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الوقت  الفر�صة يف  اقتنا�ص  تتكرر فيجب  اإليها، وهناك لقطات لن 
املنا�صب. 

وقاطعته.. 
حتدث  كاأن  الأ�صياء؟  تغري  اأن  براأيك  لل�صورة  ميكن  هل  ح�صنًا،   *

حربًا اأو توقفها مثاًل؟ اأم اأن ال�صورة توثقها فقط؟ 
- �صوؤال خمتلف مل اأعتده، اأعتقد اأن ال�صورة مهمتها توثيقية، ومنها 
جمموعة  اأو  ل�صخ�ص  ر�صالة  تكون  وقد  العام،  للراأي  ر�صالة  تتكون 
ميكن  ل  قوي  تاأثري  لها  �صور  وهناك  معينة..  جهات  اأو  اأ�صخا�ص 
عرب  �صلبياته  باإظهار  املجتمع  تنّقي  فهي  عنه،  تعرب  اأن  للكلمات 

الر�صائل ال�صورية. 
يخربنا اأي�صًا عن ال�صورة التي اخرتقت روحه وكانت لغريه، فتمنى 
بال�صبط  م�صورها  اأع��رف  ل  �صورة  هناك  بقوله:  هو  ياأخذها  اأن 
طريانها  يف  الطيور  ترتيب  اأعجبني  املهاجرة،  الطيور  من  ل�صرب 
بخطوط منتظمة ومعهم قائد ال�صرب.. حاولت تقليد اللقطة لكني 

مل اأكن اأملك كامريا بالدقة نف�صها..
اأحلم  كنُت  بع�صها..  حققت  لكني  كثرية،  يخربنا:  اأح��الم��ه  عن 
بامتالك كامريا فامتلكتها، وحلمت باإقامة معر�ص ل�صوري فاأقمت 
حلمي  لكن  عدة.  لبلدان  و�صافرت  بال�صفر  وحلمت  منها..  العديد 
باأكرب  اأين �صاركت  الأكرب يبقى دخول مو�صوعة )غيني�ص(، وبرغم 
جتمع لأطفال العامل املوهوبني من دول العامل حتت برج اإيفل و�صجل 
به..  لأفتخر  كعراقي  القيا�صي يل  الرقم  اأردت  لكني  املو�صوعة،  يف 

وحلمي الآخر اأن اأكون طبيب عيون، وهذا مل يتحقق بعد اأي�صًا.. 
باألبيض واألسود أجمل.. 

التقدم  و�صط  الفوتوغرايف  الت�صوير  ت��رى  كيف  قمر  يا  *اأخ��ربن��ا 
والأحداث الآن، اأهو يف تقدم اأم يف تراجع حمليًا وعامليًا؟ 

الت�صوير يف كل مكان،  اأ�صبح بالإمكان  اإذ  اأراه يف تقدم وتطور،   -
فالت�صوير مل يعد مق�صورًا على حقل الفن فقط، بل �صار ُيعتمد عليه 
ال�صياد يف  وحتى  العمارية،  والهند�صة  الأمنية  والأجهزة  الطب  يف 
البحر. الت�صوير الآن يف متناول اجلميع وجزء من عملهم تقريبًا.. 
اإذًا، الت�صوير والكامريات يف تقدم وتطور �صريعني والفائدة اأكرب يف 

خلق عوامل الإبداع. 
التقاطاته  يف  الإح�صا�ص  ميزة  عن  بال�صوؤال  معه  حوارنا  اختتمنا 
قمر:  فاأجاب  ب��الأل��وان؟  كانت  لو  عما  والأ���ص��ود  بالأبي�ص  لل�صورة 
اأن  بعد  لكن  ملونة..  الكثرية  ولقطاتي  بالألوان،  الت�صوير  بداأت   -
مزبان  و�صمري  �صاكر  فوؤاد  اأمثال  عدة  كبار  م�صورين  على  تعرفت 
وعلي طالب وعبد الر�صا عناد وغريهم، عرفت اأن ال�صورة بالأبي�ص 
عمل  دقة  مدى  تبني  فهي  امللونة،  من  تعبريًا  واأك��ر  اأجمل  والأ�صود 
امل�صور.. لقد تعلمت منهم ومن غريهم اأ�صرارًا كثرية عن اللقطات 

بالأبي�ص والأ�صود واأهمية ال�صوء للقطة وغريها من املهارات.. 

م�صورنا الذي ن�صرت عن معار�صه واإجنازاته �صحف حملية وعربية 
وغربية، اإنه القمر املعجزة الذي ر�صم ونق�ص النحات الكبري حممد 
غني حكمت ا�صمه على درع تكرميًا له قبل وفاته، الذي اأكد مقولة 
�صن  لها  لي�ص  الفوتوغرايف  الت�صوير  موهبة  اإن  جونز(  )كري�ص 
احلوار  ال�صبكة" عرب  "جملة  على  �صيفًا  حلَّ  ها�صم  اأب��دًا.  حمددة 

الآتي:
بداية الضوء

يف  وا�صط  مبحافظة  النعمانية  ق�صاء  يف  ولد  حممد،  ها�صم  قمر 
٢٠٠٣، بعدها انتقل مع عائلته اإىل بغداد، واأكمل درا�صته البتدائية 
يف  ل��ه  �صخ�صي  ف��وت��وغ��رايف  معر�ص  اأول  نظم  فيها.  واملتو�صطة 
وا�صتمرت معار�صه  بغداد،  الإعالم جامعة  كلية   / ال�صحافة  ق�صم 
جميعًا  اأقامها  فوتوغرافيًا،  معر�صًا   ٩٦ بلغت  اأن  اإىل  ال�صخ�صية 
معتمدًا على م�صروفه اليومي وم�صاعدة عائلته وبع�ص الإعالميني..

معار�صه  اأم��ا  واملحافظات،  ب��غ��داد  يف  كانت  الداخلية  معار�صه 
اخلارجية فاأقامها يف مدينة ماردين يف تركيا وا�صتمر املعر�ص ١٢ 
باري�ص  اإىل  �صافر  كما  اأي�صًا..،  تركيا  يف  اأنطاليا  مدينة  ويف  يومًا، 
برج  �صخ�صيًا حتت  اأقام معر�صًا  فرن�صية حيث  بدعوة من منظمة 

اإيفل ومعه مواهب من جميع اأنحاء العامل..
يف   ٢٠٠٩ عام  للنا�ص  وعرفته  قدمته  من  اأول  هي  العراقية  قناة   
لقاء مع الزميل علي اخلالدي، وهو اأ�صغر ع�صو يف تاريخ اجلمعية 
العراقيني،  ال�صحفيني  احتاد  ع�صو  هو  كذلك  للت�صوير،  العراقية 
يف  الت�صوير  ق�صم  ورئي�ص  العراقي،  الفوتوغرايف  املركز  وع�صو 
ومرا�صل  واأرب��ي��ل،  ب��غ��داد  يف  لالأطفال  ال��ع��راق(  )زه���رة  موؤ�ص�صة 
موقع  القطرية  الأنباء  وكالة  ومرا�صل  ال�صالم(،  )�صوت  جلريدة 
حلقوق  الدولية  للمفو�صية  العامل  يف  ع�صو  واأ�صغر  الطفل(،  )قنا 

الإن�صان..
جوائز

قائاًل:  قمر  اجابنا  عليها  ح�صل  التي  اجل��وائ��ز  عن  �صوؤالنا  عند 
ح�صلت على الكثري من اجلوائز التي اأ�صعدتني، منها جائزة اأ�صغر 
باإ�صراف  لندن  يف  العربية  املجموعة  من  العامل  يف  عربي  م�صور 
امل�صرية،  الثقافة  وزارة  من  الف�صية  واجلائزة  كامربيدج،  جامعة 
و�صهادة تقديرية من وكالة الأنباء القطرية، وعلى املركز الأول يف 
على  ح�صلُت  كذلك  الكويت،  يف  ال�صباب  فئة  فوتوتوك�ص  م�صابقة 
تكرمي خا�ص من منظمة حفظ الرتاث الآ�صيوي اإذ جاءوا خ�صي�صًا 
اإىل بيتي يف وا�صط واأجروا حتقيقًا �صاماًل عني، وتكرمي من جائزة 

ال�صارقة يف الإمارات.. وغريها الكثري. 
الصورة والتوثيق

*متى تذهب اأنت اإىل اللقطة يا قمر؟ ومتى تاأتي اإليك؟ يجيب:
فاأذهب  يجذبني  اللقطة  و�صع  لأن  عني  تبحث  التي  هي  اللقطة   -

ستة وتسعون معرضاً 
فوتوغرافياً

رجاء الشجريي

عنُي طفٍل وعدسُة رجل.. 

قمر هاشم.. 

قمر هاشم، أصغر مصور يف تاريخ العراق، احرتف 
التصوير مبكراً، ليكتمل دوران إحساسه بالتقاطه األشياء 

وترجمتها بعدسته دون املرور بهالٍل أو تلكؤ ما، وهو يتتلمذ 
عىل يد كبار املصورين أمثال فؤاد شاكر وسمري مزبان وعيل 
طالب، ويحقق كثرياً مام مل يستطع غريه الوصول إليه. من 
منا مل يشاهده حاماًل كامريته يف شارع املتنبي وهو ما يزال 

طفاًل يقتنص اللقطات هنا وهناك. 
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تفتيت املنازل الكبرية يغرّي وجه 

بغداد ويشّوه أحياءها الراقية

وحدات سكنية صغرية بداًل من الحدائق الزاهية

بدءاً ونحن نشري اىل االحياء الراقية، نقول ان يف كل مدينة يف العامل 
احياء راقية والتي تحولت يف مدن مثل القاهرة وبريوت وباريس 

واسطنبول وغريها اىل مواقع سياحية لجامل حدائقها وهندسة بيوتها 
القدمية خاصة، هذه املقدمة يك ال يحاول احدهم ان يتهمنا بالطبقية 
او االنحياز اىل فئة دون اخرى، امنا ننحاز اىل بغدادنا ومدننا محاولني 

املحافظة عليها ومطالبني يف الوقت نفسه بتوفري لخدمات العامة لكافة 
املناطق.

بيوتات �صغرية لتتجاوز  اإىل  اإىل ١٢٠٠م  منها 
ا�صتطاع   م��رتًا.  اخلم�صني  منها  الكثري  م�صاحة 
اليا�صري  احل�صول على قطعة �صغرية من بيت 
يطلبها  التي  امل�صاحة  ح�صب  بيعه  ج��رى  كبري 

امل�صرتي،و�صيد عليها بيته.
اليا�صري  وعلى الرغم من �صغر م�صاحته، فاإن 
الوزيرية  يف  بال�صكن  وعائلته   ارتياحه  يبدي 
عن  مييزها  مما  بالكثري  حتتفظ  مازالت  التي 
نالتها عملية تقطيع  التي  العا�صمة  اأحياء  باقي 
البيوت الكبرية اإىل بيوتات  اأ�صغر مبكرًا. وعلى 
مب�صاحة  بيت  ب�صعر  ا�صتبدله  اأن��ه  من  الرغم 
نق�ص  من  يعاين  الذي  ال�صابق،  حّيه  يف  كبرية 
تتمتع  التي  منها،  الكثري  اإىل  ويفتقر  اخلدمات 

بها الأحياء الراقية يف بغداد.
خ�صو�صًا،  بغداد  يف  الراقية،  الأحياء  �صهدت 
والجتماعية  الطبيعية  مالحمها  طال  تغيريًا 
اإىل  وتق�صيمها  الكبرية  البيوت  ه��دم  ب�صبب 
بن�صوء  يهدد  اأم��ر  وه��و  م�صاحة،  اأ�صغر  بيوت 
عملية  اأن  ول�صيما  �صغرية،  اأزق��ة   ذات  اأحياء 
التغيري م�صتمرة، اإذ اأن ع�صرات البيوت الكبرية 
تباع  اأرا���ص  قطع  اإىل  يجري هدمها وحتويلها  
طلب  وح�صب  �صغرية  مب�صاحات  اأق�صام  اإىل 
من  الرغم  وعلى  املادية.  واإمكانيته  امل�صرتي  
لكن  القانون،  بخالف  جتري  العملية  هذه  اأن 
ال�صلطات املخت�صة ل تتدخل، ويف هذه احلالة 
لديها ذريعتها.. وهي اأزمة ال�صكن! التي ل تعني 
فاإن ما يجري خمالف  واإل  املدينة،  تغيري وجه 

حتى ل�صروط ال�صكن ال�صحية.
أمر واقع

تق�صيم  اإن  ب��غ��داد  اأم��ان��ة  يف  امل�����ص��وؤول��ون  يقول 
ب�صبب  واق��ع��ًا  اأم���رًا  اأ�صبح  ال�صكنية  ال��وح��دات 
قيام  وع��دم  بال�صكن،  املتعلقة  امل�صاكل  تراكم 
الدولة لفرتات طويلة ببناء جممعات �صكنية اأو 

توزيع قطع اأرا�ص على املواطنني.
كل ذلك دفع الأهايل اإىل تق�صيم هذه امل�صاحات 
رغم  الواحدة،  الأ�صرة  اأف��راد  عدد  زاد  بعدما 
الوحدة  بتق�صيم  ي�صمح  ل  العراقي  القانون  اأن 

ال�صكنية اإىل اأقل من ٢٠٠ مرت.
ت�صل  التي  اخليالية،  الأ���ص��ع��ار  تغري  وبينما 
الواحد يف مناطق  للمرت  دولر  اآلف  اأربعة  اإىل 
بغداد الراقية اأو التجارية،  العديد من �صكانها 
الأ�صليني ببيعها وا�صتثمار اأموالها، فاإن اآخرين 

يرف�صون تلك املغريات ول يتخلون عن
بيوتهم الكبرية التي بات بقاوؤها ميثل جزءًا من 

احلفاظ على مالمح الأحياء وهويتها.
يقول )طارق عادل(، اأحد �صكان منطقة جنيب 
مدر�صًا  ك��ان  ال��ذي  ج��ّده  اإن  الأ�صليني،  با�صا 
ح�صل على قطعة اأر�ص يف هذا احلي  اجلميل 
اأيام العهد امللكي وبداية  الذي �صكنه املوظفون 
مب�صاحة  اأرا�صيه   توزيع  جرى  اإذ  اجلمهورية، 
تتيح  امل�صاحة  ه��ذه  وك��ان��ت  و١٢٠٠م����رت،   ٨٠٠
الأر�ص، يف حني كانت  البيت و�صط قطعة  بناء 
اأمامية  العائالت حتر�ص على وجود حديقتني: 
ووجود  باحلديقة  الهتمام  كان  فقد  وخلفية، 
بالن�صبة  طبيعيًا  اأم���رًا  ويدميها  يرعاها   م��ن 
لكل �صكان ه��ذا احل��ي والأح��ي��اء الأخ���رى. ويف 
نخلتني  يزرعون  كانوا  البغداديني  فاإن  الغالب 
اأ�صجار  بوجود  يهتمون  كما  نخالت،  ث��الث  اأو 
الزيتون واحلم�صيات يف حدائقهم، ف�صاًل عن 
والورد  وال�صبوي  الآ�ص  ول�صيما  الزينة،  اأ�صجار 

ال�صلطاين و�صجرة املينا ذات  الورود الزاهية.
واأ�صاف اأن عملية تفتيت البيوت الكبرية بداأت 
اأغ��رت  ح��ني   ،٢٠٠٣ ع��ام  بعد  مت�صارع  ب�صكل 
دوره��م،  بيع  على  الكثريين  العالية  الأ���ص��ع��ار 
واأغلبهم هاجر بحثًا عن حياة اأخرى يف اأوروبا 
وال���دول امل��ج��اورة. وم��ن��ذ ذل��ك احل��ني تغريت 
لوا ال�صكن  منطقتنا، وا�صتقبلت �صكانًا جدد، ف�صّ
يف م�صاحة �صغرية عن ال�صكن يف مناطقهم، اأو 
املناطق الزراعية التي يجري جتريفها وحتويلها 

اإىل مناطق �صكنية.
عن  بالتخلي  التفكري  لميكنه  اأن��ه  ط��ارق  واأك��د 
هذه  �صكان  م��ن  الكثري  مثل  وب��ي��ت��ه،  منطقته 
ومل   امل��غ��ري��ات  اأم���ام  ���ص��م��دوا  ال��ذي��ن  املنطقة 
يفرطوا ببيوتهم وحدائقهم، وهوؤلء هم الذين 
ب�صكل  وراقيًا  جمياًل  احلي  بقاء  على  حافظوا 
ما، ولولهم لتحول احلي اإىل منطقة ل تختلف 
بع�صها  البيوت  تتال�صق  حيث  الع�صوائيات  عن 
على  وت�صيق  اأبوابها  وتتالقى  الآخ��ر  بالبع�ص 
اأهلها، فال يبقى من �صبيل اأمام الأطفال �صوى 
ال�صوارع. وي�صري طارق اإىل اأن م�صتوى اخلدمات 

مل يعتقد )كرمي اليا�صري( اأن الأقدار �صتقوده 
يومًا ليكون اأحد �صكان الوزيرية، ولطاملا جتول 
حيث  الراقي،  احلي  هذا  �صوارع  يف  اليا�صري 
بنباتات  الزاهية  واحل��دائ��ق  الفارهة  البيوت 

كالكاردينيا  ال��زك��ي��ة  ال���روائ���ح  منها  تنبعث 
وال�����ص��ّب��وي، وت��ت��دىل م��ن اأ���ص��واره��ا  اأغ�����ص��ان 
الهادئ  احلي  لكن  بالثمار،  املحّملة  الأ�صجار 
اأجمل  فيه  الع�صاق مي�صون  كان  الذي  اجلميل، 

�صاعاتهم. 
اليا�صري  عرفه  ال��ذي  احل��ي  ذاك  هو  يعد   مل 
بيوته  العديد من  ع  ُقطِّ قبل ع�صرين عامًا، فقد 
ال��واح��د  البيت  م�صاحة  ت�صل  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية 

إياد عطية الخالدي- تصوير:صباح االمارة
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وكان مو�صى، املنهمك يف رعاية حديقة �صغرية 
اأنه  يوؤكد  وزرعها،  الر�صيف  �صاحبها  ا�صتغل 
الت�صعينيات،  مطلع  منذ  البيت  ه��ذا  يف  عمل 
�صاحبه  لكن  كبريتني،  حديقتني  ي�صم  وك��ان 

تخلى عنهما وباع احلدائق مقابل �صعر كبري.
ويو�صح مو�صى اأن عملية تفتيت املنازل الكبرية، 
�صغرية،  �صكنية  ووح���دات  �صقق  اإىل  وحتولها 
ينخف�ص،  احلدائق  فالحي  على  الطلب  جعل 
وقد تخلى العديد من العاملني عن هذه املهنة، 
اإىل  ي�صعون  اأو  اأخ���رى،  مهنًا  يتعلمون  وراح���وا 
الزكية  الروائح  من  وبدًل  احلكومية،  الوظيفة 

التي كانت تنبعث من امل�صاتل،
العابرون  ���ص��ار  الأع��ظ��م��ي��ة،  م�صاتل  ول�صيما 
بفعل  منها  الكريهة  الروائح  ي�صمون   وال�صكان 
الأليفة  احل��ي��وان��ات  لبيع  دك��اك��ني  اإىل  حتولها 
التي ازدهرت على اأنقا�ص مهنة اجلمال والورد 
الكالب  ول�صيما  برتبيتها  النا�ص  �صغف  ب�صبب 

والقطط.
الهروب من مناطق األوحال

تقول )كميلة العكيلي( اإن زوجها اأقنعها ب�صراء 
قطعة اأر�ص مب�صاحة ٤٠ مرتًا يف الوزيرية رغم 
يف  كبري  منزل  ل�صراء  يكفي  القطعة  �صعر  اأن  
منطقة احل�صينية، لكن تراجع اخلدمات يف تلك 
بالعي�ص  النا�ص  لها  ولأغلب  الدافع  املنطقة هو 
يف م�صكن  �صغري بالكاد يكفي ل�صكن �صخ�صني 
يف  ال�صكن  من  اأف�صل  لكنه  اأ�صخا�ص،  ثالثة  اأو 
مطر،  زخ��ة  ك��ل  بعد  �صوارعها  ت��غ��رق   مناطق 
وتغطي الأوحال اأ�صواقها، وي�صطر اأطفالها اإىل 
ال�صري حفاة الأقدام اإىل مدار�صهم، ناهيك عن 
اأحياء  اأو  بالراقية،  تو�صف  التي  املناطق  كون 
الطبقة املتو�صطة، قريبة من الدوائر احلكومية 
وامل�صايف، واأنها ميكن اأن ت�صتبدل بيتها ال�صغري 
ببيت اأكرب يف مناطق بغداد املنخف�صة الأ�صعار 

متى ما ارتفع م�صتوى اخلدمات فيها.
وجتريف  املنازل  تفتيت  عملية  فاإن  الواقع،  يف 
م�صاكن  اإىل  وحت��وي��ل��ه��ا  ال��زراع��ي��ة  الأرا����ص���ي 
جت��اري��ة   وم�����ص��اري��ع  م���ولت  اىل  اأو  ع�����ص��وائ��ي��ة 
التي  املدينة  فهذه  بغداد،  ت�صحري  يف  اأ�صهمت 
يبلغ عديد �صكانها ٨ ماليني ن�صمة والتي تتميز 

مبناخها �صبه  املداري القاري، اإذ تتجاوز درجة 
حرارتها اخلم�صني درجة مئوية �صيفًا، خ�صرت 
ب�صبب ما حدث  غطاءها النباتي الذي بات يوؤثر 
�صلبًا يف بيئتها ومناخها، فكلما تقل�صت كثافته 
يوؤدي اإىل زيادة ال�صعاع ال�صم�صي ويزداد معدل 
مقابل  الأوك�صجني  معدلت  وانخفا�ص  التبخر 
وازدي��اد  الكاربون،  اأوك�صيد  ثاين  ن�صبة  ارتفاع 
بغداد  يجعل    ق��د  اأم��ر  وه��و  ال��ت��ل��وث،  خماطر 
ملفارقة كبرية  اإنها  للعي�ص.  مدينة غري �صاحلة 
اأن تكون اأغلى العقارات يف العامل يف واحدة من 
التي  اخلدمات  يف  املدن  كاأفقر  امل�صنفة  املدن 
ترفع من م�صتوى املعي�صة فيها، اإذ تتفوق اأ�صعار  
مثل  دول  بغداد على نظرياتها يف  العقارات يف 
تركيا واليونان ومدن بريطانية وفرن�صية، وحتتل 

املرتبة الأوىل عربيًا اإىل جانب دبي واأبو ظبي.
واقع صحراوي

ي��ق��ول رئ��ي�����ص جل��ن��ة ال���زراع���ة وامل��ي��اه )���ص��الم 
يف  �صفحته  على  ن�صر  له  بيان  يف  ال�صمري(، 
الفي�صبوك،  اإن عمليات التجريف التي  تعر�صت 
تعي�ص  بغداد، جعلتها  املدن، ول�صيما  اأغلب  لها 

واقعًا �صحراويًا، بح�صب تعبريه.
وقف  ال��زراع��ة  جلنة  يف  حاولنا  لقد  ي�صيف: 
مبختلف  وات�صلنا  والتفتيت  التجريف  عمليات 
املطالبات  تلك  اأن  غ��ري  احلكومية،  اجل��ه��ات 

جوبهت بالإهمال.
الواقع  ه��ذا  ملعاجلة  احل��ل  اأن  ال�صمري  يعتقد 

املزروعة   امل�صاحات  ن�صبة  "زيادة  هو  الأم��ث��ل 
التاأقلم  على  القابلية  ذات  والنباتات  بالأ�صجار 
ن�صبة  يقلل من  ما  الأج��واء احلارة اجلافة،  مع 

الغبار داخل املدن."
لقطع  تفتيت  من  اليوم  يجري  "ما  اأن  وي�صيف 
خمالف  اأم���ر  ه��و  الكبرية  وامل��ن��ازل  الأرا���ص��ي 
ل��ل��ق��ان��ون، ل���ذا ف���اإن الأم���ان���ة ل مت��ن��ح اإج���ازت  
"هناك  اأن  م�صيفًا  املنازل."  هذه  ملثل  البناء 
القانون على  غرامات مالية وعقوبات يفر�صها 

املخالفني، لكنها على الأغلب غري مطبقة."
تزيد  البناء  من  الأ�صاليب  هذه  اأن  اإىل  ويلفت 
قدراتها   من  اأكر  التحتية  البنى  على  الأحمال 
املحددة، ما يت�صبب باإحلاق ال�صرر  الفادح بها، 
املطلوبة،  اخلدمة  تقدمي  عن  عجزها  وبالتايل 
ملعامل  ت�صويه  عملية  من  تلحقه  ما  اإىل  اإ�صافة 

العا�صمة.
ووف��ق��ا لأم��ان��ة ب��غ��داد، ف���اإن ه��ن��اك نحو ٣٥٠ 
بغداد،  باأحياء  تلت�صق  ع�صوائيًا،  �صكنيًا  جتمعًا 
ال�صيئة،  اخلدمات  معها  وتتقا�صم  الأ�صا�صية، 
من  وهي  حزامها،  يف  الع�صوائيات  عن  ف�صاًل 
يتوجب  والتي  احلكومة،  تواجه  التي  التحديات 
اأو قطع  �صكنية  بوحدات  �صكانها  تعوي�ص  عليها 

اأرا�ٍص.
فشل إداري

اأن  ��ا���ص(  ال��ع�����صّ الق��ت�����ص��ادي)خ��ال��د  يعتقد 
من  الكثري  يف  الأول  ال�صبب  هي  ال�صكن  اأزم��ة 

الذين  ال�صكان  ع��دد  ازدي���اد  ب�صبب  انخف�ص 
�صكنوا احلي.

اأن  فيعتقد طارق  الجتماعية،  الناحية  اأما من 
يبحثون  واأغلبهم  جيد،  اجلدد  ال�صكان  م�صتوى 
اندمج  اأف�صل، ق�صم منهم  عن حياة اجتماعية 
من  ال��ع��وائ��ل  ت��داخ��ل��ت  وح��ت��ى  م��ع��ن��ا،  ب�صهولة 
خالل  الزواج، وي�صتدرك: لكن ب�صراحة هناك 
يت�صرفون  ل  لكنهم  امل���ال،  لديهم  اأ�صخا�ص 
من  ال��ك��ث��ري  م��ن  يتخل�صوا  ومل  ج��ي��د،  ب�صكل 

ال�صوارع  اأطفالهم حولوا  ال�صيئة، حتى  العادات 
اإىل مالعب �صعبية.

النخيل والزيتون
ي�صتذكر )مو�صى ال�صوداين(، وهو ب�صتاين عمل 
الطبقة  ت�صكنها  كانت  التي  الأحياء  يف خمتلف 
اإيقاع  الفائت،  القرن  ثمانينيات  منذ  املتو�صطة 
يعم  الهدوء  كان  حني  الوقت،  ذلك  يف  احلياة 
اجلميلة  ببيوتها  مت��ي��زت  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  ه��ذه 

وحدائقها الزاهية.

كانوا  الب�صتانيني  ع�صرات  اإن  ال�صوداين  يقول 
بحدائقها،  للعناية  ال�صكنية  الأح��ي��اء  يجوبون 
واإن����ه ت��ع��ل��م ه���ذه امل��ه��ن��ة م��ن خ���الل ع��م��ل��ه يف 
الرغم من كرتها، كانت ل  التي على  امل�صاتل، 
املناطق  يف  ول�صيما  البغداديني،  طلبات  تلبي 
ال�صتثنائي  الهتمام  حيث  عنها،  حتدث  التي 

باحلدائق.
الكريعات  منطقة  يف  ك��ان  ال�����ص��وداين:  يتذكر 
ملختلف  ك��ب��ري  م�صتل  م��ئ��ة  م��ن  اأك���ر  ل��وح��ده��ا 
تتميز  الأعظمية  م�صاتل  كانت  كما  النباتات، 
ونحن  ال��زي��ن��ة،  ن��ب��ات��ات  ب��زراع��ة  باهتمامها 
الطلب  نلبي  كنا  حدائق  وفالحي  كب�صتانيني 
اأيام  اأق�صم  كنت  فقد  خدماتنا،  على  املتزايد 
الأ�صبوع بني ال�صوارع، واأق�صم اليوم بني اجلريان 
كي اأمتكن من العتناء بجميع احلدائق، وهكذا 

كان يفعل اأقراين من العراقيني وامل�صريني.
يهتمون  ال�صكان  اأغلب  كان  ال�صوداين:  ي�صيف 
بزراعة النخيل يف حدائقهم، واأثناء جنِيه يوزع 
الذين  املتعففني  اأو على  بينهم،  التمر  اجلريان 
يجمعون  املنطقة  يف  يتجولون  اأ�صاهدهم  كنت 
املتدلية  الأ�صجار  ت�صقط من   التي  احلم�صيات 

على اأ�صوار البيوت.

السنة الخامسة عرشة العدد )372( 30 ترشين الثاين 2020 alshabaka aliraqya#ك����امم����ت����ك_س����الم����ت����ك

alshabaka
aliraqya

11 ملف العدد10



والبيئية  والقت�صادية  الجتماعية  امل�صكالت 
واخل��دم��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��اين منها ب��غ��داد وامل���دن 
اأن احلكومات  العراقية الأخرى، ومن املوؤ�صف 
بفعل  وتداعياتها  الأزم���ة  معاجلة  يف  ف�صلت 
راأينا  لقد  الإداري���ة،  اأنظمتها  وف�صل  الف�صاد 
احلياة  تنظم   التي  القوانني  كل  ربت  �صُ كيف 
عر�ص  لبغداد  والبيئي  العمراين  والتخطيط 

احلائط على يد امل�صوؤولني عن حمايتها.
التي  الأح��ي��اء  اإىل  زحفوا  املواطنني  اإن  وق��ال 
وحدات  يف  ال�صكن  وارت�صوا  بالراقية،  تو�صف 
مرتًا  اخلم�صني  تتجاوز  ل  مب�صاحات  �صغرية 
اإىل  تفتقر  التي  املهم�صة  الأحياء  من  هروبًا  
رفع  ال��زح��ف  ه��ذا  ف���اإن  وبالطبع  اخل��دم��ات. 
اأغ��رت  خيالية  اأرق���ام  اإىل  ال��ع��ق��ارات  اأ���ص��ع��ار 
يف  منهم  الكثري  ي��رتدد  مل  ال��ذي��ن  اأ�صحابها 

بيعها،
وبالتايل تغري الكثري من معاملها وزاد ال�صغط 
التحتية من طرق و�صبكات �صرف  بنيتها  على 
حد  اإىل  وم�صت�صفيات،  مدار�ص  وحتى  �صحي، 
الختناق، ناهيك عن ن�صوء املناطق الع�صوائية 
للم�صاحات  ا�صتحواذ  عمليات  يف  مبحاذاتها، 
م�صاركة  وبالتايل  املناطق،  بتلك  حتيط  التي 
ف�صل  وهو  بها،  تتمتع  التي  اخلدمات  الأحياء 
حكومي ناجت عن عدم توفري اخلدمة اإىل اأحياء 

بغداد كافة واملناطق املحيطة بها.

قرارات
�صبق ملجل�ص الوزراء اأن اأ�صدر قرارًا يق�صي 
�صكنية  اإىل  الزراعية  الأرا�صي  مبنع حتويل 
البناء  اأن يكون   اإل وفق ثالثة �صروط، هي 
غري خمالف للت�صميم الأ�صا�صي، واأن تكون 
مبنية ب�صكل جممع �صكني، واأن يكون البناء 
تعليمات  ���ص��درت  كما  الثابتة.  امل���واد  م��ن  
ال��ب��ل��دي��ة مت��ن��ع تفتيت  ل��ل��دوائ��ر  ح��ك��وم��ي��ة 
اأو  اإىل م�صاحات �صغرية  امل�صاحات الكبرية 
حتويلها اإىل ما باتت تعرف  بالقي�صريات، 
وهي بيوت كبرية مب�صاحة تتجاوز الألف مرت 
مربع للبيت الواحد الذي يجري تق�صيمه اإىل 
وحدات �صكنية  مب�صاحات �صغرية. غري اأن 
اإذ يدفع  القوانني،  تهاونًا يف تطبيق  هنالك 
عن  عالية  مبالغ  امل�صيدة  املنازل  اأ�صحاب 
اأداء  عن  ال�صكوت  مقابل  �صكنية  وحدة  كل 

الواجب وتنفيذ القانون.
وميكن القول اإن بغداد نالت  احل�صة الأكرب 
يف اأو�صع عملية لتجريف الأرا�صي الزراعية 
اإىل  اخل�صراءوامل�صاتل  املناطق  وحت��وي��ل 
وت�صويه  تفتيت  واإىل  كونكريتية،  م�صاريع 
الراقية  وتغيري معاملهما  ال�صكنية  مناطقها 
وتهدمي مبانيها الرتاثية، ما اأحلق بالعا�صمة 
ك��ب��رية لمي��ك��ن معاجلتها  ن��دوب��ًا  ووج��ه��ه��ا 
واإخ��ف��اق  اخل����راب  ل��ه��ول  نتيجة  ب�صهولة 

موؤ�ص�صات  الدولة على النهو�ص بواجباتها.
ويف م�صاٍع منها للحد من التجاوزات وخرق 
القوانني، اأ�صدرت م�صت�صارية الأمن الوطني  
املت�صمن   ٢٠١7 ل�صنة   ١٦٠ املرقم  قرارها 
الأرا�صي  اإىل  الإن�صائية  امل��واد  دخ��ول  منع 
قوة ع�صكرية  بت�صكيل  والتو�صية  الزراعية،  
تتم ال�صتعانة بها يف اإزالة التجاوزات ومنع 
مديرية  عمل  ودع���م  الب�صاتني،   جت��ري��ف 
بغداد،  لأمانة  التابعة  والأم��ن  احلرا�صات 
باإيقاف  الأعلى   الق�صاء  جمل�ص  ومفاحتة 
الأ�صهم  بن�صب  اخلا�صة  التعليمات  اإق��رار 
والرتيث بتنفيذه من قبل الت�صجيل العقاري.
اأن  بعد  متاخرًا  جاء  التحرك  هذا  اأن  ومع 
)كونكريتية(،  مدينة  اإىل  ب��غ��داد  حتولت 
�صغرية  ب��وح��دات  اأرا�صيها  تفتيت  وج��رى 
الأحياء  واأره��ق��ت  العا�صمة  معامل   غ��ريت 
املقدمة  اخل��دم��ات  ق�����ص��ور  يف  واأ���ص��ه��م��ت 
الأحياء  اأو�صال  تقطيع  عمليات  اأن  اإل  لها، 
عديد  ارتفاع  مع  جنب  اإىل  جنبًا  م�صتمرة، 
جتريف  عمليات  وا�صتمرار  الع�صوائيات 
امل��ن��اط��ق  اخل�����ص��راء وال���ص��ت��ح��واذ على 
اإىل  وحتويلها  ل��ل��دول��ة   اململوكة  الأرا���ص��ي 
ال�صعب  م��ن  واق���ع  ك��اأم��ر  �صكنية  مناطق 
التي  ال��ك��ب��رية  الفو�صى  ظ��ل  يف  معاجلته 

يعي�صها البلد. 
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نَفَد صرُب األغا من طول االنتظار وقرر املجازفة عرب التلميح 

وجسَّ النبض.. وإذا به يكتشف أن االفندي أشدُّ وسوسًة 

وأعظم رغبة منه للتالعب بالسجالت واألرقام الرضيبية 

لوال الخوف منه، وضحك الرجالن من أعامقهام واتفقا عىل 

أن تذهب نسبة )%70( من عائدات الرضائب إىل الخزينة، 

و)%30( يتقاسامنها مناصفة...

حسن العاين 

نواعم

مدى  على  امتدت  التي  الظالم(  )ق��رون  تعبري  اأو  م�صطلح  يكن  مل 
ال�صتعادات  من  ن��وع  اأن��ه  اأو  املبالغة،  به  ي��راد  ويزيد،  �صنة   )٤٠٠(
�صنوات  من  الربع  املئات  لتلك  دقيقًا  تو�صيفًا  بحق  لكونه  البالغية، 
�صعبه  منها  وع��ان��ى  ال��ع��راق،  �صهدها  التي  والتخلف  والأمل  القهر 
بني  من  ال�صواأ  يعّد  الذي  العثماين،  الحتالل  يد  على  العذاب  اأنواع 

الحتاللت البغي�صة الأخرى عرب تاريخه الطويل..
هوية  ر�صمت  التي  الواقعية  واملواقف  والق�ص�ص  احلكايا  هي  كثرية 
اأم��ر  م��ف��رداٍت  م��ن  واح���دة  ال  م��ف��ردة )ال��ظ��الم(  املرحلة ومل تكن 
واأق�صى، ولعل احلكايا التي تعود – كما يذكر املوؤرخون - اإىل الن�صف 
اأو  نوعها  من  فريدة  تكن  مل  – واإن  ع�صر  الثامن  القرن  من  الثاين 

غريبة - ت�صلح اأن تكون امنوذجًا لال�صت�صهاد..
ملخ�ص هذه احلكاية اأّن موظفًا يدعى )نامق اآغا( توىل مهمة كبرية 
يف بغداد، هي ال�صراف على �صرائب املدينة اأو )الولية( كما كانت 
ت�صمى، ويبدو اأّن نف�صه الأمارة بال�صوء قد �صّولْت له اأمرًا، غري اأن تلك 
ال�صيطانية ا�صطدمت مبوظف من موظفيه يدعى )طلعت  الو�صو�صة 
اأفندي( مهمته تنظيم ال�صجالت ال�صريبية، وكان هذا الرجل الذي 
ل يفوته وقت من اأوقات ال�صالة، ول يتوقف ذكر اهلل عن ل�صانه وعلى 
طقطقة م�صبحته، معروفًا باحلزم الداري، والذكاء والفطنة والدهاء 

بحيث ل ميكن خداعه اأو ال�صحك عليه..
نَفَد �صرُب الأغا من طول النتظار وقرر املجازفة عرب التلميح وج�صَّ 
النب�ص.. واإذا به يكت�صف اأن الفندي اأ�صدُّ و�صو�صًة واأعظم رغبة منه 
و�صحك  منه،  اخلوف  لول  ال�صريبية  والأرق��ام  بال�صجالت  للتالعب 
من   )%7٠( ن�صبة  تذهب  اأن  على  واتفقا  اأعماقهما  من  ال��رج��الن 
ثم  يتقا�صمانها منا�صفة،  اإىل اخلزينة، و)٣٠%(  ال�صرائب  عائدات 
تعاهدا واأق�صما بالكتاب الكرمي وب�صرفهما، على اأن ل يخون اأحدهما 
الآخر اأو ي�صي به، واأن يبقى هذا التفاُق �صرًا بينهما.. ل يطلع عليه 

اأقرب املقربني!!
ما كاد العام الأول ين�صرم حتى جمعا من الأموال الطائلة ما جعلهما 
اإىل  والتقرب  التحوط  ب��اب  وم��ن  ب��غ��داد..  ولي��ة  �صخ�صني يف  اأث��رى 
تتو�صطها  عمامة  مرة  له..  الثمينة  الهدايا  يقدم  الأغا  كان  ال��وايل، 
خامت  وم��رة  الذهب..  بخيوط  مطرزة  عباءة  وم��رة  نفي�صة،  جوهرة 

املاز اأو �صجادة حرير اأو اأطباق ف�صة اأو كر�صي مر�صع بالياقوت اأو.. 
اأو.. والوايل يتقبلها بال�صتح�صان وعني الر�صا حتى اأ�صبح الأغا من 

مقربيه!!
على هذه احلالة من النعيم جرت احلال وتوطدت العالقة واإرتفعت 
ذات  اأفندي  طلعت  فوجئ  اأن  اإىل   ،)%٤٠( اإىل   )%٣٠( من  الن�صبة 
ُيخرب  وه��و  خ��وف��ًا  يرتعد  ك��ان  بيته..  اإىل  اأغ��ا  نامق  ب��زي��ارة  م�صاء 
)�صريكه( الأفندي باأن هناك جلنة مالية مكلفة بتدقيق ال�صجالت، 
عظيمة..  م�صيبة  وهذه  تفتي�صية..  بجولة  يومًا  ع�صرين  بعد  �صتقوم 
ولن  ال�صجن،  اإىل  واقتيادنا  اأموالنا  وم�صادرة  نهايتنا  تعني  لأنها 
بالتاأكيد �صدنا  �صيقف  الذي  الوايل  لنا حتى  ي�صفع  اأن  اأحٌد  ي�صتطيع 

ويتعاون مع اللجنة..
�صحك الأفندي من اأعماقه وهو يطقطق يف م�صبحته ورّد على �صاحبه: 
زيارتها،  وموعد  باللجنة  اأعرف  اأنا  تهتم،  ول  بالك  ت�صغل  ل  "مولنا 
اأ�صرته  اإىل  وعاد  الآغا  اطماأن  ٢٤ حباية"،  على  �صيء حم�صوب  وكل 
�صريكه  يعمد  فرمبا  العني..  قرير  ليلته  ونام  وال�صمري  البال  مرتاح 
اإن  الذهبية..  اللريات  اللجنة بحفنة كبرية من  اإ�صكات  اإىل  الداهية 

مل يكن قد ر�صاها واتفق معها يف وقت �صابق!!
هائل  حريق  اإىل  ال�صريبة  مبنى  تعر�ص  بيومني  اللجنة  و�صول  قبل 
ب�صرعة،  النار  واأخمدوا  الأفندي  راأ�صهم  وعلى  املوظفون  تعاون  وقد 
ومل تتعر�ص البناية اإىل اأ�صرار كبرية با�صتثناء غرفة ال�صجالت التي 
اأكلتها النريان عن بكرة اأبيها، وقّدم الوايل �صكره اإىل طلعت اأفندي 
اإذ احرتق ن�صف طربو�صه يف عملية الطفاء.. ومن  ب�صورة خا�صة، 

يومها واحلرائق مل تتوقف يف بغداد لأ�صباب ظلت جمهولة!
مالحظة: يف تلك املرحلة مل تكن الكهرباء معروفة، واإل لكان )التما�ص 

الكهربائي( هو املتهم الأول.. والوحيد.. يف اإ�صعال احلرائق!

م���������ق���������االت

الحرائق.. قدمية!!



عالء مجيد
أنا مجنون 

بالرتاث العراقي

املايسرتو العراقي

فنان قادم من جنوب العراق من مدينة العامرة 
بالتحديد، حمل عىل اكتافه منذ صباه عشقه وولعه 

باملوسيقى فكانت رفيقة دربه يف ِحله وترحاله، هو فنان 
موسيقي استثنايئ ملا يتمتع به من مهارة وأفق واسع 

وحرص عىل عمله يصل حد اإلزعاج أحياناً، يتدخل 
يف كل شاردة وواردة يف سياق عمله املوسيقي فال يرتك 

مجااًل للصدفة او العشوائية أن تحددا مسار العمل، 
لذا تجده شغوفاً يف عمله ال يكل وال ميل حتى وان أعاد 

عزف )الربوفات( لفرقته املوسيقية مئات املرات من 
اجل ان يخرج العمل صحيحاً وجمياًل.

حوار: أحمد سميسم 

تصوير: بالل الحسناوي

السنة الخامسة عرشة العدد )372( 30 ترشين الثاين 2020 alshabaka aliraqya#ك����امم����ت����ك_س����الم����ت����ك

alshabaka
aliraqya

15 ال����������غ����������الف14

)اأ���ص��وات  م��ه��م  ل��ربن��ام��ج  ك��ب��رية  مو�صيقية 
���ص��اب��ة( ال���ذي خ���رج م��ن ج��ل��ب��اب��ه ك��ث��ري من 
الفنانني العراقيني الذين يرتبعون على عر�ص 
النجومية الآن، ف�صاًل عن اأن برنامج اأ�صوات 
كتابة  على  والقدرة  اخلربة  منحني  قد  �صابة 
القيادة  على  وال��ق��درة  ل��الأغ��اين  املو�صيقى 
القيادة  جانب  اىل  املو�صيقية  الفرقة  واإدارة 
حت�صيل  فهي  والأ�صواء  ال�صهرة  اما  الفنية، 
حا�صل، اإذ كنت اأطل من على ال�صا�صة يف كل 
النجومية  تكن  مل  �صراحة  وبكل  جمعة،  يوم 
هاج�صي وطموحي يف بداياتي بقدر اهتمامي 

بجودة العمل والإبداع والنتاج الفني املتميز. 
"فرقة طيور  ب��ني  ن��ق��ارن م��ا  اأردن���ا ان  ل��و   * 
ماذا  العراقي"  للرتاث  بابل  و"فرقة  دجلة" 

�صتكون املعطيات؟
- لو يكون ال�صوؤال ما بني فرقة )طيور دجلة( 
فرقة  وبني نظريتها  ال�صويد  اأ�ص�صتها يف  التي 
لأكادميية  التابعة  لندن  يف  العربي(  )الغناء 
اىل  متقاربتني  الفرقتني  كون  العربي  الغناء 
طيور  ف��رق��ة  وامل�����ص��م��ون،  ال�صكل  يف  م��ا  ح��د 
مل  فقط  ع��راق��ي��ات  ن�صاء  م��ن  مكونة  دج��ل��ة 
يدر�صن املو�صيقى امنا حبهن للرتاث العراقي 
ويقدمن  ال��ف��رق��ة  ه��ذه  يف  يجتمعن  جعلهن 
الأغاين اجلميلة الرتاثية مب�صاعدتي وتدريبي 
الثاين  عامها  دخلت  الفرقة  لهن،  امل�صتمر 
بعطائها  وم�صتمرة  تاأ�صي�صها  عمر  من  ع�صر 
عند  العامل،  م�صتوى  على  معروفة  واأ�صبحت 
املو�صيقية  الأكادميية  عميد  من�صب  ت�صنمي 
العربي  الغناء  فرقة  �صكلت  لندن  يف  العربية 
اجلن�صيات  خمتلف  من  اأع�صاء  ت�صم  التي 
العربية، ن�صاًء ورجاًل حمرتفني يف حني فرقة 
كما  فقط،  عراقيات  ن�صاء  ت�صم  دجلة  طيور 
اأ�ص�صت الأكادميية املو�صيقية العربية يف لندن 
واأ�صبحُت عميد هذه الأكادميية الفنية املهمة 

التي تعنى بالرتاث العربي عمومًا. 
فرقة  ت��ك��ون  ب���اأن  طالبت  اأ���ص��وات  ه��ن��اك   *
العراقية  الدولة  فرقة  العراقي  للرتاث  بابل 
اأم  املو�صوع  هذا  �صيتم  هل  براأيك  الر�صمية 

�صيبقى يف فلك املطالبات؟

الذي  ه��الل،  ف��اروق  الفنان  امللحن  ويقدمه 
الذين  العراقيني  الفنانني  اغلب  فيه  ظهر 
ال��وق��ت  يف  الفنية  ال�����ص��اح��ة  ع��ل��ى  ي��رتب��ع��ون 
ال�صاهر،  ك��اظ��م  ال��ف��ن��ان  اأم��ث��ال  احل��ا���ص��ر، 
وحممود اأنور، ومهند حم�صن، وهيثم يو�صف، 
الفرقة  بقيادة  اأي�����ص��ًا  كلف  كما  واآخ��ري��ن، 
املو�صيقية ملهرجان بابل الدويل لدورات عدة، 
من  تقديرية  و�صهادات  اأو�صمة  على  ح�صل 
اأف�صل  لقب  نال  كما  ال��دويل،  بابل  مهرجان 
مو�صيقي �صاب يف العراق عام ١٩٨٦ و�صهادة 
و�صهادة  دبي  تلفزيون  من  الإبداعي  التميز 
الإب�����داع ال��ف��ن��ي م��ن م��ه��رج��ان ل��ي��ايل دب��ي 

ال�صارقة  حاكم  من  الثقايف  الإب��داع  و�صهادة 
املو�صيقى  مهرجان  م��ن  تقديرية  و���ص��ه��ادة 
العربية يف القاهرة، عاد اىل العراق موؤخرًا 
فرقته  عن  الغبار  لينف�ص  طويلة  غربة  بعد 

املو�صيقية "فرقة بابل للرتاث العراقي". 
املاي�صرتو العراقي الفنان "عالء جميد" حل 
العراقية"  ال�صبكة  "جملة  على  عزيزًا  �صيفًا 
ه��ذا  ع��رب  ذك��ري��ات��ه  �صفحات  بع�ص  قلبنا 

احلوار...  
* كان حلمك ان تدخل جمال الطريان لكنك 
اخرتت ان حتلق يف �صماء الفن، هل �صرقك 

الفن من حلم الطفولة؟
دورة  اأكملت  طفولتي  منذ  �صحيح،  ه��ذا   -
وح�صلت  بغداد  ب�صماء  الطريان  يف  تدريبية 
لأن  اخطط  وكنت  فيها،  امتياز  درج��ة  على 
م�صواري  لأك��م��ل  اآن���ذاك  اأمل��ان��ي��ا  اىل  اأذه���ب 
ك��ان دخول  لكن  ال��ط��ريان،  مدربًا يف جم��ال 
على  طغى  اآخر  منعطفا  حياتي  يف  املو�صيقى 
ح���ل���م ال���ط���ف���ول���ة، 
ف�����اخ�����رتت 
يف  اأحلق  اأن 
الفن  ���ص��م��اء 
حلم  عن  بدًل 
ال��ط��ريان، لذا 
نف�صي  وج���دت 
جم���������ال  يف 
وكنت  املو�صيقى 

للمو�صيقى  منذ اأ�صتمع  واأت���ذوق���ه���ا 
البداية، ولدي ميل كبري لهذا املجال اجلميل 
والر�صالة  والإن�صانية  بالرتافة  ميتاز  ال��ذي 
فن  يف  طريقي  اأكملت  احلمد  وهلل  ال�صامية، 

املو�صيقى بعد عناء وجهد كبري. 
*هل ميكن القول اإن برنامج )اأ�صوات �صابة( 
يف  احلقيقية  والنطالقة  ال�صهرة  منحك  قد 
الفرقة  بقيادة  كلفت  عندما  املو�صيقى  عامل 

املو�صيقية للربنامج اآنذاك؟ 
له  كان  �صابة(  )اأ�صوات  برنامج  �صك  بال   -
اإذ  القيادية  بناء �صخ�صيتي  الكبري يف  الدور 
فرقة  وااأق��ود  حينها  الع�صرين  عمر  يف  كنت 

عن  متنازًل  الفن  �صماء  يف  يحلق  ان  اختار 
حلم الطفولة باأن ي�صبح طيارًا، ما دفعه اإىل 
اللتحاق مبعهد الدرا�صات املو�صيقية، وكانت 
النغمية"  الدرا�صات  ب�"معهد  اآن��ذاك  ت�صمى 
ال��ع��راق��ي  "الناي" وال�����رتاث  اآل���ة  ل��ي��در���ص 
يف  الدرا�صة  ويوا�صل  املو�صيقية،  والنظريات 
اأ�صاتذة  اأه��م  يد  على  اجلميلة  الفنون  كلية 
املو�صيقى واأعمدتها يف العراق، ومنهم روحي 
اإبراهيم،  و�صعوبي  ب�صري،  ومنري  اخلما�ص، 
اوهان�صيان  وبياتري�ص  �صامليان،  و�صلوى 
املو�صيقية  الفرقة  بقيادة  كلف  وغ��ريه��م، 
يعده  ك��ان  ال��ذي  �صابة"  "اأ�صوات  لربنامج 

برنامج أصوات شابة منحني الخربة 

والقدرة عىل كتابة املوسيقى لألغاين 

والقدرة عىل القيادة وإدارة الفرقة 

املوسيقية اىل جانب القيادة الفنية، 

اما الشهرة واألضواء فهي تحصيل 

حاصل.
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والآراء  الأ���ص��وات  ه��ذه  اأ���ص��ك��ر  ال��ب��دء  - يف 
للرتاث  بابل  فرقة  تكون  ب��اأن  طالبت  التي 
العراقي التي �صيكون ا�صمها )الفرقة الوطنية 
الدولة  العراقي( هي فرقة  للرتاث املو�صيقي 
تكن  مل  امل��ط��ال��ب��ات  ه���ذه  حتما  ال��ر���ص��م��ي��ة، 
الفرقة  ان  وجدوا  املطالبني  اأن  لول  اعتباطًا 
تتوفر على م�صتوى فني متقدم جدًا هذا من 
الفرقة طاقات  ت�صم  اخرى  جهة، ومن جهة 
كبرية متوهجة بالإبداع من الأ�صاتذة والطلبة 
ت�صحر  بطريقة  ال��ع��راق��ي  ال���رتاث  يقدمون 
العايل  وتكنيكها  وغنائها  بعزفها  اجلمهور 
الع�صري  العراقي  ال��رتاث  ونكهة  املن�صبط 
امل�صاحب لها وهذا نادرًا ما يحدث يف الفرق 

املو�صيقية التي تعزف وتغني يف ذات الوقت.
�صبكة  وب���ني  بينك  قطيعة  ه��ن��اك  ك��ان��ت   *

الإعالم العراقي هل تبددت هذه القطيعة؟
�صبكة  وبني  بيني  قطيعة  هناك  كانت  نعم   -
الفنية  اعمايل  اأن  لدرجة  العراقي  الإع��الم 
وجهة  لدّي  وكانت  ال�صا�صة  على  من  تبث  مل 
نظر بقناة العراقية، لكن عند لقائي موؤخرًا 
ومدير  جا�صم  نبيل  الدكتور  ال�صبكة  برئي�ص 
التفاهم  ج���رى  ح��م��زة  ع��ب��ا���ص  ال��ت��ل��ف��زي��ون 
واح���رتام  حمبة  بكل  بيننا  فيما  واحل��دي��ث 

وتبددت تلك القطيعة.   
اكت�صاف مواهب عدد من  �صاهمت يف  * هل 
الفنانني العراقيني الذين يتمتعون بالنجومية 

الآن؟
من  ال�صباب  الفنانني  من  قليلة  غري  ن�صبة   -
جيل الثمانينيات كان يل دور يف دعمهم ولي�ص 
ملحنًا،  ل�صت  لأين  اكت�صافهم  او  تقدميهم 
اىل  الفنانني  ا�صطحاب  يف  اأ�صاهم  كنت  اإذ 
اأ���ص��وات  برنامج  ع��رب  ه��الل  ف���اروق  امللحن 
الفنان  اأمثال  الربنامج  يف  للم�صاركة  �صابة 
كاظم ال�صاهر الذي �صاعدته يف الو�صول اىل 
اأغ��اٍن  �صبع  له  و�صجلت  هالل  ف��اروق  امللحن 
بقيادتي وا�صرايف، ف�صاًل عن فنانني اآخرين. 

* ما الذي تطمح اليه م�صتقبال؟
املوؤ�ص�صات  ترعى  ان  ال��دول��ة  على  اأمتنى   -
املو�صيقية،  ال���درا����ص���ات  كمعهد  ال��ف��ن��ي��ة، 
الفنون  ودائ��رة  والبالية،  املو�صيقى  ومدر�صة 
املو�صيقية، واأمتنى اأي�صا ان ترعى الن�صاطات 
للهواة  مراكز  كاإن�صاء  لل�صباب  الر�صمية  غري 
وك��رة  واملو�صيقى،  امل�����ص��رح،  فيها  يتعلمون 
العتماد  ميكن  ثقافيًا  جياًل  لنوؤ�ص�ص  القدم، 
باجلانب  اله��ت��م��ام  اإىل  اأدع����و  ك��م��ا  ع��ل��ي��ه، 
الذي  الوحيد  البلد  فنحن  للمراأة،  الإبداعي 

كرة  اأو  الطائرة  لكرة  ن�صويًا  فريقًا  ل ميتلك 
ال�صلة مثال. 

* اثناء ح�صوري عر�ص الربوفات لفرقة بابل 
العمل،  يف  ال�صديد  حر�صك  مل�صت  املو�صيقية 
حديًا  يكون  اأن  املو�صيقى  القائد  على  ه��ل 

و�صارمًا يف عمله؟
ج���دًا يف عملي حد  ودق��ي��ق  ح��ري�����ص  اأن���ا   -
اأوجهها  ال��ت��ي  امل��الح��ظ��ة  اأن  حتى  الإزع����اج 
حرفيًا،  تنفذ  اأن  يجب  الفرقة  اأع�صاء  اىل 
العمل املو�صيقي ل يحتمل اخلطاأ لذا جتدين 
ول��دي  املو�صيقي  عملي  جم��ال  يف  دك��ت��ات��ورًا 
اأفكار براأ�صي والعازف ل يعرف ما الذي يدور 
ما  ينفذ  ان  العازف  بد على  لذا ل  راأ�صي  يف 
لأن عملي  الفكرة  ت�صل  ثم  نقا�ص  دون  اأري��د 
ولي�ص  م��درو���ص��ة  وق��واع��د  اأ�ص�ص  على  مبني 

ع�صوائيًا. 
للنوايا  عاملي  مو�صيقي  �صفري  لقب  ُمنحت   *
احل�صنة من منظمة )الال عنف( حدثنا عن 

هذا الأمر؟
عاملية  منظمة  هي  عنف(  )ال��ال  منظمة   -
للمحبة وال�صالم �صعارها )امل�صد�ص املعقود( 
بني  للتقارب  و�صيلة  والإب���داع  الثقافة  تتخذ 
ال�صفري  لقب  متنح  فاملنظمة  العامل،  �صعوب 

والغناء  املو�صيقى  يتخذ  العامل  يف  فنان  لأي 
عراقي  فنان  اأول  اأن��ا  التقارب،  لهذا  و�صيلة 
التون�صي  الفنان  بعدها منح  اللقب  ُمنح هذا 
ن�صري  الفنان  منح  وبعدها  بو�صناق  لطفي 
حازم  العراقي  املو�صيقي  منح  واآخ��ريًا  �صمة 

فار�ص. 
* امل��و���ص��ي��ق��ى ه��وي��ة ال�����ص��ع��وب، ب��راأي��ك هل 
املو�صيقية  بهويتنا  ن��رت��ق��ي  ان  ا�صتطعنا 

العراقية عرب ال�صنني؟
الهوية  ه��و  الآن  عنه  اأداف����ع  ���ص��يء  اأك���ر   -
ال��ث��ق��اف��ي��ة ب�����ص��ك��ل ع����ام وال��ف��ن��ي��ة خ��ا���ص��ة، 
املو�صيقى  لدينا خ�صو�صية يف  لي�ص  اأ�صبحنا 
مو�صيقى  فمثاًل  مفقودة،  املو�صيقية  وهويتنا 
الرتكية  املو�صيقى  من  م�صتوحاة  امل�صل�صالت 
اأن  ي��ح��اول  واملغني  اإي���راين  ت��رك��ي  وال��ع��زف 
يقلد التراك اأو امل�صريني والأغنية العراقية 

حتولت من الإيقاع اجلورجيني اىل الإيقاع 
اخلليج،  جتاري  حتى  الإماراتي  ال�صعبي 
وكل هذا تعٍد وجتاوز على الهوية الوطنية 

املو�صيقية.
واأت�صور  العراقي،  بالرتاث  جمنون  اأنا 
ياأتي جيل  بعد ع�صرين عامًا �صوف  اأنه 
لأنها  نقية  �صليمة  اأغنية  على  يعر  ل 
هويات  بني  و�صاعت  م�صوهة  و�صلت 
الوحيد  ال�صعب  اأن��ن��ا  ب�صبب  ال��ع��امل، 

الذي ل يوؤمن بالهوية 
ال��وط��ن��ي��ة ل��الأ���ص��ف، 
وه�����ذا امل���و����ص���وع ل 
ي���خ�������ص اجل����ان����ب 
ال��ف��ن��ي ف��ح�����ص��ب بل 
ال��ل��ه��ج��ة  يف  ح���ت���ى 
وال������زي ال���ب���غ���دادي 

وكثري من الأمور.    
* كيف تن�صق وقتك بني فرقة طيور دجلة يف 
ال�صويد وفرقة الغناء العربي يف لندن وفرقة 

بابل للرتاث العراقي؟
توا�صل  على  لكنني  ب��غ��داد  يف  الآن  اأن���ا   -
لندن  يف  العربي  الغناء  فرقة  مع  م�صتمر 
الهاتف  ال�صويد عرب  وفرقة طيور دجلة يف 

بعد  عن  الأ�صبوع  يف  مرتني  الأع�صاء  واأدرب 
ت��اأخ��ري يف  اأي  ه��ن��اك  ولي�ص  الأن��رتن��ت  ع��رب 

العمل.  
* من �صاحب الف�صل على عالء جميد؟

هو  الأول  الف�صل  �صاحب  لكّن  ك��ث��ريون،   -
الفنان الكبري فاروق هالل، وا�صتاذي يف األة 
الناي عبد ال�صميع عبد احلق والأ�صتاذ فايق 
حنة، والأ�صتاذ �صالح الدين مانع، والأ�صتاذ 
اأحيانًا  اخلما�ص،  وروح��ي  اإبراهيم،  �صعوبي 
طالبي يكونون هم اأي�صًا من اأ�صحاب الف�صل 
علّي عندما ي�صتفزين اأحد الطلبة مبو�صوع ما 

يجعلني ا�صتفيد منه اأي�صًا. 
* هل توّد اأن تقيم حفاًل مو�صيقيًا يف م�صقط 

راأ�صك حمافظة مي�صان؟
- نعم اأود ذلك ب�صدة.

* ملاذا اإذن مل تفعل ذلك حتى الآن؟ 
لإقامة  مهيئة  غري  مي�صان  حمافظة  لأن   -

ن�صاطات ثقافية ومهرجانات مو�صيقية، �صار 
اأي  عن  بعيد  معني  باجتاه  املحافظة  توجه 

ن�صاط فني وهذا ما يحز بالنف�ص. 
* ما ال�صيء الذي تتمنى األ يح�صل؟

- �صيئان الكراهية والعدوانية، لالأ�صف لدينا 
روح الكراهية واحل�صد لأي �صخ�ص ناجح او 
املو�صوع  بهذا  مررت  واأن��ا  ينجح،  اأن  يحاول 
وحوربت كثريًا حتى الآن، لكن ل يهمني ذلك 
وكما  النجاح،  ي�صووؤه  احلاقد  اأن  اأوؤم��ن  لأين 
يقال اإذا مل جتد لك حاقدًا فاأعلم اإنك اإن�صان 

فا�صل! 

أمتنى عىل الدولة ان ترعى املؤسسات الفنية، 

كمعهد الدراسات املوسيقية، ومدرسة املوسيقى 

والبالية، ودائرة الفنون املوسيقية، وأمتنى 

أيضا ان ترعى النشاطات غري الرسمية للشباب 

كإنشاء مراكز للهواة يتعلمون فيها املرسح، 

واملوسيقى، وكرة القدم...



بال�صعر  ي�صور  اإنه  اقول:  للت�صاوؤل  وح�صمًا 
ال�صاوي  نبيل  اأن  ال  بالفوتوغراف،  ويكتب 
ا�صتطاع اأن يوازي ما بني عنا�صرها ب�صكل 
ا�صتفز الخرين، فحدقوا يف اعماله طوياًل. 
وال�صورة  الكلمة  بني  يجمع  اأن��ه  مييزه  ما 
املو�صيقى  مع  فريدة،  وذائقة  برومان�صية 
)الديك  الطبع  غرفة  عمله  ينجز  العاملية 
موطنه  كانت  اجلمهورية  ج��ري��دة  روم(. 
 –  ١٩7٩ ع���ام  وب��ال��ت��ح��دي��د  الول  ال��ف��ن��ي 
بني  �صمت  التي  ال�صحفية  املوؤ�ص�صة  وهي 
اروقتها نخبة طيبة من فناين الفوتوغراف 
املتميزين، لكنه ظل وفيًا ملوطن فنه الول. 
العودة  هاج�ص  ال�صاوي  نبيل  الفنان  �صكن 
اإىل امل��ا���ص��ي، م��ا���ص��ي الن�����ص��ان وامل��ك��ان 
وال�صياء الخرى، اإذ ظل يتعاي�ص بكامريته 
ال�صنا�صيل،  ونوافذ  البغدادية  الزق��ة  مع 
واإذ مل ير�ِص ذلك طموحه، راح يغو�ص يف 
لنا  ليقدم  بغداد  من  القدمية  املدينة  قاع 
الغارقة  والبيوت  امل�صحوقني  للنا�ص  �صورًا 
يف احزانها واملتلب�صة بحال البوؤ�ص الدائم. 
هذا  اإىل  تتجه  وه��ي  الثالثة،  الفنان  عني 
بل  بغ�صب،  اخللف  اإىل  تنظر  مل  امل�صار، 
الوفاء  ايقاع  على  �صيمفونيتها  تقدم  كانت 
عرب  بالخرين  �صلته  ي��دمي  لكي  ال��ق��دمي، 
هكذا  مرهف،  باإح�صا�ص  املنفذة  اللقطات 
جنون  ركبه  الذي  ال�صاوي  نبيل  الفنان  هو 
�صورة  اإىل  تطلعه  غليل  ي�صفي  عّما  البحث 

ت�صري اإليه واإىل اأ�صلوبه.
نبض الحياة

حتدث  الفوتوغراف  عامل  يف  بداياته  عن 
ال�صاوي قائاًل:

���ص��ن��وات تعلقت  م���ذ ك���ان ع��م��ري ع�����ص��ر 
الغريبة  الل���ة  اع��ده��ا  ك��ن��ت  ب��ال��ك��ام��ريا، 
ال�صحرية التي تنقل ذكرياتنا و�صورنا، ويف 
عام ١٩7٨ حملت الكامريا اول مرة منبهرًا 
الفيلم  منه  يخرج  ال��ذي  ال�صندوق  بذلك 
اإىل  تتحول  التي  الذكريات،  بكل  حمماًل 
اح�صاء  ابعر  كنت  باحلياة،  تنب�ص  �صور 
عّلي  اجزاءها عنوة  افتح  اأن  بعد  الكامريا 
هذه  ي�صّغل  الذي  الزيل  ال�صر  اإىل  اهتدي 

تلو  بالفيلم  اعبئها  وكنت  العجيبة،  الل��ة 
حني  واملنا�صبات  الع��ي��اد  اي��ام  يف  الآخ���ر 

لأن  جيبي  يف  ال��دراه��م  ت�صدح 
وطبعه  وحتمي�صه  الفيلم  �صراء 

كانت تكلف كثريًا اأيامذاك. 
املعلم األول

ال�صاوي  وم����ازال  الي���ام  ومت��ر   
يذكر تفا�صيلها م�صتدركًا:

مل اأن��ق��ط��ع ع��ن م���زاول���ة ه��واي��ة 
ال��ت�����ص��وي��ر وت��ف��ك��ي��ك ال��ك��ام��ريا 
ن�صحني   ١٩7٨ ع��ام  يف  اأب����دًا، 
بع�ص ال�صدقاء اأن اتعلم مبادئ 
اجلمعية  على  فدلوين  الت�صوير 
مقرها  وكان  للت�صوير  العراقية 
انذاك يف منطقة ال�صنك، وهناك 
تعرفت اإىل معلمي الول الأ�صتاذ 
ومنه  اجلما�صي،  �صباح  القدير 
وتعلمت  الت�صوير  مبادئ  تعلمت 
اح�����رتام ال���ك���ام���ريا، ك���ان نعم 

ال�صديق واملعلم.
كنت متحم�صًا لتعلم هذه الهواية 
ال��ت��ي راف��ق��ت��ن��ي ���ص��ن��ّي ع��م��ري، 

وانغم�صت يف درو�ص الفوتوغراف 
ما  كل  عن  وال�صوال  املطالعة  كثري  وكنت 
اإىل  نومي  غرفة  حولت  الت�صوير،  يخ�ص 
رحلة  ب��دات  وهكذا  ال�صور،  لطبع  خمترب 
جادة وحقيقية يف حياتي مع الفوتوغراف. 
الت�صوير  ع��امل  ول��وج  علي  �صهاًل  يكن  مل 
ال�����ص��ح��ف��ي، وع��ن��دم��ا ُع��ي��ن��ت يف ج��ري��دة 
هناك  كان   ،١٩7٩ عام  اواخر  اجلمهورية 
والفنانني  ال�صحفيني  امل�����ص��وري��ن  ك��ب��ار 
املرحوم  امثال  الراحلني  الفوتوغرافيني 
ف��واد  امل��رح��وم  ال��زب��ي��دي وال��ف��ن��ان  جا�صم 
الن�صراوي  �صامي  املرحوم  والفنان  �صاكر 
واملرحوم  ح�صن  رحيم  امل��رح��وم  والفنان 

نزار ال�صامرائي. 
بني الظل والضوء

بالت�صاد،  حتفل  احلياة  اأن  ال�صاوي  ي��رى 
يقف  واحلب  ال�صر،  يقارعه  اخلري  فهناك 
يف ط��ري��ق��ه ال���ع���ذاب وال���ف���راق، وال����ورود 

ت���دم���ي ال���ص��اب��ع 
فلو  ب��ا���ص��واك��ه��ا. 

نظرنا اىل م�صهد 
و����ص���ح  يف  م������ا 

النهار ملا وجدنا عليه تلك اللوان اجلميلة، 
ال�صم�ص  ا���ص��ع��ة  ت��غ��م��ره��ا  ل��وح��ة  ن���رى  ب��ل 
الذي  الظل  الخر  اجلانب  ويف  ال�صاطعة، 
فن  امل�صهد!.  من  كبرية  م�صاحة  يغطي  قد 
اردت  واذا  والبي�ص،  ال�صود  هو  الت�صوير 
فاطلب  فوتوغرافيًا  م�����ص��ورًا  متتحن  ان 
منه اأن ي�صور بال�صود والبي�ص كي تقي�ص 
مقدرته البداعية وقدرته على تكوين لقطة 

ذات موا�صفات فنية ت�صد املتلقي اليها. 
انها  ال  م��ل��ون��ة،  احل��ي��اة  اأن  وه��ك��ذا جن��د 
وال�صوء  بالظل  نو�صرها  وح��ني  قا�صية، 
لنا  �صتظهر  فوتوغرايف  درام��ي  م�صهد  يف 
اتهمت  املطلق.  الفني  اجلمايل  توحدها 
�صاكر،  ف��وؤاد  الفنان  اأعمال  ا�صتن�صخ  باأين 
ب��ال��راح��ل جا�صم  ب��ت��اأث��ري  ات��ه��م��ت  ول���و 

كثرياً ما يقف الفنان الفوتوغرايف نبيل الشاوي امام اللقطة التي 
يروم تنفيذها فوتوغرافياً، يتعذب حد الوجع. وكثرياً ما يعدل عن 

تنفيذ الرغبة الفوتوغرافية الكامنة يف أعامقه ألن اللقطة مل تكن 
كام كان يريدها، أو كام تخّيل رسمها، إذ ال تدري من الذي أثر يف 

اآلخر, الشعر أم الفوتوغراف، 

الفوتوغرايف 

نبيل الشاوي..

ر ب���ال���ش���ع���ر وي��ك��ت��ب ي����ص����وِّ

بالفوتوغراف

كريم كلش
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لكان  ال��زب��ي��دي 
ال��ق��ول اأ���ص��دق، 
ال�����راح�����ل  لن 
ال��زب��ي��دي ك��ان له 
الف�صل الكبري على م�صريتي الفوتوغرافية، 
هفواتي  ويتتبع  وير�صدين  يعلمني  كان  اذ 
علي  يق�صو  ك��ان  واح��ي��ان��ًا  الفوتوغرافية 
التي ل تر�صيه،  اأعمايل  بن�صائحه وميزق 
فن  ب��اع��ت��زاز  ي��دي��ه  على  تعلمت  اأين  كما 
امل�صتقل  ال��ف��ن  ه��ذا  ال��ب��ورت��ري��ه،  ت�صوير 

بذاته.
تطور الفوتوغراف

وولوجه  الفوتوغرايف  الت�صوير  تطور  عن 
عامل الديجتال.. كان لل�صاوي راأي اآخر اإذ 

قال:
اأ�صاءت  قد  الدجيتال  الكامريا  اأن  اأعتقد 
من  وال��ف��وت��وغ��راف��ي��ني  ال��ف��وت��وغ��راف  اإىل 
على  احل�صول  ل�صهولة  ذلك  اجليل،  هذا 

او  امل�صهد،  تكوين  يف  العناء  دون  اللقطة 
ثم  وال�صوء.  الظل  م�صاقط  جمالية  قيا�ص 
الفني،  الب��داع  بات �صحاًل يف  التفكري  اأن 
زاوي��ة  يف  والزمن  اللحظة  اأ�صر  حيث  من 
تاخذ املتلقي معها يف حوار يبدا ول ينتهي. 
ماتت،  البداعية  الفنية  املقايي�ص  هذه  كل 
يعتقد  رقمية  كامريا  يحمل  من  كل  و�صار 
بكامريا  �صور  من  كل  او  فنانًا،  غ��دا  اأن��ه 
طريقه  �صي�صق  اأنه  يت�صور  املحمول  هاتفه 
اإن  اق��ول  ل��ذا  الفوتوغرافيني.  �صفوف  يف 
الفن ل يتطور باللة، بل بالبداع واخليال 
التوا�صل  ودمي��وم��ة  وال��ت��ج��ارب  اخل�صب 
امل�صورين  بع�ص  املعلومة.  ع��ن  والبحث 
ي���ع���ت���زون ب��ان��ان��ي��ت��ه��م، ب���ل وي���ج���اه���رون 
على  وال�صبابيك  الب����واب  ويغلقون  ب��ه��ا، 
الفوتوغرافية،  الفنية  الثقافية  معلوماتهم 
ل  اأين  كما  املبدا،  ه��ذا  �صد  �صخ�صيا  اأن��ا 
للزمالء  اترك  بل  اب��دًا  نف�صي  احتدث عن 

الإقرار بذلك. 
عفوية وتأثري

يعتقد ال�صاوي اأن الت�صوير هو عمل اإن�صاين 
واملو�صيقى  وال��ر���ص��م  ال�صعر  ���ص��اأن  �صاأنه 
ويجب اأن يكون هناك تخطيط لكل �صيء، 

يقول:
بنت  او  العفوية،  اللقطات  بع�ص  هناك 
لكن  عاملية،  بجوائز  فازت  التي  حلظتها، 
اي�صًا هنالك ماليني اللقطات التي �صورت 
ال  العفوية،  وبنف�ص  م�صبق  تخطيط  بدون 
فاللقطات  الن�صيان،  اأدراج  يف  نامت  انها 
انتباه  ت�صرتعي  ال��ت��ي  وامل��وث��رة  اخل��ال��دة 
لها  يخطط  ال��ت��ي  اللقطات  ه��ي  املتلقي 
قطعة  على  ال��ف��ن��ان  يخطط  كما  م�صبقًا 
ل��وح��ت��ه وك��م��ا يخطط  ل��ر���ص��م  ال��ق��م��ا���ص 
امل��ه��ن��د���ص ل��ب��ن��اء ���ص��رح م��ن ال�����ص��روح، 
فالعمال الفنية الفوتوغرافية من ال�صعب 
م�صهدها  ي��ك��ون  اأن  او  املتلقي  ت�صد  اأن 
التقاطه  لزاوية  التخطيط  دون  من  موثرًا 
الفني  فالعمل  تكوينه،  لبناء  والتخطيط 
اإن�صاين  واب��داع  م�صٍن  عمل  الفوتوغرايف 
والر�صم  كالنحت  الأخ���رى  الفنون  ���ص��اأن 

ال�صعر فاإن هناك من  وال�صعر، وعلى ذكر 
زلت  وما  الت�صوير،  اأح��رتف  مل  اإين  يقول 
تائهًا بني الت�صوير وال�صعر. يقال يف اللغة 
)�صري(  كلمة  م��ن  ج���اءت  �صعر  كلمة  اإن 
والغناء،  املو�صيقى  العربية  باللغة  وتعني 
وعملية  ال��ت�����ص��وي��ر  م��ن  ���ص��رب  وال�����ص��ع��ر 
اللباب  تاأ�صر  جميلة  ولغة  مو�صيقي  بناء 
بناء  ف��اإن��ه  الت�صوير  ك��ذل��ك  وال��ن��ف��و���ص، 

وتكوين، ووحدة مو�صوع مرتابط.
سرية ذاتية

ع��ام ١٩٥٥  ب��غ��داد  ال�����ص��اوي يف  نبيل  ول��د 
وع���م���ل م�������ص���ورًا ���ص��ح��ف��ي��ًا يف ج��ري��دة 
اوائل  من   .١٩7٩ عام  اواخ��ر  اجلمهورية 
امل��را���ص��ل��ني احل��رب��ي��ني. ���ص��ّور وك��ت��ب عن 
احلرب المريكية على العراق عام ١٩٩١. 
من  عدد  يف  الفوتوغرافية  اأعماله  ن�صرت 

الدول العربية والعاملية.
العراقية  الفوتوغرافية  باملعار�ص  �صارك 
اجلوائز  من  كثريًا  وح�صد  منها  والعاملية 
وال���ع�������ص���رات م���ن اجل���وائ���ز ال��ت��ق��دي��ري��ة 

وامليداليات. 
ا�صتاذًا  وعمل  ت�صوير،  دبلوم  على  حائز 
يف  ال��ف��وت��وغ��رايف  للت�صوير  حم��ا���ص��را 
يف  عمل  للت�صوير،  العراقية  اجلمعية 
ب��اء ويف  األ���ف  امل���راة ويف جملة  ج��ري��دة 
جريدة بغداد اأوبزرفر ويف جريدة امل�صور 

العربي ويف جريدة العراق الفرن�صية. 
)اع���رتاف  ال�صعرية  جمموعته  اأ���ص��در 
وجمموعته   ،١٩٩7 ج���دًا(ع���ام  خ��ا���ص 
الثانية يف م�صر، ولديه ثالث خمطوطات 
الت�صوير  ق�صم  رئ��ي�����ص  ع��م��ل  ���ص��ع��ري��ة، 
كتب  اجلمهورية،  جريدة  يف  ال�صحفي 
يف ج��ري��دة ال��راي��ة ال��ق��ط��ري��ة، وك��ت��ب يف 
نقدًا  وك��ت��ب  ال�صعودية.  ال��زاوي��ة  جملة 
جريدة  يف  ن�صر  الوان،  ملجلة  فوتوغرافيًا 
القلعة  الزمان والفنون العراقية وجريدة 
ال�صحفيني  ن��ق��اب��ة  ع�صو  الأ���ص��ب��وع��ي��ة، 
ع�صو  الدب���اء،  احت��اد  ع�صو  العراقيني، 
احتاد ال�صحفيني العرب، ع�صو اجلمعية 

العراقية للت�صوير. 

 

م���������ق���������االت

نرمني املفتي

فنجان محبة

الجائحة الخفية

مع اليوم العاملي للق�صاء على العنف �صد املراأة، د�ّصن 
 ١٠ يف  �صيختتم  ال��ذي  الن�صاط  م��ن  ي��وم��ًا   ١٦ ال��ع��امل 
حلول  مع  يتزامن  ال��ذي   ٢٠٢٠ الأول/دي�صمرب  كانون 
اكت�صحت  يوم  ل  اأوَّ مع  الإن�صان.  حلقوق  العاملي  اليوم 
وال�صعارات  املل�صقات  الجتماعي  التوا�صل  م��واق��ع 
والبيانات التي قررتها المم املتحدة واملنظمات املدنية 
واملوؤ�ص�صات احلكومية اخلا�صة باملراأة، واأ�صبحت غالبية 
الن�صاطات  لون  �صّكل  الذي  اللون  برتقالية  ال�صفحات 
اخل��ا���ص��ة ب��امل��ن��ا���ص��ب��ة حت��ت ع��ن��وان )ل��ن��ج��ع��ل ال��ع��امل 
اأو �صعارات عندنا ومل  برتقاليا( وبحثت عن مل�صقات 
املجتمع  كانت منظمات  ن�صرت  والتي  واح��دة،  اأي  اأجد 
املدين قد هياأتها، )احتدث عن اليوم الأول الذي اأدفع 
به هذا املقال(، علما اأّننا يف العراق نواجه هكذا عنف 
واأ�صبح يتزايد �صواء ب�صبب الظروف املعا�صية اأو ب�صبب 
جائحة كوفيد ١٩ وبهذا ال�صبب ن�صرتك مع العامل الذي 
تقارير  اإىل  ا�صتنادا  يوميا  املراأة  �صد  العنف  به  يزداد 
لليوم الربتقايل:  التي تقول يف تقدميها  المم املتحدة 
البيانات  اأظهرت   ،١٩ – كوفيد  جائحة  اندلع  "منذ 
والعامالت  العاملون  قدمها  التي  امل�صتجدة  والتقارير 
اأنواع  زيادة يف جميع  الأمامية  املوجودون يف اخلطوط 

العنف �صد املراأة والفتاة وبخا�صة العنف املنزيل. 
اأزمة  ظل  يف  تتنامى  التي  اخلفية  اجلائحة  هي  وتلك 
كوفيد - ١٩ مما يوؤكد حاجتها اإىل جهد جمعي عاملي 
لوقف ذلك العنف. ومع توا�صل ا�صتنفاد حالت كوفيد 
اخلدمات  و�صلت  ال�صحية،  اخل��دم��ات  جلهود   ١٩  -
الأ�صا�صية، مثل مالجئ العنف املنزيل واأرقام امل�صاعدة 
ها الأق�صى. ولذا يجب بذل مزيد من اجلهود  اإىل حدِّ
جهود  يف  امل��راأة  �صد  العنف  معاجلة  اأولويات  لتحديد 

جميعا،  ونتفق   ."١٩  – لكوفيد  والإنعا�ص  ال�صتجابة 
ن�صاء ورجاًل، مع المم املتحدة باأن العنف �صد املراأة، 
لها  ناجعًا  لقاح  اأن ل  ويبدو  اأينما كانت، جائحة خفية 
العامل  م�صتوى  على  اإمّنا  وحده  العراق  يف  لي�ص  حاليا، 
عن  وال�صادرة  ال�صاأن  بهذا  امللزمة  القرارات  كل  رغم 

المم املتحدة وتعهد بها كل اأع�صائها.
لليوم  ام��ت��دادا  �صيمثالن  اللذين  ال�صبوعني  وخ��الل   
بالعمل  اجلميع  طالبت  املتحدة  المم  فاإن  الربتقايل، 
معا حتت �صعار )�صالم يف املنزل(، وقال ال�صيد رئي�ص 
اجلمهورية برهم �صالح يف ر�صالته اخلا�صة بهذا اليوم: 
ل��الأمم  ال��ع��ام  الأم���ني  ن��داء  اإىل  ان�صم  اأن  )ي�صّرفني 
ًا  النداء املهم جدَّ اإنَّ هذا  املتحدة )�صالم يف املنزل(. 
يحتاج اإىل �صخ�صيات كثرية للعمل به لأنَّ الهدف نبيل 

ًا.  جدَّ
اأكّرر قويل الذي اأكتبه يف كل احتفال �صنوي بيوم املراأة 
اإمّنا هي من  باأنَّ املراأة لي�صت ن�صف املجتمع،  العاملي، 
اإياه  متنح الوجود لروح يخلقها اهلل يف رحمها، متنحه 
من �صحتها و�صحة عظامها وبعده تربي ن�صف املجتمع 
�صّد  العنف  م��ن  خ��اٍل  ع��راق  نحو  معا  لنعمل  الآخ���ر، 
املراأة، املراأة  الم  والأخت والبنة والزوجة وال�صديقة 

واحلبيبة، فاملراأة هي حنان الكون ودفئه..

جائحة خفية ويبدو أن ال لقاح 

ناجعاً لها حاليا، ليس يف العراق 

وحده إمّنا عىل مستوى العامل رغم 

كل القرارات امللزمة بهذا الشأن 

والصادرة عن االمم املتحدة وتعهد 

بها كل أعضائها.
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بعد  ع��ادت  الطفل  مل�صرح  الوطنية  الفرقة 
انقطاع ق�صري ب�صب جائحة كورونا اإىل تقدمي 
يف  لالأطفال  املخ�ص�صة  امل�صرحية  عرو�صها 
�صيكون  عمل  من  اأك��ر  يتخلله  زاخ��ر  مو�صم 
الطفولة  عامل  يرفد  وثقافيًا  فكريًا  متنف�صًا 

بالكثري. 
خطة واسعة

الفرقة  م��دي��ر  ���ص��ال��ح  ع��ل��ي  ح�صني  امل��خ��رج 
اوكلت  اأن  منذ  ق��ال:  الطفل  مل�صرح  الوطنية 
و�صعت   ،٢٠١٩ عام  الفرقة  اإدارة  مهمة  اإيّل 
هذا  ب��واق��ع  للنهو�ص  و�صاملة  وا�صعة  خطة 
امل�صرح املهم جدًا والغائب متامًا فقد ابتداأنا 
على  )ع�����ص��رة  م�صرحية  ب��ع��ر���ص  م�����ص��وارن��ا 
ع�صرة( تاأليف الفنان ماجد درند�ص واإخراج 
اأطفاًل  فيها  ا�صتقطبنا  �صالح،  علي  ح�صني 
الأهلية  امل��دار���ص  وبع�ص  الأي��ت��ام  دور  م��ن 
وا���ص��ت��م��ر ال��ع��ر���ص اأي���ام���ًا ع���دة ع��ل��ى خ�صبة 
�صاحة  يف  املن�صور  وم�صرح  الوطني  امل�صرح 
الحتفالت ويف الوقت نف�صه الذي قدمنا فيه 
فنون  بني  )املمثل  عمل  ور�صة  اأقمنا  العر�ص 
الإل��ق��اء والخ��راج..امل�����ص��رح امل��وج��ه للطفل 
مقداد  الكبري  الأ�صتاذ  واأداره���ا  امن��وذج��ًا( 
دائرة  من  م�صاركًا   ٢٢ فيها  وا�صرتك  م�صلم 
وا�صتمرت  الداخلية  وامل�صرح ووزارة  ال�صينما 

�صتة اأيام.
بعدها اأقيمت ور�صة )ت�صنيع وحتريك الدمى 
زينب  الدكتورة  بجدارة  اإدارتها  القفازية( 
عبد المري وا�صتمرت �صبعة اأيام خرجنا فيها 
م�صرحي  قفازية جميلة وعر�ص  بع�صرة دمى 
تاأليف  مل�صرح الدمى بعنوان )بهلول الأكول( 
عبد  د.زينب  واإخ��راج  ه��ارف  علي  د.ح�صني 

المري ومتثيل وحتريك اأع�صاء الور�صة..
لكتابة  التخ�ص�صية  الور�صة  اأقمنا  بعدها 
د.ح�صني  واأداره���ا  للطفل  امل�صرحي  الن�ص 
اأ�صخا�ص  ثمانية  فيها  وا�صرتك  ه��ارف  علي 
بثمانية  الدائرة وخارجها وخرجنا منها  من 
الن�صو�ص  يف  لنا  ر���ص��ي��دًا  لتكون  ن�صو�ص 

للعر�ص  النور  �صرتى  والتي  بالطفل  اخلا�صة 
امل�صرحي. 

عودة النشاط
العامل  احلياة يف  مفا�صل  كل  ُعطلت  ان  بعد 
ما  ان�صطتنا  توقفت  ك��ورون��ا  جائحة  ب�صبب 
ن�صاطها  ال��ف��رق��ة  واأع����ادت  ال�صنة،  ي��ق��ارب 
كان  ج��دي��دة  م�صرحية  ب��ع��رو���ص  امل�صرحي 
تاأليف  مزرعة(  يف  )ح��دث  م�صرحية  اأولها 
م�صرح  على  وقدمت  كاظم  حممد  واإخ���راج 
موؤ�ص�صة  من  اأطفاٌل  ح�صرها  وقد  الرافدين 
واأعداد كثرية من  العني للرعاية الجتماعية 
الطفال من خارج هذه املوؤ�ص�صة، اأما العرو�ص 
م�صرحية  فهي  املقبلة  الأيام  �صتقدم يف  التي 
واإخ��راج  ال�صاطي  جمال  تاأليف  مويز(  )ذى 
الك��ول(  )بهلول  وم�صرحية  ح�صني  ع��الوي 
وه��و م��ن ع��رو���ص م�صرح ال��دم��ى وت��ع��ّد هذه 
ال�صينما  دائ��رة  يف  جديدة  جتربة  امل�صرحية 
وامل�����ص��رح يف ت��ق��دمي ع��رو���ص ك��ه��ذه،  وه��ذا 
العمل هو نتاج الور�صة التخ�ص�صية لت�صنيع 
بتحريك  يقوم  القفازية،  ال��دم��ى  وحت��ري��ك 
الدمى الفنانون املبدعون علي جواد الركابي 
وزمن العبيدي واحمد ابراهيم وندى طالب. 
�صعد  الفنان  امل��ب��دع  املمثل  م��ع  ب��ال���ص��رتاك 
املبدعني  للفنانني  ال�صوتي  والداء  �صعبان، 
رحمن مهدي وعمار احمد، وهند�صة ال�صوت 
امل�صرحية  والإ�صاءة  الركابي.  ه�صام  الفنان 
لكرمي جميد، والإدارة امل�صرحية علي عادل. 
الفنان  ال�صوتي  والت�صجيل  الأغ��اين  واأحل��ان 

زيدون ح�صني. 
تاأليف  امل�صباحي(  )ال�صاحل  وم�صرحية 
علي  ح�صني  واإخ����راج  العبا�ص  اأب���و  حم��م��ود 
بها  اخت�صت  جديدة  جتربة  وهناك  �صالح. 
الفرقة يف تقدمي عرو�ص م�صرحية لالأطفال 
عر�ص  هيئ  وقد  ال�صكر  باأمرا�ص  امل�صابني 
م�صرحي بعنوان )ب�صمة اأمل( تاأليف د.مثال 
�صيعر�ص  �صالح،  علي  واإخ��راج ح�صني  غازي 
يرقدون  التي  امل�صت�صفيات  يف  العمل  ه��ذا 

منهاج   ٢٠٢١ ع��ام  اجلديد  وللمو�صم  فيها، 
بالور�ص  حافل 
لتخ�ص�صية  ا
وال�����ع�����رو������ص 
امل�������ص���رح���ي���ة 
�صمن  و�صيكون 
خ��ط��ة ال��ف��رق��ة 
ال���ع���ر����ص  ان 
ال������ذي ُي���ق���دم 
ب������غ������داد  يف 
ُي�����ع�����ر������ص يف 

نية  هناك  اأن  كما  ال��ع��راق،  حمافظات  ك��ل 
العمل يف اإقامة مهرجان دويل مل�صرح الطفل 
ان  امل��وؤم��ل  م��ن  وامل�صرح  ال�صينما  دائ���رة  يف 
لعر�ص  م�صروع  وهناك  املقبلة،  ال�صنة  يقام 
ن�صاطات الفرقة والعرو�ص امل�صرحية يف عدد 

من الدول العربية.
برنامج الفرقة احلافل مبا عر�ص و�صيعر�ص 
الدكتور  بتعاون ودعم كبري من قبل  ويتم  مت 
ل��دائ��رة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  مو�صى  ح�صن  اأح��م��د 

ال�صينما وامل�صرح.

الفرقة الوطنية ملرسح الطفل

موسم حافل وعروض مميزة

إذا أردت أن تقدم مرسحاً للطفل، أيقظ أواًل الطفل الذي يف داخلك. 
جملة طاملا رددها املهتمون بشؤون املرسح, جملة تحمل داللة فكرية 
لصناعة مرسح للطفل الذي طاملا عاىن من التهميش والتغييب الفكري 

وسط زحمة الفضائيات املليئة بالعنف, هي دعوة لسرب أغوار عامل 
الطفولة وجعله أكرث بساطة وبراءة.

املخرج ح�صني علي

محسن ابراهيم
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مهرجان  قدمها  الفعاليات  من  اأي��ام  ع�صرة 
وموؤمتر املو�صيقى العربية الذي افتتح يف الأول 
من نوفمرب/ ت�صرين الثاين واختتم يف ال�صبوع 
من نوفمرب، اإذ قررت اإدارة املهرجان اأن يكون 
حفل الفتتاح ا�صتثنائيًا، فهو بداية لبارقة اأمل 

للجمهور املتعط�ص لالأغاين الرتاثية.
من  لأك��ر  يت�صع  ال��ذي  النافورة،  م�صرح  على 
الفتتاح  بداأ  الطلق،  الهواء  يف  م�صاهد   ١٢٠٠
وا�صتقبل  ال��ع��رب��ي،  اخل���ط  ل��ف��ن��ون  مب��ع��ر���ص 
اجل��م��ه��ور يف م��دخ��ل الأوب����را ك���ورال اأط��ف��ال 
قبل  ي��وم  ك��ل  امل��واه��ب  تنمية  وم��رك��ز  و�صباب 

مرا�صم احلفل. 
ال��ف��ن  رواد  امل���ه���رج���ان  اف��ت��ت��اح  يف  م  وُك������رِّ
واملو�صيقى، فقد اختارت اإدارة املهرجان اثنتي 
اأ�صهمت باإثراء احلياة الفنية  ع�صرة �صخ�صية 
احلفل  اأه��دت  كما  العربي،  والعامل  م�صر  يف 
وعمالقته:  م�صر  يف  التلحني  رموز  اإىل  الفني 
حلمي بكر وحممد �صلطان وجمال �صالمة، يف 

مل�صة وفاء. 
وقد ا�صرتك م�صرح النافورة يف الأوبرا وم�صارح 
الإ�صكندرية ودمنهور بتقدمي احلفالت اليومية 
اإذ �صاركت خم�ص دول  اأيام،  على مدار ع�صرة 
و�صوريا،  ولبنان،  وم�صر،  العراق،  هي  عربية 

وتون�ص. 
وه��اين  م�صطفى،  ن��ادي��ة  م��ن  ك��ل  م�صر  مثَّل 
ومن  �صالح.  ومدحت  احلجار،  وعلي  �صاكر، 
وعا�صي  ج�ّصار  ووائل  اإبراهيم،  همام  العراق 
احلالين من لبنان، و�صابر الرباعي من تون�ص. 
املهرجان موؤمترات بحثية  اأقيمت على هام�ص 
وم�صابقات  املو�صيقي  والتاأليف  التلحني  يف 
عدة منها غناء املواهب الرجتايل.. وم�صابقة 

الدكتورة رتيبة احلفني وم�صابقات اأخرى. 
وع���ن اف��ت��ت��اح امل��ه��رج��ان يف ه���ذه ال��ظ��روف 
امل�صرية:  الثقافة  وزي��رة  قالت  ال�صتثنائية، 
ون�صعى  والفنون  بالثقافة  وعي  معركة  نخو�ص 
لن�صر الفكر ال�صحيح، كما افتتحنا ٤٥ موقعًا 
حتى  اآخ��ر  موقعًا   ٢٠ لإجن���از  ون�صعى  ثقافيًا 
للو�صول  نهدف  وبذلك  يونيو-حزيران ٢٠٢١، 

بالثقافة لكل مواطن م�صري.
امل�صرية  الأوب�����را  دار  م��دي��ر  حت���دث  ب��ع��ده��ا 

ال��دك��ت��ور جم���دي ���ص��اب��ر ع��ن حت��دي��ات ع��ودة 
الأن�����ص��ط��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ق��ائ��اًل: رغ���م ال��ظ��روف 
القا�صية التي تكبدها العامل ب�صبب تف�صي وباء 
كورونا مل تتخل دار الأوبرا امل�صرية عن اإقامة 
اإقامته،  عن  التحديات  تثننا  ومل  ال��دورة  هذه 
ويومًا بعد يوم نثبت اأننا م�صّرون على اخلروج 
التي  وامل�صاحات  الطرق  وابتكار  املاألوف  عن 
من �صاأنها امل�صاعدة على ال�صتمرار يف تقدمي 

الفنون. 
اإبراهيم  همام  العراقي  الفنان  حت��دث  كما 
نقطة  اإنها  قائاًل:  املهرجان  م�صاركته يف  عن 

حتول حقيقية يف م�صاري الفني، 
امل�صري.  الفن  على  تربيت  وقد 
الفنان همام يثبت عامًا بعد عام 
حّملته  التي  للم�صوؤولية  اأه��ٌل  اأنه 
املو�صيقى  مهرجان  اإدارة  اإياها 
الرابع  للعام  اختياره  يف  العربية 
على التوايل كي ميثل بلده العراق 

على خ�صبة املهرجان. 
وائ��ل  اللبناين  ال��ف��ن��ان  وحت���دث 
ج�ّصار قائاًل: اإن م�صر قادرة على 
مواجهة التحديات واملهرجان هو 

ح�صن للرتاث العربي.
واأ�صاف: ب�صراحة فاإن مهرجان 
امل��و���ص��ي��ق��ى ال��ع��رب��ي��ة م���ن اأه���م 
م�صتوى  على  الفنية  الأح����داث 
فنان  و�صرٌف لأي  العربي  الوطن 
واملهرجان  فيه،  امل�صاركة  عربي 
اأن  �صحيح  متكاملة،  فنية  حالة 
احلفالت  اإقامة  اأركانه  اأهم  من 
طوال  لكن  الكبري،  امل�صرح  على 
ال�����ص��ن��وات امل��ا���ص��ي��ة ام��ت��د اإىل 
ك��ث��ري م���ن امل��ح��اف��ظ��ات وع��ل��ى 
م�����ص��ارح خم��ت��ل��ف��ة ف�����ص��اًل عن 
هناك  اأن  واأرى  الكبري،  امل�صرح 
ج��ه��دًا ك��ب��ريًا ب��ذل��ه ال��ق��ائ��م��ون 
الثقافة  وزارة  يف  املهرجان  على 

امل�صرية. 
باملو�صيقار  املهرجان  الثامنة احتفل  الليلة  يف 
بليغ حمدي، اإذ ُقدمت اأعماله الفنية بخم�صة 

�صاركت  كما  الأوب���را،  دار  يف  �صابة  اأ���ص��وات 
املتعلقة  امل��ه��رج��ان  ب��ح��وث  يف  ع���دة  وف����ود 
بالتاأليف املو�صيقي للموؤمتر اليومي الذي اأقيم 

على هام�ص املهرجان.
يف  العربية  املو�صيقى  مهرجان  حفل  واختتم 
�صابر  التون�صي  العربي  الفنان  العا�صر  يومه 
حفل  يف  وقدمت  كبري،  فني  بحفل  الرباعي 

اخلتامي جوائز عدة للم�صاركني فيه. 

أَبت مرص إال أن تذود عن حمى الفن واملوسيقى، مصممة عىل االرتقاء 
بنشاطها السّباق يف تحدٍّ غري مسبوق مع الرعب الكوروين الذي اجتاح 
العامل، إذ استأنفت مرص فعاليات مهرجان ومؤمتر املوسيقى العربية التاسع 
والعرشين عىل مرسح النافورة بدار األوبرا الذي أنشأته وفقاً لإلجراءات 
االحرتازية.

 

مبشاركات عربية 

وعراقية متميزة.. 

مهرجان املوسيقى العربية 

يستأنف نشاطاته

سامي الجابري/ القاهرة 
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لقد كنت انت، ل وجود يل
و�صعت يدك على كتفي واأخربتني

اأخربتني اأّنك م�صتعد
للكبرية، للقفزة الكبرية

وباأين �صاكون حبك الدائم والخري
كان هذا ما قلته يل

اأنا �صاأتركك
اأنا �صاحمت كل �صيء

حررتني اأنت
اأر�صل حبي حلبيبتك اجلديدة

عاملها اأف�صل
علينا اأن نحرر كل اأ�صباحنا

كالنا يعلم اأننا مل نعد اأطفاًل
اأر�صل حبي اإىل حبيبتك اجلديدة

عاملها اأف�صل
علينا اأن نحرر كل اأ�صباحنا

كالنا يعلم اأننا مل نعد اأطفاًل
كنت قوية جدًا، اأنت كنت ترتع�ص

مل ت�صتطع التعامل مع احلرارة املرتفعة
حبيبي اأنا �صارتفع جدًا

كنت اأرك�ص، اأنت كنت مت�صي
مل ت�صتطع جماراتي، كنت ت�صقط

هناك طريقة واحدة
اأنا �صاتركك

اأنا �صاحمت كل �صيء
حررتني اأنت.. اوووه

اأر�صل حبي حلبيبتك اجلديدة
عاملها اأف�صل

علينا اأن نحرر كل اأ�صباحنا
كالنا يعلم اأننا مل نعد اأطفال

اأر�صل حبي اإىل حبيبتك اجلديدة
عاملها اأف�صل

علينا اأن نحرر كل اأ�صباحنا
كالنا يعلم اأننا مل نعد اأطفاًل

اذا كنت م�صتعدا، اذا كنت م�صتعدا
اذا كنت م�صتعدا، اأنا م�صتعدة

اذا كنت م�صتعدا، اذا كنت م�صتعدا
كالنا يعلم اأننا مل نعد اأطفاًل

ل، نحن ل�صنا اأطفاًل
اأنا �صاتركك

اأنا �صاحمت كل �صيء
حررتني اأنت.. اوووه

اأر�صل حبي اإىل حبيبتك اجلديدة
عاملها اأف�صل

علينا اأن نحرر كل اأ�صباحنا
كالنا يعلم اأننا مل نعد اأطفاًل

اأر�صل حبي حلبيبتك اجلديدة
عاملها اأف�صل

علينا اأن نحرر كل اأ�صباحنا 

This was all you، none of it me 
 You put your hands all over my
body and told me، umm
You told me you were ready

 For the big one، for the big
jump

 I'd be your last love everlasting
you and me
That was what you told me
I'm giving you up
I've forgiven it all
You set me free، oh
Send my love to your new lover
Treat her better

 We've gotta let go of all of our
ghosts

 We both know we ain't kids no
more
Send my love to your new lover
Treat her better

 We've gotta let go of all of our
ghosts

 We both know we ain't kids no
more

 I was too strong you were
trembling

 You couldn't handle the hot
heat rising )rising(، umm
Baby I'm so rising

 I was running، you were
walking

 You couldn't keep up، you were
falling down )down(، umm
There's only one way down
I'm giving you up
I've forgiven it all
You set me free، oh
Send my love to your new lover
Treat her better

 We gotta let go of all of our
ghosts

 We've both know we ain't kids

اديل
أرسل حبي

Send My Love
Adele

no more
 Send my love to your new
lover
Treat her better

 We've gotta let go of all of our
ghosts

 We both know we ain't kids no
more
If you're ready، if you're ready
If you're ready، I am ready
If you're ready، if you're ready
 We both know we ain't kids no
more
No، we ain't kids no more
I'm giving you up
I've forgiven it all
You set me free

 Send my love to your new
lover
Treat her better

 We've gotta let go of all of our
ghosts

 We both know we ain't kids no
more

 Send my love to your new
lover
Treat her better

 We've gotta let go of all of our
ghosts

 We both know we ain't kids no
more

 If you're ready، if you're ready
 )Send my love to your new
)lover

 If you're ready، are you ready?
))Treat her better

 We've gotta let go of all of our

ghosts
 We both know we ain't kids no
more
 If you're ready، if you're ready
 )Send my love to your new
)lover
 If you're ready، are you ready?
))Treat her better
 We've gotta let go of all of our
ghosts
 We both know we ain't kids no
more
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خ�����������ي�����������ال

مقداد عبد الرضا

يقول املخرج الراحل �صتانلي كيوبرك عن ال�صينما وال�صوت الذي دخل عليها فيما 
بعد،ال�صينما كانت عبارة عن خميلة لحتتاج اىل معاون لها او يهدم ذاك اخليال،احلركة 

والمياءة وحدها كافية لن تعطينا تو�صيحا كامال وهي بذاك كانت يف اوج قوتها وم�صعاها 
الرحب واللماح،لكن ما ان دخل ال�صوت كم�صاعد لها حتى انتهت ال�صينما،احيانا ي�صع 

البع�ص زيادة على تلك النهاية بان ي�صع احدهم مو�صيقى غري مالئمة مثال وبذلك ي�صيع 
كل اخلطوات لال�صف والمثلة كثرية.

م��ع��ظ��م م�����ص��رح��ي��ات م��ام��ت ق�����ص��رية ال��زم��ن 
من  خمتلفة  اأمن���اط  حم���دود،  فيها  واحل���دث 
هم  الأ���ص��داد  نقي�صه،  ع��ن  يبحث  ك��ل  الب�صر 
هذه  بينهم،  فيما  يت�صارعون  الذين  النماذج 
لغته  ال�صارع،  من  مامت  ا�صتوحاها  الطريقة 
تبدو مكثفة ودقيقة يف نف�ص الوقت، لكنة �صوارع 
العالقة بني ممثليه من خالل  اأن�صاأت  �صيكاغو 
التمارين، اإح�صا�صهم بلغته التي تبدو لأول وهلة 
�صعبة ثم ما يلبثون اأن يعتادوا عليها، ي�صر هو 
))اإنك  بكلمة  كلمة  حواره  املمثل  ينفذ  اأن  على 
ت�صتطيع اأن تو�صل اأية مفردة مهما كانت �صعبة 
اأحب  ل  اأن��ا  واللماح،  الذكي  املمثل  طريق  عن 
الرثرة واأعرف اأن الكلمة يجب اأن تاأخذ مكانها 
احلدث  فعل  على  اأعتمد  زي��ادة،  دون  املنا�صب 
للمثل  الداخلي  احل��اف��ز  العاطفة،  ع��ن  بعيدًا 
واأع��ول عليه كثريًا )اأكر حتى من  اأبغي  هو ما 

كتاباتي((.
معهم هم:  العمل  مامت  يف�صل  الذين  املمثلون 
ريكي جاي، مايك  لند�صي كرو،  بولدوين،  الك 
ربيكابدكوين،  جومونتيكا،  مكاي،  وليم  ن�صيم، 
يوفقوا  اأن  ي�صتطيعون  ه���وؤلء  �صتيننت.  كولن 
مع  والتعامل  املنطوقة  الكلمة  مع  اجل�صد  فعل 
به،  والإح�صا�ص  الفعل  مع  يتالءم  مبا  الف�صاء 
���ص��يء، يف احل��ب، يف  ك��ل  اإن��ه��م مقت�صدون يف 
البغ�ص، اإنهم يتبعون بر�صا تام ما اأبغيه، وهذا 
العام  يف  كثريًا.  البع�ص  بع�صنا  من  يقربنا  ما 
)منزل  له  فيلم  اأول  باإخراج  مامت  قام   ١٩٨7
يحدث  ماذا  اأي�صًا.  ن�صه  كتب  الذي  الألعاب( 
ترتك  اأن  نف�صية  يطلب حمتال من حمللة  حني 

عيادتها وتلتحق به يف ال�صارع لالإيقاع بالنا�ص، 
ثقتي،  منحتك  لقد  بالآخر،  اأحدهما  يثق  وهل 
ما  ف��اإن  لذلك  ثقتي،  منحتك  ال��ذي  اأن��ا  ب��ل  ل 
على  ال�صحك  يف  مغامرات  من  عليه  ح�صلنا 
الب�صر هو در�ص بليغ يف علم النف�ص، اإن اخلداع  
يو�صل ماركريت، عاملة النف�ص، اإىل امل�صاركة يف 
�صرقة مبلغ كبري من املال واعتقادها اأنها قتلت 
حني  اللعبة  ت�صتعذب  نراها  النهاية  يف  رج��اًل. 
تطلق النار على مايك املحتال كنوع من الهو�ص 
الذي اأ�صابها من جّراء ا�صتمرارها يف الحتيال 

وال�صرقة.
جيد،  ب�صكل  الفيلم  والنقاد  اجلمهور  ا�صتقبل 
لكن كان هناك اأكر من راأي ب�صاأن النهاية، هل 
اخلطر  ميثل  ماركريت  قبل  من  مايك  قتل  اأن 
خيال  الن�صاء؟  قبل  من  بالرجال  يحيق  ال��ذي 
من  نف�صها  حترر  اأن  ملاركريت  ي�صمح  عالجي 
الذين  الرجال  كره  ومن  القانونية  العواقب  كل 
عن  عبارة  مامت  يقول  كما  الفيلم  خدعوها. 
حلم، لكن من الذي يحلم بهذه الطريقة؟ اإنني 
ماألوفة  غري  مهمة  يف  امل�صاهدين  اأ�صع  دائمًا 
مع  والنغما�ص  الكلي  الن�صغال  ه��ي  و�صعبة، 
احل��دث ال��درام��ي، ل بل اأذه��ب اأك��ر من ذلك 
الأبطال  موقع  نف�ص  يف  امل�صاهد  يكون  بحيث 
هل  احل���دث،  خ��الل  م��ن  اأق��وده��م  الرئي�صيني، 
الإخ��راج  عملية  يف  خديعة  اأو  لعبة  ميثل  مامت 

التي ميار�صها؟
تتبدل(  هو)ا�صياء  اأخرجه  الذي  الثاين  الفيلم 
١٩٨٨. يعترب هذا الفيلم ا�صتثنائيًا، فبالإ�صافة 
امل�صرحي،  وال�صكل  الق�صري  املبت�صر  للحوار 

على  ت��دل��ل  اأخ����اذة  ب�صرية  روؤي����ا  يف  ي��دخ��ل  
ال�صنعة  وا�صتيعاب  معرفة  يف  مامت  م��ق��درة 
ممثاله:  ك��ث��ريًا  �صاعده  ولقد  ميار�صها.  التي 
مباراة  قدما  فقد  اأمي�صي،  دون  و  جومونتيكا 
والرت�صيح  ال�صرتاك  ا�صتحقا عليها  التمثيل  يف 
لعام  البندقية  مهرجان  يف  )ف��ال��ب��ي(  لكاأ�ص 
التي  العالقة  تلك  الفيلم على  ركز  لقد   .١٩٨٨
الرجل  وجيوامي�صي،  مونتيكا  جريي  بني  تن�صاأ 
قاتل  عن  بدياًل  ليكون  اإقناعه  مت  ال��ذي  الكهل 
اإح����دى ع�����ص��اب��ات امل��اف��ي��ا، وج���ريي ع�صو  يف 
الع�صابة اجلديد الذي مت تعيينه حلرا�صة جينو 
بالإ�صافة اإىل كونه منفذًا بارعًا لعمليات القتل. 
اإن اأقدارنا جتعلنا نحتال عليها اأحيانًا، لكننا ل 

ندري باأنها �صتاأخذنا اإىل اأقدار اأ�صد �صرورًا.
ال��ع��ام ١٩٩١،  اأخ���رج���ه يف  ال��ث��ال��ث  ال��ف��ي��ل��م   
وبع�ص  اأي�صًا  مونتيكا  الرئي�ص  بطله  )القاتل(، 
املمثلني الذين يعملون ب�صكل م�صتمر مع مامت، 
خالل  من  زوج��ت��ة،  بيدكون  ربيكا  ق��دم  كذلك 
روجردكن�ص.  امل�صور  قادها  حمرتفة  كامريا 
اأع��ط��ت اجلو  نفذها  ال��ت��ي  وال���زواي���ا  ال��ك��وادر 
�صابط  ي�صحب  مونتيكا،  كولد  واملتوتر،  اخلانق 
ال�صرطة رجاًل قب�ص عليه وهو يتاجر باملخدرات 
واأثناء التحقيق نتعرف على اأنه اطلق النار على 
�صاحب حمل يف حي ال�صود، لقد تعاطف كولد 
وم�صاعدته  لتعاطفه  ونتيجة  الرجل،  ه��ذا  مع 
تن�صوي  التى  املوؤ�ص�صات  اإح��دى  بتفجري  يقوم 
حتت لواء الفا�صية، يعود كولد اإىل وحدته لريى 
كولد  ي�صاب  م�صرعه،  لقي  قد  �صولفان  زميله 
ط��رده من  ويتم  امل��وت  م��ن  ينجو  لكنه  اأي�����ص��ًا، 

هال سينام

 دافيد مامت

كثري الشكوك
2-2

ال�صرطة، هذه احلبكة املت�صابكة التي يريد بها 
مامت اأن يقول لنا اإن العداء بني البي�ص وال�صود 
لكن هناك ح�صارًا لنعرف من  قائمًا،  ليزال 
)اأولينا(  فيلم  اجلميع.  على  ي�صتويل  جهة  اأية 
الفيلم:  هذا  يف  لنا  يقول  باإخراجه،  قام  الذي 
تاأخذه  اأن  اأردت  جانب  اأي  حما�صرون،  "كلنا 
اإذًا؟"  ال�صحيح  اجلانب  اأي��ن  خمطئ،  فانت 
ل  ج��ون  وامل��در���ص  ك��ارل  الطالبة  ب��ني  العالقة 
ميكن التعرف عليها ب�صهولة اإذ حتاول اأن توقع 
جن�صية  بعالقة  اتهامه  خ��الل  م��ن  مبدر�صها 
معها، �صكل من اأ�صكال ال�صطهاد والظلم الذي 
متار�صه فئة على اأخرى. يوقع بنا مامت ويغرينا 
بالتعاطف مع الفتاة حتى اأننا نتوق ملعاقبة جون 
اإذ يتم �صوقه  على الرغم من معرفتنا برباءته 
من قبلنا لالعتداء على كارل عن طريق ال�صحر 

الذي ميار�صه علينا.
يف العام ١٩٩7 ينفذ مامت فيلمه الآخر ال�صجني 

اإذ ينتقل من جو الوهم واخلديعة  الإ�صباين، 
اإىل جو الذي اأكد اأنه لن تتم مكافاأته على 

�صخ�ص  اإىل  �صيذهب  جهده  واأن  عمله 
ي���زداد ال�صراع ب��ني ج��و ودي��ل.  ج��دي��د، 
التي  العالقات  تلك  الفيلم  لنا  يو�صح 
تن�صاأ ب�صكل خاطئ، �صكل كاذب، اأحيانًا 
اأنت ل تعرف من هو الآخر. اإن الفيلم ل 
ي�صتطيع تعليم النا�ص اأو ت�صديق الفيلم. 

الذي  ون�صلو(  )فتى  الأخري  مامت  فيلم 
م�صرحية  ماأخوذ عن  عام ١٩٩٩  اأخرجه 

عام ١٩٤٥.  كتبها  التي  ريتكان(  )تريان�ص 
اإن امل�صرحية التي كتبها ريتكان هي بالأ�صا�ص 

طرده  مت  مبتدئ  بحرية  لطالب  حقيقية  ق�صة 
خم�صة  قيمتها  بريدية  بطاقة  ب�صرقة  لقيامه 
اقت�صاديا  املحطمة  عائلته  و���ص��راع  ق��رو���ص 
�صيء،  ل  اأج��ل  من  فو�صى  كانت  لقد  لتربئته. 
اإن  احلكومة.  فيهم  مبن  للكل  فادحة  خ�صارة 
اإنكلرتا،  اإل يف  اأن يحدث  ال�صيء ل ميكن  هذا 
نظام  تفوق  على  الكلي  العجز  على  موؤ�صر  اإن��ه 
الوثائق بل  يحمي الأف��راد، لي�ص فقط بوا�صطة 
اأن  للوقت. بقي  واإهدار  بوا�صطة لجدوى قاتلة 
العام  منذ  العمل  عن  متوقف  مامت  اأن  نعرف 
٢٠١٤ واآخر افالمه كتابة كان بعنوان )عن ليلة 

اأم�ص(.

David Mamet
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جملة  ارت���اأت  اأخ���رى  ولأ���ص��ب��اب  ال�صبب  لهذا 
ال�صبكة اإجراء حوار معه، حوار ابتداأناه ب�صوؤال:
باأبحاثك  وتقوم  الإع��الم��ي  عملك  •متار�ص 
ذاته،  الوقت  يف  الجتماعية  العلوم  جمال  يف 

كيف توازن بني كونك باحثًا واإعالميًا يف اآن؟
خارج  تقع  ما،  بق�صية  مهتم  اأي  ي��وازن  -كما 
ميار�صه،  الذي  العمل  وبني  بينها  عمله،  اإطار 
اهتمام  والبحث  مهنة،  يل  بالن�صبة  الإع��الم 
يتعلق  بحثي  م�صروع  اإىل  يف�صي  اأن  له  اأري��د 
باأحد جمالت املعرفة اأعمل عليه منذ �صنوات 
ولأن  لالإبداع،  ولأن يف كل مهنة جماًل  طوال. 
بحثي  َنَف�ص  اإىل  يحتاج  الإع���الم  يف  الإب���داع 
اأن  املمكن  ن�صبيًا، �صار من  ا�صتق�صائي طويل 
يف  املتوا�صعة،  البحثية،  اهتماماتي  ا�صتثمر 

اأن  اأق�صد  �صحيح،  والعك�ص  الإع��الم،  جمال 
ا�صتثمر العمل الإعالمي اأو دوري كاإعالمي من 
اأجل الو�صول اإىل املعلومة، فكما تعلم الإعالم 
املعلومات،  خم��ازن  اإىل  م��رور  ج��واز  مينحك 
اأو  اأ�صخا�ص  لدى  املعلومات  هذه  اأكانت  �صواء 

موؤ�ص�صات.
واملجتمع  الإعالم  بني  العالقة  ت�صف  •كيف 
اأم  وموقف  راأي  �صانع  اأه��و   ،٢٠٠٣ ع��ام  بعد 

اكتفى بالإثارة فقط؟
موؤ�ص�صة  الإع�����الم  اإىل  راج���ع  الأم����ر  -ه���ذا 
واأفرادًا، فالإعالم عبارة عن جمموعة اأدوات، 
تبداأ  تغطية احلدث،  ي�صتعملها يف  وهناك من 
حتليليًا،  مبعاجلته  وانتهاء  خربيًا  تغطيته  من 
الأغ��ل��ب من  الأع���م  ولأن  ه��ذه احل����دود،  ويف 

الإعالم  يو�صك  �صيا�صية،  العراق  يف  الأحداث 
عند  اأدوات  جمرد  اإىل  يتحول  اأن  والإعالمي 
مناعة  هناك  كانت  ح��ال  يف  اإل  ال�صيا�صيني. 
ترتكز على حياد املوؤ�ص�صة الإعالمية من جهة 
وحياد الإعالمي العامل فيها وخربته من جهة 
ح���دود هذا  ح���ال، ويف  ك��ل  لكن على  اأخ���رى. 
داخل  الإعالمية  املوؤ�ص�صة  �صتدور  ال�صتعمال، 

دائرة ال�صيا�صة وال�صيا�صي.
الإعالمية،  ل���الأدوات  اآخ��ر  ا�صتعمال  وهناك 
ما،  ق�صية  معاجلة  من  ينطلق  قلياًل،  خمتلف 
فتكون  اجتماعية،  اأو  �صيا�صية  اأك��ان��ت  �صواء 
الإعالمية،  التغطية  حم��ور  هي  هنا  الق�صية 
كما  حتليلية،  اأم  خربية  التغطية  اأكانت  �صواء 
اأو  الأ�صري،  العنف  تغطية  يف  مثاًل  احلال  هو 
احلريات، اأو العدالة بتطبيق القانون، ويف هذه 
احلالة �صتنقلب الأدوار بني ال�صيا�صة والإعالم، 
الأول، ورمبا  بيد  اأداة  الثاين  الطرف  يعود  ول 
يح�صل العك�ص، فياأخذ الإعالم زمام املبادرة 
ويحاول اأن يتحكم باحلدث ول ينفعل به فقط. 
وتتحول  ال��دائ��رة،  يف  املجتمع  يح�صر  وه��ن��ا 

همومه اإىل اأولويات اإعالمية..

الجتماعي،  التوا�صل  و�صائل  اأن  تعتقد  •هل 
التقليدية  الإعالمية  القنوات  تزاحم  اأخ��ذت 
مدى  ع��ن  النظر  بغ�ص  املعلومة،  تو�صيل  يف 

م�صداقيتها؟ 
-ه��ل ه��ي جم��رد م��زاح��م��ة؟ ل اأظ���ن، و�صائل 
التوا�صل الجتماعي حتولت اإىل ماأزق بالن�صبة 
لأدوات الإعالم التقليدية، ل بل هي ت�صكل ماأزقًا 
التطور  ومع  �صخ�صيًا،  كله.  لالإعالم  بالن�صبة 
الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  يف  جدًا  املت�صارع 
املعلومة  نقل  وما تفر�صه من طرق جديدة يف 
ومعاجلتها، بتُّ اأواجه م�صكلة يف متييز ما هو 
عّما  ميديا،  ال�صو�صيال  ن�صاطات  من  اإعالمي 
الو�صائل  هذه  باتت  لقد  و�صخ�صي.  خا�ص  هو 
توؤثر يف قيمة املعلومة ويف ح�صريتها وملكيتها 

وحتى اأخالقيات تداولها. والأهم من ذلك كله 
اإعادة تعريف  اأنها باتت تفر�ص علينا �صرورة 
�صاملة لالإعالم واأدواته. فلي�ص بو�صعك الآن اأن 
تطبق التعريفات التقليدية لالإعالم والإعالمي 
على الواقع امل�صتغل على املعلومة وبها. ت�صفح 
الأعم  اأن  و�صتجد  الجتماعي  التوا�صل  مواقع 
راأي  اأعمدة  يكتبون  باتوا  النا�ص  من  الأغلب 
التحقيقات  ت�صبه  م����واّد  وي��ن�����ص��رون  ي��وم��ي��ة 
فيلمية،  مبواد  مدعومة  تكون  بل  ال�صحافية، 
حتليل  اأم��ا  تلفزيونية،  تقارير  اإىل  يحولها  ما 
فهذا  وماآلتها،  اأ�صبابها  عن  والكتابة  الأخبار 
ما مل يعد حكرًا ل على ال�صحفيني ول املحللني، 

بل �صار �صغل النا�ص كلهم.
العراقي،  املجتمع  ثقافة  يف  تغريًا  تلم�ص  •هل 

الباحث واإلعالمي سعدون محسن ضمد، يعمل ضمن حقلني هام "البحث االجتامعي/ 
االنرثوبولوجي، والعمل اإلعالمي" وبني هذين الحقلني مسافة، تحتاج إىل تجسري، فهل نجح 
سعدون يف ذلك؟ هل قرَّب بني هذين الحقلني؟ ال سيام أنه درس شعر النعي يف إطار رسالة 

ماجستري، وهو الشعر الذي تحفظه وتؤديه النساء الجنوبيات يف املآتم، وهي دراسة كام هو واضح 
بعيدة عن العمل اإلعالمي وقريبة من االنهامك البحثي يف قضايا تعد يف نظر البعض هامشية 

وغري ذات أهمية.

 

حوار أجراه: د. عالء حميد

ال���ث���ق���اف���ة ال���ع���راق���ي���ة م��ه��زوم��ة 

وتتعرض للهدم

سعدون محسن ضمد:

ال����ب����اح����ث واإلع������الم������ي
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اإىل  اأم  الإع��الم  تاأثري  اإىل  تعزوه،  م��اذا  واإىل 
ما ح�صل من تغري �صيا�صي بعد عام ٢٠٠٣؟

التي  التغيريات  ع��ن  النظر  غ�ص�صنا  -اإذا 
يف  توؤثر  والتي  العاملي،  امل�صتوى  على  حت�صل 
العراق، واقت�صرنا على ما يحدث داخل حدود 
بلدنا، فاأقول اإن ما تتعر�ص له الثقافة العراقية 
ي�صبه  الأمر  وانهدام.  هزمية  بل  تغيريًا،  لي�ص 
اأهل  على  خميف  وح�ص  هجوم  يل،  بالن�صبة 
مدينة فيدفعهم اإىل ترك كل �صيء والهرب اإىل 
ال�صحراء، ثم بعد اأن يغادرهم اخلوف يجدون 
ل  و�صع  مع  التعاي�ص  اإىل  م�صطرين  اأنف�صهم 
ميكن التعاي�ص معه. اأق�صد بال بيوت وبال قانون 
ال�صارية،  بالوحو�ص  وحماطني  خدمات  وبال 
ولي�ص  النهيار  اإىل  يكون  ما  اأقرب  هذا احلال 
التغيري. تخيل اأن ي�صطرك قدرك اإىل الهرب 
اإىل  تتعر�ص  بك  واإذا  واح��د  وح�ص  خطر  من 
خطر ع�صرات الوحو�ص. هذا هو و�صع الثقافة 
العراقية، هي ثقافة تعر�صت لهجوم ا�صطرها 
اإىل مغادرة كل ما هو ح�صاري وثقايف، والعودة 
اإىل ح��ي��اة ق��ري��ب��ة ج���دًا م��ن ح��ي��اة ال��ب��داوة. 
اإليك بو�صفي  اأبالغ، بل اأحتدث  اأنا ل  �صدقني 
باحثًا يف النروبولوجيا، وهو اخت�صا�ص حتمل 
اأنت �صهادة الدكتوراه فيه، ولذلك فاأنت تعرف 
باأن عني النروبولوجي ح�ّصا�صة جتاه مظاهر 
مدن  نعي�ص يف  اأننا  تخيل  املجتمع.  الثقافة يف 

لي�ص بها ر�صيف م�صاة، لي�ص هناك حد وا�صح 
للم�صاة  املخ�ص�ص  املجال  بني  املكان  داخ��ل 
وبني املخ�ص�ص لل�صيارات! احلدود بني املكان 
ة، لذلك من  اخلا�ص واملكان العام مل تعد مهمَّ
الطبيعي جدًا اأن جتد عربة لبيع الأ�صياء على 
النقا�ص  حاوية  جتد  اأن  اأو  ال�صيارات،  طريق 
للعربات،  اأو  للم�صاة  خم�ص�صًا  مكانًا  حتتل 
اأن  توؤكد  لأنها  ب�صيطة،  لي�صت  الأ�صياء  وه��ذه 

اأب�صط مقومات التح�صر مفقودة عندنا.
باأب�صط  نتمتع  اأن  دون  م��ن  نعي�ص  نحن  اإذًا 
م�صتويات احلماية، ونحن نعي�ص يف مدينة من 
الأخالق  اق�صد  ل  وهنا  ومعايري،  اأخالق  دون 
باملدينة،  اخلا�صة  الأخالق  بل  عامة،  ب�صورة 
الأخالق التي ميليها اقت�صاد املدينة وكثافتها 
ال�صكانية واختالف مواطنيها الإثني والديني، 
وهي عا�صمة  بغداد  مفقودة يف  الأخ��الق  هذه 

البلد فما بالك ببقية املدن؟ 
البحثي  الواقعني  وباخت�صار،  تقيم،  •كيف 

والإعالمي يف العراق؟
-الواقعان يعانيان من م�صاكل معقدة، فالواقع 
وهي  التعليمية،  باملوؤ�ص�صة  مرتبط  البحثي 
الهتك  عمليات  من  لكثري  تعر�صت  تعلم  كما 
البعثية  الآيديولوجيا  بداأت  ومنذ  والت�صطيح، 
التدخل  طريق  عن  اجلامعات  حرمة  تنتهك 
ب�صوؤونها، تدخالت اآيديولوجية عقائدية، �صار 

التعليم منتهكًا ومن دون حرمة. كما اأن حتّول 
التمجيد بال�صلطة والتملق لها ولعقيدتها معيارًا 
للنجاح، �صّطح البحث العلمي واأفقد الدرجات 

العلمية اأهميتها، والأكادمييات دورها.
هي  لالأبحاث  العلمية  القيمة  تكون  ل  عندما 
العلم  ف�صيخلي  واأه��م��ي��ت��ه��ا،  جناحها  معيار 
واملت�صلق مكان  الدجال  ويحل  للخرافة،  مكانه 
حل  فقد   ،٢٠٠٣ ت��غ��ي��ريات  بعد  اأم���ا  ال��ع��امل. 
التملق للطائفة اأو العرق اأو الآيديولوجيا بدياًل 
ب�صوؤون  التدخل  و�صار  لل�صلطة،  التملق  عن 
حتت  ومي�صورًا،  م�صرعًا  التعليمية  املوؤ�ص�صات 
عمليات  اأن  يعني  ما  خمتلفة.  و�صعارات  بنود 

الهتك والت�صطيح م�صتمرة.
نعاين من جهة اأخرى من غياب كبري للعوامل 
التي تدعم جدية البحث العلمي، كما هو احلال 
الأبحاث  يف  القت�صادي  ال�صتثمار  غياب  مع 

والدرا�صات.
كذلك فاإن الدولة، لأنها ريعية، فهي ل ت�صتثمر 
خمرجات  يف  ول  التعليم  يف  ل  ج���اد؛  ب�صكل 

مراكز الدرا�صات والأبحاث.
كثريًا،  يختلف  ل  الإعالمي  الواقع  يف  الو�صع 
ففي زمن البعث كان الإعالم يعاين من رعب 
و�صائل  جلميع  وملكيتها  الدكتاتورية  ال�صلطة 
اأغلب  البعث، �صار  الإع��الم، ويف زمن ما بعد 

الإعالم مملوكا للمال ال�صيا�صي.

الثقافة العراقية، تعرضت 
لهجوم اضطرها إىل مغادرة كل 
ما هو حضاري وثقايف، والعودة 
إىل حياة قريبة جداً من حياة 

البداوة.
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اأو تن�صل من بني اأ�صابعنا  ل ن�صعر بالفقدان وال�صتياق اإل عندما تتال�صى 
ال�صور والعادات التي نحّبها، ونتم�صك بها وكاأّنها ال�صبب يف كينونتنا، لأنَّها 
باتت جزءا مهما منا ل�صنوات وعقود، بل هي الغذاء الن�صاين والروحي لكٍل 

منا..
اأ�صهر نعي�ص حالة عزلة �صبه تامة، غرّيت و�صتغرّي الكثري فينا،  منذ ت�صعة 
وقد تظهر، نتيجة هذه العزلة، حالت مر�صية ونف�صية جديدة على املجتمع 
الب�صري، فقد غابت عّنا الكثري من معامل ال�صمات التي كانت تقليدية لكّنها 

�صرورة ل ميكن ال�صتغناء عنها، ول ميكننا التجرد منها. 
انت�صار  وبعد  اأراه��ا،  اأي ح�صناء  اأتلهف لالقرتاب من  يقول: كنت  �صديقي 
من  اأه��رب  �صرت  معا،  والإرادي���ة  الق�صرية  العزلة  ظل  ويف  كورونا  وب��اء 

اجلمال، وحتى اخلارق، اإىل الر�صيف الأبعد خوفا من العدوى..
جردنا هذا الوباء من اأكر العادات األفة، فامتنعنا عن م�صافحة اليادي، 

التي ترتجم �صعور احلب و�صوقنا ملن نلتقيه.
ندرك  اأن  دون  كّنا منار�صها  التي  البديهيات  من  للكثري  اأ�صواقنا  وازدادت 
اأهميتها يف حياتنا، فاأنا اليوم، وكل يوم ا�صتاق بلهفة اإىل عناق ابنتي التي 
عمريا،  كبرية  م�صنفة  باعتباري  عليَّ  خوفا  مني  الق��رتاب  حتى  ترف�ص 
وا�صتاق اإىل معانقة �صديقة اأو �صديق، لأين افتقدهم، فالعناق �صار اأخطر 
بيتي،  من  قرب  بارك  للم�صي يف  بل وخالل ممار�صتي  الآن،  به  نقوم  فعل 
ي�صكرين الآخرون عندما ابتعد عنهم.!! هكذا الإن�صان ي�صكر اأخاه الن�صان 

كي يبقى مبناأى عنه!!.
�صناألفها  ع��ادة  اإىل  ويتحول  الغريب  ال�صلوك  هذا  بنا  �صيتجذر  هل  ترى 
ترعبهم  تعد  ومل  البيت،  يف  البقاء  على  تعودوا  الن  الكثري  لأن  تدريجيا، 
عزلتهم، بل اكت�صفوا، ولالأ�صف، اأنَّ للعزلة فوائد جمة، فقد قّلت او انعدمت 
تكاليف ال�صيافة، ول داعي ل�صراء املالب�ص لأنَّك جلي�ص بيتك، وبالتايل فما 
جدوى الناقة اأو العطور اأو الك�ص�صوارات واحلقائب والطقم النيق اأو ربطة 

العنق...
اأ�صعر اأن ابت�صاماتنا بداأت تختفي خلف قناع مغلق متاما ومطّهر مبعقمات 

واأدوية خنقت اأنفا�صنا..ا�صتاق اإىل ابت�صامة حتى الذين ل اأحبهم..

من  يوما  و�صبعني  مائتني  ب�صبب  الأذى  من  الكثري  اأ�صابه  فقد  احلب؛  اأما 
العزلة، اأي ما يعادل ت�صعة اأ�صهر.

تواجده  ب�صبب  واملتزوج  خطر،  باحلبيبة  اللقاء  لأنَّ  احلب  العزاب  ن�صي 
امل�صتمر مع �صريكته بداأ ي�صعر بامللل، فهرب حبهما خمتفيا يف زوايا البيت 

املن�صية..
ا�صتاق اليوم اإىل جل�صة يف مقهى، هذا الفعل الب�صيط، الذي كّنا نقوم به ول 
اأهميته بحياتنا ال عندما مت ت�صنيفه كفعل ممنوع عامليا واقرتبت  ندرك 

املقهى من اخلط الحمر...
الوقوف  اأو  اأحالمي،  الهدايا يف  و�صراء  ال�صفر  اأرى حت�صري حقيبة  �صرت 
وتاأثرًا  الفرح  اأثر  من  ب�صرعة  يخفق  والقلب  امل�صافرين  باقي  مع  بطابور 

برهبة املطارات..
وب�صبب  كثرية ح�صلت يل  بق�ص�ص  اأخربهم  اأ�صدقاء مل  لقاء  اإىل  ا�صتاق 

العزلة انقطعنا عن بع�صنا...
)ال�صتياق( كل ما تبقى لنا يف زمن تتقا�صم فيه الكورونا وال�صيا�صة حتويلنا 

اإىل اأكيا�ص مملوءة بالهواء وتطري يف ف�صاء التيه...
اأرى احلب اليوم، ي�صلي ليل نهار لي�صتجيب الله اإىل دعواته، التي يطلب 
فيها من النا�ص اأن يطرقوا بابه من جديد، واأن تلتقي الأكف لتعانق بع�صها 
ويعود النا�ص اإىل املخاطبة بلغة اجل�صد، لأنَّها الأ�صدق والأ�صرع و�صول اإىل 

لغة الروح..
اإن�صانيته،  باحلب فقط �صنعيد كل ما �صلبه منا كارهوه، و�صنعيد لالن�صان 

و�صنعرب من ع�صر ال�صتياق اإىل العطاء...

اشتاق اليوم إىل جلسة يف 

مقهى، هذا الفعل البسيط، 

الذي كّنا نقوم به وال ندرك 

أهميته بحياتنا اال عندما تم 

تصنيفه كفعل ممنوع عامليا 

واقرتبت املقهى من الخط 

االحمر...

سعاد الجزائري

الهمس العايل 

االشتياق



 تأثري متبادل 

ال�صرد  ب��ني  امل��ت��ب��ادل��ة  الإي��ج��اب��ي��ة  ال��ت��اأث��ريات 
امل�صتوى  رف���ع  يف  ت�صهم  اأح��ي��ان��ًا  والت�صكيل 
مع  املتفاعلني  لدى  التلقي  وم�صتوى  اجلمايل 
اأن  ن��درك  الفكرة  هذه  ومن  املجالني،  من  اأي 
لكل اإبداع "متنًا"، واملنت بالن�صبة لل�صرد، �صواء 
بني  غ��ريه،  اأو  روائيًا  اأم  ق�ص�صيًا  ن�صًا  اأك��ان 
ليعرب  الكلمات،  الأ�صا�صية  مادتها  التي  باللغة 

اأخ��رى.  وتفا�صيل  و�صخ�صيات  اأح���داث  ع��ن 
لوحة  اأك��ان  �صواء  الت�صكيلي،  الثاين  املنت  اأم��ا 
ب�صري،  منت  فهو  تركيبًا،  اأو  نحتيًا  عماًل  اأم 
تغري عرب التاريخ وتطور يف تركيباته وبنائيته. 
على  وم�صتع�صيًا  مبا�صر  غ��ري  ي��ب��دو  اأح��ي��ان��ًا 
من  ذاكرة  يف  ينطبع  ما  �صرعان  لكنه  الفهم، 
ويك�صف  عوامله  على  ليدله  وي�صاعده  ي�صاهده 

اأ�صراره.

تاريخ  ويف  متعددة،  ق���راءات  ل��ه  املتنني  ك��ال   
النقد الأدب����ي م��ق��ارب��ات م��دون��ة ت��وؤك��د وج��ود 
ال�صردية،  الأع��م��ال  يف  الت�صكيلية  ال�����ص��ورة 
ت�صكيلية  اأعمال  الع�صور  مر  على  اأنتجت  فقد 
نحتية كانت اأم مر�صومة بالألوان، وهي عبارة 
اإنتاجها  الفنان  اأع��اد  ما،  ق�صة  اأو  رواي��ة  عن 
ب�صريًا وبدت للجمهور وكاأنها اأقرب من ال�صرد 
املكتوب، ونالت ا�صتح�صانًا واأ�صداء وا�صعة على 

لكونها  النخبوي،  وحتى  بل  ال�صعبي،  امل�صتوى 
التقنية  م��ع  ال�صرد  جمعت  بطريقة  اأنتجت 
وال�صكل وحتولت من متخيل اإىل �صيء ملمو�ص.

رسٌد ملموس 
مر  على  وم��وج��ودة  كثرية  ذل��ك  على  والأمثلة 
الفنية  الأع��م��ال  م��ن  كثري  فهناك  الع�صور، 
املحلية التي اأنتجها فنانون عراقيون �صاهدناها 
عديدة  تذكارية  �صورًا  معها  والتقطنا  جميعًا 
اأو  الق�صة،  ح��ول��ت  اأن��ه��ا  يف  اأهميتها  تكمن 
اأو  اإىل لوحة مر�صومة،  اأو الأ�صطورة،  الرواية، 
والأربعني حرامي"  "كهرمانة  مثل  نحتي  عمل 
اأعمال  اأو غريها من  و�صهرزاد"،  "�صهريار  اأو 
الفنان حممد غني حكمت وغريه من املبدعني 
العراقيني التي زينت �صاحات بغداد واأ�صبحت 

من اأيقوناتها املهمة.
ال�صرد  حتول  فكرة  على  العاملية  الأمثلة  ومن   
اإىل عمل ت�صكيلي مهم ا�صتهر اأكر من الق�صة 
"متثال  بعنوان  فني  ن�صب  هناك  املكتوبة، 
احلب" الذي �صممته النحاتة اجلورجية متارا 
 tamara kvesitadze كفي�صيتادزي 
الأ�صالك  من  م�صنوع  اأمتار   ٨ طوله  يبلغ  اإذ 
معًا  تتداخل  التي  "الفولذ"،  ال�صلبة  املعدنية 
وكاأنها  كهربائية،  دائرية  حركة  يف  بالتفافها 
كق�صة  الرمز  يف  لت�صتخدم  بع�صها،  حتت�صن 
وق��ع��ت يف ج��ورج��ي��ا منت�صف  م��اأ���ص��اوي��ة  ح��ب 
القرن املا�صي. يقع التمثالن يف مدينة باتومي 
ان عن ق�صة  ال�صاحلية يف جورجيا، وهما يعربِّ
متثال  رم��ز  وق��د  ونينو" ال�صهرية،  "علي  حب 
حلبيبته  "علي" وامل��راأة  امل�صلم  لل�صاب  الرجل 
ا�صتوحيت  اللذين  "نينو"،  اجلورجية  الأم��رية 
�صدرت  التي  ال�صهرية  ال��رواي��ة  من  ق�صتهما 

عام ١٩٣7 وترجمت اإىل اأكر من ٣٠ لغة. 
قصص حب 

تقل  ل  لكونها  الرواية  هذه  الفنان  اختار  رمبا 
عامليًا  امل�صهورة  احل��ب  ق�ص�ص  ع��ن  اأهمية 
اأو  وجولييت،  روميو  اأو  وليلى  قي�ص  ق�صة  مثل 
ق�صة  اأن  ومع  وم��وؤث��رة.  مهمة  اأخ��رى  ق�ص�ص 
اأنها  اإل  علي ونينو لي�صت معروفة بهذا القدر، 
ا�صم  عن  الك�صف  بعد  اأك��رب  ب�صكل  ا�صتهرت 

نو�صيمباوم"،  وهو"ليف  احلقيقي  موؤلفها 
ا�صم  غالفها  وعلى  �صادرة  الرواية  كانت  اإذ 
ع�صق  حكاية  وهي  �صعيد"،  قربان   " م�صتعار 
واأمرية �صابة  باكو بني رجل م�صلم  ح�صلت يف 
الختالفات  اأدت  الأ���ص��ل،  جورجية  م�صيحية 
مل�صاكل  ال��ع��ا���ص��ق��ني  م��واج��ه��ة  اإىل  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
الجتياح  بعد  نهائيًا  احلبيبان  وانف�صل  كثرية 
الرواية على  الآن يظهر عا�صقا هذه  الرو�صي. 
�صكل حتفة فنية، وقد اأخذت الفنانة الأمريكية 
ذك��رى  ب��اإح��ي��اء  امل��ب��ادرة  كفي�صيتادزي  مت��ارا 
احلبيبني عرب متثيلهما على �صكل متثالني حتت 

ا�صم " متثال احلب." 
والأجمل من ذلك هو اأن هذه التحفة الفولذية 
بوا�صطة  بها  التحكم  يتم  متحركة،  الهائلة 
من  بلطف  ال��ع��ا���ص��ق��ان  ف��ي��ق��رتب  احل��ا���ص��وب 
ال�صابعة  ال�صاعة  ح��واىل  يف  ي��وم  كل  بع�صهما 

م�صاء كي يتعانقا، وي�صتمران بالعناق لنحو ١٠ 
دقائق بح�صب الرواية، ثم يبتعد التمثالن عن 
بع�صهما ويتجه كل منهما اإىل اجلهة املعاك�صة 

لالآخر.
د هذه الق�صة بعمل  ا�صتطاعت الفنانة اأن جت�صِّ
اإىل  اللقاء ب�صغف  نحتي غاية يف اجلمال، من 
اأ�صبه  هما  التمثالن  ه��ذان  املاأ�صاوي.  ال��وداع 
بق�صيدة بال عنوان، وقد عرف الفنان املوؤلف 
بني  وال��ت��ف��اه��م  ال��ت��وا���ص��ل  ع��الق��ة  يخّلد  كيف 
موؤلف  اأن  يذكر  اجلورجية.  والأم��رية  ال�صاب 
الأ�صل  نو�صيمباوم" رو�صي  "ليف  الرواية  هذه 
عا�ص   ،١٩٠٥ ع���ام  ول���د  ك��ي��ي��ف،  م��دي��ن��ة  م��ن 
وق�صى معظم طفولته يف مدينة باكو، لكن بعد 
ا�صتيالء البال�صفة على ال�صلطة يف رو�صيا هرب 
ليف وهو يف �صن الرابعة ع�صرة مع اأ�صرته من 

اأذربيجان اإىل برلني.

ال ينفصل الفن التشكييل عن الرسد الروايئ أو القصيص بكل 
أجناسه التعبريية املختلفة، فالفنان التشكييل سواء أكان 
نحاتاً أم رساماً يشكل مفرداته برسد برصي جاميل، وأحياناً 
يكون مقتبساً من رواية معينة لتكوين عالقة جديدة قد 
تكتسب حضوراً بني الرسد الذي يعتمد عىل اللغة والفن الذي 
يشكلها عنرصاً جاملياً. الكلامت توّلد الص��ور وتكش��ف عن 
تفاصيلها، كام أن للكالم أو الرسد القدرة عىل محاكاة أصوات 
الطبيعة، ويف نفس الوقت فإن للعمل التشكييل القدرة عىل 
تصوير الحركة وهذا يعود إل��ى خي��ال املبدعني وقدرتهم 
عىل توظيف الخيال يف صناعة ما ينتجون.

زياد جسام

استثامر أم متعة برصية؟

الرسد مبفهومه التشكييل
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وغدًا وغدًا وغدًا
وكل غٍد يزحف بهذه اخلطى احلقرية، يومًا 

اإثر يوم
حتى املقطع الأخري من الزمن املكتوب 

للحمقى  الطريق  اأن��ارت  وقد  اأما�صينا  ُترى 
وامل�صاكني 

طريق املوت والرتاب
األ انطفئي يا �صمعة وجيزة 

م�صكني  ممثٌل  مي�صي،  ظ��ٌل  اإل  احل��ي��اة  م��ا 
ي�صت�صيط �صاعته ويتبخرت على امل�صرح

ثم ل ي�صمعه اأحد 
ال�صخب  ملوؤها  معتوه..  يرويها  اإنها حكاية 

والعنف 
ويف النهاية ل تعني اأي �صيء

...
اأحد  له  اأفرد  ال�صهري  باملنا�صبة هذا املقطع 
خمتلفة،  ترجمات  لثماين  درا���ص��ة  النقاد 
ك��ان��ت ترجمة ج��ربا ه��ي الأب���رز والأج��م��ل 
والأكر جراأة يف نقل املو�صوع من امل�صدر، 
وهو اللغة الإجنليزية، اإىل لغة الهدف، كما 

يعرّب املرتجمون. 
وناقد  ومرتجم  كاتب  جربا  اإبراهيم  جربا 
ت�صكيلي فل�صطيني من ال�صريان الأرثوذوك�ص 

عهد  يف  حل��م  بيت  يف   ١٩٢٠ م��وال��ي��د  م��ن 
القد�ص  يف  در����ص  ال��ربي��ط��اين،  الن���ت���داب 
واإجنلرتا واأمريكا، غادر القد�ص اإىل بغداد 
العراق  يف  وا�صتقر  ال�صباب  ريعان  يف  وهو 
حيث  ه��ن��اك،  الإجن��ل��ي��زي  الأدب  لتدري�ص 
وعقد  املثقفة  النخبة  على  قرب  عن  تعرف 
ال��وج��وه الأدب��ي��ة  اأه���م  ع��الق��ات متينة م��ع 
الأدباء  اأكر  من  يعترب  والبياتي.  كال�صّياب 
ال��رواي��ة  اإذ عالج  وت��ن��وع��ًا،  اإن��ت��اج��ًا  ال��ع��رب 
يف  ك���اإداري  خ��دم  كما  والرتجمة،  وال�صعر 
الأو�صاط  بع�ص  ُعرف يف  الن�صر،  موؤ�ص�صات 
الفل�صطينية بكنية "اأبو �صدير" التي ا�صتغلها 
بالإجنليزية  ���ص��واًء  مقالته  من  الكثري  يف 
من   7٠ من  اأك��ر  ج��ربا  اأنتج  بالعربية،  اأو 
وترجمت  وترجمة،  تاأليفًا  والكتب  الروايات 
اأعمال له اإىل اثنتي ع�صرة لغة. جربا كلمة 
اإبراهيم  "جربا  ت��ويف  القوة.  تعني  اآرام��ي��ة 

جربا" عام ١٩٩٤  يف بغداد. 
مع  ولكن  الكثري،  جربا  يكتب  مل  ال�صعر  يف 
ظهور حركة ال�صعر النري يف العامل العربي 
ال�صعراء  ح��م��ا���ص  بنف�ص  جت��رب��ت��ه  خ��ا���ص 
اأكر  من  ج��ربا  يعترب  النقد  ويف  ال�صبان. 
النقاد ح�صورًا ومتابعًة يف ال�صاحة الثقافية 

العربية، ومل يكن مقت�صرًا على الأدب فقط، 
بل كتب يف ال�صينما والفنون الت�صكيلية، علمًا 
الرتجمة  ويف  كهواية.  الر�صم  م��ار���ص  اأن��ه 
مازال اإىل اليوم اأف�صل من ترجم ل�صك�صبري، 
مع  الأ�صلي،  الن�ص  جمالية  على  حافظ  اإذ 
اخل�صوع لنوامي�ص الكتابة يف اللغة العربية، 
كما ترجم الكثري من الكتب املهتمة بتاريخ 
"ما  و  والأ�صطورة"  "الرمز  مثل  امل�صرق 
متيز  فقد  ال��رواي��ة  يف  اأم��ا  الفل�صفة".  قبل 
م�صروعه الروائي بالبحث عن اأ�صلوب كتاب 
مع  ال�صابقة  الكتابة  اأجيال  يتجاوز  حداثي 
ال�صخ�صية  باخل�صو�ص  عالج  عربية.  نكهة 
اأعماله  اأه��م  من  ال�صتات.  يف  الفل�صطينية 
وليد  عن  "والبحث  "ال�صفينة"   الروائية 
بال خرائط" بال�صرتاك  "عامل  م�صعود" و 
اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  منيف.  ال��رح��م��ن  عبد  م��ع 
روايته التي �صنتحدث عنها يف هذه ال�صطور 

وهي رواية "�صيادون يف �صارع �صيق."
الإجن��ل��ي��زي��ة  ب��ال��ل��غ��ة  كتبها  ال���رواي���ة  ه���ذه 
ع�صفور  حممد  وق��ام  ل��ن��دن،  يف  و���ص��درت 
دار  عن  و���ص��درت  العربية   اإىل  برتجمتها 
الكثري  فيها  رواي��ة  وهي  ب��ريوت.  الآداب يف 
من التماهي مع �صخ�صية الكاتب والظروف 

ب�صمري  ُت���روى  ق�صة  "وكل  بها،  م��ّر  التي 
ت�صارع  اأماكن  يف  حوادثها  وجتري  املتكلم 
ُتعترب  اأن  يغلب  ماأ�صاويًا،  �صراعًا  م�صريها 
�صرية ذاتية، لكّن املوؤلف يرغب اأن يوؤّكد اأن 
�صراٍع  على  ا�صتنادها  رغ��م  الق�صة،  ه��ذه 
وال��زم��ان،  امل��ك��ان  م��ن �صلب  وم��اأ���ص��اة هما 
حياته  ق�صة  الأ�صكال  من  �صكل  باأي  لي�صت 
من  ال�صخ�صيات  بني  من  ولي�ص  بغداد.  يف 
ولي�ص  حقيقيني،  اأ�صخا�ص  على  م�صتند  هو 
هناك اأمّيا ت�صاّبه بني الراوي جميل الفّران 
بيت  غ��ادرا  قد  الثنني  اأن  اإل يف  وامل��وؤل��ف، 
من�صب  ل�صغل   ١٩٤٨ عام  بغداد  اإىل  حلم 
يف  ج��اء  كما  الكليات،"  اإح��دى  يف  تعليمي 

اإهداء الرواية اإىل ذكرى والد الكاتب.
يف  بغداد  اإىل  الفّران  جميل  ي�صل  اأن  بعد 
رحلة برية م�صنية، وي�صكن يف اأحد الفنادق 
يطري  ببغداد،  الر�صيد  �صارع  يف  البائ�صة 
باأفكاره بجناح اخليال لي�صف لنا ما�صيه يف 
بيت حلم ليوثق ملجازر ال�صهاينة وما قاموا 
يذبحون يف  القرويون  "كان  به من جرائم: 
يروهم  مل  رجال  اأيدي  على  الغادر  الظالم 
اإل  من قبل، ومل ينقذ بلدتنا، بلدة امل�صيح، 
ا�صتحكموا  الذين  امل�صتميتون  املتطوعون 
باملدينة،  حتيط  التي  واملنحدرات  بالتالل 
يطلقون  قا�صيًا،  انتظارًا  هناك  ينتظرون 
ا�صتحكاماتهم،  خلف  من  بنادقهم  ن��ريان 
يغريون ويرتاجعون."  كانت القد�ص يف قلب 
ثمة  كانت  واملجازر  املعركة  وقبل  املعركة. 
حياة بجوارها. ي�صف جميل الفّران حياته 
يف بيت حلم فيقول: "بجوارنا كان يعي�ص اآل 
بيتنا مبرتني.. مل  اأكرب من  بيت  �صاهني يف 
تكد مت�صي فرتة �صهرين )على �صكنهم يف 
هذا البيت( حتى اأخذت ليلى �صاهني تهتم 
الهتمام  هذا  خا�صًا..)حتول  اهتمامًا  بي 
وليلى،  اأن��ا  اأخ��ذن��ا،  ه��ذا  بعد  ح���ب(..  اإىل 
ا�صتيقظنا  قليلة  ل��ي��ال  بعد  ع��ل��ن��ًا..  نلتقي 
العنيفة  النفجارات  من  �صل�صلة  �صوت  على 
اليهود  الإره��اب��ي��ون  ك��ان  بيتنا.  ه��ّزْت  التي 
�صنوات،  ع��دة  منذ  الربيطانيني  يقتلون 
ومع�صكرات  دوائر احلكومة  ين�صفون  وكانوا 

فقد  الآن،  اأم��ا  ال�صباط،  ون���وادي  اجلي�ص 
ال��ع��رب..  �صد  ن�صاطهم  بتوجيه  ���ص��رع��وا 
يف  كان  فقد  املدينة  طرف  يف  حينا  ولوقوع 
وعندما  النفجار،  الإره��اب.. حدث  قب�صة 
كان  مذعورًا،  �صرخت  اخل��ارج  اإىل  نظرت 
بيت اآل �صاهني ركامًا كبريًا من احلجارة ل 
الليل الأ�صود.. وكاملجنون،  يكاد ُيرى خالل 
ت�����ص��ّل��ق��ت الأن���ق���ا����ص واحل���ج���ارة ال��ك��ب��رية 
�صعرت  ثم  يائ�ص.  اأمل  وق�صبان احلديد يف 
حوله.  فحفرت  بيدي،  يرتطم  ناعم  ب�صيء 
يد  كانت  الر�صغ.  من  مقطوعة  ي��دًا  كانت 
باإ�صبعها.  يحيط  اخلطبة  وخ���امت  ليلى، 

فجل�صت وبكيت." 
الرواية  بطل  ذه��ن  يف  ال�صورة  تلك  بقيت 
ح��ي��ات��ه يف  ك��ل  الأب����د.  اإىل  ال���ف���ّران  جميل 
الدرامية  التحولت  من  فيها  ما  وكل  بغداد 
وال���ع���الق���ات الإن�����ص��ان��ي��ة وال�����ص��راع��ات 
واملنولوجات الداخلية، مل ميُح تلك الذكرى. 
"�صرقت  الهمجية  ت��ل��ك  ب����اأن  ي��ك��رر  ك���ان 

م�صيحنا منا."
تقلب  م��ع  ال��ف��ّران  جميل  تقلب  ب��غ��داد  يف 
على  ج��اء  كما  لبغداد،  ك��ان  فيها.  احلياة 
ل�صان الراوي،" يف نظر الغريب على الأقل، 
جّو م�صحون باجلن�ص، وما كنت بقادر على 
للربط احلتمّي  ذل��ك  م��رّد  ك��ان  اإن  اجل��زم 
لهوائها  اأم  ول��ي��ل��ة،  ليلة  األ���ف  وب��ني  بينها 
مع  الطبيعي  الت�صال  لندرة  اأم  اجل��اف، 
الن�صاء فيها. وما كانت فينو�ص لتجد عماًل 
اأم��ا  دج��ل��ة.  �صفتّي  على  عملها  م��ن  اأ�صهل 
ليلى فرف�صت اأن تهجرين.. بيد اأن انت�صار 

احلياة على املوت كان مفروغًا منه."
وقع جميل الفّران يف حب �صالفة، وهي ابنة 
بعد  الأربعينيات،  بغداد  اأثرياء  لأحد  مدللة 
رغم  الإجنليزي،  الأدب  بتدري�صها  قام  اأن 
حواجز  كثرية،  وهي  بينهما  التي  احلواجز 
�صالفة  وب��ني  والتقاليد.  وال��ع��ادة  املعتقد 
و�صلمى خالتها يعي�ص الفّران اأوقاتًا عا�صفة 
والرغبة  العاطفي  اجلموح  بحرارة  م�صوبة 
متاهة  يف  يدخل  وهنا  العارمة.  اجلن�صية 
الطبقة الجتماعية و�صراعاتها  عوامل هذه 

وم��واق��ف��ه��ا ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة، 
وحت��ولت��ه��ا، وم�����ص��احل��ه��ا، ون��ظ��رت��ه��ا اإىل 
الطبقات  م��ع  وخالفاتها  وقيمها  احل��ي��اة 
الأدنى. ينتقل الراوي من قاع مدينة بغداد 
والقت�صادي،  ال�صيا�صي  هرمها  اأعلى  اإىل 
احلياة  هام�ص  على  يعي�ص  مب��ن  فيختلط 
وبني من يدفع حياته ثمنًا لقيم بالية. ي�صهد 
جرمية �صرف ويرى دم الربيئة ُي�صفح اأمام 
فيه،  ي�صكن  ال��ذي  الفندق  غرفة  يف  عينيه 
بعد اأن يثور اأخ م�صاب بكربيائه فيقدم على 
جرمية قتل اأخته فقط لأنه �صمع كالمًا يلوث 

�صرف العائلة. 
يتحدث عن الآ�صوريني الذين ل يكّفون عن 
املجنحة  الثريان  تلك  بكل  الآخرين  تذكري 
املنحوتة  ال�صخرية،  احلار�صة"  و"الأرواح 
اأب�����واب مدينة  ع��ل��ى ���ص��ك��ل ع��ق��ب��ان ت��زّي��ن 
الأي���ام.  م��ن  ي��وم  ف�صيحة يف  ام��رباط��ورّي��ة 
وبو�صع اأي �صخ�ص اأن يت�صّور اآلف الأ�صرى 
من �صعوب كثرية، وثرواتها، وهي ت�صّب فيها 
حتت حماية تلك الآلهة العاتية ذات العيون 
باأ�صره  "متّثلْت  التي  العيون  تلك  الكبرية. 
وينتقل  التكوين."  ال��رائ��ع��ة  ع�صالتها  يف 
اإىل موا�صم عا�صوراء وطقو�صها فيقول على 
ل�صان الراوي: "يف اإحدى الليايل، مالأ �صوت 
ذهبّي غريب يرتّن بدعاء طويل، كان ندبًا 
على مقتل احل�صني، الإمام ال�صهيد، وينبعث 
على  رمبا  املو�صوعة  ال�صوت  مكربات  من 
اخلالين  جامع  )وه��و  قريب  جامع  مئذنة 
الأيام  خالل  ال�صوارع  وامتالأت  بالتاأكيد(، 
والن�صاء  ال��رج��ال  مبواكب  التالية  الع�صرة 
علي  بن  احل�صني  اآلم  ذكرى  يحيون  الذين 
طيلة  فعلوا  كما  طويلة،  حزينة  ب��اأه��ازي��ج 

الثالثة ع�صر قرنًا املا�صية."
�صفحات  ع��رب  بنا  ال���راوي  يتنقل  وه��ك��ذا   
زوايا  كثرية  بتفا�صيل  لي�صف  الرواية  هذه 
�صحرها  بكل  الأربعينيات،  بغداد  واأماكن 
واآلم��ه��ا  و���ص��راع��ات��ه��ا  وعنفوانها  واأل��ق��ه��ا 
منا�صليها.  و�صرية  غربائها  ون�صيج  واآمالها 
و�صيادي  دجلة  ونهر  نّوا�ص  اأبي  �صارع  عرب 

ال�صمك يف ذلك ال�صارع ال�صيق.    

منذ أن قرأت ترجمة جربا إبراهيم جربا لرواية 
جاء فيها املقطع األثري لشكسبري عىل لسان مكبث، 
واسم هذا الرجل يرتبط عندي بهذه الرواية، 
أعني "الصخب والعنف" لفوكرن، عندما وضع 
فوكرن تلك الكلامت مبثابة مقدمة لروايته، وهو 
املقطع التايل:

 

بغداد يف عيون 
كتاب: يف قراءة

جربا إبراهيم جربا
حريب محسن عبد الله
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ال  ق��ن��اة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون   ٢٠٠٤ ال��ع��ام  يف 
بغداد  اذاع��ة  لدارة  تر�صيحي  مت   LBC
ال��دور  وك��ان يل  العراقي  الع��الم  �صبكة  يف 
اىل  واع��ادت��ه��ا  هيكلتها  ت��رت��ي��ب  يف  الول 
مت  الذي  ال�صتفتاء  باعرتاف  عهدها  �صابق 
الوىل،  باملرتبة  فيه  وف��ازت  الفرتة  تلك  يف 
طلب  والهدوء  الوقار  عليه  �صيخ  جاء  وقتها 
واخرج  الغرفة  يف  جل�ص  ما،  لمر  مقابلتي 
اوراق عدة من �صمنها هذه الوراق الثالثة 
والتي تتعلق بيوم انقالب الثامن من �صباط 
عبدالكرمي  الزعيم  وحلظات   ١٩٦٣ للعام 
ال�صباط  ثلة  ومعه  حياته  الخرية يف  قا�صم 
يوميات  على  الوراق  حتتوي  كما  واملراتب، 
ال��رج��ل م��ع ال��زع��ي��م لن���ه ك���ان ق��ري��ب��ا منه 
ب�صكل يومي ويدعى كما دون يف املالحظات 
ع��ودة  عبداحلمزة  املتطوع  اجل��ن��دي  )اين 
اآمرية  اىل  واملنت�صب  امل��درع��ة7١٠٢  �صائق 

يف  اخل��دم��ات  �صرية  الع�صكري  الن�صباط 
التواريخ ٥٨-٥٩-٦٠-٦١-٦٢ وحتى الثامن 
من �صباط ١٩٦٣( كانت معي وحل�صن احلظ 
ان  خاللها  م��ن  ا�صتطعت  �صغرية  ك��ام��ريا 
الطيب،  الرجل  لهذا  بع�ص احلورات  ا�صجل 
عفويته  بكل  اوراق���ه  يف  مايذكر  �صمن  من 
اح��دى  ح�صر  ق��د  ك��ان  قا�صم  الزعيم  )ان 
احلفل  اب��ت��داأ  ال�صعب،  قاعة  يف  احل��ف��الت 
عند ال�صاعة التا�صعة م�صاء وانتهى يف �صاعة 
اللذين  �صمن  من  وك��ان  الليل  من  متاخرة 
وعندما  يون�ص،  هيام  املطربة  احلفل  احيوا 
اخذت  لها  التابعة  الغنائية  الو�صلة  اكملت 

مكان  م��ن  بالقرب  فتعرت  ب�صرعة  تنزل 
بيديه  الزعيم  فتلقاها  �صقطت  ثم  الزعيم 
و�صارت  عليه  �صلمت  ثم  واوقفها  الكرميتني 
اختها  لمتها  هناك  ال�صرتاحة،  قاعة  اىل 
نزهت يون�ص وفهد بالن على فعلتها واخذت 

تبكي مما ا�صابها.(

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

تفزعنا  ك��ن��ا  ���ص��غ��ارا 
ا�������ص������ي������اء ك����ث����رية 
احلالق  منها)تكان( 
مل���ا ف��ي��ه م���ن ا����ص���رار 
وغ���رائ���ب وح��ك��اي��ات 
منهج  ���ص��م��ن  ك��ان��ت 
ي�����وم ان  درا����ص���ت���ن���ا 
ان��ه��ال احل����الق على 
ال��زب��ون تطبريا  را���ص 
���ص��اح��ة  اىل  وح���ول���ه 
م��ع��رك��ة ب���ني ال��رو���ص 
يعلن  وهو  واليابانيني 
مما  كونية  ح��رب  عن 
دف���ع���ه ل���ل���ه���رب وه���و 
ي�����ص��ت��م )ال�����ص��ي��ا���ص��ة 
والرو�ص  وال�صيا�صني 

لكني  احلالق  مراآى  يفزعني  الغر  انا  كنت  اجمعني(،  والنا�ص  واليابانيني 
كنت ابدا اتوق اىل تلك املهفة العمالقة املعلقة يف �صقف)التكان(، احلم ان 
ام�صك حبلها واحركها يف رواح وجمىء كي يتلطف اجلو ورمبا يغفو الزبون 
ول ينتبه ال بعد ان ي�صيح احلالق )نعيما اغاتي( عندها يفز هذا الزبون 
بيد  والعانة  بيد احلالق(  )القران  وي�صع  عليكم عيوين(  ينعم  ويرد )اهلل 
)لو  اوجميدي  حواف  او  تواليت  اما  �صكل  على  ويخرج  كبخ�صي�ص  ال�صانع 
ابو الكذلة(، لكن املخيف يف المر تلك الكالبة التي ي�صتعملها احلالق بقلع 
ورمبا  الدم  ي�صيل  وياهلل،  الزبون  فم  يف  ي�صعها  لوظيفته،  ا�صافة  ال�صنان 
ينك�صر ال�صن ويقلع ن�صفه وهنا تبدا احلرية والوجع، ي�صيل الدم لكن احلالق 
لديه بع�ص املواد التي ي�صتعملها ليقاف النزف، امل�صهد الكر طراوة والذي 
ا�صفى على روحي الكثري من الطماأنينة وانا ارى ذلك احلالق الذي ترك 
حمل احلالقة وا�صبح حرا يتجول يف احلواري والطرقات ويحمل معه ادوات 
التي  احلياة  تلك  التنكه(،  ابو  )زي��ان  ي�صمى  ال�صفيح  من  وعلبة  احلالقة 
افتقدناها متاما، لنريدها ان تعود اىل ذلك الزمن لكن نريد ذلك الزمن 

الطيب ان ياتي اىل حا�صر هذه البالد.

من �صمن احالمي الب�صيطة هو ان اقوم بت�صجيل او ان ادون حياة 
وم�صاهمني  �صهودا  وكانوا  البالد  واكبوا  الذين  ال�صخا�ص  اوؤلئك 
نحن  لال�صف،  الكثري  عن  غابت  التي  الجن��ازات  من  الكثري  على 
الدنيا،  كل  يف  اله��م  وهي  ال�صورة  وين�صى  بال�صوت  يرتن  �صعب 
الذي  البا�صل  الن�صال  على  توؤكد  التي  ال�صارات  من  الكثري  هناك 
قاموا به، احتفظ بع�صرات املخطوطات التي توؤكد ذلك ا�صافة اىل 
لقاء  به  مااحتفظ  �صمن  من  منهم،  البع�ص  يد  بخط  خمطوطات 
على  احل�صول  ت�صتطيع  لن  انك  �صورته،  حتى  غابت  لرجل  جميل 
�صورة حتى وان كانت ب�صيطة له على �صفحات )كوكل( مثال او اى 
موقع من مواقع النرتنيت، هذا الغياب �صعب وي�صكل خطاأ فادحا، 
من �صمن ال�صماء التي غابت وكان لها دور طيب يف احلركة الفنية 
يف البالد هو الفنان الراحل فا�صل عبا�ص بهرام الذي التقاه على 
�صفحات جملة فنون للعام ١٩7٨ والعدد العا�صر ١٦-ت١، وقد حاوره 
ال�صاعر الراحل خليل ال�صدي، من �صمن ما جاء به اللقاء) يقول 
يف  امل�صرحية  البداية  انطلقت  بيك،  بهرام  عبا�ص  فا�صل  ال�صتاذ 
العراق من مدر�صة التفي�ص وكان ذلك يف العام ١٩٢٤ حيث كنا يف 
ذلك الوقت مانزال طالبا و�صاهمنا يف اوىل اعمالنا التمثيلية، وقد 
عبدالوهاب  املدر�ص  ا�صراف  حتت  الوىل  املدر�صية  فرقتنا  تكونت 
ونا�صر عوين  ثابت  نوري  ال�صاتذة منهم  بع�ص  ا�صافة اىل  العاين 
احلمامي وقا�صم العلوي وال�صيخ �صالح ال�صهروردي، لال�صف ليت�صع 
املكان لن نورد اكر مما ذكره ال�صتاذ الراحل فا�صل عبا�ص بهرام 
لكننا نظن ان املعلومة التي ذكرت مهمة يف ت�صليط ال�صوء عن ا�صياء 

غابت لال�صف.
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ال���ه���اليل- مي�����ص��ي ي�صحك  اب���و زي���د  ���ص��وف 
بالعالوي

�صوف عنرت �صوف عبلة- �صوف بغداد العجيبة
�صوف عندك يا�صالم –ب�صب�ص بعينك متام

ال�صور  م�����ص��اه��دة  اإىل  الأط���ف���ال  وي��ن�����ص��رف 
ال�صندوق  ���ص��اح��ب  يعلقها  ال��ت��ي  امل��ت��ج��اورة 
ال�صور  حترك  ببكرة  مرتبط  بخيط  ال�صاحر 
–بعد  تنتهي  اإن  ما  التي  امل�صاهدة  نهاية  حتى 
جمع الفلو�ص– حتى تبداأ اأخرى ملجموعة ثانية 

تدفع اأجور امل�صاهدة م�صبقًا قبل بدء العر�ص.
شخصيات الصندوق الساحر

الثابتة   ال�صور  من  الكثري  ال�صندوق  يعر�ص 
املل�صقة ب�صكل متجاور، ومنها �صور عنرتة بن 
ال�صرية  من  و�صخ�صيات  عبلة  وحبيبته  �صداد 
الهاللية مثل الزناتي خليفة والزير �صامل واأبي 
زيد الهاليل وغريهم.. اإ�صافة اإىل �صور حديثة 
وال�صليمانية  القدمية  لبغداد وكركوك واملو�صل 
ح�صب  ك��وب��ري..  واأل��ت��ون  دزة  وقلعة  والب�صرة 
اأية مدينة  ال�صحري يف  وجود حامل ال�صندوق 
ونكاته  وقف�صاته  املده�صة  ب�صوره  فيها  يجول 
يجدون  وهم  للم�صاهدة  الأطفال  جتذب  التي 
يف �صور من مدينتهم ما كان يجعلهم ي�صتاقون 
لهذه الروؤية التي �صعفت عند دخول التلفزيون.

فاضل رشيد والصندوق.. يف 
السينام

ق��دم   ١٩٦٦ ع����ام  ال��ع��راق��ي��ة  ال�����ص��ي��ن��م��ا  يف 
الوليات،  �صندوق  ر�صيد  فا�صل  املنولوج�صت 
خليل  الفنان  فيها  �صاركه  اأغنية  يف  جم�صدًا 
على  للتاأكيد  الأطفال  من  وجمموعة  الرفاعي 
حيوية  م�صاهدته، يف فيلم )درب احلب( الذي 
وفاروق  وجدي  مديحة  الفنانون:  ببطولته  قام 
الدين  برهان   : واأخرجه  فيا�ص  وف��اروق  هالل 

جا�صم . 
م�صاهد  التلفزيون  يف  ي��ق��دم  ال��رف��اع��ي  ك��ان 
)زع��رت(،  ا�صم  حتت  ببطولتها  يقوم  متثيلية 
�صندوق  ب�صتات  �صمن  ر�صيد  فا�صل  له  فغنى 

الوليات ال�صينمائي:
ع��دد من  م��ع  يفرت(  – �صلون  زع��رت  )���ص��وف��وا 

املقاطع وال�صور املحببة  للم�صاهد.

ماذا يقول الخرباء واملختصون؟
املو�صوع  ه��ذا  لكتابة  التح�صري  ب��داأت  عندما 
اهتموا  الذين  الكّتاب  من  مبجموعة  ات�صلت 
العجيب  ال�صندوق   هذا  عن  الذكريات  بهذه 
ظهور  قبيل  الأطفال  باألباب  ياأخذ  كان  ال��ذي 

و�صائل الت�صال احلديثة.
جملة  حترير  رئي�صة  املفتي،  نرمني  ال�صيدة 
مهمًا  ي��ب��دو  مب��ا  ك��ث��ريا  اأعانتني  )ال�صبكة(، 

التاأكيد عليه و�صكرها من اأجله.
اإن  ق��ال  اأم���ني  ح�صن  اأوات  ال��ك��ات��ب  ال�صاعر 
ويف  ال�صليمانية  يف  م��وج��ودًا  ك��ان  ال�صندوق 
اجل��اف  ح�صني  الباحث  اأك��د  فيما  دزة،  قلعة 
من  اخلم�صينيات  يف  ال�صندوق  وج��ود  ت��وارد 
اأربيل  املا�صي وما�صبقها من �صنوات يف  القرن 
وكركوك وغريها من املدن املجاورة و�صوًل اإىل 
املو�صل. وقال اجلاف اأي�صًا اإنه كان موجودًا يف 

حواري هذه املدن.
إستنبوله باخان !

الباحث الرتكماين الأ�صتاذ جناة كوثر قال اإن 
ترزي  الأ�صتاذ عطا  الراحل  الرتكماين  املوؤرخ  
�صندوق  اأو  الوليات  �صندوق  عن  كتب  با�صي 
وقال  ج١،  اآغ���زي(  )ك��رك��وك  كتابه  يف  الدنيا 
رويدًا  اختفى  ال�صندوق  هذا  اإن  با�صي:  ترزي 
)اإ�صتنبوله  ا�صمه  وكان  التلفزيون،  دخول  بعد 
وك��ان  اإ�صتنبول(،  اإىل  )الناظر  اأي  ب��اخ��ان( 
الأغ���اين  م��ع  خمتلفة  ���ص��ورًا  يعر�ص  م�صغله 

املنا�صبة.

الحلوة بدرية املرصية
يقول عطا ترزي با�صي اإن واحدة من املمثالت 
كانت  ب��دري��ة  ا�صمها  اجل��م��ي��الت  امل�����ص��ري��ات 
واح����دة م��ن ب��ط��الت ال�����ص��ن��دوق يف ح���واري 
وهو  قائاًل  ينادي  ال�صندوق  وم�صغل  كركوك 
ي��رن اأغ��ن��ي��ات��ه: )اأم���ا ع��ن��دك ب��دري��ة يا�صالم 
الع�صرة،  اأفالمها  �صور  ويعر�ص  امل�صرية( 
بنات...تعالوا  يا  اأولد  يا  بالرتكمانية:)  ويقول 
انظروا اإىل اأجمل ما يف الدنيا(، وهو �صادق يف 

زمنه ومرحلته.
هذه،  احللوة(  )بدرية  عن  بالبحث  قمنا  وقد 
 ،١٩٢٠ الأول  كانون  مواليد   من  اأنها  فوجدنا 
لما  ب��در  الفل�صطيني  املمثل  زوجها  ك��ان  وق��د 
اأبرزها  املغامرات  اأفالم  من  عددًا  قدم  الذي 
اأن��ور  مع  ال�صحراء(  يف  )قبلة  فلم  واأقدمها 

وجدي وب�صارة واكيم وزوجته احل�صناء بدرية.
وا�صمها  اأفالم،  ع�صرة  ال�صاحرة  بدرية  قدمت 
وهي  ج���ورج(،  �صركي�ص  )ج��وزف��ني  احلقيقي 
زوجها  عليها  اأطلق  وق��د  الفيوم،  مواليد  من 
ا�صتهرت  ال��ذي  ال�صينمائي  ا�صمها  لم��ا  ب��در 
ب��ه وه��و )ب��دري��ة  راأف���ت( ودخ��ل��ت ب��ه �صندوق 
وليات مدينة كركوك! توفيت بدرية احللوة يف 
كندا عام ٢٠٠٩، وقد قاربت الت�صعني واختفى 
يف  احل��واري  من  اجلميل  الوليات(  )�صندوق 
مدن العراق .. اإل يف بع�ص الأعياد واملنا�صبات.

طوبى ملن �صاهده وجتمع حوله
طوبى ملن عا�ص زمنه اجلميل.

هل اختفى الصندوق؟
قبل ثالثني عامًا.. رمبا اأكر قلياًل، كان حامل 
)���ص��ن��دوق ال���ولي���ات( ي���دور يف اأزق����ة ب��غ��داد 
املحالت  اأط��ف��ال  م��ن��ادي��ًا  العتيقة  ودراب��ي��ن��ه��ا 

ال�صعبية وهو يحمل �صندوقه:
�صوف عندك يا�صالم –ب�صب�ص بعينك متام 

يقف �صاحب ال�صندوق ال�صحري يف زاوية من 
العجيب  الأخ�صر  �صندوقه  وي�صع  )الدربونة( 

مقابل  وي�����ص��ّف،  م��ع��ه،  يحمله  م�صند  ع��ل��ى 
خ�صبية  كرا�صي  الثالث،  ال�صندوق  عد�صات 
امل�صاهدة،  اإىل  يتوق  من  عليها  ليجل�ص  خفيفة 

وحامل ال�صندوق يغني مرددًا:

صندوق الواليات

سينام أيام زمان  



 واأثمرت اإىل حد كبري يف ظهور جيل مهتم وملم 
تعددت  اإذ  والعلوم،  والفنون  والآداب  بالثقافة 
املكتبات العامة يف عدد من املحافظات العراقية 
اإ�صعاع  حقبة  اإىل  ال�صبعينيات  مرحلة  وحتولت 
تزال حا�صرة  ما  املعرفية  التجارب  فكري. هذه 
ال�صبكة  وجود  من  الرغم  على  هذا،  يومنا  حتى 
العنكبوتية وتاأثرياتها على اأعداد القراء، املكتبة 
العامة يف عينكاوا اإحدى هذه التجارب املعرفية.

ال�صيد )لفني  "ال�صبكة العراقية" حاورت  جملة 
على  ل��الط��الع  ع��ي��ن��ك��اوا  مكتبة  م��دي��ر  ك���ويل( 
على  وج��واب��ًا  تطورها،  وم��راح��ل  املكتبة  ت��اري��خ 
اإن  لفني:  ال�صيد  قال  املكتبة  تاريخ  عن  �صوؤالنا 
وكان،  اأُ�ص�صت عام ١٩٦٩  العامة  مكتبة عينكاوا 
املجتمع من  الهدف منها هو  خدمة  ي��زال،  وما 
ن�صر  طريق  ع��ن  والعلمية  الثقافية  الناحيتني 
ثقافة القراءة والطالع الدائم على الكتب. ويف 
الكتب فيها وكيف كانت بدايات  �صوؤال عن عدد 
ب��داأت  املكتبة  اإن  لف��ني  ال�صيد  ي��ق��ول  املكتبة، 
من  اأك��ر  اإىل  الآن  وو�صلت  كتاب  مئة  من  باأقل 
ثمانية ع�صر األف كتاب، يف تخ�ص�صات متنوعة: 
ودينية،  واأدب��ي��ة  وعلمية  واقت�صادية  اجتماعية 
وت�صم موؤلفاٍت وكتبًا بلغات خمتلفة منها العربية 
والرتكمانية  وال�صريانية  والإجنليزية  والكردية 

والفار�صية. 
•وماذا عن الدعم املايل؟ هل تتلقون دعمًا من 

جهة ما؟
- الدعم املايل ياأتي من احلكومة، ذلك اأن املكتبة 
وال�صباب  الثقافة  وزارة  موؤ�ص�صات  اإح��دى  هي 
الدعم  اأما  العراق،  كرد�صتان  اإقليم  حكومة  يف 
عليه  فنح�صل  الكتب،  ناحية  من  اللوج�صتي، 
الن�صر  دور  ومن  للمكتبات،  العامة  املديرية  من 
اأما  املنطقة،  يف  املوجودين  واملثقفني  املتنوعة 

على  تقت�صر  فهي  املكتبة  ن�صاطات  اإىل  بالن�صبة 
ونحاول  الإمكانيات،  وح�صب  فقط  املكتبة  بناية 
مدار�ص  من  بها  يهتم  من  اإىل  الكتب  اإي�صال 

وريا�ص اأطفال وحتى اإىل النا�ص الآخرين.
وبهدف الطالع اأكر على واقع املكتبة واأن�صطتها، 
التقينا ال�صيد  )نينيا�ص اأفرام كريو( الذي يعمل 
موظفًا يف املكتبة، وقد حدثنا عن مراحل تطور 
متعددة  مبراحل  مرت  اأنها  اإىل  فاأ�صار  املكتبة، 
واكبت  اأنها  اإذ  اليوم،  وحتى  التاأ�صي�ص  �صنة  من 
الأخ��رى،  املديريات  كل  يف  ح�صل  الذي  التطور 
م�صريًا اإىل اأن املكتبة اليوم ت�صم خم�ص قاعات، 
الثامنة  ال�صاعة  من  فيها  ال���دوام  اأوق���ات  تبداأ 
يتعلق  فيما  اأم��ا  م�صاًء،  اخلام�صة  حتى  �صباحًا 
بعدد الزوار فهو لي�ص منتظمًا من ناحية العدد، 
كبار  من  هم  املكتبة  رواد  من  الأكر  وال�صريحة 

ال�صن والطالب.
وعن تاأثريات فريو�ص كورونا على اأن�صطة املكتبة 
ن�صاطات  ه��ن��اك  ك��ان��ت  نينا�ص:  ال�صيد  ي��ق��ول 
اأربيل،  يف  الرئي�صة  املكتبة  وبني  بيننا  م�صرتكة 
لكن ب�صبب اأو�صاع كورونا توقفت حاليًا، مو�صحًا 
اأن فريو�ص كورونا والإجراءات الوقائية ملواجهته 
ب�صورة  احلياة  يف  ج��دًا  �صلبي  نحو  على  اأث��رت 
عامة ويف املكتبة ب�صورة خا�صة، اإذ تراجع عدد 
الزوار ورواد املكتبة تراجعًا ملحوظًا على الرغم 
من تطبيقنا الإجراءات الحرتازية ا�صتنادًا اإىل 

تعليمات منظمة ال�صحة العاملية.

املكتبة  هذه  يف  الأطفال  بن�صيب  يتعلق  ما  ويف 
اأردف قائاًل: هناك عدد ل باأ�ص به من ق�ص�ص 
لي�صت  لكنها  قدمية  كتب  اأي�صًا  وتوجد  الأطفال 
ولدينا  اليومية  ال�صحف  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ن���ادرة، 

اآر�صيف للجرائد.
املكتبة  زوار  اآراء  ع��ل��ى  الط����الع  اأج���ل  وم���ن   
ومرتاديها التقينا ال�صيد )جالل ح�صن خ�صر(، 
اأحد رواد املكتبة، الذي اأكد اأن الأجواء جيدة من 
حيث ح�صن ال�صتقبال ومكان القراءة والنظافة 
وا�صتطرد  الكتب،  من  به  باأ�ص  ل  ع��دد  ووج��ود 
التاريخية  الكتب  ع��ن  اأب��ح��ث  م��ا  ك��ث��ريًا  ق��ائ��اًل: 
يف  م�صتمر  اأن��ا  �صنة  من  اأك��ر  ومنذ  والفل�صفية، 
)ق�صة  ك��ت��اب  م��ن  ج���زءًا  ع�صر  خم�صة  ق���راءة 
اإىل  م�صريًا  دي��وران��ت(،  )ول  ملوؤلفه  احل�صارة( 
لكنها  عنها  يبحث  التي  امل�صادر  بع�ص  وج��ود 
حمدودة يف مكتبة عينكاوا، اأما عن �صبب ارتياده 
اأج��واء  ولتوفر  اأوًل  منزله  من  فلقربها  للمكتبة 
القراءة املريحة فيها ثانيًا. ومتنى ال�صيد خ�صر 
اأن ُتخ�ص�ص بناية اأكرب ملكتبة عينكاوا واأن تتلقى 
واملحافظة  الناحية  يف  امل�صوؤولني  م��ن  ال��دع��م 
ومديرية مكتبة اأربيل، ورفدها مبزيد من الكتب.
 ويف �صوء املعطيات واملعلومات عن املكتبة العامة 
العامة كانت وما  املكتبات  اأن  يت�صح  يف عينكاوا 
مراكز  التحديات،  كل  من  الرغم  وعلى  ت��زال، 
اإىل  اإ�صعاع فكري لكنها يف حاجة ب�صكل م�صتمر 

رفدها بكل جديد.

يقول أبو الطيب املتنبي: أعّز مكاٍن يف الدىن رسُج سابٍح.....وخري جليس يف الزمان كتاُب. 
وتقول إحدى الِحَكم: شعٌب يقرأ شعٌب ال يجوع وال ُيستعبد. وال شك يف ان األمم تتفاخر 
بنتاجاتها األدبية ومكتباتها العامة لدورها يف  تأسيس مجتمع يتمتع باملعرفة، وال سيام أن 

الكتاب يعد ركيزة مهمة من ركائز بناء الفرد يف أية بقعة من بقاع املعمورة. فقد كانت تجربة 
املكتبات العامة واملكتبة املدرسية يف الستينيات والسبعينيات من القرن املايض يف العراق 

تجربة ناجحة يف رفع املستوى الثقايف واألديب والعلمي للفرد،

ع���م���ره���ا خ���م���س���ون ع���ام���اً

يف عينكاوا.. املكتبة العامة
ع���ري���ق ث�����ق�����ايف  رصٌح 

ضحى مجيد
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يبدو )عيل( أنيقاً للغاية وهو يستعرض أمام زمالئه 
ثيابه املبهجة واملليئة بالحياة، فيام هم يتساءلون 
عن مصدرها، فيجيبهم بحفاوة وثقة كبرية: "من 
سوق البالة." عيل، الشاب الذي يرتاد، عىل نحو 
مستمر، أسواق البالة، القامئة يف مدن ومناطق 

مختلفة من العاصمة، يؤكد عدم شعوره بالخجل أو 
الخوف من ذكر مصدر ثيابه املستعملة، والسيام أن 
أغلب الناس يرون يف هذا املوضوع حقيقة مخجلة 

ال يستطيعون البوح بها.

ال������ب������ال������ة.. س����������وق  يف 

بأسعاٍر بخسة.. 

ت��������أّن��������ْق ك����ال����ن����ج����وم

آية منصور

تصوير:يوسف مهدي

اأ�صواق خا�صة  اأو )اللنكة(، هي  البالة  اأ�صواق 
عدة  بلدان  من  وامل�صتوردة  امل�صتعملة  بالثياب 
اأوروبية واآ�صيوية، يكر الطلب عليها من �صتى 

طبقات املجتمع. 

الثالجة ميكن أن تكون بالة!

�صوق  اأن  منزل،  ربة  وهي  اأحمد(،  )اأم  ترى 
الفقرية  بالطبقات  ح�����ص��رًا  يعد  مل  ال��ب��ال��ة 
الأ�صواق  ه��ذه  ب��داأت  اإذ  فح�صب،  املتعففة  اأو 
لكنها ت�صنف  بتوفري ب�صائع غري م�صتخدمة، 
لي�صت  باأ�صعار  اأي�صًا  وتباع  ال�)بالة(،  �صمن 
ت�صور  لديهم  كثريون  م��ا.  نوعًا  بالرخي�صة 
اأن��ه  يت�صورون  اإذ  البالة،  �صوق  ع��ن  خاطئ 
من  وحيد  وب�صنف  حمددة  فئة  على  يقت�صر 
والقدمية،  امل�صتعملة  الثياب  ه��و  الب�صائع 
ت�صمل  اأن  ممكن  البالة  اأن  هي  احلقيقة  لكن 
لكنها  حتى،  م�صتخدمة  غري  منزلية  اأجهزة 
تباع ب�صعر اأرخ�ص. ت�صيف اأم اأحمد: اأن جودة 
املواد  من  بكثري  اأف�صل  تكون  قد  البالة  م��واد 
اجلديدة التي غالبًا ما تكون رديئة املن�صاأ، اأو 
اأدوات من الدرجة العا�صرة، ح�صبما ترى هي! 
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ثوب ماركة بسعر 

الساندويتش! 

اأما )�صجاد(، القادم من النا�صرية للعمل يف 
ا�صتطاع  فقد  امل�صتخدمة،  املالب�ص  بيع  جمال 
بعد  الكاظمية،  �صوق  احل�صول على متجر يف 
يقول  عائلته،  لإعانة  فيه  طويلة  مدة  عمل  اأن 

�صجاد:
الثياب امل�صتعملة مربح ومريح ومفيد  - عامل 
اإذ  التاجر،  وحتى  وامل�صرتي،  البائع  للجميع، 
ثوب  قطعة  من  بالر�صا  ي�صعروا  اأن  ميكنهم 
عن  ويحدثنا  ه���ذا!  م��ن  اأج��م��ل  ول  �صغرية، 
اأن  مبينًا  واحتياجاتهم،  املحل  زبائن  رغبات 
املحال هو  ه��ذه  داخ��ل  ال��دائ��م  الن�صاء  وج��ود 
جيد  ه��و  م��ا  ك��ل  ع��ن  امل�صتمر  بحثهن  ب�صبب 
هنا  يكمن  ال�صري  واملخباأ  رخي�صة،  وباأ�صعار 

يف البالة فقط، ي�صيف: 
- اأنت ل ميكنك �صراء ثوب )�صانيل( اأو اأحمر 
اإل  عراقي  دينار   ٢٠٠٠ ب�صعر  )دي��ور(  �صفاه 
اإنه يبدو كاحللم  حينما تكون يف �صوق البالة، 
ب�صعر  م��ارك��ة  ث��وَب  يرتدين  اأن  الن�صاء  ل��دى 
متجر  داخ��ل  و�صن�صاهد  فالفل!  �صاندويت�ص 
امل�صتعملة،  املالب�ص  لبيع  املخ�ص�ص  �صجاد، 
واملكياج،  الن�صائية  الأك�����ص��وارات  م��ن  ك��ث��ريًا 

اأي�صًا، مرمية بنحو ع�صوائي، ويربر  )البالة( 
ترتيبهن بهذا ال�صكل بالقول: 

م�����ص��ت��م��رًا،  ت���غ���ريًا  م��ت��غ��رية  ال��ب�����ص��اع��ة  -اإن 
ومن  الن�صاء،  من  الطلبات  كرة  هو  وال�صبب 
اختالف  وعلى  الجتماعية  طبقاتهن  خمتلف 
هنا،  املنزل  ورّبة  الطالبة  جتد  اإذ  وظائفهن، 
البالة  اأن  �صحيحًا  ولي�ص  والعاملة،  املوظفة 
ب��ا���ص��ت��ث��ن��اء الطبقة  ف��ئ��ة وح��ي��دة  ح��ك��ر ع��ل��ى 
بعد  حتى  اأن��ه  يذكر  )ي�صحك(،  احل��اك��م��ة، 
ارتفاع القدرة ال�صرائية لدى الفرد، ما زالت 
ب�صاعة  على  للح�صول  تت�صابق  كبرية  فئات 
مالب�ص  من  تنوعها  على  كنز،  كاأنها  البالة 
وتقع  اأطفال.  األعاب  اأو  اإلكرتونية  اأجهزة  اأو 
اليوم يف الكاظمية والباب  البالة  اأ�صواق  اأبرز 
�صوقي  عن  ف�صاًل  اجلديدة،  وبغداد  ال�صرقي 
من  النا�ص  وي��زوره��ا  وم��ري��دي،  املعظم  ب��اب 

املدن واملحافظات كافة.

من األفضل؟ 

حمال  �صاحب  حممد(،  )ا�صماعيل  يحدثنا 
تركيا  من  وامل�صتوردة  اجلديدة  املالب�ص  لبيع 
تناف�ص  اأ�صبحت  البالة  مالب�ص  اأن  وال�صني، 
عليها،  تتفوق  ول��رمب��ا  اجل��دي��دة،  الب�صاعة 
عن  الباحثات  الطالبات  قبل  م��ن  ول�صيما 

التميز مبظهرهن، يقول:
- اأرى تغريًا كبريًا يف الذوق ال�صبابي، ول�صيما 
هو  ال�صاغل  �صغلهن  يعد  مل  اإذ  الن�صاء،  لدى 
ال��ث��وب )ال��غ��وت�����ص��ي( اأو )اجل��ي��ن��ز ال����زارا(، 
املتميزة  القطع  عن  يبحثن  �صرن  فاأغلبهن 
الب�صائع  م��وج��ودة يف  غ��ري  وه��ذه  وال��ن��ادرة، 
اجلديدة. يف ختام حديثه يوؤكد ا�صماعيل نيته 
ترك الب�صاعة الرتكية واللجوء اإىل امل�صتعملة 

لأنها، ح�صب قوله، �صتعود عليه بنفع اأكرب. 

األسئلة ال تنتهي 

اأما )�صهى(، الطالبة يف كلية الآداب/ جامعة 
توفري  يف  ذاتها  على  كليًا  تعتمد  التي  بغداد، 
اأج��ور  عن  ف�صاًل  وامل���الزم،  الدرا�صة  نفقات 
الدرا�صة  بعد  تعمل  اأنها  اإذ  والثياب،  النقل 
حياتها،  ترتيب  من  ميّكنها  لكنه  زهيد  باأجر 

فتوؤكد بالقول: 
- املال القليل الذي اأجنيه من عملي ل ي�صمح 
واجلديدة،  الثمن  الباهظة  الثياب  ب�صراء  يل 
�صوق  اإىل  ب��ال��ذه��اب  يل  �صديقة  ن�صحتني 
الكاظمية، لقد انبهرت، وجدت ثيابًا وقم�صانًا 
مل اأرها �صوى يف ثياب املمثلني يف امل�صل�صالت، 
ي�صاألنني  ذلك  بعد  �صديقاتي  اأ�صبحت  حتى 

على نحو م�صتمر عن م�صدر اأناقتي! 

السنة الخامسة عرشة العدد )372( 30 ترشين الثاين 2020 alshabaka aliraqya#ك����امم����ت����ك_س����الم����ت����ك

alshabaka
aliraqya

47 46

جمعة الالمي 

ذاكرة املستقبل

ايلوار .. الشعُر ُمقاومًة ! 

الفرن�صيون  وامل�صرحيون  والر�صامون  والأدب��اء  ال�صعراء  تخرّي  املحتل،  النازي  ُتقاتل  فرن�صا  كانت  عندما 
اأمكنتهم  بوعي ودراية، فارت�صف الي�صاري مع املحافظ، وال�صيوعي اإىل جانب الوجودي، اأما الذين وقفوا 
مع املحتل فلم يكونوا فارزة يف جملة. وحدث للمرة الأوىل يف تاريخ املقاومات الب�صرية للغزاة املحتلني، اإن 

ق�صيدة بول ايلوار ال�صهرية: "اأيتها احلّرية" كانت يف البدء، و�صتبقى تقود النهايات كلها.
 ايلوار، �صاعر املقاومة واحلرية، كما عرف بعد ذلك، واملتويف �صنة ١٩٥٢، واملدفون يف "املقربة البحرية" 
بباري�ص، بعد جنازة قومية مهيبة، بداأ دادائّيًا، ثم �صورياليًا، وعمل حمررًا �صحافيًا يف وزارة الدفاع، وكان 

ين�صت جيدًا اإىل "ال�صعر اخلال�ص" من حيث ي�صتدعيه هو.
مثل اأندريه بريتون، وهرني مي�صو، كان "لوتريامون" لدى ايلوار، كتاب ال�صعر. وعندما اأ�صدر ال�صورياليون 
"ق�صية لوتريامون" �صنة ١٩٢٥، ابتداأ ع�صر جديد يف �صعر الب�صر ُطّرًا، �صوف يبقى اإىل اآماد غري حمددة، 
�صاخ�صًا ومرجعًا. الأثر الأهم يف �صعر هذا الع�صر، هو ما و�صل اإىل اأ�صطوراته من املجدد بول فالريي حيث: 

لها". مننحه  الذي  املعنى  تت�صمن  اأ�صعاري  "اإن 
ُي�صّمي ايلوار، زوجته نو�ص: احلرية، بحيث ل ميكن ف�صل الإن�صان عن �صفته وفعله. وهي ق�صيدة ُترجمت 
اإىل اأغلب لغات العامل، ومنها العربية، وحني كان الثوريون العرب يف حاجة اإىل اأقنعة، كانوا ي�صتعريون نو�ص 

من ايلوار، حتى وهي ميتة يف ريعان �صباها:
اأحبك، لأجل كل الن�صاء اللواتي مل اأتعرف اإليهن،

لأجل كل الأزمنة التي مل اأع�ص فيها،
لرائحة البحر ال�صا�صع،
لرائحة اخلبز ال�صاخن،

للثلج الذي يذوب اأمام الأزهار الأوىل،
للحيوانات التي ل يرعبها الإن�صان،

اأحبك لكي اأحّب.
هذا العا�صق الذي يليق به احلب، �صتكون مقاومة حمتّلي بالده �صاأنًا �صعريًا خا�صًا مللهمته ك�صاعر، وموقفًا 

اإن�صانيًا يجمعه برموز املقربة البحرية. اإنه احلب كما مل يعرب عنه اأحد يف هذه التجربة اإّل ايلوار: 
كل �صيء يجمعنا / حتى يكون الواحد منا بعيدًا عن الآخرين / كوين ح�صة ال�صدى واملراآة، ح�صة الغرفة 

واملدينة/ ح�صة كل رجل وكل امراأة ...

"أتقدم داخل نفيس/ متزوداً متاماً بالثقة: إنها الصالة األوىل"
                          )بول فالريي �� الفجر(

م���������ق���������االت



عدم السيطرة..
به  ت��ق��وم  الأم����ور غ��ري مقتنعني مب��ا  ف��اأول��ي��اء 
ال�����وزارة، وي��ق��ر اأغ��ل��ب��ه��م ب���اأن ه��ن��اك ع��ج��زًا 
اليوم  بالإمكانيات ال�صحية لديها، فقد يكون 
احمد(   )اأبو  يقول  كما  جديًا،  املدر�صي  الأول 
وه��و اأح��د اأول��ي��اء الأم���ور ال��ذي حت��دث معنا، 
م�صيفا؛ فاإين على ثقة باأن بقية الأيام �صتكون 
تلميذ  على  ال�صيطرة  ي�صتطيع  فمن  فو�صى، 
املتو�صطة  يف  مراهق  اأو  البتدائية،  يف  �صغري 
والثانوية، ناهيك عن اأن اأغلب الإدارات تفتقر 
ال�صحية  امل�صتلزمات  اإدام��ة  على  القدرة  اإىل 
الإ�صابة  من  الطلبة  اأو  التالميذ  حتمي  التي 

بكورونا.
اأم��ر   ويل  وه���و  ق��ا���ص��م(  )حم��م��د  راأى  فيما 
واملتو�صطة:  البتدائية  املرحلتني  يف  لطالبني 

العام  ينتهي  حتى  حياتي  �صيدمر  القلق  اأن 
الدرا�صي، لأين اأرى جمتمعنا ل يطبق ال�صروط 
ال�صحية  حتى يف البيت، وهم حتت مراقبتنا، 

فكيف باملدر�صة، واهلل ي�صرت هذا العام.
إجامع أولياء األمور..

العلمية  الفقار  ذو  اإع��دادي��ة  مدير  وتعاطف 
)مالك عبد ال�صتار نا�صر( مع طلبة ال�صاد�ص 
على  موؤكدًا  والتطبيقي(،  العلمي)الإحيائي، 
دوامهم يف املدر�صة، لأن الدرو�ص اخل�صو�صية 
بالدوام  الطالب  ي�صعر  مل  اإذا  نفعًا  جتدي  ل 
والإ�صغاء ملدر�ص املادة، لكن اأت�صاءل )الكالم 
الإحيائي  م��ن  طالب   ٣٠٠( ل��دي  واأن���ا  ل��ه(، 
والتطبيقي(، هل ي�صتطيع اأن  يداوم هوؤلء يف 

يوم واحد؟!.
وتابع : اإذا اأردت احلقيقية فيجب اأن نح�صل 

الأعداد،  بهذه  بالدوام   الأهايل  موافقة  على 
العامة  امل��دي��ري��ة  بعلم  ذل��ك  ي��ك��ون  اأن  على 
بينما  كورونا،  من  يخافون  ل  لأنهم  للرتبية، 

الرتبية تخ�صى من الإ�صابات.
يف حني ب��نّي اأح��د زم��الئ��ه، ال��ذي ف�صل عدم 
خطة  لديها  لي�ص  ال��رتب��ي��ة  اأن  ا���ص��م��ه:  ذك��ر 
اأخطاء  لدوام املدار�ص، لذلك فاإنها �صتقع يف 
بث  يف  ال��رتب��وي  التلفاز  خطة  فاأين  ع��دي��دة، 
الدرو�ص التعليمية والدوام على الأبواب، وهل 
وقت  من  �صي�صتفيدون  والطلبة  التالميذ  كل 
مرهون  طلبتنا  م�صتقبل  فهل  املبا�صر؟  البث 
بالجتهادات، ثم اأين كانت الوزارة عندما كان 

لها الوقت الكايف لو�صع اخلطط الرتبوية؟
العايل  التعليم  اإع��الم  من  لفتة(  )اأم��ني  لكن 
بدا متفائاًل : نوؤكد حاجتنا اإىل تكاتف الأهايل 

كما  الدرا�صة،  انطالق  مع  الوقاية  مراعاة  يف 
مب�صاعدتها  الرتبية  وزارة  مقرتحات  �صنطبق 
يف تدري�ص اأولدنا يف منازلنا �صريطة اللتزام 

باملناهج املقررة.
ننتظر التعليامت

يف  الخت�صا�ص  الإ���ص��راف  مدير  اأن  وي��ب��دو 
الثانية  الكرخ  بغداد  لرتبية  العامة  املديرية 
)عبود ح�صب( كان م�صغوًل يف النظر بطلبات 
املدر�صني، حني باغّته ب�صوؤايل عن ا�صتعدادات 
الإ�����ص����راف الخ��ت�����ص��ا���ص��ي ل��ب��داي��ة ال��ع��ام 
الدرا�صي، فاأكد يل: اأن امل�صرفني الخت�صا�ص 
والط��الع  املدار�ص  مبتابعة  يقومون  الآن  هم 
الدرا�صي  ال��ع��ام  لبداية   ا�صتعداداتها  على 
من  الأزم��ة  خلية  تو�صيات  وتطبيق  اجلديد، 
املدار�ص،  وتعقيم   الجتماعي  التباعد  خالل 
املدر�صة من حيث  بناية  وكذلك الطالع على 

امل�صتلزمات التي يحتاجها الطالب.
ق�صم  يف  جل��ان  ت�صكيل  مت  كما  ع��ب��ود:   وتابع 
)ت�صوية  بلجان  ت�صمى  الخت�صا�ص  الإ�صراف 
واخ��ت��زال  ال�صاغر  �صد  اأج��ل  م��ن  امل��الك��ات( 
مو�صحًا:  التدري�صية،  امل��الك��ات  من  الفي�ص 
اإننا ننتظر التعليمات من الوزارة فيما يخ�ص 

املناهج واأوقات الدوام .
لجنة خاصة

وزير الرتبية )علي حميد الدليمي(، وبح�صب 
م�صدر يف الوزارة ، يو�صح: اأن رئي�ص الوزراء 
حلل  خا�صة  جلنة  �صكل  الكاظمي  م�صطفى 
توفري  موؤكدًا  املدر�صية،  الأبنية  نق�ص  م�صكلة 
ال��درا���ص��ي  ال��ع��ام  جميع الإم��ك��ان��ات لإجن���اح 

اجلديد يف ظل جائحة كورونا.
كورونا  الدوام يف ظل جائحة  الدليمي:  واأفاد 
والتعليم  التقليدي  ال��دوام  بطريقتي  �صيكون 
تعهد  اأخذ  اإمكانية  عن  ك�صف  فيما  بعد،  عن 
يف  اأبنائهم  تعليم  عن  الطالب  اأم��ر  ويل  من 
ال�صنة  ن�صف  امتحانات  تاأدية  مقابل  املنزل 
ال��دوام  �صابقًا   ي�صمى  )وهوما  ال�صنة  واآخ��ر 
الذي  الطالب  اأن  الدليمي  وبنّي  بالنت�صاب(، 
باإمكانه  الإنرتنت  على  احل�صول  عليه  يتعذر 

متابعة الدرو�ص عرب التلفاز الرتبوي.

املدار�ص الهلية
الدكتور )فالح القي�صي(، الوكيل 
الإداري لوزارة الرتبية، اأكد كالم 
الكالم  ه��ذا  اأن  م�صيفًا  ال��وزي��ر، 
الأه��ل��ي��ة،  امل��دار���ص  على  ينطبق 
بقرارات  م�صمولة  املدار�ص  فهذه 
وال�صالمة،  لل�صحة  العليا  اللجنة 
ال��دوام  يف  الفر�صة  اأن  ب��نّي  كما 

ولي��وج��د  دق��ائ��ق،  خم�ص  ق��اع��ة  لكل  �صتكون 
حانوت هذه ال�صنة يف املدار�ص.

التالميذ  دوام  تعليمات  يخ�ص  فيما  مبينًا: 
والطلبة للعام الدرا�صي ٢٠٢٠-٢٠٢١،  والتي 
يومًا  والطلبة  التالميذ  دوام  يكون  اأن  تن�ص 
اأي��ام ال�صبوع  واح��دًا يف امل��دار���ص، واأم��ا بقية 
ف�صيكون التعليم فيها عن بعد، موؤكدًا اأن هذا 
القرار يطبق على املدار�ص احلكومية والأهلية 

يف جميع املحافظات.
اإىل   ٨ �صيحدد)من  الطلبة  ع��دد  اأن  وك�صف 
بالقاعات  و١٥  ال�صغرية(،  القاعات  يف   ١٠
اجلديد  الدرا�صي  العام  و�صي�صهد  الكبرية، 
امل��ن��اه��ج،  يف  العلمية  امل����واد  بع�ص  تقلي�ص 
املقل�ص)منهج  امل��ن��ه��ج  ه���ذا  ع��ل��ى  واأط��ل��ق��ن��ا 

الطوارئ(.
وبنّي الدكتور )هيثم العزاوي( مدير العالقات 
والإع��الم يف وزارة الرتبية: اأن ال��وزارة  على 
،وقد  اجلديد  الدرا�صي  للعام  ال�صتعداد  اأمت 
ا�صتنفرت جهاز الإ�صراف، وجميع  مديريات 
تعد  اإذ  الفنية،  اجل��ه��ات  فيها  مب��ا  الرتبية، 
حكومية  تعليم  من�صة  اأول  نيوتن  من�صة 
�صت�صكل  التي  ال���وزارة،  قبل  من  اأن�صاوؤها  مت 
و�صطًا اإلكرتونيًا بني رباعية الوزارة واملدر�صة 
واملدر�ص والطالب عرب قنوات توا�صل �صل�صلة 
ب�صيطة ت�صمن حتقيق اأعلى قدر من الفاعلية 
املنهج  مقررات  تنفيذ  يف  املنهجية  واملتابعة 
التعليمي والرتبوي، موؤكدًا اأن املن�صة �صتطلق 

خدمات البث املبا�صر على مدار ٢٤ �صاعة.
الطالب  ي�صتطع  اإذا مل  اأنه  اإىل  العزاوي  ونّوه 
الرتبوي  التلفاز  فهناك  املن�صة،   ا�صتخدام 
الذي �صيبث درو�صًا جلميع املراحل الدرا�صية. 

واأفاد: اأن الوزارة قد اأبلغت املديريات العامة 
للرتبية بالهتمام باجلانب ال�صحي، ومراقبة 
التباعد  و�صمان  امل��دار���ص  يف  الطلبة  حركة 

الجتماعي لتفادي الإ�صابات بكورونا.
تحذير وضوابط

فيه مفو�صية حقوق  ح��ذرت   الذي  الوقت  يف 
الإن�صان وزارة الرتبية  مبخاطر البدء بالعام 
فاإن  م�صدرًا  يف مديرية  الدرا�صي اجلديد، 
اأن  لنا  اأكد  ال�صحة  وزارة  العامة يف  ال�صحة 
واأر�صلتها  �صوابطها  و�صعت  ال�صحة  وزارة 
وطلبنا  والرتبية،  العايل  التعليم  وزارت��ي  اإىل 
هذه  مع  بالتوافق  خططهما  ي�صعا  اأن  منهما 
ال�صوابط لتاأمني التباعد الجتماعي وارتداء 
الكمامات، ف�صال عن األ يكون هناك تزاحم 

يف قاعات واأروقة اجلامعات واملدار�ص.
موافقة مرشوطة

الوطنية  وال�صالمة  لل�صحة  العليا   اللجنة 
ال��درا���ص��ي اجلديد  ال��ع��ام  ب��دء  واف��ق��ت على 
على  ت�����ص��رتط  لكنها   ،٢٩-١١-٢٠٢٠ ي���وم 
عر�ص  ال��ع��ايل  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارت�����ي  
لتاأمني  ال�صحة   وزارة  مع  املعدة  خططهما 
الجتماعات  يف  الوقائية  الإج���راءات  تنفيذ 
اأولياء  من  العديد  ال��راأي  ي�صاطرها  املقبلة، 
وبني  والتدري�صية،  التعليمية  واملالكات  الأمور 
قدمًا  امل�صي  على  ال���وزارة  ت�صر  وذاك  ه��ذا 
واأخ��رى  ت��ارة،  املدر�صة  اإىل  والعودة  بالدوام 
عن بعد، حتى يخل�صنا اهلل من مر�صكورونا 
اللعني، واأملنا باإدارات املدار�ص احلفاظ على 
الطلبة وتاأمني التباعد الجتماعي، واأهم من 
هذا وذاك ك�صف الإ�صابات عندما حتدث يف 

املدر�صة.

تقرر الدوام

يف عموم العراق! 

الرتبية

وترقبقلق

 ألقت جائحة )كورونا( ظاللها عىل التعليم يف العراق، والبعض 
من أصحاب االختصاص يف املجال الرتبوي يقول إنه اليوجد 

رأي علمي. واقعياً يقنع التالميذ والطلبة وأولياء األمور 
بالخطة التي ستتبعها الوزارة يف البدء بالعام الدرايس الجديد 
2020-2021، الذي سيوافق يوم 29 من ترشين الثاين الجاري، 
إذ سيتوجه فيه عرشة ماليني تلميذ وطالب، بحسب إحصائية 

رسمية لوزارة الرتبية.

امني لفتةد. هيثم اجلبوري

بغداد/عيل غني
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التطور الحاصل يف املجتمع ودخول ثقافات 

جديدة عليه مع رصاع فكري محتدم وآراء 

تروج لتوجيه املجتمعات باتجاهات معينة ال 

تخلو يف أغلبها من خطورة وضياع لألجيال 

القادمة مع ازدياد طلبات األطفال وصعوبة 

الحياة التي ال تخفى معطيتها ومساراتها 

عىل أحد.

حتميها،  التي  القوانني  وح�صانة  الأ�صرة   
ومتطلباتها  واحل��ي��اة  الأح����داث  وت��غ��ريات 
اأمام  وت�صعها  ا�صتقرارها  توؤثر يف  قد  التي 
حتقق  اأن  ميكنها  ف��ه��ل  ���ص��ع��ب��ة،  م��ع��ادل��ة 
العدالة واحلياة الآمنة للطفل بعد انف�صال 
الأبوين؟ م�صودة تعديل املادة ٥7 من قانون 
بح�صانة  املتعلقة  ال�صخ�صية  الأح�����وال 
م للربملان لأكر من مرة  ُقدِّ الذي  الأطفال 
املجتمعية،  الأو�صاط  يف  جدًل  اأ�صعل  الذي 
وانتهى اإىل فريقني، اأحدهما يدعم امل�صروع 
ومن  اأي�صا  وبقوة  منه  يحذر  واآخ��ر  وبقوة، 

تبعاته الجتماعية والنف�صية.

يف  وال��ب��ح��ث  لل�صوؤال  ق��ادت��ن��ا  املو�صوعية   
والتعديل، هل  التغيري  ماهية املطالبة بهذا 
الق�صد منح احل�صانة لالأب بعد النف�صال 
بع�ص  تغيري  يف  يبحث  ���ه  اإنَّ اأم  باملطلق، 
والأب  الطفل  م�صلحة  تهم  التي  النقاط 
حتديدها  وع��دم  رعايته  يف  حقه  وتعطيه 
ومنعها اأو اقت�صار م�صاهدته �صمن حمكمة 
من  وغريها  مارين  جمرمني  اأنظار  وحتت 
�صوؤال  مع  الطفل؟  لنف�صية  املربكة  الأج��واء 
زواج  هناك  مثلما  مل��اذا  اأي�صًا  عليه  نوؤكد 
ي�صمن  ناجح  ط��الق  هناك  يكون  ل  ناجح 

جناة الأ�صرة ككل؟

تداعيات التعديل
 بال �صك اأنَّ قانون الأحوال ال�صخ�صية - اأو 
وال�صديد  املهم  ال��دور  له   - الأ�صرة  قانون 
الجتماعية  العالقات  حتديد  يف  اخلطورة 
الأ�صرة   �صوؤون  الذي يحكم  بلد، فهو  اأي  يف 
وال��ع��الق��ة ب��ني اأط��راف��ه��ا، وي��ح��دد حقوق 
وعالقاتهم،  اأف��راده��ا  م��ن  ك��ل  وواج��ب��ات 
ك��ال��زواج وال��ط��الق ورع��اي��ة الأط��ف��ال وما 
ومعنوية،  مادية  م�صائل  من  عليها  يرتّتب 
الناجتة  واملالية  النف�صية  الأم���ور  وكذلك 
عن الطالق. ومن ناحية اأخرى، فاإّن قانون 
عن  يك�صف  ال��ذي  هو  ال�صخ�صية  الأح���وال 

و�صع املراأة يف الرتاتبية الجتماعية .
ف��اإنَّ  العراقي  املجتمع  تنوع  اإىل  وبالنظر 
�صكل  على  خرجت  العالقات  ه��ذه  تنظيم 
الذي  العراقي  ال�صخ�صية  الأح��وال  قانون 
 ،١٨٨ بالرقم   ١٩٥٩ �صنة  يف  ونفذ  ���ص��ّرع 
وفقًا  التعديالت  من  العديد  عليه  واأجريت 

للم�صتجدات الجتماعية وال�صيا�صية.
ح�صني  �صياء  احلقوقي  �صوؤال  بادرنا  وق��د 
عن راأيه يف هذا التعديل وتداعياته وكذلك 
قانونيًا  الأم  ت�صقط احل�صانة عن  عن متى 
من  ب��ات   ٢٠٠٣ ع��ام  بعد  اإج��اب��ت��ه:  فكانت 
اأدعو  البديهي مراجعة تلك القوانني، لهذا 
م�صلحة  احل�صبان  بنظر  ياأخذ  قانون  اإىل 
من  ج��زء  وه���ذا  ال��ب��الد  وم�صلحة  النا�ص 
امل�صلحة  يغلب  ال���ذي  ال�صرعي  الل��ت��زام 
اأما  م�صيفًا  الأدن���ى.  امل�صلحة  على  العليا 
ما يخ�ص ال�صروط العامة التي ت�صقط حق 
ح�صانة الأم قانونيًا اإن وجدت وتقدم الأب 
باإثباتات حولها، فهي كالتي: اذا كانت الأم 
ت�صكل  وع�صبية  نف�صية  اأمرا�ص  من  تعاين 
الأم  اذا كانت  اأو  خطرًا على حياة الطفل، 
اأو جنائية  بال�صرف  بق�صية خملة  حمكومة 
اهتمامها  ع���دم  ث��ب��ت  اذا  او  غ��ريه��ا،  اأو 
كان  اذا  اإو  وبدنيًا،  نف�صيًا  واأذيته  بالطفل 
�صكن الأم مع طفلها يف مكان غري منا�صب 
اأخالقيا ويوؤذي الطفل، او اذا امتنعت الأم 
عن  خم�ص  اأو  م��رات  لثالث  متعمد  ب�صكل 
�صت�صقط  فهنا  لطفله،  الأب  م�صاهدة  حق 

احل�صانة عنها وتذهب اإىل الأب".
ت�صريحات  ويف  ال�صراج  فرح  النائبة  لكن 
خطورة  من  وا�صح  ب�صكل  ح��ذرت  �صحفية 
مت��ري��ر م��ق��رتح ت��ع��دي��ل ق���ان���ون الأح�����وال 
"القانون  اأنَّ  اإىل  م�����ص��رية  ال�صخ�صية، 
يف  داع�ص  اأنتجه  ملا  م�صابهة  نتائج  �صيفرز 

املحافظات املحررة"!
فرتة  ح��ّدد  النافذ  "القانون  اأّن  واأ�صافت 
 ٩ ب���  ال��ذك��ر  للطفل  الأم  ل���دى  احل�����ص��ان��ة 
�صنوات، وبعدها يتم تخيري الطفل بني اأبيه 
اأو اأمه، يف حني يجرب القانون احلايل املراأة 

العمر  من  البالغ  الذكر  طفلها  ت�صليم  على 
�صنتني اإىل اأبيه".

محاولة مل الشمل..
�صادق  اأح��م��د  ال��ق��ان��وين  راأي  ك��ان  بينما 
يف  احلا�صل  التطور  مقرتحاته:  م��ع  ج��رب 
مع  عليه  جديدة  ثقافات  ودخ��ول  املجتمع 
لتوجيه  ت��روج  واآراء  حمتدم  فكري  �صراع 
يف  تخلو  ل  معينة  ب��اجت��اه��ات  املجتمعات 
اأغلبها من خطورة و�صياع لالأجيال القادمة 
مع ازدياد طلبات الأطفال و�صعوبة احلياة 
على  وم�صاراتها  معطيتها  تخفى  ل  التي 
اأحد، فاإنَّ م�صاألة ت�صّرر املح�صون من عدم 
وجود الأب وح�صر احل�صانة بيد الأم لفرتة 
١٠ اأو ١٥ �صنة نكاد جنزم بح�صول ال�صرر 
وازدياد حالت الت�صرب املجتمعي والبتعاد 
عن خطوط املجتمع الآمن امل�صتقر امل�صامل 
وبالنتيجة امل�صاهمة الفاعلة يف تفكيك نواة 

املجتمع الأوىل.
بعد  احل�صانة  ت��ك��ون  اأن  ن��ق��رتح  م�صيفا: 
مت��ّدد  وبعدها  ل���الأم،  ل�صنتني  النف�صال 
امل��ح�����ص��ون،  م�صلحة  ح�����ص��ب  ال��ع��ك�����ص  اأو 
املطلق  ب��الأم��ان  الأم  ت�صعر  ل  لكي  وذل��ك 
وتراجع  عدة  ل�صنوات  لطفلها  ح�صنها  من 
نف�صها باإمكانية عودة مل ال�صمل مرة اأخرى. 
كما ون�صدد على اأهمية اإ�صراك الأب خالل 

فرتة احل�صانة لالأم يف رعاية الطفل.
حّل يريض األطراف..

لها  كانت  ا�صماعيل"  اأم  "�صبيحة  اجل��دة 
ذنبي  ما  تقول:  اإذ  وا�صتنجادها  �صرختها 
هذه  وما  اأح��ف��ادي،  م�صاهدة  من  اأح��رم  اأن 
يحق  ال  ق��ان��ون��ي��ًا،  ذل��ك  تاأييد  يف  الق�صوة 

اأي  اأو  بيتنا  يف  اأحفادنا  نرى  اأن  وجل��ده  يل 
وج��ودن��ا  ح��ت��ى  املحكمة مت��ن��ع  ع���ام،  م��ك��ان 
فيها لروؤيتهم.. اأطالب بتعديل هذا اجلانب 
ومراعاة �صلة الرحم واأوا�صرها الإن�صانية".

القانون  يف  الأكادميية  العبيدي،  ب�صرى  د. 
العليا  املفو�صية  وع�صوة  ال��دويل  اجلنائي 
حول  راأيها  لها  كان  �صابقا  الإن�صان  حلقوق 
عدم اإلغاء القانون اأو تعديله، اإذ تقول: "مت 
والطفولة  وال�صرة  املراأة  جلنة  مع  التن�صيق 
من  عدد  مع  الول  لقاءين؛  وعقد  النيابية، 
الن�صاء  بع�ص  م��ع  وال��ث��اين  املطلقني  الآب���اء 
املطلقات، وتو�صلنا اإىل حل يت�صمن اإ�صدار 
تعليمات من قبل جمل�ص الق�صاء العلى حول 
لدى  للمح�صون  احلا�صن  غري  لقاء  تنظيم 
حا�صنته، على اأن يجري تعميمها على جميع 

املحاكم دون اللجوء اإىل تعديل القانون".
اأن  يفرت�ص  التعليمات  ه��ذه  اأن  واأ���ص��اف��ت 
م�صاهدة  و�صاعات  اأي��ام  زي��ادة  اأول  تت�صمن 
با�صطحابهم  له  وال�صماح  لأطفاله،  الرجل 
اأن ل يكون ذلك  اأي مكان يريد، �صرط  اإىل 
العبيدي  واأ�صافت  الطفل".  لنف�صية  موؤذيا 
"اإن هذه ال�صروط تطّبق بعد تقدمي �صمانات 
الطفل  ب��اإع��ادة  املحكمة  اإىل  الب  قبل  من 
قاموا  اآب��اء  هناك  اأن  بحكم  حا�صنته،  اإىل 
خ��ارج  اإىل  وتهريبهم  اأبنائهم  باختطاف 

العراق".
حق  القانون  فيه  ُي�ْصِقط  ال��ذي  الوقت  ويف 
ح�صانة الأم يف حالة تعمدها خلم�ص مرات 
عدم م�صاهدة الب للطفل طالبت املحامية 
الذي  الب  مبحا�صبة  جعفر  منى  والنا�صطة 
ل يحظر مل�صاهدة اأبنائه يف الأوقات املحددة 
جتاه  عنفا  يعد  ذل��ك  لأن  اأي�����ص��ا،  قانونيا 
لهذا  وزمانيا  نف�صيا  يتح�صر  ال��ذي  الطفل 

اللقاء وبعدها يخيب ظنه.
 ٥7 قانون  لتعديل  والراف�ص  املوؤيد  بني  وما 
الطفال  م�صلحة  تبقى  واأب��ع��اده،  وماهيته 
يف  ت�صب  التي  ال�صرية  العالقات  وترميم 
عن  بعيد  م�صتقبل  وب��ن��اء  الب��ن��اء  م�صلحة 

الظلم واآثاره النف�صية هي املن�صد ال�صمى..

مثل منساوي يقول :"الرجل االصيل يتحدث دامئا بالخري عن املكان الذي أمىض فيه ليلته"، 
فكيف الحال عن املكان الذي أفنيت سني عمرك فيه، وتراه بالقلب ال بالعني سلطانا للجامل 

من غري متلق وال محاباة، نعم إنَّه العراق فأىّن وليت وجهك فيه يتناثر الجامل بقلبك قبل 
عينيك جنوبا شامال رشقا غربا، يرسم لنا هذا الوطن لوحات من الفتنة والسحر حباه الله 

بها وصنعتها أياد وقلوب عشقت أوطانها إىل حد الهيام.

بني مطرقتي األب 

واألم وقانون ٥٧

حضانة الطفل

رجاء الشجريي
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داقوقا،  اأو  داقوقاء  اإن  احلموي:  يقول  الب�صرة.اإذ  يف  القرنة  اإىل 
مدينة تقع بني مدينتي اربل وبغداد معروفة ولها ذكر يف الأخبار، 
اأخاه هابيل بدق  اإن قابيل قتل هنا  باأّنه يقال  ا�صمها، ي�صيف  وعن 
هابيل  اأن  جميعا  ونعرف  داق��وق��اء،  ف�صميت  دق��ا،  باحلجر  راأ�صه 
عبد  بن  املوؤمن  اليها  وي�صري  اآدم..  ل�صيدنا  ابنني  اأول  هما  وقابيل 
الأمكنة  على  الط��الع  )مرا�صد  كتابه  يف  ١٣٣٨م،  املتويف  احل��ق، 
وهو  قائال  للحموي(  البلدان  )معجم  فيه  اخت�صر  الذي  والبقاع( 
واأطلق  واربيل".  داقوقا  بني  ح�صينة  قلعة  "باأنها  كركوك:  ي�صف 
)ظفر  الفار�صية  باللغة  كتابه  يف  اليزدي  علي  الدين  �صرف  عليها 
نامة( الذي اأجنزه يف �صنة ١٤٢٥م – ٨٢٨ ه�، ا�صم )طاووق( وهو 
اأن هذا ال�صم  باأنها قريبة من ط��اووق.. ويذكر  اإىل كركوك  ي�صري 
ل�صمه  حتريفا  يكون  وقد  املدينة  على  الرتكمان  يطلقه  )ط��اووق( 
�صنة  يف  كان  اليزدي  اأطلقه  وحني  داق��وق،  وهو  جغرافيا  املعروف 

١٤١١م – ٨١٤ ه�، اأي يف عهد دولة قرة قوينلو الرتكمانية.
منارة داقوق

داقوق(  )معامل  نكمل  العراقية  ال�صبكة  "جملة  من  العدد  هذا  يف 
العدد  ومعلم  الهوى(،  )اإم��ام  عن  املا�صي  العدد  يف  كتبنا  اأن  بعد 
التي تقف منذ قرون �صبعة كعالمة طريق بني  هو )منارة داقوق( 
حممود  �صالح  املهند�ص  عن  البحث  عليَّ  وك��ان  وب��غ��داد،  كركوك 
اإعدادية داقوق املهنية املعروف كواحد من املهتمني  رم�صان مدير 
بتاريخ كركوك وتراثها. وكان يف مكتبه وا�صطحبني وزميلي امل�صور 

اإىل موقع املنارة او املئذنة التاريخية.
تاريخيًا  اأثريًا  معلمًا   ٣٣٦ نحو  داقوق  ق�صاء  ي�صم  رم�صان:  يقول 
مل ت�صلها يد الإعمار او حتى حماولة احلفاظ عليها ومن �صمنها 
)اتابك  التابيكية  احلقبة  اإىل  تاريخيًا  تعود  التي  داق��وق  منارة 
�صفة تركمانية تعني ال�صيد الأب التي اأطلقها ال�صالجقة على رجال 
تاريخها  اأن  اإىل  ت�صري  رواي��ات  وهناك  والقادة(  وال��وزراء  البالط 
يعود اإىل فرتة الدولة ال�صلجوقية عهد قائدها طغرل بك ) ٤٤7ه� � 

١٠٥٥م (، ولكن نوعية الآجر امل�صتخدم يف بنائها وزخارفها يجعلها 
�صبيهة باملنارة املظفرية يف اربيل التي �صيدها ال�صلطان مظفر الدين 
التابكي حني كان حاكما ملدينة اربيل )١١٩٠-١٢٢٤م( واملنارتان 
)داقوق واملظفرية( ت�صبهان يف عمارتهما ومواد البناء امل�صتخدمة 
والزخارف منارة احلدباء يف املو�صل التي �صيدها ال�صلطان التابكي 

نور الدين زنكي )١١١٨-١١7٤م(.
وي�صري رم�صان اإىل بع�ص الفروقات يف الت�صميم والتنفيذ، فمثال يف 

واحدة  بوابة  هنالك  داق��وق  منارة 
امل��وؤدي  اللولبي  ال�صلم  اإىل  ت���وؤدي 
املظفرية  امل��ن��ارة  اأم��ا  القمة،  اإىل 
و�ُصَلّمان  ب��اب��ان  فهناك  ارب��ي��ل  يف 

لولبيان ل يلتقيان ال يف القمة. 
جامع اندرس

ون��ع��رف م��ن رم�����ص��ان اأن امل��ن��ارة 
ك��ان��ت ج���زءًا م��ن ج��ام��ع ومدر�صة 
بع�ص  ع��دا  اندر�ص  مت�صلة  دينية 

اآثار قائمة منه اإىل الآن وهي العمدة امللت�صقة باملنارة التي تبدو 
ن يتكون  مبنية على قاعدة مربعة من الطوب يرتفع فوقها جزء مثمَّ
من جزاأين فرعيني وبزخرفتني خمتلفتني؛ جزء يرتفع ثالثة اأمتار 
مل  منه  اأج��زاء  ثالثة  اأق�صام  اأربعة  اإىل  مق�صم  زخريف  �صريط  فيه 
تزخرف لكونها تقع �صمن بناية اجلامع والرابع مزخرف، واجلزء 
الآخر ارتفاعه اأربعة اأمتار ون�صف املرت وهو مزخرف بالكامل وفوق 
ن هناك املنارة الدائرية واجلزء ال�صالح منها يبلغ  هذا البناء املثمَّ
ارتفاعه نحو �صبعة اأمتار وبقطر ثالثة اأمتار و�صمك جدارها �صتون 

�صنتيمرتا.
وعموما كان يبلغ ارتفاع املنارة الكلي عند بنائها ثالثني مرتا، تلفت 
وداخل  والإهمال،  والعامل اجلوية  الوقت  ب�صبب مرور  اأجزاء منها 
هذه ال�صطوانة الدائرية، اأ�صكال زخرفية تدل على م�صتوى الثقافة 

داقوقاء

كما الآن، كانت هذه البلدة على الطريق دائما وكانت دائما ماأهولة 
كتابه  يف  احلموي  ياقوت  الرحالة  بتعريف  اقتنعنا  واذا  بال�صكان، 
١٢٢٨م  �صنة)  يف  ك��رك��وك  اإىل  طريقه  يف  وه��و  ال��ب��ل��دان(  )معجم 
-٦٢٦ه�(، فاإّنها تكون ثاين اأقدم بقعة �صكنها الن�صان، والأوىل هي، 
ا�صتنادا اإىل الروايات التي تقول باأن �صيدنا اآدم )ع( هبط من اجلنة 

داقوق )210 كلم شامل بغداد( القضاء الذي يتبع 
كركوك إداريا ويقع عىل الطريق الذي يربط بغداد 

بكركوك، بقعة غنية بالعديد من الشواخص التاريخية 
واالثرية، فضال عن ثرائها باملواقع الدينية وتحتاج 
إىل أيام للكتابة عنها جميعا وليس يوما واحدا مل 

يسمح برؤية البلدة كلها وتاريخها وتصويرها..

منارة

داقوق
األثرية

مئذنة ومرقاب 

ووقفة احتجاجية
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وباأ�صكال  الزمنية،  الفرتة  تلك  يف  واملدنية  وال�صيا�صية  الجتماعية 
هند�صية اأكر ميال للثقافة الإ�صالمية. 

فائدة املنارة 
لأغرا�ص  �صابقا  ت�صتخدم  املنارات  كانت  رم�صان  املهند�ص  ي�صيف 
لالآذان واخلطابة  الأ�صا�صية هي مئذنة  كانت وظيفتها  واإن  عديدة 
والجتماعية  الدينية  واملنا�صبات  والعياد  اجلماعة  �صالة  اأثناء 
اإىل  �صوته  اإي�صال  يف  اخلطيب  ي�صاعد  ارتفاعها  فكان  واحل��روب، 
اأبعد مكان ممكن، اإ�صافة اإىل ذلك كانت ت�صتخدم كمرقاب ملراقبة 
طرق القوافل والغزوات اخلارجية وكانت ت�صتخدم لتو�صيل ال�صارة 

ال�صوئية بني منارة واأخرى يف حالة حدوث حالت طارئة.
املهند�ص  يبني  واجلامع  املنارة  من  القريبة  الخ��رى  املعامل  وحول 
اجلامع  اآث��ار  لكن  اأخ��رى  معامل  هناك  تكون  اأن  امتنى  رم�صان: 
وا�صحة للعيان وهذا اجلامع واملنارة كانت حولهما بيوت وح�صارة 
وكلها تدل على وجود مدينة كاملة، لأن اجلامع مل ينَب بال�صحراء 
ال��ت��اأث��ريات  نتيجة  لكن  النا�ص  وي�صكنها  مدينة  كانت  بالتاأكيد 
والظروف املناخية واجلوية كل املعامل اندثرت ما عدا املنارة واآثار 
اجلامع، وهناك �صور حول مدينة داقوق للحفاظ عليها من الغزوات 

لكن مل يبَق من ال�صور اأثر.
اإلهامل

زمن  يف  معلوماتي  ح�صب  يقول:  اإذ  رم�صان  املهند�ص  وي�صتدرك 
وبعد  واآثارها  للمدينة  وا�صح  اإهمال  هنالك  كان  ال�صابق  النظام 

كانت هنالك حماولت  ني�صان ٢٠٠٣ 
املبالغ  لكن  الق�صاء،  من قبل جمل�ص 
تفي  ل  للبناية  تخ�صي�صها  مت  التي 
بالغر�ص ول بد من توفريها ل �صيما 
اآي��ل  املهم  التاريخي  املعلم  ه��ذا  اأن 

لل�صقوط.
يف  طالبا  ك��ان  حني  رم�صان  ويتذكر 
�صخ�صا  املا�صي  ال��ق��رن  �صبعينيات 
فقام  وما حولها  للمنارة  كان حار�صا 
حولها  ال���ص��ج��ار  وزرع  بت�صييجها 
للزوار  ومريحا  املوقع جميال  لي�صبح 
ول��ك��ن احل���روب وما 
اإىل  اأدت  ت��ب��ع��ه��ا 
اله�����م�����ال و����ص���ول 
ال��ت�����ص��ق��ق��ات  اإىل 
منها  ت���ع���اين  ال���ت���ي 
ويهدد  الآن  امل��ن��ارة 

ا�صتمرارها.
وقفات احتجاجية

اإىل  وا�����ص����ت����ن����ادا 
رم�����������ص�����ان، ف��ق��د 
ط����ال����ب الأه��������ايل 
ك����ث����ريا اله���ت���م���ام 
وقفات  ونظموا  بها 
اح��ت��ج��اج��ي��ة جل��ذب 
لها  امل�صوؤولني  نظر 
حتى تتم اإعادة ترميمها لكن دون جدوى، وهيئة الآثار توّفر حرا�صًا 
على  احلفاظ  من  متّكنهم  كافية  �صالحيات  بال  لكّنهم  كثريين 
هذه الآثار واملعامل، وكل معلم اآثاري يف مدينة داقوق يوجد به من 

يحر�صه.
ويختتم املهند�ص رم�صان حديثه بالقول: قليل من النا�ص تزور هذه 
املنارة واأغلبهم من اأ�صحاب الخت�صا�ص والباحثني الذين يرتددون 
لل�صياحة  املهم  املعلم  هذا  ا�صتخدام  اأما  والدرا�صة،  للبحث  عليها 
فال  ال�صياحية  املواقع  مقومات  اأب�صط  اإىل  يفتقر  لأّنه  معدوم،  فهو 
امل�صوؤولني  وينا�صد  الناظرين.  ي�صر  �صيء  ول  خ�صرًا  م�صاحات 
ي�صبه  لن  اأخ��رى  مرة  بناءها  لأن  ت�صقط،  اأن  قبل  اليها  باللتفات 
والدول  ال�صعوب  تعمل  الذي  التاريخ  �صيما يف طعم  اأبدًا، ل  الأ�صل 

للمحافظة عليه.

م���������ق���������االت

رازونة

سباق الطرق الوعرة

حملني التزام ثقايف ما على اأن اأق�صد اإحدى املوؤ�ص�صات الثقافية التي تقع �صمال �صرق بغداد 
وحتديدًا يف نهاية طريق حممد القا�صم ال�صريع من جهة حي تون�ص، واحلق اأنني كنت اأ�صلك 
معها  ي�صتقيم  ل  عيوبًا  فيه  اأن  اإىل  �صابقًا  فطنُت  وقد  متباعدة جدًا،  اأوقات  الطريق يف  هذا 
ال�صريعة )الأوتو�صرتاد  الطرق  الإجحاف ت�صنيفه يف خانة  اأن من  وراأيت  ن�صميه �صارعًا،  اأن 
عن  ناجمة  ومطبات  بالتجاعيد حفٌر  املليء  الإ�صفلتي  وجهه  فقد ظهرت يف  واي(،  الهاي  اأو 
التقادم وعدم ال�صيانة منذ اأمد بعيد، وكان الأمر �صيئًا للغاية، لكن كان ال�صري فيه ما يزال 
ممكنًا بن�صبة %10 واأظنني �صخيًا يف هذا التقدير ال�صخ�صي، اإذ ميكن لل�صائق احلاذق الذي 
حفظ الطريق عن ظهر قلب اأن ينجو بجلده وب�صيارته اذا تفادى تلك املطبات واحلفر متو�صطة 
احلجم، اإذا انحرف اإىل اليمني مرة واإىل الي�صار مرة وهكذا ع�صرات املرات حتى يبلغ نهايته.
فبع�ص احلفر  التي حدثتكم عنها،  الأخرية  زيارتي  تفاقم كثريًا يف  قد  الأمر  لكنني وجدت   
اأ�صبحت طويلة وعري�صة حتى اأنها بعر�ص م�صار ون�صف من م�صارات الطريق، وهكذا عزيزي 
ال�صائق واأنت ت�صري يف اأمان اهلل قا�صدًا مكانًا ما �صمال �صرق بغداد عليك اأن "تت�صاهد" بل 
عليك اأن تت�صاهد واأنت ت�صري يف اأي طريق من طرق بغداد خا�صة والعراق عامة، فكل �صيطرة 
�صابقة تركت يف مكانها مطبات وغادرت، وكل من لديه كابل كهرباء اأو )�صوندة( ماء له احلق 
الد�صتوري يف حفر ال�صارع واإنفاذ �صوندته اأو كابله وله اأن يرتك احلفرة على حالها، وهكذا 
يف  كثريين  اآب��اء  له  اأن  رغم  النا�صر،  وقلة  احليلة  وانعدام  الُيتم  ربه  اإىل  ي�صكو  ال�صارع  بقي 
العراق، اإذ تدعي اأبّوته البلديات، ووزارة الإ�صكان والإعمار، واأمانة العا�صمة، لكنه مهدور ول 
اأحد ي�صاأل عنه، مع اأن حياة النا�ص تعتمد "حرفيًا" على من ُي�صلح تلك احلفرة وذلك املطب.
ر�صوم  بدفع  تق�صي  الداخلية  وزارة  من  �صادرة  تعليمات  اأو  قانونًا  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
ان �صريبة  يعني  ما  �صنوات،   5 كل  �صالون  كل مركبة  دينار عراقي على  الف   60 مقدارها 
الطرق يف ال�صنة الواحدة 12 الف دينار عراقي، وهذا الإجراء معمول به منذ �صنوات، ومل 
نَر نحن امل�صاكني اأثرًا لهذه ال�صريبة يف اإعمار الطرق، وما زلنا "نتخ�صخ�ص" ما دمنا ن�صري 

على ال�صوارع.
واأخريًا، فما دامت موؤ�ص�صاتنا املعنية عاجزة عن اإ�صالح اأي "ط�ّصة" يف اأي �صارع، فاإنني من 
منتلك  فنحن  الوعرة،  الطرق  ل�صباق  العاملية  البطولة  اإقامة  اإىل  احلكومة  اأدع��و  املنرب  هذا 
اأف�صل بنية حتتية لهذا ال�صباق، واأعدكم اأننا لن نحتاج اإىل �صركات هند�صية لتبني لنا م�صمارًا 

للطرق الوعرة، يكفي اأن نطلق املت�صابقني يف "حي اهلل" �صارع من �صوارع بغداد، وال�صالم.

د. حسن عبد رايض



ت�������رج�������م�������ة

كره  ولطاملا  والتغري  التجدد  امل��ق��ال  كاتب  اأح��ب  لطاملا 
الروتني، منوهًا: لدى كتابتي لهذا املقال "تعّذر عليَّ حتى 
تهجئ كلمة "روتني" على نحو م�صبوط، يف كل مرة اأقوم 
بطباعة الكلمة باحلا�صبة، تخونني اأ�صابعي بكتابتها ب�صكل 
�صحيح، على مدى الأ�صهر ال�صبعة املا�صية، كانت حياتي 

رتيبة ومملة، لكني حاولت تخطي ذلك".
رضب رأيس بالحائط

مع ا�صتيقاظي اليومي كل �صباح وولوجي بتفا�صيل حياتي 
�صاأقوم  رمب��ا  باحلائط،  راأ���ص��ي   ب�صرب  اأفكر  املعتادة، 
بذلك بعد انتهائي من كتابة هذا املو�صوع. حتى حزيران 
املا�صي، مل يكن لديَّ حياة روتينية باملرة. وهذا هو �صبب 
تقريبًا.  اأ�صابيع  اأربعة  بغ�صون  الرتيبة  حترري من حياتي 
اأنا يقينًا ل اأ�صتطيع التعامل مع روتني حياة رتيبة، فالرتابة 

امل�صتمرة تقودين للجنون.
ينوه "لو اأردمت معرفة من يقع عليه اللوم يف روتيني املقيت 
هذا؟ �صاأقول لكم واأرجو اأن ل ت�صيبكم الده�صة، اإنَّه عملي 

احلايل ".
يف الواقع، اأنا املالم على ذلك. كوين تركت الأمور ت�صل 

لهذا احلد ووقعت يف براثن الروتني.
روتني عميل اليومي

ذهابي للدوام يفر�ص عليَّ روتني حياتي يومي ي�صمل:
• ال�صتيقاظ فجرًا بنف�ص الوقت من الثنني اإىل اجلمعة.

يوميًا. عملي  ملكان  املوؤدي  الطريق  بنف�ص  • املرور 
املكتب. وبنف�ص  يوميًا  �صاعات  لثماين  • العمل 

العمل. اأثناء  الأ�صبوعي  الأكل  جدول  بنف�ص  • التقيد 
وظيفتي تشغل معظم وقتي

يقول الكاتب: ما من اأحد باإمكانه تقدير الرتابة وال�صجر 
اللذين اأمّر بهما، فوظيفتي احلالية ت�صغل معظم وقتي. اإنه 

حقًا اأمر كارثي، ل بل مروع يف واقع احلال.
اأ�صعر باأنني حما�صر بحياة روتينية مدمرة حتتاج لتغيري 
املحددة  الإج��راءات  لنف�ص  اتباعي  قوي وجذري، فمجرد 
لفرتة من الزمن كاٍف لت�صلل امللل يف نف�صي، لكني اأجد اأنَّه 

حان وقت التغيري.
املقبلة  القليلة  الأيام  يف  الروتني  عن  التخلي  عليَّ  "فقط 
ب�صيطة  خطوة  ومتاألقة،  متجددة  يومية  بحياة  وال��ب��دء 
اأقولها،  �صرور  وبكل  عقب،  على  راأ�صًا  الأمور  بقلب  كفيلة 

فاإن اآخر يوم يل يف العمل قادم بغ�صون اأيام قليلة!"
عزيزي القارئ رمبا ترغب بالقدوم والن�صمام باجلولة. 

اإذا كان الأمر يهمك، من ف�صلك وا�صل القراءة.

ما هو الروتني؟

املتبعة  والأن�صطة  الإج����راءات  م��ن  �صل�صلة  ه��و  ال��روت��ني 
عدة  اأو  يومي  بات�صاق  تكرره  فعل  بالأ�صا�ص  هو  بانتظام، 
مرات باليوم اأو الأ�صبوع. فال�صيء الذي تفعله مرة بال�صهر 
اأو مرة بال�صنة ل يعد روتينًا. الروتني هو �صيء تفعله كثريا 
اأنك تعتاد عليه بحيث ل يتعني عليك التفكري فيه  لدرجة 

بعد الآن. اإنه �صيء مت ت�صكيله فيك ويف حياتك.
ملاذا نتبع الروتني؟

عملية،  "لأ�صباب  مارتن:  اأندريا  األأمريكية   املمثلة  تقول 
اأي��ام��ي  لطبيعة  وارت���اح  تركيبته،  واأح���ب  ال��روت��ني  اأح���ب 
املنتظمة، مرتاحة ملعرفة اأين �صاأذهب الليلة وهادئة ملعرفة 
الروتني  اأنَّ  غري  حياتي،  رتابة  رغ��م  غ��دًا.  �صاأفعل  م��اذا 
احلياة  منط  اأح��ب  غالبًا  واأن��ا  م��ا.  نوعًا  منظمة  يجعلها 
املنظمة". الروتني يخلق بنية حياتك، ومينحك يومًا اأكر 

تنظيمًا وي�صفي عليك الهدوء.
جمرى  وي�صهل  عملك،  ي��وم  يب�صط  اأن  ل��ل��روت��ني  ميكن 
الّت��ب��اع  وت��ع��ق��ي��دًا،  فو�صوية  اأق���ل  يجعلها  مم��ا  ح��ي��ات��ك، 
دائمًا  وو�صعها  وامل�صارات  الإج���راءات  لبع�ص  ال�صحيح 
بالهتمام  طاقتك  على  �صيحافظ  ال�صحيحة،  ب�صياقاتها 

بالأ�ص�ص الأكر اأهمية وال�صماح لها بالتناغم مع حياتك.
مدرسة زين اليابانية

 ،Zen لكل هذه الأ�صباب، يو�صي  ليو بابوتا، كاتب مدونة
البوذية  للماهايانا  اليابانية  زين  مدر�صة  لأ�صلوب  املتبعة 
روتيننا  اإيقاع  ب�صبط  واحلد�ص  التاأمل  قيمة  تُدر�ص  التي 

اليومي وين�صح قراءه بتعّلم كيفية اتباعه.
وممار�صات  لعادات  تطبيقًا  مدونته  خالل  من  باتو  وقدم 
ن�صائح حول  ومنها  اليومية،  املدر�صة مب�صار حياتنا  هذه 
كيفية العي�ص، ت�صهيل منط عي�صنا، الهناء بحياة ب�صيطة، 
التحفيز  ال�صعادة،  �صبل  خلق  الأطفال،  برتبية  النهو�ص 
الإيجابي، ت�صديد الديون، الدخار، الأكل ال�صحي، واتباع 

العادات احل�صنة.
الروتني والحياة التقليدية

بع�صرنا  للغاية.  تقليدية  حياة  اتباع  ال��روت��ني  لنا  يتيح 
حت�صل  ولكنها  �صيئة،  الروتينية  الأعمال  كل  لي�صت  هذا، 
اأحيانًا "كنتيجة ثانوية �صرورية" وكمح�صلة لنحيا حياتنا 

املعا�صرة.
اأ�صناننا كل �صباح هو روتني جيد و�صحي،  نعم، فتنظيف 
ل �صك بذلك. تناول فنجان قهوة �صباحًا، روتني �صباحي 
ويجدون  يومهم  على  �صعادة  مل�صة  لإ�صفاء  كثريون  يتبعه 

تعّلم كيف تقتل رتابة الحياة

عن موقع/لف يور هارت

ترجمة: آالء فائق

روتني أقل، إيجابية أكث�ر

  يستشهد كاتب موقع "لف يور هارت" مبقولة 
للكاتب والدبلومايس األمرييك هرني فان ديك 

جونيور: "كلام تحكمت العادات السلبية املكتسبة 
والروتني القاتل بنمط حياتنا، كلام تالشت أبعاد 

جديدة يف حياتنا".
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�صعوبة بالغة بالتخلي عنه.
الكثري  لديه  مّنا  الكثري  اأن  اأعتقد  ومع ذلك، 
حما�صرة  كيفية  معرفة  فعلينا  الروتني،  من 
اأن��ف�����ص��ن��ا ب��ات��ب��اع ال��ك��ث��ري م���ن الإج������راءات 

الروتينية.
تقليدية  غري  بحياة  الهناء  ميكننا  كيف  لكن 
مل  واإذا  يوميًا؟  الأ�صياء  نف�ص  نفعل  كّنا  اإذا 
الأ�صابيع  الأ�صبوع عن  نتمّكن من متييز هذا 

التي قبله لت�صابهها مع بع�صها البع�ص؟
�صحيح، الروتني مريح ويتيح لنا حياة مريحة 
�صبل  لنا  ويتيح  اأق��ل؛  نفكر  ويجعلنا  و�صهلة 
يجعلنا  جوهره،  يف  لكّنه  بامل�صتقبل،  التنبوؤ 
لن  ورتابته  مملة،  حياتنا  ويجعل  ك�صولني. 

تزودنا بق�ص�ص جديدة نرويها لالآخرين.
أهمية كرس الروتني بحياتنا

مينحنا املزيد من املرونة.
بحياتنا  بالت�صابه  وال�صعور  الرتابة  من  يقلل 

اليومية.
ح�صب  ن�صاطاتنا  تعديل  اإمكانية  لنا  يفتح 

مزاجنا.
يقودنا لتيارات جديدة من الإبداع.

يجعل حياتنا ب�صكل عام ممتعة واأكر اإثارة.
يوفر  اأن  الروتني  يف  للتغري  ميكن  نرى،  كما 
بحاجة  نكون  اأحيانا  لكن  الفوائد،  بع�ص  لنا 
ميكننا  ل  التي  الأي��ام  يف  �صيما  ل  للروتني، 
متابعتها - فنتوقف ونفكر. ملاذا لدينا روتني 

معني؟ لنجرب الأيام غري الروتينية ونناغم 
بني الروتني والتغري.

سبل كرس الروتني
ال�صفر من حني لآخر

جتعلك  ب�صيطة،  ول��و  �صياحية  رحلة  حجز 
تنع�ص  ب��رح��ل��ة  التغيري  ب��ف�����ص��اءات  تنطلق 

الأفكاروترفع ال�صداأ عن روتني احلياة.
االنتقال ملكان جديد

نعم، قد يكون من املريح العي�ص بذات املكان 
التوا�صل  �صبل  فجميع  ع��دي��دة،  ل�صنوات 
هناك،  م��وج��ودة  ب��ك  اخلا�صة  الجتماعي 
النتقال  لكن  �صيء.  وكل  وظيفتك  منزلك، 
اأو  جديد،  بلد  جديدة،  مدينة  جديد،  ملكان 
بنف�ص مدينتك،  حتى جمرد منطقة جديدة 
على  راأ���ص��ًا  حياتك  روت��ني  قلب  حقًا  ميكنه 

عقب.
تكوين صداقات جديدة

اخلروج من املنزل وتكوين �صداقات جديدة، 
نظر  وجهات  لديهم  اأ�صخا�ص  مع  التحدث 
وي��ج��دده،  ي��وم��ك  ينع�ص  خمتلفة  وم��واق��ف 
وميّدك باأفكار وجتارب جديدة، اأما توا�صلك 
مع نف�ص الأ�صخا�ص طوال حياتك فقد يوؤدي 

لركود اجتماعي.
العمل يف مكان جديد

جميل لو فّكرت بتغيري طبيعة عملك القدمي، 
من  بدل  مكتبة  اأو  مبقهى  عملت  لو  باأ�ص  ل 

عملك القدمي، اأو العمل مبتنزه والبحث عن 
�صديق للعمل معا.

تغيري وقت مامرسة النشاطات
فال  ���ص��ب��اح��ًا،  ال��ري��ا���ص��ة  مت��ار���ص  كنت  اإذا 
تعمل  كنت  واإذا  لياًل.  ممار�صتها  من  باأ�ص 
نهاية  اأو يف عطلة  لياًل  فاعمل  النهار،  اأثناء 

الأ�صبوع.
غرّي مسار طريقك

عملك:  ملكان  املعتاد  طريقك  م�صار  غ��رّي   
اح�صل على خرائط من Google وخطط 
اأو  �صيارتك  بقيادة  اأو  م�صيًا  خمتلفة،  لطرق 

دراجتك.
غرّي عادات أكلك

اإذا كنت تتناول الطعام خارجًا، فحاول طهي 
احل�صول  �صوى  عليك  ما  باملنزل،  طعامك 

على كتاب طبخ وتطبخ بنف�صك.
ترك مشاهدة التلفاز

جديد  كتاب  بقراءة  وا�صتمتع  التلفاز  اترك 
بدًل من ذلك اأو ا�صرتِخ بحديث مع موؤ�ص�صة 
العاملية  امل���وؤمت���رات  بعقد  املعنية   ،TED
واملتميزة  اجل��دي��دة  الف��ك��ار  بن�صر  الهادفة 

للعامل ورعايتها.
غرّي جدول طعامك

ولي�ص  باجلوع،  ت�صعر  عندما  الطعام  تناول 
كما اعتدت ب�صاعة معينة. ممكن اأن تتخطى 
وجبة الإفطار )ل�صت بحاجة اإليها(، وتناول 
خفيفة  وجبة  مبكرة،  غداء  وجبة  عنها  بدًل 
خفيفة  ع�صاء  وجبة  مع  النهار  اأثناء  �صحية 
وت�صعرك  منا�صبة  وج��ب��ات  ث��الث  م��ن  ب��دًل 

بالتغرّي.
متابعة مختلف الصحف واملواقع

على  رك��ز  خمتلفة.  وم��دون��ات  �صحف  تابع 
م��و���ص��وع واح���د يف الأ���ص��ب��وع ، ث��م اآخ���ر يف 

الأ�صبوع الذي يليه.
ال�صلبية  "العادات  امل��ق��ول��ة:  ه���ذه  ت��ذّك��ر 
الهدر  والروتني لديهما قدرة ل ت�صدق على 
والتدمري." مقولة للكردينال الفرن�صي هرني 
دي لوباك، ميكنك تغيري حياتك، فال تتهاون 

بفعل ذلك.
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عالء هادي الحطاب 

خارج الصندوق

اإليجايب والسلبي 

عوامل عدة حتدد �صلوك الأفراد يف تعاملهم مع الآخرين، واأهم هذه العوامل هو البيئة املحيطة بهم والظروف 
يحدد  هو من  الآخرين  منهم جتاه  ي�صدر  ما  ويبقى  �صلبيتها،  اأو  ت�صرفاتهم  اإيجابية  يعي�صونها حلظة  التي 
اإيجابيتهم او �صلبيتهم، لذا يكون احلكم عليهم من خالل �صلوكهم بغ�ص النظر عما ميرون به من م�صكالت 
اأو اأزمات وحاجات، وبغ�ص النظر عن البيئة التي ن�صوؤوا فيها، فاملتلقي لذلك ال�صلوك يحكم عليه بح�صب ما 

يتلقاه دون النظر اإىل م�صببات ذلك. 
تعامله  الإيجابية يف  على  الفرد  تطبع  اأ�صا�صية يف  م�صاألة  فيها  عي�ص كرمي  وتوفري مفردات  احلياة  ا�صتقرار 
مع الآخرين وحكمه على ال�صياء وعك�ص ذلك �صحيح فاإن فو�صوية احلياة وعدم ا�صتقرارها من نواٍح عدة 
)اجتماعية - �صيا�صية - اقت�صادية - اأمنية - ثقافية وغريها( متّثل مقدمات اأكيدة على �صلبية تعامل الأفراد 

فيما بينهم، فنحن بالتايل ب�صر نتاأثر غرائزيا مبا حولنا من اأحداث ومواقف واأ�صلوب حياة.
ونتيجة ل�صتمرار منغ�صات احلياة اليومية الثابتة يف العراق من تراجع خدمات املاء والكهرباء واملجاري واملرور 
والنظافة وال�صحة والتعليم وغريها كثري، وعدم تاأمينها ب�صكل �صحيح لالأفراد مبا ي�صتحقون كمواطنني تكفل 
الدولة توفريها لهم، فاإن مقدمات �صلبية ال�صلوك �صتكون متوفرة اأكر من اإيجابيته، وهذا المر من �صاأنه اأن 
يوؤدي اإىل م�صكالت اأكرب واأعمق توفر مقدمات اأ�صا�صية لل�صلبية يف تعاملنا، حتى ت�صبح اإيجابية ال�صلوك من 
قبيل ح�صن الظن والثقة وال�صدق وعدم الغ�ص وغريها مفردات �صاذة عن قاعدة التعامل املبنية على عك�صها، 
لذا فاإننا لن نثق مبن يحدثنا حتى نرد عليه مبفردات اأ�صبحت من اأ�صا�صيات حياتنا دون اأن ن�صعر، فبعد كل 
"�صالفة" نطلب تاأكيدها ب�) اها( في�صطر املتحدث اإىل الق�صم لتاأكيد ما يقول )واهلل العظيم( كما اأّنه ل ي�صعر 

بغ�صا�صة يف اأن ق�صمه مدعاة لعدم ت�صديقه يف حديثه الول... وهكذا بقية مفردات حياتنا. 
تبقى الإيجابية وال�صلبية متثل �صخ�صية الن�صان يف حكم النا�ص على ت�صرفاته وتعامالته معهم، لذا نحتاج اأن 
نثقف ومنرن اأنف�صنا على اإيجابية التعامل والتعاطي يف �صلوكنا مع الآخرين، واإن مل ننجح او ُن�صتغفل او ُنحبط 
اإزاء تلقي الآخرين ب�صلبية جتاه اإيجابية تعاملنا معهم، لكن و�صط "كومة" الحباط الذي نعانيه يوميا الذي 
بداأ ميثل لزما مهما يف حياتنا وكاأننا من�صي اإىل جمهول، ل �صيما مع ا�صتمرار �صوء اخلدمات وفو�صى المن 
ولي�ص اآخرها تاأخر الرواتب يجعل ممكنات الحباط اأكرب من التفاوؤل، بات لزاما علينا اأن نبث الإيجابية يف 
�صلوكنا مع بع�صنا البع�ص، ونوفر كل ممكناتها علنا نوؤثر بفرد اأو اأكر فاإن جنحنا كاأفراد �صننجح كمجموعات 
جتمعنا وظيفة او زقاق او با�ص نقل عام او �صوق او مطعم او مقهى وغريها، الداء اليجابي يف ال�صلوك يبداأ 
من الفراد ومن ثم ينتقل للجماعة كما هو الداء ال�صلبي يف ال�صلوك، لذا نحن كنخب ثقافية واإعالمية الجدر 
يف حمل تلك امل�صوؤولية وترميم ما ميكن ترميمه وبناء �صلوكنا اجلمعي باجتاه الإيجابية ل ال�صلبية، وقيل يف 

احلكمة الن�صان اليجابي ل تنتهي اأفكاره، والن�صان ال�صلبي ل تنتهي اأعذاره.



مازال يف جعبة العلامء واملخرتعني يف عامل التكنولوجيا وتكنولوجيا املعلومات املزيد من املفاجآت 
التي سيبهرون بها العامل. واحدة منها هي تقنيات الجيل الخامس، أو كام يسميها الكثريون بالثورة 

التقنية املقبلة يف عامل االتصاالت، التي دفعت املفوضية األوروبية للترصيح بأنها واحدة من أهم 
لبنات بناء املجتمع واالقتصاد 

الرقمي يف العقد املقبل.

بني آثارها السيربانية 

واالقتصادية
رفاه حسن

اجليل  هي   5G اخلام�ص  اجليل  تقنيات  تعد 
التي  بالإنرتنت،  الت�صال  �صبكات  من  املقبل 
الرابع  اجليل  تقنيات  على  التفوق  ا�صتطاعت 
يف  بها  ليحلم  الإن�صان  يكن  مل  كثرية  مبراحل 
واقعًا  اأ�صبحت  اليوم  لكنها  القريب،  امل�صتقبل 
مرة   100 مبقدار  اأ�صرع   5G اأن  اإذ  حمققًا، 
عن �صرعة 4G اجليل الرابع، كما اأنها �صتوفر 
نطاقًا تردديًا عاليًا، بالإ�صافة اإىل ات�صال اأكر 
يالحظ  اأن  وميكن  الذكية.  لالأجهزة  موثوقية 
امل�صتخدم مدى �صرعة هذا الت�صال عند تنزيل 

ثوايَن  اإل  ي�صتغرق  لن  الذي  الدقة،  عايل  فيلم 
قليلة.  

اأن  مي��ك��ن  الت�����ص��ال  �صبكات  اأج��ي��ال  وب��ذك��ر 
تقنيات  متثلت  فقد  �صريع،  ب�صكل  ن�صتذكرها 
نقل  على   1979 �صنة  ظهر  الذي  الأول  اجليل 
الثاين  اجليل  اأم��ا  فقط،  ال�صوتية  امل��ك��امل��ات 
يف  ملحوظًا  ت��ط��ورًا  وق��دم   1990 �صنة  فظهر 
اخلدمات عند مقارنته باجليل الأول، وقد كان 
بحاجة  تعد  مل  التي  الهواتف  انت�صار  يف  �صببًا 
لأن تكون كبرية احلجم كما عهدناها يف اجليل 

الأول. اعتمد اجليل الثاين على GSM وحتول 
اإىل   Analog Signals بطريقة  العمل  من 
طريقة Digita Signals، كما دعم الر�صائل 
و�صائط  على  حتتوي  التي  الر�صائل  ثم  الن�صية 
اإىل  البيانات  نقل  �صرعة  و�صلت  وقد  متعددة. 
 GPRS 64 كيلو بايت يف الثانية، لكن بعد توفر
EDGE & لحقًا، و�صلت �صرعة نقل البيانات 
اإىل 144 كيلوبايت يف الثانية، ومتكن من دعم 

الت�صال بالإنرتنت لأول مرة يف العامل. 
��ل اجل��ي��ل ال��ث��ال��ث ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف جم��ال  ���ص��كَّ

�صنة  ظهر  اإذ  الال�صلكية،  الت�����ص��ال  �صبكات 
حققها  التي  القفزة  مميزاته  واأب���رز   ،2003
ميجابت   2 اإىل  و�صلت  التي  البيانات،  نقل  يف 
 14 اإىل  وو�صلت  انطالقه،  بداية  الثانية يف  يف 
جمابت يف الثانية لحقًا، ما �صاعد امل�صتخدمني 
يف ال�صتفادة من اخلدمات التي تقدمها �صبكة 
امللفات  حتميل  مثل  اأف�صل،  ب�صكل  الإن��رتن��ت 
كل  من  الأ�صدقاء  مع  مبا�صرة  اللعب  الكبرية، 
اأنحاء العامل با�صتخدام الهاتف، وغريها الكثري 
ال��ذي  اجليل  ه��ذا  قدمها  التي  اخل��دم��ات  م��ن 

الرغم  العامل على  النت�صار حول  وا�صع  مايزال 
كان  اإذ  واخلام�ص،  الرابع  اجليلني  ظهور  من 
�صغرية  قرية  اإىل  العامل  لتحويل  التغيري  بداية 
وال�صريع  ال�صهل  الت�����ص��ال  ت��وف��ري  خ��الل  م��ن 
على  طراأ  الذي  التغيري  اإىل  بالإ�صافة  للجميع، 
الهدف العام لهذه التكنولوجيا، الذي حتول من 
جمرد توفري ات�صال �صهل و�صريع للم�صتخدمني، 
من  اأف�صل  وخدمات  اأعلى  �صرعات  توفري  اإىل 

خالل الأجيال الالحقة.
الرغم  2009، وعلى  �صنة  الرابع   ظهر اجليل 
ال���ذي حققه ه��ذا اجليل  ال��ه��ائ��ل  ال��ت��ق��دم  م��ن 
و�صلت  التي  البيانات  انتقال  �صرعة  جمال  يف 
ي�صكل  مل  اأنه  اإل  الثانية،  يف  ميجابت  اإىل100 
مع  حدث  كما  ال�صابق  اجليل  عن  كبريًا  فارقًا 
Wi- والثاين، دعم هذا اجليل الأول  اجليلني 
Max  كما قدم قدرة ت�صغيل اأكر اأمانًا و�صهولة 

املحتوى عايل اجلودة.
الأجيال  هذه  اآخر  عن  نتحدث  اليوم  نحن  وها 
اليومية  احل��ي��اة  وول��وج��ًا يف  ت��ط��ورًا  واأك��ره��ا 
خيالية  ب�صرعة  التقنية  هذه  متتاز  للم�صتخدم. 
املوثوقية  اىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ال��ب��ي��ان��ات،  ن��ق��ل  يف 
ترددي  نطاق  اخلام�ص  اجليل  لتقنية  العالية. 
وا�صع وُكمون منخف�ص، الذي ميثل الوقت الذي 
حتتاجه الأجهزة للتوا�صل مع ال�صبكة، وهذا ما 
كل  على  تقنية  وطفرة  ثورة  التقنية  هذه  يجعل 
الع�صكرية،  ال�صحية،  القت�صادية،  الأ�صعدة: 
القطاعات،  م��ن  الكثري  وغ��ريه��ا  والتعليمية، 
التي  التقنية  بهذه  للتاأثر  قابلة  كلها  تكن  اإن مل 
�صت�صاعد اأ�صحاب القرار على اتخاذ القرارات 
التحديثات  اآخ���ر  ع��ل��ى  ب��الع��ت��م��اد  امل��ن��ا���ص��ب��ة 
نذكر  ال�صاعة.  مدار  على  جتري  التي  اللحظية 
بهذه  �صتتاأثر  التي  املهمة  القطاعات  واحدًا من 
التقنية، األ وهو قطاع النقل، فالكثري من املدن 
ح��ول ال��ع��امل ت��ع��اين م��ن الخ��ت��ن��اق��ات امل��روري��ة 
ب�صكل م�صتمر، بالإ�صافة اإىل احلوادث املرورية 
وغريها من امل�صاكل التي يعاين منها امل�صتخدم 
با�صتخدام  حلها  �صيتم  التي  ال��ق��ي��ادة،  اأث��ن��اء 
نظام القيادة الذاتي، اأو الآيل الذي يحتاج اإىل 
اجليل  خدمات  تقدمها  التي  الفائقة  ال�صرعة 

اخلام�ص ملتابعة الطريق وحتديد امل�صار الأ�صرع 
والأف�صل والأقل ازدحامًا للو�صول اإىل الهدف. 
ربط  يجب  املعلومات  م��ن  ال��دق��ة  ه��ذه  ولبلوغ 
ال�صيارات بع�صها بالبع�ص الآخر وكاأنها تتحدث 
مع بع�صها لتحديث البيانات ب�صكل م�صتمر عن 

الطريق وامل�صافات الآمنة التي تف�صل بينها.
التي  املذهلة  ننكر حجم اخلدمات  اأن  ل ميكن 
مقابل  لكن  للم�صتخدم،  التقنية  هذه  �صتقدمها 
هذه  �صرتافقك  العالية  واجل��ودة  الكفاءة  هذه 
يدك  �صاعة  هاتفك،  يف  مكان  كل  يف  التقنية 
بالإ�صافة  املالب�ص،  وغ�صالة  ثالجتك  الذكية، 
خطوة  تخطو  لن  فاأنت  بالتاأكيد،  �صيارتك  اإىل 
من  ابتداًء  وت�صجيلها،  مالحظتها  تتم  اأن  دون 
حالتك ال�صحية ون�صاطك اليومي، اإذ �صتتمكن 
احليوي  ن�صاطك  متابعة  من  الذكية  �صاعتك 
اأو م�صاكل  اأي اختالل  لتنبيهك يف حال حدوث 
من  الكثري  وغريها  ب�صرعة،  ملعاجلتها  �صحية 

اخلدمات التي �صتقدمها هذه التقنية.
 لكن نعود للتذكري باأنها �صتكون على �صكل �صبكة 
عمالقة ترتبط فيها كل الأجهزة الذكية القريبة 
من  البيانات  تناقل  يتم  عمالقة  �صل�صلة  يف 
خاللها لتوفري ات�صال عايل ال�صرعة واجلودة. 
حرب  يف  ال�صني  التقنية  هذه  اأدخلت  هنا  من 
ب�صبب  الأمريكية  املتحدة  الوليات  مع  جديدة 
ال��ولي��ات  توجهها  التي  والت��ه��ام��ات  امل��خ��اوف 
ال�صني  تعد  ال��ت��ي  التقنية  ه��ذه  اإىل  امل��ت��ح��دة 
يف  اخل��رباء  يقول  اإذ  فيها،  الرائدة  و�صركاتها 
التقنية  هذه  اإن  اأمريكان(  )ال�صيرباين  الأم��ن 
التي  للدول  املعلوماتي  الأم��ن  تهدد  اأن  ميكن 
واملق�صود  عة  امل�صنِّ ال��دول  ل�صالح  �صتعتمدها 

بها هنا هي ال�صني.
اجليل  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اأن  نن�صى  ل  اخل��ت��ام  يف 
تهدد  تقنية  اآخ��ر  ول  اأول  لي�صت  هي  اخلام�ص 
الأم����ن امل��ع��ل��وم��ات��ي ح���ول ال���ع���امل، ل��ك��ن يبقى 
وكيفية  امل�صتخدمني  وعي  مبدى  مرتبطًا  الأمر 
دور  اإىل  بالإ�صافة  التقنية،  لهذه  ا�صتخدامهم 
والأنظمة  القوانني  �صنِّ  يف  واحلكومات  ال��دول 
على  وامل�صتخدمني  البيانات  حلماية  ال�صارمة 

حد �صواء.

5Gتقنيات الجيل الخامس
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اأعطت  رائعة  اأغنية  انتجت  بل  التنمر،  ب�صاأن 
يعده  ال���ذي  ل��الع��ب  العالية  املعنوية  ال���روح 

الكثريون م�صروع جنم عراقي جديد.
مفاجأة عيل عدنان

املنتخب  اأم���ام  الوطني  منتخبنا  م��ب��اراة  يف 
بهدفني  ال����ص���ود  فيها  ف���از  ال��ت��ي  الوزب���ك���ي 
علي  ال��ع��راق��ي  املنتخب  كابنت  ق��ام  ل��ه��دف.. 
بالرك�ص  ال��ف��وز  لهدف  اإح���رازه  بعد  ع��دن��ان 
يجري  كان  ال��ذي  مزهر  حممد  الالعب  نحو 
وزاد  بداخله،  ما  لتخفيف  فاحت�صنه  الإحماء 
من فرحة مزهر هعندما �صلمه �صارة الكابنت 
ان  نقول  ان  بد  ول  اجلميع...  ت�صفيق  و�صط 
مبادرة علي عدنان الرائعة خففت من معاناة 
الالعب حممد الذي تعر�ص اإىل حملة تنمرية 
�صاخرة الغر�ص منها ت�صقيط الالعب معنويا.

ملوثون

ال�صرطة  ون��ادي  العراقي  املنتخب  جنم  يقول 
التي  ال�صفراء  املجموعة  اإن  عطوان:  اأجم��د 
ا�صتهدفت اخللوق حممد مزهر اأنا�ص ملوثون 
اأمر  فعل  اأرادوا  بل  ب�صيء،  احلياة  يفقهون  ل 
�صخيف لكنهم ف�صلوا، فامللوث داخليا مثلهم ل 

يقتنع بوجود اأنا�ص اأنقياء.
طاقة واعدة

عن  حاجم  نعيم  الريا�صي  ال�صحفي  وحتدث 
مزهر  حممد  النجم  له  تعر�ص  ال��ذي  التنمر 
اإ�صاءة  من  حدث  ما  نتجاوز  اأن  علينا  قائال: 
لالعب الدويل جنم القيثارة اخل�صراء حممد 
ومبعث  للم�صتقبل،  بتفاوؤل  ننظر  واأن  مزهر 
�صطرها  التي  الإيجابية  النتائج  التفاوؤل  هذا 
هذا الالعب  يف م�صاركته الأخرية مع منتخبنا 
الوطني الذي كان من اأبرز لعبي فريقنا عندما 
قدم م�صتوى جيدا يف مباراة  اوزبك�صتان برغم 
الدقائق الق�صرية التي �صارك فيها، هذا يدل 
على بزوغ قامة كروية جديدة �صيكون لها �صاأن 
كبري يف امل�صتقبل القريب "على الالعب حممد 
ال�صغرية  المور  ملثل هذه  يلتفت  ل  اأن  مزهر 
رغم   ،" الكرة  جن��وم  من  لكثري  حت��دث  التي 
اإ�صاءة  اأنه يف بدايته رمبا قد تكون مثل هكذا 
توؤثر يف حالته النف�صية" ونحن بدورنا نطالب 

الالزم  الهتمام  الواعد  الالعب  هذا  باإيالء 
به، "لأّننا على يقني باأنه لو ح�صل على فر�صة 
مع املنتخب بعيدا عن التاأثريات اجلانبية التي 
"الفي�ص بوك"،  البع�ص من م�صاغبي  يحدثها 

فاإنه �صيكون اأحد اأعمدة منتخبنا الوطني.
وه����ذا ال��ك��الم ل��ي�����ص م��ن ف����راغ اأو م��ن ب��اب 
املجاملة بل لتواجد نخبة من النجوم املوهوبني 
ويف مقدمتهم املوهوب حممد مزهر باإمكانهم 

التحليق بكرتنا عاليًا.
غايات معروفة

عودة:  رحيم  الريا�صي  ال�صحفي  قال  بينما 
لها لعب  تعر�ص  التي  الهجمة  اأن  تاأكيد  بكل 
التنمر  بعد  مزهر  حممد  الوطني  منتخبنا 
عليه من قبل بع�ص اأ�صحاب النفو�ص ال�صعيفة 
تعك�ص  هي  لبل  ب�صلة  الأخ���الق  اإىل  متت  ل 
واملنبوذة  ال�صيئة  النماذج  ه��ذه  اأخ��الق��ي��ات 
ال�صوء  لنف�صها  اأع��ط��ت  وال��ت��ي  جمتمعنا  يف 
ال��الع��ب  ه���ذا  �صكل  م��ن  لت�صخر  الأخ�����ص��ر 
اخل��ل��وق ال���ذي �صعر ب��احل��رج مم��ا دف��ع��ه اأن 
الوطني  ملنتخبنا  املرافق  امل�صور  من  يطلب 
التقاط  ع��دم  واوزبك�صتان  الأردن  وديتي  يف 
التوا�صل  اأي �صورة له ون�صرها عرب �صفحات 
وا�صحة  باتت  ه��وؤلء  غايات  ان  الجتماعي، 

اأمام اجلميع األ وهي ت�صقيط املواهب والعمل 
على التقليل من �صاأنها لمور يف نف�ص يعقوب 
الفا�صلة  الإلكرتونية  اجليو�ص  حال  هو  وهذا 
من  للنيل  ال��ط��رق  اأن���واع  وب�صتى  �صعت  التي 
الكثري  وينتظره  وف�صلت  الواعد حممد مزهر 
اإمكانيات  يف املالعب العراقية ملا ميتلكه من 
امل�صتقبل  اأن  توؤكد  عالية  واأخالق  وموا�صفات 

�صيكون بانتظاره.
درس يف االخالق

وكان ملدرب حرا�ص �صباب القوة اجلوية جابر 
م��وؤخ��رًا  م��ا ح��دث  ان  ف��ي��ه:  ق��ال  راأي  حممد 
بالعب منتخبنا الوطني حممد مزهر �صربت 
العامة  ال�صريحة  قبل  م��ن  ب��ه  يحتذى  م��ث��اًل 
ل��ل��و���ص��ط اجل��م��اه��ريي ال��ع��راق��ي م��ن خ��الل 
مواقع  اجتاحت  التي  وامل�صاندة  الدعم  حملة 
بع�ص  اإ�صاءة  على  للرد  الجتماعي  التوا�صل 
ال�صبية الذين تعلموا در�صا يف اأخالق التعامل 
وامل��ب��ادئ  الدينية  القيم  عليه  اك���دت  ال���ذي 
الإن�صانية، ومل يقف الت�صامن عند هذا احلد، 
اإذ بادر كابنت املنتخب الوطني العراقي بكرة 
�صارة  مزهر  منح  اإىل  ع��دن��ان،  علي  ال��ق��دم 
الودية  املباراة  لدى دخوله كبديل يف  القيادة 

اأمام اأوزبك�صتان. 

قبل أيام شهدت مواقع التواصل االجتامعي حملة 
تضامن واسعة مع العب املنتخب العراقي لكرة 

القدم محمد مزهر بعد أن كشف مصّور املنتخب 
العراقي محمد عامر العزاوي عن طلب من الالعب 

بعدم نرش صوره بسبب تعرضه للتنمر من قبل 
بعض )املتصيدين يف املاء العكر(، فالبعض يحاول 
استخدام لغة االساءة إىل نجوم الكرة العراقية من 

خالل هذا املواقع.

 

قاموس الفاشلني 

التنمر

اأن  الالعب حممد مزهر يجب  ن�صر �صد  وما 
الوطني  فاملنتخب  الآن،  عنه  احلديث  ينتهي 
عن  وابتعاد  ا�صتقرار  اإىل  بحاجة  العراقي 
الت�صوي�ص، ل �صيما يف ق�صية ن�صر �صور م�صيئة 
اأن��ه  اأث��ب��ت  ال��ذي  مزهر  ال��الع��ب حممد  �صد 
فذة  م��ه��ارات  من  ميتلك  ملا  امل�صتقبل  لع��ب 
املحرجة  الفرتة  هذه  يف  عليه  والت�صوي�ص 
فيها  ي�صتعد  ال����ذي  ال��ع��راق��ي��ة  ل��ل��ك��رة 
الت�صفيات  ملباريات  الوطني  منتخبنا 
الآ�صيوية املوؤهلة ملونديال قطر، علينا 
الرتكيز على املنتخب ودعم الالعب، 
ليدخل  منها  بّد  ل  التي  الثقة  ومنحه 

اأبواب املنتخب بروح معنوية جيدة.
الرياضية العراقية تساند 

النجم مزهر

التفاتة رائعة من قبل �صبكة العالم العراقي 
العراقية حول م�صاألة  الريا�صية  قناة  �صيما  ل 
مزهر،  حممد  ال���دويل  ال��الع��ب  �صد  التنمر 
الالعب  مع  العراقي  العالم  �صبكة  وقفت  اإذ 
اخللوق حممد من خالل الربامج التي عر�صت 

بغداد/ احمد رحيم نعمة
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أمين اليمني
يرغب بالتدريبي 

يف العراق

أعلن املدرب املرصي أمين 
محمد اليمني رغبته 
بالعمل التدريبي يف 

العراق، سواء مع االندية 
او املنتخبات، متعهدا 
بتطوير كرتنا والعودة 
بها إىل سابق عهدها. 

وقال اليمني يف حديث 
مع "مجلة الشبكة": 

أرغب بالعمل التدريبي يف 
العراق واتطلع للحصول 
عىل فرصة مع االندية او 

املنتخبات واتعهد بتطوير 
النتائج والعودة بكرة 

بالد الرافدين إىل سابق 
عهدها.

بغداد / حيدر كاظم

على اخلربة  اأعتمد  �صوف  اأمين:  الكابنت  واكمل 
اإح��داث  بغية  منهاجه  يف  التدريبية  والتجارب 
نقلة نوعية تواكب الدول املتقدمة اآ�صيويا، مهنئا 
ال�صابق عدنان درجال مبنا�صبة  الدويل  الالعب 

توليه من�صب وزارة ال�صباب والريا�صة.
أسامء مميزة

تقّدمت  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ك��رة  اأن  اليمني  واأو���ص��ح 
ال�صبعينيات  فرتة  يف  والآ�صيوية  العربية  ال��دول 
والثمانينيات، وكان ي�صتمتع كثريا مبتابعة جنوم 
بكاأ�ص  التتويج  اأن  مبينا  امل��دة،  تلك  يف  منتخبنا 
اأمم القارة ال�صفراء عام ٢٠٠7 كان اآخر فرتات 

تاألق اأ�صود الرافدين، اإذ تدهورت نتائجه واأ�صبح 
وكوؤو�ص  الكربى  البطولت  يف  املناف�صة  خ��ارج 

اخلليج، ب�صبب �صوء التخطيط.
من  العديد  اأجن��ب��ت  العراقية  ال��ك��رة  اأنَّ  وت��اب��ع 
ال�صماء ك�صيخ املدربني الراحل عمو بابا وح�صني 
ويون�ص  درج���ال  وع��دن��ان  را���ص��ي  واح��م��د  �صعيد 
قي�ص  و�صعد  جعفر  وحبيب  ح�صني  وليث  حممود 
اك��رم  ون�����ص��اأت  حممود  ويون�ص  حممد  وح��ار���ص 
الذين  ال��الع��ب��ني  م��ن  وغ��ريه��م  وع��م��اد حممد 
متثيل  ي�صتحقون  وك��ان��وا  لبلدهم  املجد  حققوا 
همام  ب���اأداء  م�صيدا  العاملية،  الن��دي��ة  اأف�صل 

طارق املحرتف يف �صفوف ال�صماعيلي امل�صري 
وو�صعه اإىل جانب اأف�صل الالعبني املحرتفني يف 

دوري الفراعنة.
عدة  ت�صم  ملنتخبنا  احلالية  القائمة  ب��اأن  ون��وه 
بال�صكل  توظيفها  وب��ام��ك��ان��ه  ج��ي��دة  ع��ن��ا���ص��ر 
لأ�صود  فنيا  م��دي��را  ت�صميته  مت��ت  ل��و  ال�صحيح 
اأف�صل  بتحقيق  وع��د  امل��ق��اب��ل  ويف  ال��راف��دي��ن، 
النتائج يف البطولت اخلارجية من خالل قيادة 

الوطني للو�صول اإىل كاأ�ص العامل. 
ال��ربام��ج  ال��ع��دي��د م��ن  اأّن����ه ميتلك  وا���ص��ت��درك 
اخلططية اخلا�صة بالعمار ال�صغرية التي تبداأ 

بتنمية مهارات الالعب وتطوير موهبته يف مرور 
متت  حينما  قطر  يف  وجنحت  ال�صنية،  املراحل 
دعوة 7 اأ�صماء من اخلور الذي كان يدربه اآنذاك 
اإىل متثيل العنابي يف بطولة كاأ�ص العامل للنا�صئني 
)١٩٨7 يف كندا(، ثم تكررت التجربة يف افريقيا 
معلنا  وارت��ريي��ا،  وموزمبيق  مايل  منتخبات  مع 

ا�صتعداده لتنفيذ م�صروعه يف العراق.
املونديالية  الت�صفيات  يف  ال�صود  حظوظ  وعن 
كبرية  �صعوبات  �صيواجه  منتخبنا  اأن  على  �صدد 
كونها  احلا�صمة،  املرحلة  اإىل  تاأهله  ح��ال  يف 
اجلنوبية  كوريا  تواجد  كبرية  بن�صبة  �صت�صهد 
وال�صعودية  واي��ران  وال�صني  وا�صرتاليا  واليابان 

وهي اأقرب لبلوغ كاأ�ص العامل، وال�صبب 
اخلامات  متتلك  العراقية  ال��ك��رة  اأن 

ولكنها تفتقر اإىل التخطيط ال�صليم.
تفوق افريقي

الكرتني  الفني بني  الفارق  وبخ�صو�ص 
اأّن  اليمني  ذكر  والفريقية  الآ�صيوية 
وال��ك��ف��ة مت��ي��ل ل�صالح  ك��ب��ري  ال��ف��ارق 
م�صتوى  ك���ون  ال�����ص��م��راء  ال��ق��ارة  دول 
اوروب���ا  دول  لعب  لأ���ص��ل��وب  مقاربا  منتخباتها 
�صمن  يلعبون  الف��ارق��ة  الالعبني  من  والعديد 
ماين  ذل��ك  على  ومثال  العاملية  الندية  مقدمة 
وريا�ص  )ليفربول(  كيتا  ونابي  �صالح  وحممد 
وتوما�ص  واوباميانغ  �صيتي(  )مان�ص�صرت  حمرز 
بارتي )ار�صنال( وكوليبايل )نابويل( وغريهم، 
ومثلت اأ�صماء اأخرى منتخبات متقدمة يف جمال 
تواجد  دليل  وخري  التجني�ص،  طريق  عن  الكرة 
اأكر من ٤٠ لعبا �صمن قائمة ١١ فريقا م�صاركا 
يف بطولة اأمم اأوروبا الخرية التي اأحرزت لقبها 
اأنَّ ذلك ل يقلل من �صاأن الالعب  فرن�صا، مبينا 
ال�صيوي الذي ميتاز بامكانات رائعة وما ينق�صه 
تطورا  ال�صفراء  القارة  و�صهدت  الطموح،  فقط 
الذي  بداية من مونديال ٢٠٠٢  الكرة  يف جمال 
وان�صمت  واليابان  اجلنوبية  كوريا  تاألق  �صهد 
العربي  ال��ت��ق��دم  ميثل  وم��ن  ا���ص��رتال��ي��ا،  بعدها 
والدع���م  ال�����ص��ع��ودي  الخ�����ص��ر  اآ���ص��ي��ا  حاليا يف 
�صالح  حممد  جتربة  تكون  اأن  متمنيا  القطري، 
بداأ  اإذ  خطاه،  على  لل�صري  العرب  لنجوم  دافعا 
املقاولون  امل�صري م�صريته يف �صفوف  الفرعون 
ثبات  الوروبية بف�صل  البالد  اإىل  وانتقل  العرب 
ف�صال  امللعب  وخارج  داخل  وان�صباطه  امل�صتوى 
من  بالرغم  ال��غ��رور  عن  وابتعاده  توا�صعه  عن 

و�صوله اإىل النجومية العاملية.
اعتزال مبكر

اليمني احلا�صل  الريا�صية حدثنا  وعن م�صريته 
على �صهادة التدريب الفريقية فئة )A( قائال: 
الزمالك  �صفوف  يف  كالعب  م�صواره  ب��داأ  اإّن��ه 
انتقل  ثم  متعددة،  منا�صبات  يف  ومثله  امل�صري 
لنادي احتاد ال�صرطة، قبل اأن يعتزل الكرة مبكرا 
وهو بعمر )٢٣ عاما(، ب�صبب ان�صغاله بدرا�صته 

اجلامعية يف كلية الرتبية الريا�صية، والتحاقه يف 
برتبة  امل�صلحة  امل�صرية  بالقوات  التجنيد  فرتة 
اكتوبر   ٦( حل��رب  ا�صتعدادا  احتياط  �صابط 
١٩7٣(، ال اأّنه عاد اإىل ممار�صة هوايته املف�صلة 
ب�صفة مدرب بعد عام واحد يف مراكز التدريب 

التي ت�صمى حاليا املدار�ص الكروية.
الكروية  امل��دار���ص  افتتاح  يف  اأ�صهم  اأن��ه  واأك���د 
لنادي  التدريبية  امل��الك��ات  �صمن  ك��ان  عندما 
الزمالك بعد اأن قدم مقرتحا اآنذاك اإىل رئي�صه 
واأ�صرف  حلمي،  ح�صن  حممد  املهند�ص  الراحل 
حينها  ي�صم  وك���ان  ع��ام��ا   ١٤ حت��ت  ف��ري��ق  على 
العديد من الالعبني الذين اأ�صبحوا جنوم الكرة 
امل�صرية ومنهم املرحوم ابراهيم يو�صف و�صقيقه 
يون�ص  وامي��ن  طلبة  وجم��دي  يو�صف  ا�صماعيل 
بكاأ�ص  �صارك  الذي  اأمين طاهر  املرمى  وحار�ص 
العامل واأ�صرف قا�صم واحمد رمزي وه�صام يكن، 
وقاده للتتويج ببطولة اجلمهورية ٣ مرات، وعمل 

م�صاعدا يف اخلط الول للزمالك.
تجارب احرتافية

يف  كانت  له  احرتافية  جتربة  اأول  اأن  واأ���ص��اف 
فني  م��دي��ر  ب�صفة  ال�صاحل  ن���ادي  م��ع  الكويت 
وبعدها   ،)١٩٨١  -  ١٩٨٠( النا�صئني  فئة  على 
 -  ١٩٨٢( الم��ارات��ي  الع�صكري  املنتخب  درب 
اإىل اجلهاز  وان�صم  اإىل م�صر  عاد  ثم   ،)١٩٨٤
قطر  اإىل  يغادر  اأن  قبل  الزمالك،  لكرة  الفني 
�صابقا(  )التعاون  اخلور  نا�صئة  على  لال�صراف 
وعمل معه ملدة ٦ اأعوام )١٩٨٤ - ١٩٨٩(، وقاد 
املنتخب  تدريب  وتوىل  امل�صري،  الملنيوم  فريق 
املايل الول احلائز على املرتبة الرابعة يف كاأ�ص 
اأي�صا  عقده  وت�صمن   ،)١٩٩٤( الفريقية  المم 
دولة  يف  وال�صباب  النا�صئني  فرق  على  ال�صراف 
خرج  اأّن��ه  كثريا  ويعتز   )١٩٩٦  -  ١٩٩١( م��ايل 
مدريد  ري���ال  بعد  فيما  مثلت  موهوبة  اأ���ص��م��اء 
و�صيدو  ديارا  مامادو  اأمثال  وا�صبيلية  وبر�صلونة 
كيتا وكانوتي، واأ�صبح مديرا فنيا لناديي ال�صباب 
على  واأ�صرف  القطري  وقطر  العمانيني  وقريات 
عام  ودرب  والوملبي  الوطني  موزمبيق  منتخب 
٢٠٠٦ منتخبي ارترييا و�صوازيالند، ويعمل حاليا 

�صمن اللجنة الفنية لكرة الزمالك. 
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جملة ال�صبكة التقت بالالعب الدويل ال�صابق 
العراقي  الوطني  للمنتخب  احلايل  واملدرب 
حقق  ال���ذي  ك���رمي  اح��م��د  بوك�صنغ  ب��ال��ك��ك 
يف  العراقي  للمنتخب  الكبرية  الجن���ازات 
البطولت ال�صابقة، ليحدثنا عن هذه اللعبة 
وما تعانيه من غنب �صديد وقع عليها من قبل 
اللجنة ١٤٠ التي مت )تفكيكها( واأمور اأخرى 

فكان هذا احلوار: 
القتالية  اللعبة  هذه  اختيارك  �صر  ما  *اأول 

ال�صاقة؟
ج���ّدًا،  �صعبة  ال��ل��ع��ب��ة  ه���ذه  اأن  اأن��ك��ر  ل   -
ب�صبب  قناعة  ع��ن  ج��اء  لها  اخ��ت��ي��اري  لكن 
اأمار�صها  كنت  اإذ  ال�صغر  منذ  لها  ع�صقي 
الب�صرة،  مدينة  يف  اأ���ص��دق��ائ��ي  ب�صحبة 
ا�صتدعائي  مت  اأحملها  التي  للموهبة  ونتيجة 
مع  م�����ص��ارك��ت��ي  خ���الل  ح��ق��ق��ت  للمنتخب، 
يف  الذهبية  الو�صمة  من  العديد  املنتخب 
ذهبية  الإجن��ازات  اأب��رز  وكان  اآ�صيا،  بطولة 

البطولت  يف  الأو�صمة  من  وكثريًا  الأ�صياد 
�صاركنا  رائعة  اأياما  كانت  حقيقة  العربية، 
ع��زمي��ة يف  وكلنا  ال��ب��ط��ولت اخل��ارج��ي��ة  يف 
نقدم  زلنا  وما  كنا  لقد  العراقي،  العلم  رفع 
القادة  اأنَّ  اإل  بوك�صنغ  الكك  لريا�صة  الكثري 
العراقية مل يقدموا  الريا�صة  امل�صوؤولني عن 
من  واملطالبة  املراجعة  برغم  لنا  دع��م  اأي 
ج��دوى،  دون  لكن  للم�صوؤولني  الحت��اد  قبل 
الحت��اد  رئي�ص  الوا�صطي  قا�صم  فال�صيد 

برغم امليزانية الفقرية 
التي خصصتها اللجنة 

األوملبية الوطنية العراقية 
التحاد الكيك بوكسنغ 

إال أّنها مل تنِث الرياضيني 
عن تحقيق طموحاتهم يف 

البطوالت الخارجية، بل 
زادتهم إرصاراً عىل خطف 

امليداليات الذهبية والفضية 
ورفع العلم العراقي يف أكرب 
املحافل الخارجية، بعد أن 

طرزت االوسمة صدور أبطال 
الكيك بوكسنغ يف البطوالت 

السابقة،

 

داعياً لدعم األلعاب الرياضية القتالية 

أحمد كريم مدرب املنتخب الوطني 

العراقي بالكك بوكسنغ: 
لجنة 140 دّمرت االتحادات بقوانينها غري املدروسة 

حاورته /أمرية محسن 

يطالب  بوك�صنغ  بالكك  امل��رك��زي  العراقي 
)امل�صدودة(  الذان  غري  يجد  فلم  بدعم، 
من قبل القادة امل�صوؤولني بل هي حرب �صد 
احتادنا والدليل اأن اأغلب لعبينا مل ت�صرف 

لهم الرواتب مرارًا.
*ملاذا مل ت�صرف رواتبهم؟

قائمة  لأنَّ  مق�صود  ���ص��يء  اأّن����ه  اع��ت��ق��د   -
ال�صرف اخلا�صة بالعبي املنتخب العراقي 
تفقد ولثالث مرات ول اأحد يعلم اأين تذهب 
اأكر  طالبنا  يخفيها،  ال��ذي  وم��ن  القائمة 
لقد  ال�صاغية،  الذان  جن��د  ومل  م��رة  م��ن 
قبل  من  علني  ب�صكل  الحت��اد  حماربة  متت 
المر مل  لكن هذا  العايل!!  ال�صاأن  اأ�صحاب 
م�صوار  موا�صلة  والالعبني عن  الحتاد  يثِن 

ال��ت��األ��ق والب����داع ورف���ع العلم ال��ع��راق��ي يف 
املحافل الدولية.

*حدثنا عن بطولة اأندية العراق التي اأقيمت 
يف حمافظة بابل؟

املركزي  اأق��ام الحت��اد  املا�صي  ال�صهر  - يف 
اإذ  ال��ع��راق،  اأن��دي��ة  بطولة  ج��ب��ارة  وبجهود 
املواهب  من  العديد  البطولة  خ��الل  ب��رزت 
الوطني  املنتخب  ت�صكيل  اإىل  التي مت �صمها 
البطولت  يف  منها  ال���ص��ت��ف��ادة  ال��ع��راق��ي، 
يف  �صاركنا  لقد  تنتظرنا،  التي  اخلارجية 
ا�صتطعنا  مميزين  �صباب  بالعبني  البطولة 
اأن  بعد  البطولة  يف  الول  املركز  نحرز  اأن 

قّدم اأبطال الب�صرة نزالت رائعة.
*م��������اذا ع����ن م�������ص���ارك���ات امل���ن���ت���خ���ب يف 

ال�صتحقاقات القادمة؟
- هناك العديد من امل�صاركات اخلارجية يف 
جائحة  ب�صبب  لكن  املركزي  الحتاد  اأجندة 
كورونا اأوقفت اأو تاأجلت الكثري من البطولت 
خوفا على الالعبني من هذا املر�ص اخلطري، 
نتمنى اأن الق�صاء هذا الوباء من اأجل اكمال 
العراقي يف  العلم  ونرفع  الريا�صي  م�صوارنا 

املحافل اخلارجية.
للمنتخب  كمدرب  امامك  املعوقات  *اأه��م 

الوطني العراقي؟
ال��ت��دري��ب،  يف  ع��ائ��ق  ي��وج��د  ل  حقيقة   -
التدريبية  الوحدات  باأداء  م�صتمرون  نحن 
العمل  دمي��وم��ة  على  نعمل  اإذ  ل��الع��ب��ني، 
ال��ري��ا���ص��ي وت��ط��وي��ر ال��الع��ب خ��الل فرتة 
لأي  ج��اه��زون  نحن  اإذ  امل�����ص��ارك��ة،  ع��دم 
اأن  �صيما  ل  اهلل  ���ص��اء  اإن  ق��ادم��ة  بطولة 
احتادنا داعم لنا ب�صكل كبري، بل اإن رئي�ص 
يوميا  الوا�صطي  قا�صم  ال�صتاذ  الحت���اد 
لكل  واأب  اللعبة  ابن  اإنه  معنا،  ات�صال  يف 
دائما  يقف  ال��ذي  العائق  لكّن  الالعبني، 
اللعبة من  اللعبة هو عدم دعم  يف م�صرية 
مق�صود  ال�صيء  هذا  واأرى  امل�صوؤولني  قبل 
على  نحققها  ال��ت��ي  جن��اح��ات��ن��ا  لإف�����ص��ال 
ال�صعيد اخلارجي، مهما زاد الغنب �صنظل 
اهلل  �صاء  اإن  الإجن���ازات  من  املزيد  نقدم 
الو�صمة  �صن�صطر  كيف  ال��ق��ادة  و���ص��ريى 

الذهبية يف بطولة اآ�صيا املقبلة.
   *ماذا عن بطولة الحرتاف؟

- اإن �صاء اهلل �صتحت�صن الب�صرة احلبيبة 
فيها  �صي�صارك  ال��ت��ي  الح����رتاف  ب��ط��ول��ة 
اإظهار  اإىل  ون�صعى  بوك�صنغ،  الكك  اأبطال 

البطولة بال�صكل املميز والأمثل .
*ماذا تتمنى؟

اأم��ن��ي��ة جميع  اإّن���ه���ا  غ����ري..  ل  ال��دع��م   -
القتالية،  باللعاب  العراقيني  الريا�صيني 
ان�صغل  ب��ل  امل��ن�����ص��ي��ني،  م��ن  اأ���ص��ب��ح��ن��ا  اإذ 
امل�صوؤولون بكرة القدم فقط، ومل يعريوا اأي 
الريا�صية الخرى �صاحبة  اأهمية لاللعاب 

الجنازات الكبرية على ال�صعيد العاملي.
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و�صارك يف  الأول عام ٢٠١٠  �صوي�صرا  منتخب  اإىل  وان�صم 
٣٠ مباراة واأحرز ٨ اأهداف.

حقق �صريدان �صاكريي مع نادي بازل ال�صوي�صري ٥ األقاب 
بطولة  م��رات،  ثالث  ال�صوي�صري  ال��دوري  بطولة  متثلت يف 

الكاأ�ص ال�صوي�صري مرتني.
بينما حقق مع نادي بايرن ميونخ ٨ األقاب متثلت يف  بطولة 
الدوري الأملاين مرتني، بطولة الكاأ�ص الأملاين مرتني، بطولة 
ال�صوبر الأملاين مرة واحدة، بطولة دوري اأبطال اأوروبا مرة 
كاأ�ص  بطولة  واحدة،  مرة  الأوروب��ي  ال�صوبر  بطولة  واحدة، 

العامل لالأندية مرة واحدة.
انتقل ملو�صم واحد اإىل انرت ميالن اليطايل ٢٠١٤-٢٠١٥، 
ومنه ب�صفقة قيا�صية لنادي �صتوك �صيتي الجنليزي بلغت 

١٢ مليون جنيه ا�صرتليني بداية مو�صم ٢٠١٥.
مسريته الكروية

لعب مع بازل و تدرج يف الفئات العمرية حتى اأ�صبح لعب 
ميونيخ يف عام ٢٠١٢،  بايرن  اإىل  انتقل  الأول،  الفريق  يف 
ثم يف يناير ٢٠١٥ اأعلن عن ان�صمامه اإىل اإنرت ميالن، ويف 

يوليو ٢٠١٥ انتقل اإىل �صتوك �صيتي.
ليفربول

مدتها  �صفقة  �صاكريي  مع  ليفربول  ن��ادي  وقع   ،٢٠١٨ يف 
خم�ص �صنوات بعد دفع �صرطه اجلزائي البالغ ١٣.٥ مليون 

جنيه اإ�صرتليني.
٢٠١٩  ح�صل �صاكريي على امليدالية الثانية للفائز بدوري 
املباراة  يف  م�صاركته  عدم  من  الرغم  على  اأوروب��ا،  اأبطال 
ليفربول  بها  فاز  ال��ذي  هوت�صبري،  توتنهام  �صد  النهائية 

 .٢–٠
مسريته الدولية

ت�صكيلة  �صمن  ليكون  ���ص��اك��ريي  اخ��ت��ري   ٢٠١٤ يونيو  يف 
املنتخب ال�صوي�صري يف كاأ�ص العامل ٢٠١٤ يف الربازيل، ويف 
مباراته الأوىل �صد الإكوادور متت ت�صميته "رجل املباراة" 
ي�صجل  ومل  لهدف،  بهدفني  �صوي�صرا  ل�صالح  انتهت  التي 
اإعطاوؤه نف�ص  اأيًا من الهدفني ل�صالح بالده. ومت  �صاكريي 
اللقب يف املباراة الأخرية ملنتخب بالده يف دور املجموعات 

�صد منتخب الهندورا�ص، املباراة التي انتهت بفوز �صوي�صرا 
بثالثة اأهداف بال مقابل، �صجل �صاكريي الأهداف الثالثة 

جميعها.
حياته الشخصية

فيفا  لعبة  غالف  على  ليكون  اختياره  مت  امل�صلم  �صاكريي 
ُيرعى من  �صاكريي  مي�صي.  ليونيل  بجانب  �صوي�صرا  ١٥ يف 
يرتدي  كان  وامل��ع��دات.  الريا�صية  للمالب�ص  نايكي  �صركة 
حذاء )Nike Mercurial Vapor( ، ويف كاأ�ص العامل 
املتميز  اأدائه  بف�صل  اليه  الأنظار  يلفت  اأن  ا�صتطاع   ٢٠١٨
بهدف  البطولة  يف  م�صريته  يتوج  اأن  قبل  الكبري  وجمهوده 
املباراة  خالل  بولندا  �صباك  يف  الأكروبات  وبطريقة  رائع 
لي�صبح  البطولة.  من  ال�١٦  دور  يف  الفريقني  جمعت  التي 
�صاكريي ثاين لعب ي�صجل هدفًا من »دبل كيك« يف تاريخ 
اليورو، بعد الإيطايل اأنطونيو كونتي يف �صباك تركيا خالل 

يورو ٢٠٠٠ والتي ا�صت�صافتها هولندا.
أفضل العب

�صريدان  اأب��دى  الهدف،  بروعة  اجلميع  من  الإ�صادة  عقب 
خ��روج  على  حزنه  ال�صوي�صري  املنتخب  لع��ب  �صاكريي 
وقالها  الرتجيح.  ب�صربات  البطولة  م��ن  ب��الده  منتخب 
املباراة  يف  لعب  اأف�صل  بجائزة  مهتمًا  اأعد  »مل  �صراحة: 
للغاية«،  م�صتاء  واأن��ا  الأوروب��ي��ة،  الأمم  بطولة  ودعنا  لقد 
اأعرتف اأن هديف يف بولندا كان هدفًا رائعًا، لكنه مل يثبت 
فائدة كبرية، ومل ميكن منتخب بالدي من موا�صلة م�صواره 

يف البطولة.
�صولت  ت�صهد  كانت  م��ا  دائ��م��ًا  التي  امل��الع��ب  ع��ن  بعيدًا 
اأن  يف  جنح  اأن��ه  اإل  املتاألق،  ال�صوي�صري  للنجم  وج��ولت 
ُيعطي  اأن  وا�صتطاع  يفر�ص احرتامه على اجلميع خارجها 
�صورة مثالية لالعب امل�صلم املتم�صك بثوابت دينه احلنيف.

أضحى مبارك
مع  حينها  يلعب  ال�صوي�صري  النجم  كان  امل��رات  اإح��دى  يف 
فريق بايرن ميونيخ الأملاين بطل اأوروبا، اإذ قام بالحتفال 
اأنحاء  وجميع  اأملانيا  يف  امل�صلمني  كل  اإىل  التهنئة  موجهًا 

العامل مبنا�صبة عيد الأ�صحى املبارك.

 السويرسي املسلم الذي 

تألق يف املالعب العاملية

شريدان شاكريي من مواليد 
1991، العب كرة القدم 
السويرسي، بدء مسريته 
االحرتافية عام 2009 مع 
نادي بازل السويرسي ليشارك 
يف 92 مباراة ويحرز 18 هدفاً، 
ثم انتقل إىل نادي بايرن 
ميونخ عام 2012 ليشارك يف 
43 مباراة ويحرز 10 أهداف، 
ومع انطالق موسم 201٥ 
انضم لفريق ستوك سيتي 
االنجليزي.

شاكريي..
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نوع اليوغا الأكر �صيوعًا يف الثقافة الغربّية 
اليوغا  اإّن  ال��ق��ول  وميكن  ي��وغ��ا،  هاثا  ه��و 
ريا�صة بدنّية تعتمد على و�صعيات اجل�صد؛ 
وج�صمه  عقله  على  الفرد  �صيطرة  لتعزيز 
وحتقيق الراحة له. وتعّد اليوغا من متارين 
التي حتظى ب�صعبّية وا�صعة  البدنّية  اللياقة 
وك���ان ل��ه��ا ت��اأث��ري ك��ب��ري ع��ل��ى امل��م��ار���ص��ات 
الروحّية ملختلف الديانات الأخرى يف جميع 
اليوغا  تعود  اأن  املُمكن  ومن  العامل  اأنحاء 
على اجل�صد بالعديد من الفوائد ال�صحّية، 
وتعزيز  الظهر،  اأ�صفل  اآلم  تخفيف  مثل: 
اأّن��ه  اإّل  اجل�صم،  مرونة  وزي���ادة  ال��ت��وازن، 
اليوغا؛  ممار�صة  اأثناء  احلذر  توّخي  يجب 
الرقبة،  على  املتكرر  ال�صغط  ي��وؤدي  فقد 
والعمود  والركبتني،  وال�صاقني،  والكتفني، 

الفقري اإىل حدوث اإ�صابات يف اجل�صد.

طريقة ُمامرسة اليوغا

اخل��ط��وات  اّت��ب��اع  ميكن  ال��ي��وغ��ا  ملمار�صة 

وال�صرتخاء  الظهر  على  ال�صتلقاء  الآتية: 
بعمق،  التنف�ص  مراعاة  مع  كامل،  ب�صكل 
جميعها.رفع  الأفكار  من  الذهن  وت�صفية 
مرفوعًة  واإبقاوؤها  ومّدها  الُيمنى  ال�صاق 
بعدها  الُي�صرى  ال�صاق  رفع  ثّم  الهواء،  يف 
يف  مرفوعًة  واإب��ق��اوؤه��ا  نف�صها،  بالطريقة 
ال�ّصاقني  رفع  ممكنة.  فرتة  اأق�صى  الهواء 
ال��راأ���ص قلياًل لأط��ول  ال��ه��واء م��ع رف��ع  يف 
فرتة مُمكنة، وال�صرتخاء، وال�صتمرار يف 
التنف�ص بعمق من البطن.  رفع ال�صاقني اإىل 
الأعلى اأثناء ال�صتلقاء على الظهر واإ�صناد 
مّدة  البقاء  حماولة  مع  باليدين،  الظهر 
ال�صتلقاء  الكامل.  ال�صرتخاء  مع  دقيقة 
ع��ل��ى ال��ظ��ه��ر م�����ّرًة اأخ������رى، ث����ّم حت��وي��ل 
لأق�صى درجة  الُيمنى  اإىل اجلهة  احلو�ص 
اأط��ول  الو�صعّية  ه��ذه  يف  والبقاء  مُمِكنة، 
اإىل  ال��راأ���ص  ل��ّف  مراعاة  مع  ف��رتة ممكنة 
احلو�ص  حتويل  ث��ّم  وال�صرتخاء،  الي�صار 
اجلهة  اإىل  وال��راأ���ص  الي�صرى  اجلهة  اإىل 
اليمنى، وال�صرتخاء لأق�صى مّدة ممكنة. 
ال�صتلقاء على البطن وو�صع اليَدين اأ�صفل 
اجل�صم، ثّم رفع ال�صاقني قلياًل اإىل الأعلى، 
بعد ذلك  الأر�ص،  ال�صاقني على  اإعادة  ثّم 
م���ّد ال�����ص��اق ال��ُي��م��ن��ى وح��ده��ا واإب��ق��اوؤه��ا 
ال�صاق  ورف��ع  اإنزالها  ث��ّم  مرفوعًة، 
التنف�ص  م��راع��اة  م��ع  ال��ي�����ص��رى، 
وال��ّزف��ري  ال�صهيق  واأخ���ذ  بعمق 
من الأنف والزفري وال�صرتخاء 
م��ن امل��ع��دة، وال��ب��ق��اء يف ه��ذه 
ممكنة.  ف��رتة  اأط���ول  الو�صعّية 
البطن  على  ال�صتلقاء  ال�صتمرار يف 
وو���ص��ع ال��ي��دي��ن مب���ح���اذاة اجل�����ص��م على 
الأر�ص، ثّم رفع ال�صاقني يف الهواء وجلُبهما 
ثّم  ممكن،  ح��ّد  اأق�صى  اإىل  ال��ّراأ���ص  نحو 
اأن  اإىل  اجل�صم  م��ن  ال��ع��ل��وّي  اجل���زء  رف��ع 
التنّف�ص  يف  وال�صتمرار  قو�ص،  �صكل  ياأخذ 
البقاء  وحم��اول��ة  ال���ص��رتخ��اء  م��ع  بعمق، 
مُمكنة.  ف��رتة  اأق�صى  الو�صعّية  ه��ذه  يف 
��اب��ق��ة، اإع����ادة ال��راأ���ص  ب��ع��د اخل��ط��وة ال�����صّ

اليدين  وو���ص��ع  و�صعهما،  اإىل  وال��ق��دم��ني 
يكون  بحيث  اجللو�ص  وال�صرتخاء.  جانبًا، 
اإىل  ُم�صرتِخيًا  والبطن  م�صتقيمًا  الظهر 
ترّبعًا يف هذه  اأق�صى حّد، ويجب اجللو�ص 
الو�صعّية، ثّم �صّم اليدين والتفكر والتاأّمل. 
الع�صالت،  واإراح��ة  الظهر  على  ال�صتلقاء 
ويجب بدايًة �صّد ع�صالت الأرجل والقدمني 
الذراعني  ع�صالت  �صّد  ث��ّم  اإراح��ت��ه��ا،  ث��ّم 
وال��ك��ّف��ني ث��ّم اإراح��ت��ه��ا، ث��ّم ���ص��ّد ع�صالت 
ع�صالت  �صّد  واأخ��ريًا  اإراحتها،  ثّم  الوجه 
ثّم يجب حتريك  واإراحتها،  اجل�صم كاماًل 
ال�صاقني قلياًل وال�صرتخاء بعد ذلك لب�صع 
دقائق، ومن ثّم القيام واإكمال اليوم ب�صكل 

طبيعّي.
نصائح مُلامرسة اليوغا

 قد تكون ممار�صة اليوغا ب�صكل عاّم �صعبًة 
الن�صائح  بع�ص  ياأتي  وفيما  م��ا،  ح��ٍدّ  اإىل 
مريح  م��ك��ان  اإي��ج��اد  مبمار�صتها:  ل��ل��ب��دء 
يكون  اأن  ل  ُيف�صَّ اليوغا:  ملمار�صة  ومنا�صب 
ما؛  ح��ٍدّ  اإىل  وف��ارغ��ًة  هادئًة  غرفًة  املكان 
الأث���اث،  بقطع  ال���ص��ط��دام  خطر  لتجّنب 
عليه،  لالرتكاز  خا�ّص  جدار  توّفر  ل  وُيف�صَّ
وميكن للمرء خلق اأجواء لطيفة عن طريق 
توفري  الغرفة.  يف  ال�صموع  بع�ص  اإ�صعال 
املُلَحقات الالزمة ملمار�صة اليوغا: اإّن كل ما 
ح�صرية  هو  اليوغا  ملمار�صة  املرء  يحتاجه 
الن���زلق،  ع��دم  ل�صمان  ب��ذل��ك؛  ��ة  خ��ا���صّ
تدوم  لكي  جّيدًة  نوعّيتها  تكون  اأن  ل  وُيف�صَّ
طوياًل، وتكون مريحًة تنا�صب الحتياجات 
ة فاإنه  الالزمة، واإن مل توجد ح�صرية خا�صّ
اليوغا  مبمار�صة  عنها  ال�صتعا�صة  ميكن 
على البّطانيات، اأو الو�صائد. جتُنّب حدوث 
يحمَي  اأن  امل��رء  على  اأمكن:  ما  الإ�صابات 
يف  احل�ّصا�صة  املناطق  يعلم  واأن  ج�صمه، 
اجل�صم وهي الركبتان، والرقبة، والوركان، 
هذه  يف  باآلم  �صعر  فاإذا  الفقرّي،  والعمود 
اأن  فعليه  اأخ���رى،  مناطق  اأّي  اأو  املناطق 
يتوّقف عن ممار�صة اليوغا، وعليه اأّل ُيجرب 
حل��دوث  ��ب��ًا  جت��ُنّ الأمل؛  حت��ّم��ل  على  نف�صه 

اإ���ص��اب��ات، ك��م��ا ي��ج��ب اأن 
النتقال  عند  ح��ذرًا  يكون 

اأخرى؛ حيث  اإىل  من و�صعّية 
اآخر  اإىل  و�صع  من  النتقالّية  املرحلة  ُتعّد 
حتديد  الإ�صابات.  حلدوث  احتمالّيًة  اأكر 
نوع اليوغا املنا�صب: على املرء اأن يختار فئة 
اليوغا املنا�صبة له ولحتياجاته، وميكنه اأن 
اأو  الإن��رتن��ت  طريق  ع��ن  ذل��ك  على  يّطلع 
اأن  وعليه  خمت�ّص،  من  امل�صاعدة  يطلب 
ممار�صته  مُيكنه  ال��ذي  اليوغا  ن��وع  يختار 
م��ع اأق���ّل ق���دٍر م��ن امل��ق��اوم��ة. ال���ص��رتخ��اء 
يحتاج  حيث  اليوغا:  ممار�صة  بعد  ال��ت��اّم 
الراحة وال�صرتخاء؛  اإىل  الع�صبّي  اجلهاز 
من  عليها  ح�صل  التي  الفوائد  ل�صتيعاب 
ممار�صة اليوغا. ممار�صة اليوغا بانتظام: 
اإّن ممار�صة اليوغا مّرًة واحدًة يف الأ�صبوع 
هو اأمر مفيد جدًا، يف حني تعّد ممار�صتها 
اأّما  فائدًة،  اأك��ر  الأ�صبوع  يف  م��ّرات  ثالث 

ممار�صتها يومّيًا فتعود بالفائدة الأعظم. 

اليوغا نوع من أنواع الّرياضات أو املامرسات الروحّية القدمية التي تربط العقل 
والجسم معاً، وترجع اليوغا يف أصلها إىل الفلسفة الهندّية القدمية، ولها أنواع مختلفة 

تجمع بني وضعيات الجسد املختلفة، واالسرتخاء أو التأّمل، باإلضافة إىل استخدام 
أساليب مختلفة يف التنفس، أّما نوع اليوغا املناسب فيعتمد تحديده عىل درجة لياقة 

الجسم والنتيجة املرجّوة من ُمامرستها.

البيت يف 

مامرس��ة كيفي��ة 

اليوغا

إعداد/ مجلة الشبكة العراقية
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اإبداعية  كتابية  عملية  اأي�صًا  الطبخ  باملقابل، 
لكتابة كل  املاهر يحتاج دائمًا  هائلة، فالطباخ 
اأن  ويحتاج  ال��ورق.  على  اأو  ذهنه  يف  املقادير 
اأوًل،  عقله  يف  طعمها  ويخترب  الطبخة  يكتب 
ي�صع  اأو  ي�صنعها  اأن  قبل  ويتذوقها  ويتخّي�لها 
والطبخ  الكتابة  اأن  كما  النار!  على  مقاديرها 
يف  َنَف�َصه  طّباخ  فلكل  )َنَف�ص(،  بال��  ي�صرتكان 
الطبخ وكذلك يف الكتابة، فلكل كاتب )َنَف�ُصه( 
يف الكتابة. هذا لو كانا منف�صلني، لكن ماذا لو 

احتدا عند كاتب واحد؟
اأطّلت علينا الكاتبة والروائية والطّباخة املاهرة 
خمتلف  جديد  اإب��داع��ي  بكتاب  املفتي(  )دل��ع 
وهو  األ  اأح���د،  اإل��ي��ه  ي�صبقها  مل  �صياغته  يف 
دلع(،  )مطبخ  كلمات  دار  عن  ال�صادر  كتابها 
وحنان  حب  بكل  املكتوب  الأن��ي��ق  الكتاب  ه��ذا 
)الطبخ  ع��امل��ني  ب��ني  جمع  ورف���ق،  واأل��ف��ة  وود 
والق�صة(، وهما كل ما جتيده دلع املفتي، فهي 
ة مبجموعة ق�ص�صية  روائية لها روايتان وقا�صّ
وها  الأ�صبوعية.  مقالتها  حوى  وكتاب  واح��دة 
والبيوت  العربية  املكتبات  تفاجئ  اليوم  هي 

العربية بكتابها )مطبخ دلع(.
بواقعيتها،  احل��ي��اة  ع��ن  ي��ع��رّب  ال��ك��ت��اب  ه���ذا 
فق�ص�صه مل تنفك تتحدث عن البيئة احلا�صنة 
لنا اليوم، كل بطالت ق�ص�صها هنَّ من عاملنا 
اأزواجهن  اأبنائهن،  مع  يتعاملن  وكيف  اليومي 
حُتبها  التي  الطعام  وو�صفات  الأكل  خالل  من 
كل  يف  الأ�صا�صي  اجل��زء  يعد  فاملطبخ  العائلة. 
طبخاتها  ت�صهيل  على  دل��ع  حر�صت  ل��ذا  بيت، 
تزّين  واأن  ق�صة  كل  نهاية  يف  املقادير  بذكر 
كتابها ب�صور للطبخات التي ذكرتها كي يت�صنى 
ت�صتعني  اأن  واأولده����ا  بيتها  حت��ب  ام���راأة  لكل 

مبقادير مطبخ دلع.
تقول دلع عن عالقتها بالطبخ:

واأنا  اأطبخ  مزاجي،  كان  مهما  الطبخ  "تعودُت 
�صعيدة.. اأطبخ واأنا حزينة اأو غا�صبة اأو ملولة، 
يدي  ُك�صرت  عندما  مري�صة،.  واأنا  حتى  اأطبخ 
وبعد  واح���دة،  بيد  واأط��ب��خ  املطبخ  اأدخ��ل  كنت 
كنُت  ال�صرطان  ع��الج  جل�صات  م��ن  انتهائي 

اأدخل املطبخ حاملا اأعود اإىل البيت. كان املطبخ 
ي�صعرين اأين بخري واأين �صفيت وعدت للحياة." 
اأما فكرة الكتاب فجاءتها بعد طلبات كثرية من 
الأهل والأ�صدقاء الذين ذاقوا طبخاتها، كذلك 
فتقول حول  لها على من�صة )تويرت(  املتابعني 

هذا املو�صوع:
الأم����ور  وت��ق��ل��ي��ب  ومت��ح��ي�����ص  ت��ف��ك��ري  "وبعد 
م��ن ج��ه��ات ع���دة، ون���زوًل عند رغ��ب��ة املحبني 
لبطونهم، مثلي، قررُت اأن اأن�صر كتابًا خمتلفًا، 
فهو يجمع اثنني من الأمور التي اأحبها يف هذه 

احلياة: الطبخ واحلكايا."
روح الكتاب:

ملطبخ  �صعيدة  )زي��ارة  كلمة  تطالعك  اأن  منذ 
حيث  ال�صامي،  دلع  عامل  القارئ  يدخل  دل��ع( 
ينفك  مل  ال��ذي  ال�صامي،  وتكوينها  اأ�صولها 
بغري  تتعطر  ل  فهي  اأب��دًا،  ذائقتها  وعن  عنها 
الأنيقة  ب�صاميتها  اإل  تتحدث  ول  اليا�صمني 
ب�صرد  وت��ب��داأ  ال�صامي  البيت  اإىل  ف��ت��اأخ��ذن��ا 
لبيت  وزياراتها  ال�صام،  يف  وطفولتها  حياتها 
اإىل  معها  فنم�صي  العتيق،  ال�صامي  خالتها 
منطقة )ال�صيخ حمدين( لنكت�صف، فيما بعد، 
العامل  ا�صم  من  ت�صميتها  اأخ��ذت  املنطقة  اأن 
اإذ  املت�صوف )ال�صيخ حميي الدين بن عربي( 
اأهل الذكر.. ثم  يوجد مرقده وجامعه وتكيات 
تعرب بنا اإىل ال�صوق حيث مطعم )بوز اجلدي(، 
ب�صطات  ترينا  ثم  دم�صق،  يف  فول  بائع  اأ�صهر 
الذي  ال�صبيل  ماء  بنا حتى  وتعرب  الفواكه  اأهل 
م��رورًا  القدمية،  احل���ارات  منه  تخلو  ل  تكاد 
بروائح النب املحّم�ص والتوابل حتى ن�صل اإىل 
كل  عاند  ال��ذي  ال�صامخ  ال�صامي  خالتها  بيت 

اأ�صالته،  على  حمافظًا  وظّل  التمدن  اإغ��راءات 
معها  حملتنا  ثم  �صديدة.  بدقة  و�صفته  وال��ذي 
برفق اإىل مطبخ خالتها الذي �صغفتها روائحه.

والزمان  املكان  من  جزءًا  الكاتب  ي�صبح  حني 
�صيخلق بال �صك حا�صة �صّمه الزمنية اخلا�صة 
به والتي يتبعه من اأجلها القراء لأنها �صت�صبح 

)ب�صمته( الكتابية.
الأ�صواق  بكل هذه  دلع يف رحلتها  ترافق  فحني 
رائحة  ت�صم  اأن  القارئ-  -عزيزي  �صت�صتطيع 
واأرغفتها  ب��اأف��ران��ه��ا  ال��ق��دمي،  بعبقها  ال�صام 
يد  تل�صع  ال��ت��ي  ومعجناتها  ب��احل��ب  املعجونة 
حاملها، وميكنك اأي�صًا مل�ص روح ال�صام الأ�صيلة 
على  وتوؤّكد  ُت�صّر  دلعًا  وك��اأن  الطيبني  ونا�صها 
وجنابتهم  وعراقتهم  وال�صاميني  ال�صام  �صمة 
لذ وطاب، فهي  املعروف مبا  وحبهم ملطبخهم 
التي  اأطباقها  يف  لل�صام  حبها  كل  و�صعت  قد 
مطبخها  يف  بنا  لرتحب  مطبخها  بها  زّي��ن��ت 

الذي اأرادته قطعًة من قلب ال�صام.
مواضيع القصص

باهتمامها  بداياتها  منذ  املفتي  دل��ع  ُع��رف��ت 
الكراهية  ون��ب��ذ  وال��رتب��ي��ة  وامل��ج��ت��م��ع  ب���امل���راأة 
�صنينًا  املتطرف  الفكر  وح��ارب��ت  والطائفية 
حتى متَّ التنّمر عليها من قبل املتطرفني، لكنها 
من  التي  الأفكار  هذه  ب�صرا�صة  حت��ارب  كانت 
التقدم  وعرقلة  الإن�صانية  الوحدة  هدم  �صاأنها 
باجلانب  مفعمة  ق�ص�صها  فجاءت  الب�صري، 
الإن�صاين  وال�صيا�صي  الإن�����ص��اين  الجتماعي 
هو  دلع  ق�ص�ص  مييز  فما  الإن�صاين،  والثقايف 
اأنها تنتمي لالإن�صان اأوًل ومن ثم اإ�صافة الأبعاد 

الأخرى.
ففي ق�صة )كّبة تيتا( مثاًل نعرف من ال�صطر 

الأول اأن املو�صوع حماربة الطائفية:
وتيتا  اأحفادها  لبع�ص  )م��رمي(  تيتا  "كانت 
بطلة  اأن  ورغ���م  الآخر."  للبع�ص  )م����اري( 
الكبة  �صانعة  لكن  النية،  الكّبة  ه��ي  الق�صة 
من  اأحفاد  لديها  التي  م��رمي(  اأو  )م��اري  هي 
ما  اإذا  زوجها  تهدئ  ما  وكثريًا  الطوائف،  كل 
اإلهًا  نعبد  "كلنا  بقولها  التنوع  هذا  من  غ�صب 

ما الكتابة إال عملية طبٍخ 
طويلة، فالكاتب الجاد، 

شاعراً كان أم سارداً، هو 
يف رحلِة بحث دامئة 

عن الخلطة الصحيحة 
لنصوصه وعن املكرسات 

التي يزين بها نّصه أو 
البهارات التي يضيفها 
لنّصه يك تظل مفرداته 

منتقاة. كام يحرص عادًة 
عىل تنقية كل سطر من 

الشوائب, وينتبه ألف 
مرة إىل النار التي تغيل 
عليها الكلامت ويحاول 
جاهداً )إن كان شاعراً( 

أن يضيف جمرًة تحت كل 
كلمة يك تظل جذوتها 

مشتعلة وال تربد!

 

الطبخ والكتابة اإلبداعية..

املفتيدلع

أمن�������وذج�������اً

ورود املوسوي - لندن
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واحدًا، كّل بطريقته، لكننا يف النهاية نحن من 
على  واأهلهم  اأحفادها  لكن  نعود."  واإليه  اهلل 
يتفقون  كانوا  وطوائفهم  م�صاربهم  اختالف 

على الكّبة النّية لتيتا )ماري(.
اجل��ريان(،  )حما�صي  طبخة  اأو  ق�صة،  يف  اأما 
اخليانة  مو�صوع  على  املفتي  دل��ع  رك��زت  فقد 
تفا�صيل  يف  تدخل  مل  ع��اٍل  وب��ذك��اء  الزوجية، 
اخليانة، لكّنها بّينتها باحرتافية �صردية عالية 
�صنع  يف  من�صغالت  اجل��ارات  اأن  نكت�صف  حني 
املحا�صي ما عدا واحدة منهن تاأخرت لنكت�صف 
فيما بعد اأن زوج بطلة الق�صة كان عند اجلارة 

املتاأخرة!
له  تطرقت  فقد  الأ���ص��ري  العنف  مو�صوع  اأم��ا 
ال�صغط(  قدر   = )الربي�صتو  ق�صة  خالل  من 
ت�صميات  بني  الربط  على  حري�صة  دلعًا  وك��اأن 
الطبخات وبني حكاياتها، فقدر ال�صغط يرمز 
زوجها  ت�صف  ال��ت��ي  الق�صة  بطلة  ح��ي��اة  اإىل 
بانفجاره،  ال�صغط  ق��در  ي�صبه  وكاأنه  العنيف 
ال�صيئ  لزوجها  )املقلوبة(  تعّد  كانت  بينما 
بني  املقلوبة  حياتها  طبقات  ترى  وهي  الطباع 

طيات طبختها!!
اإن�صانية  فكانت  احل��اف(  )اخلبز  ق�صة  اأم��ا 

اإذ رك����زت ع��ل��ى م��ع��ان��اة ال��الج��ئ��ني  م��وج��ع��ة، 
ي�صت�صعر  العنوان  ومن  املخيمات.  ال�صوريني يف 
والفقر  والعوز  واجل��وع  احللق  جفاف  القارئ 
ما  قلة  ورغم  القليل.  باأقل  والر�صا  واحلرمان 
عندهم، كعائلة لجئة، لكن دلع ا�صتطاعت اأن 
املعاناة  عن  تتحدث  ومل  اأنيق  ب�صكل  تطعمهم 
فقط -رغم املعاناة- لكنها كانت حري�صة على 

ر�ّص بع�ص الأمل يف اأطباقهم الفارغة.
ف�صحت  الكتابية  دل��ع  بدايات  منذ  م��رة  ولأول 
اأ�صرتها بحب  اأفراد  لتكتب عن  لنف�صها  املجال 
الطبخات  يف  حقهم  ف��اأع��ط��ت  وح��م��ي��م،  ع���اٍل 
اأحيانًا  وبالتنويه  اأح��ي��ان��ًا  بال�صم  وذك��رت��ه��م 
اأن  الكتاب  اأول  اأنها ذكرت يف  اأخرى، ول�صيما 
فكان  لها،  مناف�صًا  وك��ان  ماهر  طّباخ  زوجها 
كل  من  وامل�صتفيد  حاميًا  بينهما  الطبخ  �ِصباق 

هذا ال�صباق اأبناوؤهما الأربعة.
الكويتية  نكهتها  ت�صع  اأن  املفتي  دلع  يفت  مل   
اخلا�صة يف مطبخها، ول�صيما اأن زوجها كويتي 
عّلمتها  التي  الغربة(  )جمبو�ص  ق�صة  فجاءت 
اإن  خاللها  من  لتقول  للدرا�صة  املغرتب  لبنها 
اأولدن��ا يف غربتهم  يتعلمه  الذي  املنزيل  الأكل 
ه��و مب��ث��اب��ة خ��ي��ط م��ت��ني م��ن احل���ب واحل��ن��ان 

وال�صوق للبيت والعائلة.
ال��ي��وم( فهي  غ��داك��م  �صنو  اأم��ا ق�صة )م��ام��ا   
تلّخ�ص حنني البن املتزوج لطبخات اأمه وفرح 
)كّنتها(  كانت  لو  حتى  ابنها  با�صتقبال  الأم 
)�صي�ص  ال�  ق�صة  وكانت  بالعامل،  �صيف  اأح�صن 
تعيد  ال�صحرية  وخلطتها  مبقاديرها  ب��رك( 

احلنني اإىل بيت الأهل والأكل من يد الأم.
تعلم  يحاولن  ال��ل��وات��ي  ال�صابات  البنات  اأم���ا 
من  اأي�صًا  ق�صة  لهّن  خ�ص�صت  فقد  الطبخ، 
ت�صجيع  وفيها  اأط��ب��خ(  )علميني  ق�صة  خ��الل 
بذائقة  الطبخ  يتعلمن  باأن  البنات  لكل  وا�صح 

عالية كما يتعلمن اأناقة اللب�ص واأناقة الكالم.
اأجمل  من  فكانت  احل��ب(  )طبخة  ق�صة  اأم��ا 
الق�ص�ص يف كتابها، فقد ربطت احلب بالطبخ، 

تقول:
مثاًل  )فريكة(  طبخة  احل��ب  اأن  "لنفرت�ص   
مقاديرها امل�صاعر والأحا�صي�ص والود واحلنان، 
ن�صعها يف قدر مع قليل من الزيت بعد اأن نقلي 
ب��ه��ارات  بع�ص  عليها  ن��ر���ص  امل��ف��روم  الب�صل 
الأ�صواق واملحبة والآهات، نقلب الفريكة جيدًا 
احلب  ق�ص�ص  ت��ب��داأ  كما  لتتحّم�ص  بالزيت 
نار  على  املحبون  ويتحّم�ص  )يتقلى(  عندما 

ال�صوق."
كتابها   / مطبخها  خالل  من  دلع  ا�صتطاعت   
)مطبخ دلع( اأن تقدم لنا وجبًة اإبداعية مليئًة 
بد�صم احلب واحلنان م�صنوعة مبهارة الكاتبة 
املحرتفة التي �صقلت موهبتها الإبداعية ب�صكل 
ال�صكل  ناحية  من  متكاماًل  الكتاب  فجاء  جاد 

وامل�صمون.

يعاين الآباء والأمهات اينما كانوا من امتناع 
تعد  التي  اخل�����ص��راوات  تناول  من  اأبنائهم 
اأن  وتبنّي  للج�صم،  ومفيدة  و�صحية  �صرورية 
مل  الأط��ف��ال  من  املائة  يف   ٥٠ من  يقرب  ما 
اململكة  يف  �صيما  ل  خ�صراوات  اأي  يتناولوا 
ومع  فيها،  الدرا�صة  اجريت  التي  املتحدة 
ذلك فاإّن ٢٢ يف املائة من الآباء يخفون هذه 
الوجبة،  ووجدت درا�صة اأجريت موؤخرا على 
الذين  واأبنائهم  الآباء  من  )١٠٠٠(�صخ�ص 
ب��ني ٦ و١١ ع��ام��ا طرق  اأع��م��اره��م  ت���رتاوح 
)الخرتاق( الذي ي�صتخدمه الآباء والأمهات 
جلعل اأطفالهم ياأكلون اخل�صراوات يف اليوم، 
الأطعمة  بتناول  لهم  ال�صماح  بعدم  وذل��ك 
املب�صور  اللذيذ  ياأكلوا اخل�صار  احللوة ما مل 

يف وجبات الطعام اأو الع�صائر امل�صنوعة من 
اأ�صا�صية  وجبة  )الربوكلي(  وجعل  الفواكه 
من  الرغم  على  الطعام  مائدة  يف  ورئي�صة 
ل  اأنهم  يزعمون  الأطفال  من  باملائة   ٣١ اأن 

يحبونه  بل )يحتقرونه(.
اآباء  خم�صة  كل  من  واح��دًا  اأن  اأي�صًا  وظهر 
من  واح���دة  ه��ي  ال�صندوي�صات  اأن  يعتقد 
ال�صحية  الأطعمة  لت�صلل  الوجبات  اأ�صهل 
اإىل وجبات اأطفالهم ، مع اإ�صباجيتي بولونيز 

واليخنات.
الأمهات  من  املائة  يف   ٢٤ ي�صعر  الواقع،  يف 
والآباء بالقلق باأن اأطفالهم ل يح�صلون على 
ما يكفي من الكال�صيوم يف نظامهم الغذائي، 
ويقلق ٣٣ يف املائة من عدم ح�صولهم على 

ما يكفي من فيتامني د.
ن��ت��ي��ج��ة ل���ذل���ك، ���ص��وف ي��ل��ج��اأ الآب������اء اإىل 
"الخرتاق" مبعدل �صت مرات يف الأ�صبوع - 
اإذ يكافح ثالثة من كل ع�صرة جلعل اأطفالهم 
باملائة حلملهم  ياأكلون اخل�صار، ويقاتل ٢٦ 

على تناول نظام غذائي متوازن.
ال��ذي��ن  الأط���ف���ال  اأي�����ص��ا  ال��ب��ح��ث  ا�صتطلع 
اأقل  يعادل  ما  اأنهم يح�صلون على  يعتقدون 
من ثالث ح�ص�ص من الفاكهة واخل�صراوات 

يوميا.
يعتقد ما يقرب من اخلم�ص باملائة اأن فطائر 
 ٢٦ وي���رى  لالطفال  مفيدة  الأزرق  ال��ت��وت 
خيار  والزبيب  ال�صوفان  كعكات  اأن  باملائة 

�صحي.

وتناول الخرضاوات

األطفال 

إعداد: مجلة الشبكة
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تختلف  لأنها  ر�صاهم  اأفكارنا  تلقى  ل  قد 
يكونون  وق��د  حتقيقه،  اإىل  يطمحون  عما 
ن�صر  اأننا  ال  على خطاأ  ونحن  �صواب  على 
وقد  ل��ه��م،  ر�صمناه  مب��ا  ونتم�صك  ون��ك��اب��ر 
نخطط  مبا  ومقتنعني  را�صني  الأولد  يبدو 
مما  بال�صد  يفكرون  وهم  لنا  مر�صاة  لهم 
نخططه، اأ�صئلة واأفكار كثرية دارت يف عقلي 
واأنا من�صغلة يف التفكري بهذا املو�صوع، فما 
اأملكه من ت�صورات وما �صمعته من �صيدات 
فا�صالت الكثري، ال اأنني ف�صلت اأن اأحتدث 
ق�صم   – كاظم  "�صحر  ال��دك��ت��ورة  م��ع  اأول 

الجتماع – كلية الداب جامعة بغداد ".
األرسة والظرف الراهن 

التخطيط  ب��ني  "�صحر"  ال��دك��ت��ورة  جمعت 
اأو  املحيطة  وال���ظ���روف  الأولد  مل�صتقبل 
بالأ�صرة  يحيط  ال��ذي  الجتماعي  الراهن 
وتعدد  معي�صتها  قراراتها وطريقة  ويوؤثر يف 
"ال�صرة  قالت:  اإذ  امل�صتقبلية،  اخل��ي��ارات 
العراقية يف ظل الظروف الراهنة ل تختلف 
عن بقية اأن�صاق املجتمع من حيث ال�صبابية 
يف حتديد امل�صارات امل�صتقبلية وتنمية الأمل 
ال���ذي ي��ك��اد اأن ي��ك��ون م��ف��ق��ودا ب��ني اأج��ي��ال 
العن�صر  هي  ال�صرة  تبقى  لذلك  ال�صباب، 
ال�صبل  تهيئة  يف  ل��الأب��ن��اء  وال��ه��ام  احل��ي��وي 

الأمنة لتخطي العقبات ومنها الكفاح لتوفري 
والعبور  الأبناء  احتياجات  كل ما ميكن من 
بهم اإىل بر الأمان، واأول تلك اخلطوات هو 
التخطيط للهدف يف هذه احلياة الذي يبداأ 
العائلة  اهتمام  من  نلم�صه  مبا  املدر�صة  من 
املدر�صة  يف  درا�صتهم  يف  الأب��ن��اء  ومتابعة 
املراحل من  لكل  التقوية  معاهد  وكذلك يف 
على  واملحافظة  املقدمة  يف  بقائهم  اأج��ل 
يف  م�صتعلة  وال��ت��ف��وق  التعلم  وح��ب  ج���ذوة 

دواخلهم".
حديث خاص

كثرية هي الحاديث اخلا�صة بني ال�صيدات 
والأمهات عن م�صتقبل الأولد، اإذ تكون هذه 
الأحاديث ملح كل جل�صة من تلك اجلل�صات 
فيها  وتتنوع  الأفكار  فيها  وتت�صعب  اخلا�صة 
امل�صارات، ففيها من تفكر وتر�صم وتخطط 
ومنهن  تخططه  م��ا  تنفيذ  ع��ل��ى  وت�����ص��ر 
وتقوم  اأولده���ا  مواهب  وتنمي  تراقب  من 
بالتوجيه غري املبا�صر ومنهن من ل تخطط 
اأبدًا واإمنا ترتك الأولد ير�صمون م�صتقبلهم 
جتارب  تنوعت  وتلك  هذه  وبني  باأنف�صهم، 

التخطيط يف ر�صم م�صتقبل الأولد.
اأم   – ح�صن  كرمي  "انت�صار  ال�صيدة  تقول 
لثالثة اأولد " يف حديثها معي اإنها " جنحت 

مع ولدين وف�صلت مع الولد الثالث والخري" 
توقفت عند هذه اجلملة، اإذ اإنها جمعت بني 
النجاح ونقي�صه يف اأ�صرة واحدة على الرغم 
من التخطيط وال�صرار على التنفيذ واإدارة 
�صخ�ص  من  للم�صتقبل  ير�صم  ما  ومتابعة 
ال�صيدة  يل  بينت  فقد  ال���ص��رة،  يف  وحت��د 
على  الثالث  ول��دي  "مترد  قائلة:  انت�صار 
وعلى  م�صتقبال  له  للتخطيط  �صعيت  ما  كل 
احلني  بني  والتهديد  الرتغيب  من  الرغم 
والآخر فيما كان ولداي الآخران اأكر طاعة 
وتنفيذا ملا خططت لهم ل�صمان م�صتقبلهم 
مرموقة  مكانة  يحتلون  اأ�صخا�صًا  ليكونوا 
يل  ذك���رت  بينما   " املجتمع  يف  ومتميزة 
– اأم خلم�صة  "كرمية ر�صا حممد  ال�صيدة 
اأولد بنني وبنات" اأّنها مل تخطط مل�صتقبل 
التخطيط  اأم����ر  "تركت  واإمن����ا  اأولده�����ا 
اأن  اأ�صتطيع  ل  فاأنا  للزمن،  اأولدي  مل�صتقبل 
العائلة  اأف��راد  من  فرد  كل  م�صتقبل  اأر�صم 
عن  ف�����ص��ال 

على  تفر�ص  التي  وامل�صوؤوليات  الواجبات 
اأنَّ  اأول والعمل ثانيا ل �صيما  الأم يف البيت 
م�صتلزمات  توفري  يف  من�صغل  اأي�صا  الأب 
العائلة والتفكري بها يوميا والتي ل ترتك له 
فر�صة يف متابعة �صوؤون الأولد، لكنه يفرح 
العتماد  قرروا  اأن  بعد  بنجاحاتهم  وي�صعد 
على اأنف�صهم والتعاون فيما بينهم على حل 

م�صاكلهم الدرا�صية".
ح�صني":  حممد  "فا�صل  ال�صيد  يل  وق��ال 
الأولد  مل�صتقبل  التخطيط  "عملية  اإن 
عمرية  مرحلة  من  ومتطورة  �صعبة  عملية 
متابعة  اإىل  حت��ت��اج  ف��اإن��ه��ا  اأخ�����رى،  اإىل 
وفق  اخلطط  تلك  وتعديل  م�صتمرة  يومية 
حتتم  ال��ت��ي  الن��ي��ة  ال��ظ��روف  م�صتجدات 
علينا املناورة يف اخلطط املر�صومة لتجاوز 
ل  اآبائنا  من  تعلمناه  ما  اأن  كما  العقبات، 
لختالف  وذلك  اأولدن��ا  تفكري  مع  ين�صجم 
ال��زم��ن��ني وف���ارق ال��ت��ط��ور الج��ت��م��اع��ي بني 

الجيال".
العودة إىل البداية 

مع  ل��ل��ح��دي��ث  ال���ع���ودة  اأردت  اخل���ت���ام،  يف 
كالمها  يف  ل��ي��ك��ون  "�صحر"  ال��دك��ت��ورة 

اخلتام ملا بداأناه من راهنية التخطيط وما 
جراء  واأع��ب��اء  متاعب  من  ال�صرة  تتحمله 
القت�صادية  "الظروف  ق��ال��ت:  اإذ  ذل��ك، 
تفر�ص  والتي  البالد  بها  التي متر  ال�صعبة 
ومفا�صل  العراقية  ال���ص��رة  على  تاأثريها 
احلياة الخرى وحتملها اأعباء م�صافة مما 
قد تعيق خطط العائلة يف مرحلة من املراحل 
العمرية مما يعني تلكوؤ تلك اخلطط وجراء 
العمل  �صوق  م�صتوى  على  التخطيط  غياب 
تبقى ال�صرة هي امل�صحي الأكرب ويبقى دور 
الروؤى  الدولة قا�صرا عن حتقيق  موؤ�ص�صات 

الوا�صحة لكل اأفراد املجتمع". 

أبناؤنا مثرة جهادنا يف الحياة، نسعى ونفكر يوميا للتخطيط ملستقبل 
زاهر لهم، نأمل مغادرة الحياة ونحن مطمئنون عىل حياتهم بعدنا  لذلك 

نسعى إىل توفري كل ما ميكن أن يسعدهم ويفرحهم ويعينهم عىل مصاعب 
الحياة، لكن هل يعني هذا أننا نفكر عوضا عنهم وهل يعجبهم ذلك أو 

يقتنعون بتخطيطنا لهم ؟.

 

فكرة الطايئ

العائلة العراقية
والتخطيط ملستقبل األبناء
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ال��ب��ي��وت اخلالية  ي��ع��ّد ال��رج��ل  ت���رى مل���اذا 
مع  تعي�صة  بيوت  ه��ي  متوهجة  ام���راأة  م��ن 
العينني  عبو�ص  عالقة  وما  الإ�صرار،  �صبق 
ال��رج��ول��ي��ة  بالهيبة  احل��اج��ب��ني  وت��ق��ط��ي��ب 
حقًا  وهل  العائلة،  اأف��راد  بني  ما  ال�صائعة 
بالكاآبة  خيانته  يخفي  اللعوب  الرجل  اأن 
مبجرد  اجلميع  على  حت��ّل  التي  الغا�صبة 

دخوله البيت؟

خيبات وتعاسات
م�صفاة  ُت�صبه  هنا  ال�صامتة  ال��زوج��ة   "
الذنوب الع�صائرية، اإنها تدفع ظلمًا فاتورة 
تدفع  اآخ���ر  ج��ان��ب  م��ن  امل��ا���ص��ي��ة،  خيباته 
اأّي  معه،  بال�صوداوية  املوؤثثة  حياتها  فاتورة 

قدر تعي�ص هذا؟" 
الن�صاء  تتحمله  مما  الغا�صب  ال��راأي  بهذا 
اختار  ال�صيد(  )�صي  اأن  ملجرد  التعي�صات 
املخت�صة يف  بداأت  بالكاآبة،  غا�صًا  بيتًا  لها 
علوم الأحياء الدقيقة )زينب عبد الرزاق( 

حديثها من ال�صويد:
ن�صاأة الرجل يف عائلة منغلقة ومت�صابهة يف 
واأخ��وه  اأب��وه  يكون  ك��اأن  الذكورية،  طباعها 
املتوارث،  القالب  نف�ص  يف  م�صرتَكني  البكر 
جند  لذلك  بقبوله،  الزوجة  ُيلزم  ما  وه��و 
اأمرًا  �صخ�صيته  يف  والكاآبة  العبو�ص  جانب 
على  ُيجربه  اأن  له  يحق  اأحد  ل  اإذ  طبيعيًا، 
اأن يبت�صم، اأو قد يكون ال�صبب اأنه اأُجرب على 
الزيجات  يف  �صيما  ول  بزوجته،  الق��رتان 
منه  يطلب  اأن  يجروؤ  اأح��د  ول  الع�صائرية، 

الكف عن اإ�صراك غريه يف خيباته.
زوجها  ال�صكوى من  دائمة  كانت يل جارة   
البيت، وكان هذا قد ا�صطر  الكئيب داخل 
)زوجها  اأخ��ي��ه  وف���اِة  بعد  بها  ال���زواج  اإىل 
يختلف  البيت  خ��ارج  اأن��ه  علمًا  ال�صابق(، 
بق�صية  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال���دواف���ع  اأم����ا  مت���ام���ًا. 
ما  ا�صتبعد  فال  احل��اد  وا�صرتاطها  الهيبة 
للرجل  تر�صم  التي  التقاليد  اإي��اه  اأورثتنا 

لإحكام  املنزل  داخل  و�صلبة  قا�صية  �صورة 
املُعيل  اأنه  وبحكم  اجلميع.  على  ال�صيطرة 
و�صاحب البيت، ول�صيما اأن تلك النقطة يف 
فر�ص  قرار  يف  الأحقية  تعطيه  جمتمعاتنا 
على  العبو�ص،  مبالمح  والنت�صاء  ال�صيطرة 
�صاغطة  تكون  احلياة  م�صاغل  اأن  اأ�صا�ص 
اأحدهم  ي�صتطيع  ل  ل��درج��ة  ال��رج��ال  على 
مع  التعامل  وطريقة  ال��ظ��روف  بني  الفرز 
ن��درك  اأن  يجب  ول��الإن�����ص��اف  املحيطني. 
ب�صورة  الب�صرية  النف�ص  طبيعة  اأن  متامًا 
لإبعاد  الآخ���ر  على  ال��ل��وم  اإل��ق��اء  ه��ي  عامة 
نغفل  اأّل  يجب  لذلك  نف�صها،  عن  ال�صبهة 
اأي�صًا وجود ن�صاء يلقني باللوم على الرجال 
زورًا وثرثرة، واأن البيت تعي�ص ي�صيطر عليه 

الوجوم واجلمود ب�صببه فقط.
استهتار وتفاهة

داخل  امل��راأة  تقدمه  ما  اأب�صط  "ال�صعادة 
ج��ّل  خ��ارج��ه  ال��رج��ل  يق�صي  ال���ذي  بيتها 
العي�ص،  لقمة  خلف  مهروًل  البائ�ص  يومه 
اأّل  منه  تطلب  عنه،  تخفف  اأن  من  وب��دًل 

يكون كئيبًا، اأّي منطق اأعور هذا؟"
بداأ  غريبة،  وا�صتفهاماٍت  خفيف  بانزعاج 
حديثه  اجلريخي(  )حيدر  الأع��م��ال  رج��ل 
قائاًل: الكاآبة املتوفرة بكرة يف زوايا بيوتنا 
طبيعية  لكنها  غريبة،  ظاهرة  اأعتربها  اأنا 
برامج  اأحدثته  ملا  قيا�صًا  ذات��ه  الوقت  يف 
وحتت  جمتمعنا  داخ��ل  ميديا  ال�صو�صيال 
البيوت  وتباعد،  تفكك  من  بيوتنا  �صقوف 

شكوى نسائية صامتة:

زوجي رجٌل كئيب!

"كل مكاٍن ال ُيؤّنُث، ال ُيعّوُل عليه".. ما تزال مقولة شيخ 
الصوفّية األكرب )ابن عريب( تصفع وجه هذا العامل 

ره عىل  الذكوري الذي كان يرفض التأنيث نداً وسنداً، وتذكِّ
الدوام أن البيوت الخالية من النساء هي بيوت ميتة. اليوم، 
وبعد مرور مئات السنوات، رصنا نستذكر بخجٍل هذا الرصاع 

)الجندرّي( الذي ما يزال فيه الرجل )ترنداً( ذكورياً بينام 
نقف نحُن عىل عتبات الهامش.

السويد/ آمنة عبد النبي

حيدر اجلريخيزينب عبد الرزاقراجي الزهريي
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التعي�صة هي البيوت التي لي�صت فيها امراأة 
كانت  حياتها  ال�صعادة طوال  لأن  متجددة، 
مل  اليوم  امل���راأة  لكن  فطريًا.  موؤنثة  �صفة 
وامل��ح��ن،  ال�����ص��دائ��د  يف  امل��ت��ني  ال�صند  تعد 
نحن اأمام �صيدات ل ياأبهن لأي �صيء �صوى 
وُي�صرتى  ُيباع  مبا  وان�صغالهن  رفاهيتهن 
وُيطرح على �صفحات التوا�صل الجتماعي، 
رَن عبارة عن �صالونات ومراكز جتميل  �صِ
الأ�صياء  اأتفه  تقليد  على  ومتهافتة  متنقلة 
واملوديالت، كل هذا مطلوب دفع ثمنه من 
الرجل الذي يق�صي جّل يومه راك�صًا خلف 
عنه،  التخفيف  م��ن  وب���دًل  العي�ص،  لقمة 
وكاأن  و�صوداويًا،  كئيبًا  يكون  اأّل  منه  تطلب 
الفوري،  بالتحول  ُملزمة  ب�صرية  اآلة  الرجل 
علمًا باأنني ل اأنفي عن بع�ص الرجال اأنهم 
املنزل  خ��ارج  خياناتهم  اإخ��ف��اء  يحاولون 
ال�صواد  لي�صوا  هوؤلء  لكن  املالمح،  بعبو�ص 
ط��رق��ات  يف  ال��رج��ال  يعانيه  مل��ا  الأع��ظ��م 

املعي�صة الوعرة.

أعذارُه ُمسلفنة
احل��ق  ي��ع��ط��ي  مل����اذا  ه���و،  ي��زع��ج��ن��ي  "ما 
اّي  واإط��ف��ائ��ه��ا،  حياتها  بتخريب  لنف�صه 

يت�صرف  رجٍل  على  ال�صمت  يرت�صي  عقل 
مبالمح وجهه ح�صب مزاجه؟"

الواقعة  )ب��ودن(،  ملدينة  الثلجية  الطبيعة 
املتخ�ص�صة  ُت�صعف  مل  ال�����ص��وي��د،  �صمال 
)جيهان  الرتبوي  البحث  جمال  يف  هناك 
التي  انفعالتها  ح��دِة  تخفيف  يف  زنكنة( 
اأن  معي  تخيلوا  قائلة:  بح�صرة  �صبقتها 
والفرح  باحلياة  مفعمة  كانت  التي  امل��راأة 
حتولت  فجاأة  اأهلها،  بيت  يف  والبت�صامة 
قرر  اأحدهم  اأن  ملجرد  بائ�صة  خملوقة  اإىل 
ي�صطبغ  اأن  بينهما  امل�صرتك  ال�صقف  لهذا 
ترى  مزاجه.  على  وتف�صيلة  ونظام  بلون 
الت�صرف  باإمكانه  اأن  الرجل  يعتقد  مل��اذا 
�صمن الالحدود ويف كل �صيء، والأَم��ّر من 
وياأمره  يحا�صبه  اأن  له  يحق  اأح��د  اأّل  ذلك 
ما  واإذا  املفتعل،  النكد  هذا  عن  بالتوقف 
العذر  تالقني  ف�صوف  ه��ذا  بكل  حاججته 
ل  وكاأمنا  املعي�صة،  ظروف  عن  )امل�صلفن( 
لي�ص  وي�صقى.  يعمل  �صواه  احلياة  يف  اأح��د 
عنه  امل��داف��ع��ون  ينربي  ب��ل  فح�صب،  ذل��ك 
من كِل حدب و�صوب، مع اأننا لو قلبنا الآية 
مبالحمها،  الت�صرِف  حق  للمراأة  واأعطينا 
�صوؤٌم  باأنها  لوجدنا اجلميع يدينها ويتهمها 

يف البيت.

هرمونات وتقلبات
الرت��ي��اح  اأن����واع  م��ن  والتعا�صة  النكد   "
النف�صّي لدى بع�ص الن�صاء لدرجة ل ميكن 
بطاقة  البيت  �صحن  يوم دون  اأن مير  معها 
الق�صية  اأن  ي��ب��دو  ال�صلبية،  م��ن  ك��اف��ي��ة 

مرتبطة بجوانب نف�صية وهرمونية." 
ب��ه��ذا ال��ت�����ص��خ��ي�����ص )ال�����ص��و���ص��ي��ول��وج��ي( 
ال��ع��ام لوكالة  م��ن ه��ول��ن��دا، ع���ربَّ امل��دي��ر 
الزهريي(  )راج��ي  الثقافية  )�صومريون( 

عن راأيه قائاًل:
على  فعل  ردة  الرجل  من  ت�صدر  ما  غالبًا 
م��ا ي��وج��د يف ال��ب��ي��ت، مب��ا ف��ي��ه الع��ت��ي��اد 
ملاًل  يخلق  ال��ذي  البيت  ج��و  على  اليومي 
طبيعيًا بحكِم التدوير لكل ما ُيقال ويتكرر، 
الكاآبة  م��ن حت��دي��د  ال��غ��اي��ة  م��ا  اأع���رف  ول 
وتخ�صي�صها بالرجل، فالدوافع لأي �صلوك 
املراأة،  اأو  الرجل  �صواء عند  اإن�صاين معني، 
يجب اأن ُتدر�ص وتوؤخذ يف احل�صبان نف�صيًا 
اإط��الق  قبل  هرمونيًا،  وحتى  واجتماعيًا، 
ب�صخ�ص  الأح���ك���ام  وحت���دي���د  امل�����ص��م��ي��ات 

ل�صخ�صه فقط.
هو  البيت  داخ��ل  الزوجية  احلياة  اإنعا�ص   
وتعكري  اإخ���الل  واأي  الطرفني،  م�صوؤولية 
يتحمله الطرفان، علمًا اأنه اإذا كان الرجل 
فلرمبا  والتململ،  والنزعاج  العبو�ص  دائم 
اإليه  و�صلت  مل��ا  فعل  ردَّ  ه��ذا  �صلوكه  ج��اء 
وا�صتفزازات  يومية  تنغي�صات  من  الزوجة 
�صبه دائمية، هنالك بيوت يدخلها الرجال 
كاإ�صقاط فر�ص ل�صدِة ما يعانونه من كظم 
وك��ت��م، ب��امل��ق��اب��ل ه��ن��ال��ك رج���ال ُم��ق��ي��دون 
تفر�صه  معني  �صلوكي  بقالب  بيوتهم  داخل 
باحرتام  للجميع  املُلزمة  الأبوية  )الثيمة( 
موجود،  الأم��ر  وهذا  العائلة،  داخل  ال��ذوق 
هذا  جانب  واإىل  اأب��دًا،  به  اأعتقد  ل  لكنني 
وال�صوؤم  النكد  يجلنب  ن�صاء  هنالك  كله 
ملا  رف�صهن  عن  للتعبري  طريقة  باأية  للبيت 

يحدث فيه.
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يوسف املحمداوي

ميشا

ما القبُض من إلقاء القبض؟

 تقول العرب: "اإن حكمت، فاحكم بالعدل، 
يفلت  اإ�صالحه  يرجى  ل  جمرمًا  ت��دع  ول 
ل  الوا�صحة  املقولة  وه���ذه  عقاب"،  م��ن 
جمتمعنا  ميادين  يف  تطّبق  اليوم  جندها 
للعديد  مباحًا  اأ�صبح مرتعًا  الذي  العراقي 
من املجرمني وب�صتى اأنواع اجلرائم الب�صعة 
والن�صان  الن�صانية  جبني  لها  يندى  التي 
الأخ��الق  نهج  على  ترّبى  ال��ذي  احلقيقي 
احلميدة بعيدا عن هذا الغزو الال اأخالقي 

الذي �صّوه �صورة املواطن العراقي .
على  القب�ص  اإل��ق��اء  من  القب�ص  ما  اأق��ول 
متهمني  كفا�صدين  �صواء  املجرمني؟  بع�ص 
اأو من جتار املخدرات  العام،  املال  ب�صرقة 
اأن  جتد  واأن��ت  تعاطيها  على  املدمنني  اأو 
العقوبة التي تتخذ بحقهم ل ترتقي مل�صتوى 
اجلرم احلا�صل، فما معنى اأن يجني تاجر 
املخدرات مليارات الدنانري العراقية وعند 
ملدة  بال�صجن  يحكم  عليه  القب�ص  اإل��ق��اء 
فتكون  ال��واح��دة؟،  اليد  اأ�صابع  تتجاوز  ل 
البالد  من  كاملنفي  املجرم  على  العقوبة 
ورغد  ال��رتف  مع  طويلة  اأع��وام  وبانتظاره 
هذا  م��ن  جناها  ال��ت��ي  مب��ل��ي��ارات��ه  العي�ص 
اجلرم، علما اأن عقوبة الجتار باملخدرات 
يف القانون العراقي ت�صل اإىل الإعدام واذا 
احلكم  فيكون  القا�صي  معه  تعاطف  م��ا 
بهذا  املخّففة  والعقوبات  ب��امل��وؤب��د،  عليه 
ال�صكل تعطي انطباعا باأنَّ هناك من ي�صجع 
باملخدرات  الجت���ار  ظ��اه��رة  ات�صاع  على 

وتعاطيها، وهذا ما جعل الكثري من �صباب 
�صحايا  وامل��ح��اف��ظ��ات  العا�صمة  مناطق 
بد من رفع  القاتل، ول  الوباء  لهذا  بالعلن 
ع�صا القانون والبط�ص بامل�صتهرتين باأرواح 
هذه  على  ال���ص��ت��م��رار  ف���اإنَّ  وال  اأولدن����ا، 
العقوبات اخلجولة ي�صعر املجرمني ب�صعف 
الق�صاء وا�صتكانته وقلة حيلته قبالة بع�ص 
ال�صغوط التي يتعر�ص لها من هذه اجلهة 

اأو تلك.
القب�ص  واإل��ق��اء  مي�صان  اأه����وار  وح��ادث��ة 
من  كغم   100 مع  حمرتفة  ع�صابة  على 
املخدرات معّدة للتهريب داخل البلد ي�صري 
الو�صع وجتارة  اأن  اإىل  ال�صك  ومبا ل يقبل 
ما  بكل  كارثيًا  اأ�صبح  باأنواعها  املخدرات 
اأجهزة  اأنَّ  وامل�صيبة  الكلمة،  تلك  تعنيه 
الأمن تخفي وجوه تلك الع�صابات بدل عن 
ك�صفها بال�صورة وال�صم اأمام الراأي العام 
وك�صف  القتلة  هوؤلء  عن  الأقنعة  لإ�صقاط 
ما  واإل  اجلهات  تلك  كانت  مهما  تبعيتهم 

القب�ص من اإلقاء القب�ص.

ما معنى أن يجني تاجر 

املخدرات مليارات 

الدنانري العراقية 

وعند إلقاء القبض 

عليه يحكم بالسجن 

ملدة ال تتجاوز أصابع 

اليد الواحدة؟



اعداد وتصوير: تغريد العبديل

طريقة اإلعداد: 
ال�صكر  ن�صيف  ثم  جيدًا،  ويخلط  الفانيليا  اإليها  ون�صيف  كا�صة  يف  البي�ص  ن�صع   -

ويخلط املزيج حتى يذوب ال�صكر متامًا .
امللح  ر�ّصة  ن�صيف  ثم  يدويًا  التحريك  مع  املزيج  اإىل  املنخول  الطحني  ن�صيف   -

والبيكينج باودر والزيت ويحرك املزيج حتى نح�صل على عجينة منا�صبة  .
- ن�صب املزيج يف قالب مغّلف بورق زبدة ويدخل الفرن امل�صخن م�صبقًا ويرتك ملدة 

ن�صف �صاعة حتى ين�صج .
طريقة عمل الصوص :

منزج ثالثة اأكواب من حليب �صائل وكوب �صكر وملعقة فانيليا ون�صف علبة ق�صطة اأو 
ال�صائلة. الكرمية  من  غم   100

- نخرج الكيكة من الفرن وترتك لتربد قلياًل وُت�صقى بال�صو�ص املجّهز م�صبقًا .
الزبدة  من  وملعقتني  ال�صكر  من  الكوب  ون�صف  كوب    : الكراميل  �صل�صة  مقدار 
وكوب من الق�صطة اأو احلليب ال�صائل، يو�صع ال�صكر على النار ويرتك حتى يذوب، 
ثم ت�صاف الزبدة ويحرك املزيج  وت�صاف الق�صطة اأو احلليب ونحركه جيدًا ويرتك 

ليربد. 
- ن�صيف �صو�ص الكراميل على الكيكة وثم تزّين بالكرمية وتقدم.

- خم�ص بي�صات.
- كوب �صكر.

ال����ك����وب م��ن  - ك�����وب ون�������ص���ف 
الطحني.

- ن�صف كوب من الزيت.
- ملعقة كبرية من الفانيليا.

- ملعقة كبرية من البيكينج باودر.
- ر�صة ملح.

طريقة اإلعداد: كيكة الرتيليتشا الرتكية
ال�����ص��م��ك وي��ف��ت��ح من  ي��ن��ظ��ف   -
ال��ب��ط��ن وت�����زال الأح�������ص���اء من 

الداخل ويغ�صل جيدًا .
وي�صاف  عميق  اإن��اء  يف  يو�صع   -
�صو�ص  و�صويا  الليمون  ع�صري 
ة ملح وينقع ملدة 30 دقيقة . ور�صَّ

ال�����ص��م��ك ج���ي���دًا من  ي��ن�����ص��ف   -
ال�������ص���وائ���ل وي��غ��ط��ى ب��ال��ط��ح��ني 
الأ�صود  والفلفل  بامللح  املخلوط 
من  نتخل�ص  ح��ت��ى  ج��ي��دًا  وي��ه��ز 

الطحني الزائد.
الزيت  ن�صخن كمية كبرية من   -
عالية  نار  على  عميقة  مقالة  يف 
حتى  ون��رتك��ه  ال�صمك  ون�صيف 
ين�صج وي�صبح لونه ذهبيًا ونقلبه 

على اجلهتني .
على  ويو�صع  النار  من  يخرج   -
من  نتخل�ص  حتى  مطبخ  منديل 
الزيت ويقدم مع �صرائح الليمون 
واملخلل.  واملعدنو�ص  والطماطم 
م�صاعف  طعم  على  وللح�صول 
بابريكا ودب�ص رمان وكمية  نر�ص 
ال�صمكة  على  الزيتون  زي��ت  م��ن 
وه���ي ح���ارة وت��ق��دم م��ع ال���رز اأو 

اخلبز العراقي احلار .

يعترب طبق السمك 
املقيل بكل أصنافه 

من األطباق 
اللذيذة املفيدة 
للجسم، لوجود 

الكثري من املعادن 
والفيتامينات يف 
السمك. وكذلك 

يعترب من األطباق 
سهلة التحضري، إذ 
ميكن تحضريه يف 

وقت قصري بطعم 
يفوق الخيال.

السمك املقيل بصلصة 

الليمون وصويا صوص

يكفي لخمسة أشخاص 

املقادير:

تعترب 
كيكة الرتيليت�صيا  من 
اأنواع الكيك اللذيذة 
التي اأ�صبحت تقدم 
يف جميع مطاعم 
الدول املختلفة، ولقت 
ا�صتح�صان ور�صا من 
جربها ورجع يطلب 
املزيد منها، بل حتى 
راح يبحث عن طريقة 
�صهلة وم�صبوطة 
لتح�صريها يف البيت .

)تكفي 10 أشخاص(

املقادير:
اأو  بحري  �صمك  كيلو   2

نهري حجم و�صط .

- ع�صري ليمونتني.
ك����وب ���ص��وي��ا  م��ل��ع��ق��ة   -
جاهزًا  )املوجود  �صو�ص 

يف الأ�صواق(.
بابريكا  كبرية  ملعقة   -

)فلفل اأحمر حلو(.

- ملح وفلفل اأ�صود.
- زيت للقلي.

- طحني لتغليف ال�صمك.
وخم���ل���الت  ل���ي���م���ون   -
وم���ع���دن���و����ص وح���ل���ق���ات 
)ح�صب  للتقدمي  طماطم 

الرغبة(.
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ط�����ب�����ي�����ب�����ك

الدكتورة  ح��اورت  العراقية  ال�صبكة  جملة 
يف  املتخ�ص�صة  ال�صمري  م��اج��د  راج��ح��ة 
جراحة الن�صائية والتوليد والعقم لتو�صح لنا 
اأ�صباب العقم لدى الرجال والن�صاء، فقالت:

- يختلف انت�صار العقم تبعا للفرتة الزمنية 
وامل��راأة  احلمل،  يف  الف�صل  ي�صتغرقها  التي 
او  ال��ب��وق  رب���ط  ل��ه��ا عملية  اأج��ري��ت  ال��ت��ي 
اذا  ولكن  عقيمة،  تعّد  الرحم  ا�صتئ�صال 
كان �صريكها عقيما، فاإّن الزوجني �صيعانيان 
اإىل  ي�صلوا  مل  الذين  الأزواج  العقم،  من 
احلمل بعد �صنة واحدة على الأقل وميار�صوا 
و�صائل  ا�صتخدام  دون  ال��زوج��ي��ة  حياتهم 
اأما  اأول��ي��ًا(،  )عقمًا  ي�صمى  الن�صل  حتديد 
اإىل احلمل مرة  الو�صول  الذين متكنوا من 
قادرين  غري  الن  لكّنهم  الأقل  على  واحدة 

ي�صمى )عقمًا ثانويًا(.
أسباب العقم لدى الرجال 

العقم  اأ�صباب  عن  راجحة  الدكتورة  �صاألنا 
لدى الرجال، فاأجابت قائلة:

الذكور  عند  اخل�صوبة  انخفا�ص  يكون  قد 
العقم  ح��الت  جميع  من   %٣٠-٤٠ مبعدل 

اأحد اأهم الأ�صباب، واأف�صل طريقة لفح�ص 
احل��ي��وان��ات امل��ن��وي��ة ه��ي م��ن خ��الل حتليل 
تركيز  يف  يبحث  ال���ذي  امل��ن��وي،  ال�����ص��ائ��ل 
احليوانات املنوية جنبًا اإىل جنب مع الن�صبة 
ت�صري  طبيعية،  تبدو  التي  املتحركة  املئوية 
الجناب  على  النا�ص  ق��درة  اإىل  اخل�صوبة 
فر�صة  تكون  وعندما  طبية،  م�صاعدة  دون 
الرجل �صعيفة يف حمل �صريكة حياته، عادة 
ما يعتمد ذلك على نوعية خاليا احليوانات 
املنوية لديه، وتعّد م�صتويات هرمون الذكورة 
عن  م�صوؤولًة  املنخف�صة  "الت�صتو�صتريون" 
احلياة  من��ط  ويلعب  ال��رج��ال،  ل��دى  العقم 
يف  ك��ب��ريًا  دورًا  اأي�����ص��ًا  البيئية  وال��ع��وام��ل 
املثال  �صبيل  على  املنوية،  احليوانات  حركة 
يدخن  الرجل  ك��ان  اذا  �صيما  ل  التدخني، 
من  اأو  ال���ي���وم،  يف  ���ص��ج��ائ��ر   ١٠ م��ن  اأك���ر 
منطقة  يف  متكررة  ل�صدمات  يتعر�صون 
العقم  خلطر  معر�صني  ي��ك��ون��ون  احل��و���ص 
ت�صمى  حالة  وحت��دث  العمل،  ع��ن  الناجم 
الوردة  تت�صخم  عندما  اخل�صية(  )دوايل 
انخفا�ص  يكون  ق��د  ال�صفن،  كي�ص  داخ��ل 
الغدد  اإف��راز  يف  ا�صطراب  ب�صبب  احلركة 
اإىل  يوؤدي  الذكرية مما  الإ�صافية  اجلن�صية 
اأ�صباب  وهناك  اأب��ط��اأ،  ب�صكل  الغدد  اإف��راغ 
وال�صحة  الوراثة  على  يعتمد  وقد  متعددة 
العامة واللياقة البدنية والمرا�ص وامللوثات 

الغذائية.
العالج أو املكمالت

وه���ل ي��وج��د ع���الج ل��ل��م��ر���ص؟ وم����اذا عن 
�صاألنا  ال�����ص��ف��اء؟  يف  امل�����ص��اع��دة  الأغ���ذي���ة 

د.ال�صمري، فاأجابت:
قد ت�صاعد بع�ص التغيريات يف منط احلياة 
يف زيادة حركة احليوانات املنوية لدى بع�ص 

الرجال، مثل:
* ممار�صة الريا�صة بانتظام

* احلفاظ على وزن �صحي
* تقليل الكحول

* الإقالع عن التدخني

أسباب العقم لدى النساء 

فر�صة  ت��زي��د  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل  بع�ص  ه��ن��اك 
املراأة  حتتاج  الن�صاء،  عند  بالعقم  الإ�صابة 
�صحية،  بوي�صات  على  يحتوي  مبي�ص  اإىل 
قناة  م��ن  البوي�صات  على  احل�صول  ويتم 
فالوب حيث تتحد مع احليوانات املنوية من 
اأجل الخ�صاب، ثم تنتقل البوي�صة امللقحة 
بطانة  يف  ت�صتقر  ح��ي��ث  ال��رح��م،  وت��دخ��ل 
من  البا�صة  حتديد  ميكن  ل��ل��زرع،  الرحم 
خالل دورات احلي�ص املنظمة، او فح�ص دم 
الربوج�صرتون الأ�صفر، من الأف�صل حتديد 
من  املباي�ص،  يف  املتبقية  البوي�صات  ع��دد 
باملوجات  والفح�ص  للدم  اختبارين  خالل 
ال�صوتية، الذي يفح�ص م�صتويات الهرمون 
وال��ه��رم��ون   )FSH( ل��ل��ج��ري��ب  امل��ن��ب��ه 
عدد  حل�صاب   ،)AMH( للمولر  امل�صاد 
الغارية(  )اجلريبات  ال�صغرية  الب�صيالت 
ت�صمى  اأخ���رى  ط��رق  وت��وج��د  املباي�ص،  يف 
هذا  ي�صتخدم   )HSG( الرحم  خمطط 
تباين مللء  ال�صينية �صبغة  بالأ�صعة  الجراء 
تت�صرب  ثم  فالوب،  وقناتي  الرحم  جتويف 

اإىل احلو�ص.
أعراض التقلبات الهرمونية

لدى  الهرمونية  التقلبات  ع��الم��ات  ت�صري 
اخل�صوبة،  يف  حمتملة  م�صاكل  اإىل  الن�صاء 

ومنها:
* م�صاكل اجللد

* انخفا�ص الدافع اجلن�صي
* منو �صعر الوجه

* �صعر رقيق
* زيادة الوزن

أمل أثناء الجامع

بع�ص الن�صاء يعانني من اجلن�ص املوؤمل طوال 
اأم��ر  اأن��ه  اأنف�صهن  اأقنعن  لذلك  حياتهن، 
طبيعي لكن الأمر لي�ص كذلك، بل ميكن اأن 
التهاب  او  هرمونية  مب�صاكل  مرتبطا  يكون 
اأخ��رى  اأ�صا�صية  بحالت  او  الرحم  بطانة 

ميكن اأن ت�صهم اأي�صًا يف العقم.

العقم )باإلنجليزية: 
Infertility( مشكلة 

يعاين منها الرجال 
والنساء عىل السواء، 

وعادة ما ينسب العلامء 
واألطباء أسبابها إىل 

اضطرابات الجهاز 
التناسيّل، وقد جرى 

تعريف العقم طبياً بأّنه 
عدم القدرة عىل الحصول 

عىل مولوٍد بعد عام من 
املحاولة، إّما بسبب عدم 

حدوث الحمل من األساس، 
وإّما بسبب حدوث الحمل 

وعدم اكتامله إىل نهاية 
املطاف، كأن ُيجهض الجنني 

تلقائياً أو أن ُيولد ميتاً.

إعداد/ هبة الزيدي

العقم.. 
و عالجهأسبابه

 

الدكتورة راجحة ماجد ال�صمري
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امللكة يف  بتحديث خياطة  قام مبهارة  الذي 
مارغريت  الأم��رية  وج��راأة  القرن،  منت�صف 
لالأمرية  ال�صبعينيات  واأنيقة  ال�صتينيات،  يف 
واللون  الظلية  ال�صورة  بتغيري  قام  اإذ  اآن، 
للعني  م�صت�صاغة  مالب�ص  خ��زائ��ن  جلعلها 
الزفاف  بف�صتان  باأمانة  مت�صّكت  الع�صرية، 

الأ�صلي. 
أيقونة أزياء

باعتبارها  رفيعة  مكانة  ديانا  الليدي  حتتل 
جميع  يف  م��األ��وف��ا  وا�صما  اأزي����اء(  )اأي��ق��ون��ة 
اأودري  النجمات  جانب  اإىل  العامل   اأنحاء 
هيبورن ومارلني مونرو وغري�ص كيلي وجاكي 
م�صممي  م��ن  الكثري  واأل��ه��م��ت  اأون��ا���ص��ي�����ص 
الذي  اأبلوه  فريجيل  امل�صمم  ومنهم  الزياء 
قام باحياء "اأمرية ال�صعب" )الليدي ديانا( 
يف اأ�صبوع املو�صة يف باري�ص خالل عر�صه يف 
ربيع العام ٢٠١٨ بعد اأربعة اأ�صابيع متامًا من 

الذكرى الع�صرين لوفاتها.
عربت  )ريهانا(  ال�صمراء  العاملية  النجمة 
الراحلة  لالمرية  وع�صقها  حبها  م��دى  عن 
وقالت: )كانت ع�صابة مبالب�صها( وظهرت 
عليه  مطبوعا  ���ص��ريت  ت��ي  ت��رت��دي  م��وؤخ��را 

التذكارية  الهدايا  متجر  من  ديانا  �صورة 
الفخذ.   عالية  بالنيك  م��ان��ول��و  ج��زم��ة  م��ع 
التجارية  للعالمة  اأحدث جمموعة  -تت�صمن 
اإ�صدارين   Rowing Blazers الأمريكية 
الكال�صيكية،  ديانا  اإط��اللت  من  خمتلفني 
مبا يف ذلك �صرتة من التويد و�صروال ق�صري 
"اخلروف  ل��رك��وب ال��دراج��ات و���ص��رتة م��ن 
الأ�صود" كانت ترتديها يف مباراة البولو عام 
١٩٨١. بعد ثالثة وع�صرين عامًا من وفاتها، 
�صبحها يطارد كل مالب�ص العائلة املالكة، يف 
مالب�ص  خزانات  مع  لها  نهاية  ل  مقارنات 

بنات اأبنائها الذين مل تلتق بهم قط.
فستان الزفاف

ارت��دت��ه  ال���ذي  الف�صتان  يو�صف  م��ا  غالبا 
كاتدرائية  يف  زفافها  حفل  يف  ديانا  المرية 
�صانت بول باأّنه فائق الأنوثة، لكن هذا لي�ص 
مبا  اأ�صبه  الطراز،  قدمي  اإّنه  متاما  �صحيحا 
مبوجب  امل��راأة  دور  وع��ن  بريطانيا  عن  قيل 
مت  امل�صتقبل.  مللوك  واأم  زوج��ة  بتعيني  ه��ذا 
اميانويل  امل�صممني  اإىل  تعليمات  توجيه 
الإم��ك��ان،  ق��در  متقنا  الف�صتان  بناء  جلعل 
اأ�صبه  الأكمام  النا�ص،  بني  انت�صاره  لتفادي 
بالورني�ص  مطلي  هولباين،  �صعر  من  ب�صيء 
 ١٠ ب�  ُط��ّرز  وقد  نيل�صون  قبعة  وتاج مبقيا�ص 
اآلف حبة لوؤلوؤ �صغرية احلجم من قبل اأمهر 
ال�صخا�ص يف التطريز يف لندن جعلت الن�صب 
املبالغ فيها من الف�صتان للعرو�ص ال�صابة التي 

بدت وكاأنها طفلة يف حفلة عيد ميالد. 
خزانة مالبس

ب�صرعة  ديانا على خزانة مالب�صها  �صيطرت 
لكن مالب�صها ظلت مبثابة  بعد ذلك،  كبرية 
متعة  هي  ما  بقدر  للجمهور  مرا�صلة  نظام 
احلاد،  العاطفي  ذكاءها  وطبقت  �صخ�صية 
عند  مثال  النا�ص  لك�صب  املو�صة  م�صتخدمة 
كانت  ال�صعودية،  العربية  اململكة  زيارتها 
بال�صقور  نا  مزيَّ حمت�صما  ف�صتانا  ت��رت��دي 
رقعة  حركة  وهي  اململكة،  و�صعار  الذهبية، 
تردد  التي  املالب�ص  لدبلوما�صية  ال�صطرجن 
واأفراد  الأوائل  ال�صيدات  خزائن  يف  �صداها 
العائلة املالكة منذ ذلك احلني وعندما كانت 
ترتدي  فاإنها  للمكفوفني  م�صت�صفى  ت���زور 

املخمل حتى ت�صعر بالدفء واللم�صة. 
النهاية املأساوية

احلياة  قيد  على  ت���زال  ل  دي��ان��ا  ك��ان��ت  ل��و 
نف�ص  وهي   ، عاما   ٥٩ العمر  من  تبلغ  فاإنها 
وباراك  �صوينتون  وتيلدا  كلوين  جورج  عمر 
اأوباما لكن بدًل من ذلك، �صاهد ٢.٥ مليار 
�صخ�ص عامليا جنازتها قبل ٢٣ عاما - اأكر 
من ثالثة اأ�صعاف عدد الذين �صاهدوا حفل 

زفافها.

تدفق امل�صاعر الذي اأعاد معايرة 
موجات  للبلد،  الذاتية  ال�صورة 
وال�صيا�صية  الثقافية  ال�صدمة 
وال�صدمة  امللكية  ه��ددت  التي 
تاأتي  التي  لال�صمئزاز  املثرية 
مع اكت�صاف اأن العامل ميكن اأن 
يقلب نف�صه راأ�صًا على عقب دون 

�صابق اإنذار.
أفالم ومسلسالت

ت���ع���ود ���ص��خ�����ص��ي��ة ال���ل���ي���دي دي��ان��ا 
م�صل�صل  يف  ج��دي��د  م��ن  للظهور  الن 
اأع��اد  ال��ذي    The Crown )ال��ت��اج( 
اأخ���رى يف مو�صمه  م��رة  ل��الأ���ص��واء  دي��ان��ا 
اأي�صا  وه��ن��اك  ك��وري��ن  امي��ا  بطولة  ال��راب��ع 
الذكرى  مبنا�صبة  حولها  يدور  وثائقي  فيلم 
فيلم  اإىل  اإ�صافة  لوفاتها  والع�صرين  الثالثة 

النجمة  بطولة   ،Spencer “�صبن�صر” 
�صخ�صية  ت���وؤدي  ال��ت��ي  ���ص��ت��ي��وارت  كري�صنت 
م�صرحية  اإىل  اإ�صافة  ديانا  الراحلة  الأمرية 

ديانا املو�صيقية التي �صتبث العام القادم.
أمرية الشعب

اأك��ر  ب�صكل  احل��ي��اة  اإىل  ت��ع��ود  ال��ت��ي  دي��ان��ا 
املاأ�صاوية  ال�صعب"  "اأمرية  لي�صت  و�صوحًا 
للعام ١٩٩7، بل هي العرو�ص اخليالية للعام 
من  الأ���ص��ل  ط��ب��ق  ن�صخة  �صنع  مت   ،١٩٨١
م�صهد  يف  التفتا  احل��ري��ري  زفافها  ف�صتان 
 -7.٦ طوله   بلغ  الفيلم  يف  امللكي  الزفاف 
مرت )٢٥ قدمًا( الذي قام امل�صممان ديفيد 
الأ�صلية  الأمناط  بو�صع  اإميانويل  واإليزابيث 
للف�صتان ومت عمل ن�صخة بوا�صطة فريق مكون 
من ٢٠ خياطة كم�صت�صارين، اإنها عالمة على 
مدى حيوية ذكرى ديانا اأن نف�ص ق�صم الأزياء 

أيقونة املوضة 

للعام 2020

األم���������رية

كيف أصبحت الليدي )ديانا( أيقونة املوضة 
يف العام 2020 صورها يف كل مكان  وال يوجد 

إلهام للموضة أعظم  منها يف الوقت الحايل منها 
بالنسبة لجيل الشباب وميكن تلخيص التجربة 

املميزة للحزن املشرتك والخسارة يف الذاكرة 
الربيطانية الحية يف كلمة واحدة )ديانا..بحر 

الزهور خارج قرص كينسينجتون(. 

ترجمة :ثريا جواد

عن الجارديان

دي������ان������ا
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الكلامت االفقية 
1- صاحبة الصورة فنانة عربية.

2- مطرب لبناني )راحل(.
3- من الحروف االبجدية - تساقط 

الشعر.
4- مدينة سودانية – ينبغي.

5- مدينة ايطالية.
6- محافظة سورية - مدينة مغربية. 

7- سوالف )مبعثرة(.
8- حب - من الفواكه )م(.

9- صاحب نظرية التطور.
10- قناة فضائية عربية

الكلامت العمودية 
1- العب كرة قدم عراقي.
2- شاعر سوري – بيت.

3- من المشروبات الغازية - نصف 
رورو.

4- حرف جر – سارة )مبعثرة( - 
نصف وتوت.

5- من النباتات - خروج الدم بغزارة 
)م(.

6- حرف نصب )م( - العب كرة قدم 
اسباني )م(.

7- متشابهة - مدينة في الهند.

8- جزيرة في اندونيسيا.
9- علم مذكر)م(.

10- متشابهة - عملة نقدية صغيرة.

البكري ع��يل  ال��ف��ل��يك..  ال��ب��اح��ث  اع�����داد:  االب������راج.. 

حّل الكلامت املتقاطعة العدد السابق
اأعظم  م��ن  تعترب  ك��ب��رية  ح��ب  ق�صة  بعد 
ق�ص�ص احلب يف تاريخ ال�صينما امل�صرية.

ترى ما اللذي حدث تكوينيا كي يف�صل هذا 
الزواج  الذي امتد ٢٠ �صنة .

ولد عمر ال�صريف يف ١٠-٤-١٩٣٢
الرقام التكوينية  )١-٩-٢(

 والفنانة فاتن حمامة يف ٢7-٥-١٩٣١
الرقام التكوينية )٩-٥-١(

وت�صل  عاليا  ك��ان  وال��ت��واف��ق  امل�صرتكات   
ن�صبته ٦٠% لكن الف�صل العاطفي كان كبري 

للطرفني والكر للفنان عمر ال�صريف .
ب��ع��د ان دخ����ل ت���اري���خ م���ي���الد ال���زوج���ني 
مت  حيث  طويال  ي�صمد  مل  ال�صلبية  الفرتة 

النف�صال.

الباحث الفليك.. عيل البكريازواج وزوجات والفشل العاطفي التكويني 

اعداد: ثريا جواد الكلامت املتقاطعة

التحولت املرتقبة يف حياتكم ال�صخ�صية و الجتماعية واملالية 
تهتموا  ان  عليكم  ولكن  وم�صجعة  ايجابية  بنتائج  تاأتي  قد 
بالرتاكمات التي حتيط بكم وعدم ترك اأي �صغرية او كبرية 

دون الوقوف عندها وحتليالها جتنبا ملتاعب قد يعر�صكم 
لها بع�ص ممن تولوهم ثقتكم وعدم البوح باأ�صراركم.

رمبا يحاول الكثري منكم التعلق والت�صبث يف اأعماله املتوقفة       وبث 
اأن ينتبه لفوات الوقت فقد تاأتي الفر�صة يف  الروح فيها ولكن عليه 

ل  لنقطة  و�صل  يكون  قد  عندها  جديد  ونوع  اأخر  م�صمار 
التطورات  يواكب  اأن  لذا عليه  اإ�صالح و�صعه  ي�صتطيع 

املحيطة به كي ي�صتغل الوقت. 

تغري  اإج��راء  من  ح��ذار  وجيد  مهم  حمور  هو  له  و�صلتم  الأ�صد..ما 
يف  ملجهودكم  تعو�ص  ل  خ�صارة  جت��دون  فقد  مدرو�ص  وغ��ري  �صريع 
من  للكثري  حتتاجون  و  خطواتكم  تنجح  قد  البعيد.  ال�صفر  جم��ال 

من  متلكوه  ملا  ذلك  ت�صتطيعون  وانتم  واحلر�ص  املثابرة 
طبيعة ت�صاعد يف مواكبة الأحداث �صريعا.

وقد  العاطفي  اجلانب  يف  ب�صعوبات  ينذر  بوقت  مت��رون  انتم 
عليكم  لذا  ال�صريك  مع  حمتملة  مواجهات  اأم��ام  اإنكم  جتدون 

باإهمال  الأمور  اخذ  وعدم  للتفاهم  اأر�صية جديدة  اإيجاد 
فالزوايا التكوينية ل تبدو م�صجعة مما يلزمكم احلذر 

وعدم �صماع الآخرين كي ل تتاأثروا  باحلدث .

امليزان..تتعر�صون ل�صغوط م�صاعفة يف العمل وقد تبدو اأثار الع�صبية 
وا�صحة على البع�ص عليكم النتباه اأثناء قيادة مركباتكم او العمل ويف 
ظل  ظروف غري �صحية الوقت يبدو غري م�صجع لإجراء لقاء مهني فقد 

تنتظرون لوقت طويل دون فائدة. 

وقد  �صعيد  اأكر من  على  بتحرك  القيام  باجتاه  تدفعنا  بقوة  ن�صعر 
نح�صن  او  قريبة  مل�صافة  ب�صفر  املرتبطة  تلك  م�صاعينا  يف  ننجح 

التعامل يف مو�صوع جتاري مرتبط بت�صدير او ا�صترياد كما 
ن�صعر برغبة كبرية لإجراء حوارات مع الآخرين وتلقينا 

الكثري من الدعوات الجتماعية. 

عليكم املحافظة على ال�صيولة النقدية خالل هذا الوقت وعدم اإقرا�ص املال 
ولنف�ص  القر�ص  هذا  ت�صديد  فيه  يتعذر  قد  ال��ذي  الوقت  فهو  اقرتا�صه  او 
الوقت عليكم عدم الدخول يف م�صاربات مالية فهو الوقت الأكر �صلبيا يف 

هذا الجتاه انتم تقرتبون من بع�ص التحولت التي قد تفر�ص 
واقعا جديدا وخمتلفا يتوجب العناية اأكر باأنف�صكم.

فر�صة  اأنف�صكم  اإعطاء  وعدم  الرتباك  وكرة  الإجهاد  عليكم  يبدو 
وقد تكون ان�صغالتكم عدمية النفع  لذا عليكم عدم الجنرار وراء 
الوعود اخليالية كما �صتجدون ان الوقت يدفع باجتاه حتقيق مطالب 

ت�صغله  والبع�ص  مالية  مب�صروفات  م�صحوبا  العائلة 
ق�صية عقارية.

املعامالت  ونتجنب  باأنف�صنا  كثريا  نثق  ان  علينا  الوقت  مثل هذا  يف 
لتعامالتنا  ننتبه  ان  علينا  كما  البلدان  عرب  وال�صفقات  التجارية 

هذا  يف  املجازفة  وع��دم  الأ�صهم  �صوق  يف  خ�صو�صا  املالية 
الوقت باملال بل ترك الأمور على طبيعتها حلني حت�صن 

اأو�صاعنا ال�صخ�صية.

الثورالحمل

الرسطانالجوزاء

العذراءاألسد

العقربامليزان

الجديالقوس

الحوتالدلو

والله اعلم

املرتبطة  تلك  او  املهنية  املتطلبات  بع�ص  لإمت��ام  فر�صة  جتدون  قد 
بالعائلة وقد ت�صتطيعون احل�صول على مك�صب مايل من خالل فر�صة 
حظ او لك�صب م�صابقة مالية كما يغلب عليكم روح املرح عليكم اإيجاد 

م�صتوى  وزي��ادة  املالية  اإيراداتكم  لتح�صني  جديد  منفذ 
الأرباح لكم خ�صو�صا للفرتة القادمة.

التعايل  امل�صورة من الأهل والأ�صدقاء وعدم  للكثري من  انتم بحاجة 
املفاجئ  التغري  نحو  اأحوالكم  من  الكثري  تنقلب  فقد  الن�صائح  على 

عليكم  القادم  الوقت  خالل  �صلبي  و�صع  يف  اأنف�صكم  وجتدون 
عدم الت�صرع اأو اتخاذ قرار متعجل وحذار من املوا�صيع 

العاطفية فقد تتعر�صون ملواقف توؤدي اإىل النف�صال.

ال��ك��ث��ري م��ن ال��ت��ح��رك وال��ت��ح��ك��م ب��ظ��روف��ك��م  ول اأ���ص��ب��ح��ت��م ع��ر���ص��ة للكثري 
ت�����ص��اع��د ك��ث��ريا يف اجن���ازك���م للكثري من  اأج�����واء  امل��ت��اع��ب وان���ت���م   يف  م��ن 

�صغر  مهما  ت�صرف  اأي  م��ن  ح��ذري��ن  ت��ك��ون��وا  اأن  عليكم  ل��ذا  يف امل��ه��ام 
لت�صحيح  دائ��م  ا�صتعداد  على  تكونوا  اأن  عليكم  كما  نظركم 

مواقفكم كي ت�صلون لماكن اأكر اأهمية. 
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أفكار رائعة من 

خيوط الخيش 

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.

افكار وصناعة: غيداء البيايت

"ميكن أن نصنع قطعاً فنية من 
عنارص الطبيعة وخاماتها يف 

منزلنا يدوياً دون تكلفة، ومن 
مواد بسيطة قد تكون متوفرة 

يف البيت، أو نقتنيها من السوق 
يف حال عدم توفرها، فهي غالباً 
ما تكون بأسعار زهيدة." هذا 

ما قالته "عامرة الصّكار"، وهي 
ربة بيت مبدعة يف توظيف 
تلك الخيوط بأجمل األفكار، 

وتضيف: "خيوط الخيش هي 
إحدى الخامات التي ميكننا 

توظيفها يف جميع أركان املنزل 
من خالل إعادة تدوير األشياء، 
فباإلمكان تحويل زجاجة املرّب 
أو املرطبات أو قارورة املعجون 
الفارغة إىل حافظات للبهارات 
أو الفاصوليا والعدس وغريها 

من البقوليات ووضعها كقطعة 
فنية يف إحدى زوايا املطبخ، 

وهذه بعض األفكار:

ميكن إضافة قطع الخيش املستطيلة أو املربعة 
الشكل عىل حافظة طعام تالفة وتغليفها بطريقة 

جميلة لتكوين سّلة لطيفة لحفظ الحلويات وبعض 
املعلبات لتعطي شكاًل جمياًل يف املطبخ أيضاً، إذ نغطي 

الحافظة بقامش ساتان بلون متناسق مع أدوات 
املطبخ باستخدام الصق السيلكون، بعدها نضيف 

قطعة من قامش الخيش املستطيلة عىل جوانب 
العلبة، مع مراعاة تغليف غطائها أيضاً لتكون 

قاعدة لتلك الحافظة املغلفة ثم نزينها بخرز أو 
أحجار أو زهور ناعمة كام يف الصور. 

تصاميم جذابة لغرفة 

املعيشة تناسب روح العرص

يؤدي قامش الخيش وخيوطه الكالسيكية وظيفتيهام الجاملية والعملية يف غرفة 
املعيشة أو صالة الضيوف من خالل استخدامهام كحافظة "للرميوتات الخاصة 

بالتلفاز والستاليت، كذلك رميوتات السبالت"، كام ميكن أن نزين بخيوط الخيش 
إحدى زوايا الغرفة بصناعة قطعة فنية جذابة تتناسب مع روح العرص، وإليكم 

بعض األفكار مع الصور:
من إطار قديم ميكن أن نصنع قطعة جميلة لتزيني جدار املدخل أو صالة الضيوف، إذ 

يتم لف خيوط الخيش حول اإلطار مع تثبيته بشكل جيد بالالصق، ثم نصنع وروداً 
بالخيط البني اللون ذاته ونوزعها عىل اإلطار بشكل متساٍو، ونثبت تنزيالت نصنعها 

بخيوط الخيش أيضاً عىل أطراف اإلطار لتكون بهذا الشكل:

نأيت بزجاجة فارغة بشكل مستدير 
أو مربع مع رولة واحدة من خيوط 
الخيش، وخرز من مسبحة قدمية أو 

عقد مقطوع، وسليكون للصق مع ورود 
صغرية للتزيني، نلف الخيط بشكل 
مرتاص ومتساٍو حول الزجاجة مع 
تثبيته باللصق، وبنفس الطريقة 

نغلف غطاء الزجاجة ثم نثبت الخرز 
عىل جانبي القارورة ويف أعىل الغطاء، 
بعدها نلصق الورود الصغرية للتزيني 

الصّكار وظفت هذا العنرص من الطبيعة 
يف صناعة مرايا بأشكال وأحجام 

متنوعة أضفت عىل مدخل املنزل روح 
العرص، إذ استخدمت خيوط الخيش 
الناعمة وتلك الحبال الخشنة بعمل 
ظفائر وتثبيتها عىل حافة املرآة مع 
استخدام بعض الورود الصناعية أو 
األحجار امللونة، بأشكال مختلفة، 

كام أعطت عامرة لشموع منزلها نوعاً 
من الجاذبية من خالل تدوير الخيط 

الخييش حول خرص الشمعة سواء أكانت 
إلكرتونية أم طبيعية فأصبحت بهذا 

الشكل.



يف يوم الرجل العاملي:

احتفاٌل ممّيز، رصاحٌة واعرتاف

 يف التاسع عرش من ترشين الثاين، يف كل سنة، 
يحتفل العامل بيوم الرجل العاملي، وهناك دول 
تحتفل به رسمياً عرب كافة وسائل اإلعالم، كام 

ُيحتفل بيوم املرأة العاملي.

لها  وع���رّب  �صريحًا  ال��رج��ل  ي��وم  يف  ح��ام��د 
اأن  عليها  واأن  اأمام اجلميع  الكبري  عن حبه 
التي  والدته  وبني  بينها  تخيريه  عن  تتوقف 

من امل�صتحيل اأن يتخلى عنها.
على جانب اآخر، اعرتف )ح�صن( باأنه �صعر 
ب��وردة  تفاجئه  )ه��ن��اء(  وزوج��ت��ه  باخلجل 
اليوم  يف  ا�صرتتها  قد  كانت  طبيعية  بي�صاء 
يتحمل  ول  امل��زاج  �صّيئ  زوج  لأن��ه  ال�صابق، 
يف  التلميذ  اب��ن��ه  ���ص��وت  اأو  �صوتها  �صماع 
البتدائية، ولأنه �صمح لالآخرين باأن يتدخلوا 
حتّملته  لأنها  بالمتنان  و�صعر  حياتهم.  يف 
خاللها  م��ن  حت��اف��ظ  ن�صيحة  ع��ن  وبحثت 
على بيتها. واعرتف باأنه كان يفتعل امل�صاكل 
يف  يعانيه  مبا  ي�صارحها  اأن  يومًا  يجروؤ  ومل 
�صغري،  براأ�صمال  تاجر  اأنه  ول�صيما  العمل، 
يتخل�ص  اأن  جهده  بكل  يحاول  باأن  ووعدها 

من طاقته ال�صلبية.
�صقيقها  )رق���ي���ة(  اأق��ن��ع��ت  ك��ي��ف  اأدري  ل 
يكون  اأن  ب�صنتني  يكربها  ال��ذي  )حممود(، 
بعد  �صنوات  قبل  النتحار  ح��اول  فهو  معنا، 
ر�صوبه يف الإعدادية لثالث �صنوات متتاليات، 
هي  بينما  عمل،  على  العثور  من  يتمكن  ومل 
وبداأت  والقت�صاد  الإدارة  كلية  يف  تخرجت 
العمل يف �صركة �صفريات، واأ�صبحت ت�صاهم 
مع والدها يف م�صروف البيت، وبات حممد 
راأي��ه  لفر�ص  ال��ف��ر���ص  ويتحني  منها  ي��غ��ار 
دون  اأ�صبوع  مير  فال  مالب�صها،  وعلى  عليها 
اأن ي�صربها. لكن رقية مل ت�صر اإىل معاناتها 
التعارف،  عند  اإمن��ا  احل�����ص��ور،  اأم���ام  معه 
ق��ال حممود  احل��ب��ي��ب(..  )اأخ���ي  ب���  قدمته 
وهو ميدح اأخالق �صقيقته يف العمل واعتماد 
اإن  بال�صوؤال  فاجاأُته  عليها.  ال�صركة  �صاحب 

"ل  فاأجاب  بنجاحها؟  تزعجه  رقية  كانت 
مثلها،  يكون  اأن  يتمنى  اأنه  واأك��د  اأعرف".. 
اأمامنا  وعدها  اإذا  واأن��ه  ت�صاعده  اأن  واتفقا 
جميعًا اأن يتخلى عن ع�صبيته وي�صتعيد الثقة 
بنف�صه، فاإن ال�صركة التي تعمل فيها بحاجة 
وقبلها  باملحاولة  وعدها  حافلة..  �صائق  اإىل 

من جبينها اأمامنا.
 لي�ص الرجل هو امل�صيء دائمًا، فهناك ن�صاء 
يحاولن ال�صيطرة على الزوج اأو على الأهل، 
ن�صاء ع�صبيات ل يعجبهن العجب. كان يوم 

لها  م�صكلة  كل  للمكا�صفة،  منا�صبة  الرجل 
الآخ��ر  اأن يفهم  لو ح��اول كل ط��رف  حل 

ح��ّدة  ع��ن  اأم��ام��ه  قلياًل  ي��ت��ن��ازل  واأن 
راأيه..

وأخرياً
)األبري  ل���  رائ��ع��ة  مقولة  هناك 

كامو( وهي: "ل مت�ِص اأمامي 
ت�ِصر  ول  اأت��ب��ع��ك،  ل  فقد 

اأق����ودك،  ل  ف��ق��د  خلفي 
وكن  بجانبي  ��ر  ���صِ ب��ل 

ولن�صف  �صديقي." 
اأمامها هذه اجلملة 

ام�����راأة  "قالت 
لرجل.."

تاريخ
ب���داأ الح��ت��ف��ال ب��ي��وم ال��رج��ل ال��ع��امل��ي يف 
تقريبًا  عقود  ثمانية  بعد  اأي   ،١٩٩٩ عام 
العاملي.  امل���راأة  بيوم  الحتفال  ب��دء  م��ن 
اأن تكون مت�صابهة  اليومني  اأهداف  وتكاد 
م�صاهماتهما  على  ال�����ص��وء  ت�صليط  يف 
والتخفيف  والعملية  البيتية  احل��ي��اة  يف 
م���ن م�����ص��اك��ل��ه��م��ا وحت��ق��ي��ق ح��ق��وق��ه��م��ا. 
ول��ي��وم ال��رج��ل ه��دف اآخ��ر ه��و يف منحه 
اأثبتت  اأن  بعد  الياأ�ص،  عن  واإبعاده  الأمل 
اأك��ر  اأن ال��رج��ال  ال��درا���ص��ات ال��ع��امل��ي��ة 
ول�صيما  الن�صاء،  من  لالنتحار  ارتكابًا 

الذين اأعمارهم دون ٤٥ �صنة.
احتفال 

لكن  ر�صميًا،  ال��ع��راق  يف  نحتفل  مل  واإن 
اح��ت��ف��ال ال��ع��راق��ي��ات ب��ه��ذا ال��ي��وم ك��ان 
الجتماعي،  التوا�صل  مواقع  عرب  مميزًا 
احلياة  متاعب  ن�صيان  على  اأ�صررن  فقد 
اليومية، وكتنب ب�صفافية وحب عن الرجل 
اإن كان زوجًا، اأخًا، اأبًا، زمياًل اأو �صديقًا. 
الن�صويات،  النا�صطات  ول�صيما  واأك��دن، 
ورجل،  بامراأة  اإل  ت�صتقيم  ل  احلياة  اأن 
الآخ��ر..  على  اأحدهما  �صيطرة  دون  لكن 

واأده�����ص��ت��ن��ي ���ص��دي��ق��ة ع��ان��ت م��ن ع��دم 
اهتمام زوجها بها موؤخرًا، لكنها احتفلت 
تعبه  تن�صى  اأن  ت�صتطيع  ل  اإنها  وقالت  به 
لالإيفاء  �صنوات احل�صار  اليوم يف  طوال 
كانت  وباأنها  وبناتهما،  البيت  مبتطلبات 
وال���رزق،  بال�صحة  ل��ه  تدعو  وه��ي  تبكي 
واأ�صافت اأنها �صاحمته على عدم اهتمامه 
اأتعبته  فقد  الأخ���رية،  ال�صنوات  يف  بها 
يومه  يف  ل��ه  حبها  تن�صر  واأن��ه��ا  احل��ي��اة، 

وقررت اأن ل تعاتبه مرة اأخرى..
رصاحة

كنت قد اتفقت مع عدد من الن�صاء، يعانني 
وتدخله يف  البيت  الرجل يف  �صيطرة  من 
طالنب  اأن  �صبق  زوج��ات  بينهن  حياتهن، 
اأن  الزوجية،  حياتهن  لإدام���ة  بن�صائح 
اخلا�ص  اليوم  هذا  يف  ب�صراحة  نتحدث 
بالرجل ومتنيت اأن يح�صر الرجال، زوج 
�صوتًا  )الأونالين(،  حواراتنا  �صقيق،  اأو 
الذي  الرجل  اأن  اأعرف  وم�صبقًا  و�صورة، 
اإظهار  يف  يرغب  اأنه  اإما  يعني  �صيح�صر 
باأنها،  يقول  اأن  يحاول  اأو  علنًا  �صيطرته 
فهمه..  من  تتمكن  مل  �صقيقة،  اأو  زوج��ة 

وفعاًل ح�صر زوجان و�صقيق..

بداأت احلديث ال�صيدة منال، )ا�صم غري 
املو�صوع  يف  الأخ���رى  والأ���ص��م��اء  حقيقي 
احل�صور،  زوج��ه��ا  رف�ص  التي  ك��ذل��ك(، 
اليوم  ه��ذا  جتعل  اأن  حاولت  اإنها  قالت 
ال�صتماع  ع��دم  على  اأ�صر  لكنه  مميزًا، 
اإىل  ال���دوام  بعد  يذهب  اأن  وق��رر  اإليها 
وال��دت��ه..  م��ع  ي��وم��ني  لق�صاء  اأه��ل��ه  بيت 
ياأتي  اأن  مرارًا  طالبته  اإنها  باأ�صى  وقالت 
يذهبوا، هي  اأن  اأو  معهم  لتعي�ص  بوالدته 
واأطفالها الثالثة، للعي�ص يف بيت الوالدة، 
اأن هاجر �صقيقه  لأنها �صيدة وحيدة بعد 
يرف�ص..  كان  زوجها  لكن  وال��ده،  وت��ويف 
لرّب  اأنها ت�صعر براحة كبرية  واأكدت على 
يلتفت  اأن  تتمنى  لكنها  بوالدته،  زوجها 

اإليها اأي�صًا.
وقال )حامد(، موجهًا الكالم اإىل زوجته 
والدته  يحب  باأنه  تتهمه  التي  )�صهري(، 
منال  من  تتعلم  اأن  عليها  اإن  منها،  اأكر 
كيفية احرتام الزوج البار بوالدته، فالذي 
وم�صاعرها،  والدته  كرامة  على  يحافظ 
اأي�صًا.  زوجته  على  يحافظ  كيف  يعرف 
وكانت �صهري واحدة من الزوجات اللواتي 
وكان  زوجها،  مع  للتعامل  ن�صيحة  طلنب 

أنسام الشالجي
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95 امل������ي������زان94 يف 

أسعد خرب الحمل الجميع عداها، 

فقد ازدادت رشاسة وعنفاً وافتعااًل 

للمشاكل مع الجميع، وحاول )ث..( أن 

يقرتب منها وطالب كل من يف البيت أن 

يتحملوا ترصفاتها ريثام تنجب وبعدها 

سيطالبهام )م وزوجته( باستئجار بيت 

لهام ومغادرة بيت األهل.

امليزان 

امليزان 

يف

يف
قل للمرأة التي تخفي حبها وراء ستار الشك 
والغرية: ارحيل وَدعي السالم يحُل يف حيايت, 

عندها سيموت الشك يف دواخلها, وتبدأ بنبش 
ما جنتُه لتلحق بك.....

بعد اأ�صهر من الزواج، �صاهد )ث..( دخانًا يخرج من غرفة 
بروؤية  وانده�صا  الباب  وفتحا  نحوها  وزوجته  فاأ�صرع  ابنه 
اإطفاء  يحاولن  وهما  زوجها.  مالب�ص  حترق  ابنهما  زوجة 
النريان قبل اأن متتد اإىل كل الغرفة، رجع )م..( من دوامه، 
بيت  اإىل  طردها  اإمنا  ال�صبب،  عن  ي�صاألها  اأو  يجادلها  ومل 
زوجها  من  والع��ت��ذار  العودة  على  اأرغموها  الذين  اأهلها 
اأنها  يعرفان  اإنهما  قائلني  منهم  وال��داه��ا  واعتذر  واأه��ل��ه، 
ال�صليم،  واأنها وعدت بالت�صرف  مري�صة بالوهم وال�صكوك 

ول�صيما بعد اأن ثبت حملها. 
�صرا�صة  ازدادت  فقد  عداها،  اجلميع  احلمل  خرب  اأ�صعد 
اأن  )ث..(  وح��اول  اجلميع،  مع  للم�صاكل  وافتعاًل  وعنفًا 
يقرتب منها وطالب كل من يف البيت اأن يتحملوا ت�صرفاتها 
با�صتئجار  وزوجته(  )م  �صيطالبهما  وبعدها  تنجب  ريثما 
�صهره  دخ��ول حملها  وم��ع  الأه��ل.  بيت  وم��غ��ادرة  لهما  بيت 
الثالث، ازدادت ع�صبيتها واأ�صبحت ل حتتمل حتى نف�صها. 
ويف ظهرية يوم حار وهم يتناولون الغداء، عاد )م..( تعبًا 
وا�صتاأذن اأن ياأخذ حمامًا قبل الغداء، وبعد اأن �صعد ال�صالمل 
اإىل الطابق الثاين، "قفزت زوجته من بيننا وحلقت به وبعد 
دقائق �صمعنا �صوت اإطالقات نارية"، يقول )ث..(، ويكمل 
ووجدناها  غرفتهما  اإىل  اأ�صرعنا  كبريين  وقلق  "بارتباك 
اأر�صيته  على  مم��ددًا  احلمام  يف  وابني  بامل�صد�ص  مم�صكة 
بال�صراخ  وب��داأن��ا  ج�صده  يغطيان  ال�صابون  ورغ��وة  ودم��ه 
بال�صرطة،  ات�صلوا  الذين  اجلريان،  ومب�صاعدة  والعويل".. 
اأنفا�صه الأخرية. يف الوقت  نقلوه اإىل امل�صت�صفى حيث لفظ 
للتحقيق  ال�صرطة  مركز  يف  القاتلة  ال��زوج��ة  كانت  نف�صه 
زوجته  مع  لل�صهادة  )ث..(  ذه��ب  حيث  املركز  يف  معها. 

مع  يحقق  كان  الذي  ال�صابط  ومنعها  �صربها  حاولت  التي 
الزوجة التي بررت جرميتها قائلة اإنها قتلت زوجها لرتتاح 
اإ�صراره  ب�صبب  لها  خيانته  من  تاأكدت  واإنها  �صكوكها  من 
على ال�صتحمام فور دخوله البيت! وف�صلت بتقدمي اأي دليل 
واأثبتت  لها.  خيانته  على  املحكمة  يف  اأو  التحقيق  يف  �صواء 
تاأكيد  وبعد  واأخالقه احلميدة،  ا�صتقامته  التحقيقات مدى 
عليها  احلكم  �صدر  العقلية،  قواها  �صالمة  على  امل�صت�صفى 
التنفيذ  "وتاأخر  منها.  الرباءة  عائلتها  واأعلنت  بالإعدام، 
حتى اأجنبت ولدين تواأمني ورف�صت اأن ناأخذهما، واأق�صمت 
يقول  فيها."  احلكم  تنفيذ  ي��وم  حتى  بهما  �صتهتم  باأنها 
)ث..( وي�صيف "وبعد اأ�صهر من ولدة الطفلني، ات�صلت ِبَنا 
اجلهات املخت�صة لنلتقي بها ونت�صلم الطفلني فقد جاء اأوان 

تنفيذ احلكم"..
اللذين  ال��ول��دي��ن  برتبية  وزوج��ت��ه  )ث..(  ي��ق��وم  وال��ي��وم، 
وفقدا  وحبيبته،  زوجته  والدتهما،  بيد  قتاًل  والدهما  فقدا 
والدتهما ب�صبب تهورها وغريتها و�صكوكها.. ول يعرف ماذا 
�صيقول لهما حني ي�صاألنه يومًا ملاذا قتلت والدتهما والدهما!

)ث..(،  يرويها  التي  العدد  هذا  ق�صية  يف  ح�صل  ما  هذا 
يغادره احلزن، عن  الأنيق مبالمح وجه ل  ال�صتيني  الرجل 
وي�صاألنا  الثالثني،  يكمل  اأن  قبل  ابنه  اأفقده  الذي  ال�صبب 

احلكم يف النهاية.
يقول )ث..( اإن ابنه )م..( ُعني فور تخرجه يف اجلامعة، 
وحني �صاأله عن �صبب هذه العجلة وملاذا ل ينتظر تعيينًا يف 
اإحدى دوائر الدولة، كان رده باأن تعيينًا كهذا قد يتاأخر وهو 

يريد العمل ليّدخر مهَر من يحبها.
ظن الوالد اأن ابنه ميازحه  لول حديثه معه عن تفا�صيل ق�صة 
حبه التي بداأت منذ ال�صنة الأوىل يف الكلية وا�صتمرت حتى 
)الآن(، وق�صد حتى بعد التخرج وهما متفقان على الزواج. 
اإن  يقول )ث..(  ت�صكن"،  واأين  عائلتها  وعن  عنها  "�صاألته 
)م..( اأجابه بكل �صدق، ليكون �صوؤاله الأخري "وهل حتبك 
كما حتبها؟" ومل يجبه ما دفعه اإىل اإعادة ال�صوؤال، واأجابه 
بنعم وباأنها حتبه بجنون لدرجة ل تقبل اأن يتحدث مع اأية 
زميلة اإل بوجودها و�صمت.. "�صمته املفاجئ جعلني اأ�صعر 

يقول  بقلقي،"  اأ�صعره  مل  لكني  ال��راح��ة  وع��دم  بانقبا�ص 
خلطبة  وتقدم  ب�صرعة  مرت  الأ�صهر  اأن  وي�صيف  )ث..(. 
حت�صريات  لتبداأ  مبا�صرة  وافقوا  الذين  اأهلها  من  حبيبته 
الزواج. "يف خ�صم ال�صتعدادات، واأنا اقراأ جريدتي �صمعت 
�صياح ابني، واكت�صفت اأنه يت�صاجر من خالل الهاتف ويق�صم 
باأن �صّكها وعدم ثقتها به �صيهدمان حبهما،" وبعد اأن اأغلق 
قاله  ما  �صمع  اأن��ه  موؤكدًا  معه  اجللو�ص  اإىل  دع��اه  الهاتف، 
خطيبته  جتاه  راحته  بعدم  و�صارحه  العايل،  �صوته  ب�صبب 
وباأن ف�صخ هذه  امل�صتمرة،  العمياء و�صكوكها  ب�صبب غريتها 
لكن  ال��ق��ران..  عقد  قبل  راحته  لأج��ل  منها  لبد  اخلطوبة 
)م..( فاجاأه برّده قائاًل باأنه يحبها كثريًا، وهي ل�صدة حبها 
له ت�صك وتخ�صى اأن يرتكها يومًا واأكد لوالده اأنه �صي�صتعجل 

باإجراءات الزواج لي�صعرها بالأمان.
يف  وعرو�صه  )م..(  و�صكن  ب�صرعة،  ال���زواج  مت  وبالفعل 
مع  امل�صاكل  باإثارة  العرو�ص  ب��داأت  ما  و�صرعان  اأهله،  بيت 
ومع  الطيبة"،  "زوجتي  ب�  )ث..(  ي�صفها  التي  زوجها  اأم 
من  الأك���رب  الن�صبة  تكون  م��ا  ودائ��م��ًا  ال�صغرية،  �صقيقته 

م�صاكلها مع زوجها )م)...
ويف كل مرة كانت العرو�ص تفتعل فيها امل�صاكل، كان )ث..( 
وي�صاحلها  ليذهب  غ�صبه  وامت�صا�ص  ابنه  تهدئة  يحاول 
لتت�صرف بتعقل لأيام معدودة ثم تعود اإىل افتعال امل�صاكل 
و"تندلع معركة جديدة بينهما."  مع ارتفاع وترية امل�صاكل، 
�صاق )ث..( من ت�صرفاتها، وحماوًل اإيجاد حل، �صاألها عن 
الوحيد  ال�صبب  وكان  بابنه.. وحتدثا طوياًل  �صكوكها  �صبب 
ويتزوج  يرتكها  اأن  تخ�صى  باأنها  تبكي،  وهي  ذكرته،  الذي 

بغريها، وتركته ودخلت غرفتها!

الشك القاتل

رجاء خضري
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خضري الحمريي

ط�ص يط�ص ط�ص�صان، من امل�صطلحات التوا�صلية امل�صتحدثة متاما، وتعني 
امل�صروعة،  وغ��ري  امل�صروعة  الو�صائل  بكل  اجلماهريي  النت�صار  حتقيق 
خالل  من  التطبيقات  و�صاعدت  املقبولة،  وغري  واأخالقيا  لفظيا  املقبولة 
مبتغاهم  لتحقيق  بالط�صة  الراغبني  �صهية  اإر�صاء  التفاعلية يف  ابتكاراتها 
وات�صاآب،  فايرب،  يوتيوب،  تويرت،  اإن�صتغرام،  تلغرام،  في�صبوك،  زر،  بلم�صة 
املقال  هذا  كتابة  بني  الزمنية  الفرتة  يف  ي�صتجد  قد  و..و..وم��ا  ما�صنجر، 

ون�صره..
ال�صاعة هو  ال�صاغل على مدار  �صغلهم  واأعرف كثريين )وكثريات طبعا(، 
تن�صغل  الطريق  فاإذا �صادفك حادث يف  والدرد�صة،  والن�صن�صة  الط�صط�صة 
اأنت بتف�صري ما ح�صل وقد تندفع ملد يد امل�صاعدة، يف الوقت الذي ل ين�صغل 

جرى،  ما  وبث  لت�صجيل  هواتفهم  اأيديهم" اإىل  "مد  ب�  �صوى  الط�صة  هواة 
تتمتع اأنت بيوم جميل، غيوم متناثرة، اأ�صجار يانعة ورود متفتحة، ول يرى 
الط�صا�ص ما تراه، فقد اأعار عينيه ل�صا�صة موبايله واكتفى بقراءة التعليقات 

ومراقبة عداد الإعجابات وامل�صاركات.
  كانت ال�صهرة عندنا )املفهوم القدمي للط�صة( تقت�صر على جنوم ال�صينما 
والتلفزيون من مذيعني ومذيعات وممثلني وممثالت وخمرجني وخمرجات 
بالدنا  غري  بالد  يف  ال�صهرة  ينال  اأن  ميكن  ال��ذي  الوقت  يف  وكومبار�ص، 
م�صممو وعار�صو الأزياء ونخبة من الفنانني الت�صكيليني واملعماريني وبع�ص 
رجال الأعمال ورموز املجتمع..اأما �صهرة ال�صيا�صيني فهي خليط عجيب بني 

ال�صهرة وال�صهرية!
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د. عيل الشاله    شاعر بابيل

يف املنتهى

بدايات  منذ  ال�صائدة  البغدادية  العمارية  الروؤية  حت�ص  مل 
القرن الع�صرين، واملرتكزة على املعطيات التاريخية والبعد 
املناخي العراقي احلاد، م�صفوعة باإطار جمايل اأخاذ، هذه 
واملباين  البيوت  ت�صميم  يف  كبري  لتجاهل  تعر�صت  الروؤية 
ندر،  ما  اإل  معاملها،  وغابت  املا�صي  القرن  �صبعينيات  منذ 
اأو قريبة من  من  بيوت ل�صخ�صيات ذات اخت�صا�ص ثقايف 

الثقافة .
ونبتت العمارات ال�صاهقة  يف كل مكان يف املدن وحتى القرى 
العلو وال�صخامة الإ�صمنتية املبالغ  العراقية بناء على فكرة 

فيها وكاأنها تخ�صى اخلراب يف اأية حلظة .
املاأ�صاة،  تتمة  تعك�ص  القدمية  لبغداد  ولعل مراجعة ب�صرية 
بطرق  وتتال�صى  وتهدم  القدمية  البيوت  كل  تختفي  حيث 
وا�صتغالل  جتاري  ربح  وراء  بحثًا  م�صروعة  وغري  م�صروعة 

ج�صع للمكان البغدادي على ح�صاب اجلمال والفن .
وهناك  هنا  تطلق  ترميمات  مع  نتفاءل  واأخ��رى  اآون��ة  وبني 
يف  ول�صيما  ال��رتاث��ي��ة،  وامل��ب��اين  للبيوت  الع��ت��ب��ار  لإع���ادة 
�صارع الر�صيد و�صفتي دجلة، اإل اأن بطء التنفيذ وا�صتمرار 
فينا  ي�صيع  م��ا  �صرعان  اأخ���رى  بيوت  يف  وال��ه��دم  الع��ت��داء 

الإحباط والنكو�ص.
ملّحة ول هاّمة يف  لي�صت  امل�صاألة  اأن هذه  بع�صنا  وقد يظن 
هذا الظرف العراقي املرتبك، لكن هذا البع�ص يتجاهل اأن 
ظروفنا كانت مرتبكة منذ ن�صف قرن، وقد ل ت�صتقر قريبًا، 

لذا لبد من اإيالء الأ�صياء جميعها الهتمام الالزم.
اإن عمارة بغداد جزء هام من هويتها وهويتنا بالتايل، ولبد 

من اأن ننتبه ملا بقي منها قبل فوات الأوان .

بغداد .. وعامرتها 
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