ط��ع��ًا ه��ذا اجل��ان��ب ُيقلق ذك��ور 
ن�صاأوا  التي  املنغلقة  بيئاتهم  وي��ح��رج  املجتمع 
اأ�صبه  والتقارب  الوقت  مع  �صتكون  لذلك  فيها، 
بقوانني  ا�صتهتارهم  جت���اه  وال��ل��ع��ن��ة  بالنقمة 
البيت  بنظام  مباالتهم  وع��دم  الزوجية  احلياة 
اإحدانا  تواجه  حينما  والغريب  الحقًا،  واالأطفال 
�صريكها بكل تلك التناق�صات وامل�صاحنات، جتده 
يتبجح بتن�صيف االأدوار واالأوقات ح�صب مزاجه 
ال�صريكة،  حلقوق  احرتامه  ح�صب  ال  الذكوري، 
يتحدثون  روبوتات  �صكِل  على  ن�صاًء  يردون  اإنهم 

ويفكرون ويخططون لكل �صيء بداًل عنهن، عقدة 
الدونية واالن�صحاق لن تفارقهم بل يعمد اأغلبهم 
الإ�صباعها من خالل ال�صريكة وحتقريها وجعلها 

مكماًل الأثاث املنزل".
نضج وخصوصية

جتاه  بالنق�ص  الن�صاء  ت�صعر  مل��اذا  اأع��رف  "ال 
الدونية  عالقة  وما  ال�صخ�صية،  الرجل  خيارات 
وبيته  الأطفاله  يختار  اأن  من حقه  األي�ص  باالأمر، 

اأمًا متفرغة؟ "
ال�صحفي  ا�صتغرب  ال�صويدية،  ماملو  مدينة  من 
العراقي)ن�صيم الطائي( فكرة توظيف اخليارات 
ال�صخ�صية يف ق�صايا التهجم واالنتقا�ص، قائاًل:

عن  بعيدًا  واهتماماته،  الرجل،  يكون  "حينما 

 هل حقاً مطبخها فارغ

املرأة املثقفة..

!؟

"ال تتزّوج مبثقفة".. سوف تهدر ساعات طوال ممالت بني 
صفحات كتابها وحاسوبها، يف حني أنها أمام مسؤوليات بيتها 
ستكون أشبه بآلة التجميد العنيدة، أما "الكراكيب" املنزلية 
املبعرثة والعجرفة الكالمية فسُتصبحان جزءاً من مشاهدك 

اليومية املعتادة ايها الزوج امُلضطهد.

السويد/ آمنة عبد النبي

م�صطفى جوادزينب جبارن�صيم الطائي
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اعداد وتصوير: تغريد العبديل

طريقة اإلعداد: 

* منزج ملعقتي �صبغة الطعام احلمراء مع كمية احلليب وترتك جانبًا.
* ننخل املكونات اجلافة وتو�صع يف اإناء عميق ومتزج مع بع�صها االآخر.

* نخلط البي�ص مع الفانيليا واخلل يف وعاء �صغري.
* ي�صاف ال�صكر والزبدة يف اإناء وميزج بامل�صرب الكهربائي اأو اليدوي حتى يتحّول 
املزيج اإىل قوام كرميي ثم ن�صيف خليط البي�ص اإىل خليط الزبدة وال�صكر ونخلط 

على �صرعة متو�صطة.
* ن�صيف املكّونات اجلافة مع خليط احلليب وال�صبغة بالتبادل اإىل مزيج املكونات 

ال�صابقة ونحرك حتى متتزج املكونات جميعًا لنح�صل على عجينة منا�صبة.
* ي�صكب اخلليط يف قالب مدهون بالزيت والطحني اأو مبطن بورق الزبدة ويو�صع يف 

فرن �ُصّخن �صابقًا ويرتك حتى ين�صج.
ن�صفني  اإىل  الكيكة  بتق�صيم  ونقوم  متامًا  يربد  حتى  وي��رتك  الفرن  من  يخرج   *

وحُت�صى باحل�صوة املجهزة الباردة وُتقدم يف �صحن التقدمي.

* ثالثة اأكواب من الطحني
* كوبان من احلليب ال�صائل

* ن�صف كوب من الزبدة
* حبتا بي�ص

* كوب ون�صف من ال�صكر
* ملعقتان كبريتان من الكاكاو

* ملعقة كبرية من الفانيليا
* ملعقة �صغرية من بيكربونات ال�صوديوم
الطعام  �صبغة  من  �صغريتان  ملعقتان   *

احلمراء
* ملعقة �صغرية من امللح

* ملعقة �صغرية من اخلل االأبي�ص

طريقة اإلعداد: الكيكة املخملية
* يغ�صل اللحم و يقطع اإىل �صرائح طولية 
ورفيعة ويو�صع يف اإناء وي�صاف اإليه اخلل 
ملدة  ويرتك  الليمون  وع�صري  ملح  ور�صة 

�صاعة على االأقل.
وي��رتك  ال�صوائل  م��ن  اللحم  ي�صفى   *
على  مقالة  ن�صخن  متامًا،  ين�صف  حتى 
النار وبعدها ن�صيف اللحم ونقلب جيدًا 

مع ورق الغار.
املغلي  امل��اء  من  كوبني  مقدار  ن�صيف   *
اإىل اللحم ويرتك على نار متو�صطة حتى 

ين�صج متامًا.
* ن�صيف امللح والبابريكا والفلفل االأ�صود 
الب�صل  وع�صري  والثوم  الب�صل  وب��ودرة 
املكونات  مت��ت��زج  حتى  بامللعقة  ويقلب 
جميعًا، ن�صيف دب�ص الرمان ويقلب حتى 

ين�صف ويرفع من النار.
)كال�صندوي�صة(:   ال��ل��ف��ة  لتح�صري    *
من�صح اخلبز ب�صل�صة طحينة اأو حم�ص 
الرغبة(  )ح�صب  مايونيز  اأو  بطحينة 
ال�صاورما  م��ن  منا�صبة  كمية  ون�صيف 
الب�صل  و���ص��رائ��ح  ال��ب��ط��اط��ا  واأ���ص��اب��ع 
والطماطم والطر�صي وتلف جيدًا وتو�صع 
اآلة الكب�ص الكهربائية، واإن مل تتوفر  يف 
الزيتون  بزيت  مدهونة  مبقالة  ميكن 
اللون  تاأخذ  حتى  اجلهتني  على  وتقلب 

الذهبي اجلميل.
الوجبة التي نقدمها يف العدد هذا ميكن 

تقدميها كغداء أو عشاء لعائلة كثرية العدد، 
أو تقدميها ألصدقاء وصديقات االبن واالبنة 

وهم يف زيارة لهام أو جاءوا للدراسة معاً، وال 
ننىس اإلشارة إىل أن جائحة كورونا تستدعي 
التباعد االجتامعي عند زيارة البيوت وهذه 
الوجبة تنفع لهذا التباعد أيضاً، ألن الطبق 
الرئيس فيها سيكون لّفات )سندويشات ( 

شاورما )كص( تقدمها ربة البيت جاهزة وال 
يستدعي الجلوس حول مائدة الطعام، وطبق 
الحلو )كيك(، أيضاً، ممكن توزيعه يف صحون 

تستخدم للمرة الواحدة.

صاج شاورما لحم عجل بدبس الرمان
)يكفي 10 أشخاص(

املقادير:
*  ن�صف كيلو حلم عجل

*  ع�صري حبة ب�صل واحدة
*  ربع كوب من اخلل االأبي�ص

*  ملح وفلفل اأ�صود
دب�ص  م��ن  كبرية  مالعق  ث��الث    *

الرمان

*  بابريكا )فلفل اأحمر حلو(
ح�صب  )الكمية  ال��ث��وم  م�صحوق   *

الرغبة(
* م�صحوق الب�صل )ملعقة كبرية(

* زيت زيتون
*  ورقتا غار

*  ع�صري حبة ليمون

واأ�صابع بطاطا مقلية )فنكر(  اإىل خبز ال�صاج  وللتقدمي يحتاج الطبق 
و�صَلطة رو�صية 

وب�صل مر�صو�ص  مقلية وطر�صي خيار  بطاطا  )اأ�صابع  وفنكر  • )خبز( 
بال�صماق وطماطم مقطعة �صرائح(

املقادير:

يف قدر على النار، تو�صع ثالث 
مالعق من الن�صا وكوبان من 
احلليب ال�صائل وثالث مالعق 
كبرية من ال�صكر وحترك حتى 
نح�صل على مزيج متما�صك 
ثم ن�صيف ملعقة �صغرية من 
الفانيليا ون�صيف علبة ق�صطة 
وتخلط بامللعقة وترتك حتى 
تربد وت�صتعمل... ميكن ا�صتبدال 
الق�صطة بكرمية �صانتي جمهزة 
م�صبقًا.

حشوة الكيكة

)تكفي 10 أشخاص(
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اأنحاء  الت�صبب يف اخلوف يف جميع  بذلك دون 
امل��ن��اط��ق؟ اذا اأغ��ل��ق��ت امل���دار����ص، ف��م��ا ال��ذي 

�صيحدد اإمكانية اإعادة فتحها؟
الدكتور  العراقية"  ال�صبكة  "جملة  ح���اورت 
ال��ط��وارئ  ط��ب  جمعية  رئي�ص   / ال���رواف  علي 
ط��وارئ  ط��ب  اخت�صا�ص  وطبيب  ال��ع��راق��ي��ة/ 
ليو�صح لنا بداية العام الدرا�صي يف زمن كورونا 

بقوله:
ي��ط��رق ال��ع��ام ال��درا���ص��ي اجل��دي��د اأب��واب��ه لكن 
ما  امل��دار���ص  لكون  تختلف  امل��رة  ه��ذه  البداية 
بعد كورونا ال ومل تكن ك�صابقتها؟!وهل �صيكون 
و�صط  اخل��ال���ص  ط��ري��ق  االل���ك���رتوين  التعليم 
هواج�ص غياب العدالة الرقمية؟ مما يقلل من 
قدرة املعلمني على التدري�ص وقدرة الطلبة على 

ا�صتيعاب املنهج.
الفايرو�ص  من  ال�صر�صة  الهجمة  اأ�صبحت  هل 
م�صتقبلية  حل��ل��ول  وج���ود  وال  ال��ه��وي��ة  جم��ه��ول��ة 
�صاأنها  اأ�صبحت  بحيث  الداء  هذا  من  للخال�ص 

�صاأن االوك�صجني الذي نتنف�صه؟
40 مليون طفل خارج التعليم

يف  اأبوابها  املدار�ص  لتغلق  كورونا  جائحة  وقعت 
اأك��رث من ١٦٠ دول��ة مما اأث��ر يف اأك��رث من مليار 
يقل  ال  مما  التعلم  فرحة  مغيبا  وطالبة،  طالب 
يف  نف�صه  التعليم  ليجد  طفل  مليون   4٠ ع��ن 
تعد  ال  ب�صرية  اإمكانيات  تهدم  كارثية  مواجهة 
وال حت�صى، عودة املدار�ص يف ظل وجود حاالت 
اإ�صابة كورونا قرار يوؤرق اأولياء االمور، ال �صيما 
اذا علمنا اأّن االإ�صابات بني االطفال كثرية وغري 
وا�صحة االأعرا�ص، اإذ اإنَّ الطفل يحمل الفريو�ص 
وينقله بدون ظهور اأي اأعرا�ص �صديدة، وحلماية 
االأطفال ال بد من ن�صر الثقافة ال�صحية العلمية 
اإج��راءات احلماية  وتتوزع  العدوى  ومنع  للوقاية 
التعليمية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  االول  ال��ط��رف��ني؛  ب��ني 
كما  والطلبة  االم��ور  اأولياء  والثاين  وامل��دار���ص، 

يرى الرواف.
أجهزة لقياس الحرارة

  مبينا اأنَّ املطلوب من الطرف االول توفري اأجهزة 
دخول  عدم  من  للتاأكد  بعد،  عن  ح��رارة  قيا�ص 
بارتفاع  م�صاب  موظف  او  مدر�ص  او  طالب  اأي 

م�صتلزمات  وتوفري  املدر�صة،  يف  احلرارة  درجة 
توزيع  اإع���ادة  اإىل  اإ�صافة  والتطهري،  التعقيم 
الطالب خلف�ص الكثافة من اأجل �صمان التباعد 
مع  املدار�ص  اإدارات  تتوا�صل  واأن  االجتماعي، 
الطالب ملعرفه اأخبارهم وهل ظهرت يف اأ�صرهم 
اأما  ب�صببه،  وف��اة  او  بالفايرو�ص  اإ�صابة  ح��االت 
فينبغي  والطالب  االم��ور  اأولياء  الثاين  الطرف 
اليدين  بغ�صل  وااللتزام  الكمامة  ارت��داء  عليهم 
اال  يجب  فئات  وهناك  التباعد،  على  واحلر�ص 
عن  للعلم  تلقيها  ي�صتمر  واأن  للمدر�صة  تذهب 
التنف�صي  اجلهاز  باأمرا�ص  امل�صابون  وهم  بعد، 
خلل  من  يعانون  ومن  القلب  ومر�صى  وال�صكري 
يف جهاز املناعة، كذلك ال بد من اأن يكون هناك 
تن�صيق بني املراكز ال�صحية القريبة عن املدار�ص 
الإجراء الفحو�صات وامل�صحات للتالميذ والطلبة 

والكوادر التعليمية من اأجل �صالمة اجلميع.
خماوف من ف�صلي اخلريف وال�صتاء

اخلريف  ف�صلي  اأن  من  ال�صحة  م�صوؤولو  يحذر 
االإ�صابة  ي�صهدان طفرات كبرية يف  قد  وال�صتاء 
مو�صم  فيه  يبداأ  ال��ذي  الوقت  نف�ص  يف  بالوباء 
للحفاظ  اجلهود  يعّقد  مما  العادي،  االنفلونزا 
تقول  الواقع،  يف  واملعلمني،  الطلبة  �صحة  على 
والوقاية  االأمرا�ص  ملكافحة  االمريكية  املراكز 
ما  �صخ�ص  ي�صاب  اأن  املمكن  م��ن  ���ه  اأنَّ منها 

نف�ص  يف   covid-19و املو�صمية  باالأنفلونزا 
الوقت.

الطماأنينة  زرع  يجب  االأ���ص��رة،  م�صتوى  وعلى 
يف ق��ل��وب االأب��ن��اء وال��ت��وق��ف ع��ن احل��دي��ث عن 
واأن  ال�صيئة،  لالأخبار  اال�صتماع  وعدم  كورونا، 
ت�صاوؤالت  عن  لالإجابة  واالم  االب  �صدر  يت�صع 
على  وت�صجيعهم  مب�صطة،  ب�صورة  اأطفالهم 
التي  والهوايات  الريا�صية  االأن�صطة  ممار�صة 
او  )االن���دروف���ني(  ه��رم��ون  اإف����راز  يف  ت�صاعد 
هرمون ال�صعادة، الذي مينح االن�صان الطماأنينة 

واالبتعاد عن القلق واملخاوف.
دور املدرسة

ل��دور  مكمل  املدر�صة  دور  اأن  ال���رواف  اأو���ص��ح 
ممار�صة  وعدم  الطالب  عن  بالرتفيه  االأ�صرة 
النف�صية،  حالتهم  وم��راع��اة  عليهم  �صغوط 
اإىل  اللجوء  وع��دم  االأن�صطة،  على  وال��رتك��ي��ز 
م�صطلح  ويطلق  اللفظي،  او  البدين  العقاب 
الهرمونات  ال�صعادة على جمموعة من  هرمون 
حت�صني  يف  اجل�صم  ت�صاعد  ال��دم��اغ،  يفرزها 

احلالة املزاجية والتخل�ص من االكتئاب.
واملعلمني  للتالميذ  و���ص��الم��ة  �صحة  نتمنى 
تعليميًا جيدًا الأبنائنا  واالهايل، ونتمنى نظامًا 
لتغيري  حمرتفني  ق��ادة  يكونوا  اأن  لهم  ي�صمن 

امل�صتقبل.

 شعوب العامل بأجمعها ترتقب بحالة من الفزع والقلق 
املرشوع عن كيفية استمرار الدراسة والتعليم يف ظل 
وباء كورونا ال سيام أن الفرتة الزمنية املقررة لبداية 

الدراسة قد مرت توقيتاتها الزمنية، فخلية األزمة 
تخىش ان دوام التالميذ والطلبة سيتسبب بتفيش 

الفريوس يف الجامعات واملعاهد واملدارس، والعوائل 
أيضا تشاركها ذات القلق يف الخوف عىل صحة أبنائهم 

وبنفس القلق والخوف يخشون عىل  مستقبلهم من 
الضياع بسبب هذا الداء القاتل  وتبقى سالمة وحياة 

االنسان الشاغل األول للجميع.
إعداد/ هبة الزيدي

ـــــك ـــــب ـــــي ـــــب ط

مع مخاوف انتشاره بفصيل الخريف والشتاء

الحجر الصحي
الوباء على  اأ�صئلة كثرية وكبرية يفر�صها هذا 
احلكومة متمثلة بخلية االزمة ووزارة ال�صحة 
املثال  �صبيل  على  منها  الطلبة  عوائل  وعلى 
مفتوحة  امل��دار���ص  �صتبقى  كيف  احل�صر،  ال 
اأغلقوا  واذا  كورونا؟  فريو�ص  تف�صي  حالة  يف 
م�صري  وم��ا  فتحها؟  ي��ع��اد  فمتى  امل���دار����ص، 
املطروحة  اخلطط   تدعو  الطلبة؟  م�صتقبل 
اإىل اإيجاد غرف يف املدار�ص اإذ ميكن للطالب 
ولكن  االأم����ر،  ل��زم  اذا  ال�صحي(  )احل��ج��ر 
القيام  ميكنهم  ال��ذي��ن  االأ�صخا�ص  ع��دد  ك��م 

فايروس كورونا يعيق الحركة 

التعليمية يف العامل
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الكلامت االفقية 
1- صاحبة الصورة فنانة سورية

2- مطرب خليجي
3- متشابهة – للتخيير- حرف عطف.

4- يقنط - مجنون باالنجليزية )م(.
5- عاقب - من الزهور )م(.
6- فيلسوف يوناني – قهوة.

7- نصف طالل )م(.
8- العب كرة قدم في نادي ريال 

مدريد.
9- جبل في العراق.

10- من الكواكب السّيارة.
الكلامت العمودية 

1- ممثلة عربية.
2- فنان عراقي )قدير(.

3- عكس خير)م( - علم مؤنث - ثلثا 
رداء.

4- صفة تعذيب االخرين )م( - من 
الحيوانات.

5- آلة موسيقية - من القبائل العربية 
)م( - عملة صغيرة )م(. 

6- هل - من االسماك الصغيرة )م(.
7- من المواقع االلكترونية - مدينة 

فرنسية.

8- للتأفف )م( - حرف انجليزي )م(.
9- مشاجرة. 

10- من السدود في السليمانية.

البكري ــيل  ع ــيك..  ــل ــف ال ــاحــث  ــب ال اعـــــداد:  ــــــراج..  االب

حّل الكلامت املتقاطعة العدد السابق
سريجي برين

ولد.٢١-٨-١٩٧٣
اخلريطة الرقمية التكوينية)٣-٩-4(

اخلريطة التكوينية الفلكية تتميز 
كرثة االقرتانات يف خريطته التكوينة الفلكية

إيريك شميت
ولد.٢٧-١٩55-4 

اخلريطة الرقمية التكوينية)٩-٦-٦(
اخلريطة التكوينية الفلكية تتميز 

كرثة االقرتانات يف خريطته التكوينة الفلكية

ماریسا مایر
ولدت.٣٠-١٩٧5-4

اخلريطة الرقمية التكوينية)٣-٦-٢(
اخلريطة التكوينية الفلكية تتميز 

كرثة االقرتانات يف خريطته التكوينة الفلكية 

جاك دوريس
ولد.  ١٩-١١-١٩٧٦

اخلريطة الرقمية التكوينية)١-٩-٨(
اخلريطة التكوينية الفلكية تتميز 

كرثة االقرتانات يف خريطته التكوينة الفلكية

الباحث الفليك.. عيل البكري شخصيات صنعت تاريخ 

اعداد: ثريا جواد الكلامت املتقاطعة
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مفاجآت الجينز

القديم

أسعار املشغوالت والصناعات اليدوية تكون أغىل 

دامئاً، ففيها ملسة مختلفة تنبع من روح صانعها.

يف هذه الصفحة، سننرش أفكاراً لصناعات يدوية 

ممكنة من مواد أولية رخيصة الثمن أو من مواد 

وأغراض متوفرة يف البيت.

إعداد "مجلة الشبكة العراقية"

ال يوجد بيت ليست فيه مالبس مصنوعة 
من الجينز، سواء بلونها األسايس األزرق 

وتدرجاته، أو امللون. قمصان وقامصل 
وسرتات وتنورات وبنطلونات. يف هذا 
العدد سنقدم لكم أفكاراً لتصنيع أو 

إعادة تدوير الجينز القديم أو التالف 
بداًل من رميه. كل ما نحتاجه فيام 
سنصنعه بأيدينا هو الجينز القديم 
وخيوط وإبرة ومقص، وهناك مواد 

اضافية قد نحتاجها لصنع ما نشري إليه، 
سنذكرها مع الفقرات.

الُحيل..
فضاًل عاّم ذكرناه آنفاً، نحتاج يف تصنيع 
الحيل إىل: سلسال، خرز )اللون والحجم 

حسب الرغبة(، وقطن أو إسفنج للحشو، 
وأساور قدمية، وعضد لتعليق الحلق 

)الرتجية(، وأزرار مختلفة األحجام، 
وسليكون أو أية مادة الصقة، وكلها مواد 

مثل سابقاتها موجودة يف البيت.

جميلة جداً ومتميزة وسهلة، 
واملواد اإلضافية التي نحتاجها 

حزام قديم أو إيشارب. لتصنيع 
الحقيبة، نقوم بقّص الجزء 

العلوي من البنطلون وال نحتاج 
أن نخيط سوى الجزء السفيل 

للحقيبة التي نصنع عاّلقتها من 
رشيط جينز ونضع الحزام أو 

اإليشارب..

ولتصنيع الحلق )الرتاجي( نحتاج 
خرزتني )الحجم حسب الرغبة( 
ونلصق عليهام قطعتي الجينز 

املدورتني كام يف الصورة ومن ثم 
نلصقها من األعىل بحلقات من 
الرتاچي القدمية ونزينهام بخرز 

صغرية ملونة وأخرياً نضع العضد.. 
وهذا الطقم من الحيل الجينزية 

مينح مظهر نشاط وشباب مع مالبس 
الصباح أو العرص.

الحقيبة اليدوية

غطاء وبساط 
لصنع البساط: نقّص الجينز األزرق لوحده أو تدرجات األزرق وامللون 
عىل شكل رشائط رفيعة ونربمها ونخيط بعضها مع البعض اآلخر )الطول 

والعرض حسب الرغبة( ثم نخيط أحد وجهي البساط بقطعة قامش سميك 
أو فرشاة قدمية ليكون ثقياًل ونزين طرفيه برشاريب من الصوف.

لغطاء أو فرشة رسير: نقّص الجينز عىل شكل مربعات أو مستطيالت أو 
حتى أشكال غري محددة وبألوان مختلة إن وجدت، ثم نخيطها ونحصل عىل 

فرشاة من الرقع أو فن الباجيز.. وبإضافة حلقات إىل أحد طريف الفرشاة 
نحصل عىل ستارة مميزة. ونستطيع تصنيع أغلفة وسادات أو فرش الحديقة 

أو أغطية األثاث للمحافظة عليها نظيفة بعد التخلص من األجزاء العليا، 
سواء البنطلونات أو القمصان الجينز ونخيطها باملوديل الذي نرغبه. 

وأغطية الجينز متنح روحاً من البهجة والنشاط إىل جو البيت بسبب ألوانها 
وخامتها وارتباط مالبس الجينز بالحيوية والبساطة يف آن واحد.

لتصنيع قالدة من الجينز، نأيت 
بأزرار مختلفة األحجام، زر كبري 
لوسط القالدة وزوجني من األزرار 
متوسطة وصغرية الحجم، نلصق 
قطعة قطن أو إسفنج صغرية عىل 
السطح العلوي لألزرار، نقص قطع 
جينز بشكل دائري ونخيطها عىل 
األزرار بدقة وغرز صغرية ونلصق 
سلسااًل رفيعاً حولها، ونربط بعضها 
بالبعض اآلخر بحلقات ومن ثم 
بسلسال فتصبح قالدة مميزة. 

قالدة الجينز

اساور

 الجينز

ولتصنيع األساور، نحتاج 
إىل أساور قدمية، نقّص 

قطع جينز عىل شكل 
أرشطة رفيعة 

نلفها حول اإلسورة 
بعد وضع مادة 
الصقة عليها ثم 

نخيطها بدقة وغرز 
صغرية، ومن ثم نجملها 

بأسالك نحاس )نجدها 
داخل األسالك الكهربائية 

املستهلكة( أو بخيوط ملونة. 

فكرة سهلة التنفيذ جداً و)دمها خفيف( 

وهي يف تحويل جيب بنطال الجينز إىل 

حقيبة تعليق صغرية للمحافظة عىل 

الهاتف أثناء شحنه، كام يف الصورة.



مشاكل
عن  ن�صاط  يف  ال�صبب  كانت  ال�صباك(  )�صيدة 
انتهاك اخل�صو�صية بعد ان جاءتني ال�صيدة مي 
ور�صة عمل  تنظيم   )ا�صم غري حقيقي( ومتنت 
يعانون  الذين  جريانها  بها  و�صي�صارك  بيتها  يف 
والتي  لهم  ومراقباتها  ال�صيدة  االمرين من هذه 
طاملا ت�صببت مب�صاكل عائلية واخرى بني اجلريان 

ف�صال عن القيل والقال..قالت مي:
الدائرة  زميل يل يف  او�صلني  ان  وبعد  ما  "يوما 
اىل البيت، فاجاأتني بزيارة و�صاألتني امام زوجي 
ب�صحبته".  كنت  الذي  الغريب  الرجل  كان  من 
باأنه  واجابها  زوجها  ب��ادر  م��ي،  جتيب  ان  وقبل 
ابلغته  زوجته  وان  زميلها  امن��ا  غريبا،  يكن  مل 
باأنه �صيو�صلها ب�صبب حدوث عطل ب�صيارته..وان 
كان زوج مي متفاهما وواثقا من زوجته ويعرف 
البع�ص،  لبع�صهم  وم�صاعدتهم  الزمالة  معنى 
ب�صببها،  م��وؤمل��ة  ق�صة  ع�صام  ام  جلارتها  ف��ان 
وقالت  ب��زي��ارة  ال�صباك  �صيدة  فاجاأتهم  فقد 
خرجت  اميمة  ابنتهم  باآن  وابنها  زوجها  ام  لها 
غ��ادر  ان  بعد  متتالية  اي��ام  لثالثة  الظهر  بعد 
االم  باأن  الحظت  وانها  البيت  و�صقيقها  والدها 
ويكت�صف  تتاأخر  ان  قلقة  وكاأنها  بقلق  تنتظرها 
املتطفلة  هذه  البيت..وامام  من  خروجها  االب 
ابو ع�صام على  على خ�صو�صية االخرين، �صاح 
زوجته واتهمها باأنها ا�صاءت اىل ابنته الطالبة يف 
االعدادية ب�صبب انتظارها لها بقلق عند الباب، 
در�ص  حل�صور  زميلتها  لعند  ذهبت  اميمة  بينما 
عندهم  االن��رتن��ت  منظومة  عطل  بعد  اون��الي��ن 

وكانت االمتحانات قريبة..
ب�صبب  مي  بيت  يف  عمل  ور�صة  بتنظيم  اقبل  مل 
 ، االجتماعي  التباعد  ووج��وب  اجلائحة  ظروف 
بيتها  حديقة  يف  ن��دوة  نقيم  ان  اقرتحت  لكنني 
وارت��داء  االجتماعي  التباعد  على  املحافظة  مع 
الكمامات واكدت لها باأننا �صن�صتخدم املايكرفون 
)�صيدة  و�صت�صمعنا  واملناق�صة  احل��دي��ث  اث��ن��اء 

ال�صباك(..
قوة عني 

و)قوة  ال�صيدة  هذه  قابلية  مدى  اتخيل  اكن  مل 
لكنها  االخ��ري��ن،  خ�صو�صية  النتهاك  عينها( 

ارغمتني على الده�صة عندما اقتحمت احلديقة 
وتوجهت بكالمها نحوي و�صاألتني من اكون وملاذا 
مي  ل��دى  كانت  وان  احلديقة  يف  الكرا�صي  ه��ذه 
�صاحبة  من  ا�صتاأذنت  تعرف،  ان  دون  ما  حفلة 
البيت ودعوت هذه ال�صيدة للجلو�ص. كانت مي قد 
دعت فردا واحدا )االب او االم او اي فرد تر�صحه 
اخرى  مرة  للح�صور،  جريانها  كل  من  العائلة( 

للمحافظة على �صروط التباعد االجتماعي.
الحرمات 

بداأت الدورة بتعريف اخل�صو�صية التي هي حق 
كل �صخ�ص �صواء بلب�صه او حتركاته او معلوماته 
ال�����ص��خ�����ص��ي��ة وع��الق��ات��ه وغ���ريه���ا م���ن االم���ور 
)احُلرمات  باخت�صار   تعني  والتي  ال�صخ�صية 
انتهاكها  يعترب  والتي  االخرين(  او  ال�صخ�صية 
امرا خمجال ملرتكب فعل االنتهاك، ويعترب جرمية 
يعاقب عليها القانون بالن�صبة النتهاك خ�صو�صية 
املعلومات �صواء من خالل االنرتنت )الهاكر( او 
من خالل امللفات ال�صخ�صية يف الدوائر، وقبلهما 
التل�صل�ص  خالل  من  اخل�صو�صية  انتهاك  فان 
على حتركات النا�ص وت�صرفاتهم ولب�صهم يعترب 
من املحرمات �صرعا واكدت على ان هناك فرق 
كبري بني انتهاك اخل�صو�صية وحب اال�صتطالع. 

وح����ني ب�����داأ احل�������ص���ور ي��ن��اق�����ص��ون ت�����ص��رف��ات 
)احداهن( مبراقبتهم والتدخل بخ�صو�صياتهم 
ي�صتكوا  ان  ق��رروا  وبانهم  حرماتهم،  وانتهاك 
التي  امل�صاكل  ب�صبب  املنطقة  خمتار  عند  عليها 

تخلقها لهم وغادرت �صيدة ال�صباك بع�صبية..
بعد ايام من الندوة ات�صلت بال�صيدة مي وقالت 
مراقباتها  فرتات  قل�صت  ال�صباك(  )�صيدة  ان 
املختار  عند  ا�صتكوا  قد  كانوا  ان  و�صاألتها  كثريا 

وكانت على امل باأنها �صتتوقف نهائيا..

قانونية تنتهك القانون 
وهي  )قانونية(  فاجاأتني  تلفزيوين،  لقاء  يف 
ملقدم  وقالت  لها  زميالت  عن  بال�صوء   تتحدث  
الربنامج باأنها ال تتهمن دون دليل، فهي �صجلت 
كذلك  ومتكنت  ت�صرفاتهن  و�صورت  احاديثهن 
زميالتها  تلفونات  م��ن  حمادثتهن  ار���ص��ال  م��ن 
وهي  در�صته  قانون  اي  تلفونها..وت�صاءلت  اىل 
بينهن  كانت  ان  حتى  زميالتها  حرمات  انتهكت 
م�����ص��وؤول  ك��ل �صخ�ص  ال��ت�����ص��رف،  ا���ص��اءت  م��ن 
غريها  ت��وق��ف  ان  ت��ري��د  وال��ت��ي  ت�صرفاته  ع��ن 
هي  تت�صرف  ان  البد  اخلاطئة  الت�صرفات  عن 
ان  زميالتها  ان  لو  ومتنيت  قانوين  ب�صكل  اوال 
ياأخذ  ال  فالقا�صي   ، دعوى �صدها  باقامة  يقمن 
باأمر  يكن  مل  لو  �صوري  او  �صوتي  ت�صجيل  ب��اي 
كت�صرف  االخرين  حلرمات  ق�صائي..بانتهاك 
بذريعة  حياتهن  فتيات  فقدت  )القانونية(  هذه 
)غ�صل العار( بعد ان مت تداول �صور على مواقع 
)فوتو�صوب(  كانت  ورمب��ا  االجتماعي  التوا�صل 
العراقي  والقانون  ابتزاز.  او  انتقامية  وبدوافع 
االن��ت��ه��اك��ات  ل��ه��ذه  امل��رت��ك��ب��ني  وب�����ص��دة  يحا�صب 
للخطاأ،  معر�ص  �صخ�ص  كل  جرمية.  ويعتربها 
نن�صحه  ان  ن�صتطيع  انتهاك حرماته،  وبدال عن 

وتر�صده اىل ال�صح وان نبتعد عن الت�صهري به..
واخريا

)من  ال�صريف  النبوي  احلديث  دائما  لنتذكر 
يعنيه(..وهم�صة  ال  ما  تركه  املرء  ا�صالم  ح�صن 
�صارخة يف اذن الذي يحاول انتهاك خ�صو�صية 
نف�صي  مبر�ص  م�صاب  علميا،  ب��اأن��ه،  االخ��ري��ن 
تتفاقم حالته وان  ان  يعالج نف�صه قبل  ان  وعليه 

ينفعه العالج، ويبداأ اجلميع بتجنبه..

ما ال يعنيك

أنسام الشالجي

اترك

)سيدة الشباك( اللقب الذي اطلقه الرجال 
والنساء، الكبار يف العمر والشباب، يف زقاق يضم 

اكرث من عرشة بيوت عىل سيدة يقع بيتها يف 
بدايته، تجلس قرب شباك يطل عىل الشارع يف 
الطابق الثاين من الصباح الباكر وتراقب جميع 

سكان الزقاق، وال تغادر شباكها اال لفرتات قصرية 
وتستمر يف )مرصدها( دون ملل ملا بعد املغرب..
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95 ــــــزان94 ــــــي امل يف 

غريت الزوجة  تعاملها معه، 

فصارت تسمعه كالماً قاسياً، 

وتبتكر املشاكل وال توفر له 

العشاء، الوجبة الوحيدة التي كان 

يتناولها يف البيت، وللمحافظة 

عىل ظروف شقيقه )و..(، اعتذر 

منه وغادر بيته ليعيش يف أحد 

األقسام الداخلية.

امليزان 

امليزان 

يف

يف
" أقىس لحظة عليك عندما ال تجد مْن 

تخربه أنك لست بخري."
 )ح..( شاب شارف عىل الثالثني من عمره، 

جميل الوجه, تخفي عيناه حزناً دفيناً, هادئ 
ال ينطق إال بالقليل..

ثم  ومن  لوحدهما،  فترتكهما  منه  قريبتها  تقريب  حت��اول 
�صعر مبحاوالت القريبة اأي�صًا. والأنه م�صغول بدرا�صته وعمله 
الذي طوره لي�صبح مقاواًل �صغريًا ويبحث عن مكتب، وبعد 
اأخرب )و..( مبا  ل�صقيقه،  واحرتامًا  بت�صرفاتهما  اأن �صاق 
زوجته  على  �صرخ  اإمن��ا  اأخ��وه  يجبه  مل  له،  تخططان  كانتا 

وطالبها باإبعاد قريبتها عن �صقيقه.
غريت الزوجة  تعاملها معه، ف�صارت ت�صمعه كالمًا قا�صيًا، 
التي  الوحيدة  الوجبة  الع�صاء،  له  توفر  وال  امل�صاكل  وتبتكر 
�صقيقه  ظ��روف  على  وللمحافظة  البيت،  يف  يتناولها  كان 
االأق�صام  اأح��د  يف  ليعي�ص  بيته  وغ��ادر  منه  اعتذر  )و..(، 

الداخلية.
مقر  لي�صبح  �صغريًا  مكتبًا  اأجر  قد  كان )ح..(  �صهر،  بعد 
زوجته  ب��اأن  واأخ��ربه  لزيارته  )و..(  ذهب   ، واإقامته  عمله 
حماوالتها  عن  بالكف  وعدته  واأنها  لقريبتها،  زوجًا  تتمناه 
�صقيقه  زوجة  وفاجاأته  وعاد،  البيت..  اإىل  بالعودة  واأقنعه 
خطتهما.  تنفيذ  اإىل  وعادتا  ال�صديد،  بالرتحاب  وقريبتها 
ومع مرور االأيام و "الأنني �صاب حمروم ممن يعطف علّي"، 
ي�صتجيب  بداأ  لوحدهما،  قريبتها   مع  الزوجة  ترتكه  وحني 
ال  فيما  يخطئ  اأن  وخ�صي  ت�صرفاته  اإىل  انتبه  لكنه  لها، 
حتمد عقباه، لذا هرب من البيت مرة اأخرى بدون اأن يبلغ 

�صقيقه وذهب لي�صكن يف مكتبه.
يكمل )ح..(:

املبلغ  باإعادة  وطالبني  �صقيقي  اأيام معدودات، جاءين  بعد 
و�صرحت  التهمة  ونفيت  وقريبتها،  زوجته  من  اأخذته  الذي 
له �صبب هروبي من البيت، فهما كانتا تخططان لالإيقاع بي 
ت�صتطيعان  وال  عر�ص  هتك  ورمبا  التحر�ص،  تهمة  الإل�صاق 
اأ�صاهم  اأنني  تعرف  زوجته  اأن  وال�صيما  بال�صرقة  اتهامي 

ماليًا يف دفع جزء من �صرفيات البيت. 
اأن  وطالبه  يجادله  مل  �صقيقه،  اأخ��الق  يعرف  )و..(  والأن 
البيت،  االأم��ور، وحني دخال  الإي�صاح  البيت  اإىل  معًا  يذهبا 
باأن  لهما  واأكد  وقريبتها  زوجته  على  بال�صراخ  )و..(  بداأ 
اإىل اخلطيئة  دفعه  بت�صرفاتهما ومبحاوالت  اأخربه  )ح..( 
الزوجة  تركت  ال��واق��ع..  االأم��ر  اأم��ام  لو�صعه  القريبة  مع 
حاولت  قريبتها  اإن  وتقول  ت�صرخ  ب��داأت  وف��ج��اأة  ال�صالة 
عليها  �صقيقك  "اعتدى  اأن  بعد  الف�صيحة  ب�صبب  االنتحار 

و�صرق مالها.."

على  ممددة  القريبة  وكانت  الغرفة،  اإىل  ال�صقيقان  اأ�صرع 
فوق  وو�صعها  )و..(  حملها  عليها،  مغ�صي  وكاأنها  االأر���ص 
بالزواج  )ح..(  باإقناع  لف�صله  به  الزوجة  لت�صرخ  ال�صرير، 
من  ال��زوج  يتمكن  ومل  متلك  ما  اأع��ز  �صلبها  اأن  بعد  منها 

اإ�صكاتها.
ونرتك )ح..( يكمل الق�صة:

مل اأحتمل الو�صع والكذب، فانفجرت براكني �صمت ال�صنني 
ال�صفات،  باأق�صى  وو�صفتها  بوجهها  و�صرخت  وعذاباتها 
وب�صقيقي  ب��ي  ت�صرخ  وه��ي  وت��ع��ود  ل��ث��وان  الغرفة  لتغادر 
قريبتها،  ل�صرف  لتنتقم  طعننا  حماولة  �صكينًا  واأخرجت 
بحافة  راأ�صها  لريتطم  بقوة  ودفعتها  اأع�صابي  ففقدت 
النافذة ف�صقطت و�صط بركة دم. جاء اجلريان بعد �صماع 
والقريبة  )ال��زوج��ة  لنقلهما  معنا  وت��ع��اون��وا  ال�صرخات، 
احلياة  ال��زوج��ة  ف��ارق��ت  حيث  امل�صت�صفى  اإىل  املنتحرة( 
تاأليف  من  متثيلية  ك��ان  االنتحار  ب��اأن  القريبة  واع��رتف��ت 
اإىل  لدفعي  فعلتها  �صحية  ذهبت  التي  ال��زوج��ة  واإخ���راج 
االرتباط بها واال�صتحواذ على ما اأك�صبه، علمًا باأنني ل�صت 
مقاواًل  �صاأكون  اأنني  لها  �صور  عملي  يف  جناحي  لكن  ثريًا، 

كبريًا وثريًا.
........

املتوفاة  ال��زوج��ة  حم��اول��ة  وث��ب��وت  القريبة،  اع���رتاف  بعد 
لطعنهما، حكم على )ح..( الرتكابه جناية غري مق�صودة. 
لزيارته  �صقيقه )و..(  لكتابة ق�صته، جاء  اإليه  اأ�صتمع  واأنا 
حماوالتها  عن  زوجته  يوقف  مل  عندما  اأخطاأ  اإنه  يل  وقال 
منذ البداية واإنه تركها تطمع مبا يك�صبه )ح..(، واأ�صاف اأن 
والديهما يتحمالن امل�صوؤولية كاملة عما ح�صل لهما، "فقد 
بحياتهما  واهتما  وم�صاعبها  احلياة  نواجه  لوحدنا  تركانا 

وملذاتهما.."

 
حينما عرف �صّر زيارتي له قال: 

بعد  )و..(  و�صقيقي  اأن��ا  ع�صنا  البداية:  من  احلكاية  لنبداأ 
حني   نا  رَف�صَ منهما  ك��اًل  الأن  عمي  بيت  يف  والدينا  ط��الق 
اختار �صريكًا جديدًا حلياته، االأمر الوحيد الذي قرره والدنا 
ل�صاحلنا كان اتفاقه مع عمنا اأن ير�صل اإليه مبلغًا من املال 

ل�صد احتياجاتنا.
عينيه  متالأ  والدموع  ق�صته  اأكمل  ثم  لدقائق  )ح..(  �صمت 
قائاًل اإنه كان اأ�صغر من �صقيقه )و..( ومتفوقًا يف درا�صته، 
مطالبًا  العم  فاجاأهما  االبتدائية،  املرحلة  اإكمالهما  وم��ع 
وات�صل  كربن"،  "بناتي  ق��ائ��اًل:   بيته  ي��غ��ادرا  ب��اأن  اإياهما 
لالأيتام..  دار  اأو  ملجاأ  باإيداعهما يف  اأو�صاه  الذي  بوالدهما 

وهكذا كان.
لكننا  حقيقية،  معاناة  ال��دار  يف  لنا  االأوىل  االأي��ام  "كانت 
التعود والتحمل، وركزنا على الدرا�صة.  اأرغمنا نف�صينا على 
اأن  بقراره  املتو�صطة  اإكماله  بعد  )و..(،  �صقيقي  فاجاأين 
لدينا  لي�ص  ونحن  وجهته  عن  �صاألته  عودة،  بال  الدار  يغادر 

اأنه م�صر  اأو يرعانا، فكان جوابه، وبلغة قا�صية،  من يكفلنا 
الر�صيف..  على  النوم  اإىل  ا�صطر  لو  ال��دار حتى  ترك  على 
وغادرين مع وعد باأن يزورين بني فرتة واأخرى.. لكنه اختفى 

ومل اأعرف طريقًا اإليه.."
بعد �صنوات، و)ح..( يوؤدي امتحانات البكالوريا يف االإعدادية، 
ات�صل به )و..( من خالل تلفون الدار وحتدثا طوياًل، فقد 
اأعجبه  ال��ذي  امل�صتوردة  لالألب�صة  تاجر  عند  )و..(  عمل 
يف  بغرفة  يعي�ص  ب��اأن  له  �صمح  اأن��ه  لدرجة  وتفانيه  اإخال�صه 
خمزن املحل بعد اأن عرف ظروفه، وطالب �صقيقه باأن ال ي�صغل 
االأي��ام،  قابل  يف  باله 
 ١٨ ع��م��ره  �صيبلغ  اإذ 
م��غ��ادرة  وعليه  �صنة 
ال����دار، ووع����ده ب��اأن��ه 
�صيعي�ص معه بعد انتهاء امتحاناته. ارتاح )ح..( لهذا الوعد 
واأنهى  معًا  له  يخططان  �صوف  ال��ذي  بامل�صتقبل  يحلم  وب��داأ 
بفرحتني:  و�صعر  النتائج جاء )و..(  ويوم ظهور  امتحاناته. 
معدله الذي يوؤهله لدخول الكلية التي كان يحلم بها، وفرحة 
باأنه  �صقيقه  اأخربه  الطريق  ويف  �صقيقه.  مع  الدار  مغادرته 
ومب�صاعدة  نف�صه  املحل  يف  معه  تعمل  كانت  فتاة  من  ت��زوج 
تعرف  اأن  وبعد  �صغري.  بيت  تاأجري  من  متكن  واأن��ه  التاجر، 
اإىل زوجة �صقيقه، �صاألته دون مقدمات عما �صيفعله  )ح..( 
يف االأيام املقبلة، والأنه فهم معنى �صوؤالها، لذا كان رده باأنه 
�صوف يكمل درا�صته و�صيعمل ليعيل نف�صه وي�صاعد �صقيقه يف 

امل�صاريف، والحظ تعابري االرتياح على وجهها.
وفعاًل، وحتى قبل بدء دوامه يف كلية .......، جامعة بغداد، 
بداأ يقف يف م�صاطر العمال يف �صاحة الطريان، و�صرعان ما 
العمل.  يف  بدقته  اأعجب  بناء(  )خلفة  فريق  �صمن  اأ�صبح 
مااًل  جمع  قد  كان  االأوىل،  اجلامعية  �صنته  يف  جناحه  ومع 
بيته  اأثاث  ل�صراء �صيارة وم�صاعدة �صقيقه يف حت�صني  يكفيه 
و�صراء ما يحتاجه من اأجهزة منزلية. يف بداية �صنته الثالثة، 
البيت  يغادر  كان  اإذ  املغرب،  بعد  كعادته  البيت،  اإىل  رجع 
يف  كليته  اإىل  يذهب  ثم  ومن  امل�صطر  اإىل  تقريبًا  الفجر  مع 
عّرفته  اليوم  ذلك  يف  املغرب.  بعد  ويعود  امل�صائية  درا�صته 
زوجة �صقيقه على قريبتها ال�صابة التي �صتبقى عندهم لفرتة 
بيت  من  القريب  امل�صت�صفى  اإىل  وذهابها  مر�صها  ب�صبب 
�صقيقه  زوجة  اأن  )ح..(  اأيقن  معدودة،  اأيام  خالل  �صقيقه. 

من يتحمل املسؤولية؟

رجاء خضري
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خضري الحمريي

ب�صبب بع�ص الظروف اخلا�صة )لي�ص من بينها تاأخر الراتب( تعر�صت 
اأف�صل  ال  بطبيعتي  واأن��ا  ا���ص��ط��راري،  هبوط  اإىل  االأيجابية  طاقتي 
اخلروج بني النا�ص بطاقة اإيجابية منقو�صة، فقد تعودت ل�صنني طوال 
اأن تكون طاقتي )فول(، ما ا�صطرين اإىل االإ�صراع يف �صحنها والبحث 
)كوكل(  البحث  حمرك  اإىل  اجتهت  لذلك  لتجديدها،  م�صادر  عن 
ذهبية  بن�صائح  زودين  فقد  النا�صح،  عز  فوجدته  الن�صيحة،  اأ�صاأله 
االإيجابية  تزداد طاقتي  لن  والتزمت مب�صامينها حرفيًا،  اإن طبقتها 

فح�صب، بل تتوهج وت�صع اآثارها على كل من يقرتب مني.
كانت  مهما  االأم��ور  ط  ب�صِّ اأف�صل،  الغد  اأن  دائمًا  تذّكر  مثاًل:  منها 
االبت�صامة  ت��ب��ادل  ومنطقية،  ب��ه��دوء  امل��واق��ف  م��ع  تعامل  �صعوبتها، 
جتنب  االآخرين،  مع  نف�صك  تقارن  ال  اجلميع،  مع  وامل��ودة  والتعاطف 

ع كل ما هو  االأخبار ال�صيئة وا�صتمع للمو�صيقى، ابداأ يومك باالأمل وتوقَّ
�صعيد، الترد على االإ�صاءة مبثلها، اذكر اأجمل ما يف النا�ص وتغا�َص عن 

م�صاوئهم، اعك�ص �صعادتك وبهجتك ور�صاك للنا�ص..
اأعك�ص  اأن  متامًا،  االأخ��رية  بالن�صيحة  اأعجبت  وقد  رائعة..  ن�صائح 
لنف�صي،  باأحزاين  واأحتفظ  النا�ص،  مع  التعامل  يف  و�صعادتي  بهجتي 
اأحوايل  اأحدهم عن  ي�صاألني  واطمئنان، وحني  باأريحيه  النا�ص  اأحيي 
اأقول لهم اإين باأف�صل حال..وحني ات�صل اأحد اأ�صدقائي ليدرد�ص معي 

و�صاألني عن اأحوايل اأجبته ب�صر�ص قاطع باأين يف اأف�صل حال.. 
فتخليت عن كل  دينار(  لي�صتلف مني )مليون  زارين  التايل  اليوم  يف 
منني  �صاحك:  ب�صر�ص  له  وقلت  االإيجابية..  الطاقة  رفع  موجبات 

يح�صرة!!
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د. عيل الشاله    شاعر بابيل

يف املنتهى

وامل��وؤل��ف  الكاتب  القا�صمي،  �صلطان  ال��دك��ت��ور  ق���رار  ك��ان 
واالأكادميي وحاكم ال�صارقة، باإقامة معر�ص ال�صارقة الدويل 
للكتاب من الرابع اإىل الرابع ع�صر من ت�صرين الثاين ٢٠٢٠م 
الثقافية  الفعاليات  كل  توقفت  اأن  بعد  فعاًل  �صجاعًا  ق��رارًا 
ال�صارقة  معر�ص  افتتح  اإن  فما  الكبرية.  والعربية  العاملية 
حتى اأعلنت الهياأة امل�صرية للكتاب افتتاح معر�ص القاهرة 
اأخ��رى  عربية  دول  وت�صجعت  م��وع��ده،  يف  للكتاب  ال���دويل 
ال�صتئناف فعالياتها الثقافية والفنية. لذا كان قرار معر�ص 
ال�صارقة �صروريًا و�صجاعًا م�صفوعًا باإجراءات �صحية مهمة 

يف احلفاظ على �صحة رواد املعر�ص وحيواتهم.
لكن  كلها،  املجاالت  يف  معتمًا  عامًا   ٢٠٢٠ ع��ام  ك��ان  فقد 
على  اأث���ره  ي��رتك  وق��د  �صحاياه،  اأوائ���ل  م��ن  كانت  الثقافة 

الفعاليات الثقافية كّمًا ونوعًا ل�صنوات عديدة مقبلة.
مبخاطر  قيا�صًا  الثقافة  اأهمية  عن  يت�صاءلون  كثريين  ولعل 
ذلك على حياة النا�ص واأو�صاعهم ال�صحية، وهو اأمر �صحيح 
املن�صبطة  غري  الكبرية  والتجمعات  الفو�صى  �صادت  ل��و  
دون  عواهنها  على  االأم��ور  اأطلقت  ولو  الثقايف،  احل��دث  يف 
معرفة دقيقة ب�صرورات االبتعاد عن العدوى بطرق �صحية 
�صحيحة، لكن االلتزام الذي �صهدناه يف معر�ص ال�صارقة قد 
اأذاب املخاوف كلها ومل ت�صجل اأية اإ�صابة بالفايرو�ص �صيئ 
اإدارت��ه ق�صمًا  اأوج��دت  ال��ذي  اأي��ام املهرجان  ال�صيت ط��وال 
ال�صريعة مع كادر خمت�ص  خم�ص�صًا للفحو�صات ال�صحية 

وكاٍف ال�صتدراك اأية اإ�صكالية قد حت�صل.
اأن الثقافة هي جزء رئي�ص من احلل يف  والبد من االإدراك 
م�صكالت عربية كثرية، وال�صيما مع �صيوع ظاهرتي االنغالق 
ال�صارقة  معر�ص  انعقاد  اأهمية  تاأتي  هنا  ومن  والتطرف. 
كما  �صلطة..  املثقف  يكون  اأن  واأهمية  موعده،  يف  ال��دويل 

فعلتها ال�صارقة.

محارصة كورونا ..

الشارقة تفتح بوابة الثقافة
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