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بحاجة  �أ���ش��خ��ا���ص  ه��ن��اك  لي�ص  ب��ال��ق��ول:  ل��ن��ا 
�أن  يرون  �أكرث من غريهم، �جلميع  للم�شاعدة 
م�شاكلهم هي �لأخطر و�لأ�شعب، لكني بدوري 
بع�ص  �مل�شتطاع.  قدر  �لغالبية  م�شاعدة  �أحاول 
وتدخل  ف��وري��ة  معاجلة  �إىل  بحاجة  �مل�شاكل 
�شريع، كتعر�ص �لهو�تف و�حل�شابات للقر�شنة 
�ملبتز  قبل  من  �خلا�شة  �أ�شحابها  �شور  ون�شر 
و�مل�شاومة من �أجل �حل�شول على �ملال، م�شاكل 

مثل هذه يجب �أن تكون لها �لأولوية. 
كيف نحمي املرأة من االبتزاز؟ 

�ملتعر�شات  �لن�شاء  ح��ق��وق  ����ش��رج��اع  ط��رق 
كما  ب��ه��ا،  �جل���زم  ميكن  ل  متعددة  ل��اب��ت��ز�ز 
�مل�شاكل  لتنوع  وذل���ك  �ل��غ��ال��ب،  �أح��م��د  ي��وؤك��د 
�بتز�زهم.  وطرق  �أي�شًا  �ملبتزين  و�شخ�شيات 
ر�أيه نظرً� خلربته، ي�شيف بقوله:  لكن لأحمد 
حللها،  خا�شة  طريقة  �أو  �آلية  ثمة  م�شكلة  لكل 
�لثقة  �إع��ادة  يف  مهم  دور  له  �لنف�شي  �جلانب 
�إىل �ل�شحية وذلك عن طريق مناق�شة �مل�شكلة 
بكل هدوء، وتعليمها بع�ص �لإر�شاد�ت و�حللول 
�ملمكن �تباعها لتخطي �ملو�شوع وجتنب تكر�ره.

�لتدخل �لأمني جاهز 
لوحده،  حلها  �أحمد  ي�شتطيع  ل  م�شاكل  هناك 
�جلهات  م��ع  �لتعاون  م��ن  ب��دً�  يجد  ل  عندئذ 
�حلكومية من �أجل مكافحة هذه �جلر�ئم �لتي 
�أو  باأ�شر�ر  �لأفر�د، وقد ت�شيبهم  لها  يتعر�ص 
لقد  بقوله:  يخربنا  وج�شدية،  نف�شية  خماطر 
�عتمدت يف معاجلة بع�ص �مل�شاكل على �لقو�ت 
بالقليل  لي�ص  ع��دد  و�ع��ت��ق��ل  حللها،  �لأم��ن��ي��ة 
�آلف  �ختا�ص  ح��اول  بع�شهم  �ملبتزين،  من 

�لدولر�ت من �ل�شحايا.
  واحدة من مئات القصص

مما  و�ح����دة  ق�شة  ل�����ش��رد  �ل�����ش��ط��ور  تكفي  ل 
ي�شهدها �حمد و�ن كانت غالبية �لق�ش�ص �لتي 
يو�جهها موجعة وعميقة يف تفا�شيلها، ويخبزنا 
�مل�شاكل  �إح����دى  ب��ق��ول��ه:  �ح���د�ه���ن،  بق�شة 
��شتمرت �أكرث من �شنة، وطو�ل هذه �ملدة كنت 
فيها، وحمتو�ها  بالعمل  وفريقي م�شتمرين  �أنا 
يوميًا  و�لفيديوهات  �حل�شابات  ع�شر�ت  حذف 
�ل��ذي  زوج��ه��ا،  ع��ن  ح��دي��ث��ًا  لم����ر�أة منف�شلة 

�شورها  بن�شر  �أهلها  ومن  منها  بالنتقام  قام 
متت  ذل��ك  بعد  جهازه،  يف  �مل��وج��ودة  �خلا�شة 
متابعة تنقاته وحتركاته، و�إلقاء �لقب�ص عليه.

واملبتز، ما رأيه؟ 
�أردنا �أن نعرف ردود �أفعال �ملبتز عند ماحقته 
وتعطيل ح�شاباته، �أو حتى ماحقته، ف�شرد لنا 
بع�شهم  قوله:  ح�شب  �لعجاب،  �لعجب  �أحمد 
�أو  بالعتذ�ر  وي��ب��د�أ  درج��ة   ١٨٠ �أق��و�ل��ه  تتغري 
متامًا  و�لختفاء  �إليه  �ملوجهة  �لتهمة  �إن��ك��ار 
يكرر  �أخ��رى، فا  �ل�شحية مرة  �إزع��اج  وع��دم 
و�لبع�ص  غ��ريه��ا،  م��ع  ول  �ل�شحية  م��ع  فعلته 
و�لذي  بنف�شه  �ملعتد  �لعنيد  �لنوع  وهو  �لآخ��ر، 
�ل�شخرية  حممل  على  �إليه  توجيهاتنا  يحمل 

و�ل�شتهز�ء، فيكون �عتقاله هو �لأن�شب. 
قة  شهادات خالاّ

)�لهاكر  �شهادة   على  �أحمد  ح�شل  م��وؤخ��رً�، 
 Certified Ethical Hacker  لأخاقي�
�أمن  يف  �ل�شهاد�ت  �أهم  من  تعّد  �لتي   ،)v11
�ملعلومات على م�شتوى �لعامل، و��شتطاع كذلك 
نيل جائزة �أف�شل حمارب لابتز�ز �لإلكروين 
�لتي   ،2019 عام  �لعربي  �لعامل  م�شتوى  على 

منحتها له �شبكة �إعام �ملر�أة �لعربية.  
خلية إلكرتونية للمواجهة 

يعملون بكل حب  �فر�د  �أحمد من  يتكون فريق 
�أحمد  يخربنا  �مل�شاعدة.  �أج��ل  م��ن  و�جتهاد 
جمال  يف  عليا  �شهاد�ت  يحمل  من  بينهم  �أن 
ونهار�  ليا  كاخللية  معا  ويعملون  �ملعلوماتية، 
ملئات،  م�شاعدة  م��اذ  �ل�شفحة  جعل  مم��ا 
يحدثنا  و�لأ���ش��خ��ا���ص،  �لن�شاء  �آلف  ول��رمب��ا 

قائًا: �لعدد ل يح�شى، �أنا �أعمل يف هذ� �ملجال 
2015 و�أ�شعر بالغ�شب �لكبري، على  منذ عام 
�ملو�طنني  �هتمام  ق��ّل��ة  ب�شبب  م�شتمر،  نحو 
�خلا�شة  �ل�شر  بكلمات  وحتى  بخ�شو�شياتهم، 
وخ��ط��و�ت  بتعليمات  �ل��ت��ز�م��ه��م  وع���دم  ب��ه��م، 
�حلماية حل�شاباتهم ومو�قعهم �ل�شخ�شية، �أنا 
�أن�شر يوميًا طرقًا خمتلفة للوقاية �لإلكرونية، 
�شمريً�،  ميلكون  ل  �لنفو�ص  �شعاف  �أن  ذل��ك 
بع�ص  ونيل  كفاية  موؤمن  غري  ح�شاب  و�خر�ق 
بالن�شبة  عمل  �أ�شهل  هو  �أ�شحابه،  من  �لأمو�ل 

لهم. 
احذروا املبتز 

يحذر �أحمد، يف �شفحته، �ل�شحايا من دفع �أي 
لأن،  لأو�مره  �لمتثال  للمبتز وعدم  مبلغ مايل 
ح�شب تاأكيده، �لدفع مرة و�حدة �شيجعل �ملبتز 
بالقول:  �أحمد  يكمل  للمزيد.  وطالبًا  طّماعًا 
ن�شتطيع �ل�شيطرة على �ملبتز و�حلد من �بتز�زه 
�أغلب  له،  �ل�شحية  تر�شخ  ل  عندما   ب�شهولة 
�لذي  �ملبلغ  �ملبتز  �إع��ط��اء  بعد  تكرب  �مل�شاكل 
يطلبه، �إن ج�شعه يجعله يرتكب �أفعاًل �أ�شنع يف 
)�ل�شو�شيال ميديا(، وعدم �لكر�ث ملحاولته 

يجعل �حلل �أ�شرع.
يوؤكد �أحمد، رغم بع�ص �لنتقاد�ت �لتي تطاله، 
طوعيًا،  �لآخرين  خدمة  وهو  و��شح  عمله  �أن 
ميديا(،  )�ل�شو�شيال  يف  �مل�شاكل  حدة  وتقليل 
مديحًا،  ول  �أح��د  من  ثناء  �أنتظر  ل  ي�شيف: 
بقدر  تعنيني  ل  و�ل�����ش��ه��اد�ت  �جل��و�ئ��ز  حتى 
ر�شالة دعاء خال�شة متدين بها فتاة متكّنا من 

�إنقاذها و��شرد�د حقوقها.
كل يوم معلومة 

�ملجتمع  بتثقيف  �أحمد  يقوم  ه��ذ�،  عن  ف�شًا 
على  �أن�شر  فيخربنا:  �ليومي  بن�شره  تكنولوجيًا 
نحو دوري من�شور�ت �لتوعية وماحظات عدة 
�ملمنوحة  بالثقة  �لإف��ر�ط  وع��دم  �حلماية  عن 
�ل�شخ�شية  �ملتعلقات  و�إر�شال  �ملقابل  للطرف 
من �شور وفيديوهات، �أو ن�شر  حياتهم �خلا�شة 
�لجتماعي،  �لتو��شل  و�شائل  �شفحات  على 
�أنا  �أقول ويلتزم بالأمر، لذ�  بع�شهم ي�شتمع ملا 

م�شتمر لأجلهم.

الحرب اإللكرتونية الجديدة 
بكرثة  �نت�شرت  �للكروين  �لبتز�ز  ظاهرة  لأن 
و�لنتباه  �لنظر  ت�شويب  قّلة  مع  �ملجتمع،  د�خل 
�إىل  �للتفات  من  لب��د  ك��ان  بد�ياتها،  منذ  لها 
هذ� �ملو�شوع و�لعمل عليه. يروي �أحمد ل�"جملة 
با�شتقبال  ُتعنى  تاأ�ّشي�شه �شفحة  �ل�شبكة" ق�شة 
�شكاوى �ل�شحايا، فيقول: مل يكن �ملو�شوع �شهًا 
منذ �لبد�ية، لكنني قررت خو�شه. ومنذ �للحظة 
حم��ارب��ة  و�إع��ان��ه��ا  �ل�شفحة  لإن�����ش��اء  �لأوىل 
�ل�شتغاثات،  من  �أك��و�م  علّي  هطلت  �ملبتزين، 
ج��دول  بو�شع  ف��ب��د�أت  �لفتيات،  م��ن  ول�شيما 
خا�ص بد�أ باإغاق �ل�شفحات �ملبتزة، �أو �حلو�ر 

مع �أ�شحابها للو�شول �إىل نتائج.
بن�شر   2015 با�شر عمله منذ عام  �لذي  �أحمد 
�لوعي  ل��زي��ادة  تثقيفية  تكنولوجية  معلومات 
�شي�شتقطب  �أن فريقه  يعلم  يكن  �لإلكروين، مل 

ع�شر�ت �لأ�شخا�ص للم�شاعدة.
وحده،  �مل�شكات  جميع  حل  كيفية  عن  �شاألناه 
من  ج��اءت  معي  �لعاملني  ثقة  ق��ائ��ًا:  ف��اأج��اب 
متابعتهم م�شو�ري و�إبد�ئهم �لرغبة يف م�شاعدة 
�لنا�ص من �شحايا ظاهرة �لبتز�ز �لإلكروين، 
بالطبع  هناك  �لأول��وي��ات.  ح�شب  ق�شمناهم  �إذ 
بالفتيات،  �ملعني  �لب��ت��ز�ز  غري  �أخ��رى  ر�شائل 
حو��شيبهم  �أو  هو�تفهم  �ُشرقت  م��ن   ومنهم 
وج��رى  وخ�����ش��و���ش��ي��ات��ه��م،  ملفاتهم  ��رب��ت  و���شُ
بدورنا  نقوم  �لتو��شل، نحن  مو�قع  ن�شرها على 

بامل�شاعدة يف حلها.
مئات الشكاوى واملترضرين 

�لر�شائل  �آلف،  ولرمبا  مئات،  هناك  بالطبع 
للحماية، لكن  يوميًا طلبًا  �أحمد  �إىل  �لتي ت�شل 
يوؤكد  �لأه���م،  �ل�شحية  �ختيار  ي�شتطيع  كيف 

حرب الكرتونية 

انتهت بانتصاره

آية منصور - تصوير: جوهر

أحمد الغالب.. 

درس بعناية علم الربمجيات والتكنلوجيا، حتى أصبح شغفاً يالمس 
قلبه دون هوادة. اكتشف عاملاً خفياً يطحن النساء يف معرتك من 

الخوف والقلق، فأخذ عىل عاتقه حاميتهن ومحاربة كل من يحاول 
ابتزازهن أو إلحاق الرضر بهن. هذا العمل األخالقي الذي اضطلع به 
أحمد الغالب عىل نحو متواصل، جعله ينال جوائز عاملية وشهادات 

مهمة يف عامل محاربة االبتزاز اإللكرتوين..
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العامل بلون برتقايل ملناهضة 

العنف ضد املرأة

نداءات إلقرار قانون وقف العنف األرسي

يف ظل أوضاع سياسية واقتصادية واجتامعية متعبة، عاملياً، بسبب 
الظروف التي أنتجتها جائحة كورونا، يشكل العنف ضد املرأة هاجساً 

مقلقاً لدى األمم املتحدة واملنظامت املعنية بحقوق املرأة.

فيما  بقوة،  عليه  �ل�شوء  ي�شلط  �لجتماعي، 
ت�شل  �لن�شاء  �شد  �لعنف  ن�شبة  �أن  يتجاهل 
�إىل ٩٠ باملئة ولتكاد تربز �لعنف �لذي �شار 
�أخباره  �إىل  يلتفت  ل  عاديًا  �جتماعيًا  �شلوكًا 

�لكثري من �لنا�ص.
رّكزت حملة )�حتدو�(، �لتابعة لاأمني �لعام 
لاأمم �ملتحدة على �إنهاء �لعنف �شد �ملر�أة، 
�إىل  تهدف  �ل�شنو�ت  متعددة  تعد حملة  �لتي 
منع �لعنف �شد �ملر�أة و�لفتاة و�لق�شاء عليه، 
�تخاذ  �إىل  �لدعوة  تعزيز  على  �لركيز  ويف 
�إجر�ء عاملي حل�شر ثغر�ت �لتمويل  و�شمان 
�لعنف  من  للناجيات  �لأ�شا�شية  �خل��دم��ات 
وجمع  �لوقاية  على   ١٩ كوفيد  �أزم���ة  خ��ال 
�لر�مية  �خل��دم��ات  حت�شن  �ل��ت��ي  �ل��ب��ي��ان��ات 

ل�شيانة �ملر�أة و�لفتاة.
قانون لوقف العنف

و�ن�شجامًا مع �ملبادرة �لأممية، خرجت �ملئات 
�لأندل�ص  �شاحة  �إىل  �لعر�قيات  �لن�شاء  من 
يرفعن  لفتات باللون �لربتقايل )�للون �لذي 
ليطالنب  ملبادرتها(،  �ملتحدة  �لأمم  �ختارته 
ب��وق��ف �ل��ع��ن��ف و�إق�����ر�ر ق��ان��ون يف �ل��ربمل��ان 
لوقف �لعنف �لأ�شري، وهو قانون �شهد جدًل 
حال  �لعر�قية  �ل�شيا�شية  �لأو�شاط  يف  و��شعًا 
دون �إقر�ره ب�شبب تباين �لآر�ء ب�شاأنه، وكان 
�لافت  غياب �لربملانيات �لعر�قيات �لائي 
�ملد�فعات  �لن�شاء  يكّن يف طليعة  �أن  يفر�ص 

عن حقوقهن.
بيانًا  �لعر�قية  �مل��ر�أة  ر�بطة  �أ���ش��درت  فيما 
�شد  �لعنف  ملناه�شة  �لعاملي  �ليوم  مبنا�شبة 
�مل���ر�أة يف  �إىل �شمان ح��ق  فيه  دع��ت  �مل���ر�أة 
قانون  بت�شريع  و�لإ����ش���ر�ع  و�لأم����ان  �حل��ي��اة 

يحمي �لن�شاء من �لعنف و�لتمييز.
 ولفتت �لر�بطة، �لتي ت�شم ن�شاء من خمتلف 
حجم  �إىل  �ل��ع��ر�ق��ي��ة،  و�مل��ك��ون��ات  �ل�شر�ئح 
و�لفتاة  �مل��ر�أة  تعي�شها  �لتي  و�ملحنة  �مل�شكلة 
من  �ملزيد  تعي�ص  ماز�لت  �أنها  �إذ  �لعر�قية، 
�حليف و�لإجحاف، وهي تتعر�ص للكثري من 
باتت  �لذي  و�ملجتمعي  �لأ�شري  �لعنف  �شور 
موؤ�شر�ته ت�شجل �أرقامًا خميفة و�أ�شكاًل �أكرث 

و�لأطفال،  �مل��ر�أة   حياة  على  وخطورة  رعبًا 
كبري  تر�جع  �إىل  يوؤدي  ما  �لأ�شرة،  وحتى  بل 
�ملجالت  يف   وم�شاهمتها  لدورها  و�نح�شار 
كافة ، وهو باملقابل يوؤثر �شلبًا  على م�شتقبل 
نتيجة  و�لج��ت��م��اع��ي��ة  �مل��دن��ي��ة  م�����ش��ارك��ت��ه��ا 
وي�شعف   لها،  �ملتعمد  و�لتهمي�ص  �لإق�شاء 
و�ل�شيا�شي  �لق��ت�����ش��ادي  �ل��ب��ن��اء  يف  دوره���ا 
م�شاهمتها  ويحجم  و�لجتماعي،  و�لثقايف 
مدنية   دولة  لبناء  �ملن�شود  �لتغيري  عملية  يف 
دميقر�طية تت�شاوى فيها �لن�شاء و�لرجال يف 

�حلقوق و�لو�جبات .
توصيات لجنة سيداو

)جلنة  تو�شيات  تنفيذ  �إىل  �لر�بطة  ودع��ت 
باتخاذ  �ملعنية   )١٨( و   )١2( ���ش��ي��د�و( 
و�إل��غ��اء  �لتامة  �مل�����ش��او�ة   ت�شمن  �إج����ر�ء�ت 
�مل��ر�أة،  �شد  �لتمييزية  �لأحكام  تنفيذ  ومنع 
و�إنهاء مظاهر �لعنف و�ل�شتغال و�لمتهان،  
ومتكينهن  للنازحات  �لآمنة  �لعودة  وتاأمني 
و�لتنمية  �لإعمار  عمليات  يف  �مل�شاهمة   من 
للمغت�شبات  �خلا�شة  و�حلماية  مدنهن  يف 
م�شري   عن  و�لك�شف   لحتياجاتهن   و�مللبية 
�ملختطفات منهن، و�لت�شدي لكل �ملمار�شات 
حقوقهن  �شلب  على  تعمل  �ل��ت��ي  �خل��اط��ئ��ة 
غ�شل  بذريعة   �لقتل  جر�ئم  مثل  �لإن�شانية 
�لعار وزو�ج �لقا�شر�ت وغريها من �ملظاهر 

�لتي تدفع نحو تدمري �ملجتمع.
ت��ق��ول ���ش��ك��رت��رية ر�ب��ط��ة �مل�����ر�أة �ل��ع��ر�ق��ي��ة 
عانت  "لقد  �جل��و�ه��ري(:  خيال  )�لدكتورة 
�لعنف  من  �لعقود  مر  وعلى  �لعر�قية  �مل��ر�أة 
�لأ�شري.. هذ� �لعنف �ملتعدد �لأوجه ج�شديًا 
يكبلها  �ل��ذي  وقانونيًا،  و�قت�شاديًا  ونف�شيًا 
ظل  يف  حقوقهاوحرياتها..ول�شيما  وي�شلبها 
و�جلهل  �لأنانية  من  يعاين  ذك��وري  جمتمع 

و�لتطرف.
وم���ا �أك���رث م��ا �رت��ف��ع��ت �لأ����ش���و�ت م��ن قبل 
�لعنف  للوقوف بوجه هذ�  للمر�أة  �ملنا�شرين 
ي�شكل  و�ل����ذي  جمتمعاتنا..  ي��دم��ر   �ل���ذي 

�نتهاكا فظًا حلقوق �لإن�شان. "
هذ�  يف  "لميكننا   : �جل��و�ه��ري  و�أ����ش���ارت 

�لعر�قيه  �ملر�أة  ر�بطه  نن�شى دور  �أن  �ل�شدد 
يف توعيه �لن�شاء من �أجل  �ملطالبة بحقوقهن 
�إىل  �جل��و�ه��ري  ولفتت  بكر�مة."  و�لعي�ص 
�لعقود   يف  �لعر�قية  �مل��ر�أة  لعبته  �لذي  �لدور 
�لأخ����رية، ف�شًا ع��ن دوره���ا �لإي��ج��اب��ي يف 
ف�شح كل �شور �لعنف �لأ�شري ومقاومته من 
و�لحتجاجات  �لعت�شامات  تنظيم   خال 

و�لتظاهر�ت .
وت�����ش��ي��ف �جل����و�ه����ري، �ل��ت��ي ���ش��ارك��ت يف 
�مل�شرية �لن�شوية �لعر�قية يف �شاحة �لأندل�ص 
�أح��ر�ن��ا  "ما  �مل���ر�أة:  �شد  �لعنف  ملناه�شة  
�ملطالبة  على   ن�شدد  �أن  �لأي��ام  هذه  مثل  يف 
مع  يتز�من  �مل���ر�أة  ين�شف  ق��ان��ون  ب��اإ���ش��د�ر 
�ليوم �لدويل للق�شاء على �لعنف �شد �لن�شاء  
وي�شمن حقوقها وكر�متها مع توفري �ملناخات 

�ل�شحية �ملائمة للنهو�ص بو�قعها ".
أمر مسكوت عنه!

�أن  ح�شن(  خديجة  )�ل��دك��ت��ورة  ت��رى  فيما 
هو  مثلما  عاملية،  ظ��اه��رة  �لأ���ش��ري  �لعنف 
و�أن��ه  �ل��ع��ر�ق��ي،  �ملجتمع   يف  كبرية  م�شكلة 
ب�شبب  عنه  �مل�شكوت  �لعنف  �أن��و�ع  �أحد  ميثل 
قانون  �إق���ر�ر  وي�شكل  و�لتقاليد.  �ل��ع��اد�ت 
مناه�شة �لعنف �لأ�شري  �أحد �أهم �ملكا�شب 
و�ملجتمع،  و�لأ����ش���رة  ل��ل��م��ر�أة  حتققت  �ل��ت��ي 
عدد  �إنقاذ  �لقانون  هذ�  نتائج  من  و�شيكون 
يتعر�شون  ممن  و�لأطفال  �لن�شاء   من  كبري 
لهذ� �لعنف من خال �إلز�م �حلكومة بحماية 
�إن�شاء  ع��رب  منه  �ل��ن��اج��ني  �لعنف  �شحايا 
�أو�م��ر  �إ�شد�ر  وعرب  �لآمنة،  �لإي��و�ء  مر�كز  
م�شركة  جلنة  و�إن�شاء  و�لعقوبات  �لتقييد 
بني �لوز�ر�ت ملكافحة �لعنف  �لأ�شري، �إل �أن 
يخلو من  ل  ب�شياغته �حلالية   �لقانون  هذ� 
بتف�شيل  يتمثل  �أبرزها  لعل  و�لثغر�ت  �ملثالب 
للعنف من خال جلان  �مل�شاحلة  �لت�شدي 
بدًل من �ملاحقة �لق�شائية، كما �أن �لقانون 
ت�شمح  �لتي  �لقانونية  �لثغرة  غلق  �أغفل  قد 
�ل�شرف  ب��ج��ر�ئ��م   ي�شمى  ف��ي��م��ا   للمعتدي 

باحل�شول على عقوبات خمففة.
وتوؤكد ح�شن �أن �إقر�ر �لقانون يعد خطوة يف 

�شد  �لعنف  ملناه�شة  �لعاملي  �ليوم  حلول  ومع 
�ملر�أة �شرع �لحتاد �لأوروب��ي  و�لأمم �ملتحدة  
�ل�شنو�ت  متعددة  جديدة  عاملية  مببادرة 
�أ�شكال  جميع  على  �لق�شاء  يف  تركز 
�أطلق  و�لفتيات  �لن�شاء   �شد  �لعنف 
�ل�شوء(  ت�شليط  )م��ب��ادرة  عليها 
وت�شتمر على مدى ١6 يومًا ملناه�شة 
�لعنف �لقائم على  �لنوع �لجتماعي 
)2٥ت�شرين �لثاين-١٠ كانون �لأول( 
حتت عنو�ن كبري هو )�ل�شام يف �لبيت(.
ل تختلف �لظروف �لتي ت�شببت بها �جلائحة 
يف �لعر�ق عن غريها من دول �لعامل، �إذ توؤكد 
�لن�شاء  �شد  �لعنف  ن�شبة  �أن  �ملتحدة  �لأمم 
�لعامل  يف  �رت��ف��ع��ت  منها  �مل��ق��رب��ني  قبل  م��ن 
متعدد  عنفًا  �لعر�قيات  �لن�شاء  وتو�جه  كله. 
بالتحقري  ولينتهي  بال�شرب  يبد�أ  �لأ�شكال، 
من  �لغالب  يف  وي�شدر  و�لتمييز،  و�لإه��ان��ة، 
منظمة  وبح�شب  �لن�شاء.  �إىل  مقربني   رجال 
ح��ق��وق �لإن�����ش��ان �ل��ع��ر�ق��ي��ة، ف����اإن �مل��ح��اك��م 
 3٠٠6 �ل�شنة   ه��ذه  خ��ال  �شجلت  �لعر�قية 
ح����الت ع��ن��ف  م��ن �ل���رج���ال ���ش��د �ل��ن�����ش��اء، 
�شد  �لن�شاء  م��ن  عنف  حالة   4١2 وباملقابل 
متار�شه  �لذي  �لعنف  ن�شبة  �أن  ومع  �لرجال. 
يف  �لع�شرة  لي��ت��ج��اوز  �ل��رج��ال  �شد  �لن�شاء 
�لتو��شل  مو�قع  ول�شيما  �لإع��ام،  لكن  �ملئة، 

إياد عطية الخالدي
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بع�ص �لأ�شو�ت �خلجولة �لتي تنادي بني فرة 
من  حتميها  �لتي  �لقو�نني   ب��اإق��ر�ر  و�أخ���رى 
�لعنف �ملتز�يد �لذي تتعر�ص له يف حميطها 
�لنوع  �أن هذ�  يرى  م��از�ل  �لذي  �لجتماعي  

من �لعنف لي�ص جرمية ت�شتحق �لعقاب .
إدانات 

يف  �شابة   فتاة  �أحرقت  �جل��اري  �لعام  مطلع 
عائلة  منزل  يف  نف�شها  �ملحافظات   �إح��دى 
زوجها �لتي مل متنعها من �لإقد�م على �لفعل 
�ملرّوع، كما �أنها مل ت�شارع �إىل  �إخماد �حلريق 
�لذي �شّب يف ج�شدها، وتهاونت �لعائلة �أي�شًا 
يف نقلها �إىل �مل�شت�شفى بال�شرعة    �لق�شوى، 
من  �أي���ام  بعد  موتها  �إىل  �أدى  �ل��ذي  �لأم���ر 
�لعذ�ب ق�شتها تتلوى من �أمل حروقها �لعميقة 
ردود  ول��د  م��ا  �مل��رك��زة،  �لعناية  رده���ة  يف  
�لتو��شل  مو�قع  على  غا�شبة  �شعبية  �أفعال  
وع��دو�  م�شوؤولني  ظهور  تاها  �لجتماعي 
�ملدونني �لغا�شبني باأن �جلناة لن يفلتو� من 
على  من  �آخ���رون   ن��و�ب  �شرح  كما  �لعقاب، 
باأنهم  �ملحلية  �لف�شائية  �لقنو�ت  �شا�شات 
�ملر�أة من �شتى  باإقر�ر قانون يحمي  ما�شون 
طويلة  فرة  متر  ومل  �لأ�شري،  �لعنف  �أن��و�ع 
طالعتنا  �ملحروقة حتى   �لفتاة   ق�شية   على 
�أخرى  بجرمية  �لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع 
�أق��دم  �شغار  لأط��ف��ال  و�أم  �شيدة  �شحيتها 
زوجها على  قتلها لأنها مل حت�شر �لطعام له، 
ردود  ومو�طنون(  )م�شوؤولون  �ملجتمع  و�شهد 
و�أد�ن رو�د  �أفعال غا�شبة على هذ� �حلادث 
مو�قع �لتو��شل �لجتماعي هذ� �لعمل �مل�شني  
�جلاين  ومعاقبة  �لعادل  بالق�شا�ص  وطالبو� 
�لعتد�ء�ت  تكر�ر  ملنع  �لعقاب  �ن��و�ع  باأ�شد 
��شت�شاطت  �إث���ره���ا  وع��ل��ى   �ل��ن�����ش��اء.  ع��ل��ى 
�ملد�فعات عن حقوق �ملر�أة غ�شبًا �شد �لعنف 
ودع��ون  �لأخ���رية  �لآون���ة  يف  عليهن  �ملتز�يد 
�لن�شاء �إىل وقفة �حتجاجية يف �إحدى �شاحات 
بغد�د لوقف كل �أ�شكال �لعنف �شد �ملر�أة، ومل 

حت�شر �لوقفة �أية نائبة يف �لربملان!
القانون العراقي 

ي�شف �ملحامي )يعقوب يو�شف( �لعنف �شد 

�لن�شاء باأنه من �أب�شع �شلوكيات �لتعامل، وهو 
�ملجتمعات  م��ن   �لعديد  يف  يتنامى  �شلوك  
ونتيجة  وثقافيًا،  وتربويًا  �أخاقيًا  �ملتخلفة 
منها  �ل�شلوك،  هذ�  �لقو�نني  حظرت  لذلك 
�لذي  �لعر�قي،  �ل�شخ�شية  �لأح���و�ل  قانون 
للعنف  تتعر�ص  �لتي  �ملتزوجة  للمر�أة  �أج��از  
لل�شرر  تفريق  دع��وى  �إقامة  زوجها  قبل  من 
�شد زوجها،  ��شتناد� �إىل �ملادة 4٠ �لتي ورد 

فيها ما يلي: 
تو�فر  عند  �لتفريق  طلب  �لزوجني  من  لكل   

�أحد �لأ�شباب �لآتية :
�أو  �لآخر  بالزوج  �لزوجني  �أحد  �أ�شر  �إذ�   -١
باأولدهما �شررً� يتعذر معه ��شتمر�ر �حلياة 

�لزوجية.
 ١١١ رقم  �لعر�قي  �لعقوبات  قانون  �أن  كما 
��شتخد�م  جترمي  على  ن�ص  قد   ١٩6٩ لعام 
�ملر�أة  �شمنهم  ومن  �لأ�شخا�ص  �شد   �لعنف 

، يف �ملو�د 4١2 و 4١3 و 4١4 و 4١٥ .
ج��اءت  �لقانونية  �مل���و�د  ه��ذه  �أن  �خلا�شة 
لها  ولتوفر  �لعنف  من  �مل��ر�أة  حماية  لتكفل 

�حل�شانة  �لقانونية و�لجتماعية .

أرقام تدق ناقوس الخطر 
تعلن عن  �لتي  و�لإح�����ش��اء�ت  �لأرق���ام  ت��دق 
ناقو�ص  �ملجتمع  يف  �ملعّنفات  �لن�شاء  ع��دد 
�خلطر  عن م�شكلة حقيقية باتت تهدد كيان 
�لتحديات  �لعر�قية، ول�شيما يف ظل  �لأ�شرة 
�لقت�شادية و�ل�شيا�شية و�ل�شحية �لتي �أثرت 
�لآون��ة   يف  �لعر�قي  �لفرد  حياة  جممل  على 
ي�شكل  �مل����ر�أة  �شد  �لعنف  وك���ان  �لأخ����رية، 

عنو�نًا بارزً� لأكرث �لق�شايا �لتي ز�د عددها 
خال �لأ�شهر �ملا�شية بعد �لأعد�د �ملتز�يدة 
للن�شاء �ملعّنفات يف عدد من �ملدن �لعر�قية، 

فقد
��شتبيان ر�شمي �شمل )١١( حمافظة  تو�شل 
يف  فرعية  منطقة  و)42(  منطقة  و)2٨( 
�لوبائية   �لأزمة  �أثر  عن  كافة،  �لعر�ق  �أنحاء 
�لر�هنة على حو�دث �لعنف �ملبنية على �لنوع 
�لعنف   حالت  وترية  زي��ادة  �إىل  �لجتماعي، 

�ملنزيل.
د�ئ��رة  �أ���ش��درت��ه  �ل���ذي  �ل�شتبيان  و�ع��ت��م��د 
�ل��ع��ام��ة ملجل�ص  �لأم���ان���ة  �مل�����ر�أة يف  مت��ك��ني 
�ملتحدة  �لأمم  �شندوق  ومب�شاركة  �ل��وزر�ء، 
�لعنف  ح���و�دث  على   ،Unfpa�ل� لل�شكان 
�جلن�شي  �ص   و�لتحُرّ و�لغت�شاب،  �ملنزيل، 
بالقا�شرين، و�لنتحار �ملُرتبط باإيذ�ء �لزوج.
و�شنف �ل�شتبيان �ملحافظات: نينوى، دياىل، 
�لتي  �ملحافظات  ك��اأك��رث  ده���وك،  ك��رك��وك، 
بحو�دث  �خلا�شة  �حل���الت  �أع��ل��ى  �شّجلت  
�لعنف �ملنزيل، وهي بن�شبة ٩4% من �حلو�دث 
�لتي مّت �لإباغ عنها خال �أزمة �لوباء، بينما  
لتوفري  بحاجة  �ملحافظات  من  غريها  كانت 
خدمات ُمتخ�ش�شة لت�شخي�ص �لعنف، �إذ مل 

ُيبّلْغ فيها عن وجود حالت.
وك�شف �ل�شتبيان �أّن  ٩٨% من �لناجني �لذين 
�لنوع  على  �ملبني  �لعنف  ح��و�دث  عن  �أبلغو� 
�إذ ميثل �لعنف  �لجتماعي هم من �لن�شاء،  
�ملمار�شات  تليها   ،%7٥ م��ن  �أك���رث  �مل��ن��زيل 
�ملُبكر  �ل��زو�ج  ثم   ،%١٠ ن�شبة  عند  �ل�شارة 

عند ٨%.

�لجتاه �ل�شحيح لبناء جمتمع �شليم معافى، 
لكن  يبقى �لأهم من �إقر�ر �لقانون هو كيفية 
نبذ  جت��اه  �لجتماعي  �لوعي  ون�شر  تطبيقه 
�ملمار�شات �لجتماعية و�لقيم  و�لعاد�ت �لتي 
حت�ص على �لعنف، و�أهمية رفع وعي �لن�شاء 
بحقوقهن وحقوق �أطفالهن �ملكت�شبة مبوجب 
تت�شمن  �أن  �شرورة  هناك  �أن  كما  �لقانون، 
�شريحة  وبنودً�  �إ���ش��ار�ت  �لقانون  ن�شو�ص  
�ملدين   �ملجتمع  منظمات  مع  �لتن�شيق  ب�شاأن 
�لإيو�ئية  �ملر�كز  وت�شغيل  وتدريب  �إد�رة  يف 
�حلماية  وتوفري  بت�شغيل  و�ل�شماح  و�لآم��ن��ة 
حملية  جهات  تديرها  �لتي  �لإي���و�ء  مل��ر�ك��ز 

خا�شة للناجيات من �لعنف �لأ�شري.
�لن�شاء  له  تتعر�ص  �ل��ذي  �لعنف  �أن  و�أك��دت 
وخطرً�  عليه،  �ل�شكوت  لميكن  �أم���رً�  ب��ات 
حتى  �أو  عنه  �لتغا�شي  �أو   �إغفاله  لميكن 
يف  يخلفها  �ل��ت��ي  ل��اآث��ار  نتيجة   �إه��م��ال��ه  
حتطيم للنف�ص و�لذ�ت �لإن�شانية  للمر�أة، و�أن 
مكافحته  و�أهمية  م�شتحيلة،  لي�شت  مو�جهته 
�أجل بناء  �مل��ر�أة  فقط، بل من  لي�ص حلماية 
�إىل  تّو�قة  م�شتقرة  وجمتمعات  متعافية  �أ�شر 

�حلرية و�لأمن و�ل�شام.
و�أك�����دت ع��ل��ى ����ش���رورة م��ط��ال��ب��ة  �جل��ه��ات 
�حلكومية يف �لإ�شر�ع باإقر�ر قانون �حلماية 
�آليات  للحماية   من �لعنف �لأ�شري مع و�شع 
)جلنة  تو�شيات  تنفيذ  ومتابعة  و�ل��ت��ع��ايف، 
�لعر�قية  �لقو�نني  مو�ئمة  ب�شرورة  �شيد�و(  
�ملو�د  باإلغاء  و�ملبا�شرة  �لدولية،  �ملو�ثيق   مع 
و�لن�شو�ص �لتي تكر�ص �لنتهاكات �خلطرية 
�لعر�قي  �لعقوبات  قانون  يف  �مل��ر�أة   حلقوق 
رقم ١١١، وحت�شني �آلية �لو�شول �إىل �لعد�لة 

وتوفري �لرعاية و�لبيئة  �لآمنة لهن.
مؤرشات عالية لتنامي العنف

�لعر�ق  يف  �لإن�����ش��ان  حقوق  مفو�شية  تقول 
�لعنف  ن�شب  يف  ملحوظًا  �رتفاعًا  هناك  �إن 
وق��وف   �إىل  م�����ش��رية  �ل���ع���ر�ق،  �لأ����ش���ري يف 

�أ�شباب عدة ور�ء �رتفاع هذه �لن�شبة.
�لإن�شان )فا�شل  و�أكد ع�شو مفو�شية حقوق 
�أن  ���ش��ح��ف��ي��ة  ت�����ش��ري��ح��ات  �ل����غ����رو�ي( يف 
ما  يف  عالية(  )موؤ�شر�ت  �شجلت  �ملفو�شية 
يخ�ص حالت �لعنف �لأ�شري يف �لباد خال 
هذه �ل�شنة، لفتًا  �إىل و�شول ق�شايا و�شكاوى 

�إىل �ملحاكم تتعلق بالعنف �لأ�شري.
�لغر�وي �أ�شاف �أنه "مت ت�شجيل 3٠٠6 حالت 
عنف من �لرجال �شد �لن�شاء، وباملقابل 4١2 
و46٥  �لرجال،  �لن�شاء �شد  حالة  عنف من 
حالة عنف من �لآباء �شد �لأبناء، و34٨ حالة 

عنف بني �لأخوة".
�ق��ت�����ش��ادي��ة  "�أ�شباب  وج�����ود  �إىل  ون������ّوه 
و�جتماعية ونف�شية و�أمنية ور�ء �رتفاع حالت 
�لوعي  �شعف  ع��ن  ف�شًا  �لأ���ش��ري،  �لعنف 
�لتو��شل  ملو�قع  �ل�شيئ  و�ل�شتخد�م  �لأ�شري 

�لجتماعي".
�أفاد  �لأ�شري،  �لعنف  ��شتخد�م  طرق  وعن 
�آلت  ��شتخد�م  بني  تنوعت  باأنها  �ل��غ��ر�وي 
"من  حادة  و�حلرق وغريها، م�شريً� �إىل �أن 
بني نتائج �لعنف �لأ�شري جلوء بع�ص �ملعنَّفني 

�إىل �لنتحار".
من   2٩ �مل���ادة  م��ن  �ل��ر�ب��ع��ة  �لفقرة  وتن�ص 
�لد�شتور �لعر�قي على منع كل �أ�شكال �لعنف 
و�لتع�شف  جتاه   �لأطفال يف �لأ�شرة و�ملدر�شة 
من   ١/4١ �مل���ادة  تن�ص  ح��ني  يف  و�ملجتمع، 
ل�شنة   ١١١ رق��م  �لعر�قي  �لعقوبات  ق��ان��ون 
١٩6٩ �ملعدل على عدم وجود جرمية �إذ� وقع 
�لفعل ��شتعماًل حلق مقرر مبقت�شى �لقانون: 
)ت���اأدي���ب �ل����زوج ل��زوج��ت��ه وت���اأدي���ب �لآب����اء 
�لق�شر يف  �لأولد  و�ملعلمني ومن يف حكمهم 
حدود ما هو  مقرر �شرعًا �أو قانونًا �أو عرفًا(.

ورقة انتخابية
ول  �ملجتمع  يف  �لأف���ر�د  م��ن  �لعديد  لي�شع 
م�شوؤوليه ق�شية �لعنف �شد �ملر�أة كاأولوية  يف 
�لتي  و�ل�شيا�شية   �لقت�شادية  �مل�شاكل  �شلم 
�مل��ر�ة  ر�بطة  ع�شو  تقول  كما  بنا.  تع�شف 
"�ل�شبكة  ملجلة  �لربيعي(  )كرمية  �لعر�قية 
�لعر�قة"، لذ� ل يتطرق لها �ملجتمع  ول حتى 
�لتي  �ملنا�شبات  ويف  ماندر  �إل  �لقر�ر  �شّناع 
�إذ  �لنتخابات،  حلول  عند  �أو  باملر�أة  حتتفل 
�لتفريط  ل ميكن  ثمينة  �لن�شاء  �أ�شو�ت  تعد 
كورقة  ق�شيتها  �لبع�ص  ي�شتغل  ل��ذ�  ب��ه��ا، 
ر�بحة لك�شب �شوتها، لكن �شرعان ما تخفت  
�ملطالبات بحقوقها حتت قبة �لربملان �إل من 

كرمية �لربيعيطارق ح�شنيخيال �جلو�هري
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�ص �جلن�شي �ملعروف مبفهوم  بينما كان �لتحُرّ
"�لإ�شاءة �لعاطفية"، و�ل�شتغال �جلن�شي من 

قبل  �لغرباء قد بلغ ن�شبة 3% لكل منهما.
و�أظهرت خمرجات ونتائج �ل�شتبيان �أن �لإباغ 
كان عن )١23( حماولة �نتحار تتعلق بالعنف 
�شد  �لن�شاء و�لفتيات، و�أن)62( حالة حرمت 
فيها �لأ�شر �لن�شاء و�لفتيات من �لو�شول �إىل 
�حلجر  �ل�شحي �أو �ملن�شاآت �ل�شحية، ب�شبب 
�لأعر�ف �لجتماعية  �أو خماوف من �لتعر�ص 

ملخاطر �لعنف �لجتماعي.
�لفئات  م��ن   %٩4 �أن  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ه���ذ� 
وقلة  �ملالية  بالُندرة  م�شمولة  كانت  �ملُ�شتهدفة 
�شبل  فقد�ن  �أو  نق�ص  ذل��ك  يف  مبا  �مل���و�رد،  
�لعي�ص �أو �لدخل، كما �أن ٨2% من �لعاملني يف 
جمال �لرعاية �ل�شحية، و٨٠% من  �ليافعات، 
�لأ�َشر  �لق�شر، و6١% من  �لأمهات  و73% من 
للجماعات  تابعة  �أنها  على  �إليها  ُينظر  �لتي 
�لأكرث عر�شة  �لفئات  �ملُتطّرفة كانت من بني 
على  �ملبني  �لعنف  خلطر  للخطرو�ملعر�شني 

�لنوع �لجتماعي.
و�ُشحًا  ن��درة  �ل�شتبيان  نتائج  �أظ��ه��رت  كما   
�لعي�ص،  و���ش��ب��ل  �لت�شغيل،  دع���م  ب��ر�م��ج  يف 

من  للناجني  �مل��ق��دم��ة  �لنقدية  و�مل�����ش��اع��دة  
قبل  من  �لجتماعي  �لنوع  على  �ملبني  �لعنف 
64% من �مل�شتفيدين، يلي ذلك عدم �حل�شول  
على �مل�شاعدة �لقانونية )بن�شبة ٥3%( و�ملاذ 

�لآمن )بن�شبة %43(.
الربملان يتعرث

لتنامي  �ملرتفعة  �لن�شب  م��ن  �ل��رغ��م  وع��ل��ى 
فاإن  �لعر�ق،  يف  �لن�شاء  �شد  �لعنف  ظاهرة 
باإقر�ر  م��رة  كل  يف  يتعرث  �لعر�قي  �ل��ربمل��ان  
ب�شبب  �مل���ر�أة  �شد  �لعنف  مناه�شة  ق��ان��ون 
تف�شريه  ح���ول  ودي��ن��ي��ة  �جتماعية  خ��اف��ات 
ت�شع  �ملتحدة  �لأمم  �أن  �إل  تطبيقه،  و�آل��ي��ة 
باأنه )�أي  تعّرفه    للعنف �لذي  تعريفًا و�حدً� 
�أو  ج�شدي  �أذى  يف  يت�شبب  ب��اأن  ُيَرجح  عمل 
للمر�أة.  �شديدة  معاناة  �أو  نف�شي  �أو  جن�شي 
�لعمل  مكان  �أو  �ملنزل  يف  �لعنف  يحدث  قد  
�شائعان  ن��وع��ان  وه��ن��اك  �ملجتمع.  �شمن  �أو 
�أنو�ع �لعنف �شد �ملر�أة(. وتطالب �لدول  من 
�لتي ماز�لت مل ت�شع قو�نني و��شحة ملناه�شة  
�لعنف �شد �لن�شاء بالإ�شر�ع باإقر�ره للحد من 
مقتل �لعديد من �ل�شيد�ت نتيجة عدم وجود  
�لذي  �لأمر  جمتمعاتهن،  يف  حتميهن  قو�نني 

يزيد من خطورة �لأمر.
اعرتاف الرجال 

ويقر �لعديد من �لرجال بالعنف �ملتز�يد على 
بني   و�مل�شاو�ة  �لتو�زن  �نعد�م  ظل  يف  �لن�شاء 
يكر�ص  ز�ل  ما  �ل��ذي  جمتمعنا  يف  �جلن�شني 
ويف  �مل����ر�أة،  �شد  �لعنف  �أ���ش��ك��ال  ك��ل  وي���ربر 
كرمي   )ط��ارق  �حلقوقي  يو�شح  �ل�شدد  هذ� 
على  �لن�شاء  �إىل  ننظر  مازلنا   : �لتميمي( 
�أنهن �أقل �شاأنًا من �لرجال، وهذ� �أحد �أ�شباب 
ول�شيما   �مل��ر�أة،  حقوق  على  �مل�شتمر  �لتعدي 
حو�دث  فيها  تكرث  �لتي  و�لقرى  �لأري��اف  يف 
ف��اإن  ذل��ك  جانب  �إىل  �لن�شاء.   �شد  �لعنف 
غياب قانون �شريح مينع �لعنف �شدهن وّفر 
�ملربر لرتكاب جر�ئم �شريحة و��شحة �ملعامل 
�أن  دون  من  و�شيد�ت  فتيات  �شحيتها  ر�حت 
من  لاقت�شا�ص  ر�دع��ة  قو�نني  هناك   تكون 
ي�شرع يف  �أن  �لربملان  فاإن على  لذ�  �جل��اين.  
�مل��ر�أة من  �إق��ر�ر قانون مناه�شة �لعنف �شد 
دون تاأخري، حتى لنرك فر�شة لذوي �لنفو�ص 
�لن�شاء  معاقبة  يف  ب��ال���ش��ت��م��ر�ر  �ل�شعيفة 
وتعري�ص حياتهن للخطر حتت ذر�ئع وحجج 
�لف�شلي(،  ك��رمي  )���ش��امل  ي��رى  فيما  و�ه��ي��ة. 
�أ�شتاذ جامعي متقاعد، �أن �ملجتمع تربى على 
�لقو�نني مل تكن  �أن  �ملر�أة، كما  عدم �حر�م 
�شريحة يف حمايتها ومل تن�شفها ب�شكل كاف، 
�لعنف  ظاهرة   تنامي  يف  �شاهم  �لذي  �لأمر 
�شد �ملر�أة �لتي �زد�دت ب�شكل خطري يف �لآونة 
�أ�شا�شًا   ي��ع��اين  �ل���ذي  جمتمعنا  يف  �لأخ���رية 
على  �أث��رت  و�شيا�شية  �قت�شادية  م�شاكل  من 
متا�شك �لأ�شرة وهددت كيانها �لنف�شي، وبات 
�لعنف فيها يت�شدر �مل�شهد كل يوم بعد تو�يل 
مو�قع  بها  تطالعنا  �لتي  �لأ�شرية  �جل��ر�ئ��م 
�لف�شائية  و�ل��ق��ن��و�ت  �لجتماعي  �لتو��شل 
�لتي �أ�شبحت فيها تلك �جلر�ئم مادة د�شمة 
على  �لف�شلي  ويوؤكد  �لإخبارية.  ن�شر�تها  يف 
�لعر�ق  يف  �جلديدة  �لأج��ي��ال  تربية  �شرورة 
على  �حر�م �ملر�أة، �إىل جانب �لقو�نني �لتي 

حتميها وحتفظ كر�متها �لإن�شانية .
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عىل الرغم من إن هذا الحظ مل يحالفني إال وأنا يف السبعني 

وبعدخراب البرصة كام يقول املثل الشعبي، فقد شاءت 

املصادفة الحسنة، أن يتم اختياري مرافقاً لها طوال مدة 

مكوثها يف بغداد، أرشدها اىل األماكن التي تود زيارتها وأذلل 

أمامها أية مصاعب إدارية بحيث ال تضطر اىل دفع "رشوة" 

وينفضح أمرنا امام العامل....

حسن العاين 

نواعم

�أناديها )لولو( حتببًا ودلًل،  �ل�شفر )لويتا(، وكنُت  ��شمها يف جو�ز 
�شابة يف �لثاثني من �لعمر، و�إْن كانت تبدو فتاة يف �لع�شرين، حا�شلة 
على �شهادة �لدكتور�ه يف �لعام، وتعمل لدى �لأمم �ملتحدة، قِدمْت 
بعد  طلبت  ولكنها  �أ�شهر،   )6( ت�شتغرق  �لعر�ق  �إىل  عمل  زي��ارة  يف 
�أيام �لعطل  و�شولها �ىل بغد�د متديد �لزيارة �ىل )١2( �شهرً�، لأن 
يف �لعر�ق �أكرث من �أيام �لدو�م �لر�شمي على حد تعبريها، وقد وقد 
ح�شلت �ملو�فقة –وذلك لكتابة بحث مقارن عن �حلياة �لعر�قية قبل 

عام 2٠٠3 وبعده!!
و�لرقة  �جلمال  من  لها  �جتمع  �ل�شابة  هذه  �ن  حقًا،  للنظر  �لافت 
و�أمة  و.. وحمظوظٌة  �لأر���ص،  ن�شاء  لغريها من  يجتمع  و�لأنوثة مامل 
نف�شي  �أع��ّد  ولهذ�  �شاعة،  معها  جل�ص  �أو  لوليتا  ر�أى  من  عنه  ر��شيٌة 
�إن هذ�  �لرغم من  بامتياز، على  –من غري ح�شد- رجًا حمظوظًا 
�حلظ مل يحالفني �إل و�أنا يف �ل�شبعني وبعدخر�ب �لب�شرة كما يقول 
�ملثل �ل�شعبي، فقد �شاءت �مل�شادفة �حل�شنة، �أن يتم �ختياري مر�فقًا 
لها طو�ل مدة مكوثها يف بغد�د، �أر�شدها �ىل �لأماكن �لتي تود زيارتها 
و�أذلل �أمامها �أية م�شاعب �إد�رية بحيث ل ت�شطر �ىل دفع "ر�شوة" 
من  �شرً�  �لأم��ر  هذ�  بقاء  نريد  ونحن  �لعامل،  �م��ام  �أمرنا  وينف�شح 
�آيات  من  �لربانية  �لآي��ة  هذه  �أق��ول:  �شري  يف  وكنُت  �لد�خل،  �أ�شر�ر 
ع�شكرية  وفرقٍة  �ملظللة  باملركبات  غريها  من  �أح��ُق  و�لفتنِة  �حل�شن 

حتميها من عيون �لن�شاء وحر�شة �ل�شيوخ �ملر�هقني!!
مرحة..  ظريفة..  �إن�شانة  �مل��و����ش��ف��ات،  ه��ذه  على  زي���ادة  لوليتا.. 
على  بها  �ل  تتحدث  ول  �لف�شحى  �لعربية  وتتقن  �لبديهة،  �شريعة 
طريقة �مل�شت�شرقني.. و�أعرف بانني طو�ل �ملدة �لتي �أم�شيتها معها 
رت( بحق �أ�شرتي و�أهملتها، نا�شيًا طلبات بيتي و�حتياجاته، و..  )ق�شّ
و�أقولها ب�شر�حة -مع �ح�شا�شي بالنذ�لة- مل �أعد �أطيق �لعودة �ىل 
منزيل وكاأنني عائد �ىل جبهات �لقتال.. وبد�أت �أطيل �لوقوف �مام 

�ملر�آة �أكرث مما تقف �لعو�ن�ص!!
جيناتي  يف  �لكامن  �لعر�قي  �لكرم  ينتف�ص  �أن  �لطبيعي  من  ك��ان 
�لور�ثية، ولذلك دعوتها على �لع�شاء فرحبت بالدعوة فورً�، و�شكرتني 
بلطف كبري، وهكذ� �إ�شطحبتها �ىل مطعم ل يرتاده �ل كبار �ملقاولني 
�ملنطقة  مبغادرة  يغامرون  �لذين  �ل�شيا�شية  �لطبقة  �أفر�د  و)بع�ص( 

�خل�شر�ء، وطلبت وجبة طعام �أذهلتها بحيث �شاألتني �إن كان هناك 
طباعنا  عن  وحدثتها  متباهيًا  م  فابت�شمت  معنا  �آخ��رون  مدعوون 
و�لنادل  �ملقبات،  �أتذوق  وفيما كنت  �ل�شيافة،  �لأ�شيلة يف  �لعر�قية 
بالعربية  ل��ه  فقلت  )�ل��زلط��ه(  طعم  يعجبني  مل  �لأط��ب��اق،  يرتب 
�لف�شحى، �إكر�مًا ل�شيفتي �لتي ل تتحدث �ل بها "�ل�شلطة حام�شٌة 
حما�شرً�  نف�شي  وج��دت  وف��ج��اأة  تغيريها"،  و�أري���د  ومزعجٌة  ج��دً� 
وهم  برعونة  ت�شرفو� معي  �لذين  �لزعاطيط  �لفتيان  مبجموعة من 
ي�شاألون عن �إ�شمي وعمري وعنو�ين وعملي وملاذ� �خرت هذ� �ملطعم، 
ومن هي  باأنها مزعجة،  )�ل�شلطة(  �أ�شف  �لذي جعلني  و�ل�شبب  و.. 
�جلهة �لتي تدعمني لتغيريها، ثم طلبو� بطاقتي �ل�شخ�شية، وفت�شو� 
جيبوبي وجو�ربي و�شعر ر�أ�شي –مع �إنني �أ�شلع- ومل ت�شفع يل هويات 
نقابة �ل�شحفيني و�حتاد �لدباء وجمعية �لرفق باملتقاعدين، وقررو� 
�أو  �شنقًا  �مل��وت  بني  عقوبتها  تتفاوت  بتهمة  معي  للتحقيق  �قتيادي 
بالر�شا�ص، ولكن لوليتا تدخلت يف �لوقت �ملنا�شب فالتفتو� �ليها لأول 
مرة وهي ت�شرح لهم �للتبا�ص �للغوي، و�إنني مل �أكن �أق�شد )�ل�شلطه( 
مبعنى �حلكومة، و�إمنا )�ل�َشلطه( مبعنى �خليار و�لطماطم و�جلزر 
و�خلل، �أي )�لزلطه( كما ت�شمونها يف �لعامية، وقد لحظت يف �حلال 
�إنهم �أهملوين ون�شو� �لتهمة و�إن�شغلو� بال�شتماع �ليها منبهرين، وكلما 
�إنتهْت من �لجابة على �شوؤ�ل، �إبتكرو� لها �شوؤ�ًل جديدً� وهم ياأكلونها 
بعيونهم و.. وهكذ� غادرنا �ملطعم منزعجني بعد �أْن �أف�شدو� )علّي( 
ليلة ل يجود �لعمر بها مرتني.. ولعل هذ� هو �ل�شبب �لذي دعاها �ىل 
�ل�شورة  لأن  بادها،  �ىل  و�لعودة  مدتها  �إنق�شاء  قبل  زيارتها  قطع 
�أ�شبحت و��شحًة �أمامها كما �أخربتني مع �إنني مل �أدرك كيف �ت�شحت 
)بالعربي  �أحتدث  ل  �أن  �أق�شمُت  يومها  من  ولكنني  عندها،  �ل�شورة 

�لف�شيح( حتى مع نف�شي!!

م���������ق���������االت

بالعريب الفصيح!!
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�مل�شمار  ه��ذ�  دخ��ول  يف  �شقيقي  �شاندين 
�لريا�شي.

*ماذ� متثل لك �شارة �لكابنت؟
- �أ�شعر بالفخر بهذه �ل�شارة وهي دليل على 
��شتحقاق  وه��و  غ��ريي  عن  باللعبة  متيزي 
وثمرة �ملجهود �لذي قدمته خال �ل�شنو�ت 

�ل�شابقة.
*ماذ� تعني لك �لريا�شة.. و�ل�شلة خا�شة؟

منذ  فيه،  �أب���دع  �ل��ذي  عاملي  �لريا�شة   -
كرة  �أم���ا  �ل��ري��ا���ش��ة،  �أع�شق  و�أن���ا  �ل�شغر 
�ل�شلة فهي م�شتقبلي �لذي �أ�شمنه �أكرث من 

��شمي. 
�لأ�شباب  هي  ما  فقري،  �ل�شلوي  *�ل��دوري 

بنظرك؟
�أية  قورن مع  ما  �إذ�  �إنه فقري جدً�  نعم   - 
�لاعبات  ناحية  من  كذلك  �أخ���رى،  لعبة 
و�لإع��ام،  �لأ�شو�ء  عن  و�بتعاده  و�خل��ربة 

ن��ح��ن ن��ط��ال��ب �ل�����ش��ح��اف��ة و�لإع�����ام 
�لن�شوية  بت�شليط �ل�شوء على �لريا�شة 

و�ل�شلة خ�شو�شًا.
*ما مو��شفات لعبة كرة �ل�شلة؟ 

 - �أن تكون ذكية، فالذكاء مطلوب 
�ل�شلة  ك��رة  لعبة  لأن  �ل��ط��ول  قبل 
�لنتيجه  تتغري  �أي  �ل��ث��و�ين،  لعبة 
�لاعبة  �متاك  ف�شا من  بثو�ن، 

�للعبة  لأن  �لعالية،  �لبدنية  �للياقة 
تعتمد بالدرجة �ل�شا�ص على �للياقة 

�لبدنية.
يف  �لن�شوية  �لريا�شة  جتدين  *كيف 

�لعر�ق؟
�لأ�شو�ء  عن  بعيدة  �لن�شوية  ريا�شتنا   -

�أع��رف  ول  �لهتمام،  وع��ن  �لأن��ظ��ار  وع��ن 
�شيء  �أم  و�لتق�شف  �لو�شع  هو  هل  مل��اذ�، 
�آخر؟، لكن برغم هذ� �لإهمال نحن وغرينا 
�ملتقدمة  �ملر�كز  نحرز  �لن�شوية  �لفرق  من 
يف �لبطولت، �شو�ء كانت عربية �أم حملية، 
�ل��غ��ر�ء  جملتكم  خ��ال  م��ن  نطالب  نحن 
بت�شليط  �لريا�شة  ���ش��وؤون  ع��ن  �مل�شوؤولني 
ن�شف  فنحن  �لب�شيط،  و�لهتمام  �ل�شوء 

�ملجتمع.

ويف خم�شينيات �لقرن �ملا�شي �شكلت فرق 
�ل�شباب  منها  �أندية خمتلطة  د�خل  ن�شوية 
و�لأرمني،  و�لآث��وري  و�لعظمية  و�لحت��اد 
�أول ناٍد  �أجيز  ويف �شتينيات �لقرن �ملا�شي 
ن�شوي يف �لعر�ق وهو نادي �لفتاة، كما �أن 
�بتد�أ  قد  �ل�شلة  بكرة  ن�شوي  دوري  تنظيم 
�لأوىل  �ل���دورة  وق��د �شمت  ع��ام ١٩6٨  يف 
�ل��ك��رخ،  ن���ادي  �لنه�شة،  )ن���ادي  م��ن  ك��ا 
�لنادي  �لأرمني،  �لنادي  �لأعظمية،  نادي 
�لآ����ش���وري، ون���ادي �لأم���ان���ة(، ث��م تو�لت 
وبقية  ب��غ��د�د  يف  ���ش��و�ء  �لن�شوية  �لن��دي��ة 
�ملحافظات �لعر�قية وبالخ�ص يف �لقليم، 
�لن�شوية  �ل�شلة  كرة  قدم  من  �لرغم  وعلى 
�أو  �لعربي  �مل�شتوى  على  تتقدم  مل  �أنَّها  �ل 
ورعاية  باهتمام  حتَظ  مل  لكونها  �لآ�شيوي 
�مل�شوؤولني عن �لريا�شة يف جميع �حلكومات 

�ملتعاقبة على قيادة �لبلد.

�لن�شوية  �ل�شلة  كرة  على  �ل�شوء  ولت�شليط 
�إح��دى  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  �ل�شبكة  جملة  ح���اورت 
لعبات �ل�شلة وهي �لاعبة هاجر علي �لتي 
ج�شمانية  مبو��شفات  �شباها  منذ  متيزت 
توؤهلها �أن تكون ريا�شية متميزة و�شاعدها 
طولها �لفارع يف �أن تتاألق يف عامل كرة �ل�شلة 
و�إجادتها  بت�شجيع من �ملدربني رغم حبها 
للكرة �لطائرة. �أجادت يف مباريات مع �شلة 
�خلطوط ، �لإ�شكان، �لكرخ لت�شتقر �أخريً� 
علي حدثتنا عن  هاجر  �ل�شمال،  نادي  مع 
م�شريتها �لريا�شية ومع�شوقتها كرة �ل�شلة 
�لن�شوية  و�لريا�شة  وطموحاتها  و�أحامها 

وكان هذ� �حلو�ر.
 ... *بد�يتك �لريا�شية متى كانت؟ 

-   بد�ية م�شريتي �لريا�شية لعبة يف تربية 
�لر�شافة �لثانية مبدر�شة �لريموك، وكنت 

�أمار�ص كرة �ل�شلة و�لطائرة عام 2٠١٠.

�أم  كانت �شدفة  �ل�شلة هل  �خرت  ملاذ�   *
هنالك �أ�شباب �أخرى؟ 

جعلتني  �ل��ت��ي  ه��ي  حقيقة..�ل�شدفة   -  
مدربي  �شاهدين  لقد  �ل�شلة،  كرة  �أمار�ص 
فاختارين  �شدفة  �إب��ر�ه��ي��م  زي��اد  �لطيب 
بعدها  �ملميز،  ط��ويل  ب�شبب  �ل�شلة  لكرة 
ب�شبب  �ل�شلة  لعبات  بني  من  �أب��رز  ب��د�أت 
لفريق  لعبت  �إذ  ف��ي��ه��ا،  م�����ش��ت��و�ي  ت��ط��ور 
�أع���و�م  �أرب��ع��ة  �خل��ط��وط وم��ن ث��م ق�شيت 
لنادي �لإ�شكان، ولعبت �أي�شا لنادي �لكرخ، 

وحاليا مع نادي �ل�شمال.
م�����ش��ريت��ك  يف  دور  ل���اأه���ل  ك����ان  *ه����ل 

�لريا�شية؟
دخ��ويل  فعال يف  دور  ل��اأه��ل  ك��ان  نعم   -  
على  و�لدتي  �شجعتني  �إذ  �لريا�شة،  عامل 
ووق��ف��ت معي  �ل��ع��امل �جلميل  دخ���ول ه��ذ� 
كما  �للعبة،  لهذه  ممار�شتي  ف��رة  طيلة 

الرياضة النسوية يف العراق مل 
تكن حديثة التأسيس إذ تأسس 

أول ناٍد نسوي يف العراق يف العام 
19٢4، وهو نادي )النهضة 

النسائية( ورافق ذلك التأسيس 
العديد من املعارك االعالمية بني 
املنادين بحرية املرأة والرافضني 
لوجودها يف الساحة الرياضية، 

ومع ذلك شكلت الهيئة االدارية 
لذلك النادي من الطبقة املتحررة 

من العراق ومن تلك االسامء 
)نعيمة السعيد، أسامء الزهاوي، 

ماري عبد املسيح، فخرية 
العسكري(.
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*ما م�شاريعك �مل�شتقبلية لهذه �للعبة؟
و�شاأو��شل  �لعمر،  مقتبل  يف  �لآن  �أن��ا   -
م�شريتي �لريا�شية مع فريق نادي �ل�شمال، 
و�ذ� و�شلت �إىل عمر �لعتز�ل �شوف �أجته 

نحو �لتحكيم لأكمل م�شريتي �لريا�شية.
*�إجناز ريا�شي ما ز�ل يف ذ�كرتك؟

لكن  ب��ه،  و�فتخر  �أعتز  حققته  ف��وز  �أي   -
يبقى �لفوز �لذي حققته مع نادي �خلطوط 
�أهمية  له  مثلته  عندما  �ملا�شي  �ملو�شم  يف 
كثري�  �ج��ت��ه��دت  لأين  ح��ي��ات��ي،  يف  ك��ب��رية 
جهودي  ثمرة  كان  �لفوز  هذ�  �إجن��ازه،  يف 

�لكبرية �لتي قدمتها يف �ملباريات.
ت��ك��وين لع��ب��ة، ف���اأي �مل��ه��ن �لتي  ل��و مل   *

تعجبك؟ 
 - مقدمة بر�مج �أو عار�شة �أزياء.

* يف �أي مرحلة در��شية؟
  -�أنا �خت�شرت طريقي مبكر� و�أنا حاليا 

موظفة ولديَّ عملي �لذي �أحبه.
* مثلك �لعلى يف �لريا�شة؟

�لاعبة  جمعة  �فتخار  �لأع��ل��ى  مثلي    -  

�إنَّها  كانت،  ما  �أي��ن  لها  حتياتي  �لقديرة، 
يف  �حلقيقية  فر�شتها  تاأخذ  ومَل  مظلومة 

عامل �لريا�شة.
و�أي  �لعاملية  �لريا�شة  �أخبار  تتابعني  *هل 

ناد ت�شجعني؟
جلميع  �لريا�شية  �لأخ��ب��ار  �أت��اب��ع  نعم   -  
ومعجبة  بر�شلونة  ن��ادي  و�أ�شجع  �للعاب، 

بثقة كري�شتيانو رونالدو بنف�شه.
*هل تتابعني �ملو�شة و�لزياء؟

حبي  من  بالرغم  للمو�شة  �هتم  ل  -�أن��ا    
لاأزياء، �أنا �رتدي �لذي يعجبني ولي�ص ما 

تفر�شه �ملو�شة.
* و�لت�شوق ماذ� عنه؟ 

 -�أع�شقه بجنون، �أنا بنت، وهل توجد بنت 
ل حتب �لت�شوق، خال فرة ر�حتي �أذهب 

د�ئما للتب�شع و�قتني بح�شب قناعاتي.
*مباذ� تن�شحني �لفتيات؟ 

 - ل تكوين فتاة حتلم ِب�رُجل فقط، �إقرئي 
، تثقفي، �زد�دي ُن�شجًا وجماًل ! ثم كوين 

فتاًة يتمناها �ألف رُجل. 
*هل تطمحني لاحر�ف؟ 

 -نعم �أطمح ومن �هلل �لتوفيق.
* متنياتك؟ 

�لعر�قية  �لن�شوية  �لريا�شة  حتظى  �أن   -  
مب��ت��اب��ع��ة ودع����م م��ن ق��ب��ل �مل�����ش��وؤول��ني 
�ل��ع��ر�ق  متثل  كونها  �ل��ري��ا���ش��ة،  على 
�أن  �شيما  ل  �خلارجية،  �مل�شابقات  يف 
يف  باملو�هب  مليئة  �لريا�شية  �ل�شاحة 
�لجن���از�ت  ومتابعة  �لل��ع��اب،  خمتلف 
�مل�شابقات  يف  �ل��ع��ر�ق  لبطات  �لكبرية 
�لريا�شة  دعم  يف  كبري  �أملنا  �خلارجية، 

�لن�شوية من قبل �مل�شوؤولني، نتمنى ذلك.
*كلمة �أخرية ملن تقولينها؟ 

-  �شكر خال�ص لكل من �أ�شرف على تدريبي 
كما  �لريا�شية،  رحلتي  خال  معي  ووق��ف 
وملجلتكم  ل��ك  �خل��ا���ص  بال�شكر  �ت��ق��دم 
�لريا�شة  على  �ل�شوء  ت�شلط  �لتي  �لر�ئعة 
�لعر�قية بجميع �ألعابها و�متنى من �هلل �أن 

يحفظ �لعر�ق ويبعد عنه �شر �لوباء.

م���������ق���������االت

نرمني املفتي

فنجان محبة

دعم األدب الرتكامين

�ل��ر�ح��ل  �ل��رك��م��اين  و�ل��ك��ات��ب  �ل�شاعر  �أه���د�ين  عندما 
�لأخري  ديو�نه  من  ن�شخة  �لبياتي(  �شمني  �لعزير  )عبد 
�أعماق �جلرح �لعر�قي( �لذي كتب ق�شائده باللغة  )من 
فاأنا  به،  ر�أيي  �أن�شر  �أن  ينتظر  �أنَّه كان  �توقع  �لعربية، مل 
در�شته  قد  كنت  و�إن  �لنقد  على  �أج��روؤ  ول  بناقدة  ل�شت 
�لأولية.  �جلامعية  در��شتي  �أثناء  و�ح��د  در��شي  لف�شل 
على  �ل�شنة  ون�شف  �شنة  م��ن  �أك��رث  م��رور  وبعد  م��وؤخ��رً� 
و�لده  باأنَّ  �شامي  �ملهند�ص  �ل�شديق  �بنه،  �أبلغني  وفاته، 
ل�شبب  ديو�نه  عن  بالذ�ت  يل  مقال  يقر�أ  �أن  يتمّنى  كان 
كثريً�، جرح  عنه  كتبت  و�إن  �شبق يل  ��ه عن جرح  �أنَّ مهم 
�لعر�ق خا�شة وبغد�د عامة، �لتي كان ي�شفها، كما �أفعل 
�أنا ب�)بغد�دنا(، مع �لفارق فاأنا �أعي�ص يف بغد�د بينما كان 
�لر�حل �لبياتي يفتقد �لعي�ص بها وهو �مل�شتقر يف كركوك. 
ولأجل �أمنيته تلك، �أعدت قر�ءة �لديو�ن، هذه �ملرة، بعني 

تريد �أن تكتب عنه.
بنب�شات  ي�شفها  �لتي  ق�شائده  �لر�حل  �ل�شاعر  �أه��دى 
درة  ي��ا  �ل��غ��ايل،  )ع��ر�ق��ي  �إىل  ع�شقه  ووم�شات  مهجته 
�ملاحم  ج��ل  �ِشفر  ي��ا  �حل�����ش��ار�ت،  ومنبت  �لأوط�����ان، 
�خلالد�ت(..هو يبحث عن �ل�ِشلم ولكن "و�إذ دنا �لكاهن 
من مهده/ وجد �ل�شلم، �شلمني خديجني/ �ِشلما ناق�ص �ل 
)لم(/ و�ِشلما فاقد �ل )ميم(".. فاإذن ل �شلم ي�شتطيع 
�أو �شل، وبهكذ� خ�شية مما حوله  �أن يلم�شه، فهو �إما �شم 
"لو  فهو ي�شدق  �لعامل من ظلم  كعر�قي ومما يجري يف 
�أنباأتني �شهرز�د �أن ذبابة ز�أرت/ وبومة غردت" و�لعر�ف 
�إىل بغد�د  "�إن �شميكة ثور� بلعت"..ويحرقه حنينه  �أبلغه 
�شو�طئ  "على  له  يغني  و�لبام  ق��ارب  يف  نف�شه  ويتخيل 
بغد�د  عن  بعيد  ه  �لفجر" لكنَّ وكت  منيتي  يا  مر/  دجلة 
ي�شمع  عّله  لوهلة  وي�شكت  بعد  عن  يحييها  �لتي  ودجلتها 

جو�بها على حتيته..
ع��ل��ى م���دى ع��ق��ود، ك��ت��ب �ل��ب��ي��ات��ي ق�����ش��ائ��ده وم��ق��الت��ه 
جميع  ورمبا  غالبية  مثل  مثله  وهو  و�لعربية  بالركمانية 
باللغة  كتبو�  �إن  حتى  �لذين  �لركمان  و�لدب��اء  �ل�شعر�ء 
�لعربية فهم غري معروفني يف بغد�د �أو يف �لعر�ق، وبينهم 
مثل �لر�حل �لكبري عطا ترزي با�شي �لذي ُمِنَح �لعديد من 
�لناطقة بالركية  �لدول  �لدكتور�ه �لفخرية من  �شهاد�ت 
)علي  �لكبري  �ل��ر�ح��ل  �ل�شاعر  ومثل  �ل��ف��ذة  لإجن��از�ت��ه 
�لدول  هذه  يف  دو�وينه  طبع  �أعيد  �لذي  �وغلو(  معروف 
ومل يلتفت �ليهما ناقد �أو مرجم.. وموؤخر�، �شّكل �لدكتور 
�لأدب  لدعم  برئا�شته  �لثقافة،  جلنة  وزير  ناظم،  ح�شن 
�إىل  وترجمته  �لأدب  بهذ�  بالتعريف  �شتقوم  �لركماين 
�لعربية، و�شتكون باكورة �أعمالها ترجمة )ليلى و�ملجنون( 
 - �لبغد�دي  )ف�شويل  �خلالد  �لركماين  �ل�شاعر  ر�ئعة 
�ملتوفى يف ١٥٥6( و�ملدفون يف كرباء �ملقد�شة وكان يكتب 
�ل�شعر كد�أب �شعر�ء ع�شره بالركية و�لعربية و�لفار�شية، 
وبفخر �أ�شري �إىل �أن )�شليمان بيك مفتي ز�دة( �لقا�شي 
ترجم  قد  كان  �هلل(  )رحمهما  و�لدي  جد  وهو  و�ل�شاعر 
�لركمانية.  �إىل  �لفار�شية  من  ع�شق(  )�أج��م��ل  دي��و�ن��ه 
�شهلة  لي�شت  وهي  مهمتها  �للجنة يف  لهذه  �لنجاح  نتمنى 

ها خطوة حت�شب لوز�رة �لثقافة. ولكنَّ

عىل مدى عقود، كتب البيايت قصائده 

ومقاالته بالرتكامنية والعربية وهو 

مثله مثل غالبية ورمبا جميع الشعراء 

واالدباء الرتكامن الذين حتى إن كتبوا 

باللغة العربية فهم غري معروفني يف 

بغداد أو يف العراق...

أتابع األخبار الرياضية 

لجميع االلعاب، وأشجع 

نادي برشلونة ومعجبة 

بثقة كريستيانو رونالدو 

بنفسه.
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مهمًا  حيزً�  �ل�شهرة  متثيليات  �شغلت  وق��د 
من �لدر�ما �لتلفزيونية �لعر�قية كتمثيليات 
"ع�ص  و  �لقهوة"  "ر�ئحة  و  "�ل�شينما" 
�لبابل" و "�لنهيبة"، وغريها من �لأعمال 
�لتي ظلت ر��شخة يف ذ�كرة �لأ�شر �لعر�قية. 
�لإع��ام  �شبكة  يف  �ل��در�م��ي  �لإن��ت��اج  مدير 
لل�شبكة  حتدث  ن��ادر  ودي��ع  �ملخرج  �لعر�قي 
�إىل  �لتلفزيونية  �ل�شهر�ت  عودة  �إن  قائًا: 
�ل�شا�شة �لعر�قية تعد �أمرً� يف غاية �لأهمية 
ل���ش��ت��ع��ادة �جل����زء �مل��ف��ق��ود م��ن �ل��در�م��ا 
�لتلفزيون  ب��ه��ا  ع���رف  �ل��ت��ي  �لتلفزيونية 
�لعر�قي منذ تاأ�شي�شه يف خم�شينيات �لقرن 
فنية كبرية  قيمة  فالتمثيلية حتمل  �ملا�شي، 

وتتناول ق�شايا �جتماعية متفردة.
�لدر�مي  �لإنتاج  ملديرية  ُقدم  نادر:  �أ�شاف 
يف �ل�شبكة �أكرث من 47 ن�شًا، ووقع �لختيار 
على ١2 ن�شًا جيدً� منها لكّتاب من �لرو�د 
�لأعمال  من  �أربعة  توزع  و�شوف  و�ل�شباب، 
على خمرجني من جيل �لرو�د و�أربعة �أخرى 
�لعر�قية،  �ل��در�م��ا  مديرية  م��ن  ملخرجني 
و�لق�شم �لآخر �شيكون من ن�شيب �ملخرجني 
�ل�شباب �لذين لهم م�شاركات يف مهرجانات 

عربية وعاملية.
�أ�شار نادر �إىل �أن �أوىل �ل�شهر�ت �لتلفزيونية 
�لتي �بتد�أ �لعمل بت�شويرها وحت�شريها منذ 
�لأماكن(،  )عبق  متثيلية  هي  �أ�شهر  �أربعة 
من تاأليف �لكاتبة �ل�شابة �شروق �لأن�شاري 
�لتميمي،  طعمة  ف��ار���ص  �مل��خ��رج  و�إخ����ر�ج 
ويج�شد �أدو�ر �لبطولة فيها �لفنانون )كرمي 
عبد  ح�شني  حممد  ك��م��ال،  �آ�شيا  حم�شن، 
حمود،  �أحمد  �ل��دي��ن،  جنم  علي  �لرحيم، 
رفل  �ملعت�شم،  ب��ي��د�ء  �جل��ي��اوي،  حم�شن 

�ل�شمري، هيلني جنم(. 
م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال �ل��ف��ن��ان ف���ار����ص طعمة 
�لأخ��رية  �مل��ر�ح��ل  يف  �لآن  نحن  �لتميمي: 
�جلديدة  �لعر�قية  �لتمثيلية  ت�شوير  م��ن 
�لدر�ما  مديرية  �إنتاج  من  �لأماكن(  )عبق 
من  مباكاتها  �لعر�قي  �لإع��ام  �شبكة  يف 
يف  عر�شها  �ملوؤمل  وم��ن  �لأك��ف��اء،  �ل�شباب 
�لأيام �ملقبلة لي�شتمتع بها �جلمهور �لعر�قي 

كما كان يف �ل�شابق لتكون بادرة خري وحمبة 
�ل�شا�شة  �إىل  �لتلفزيونية  �ل�شهر�ت  بعودة 

بعد غياب طويل. 
تعريه  �أن��ه  حم�شن  ك��رمي  �لفنان  و�أو���ش��ح 
�لغبطة بعودة �ل�شهرة �لتلفزيونية من جديد 
من  �لعاملني  بجهود  �ل�شا�شة  �أح�شان  �إىل 
من  و�آخرين  ومهند�شني  وفنيني  خمرجني 
�جلنود �ملجهولني �لذين بذلو� جهدً� كبريً� 
باأبهى  �لتلفزيونية  �ل�شهرة  �إظهار  �أجل  من 

�شورة.
�شيئًا  �لألفينيات  يعلم جيل  م�شيفًا: رمبا ل 
�لت�شعينيات  جيل  لكن  �لتمثيليات،  ع��ن 
�لتلفزيونية  �ل�شهر�ت  يحفظ  و�لثمانينيات 
عن ظهر قلب، فهي �أمتع ما قدم �لتلفزيون 
�أفكار  من  فيها  ملا  �حلقبة  تلك  �لعر�قي يف 
�لفنانني  من  كبري  عدد  وم�شاركة  خمتلفة 

فيها �أدى �إىل �شهرتها و�شهرتهم معًا.   
رشعت مديرية اإلنتاج 
الدرامي يف شبكة 
اإلعالم العراقي 
بإنتاج مجموعة من 
التمثيليات )السهرات( 
التلفزيونية بعد غيابها 
الطويل عن الشاشة 
العراقية لعقود 
من الزمن، إذ كانت 
التمثيليات العراقية 
سابقاً تعرض كل أسبوع 
وملدة ساعة عىل شكل 
سهرة يف التلفزيون، 
ينترش حديثها يف 
الشارع بحوارات طويلة 
متبادلة بني الناس 
عاماّ دار من أحداث 
يف تلك التمثيلية 
لينتظروا بشغف كبري 
بدء متثيلية جديدة يف 
أسبوع جديد.

ب����ع����د غ�����ي�����اب ط�����وي�����ل..

شبكة اإلعالم العراقي تستعيد التمثيلية 

التلفزيونية يف "َعَبق األماكن"

أحمد سميسم  



القصة الخامسة
زمن  ي�شتغرق  �خلام�شة(  )�لق�شة  فيلم 
لتجربة  خم��ا���ص  ه��و  دقيقة،   ٩٠ عر�شه 
عقود  لأربعة  و�ح��د  �آن  يف  ومريرة  عميقة 
وي�شتند  و�ل��ث��ور�ت،  من �حل��رب و�خل��وف 
�لذين  �لب�شطاء  �لعر�قيني  ق�ش�ص  �إىل 
�لعر�ق  تاريخ  يف  �لأح��د�ث  جميعًا  �شهدو� 

�حلديث.
�ل�شابة  �لأجيال  �لفيلم كذلك عن  يتحدث 
وع���ن م�����ش��اك��ل��ه��م و�آم���ال���ه���م وخم��اوف��ه��م 

و�أحامهم.
خم�ص  كتب  �أن��ه  عبد  �أحمد  �ملخرج  يذكر 

 2٠٠3 �شنة  �حل��رب  ليايل  �أث��ن��اء  ق�ش�ص 
وُقتل  عمره،  من  �لتا�شعة  يف  حينها  وك��ان 
�أبطاله يف �أربعة من هذه �لق�ش�ص ليرك 

�أور�ق �لق�شة �خلام�شة مبعرثة.
وبعد مرور �شنو�ت على تلك �لو�قعة، يعود 
بطريقته  �مل��رة  ه��ذه  لرو�يتها  جديد  م��ن 
�خلا�شة، بل�شان كامريته �لتي وثق بها تلك 

�لعقود �لأربعة. 
ب�شبي  تبد�أ  �لفيلم  ق�شة  �إن  �أحمد  يقول 
ي��ع��ي�����ص يف ب���ادي���ة �مل��و���ش��ل ت��رك��ت��ه ���ش��ور 
�جلثث �ملح�شوة يف ر�أ�شه يعاين منعزًل مع 
جبال  �إىل  �لق�شة  بنا  تنتقل  ثّم  �أغنامه، 
�لعمر  من  تبلغ  فتاة  لنا  فُتظهر  �شنجار، 
�حتال  منذ  مقاتلة  �إىل  حتولت  عامًا   ١٨
و�ل��ده  �إىل  و���ش��وًل  مدينتهم،  )د�ع�����ص( 
�لذي يجل�ص منعزًل يف منزله حماوًل ر�شم 
�أثناء  وجوه �لأ�شخا�ص �لذين كان يدفنهم 
بَرجل  منتهيًا  �لإير�نية،  �لعر�قية  �حلرب 
�ل�شبعني من عمره يقطن وحيدً�  ُم�شن يف 
ب��ني �ل��ق��ط��ار�ت �مل��ه��ج��ورة، ح��ي��ث تركته 
ثاثني  منذ  �لأَ���ش��ر  من  عائدً�  �لقطار�ت 

عامًا �أثناء �حلرب �لعر�قية �لإير�نية. 
�لق�شة  كتابة  �إىل  �أح��م��د  يتجه  �أن  قبل 
�أنتج و�أخرج  �خلام�شة و�إخر�جها، كان قد 
كثريً� من �لأفام �لق�شرية، �أهمها )ع�ّص 
�شنجار(  و)طيور  و)�شافيا(،  �حل��رب(، 
�حلائز على جائزة �أف�شل عمل �شحفي يف 

)بي بي �شي( �ملقام يف لندن.
هي  طويلة  لأف���ام  خم��رج  م�شاعد  عمل 

)�لرحلة ( ملحمد �لدر�جي و)�شارع حيفا( 
جو�ئز  �لفيلمان  ح�شد  وقد  حيال،  ملهند 

وتر�شيحات يف �ملهرجانات �لعاملية.

غياب الدعم
ولبنان،  �لعر�ق  يف  �لفيلم  م�شاهد  ورت  �شُ
و����ش��ت��غ��رق �إن��ت��اج��ه �أرب����ع ���ش��ن��و�ت حتت 
�إىل  �ملخرج  ��شطر  بحيث  قا�شية،  ظروف 
�لفيلم،  ت�شوير  ومدير  هو  حاجياته،  بيع 

ليتمكنا من �إكماله.
مل ي��ج��د �أح��م��د م��ن ي�����ش��اع��ده يف �ل��ع��ر�ق 
فا�شطر للبحث عن جهات �إنتاج خارجية، 
�مل��خ��رج  �إىل  �ل���و����ش���ول  وق����د مت��ك��ن م���ن 
�ل�شهري  ل��ون��ك��ل��ي(  )ج��ي��م�����ص  �لأم���ريك���ي 
ب�شناعة �لأفام �لوثائقية، �لذي تر�شحت 
ف�شاعده  مرة،  من  �أكرث  لاأو�شكار  �أعماله 

يف �إيجاد منتج خارج �لباد.
�أث��ن��اء رح��ل��ة �ل��ب��ح��ث وج���د �أح��م��د �ملنتج 
�ل�شوري )لوؤي حفار( وتبنت قناة �جلزيرة 
�إنتاج  بنفقات  فتكفلت  �لعمل،  �لوثائقية 
على  �لفيلم  ح�شل  كما  بالكامل،  �لفيلم 
دعم من موؤ�ش�شة )�آفاق( �لتي تعّد و�حدة 
من �أهم �ملوؤ�ش�شات للدعم �لفني يف �ل�شرق 
)غوته(  معهد  من  منحة  وعلى  �لأو�شط، 
كان  عندما  �لفيلم  �ختري  كما  �لأمل����اين، 
م�شروعًا يف مهرجان )كامدن( �ل�شينمائي 
يف �أمريكا، كاأف�شل م�شروع ومعه جمموعة 
قليلة جدً� من �لأفام من بني ١6٠ فيلمًا 

حول �لعامل.

لهذه  �ل��ع��ر�ق  يف  �ل�شباب  حتّم�ص  ورغ���م 
�لفني  �ل��دع��م��ني  غ��ي��اب  ف���اإن  �ل�شناعة، 
�شناعة  حلم  حتقيق  دون  ح��ال  و�مل����ادي 
�ل��دع��م  غ��ي��اب  م��ن  وب��ال��رغ��م  لل�شينما. 
ب����رزت ح����الت ف���ردي���ة ح��ق��ق��ت ح�����ش��ورً� 
هذه  و�ل��ع��امل��ي��ة،  �لعربية  �مل��ه��رج��ان��ات  يف 
�ل��ت��ج��ارب �ل��ت��ي ك�����ش��رت ح��اج��ز �خل��وف 
وباتت حمطات بارزة يف �شتى �ملهرجانات 

وح�شدت جو�ئز عدة.
�ملخرج �لعر�قي �أحمد عبد وفيلمه )�لق�شة 
�خلام�شة( ح�شد جائزة مهرجان )�إدفا( 
يف  �لوثائقية  لاأفام  �ل��دويل  �ل�شينمائي 

�أم�شرد�م عا�شمة هولند�  دورته �ل�33 يف 
ومينح  �أخ����رى.  فيلمًا   ١١ م��ع  متناف�شًا 
�لحتاد �لدويل لنّقاد �ل�شينما، �لذي �أُ�ش�ص 
 ،١٩3٠ عام  �لبلجيكية  بروك�شل  مدينة  يف 
جائزته �لعريقة يف كل مهرجان �شينمائي 

دويل لأحد �شانعي �لأفام �لو�عدين. 

قصة الخوف
 ،١٩٩4 عام  بغد�د  يف  �ملولود  عبد،  �أحمد 
�لذين  �لب�شطاء  بق�ش�ص  م��غ��رم��ًا  ك��ان 

عا�شو� حروبًا عدة.
ومثله مثل �أبناء جيله ن�شاأ �أحمد يف �لعر�ق، 

حيث �شهد موجات �لدمار و�ل�شر�ع، وكان 
يفكر يف مغادرة �لعر�ق، لكنه �ختار توثيق 
�أن هناك  �إذ  ق�ش�ص �لعر�قيني �لب�شطاء، 
فاجلميع  وبينهم،  بينه  وتناغمًا  ت�شابهًا 

عا�ص ق�ش�ص �خلوف و�لدمار.
�ل��ع��ر�ق��ي  �مل��رك��ز  يف  �ملهنية  ح��ي��ات��ه  ب���د�أ 
للفيلم �مل�شتقل، �لذي يديره �ملخرج حممد 
حتت  خم���رج  م�شاعد  وع��م��ل  �ل���در�ج���ي، 

�لتدريب يف فيلم )رحلة( للدر�جي.
كتب ن�شو�شًا �شينمائية وقام بعمل �ملونتاج 
�لق�شرية  �لوثائقية  �لأف���ام  من  للعديد 

ل�شركات خمتلفة.

باتت صناعة األفالم تحتل حيزاً واسعاً يف أوساط الشباب. وبني واقع ُمعاش 
وآخر مخفي بني السطور، وحكايات تروى، ومع تعدد القضايا واألحداث، 

تعددت أشكال التعبري. فهناك من يكتب وهناك من يرسم وهناك من أصبحت 
الكامريا مالذه للتعبري، باحثاً عن هامش للحرية يف صناعة سينامئية بدأت 

تخطو خطواتها بنجاح.
محسن إبراهيم

املخرج أحمد عبد.. 
قصتُه الخامسة 

تحصُد جائزَة

)إدفا(

ملصق الفيلماحمد عبد
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�لأن�شطة  تاأثر جميع  �شيما يف فرة  �ل�شينما ل  نادي  بعودة 
�لثقافية و�لفنية ب�شبب جائحة كورونا، م�شري� �إىل �أن �لنادي 
وكانت  للت�شعينيات،  و�شول  �لثمانينيات  منذ  متو�جد�  كان 
تعر�ص فيه �أفام متميزة من خمتلف �ملد�ر�ص �ل�شينمائية، 
وبكل تاأكيد �شرنى يف �لأيام �ملقبلة عرو�شا ممتعة ومنتقاة 

ب�شكل جيد ب�شبب خربة �مل�شرفني عليه.
لد�ئرة  �لتابع  �ل�شينما  ن��ادي  �فتتاح  �إع��ادة  ب��اأن  مو�شحا 
وذلك يف  �لتوقف  من  �شنو�ت طويلة  بعد  و�مل�شرح  �ل�شينما 
م�شرح �آ�شور �جلديد يف مبنى �مل�شرح �لوطني، و�ختري فيلم 
�ملعروف  �لرو�شي  للمخرج   ١٩7٥ عام  �أنتج  "�ملر�آة" �لذي 
بحتة  فنية  ذ�تية  �شرية  �لفيلم  يعد  تاركوف�شكي،  �ندريه 
�إعادة  يف  �أ�شهم  من  لكل  �شكر�  خا�شة،  �شينمائية  وجتربة 
نادي �ل�شينما من جديد �لذي جمعنا ك�شينمائيني عر�قيني. 

نوادي السينام ليست للرتفيه 
يعتقد �لإعامي و�لناقد �ل�شينمائي عاء �ملفرجي �أنَّه منذ 
لكّنها  �ل�شينمائية  �لنو�دي  من  �لعديد  �أقيمت  �ل�شبعينيات 
للخو�ص  جمال  هناك  لي�ص  كثرية  لأ�شباب  �ختفت  لاأ�شف 

فيها، م�شري� �إىل �أن نو�دي �ل�شينما لي�شت منا�شبة للرفيه 
�و لق�شاء �لوقت، من خال عر�ص �لأفام �أو حتى مناق�شتها 
من  �أكرب  مهمتها  �ل�شينمائية  فالنو�دي  �حل�شور،  قبل  من 
�لوعي  برفع  ينه�ص  �أن  يجب  �ل�شينمائي  فالنادي  ذل��ك؛ 
توفري  مبهمة  ليقوم  حتى  بل  �ل�شينما،  جلمهور  و�لذ�ئقة 
�ل�شينمائية  �لور�ص  �إقامة  �لتحتية من خال  �لبنى  عنا�شر 
و��شتعر��ص �لظو�هر �ل�شينمائية وتدريب �أن �إمكن �أع�شاء 
�لنادين �ل�شغوفني بال�شينما لاإ�شهام يف �لنخر�ط يف �لعمل 
�ل�شينمائي، ولنا هنا �أن نتذكر نادي �ل�شينما يف م�شر �لذي 
�إذ  �لعربي،  �لوطن  �ل�شينما يف  ن��و�دي  �لق��دم من بني  يعد 
�لكثري  حياة  يف  وحا�شما  كبري�  تاريخيا  دور�  �لنادي  لعب 
جتربته  وعا�شرو�  بع�شويته  �لتحقو�  �لذين  �ل�شباب  من 
وو�ظبو� على ح�شور عرو�شه ون�شاطاته، ودفعت �أجيال من 
يلم  �أن  يجب  لذ�  بها،  و�ل�شتغال  �ل�شينما  لدر��شة  �ل�شباب 
نادي �ل�شينما ب�شرط �إن�شائه؛ بو�شع نظام د�خلي له يت�شمن 
تكون يف خدمة  و�لتي  �إىل حتقيقها،  ي�شعى  �لتي  �له��د�ف 

�لنهو�ص بو�قع �ل�شينما يف �لعر�ق.

وتدمري  �حل��رب  �أحلقته  �ل��ذي  و�ل��دم��ار   2٠٠3 ع��ام  بعد 
بناية م�شرح �لر�شيد ب�شكل �شبه كامل توقف نادي �ل�شينما 
و��شتمر هذ� �لتوقف ملدة ١7 عاما ومل ن�شهد عودة جديدة 
طويا،  ت�شتمر  مل  �لتي  �ملحاولت  بع�ص  رغم  �لنادي  لهذ� 
موؤخر� مت �لت�شويت يف جمل�ص �إد�رة د�ئرة �ل�شينما و�مل�شرح 
لإعادة �لعمل بهذ� �لنادي وعلى م�شرح �أ�شور �لذي يت�شع ل� 
�أهم  من  خمتارة  جمموعة  تهيئة  متت  �إذ  �شخ�شا،   ١٥٠
وبذلك  �لنادي،  جمهور  على  لتعر�ص  �ل�شينمائية  �لأف��ام 
ميكن �لعودة �إىل طقو�ص و�أجو�ء �مل�شاهدة �ل�شينمائية �لتي 
كان يوفرها �لنادي لرو�ده كما كان يف �ل�شابق بجهود عدد 

من �لفنانني و�ملخت�شني بالفن �ل�شابع. 
طقس املشاهدة السينامئية 

مدير  و�مل�شرح  �ل�شينما  د�ئرة  يف  �ل�شينما  ق�شم  مدير  قال 
�إن  )�ل�شبكة(:  ل�  �ل�شلوم  كاظم  �لعر�قي  �ل�شينما  ن��ادي 
�أهمية عودة نادي �ل�شينما تكمن يف �إعادة طق�ص �مل�شاهدة 

�ل�شينمائي،  �لعر�ص  دور  غياب  مع  غاب  �لذي  �ل�شينمائية 
و�أ�شبحت م�شاهدة �لأفام تقت�شر على �شا�شات �لتلفزيون، 
�ل�شينمائية  �لثقافة  ن�شر  على  �ل�شينما  ن��ادي  يف  نعمل  �إذ 
فكان  خمتلفة،  �شينمائية  ملد�ر�ص  �أفام  عر�ص  خال  من 
�أندريه  �لرو�شي  للمخرج  �مل���ر�آة،  فيلم  هو  �لأول  عر�شنا 
�شاعي  �لي��ط��ايل  �لفيلم  �ل��ق��ادم  وعر�شنا  تر�كوف�شكي، 
بلقطة  دقيقة   ١34 مدته  فيلما  �شنعر�ص  ثم  ومن  �لربيد، 
ن��دو�ت  �ل��ن��ادي  يعقد  كذلك  ���ش��اك��وروف،  للمخرج  و�ح��دة 
ملحبي  فر�شة  يوفر  مم��ا  �لأف���ام  لتحليل  نقدية  نقا�شية 
تاأويل  �ل�شينما لاطاع على �مل�شمر يف �لفام من خال 
�لن�ص �ملرئي، وفك رموزه ودللته، هذ� كله ير�شم �لأهمية 
�لكبرية لنادي �ل�شينما، �لذي نعمل جاهدين على ��شتمر�ره 

وندعو �جلمهور �إىل �حل�شور لعرو�شه. 
عروض ممتعة 

�شعادته  �ل�شينمائي مهدي عبا�ص عن  و�ملوؤرخ  �لباحث  عرّب 

يعود إىل الحياة بعد 17 عاماً

"نادي السينام العراقي" 

يعود ملتقى "نادي السينام" العراقي من جديد إىل الواجهة الفنية 
السينامئية بعد أن غياّب لسنوات طوال منذ انطالقه يف مثانينات القرن 

املايض من عىل أرض مرسح الرشيد حيث كان مقصدا فنيا لكثري من األرس 
العراقية واملهتمني بالشأن السيناميئ ملشاهدة األفالم املمتعة العربية 

واألجنبية التي كانت تعرض يف نادي السينام العراقي..

عاء �ملفرجيمهدي عبا�صكاظم �ل�شلوم

 استطالع أحمد سميسم
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�لأف��ام  يف  �إل  ت�شتخدم  ول  �لثمن  باهظة 
�لتخل�ص  يتم  �إذ  �ملرتفعة،  �مليز�نية  ذ�ت 
من  ذل��ك  �إىل  وم��ا  و�لبثور،  �لتجاعيد  من 
ب�شورة  ي��ب��دون  جلعلهم  �مل��م��ث��ل��ني،  وج���وه 
على  ف��ق��ط  يقت�شر  ل  و�ل��ت��ع��دي��ل  م��ث��ال��ي��ة، 
�جل�شم  �إىل  ي�شل  بل  و�لتجاعيد،  �لبثور 
ريا�شية  لتبدو  �لأج�شام  ُتعدل  �إذ  باأكمله. 
ومم�شوقة ومثالية. وبالطبع ما يز�ل هناك 
يف  ول��ك��ن  ري��ا���ش��ي��ة،  �أج�����ش��ام  ذوو  ممثلون 
كثري من �حلالت ت�شاف وجوه �ملمثلني �إىل 
تعديل  يجري  �أو  �آخرين،  �أ�شخا�ص  �أج�شام 
بع�ص  تتطلب  قد  �لطرق.  ب�شتى  �أج�شامهم 
�أط��و�ل حم��ددة مثًا  �لأف��ام ممثلني ذوي 
�ملخرج،  وروؤي��ة  يتفق  معني  �نطباع  لإعطاء 

�إىل جعل  �لأحيان  بع�ص  ي�شطرون يف  لهذ� 
لإعطائه  مرتفع  بكعب  حذ�ء  يرتدي  �ملمثل 
�ملزيد من �لطول كما حدث مع روبرت دي 
�ملمثل د�نيال  �أي�شًا مع  نريو، وهو ما حدث 
كريج من �أجل �أن يكون طوله مماثًا لطول 
�أ�شر�ر  �ملمثلة جيما �أرتريتون. �شر �آخر من 
كان  قدميًا  �ل�شينمائية،  �لأف���ام  �شناعة 
�شبهه  وفق  على  يجري  )�لدوبلري(  �ختيار 
باملمثل، يف حني يجري �لختيار �ليوم وفقًا 
ملو��شفات �أخرى، فب�شرف �لنظر عن �أد�ء 
�حلركة  تتطلب  �ل��ت��ي  �خل��ط��رية  �مل�شاهد 
و�ملخاطرة، �إل �أن بع�شهم يتم �لتعاقد معهم 
من �أجل ت�شوير جزء من ج�شم �ملمثل �أو لأن 

لديهم بع�ص �ملهار�ت �لفريدة.

 املشاهد الدعائية
)�لريلر( �لرويجي، �أو �مل�شاهد �لدعائية، 
ه��و ع��ب��ارة ع��ن ف��ي��دي��و ق�شري م��وؤل��ف من 
جمموعة م�شاهد خمتارة بعناية من �لفيلم، 
خا�شة  ت�شويق  وك���الت  برويجه  ت�شطلع 
لهذ�  للفيلم،  �لدعاية  طرق  �أق��وى  كاإحدى 
قد يتطلب حت�شريه حتى ١٨ �شهرً� يف بع�ص 

�لأحيان، وهذ� ما ل يعلمه ع�شاق �ل�شينما.
�أكرث  تقدمي  يف  �لدعائية  �ل�شركات  تتناف�ص 
مقطع ت�شويقي للفيلم، ويف كثري من �لأحيان 
ت�شوير  �نتهاء  قبل  )�ل��ري��ل��ر(  ُينجز  ق��د 
بع�ص  حُت���ذف  ق��د  �ل�شبب  ول��ه��ذ�  �لفيلم، 
بالفعل  عر�شها  بعد  �لأف��ام  من  �مل�شاهد 
يف �ملقطع �لرويجي. ولختبار مدى فاعلية 
هذه �ملقاطع، ُتعر�ص �أوًل على جمموعة من 
ل �إذ�  �مل�شاهدين من خمتلف �لأعمار، وتعدَّ
لزم �لأمر. قدميًا وعرب و�شائل �لدعاية كان 
جلذب  دقيقتني  نحو  �لأف��ام  �شانعي  لدى 
تطور  وبف�شل  �لآن،  لكن  �مل�شاهدين،  �نتباه 
ميتلكون  �لأف���ام  �شانعي  ف��اإن  �لإن��رن��ت، 
�مل�شاهد،  �نتباه  جل��ذب  ث��و�ن  خم�ص  فقط 
وهذ� حتدٍّ كبري. ويف �ملقابل ُتعر�ص �للقطات 

�لأكرث جاذبية جميعًا يف بد�ية �لريلر.

أرسار هوليود
ت�شوير  �إىل  �لأف��ام  �شانعو  يحتاج  عندما 
�لأط���ر�ف،  مبتورة  �شخ�شية  فيه  م�شهد 
�ملمثل  �رت����د�ء  حيلة  �إىل  ي��ل��ج��اأون  ف��اإن��ه��م 
جو�رب خ�شرً� يف �أطر�فه، ليجري �لتعامل 
معها وحذفها يف �ملونتاج، كما ن�شاهد كثريً� 
مو�شيقى  على  حت��ت��وي  �ل��ت��ي  �مل�شاهد  م��ن 
يف  ولكن  ��شتعر��شي،  م�شهد  �أو  ت�شويرية 
مرحلة  يف  �ملو�شيقى  هذه  ُت�شاف  �حلقيقة 
مع  �ملو�شيقى  توقيت  �شبط  لأن  �مل��ون��ت��اج، 
عملية  ه��ي  �لت�شوير  �أث��ن��اء  �ملمثلني  �أد�ء 
�أن تكون مثالية ومتقنة، بالإ�شافة  ي�شتحيل 
�إىل �أن وجود �أية �شو�شاء �إ�شافية يف �مل�شهد 
كان  �إذ�  ول�شيما  م�شكلة،  مبثابة  �شتكون 

�مل�شهد.  �أبطال  بني  وحمادثة  ح��و�ر  هناك 
يف بع�ص �لأحيان تكون للمخرج روؤية معينة 
�لطق�ص،  حيث  م��ن  للن�ص  وف��ق��ًا  للم�شهد 
فيه  �لت�شوير  عند  �لطق�ص  على  و�لعتماد 
على  تطر�أ  �لتي  �لتغري�ت  ب�شبب  جمازفة 
عمل  �إىل  ي��ل��ج��اأون  ول��ه��ذ�  ع���ادة،  �لطق�ص 
�لذي  �لطق�ص  لتح�شري  �خلا�شة  �مل��وؤث��ر�ت 

يحتاجه �لفيلم.
ولعمل تاأثري �ملطر �لغزير ُت�شتخدم خر�طيم 
وتو�شع  �حلر�ئق  �إطفاء  ب�شنابري  مت�شلة 
�ملطر  تاأثري  لتعطي  عالية  �رتفاعات  ف��وق 
�أثناء  �ملت�شاقط  �لثلج  �أما  نف�شه.  �حلقيقي 
�مل�شاهد فهو يف �حلقيقة عبارة عن ورق �أو 
ي�شتخدمون  �لأحيان  بع�ص  ويف  با�شتيك، 

�ملو�د �لتي ُي�شنع منها �ل�شابون، �إذ تو�شع 
رق��اق��ات  �إىل  �ملنتج  حت��ول  خا�شة  �آل���ة  يف 

ثلجية.
كيفية  �أي�����ش��ًا  �ل�شنيمائية  �لأ����ش���ر�ر  وم��ن 
�مل�شاهد،  يف  �ل�شباب  تاأثري  على  �حل�شول 
�إذ غالبًا ما يتم ��شتخد�م �ملو�د �لكيميائية، 
و�أف�شل طريقة للح�شول على �ل�شباب هي 

خلط �لثلج �جلاف مع �ملاء.
 أكرث جاذبية

�أن �ملمثلني  �أن تكون قد لحظت  من �ملتوقع 
و�أنهم  �ل�شا�شة،  على  جاذبية  �أك��رث  يبدون 
ولكن  �لطبيعية،  �لعيوب  يخلون من  يكادون 
يف �حلقيقة �لف�شل يعود �إىل �لتعديل �لذي 
ُيجرى على �مَل�شاهد! دعونا نتفق �أنها تقنية 

هكذا تكون األفالم 

قة للجمهور مشوِّ

غالباً ما ُتخفي كواليس 
األفالم السينامئية الكثري 
من األرسار التي ال يعرفها 
عشاق السينام الذين 
يودون دامئاً رؤية أبطالهم 
يف أبهى صورة. لذلك 
تستخدم الرشكات العاملية 
إلنتاج األفالم خدعاً 
متعددة إلظهار النجوم 
بشكل رائع دامئاً وإبراز 
اللقطات السينامئية أكرث 
جاماًل وإرشاقاً. فاملشاهد 
قد ال يدرك أن خلف تلك 
العملية أرساراً سينامئية 
تجعل مشاهدة األفالم أمراً 
مبهراً، لذلك تبقى تلك 
األرسار يف طيِّ الكتامن 
وال يتحدث عنها صانعو 
السينام.

إعداد: "مجلة الشبكة العراقية"

سينامئية
ر  ا رس أ
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خ�����������ي�����������ال

مقداد عبد الرضا

وقع بيدي قبل فرة و�حدً� من �هم �لكتب �لتي تعنى بالر�شيف بتف�شيل كبري �جنزه 
�لنكليز يف �لعام ١٩١6-١٩١7، رحت �قلبه فوجدت )�لعجب �لعجاب(، يحمل �لكتاب 

عنو�ن "من هم �هل و�دي �لر�فدين"، وفيه �شرح و�ٍف وتفا�شيل عن �لنا�ص يف �حلكومة 
و�لع�شائر و�لماكن وكيف يتحركون ويت�شلون ببع�شهم �لبع�ص،كانو� ير�شدون كل �شغرية 

وكبرية ويتابعون بجهد ليتعب ول يتوقف، �متنى �ن يجد �حدهم �لوقت ويقوم برجمته، 
لول �لر�شفة ل�شاع �لكثري.

لن �أكتب عن �خليال هذه �ملرة، بل �شاأكتب 
ع��ن �ل���ذي ي��ح��ر���ص ب��ه��ّم��ة ون�����ش��اط خيال 
�لع�شف  ����ش��ت��د   ١٩٩١ ع���ام  يف  �ل��ب��اد. 
كنا  ب��اأرو�ح��ن��ا،  ع�شف  وفيه  �ل��ب��اد  على 
هذ�  لكن  �لآخ����ر.  بالبع�ص  بع�شنا  ن��ل��وذ 
يك�شفه  م��ا  ���ش��رع��ان  �إذ  ي��ك��ف��ي،  ي��ع��د  مل 
�لتي  لو�عَجنا  خلفه  تاركًا  ويت�شربل  �لنهار 
�لذي  وما  �أفعل  م��اذ�  كالهرم،  تنمو  باتت 
كثريً�  يازمني  ظل  �ل�شوؤ�ل  هذ�  �شيكون؟ 
�ل��ق��ر�ر، لبد  �ت��خ��ذت فيه  ي��وم  حتى ج��اء 
�أخرى،  �لأ�شياء بطريقة  ت�شكيل  �إعادة  من 
من  و�أتخل�ص  روحي  �إىل  �لتو�زن  يعاد  �أن 
�ل���ش��ط��ر�ب �ل���ذي ب��ات ي��وؤرق��ن��ي. هناك 
�أ�شتطيع  ل  عيني  عليها  تقع  جمة  �أ�شياء 
هو  �مل�شو�شة،  �ملخيلة  يف  بها  �لح��ت��ف��اظ 
�لت�شوير  يف  �شغرية  دورة  �إذن؟  �ل��ق��ر�ر 
لتعليمي؟  ل  �ملوؤهَّ يكون  ومن  �لفوتوغر�يف، 
�إنه �لر�حل �لكبري و�ملعلم فوؤ�د �شاكر. كان 
�لأي��ام  �جلمهورية،  جريدة  يف  يعمل  ف��وؤ�د 

ترى و�جلزع يناأى بنا بعيدً�.
بهدوء  يبت�شم  ودي��ع��ًا  �شابًا  �أمل��ح  �أي��ام  بعد 
ومبا  �لأر���ش��ي��ف،  ق�شم  يف  يعمل  وكيا�شة 
بع�ص  نتبادل  �شرنا  بالأر�شفة،  مهتم  �أنني 
بعد،  فيما  فاكت�شفُت،  �لب�شيطة  �لأ�شياء 
عاقتنا.  وط��د  ما  وه��ذ�  بال�شينما  �شغفه 
�لناقد  �ل�شتاذ  �إن��ه  حميمًا،  ك��رمي��ًا  ك��ان 
م��ه��دي ع��ب��ا���ص.. ح��ار���ص بيت �خل��ي��ال يف 
�أي��ام  �ل��ب��اد. تبادلنا ك��ث��ريً� م��ن �لأف���ام 
منذ  �لعامل  �تخذ   .)VHS(�ل� �أ�شرطة 

ونحن  �ل�����ش��ورة  يف  ���ش��ه��اد�ت��ه  بعيد  زم��ن 
�ل��ِوزر؟  هذ�  يحمل  فمن  بال�شوت،  تعلقنا 
على  ويطلعنا  عبا�ص  مهدي  �لأ�شتاذ  ياأتي 
�مل�شادر  �أه��م  من  و�ح��دً�  �لآن  يعّد  كتّيب 
�لأ�شماء  على  �حل�شول  يف  ت�شاعد  �لتي 
فيلمًا  ل����)٩٩(  �ل��و�يف  و�ل�شرح  و�ل��ت��و�ري��خ 
�لعر�قي(،  �لرو�ئي  �لفيلم  )دليل  عر�قيًا 
وب��ف��رح غ��ام��ر ي��ك��ت��ب يف م��ق��دم��ة ك��ت��اب��ه: 
مرجعًا  يكون  �أن  �إىل  �لدليل  هذ�  "يهدف 
بال�شينما  و�ملهتمني  �لباحثني  لكل  مهمًا 
�ل��ع��ر�ق��ي��ة، وه���و �أول دل��ي��ل م��ن ن��وع��ه يف 
عن  ومرّكزة  و�فية  معلومات  يقدم  �لعر�ق 
جميع �لفام �لرو�ئية �لبالغ عددها ت�شعة 
�لقطاع  �نتاجها  يف  ��شرك  فيلمًا  وت�شعني 
ب��د�ئ��رة  �ملتمثل  �ل��ع��ام  و�ل��ق��ط��اع  �خل��ا���ص 
�شعوبات  و�جهت  لقد  و�مل�شرح.  �ل�شينما 
قّلة  ب�شبب  �ل��دل��ي��ل  ه��ذ�  �إع����د�د  ج��ّم��ة يف 
�مل�شادر و�شعوبة �حل�شول على �ملعلومات 
ت�����ش��ارب  ظ��ل  يف  و�ل��دق��ي��ق��ة  �ل�شحيحة 
�أ���ش��ا���ص  ب�شكل  �ع��ت��م��دت  م��ن��ه��ا.  �لبع�ص 
�لأف��ام  لهذه  �ل�شخ�شية  �مل�شاهدة  على 
و�أر�شيفي  �شانعيها  مع  �لعديدة  و�للقاء�ت 
�ل�شينما و�مل�شرح،  و�أر�شيف د�ئرة  �خلا�ص 
�لباحثني  يدى  بني  �لدليل  هذ�  �أ�شع  و�أن��ا 
�أن  �أمل  وكلي  �لعر�قية  بال�شينما  و�ملهتمني 
من  لنتحرك  �لعر�قية  �ل�شينما  �أزمة  حتل 
رقم  �لعر�قي  �لفيلم  بت�شوير  ونبد�أ  جديد 
يف  �شاعدين  مل��ن  �ل�شكر  ج��زي��ل  م��ع  م��ئ��ة، 
�إعد�د هذ� �لدليل." يف هذ� �لدليل ير�شم 

�لنتاج؛  ملجمل  و��شحة  �ملوؤلف خارطة  لنا 
�لإنتاج،  ودللت،  �أرقام  �لعر�قية  �ل�شينما 
خارطة عر�ص �لأفام، �لإخر�ج، �لتمثيل، 
�لت�شوير،  �لعر�قية،  �ل�شينما  مو��شيع 
جميع  �شرد  �إىل  وينتهي  تعر�ص،  مل  �أفام 
م��و����ش��ي��ع �لأف�����ام و�أ���ش��م��ائ��ه��ا و���ش��ن��و�ت 
�لعر�ص و�أ�شماء �لعاملني فيها من �ملمثلني 

و�لفنيني.
ي�شع  �لت�شفيق مل  هذ�  لكن  لهذ�،  ن�شفق 
�لأ���ش��ت��اذ م��ه��دي يف د�ئ����رة �ل���ش��رخ��اء، 
�إ�شر�رً�  ز�ده  بل  �آخرين،  عند  يحدث  كما 
�ل�شنو�ت  مدى  على  فحر�ص  �ملتابعة  على 
فف�شًا  �لكتب.  �أهم  �إجناز  على  �لع�شرين 
م��و���ش��وع��ة  �أجن����ز  �لأول،  �لإ�����ش����د�ر  ع���ن 
�لع�شرين،  �ل��ق��رن  يف  �ل��ع��رب  �مل��خ��رج��ني 
وق�شية  �لعر�قية،  �ل�شينما  يف  وك��ت��اب��ات 
�لطويل  �ل���رو�ئ���ي  �لفيلم  ودل��ي��ل  ���ش��ع��ب، 
�ل��رو�ئ��ي  للفيلم  �ل�����ش��ام��ل  و�ل��دل��ي��ل  ج2، 
عام  �لعر�قية  و�ل�شينما  �لطويل،  �لعر�قي 
عام  �لعر�قية  و�ل�شينما   ،2٠١4-2٠١3
2٠١4-2٠١٥، و�أفام ولكن )�أفام بغد�د 
عناوين  يف  وب��غ��د�د  �ل��ث��ق��اف��ة(،  عا�شمة 
 ،2٠١6 عام  �لعر�قية  و�ل�شينما  �لأف��ام، 
كوردية ))مل  و�أفام  و�لإرهاب،  و�ل�شينما 
فليم  غ��ري  �ل�شينما  ه��ذه  ع��ن  نعرف  نكن 
�لر�حل  �ل�شتاذ  �أجن��زه  �ل��ذي  )نرج�ص( 
�لعر�قية،  �ل�شينما  وعّر�ب  علي((،  جعفر 
وحكايات   ،2٠١٨ عام  �لعر�قية  و�ل�شينما 
و�أف���ام،  وخم��رج��ون  عر�قية،  �شينمائية 

هال سينام

مهدي عباس..

حارس الخيال
 ،١٩١-١٩١٨7 ع��ام  �لعر�قية  و�ل�شينما 
و�ل�شينما  �لعر�قية،  �ل�شينما  وبو�شر�ت 
�لعر�قية 2٠١٨-2٠١٩، و�ل�شينما �لعر�قية 
�لأخ����ري:  �إجن������ازه  ل��ك��ن   .2٠2٠-2٠١٩
)�أف��ام��ن��ا �ل��ع��ر�ق��ي��ة م��ن �ل��ع��ام ١٩46-
�لإجن���از�ت  �أه��م  من  و�ح���دً�  يعّد   )2٠2٠
�لتوثيقية �ل�شينمائية �لتي ميكنها �أن تغني 
�لباحثني، وقد بذل جهدً� ل ي�شاهى �بتد�أ 
من فيلم )�بن �ل�شرق( و�نتهى �إىل �لإنتاج 
يف  غاية  هو  بجدول  �لعر�قي  �ل�شينمائي 

�لأهمية و�لتف�شيل �لو��شح.
يف بد�ية �لكتاب يتذكر جهود �لآخرين ول 
�لن�شيان  من  �لرغم  على  حقهم  يبخ�شهم 
�أحمد  بالر�حل  بد�أ  �إذ  له،  تعر�شو�  �لذي 

ف��ي��ا���ص �مل���ف���رج���ي، وح�����اول �أن 
عن  و�لكتابات  �لوثائق  كل  يجمع 
ه��ذه  ل��ك��ن  �ل��ع��ر�ق��ي��ة،  �ل�شينما 

و�لأر�شيف  �ل�شحفية  و�لكتابات  �لوثائق 
كلها �حرقت وذهبت مع �لريح، لعلها 

مل حترق كلها، لكنها من �ملمكن 
�أن تذهب، �إىل �أين؟ ل ندري.
�جلهد  لهذ�  �لقبعة  نرفع   
�ل���ذي ق��دم��ه ل��ن��ا �لأ���ش��ت��اذ 
م��ه��دي ع��ب��ا���ص ع��ل��ى طبق 
من معرفة وموّدة حميمة، 
�لطيب  ل��ل��ج��ه��د  ���ش��ك��رً� 

ومبارك لك .
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دّر�ص �لرجمة يف جامعتي بغد�د و�مل�شتن�شرية، 
وكلية نقابة �ملعلمني )�ملاأمون( �خلا�شة، ومعهد 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإم����ار�ت  يف  لّلغات  ب��غ��د�د 
بالتعاون  �لفورية  �لرجمة  تدري�شه  عن  ف�شًا 
م��ع �جل��ام��ع��ات و�مل��ع��اه��د �خل��ا���ش��ة يف دب��ي 

و�ل�شارقة.
و�ملحافل  �ملنظمات  يف  ف��وري��ًا  مرجمًا  عمل 
دول��ة  �ل��ف��وري��ة يف  للرجمة  وم��درب��ًا  �ل��دول��ي��ة، 
و�لبحرين  وعمان  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 

وقطر و�شارك يف مئات �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت.
)�جلا�شو�ص  رو�ي��ة  مثل  ع��دة،  رو�ي���ات  ترجم 
�مل�شتجري من �لربد( للكاتب )جون لو كاريه(، 
ب��ج��زءي��ن.  �ل��ه��ن��د(  م��ن  �شعبية  و)ح��ك��اي��ات 
)ذ�ك��رة  لاإجنليزية  �لعربية  من  ترجم   كما 
لل�شاعر  �شعرية  جمموعة  وه��ي  �ل��ف�����ش��ول(، 
�إ�شبانيا،   – فالفا  د�ر  عن  �حل�شيني  يقظان 

�لناقد  للر�حل  �لعا�شقني(  )م��ع��ان��اة  وك��ت��اب 
در��شة  ق��دم  كما  �جل��ز�ئ��ري،  حممد  و�لكاتب 
يف �أعمال �لر�شام �ل�شوري �إ�شماعيل �لرفاعي، 
جملة  من  لأع��د�د  ومر�جعته  لرجمته  �إ�شافة 
)�لفن �لإ�شامي( �ل�شادرة يف لندن بالتعاون 

مع مكتب بيو بل�ص، دبي، عام 2٠٠٩.
)�ل��ك��رب  بينها  ع����دة،  م��رج��م��ة  ب��ح��وث��ًا  ن�����ش��ر 
و�لتد�عي يف �شعر وليام وردزورث( و )�حلركة 
لرك���ن(،  فيليب  �شعر  يف  للحد�ثة  �مل�����ش��ادة 
�شك�شبري  م�شرحية  يف  �لأ����ش���د�د(  و)وح����دة 
و�لعملية  ل��وك��ري�����ص(،  )�غ��ت�����ش��اب  �ل�شعرية 
)كيف  بيكيت  �شموئيل  م�شرحية  يف  �لإبد�عية 
هي �لدنيا(، وثاثة منظور�ت حديثة ملو�شوعة 
�ل�شعر و�لفردو�ص: در��شة يف ق�شيدة )�لإبحار 
و)�حلديقة  ييت�ص،  بتلر  لوليم  بيزنطة(  �إىل 
�شبيانية(  و)لعبة  جريفز  ل��روب��رت  �خلفية( 

لتيد هيوز.
عدة،  ف�شائية  قنو�ت  يف  فوريًا  مرجمًا  عمل 
و)دب���ي  و)دب����ي(  ���ش��ي(  ب��ي  �أن  )���ش��ي  بينها 
�لإخبارية(. �أد�ر و�شارك يف ع�شر�ت �ملوؤمتر�ت 
�لعر�ق  د�خ��ل  �لثقافية  و�جلل�شات  و�ل��ن��دو�ت 
ح�شن  �شاكر  و�ملرجم  �لكاتب  �إن��ه  وخ��ارج��ه، 
�إج��ر�ء  )�ل�شبكة(  جملة  �رت��اأت  �ل��ذي  ر��شي، 
حو�ر  و�إ�شكالياتها،  �لرجمة  عن  معه  ح��و�ر 

�بتد�أناه ب�شوؤ�ل:

* ما �لذي �أغر�ك يف �للغة �لإنكليزية لتختارها 
من بني باقي �للغات �لأخرى، در��شة وتدري�شًا؟
�ملدر�شة  �أيام  منذ  حبًا  �لإجنليزية  �شغفتني   -
كانت  مد�ر�ص  يف  تتلمذت  �أين  رغم  �لبتد�ئية 
تفتقر �إىل �أب�شط مغريات تعلم �للغة �لأجنبية، 
لكن كان للمعلمني و�ملدر�شني دور كبري يف دفعنا 

�إىل تعلم لغة �أجنبية، �أتذكر �أين وقفت �أول مرة 
�أمام زمائي يف �ل�شف �لثالث �ملتو�شط بطلب 
عنو�نه  وكان  �لدر�ص  لهم  لأ�شرح  �أ�شتاذي  من 
�ل�شبعة(.. وبعد �لنتهاء منه  )�شهام و�لأقز�م 
قال يل �لأ�شتاذ، رحمه �هلل، �لذي دّر�شت معه 
فيما بعد يف كلية خا�شة يف بد�ية �لت�شعينيات: 
�لإنكليزي"  �لأدب  يف  در��شتك  تكمل  �أن  "لبد 

وهذ� ما كان.
م و�قع �لرجمة يف �لعر�ق �ليوم؟ * كيف تقيِّ

ز�ل��ت،  وم��ا  �لرجمة،  كانت  �لبد�يات  منذ   -
تتاأرجح بني �لتقدم و�لر�جع. يف فر�ت معينة 
من �ل�شبعينيات مثًا كانت �لدولة تهيئ �أجياًل 
�لرجمة  م��ي��ادي��ن  يف  للعمل  �خل��ري��ج��ني  م��ن 
يف  عاملية  م��وؤمت��ر�ت  لعقد  ��شتعد�دً�  �لفورية 
يف  طائلة  مبالغ  �ل��دول��ة  �أن��ف��ق��ت  ل��ذ�  ب��غ��د�د، 
خمتلفة.  بلد�ن  يف  �لفوريني  �ملرجمني  تدريب 
وحني �ندلعت �حلرب �لعر�قية �لإير�نية، خفَت 
�خلريجني  من  �أجيال  و�شاعت  �لندفاع،  هذ� 
�لوغى، وتر�جعت حركة �لرجمة،  يف �شاحات 
ثم ��شتعادت �شيئًا من حما�شها رغم �حل�شار، 
بدفع  بالثقافة  �ملعنية  �جل��ه��ات  و����ش��ت��م��رت 
�إىل  وع��ادت  �أخ��رى،  م��رة  توقفت  ثم  �حلركة، 
نحن  وها  و�شعبة..  طويلة  فرة  بعد  �لن�شاط 

ن�شهد فرة �نتعا�ص يف زمن �لعوملة.
* يقال �إن �لرجمة خيانة لّلغة �لأم، هل مار�شت 

هذه �خليانة، �أم �أنك ل تقول بهذ� �لتعريف؟
�لطويلة  �لفورية  �لرجمة  جتربة  خال  من   -
�لرجمة  عن  نقدية  در��شات  وكتابة  وترجمة 
بل  خيانة،  لي�شت  �لرجمة  �أن  وجدت  �لأدبية، 
�متحان  يف  �ملرجم  ت�شع  مقد�شة  مهمة  �إنها 
�شعوب  تعاي�شت  مل��ا  �ل��رج��م��ة  ف��ل��ول  ���ش��ع��ب، 
�لعامل، لأن �لرجمة ت�شهم يف تطوير �لقت�شاد 
�لثقايف،  و�لتبادل  �خلدمات،  وج��ودة  �لعاملي، 
يكفي  �لتكنولوجيا.  ونقل  �مل��ال،  ر�أ���ص  وتدفق 
�إير�د�ت �لرجمة يف عام  �إجمايل  �إن  �أن نقول 
١٩٩7 مثًا، ح�شب �أحد �لباحثني، بلغ �أكرث من 
ملياري دولر..  ترى كم �أ�شبح يف ع�شر �لعوملة 

و�لرجمة �لفورية عرب �لإنرنت هذه �لأيام؟
�ملرجمة  �لعربية  �لكتب  على  �طاعك  من   *

�إىل �للغة �لإنكليزية، هل تلم�شت وجود �ختاف 
ني؟ يف �لن�شّ

�ملهتمني  ت�شتوقف  �ل��ت��ي  �مل�شائل  �أه���م  م��ن   -
هي   �لإجن��ل��ي��زي��ة  �إىل  �لعربية  م��ن  بالرجمة 
�لعربية..  وثقافته  �لن�ص  روح  تو�شيل  ق�شية 
من  كثري  ترجمات  متابعة  م��ن  لح��ظ��ت  وق��د 
بجو�ئز  �ل��ف��ائ��زة  �لعربية  �ل��رو�ئ��ي��ة  �لأع��م��ال 
�لقارئ  ي�شعر  ومل  روحها  فقدت  �أنها  عاملية، 
للن�ص،  �لعربي  �لقارئ  به  ي�شعر  مبا  �لأجنبي 
�لذين  �لأج��ان��ب  �ل��ق��ّر�ء  عند  مل�شته  م��ا  ه��ذ� 
ومعار�ص  عاملية،  م��وؤمت��ر�ت  يف  �ألتقيهم  كنت 
�إذ  عربية،  م��دن  يف  تقام  كانت  �لتي  �لكتاب 
عندما  وحتى  �أملهم..  خيبة  عن  ون  يعربِّ كانو� 
ي�شيدون بالرجمة، تقول �أرقام �ملبيعات خاف 
�لعربية  �لرو�ئية  �لأعمال  باأن  �أ�شعر  مل  ذلك. 
مبا  �لأجنبي  �لقارئ  ت��زود  و�ملرجمة  �لفائزة 
زودتنا به ترجمات كثري من �لأعمال، �شو�ء تلك 
باللغات  �أم  بالرو�شية  �أم  بالإجنليزية  �ملكتوبة 
�لأخرى.. وهذ� لي�ص عيبًا يف �لرو�ية �لعربية �أو 
�للغة �لعربية �جلميلة، بل يف تكليف مرجمني 
�أجانب برجمة رو�يات وق�شائد عربية ل يفك 
مغاليقها �شوى مرجم عربي، لكن يبدو �أن هذ� 

هو �ل�شائد يف �ل�شوق.
* م��ا �ل���ذي مي��ت��از ب��ه �مل��رج��م �ل���ف���وري عن 
�أكفاأ  �أحد  و�أنت  �أ�شاألك،  �ملرجمني،  من  غريه 

�ملرجمني �ملحرفني يف هذ� �ملجال منذ عقود؟
من  �ملتمكن  �لفوري  �ملرجم  مييز  ما  �أه��م   -
مهمته هو �أنه ينفذ مهمة تكاد تكون م�شتحيلة، 
خم�ص  حتدث  �لفورية  �لرجمة  عملية  فخال 
�لثانية:  م��ن  �أج����ز�ء  يف  �ل��دم��اغ  يف  عمليات 
د�خ��ل  )يف  �لرجمة  �ل�شتيعاب،  �ل���ش��ت��ام، 
�لدماغ( ثم �لنطق، و�أثناء نطق �لرجمة، تاأتي 
ونطقها  �جلملة  حفظ  تتطلب  �لتي  �خل��ط��وة 
�ملرجم  مييز  ومم��ا  وه��ك��ذ�،  �لثانية  باللغة 
توؤهله  �لتي  �ملو�شوعية  ثقافته  �ملتمكن،  �لفوري 

لإنقاذ �ملوقف يف جزء من �لثانية.
�مل��رج��م  ي��و�ج��ه��ه��ا  �ل��ت��ي  �لأخ����رى  �ل�شعوبة 
�لتي  و�ل��ّل��ك��ن��ات  �للهجات  ت��ع��دد  ه��ي  �ل��ف��وري 
�ل��وق��وع يف م��ط��ب��ات خ��ط��رية.  ت����وؤدي �إىل  ق��د 
يف  تربز  �لتي  �لثقافية  �ل�شعوبات  ت�شكل  كما 
�شيا�شية  منظومات  �إىل  �ملتحدثني  �إ���ش��ار�ت 
يف  ي�شرط  كذلك  خمتلفة.  ودينية  وثقافية 
و�أمينة  دقيقة  ن�شخة  تقدمي  �لفوري  �ملرجم 
وق��د ي�شطر �ملرجم  �لأ���ش��ل��ي،  ع��ن �خل��ط��اب 
�لفوري �إىل �شد �لثغر�ت �لثقافية ب�شرعة، ويف 
�أجز�ء من �لثانية مع �شرورة �للتز�م بنقل روح 
قد  �لذي  �لفوري  �ملرجم  ي�شمعه  �لذي  �لن�ص 
�أحيانًا على ن�شخة ورقية من �خلطاب  يح�شل 
�لج��ت��م��اع. يف كل  ب��دء  م��ن  دق��ائ��ق فقط  قبل 
يتاأخر  �أن  �لفوري  للمرجم  يجوز  ل  �لأح��و�ل، 

مرتجم من الطراز األول، ُيعداّ واحداً من أفضل املرتجمني 
الفوريني يف العامل العريب. ولد عام 19٥٥، حصل عىل 

شهادة البكالوريوس يف الرتجمة من كلية اآلداب – 
الجامعة املستنرصية، الدفعة األوىل عام 1979، ودبلوم 

يف الرتجمة الفورية من )ذا بوليتكنيك أوف سنرتال 
لندن(، بريطانيا عام 1978، وعىل شهادة املاجستري يف 

األدب اإلنجليزي، الشعر الحديث من كلية اآلداب - جامعة 
بغداد، عن أطروحته املوسومة: املدينة والفرد يف شعر لوي 

مكنيس.

شاكر حسن رايض:

الكاتب واملرتجم

الرتجمة ليست خيانة

بل مهمة مقدسة

حوار أجراه: عيل السومري
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عن �ملتحدث، ويجب �أن يبد�أ جملته يف �للحظة 
�أو بعدها بثو�ن،  �لتي ينهي بها �ملتحدث كلمته 
بخاف ذلك �شريتبك ويتاأتئ وت�شيع منه جمل 
وعن  �لعمل،  ظروف  عن  �لنظر  وبغ�ص  مهمة. 
و�مل��ع��ّد�ت،  �لجتماع  وقاعة  �حل���و�ر�ت  طبيعة 
يو�جه �ملرجم �لفوري مع�شلة غمو�ص �ملو�قف 
�ملعاين  وِظ��ال  باملفرد�ت  �ملق�شود  و�لتاعب 
يعزوها  ما  وغالبًا  مق�شودة،  تكون  قد  �لتي 
�ل�شحفية و�لجتماعات  �ملوؤمتر�ت  �ل�شا�شة يف 
�لتي تعقد يف جمل�ص �لأمن مثًا �إىل �أخطاء يف 
�ملحتلة  �لعربية  �لأر��شي  وما حكاية  �لرجمة، 
يف ق��ر�ر جمل�ص �لأم��ن �ل��دويل رق��م 242 بعد 
ُيدّر�ص يف  �إل مثال ل ين�شى، وماز�ل  حرب 67 
�أق�شام �لرجمة يف �أرجاء �لعامل كافة، �إذ ن�شت 
�لن�شخة �لإجنليزية على �ن�شحاب �إ�شر�ئيل من 
�لوفود  "�أر��ٍص عربية حمتلة" يف حني فهمتها 
�ملحتلة"،  �لعربية  "�لأر��شي  �أنها  على  �لعربية 
�مل�شارع  ب�شيغة  و�شع  قد  �جلملة  فعل  وك��ان 
�أن  withdraws يف حني كان يجب  �لب�شيط 
قر�ر�ت  يف  �ملعتادة  �لقانونية  بال�شيغة  يو�شع 
لكن    shall withdraw �ملتحدة  �لأمم 
هذه �للعبة جنحت وكتب �لقر�ر بال�شيغة �لتي 

خدمت م�شالح )�إ�شر�ئيل(!
�شت يف �جلامعات �لعر�قية �شنو�ت طو�ًل،  * درَّ

�لأكادميية  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شة  و�قع  ترى  كيف 
يف هذ� �ملجال �ليوم؟

مو�كبة  �إىل  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  �جل��ام��ع��ات  �شعت   -
�لعامل رغم  و�لأكادميية يف  �لعلمية  �لتطور�ت 
على  �لباد  بها  مرت  �لتي  �ل�شعبة  �لظروف 
�لتو�شع �حلا�شل  �ملا�شية، ومع  �لعقود  �متد�د 
يف �جلامعات و�لخت�شا�شات، �زد�دت �أعد�د 
�لطاب و�لطالبات �لذين �شعو� �إىل �للتحاق 
ياحظ  �لأع��د�د،  تز�يد  ومع  �ملجالت،  بهذه 
و�لثقايف،  �لعلمي  �مل�شتويني  ت��ر�ج��ع  �ملتابع 
�أظن  و�شياع،  �إرباك  حالة  ي�شبب  �لذي  �لأمر 
و�ملال  و�جلهد  �لوقت  من  كثريً�  �أ�شعنا  �أننا 
�مليد�ن  هذ�  �أن  حني  يف  نظرية،  در��شات  يف 
لل�شباب  وت�شجيعًا  عمليًا  ت��دري��ب��ًا  يتطلب 
لالتحاق ب�شوق �لرجمة �لفورية �لتي �حتلها 
�ل��ع��رب يف  و�مل��رج��م��ات  �ملرجمني  م��ن  جيل 
�ل�شنو�ت �لع�شر �لأخرية، فيما تر�جعت �أعد�د 
للرجمة يف  �أق�شامًا  لدينا  �أن  مرجمينا رغم 

معظم �جلامعات �حلكومية و�خلا�شة.
هل  �ل��رج��م��ة،  يف  دور�ت  م��دة  منذ  تقدم   *
مل�شت �شغفًا لدى �ملتلقني؟ وهل ميكنك �أن تقول 

بنجاح هذه �لدور�ت؟
�ملرجمني  لتطوير  تدريبية  دورة  �أحدث  - يف 
�لفوريني، �شعدت بتقدمي خربة �شنو�ت طويلة 

و�ملرجمات،  �ملرجمني  من  ر�ئعة  ملجموعة 
�لثقافية  �ل��ث��غ��ر�ت  ���ش��د  ي�شتطيعون  �ل��ذي��ن 
دور�ت  يف  زّج��ه��م  مب��ج��رد  �ملحلية  و�حل��اج��ة 
تدريبية مكثفة ومنحهم �لثقة لانطاق، و�إل 
�لعتماد  يف  �حل��ال  هذ�  على  �لبقاء  ميكن  ل 
فيما  �ل��ب��اد  خ���ارج  م��ن  ب�شرية  م���و�رد  على 
د�ر  �أن  �أعتقد  �لإمكانيات،  بهذه  يعّج  �لعر�ق 
ت�شد  �أن  ت�شتطيع  بغد�د  يف  للرجمة  �ملاأمون 
عر�قية  بقدر�ت  �مل��وؤمت��ر�ت  وت��زود  �لفجو�ت 
ممتازة من خمتلف �لخت�شا�شات و�للغات.. 

لبد من ك�شر هذ� �حلاجز.
ثقافية  م�شاريع  �أو  �إ���ش��د�ر�ت  جديدك،  ما   *

ومعرفية؟
د�ر  �قرحته  كتاب  لرجمة  م�شروع  هناك   -
�ملو�فقة،  بانتظار  مازلنا  للرجمة،  �مل��اأم��ون 
تدريبية  دور�ت  لتهيئة  فر�شة  هناك  �أن  كما 
�ل�شباب  �لفوريني  �ملرجمني  ق��در�ت  لتطوير 
�لحتياجات  و�شد  عمل  فر�ص  خلق  �أج��ل  من 
مقرحات  هناك  �أن  كما  و�لإقليمية،  �ملحلية 
جم��ال  يف  وم��ه��ام  دور�ت  يف  �ل�����ش��ب��اب  ل���زج 
�مل��اأم��ون  د�ر  م��ع  بالتعاون  �لفورية  �لرجمة 
هناك  ورمب��ا  �لأخ���رى،  �لثقافية  و�ملوؤ�ش�شات 
�لعربية  من  وكتب  ن�شو�ص  لرجمة  م�شاريع 

�إىل �لإجنليزية.
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�لعاملي،  �مل��ر�أة  عام  ليكون  �ختري عام ١٩7٥  �ملتحدة  �لمم  بقر�ر من 
لتحقيق  وعر�قيا  وعربيا  عامليا  �لن�شائية  �ملنظمات  كل  ن�شطت  ويومها 
منجز�ت �إ�شافية لقو�نني حقوق �لن�شاء، وب�شمنها مو�شوع �لعنف �لذي 
�ملجال،  بهذ�  ومهتمة  مبتدئة  �آن��ذ�ك �شحفية  كنت  �مل��ر�أة،  له  تتعّر�ص 
�ملجال،  بهذ�  قبلي  كانت  �لتي  �ملح�شن،  فاطمة  �لكاتبة  زميلتي  ومع 
و�شيا�شيات خمّططًا  ونا�شطات  ن�شائية  منظمات  و�شعنا مب�شاعدة  قد 
�لكثري  وفعا حتقق  �ل�شخ�شية،  �لأحو�ل  قانون  على  تعديات  لإجر�ء 
�حلملة  لهذه  �لعر�قي  �لق�شاء  ودع��م  مب�شاندة  �ملهمة  �لتغيري�ت  من 
�ملطروحة  �لولويات  �أحد  �لعنف  مو�شوع  وكان  �لق�شاة،  باأكرب  متمثلة 

للبت بها...
�ليوم، ونحن ن�شرف على نهاية عام 2٠2٠، عام �لعنف �لعاملي و�لعر�قي 
بجد�رة، عام ��شت�شهاد �أكرث من 7٠٠ �شاب عر�قي باأب�شع و�شائل �لعنف، 
من  �شتخلفه  وما  كورونا  عام  ومعاق،  جريح  �ألف   2٠ من  �أكرث  وجرح 
كو�رث و�أمر��ص وليدة هذ� �لفايرو�ص �ملجهول، عام �لأزمات و�لويات 

و�شقوط �لأقنعة �لرب�قة �لتي ك�شفت عن قبح ما خلفها..
بعد خم�شة و�أربعني عاما و�لربملان �لعر�قي �ليوم، و�إىل �لآن، خمتلف 
�أق�شى  �إىل  و�شل  �ل��ذي  �لأ���ش��ري،  �لعنف  من  يحّد  قانون  �شنِّ  ب�شاأن 
كّيا  �أو  حرقا  �لطفال  وتعذيب  �لإ�شر�ر،  �شبق  مع  �لقتل  �إىل  درجاته، 
فني بابتكار و�شائل وطرق �أغفل  بالكهرباء على يد و�لديهم، وتفّن �ملعنِّ
ز�ل  وما  يوميا،  يح�شل  ذلك  كل  �لرعب،  �أف��ام  خمرجو  حتى  عنها 
قانون  مائمة  ب�شاأن  �حلديث  يتبادلون  �لوطن  وحدة  على  �ملختلفون 
يتحدثون،  تقاليد  �أي  عن  �أدري  ل  وتقاليدنا.  لعاد�تنا  �ل�شري  �لعنف 
من  جزء  هو  �شابة،  قتل  �أو  طفل،  تعذيب  �أو  زوج،  �أو  زوج��ة  قتل  فهل 

عاد�تنا �لتي يجب �لتم�شك بها؟ ..
هل �أ�شبح �لعنف مفردة يومية يف حياتنا، ن�شتعملها كملح �لطعام، ول 
�شي�شر  �ُشّن،  لو  �لعنف،  من  يحد  قانون  و�أي  عنها؟  �ل�شتغناء  ميكن 

بعاد�تنا وتقاليدنا وب�شرف �ل�شرة؟.
دول �لعامل تبتكر �لقو�نني �لتي حتد من ظاهرة �لعنف، وحماية �لمن 

�لن�شاين، ل �شيما د�خل �لأ�شرة، وتن�شغل موؤ�ش�شات ومنظمات و�أجهزة 
بحماية وتطبيق �لقو�نني �لتي حتمي �لأ�شرة من �لعنف، بينما نن�شغل يف 

عر�قنا، ونت�شارع حول �ملو�فقة �و عدمها من قانون �لعنف �ل�شري..
مثل  قانون  "�لكبار" على  �ختلف  �إذ�  �لقادم،  للجيل  �شنعّلمه  �لذي  ما 
�لتفاهم،  �لت�شامح،  م��ف��رد�ت؛  لغتنا  قامو�ص  من  �شتلغى  وه��ل  ه��ذ�؟ 

�لحر�م....�لخ؟
�لعنف �ليوم بات �أكرث ح�شور� يف حياتنا من �أي م�شلك �آخر، جتده يف 
�إعانات �ل�شو�رع،  �ل�شارع، على �شا�شات قنو�تنا، يف مكان عملك، يف 
ويف لعب �لطفال، بل حتى يف �أفام كارتون. دخل �لعنف يف مفرد�ت 
حديثنا، وحتول تدريجيا �إىل �شلوك �شبه عام، بدء� بال�شيا�شيني مرور� 
بال�شرة و�نتهاء بالطفل �لذي يتج�شد فوزه يف لعبته �للكرونية بكرثة 

عدد �لقتلى �لذين �شقطو� ب�شاحه �للكروين..
�لح��ز�ب  ب��ني  لي�ص  �لعنف،  �نت�شار  م��ن  يحد  قانونا  �شيعار�ص  َم��ْن 
�ملت�شارعة على كل �شيء، فهذ� �أمر �أكرب بكثري من �أحامنا و�أمانينا، 

و�إمنا �حلد من �لعنف بني �أفر�د �لأ�شرة �لو�حدة.
عام  يف  �لعنف  من  �حلد  مو�شوع  على  �ليوم  نختلف  �أن  غريبا  �ألي�ص 

2٠2٠، بينما مل يختلف عليه �أحد قبل خم�شة و�أربعني عاما...
�إذن ما �لذي تبقى لنا لنتفق عليه، وملاذ� �ل�شتغر�ب، فرمبا �شنختلف 
يوما على ��شم �لعر�ق كوطن، لأنَّ هذ� �ل�شم يختلف مع هويته �لدينية 

مثا!!!!

اليوم، ونحن نرشف عىل نهاية عام ٢٠٢٠، عام العنف 

العاملي والعراقي بجدارة، عام استشهاد أكرث من 7٠٠ 

شاب عراقي بأبشع وسائل العنف، وجرح أكرث من 

٢٠ ألف جريح ومعاق، عام كورونا وما ستخلفه من 

كوارث وأمراض وليدة هذا الفايروس املجهول، عام 

األزمات والويالت وسقوط األقنعة الرباقة التي 

كشفت عن قبح ما خلفها..

سعاد الجزائري

الهمس العايل 

العنف



بالنباتات  معرفة  �إىل  يحتاج  �حلديقة  فتن�شيق 
و�لأزهار وخ�شائ�شها ومتطلباتها، علمًا �أن هذ� 
�لد�ئمة،  �لعناية  �إىل  يحتاج  �لإب��د�ع  من  �لنوع 
تتطلب  كما  م�شتمر،  ب�شكل  تنمو  فالنباتات 
بالطبيعة،  �ملعرفة  على  �ملبني  �لو��شع  �خليال 
بحيث ميكننا �لإبد�ع و�ملعرفة �مل�شبقة ملا �شتكون 
كذلك  نباتاتها،  منو  بعد  �ملنحوتات  ه��ذه  عليه 
�لتغيري  �إن  �ملتكامل.  وجمالها  �أ�شكالها  حتديد 
هو  ما  �حلا�شر،  �لع�شر  ي�شهده  �ل��ذي  �ل�شريع 
�حلياة،  مفا�شل  كل  �شامل يف  لتطور  مقدمة  �إل 
فقد تد�خلت �لعقول و�لتكنلوجيا تاركة لاإن�شان 
جعل  ما  وه��ذ�  و�لإبد�عية،  �لبتكارية  �لأعمال 
�لأ�شخا�ص ذوي �لتفكري �ل�شليم و�ملبدع يتعاملون 

مع علوم �مل�شتقبل و�كت�شافاته و�إبد�عاته.
من  �لنوع  بهذ�  �هتمت  �لعامل  بلد�ن  من  �لكثري 
�حلا�شر  ع�شرنا  يف  �إليه  تطمح  وم��ا  �لفنون، 
ل  ع��ام��ًا  مطلبًا  �لإب���د�ع���ي  �لتفكري  جت��ع��ل  �أن 
�لنخبة  ل  �جلميع،  فيه  ي�شارك  بحيث  خا�شًا، 
فح�شب، ولي�ص يف جمال و�حد، و�إمنا يف خمتلف 
�أن  مبكرً�  �ل��دول  �أدرك��ت هذه  �أن  بعد  �ملجالت، 
�لفكر �لإبد�عي ل ميكن �أن يحدد يف عمل معني، 
�لقدرة  �لفكر هو  �أن  �لفر�شية مبنية على  وهذه 
يوؤدي  �آخر قد  �أو مبعنى  �إنتاج �شيء جديد،  على 
هذ� �لعقل �ملبدع �إىل �لتغيري نحو �لأف�شل، وينفي 

�لأفكار �لتقليدية �لتي كانت مقبولة �شابقًا. 
�ل��زر�ع��ة  جم���ال  يف  �ملتخ�ش�شون  �مل��ب��دع��ون 
�أ�شياء جديد يف  �بتكار  ق��ادرون على  �أنهم  يرون 

ُعدت  �لتي  جتاربهم  قدمو�  لذ�  �لزر�عة،  عامل 
قبل،  من  �أح��د  فيها  يفكر  مل  جديدة  �بتكار�ت 
�لتي حتدثنا عنها �شلفًا، و�لدعم  �لبيئة  ووجدو� 
و�لت�شجيع، وقامو� ب�شنع حد�ئق حتاكي �للوحات 
�لفنية، منها �مللونة مب�شاحات وزخارف وتقطيع 

جم�شمات  �شكل  على  و�أخ��رى  تعبريي،  �إبد�عي 
بها  ناف�شو�  ك��ب��رية،  وب��اأح��ج��ام  �لأب��ع��اد  ثاثية 
�بتكر  من  هناك  �أن  كما  ج��د�رة.  بكل  �لنحاتني 
�إىل  �أقرب  بطريقة  �جل��در�ن،  على  تنمو  حد�ئق 
�لر�شم بالنباتات �مللونة �لطبيعية. لقد �أ�شبحت 
ب�شمات  حملت  لكونها  مميزة  �لتجارب  ه��ذه 
�ملتخ�ش�شني  �أن  ع��ل��م��ًا  �مل��ب��دع،  ل��ه��ذ�  خ��ا���ش��ة 
علمية يف  خ��ربة  لديهم  �لإب��د�ع��ي  �ل��ن��وع  ب��ه��ذ� 
�لنباتات  كاأنو�ع  �مل�شتعملة  �خلامات  مع  �لتعامل 
و�لتحكم فيها من ناحية �شرعة �لنمو �أو �لتاعب 
ب�شبغاتها، وهم بذلك جتاوزو� �ل�شائد ليجذرو� 
مفهومًا جديدً� جلمال �لطبيعة و�لتو��شل معها، 
�أوروب��ا �إىل  وقد حتولت �لكثري من �مل�شاحات يف 

قطع فنية طبيعية ت�شحر �جلميع.
هناك �لكثري من �لفنانني �لذين متيزت �أعمالهم 
�لقابلة  �لطبيعية  �خل��ام��ات  على  تعتمد  باأنها 
على  ��شتغلو�  �لذين  �لفنانني  �أ�شهر  من  للنمو، 
�لنباتات هو �لفنان و�ملهند�ص �لزر�عي )باتريك 
وطبائعها  �لنباتات  باأ�شر�ر  �لعارف  فهو  بان(، 
و�حلياة  �لطبيعة  مع  م�شو�ره  بد�أ  �إذ  و�أمزجتها، 
له  يبني  �أن  مبثابرته  و��شتطاع  مبكرة،  �شن  يف 
عاملًا خا�شًا ل  �شبيه له، لي�شبح و�حدً� من �أ�شهر 
علماء �لنباتات يف �لعامل، فقد ��شتطاع �أن يحول 
�لكثري من و�جهات �ملباين، يف بلده فرن�شا وبع�ص 
متنحها  معلقة  ح��د�ئ��ق  �إىل  �لأخ����رى،  �ل��ب��ل��د�ن 
مظهرً� بهيجًا يعطي �ملتلقي م�شاحات من �حللم 

و�خليال.
ينطلق عمل باتريك بان من حقائق علمية توؤكد 
دون  من  وتنمو  تعي�ص  �لنباتات  من  �لكثري  �أن 
عن  �لأر����ص  يف  تبحث  �لنباتات  ف��ج��ذور  ت��رب��ة، 
�أما �لعنا�شر �لأخرى �لتي حتتاجها  �ملياه فقط، 
�أور�قها  فاإن  و�لربوتينات  �ل�شكر  مثل  يف حياتها 
كفيلة باإنتاجها. لهذ� فلي�ص من �خلطاأ �أن ن�شف 
يف  �جلديدة  باملدر�شة  �لإبد�عية  �لتجربة  هذه 
�لفن، ول�شيما �أن هناك من تاأثر بها وو�شلت �إىل 
�لعديد من بلد�ن �لعامل وبع�ص �لبلد�ن �لعربية، 
طبيعية  خ�شر�ء  �لبنايات  و�جهات  فاأ�شبحت 
يلفت  جميل  ب�شكل  تنمو  جد�رية  حد�ئق  وكاأنها 

�لأنظار ومينح �مل�شاهد ر�حة نف�شية.

توظيف  يف  �لأف���ر�د  لكل  �لبيئة  ت��وف��رت  م��ا  �إذ� 
ذلك  �أك��ان  �شو�ء  �لت�شجيع،  ووج��دو�  مهار�تهم 
ذلك  �أن  ف��امل��وؤك��د  معنوية،  �أم  م��ادي��ة  بطريقة 
�شيدفعهم �إىل �كت�شافات و�إجناز�ت و�خر�عات 
ذ�ت �إبد�ع عاٍل يفوق �خليال �أحيانًا، ول�شيما يف 
�أن  علينا  يحّتم  �حلا�شل  فالتطور  هذ�.  ع�شرنا 
ن�شّغل عقولنا جديًا يف تطوير قدر�تنا �لإبد�عية 

يف جميع جمالت �حلياة.
�لأزهار  ب�شورة عامة، كرتيب  تن�شيق �حلد�ئق 
مر�شيًا  متنا�شقًا  ترتيبًا  و�لأ�شجار  و�لنباتات 
ر�ح��ة  �مل�شاهد  مينح  منظر  �لأذو�ق،  جلميع 
�أ�شبحت �حلد�ئق  بحيث  ب�شرية،  ومتعة  نف�شية 
هي �ملكان �لذي يلجاأ �إليه �لإن�شان عندما يحتاج 
و�نت�شار  �ملدن  تو�شع  بعد  ول�شيما  �لر�حة،  �إىل 

مع  �لتفاعل  على  �لإن�شان  ق��درة  وع��دم  �لأبنية، 
�لطبيعة كال�شابق.

فنًا  �حلد�ئق  تن�شيق  �أ�شبح  �لأخ��رية  �لفرة  يف 
�ملعروفة،  �لفنون  بقية  �إىل  �أ�شيف  به  معرفًا 
هو يجمع بني �لنحت وعلم �لزر�عة، و�أحد فروع 
هذ�  يقوم  �لفنون.  من  كغريه  �جلميلة  �لفنون 
خا�شة،  وق��و�ع��د  �أ�ش�ص  على  �لإب���د�ع  من  �لنوع 

زياد جسام

بوصفها أعاماًل إبداعية

الحدائق 

أروع ما منحته الطبيعة من 
تعابري الجامل انعكس يف 

النباتات املتنوعة والزهور 
امللونة واألشجار بأوراقها 

املختلفة، التي تنمو بشكل 
عفوي. أما عندما يكرِّس 

اإلنسان لها العناية واالهتامم، 
فقد يكون األمر مختلفاً، 

حني ينشئ مجاميع النباتات 
وينسقها بشكل فني يجعلها ذات 

منظر جميل، مضيفاً إليها بعض 
العنارص الطبيعية األخرى 

كالحجر واملاء وأشياًء أخرى.
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فما �لذي تخبئه �ملخطوطات �لأوىل لرو�ياتهم 
ت��رب��ع على قمة  �ل��ي��وم  �ل��ت��ي م��ا ز�ل���ت حتى 
�لو�شول  وكيف  �ملهمة؟  �لكا�شيكية  �لأعمال 
�لذي  وما  و�لثمينة؟  �لنادرة  �لن�شخ  هذه  �إىل 
)�لبحث  ملخطوطة  �لأوىل  �لن�شخة  �شتقوله 
ع��ن �ل��زم��ن �ل�����ش��ائ��ع( ل��ربو���ش��ت م��ث��ًا وهو 
ي�شطب بطريقة حرة كثريً� من �لأ�شطر وي�شع 
يطّور  جعله  ما  عليها،  وت�شويباته  تعليقاته 

�لن�ص ب�شكل حمكم ليولد ب�شبعة جملد�ت!
"�إن  لرك��ن  فيليب  �لإنكليزي  �ل�شاعر  يقول 
بني  حتمل  �شحرية  �أدبية  قيمة  للمخطوطات 
�لكّتاب،  نحن  ميكننا،  كثرية  معايَن  طياتها 
�لإفادة منها و�لتعّلم ونحن نرى كل خمطوطٍة 
يكتب  �لتي  �لطريقة  كاتبها،  �أ�شلوب  حتمل 

يتبعها  �لتي  �لدر�مية  و�خلطوط  بها، 

ببناء �ل�شخ�شيات."
�أعماق  ولعّل �ل�شحر �حلقيقي �لذي يكمن يف 
مبا  متوّهجة  ظلت  �أنها  �لأدبية  �ملخطوطات 
�أوىل، وتّوّج�ص  و�إث��ارٍة  �أوىل،  حتمله من فكرة 
ن�شيف  �أن  وميكن  �أوىل.  كتابية  ودفقٍة  �أول، 
�إليها �أن �ملخطوطة �لأدبية هي �جلزء �لأ�شد 
�خلفية  �لن�شخة  وه��ي  للكاتب،  خ�شو�شية 
عليها،  �لطاع  لأحد  ميكن  ل  �لتي  و�ل�شرية 
و�إثارتها  ت�شتمد �شحرها وغمو�شها  ومن هنا 
فهي  �ملخطوطات،  بعامل  �ملهتم  �أو  للقارئ 
�إىل  للدخول  و�خلفية  �لعميقة  �لبهجة  ت�شكل 
فنحن  مهم.  كاتب  لأي  ج��دً�  �خلا�ص  �لعامل 
�لكتابة  عمر  يف  ف��ارق��ة  زمنية  حلظة  �أم���ام 

ت��ط��ور �لفكرة  �لإب��د�ع��ي��ة وحل��ظ��ة ف��ارق��ة يف 
�أمامنا على �شكل ورقٍة  ون�شجها، وهي تتمّثُل 
�لفكرة  و�أن  �لفاين،  �لكاتب  يدي  بني  كانت 
�لتي كانت تر�ق�ص بني �أ�شابعه ها هي حّية 
وما ز�لت فتّية وطازجة كما تركها على �لورق.
تقول جي�شيكا نيل�شون، �ملوؤ�ش�ص �مل�شارك لد�ر 
 :)2٠١2 باري�ص  بي/  )�أ�ص  و�لن�شر  �لطباعة 
�شيء،  فيه رقمنة كل  تتز�يد  �شياق عامٍل  "يف 
عملنا على �إن�شاء د�ر ُتعنى بن�شر �ملخطوطات 
طبق  ن�شخة  طباعتها  خ��ال  م��ن  �لأ���ش��ل��ي��ة 

�لأ�شل بعدد حمدود جدً� 
�لطلب،  وح�شب 

وذل����������ك 

بني  فّعالة  كو�شيلة  �لكتابة  �شحر  ل�شتعادة 
�لأديب �أو �لفنان وعمله، فنحن نوؤمن باأهمية 
مبا�شرة  �لت�شال  من  �ليوم  قارئ  يتمكن  �أن 
خمطوطاته،  يف  مبا�شرة  و�لتعمق  باملوؤلف 
ووجدنا �أنه من �ملده�ص حقًا �أن تو�كب كاتبك 
�ل�شخ�شية  مع  �شر�عًا  يعي�ص  وه��و  ل  �ملف�شّ
و�أح��ي��ان��ًا  ت��ط��وي��ره��ا،  وي��ح��اول  يخلقها  �ل��ت��ي 
وول��ف  ففرجيينا  بالكامل،  م�شريها  يغرّي 
د�لوي  �ل�شيدة  تهيئ  كانت  �ملثال  �شبيل  على 
ذ�ته،  �ل�شم  حتمل  �لتي  �لبطلة  بقتل  للموت 
لكن عو�شًا عن ذلك غرّيت وولف �لنهاية باأن 
وينتحر.  يقفز  �شميث(  )�شيبتيمو�ص  جعلت 
�أن  حقًا  �ملده�ص  من  �أن��ه  جي�شيكا  وت�شيف 
و�شوح  بكل  ل��رى  �مل��اح��ظ��ات  بدفر  تقّلب 
�شخ�شية  تطور  وه��ي  وول��ف  فريجيينا  روؤي��ة 
ببع�ص  وت�شيف  م�شريه  له  لتحدد  )�شميث( 
�ملز�ح: �حل�شول على هذ� �لنوع من �لتو��شل 
�حلّي مع كاتٍب ما لي�ص جمانًا با �شك فهذه 

�ملخطوطات لها ثمنها بالطبع." 
السحر واملعنى

ب�شحرية  لرك����ن  فيليب  �ل�����ش��اع��ر  ي��ذك��رن��ا 
فرجيينا  كتبت  فيقول:  �لكّتاب  ل��دى  �ملعنى 
بينما  �لبنف�شجي،  ب��احل��رب  رو�ي��ت��ه��ا  وول���ف 
�أزرق  بخط  هو�م�شها  �أو  ماحظاتها  دّون��ت 
ك��ث��رية،  تفا�شيل  و�أ���ش��اف��ت 

وكتبت  �لأزرق  �للون  لأ�شر�رها  �ختارت  فقد 
ما ي�شبه �ملذكر�ت على ل�شان �لبطلة فقالت: 
�أي  �شاأكتب  ب���اأيّن  ل��ذي��ذة  ف��ك��رة  "تاأتيني 
�أعلى  يف  تعلن  �أنها  كتابته." كما  �أري��د  �شيء 
�شديدً�  تناق�شًا  تعي�ص  �أنها  �لأوىل  �ل�شفحة 
بني قدرتها على �لكتابة وبني �ل�شكوك �لذ�تية 
�لتي تزعجها يف �لوقت نف�شه. هذ� ما دونته 
�إىل  فيه  و�شلت  �لذي  �ليوم  يف  مذكر�تها  يف 
"قد  �ل�شفحة رقم ١٠٠ من م�شودة رو�يتها: 
يكون كل �شيء قا�شيًا جدً�، ولمعًا جدً�، لكنه 
�لكتابة  يف  ��شتمرت  ذل��ك،  م��ع  طعم."  ب��ا 
و�ملر�جعة و�لتنقيح حتى غرّيت وجهة نظرها 
بعد  حياًة  �أكرث  �لبطلة" بجعلها  نظر  "وجهة 
"ها  بقولها:  عام ١٩24  وذل��ك  عام  �أق��ل من 
�أنا ذي �لآن - �أخريً� يف �حلفلة.. �لآن �أعتقد 
نهايتي." وقد  �أف�شل ما يف  يكون  �أن هذ� قد 

ُن�شرت �لرو�ية عام ١٩2٥.
تقول �لكاتبة �ملتخ�ش�شة بفن �لرو�ية دوروثي 
"كنت  �لرو�ية(:  )فن  كتاب  �شاحبة  باركر، 
على  م��ر�ت  ث��اث  �لق�شرية  �لق�شة  �أك��ت��ب 
�لثانية  و�مل��رة  لفهمها،  �لأوىل  �مل��رة  �لأق���ل؛ 
قول  على  لإجبارها  و�لثالثة  �ل�شرد،  لتح�شني 

ما مل َتقله."
�لكتابة  تعيُد  �لكتابة  �أن  على  ي��دل  كله  ه��ذ� 

ب�شكل �أكرث و�شوحًا وت�شذيبًا وجماًل.
املخطوطة والديجتل

�أن  ف����ي����ه  �����ش����ك  ل  مم�����ا 
�مل���خ���ط���وط���ات 

�لأدب���ي���ة �ل��ك��ا���ش��ي��ك��ي��ة جن��ح��ت ب��ا���ش��ت��ع��ادة 
حد  على  و�ل��رو�ي��ة  للكاتب  �لزمنية  �للحظة 
�شو�ء، و�أعادت بريق �لزمن �ملفقود حتى بعد 
�ملخطوطات  �شكل  �شيكون  لكن كيف  فقد�نه، 
و�لديجتال  �لتكنلوجيا  نحو  يلهُث  ع��امل  يف 
حتى �شار �لقلم غريبًا على �لأ�شابع و�لورقة 
بل  �ل��ي��وم،  �لكتابة  ع��امل  يف  وج��ود  لها  لي�ص 
�أزر�ر  على  �شغط  �إىل  حت��ول��ت  �لكتابة  �إن 
بي�شاء  ملفات  �إىل  و�لورقة حتولت  �لكيبورد، 
وكلها  نوت�ص(  بيجز،  )وورد،  �أ�شماء  حتمل 
يتم تخزينها يف غيمة �فر��شية حتافظ على 
�أعمالنا �لإبد�عية، وهذه �لغيمة تاأخذ �أ�شكاًل 
و�أ���ش��م��اء ع��دة ح�شب ن��وع �حل��ا���ش��وب �ل��ذي 

ي�شتخدمه �لكاتب..!
�خل�شائ�ص  ذ�ت  �ل��وورد  ملف  �شيحمل  هل 
كان  �ل��ذي  و�ملعنى  و�ل�شحر  و�لعبق  �لورقية 
للمخطوطة؟ وكيف �شيكون �شكل خمطوطاتنا 
�لديجتالية؟ بل هل ميكن لأحٍد �لطاع على 
هل  �ليوم؟  رو�ئ��ي  لأي  �لأوىل  �مل�شودة  ن�شخة 
�شيحتفظ حقًا �لكّتاب بن�شخ �أوىل عن ن�شخهم 

�ل�شادرة؟ 
على هذه  ج��و�ب��ًا  م��ن ميلك  �ل��زم��ن  وح���ده   
�لأ�شئلة، فلرمبا �شتاأتي �أ�شاليب كتابية جديدة 
�إىل خمطوطات  �لرقمية  �أ�شر�رنا  تتحول فيه 
�جليل  قبل  من  عنها  �لبحث  ت�شتحق  ن��ادرة 

�لتقدمي �لقادم.

املخطوطات األدبية 

وأرسار الكتابة اإلبداعية 

"الكتابة ُتعيد الكتابة".. بهذه العبارة يبدأ أساتذة الكتابة اإلبداعية 
محارضاتهم وهم يوجهون النصح للكتاّاب الجدد، أو الكتاّاب الغارقني يف عامل 

التسويف، باالطالع عىل نتاج العظامء ممن خلاّدوا أسامءهم كأوسكار وايلد، أو 
فرجينيا وولف، أو تشارلز ديكنز، أو فيتزجريالد، وصواًل إىل مارسيل بروست. أكانت 

رواياتهم منذ اللحظة األوىل بهذا الشكل الذي وصلنا؟ أم اُعيدت "كتابتها أثناء 
ورود املوسوي – لندنكتابتها" مراٍت عدة حتى انتهى بها الحال إىل ما هي عليه اليوم؟



ه����ذه جم��م��وع��ة م���ن �ل��ك��ل��م��ات �ل��ت��ي م���ا زل��ن��ا 
ن�شتخدمها كثريً� يف حياتنا مقرونة مبرجعياتها 

�لتاريخية:
�ل��ر�ث  بقايا  م��ن  �حلقيقة  يف  ه��ي  ١-)م����و(: 
�لفعلية  �جلملة  �أد�ة  وه��ي  �ل�شومري،  �للغوي 
ل  �إذ  جملة،  �أي���ة  بها  تبتدئ  �ل��ت��ي  �ل�شومرية 
�إل  فعل  وفيها  تتكون  �أن  �شومرية  جلملة  ميكن 
�ل�شومرية  . �ختفت   MUبادئة هي با�شتخد�م 
�لعر�قيون  وي�شتعمل  فقط،  )م��و(  منها  وبقيت 
�شتة  وهناك  �ل�شعبية،  لهجتهم  يف  )م��و(  كلمة 
��شتخد�مات خمتلفة لها حلد �لآن؛ وهي: )مو( 
؟  �ل�شتكان  ك�شرت  )�أن��ت  لي�ص  مبعنى  �لنافية، 
تفعل  ل  مبعنى  �لناهية  و)م��و(  �آين(،  مو  و�هلل 
)مو ت�شّغل �ملربدة با مّي(، و)مو( �ل�شتفهامية 
مبعنى �ألي�ص كذلك؟ )عمرنا ر�ح يخل�ص مولدة 
مبعنى  �ل�شببية  و)مو(  ب��اهلل؟(،  وطنية...مو  لو 
�شمون؟  جمايب  ليه�شه  لي�ص  �بني  )�لأب:  لأن 
�ل��ي��وم(، و)م��و(  م��ع��ّزل  �ملخبز  م��و  يابه  �لب���ن: 
لل�شوك...  تنزل  )م��و  عندما  مبعنى  �لظرفية 
��شريها بدربك وف�شنه(، و)مو( �لتوبيخية )مو 
و�أخ��ريً� )مو(  تروح ميهم؟(،  ل  مرة  ِكتلك جم 
ب��ردي   ... �ل��ك��اع  ن��زي��زة  كتلك  )م��و  �لتحذيرية 

�لزرع مو عنرب(.
حقيقتها  يف  لي�شت  �شومرية  كلمة  2-�إ�شروكي: 
�نتقا�شًا من �لقادمني من �ل�شرق، فال�شروكي هو 
�ل�شومري �مل�شتوطن، �أنا �شروكي �إذن �أنا �شومري 

وعر�قي �أ�شيل. 
بغد�د،  يف  )لعد(  ل�  م��ر�دف��ة  كلمة  وه��ي  3-ك��ا: 
)كا  فيقولون:  بكرثة،  �جلنوب  �أهل  ي�شتخدمها 
�شلون؟( مبعنى كيف �إذن، وهذه �لكلمة مقت�شرة 
على �لعر�قيني �جلنوبيني فقط و�أ�شلها من )كا( 

�أو )قا( �لآر�مية.
ُب��رد  )ك�ص  �لعر�قيات  �لن�شاء  تقول  ك�ص:   -4

�أو  �ل�شر  لطرد  وبعيد(  ب��ّره  )ك�ص  �أو  حيلك( 
للتخل�ص من �ل�شوؤم، وك�ص فعل �أمر مبعنى �بتعد 
�أو �ن�شرف بعيدً�، و�أ�شلها يف �ل�شومرية )كا�ص( 
وتعني �هرب �أو �ن�شرف، وهي �ملفردة �مل�شتعملة 

يف لعبة �ل�شطرجن ذ�تها. 
�لأك�ش�شو�ر�ت  من  وهي  و)م�شط(  ٥-)ما�شة( 
و�لكلمة  �ل�شعر،  بها خ�شل  تربط  �لتي  �لن�شائية 
���ش��وم��ري��ة �لأ���ش��ل وت��ع��ن��ي �ل���ر�أ����ص )م��ا���ص( �أو 
�لأك��دي��ة  �أم��ا )َم�����ش��ط( فهي يف  ب��ه،  م��ا يرتبط 
)ُم�شطو(، وم�شط حمققة يف �لأكدية عن �حلقبة 

�لآ�شورية و�لبابلية �لقدمية.
با  ي�شتحي،  ل  �لذي  �حلياء،  قليل  6-بابو�ص: 
تعني  قدمية  �آر�مية  كلمة  و)بو�ص(  ب��دون  تعنى 
�خلفر �أو �حلياء. وبابو�ص تقال لل�شخ�ص �لقبيح 

�أي )با حياء(، وبو�شي �أو بو�شية: �لنقاب.
�شديد،  و��شطر�ب  7-طركاعة: هيجان عظيم، 
�لثاثي  �جل��ذر  من  م�شتقة  وه��ي  جلل،  �أم��ر  �أو 
يقلق  ر ق( مبعنى: يخفق، يخلط،  �لآر�م��ي )ط 
�لبي�ص(  )ط��رك  فنقول  و�ل�شكينة(.  )�ل��ه��دوء 
�للنب( مبعنى خفقه وحركه، و)طركا  �أو)طرك 
هي   � طرك�اعة  بعدئذ  ��شبحت  ط��رك��اءة(  �أو 
�أو  �إزع��اج  �إق��اق،  ��شطر�ب،  ت�شوي�ص،   : مبعنى 

فو�شى.
يقع يف  �لعر�قي عندما  يقولها  ٨-يدك حد�دي: 
 : بالآر�مية  ومعناها  منفذً�  لها  يعرف  ل  ورط��ة 

ي�شرب كفًا بكف.
يطلقه  كْرف�َت�َ�ه(  )��شليمة  تعبري  ٩-��شليمة: 
م��ن ل  بال�شر على  �ل��دع��اء  ب��اب  م��ن  �ل��ع��ر�ق��ي 
يطيقه. و)�شليمة �أو �شليموت( بالبابلية و�لآر�مية 
يعني  و�لفعل )كرف(  �ملوت  �شبح  �أو  �ملوت  تعني 
�أخذ، وعبارة )��شليمة كرفته( عبارة  �ي  جرف 

متني مبعنى ليت �ملوت ياأخذه.
١٠-متريخ: من )متروخ( �لآر�مية مبعنى �لدعك 

�لعر�قيون: مّرخوله رجله وفاخ  �مل�شاج، يقول  �أو 
من �لوجع، �أي دعكو� قدمه و�رتاح من �لأمل، �أما 
)فوخ(  �لآر�م��ي  �جل��ذر  من  فهي  )يفوخ(  كلمة 
�جلمجمة  �أف��ّوخ   : �لعر�قي  يقول  يرتاح،  مبعنى 

مبعنى �أريح �لر�أ�ص.
١١-�شّكان: دفة �ل�شفينة �أو مقود �ل�شيارة وتلفظ 
يف �لأكدية )�شكاّنو( ويف �ل�شومرية )زي - َكان(.

)ترع  �أوزي،  ت��رع  �لقّثاء،  خيار  ١2-ط��رئ��وزي: 
�ل��زه��رة،  ب��اب  وتعني  ق��رب ح���ّر�ن  ع��وز( قرية 
�حللو  �لنبات  هذ�  يزرعون  ح��ر�ن  �شابئة  وك��ان 
و�لبطيخ،  �خليار  عائلة  من  وه��و  �أطر�فها،  يف 
�جلنوبيني  �لعر�قيني  وبع�ص  �لطبية،  لفو�ئده 
�أما  �لنا�شرية.  يف  ول�شيما  )ط���رح(،  ي�شمونه 
�أو  ع��ط��روزي   في�شمونه  �لو�شط  حمافظات  يف 

تعروزي.
)بوري(  كلمة  �لعر�قيون  ي�شتخدم  ١3-ب��وري: 
كلمة  هي  )بوري(  وكلمة  �لأنبوب،  على  للدللة 
�ل��ربدي  ق�شبة  تعني  ق��دمي��ة  �أك��دي��ة  ع��ر�ق��ي��ة 
يف  ينبت  �ل��ذي  �مل�شهور  �لنبات  وه��و  �ملجوفة 
)ب��اري��ة(  كلمة  ج���اءت  ومنها  �ل��ع��ر�ق،  �أه���و�ر 
وقد  �لق�شب،  ح�شرية  �أي  )ب��و�ري(  وجمعها 
فيقولون  للبوري  �آخ��ر  معنى  �لعر�قيون  �بتكر 
�ليوم: فان �ن�شرب بوري، مبعنى ن�ُ�ش�ب عليه، 
�أو قد تعني من يف�شل  �حتالو� عليه و��شتغفلوه، 

يف عمل �أو يخ�شر يف �شفقة.
 � �لعر�قيات عز� مبعنى  �لن�شاء  تقول  ١4-عز�: 
�مل�شيبة � و�لعز� )�أز�( وهي كلمة �آر�مية وتعني 
تنجم  �لتي  �لكارثة  �أو  �حلريق   � �ملتقدة  �لنار 

عنه- ومنه �أي�شًا �لتعزية و�لعز�ء.
١٥-َكباب: حلم م�شِوي، ويف �لأكدية )كبابو(.

�شكل  �أو  عجلة  �أو  �أ�شطو�نة  وتعني  ١6-ك�����رخ: 
مدّور، وهي �شومرية �لأ�شل، ومنها ��شتقت كلمة 

�لكرخ للتعبري عن بغد�د �ملدورة.

يعد العراق من أغنى البلدان ثقافياً وحضارياً، ليس عربياً فحسب، بل عىل مستوى العامل 
أيضاً. فقد سكنت العراق منذ القدم أقوام كثرية، كان أقدَمهم السومريون، الذين اخرتعوا 
الكتابة املسامرية. لكن األقوام التي تَلتهم كانت هي السبب يف انتشار أغرب الكلامت يف 
اللهجة العراقية، وتداخلها ما بني اللغات الخاصة بكل شعب من الشعوب التي سكنت يف 

العراق، تدل عىل عراقيتهم وعىل أنهم السكان األصليون للعراق.

ك����ل����امت س���وم���ري���ة

م����ا زال������ت م����ت����داول����ة يف

اللهجة العراقية 
هناء العبودي
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ليلة يف م�شر وهي من جملة  �ل�شورة حتمل عنو�ن  حكاية هذه 
�خر �شاعة �مل�شرية، يقول �خلرب: منذ �شهرين كان �شمو �لمري 
عبد�لله �لو�شي على عر�ص �لعر�ق يعتزم �ل�شفر �ىل �مريكا تلبية 
لدعوة من �لرئي�ص روزفلت، ولكنه ��شطر لتاأجيل رحلته يف �للحظة 
�لخرية ب�شبب وفاة روزفلت، وبعد �ن �نتهت مدة �حلد�د �شافر 
�شعيد  نوري  ب�شحبة  �شخمة  �مريكية  بطائرة  بغد�د  من  �لمري 
�ملر�فقني،  وبع�ص  �خلا�ص  وطبيبه  با�شا  �حليدري  ود�ود  با�شا 
وحرم  با�شا  �حليدري  حرم  هما  �شيدتان  �مل�شافرين  بني  وك��ان 
�لطبيب، وقد مر �شمو �لمري ورفاقه مب�شر وهو يف طريقه �ىل 
نيويورك، ومل يق�ص بها غري ليلة و�حدة، �ذ و�شل عند منت�شف 
�يام �ل�شبوع �ملا�شي، ثم غادر  �ل�شاد�شة بعد ظهر �حد  �ل�شاعة 
�نتهز  وقد  �لتايل،  �ليوم  �شباح  من  �لثامنة  �ل�شاعة  يف  �لقاهرة 
�مللك يف ق�شر عابدين  �شموه فر�شة وجوده مب�شر فز�ر جالة 
ذلك  بعد  �شموه  ثم ح�شر  دقيقة،   ١٥ مع جالته  وق�شى  �لعامر 
حفلة �لكوكتيل �لتي �قامها له لورد كيلرن بال�شفارة �لربيطانية، 
�لوزر�ء �مل�شري  �لو�شي مع دولة رئي�ص  يف �ل�شورة �لوىل يبدو 
ويف �لثانية �لبا�شا نوري �ل�شعيد مع �ل�شيدة كيلرن زوجة �ل�شفري.

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

مل يكن جا�شم �لزبيدي م�شور� فوتغر�فيا بارعا فقط،  بل كان مغامر� جو�ل فقد ذهب 
�ىل ظفار لي�شور ثور�ها وعقد هناك �شدقات حميمة معهم، كان يحكي عنها بفرح غامر، 
ويوم �ن ذهب مرة �خرى مع �ثنني من ��شحابنا، �لر�حل حامت ح�شني و�ملخرج عبد�لهادي 
�لرو�ي لي�شكلو� فريقا �جنزو� و�حد� من �جمل �فام �لثورة �لرتريية)ب�شكدير�(، حينما 
يحل �لغروب مل يكن جا�شم هو �لذي يتهياأ �ىل ليل بغد�د �لعذب، بل كانت �شيارته هي �لتي 
تثري �لكثري من �ل�شجيج، يغو�شان معا يف �لليل يعاونه ج�شده يف �لتحليق بعد �لنت�شاء، 
يغني)ب�شك ميحمد  ر�ئع، جا�شم  �لر�ص يف هارومني  �شاقاه مع  ت�شتبك  يرق�ص  جا�شم 
�شربي، جنك ح�شني حربي( يا�لهي �ين حممد �شربي �لن؟ �نهما ي�شركان يف وعائي 
�ملدى  �ىل  بالفرح  لروحه  ي�شمح  جا�شم  �لهم،  �شاحبنا  �لذين  نحن  عنا  بعيدين  عزلة 
�شدحت  بامتياز  عر�قية  ليلة  ويف  �شقيع،  باد  �ىل  غادر  �حلال  �شاق  �ن  بعد  �لق�شي، 
�ل�شو�ت و�نهمرت �لدموع، لقد ن�شي �جلميع �لربد، كان �للتحام هو دفء عجيب ليعرفه 
�ل من هده �ملنا �لعر�قي، ظلت �لدموع تدك �لقلوب وحينما �نت�شف �لوقت همو� باملغادرة 
وبادرو� على حمل ماتركوه على �لر�ص لكن جا�شم �عر�ص قائا، �تركوه كما هو فحينما 
��شتيقظ �شباحا �شافرح كثري� لن يل هذ� �لعدد �حلميم من �ل�شدقاء، �ملوت كوميديا 
فجة ياجا�شم ��شابت منك مقتا ورحلت هكذ� فجاة، بعد رحيله بوم�شة حلقته حبيبته 
�شانعة �لدمى كمد� عليه، لعلهما �لن يف عر�ص لينتهي، �شتم�شك به وت�شعه على ر�حتها 
�لرق�شات، نحن  تلك  تقرير� عذبا عن  لنا  ويحرر  �شيفرح  �لدمى،  وتبد� برقي�شه كما 
�لن بالنتظار ياجا�شم، يوما ما �ر�د �شديقينا �ل�شاعر يو�شف �ل�شائغ ويف ز�وية عزيزي 
عزوز �لتي حررها لفرة وجيزة �ن يكتب �شيئا عن جا�شم بعد �ن ن�شي حمل كامريته معه، 
�ي�شا، وفعا ر�ح يو�شف مغربا يف �جلب،   �لزمان عليك �نت  �و�فق، قلت له �شياأتي  مل 
وحكاية هذه �ل�شورة متثل �لبد�يات بالن�شبة جلا�شم ن�شرت يف جملة �لذ�عة و�لتلفزيون، 
�لعدد �لثاين و�لع�شرون للعام ١٩66 وقد كتب حتتها: كامري� �لقارىء، �ل�شورة �لفائزة 

لهذ� �لعدد، ت�شوير جا�شم حممد �لزبيدي من جماعة متوز للفن �ملعا�شر.

يف  ��شخا�ص  خم�شة 
�ربعة  �ل�����ش��ورة  ه��ذه 
منهم من �مهر لعبي 
�لباد  يف  �لقدم  كرة 
و�ل����ع����ام �ب�����ان ف��رة 
�ل�����ش��ت��ي��ن��ي��ات وح��ت��ى 
�ل�شبعينيات  ن��ه��اي��ة 
وه������م م�����ن �ل��ي��م��ني 
بله  ح�����ش��ن  �ل���اع���ب 
ر�شك  جبار  و�لاعب 
ث����م ب���ا����ش���ل م��ه��دي 
�لذي  �لربتغايل)�وزبيو(  و�ملنتخب  بنفيكا  نادي  لعب  هو  و�لر�بع 
�ل�شاد�ص ت�شرين �لول عام  �ل�شعب يف  ز�ر �لعر�ق يف �فتتاح ملعب 
�لزعيم  له  �ل�شا�ص  حجر  وو�شع  كولبنكيان  �ن�شاأه  ١٩66،�مللعب 
�لر�حل عبد�لكرمي قا�شم و�فتتحه ب�شيارة مك�شوفة �لرئي�ص �لر�حل 
لي�شو�  �لربعة  هوؤلء  �لفتتاح(  حا�شر�  )كنت  عارف  عبد�لرحمن 
�لول  يقف  �ل��ذي  �خلام�ص  ه��و  ب��ل  ه��ذه  �ل�شورة  بحكاية  معنني 
�نه  حقائب،  وبيده  �لفي�شلية  �ل�شد�رة  ويعتمر  �ل�شورة  ي�شار  من 
وله  �لعر�قية  �ملاعب  �جنبته  ريا�شي  م�شجع  ��شهر  نق�ص  حممد 
�ل�شحى  عند  كيف؟  �لعجاب،  هذ�  عن  �لتعبري  يف  ر�ئعة  طريقة 
�لك�شافة  �و  �ملحلية  �لد�رة  ملعب  كانت يف  �ن  �ملباريات  �حد  ويوم 
�حد  �ىل  ويهرع  �خلو�ص  زمبيله(  نق�ص)  يحمل  �ل�شعب،  ملعب  �و 
��شو�ق �لفو�كه ليعب ذ�ك )�لزنبيل( بالربتقال ومن ماله �خلا�ص 
ويعود م�شرعا �ىل �ن يقف على �ر�شية �مللعب منتظر� نهاية �ل�شوط 
�ملحبب  بعرجه  يرك�ص  ذلك  معلنا  �حلكم  ي�شفر  وحينما  �لول، 
مبتدء�  �لاعبني  على  �لربتقال  يوزع  ويقوم  )زنبيله(  يحمل  وهو 
حق  نق�ص  يعرفون  كانو�  �لعر�قيون  �لاعبون  �لتحكيم،  بطاقم 
�ملعرفة ولي�شتغربون من ت�شرفه هذ� لكن �لعرب و�لجانب كانت 
�حيانا تكون لديهم ردة فعل ب�شيطة ثم مايلبثو� �ن ياألفو� �لت�شرف، 
غاب حممد نق�ص نهاية �ل�شبعينيات بعد �ن �شكل ظاهرة ر�ئعة، �ذ 
�ملاعب  �جنبته  �لتي  �لريا�شني  �مل�شجعني  �ف�شل  من  و�ح��د�  يعد 
�حلديث  �حب  ل  و�شخ�شيا  ما�شاوية  نهاية  نق�ص  �نتهى  �لعر�قية، 

عنها فاجلانب �مل�شرق من حياته هو �ملعني هنا.
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لهجات ع�شر لغات حملية ويتفاهمون بها، وي�شري 
�لأنرثوبولوجيون و�لأطباء �لذين يزورونهم �إىل 
�أن طحال �لفرد من �لباجاو �أكرب مبرة ون�شف 
من طحال �لإن�شان �لعادي نتيجة للتدريب �لذي 
لل�شيد  �ملاء  حتت  مكوثهم  من  عليه  يح�شلون 

لأكرث من خم�ص دقائق يف كل غط�شة! 
بدو )الكيتا(  والجريان

 تعني لكيتا باللهجة �ملحلية يف جزيرة �شارو�ك 
من  جزء  وهم  �لأقوياء،  �لرجال   : �لإندوني�شية 
�مل�شتنقعات  قرب  تعي�ص  �لتي  )�لإيبان(  قبيلة 
و�أر��شي �لأ�شجار �ملتكاثفة يف )�شارو�ك(  عند 

حو�ف �ملدن.
ت�شمى  بعيد  زم��ن  كانت يف  ه��ذه  �لإي��ب��ان  قبيلة 

�لأع��د�ء  تقاتل  لأنها  �لروؤو�ص(  )قاطعي  قبيلة 
على  �ل�شيطرة  يف  يناف�شونها  �ل��ذي  �ملجاورين 
�ل��ربي  �مل��ر�م��ي��ة يف �شيد �خل��ن��زي��ر  �ل��غ��اب��ات 
و�أ�شماك �لأنهار �ل�شغرية ، فاإذ� ظفر �لاكيتي 
بعدوه قطع ر�أ�شه للتدليل على قدرته و�شجاعته.
)�لإيبان- قبيلة  �لإندوني�شية  �حلكومة  منعت 
لكيتا( من �ل�شتمر�ر يف بناء �أكو�خهم �ملحلية 
�مل�شنوعة من �لأ�شجار، هي و�لقبائل �لأخرى، 
ونقلتهم �إىل جممعات جماورة للغابات ليعي�شو� 
يف �أجو�ئها دون �أن ينغم�شو� يف �شلوكياتهم غري 
�حل�شارية. بنت لهم بيوتًا متباعدة عن �أعد�ئهم  
لكنها  ج��دي��دة،  ِح��رف��ًا  لهم  وه��ي��اأت  �ل�شابقني 
�شمحت لهم بالذهاب �إىل �لغابات �ملجاورة يف 
من  �لقدمية  بيوتهم  يبنون  حيث  حم��ددة  �أي��ام 
�لأ�شجار وي�شيدون �لأ�شماك بال�ش�ص و�لرمح، 
�ملدببة  بالرماح  �لربية  �خلنازير  وي��ط��اردون 
�إىل  �إ�شافة  �لإ�شابة،  على  �لعالية  �لقدرة  ذ�ت 
��شتخد�مهم �لنبال �مل�شممة �لروؤو�ص �لتي ت�شل 

�لفري�شة قبل �أن متوت.

ب��دو )�ل��ب��ن��ان( يف ج��زي��رة ���ش��ارو�ك م��از�ل��و� 
ميار�شون حياتهم يف �لغابات �ملجاورة للتجمعات 
�ل�شكانية �جلديدة �لتي هياأتها �لدولة لهم، وهم 
�لأ�شجار  حلاء  من  �ل�شموم  �أن��و�ع  ي�شتخرجون 
�ملجاورة ليدهنو� بها روؤو�ص �لرماح �لقاتلة �لتي 

حتوي خم�شة ع�شر نوعًا من �ل�شم.
�لتي  �لطبيعة  يعاي�شون  م��از�ل��و�  �لبنان  ب��دو 
و�أزي���اء  وط��ع��ام  لبا�ص  م��ن  �لكثري  لهم  قدمت 
�لغابات  �أ�شجار  من  ي�شنعونها  غابّية  وبيوت 
�لتي يع�شقونها ويف�شلونها على �حلياة �جلافة- 
– �لتي تقدمها �حل�شارة �جلديدة  يف عرفهم 
�خل�شب  من  �مل�شيدة  �مل�شتطيلة  بيوتهم  يف  لهم 
و�لطوب معًا، ويف بيئة نظيفة خالية من �أمر��ص 
�أغنياتها  ويغنون  يع�شقونها  ظلو�  �لتي  �لغابة  

ويعي�شون �أحامها دومًا.

يع�شقون  �لذين  )�لكا�شكاي(  بدو  كان  قدميًا 
�مل�شتمرة  تنقاتهم  يف  وي�شتخدمونه  �حل�شان 
�لتحرك  على  بالقدرة  �شو�هم  عن  متيزو�  قد 
على  وب��ال��ق��درة  �لإي��ر�ن��ي��ة  �لفيايف  يف  �ل�شريع 

�ل�شتقر�ر �ملوؤقت �أي�شًا.
�لبدو  يعي�ص  �أخرى  �أمكنة  ويف  ذ�ته،  �لوقت  يف 
�ل��ع��امل على  �أخ���رى م��ن  �مل��ت��ف��ردون يف مناطق 
بدو  ذل��ك  وم��ن  متباينة،  عي�ص  �أ�شاليب  وف��ق 
)�ل��ب��اج��او(، و�ل��ب��اج��او ه��م ���ش��ك��ان �ل��ق��و�رب 

�ملتحركة.
�شو�حل جنوب  منطقة  �لباجاو يف  �شعب  يعي�ص 
للفليبني  �لتابع  �شولو  �أرخبيل  يف  �آ�شيا  �شرقي 
يف  يعي�ص  �شعب  وه��م  وماليزيا،  و�إندوني�شيا 
�أو  �ل����دول  ه���ذ�  ���ش��و�ح��ل  ب��ني  ق����و�رب خ�شبية 
من  �ل�شاحل  وق��رب  �مل��اء  و�شط  بيوتهم  يبنون 

�لأعمدة و�لأخ�شاب ول ي�شلون �لياب�شة �إل لبيع 
ومقاي�شتها  �لبحرية  �لأ�شماك  من  منتوجاتهم 

باملو�د �لأخرى �ل�شرورية.
يف عام 2٠١٠ �شكل �شعب �لباجاو �أكرب �لأعر�ق 
ل  لكنهم  ملاليزيا،  �لتابع  )�شباح(  �إقليم  يف 
�هتمامات  لديهم  ولي�شت  �ل�شيا�شة  يف  يعملون 
عرقية �أو طائفية رغم �أن �لكثري منهم م�شلمون 
كاثوليك  �خلا�شة-وفيهم  طريقتهم  –على 
�إذ  �أي�شًا،  وبروت�شانت، على طريقتهم �خلا�شة 
ل توجد ح�شينيات ول م�شاجد ول كنائ�ص و�شط 

�لبحر، فهم يتعبدون كما يريدون!
�كت�شفهم �لرّحالة �لإيطايل )�أنطونيو بيجافيتا( 
ع���ام ١٥2١ خ���ال رح��ات��ه �ل��ب��ح��ري��ة، وذك��ر 
بالقر�شنة  ��شتهرو�  �أنهم  �أيامها  تقاريره  يف 
وجتارة �لعبيد، و�لظاهر �أن و�شول �مل�شتعمرين 

�أوق��ف  قد  و�لفرن�شيني  و�لإنكليز  �لهولنديني 
�نت�شار  �إىل  �إ�شافة  �ملمار�شات،  ه��ذه  لديهم 
�لتجار  و�شول  بفعل  لديهم  �ل�شماوية  �لأدي��ان 
عليهم،  ه��وؤلء  وتاأثري  منطقتهم  �إىل  �جلو�لني 
ما دفع �إميانهم �ل�شابق بال�شجر و�لأرو�ح جانبًا.

�إىل  ينتمون  �إنهم  �لباجاو  �شعب  �أ�شطورة  تقول 
يحكمهم  وك��ان  �لياب�شة،  �شكن  قد  ك��ان  �شعب 
م��ل��ك ���ش��اع��ت �ب��ن��ت��ه يف �ل��ب��ح��ر، و�أم����ر �شعبه 
�لبحر  �إىل  كله  �ل�شعب  فنزل  عنها،  بالبحث 

للبحث عن �بنة �مللك �ل�شائعة.
يعد  ومل  �مل��ل��ك،  �ب��ن��ة  �ل��ب��اج��او  �شعب   يجد  مل 
و�شارت  بالبحر،  و�لت�شق  �لياب�شة  �إىل  �ل�شعب 
�لبد�وة و�لعزلة عن �لأقو�م �ملجاورة �ِشمة لهم.

ليعرف �لباجاو �لطبقية ول نظام �حلكم لقلة 
يتكلمون  وه��م  �مل��ج��اورة،  بال�شعوب  �حتكاكهم 

بدو القوارب

وبدو املستنقعات

البداوة ليست إطاراً شعبياً واحداً يف كل 
أرض ومكان, فالبدوي، مبفهومه الحضاري، 
هو من يعيش مستقاًل يف أرضه املرتامية، أو 
مياهه الوفرية، دون احتكاك كبري باملجتمعات 
الحرضية املتقاربة معه إال مبا يتيح املحافظة 
عىل استقالله.



 وهل �لأغلبية هم ممن يلتزمون بقو�نني �ملرور 
ويتباهون  بل  يطبقونها،  ل  ممن  �لعك�ص  �أم 
بذلك؟ �أ�شئلة نطرحها �شمن جتربة �شخ�شية 
مع رحلة تعّلم �ل�شياقة وربطها بو�شع عام فيه 

�لكثري عرب �لآتي:
 تاريخ تأسيس مديرية املرور

بد�ية، دفعني �لف�شول ملعرفة كيف هي بد�يات 
ويف  حياتنا.  يف  �ملهمة  �ملديرية  هذه  تاأ�شي�ص 
كانت   �لبد�ية  �أن  عرفت  وه��ن��اك،  هنا  بحثي 
لل�شرطة  �أول قوة  تاأ�شي�ص  عام ١٩2١، حني مت 
من  فقط  �أف����ر�د  �شتة  خ�ش�ص  �ل��ع��ر�ق،  يف 
���ش��و�رع  م��ن  ع���دد  يف  �ل�����ش��ري  لتنظيم  بينهم 
للحد  قانونية  ت�شريعات  و�أ���ش��درت  ب��غ��د�د. 
بيان  فجاء  �لعقوبات،  وفر�ص  �ملخالفات  من 
من  جزء  وهو   ،١٩2٠ عام  �ل�شادر  �ل�شيار�ت 
ت�شريع  �أقدم  وكان   ،)72( رقم  �لبولي�ص  بيان 
يف  و�مل�����رور  �ل�����ش��ري  ح��رك��ة  بتنظيم  يخت�ص 
�لعر�ق. ويف ١٩27 عني �أول مفو�ص م�شوؤول عن 
تنظيم حركة �ملرور، وعام ١٩3٥ �شدر قانون 

�أحكام  وفيه   )٥٠( رقم  �لنقل  و�شائط  تنظيم 
تف�شيلية.

عام ١٩47 تاأ�ش�شت )مديرية �شرطة �لنقليات 
مديرية  لت�شبح  ت�شكياتها  و�ت�شعت  و�مل��رور( 
و�أخرى  �لر�شافة  يف  و�مل��رور  �لنقليات  �شرطة 
ومكتب  �خلارجية،  للطرق  و�أخ��رى  �لكرخ  يف 
 ١٩7١ ع��ام  ���ش��در  فيما  �مل��رك��ب��ات.  لت�شجيل 
قانون  حم��ل  ليحل   )4٨( رق��م  �مل���رور  ق��ان��ون 
و�شائط �لنقل رقم )٥٠( ل�شنة ١٩3٥، ويف عام 
١٩74 ��شتحدثت مديرية عامة )مديرية �ملرور 
�لعامة( �لتي �أ�شبح �رتباطها بوز�رة �لد�خلية 

بدًل من مديرية �شرطة �لنقليات و�ملرور.
وعن �أول �شرطي مرور يف تاريخ �لعر�ق فقد كان 
)عبود جابر ح�شني( �لذي ُعني يف قاطع مرور 
�لباط �مللكي عام ١٩2٩. ويف �لثاثينيات بد�أ 
�لإج��از�ت،  ملنحهم  �ل�شيار�ت  �شائقي  �متحان 
وكان �لختبار خلف جامع �ل�شر�ي يف �مليد�ن.

املعلومة ومخالفتها

باتباع  كانت  �ل�شياقة  تعّلم  مع  رحلتنا  بد�ية 

�مل��روري��ة،  لل�شامة  عامة  وق��و�ن��ني  �إر���ش��اد�ت 
وما �إن تتو�ىل �ملعلومات و�لقو�نني �لتي يجيب 
�للتز�م بها، حتى �أرى عك�شها متامًا مما يطبق 
�أو�شيُت  �لتي طاملا  �ليمنى مثًا  حويل، �جلهة 
بي  و�إذ�  لاأمان،  بد�يتي  �أكون �شمنها يف  باأن 
�أجد ع�شو�ئية يف طريقة ركن �ل�شيار�ت ب�شكل 
�أو �أن �أفاجاأ ب�شرعة �لربق ب�شيارة  طويل مثًا 
�ل�شائق  يعطيني  �أن  �أو  لركن،  تقف  �أم��ام��ي 
�لذي �أمامي �إ�شارة باأنه �شي�شتدير �إىل �لي�شار، 
و�إذ� به يلتّف لليمني!! �أتقدم لأجد �شباقات من 
فجاأة  تقفز  �لتي  �لنارية  للدر�جات  �شوب  كل 
�شيارة  ��شتعر��ص  م�شاهدة  �أو  وهناك..  هنا 
ب�شرعتها �أمام �جلميع ليجتازين ويحقق لذ�ته 
ذنب  ل  �أنا�ص  �أرو�ح  يكّلف  قد  نف�شيًا  ن�شرً� 
حرج،  ول  ث  فحدِّ �لنّقالة  �لهو�تف  �أما  لهم.. 
يف  هو�ئية  در�ج��ة  يقود  وكاأنه  يندمج  بع�شهم 
فجاأة  مثا  ليقف  عام  طريق  يف  ولي�ص  حيِّهم 
يف منت�شف �لطريق دون �إنذ�ر ليتذكر �أن عليه 
�لرجوع و�أنه قد �ختار �لطريق �خلطاأ! وغريها 

وغريها من �ل�شلوكيات �ملرورية �خلاطئة �لتي 
�أفرزت ��شتهتارً� مروريًا. ولكن ل ميكن جتاهل 
وحمافظني  ملتزمني  ظلو�  �أنا�ص  وج��ود  �أي�شًا 
�لعايل  ل�شعورهم  �ملرورية  �لقو�نني  نظام  على 
ب��امل�����ش��وؤول��ي��ة جت���اه �أن��ف�����ش��ه��م و�لآخ���ري���ن، بل 
وتطبيقها  �أولدهم  يف  غر�شها  على  وحر�شهم 

دومًا.
حوادث

)فا�شل  �لإن�شان  حقوق  �ملفو�شية  ع�شو  وكان 
�لغر�وي( قد �أكد يف بيان "�أن �ملفو�شية �أ�شرت 
�رتفاعًا ملحوظًا يف عدد حو�دث �لطرق ب�شبب 
ويف  �ل��ط��رق  يف  �ل�شامة  متطلبات  �ن��ع��د�م 
�ل�شيار�ت �مل�شتخدمة من قبل �ملو�طنني وِقدم 
�لعامة  �مل���رور  مديرية  طالب  كما  �لطرق." 
�ل�شامة  متطلبات  "بتطبيق  ع��اج��ل  ب�شكل 
يف  �ل�شامة  معايري  ومطابقة  �ل�شيار�ت  يف 
�ل�شائقني  �أعمار  ومتابعة  �مل�شتوردة  �ل�شيار�ت 
ر�دعة  وعقوبات  عالية  مالية  غر�مات  وو�شع 
للحد من �شرعة �ل�شياقة،" د�عيًا �أمانة بغد�د 

كافة  �ملحافظات  و�لتعمري يف  �لإ�شكان  ووز�رة 
متطلبات  وتاأمني  �لطرق  تاأهيل  "�إعادة  �إىل 
�ل�شامة فيها مبا يحافظ على حياة �ملو�طنني 

ويقلل �حلو�دث �ملرورية فيها."
 من أول مدرسة إىل دورات 

متلكئة

�أ�ش�شها  �ل��ت��ي  )�ل��ب��غ��د�دي(  م��در���ش��ة  ك��ان��ت 
 ١٩6١ ع��ام   �لبغد�دي  �ل�شتار  عبد  �مل��رح��وم 
�مل��رك��ب��ات،  ق��ي��ادة  لتعليم  م��در���ش��ة  �أول  ه��ي 
لدر��شة  �أوروب���ا  �إىل  دورة  �أُر���ش��ل يف  قد  وك��ان 
هناك  �ملتبع  �لأ�شلوب  �شاهد  حيث  �مليكانيك 
يف تعليم قيادة �ل�شيار�ت، وبد�أ م�شروعه لنقل 
ب�شكل  كانت  لكنها  �لعر�ق،  �إىل  �لتجربة  هذه 
 ١٩63 ع��ام   ويف  �لعلوية،  منطقة  يف  حم��دود 
�ل�شيار�ت  من  متطورة  من��اذج  با�شتري�د  قام 

�خلا�شة بالتدريب على �ل�شياقة من �إنكلر�.  
�ملنت�شرة  �ل��دور�ت  حتديدً�  و�أعني  �ليوم،  �أما 
لتعليم �لقيادة، فهي جتارية ع�شو�ئية �أكرث منها 
جاّدة و�أمينة، ومع �أن �لقانون ��شتنادً� لأحكام 

�ملادة )27( ين�ص على مقد�ر �لغر�مة �لبالغة 
من  لكل  عر�قي  دينار  مليون   )١٠٠٠،٠٠٠(
مار�ص مهنة تعليم �ل�شياقة �أو فتح مكتب تعليم 
��شتح�شال  دون  و�لأمان  �ملتانة  �شروط  مقابل 
هي  �لغر�مات  هل  لكن  �لأ�شولية.  �ملو�فقات 

�حلل و�لر�دع جلودة هذه �لدور�ت؟
)ندى علي، متدربة، 27 عامًا( عانت من هذه 
�شيارة  �أمتلك  �أن  حلمي  "كان  تقول:  �ل��دور�ت 
خا�شة بي �أذهب بها �إىل عملي، وقد حتقق ذلك 
و�حلمد هلل، ولن�شغال و�لدي �لذي ��شر�ها يل 
قررت دخول دورة لتعليم �لقيادة، �لإعان كان 
لع�شرة �أيام فقط فرة �لتعليم، مببلغ 2٠٠ �ألف 
دينار، ت�شجعت رغم ذلك وقلت ل باأ�ص  �شاأكون 
فوجئت،  �أنني  �إل  �لفرة،  هذه  خال  ماهرة 
�أن ي�شتغرق �لتدريب �شاعة  فاأوًل كان يفر�ص 
بكثري  �أقل  بها  و�إذ�  �أيام،  �لع�شرة  يوميًا خال 
من �ل�شاعة، و�ختزلت خلم�شة �أيام د�خل �أفرع 
�أو  ج�شور  �أو  �شريع  �شارع  دون  فقط،  �ملنطقة 
خارج منطقتي مل�شافات لأتعلم جيدً�، و�إذ� بها 

السياقة.. هل ما زالت فناً وذوقاً عالياً وأخالقاً يف تطبيق قوانني املرور والتعامل مع 
الطريق والناس يف شوارع أصبحت فيها السياقة أقرب لأللعاب اإللكرتونية منها إىل 
الواقع؟ وكأن أرواح الناس ومصائرهم وهم آمنون يف الطريق مجرد وهم وافرتاض 
ضمن لعبة! ما الذي أوصل سياقة السيارات وحركة املرور إىل هذه الحالة؟ 

ب����ني ال����س����الم����ة وال����ن����دام����ة..
إىل  وأخ�������الق  وذوق  ف�����نٍّ  م����ن 

ألعاب إلكرتونية!

السياقة
 

رجاء الشجريي- تصوير: بالل الحسناوي
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�شاعة  من  لأق��ل  �شريع  �شارع  يف  فقط  ليومني 
تفا�شيل  ملعرفة  �أ�شتمر  ول  مبا�شرة  �أع��ود  ثم 
دقيقة قد �أتعر�ص لها �أثناء �ل�شياقة! �أما "َركن 
و�شّف �ل�شيارة" فكانت لن�شف �شاعة فقط يف 
 ٨ �ل��دورة  لت�شبح  تطبيق  ودون  �لأخ��ري  �ليوم 
�لآن  �أنت  �ملدربة:  �أخربتني  بعدها  �أيام فقط، 

جاهزة.. �نطلقي و�عتمدي على نف�شك!"
مخالفات

حممد(،  )حيدر  �لر�ئد  �إىل  باأ�شئلتنا  توجهنا 
ب�شاأن �ملخالفات  �لعامة،  �إعام �ملرور  م�شوؤول 
و�حلو�دث يف �ل�شارع، ومن يتحمل �مل�شوؤولية؟ 
�جلميع،  م�شوؤولية  �ملرورية  �لثقافة  فاأجابنا: 
وتوجيهات  بالقو�نني  �للتز�م  يف  �لوعي  وبث 
�لعامة هي  �ل�شامة حلفظ �لأرو�ح و�مل�شلحة 
و�ملو�طن  �مل��رور  مديرية  بني  م�شركة  مهمة 
�لأه��ل  م�شوؤولية  �إىل  �إ�شافة  بها،  و�ل��ت��ز�م��ه 
�أي�شًا يف �شبطهم لأولدهم وعدم �ل�شماح لهم 
�ل�شن �لقانونية. ي�شيف:  بقيادة مركبات دون 
دون  هم  ملن  �ملخالفات  هذه  ت�شتوقفنا  يوميًا 
ومركباتهم.  هم  فيحجزون  عامًا   ١٨ �ل�  �شن 
�شريع  على طريق  �شاهدت  �أيام  قبل  �شخ�شيًا 

)ل��وري(  كبرية  حمل  مركبة  �لقا�شم  حممد 
تتمايل ب�شدة وتكاد تت�شبب بكارثة، فا�شتوقفتها 
و�إذ� ب�شائقها �شبي بعمر ١٥ عامًا، يف حني �أن 
�لعمر  يكون  �أن  يجب  حتديدً�  �حلمل  مركبات 
�أن  تربيره  ك��ان  �شنة.   2٥ لقيادتها  �لقانوين 
لبد  وكان  عنه،  بدًل  يعمل  وهو  مري�ص  و�ل��ده 
من �تخاذ  �لإجر�ء�ت �لقانونية بحقه. ويوؤكد 
�لق�شية  ه��ذه  يف  و�للوم  �مل�شوؤولية  �أن  �لر�ئد 
تقع على �لأهل. وعن �لدر�جات �لنارية، يقول 
فاإن   2٠١٩ ل�شنة   )٨( قانون  ح�شب  حممد: 
�لعمر �مل�شموح به لقيادتها ١6 �شنة �أما �شياقة 
رغم  لكن  قانونية،  خمالفة  فتعترب  �لأح��د�ث 

�لعقوبات فاإنهم موجودون يف �ل�شو�رع!
1٥ عاماً مع ابتهاج الياور

ويف �شوؤ�لنا عن �شبب عدم وجود بر�مج مرورية 
على �شا�شاتنا مثل برنامج �بتهاج �لياور �لذي 
��شتمر ١٥ �شنة، ومبتابعة  منقطعة �لنظري من 
�لتكنلوجيا  حيدر:  �لر�ئد  يجيب  �مل�شاهدين، 
تاأثريها،  لها  �لجتماعي  �لتو��شل  وو�شائل 
�و  و�ح��دة  تلفزيونية  قناة  هناك  كانت  �شابقًا 
�لأخبار  ملعرفة  مت�شوقني  �لنا�ص  وكان  �ثنتان، 

غزو  فاإن  �لآن  �أما  خالها..  من  و�لتوجيهات 
�لتو��شل  ومو�قع  �لقنو�ت  وك��رثة  �لتكنلوجيا 
يتلقى  وهو  م�شو�شًا  �ملو�طن  جعل  �لجتماعي 
�ملعلومات من هنا وهناك، مع حر�شنا �ل�شديد 
�إقامة  على  �لعامة  �مل��رور  مديرية  �إع��ام  يف 
�ملرورية من خال  �لثقافة  لبث  وور�ص  ندو�ت 
وبكل  �لجتماعي  �لتو��شل  وم��و�ق��ع  �لقنو�ت 
�ل�شامة  وحتقيق  �ملعلومات  لإي�شال  �لو�شائل 

للجميع..
النساء والقيادة

�أول �مر�أة عر�قية قادت �شيارة وُمنحت  كانت 
�شائب  على  )�أمينة  �ل�شيدة  هي  �شوق  �إج��ازة 
يف   ١٩36 عام  عليها  ح�شلت  �لتي  �لرحال(، 
دول  يف  �ل�شيار�ت  عدد  فيه  كان  �لذي  �لوقت 
�خلليج  و�ملغرب �لعربي حمدودً�.  و�ليوم ت�شج  
تذمر  مع  مكان،  كل  يف  بال�شائقات  �شو�رعنا 
يتذمر  من  منهم  �ل�شائقني،  من  وهناك  هنا 
من خوفها و�إرباكها �مل�شتمر يف �لقيادة، ومنهم 
من تدفعه روح �لتنمر و�لإق�شاء ملجرد ردعها 
�ل�شفقة  د�فع  يحمله  من  ومنهم  �ل�شياقة،  عن 
عليها ليرك لها جماًل كبريً� لأنها )�مر�أة �لتي 

ت�شوق(.
ذلك  ع��ن  حدثنا  في�شل(  )م��اه��ر  �مل���درب   
�أخربها  �أية متدربة  بتدريب  �لبدء  بقوله: قبل 
وم�شايقات  معاك�شات  من  له  �شتتعر�ص  مبا 
على  يتقدمون  ك��اأن  تقود،  �م���ر�أة  �أنها  ملجرد 
�أد�ئ��ه��ا  م��ن  ي��ت��ذم��رون  �أو  لإخافتها  �شيارتها 
في�شايقونها، لذلك �أخرب �ملتدربة �أن عليها �أن 
تتحلى بال�شجاعة و�لتحدي و�إهمال �مل�شاك�شني 
و�إثبات �لعك�ص متامًا بجودة قيادتها و�لتز�مها 

يف �لطريق وبقو�نني �ملرور.

�بتهاج �لياور
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جمعة الالمي 

ذاكرة املستقبل

يف الثقافة والفن فقط!

ًا ح�شل على حكم ق�شائي يف  رو�شيًّ �أن رجًا  تول�شتوي  �لرو�شي  �لكونت  رو�يات  يعرف متابعو 
مو�شكو �شنة ١٩١3، يق�شي باإحر�ق �أور�ق �لرو�ئي �لرو�شي �لأ�شهر: ليو تول�شتوي. ومّت له ذلك 
فعًا. وها هو �أكرث من قرن مّر على ذلك �حلكم �ل�شنيع، وقبله �شقطت �لإمرب�طورية �لرو�شية، 
وبعدها �شقطت �إمرب�طورية �حلزب �لو�حد، وبقي تول�شتوي برو�ياته و�أفكاره �لإن�شانية.. ورمبا 

باأ�شو�قه �لإ�شامية!
"�ليار�  تدعى  �إيطالية  ب�شابة  �شمع  �جلميلة،  بالفنون  �ملولع  وهو  تول�شتوي،  �أن  �أح�شب  ول     
�شياد�"، �ملولودة يف تون�ص لأم �شقلية و�أب �إيطايل. ول �أح�شب �أن كاتب رو�ية �لقرون "�حلرب 
و�ل�شام" يعرف �أن �ليار�، ذ�ت �ل�" 23"، ت�شبه �بنة وطنها كلوديا كاردنيايل، �لتي مّرت بالدم 

�لعربي، �أو مّر بها �خَل�شُم �لعربي، فهي خن�شاء قليًا!
�لعر�قي" من  "�لفن  �لذي دخل ف�شاء  �لأ�شود" ،  "�لقطار  �أي �شيء عن  تول�شتوي  ومل يعرف 
�أو�شع �أبو�به �لعائلية )...( ، بينما يقول �لذين تابعو� �لتاريخ �لعائلي لتول�شتوي، �أنه خرج باكيًا 

من غرفة مكتبه، فعرفت �إحدى بناته �أنه �أنهى كتابة رو�يته �ل�شهرية: "�أّنا كارنيّنا". 
يبكي،  �أن  �إّل  �إن�شان ذو �شمري  ي�شتطيع  "�أّنا كارنيّنا" تر�جيديا وفنٌّ خال�ص. ول  رو�ية  نهاية 
�ملاجنة  �لرغبات  تعي�ص  كانت  �لتي  �ل�شيدة  تلك  ج�شد  يهر�ص  �لرو�شي  �لقطار  يتخّيل  وهو 
و�لتبتل �مل�شيحي يف �آن. ويرد "�لقطار" كثريً� يف �لرو�يات �لأجنبية ذ�ت �لطابع �لإن�شاين �لتي 
فيه  تكرث  �ل�شوق" �لذي  "نظام  �أنظمة  �شطوة  �أو حتت  �شمولية،  �أنظمة  �أ�شحابها �شمن  عا�ص 
�لنتحار�ت. �أما يف �لأدب �لعربي �حلديث، �شعرً� ونرثً�، فاإن �لقطار �أمٌل بال�شفر و�حلرية. ويف 
"ريًا"، بعد �أن مّت نحت �ل�شم من �للغة �لإنكليزية، وق�شيدة �شديقنا  �لعر�ق ن�شمي �لقطار 

مظفر �لنو�ب: "للريل وحمد" �أكرب من �أن ُتعّرف.
ويعرف كثريون يف �لعر�ق و�لبلد�ن �لعربية، �أن �لفن �لذي تقوم عليه �لأفام �ملبنية على رو�يات 
قيامها  وتبّنى  مكينة،  �أ�ش�ص  على  قامت  لأنها  بعينها،  و�لأخ��اق  بعينه،  �جلمال  هي  تول�شتوي 
فنانون وفنّيون يعرفون قيمة �لفن يف بناء �لإن�شان، وهذ� ما ل جنده يف عر�قنا �حلايل، حيث 
يكرث �لزعيق و�ل�شر�خ و�لعر�ك يف �أزقة حملة �لبتاوّيني �لتاريخية ببغد�د، وهذ� هو "�لقطار 

�لعر�قي" �لأخطرعلى ثقافتنا �لعر�قية!
حديثي �ليوم يف �شاأن �لثقافة و�لفن فقط!

د الجامل، ويعطيه شكاًل نفهمه به" "الفن هو الذي يجساّ
                          )تولستوي(

م���������ق���������االت



بد� على وجوه طابه و�لكادر �لتدري�شي �لفرح 
بني  �ل�شفوف  يف  �ل��ط��اب  جل�ص  و�ل�����ش��رور، 
رحلة ورحلة وكل طالب يرتدي كمامة ويحمل 

معه قنينة من �لكحول.
عام درايس جديد

و�ل�شامة  لل�شحة  �لعليا  �للجنة  �أ���ش��درت 
�لثاين  ت�شرين  من  �ل�شابع  يف  بيانًا  �لوطنية 
2٠2٠ �أعلنت فيه بدء �لعام �لدر��شي �جلديد، 
بعد عام من �لتوقف و�لدر��شة عن بعد ب�شبب 
وز�رت��ا  تعلن  �أن  و��شرطت  ك��ورون��ا،  جائحة 
كورونا  ملو�جهة  خطتيهما  و�ل�شحة  �لربية 
�أثناء �لعام �لدر��شي، كما جاء يف �لبيان نف�شه 
من  �لوىل  �لدفعة  ب�شر�ء  �لبدء  عن  �إع��ان 
�للقاح، وقد حاز هذ� �لعان على ��شتح�شان 
بع�ص �لهايل و�لكو�در �لتدري�شية وعلى عدم 
ر�شا بع�شهم، وذلك لعدم تزويد �ملد�ر�ص باأي 

باأفر�د  �لعناية  لها  تتيح  �شحية  م�شتلزمات 
طو�قمها وطابها.

جهود ذاتية
بوك  �لفي�ص  يف  فيديو  �نت�شر  عدة  �أع��و�م  قبل 
�لعود،  �آل��ة  على  لطابه  يعزف  معلمًا  ُيظهر 
وكان  �لعربية،  �للغة  قو�عد  �إح��دى  لهم  ويقر�أ 
�ملعلم  �إن�����ش��ادً�،  ب��ع��ده  م��ن  ي��رددون��ه��ا  �لطلبة 
نف�شه ظهر يف �لعطلة �ل�شيفية ومعه جمموعة 
�لأرجح  على  �أي�شًا  معلمون  وهم  �ل�شباب،  من 
ج��در�ن  على  وير�شمون  �ل��رح��ات  ي�شلحون 

�ملدر�شة، يف بادرة تطوعية جميلة.
مدير  جحجيح  حميد  �ل�شتاذ  هو  �ملعلم  هذ� 
نف�شها  �لبناية  يف  �لبتد�ئية،  �حللة  مدر�شة 
توجد مدر�شة �أخرى بدو�م ثاٍن، وعند دخولك 
بنيت  �إذ  قدمية  �لبناية  �أن  �شتلحظ  للمكان 
�مللونة  و�جل���در�ن  �لنظافة  لكن   ،١٩7٠ ع��ام 

�أنَّك  �لتي زينت جدر�نها ت�شعرك  و�لر�شومات 
نظافته  على  �أف����ر�ده  يحر�ص  كبري  بيت  يف 

وترتيبه رغم تقادمه. 
و�لطلبة  �لتارتان  �شجاد  عليها  فر�ص  �ل�شاحة 
�أن  و�لجمل  قربك  من  ميرون  وهم  يبت�شمون 
بالدفء  ت�شعر  �أ�شماءهم..  يحفظ  �ل�شتاذ 
جدر�ن  زينت  وقد  �ملدر�شة،  هذه  تدخل  و�أنت 

غرفة �لإد�رة �آلت مو�شيقية علقت هناك.
"�نقطعت  قائًا:  لل�شبكة  حميد  �أ�شتاذ  حتدث 
�أ�شهر،  ثمانية  �أكرث من  و�لتعلم  �لتعليم  عملية 
م���رورً�   2٠2٠-2٠١٩ �ل��در����ش��ي  �ل��ع��ام  م��ر 
-2٠2٠ �لدر��شي  �لعام  و�بتد�أ  ومربكًا  حزينًا 
تخبط  ب��ني  م��ا  وح���رية،  �شبابية  �أك��رث   2٠2١
قلة  بني  وما  تخطيطها  و�شعف  �لربية  وز�رة 
�لمكانات و�شعف قدر�ت �ملد�ر�ص عن تقدمي 

خدمة تتاءم مع �لو�شع �لر�هن.

"نعلم نحن �ملربني �أن هناك �شوقًا  ثم �أ�شاف 
كبريً� لدى �لطفال لالتحاق مبد�ر�شهم، لكن 
ما خلفته جائحة كورونا من رعب بني �ملجتمع 
جعل �جلميع يف موقف مربك ومرّدد، رغم �أن 
�أغلب �إد�ر�ت �ملد�ر�ص �أكملت حت�شري�تها من 
توفري بيئة مائمة وحت�شري م�شتلزمات �لوقاية 
ذ�تية  كانت  �جلهود  هذه  وكل  �لأبنية  وتعفري 

دون �أدنى دعم من �لوز�رة �أو جلنة �ل�شحة".
حرض التالميذ وبارش املعلمون 

ب��امل��د�ر���ص؛  �مللتحقني  �ل��ط��اب  �أع���د�د  وع��ن 
يقول: "قد تكون �أعد�د �مللتحقني قليلة يف �أول 
�أ�شبوع ب�شبب خوف �لهايل على �أبنائهم، لكن 
��شتمر�ر  مع  تدريجيًا  �لعدد  ي��زد�د  �أن  نتوقع 
و�قعيًا  �شبب  ف��ا  �مل��ب��ا���ش��ر،  �لتعليم  عملية 
تغا�شت  �أن  بعد  �لربية  قطاع  لإيقاف  �شحيًا 
�أكرب  جتمعات  عن  و�ل�شحة  �ل�شامة  جلنة 
�إد�ر�ت  يف  نحن  �لتاميذ.  جتمع  من  و�أخطر 
لتقدمي  جيدً�  م�شتعدون  و�ملعلمني  �مل��د�ر���ص 
�حلكومي  �لدعم  �نعد�م  رغم  �لتعليم  خدمة 
من �أجل ��شتمر�ر بناء هذ� �جليل ب�شكل علمي 

وتربوي".
وقد  جولتنا  يف  لزمتنا  زينب  �ل�شت  �ملعاونة 

حتّدثت عن كيفية �لعمل؛ قائلة:
�مل��در���ش��ة  و�إد�رة  �مل��ع��ل��م��ني  ن��ح��ن  "وّفرنا 
ذ�تية،  بجهود  للتاميذ  و�ملعقمات  �لكمامات 
"كروب" �لفي�ص بوك �خلا�ص باملدر�شة،  عرب 
و�نتهينا من  تنظيم دو�م �لتاميذ وتوجيههم 
�لوقاية  باإجر�ء�ت  باللتز�م  �أمورهم  و�أولياء 
و�ملعلمني  �لإد�رة  ب��ني  خطة  لو�شع  �إ���ش��اف��ة 
�لتاميذ  بني  �لتباعد  مو�شوع  متابعة  لغر�ص 
�ليدين  وتنبيههم بخ�شو�ص �لكمامات وغ�شل 

با�شتمر�ر".
 2٠١٠ عام  عملي  با�شرت  �أن  "منذ  وت�شيف: 
ويف كل عام در��شي �أ�شعر �أن هناك �أزمة علينا 
تخطيها، لذلك ل بد دومًا من و�شع خطة ما. 
كل  على  ب��اأن  تعميمًا  �أ���ش��درت  �لربية  وز�رة 
�شف �أن يد�وم يومًا و�حدً� يف �ل�شبوع، �رتاأت 
نق�شم  �أن  وهي  بديلة  خطة  جترب  �أن  �لإد�رة 
يوم  كل  بحيث  �أقل  �أعد�د  �ىل  كلها  �ل�شفوف 

يوجد طلبة من كل �ملر�حل، بالرغم 
�لتدري�شي  على  �لم��ر  �شعوبة  من 
�أن يعيد �ملادة �أ�شبوعًا كامًا �ل �أن 
�لكادر  يقت�شم  �أن  من  �أف�شل  ذلك 
�لول  فال�شف  معينًا،  �شفًا  كله 
�شاأنه  مثًا له خ�شو�شيته ومعلموه 

�شاأن �ل�شف �ل�شاد�ص".
�ل�شف  يف  �ل��ط��ال��ب��ة  ح�����ش��ن  لن���ة 
لنا:  ق��ال��ت  �ل�����ش��اد���ص �لب��ت��د�ئ��ي 

�أّنني  �ل  �شباحًا  للنوم  حبي  من  "بالرغم 
وللعب معهم يف  للمدر�شة ول�شديقاتي  ��شتاق 
يف  ل  �ملدر�شة  يف  �لدر��شة  ل  و�أف�شّ �ل�شاحة 

�لبيت".
"لديَّ  ت��ق��ول:  م�شطفى  ����ش��رى  �شت  �ملعلمة 
و�لطاب  �لتعليم،  يف  عامًا  ع�شرين  خدمة 
�أحيانا  لأن��ه��م  عليهم  و�أ�شفق  ك��ث��ريً�  يعانون 
لكننا  بينهم  فيما  �لتقارب  ويحاولون  ين�شون 
�أن  مثًا  �أحدهم  يريد  �أخرى  و�أحيانًا  ننبهم، 
يخلع كمامته ويلعب وي�شحك، كنت طو�ل تلك 
و�أتابع  �لطاب  على  �لدر�ص  �أعيد  �ل�شنو�ت 
معهم يوميًا و�أر�قبهم عن قرب، وهذ� �لتباعد 
يجعل من �لعملية �لتعليمية جمهدة يل ولهم".
يلعنب  وهن  �لطالبات  من  جمموعة  �شادفت 
يف �ل�شاحة، قلت لهن هل تف�شلن �لدر��شة يف 
�ملدر�شة �م يف �ملنزل؟ �إحد�هن �أجابت ب�شوت 

عاٍل وهي ُتغالب �شحكتها: "�لنوم �أف�شل".
�أن  و�أري��د  �ملدر�شة  �أحب  "�أنا  �أخ��رى:  و�أجابت 

�أعود �إىل �ل�شف كل يوم".
�ملطاعم  "كل  يل:  فقال  ح�شن  �لطالب  �أم��ا 
تعود  ل  ف��ل��م��اذ�  فتحت،  و�لأل���ع���اب  و�مل����ولت 

�ملد�ر�ص �إىل �شابق عهدها؟"
�ل�شتاذ  لنا  �أ�شار  �ملدر�شة  من  نخرج  �أن  قبل 
بنال،  بال�شاندوي�ص  مبنية  غرفة  �إىل  حميد 
��ي��دت ب��ج��ه��ود ذ�ت��ي��ة ل��ت��ك��ون خم��ت��ربً� للغة  ���شُ

�لنكليزية.
طويلة  م���دة  "منذ  ق���ال:  ي��ودع��ن��ا  �أن  وق��ب��ل 
�أكون  �أن  �أ�شباب وجودي هو  �أحد  �أن  �كت�شفت 
لهم  �أق��دم  �أن  وو�جبي  �لأطفال  ه��وؤلء  و�شط 

خدمة بدو�م كامل".
ومديرين كحميد  �أ�شاتذة  نحتاج من  ترى كم 
لطلبتهم  يغّنون  �لتعليمي،  وطاقمه  جحجيح 
توزيع  بينهم  ويقت�شمون  �شفوفهم  وي�شبغون 
�أن  قبل  تربويني  ليكونو� حقا  �ل�شافية  �ملهام 
يكونو� تدري�شني، فالتعليم هو �للبنة �لأ�شا�شية 

�لتي تبنى بها �ملجتمعات بناء �شليمًا معافى.

يف التاسع والعرشين من ترشين الثاين أطل علينا مدير مدرسة 
الحلة االبتدائية ببث حي يف الفيس بوك وهو يستقبل طلبة 
مدرسته مع الكادر التدرييس وهم يلبسون االقنعة والكاممات 
ويرشون أقدام الطالب باملعقامت ويفتحون االناشيد الحامسية 
التي ترحب بالطلبة وعودتهم ملقاعد الدراسة.

يف مدرسة الحلة االبتدائية

نوافذ ُمرشعة لألمل واملستقبل
زينيب جميل�ل�شتاذ حميد عبد �هلل
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ال يختلف اثنان عىل أن األزياء الشعبية أو الفلكلورية متثل هوية وتراثاً ألي شعب يف بقاع 
املعمورة. والعراق الذي يتميز بتعددية قومية ودينية، متثل مبجموعها فسيفساء غاية 
يف الجامل، تختلف فيه األزياء الرتاثية وتتنوع عىل وفق القومية والديانة، ناهيك عن 

الجغرافية. ويف النقوش السومرية والتامثيل البابلية واآلشورية ما يدل عىل تنوع املالبس 
التي كان يرتديها اإلنسان العراقي، فكان له يف كل مناسبة زياّ محدد يستعمله، فاألعياد 
لها زياّ والطقوس الدينية لها زياّ والعمل زياّه يختلف عن باقي األزياء. وما تزال األزياء 
الرتاثية حارضة اليوم يف املجتمع العراقي ويف شتى املناطق عىل الرغم من غزو األزياء 

)املودرن( وآخر صيحات املوضة وانتشارها... 

األزياء الفلكلورية 

العراقية

هوية ثقافية بألوان زاهية

ضحى مجيد سعيد

يف  ت�شطحبكم  �أن  �رت���اأت  �ل�شبكة"  "جملة 
�شياحة ثقافية يف �لأزياء �لر�ثية �لعر�قية:

الزي العريب.. جذوره سومرية 

و�لن�شاء  للرجال  �لعربي  �ل��زي  �أن  يف  �شك  ل 
يحتل �ل�شد�رة يف مناطق جنوب �لعر�ق وو�شطه 
وغربه و�شرقه و�أجز�ء من �شماله. ياأتي ذلك ملا 
للمكون �لعربي من ثقل يف هذه �ملناطق. يتاألف 
هذ� �لزّي بالن�شبة �إىل �لرجال من �لعباءة، �لتي 
�ألو�ن  �أو  ذهبية  بخيوط  مطرزة  تكون  ما  عادة 
تختلف عن لون �لعباءة، و�ل�شاية و�لد�شد��شة، 
�لعقال  عن  ف�شًا  �لد�رجة،  �لعر�قية  باللهجة 
�لتي تختلف  �أو �جلر�وية  و�ليا�شماغ  و�لعرقجني 
مناطق  يف  عنها  �جل��ن��وب  مناطق  يف  باألو�نها 

�لو�شط و�ملناطق �لغربية.
ج��ذور  لها  يا�شماغ  كلمة  �إن  �مل��وؤرخ��ون  ي��ق��ول   
�شومرية وتعني )�شبكة �ل�شيد(، ومن �ملاحظ 
منقو�شة  �جلنوب  يف  �جلر�وية  �أو  �ليا�شماغ  �أن 
�ل�شمك،  �شيد  �شبكة  �شكل  من  م�شتمدً�  نق�شًا 
يف  �أما  بي�شاء.  �أر�شية  على  �أ�شود  لونها  ويكون 
بي�شاء  �ليا�شماغ  �أو  �لغرة  فن�شاهد  �لو�شط 
�للون، يف حني يكون لون �شبكة �ل�شيد �أحمر يف 

�ليا�شماغ �أو �لغرة يف �لأجز�ء �لغربية للباد.
 �أما �لأزياء �لن�شائية فتاأتي متقاربة يف �جلنوب 
و�ل��و���ش��ط وغ��رب �ل��ع��ر�ق، و�أه���م م��ا ك��ان مييز 
�لعباءة  هي  �لعر�قية  للمر�أة  �خلارجي  �ملظهر 
و�حد  لون  ذ�  طويًا  ثوبًا  تغطي  �لتي  �ل�شود�ء 
غامق يف �أغلب �لأحيان، ف�شًا عن غطاء �لر�أ�ص 
ابة( بالن�شبة �إىل كبار �ل�شن، �أما  وي�شمى )�لع�شّ
�ل�شابات،  ن�شيب  فكانت من  �لز�هية  �لف�شاتني 

ورمبا يكون �لزّي �لها�شمي من �أ�شهر �لأنو�ع. 

)���ش��امل ع��ب��ا���ص(، مي��ت��ه��ن �خل��ي��اط��ة �أب����ًا عن 
�لعربي  �ل��زي  على  �زد�د  �لطلب  �إن  يقول  َج��د، 
�لرجايل يف �لآونة �لخرية، فالطبيعة �لع�شائرية 
�حلفاظ  يف  �شاهمت  �مل��ن��اط��ق  م��ن  �لكثري  يف 
بقاء  يف  و�شاعدت  �لرجايل  �لعربي  �ل��زي  على 
�إنها  �شامل  فيقول  �أ�شعاره  عن  �أما  عليه،  �لطلب 
وخياطة  ونوعه،  �خل��ام  للقما�ص  وفقا  تتفاوت 
�أكرث  �لزي �لرجايل �لفاخر غالية جدً� قد تبلغ 
�لعباءة  كانت  �إذ�  ول�شيما  دي��ن��ار،  مليون  من 
م�شنوعة يدويًا، وت�شمى �أي�شًا ب�)�لب�شت(، وثمة 
متد�ولة  وهي  �لثمن  تكون رخي�شة  �أخرى  �أنو�ع 

يف �لأ�شو�ق. 
األزياء الكردية.. هوية ثقافية

�لأزياء �لكردية لكا �جلن�شني حا�شرة يف �شمال 
�لعر�ق، وهي متثل هوية عك�شتها طبيعة �جلبال 

و�لتال ولها �شماتها �لثقافية و�لجتماعية. 
)�أبو  �لتقينا  �ملو�شوع  هذ�  على  �أك��رث  لاطاع 
�لكردية  �لأزي����اء  لبيع  متجر  �شاحب  ع��م��ر(، 
�لرجايل  �لكردي  �ل��زي  �أن  فاأو�شح  �لرجالية، 
�جل��اك��ي��ت  و�ح����د:  ب��ل��ون  م��ن قطعتني  ي��ت��األ��ف 
ني، وي�شتعمل معهما  و�ل�شرو�ل، ويكونان ف�شفا�شَ
)�شوتك(،  عليه  يطلق  �لو�شط  على  ُيلف  قما�ص 
وي�شتعمل  )ج��م��د�ين(،  ي�شمى  للر�أ�ص  وغطاء 
و�ملاعز  �خل��ر�ف  �شوف  �لأزي���اء  ه��ذه  �شنع  يف 
وخياطته  قما�شه  �شناعة  �شعوبة  �إن  ح�شرً�. 
��شتمر  لذلك  �مل�شانع،  يف  �إنتاجه  دون  حت��ول 

�إنتاجه يدويًا يف حمال خياطة �لأزياء.
عليه  يطلق  �لكرد  بني  منت�شر  �آخ��ر  ن��وع  هناك 
)ك��ورت��ك و����ش���رو�ل(، وه���و �أي�����ش��ًا ي��ت��ك��ون من 
مع  للو�شط  وح��ز�م  و���ش��رو�ل  جاكيت  قطعتني: 

غطاء للر�أ�ص، وت�شتخدم يف خياطته �شتى �أنو�ع 
�لأقم�شة �مل�شتعملة يف �شناعة �ملاب�ص �لغربية. 
�أما بالن�شبة �إىل �لأزياء �لكردية �لن�شائية فتتميز 
ت�شرُّ  �لتي  �ل�شارخة  و�ألو�نها  وملعانها  بربيقها 
م�شافات  من  حتى  �لنتباه  وت�شتقطب  �لناظر 

بعيدة.
ن�شائية  كردية  �أزياء  م�شممة  �إح�شان(،  )تار�   
تتاألف  �لكردية  �مل��ر�أة  �أزي��اء  �إن  قائلة:  حدثتنا 
طويلة  د���ش��د����ش��ة  م��ن  �لع��ت��ي��ادي��ة  هيئتها  يف 
ني  ُكمَّ ذ�ت  �لقدمني،  �أخم�ص  �لغالب  يف  تغطي 
طويلني  خمروطيني  بذيلني  يرتبطان  طويلني 
)فقيانة(،  �ل��ك��ردي��ة  �للغة  يف  ي�شميان  �أي�����ش��ًا 
وع��ل��ى �لأغ���ل���ب ت��خ��اط ه���ذه �ل��د���ش��د����ش��ة من 
ناعمة  حريرية  خيوط  ذي  ج��دً�  �شفاف  قما�ص 
�ملنمنمات  من  خمتلفة  باأنو�ع  ومطرزة  �مللم�ص 
و�حلر��شف �ملعدنية �لرب�قة �ل�شبيهة بحر��شف 
قمي�شًا  حتتها  �لكردية  �ملر�أة  وترتدي  �ل�شمك. 
د�خليًا رقيقًا وحريريًا، لكنه ذو لون د�كن وغري 
�شفاف لي�شبح مبثابة خلفية عاك�شة للد�شد��شة 
�ل�شفافة. ت�شتطرد تار� قائلة: �إن �لأزياء �لكردية 
�لت�شميمات  يف  كبرية  تغيري�ت  عليها  تطر�أ  مل 
يف  تبدلت  طفيفة  �أم���ور  هناك  �إمن��ا  �جل��دي��دة 
�لأزي��اء  �أن  و�أك��دت  �لكردية،  �لن�شائية  �لأزي��اء 
�لعر�ق  �شمال  يف  تز�ل  ما  �لن�شوية  �لفولكلورية 
لكنها  �ملنا�شبات،  يف  ول�شيما  بقوة،  حا�شرة 
لي�شت مائمة رمبا للعمل يف وظائف �لدولة، لذ� 
تكاد تكون معدومة يف �حلياة �ليومية �لعتيادية.

األزياء املسيحية.. من بابل وآشور

�لكرد،  غري  �أخ��رى  مكونات  �ل��ع��ر�ق  �شمال  يف 
لهم �أزياوؤهم �لر�ثية �أي�شًا. فالطائفة �مل�شيحية 
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تنت�شر من �ملو�شل �إىل �أربيل و�شوًل �إىل �شقاوة 
�لأزي���اء  م��ن  لهم  �أخ���رى،  وحمافظات  وده���وك 
ما  ب��اد  يف  تاريخهم  عمق  يعك�ص  ما  �لر�ثية 
بني �لنهرين �أي�شًا. ومن �أ�شهر �لأزياء �مل�شيحية 
�مل�شهور  و�لآ���ش��وري  �ل�شرياين  �لفلكلوري  �ل��زي 
يتميز  �لذي  �لزينة،  زّي  �أو  )�خلومال(،  با�شم 

باألو�نه �لز�هية. 
)جان  �ل�شريانية  �لفلكلورية  ب��الأزي��اء  �ملهتمة 
وموؤلفة  �أ�شر�ليا  يف  �ملقيمة  ه��وز�ي��ا(،   د�رك 
�آ�شورية(،  بابلية   – �لر�ثية  )�أزي��اوؤن��ا  كتاب 
�حل�شارة  مع  يتو��شان  وتاريخنا  تر�ثنا  تقول: 
�لبابلية �لآ�شورية �ملتج�شدة يف �لألو�ح و�لأختام 
و�ل�شقوف،  �جل���در�ن  على  و�لر�شم  و�لنقو�ص 
�متازت  �شاحرة  بجمالية  �لأزي���اء  رف��دت  �لتي 
وقوية  عميقة  وب��األ��و�ن  �لت�شميم  يف  بالب�شاطة 
جنوم،  �أو  �أزه��ار  �أو  هند�شية  باأ�شكال  ومطعمة 
تظهر  رم��وز  و�أح��ي��ان��ًا  تاريخية،  دللت  وفيها 
منقو�شة على بع�ص قطع �لزّي، ت�شيف هوز�يا: 
�لن�شاء  ترتديها  �لتي  �لأك�ش�شو�ر�ت  قطع  �إن 
مقتنيات  مع  �كت�شفت  �لتي  بتلك  �ل�شبه  كثرية 
�إىل  �لتي متتد  �لنهرين  بني  ما  باد  �مللكات يف 

�لأعماق �ل�شحيقة للتاريخ.
�لأزي��اء  تفا�شيل  على  �أك��رث  �لوقوف  �أج��ل  وم��ن 
�لفلكلورية �لآ�شورية و�ل�شريانية، �لتقينا �خلياط 

)�شتيف يوحنا(، �لذي ورث مهنة �خلياطة عن 
و�لده، ليطلعنا على تفا�شيل هذ� �لزّي و�لإقبال 
�لزي يختلف من منطقة  �إن  عليه، يقول �شتيف 
�لأف��ر�ح  منا�شبات  يف  يلب�ص  وك��ان  �أخ��رى،  �إىل 
�أ�شبح  �لأخ��رية  �لعقود  يف  لكنه  فقط،   و�لزو�ج 
�أك���رث �ن��ت�����ش��ارً�، وي��ت��م �رت����د�وؤه و�ل��ت��زي��ن ب��ه يف 
�إىل جانب  �لقومية  �ملنا�شبات  �لوطنية و�لأعياد 
�لفلكلوري  فالزّي  و�ل��زو�ج،  �لأف��ر�ح  منا�شبات 
غالبية  تقطنها  �ل��ت��ي  ع��ن��ك��اوة،  يف  �ل��ن�����ش��وي 
ي�شمى  م��ا  �أو  �لف�شتان  م��ن  يتاألف  م�شيحية، 

�لأقم�شة  من  خمتلفة  �أن���و�ع  من  )�ل�شوقتا( 
وهناك  )�لب�شلما(،  ثم  )�لقبايا(  وفوقها 

ي�شمى  �ل���ر�أ����ص  يغطي  �ل�����ش��ال  ن���وع  م��ن 
من  م�شنوعة  طا�شة  فيه  )كرموكا(، 

�لرقبة  وتزين  �ل��ذه��ب،  �أو  �لف�شة 
بحلي ت�شمى )كرد�نة(.

فيتميز  �ل���رج���ايل  �ل����زّي  �أم����ا 
ي�شمى  �ل��ذي  �ل��ر�أ���ص  بغطاء 

من  م�شنوع  )ك��و���ش��ي��ث��ا(، 
ُيزّين  �أ�شود  �شوف خا�ص 

م��ل��ون،  ط���وي���ل   بري�ص 
�لقمي�ص  عن   ف�شًا 

�ل�شدر  من  �ملفتوح 
و�ل�شال  و�ل�شرو�ل 

وحز�م  �لربي�شم  خيوط  من  باليد  يطرز  �ل��ذي 
�شويف ي�شمى )خرخا�شا(.

�شاألنا �لدكتور )روبني بيت �شموئيل(، مدير عام 
�لثقافة �ل�شريانية يف �أربيل عن �لأزياء �لر�ثية 
�ل�شريانية ومقد�ر �لطلب عليها فاأجابنا: �لطلب 
عمومًا،  وقليل  حم��دود  �ل��ر�ث��ي��ة  �لأزي����اء  على 
نرتدي  ونحن  �أي�شًا،  �أزيائنا  يف  ن��ر�ه  ما  وه��ذ� 
و�لدينية  �لقومية  �ملنا�شبات  يف  �لأزي���اء  ه��ذه 
و�لج��ت��م��اع��ي��ة مثل �لح��ت��ف��الت و�مل��ه��رج��ان��ات 
ور�أ�ص �ل�شنة �لآ�شورية �لبابلية �لتي ت�شمى بلغتنا 
�لقدي�شني  زي��ار�ت  ويف  )�أكيتو(،  �لأم  �لأكدية 
�مل�شيحية  �لأعياد  ويف  �لكني�شة  رجل  وتذكار�ت 

ويف منا�شبات �لزو�ج و�لعماد وغريها.
أزياء الرتكامن.. فخامة مبهجة

وبع�ص  وب��غ��د�د  و�ملو�شل  كركوك  يف  �لركمان 
�أي�شًا  �لر�ثي  زّيهم  لهم  �لأخ��رى  �ملحافظات 
كباقي مكونات �لعر�ق �لعريقة، فالزّي �لرجايل 
من  ويتاألف  بالبغد�دي،  ي�شمى  ي��ز�ل  وم��ا  ك��ان 
�شرو�ل  عن  ف�شًا  �أكمام  ب��دون  �أبي�ص  قمي�ص 
�إ�شافة  بال�شاية،  �أ�شبه  و��شع  رد�ء  مع  مت�شع 

�جل��اك��ي��ت  و�حل���������������ز�م �إىل 
وط��اق��ي��ة 

�لر�أ�ص �لتي ت�شمى ب�)�لعرقجني(. تعود �أ�شباب 
�ل��ع��ر�ق��ي  �ل��رك��م��اين  �ل���ر�ث���ي  �ل����زّي  ت�شمية 
�نت�شاره يف  �إىل كرثة  �لبغد�دي  بالزي  �لرجايل 
بغد�د يف ِحقب غابرة، ونظرً� لختافه عن �لزّي 
�لعربي و�نت�شاره يف بغد�د، كما يقول �ملوؤرخون، 
�أم��ا  �ل��ب��غ��د�دي،  �ل��زي  ��شم  �أي�شًا  عليه  �أط��ل��ق 
�أي�شًا  في�شمى  للركمان  �لن�شائي  �لر�ثي  �لزّي 
�أركان(،  �لعثماين. يقول )�شيف  �أو  بالأنا�شويل 
هذ�  �إن  �لفلكلورية:  �لأزي��اء  لبيع  متجر  �شاحب 
�ملزخرفة  �لأقم�شة  من  ي�شنع  �لن�شائي  �ل��زي 
رد�ء طويل حتى  وه��و  )�ل��ي��ل��ك(،  م��ن  وي��ت��األ��ف 
من  مفتوحًا  ويكون  �لقمي�ص  فوق  يلب�ص  �لذيل 
�لأمام، ويلف حول �خل�شر حز�م من �حلرير �أو 
�أو �ملعدن. وكانت �لن�شاء �لركمانيات  �لك�شمري 
�لقبعة  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �أي�����ش��ًا  �ل��ربق��ع  يلب�شن 

�خلا�شة، ف�شًا عن �شرو�ل ف�شفا�ص.
يقول �شيف �إن �لأزياء �لفلكلورية لي�ص لها مو�شم 
معني وعادة ما يكون �لطلب عليها يف �ملنا�شبات، 
�لأزياء  �إن  قائًا  ي�شتطرد  �لن�شاء.  من  ول�شيما 
�لفلكلورية يتم �رتد�وؤها يف �ملهرجانات وحفات 
متباينة  فهي  �لأ�شعار  �أما  �لِقر�ن،  وعقد  �ملهر 
فعندما  و�لت�شميم،  �لقطعة  بقيمة  وترتبط 
تكون �شناعة يدوية يرتفع ثمنها كثريً�، فالأزياء 
�لعر�قية �لر�ثية متتاز بالفخامة وت�شتهلك وقتًا 
ل��ذ� ف��اإن ثمن �لقطعة  �أك���رث،  وجم��ه��ودً� وم���و�د 
�لفلكلوري ير�وح بني ١٠٠٠  �لزّي  �لو�حدة من 
�إىل 2٠٠٠ و�أحيانًا ٥٠٠٠ على وفق �جلهد و�لعمل 

و�لأقم�شة و�لزخارف �ملو�شوعة يف هذ� �لزّي.
األزياء اإليزيدية.. احذروا 

اندثارها 

للرجال  �لإيزيدية،  �لفلكلورية  �لر�ثية  �ملاب�ص 
كثريً�،  �لكردي  �ل��زي  عن  تختلف  ل  و�لن�شاء، 
وجود  عن  ف�شًا  متيزها،  مو��شفات  لها  لكن 
و�لأخ�شر  كالأبي�ص  غريها  دون  مرغوبة  �أل��و�ن 
�ملعلومات  ت�شري  وم�شتقاتها.  و�لأحمر  و�لأ�شفر 
�لإيزيديني  �أزياء  بني  مناطقي  تباين  وجود  �إىل 
�شنجار  �أه���ايل  ف��اأزي��اء  و�ل��رج��ال��ي��ة،  �لن�شائية 
�أزي���اء  )١24ك��ل��م غ��رب �مل��و���ش��ل( تختلف ع��ن 
�ملو�شل(  )�شمال  بع�شيقة  �أو  �شيخان  �أه���ايل 

وغريها.

تفا�شيل ه��ذ�  ع��ل��ى  �أك���رث  �لط����اع  �أج���ل  وم���ن 
�لزّي، �لتقينا �خلياط )بركات خدر(، وهو من 
منذ طفولته  �إنه  يقول خدر  �لإيزيدية،  �لطائفة 
يع�شق هذه �لأزياء حتى �أ�شبح خياطًا متخ�ش�شًا 
فيها، ويو�شح �أن �ل�شغل �ليدوي يف هذ� �لنوع من 
فهو  عمله،  �آخ��ر  خياط  �أي  ي�شتطيع  ل  �لأزي���اء 
هذ�  من  قطع  �أي�شًا  هناك  مهارة،  �إىل  بحاجة 
�لأج��ور  �أن  �إىل  م�شريً�  باملاكنة،  تخاط  �ل��زي 
خمتلفة وفقًا لنوع �لقما�ص وتعدد �لقطع. وي�شري 
بالزّي  �له��ت��م��ام  يف  �نح�شار  وج��ود  �إىل  خ��در 
�لإيزيدي �لر�ثي، ي�شتدرك بالقول: هذه لي�شت 
م�شكلة �لإيزيديني فقط، بل هي ظاهرة عامة يف 
عموم �ل�شرق �لأو�شط و�لعامل، �إذ تزحف �ملو�شة 
نفق  نحو  وتدفعها  �لأزي���اء  تلك  لتزيح  �لغربية 

�لن�شيان و�لندثار، على حد تعبريه.
أزياء الشبك.. االندماج يف 

الطبيعة

لكنه  �أي�شًا،  تر�ثيًا  زّي��ًا  ميتلك  �ل�شبكي  ن  �ملكوِّ
على وفق ما يرى كثري من �ملتخ�ش�شني يف عامل 
�لأزياء �لفلكلورية يختلف عن بقية �لأزياء كونه 
للزي  م�شابهًا  يكون  �إذ  �ملكان  بجغر�فيا  يتطبع 
�لعربي و�ملكونات �لأخرى وذلك نتيجة �لتعاي�ص 

و�لختاط �لجتماعي و�لطبيعة. 
أزياء الصابئة.. بياض النقاء

�ل�شابئة،  طائفة  توجد  �أي�شًا  �لعر�ق  جنوب  يف 

ومن �أجل �لطاع على �لأزياء �لر�ثية لل�شابئة 
ح��اورن��ا �ل�����ش��ي��دة )���ش��ف��ا م��غ��ام�����ص(، �أ���ش��ت��اذة 
تقول  �ملند�ئيني،  �ل�شابئة  طائفة  من  جامعية 
�لأبي�ص  باللون  يتميز  �ملند�ئي  �ل��زّي  �إن  �شفا 
�لنور  ويحاكي  و�لطهارة  �لنقاء  �إىل  يرمز  �لذي 
و�لبهاء، و�أو�شحت �أن �أجز�ء �لزّي تتكون �بتد�ًء 
من )�ملانا(، وهي �لعمامة �لتي تعرب عن �ملعرفة 
يف �لعقل، و)�لهيانة(، �أي �حلز�م، و)�لك�شوة( 

وهي �لقمي�ص، و)�لن�شيفة( وتعني �ل�شر�ويل.



على  بوجودها  لبلده  و�ملخل�ص  �ل�شوي  �لب�شر  �أنعم  �لتي  �للوحات  تلك  من 
هذه �لأر�ص هو ج�شر �ل�شر�فية �أو �لعيو��شية �أو ج�شر �حلديد كما يطلق 
و�ل�شبب  بالتاأكيد  �ليوم  جماليته  تفوق  بالم�ص  جماليته  بغد�د،  �أهل  عليه 
�لرئي�ص بذلك هو غياب قطاره بعد رفع �شكة �حلديد �لتي كانت تكحل عيون 
جانبيه من قبل �لنظام �ل�شابق بعد تعر�شه للق�شف �بان حرب �خلليج يف 
�لعام ١٩٩١ لي�شتخدم ذلك �حلديد �ثناء �حل�شار لبناء ج�شر �آخر، فكم 

�أنت معطاء �أّيها �جلمال �حلديدي و�أنت تتنف�ص هو�ء دجلة وكرمها.
أطول جسور العامل

هذ� �ل�شاهق يف قلوبنا قبل �أن يجمع قلوب �أهايل �لوزيرية و�لعطيفية كان 
من �ملقرر �أن يكون من ح�شة مدينة �شدين يف ��شر�ليا، لكن �حلكم �مللكي 
يف �لعر�ق قّرر �شر�ء ذلك �جل�شر من �ل�شركة �لربيطانية )كورد بايزرد( 
�لعر�قية  �لدولة  كّلف  وقد  عامني،  مدة  ت�شاميمه  بو�شع  ��شتغرقت  �لتي 
ك�شر�ء وتنفيذ مع بناية �ملحطة �لعاملية �لتي ر�فقته بالن�شاء ثاثة مايني 
دينار عر�قي، وقد قامت بتنفيذه �شركة بريطانية �أخرى يف موقعه �حلايل 

هي )هولو( يف نهاية �لعام ١٩46 .
�أطول ج�شور  هو  �ل�شر�فية  يكون ج�شر  �أن  �لزمن  ذلك  �ملفارقات يف  من 
�لعامل على �لإطاق، �إذ بلغ مع ملحقاته من �لكتل �خلر�شانية �لتي حتمل 
مر�،   )4٥٠( يبلغ  منه  �لنهر  على  �لو�قع  و�جلزء  مر�   )2١66( �لقطار 

يف حني �شاحب �لرقم �لقيا�شي كاأطول ج�شور �لعامل يف ذلك �لزمن هو 
بطول )١٥٠٠( مر  �ملانيا  �لر�ين يف  نهر  على  �لو�قع  �جل�شر �حلديدي 
لأنَّه  �أجملها  و�أقول  و�أجملها،  كاأطولها  �جل�شور  عر�ص  على  ليربع  فقط، 
معانقا  �لقطار  ي�شاهدون  وهم  بغد�د  �أه��ايل  فرحة  تت�شور  �أن  ميكن  ل 
�جل�شر وهو ي�شري متبخر� بقيادة �ل�شائق �لعر�قي �لر�حل )عبد عبا�ص 
�ملفرجي( ليجوب مناطق بغد�د، وهو نف�ص �ل�شائق �لذي قاد قطار �ملوت 
يف  �لي�شار  ومنا�شلي  ق��ادة  �أرو�ح  من  �لع�شر�ت  لينقذ  �ل�شماوة  باجتاه 
ذلك �لزمن، مع �لإ�شارة �إىل �أن ذلك �ل�شائق هو و�لد �لعامي و�لناقد 

�ل�شينمائي عاء �ملفرجي.
انتكاسات الرصافية

تعر�ص هذ� �جل�شر لعدة �نتكا�شات قبل �لجناز وبعده، منها على �شبيل 
�ملثال ل �حل�شر، �أّنه بعد توقيع �لعر�ق ملعاهدة بورت�شموث ح�شلت وثبة 
�لربيطاين  �جلي�ص  بخدمة  �شيقوم  �جل�شر  ذلك  �لعر�قيون  وعد   ،١٩4٨
وتنفيذ �أغر��شه فقامو� مبهاجمة �لنكليز و�لهنود �لعاملني فيه بل ورمو� 
�أجز�ء منه د�خل �لنهر، لكن �أعيد �لعمل به يف وز�رة �ل�شيد حممد �ل�شدر 
�لثانية �لتي طالت  ليتم �لنتهاء من �إجنازه يف �لعام ١٩٥2، و�لنتكا�شة 
�جل�شر هي يف �لعام ١٩٩١من قبل ما ي�شّمى بالتحالف �لدويل يف حرب 
�خلليج، ولكّنه �أعيد للخدمة بخرب�ت عر�قية ولكن بغياب �شكته �حلديدية 
وقطاره، ثم جاءت �ل�شربة �لثالثة على يد �لرهاب �لذي مل ي�شتثِن ب�شر� 
منه  ج��زء�  وتهدم  مفخخة  �شيارة  �جل�شر  لتطال  حديد�،  ول  ولحجر� 
ويذهب �إثر ذلك �لتفجري �لرهابي �لعديد من �ل�شهد�ء و�شقوط �لعديد 

من �لدور �ل�شكنية من جهة منطقة �لعطيفية و�شقوط �لعديد من �لعجات 
و�شط نهر دجلة.

املصيبة الرابعة

�لنتكا�شة �لر�بعة ونتمناها �لخرية �لتي يعي�شها هذ� �لفاتن �حلديدي هو 
�لإهمال غري �ملربر �لذي طال �أغلب �أجز�ء �جل�شر، فتجد �ل�شيجة �لتي 
ت�شوره �شبه خارجة عن �خلدمة بل غري �شاحلة له لكونها بالية، بل �لبع�ص 
منها ل�شيما �ملر�شوم عليها �لعلم �لعر�قي متناثرة هنا وهناك، بل �أحيانا 
جتد �لعلم �لعر�قي �لذي يتباهى بكلمة )�هلل �أكرب( قد غّيبت كلمة �هلل 
كتابات  وهناك  و�لعك�ص �شحيح،  لوحدها  �هلل  وبقيت  �ل�شيجة  بع�ص  يف 
ماأت �أجز�ء �جل�شر باأ�شباغ �شود�ء وم�شوهة منها ما معناه )رقم تلفون 
وكاأن  رديئة  ب�شورة  كتبت  ل�شخو�ص  ذكرى  منها  و�لبع�ص  كرين(  �شائق 
�جل�شر ملٌك لهذ� �ل�شخ�ص، ناهيك عن حديد �جل�شر �لذي ماأه �ل�شد�أ 
بدل عن �للو�ن �جلميلة �لتي يجب �أن يتزين بها هذ� �لذي كان عماقا 
�لعمدة  من  �لعديد  �أغطية  �شقوط  �إىل  بال�شافة  ما،  يوم  يف  للج�شور 
�ملو�شلة لإنارة �جل�شر و�لأو�شاخ �لتي متاأ �أغلب م�شاحاته، وما تبقى من 
�أنزل �هلل بها من �شلطان،  �إعانية ما  �أ�شبحت لفتات  �لقطار  حامات 
فاأين �جلهات �ملخت�شة و�لرقابية �لتي هّمها �إن كانت جادة جمالية بغد�د 

ل قبحها؟!
 ل يحتاج �أمري �جل�شور منكم غري �لعناية و�للتفات �ليه بنظرة جادة تعيد 
حممود  يقول  وكما  باهتمام  لتنظرو�  تاريخه  فتذّكرو�  و�شبابه  هيبته  له 

دروي�ص: "بدون �لذ�كرة ل توجد عاقة حقيقية مع �ملكان".

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 فأناّ 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.

أطول جسور العامل وفاتنها 

يعاين اإلهامل

جرسالرصافية..

يوسف املحمداوي

تصوير: كرم االعسم
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عامر جليل وميساء فاضل

تصوير: حسني طالب
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�إىل  فجاوؤو�  مكانهم  تغيري  �إىل  ��شطرهم  مما  معهم  يتعاي�شو� 
هذ� �ملكان و��شتوطنوه و�أ�ّش�شو� دولتهم.

ح املدرَّج الرصَّ
�ملعروف �أن �أهم ما ميّيز �حل�شار�ت �لعر�قية �لقدمية، ل �شيما 
رح  يف �لو�شط و�جلنوب هو �لزقورة �أو كما يقول عبد �هلل بال�شَّ
�مللك   ع�شر  يف  ت�شييدها  ب��د�أ  �لتي  �ل��ع��ايل  �ملعبد  �أو  ج  �مل���درَّ
بناءها  �أن  ويعتقد  �لثالث،  كوريكالزو  و�أكمله   �لثاين  كوريكالزو 
��شتمر ملدة خم�ص �أو �شت �شنو�ت و�شارك يف بنائها مئات �لعمال، 
وهي عبارة عن بناء من لنب �شلب غري جمّوف تر�شف مع بع�شها 
بالتنب(  �ملمزوج   �لطني  هو  )�للنب  �أي�شا  باللنب  وتثبت  �لبع�ص 
ولتقوية �لبناء �ملرتفع، و�شعو� بني كل )٨-٩( �شفوف من �للنب 
طبقة من ح�شري �لربدي و�أخرى من �لقري وتتكّرر وهكذ� و�شول  
عن   م��رً�   ٥2 حاليا  �ل��زق��ورة  وترتفع  �ملطلوب.  �لرت��ف��اع   �إىل 
م�شتوى �شطح �لر�ص ويعتقد �أن �رتفاعها حني بنائها كان  6٠ �أو 
7٠ م لكن ب�شبب تاأثري�ت �حلر�رة وعو�مل �لتعرية وعدم وجود 
�ل�شيانة �لدورية لها؛ فاإنها بد�أت بالتاآكل حتى و�شلت �إىل ٥2 م.

وظائف دينية وغريها

يجيب  �لزقورة،  لبناء  �ملوقع  لهذ�  �لكي�شيني  �ختيار  �شبب  وعن 
عبد �هلل:

�إنَّه وح�شب ر�أي �لآثاريني فهذ� �ملكان هو �شبه جزيرة وكان نهر 
وكانت  �لغربية   �ل�شمالية  من جهته  يحّدها  �لني  نهر  �أو  عي�شى 
�ل�شمالية   �جلهة  من  تاأتي  �لوقت  ذلك  يف  �لآ�شورية  �لهجمات 
�شّد  يف   ت�شاعدهم  ح�شينة  منطقة  لهم  ت��ك��ون  �أن  ف����اأر�دو� 

�لهجمات �لآ�شورية.
�أن زقورة عقرقوف تتكون من خم�ص طبقات،  ويعتقد �لآثاريون 
�أعلى  يف  �لل��ه  ن�شب  كان  �إذ  دينية،  كانت  �لرئي�شة  ووظيفتها 
جانبيني  �شّلمني  خال  من  كان  �أعاها  �إىل  و�ل�شعود  �لزقورة 
كان  فقد  �لوظيفة،  ه��ذه  عن  وف�شا  �لو�شطي،  �ل�شلم  من  �و 
للزقورة دور مهم يف درء �لخطار �خلارجية و�لطبيعية  كخطر 
ي�شعدون  معه  ومن  �مللك  فكان  �لع��د�ء،  وهجمات  �لفي�شانات 

�إىل �أعلى �لزقورة ليحتمو� منها.
�لكي�شيني  �إّن  ق��ائ��ا:  �لتفا�شيل  بع�ص  �إىل  �هلل  عبد  وي�شري 
تكن  ومل  نوعها  من  فريدة  طريقة  �لزقورة  بناء  يف  ��شتخدمو� 
�ملهند�ص  وق��ام  �شلب   بناء  عن  عبارة  وه��ي  بالعر�ق  معروفة 
�لكي�شي بو�شع فتحات مدرو�شة يف بدن �لزقورة لتكون )نافذة( 
�ل��زق��ورة  ب��دن  يف  �ل��ري��اح  ��شطد�م  ولتخفيف  �ل��ه��و�ء  ل��دخ��ول 
�لأمطار،  �شقوط  وحني  �ل�شتاء  ف�شل  يف  �لرطوبة  و�مت�شا�ص 
وعلى غر�ر �حل�شارة �لبابلية بنيت �لزقورة ب�شكل مرّبع ويو�جه 
وم�شاحة  �لأرب��ع  �جلهات  �إحدى  �لأربعة  �أ�شاعها  من  �شلع  كل 
قاعدتها نحو 43× 46 مر� مربعا، ويتو�شطها �شلم رئي�ص ف�شا 
عن �شّلمني جانبيني بعر�ص �أقل من �ل�شّلم �لرئي�ص و�أحدهما  يف 
�جلهة �ل�شمالية و�لآخر يف �جلهة �جلنوبية، وكانت تلك �ل�شامل 
ت�شتخدم من قبل �لكاهن لل�شعود �إىل �لله و�أخذ �لتعاليم منه 

لي�شالها �إىل �لعامة.
املعابد

حديث  �إىل  ��شتناد�  قربها،  توجد  �أر�شية  معابد  ثاثة  وكانت 

ز�ر فريق �ملجلة لهذ� �لعدد موقعا يف بغد�د يعرفه �لكثريون من 
كان  كما  �ملدر�شية  �ل�شفر�ت  وجهة  كان  �إذ  �ل�شابقة،  �لأجيال 
و�ل�شيف،  �لربيع  يف  �شيما  ل  �ل�شبوع،  نهاية  يف  �لعو�ئل  وجهة 
وكان �أي�شا وجهة �ملجاميع �ل�شياحية �لجنبية، ونق�شد )زقورة 
قبل  ع�شر  �خلام�ص  �لقرن  �إىل  تاريخها  يعود  �لتي  عقرقوف( 

�ملياد.
إهامل املنشآت السياحية

بد  ل  ومهمتها،  وبانيها  تاريخها  �ل��زق��ورة،  عن  �حلديث  قبل 
من  قريب  بغد�د(  غ��رب  كلم   2٥( �ملوقع  �أن  �إىل  �لإ���ش��ارة  من 
ومقاهي  مطاعم  �شياحية،  من�شاآت  ي�شم  ك��ان  غريب(  )�أب��و 
معاهد  خريجي  من  غالبيتهم  يف  �لعاملون  وك��ان  ومتنزهات 
يوزع  ��شتعامات  مكتب  �أي�شا  ي�شم  وك��ان  و�ل�شياحة  �لفندقة 
جمانا مطويات عن �لزقورة و�ملوقع وحمال لبيع �لتذكار�ت متثل 
�ل�شناعات  عن  ف�شا  �لعر�قية  �لأثرية  و�ل�شو�خ�ص  �لزقورة 
ً� �أن �ملوقع ومن�شاآته  �ليدوية �لر�ثية �لعر�قية. وبد� و��شحا جدَّ
بزيادة  �ملخت�شة  �جلهات  تفكر  و�إذ  �لكبري،  �لهمال  ي�شكو�ن 

�ل�شياحة  �شي�شّجع  �لأثرية  باملو�قع  �لهتمام  فاإن  �لدولة،  مو�رد 
�لد�خلية وي�شّكل  م�شدر� ماليا مهما.

عاصمة الكيشيني 
ر�فق فريق �ملجلة �ملنقب �لآثاري يو�شف مطلب عبد �هلل وهو يف 
�لوقت نف�شه مر�قب �آثار عقرقوف �لذي عّرفنا بالزقورة قائا:

كما  �أو  عقرقوف  زق��ورة  ف��اإن  و�لتنقيبات،  �للقى  �إىل  ��شتناد� 
تقع حيث كانت  �لعر�قية )عكركوف(  �ملحكية  باللهجة  ن�شميها 
�لبابلي  �لع�شر  �أو  �لكي�شية   و�حل�����ش��ارة  �لكي�شيني  عا�شمة 
�لو�شيط بد�أت �شنة ١٥٩٥ق.م و��شتمر حكمهم نحو 4٠٠ �شنة، 

�أي حتى ١١٠٠ ق. م.
ونفهم �أن �لكي�شني �شكنو� بابل بعد �شقوط �لدولة �لبابلية قادمني 
من �شمال �شرق �لعر�ق من جبال ز�كرو�ص وطورو�ص عن طريق 
هجر�ت ب�شرية �أو موجات جتارية، وعا�شو� هناك ما يقارب من 

وبني  بينهم  �لن�شجام  عدم  من  وعانو�  �شنة  �أه����ايل ١٠٠ 
�لكي�شيني  ع����ّدو�  �ل��ذي��ن  ب��اب��ل 

�أن��ا���ش��ًا غ��رب��اء، فلم 

تحاول مجلة الشبكة العراقية إحياء السياحة الداخلية التي تسببت الظروف 
التي مررنا بها من اقتصارها عىل السياحة الدينية تقريبا، فالعراق ليس 

ثريا فقط بالشواخص واملواقع الدينية فقط، إمنا ثري بالشواخص اآلثارية 
والتاريخية وكلنا نعرف املقولة التي أطلقها أوائل املنقبني اآلثاريني العامليني عىل 

العراق وهي أن العراق أو بالد ما بني الرافدين مهد الحضارات يف التاريخ.. 

بانتظار االهتامم بها

مورد مايل مهمل

زقورة عقرقوف



يو�شف مطلب
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�لهو�ء  �شيد  �للني  �لبابلية  �للهة  لعبادة  عقرقوف،  �آثار  مر�قب 
�لبابلية   �لعمارة  باأ�شلوب  بنيت  ننورثا،  و�بنهما  نلن  وزوجته 
�أي �شاحة و�شطية حتيط بها جمموعة  �ملعروفة يف بناء �ملعابد، 
من �لغرف �خلا�شة بالكهنة و�أخرى للخزن، وكان �خت�شا�شها 
�لعامة  بها  ياأتي  �لتي  �لقر�بني  وكانت  دنيويا.  ولي�ص  بحتا  دينيا 

�لله  مبعبد  �خلا�شة  �ملخازن  يف  حتفظ 
هذه  يتو�شط  كان  �لذي  �لله  هذ�  �للني، 
ننورثا  �بنه  يكون  ميينه  وعلى  �ملنطقة 
�شّيدت  �أي�شا   وهي  زوجته  ي�شاره  وعلى 

باللنب �ملجّفف بال�شم�ص.
�ملعابد  هذه  عن  �لتنقيب  �أعمال  وج��رت 
و�لزقورة يف خم�شينيات �لقرن �ملا�شي من قبل بعثة عر�قية وبعثة 
�مللكية.  �لق�شور  �ملعابد وق�شما من منطقة  �للتني ك�شفتا  �ملانية 
�ملقد�ص،  باملاء  يو�شف  كان  ملا  عدة  �آب��ار  �ملعابد  خ��ارج  وكانت 
وما يز�ل بع�ص منها �شاخ�شة، وكانت قيا�شات �لغرف ل تكون 
ذكرناها،  �لتي  �لغرف  �إىل  و�إ�شافة  متناظرة،  لكن  مت�شابهة 
كانت هناك غرف كبرية يعتقد �أنها كانت خم�ش�شة لاله �للني 
وكانت  باللنب.  مبنية  �إي�شا  دك��اك  ثاثة  وهي  و�بنهم  وزوجته 
يوجد بني �ملعابد بناء ي�شمى بامل�شطبة قيا�شها 4١× 4٠م ويعتقد 
�لدينية  و�ملنا�شبات  �لحتفالت  لإقامة  كانت  �أّنها  �لآث��اري��ون 
�أي�شا معابد غري منّقبة  �خلا�شة بالفرة �لكي�شية. ويف �ملنطقة 
مت �كت�شافها بني �شنتي  2٠٠٠ و 2٠٠١م  ويف �ملنطقة �ل�شرقية 
جدر�ن تعود ملعابد مت�شلة بهذه �ملعابد �كت�شفت يف �شنة ١٩4٠م 

ووجدت قربها رقم طينية تعود �إىل �لفرة �لكي�شية.
القصور امللكية

مر    ٥٠٠-١٠٠٠ بنحو  �ل��زق��ورة  ع��ن  �مللكية  �لق�شور  وتبعد 
�لغرف   من  جمموعة  �كت�شفت  �ملا�شي  �لقرن  خم�شينيات  ويف 
بزخارف ج�شية وعليها ر�شومات �لقادة و�مللوك �لكي�شيني لكن 
ب�شبب عدم �كتمال �لتنقيب لنتهاء مو�شمه حينها وتركت حتى 

�لآن وت�شّببت �لأمطار و�لغبار و�لتربة بتغطية هذه �لآثار.
أمنية

ون�شيف �أمنيتنا �إىل �أمنية عبد �هلل وهي �للتفات �إىل هذ� �ملوقع 
لا�شتثمار  حد�ئقه  وعر�ص  �ملخت�شني  قبل  من  و�حليوي  �ملهم 
�ملناطق  م��ن  وغ��ريه��ا  �ل����زور�ء  ملتنزه  مناف�شا  �شيجعله  �ل��ذي 

�لرفيهية يف بغد�د.

م���������ق���������االت

يوسف املحمداوي

ميشا

محنة املطر

ومع  �ل�شتاء،  بعطر  �ملطر  �لقول  �أه��ل  و�شف 
�ل�شياب  �شوب  �ل��ذ�ك��رة  تقفز  كانت  هطوله 
�شلة  يقطع  وحني  للمطر،  �أن�شودته  معه  ن��رّدد 
�إىل  نت�شرع  كّنا  �لأر����ص  حبيبته  ع��ن  �ل��رح��م 
�أما  زي��ارت��ه،  نتو�شل  �ل�شت�شقاء  ب�شاة  �هلل 
ب�شبب  علينا  ثقيا  �لز�ئر  ذلك  فاأ�شبح  �ليوم 
و�مل��و�ط��ن  �ل��وط��ن  على  يخلفه  �ل���ذي  �ل�شرر 
�إىل  �لباد  قادت  �لتي  �لف�شاد  �شبكات  بجهود 
هذ� �لو�شع �لذي جعلنا نكره نعمة �هلل علينا، 
وغمرت  �مل��دن  �شو�رع  غرقت  �لغيث  �أول  فمع 
وبالأخ�ص  �ل�شكنية  �ملناطق  من  �لكثري  �ملياه 
�حلياة  �نهيار  عن  ناهيك  منها،  �لع�شو�ئية 
�ملناطق  يف  �لطينية  �ل��ب��ي��وت  �أ���ش��ح��اب  عند 
يعبث  �ل��ذي  و�خل���ر�ب  �أك��رثه��ا،  وم��ا  �لريفية 
مبخيمات �لنازحني، وت�شارع بع�ص �ملحافظات 
و�شول  ل�شعوبة  �لر�شمي  �ل��دو�م  تعطيل  �إىل 
�لنت  �إ�شارة  وه��روب  دو�ئرهم،  �إىل  �ملوظفني 
وبتنا  �ل�شعب،  �أمو�ل  �شاأن  �شاأنها  �ملجهول  �إىل 
يف  �مل��ط��ر  و���ش��ف  �ل���ذي  �شريين  �ب��ن  نخالف 
�لحام بالدليل على �شاح �لأر�ص وهبة خري 
�لو�قع  �أر�ص  للنا�ص، لأنَّ ما نر�ه على  من �هلل 
�إليه  ذهبنا  ما  ولربهان  متاما  ذلك  عك�ص  هو 
رزقها  على  تعتمد  �لتي  �لعو�ئل  من  �لكثري  �إن 
فجيو�ص  مبجيئه،  �لقحط  ي�شيبها  �ليومي 
وعمال  �ملتجولني  كالباعة  �لعمل  عن  �لعاطلني 
�ملت�شولون  وحتى  �لب�شطيات  و�أ�شحاب  �لبناء 
�لذين  �لفا�شدين  لبع�ص  �شريكا  �ملطر  ي��رون 
�لبلد  قيادة  يافطة  حتت  �ل�شعب  قوت  �شرقو� 

�للتفات  دون  �لدميقر�طية  �لتحولت  �شوب 
�ملجاري  ل�شبكات  �لتحتية  �لبنى  حت��ولت  �إىل 
وبدل  �لأمطار،  ملياه  �خلازنة  �ل�شدود  بناء  �أو 
�لبناء  يف  �لنفجارية   �ملو�زنات  ��شتغال  من 
تهريب  �لفا�شدة  �ل�شمائر  �إرت���اأت  و�لع��م��ار 
�لأمو�ل خارج �لبلد، و�مل�شيبة �أنَّ �لبع�ص منهم 
بحت �أ�شو�تهم من خطب �ل�شاح �لتي تدعو 
ولكنهم  و�ملو�طن،  �لوطن  بو�قع  �لنهو�ص  �إىل 
يف �حلقيقة غري مكرثني باحلال �لذي و�شلنا 
عن  عاجزة  �ليوم  باتت  �حلكومة  �إنَّ  �إذ  �إليه، 
دفع مرتبات �ملوظفني �ل عن طريق �لقر��ص 
�أع�شاء  �أحد  فيه  يقول  �لذي  �لوقت  �ملايل، يف 
�للجنة �لنيابية �ملالية �إنَّ حجم �لأمو�ل �ملهربة 
خارج �لعر�ق تقدر ب� )500( مليار دولر ول 
مع  �ليوم  معركتنا  وم��ع  ي�شردها؟  من  ن��دري 
�لإ�شاحية من  لأ�شحاب �خلطب  نقول  �ملطر 
�شارقي �ل�شعب! ما قاله جال �لدين �لرومي: 
"لريتفع منك �ملعنى ل �ل�شوت، فاإّن ما يجعل 
�لرعد"،  ل  �مل��ط��ر  ه��و  ويتفتح  ينبت  �ل��زه��ر 

وموعدنا �لنتخابات.

مع أول الغيث غرقت شوارع املدن 

وغمرت املياه الكثري من املناطق 

السكنية وباألخص العشوائية منها، 

ناهيك عن انهيار الحياة عند أصحاب 

البيوت الطينية يف املناطق الريفية وما 

أكرثها، والخراب الذي يعبث مبخيامت 

النازحني...



ت�������رج�������م�������ة

حماولني قدر �إمكاننا �إبعاد �حلر�رة �خلانقة. 
حتى  �لتهدئة  �إىل  �لو�قع  يف  ج�شمنا  يحتاج 
برودة  �أك��رث  بيئة  وج��ودك يف  ف��اإن  لذ�  نغفو، 

ميكن �أن يكون مفيدً�.
ت���ق���ول خ���ب���رية �ل���ن���وم �ل���دك���ت���ورة )���ش��ويف 
بو�شتوك( من �شركة )�شليبو(: هل هذ� يعني 
بالنعا�ص؟  ن�شعر  يجعلنا  �لبارد  �لطق�ص  �أن 

لي�ص بال�شرورة، فيمكن �أن تكون �لربودة غري 
هانئة  نوم  نوعية  �أم��ام  �أي�شًا  عقبة  �ملريحة 

ومريحة.
تقول �شويف: "درجة �حلر�رة �ملثلى للنوم هي 
حو�يل 18 درجة مئوية، وهي �أبرد من درجة 
�أنه غالبًا  �لعادية، وهذ� يعني  حر�رة �لغرفة 
�شاعات  على  �حل�شول  �لأ�شهل  من  يكون  ما 
�ل�شيف  ليايل  م��ن  �أك��رث  �شتاًء  مميزة  ن��وم 
�لعالية  �لتدفئة  تتجنب  �أن��ك  طاملا  �لرطبة، 
تهيئة  تكون  �أن  ميكن  �شتاًء  حتى  لكن  �أي�شًا، 

�لبيئة �ملنا�شبة للر�حة �أكرث �شعوبة."
�ل��ن��وم يف  وخ��ب��رية  �لأع�����ش��اب  ت�شرح طبيبة 
"�شتاًء،  �أندر�شون(:  كري�شتي  )د.  نيوكا�شل 
ت�شعر بالربد �أثناء �لنهار، فتنظم �ملدفاأة على 
�ملزيد  ت�شيف  كما  �ملنزل،  يف  طاقتها  كامل 
يوؤثر  �أن  وميكن  �شريرك،  �إىل  �لأغطية  من 
ينتهي  وقد  ج�شمك،  تربيد  نظام  على  ذلك 
�لنوم، كما  �أجل  �ملعاناة من  �إىل  بك �ملطاف 
ليًا، وذلك  نوم عميق  ي�شعب �حلفاظ على 

يعني �لبقاء م�شتيقظني حتى حلول �لنهار.
ضوء الشتاء وساعة جسمنا 

الداخلية
يتفق �خلرب�ء على �أنه من �ملرجح �أن ترتبط 
�لتي  �ل�شوء  بكمية  �شتاًء  �أكرث  للنوم  حاجتنا 
ج�شمنا  �شاعة  بني  ر�ب��ط  ثمة  لها.  نتعر�ص 
و�ل�شتيقاظ  �لنوم  دورة  تدفع  �لتي  �لد�خلية 
و�ل�����ش��وء، ي�����ش��ار �إل��ي��ه��ا �أي�����ش��ا ب������)�لإي��ق��اع 
ج�شمنا  )���ش��اع��ة  يف  وت��ت��ح��ك��م  �ل���ي���وم���ي(، 
با�شم  ُتعرف  �لدماغ  يف  منطقة  �لد�خلية( 
توزيع  يف  يتحكم  من  فهي  �لنخامية،  �لغدة 

�لنعا�ص و�ليقظة على فر�ت منتظمة.
قد  �لوقت  �أن  د�ئمًا  يعني  �ملنخف�ص  �ل�شوء 
باأنه  �لدماغ  �إىل  �إ�شارة  فري�شل  للنوم،  حان 
يجب �أن يبد�أ يف حت�شري �جل�شم للنوم، بينما 
على �لعك�ص يرتبط �ملزيد من �ل�شوء باليقظة 

و�ل�شحو.
عندما يتلقى دماغنا قليًا من �ل�شوء، كما هو 
�حلال يف �مل�شاء، ي�شتجيب �لدماغ عن طريق 
�ملياتونني  لإنتاج  �جل�شم  �إىل  �إ�شارة  �إر�شال 

متعبًا  ج�شمنا  يجعل  �لذي  �لنوم(  )هرمون 
وجاهزً� للنوم.

يف �ل�شتاء، تكون �لليايل �أطول ونح�شل على 
�إ�شاءة �أقل طو�ل �ليوم وبكثافة �أقل. ي�شاعد 
هذ� �لتعر�ص �ملحدود لل�شوء يف تف�شري �شبب 
�إىل مزيد من  �أكرث وحاجتنا  بالتعب  �شعورنا 

�لنوم.
ل يح�شل �لدماغ على �لإ�شارة نف�شها للبقاء 
�ل�شيف  يف  يحدث  كما  ومنتبهًا  م�شتيقظا 

�أثناء �لنهار.
"حتى لو كنت جال�شًا يف �لعمل وحت�شل على 
هذ�  �شدة  ف��اإن  �ل��ي��وم،  ط��و�ل  �شناعي  �شوء 
�أقل بكثري من �شدة �ل�شوء �لطبيعي،  �ل�شوء 
وم��اط��رً�،  رم��ادي��ًا  �جل��و  ي��ك��ون  عندما  حتى 
�ل�شوء باخلارج يف  �شتح�شل على مزيد من 
منت�شف �لنهار من د�خل �ملكتب. �مل�شكلة هي 
�أن �لنا�ص ل يخرجون كثريً� ويبحثون عن هذ� 
�ل�شوء �لطبيعي يف �ل�شتاء." كما تقول خبرية 

�لنوم �أندر�شون.
�مل�شتويات  �أن  �إىل  �أي�����ش��ًا  �لإ����ش���ارة  جت���در 
�ل�شتاء  يف  ُت��رى  �لتي  �ل�شوء  من  �ملنخف�شة 
�ملو�شمي  �لعاطفي  بال�شطر�ب  ترتبط  قد 
SAD( Seasonal Affective Di -(
�لكتئاب  �أ�شكال  م��ن  �شكل  وه��و   ،  order
هذ�  يف  يظهر  �ل��ذي  �ملتو�شط  �إىل  �خلفيف 
�لوقت من �لعام. يعاين �لأ�شخا�ص �مل�شابون 
و�شوء  �لطاقة  م�شتويات  �نخفا�ص  من  ع��ادًة 
من  �أي�شًا  يعانون  لكنهم  �ملز�جية،  �حلالة 

م�شاكل يف �لنوم.
الناس ينامون يف املوسم البارد 

أكرث من الصيف
عليها  �أ���ش��رف  ج��دي��دة  در����ش��ة  ك�شفت  كما 
�لنا�ص  م��ن  ك��ث��ريً�  �أن  �أم��ريك��ي��ون  ب��اح��ث��ون 
�ملو�شم  �أث��ن��اء  �لنوم  يف  �أط��ول  وقتًا  يق�شون 
لطب  �لأمريكية  لاأكادميية  ووفقًا  �ل��ب��ارد، 
يقولون  �لأمريكيني  من   34% ف��اإن  �لنوم، 
�إنهم ينامون �أكرث يف ف�شل �ل�شتاء من نومهم 

يف ف�شل �ل�شيف.
يقول  �إذ  �لأرق����ام،  ه��ذه  تتغري  �ل�شيف  يف   

يف  تعي�ص  �لتي  �حل��ي��و�ن��ات  م��ن  كثري  تدخل 
تنام  �إذ  �ل�شبات،  من  حالة  �لباردة  �ملناطق 
يف جحر �أو كهف طو�ل ف�شل �ل�شتاء �لبارد، 
ومن بينها �خلفافي�ص، و�ل�شفادع، و�لظربان 
�لأم��ري��ك��ي، وم��ع��ظ��م �حل��ي��و�ن��ات �حل��اف��رة 
ككاب �لرب�ري، كما تنام �حل�شر�ت كالنحل 
�لأ�شهر  يف  �أي�شًا  �لفر��شات  �أن���و�ع  وبع�ص 

�لباردة وذلك ب�شب عدم وجود حر�رة كافية 
لرفع درجة حر�رة �أج�شامها. 

وما  �ل�شباح،  يف  �ملنبه  جر�ص  ي��رن  عندما 
ي��ز�ل �جل��و مظلمًا وب���اردً� يف �خل��ارج، يجد 
كثري منا �شعوبة يف �لنهو�ص من فر��شه. على 
مد�ر �أ�شهر �ل�شتاء �لطويلة، يبدو �أن �ل�شعور 
بالإرهاق و�ل�شعوبة يف �لبقاء يف حالة ن�شاط 

تلعب  ق��د  م��ن��ا.  للكثري  منتظمة  �شكوى  ه��و 
كمية  وقلة  �حلر�رة  درجة  كانخفا�ص  عو�مل 
هذ�  يف  �لنهار  ط��و�ل  نتلقاها  �لتي  �ل�شوء 

�ملو�شم دورً� مهمًا يف زيادة �شاعات �لنوم.
عندما يكون الجو بارداً يف الخارج

ي�شبح  �شيفًا،  �حل��ر�رة  درجة  ترتفع  عندما 
�لنوم �شعبًا، فتجدنا نزيح �ملاء�ت ونرميها، 

هل تشعر بالنعاس والكسل 
شتاًء؟ ال تقلق، فأنت لست 

وحدك من يشعر بذلك. 
إذ يؤكد كثري من خرباء 

النوم عن حاجة الكائنات 
الطبيعية، ومنها اإلنسان، 

إىل النوم و)القيلوالت( 
يف أيام الشتاء الباردة 

والقصرية.

يل سريجو/ عن موقع بيشنت إنفو

ترجمة: آالء فائق

هل يدفعنا الربد إىل الخمول؟

وصفات وإرشادات 

لنوم صحي هانئ

السنة الخامسة عرشة العدد )373( 15 كانون االول 2020 alshabaka aliraqya#ك����امم����ت����ك_س����الم����ت����ك

alshabaka
aliraqya

59 58



�إنهم  قالو�  و%9  �أقل  ينامون  �إنهم   36%
�ملوقع  ذكر  ح�شبما  �ملعتاد،  من  �أكرث  ينامون 

�لطبي �لأمريكي )هيلث دي نيوز(.
ك���اردي���ن(، رئي�شة  �ل��دك��ت��ورة )ك��ي��ل��ي  ت��ق��ول 
�لأق�شر  �لأيام  �إن  �لأمريكية،  �لنوم  �أكادميية 
ر�ئعة  طبيعية  فر�شة  تخلق  �ل�شتاء  ف�شل  يف 
�أن  �إذ  �ل��ن��وم،  يف  �ل��وق��ت  م��ن  �مل��زي��د  لق�شاء 
�أن  ميكن  كافية  ملدة  جيد  نوم  على  �حل�شول 
يح�شن �ل�شحة �لبدنية و�لعقلية و�لأد�ء �لعام.

كيف تحظى بنوم هانئ شتاًء؟
ما �لذي ميكنك فعله لتجنب �ل�شعور بالنعا�ص 
نومك  جودة  وحت�شني  �ل�شتاء  يف  �لنهار  �أثناء 
ليًا؟ عليك �لعمل على هذين �لعاملني؛ �ل�شوء 
فرقًا  يحدثا  �أن  �إذ ميكنهما  �حلر�رة،  ودرجة 

كبريً�.
غرفة نوم هادئة ومظلمة 

كالكهف
تكون  �أن  يجب  مريحة،  نومك  غرفة  �جعل 
يقول  قليًا.  وب��اردة  ومظلمة  هادئة  كالكهف 

�لنوم  غرفة  تكون  �أن  "يجب  �ل��ن��وم:  خ��رب�ء 
�شوئي  تعري�ص  مع  وه��ادئ��ة،  وب���اردة  مظلمة 
�خلارجي.  �ل�شوء  مع  �لإمكان  قدر  يتناق�ص 

جتنب �ل�شا�شات ذ�ت �ل�شوء �ل�شطناعي."
اذهب للميش

�لطلق  �ل��ه��و�ء  يف  بنزهة  �ل��ذه��اب  ي�شتح�شن 
لو  حتى  يوم،  كل  طبيعي  �شوء  على  للح�شول 
ي�شاعد  �أن  ميكن  و�شبابيًا،  ماطرً�  �جلو  كان 
ذلك يف �حلفاظ على م�شتويات �لطاقة لديك، 

فتهناأ ليًا بنوم مريح.
استخدام صندوق الضوء

�أو  م�شيء،  �شندوق  ��شتخد�م  �أي�شًا  ميكنك 
 )Lightbox( ما يعرف ب�شندوق �ل�شوء
�إن  �ليومي.  �إيقاعك  لبدء  �ل�شتيقاظ  عند 

�ل�شندوق �ل�شوئي يحاكي �ل�شوء �خلارجي. 
�ل�شوء  م��ن  �ل��ن��وع  ه��ذ�  �أن  �لباحثون  يعتقد 
�لدماغ  يف  كيميائي  تغيري  ب��اإح��د�ث  يت�شبب 
يرفع من حالتك �ملز�جية، فيخفف �لأعر��ص 
�ملو�شمي  �ل��ع��اط��ف��ي  ل��ا���ش��ط��ر�ب  �لأخ�����رى 

�لنوم.  ��شطر�ب  �ل�شلبية  تاأثري�ته  من  �لذي 
ي�����ش��ت��خ��دم م��ع��ظ��م �لأ���ش��خ��ا���ص �ل�����ش��ن��ادي��ق 
�لأدنى كل  30 دقيقة يف �حلد  �ل�شوئية مدة 
�شباح، وميكنك �شر�ء �ل�شندوق �ل�شوئي دون 
ب�شندوق  طبيبك  يو�شي  قد  �أو  طبية  و�شفة 

�شوئي من نوع خا�ص. 
تجنب الشاشات اإللكرتونية

�لق�شرية،  وحتى  �لطويلة،  )�لبحلقة(  جتنب 
�إذ  �ل��ن��وم،  قبل  و�لإلكرونيات  �ل�شا�شات  يف 
�أن يعطل دورة  �أن �لتعر�ص لل�شوء ليًا ميكن 

�لنوم.
تجنَّب الكافيني

من  قريبًا  �لغد�ء  بعد  �لكافيني  تناول  جتنَّب 
تعطيل  على  �لكافيني  يعمل  �إذ  �ل��ن��وم،  وق��ت 
�لقهوة  تناول  على  �لنا�ص  بع�ص  �عتاد  �لنوم. 
ل��ي��ًا ق��ب��ل �ل��ن��وم ب�����ش��اع��ات، ورغ���م �ل��ف��و�ئ��د 
�ل�شحية للقهوة، �إل �أن تناولها ليًا عادة غري 
�لقهوة  بتناول  دومًا  �لأطباء  وين�شح  �شحية، 

بعد �لإفطار و�أثناء �شاعات �لنهار فقط. 
االسرتخاء قبل النوم

��شرِخ قبل �لنوم، وخذ حمامًا د�فئًا �أو مار�ص 
لاأع�شاب  مريحة  �أع�شابًا  تناول  �أو  �لتاأمل، 
�لأرق.  من  و�لتخل�ص  �ل�شرخاء  يف  ت�شاعد 
�لأع�شاب  �أف�شل  م��ن  �ل��ن��اردي��ن  ع�شبة  ت��ع��ّد 
للتخل�ص من �لقلق و�لتوتر و�مل�شاعدة يف �لنوم 
بو�شع  �لليل  �أثناء  تناولها  مت  ما  �إذ�  �شريعًا 
�ملغلي  �مل��اء  يف  �لناردين  ع�شبة  من  ملعقتني 

وتناول �مل�شروب قبل �لنوم.
ابتعد عن الكحوليات

تهديد�ت  �أكرب  �أحد  يرتبط  �ل�شتاء،  يف ف�شل 
�أن  وحقيقة  �لأعياد  مبو�شم  �لو�قع  يف  نومنا 
غري  �أوق��ات  يف  �لفر��ص  �إىل  يذهبون  �لنا�ص 

منتظمة وي�شتهلكون �ملزيد من �لكحول.
هناك �شغط �أكرب لل�شرب يف �ل�شتاء ب�شبب كل 

هذه �حلفات.
يعمل مهدئًا على  �لكحول  �أن  �لرغم من  على 
�ملدى �لق�شري، �إل �أن جودة �لنوم تتاأثر �شلبًا. 
�إنه يجعلنا �أكرث �شرعة يف �لنفعال و�أقل �إنتاجًا 

و�نتباهًا.
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عالء هادي الحطاب 

خارج الصندوق

األمل.. صناعة 

قال �ل�شاعر �لطغر�ئي يف لمّيته، لمية �لعجم: )�أعلل �لنف�ص بالآمال �أرقبها ... ما �أ�شيق 
�للغة �لعربية يف �ملرحلة �لإعد�دية  �أ�شتاذ  �أول مرة من  �لعي�ص لول ف�شحة �لأمل(. �شمعتها 
قبل قر�بة 24 عامًا، ومل �أدرك حينها ما كان يق�شده، لكنه كلما �نزعج من حماقاتنا وعبثنا 
ردد هذ� �لبيت �ل�شعري. كانت �أيام ح�شار �قت�شادي ور�تب �ملدر�ص ل يعادل طبقة بي�ص. 
ومع ذلك كان �لرجل ع�شاميًا جدً�، فما �إن يدخل �ل�شف حتى يبد�أ بال�شرح ول يرك �أية 
فر�شة ) للت�شخيت( ويقوم باختبارنا وفق �لأ�شماء، ول يجامل �إطاقًا، ول يقبل ر�شوة، لذلك 
�إل �ملتفوق و�ملجد، لذ� كان �لطاب يزعجونه بت�شرفات �شبيانية. �لآن  ل ينجح يف در�شه 
�أدركت �أن �لرجل كان ي�شربِّ نف�شه على باء �لدنيا و�شنك معي�شتها بالأمل، كي يتمكن من 
�إكمال حياته ول يرك �لإحباط ي�شيطر عليه، حتى تخرجنا من حتت يديه وخّرج �أجياًل قبلنا 

وبعدنا، وهو مرتاح �ل�شمري . 
ما حد�ين لكتابة هذه �ملادة ومو�د �أخرى من�شورة �شابقًا، وما �شاأكتبه لحقًا يف هذ� �ل�شدد 
�إيجابيات  جملة  هناك  بالفعل  لكن  نعي�شه،  �لذي  �لو�قع  عن  ُبعدً�  �أو  رفاهية  �أو  بطرً�  لي�ص 
�شابقًا  عانيناه  وما  وت�شحياتنا  خرب�تنا  �إىل  قيا�شًا  نعم  �شابقًا،  ندركها  مل  رمبا  حياتنا  يف 
ونعانيه حاليًا على �لأقل من عدم ��شتقر�ر حياتنا على م�شتوى �خلدمات و�لأمن و�ل�شيا�شية 
تنح�شر  �لأمل  ف�شحة  يجعل  �لكثري،  يعاين  �لذي  �لجتماعي  و�قعنا  عن  ف�شًا  و�لقت�شاد، 
يف م�شتقبل �أف�شل لأجيالنا، لكن �لعي�ص و�شط دو�مة �لإحباط و�لياأ�ص لن تنفعنا يف طريق 
تنعك�ص  �ل�شود�وية  �أكرث �شود�وية، وهذه  و�أكرث، بل جتعل �حلياة  �خلا�ص من كل ما تقدم 
�إ�شاعة �لحباط  �أطفالنا و�أ�شدقائنا وكل من ي�شاركنا �حلياة، ون�شاهم يف  على تعاملنا مع 
فهل  ذلك؟  بعد  �لنتيجة  وما  حياتنا،  تفا�شيل  كل  �شلبية  يف  ي�شاهم  �لذي  �لأم��ر  و�لياأ�ص، 
�لإحباط و�لياأ�ص يعاجلان م�شاكلنا �خلا�شة و�لعامة؟ حتما.. كا، بل �إنه �شيعدم يف دو�خلنا 

�أية فر�شة لاإبد�ع و�لبتكار و�لتقدم يف حياتنا. 
من حولنا �إيجابيات كثرية �إن �أمعّنا �لنظر، رمبا ل ن�شعر بها �إل حني نفتقدها، ومبجرد رحلة 
ق�شرية خارج بادنا لأي �شبب كان ت�شعرنا ببع�ص تلك �لإيجابيات �لتي ن�شتاق �إليها ونتمنى 

�لعودة �إليها مرًة �أخرى. 
با  �لعي�ص  ن�شتطيع  كي  لأنف�شنا،  منتهنها  �أن  يجب  من  نحن  �شناعة  �أع��ّده  �لأم��ل  فاإن  لذ� 
نحو  لتغيريه  ن�شعى  و�قعًا  نعي�شه  ما  �أن  با�شتمر�ر  ونفكر  تفا�شيلها،  كل  �حلياة يف  �شود�وية 
�لأف�شل، وهذ� �لأمل لي�ص ترفًا بل حاجة كي ن�شتمر يف هذه �حلياة �لتي ُقّدر لنا �أن نعي�شها 

بحلوها ومّرها، فلنعمل على �شناعة �لأمل لأنف�شنا.



 في�شهم يف �شد �حلاجة �لد�خلية وت�شدير 
�إىل  ي���وؤدي  وه���ذ�  �خل����ارج،  �إىل  �لفائ�ص 

ن كبري يف �لقت�شاد �لوطني. حت�شُّ
يف  يعّد  �ل��زر�ع��ي  �لقطاع  مثل  قطاعًا  �إن   
بع�ص �لدول �مل�شدر �لوحيد لدعم �قت�شاد 
تلك �لبلد�ن، وهو و�حد من �أكرب �لقطاعات 
يف �لعامل و�لأكرث تاأثريً�. فبغ�ص �لنظر عن 
توفريه للمخزون �لغذ�ئي، فهو يوفر وظائف 
�أو دخًا ماليًا لعدد كبري من �شكان �لعامل، 
ف�شًا عن دعم �لقت�شاد �لوطني و�لعاملي. 

لذلك من �ملهم جدً� �لعتناء بهذ� �لقطاع، 
ول�شيما بعد �لأ�شر�ر �لتي تعر�ص لها جّر�ء 
�نح�شار �لأر��شي �ل�شاحلة للزر�عة، ف�شًا 
�لعاملة  و�ليد  �لفاحني  �أع��د�د  تر�جع  عن 
لذلك  �ل��ب��ل��د�ن.  بع�ص  يف  �لقطاع  ه��ذ�  يف 
�لزر�عي  �لقطاع  )رقمنة(  �إىل  �لتوجه  بد�أ 
حلل كل هذه �مل�شكات. فعرب جمع �لبيانات 
نحدد  �أن  ميكننا  وحتليلها  وم��ع��اجل��ت��ه��ا 
�مل�شكات �لتي يعاين منها �لقطاع �لزر�عي 
و�لربة  �مل��ي��اه  م�شاكل  م��ن  م��ا،  منطقة  يف 

�ملثلى،  و�حل�شاد  �لبذ�ر  و�أوق��ات  و�لآف��ات 
�ملطرية ومتابعة  باملو��شم  �لتنبوؤ  ف�شًا عن 
�لأر���ش��اد �جل��وي��ة بنحو ع���ام. ل��ذل��ك ف��اإن 
�أف�شل خدمة ميكن �أن تقدمها �لتكنولوجيا 
�إن�����ش��اء ق��اع��دة بيانات  ل��ه��ذ� �ل��ق��ط��اع ه��ي 
�لتي  و�لتفا�شيل  �ملعلومات  كل  ت�شم  �شاملة 
ت�شاعد �لفاحني و�أ�شحاب �لقر�ر يف �تخاذ 
قر�ر�ت �شليمة وحم�شوبة، وهذ� �شيوؤدي �ىل 
تقليل �خل�شائر �لتي حتدث ب�شبب �لظروف 
طبيعة  حتديد  ميكننا  �إذ  و�جلوية،  �لبيئية 
للزر�عة  وقابليتها  و�شاحيتها  �لأر����ش��ي 
وحتديد �أنو�ع �ملعادن �ملوجودة فيها ون�شبها، 
للدولة  �جلغر�فية  �خل��ر�ئ��ط  بدمج  وذل��ك 
�لو�حدة د�خل نظام موحد يربط �ملز�رعني 
�لبع�ص  م��ع  بع�شهم  �مل�شلحة  و�أ���ش��ح��اب 
قاعدة  �شت�شم  ذل��ك  ع��ن  ف�شًا  �لآخ����ر. 
�لبيانات هذه �إح�شائيات �آنية عن �ملخزون 
و�حلبوب  �ملحا�شيل،  �أن��و�ع  ي�شمل  �لغذ�ئي 
و�لن�شب  �ل�شجرية،  و�ل����رثوة  �ل��زر�ع��ي��ة، 

ودرجات  �لربة  و�أنو�ع  �لري،  ملياه  �ملطلوبة 
�لبيانات  �حلر�رة �ملائمة، ول تنطبق هذه 
على �لرثوة �لنباتية فقط، بل ت�شمل �لرثوة 

�حليو�نية و�حتياجاتها �أي�شًا.
ول��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى ه���ذ� �ل��ك��م �ل��ه��ائ��ل من 
�لبيانات فنحن بحاجة �إىل خربة �لفاحني 
�ملجال،  هذ�  �لطويلة يف  �لتجربة  �أ�شحاب 
وج��دت  �لتي  �لتقنيات  بع�ص  ع��ن  ف�شًا 
�لبيانات  وجمع  �لزر�عية  �لأر��شي  ملر�قبة 
م�شاكل  �أي���ة  ح���دوث  ح��ال  ويف  وحتليلها، 
فاإنها تعمل يف �قر�ح �حللول �ملنا�شبة على 
�خل�شائر.  باأقل  منها  للخروج  �لفاحني 
و�حدة من هذه �لتقنيات هي �مل�شت�شعر�ت، 
مر�قبة  على  تعمل  �لتي  �حل�شا�شات،  �أو 
و�لنيروجني  �ملعادن  ن�شبة  وقيا�ص  �لربة 
حاجتها  قيا�ص  عن  ف�شًا  فيها،  �ملوجودة 
�إجماًل،  �لنبات  �شحة  ومر�قبة  �ملياه  �إىل 
�أر�شه عن  �ملز�رع مر�قبة  ي�شتطيع  وبذلك 
ُبعد وقر�ءة �لتغري�ت �حلا�شلة فيها و�تخاذ 

�لقر�ر�ت بالعتماد على هذه �لقر�ء�ت.
�لقطاع،  ه��ذ�  يف  مهم  دور  ول��ل��روب��وت��ات 
�لأر��شي  على  �لعام  �لإ�شر�ف  تتوىل  فهي 
�حل�شاد  عمليات  يف  وت�شاعد  �لزر�عية 
ع��رب��ات  �إىل  ون��ق��ل��ه��ا  �مل��ح��ا���ش��ي��ل  لبع�ص 
يبذله  �ل��ذي  �ملجهود  من  يقلل  ما  �لنقل، 
على  ب��ال��رك��ي��ز  ل��ه��م  وي�شمح  �مل���ز�رع���ون 
لأر����ش��ي��ه��م.  �لق��ت�����ش��ادي  �لنمو  تو�شيع 
تقنية  مثل  �أخ���رى  تقنيات  �شاعدت  كما 
حتديد �ملوقع �جلغر�يف GPS يف حتديد 
�لأر��شي �لزر�عية عرب �لأقمار �ل�شناعية 
�ملخ�ش�شة  �مل�شاحة  وحتديد  ومر�قبتها 
هذه  جت��اوز  وعند  بها،  للعمل  للروبوتات 
�حل���دود ي��ج��ري �إي��ق��اف ه��ذه �ل��روب��وت��ات 
على وفق ما ُبرجمت عليه. �أما فيما يتعلق 
��شُتخِدمت  فقد  و�مل��و����ش��ي،  باحليو�نات 
و�ليوم  وغريها،  �ملو��شي  حلب  يف  �لآلت 
�شغرية  و�أج��ه��زة  جديدة  تقنيات  توفرت 
ميكن تركيبها على �ملو��شي ملر�قبة حالتها 

�ل�شحية ون�شاطها �حليوي عن كثب. ولعل 
�أغلبنا لحظ هذه �لتقنية يف �لتقارير �لتي 
ُتعر�ص عن عامل �حليو�ن حتى يف �لغابات 
و�لرب�ري، حيث يعمد �لباحثون �إىل تركيب 
ملر�قبة  بكامري�ت  �مل��زودة  �لأج��ه��زة  ه��ذه 
ودر��شة  و�لبحر  �لرب  يف  �حليو�نات  حياة 
وب��ذل��ك  �ح��ت��ي��اج��ات��ه��ا،  وحت��دي��د  �شلوكها 
�ملهددة  ول�شيما  ميكن حماية �حليو�نات، 

بالنقر��ص.
يف  �لتوغل  م��ن  �لتكنولوجيا  متكنت  وق��د 
جينات  مع  تعاملت  �أنها  حتى  �لقطاع  هذ� 
ن�شاأ  �لذي  فالتعاون  و�حليو�نات،  �لنباتات 
يف  �شاعد  �ل��ور�ث��ة  وعلم  �لتكنولوجيا  بني 
حت�شني �ل�شفات �لعامة للنباتات من خال 
�لركيز على �لعينات ذ�ت �ل�شفات �جليدة 
ذلك،  دون  ما  وتنحية  للظروف،  و�ملقاومة 
�أجيال  �نتاج  �لعملية يف  ولقد �شاعدت هذه 
�لطلب  جتعل  ور�ثية  �شفات  حتمل  جديدة 

�لتجاري عليها يف �ل�شوق هو �لأكرث.

أصبح من املَسلَّامت اليوم أن دخول تكنولوجيا املعلومات، يف أي مجال 
أو قطاع، يساهم بطبيعة الحال يف زيادة االنتاج، وتقليل األخطاء، 
وتقليل الجهد البرشي. ينجم عن ذلك كله تقليل التكلفة املالية، 

يقابله تحسن ملحوظ يف الخدمات املقدمة، فضاًل عن زيادة ملحوظة 
يف األرباح من خالل تحليل احتياجات السوقني الداخلية والخارجية 

ومتطلباتهام والعمل عىل توفريها بطرق مدروسة وعملية،

 

رفاه حسن 

التحول الرقمي 

يف القطاع الزراعي
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مرة  كبرية  فاجعة  �إنها  قائا:  زميله  رثى 
جنوين  جن  لقد  ت��و�زين،  �أفقدتني  ثانية 
لقد فقدنا  �لعمر،  �أ�شمع خرب �شديق  و�أنا 
له  �شبحانه  ن�شاله  طيبا،  وزميا  �شديقا 

�لرحمة ولنا �ل�شرب.
وداع االحبة 

�لكبري  �لريا�شي  �ل�شحفي  ق��ال  بينما 
�شلمان:  ك���رمي  �ل��ن��ج��م  ب��ح��ق  ري���اح  ع��ل��ي 
�لنور  كل مظاهر  يقتل  �أن  �لظام  يو�شك 
�لتي  �لوترية  هذه  �أ�شرع  فما  �لعر�ق،  يف 
ينطفئ فيها جنومنا، عزيز �آخر يودعنا.. 
مدرب  �شلمان  كرمي  �لغايل  �ل�شديق  �إنه 
�لقلب  �أيها   .. ود�ع��ا   .. �هلل  �لكرخ رحمه 
و�لفكر  �أح��ب��ه �جل��م��ي��ع،  �ل���ذي  �جل��م��ي��ل 
�لكروي �ملعطاء �لذي خ�شرناه قبل �لأو�ن.

عام االحزان 
�إن��ه  ح�شني:  �شياء  �لإع��ام��ي  ق��ال  بينما 
ع���ام �لح�������ز�ن.. جن���م �خ���ر ي��ه��وي من 
�خللوق  �مل��درب  �لعر�قية  ريا�شتنا  �شماء 
كلية  يف  �لدر��شة  زميل  �لعزيز  و�ل�شديق 
�لربية �لريا�شية عبد �لكرمي �شلمان، لقد 
وفاته،  خرب  �أبكاين  ب��ل،  كثري�،  �أحزنني 
خطفهم  �لذين  �لنجوم  �شرب  �إىل  لينظم 
منا يف غفلة من �لزمن هذ� �لوباء �لغادر. 

رجل األخالق 
�أما �ل�شحفي �لريا�شي غازي �شايع فقال: 
منذ  �أعرفه  �شلمان  �لكرمي  عبد  �ملرحوم 
�لطلبة  فريق  مع  كان  عندما  �لثمانينيات 
�ل  �أَر  مل  �أين  �أ�شهد  �لوطني.  و�ملنتخب 
�لقليل من �لاعبني �أو �ملدربني مثله ل�شمو 
مهذبا  كان  �ملتميزة،  و�شخ�شيته  �أخاقه 
وكرميا،  طيب  عمل  لكل  وم��ب��ادر�  وطيبا 

تابعته لغاية دخوله �مل�شت�شفى .
عند  �لأبدية  �حلياة  �إىل  برحيله  وفجعت 
جد�  �أحزنني  لقد  �لعظيم،  �لعر�ص  رب 
فر�قه و�بتعاده عن �لحبة، لقد بكيت بعد 
�أن �شّيع من �لر�ص �لتي برز فيها كاعب 
ومدرب من �أر�ص ملعب �لكرخ، �هلل يرحمه 

برحمته �لو��شعة وي�شكنه ف�شيح جناته.

وداع بعيون دامعة  
وحتدث �لنجم �لدويل �ل�شابق خليل يا�شني 

عندما قال:
 �أعرف �أن �ملوت ل بد �أن يطرق كل باب، �إن 
�لعني تدمع و�لقلب يعت�شر �أملا على فر�ق 
كرمي  �ل��ع��زي��ز  �شديقي  �خل��ل��وق  �ل��ك��اب��نت 
ليفارقنا  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  ب�شبب  �شلمان 
بلمح �لب�شر، �إنه عام �لأحز�ن لقد فقدنا 
يف 2٠2٠ �لكثري من �لأحباب، ل حول ول 

قوة �ل باهلل �لعلي �لعظيم. 
منظر مؤمل 

نادي  �شر  �أم��ني  كاظم  م�شتاق  قال  بينما 
كرمي  �خللوق  برحيل  فجعنا  لقد  �لنفط: 
�شلمان، �إنه خرب �شادم ورحيل جديد على 
�لعزيز  �لخ  �خللوق  �لريا�شية،  �أ�شرتنا 
م��درب  �شلمان  ك���رمي  �ل��ر�ئ��ع  �ل�����ش��دي��ق 
�أب��ا دمي��ا، لقد ك��ان منظر�  ن��ادي �ل��ك��رخ 
�لفقيد  جنازة  دخ��ول  و�شادما  جد�  موؤملا 
�لكرخ،  ملعب  �إىل  �شلمان  ك��رمي  �لكابنت 
كرة  يف  حياته  �أفنى  رجا  ت�شاهد  عندما 
�لقدم د�فع عن باده يف �ملحافل �لدولية 

وكان مميز� ومن ثم �عتزل �للعب و�جتهد 
باأ�شلوبه  �أي�شا  مم��ي��ز�  وك���ان  بالتدريب 
للكرة  و�شّخ  وق��ّدم  �ملمتع،  �لكروي  وفكره 
�أكرثهم للفرق  �لعر�قية دماء �شابة �نتقل 
متزن  ومتو��شع  جد�  خلوق  �جلماهريية، 
حاولت  �لندية  و�أك��رث  خا�شة  كاريزما  له 
فيه  �لكرخ،  لناديه  ويف  لكنه  معه  �لتعاقد 
له  و�غ��ف��ر  �رح��م��ه  �للهم  ك��ث��رية،  خ�شال 

و��شكنه ف�شيح جناتك.
خسارة جديدة

�لهادي  عبد  ريا�ص  �لريا�شي  �ل�شحفي 
�شلمان  كرمي  �ملرحوم  �لأخ��اق  رجل  نعى 
بقوله: لقد �أفزعنا رحيل �شاحب �لخاق 
�لرفيعة كرمي �شلمان، عام 2٠2٠ كان وما 
ز�ل نقمة علينا، فقدنا فيه �لحبة؛ و�حد� 
بعد �لآخر، بالأم�ص �ل�شاحر �حمد ر��شي 
ناظم  و�لقوي  هادي  علي  �لنجم  ثم  ومن 
�شاكر و�ليوم �خللوق كرمي �شلمان، حقيقة 
�لأح��ز�ن، فقدنا فيها  �إنه عام  وكما قالو� 
�لكثري من �ل�شدقاء �لحبة.. �نا هلل و�نا 

�ليه ر�جعون.

تشييع وبكاء يف ملعب الكرخ
�ل��ع��ر�ق��ي  �ل��وط��ن��ي  �ملنتخب  جن��م  ��ع  ��يِّ ���شُ
ومدرب نادي �لكرخ يف ملعب �لكرخ خال 
مبار�ة ناديه �لذي برز من خاله �لطلبة 
)�جلنازة(  دخول  بعد  �لقا�شم،  فريق  مع 
�إىل �أر�ص �مللعب بكى جميع �ملتو�جدين يف 
�مللعب، بل حتى �جلماهري �لتي كانت تتابع 

�ملبار�ة �ملنقولة عرب �لتلفاز ذرفت �لدموع 
و�شاحب  �ل��ع��ر�ق  جنم  رحيل  على  حزنا 

�خللق �لرفيع. 
طلبة وكرخ

لعب كرمي �شلمان لفريقي �لطلبة و�لكرخ، 
�لعر�قي  �ملنتخب  �شفوف  يف  �شارك  كما 

كمد�فع �أي�شر متميز.

كما  و�لكرخ،  �لطلبة  تدريب  على  و�أ�شرف 
عمل مدربا م�شاعد� يف �ملنتخب �لوطني، 
�لألعاب  يف  �لعر�قي  �ملنتخب  مع  �شارك 
�لكورية  �لعا�شمة  يف  �ل�شيفية  �لأوملبية 

�شيئول عام 1988م و1993.
رثاء حبيب جعفر

جنم �لكرة �لعر�قية �ل�شابق حبيب جعفر 

الخلوق يلتحق بركب الراحلني 

من نجوم الكرة

عبد الكريم سلامن
الالعب واملدرب

ودعنا قبل أيام نجام آخر من نجوم الكرة العراقية، إنَّه الخلوق عبد  
الكريم سلامن، بسبب إصابته بفريوس كورونا، وقد أصيب الالعب الدويل 
السابق بالفريوس التاجي، منذ ما يقارب 3 أسابيع، ورغم إعالن النادي 

تحسن حالته نسبيا، إال أنها تدهورت بشكل مفاجئ ليفارق الحياة.

بغداد/أحمد رحيم نعمة 

السنة الخامسة عرشة العدد )373( 15 كانون االول 2020 alshabaka aliraqya#ك����امم����ت����ك_س����الم����ت����ك

alshabaka
aliraqya

65 ري����������اض����������ة64



 

�ل�شاأن  �أ�شحاب  مع  حتدثت  �ل�شبكة(  )جملة 
�أول   .. �ل�شتطاع  ه��ذ�  فكان  �لريا�شيني  من 
�ملتحدثني كان مدرب فريق نادي �لزور�ء با�شم 

قا�شم عندما قال: 
ظروف الدوري

�ملو�شم �لكروي ما ز�ل يف بد�يته، نعم هناك ن�شب 
يف �لتفاوت، �للعب يف �ل�شاحة بني �لفرق، وهذ� 
يع�شيها  �لتي  �لظروف  ظل  يف  جدً�  طبيعي  �أمر 
فقط  �لعر�قي  �ل��دوري  لي�ص  دورياته،  يف  �لعامل 

تختلف  �لدوريات  بني  �لظروف  �إن  نقول  لكن   ،
�مل�شاحة  حيث  م��ن  �ل��ع��ر�ق��ي  ل��اع��ب  بالن�شبة 
و�لجهزة و�ملعد�ت �ملتوفرة لاعب، ورغم ذلك 
نقول �ملو�شم يف بد�يته وبالن�شبة للزور�ء نتائجة 

طبية حلد �لآن ونحن عازمون على �لتناف�ص. 
تباين النتائج

�ل��ن��ج��م �ل����دويل �ل�����ش��اب��ق ���ش��ام ���ش��اك��ر ق��ال: 
فرقنا  جميع  يف  �ل��اع��ب��ني  م�شتوى  ب�شر�حة 
�لاعبني  بع�ص  �ل  ومتقارب  �للعب  يف  مت�شاٍو 
��شتثنائي،  مو�شم  وه��ذ�  �أي�شا،  ب�شيط  وبفارق 
�و  �جلماهريية  �لفرق  �شو�ء  منه  يعاين  �جلميع 
�أثرت يف جميع  �لأخ��رى، فجائحة كورونا  �لفرق 
�إذ   ، فقط  �لريا�شة  على  ولي�ص  �حلياة  مر�فق 
�لعاملية  �لفرق  م�شتوى  على  و��شحًا  �لتاأثري  كان 
و�لعربية و�ملحلية وناحظ �لتباينات و��شحة يف 
�لنتائج، لكن ما ز�لت هناك جولت كثرية وفيها 

يثبت �لاعبون على تقدمي �أح�شن �لنتائج.
أداء فني ضعيف

جنم فريق نادي ز�خو �أجمد وليد �أو�شح للمجلة: 
حقيقة �أن جميع �لفرق �لآن يطالها هذ� �لتذبذب 
و�لتعرث نتيجة �لتوقفات ووباء كورونا �لذي عطل 
�أو  �لكبرية  �لفرق  �شو�ء  جميعها  �حلياة  مر�فق 
يفكرون  �لفرق ل  بع�ص  �أن  �إل  �ل�شغرية،  �لفرق 
بالأد�ء �أو بامل�شتوى �لفني �أو حتى �للعب �لنظيف 
لأنهم  �مل�شتوى،  يف  تو�زيهم  �لتي  �لفرق  �أم��ام 

�و  نقاط    3 يك�شب  �أو  ي�شجل  �لذي  من  يفكرون 
باحلرب  �أ�شبه  وتكون  تقدير  �أق��ل  على  �لتعادل 
يف  �ل��ف��رق  م�����ش��ت��وى  يتغري  �أن  �أمت��ن��ى  ب��ي��ن��ه��م، 
بفنون  �متاع �جلماهري  �أجل  �ملقبلة من  �ملر�حل 

�مل�شتديرة.
ال فرق بني الفرق

من  للمجلة:  بني  تركي   ح�شني  �ل��دويل  �حلكم 
�أغلبها  �ملباريات  من  �لكثري  �أدرت  عملي  خال 
و�أ�شحاب  �ل�شوبر  �لاعبني  لفقد�ن  مملة  كانت 
�ألعاب  �شانع  لدينا  يوجد  ل  �لعالية،  �مل��ه��ار�ت 
وه�����د�ف ي��ب��ه��ر �جل��م��اه��ري �ل��ك��روي��ة �مل��ت��اب��ع��ة 
للمباريات من على �شا�شة �لتلفاز، لكون �ملاعب 
وجهة  ه��ذه  ك��ورون��ا،  جائحة  ب�شبب  فارغة  �لآن 
نظري كحكم، نحن يف �شاحة �مللعب لي�ص لدينا 
كانت مبار�ة  �ذ�  نفرق  ول  �لقانون  �شوى تطبيق 
�أن  �شيما  ل  �شغرية،  ف��رق  �و  جماهريية  ف��رق 

�لدوري �لكروي ما ز�ل يف بد�يته. 
التنافس عىل لقب الدوري

نبيل  �لو�شط  نفط  نادي  فريق  لنجم  كان  بينما   
نف�ص  تقريبا  �لفرق  جميع  فيه:  قال  ر�أي  �شباح 
ول  �لتوقف  طالهم  �لكل  لأن  بنظري،  �مل�شتوى 
�شري يف �أن يتعرّث �لفريق يف �لنتائج، وهذ� �شيء 
طبيعي يف �للعب فكرة قدم فوز وخ�شارة، �لفريق 
�لتي  �ملبار�ة  يف  وتعديلها  �أخطائه  من  ي�شتفيد 
تليها، وفريقنا نفط �لو�شط يطمح للتناف�ص على 

عرو�شًا  قدم  �لفريق  �أن  �شيما  ل  �ل��دوري،  لقب 
�إىل  ونطمح  �ل�شابقة  �مل��ب��اري��ات  خ��ال  مميزة 

تقدمي �ملزيد يف قادم �ملباريات.
تأخر اإلعداد

م�����ش��اع��د م����درب ف��ري��ق ن����ادي �ل���ك���رخ �أح��م��د 
عبد�جلبار قال: �إن هذ� �ملو�شم ثقيل لكل �لفرق 
ب�شبب قلة �لإعد�د و�ملدة �لطويلة �لتي �بتعد عنها 
�لاعب عن �شاحات �لتدريب لأ�شباب كثرية، ما 
جعل �لإعد�د خمتلفا، ناأمل �أن نقدم يف �ملباريات 
�لذي  �لكرخ  نادي  ب�شمعة  يليق  م�شتوى  �لقادمة 
ط��امل��ا رف���د �مل��ن��ت��خ��ب��ات و�ل���ف���رق �حل��م��اه��ريي��ة 
مبو�هب �شابة �شاهمت يف تطوير كرتنا �لعر�قية 
بال�شعود  �جلماهري  حلم  حتقق  �أن  ناأمل  �لتي 
�إىل نهائيات كاأ�ص �لعامل يف قطر، كما �متنى �أن 
مل�شاندة  �ملاعب  �إىل  �لريا�شية  �جلماهري  نعود 
فرقها، �إذ �عتربت �جلماهري ملح كرة �لقدم، ل 

�شيما بعد �نفر�ج �لأزمة بن�شبة ملحوظة.
تصفية حسابات بني الفرق

فقالت:   حم�شن  ح�شناء  �لريا�شية  �ملتابعة  �أم��ا 
�لعر�قي  �لكرة  دوري  ��شجع  كنت  يل  بالن�شبة 
�لريا�شية  �لفرق  كانت  ع��دة،  ل�شنو�ت  �ملحلي 

ت��ظ��ه��ر مب�����ش��ت��وى ج��ي��د ���ش��و�ء يف 
�لبد�ية �و منت�شف �لدوري، لكن  
ل  �ملو�شم  هذ�  �لكروي يف  دورينا 
فهو  �ل��ع��امل،  يف  دوري  �أي  ي�شبه 
�شو�ء  وممل  وطويل  بطيء  دوري 
ك��ان��ت ف��رق��ًا ج��م��اه��ريي��ة �و غري 
�لعك�ص  �أ���ش��ب��ح  ب��ل  ج��م��اه��ريي��ة، 
�ل��دوري  يف  ترتيبًا  �لق��ل  �ل��ف��رق 
مبارياتها ممتعة،  تكون  �لتي  هي 
ولي�شت  ق��دم  ك��رة  يلعبون  لأن��ه��م 
ن��رى  بينما  ح�����ش��اب��ات،  ت�شفية 
�لدوريات �لعاملية و�لفرق �لكبرية 
بعدها  ما  متعة  مبارياتها  حتتوي 
متعة وقد ��شطر يف �أكرث �لحيان 
�لوروب��ي��ة  �مل��ب��اري��ات  متابعة  �إىل 
�لنو�حي  كافة  م��ن  ممتعة  لأن��ه��ا 

ماعب  تكتيكية،  جمل  �أه��د�ف،  فن،  �لكروية، 
�شممت باأحدث �لطرق �حلديثة، بينما بع�ص من 

ماعبنا ل ت�شلح لكرة �لقدم.

برغم انتهاء بعض األدوار األوىل لدوري الكرة العراقي املمتاز، إال أن املباريات مل تكن مبستوى 
الطموح، وألسباب مختلفة منها هجرة الجامهري ملدرجات املالعب بسبب جائحة كورونا، وأداء بعض 
الفرق الجامهريية مل يكن باملستوى املطلوب لتبقى يف منتصف قامئة الرتتيب، إذ لعبت الفرق ٢٠ عدة 
جوالت من الدوري كان التذبذب يف املستوى واضحا بني الفرق سواء كانت الجامهريية منها أو الفرق 

األخرى وملعرفة سبب هذا التذبذب يف دورينا الكروي

 

 

بغداد /أمرية محسن 

س���ب���ب���ه ت�����أخ�����ر إع�����������داد ال����ف����رق

الدوري الكروي تراجع يف املستوى 

وشحة يف األهداف 
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* بد�ياتك �لأوىل �أين كانت؟ 
- �نطاقتي �لكروية كانت من نادي �لديو�نية، 
 ،2٠١٥ عام  يف  �لنادي  �شباب  فريق  مثلت  �إذ 
و�لعام نف�شه مت ��شتدعائي مبا�شرة �إىل �خلط 
�لأول للفريق بعد �مل�شتوى �جليد �لذي قدمته 

مع �ل�شباب.
 * �أبرز �لفرق �لتي لعبت لها؟

- مل �أمثل �أي فريق �شوى �لديو�نية حتى �لآن. 
* �ملدربون �لذين �أ�شرفو� على تدريبك؟

- �أبرز �ملدربني �لذين �أ�شرفو� على تدريبي هم 
�شفاء كاظم وعبد �لكرمي ناعم وكرمي �شهيل 
لهم  �أتقدم  خالكم  ومن  جليل،  ح�شني  وعلي 
جهود  من  بذلوه  ملا  و�لمتنان  �ل�شكر  بو�فر 
تطوير  �لكبري يف  �لأث��ر   لها  كان  كبرية معي، 

م�شتو�ي نحو �لأف�شل.    
�لديو�نية  ن��ادي  فريق  م�شتوى  ت��رى  كيف   *

خال �ملو�شم �حلايل؟ 
خمتلفا  �حل���ايل  �ملو�شم  �شيكون   -
ك��ث��ري� ع��ن �مل��و����ش��م �ل�����ش��اب��ق��ة، 
كل  تقدمي  على  عازمون  نحن 
�إم��ك��ان��ي��ات  م��ن  منتلك  م��ا 
�شعبًا  رق��م��ا  و���ش��ن��ك��ون 
خال �ملو�شم �حلايل 
�إد�رة  ب�����وج�����ود 
مم����ي����زة وف�����رت 
مقومات  جميع 
�ل�������ن�������ج�������اح 
ل�����ل�����ف�����ري�����ق، 
تدريبي  وك����ادر 
�إىل  �إ�شافة  كفوء 
من  وذل��ك  �لاعبني 
على  �لب�شمة  زرع  �أج��ل 
�لديو�نية  جماهري  �شفاه 

�لتي ت�شتحق منا �لكثري. 
* م�شتوى حر��شة �ملرمى يف �لعر�ق 

كيف تر�ه؟
- حتى �لآن م�شتوى حر��شة �ملرمى يف �لعر�ق 
جيد بوجود حر��ص مرمى �أكفاء ومدربني لهم 

باع طويل يف جمال �لتدريب.   
�شفوف  للعب �شمن  موؤهل  باأّنك  تعتقد  * هل 

�ملنتخبات �لوطنية؟
للمنتخبات  �للعب  �أي لعب هو  �أكيد طموح   -
�لوطنية �لعر�قية، ذلك �شرف كبري من خال 
ما  يف  �أم��ا  �ل��دول��ي��ة،  �ملحافل  يف  �لبلد  متثيل 
�لوطنية  للمنتخبات  باللعب  �أحقيتي  يخ�ص 
للمنتخب  �لتدريبي  �مل��اك  بيد  مرهون  ذلك 
��شتدعائي  م�شاألة  يف  �لف�شل  كلمة  له  �ل��ذي 
من عدمه، �أنا �شخ�شيا فخور جدً� مبا قدمته 
على  ��شتدعيت  �ل�شابقة،  �مل��ب��اري��ات  خ��ال 
�شفوف  �إىل  قدمته  �لذي  �لعايل  �مل�شتوى  �أثر 

�ملنتخب �لوملبي �لعر�قي.
*  حار�ص مرمى تتمنى �لو�شول �إىل م�شتو�ه؟ 

�متنى  �ملميز جال ح�شن  �لدويل  �حلار�ص   -
�لو�شول �إىل م�شتو�ه.

*  �أمنية حتققت؟ 
فريق  طريق  عن  �ملمتاز  �ل��دوري  يف  �للعب   -

نادي �لديو�نية. 
* و�أخرى مل تتحقق؟ 

- �للعب �شمن �شفوف �ملنتخب �لوطني. 
* فريقك �ملف�شل حمليا عربيا عامليا؟ 

�ل�شعودي،  �لهال  عربيا  �لديو�نية،  حمليا   -
عامليا بر�شلونة.

* �حلار�ص �ملف�شل حمليا عربيا عامليا؟ 
- حمليا، حار�ص مرمى �ملنتخب �لوطني جال 
تري  عامليا  �حل�شري،  ع�شام  عربيا  ح�شن، 

�شتيكن.
*هل كنت تتوقع �لفوز على �ل�شرطة؟

�ملباريات  �أغلب  �أن  جماملة  وب��دون  حقيقة   -
�لتي لعبها �لفريق قدمنا من خالها م�شتويات 
�شياع  لول  �لفوز  �إىل  �لقرب  فيها  وكنا  ر�ئعة 
�ل�شرطة  فريق  �أم��ام  مبار�تنا  ويف  �لفر�ص، 
�لفريق  قدم  �شيء  لا  بهدفني  ك�شبناها  �لتي 
حينها �أروع ما يكون على �أدمي ملعب �لديو�نية، 
�ل�شدفة  وليد  يكن  مل  �ل�شرطة  على  �ل��ف��وز 
و�إمنا قدمنا جمهودً� كبريً� خال �ملبار�ة، كلل 
�لذي  �لر�قي  �مل�شتوى  نتيجة  نظيفني  بهدفني 

قدمناه.
* كلمة �أخرية؟ 

نتائج  حتقيق  �ل��دي��و�ن��ي��ة  لفريقي  �مت��ن��ى   -
�إ�شعاد  �أجل  من  �حلايل  �ملو�شم  مميزة خال 
خال  م��ن  للفريق  �ملحبة  �لوفية  جماهرينا 

ت�شافر جميع �جلهود.

حارس شاب أكد جدارته 
بني الخشبات الثالث، 

بعد أن ذاد عن عرينه 
بكل شجاعة وبسالة 

يف الكثري من املباريات 
التي لعبها مع األحمر 

الديواين، معلنا للجميع 
أناّه حارس املستقبل، ال 

سيام أناّه ما زال يف مقتبل 
العمر، فضال عن امتالكه 

مواصفات الحارس 
الناجح من طول فارع 
وإمكانيات عالية، إنه 

الحارس املتألق ليث معن 
الذي أجرينا معه هذا 

الحوار:

 

حارس شباك الديوانية 

فوزنا عىل نادي الرشطة 

مل يكن وليد الصدفة

ل��ي��ث 
معن: 

حوار/ أمرية محسن
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مسريته الدولية

�ملنتخب  م��ع  ل��ه  م��ب��ار�ة  �أول  د�ي���ك  ف��ان  لعب 
�لهولندي يف 2٠١٥، �إذ فاز منتخبه 2–١ �شد 
كاز�خ�شتان يف ت�شفيات ت�شفيات بطولة �أمم 

�أوروبا 2٠١6.
فريقِه  مع  له  ر�شمّية  مبارة  �أّول  فريجيل  لعَب 
دخل  �إذ   ،2٠١١ �أّي���ار  م��ن  �لأول  يف  �جل��دي��د 
كبديٍل يف �لدقيقة 72 لاعب بير �أندر�شون يف 
�ملبارة �لتي �نتهت بانت�شاِر جرونينغن ب� 4–2 
على ِح�شاِب �أدو دين هاغ. لعَب مبار�ته �لثانّية 
�شيئا  فبد�أ يح�شُل  �لعام  نف�ص  �أيار من  يف 2٩ 
ف�شيئا على ثقة �ملدرب، ل �شيما بعد ما جنَح يف 
م�شابقِة  فا�شلة يف  مبار�ٍة  �لت�شجيِل مرتني يف 

�لدوري �لأوروبي.
ساوثهامبتون

يف �لأول من �شبتمرب 2٠١٥؛ وقع فان د�يك مَع 
�شاوثهامبتون حتَت قيادة �ملدرب رونالد كومان 
على عقٍد مدته خم�ص �شنو�ت يف �شفقٍة بلغت 

١3 مليون جنيه �إ�شرليني.
موسم  2015 – 2016 

ظهر فريجيل لأول مرة مع �شاوثهامبتون يف ١2 
�شبتمرب يف �ملبارة �لتي تعادَل فيها فريقه �شلبيا 
هاوثورن�ص.  يف  �ألبيون  بروميت�ص  و�شت  �أم��اَم 
�لثالث  �أ�شبوعني؛ �شجل فان د�يك ظهوره  بعد 
�لأول  هدفِه  على  وّق��ع  كما  �ملمتاز  �ل��دوري  يف 

يف  ر�أ�ص  �شربة  عرب  وذلك  �جلديد  فريقه  مع 
�شاوثهامبتون  لي�شع  ع�شرة  �حلادية  �لدقيقة 
خ�شر  �ل��ذي  �شيتي  �شو�نزي  �أم��اَم  �ملقدمة  يف 
�أيار  �ل�شابع من  ب� ١–3. يف  �ملطاف  نهاية  يف 
د�يك  فان  فريجيل  م�شتوى  بد�أ  وبعدما   2٠١6
عقٍد  لتوقيِع  �شاوثهامبتون  ���ش��ارَع  �لتطّور  يف 

جديد مع �لاعب مدته �شت �شنو�ت.
موسم 2016 – 2017

د�يك  ف��ان  ُع��نّي  2٠١7؛  �لثاين   كانون   22 يف 
جوزيه  رحيل  بعد  وذلَك  ل�شاوثهامبتون  كقائٍد 
�ليوم لإ�شابة  �أن يتعّر�ص يف نف�ص  فونتي؛ قبل 
يف �لكاحل �شد لي�شر �شيتي.  ت�شّببت �إ�شابته 
ر�بطة  كاأ�ص  نهائي  �ملُ�شاركة يف  عِن  �إبعاده  يف 
�ل��ذي  �مل��ح��رف��ة 2٠١7  �لأن��دي��ة �لإجن��ل��ي��زي��ة 
يونايتد  مان�ش�شر  �أم��ام  �شاوثهامبتون  خ�شره 
ع��ل��ى م��ل��ع��ب ومي��ب��ل��ي. ب��ع��د م��و���ش��م ن��اج��ح يف 
مو�شَع  د�يك  فان  فريجيل  كاَن  �شاوثهامبتون؛ 
يورغن  �مل��درب  بقيادة  ليفربول  من  �هتماٍم 
كلوب �لذي عرّب يف مر�ت عديدة عن رغبتِه يف 
�ألو�ن  عن  للدفاِع  �لهولندي  �ملُد�فع  ��شتقطاب 

�لريدز. 
2٠١7؛  �أغ�����ش��ط�����ص  م���ن  �ل�����ش��اب��ع  وب���ح���ل���ول 
�إد�رة  �إىل  ر���ش��ال��ًة  د�ي���ك  ف��ان  �مل��د�ف��ع  �شّلم 
�شاوثهامبتون ُيخربهم فيها برغبتِه يف �لرحيل 
�آخ���ر يف فرة  �إىل  و�لن�����ش��م��اِم  �ل��ف��ري��ق  ع��ن 

�لنتقالت.
موسم 2017 – 2018

بد�ية  حّتى  �شاوثهامبتون  مع  د�ي��ك  فان  بقي 
�إذ ظهر لأّول مرة بعد   2٠١٨ – مو�شم 2٠١7 
�شفائه من �لإ�شابة �لتي كان قد تعّر�ص لها على 
م�شتوى �لكاحل فدخَل كبديل يف وقت متاأخر يف 
�ملبار�ة �لتي جمعت �شاوث مَع كري�شتال بال�ص 
�آخر ظهوٍر له مع �لفريق كان  يف 26 �شبتمرب. 
لي�شر؛  �أمام  مبار�ة  دي�شمرب 2٠١7 يف  يف ١3 
�شوء  يف  �لفريق  ت�شكيلة  من  بعدها  ُحذف  ثم 

�لتكهنات �ملحيطة مب�شتقبله.
ليفربول

د�ي��ك  ف��ان  �أن  �أُع��ل��ن   ،2٠١7 دي�شمرب   27 يف 
�شوق  ُيفتح  ليفربول عندما  نادي  �إىل  �شين�شم 
�لنتقالت �ل�شتوية يف ١ يناير 2٠١٨ مقابل 7٥ 

مليون جنيه �إ�شرليني. �شيح�شل نادي �شلتيك 
على ١٠% من ر�شوم �نتقال فان د�يك، ب�شبب 
�أحد �لبنود �لتي و�شعها يف عقده عند �نتقاله 

�إىل �شاوثهامبتون.
موسم 2017 – 2018

يف  يناير   ٥ يف  ليفربول  مع  م��رة  لأول  �شارك 
�لإجنليزي  �لحت��اد  كاأ�ص  من  �لثالثة  �جلولة 
و�شجل هدف �لفوز من �شربة ر�أ�شية يف مبار�ة 
مت  �إيفرتون.  �ملحلي  �لغرمي  �شد   ١–2 �لفوز 
يف  �ملو�شم  ت�شكيلة  �شمن  د�ي��ك  ف��ان  �ختيار 
ن�شف  لعب  �أن���ه  رغ��م  �أوروب����ا،  �أب��ط��ال  دوري 

�ملو�شم فقط يف دوري �لأبطال،
 الالعب االفضل 

تر�شيحهم  مت  لعبني  �شتة  م��ن  و�ح���ًد�  ك��ان   
جانب  �إىل  �إجن��ل��ر�  يف  لع��ب  �أف�شل  جلائزة 
زميله يف �لفريق �شاديو ماين. بعد �أربعة �أيام، 
مت �لإعان عن �ختياره يف فريق �ملو�شم لهذ� 
�لعام يف �لدوري �لإجنليزي �إىل جانب زمائه 
ماين  �ألك�شاندر–�أرنولد،  ترنت  ليفربول،  يف 
مت   ،2٠١٩ �أب��ري��ل   2٨ يف  روبرت�شون.  و�أن���درو 
فوز  بعد  �إجن��ل��ر�.  يف  لع��ب  كاأف�شل  �ختياره 
دوري  نهائي  يف  توتنهام  على   ٠–2 ليفربول 
�أبطال �أوروبا 2٠١٩ يف ١ يونيو، مت �ختيار فان 

د�يك كاأف�شل لعب يف �لنهائي.
�أوروبا  كما ح�شل على جائزة �أف�شل لعب يف 
عن مو�شم 2٠١٨ – 2٠١٩ وح�شل على �ملركز 
�لثاين يف جائزة �لأف�شل كرويا من �لفيفا. يف 
�أكتوبر 2٠١٩، مت �ختيار فان د�يك كو�حد من 
بني 3٠ لعب كرة قدم مر�شحني للفوز بجائزة 
�لكرة �لذهبية. وقد حل يف �ملركز �لثاين خلف 
ليونيل مي�شي. يف 2١ دي�شمرب 2٠١٩،لعب فان 
د�يك يف �ملبار�ة �لنهائية �شد فامنغو مع فوز 
�لنادي. تاريخ  يف  مرة  لأول  بالكاأ�ص  ليفربول 
بعد مطلع  �لتقدير  تلقى فان د�يك مزيًد� من 
�لعام، عندما مت �ختياره �شمن جائزة �ليويفا 
لأف�شل فريق لعام 2٠١٩. يف ١٩ يناير 2٠2٠، 
�شجل فان د�يك هدفه �لأول يف ديربي �ل�شمال 
فوز  مبار�ة  يف  يونايتد  مان�ش�شر  �شد  �لغربي 
�ل��دوري  يف  �أنفيلد  ملعب  على   ٠-2 ليفربول 

�لإجنليزي �ملمتاز.

من أبرز العبي الكرة الهولندية، بدأَ مسريتُه الكروياّة كجناح 
وبالتحديِد كظهرٍي أمين لكناّه فشَل يف ذاك املركز فتحواّل للعِب 
يف قلِب الدفاع. يف عام ٢٠1٠ اكتشف الالعب الدويل الهولندي 

السابق مارتن كومان الذي كان يعمُل مع فريق إف يس جرونينغن 
ه للفريق يف صفقة مجانياّة. فان دايك وقراّر ضماّ

فريجيل فان دايك..

أوروب�����ا يف  الع����ب  ك��أف��ض��ل  اخ���ت���ري 

 من مركز الجناح إىل قلب الدفاع

إعداد/مجلة الشبكة 
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ارسيت ري�����اض�����ة 

م.د. سعد عامر اسامعيل
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�لبدين  �لتمرين  يف  حركة  كل  �إن  �لقوة:   *
�لتغلب  �أي  �لع�شلية،  �لقوة  تتطلب قدرً� من 
على مقاومة خارجية �أو مو�جهتها، لذ� جند 
ياأتي  �ليومية  �لقوة يف حياتنا  ��شتعمالنا  �أن 
عن طريق �لتجربة و�خلطاأ يف بع�ص �لأحيان 
�أو من جّر�ء تكر�ر �لعمل فتتكون لدينا بع�ص 
�أن  �أي  �أخرى،  �أحيان  �ل�شخ�شية يف  �خلربة 
�أعمالنا �ليومية ل ت�شري وفق �شو�بط علمية، 
بل ت�شاحبها حركات ع�شو�ئية غري منتظمة.

�لأد�ء  �شرعة  على  �ل��وق��ت  ي��دل  �ل��وق��ت:   *
للحركة �أو �حلركات �ملتعاقبة يف �أق�شر وقت 
بني  �لو�قع  �لزمن  على  يدل  كذلك  ممكن، 
�حلركات ب�شورة متتابعة �أو بطريقة تو�فقية 

فلي�شت  �ليومية،  �أعمالنا  خ��ال  م��وزون��ة 
يف  �شلمًا  ن�شعد  �أن  قاهرة  ���ش��رورة  هناك 
ربه  تنظيف  �أن  �أو  حمدودين،  و�شرعة  وقت 
�لبيت لد�رها يتطلب توقيتًا دقيقًا، �أو عندما 
نلتقط �شيئًا من �لأر�ص يجب �أن يكون بوقت 
نقوم  خا�شة  طريقة  هناك  �أن  �أو  حم��دود، 

بها.
* �ملرونة: تعرف �ملرونة باأنها قابلية �لع�شلة 
�أثناء  حد  �أق�شى  ��شتغال  على  �ملف�شل  �أو 
�حلركات  �أن  �إذ  �لبدنية.  بالتمارين  �لقيام 
�لنطاق  و��شعة  لي�شت  �لعتيادية  �ليومية 
�لع�شات،  طول  مع  مد�ها  يف  تتنا�شب  ول 
وهناك  �لكاملة.  �ملف�شل  حركات  م��دى  �أو 

�لعتيادي  �لعمل  �أن  تثبت  ذلك  على  �أمثلة 
�لذي يقوم به �لفرد يقلل من مرونة �ملفا�شل 
�أ�شابع  ميد  ل  �ل��ذي  فالعامل  و�لع�شات، 
�ليومي ت�شبح  بعمله  �أثناء قيامه  يده متامًا 
مثنية  �أ�شابعه  وتبقى  ق�شرية  يده  ع�شات 

لطول م�شكه �لآلت �لتي ي�شتغل بها .
على  �لقدرة  بالر�شاقة  يق�شد  *�لر�شاقة: 
�لع�شات  م��ن  خا�شة  جمموعات  ت�شغيل 
وقت  ويف  منا�شبة  وب�شرعة  معينة  ب��درج��ة 
بالتدريب  �ل��ق��درة  ه���ذه  وتكت�شب  م��ع��ني، 
كيفية  نتعلم  �ل��ط��ري��ق��ة  وب��ه��ذه  و�مل������ر�ن. 
مع  �شحيحة  ب�����ش��ورة  ق��وت��ن��ا  ����ش��ت��خ��د�م 

�لقت�شاد باجلهد.

التامرين البدنية 

وعالقتها 

بالحركات اليومية

  إن التمرين البدين مبنياّ طبقاً 
ملؤرشات علمية وتربوية، وال ميكننا 
أن نجد تلك املؤرشات يف حركاتنا 
اليومية االعتيادية، إذ أننا نقوم بها 
طبقاً لقضاء حاجة وال نفكر يف أغلب 
األحيان مبا سيحدث يف املستقبل إذا 
متادينا يف تكرار تلك الحركة، لكننا 
ال نستطيع أن نحرص جميع الفقرات 
للمقارنة بني الحركات اليومية 
والتمرين البدين، وسنوجز بعضاً منها 
عىل أساس )القوة والوقت واملرونة 
والرشاقة(.



 يف مقابل ذلك هناك زوجات يقمن باأعمال 
�لأدو�ت  يف  �لعطات  �إ�شاح  من  �لرجال 
تتعر�ص  �لتي قد  �ملنزلية د�ئمة �ل�شتخد�م 
وقد  �ل�شتخد�م  �أثناء  �ملفاجئة  لاأعطال 
�إجناز  متعة كبرية يف  �لزوجات  بع�ص  جتد 
هكذ� �أعمال وزرع �لبهجة و�ل�شرور يف قلب 

�لزوج و�لعائلة جميعا.
أجهزة كهربائية

هادي  "جنان  �ل�شيدة  حديث  ��شتغرب  مل 
علي" بقيامها باإ�شاح �لأجهزة �لكهربائية 
�لعاطلة يف �ملنزل، �إذ تعد ذلك من هو�ياتها 
�لفر�غ،  �أوق���ات  يف  بها  تقوم  �لتي  �ملحببة 
بالطاقة  يعمل  منزليا  جهاز�  ترك  ل  فهي 
�ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ع���اط���ا، وع���ن ذل���ك ق��ال��ت 
�لكهربائية  �لأج��ه��زة  بت�شليح  "�أقوم  يل: 
و�لت�شليك  و�مل��روح��ة  �مل��دف��اأة  مثل  �لعاطلة 

ومعاجلة �لأعطال فيها مبعنى �أقوم باإ�شاح 
حلبي  ب��ذل��ك  �أق���وم  جميعا،  �لكهربائيات 
�لوقت  يخت�شر  �ل��ذي  �لعمل  لهذ�  �ل�شديد 
�لبيت  �إىل  يف �لبحث عن م�شلح و�إح�شاره 
�إىل مكان عمله وكل ذلك جهد  �إر�شالها  �أو 
�لقت�شادي،  �جلانب  عن  ف�شا  م�شاف 
مل تكن هذه �لهو�ية وليدة �حلاجة �ليها يف 
�لظرف �لر�هن و�إمنا منذ �شباي �كت�شفت 

رغبتي وحبي لهذه �لأعمال".
حديقة منزلية

"زينب كاظم جو�د"  دخلت حديقة �ل�شيدة 
باأنو�ع  تزهو  كانت  فقد  جمالها  فاأده�شني 
�لناظر  ت�شر  �لتي  �ل��ورد  و�شتات  �لأزه���ار 
فبادرتني  ده�شتي  ر�شدت  �لنف�ص  وت�شرح 
بلى  �أج��ب��ت  م��ن��ده�����ش��ة؟،  �أر�ك  ب��ال�����ش��وؤ�ل 
قالت:  �حلديقة  وتن�شيق  �جلمال  �أده�شني 
ك��ل م��ا ت��ري��ن��ه يف ه���ذه �حل��دي��ق��ة ه��و من 
�أحب �مل�شاحات �خل�شر�ء  مغرو�شاتي، فاأنا 
�لز�هية بالورود �ملختلفة �لألو�ن، و�أف�شل �أن 
�أقوم بكل تلك �لأعمال من دون م�شاعدة من 

قيل رفقا بالقوارير، ولكن كيف ميكن أن يكون ذلك؟ واملرأة كائن رقيق وحساس ال ميكن 
له أن يقوم باألعامل الصعبة التي تكون يف العادة من اختصاص الرجال، اال أن بعض 
النساء يقمن بأكرث من دور يف حياة االرسة، ففضال عن عملها كموظفة تقيض ساعات 

طويلة يف مكان عملها، فإناّها يف املقابل تقيض ساعات أكرث يف العمل املنزيل لتوفري 
متطلبات االرسة اليومية التي تفرض تواجدها يف املطبخ لساعات وساعات بني االفطار 

والغذاء والعشاء،

املهامت الصعبة

ب���ع���ض���ه���ن ي�����ج�����ددن أث��������اث ب��ي��وت��ه��ن 

وأخريات كهربائيات

ن�����س�����اء

فكرة الطايئ

�أفر�د �لعائلة �أو �ل�شتعانة بفاح، فاأنا �أحب 
وتقليم  �حلديقة  بتنظيف  و��شتمتع  �ل��زرع 
هند�شية  �أ�شكال  وعمل  �لأ�شجار  �أغ�شان 

باأ�شجار �ليا�ص.
أعامل بناء

مل يكن يخطر على بايل �أن �أرى �مر�أة تقوم 
باأعمال �لبناء يف �لبيت على �لرغم من �أين 
�شمعت عن قيام �لن�شاء مبثل هذه �لأعمال يف 
بع�ص �ملدن �لعر�قية، �إذ يعملن "طو��شات" 
وهو م�شطلح يطلق على من يحمل "طا�شة 
�لبناء – �شمنت �أو ج�ص"، هذ� �لمر كان 
�لقحط  �شنو�ت  كانت  حني  م�شى  زمن  يف 
�لعر�ق  عموم  يف  منت�شرة  و�ملر�ص  و�لفقر 
ولي�ص  �ملا�شي  �لقرن  ع�شرينيات  مطلع  يف 
�لن�شاء ما زلن  بع�ص  �أن  �ل  �لزمن  يف هذ� 
�ملنزل،  يف  �لع��م��ال  بهذه  �لقيام  يف�شلن 
"فر�ت جو�د  �ل�شيدة  به  �أخربتني  ما  وهذ� 
ربة بيت، �إذ قالت: مل ��شتعن ببناء �و م�شلح 
يومي  وحتى  �شبابي  منذ  بيتي  �إىل  و�أدخله 
هذ�، فاأنا �أقوم باإ�شاح كل �شيء يف �لبيت، 
�لرطوبة  ج��ر�ء  �ملت�شررة  �جل���در�ن  حتى 
�أن  �أفكر مطلقا  ل  �لقدم،  تهدمت جر�ء  �أو 
�أولدي يف  �عتمد على  و�إمنا  بعمال  ��شتعني 
�لرغم  على  �لأعمال  هذه  باإجناز  معاونتي 
من  يتذمرون  �لأح��ي��ان  بع�ص  يف  �أّن��ه��م  من 
تكليفهم بالو�جبات �ل�شغرية ويعدون ذلك 
للوقت، لكن زوجي يفرح حني يرى  م�شيعة 
جد�ر غرفة �ل�شتقبال على �شبيل �ملثال قد 
تغرّي لونه �إىل لون جديد �أجمل و�أبهى، و�ذ� 
قمت باإ�شاح "�شويجات" �لكهرباء �لعاطلة 

يفرح �أي�شا لأنَّه يخ�شى �لتقرب منها، �أقوم 
بهذه �لأعمال حبا بها حتى يف زيار�تي �إىل 
�إذ  و�ل�شديقات  �لق��ارب  �إىل  �أو  �أهلي  بيت 
يجدن يف وجودي معهن فر�شة لجناز تلك 
�لأعمال �ملوؤجلة بانتظار جميء م�شلح �إىل 

�لبيت.
دوشمة بيتية

�أن  بعد  علي"  "�شناء  �شديقتي  يل  روت 
حتقيق،  كتابة  لغر�ص  فيه  �أفكر  مبا  عرفت 
بها  ت��ق��وم  �ل��ت��ي  �لأع��م��ال  ع��ن  خربتني  �إذ 
�أع��م��ال  م��ن  غ�شبان"  "�لهام  �شديقتها 
تزورها  مرة  كل  يف  فهي  منزليا،  �لدو�شمة 
ر�أ�شا  و�لقنفات  �لكر��شي  قلبت  قد  تر�ها 
�إىل  ل��ون  م��ن  �أقم�شتها  وغ��ريت  عقب  على 
عامل  يف  �جلديد  عن  �لبحث  د�ئمة  �آخ��ر، 
�لقم�شة  �أنو�ع  من  يعر�ص  "�لدو�شمة" وما 

ل�شالت  ت�شلح  �ل��ت��ي  ب��األ��و�ن��ه��ا  �ملتميزة 
�ملطبخ،  يف  �ل�شر�حة  زو�ي��ا  �و  �ل�شتقبال 
نحو  �لتغيري  وتع�شق  ذل��ك  يف  تتفن  فهي 

�لجمل و�لبهى.
يف الختام

تبحث �ملر�أة يف �لبيت عن �جلمال و�لكمال 
لذلك  �أ�شرتها  �إ�شعاد  �أجل  من  �شيء  كل  يف 
للوقت  توفري�  �ل�شعبة  �لعمال  بهذه  تقوم 
و�جلهد و�ملال، ول ت�شتغربو� �إذ� قلت لكم �إن 
معظم هذه �لعمال �أقوم بتنفيذها يف �لبيت 
بعيد� عن يد زوجي �لذي ل يعرف عن هذه 
�لعمال �شيئا، و�ذ� قلت �أريد �أن �أغرّي �شيئا 
يقول: "�أتي لك بجديد" و�أنا �أ�شنع �جلديد 
و�أل��و�ن  �أقم�شة  من  ب�شيطة  بتغيري�ت  بيدي 
�ملطبخ  يف  �ملياه  �أنابيب  و�شباكة  وخياطة 

و�حلمام وتغيري �حلنفيات �لعاطلة.

فرات جوادجنان هادي
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دراسة حديثة

�ملر�شى  �أن  ُيفر�ص  �أن��ه  م��ن  �ل��رغ��م  على 
Co - ب� لاإ�شابة  كبري  خلطر   ععر�شون 

id-19، �إل �أن در��شة حديثة ملا يقرب من 
2200 طبيب �أ�شنان �أمريكي وجدت �أن �أقل 
من 1 % كانت نتيجة �ختبارهم �إيجابية يف 
حزير�ن. يقول �لربوفي�شور د�ميان و�مل�شلي، 
�هتمام  �إن   ،BDA ل���  �لعلمي  �مل�شت�شار 
�لعدوى  مبكافحة  �لروتيني  �لأ�شنان  �أطباء 
�خلطر  ويتمثل  �أف�����ش��ل  و���ش��ع  يف  يجعلهم 
�لتاجي  �لفريو�ص  لنتقال  �ملتز�يد  �ملحتمل 
�أو  �لأ�شنان  �أدو�ت مثل مثاقب  ��شتخد�م  يف 
�ملقايي�ص باملوجات فوق �ل�شوتية، مما يوؤدي 

�إىل ظهور �شباب خفيف.
التسوس وأمراض اللثة

�لوقاية  ميكن  �لأ�شنان  م�شاكل  "غالبية 
غ�شل  يكفي  و�مل�����ش��ل��ي:  ي��ق��ول  كما  منها"، 
ملدة  و�لليل  �ل�شباح  يف  �أ�شنانك 
للوقاية  م���رة  ك��ل  يف  دقيقتني 
و�أمر��ص  �لأ�شنان  ت�شو�ص  من 
�للثة ومع ذلك  فقد �أظهرت 
�لأ�شخا�ص  �أن  �لدر��شات 
ي�شتخدمون �لفر�شاة ملدة 

�ملتو�شط.  يف  ثانية   43
نوع املعجون 

 يقول كارتر: �أي معجون 
�أ����ش���ن���ان ي���ح���ت���وي ع��ل��ى 
�لفلور�يد �شيفي بالغر�ص 
يف  ف��ق��ط  ي�شاعد  ل  ف��ه��و 
م��ن��ع ت�����ش��و���ص �لأ���ش��ن��ان 
تقدم  يبطئ معدل  ولكنه 
م���وج���ود  ت�����ش��و���ص  �أي 
بالقلق  ك��ارت��ر  وي�شعر 
�ملتز�يد  �لتوفر  حيال 
مل��ع��اج��ني �لأ���ش��ن��ان 
 " لطبيعية � "
�خل���ال���ي���ة م��ن 
�ل���ف���ل���ور�ي���د 
�مل��ن��ت�����ش��رة 

على نطاق و��شع يف �ململكة �ملتحدة.
فرشاة كهربائية؟

��شتخد�م �لفر�شاة �أقل �أهمية من �لتنظيف 
بالفر�شاة ويقول و�مل�شلي: �إن فر�شاة �لأ�شنان 
�لأ�شنان  فر�شاة  مثل  متاًما  فعالة  �ليدوية 
�لكهربائية �إذ� قمت بتنظيفها ملدة دقيقتني، 
بع�ص  ذل��ك، حتتوي  وم��ع  �ل��ي��وم.  مرتني يف 
�أو   - موؤقت  على  �لكهربائية  �لأ�شنان  فر�ص 
�أكرث  تكون  �أن  مل�شاعدتك يف   - تطبيق  حتى 
�أ�شنانه  فر�شاة  ع��ن  ك��ارت��ر  ي��ق��ول  ���ش��م��وًل. 
جتربة  من  �أق��ول  �أن  "�أ�شتطيع  �لكهربائية: 
�شخ�شية �إنها حركتني من 1.5 دقيقة �إىل 

دقيقتني".
غسول الفم

لطب  �لفخري  �لأ�شتاذ  �آدي،  مارتن  ج��ادل 
�لأ�شنان يف جامعة بري�شتول، يوؤكد �أنه يجب 
�إىل  بالفر�شاة  �لتنظيف  من  ملزيد  �لرويج 
فريو�ص  م��ن  للحماية  �ليدين  غ�شل  جانب 
للميكروبات  �مل�شادة  �لعو�مل  لأن  كورونا، 
من  تقلل  �لفم  وغ�شول  �لأ�شنان  معجون  يف 
بكترييا �لفم.  وجدت در��شة حديثة �أجرتها 
جامعة كارديف �أنَّه مل يتم �إثبات وجود �شلة 
بني �لتنظيف بالفر�شاة و�أن غ�شول �لفم قد 
ي�شاعد يف قتل فريو�ص كورونا وجتري �ملزيد 
تاأثري نظافة �لفم  من �لأبحاث ب�شاأن كيفية 

يف �حلد من خماطر �لإ�شابة بالفريو�ص.
استخدام الخيط

�خليط  ي�شتخدمون  للذين  �لدر��شة  تدعو 
بانتظام �إىل �شرورة �للتز�م به و�إذ� مل تكن 
�لفر�ص  بع�ص  فاخر  بعد،  عليه  �عتدت  قد 
��شتخد�مها  ي�شهل  و�ل��ت��ي  �لأ���ش��ن��ان،  ب��ني 
�لأ�شنان  بني  �لتنظيف  �خل��ي��ط.   من  �أك��رث 
تاريخ  ل��دي��ك  ك��ان  �إذ�  خ��ا���ص  ب�شكل  مهم 
تنظيف  قبل  ذلك  �فعل  �للثة،  �أمر��ص  من 

�لفر�شاة.
السكر والكحول

"�إن �إدر�ك ما تاأكله ومتى يكون �أمر� حيويا 
نايري  ت��ق��ول  كما   ، )���ش��ح��ي(  لفم  �أي�����ش��ا 
�ملجموعة  ومديرة  �ل�شنان  طبيب  و�يتلي  

�ل�شريرية ملقدم رعاية �لأ�شنان: كان �لكثري 
�ل�شكر  م��ن  �مل��زي��د  ي�شتهلكون  �لنا�ص  م��ن 
ب�شحة  ي�شر  مما  �ل��وب��اء،  �أث��ن��اء  و�لكحول 
و�يتلي  وتقرح  طويلة  فرة  مدى  على  �لفم 
و��شتهاك  �خلفيفة  �ل��وج��ب��ات  م��ن  �حل��د 

�ل�شكر فقط كجزء من �لوجبة.
الرتكيز والتوتر

يقول �أحد �ملر�شى: �إنني �أطحن �أ�شناين فما 
�لذي ميكن �أن �أفعله وبح�شب ما ورد �أ�شبح 
ب�شبب  �جلائحة،  خال  �نت�شار�  �أك��رث  هذ� 
�أنك  �إذ� كنت تعلم  �رتفاع م�شتويات �لتوتر، 
متيل �إىل �ل�شغط على فكك �أثناء �لركيز �أو 
�لتوتر خال �ليوم، فقد يكون �إدر�كك لذلك 
وي�شيف  �ل��ع��ادة  ه��ذه  م��ن  للتخل�ص  كافيًا 
�شرير  م��ع  �ل��ت��ع��ام��ل  �ل�شعب  م��ن  ك��ارت��ر: 
�لأ�شنان(  )�شرير  با�شم  �ملعروف  �لنوم، 
�لوجه  و�آلم  �لأرق  ي�شبب  �أن  ميكن  ولكن 
طبيب  مر�جعة  �ل��و�ج��ب  فمن  و�ل�����ش��د�ع، 
�ل�شرر  تلحق  كنت  �إذ�  ما  ملعرفة  �أ�شنانك 
�إن  �ملمكنة.  �لعاجات  و�ق���ر�ح  باأ�شنانك 
م�شاحب،  �أمل  �أي  دون  �لأ���ش��ن��ان،  تقطيع 
ك�شرت  �إذ�  ع��ام  ب�شكل  ط��ارئ��ة  حالة  لي�ص 
فيمكنك  ق�شرة،  �أو  تاج  �أو  ح�شوة  فقدت  �أو 
�إ���ش��اح  �أدو�ت  جم��م��وع��ة  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول 
طارئة من �ل�شيديل لتوجيهك حتى ميكنك 
�لتحدث �إىل طبيب �أ�شنانك وميكن تخفيف 
�أو  �لبار��شيتامول  با�شتخد�م  �لأ�شنان  �أمل 

�لإيبوبروفني.
الغدد اللمفاوية

�لفم  ���ش��رط��ان  �أع���ر�����ص  ت��ك��ون  �أن  مي��ك��ن 
كما  فيها"،  �لتحكم  ميكن  ولكن  "مزعجة 
نظر�  ذل��ك،  يف  ي�شك  �ل��ذي  و�يتلي   يحذر 
ب�شيطة  م�شكلة  لديهم  �أن  �لنا�ص  لت�شور 
�ىل طبيب  �لذهاب  "يوؤجلون  فاإنهم   ، فقط 
�ل�شنان و�إذ� كنت تعاين من تقرحات بالفم 
ل تلتئم يف غ�شون عدة �أ�شابيع �أو لديك كتل 
�لغدد  يف  �أو  �لفم  يف  م��ربرة  غري  م�شتمرة 
بطبيب  فات�شل  �ل��رق��ب��ة(  )يف  �للمفاوية 

�لأ�شنان على �لفور.

تعطلت الحياة يف 
العام ٢٠٢٠ بسبب 
وباء كورونا وأصبحت 
الرحلة الروتينية 
وزيارة طبيب االسنان 
بالنسبة للكثريين 
منا واحدة من املهام 
الشاقة، ال سيام يف 
حاالت الطوارئ ومعاناة 
االشخاص من آالم 
االسنان. 
تقدر جمعية طب 
األسنان الربيطانية 
)BDA( أنه منذ 
االغالق يف آذار قدم 
أطباء األسنان يف 
إنجلرتا ما يقرب من 19 
مليونا أقل من العالجات 
يف نفس الفرتة من العام 
املايض.

كيفية العناية باألسنان 

يف ظل وباء كورونا

ترجمة :ثريا القييس

عن الغارديان
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وحماذيرها،  �لعاطفية  �لكيمياء  حكاية  ما 
حادً�  �جتماعيًا  رف�شًا  �لن�شاء  تو�جه  ومل��اذ� 
خارج  بحذفه  �لم��ر  تعلق  ما  �ذ�  �لرجل  من 
�أن  له  يحق  بينما  �لتو�فق،  لنعد�م  حياتها 
�أن  دون  �لكيمياء  بحجة  لها  برف�شه  يجاهر 
رو��شب  �أن  حقًا  وه��ل  �أح��د،  يتهمه  �أو  ُيعيبه 
تز�ل  ل  �ملقيتة  و�لذكورية  �لن�شوّية  �لرعونة 
حجر عرثة �أمام كيميائية �لإن�شجام �حلياتي 

�ملطلق.
كيمياء ذكورية

�ذ�  كيمياء  ��شمه  ب�شيء  يوؤمنون  ل  "�لرجال 
�جلميع  و����ش��ح��اك  بركهم  �لم���ر  تعلق  م��ا 
لنه  �لذكورية،  نظرهم  وجهة  بح�شِب  عليهم 
باأنه  تكت�شف  �أن  �ل��زو�ج  بعد  للمر�أة  ل ميكن 
ل يوجد كيمياء، لن كل �شيء بنظرهم ميكن 

��شاحه".
وعدتهم  �لرجال  بوجه  �لنار  فتحت  من  �أول 
مع  لان�شجام  قابلة  غ��ري  ذك��وري��ة  كيمياء 
�ملغربة  �لعر�قية  �ملحامية  هي  نقي�شاتها، 
حينما  قائلة:  �لغر�وي(  )�ح��ام  �ل�شويد  يف 
عدم  ب�شبِب  زوج���ي  م��ن  �لن��ف�����ش��ال  طلبت 
وجود �أية كيمياء بيننا، �عتقد �أن هذ� �حلو�ر 
�لغريب عبارة عن مز�ح ثقيل ومل يخطر بباله 
�إكمال  باأنني جادة ول ميكنني  �لإطاق  على 
وعد  بل  �لباردة،  �لطريقة  بتلك  معه  حياتي 
و�لتخلي  و�إهانته  �لزو�ج  لإنهاء  حجة  �ل�شبب 
ب�شر�حة  ��شتغرب  ول  �أعو�م  ثاثة  بعد  عنه 
من عدم �شعوره مبا �أعانيه طاملا كنت ل �أ�شعر 
معه باأي نوع من �أنو�ع �لجنذ�ب �أو �لن�شجام 
�أ�شًا، مل يكن يجمعنا �شوى �ل�شرير ومائدة 
�لبيت  يف  �ج��ت��م��ع��ن��ا  �ذ�  ك��ن��ا  ب���ل  �ل��ط��ع��ام 
من�شغلني  �و  �شامتني  �شنق�شيه  طويل  لوقت 
فر�ص  يتعمد  للت�شوق  خرجنا  و�ذ�  بهو�تفنا، 
�ملنزلية،  خ�شو�شًا  �حلاجات  باختيار  ر�أي��ه 
ُيح�شب  �ل��ذي  للحد  معه  و�شلت  ب�شر�حة 
فيه علّي �أمام �لنا�ص وب�شمنهم �أهلي �شريكًا 
ما  �أن  غري  �ملنزلية،  و�جباته  جتاه  متكامًا 
حتتاجه �ملر�أة ككائن �شفاف يختلف �ختافًا 

كبريً� عن تلك �ل�شكليات.

ال���ك���ي���م���ي���اء ال��ع��اط��ف��ي��ة
فخ الصطياد اآلخر 

أم حقيقة ؟!

هل جربت أن مييض بك الوقت مع أحدهم وانت محمول 
بجناحياّ فراشة مع تسارٍع يف رضبات القلب وتورُّد ملحوظ 
يف الوجه، ال تود التوقف عن الحديث وتشعر بخفِة روحك 
ورغبتها امُللحة بالتحليق ما بني السطور والزهور دون ملل، 
إنها "الكيمياء" الفطرية والذبذبات االنسانية التي ُتجذب 
أحدنا لآلخر بطريقة املصادفة.

السويد/ آمنة عبد النبي
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رعونة نسوية

خلق  عن  �لعاجزة  �لعاطفية  "�لكيمياء 
�ل�شعاب  وت��ذل��ي��ل  �ل��ت��و�ف��ق  م��ن  ح��ال��ة 
بذ�ت  و�ملختلفني  �ملحبني  �لطرفني  بني 
�لوقت، هي كيمياء موهومة ول متلك �أي 

ن�شج وعقانية"
�ملنت�شب لعنا�شر �حلماية �لمنية يف مطار 
�شتوكهومل )علي جنم( عد �لعقانية هي 
كيمياء تفتقدها �لكثري من �لن�شاء �للو�تي 
�لنظرة  هي  قائًا:  بالرعونة،  ��شتبدلنها 
�لروحية لطبيعة �لعاطفة وتو�فق �جل�شد 
تطابق  �إن��ه��ا  �أي  ك��ام��ًا،  ت��و�ف��ق��ًا  معها 
نحو  روحني  �و  كيميائي جاذب جل�شدين 
منهما  ل��ك��ٍل  حتليلية  ون��ظ��رة  بع�شهما، 

�لن�شجام  �أن  �شنجد  قبوله  �شرعة  وم��دى 
�أما  �لطرفني،  بني  ما  ب�شرعة  ياأتي  �لعاطفي 
متزوج  �أن��ا  طويًا،  وقتًا  ياأخذ  فقد  �لفكري 
�للحظة  ولهذي  �شنو�ت  ع�شِر  من  �أكرث  منذ 
لنتيجة  فيها  ن�شل  مل  فكرية  تو�فقات  بيننا 
م�شركة، لكن ما يجمعنا هو �لتو�فق �لعاطفي 
ول  و�ل��ه��دوء  بالن�شجام  عاقتنا  ميد  �ل��ذي 
ميكن تغافل �لطريقة �لكيميائية �لتي تتعامل 
فيها �ملر�أة هنا بكونها تختلف �ختافًا كبريً� 
وتعقلها  ن�شجها  يخ�ص  م��ا  يف  �ل��رج��ل  ع��ن 
�لمر  تعلق  ما  �ذ�  لكيميائها  حتى  وتهذيبها 
�لنف�شال  م��ن  �ل��زوج��ي  �ل�شقف  بحماية 
�أنني  م��ع  بكثري،  �ل��رج��ل  م��ن  �أع��ق��ل  جندها 
حتتاج  �لق�شية  ولكن  �لنف�شال  �شد  ل�شت 
�أحيانًا �ىل وقت لفهم �ملوؤثر�ت �لظرفية لأن 
�أغلبنا مير بظروف �شيئة وموؤقتة تفر�ص عليه 
�إن  �أي  لحقًا،  عليها  يندم  مت�شرعة  ق��ر�ر�ت 
�إىل  منهما  يحتاج  �شريكني  �أي  بني  �ملو�شوع 
يحمد  ل  ما  لتايف  �لكيمياء  مل�شاحة  �ن�شاج 
تزوجت  يل  �شديقة  م��ع  ح��دث  كما  عقباه 
زيجاتها  يف  �مل�شكلة  تكن  ومل  �لر�بعة  للمرة 
�لمر يف  ي�شري  باحدهم  �رتبطت  كلما  و�إمنا 
وبظهور  �لوقت  مع  ولكن  ب�شكل جيد  �لبد�ية 
لاحتو�ء  حتتاج  �لتي  �جلانبية  �لختافات 
برعونة  �شيء  كل  برك  تقوم  منها  و�لتفهم 
يحتاج  من  هنالك  �ذن  �لنف�شال،  وتطلب 

على  �لعاطفية  كيمياوؤه  لتتغلب  كافيًا  ن�شجًا 
بقية �لثغر�ت �لطبيعية.

تخلف ثقايف

و�لفكري  �حلميمي  ب�شقيها  فطرة  "�لكيمياء 
ب���ل ه���ي �ل�����ش��ك��ل �حل��ق��ي��ق��ي ل��ل��ت��و�ف��ق بني 
ب�شكل  �لرت��ب��اط  يتم  �أن  يجب  ول  �لطرفني 
م��و�ط��ن  ع��ل��ى  �ل�����ش��ي��ط��رة  يفقدهما  ���ش��ري��ع 
فهذ�  ذل��ك  م��ن  يتمكنا  مل  و�ذ�  �لخ��ت��اف، 

يعني �أنه ل توجد كيمياء بينهما"
�ل�شيدة �لعر�قية )�أمل هاين( ��شتغربت من 
لبع�شهما،  �لطرفني  و�تهام  �لر��شق  حالة 
عادة �لتخلف �ملجتمعي هو �مل�شوؤول عن غياب 
ثقافة �لكيمياء، مكملة: نزعة فطرية وتقارب 
و�لتجارب  للعمر  تلقائي، ل عاقة  بايولوجي 
بن�شجها و�إمنا هي هكذ� تن�شاأ بذ�ت �لن�شان 
وج�����ش��ده ف��ط��ري��ًا، �ل��ف��ارق �ل��وح��ي��د هنا هو 
لدى  لأن  لآخ��ر  �شخ�صٍ  من  �شكلها  �ختاف 
كل �شخ�ص تفا�شيل �شغرية ل ياحظها �أحد 
�شخ�شني  بني  كيمياء  هناك  تكون  حني  لكن 
ب��ال��ت��ق��ارب،  �لتفا�شيل  ح��ت��م��ًا  ف�شيلحظان 
ب�شكل  �مل��ر�أة  د�خ��ل  �لكيمياء  وج��ود  �أن  علمًا 
مركز جتاه �لرجل �لذي تود �لرتباط به هو 
بع�ص  عن  تتنازل  يجعلها  لأنه  جدً�،  �إيجابي 
ي�شلح  �لتو�فق  �أن  باعتبار  �لثانوية  �لم��ور 
جمتمعاتنا  يف  �لافت  و�لغريب  �لنقو�شات، 
�أن ثقافة �لكيمياء �لعاطفية تو�جه رف�شًا من 

�و  �لرجل  يحتاج  حينما  �لعو�ئل  غالبية 
�لزو�ج ملعرفة  ت�شبق  وقتًا وم�شاحة  �ملر�أة 
و�لفكرية  �لعاطفية  �ل��ت��و�ف��ق��ات  حجم 
�لثقافة  تلك  ُتقابل  �شوف  و�جل�شدية، 
و�لتخلف  بالعيب  وُتتهم  �لقاطع  بالرف�ص 
ول��ذل��ك جن��د �أن �ل��ك��ث��ري م��ن �لخ��ط��اء 
تافيها  ميكن  ك��ان  �لكربى  �لجتماعية 
�أقل  وجتاوزها �و على �لقل كانت ب�شرٍر 
ملعرفِة  كافية  كانت  �لتقارب  فرة  �أن  لو 

بع�شهما �لبع�ص �أكرث.
مدنية وحداثة

من  يبد�أ  وتكاملها  �ل�شخ�شية  "كارزما 
�لتجارب  �أم��ا  �ملحيطة  �لبيئة  ت��درج��ات 
ف�شيكون  بعد  فيما  �ملُتعاقبة  �حلياتية 

دورها حم�شورً� ب�شقل �ل�شخ�شية"
�ل�شعيدي(  )مثنى  �ملدين  و�لنا�شط  �لكاتب 
�لتقط بر�أيه �شورً� ثقافية للكيمياء من ز�وية 

�ملجتمع وتقلباته، قائًا:
ول  بالعموميات  يهتم  ع��ام  ب�شكل  �لن�شان 
وعندما  بالتفا�شيل،  نف�شه  ي�شغل  �و  يركز 
�لطرفني  كا  يقرب  �شوف  �لكيمياء  حتدث 
ل �إر�ديًا لأدق �لتفا�شيل لأن هذه هي �لفطرة 
�لطبيعية، علمًا �أن �لركيز يف �لتفا�شيل عند 
يعيبها  ل  وهذ�  �لرجل  من  �أكرث  يكون  �مل��ر�أة 
�لبايولوجية  تركيبتها  �شمن  ينح�شر  ب��ل 
�حلديث  ف���اإن  ع��ام  ب�شكل  لكن  و�لنف�شية، 
حد�ثوية  ثقافة  عن  حديث  هو  �لكيمياء  عن 
�خلطوبة  مر�حل  يف  �شيما  ل  ج��دً�  �شرورية 
�لطرفني  لكا  ج��دً�  مهمة  وه��ي  و�ل��ت��ع��ارف 
ُيعاب  �لتقليدي  �لرتباط  لأن  �لرتباط،  قبل 
عليه �أنه خاٍل من �لكيمياء بل جمرد �عجاب 
و�طمئنان نف�شي بني �لطرفني وقد يتحول بعد 
�لزو�ج �ىل كيمياء �و ل يحدث وهو �لغلب، 
ولها  �جتماعيًا  مقبولة  �لكيمياء  ه��ل  �أم���ا 
كانت مرفو�شة  �ل�شابق  �عتقد يف  م�شاحتها، 
متامًا ب�شبب ذكورية �ملجتمع وحاكمية �لرجل 
�لعو�ئل  من  �لكثري  ف��اإن  �ليوم  �أم��ا  �لعميقة، 
�لرت��ب��اط،  ه��ذ�  لطبيعة  متفهمة  ��شبحت 
مع  �لتعامل  يف  مدنية  �أك��رث  �أ�شبحت  لكونها 

هذ� �ملو�شوع.
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رازونة

ثقافة الطفل.. السهل املمتنع

تن�شاأ �لأجيال على دين جمتمعاتها وما تت�شف به من �شفات وما مييزها من خ�شائ�ص. ولو عملنا جردً� عك�شيًا 
ملا ن�شاأ عليه �لأطفال �نطاقًا من حلظتنا �لر�هنة، فاإن �أطفال �لعقد �لثاين من �لقرن �حلادي و�لع�شرين ن�شاأو� 
من  �شا�شعة  مناطق  د�ع�ص  �حتال  �ل�شوء؛  بالغة  �أزمات  وكلها  بالأزمات،  ي�شج  م�شتقر  غري  �أمني  و�شع  على 
�لعر�ق، ومعارك �لتحرير، ثم �لأزمة �لقت�شادية �خلانقة و�لحتجاجات وما ر�فقها من عنف، و�أخريً� ولي�ص 

�آخرً� كورونا ووياتها.
و�لإره��اب  �ملقاومة  ثم  �لعر�ق،  يف  �لفا�شي  �لنظام  �أ�شقطت  �لتي  �حلرب  به  حفل  ما  فاأهم  �لأول  �لعقد  �أما 
قبله  �لذي  و�لعقد  �آخر.  نوع  من  وويات  �ملحتلني،  طرد  با�شم  �ملجاين  �لعر�قيني  وموت  �ملفخخة  و�ل�شيار�ت 
و�نهيار  �لتعليم  و�نح�شار  �ل�شديدة  و�لفاقة  �لع�شرين( كان عقد �حل�شار و�جلوع  �لقرن  �لت�شعينيات من  )�أي 
�لقيم �لثقافية و�لربوية وتف�شي �لأمية. وعقد �لثمانينيات هو عقد �حلرب �لعر�قية �لإير�نية طويلة �لأمد �لتي 
��شتنفدت مو�رد �لبلد �لب�شرية و�لقت�شادية. وعقد �ل�شبعينيات مل يخل من �أزمات رغم �ل�شتقر�ر �لظاهري، 
�لت�شفيات  عن  ناهيك  �لعر�قي  �لي�شار  وماحقة  �لوطنية  �جلبهة  على  �لنق�شا�ص  وفيه  �ل�شمال  حرب  ففيه 

�جل�شدية لكثري من معار�شي �لنظام �أو ممن كان �لنظام ي�شك بولئهم.
وعلى �لرغم من ذلك فاإن �ل�شبعينيات ب�شامها �لن�شبي و��شتقر�رها �لقت�شادي �لذي ر�فقه �شعود �نفجاري 
يف �أ�شعار �لنفط ترك ف�شحة �شغرية لنمو ثقايف ظل موؤثرً� حتى يوم �لنا�ص هذ�، فكانت من�شور�ت �لأطفال �لتي 
"جملتي" وجريدة  �أو دعاية �شيا�شية جعل جملة  �آيديولوجي  تاأثري  �أي  متتعت -حينها- با�شتقال مده�ص عن 
�شعرية  ن�شو�شًا  وتن�شر  �لأطفال،  تخاطب  �لتي  �لعربية  �لدوريات  �أهم  من  �لطفل  بثقافة  "�ملزمار" �ملعنيتني 
وق�ش�شية و�شيناريوهات م�شورة وت�شايل، ��شطلع بتاأليفها ور�شمها و�إعد�دها كبار �لكّتاب و�لر�شامني و�لفنيني 
)�شمري(  جمات  فاإن  ولاإن�شاف  كله.  �لعربي  �لعامل  �شعيد  على  �لطفل  ثقافة  رو�د  باتو�  �لذين  �لعر�قيني 
و)ماجد(، وغريها من �ملجات �لعربية كانت ت�شل �أي�شًا �إىل �أطفال �لعر�ق بانتظام، وكان لها تاأثريها �لثقايف 

يف ذلك �جليل.
لقد �أ�شهمت تلك �ملجات و�ل�شحف وحتى �لكتيبات �لتي كانت ت�شدر عن د�ر ثقافة �لأطفال يف �شناعة وعي 
�أجيال، وتكري�ص �لقر�ءة فعًا ثقافيًا بالغ �لأثر يف منو �ملجتمعات �ل�شحي، ويف تهيئة تلك �لأجيال للبناء على 
ما �أ�ش�شه �ل�شابقون يف جمالت �حلياة �ملختلفة، ناهيك عن �لإ�شهام �لو��شح يف �إ�شاعة مفاهيم �ل�شام وتقبل 

�لختاف �لفكري و�لديني و�لجتماعي على �أنه �ختاف طبيعي ل يدعو �إىل �لتباغ�ص و�لكر�هية.
�إننا �ليوم يف �أم�ّص �حلاجة �إىل �إحياء ثقافة �لطفل ودعم �ملن�شور�ت �لتي تعنى ب�شوؤونه، وترقية �خلطاب �ملوّجه 
�إليه باعتماد نظرة جديدة ترى يف �لطفل عقًا �شديد �لتوقد و�لذكاء، ل ينبغي �ملبالغة يف ت�شطيح �لن�شو�ص 
�لتي نكتبها لأجله، بل علينا �أن ن�شع م�شافة �إىل �لأعلى لنجعله يت�شلق معرفيًا، وذلك لعمري هو �ل�شهل �ملمتنع.

د. حسن عبد رايض



اعداد وتصوير: تغريد العبديل

طريقة اإلعداد: 
* نقوم ب�شيِّ �لباذجنان �إما على �لطّباخ �أو يف �لفرن �إىل �أن ي�شبح طريًا ونا�شجًا.

* نقوم بو�شعه يف �إناء ونغطيه ملدة ربع �شاعة �إىل �أن يربد حتى ي�شهل تق�شريه، نهر�ص �لباذجنان 
بال�شوكة بعد تق�شريه ون�شعه يف �إناء عميق.

* ن�شيف �لب�شل و�لثوم �إىل �لباذجنان ونقلِّبه، ن�شيف �للنب و�لر��شي و�مللح و�لكمون و�لفلفل 
�لأ�شود و�ل�شّماق و�لنعناع �ملجفف �ملطحون ودب�ص �لرمان وع�شري �لليمون ونقلِّب.

* ن�شيف زيت �لزيتون ونقّلب �ملكونات جميعًا حتى نح�شل على قو�م متما�شك ولذيذ.
* ي�شب متّبل �لباذجنان يف �شحن �لتقدمي وير�ص فوقه قليل من زيت �لزيتون ويزين ب�شر�ئح 
�لليمون و�ملعدنو�ص �ملفروم و�لنعناع �ملجفف و�ل�شّماق ويو�شع يف �لثاجة ملدة ن�شف �شاعة ُيقدم 

بعدها.

* حبتا باذجنان كبريتان
* حبة ب�شل متو�شطة مقطعة ناعم

* ف�شا ثوم مربو�شان
* ملعقتان كبريتان من �لر��شي
* ثاث ماعق كبرية من �للنب
* ملعقة كبرية من زيت �لزيتون

* ع�شري ليمونة و�حدة
* ملعقة �شغرية من دب�ص �لرمان

* �شّماق وكمون
* نعناع جمفف مطحون

* ملح وكمون وفلفل �أ�شود

) متباّل الباذنجان( اللذيذ طريقة اإلعداد:

ع �للحم �إىل قطع متو�شطة �حلجم ُت�شلق  * نقطِّ
من  بقليل  وحتم�ص  �مل���اء  م��ن  ت�شفى  ج��ي��دً�، 
ة ملح وفلفل �أ�شود وكمون و�ل�شويا  �لزبدة ور�شَّ

�شو�ص وترك جانبًا.
ة ملح  * يف �ملقاة ذ�تها نحم�ص �لب�شل مع ر�شَّ
�للوز  بتحمي�ص  نقوم  ثم  �للحم،  �إىل  وي�شاف 
و�ل�شنوبر وي�شافان �إىل خليط �للحم و�لب�شل.
�ل�شكر  من  قليل  �إ�شافة  مع  �لبز�ليا  ن�شلق   *
�ل��ز�ه��ي،  �لأخ�����ش��ر  �ل��ل��ون  على  نحافظ  حتى 
وحاملا تن�شج ن�شعها يف ماء بارد مع قطع ثلج 
وت�شفى  �لأخ�شر  باللون  حمتفظة  تبقى  لكي 

وت�شاف �إىل خليط �للحم.
* يتم نقع �لرز باملاء �لد�فئ ملدة ن�شف �شاعة، 
على  ق��درً�  ن�شع  جيدً�،  �مل��اء  من  �ل��رز  ن�شفي 
كبريتني  وملعقتني  �لزيت  من  قليل  مع  �لنار 
�خلليط  ونقلب  �ل��رز  ن�شيف  ثم  �ل��زب��دة،  من 
�أ�شود  فلفل  ة  ور�شَّ ماجي  ومكعب  ملح  ة  ر�شَّ مع 
و�لد�ر�شني، نقلب �خلليط ون�شيف �أربعة �أكو�ب 
من ماء �شلق �للحم �ملغلي ويرك �لرز على نار 
نار  على  يرك  ثم  �مل��اء  ين�شف  حتى  متو�شطة 
�إ���ش��اف��ة ملعقة من  م��ع  )ي��ت��ه��ّدر(  لكي  ه��ادئ��ة 

�لزبدة .
* ن�شيف خليط �للحم �ىل �لرز �لنا�شج ويقلب 

حتى تختلط �ملكونات جميعًا.
ون�شع ع�شر طبقات  بالزبدة  �لقو�لب  * من�شح 
طبقة  كل  م�شح  بعد  �لبقاوة  عجينة  ورق  من 
�أط��ر�ف  تكون  �أن  ويجب  �ل��زب��دة،  م��ن  بقليل 

�لعجينة خارج �لقالب.
د�خل  يف  �حل�شوة  من  منا�شبة  كمية  ن�شيف   *
�لعجينة وثم جنمع �لأطر�ف �إىل د�خل �لقالب 
�لقالب  نقلب  ثم  كلها،  �حل�شوة  تغطي  بحيث 
�لقالب ح�شب  نبقيها يف  )�أو  �لفرن  �شينية  يف 
ة ملح وفلفل �أ�شود  �لرغبة(. منزج بي�شة مع ر�شَّ
على  �لفرن  يف  وتو�شع  �لعجينة  وج��ه  ومن�شح 
�للون  لتكت�شب  �شاعة  ربع  حر�رة متو�شطة ملدة 

�لذهبي.
�لتقدمي  �شحن  يف  وتو�شع  �لفرن  من  تخرج   *

مع �ل�شلطات و�ملخلات و�لزيتون.

فرة   يعترب هذا الطبق من األطباق الرئيسة يف السُّ
العراقية، والسيام يف العزائم واملناسبات لفخامة شكله 
فوق املائدة واسمه ذي األصل الرتيك الذي يعني باللغة 
العربية )طبخة الرز املغطاة(، واحتفظ املطبخ العراقي 

باسمه األصيل، بينام ُسمي يف غالبية الدول العربية 
)أوزي أو قوزي الشام(، وهو طبق غني مبا يحتاجه 

الجسم من فيتامينات وبروتينات لتنوع مكوناته.

)بردة بالو( بعجينة 

البقالوة الجاهزة

يكفي لخمسة أشخاص 

املقادير:

)تكفي 5 أشخاص(

املقادير:
* كيلو حلم غنم �شرح

* ن�شف كيلو بز�ليا
* ب�شلة  و�حدة  

* كيلو رز
* كوب �شنوبر حمم�ص

* كوب لوز حمم�ص
* فلفل �أ�شود وكمون

* مكعب ماجي
* ملعقة �شغرية د�ر�شني

* زبدة
* ملعقة كبرية من �شو�ص �ل�شويا

* بي�شة و�حدة
* عجينة بقاوة جاهزة

يعترب طبق متباّل 
الباذنجان من أشهر 
أصناف املقبالت يف 
الوطن العريب، وهو 
من املطبخ السوري، 

وانترش يف جميع أنحاء 
املطابخ العربية، ومنها 

العراقية.
ويف عددنا الحايل 

سنحرض متباّل 
الباذنجان بنكهة 

عراقية.
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ط�����ب�����ي�����ب�����ك

)جملة �ل�شبكة �لعر�قية( حاورت �لدكتورة 
�ل����ش���دي/  ر���ش��ي��د  ����ش���اح  �أح���م���د  روز 
�خت�شا�شية جر�حة عامة وناظورية/ بورد 
عر�قي يف �جلر�حة �لعامة/ ع�شو �جلمعية 
�لإ�شابة  خماطر  لنا  لتو�شح  �لربيطانية، 
�ملبكر  �لك�شف  و���ش��رورة  �ل��ث��دي  ب�شرطان 

عنه، فحدثتنا قائلة:
يتكون  ورم  عن  عبارة  هو  �لثدي  �شرطان 
يف خ��اي��ا �ل���ث���دي، وي��ت��ك��ون ع���ادة �إم���ا يف 
�إن  �إذ  �ل��ث��دي،  ق��ن��و�ت  �أو  �لف�شي�شيات 
باإنتاج  تقوم  �لتي  �لغدد  هي  �لف�شي�شيات 
�لتي  �لأن�شجة  فهي  �لقنو�ت  �أم��ا  �حلليب، 
حت��م��ل �حل��ل��ي��ب م��ن �ل��غ��دد �إىل �حل��ل��م��ة، 
�لأن�شجة  �أي�شًا يف  �ل�شرطان  ينمو  �أن  ميكن 
�لليفية �شمن  �لر�بطة  �لأن�شجة  �أو  �لدهنية 
�لأخرى  �ل�شليمة  �لأن�شجة  ويهاجم  �لثدي، 
يف  �مل��وج��ودة  �للمفاوية  �لغدد  �إىل  وينتقل 
�لطريق  �للمفاوية  �لغدد  تعّد  حيث  �لب��ط، 
�لويل �لذي ي�شاعد �خلايا �ل�شرطانية يف 

�لنتقال �إىل بقية �أجز�ء �جل�شم.
�لثدي  �شرطان  يكون  قد  �لأوىل  �ملر�حل  يف 
بع�ص  ويف  �أع���ر�����ص  ب���اأي  م�شحوب  غ��ري 
�حلالت ممكن �أن يكون �شغريً� جدً� حتى ل 

ميكن �لإح�شا�ص به، لكن من �ملمكن �لك�شف 
عندما  �أم��ا  �ل��ث��دي،  �أ�شعة  طريق  عن  عنه 
�لعامات  �أوىل  فاإن  حم�شو�شًا  �ل��ورم  يكون 
مل  �لثدي  يف  جديدة  بعقدة  �لإح�شا�ص  هي 
عقد  ك��ل  لي�ص  ذل��ك  وم��ع  قبل،  م��ن  تلحظ 

�لثدي هي �شرطانية.

أعراض الورم متنوعة
باقي  ع��ن  تختلف  �ل��ث��دي  يف  ع��ق��دة   .1

�لأن�شجة وحديثة �لتكوين.
�لثدي. يف  �آلم   .2

�حلليب. غري  �حللمة  من  �إفر�ز�ت   .3
�حللمة. من  دموي  �إفر�ز   .4

�أو  باحللمة  �خلا�ص  �جللد  يف  تق�شر   .5
�لثدي.

�لثدي. �أو حجم  �شكل  فجائي يف  تغيري   .6
�لد�خل. نحو  �حللمة  يف  �شمور   .7

�لذر�ع. حتت  تورم  �أو  عقدة   .8
معناه  لي�ص  �لأع���ر�����ص  ه��ذه  وج���ود  ول��ك��ن 
فعلى  بال�شرورة،  �لثدي  ب�شرطان  �لإ�شابة 
�لثدي  يف  عقدة  �أو  �أمل  وج��ود  �ملثال  �شبيل 
ميكن �أن ي�شاحب �أكيا�ص �لثدي �حلميدة، 

�لأعر��ص  ه��ذه  ماحظة  عند  لهذ� 

يف�شل �لذهاب �إىل �لطبيب �ملخت�ص للقيام 
�لفحو�شات  �أم��ا  �ل�شرورية،  بالفحو�شات 
للثدي  �أ�شعة  �أخذ  �إىل  تبادر  �أن  �ملر�أة  فعلى 
)�ملايوكر�م( �ذ� كان عمرها 40 �شنة فما 
توؤخذ  �إذ  خزعة،  �أو  للثدي  �شونار  �أو  ف��وق 
�ملخترب  �إىل  وتر�شل  �لثدي  ن�شيج  من  عينة 

لزرعها.

عالجه
ع���اج ���ش��رط��ان �ل��ث��دي ي��ك��ون ع��ب��ارة عن 
ت�شمل  �لربوتوكولت  من  متكاملة  جمموعة 
و�ل�شعاعي  �لكيميائي  و�ل��ع��اج  �جل��ر�ح��ة 

و�لهرموين يف بع�ص �لأحيان.

العوامل املؤثرة يف رسطان 
الثدي

�ملري�ص  بلوغ  بعد  من  ت�شخي�شها  يتم   .1
�شن �خلام�شة و�خلم�شني.

من  لاإ�شابة  عر�شة  �أك���رث  �لن�شاء   .2
�لرجال.

هي  ج��ي��ن��ي��ة،  ور�ث���ي���ة  ع��و�م��ل  ت��وج��د   .3
BRCA1 و BRCA2 ميكن �أن تزيد هذه 
�جلينات ب�شكل كبري من �حتمالية �لإ�شابة 
بهذ� �ملر�ص، لكنها ل جتعل �ل�شرطان �أمرً� 

حتميًا.
�ملبكر. �لبلوغ   .4

�إن  �إذ  5. �حلمل و�لولدة يف �شن متاأخرة، 
�لأوىل  �لأ�شهر  يف  يحملن  �لاتي  �لن�شاء 
�أك��رث  ه��ن  و�ل��ث��اث��ني  �ل�خام�شة  �شن  بعد 

عر�شة لاإ�شابة.
تكون  �ل��ب��د�ن��ة  �أو  �ل��ز�ئ��د  �ل���وزن  م��ع   .6

�حتمالية �لإ�شابة �أكرب.
�أي�شًا،  دور  لها  �لهرمونية  �لعاجات   .7
ف��ال��ن�����ش��اء �ل���ات���ي ي��ت��ن��اول��ن ح��ب��وب منع 
�حل��م��ل �ل��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى �ل���ش��روج��ني 
�لياأ�ص هن  و�لربوج�شتريون يف مرحلة �شن 

عر�شة لاإ�شابة �أكرث من �شو�هن.
�إ�شعاعيًا  8. �ذ� كان �ملرء قد تلقى عاجًا 
يف مرحلة �لطفولة �أو �ل�شباب فاإن �حتمالية 

�لإ�شابة بهذ� �ملر�ص تزد�د.
تزيد  �لكحولية  �مل�شروبات  تناول  كرثة   .9

من �حتمالية �لإ�شابة بهذ� �ملر�ص.
تو�ريخ  لديهن  �ل��ات��ي  �لن�شاء   .10

مر�شية ب�شرطان �لثدي يف �لعائلة 
�لأخ��ت  �أو  �جل��دة،  �أو  �لم،  مثل 
�ح��ت��م��ال��ي��ة  ت�����زد�د  �ل��ب��ن��ت،  �أو 

�إ�شابتها.
�إىل  تاأخر �نقطاع �لطمث   .11

ما بعد عمر �ل�55 �شنة.
�ل��ن��ج��اة م���ن ���ش��رط��ان �ل��ث��دي 
ع��و�م��ل  ع��ل��ى  �ع��ت��م��ادً�  تختلف 
ع����دة؛ �أه��م��ه��ا ن���وع �ل�����ش��رط��ان 

�كت�شافه،  ووقت  وتطوره،  ودرجته 
من  �لنجاة  فر�ص  �أ�شبحت  ولكن 

ه����ذ� �مل���ر����ص ك��ب��رية ل ���ش��ي��م��ا مع 
نن�شح  ول��ه��ذ�  �مل��ب��ك��ر،  �لت�شخي�ص 
�شنة،  �ل�40  عمر  بعد  بالفح�ص 

�لذي  �ل�شهري  �لذ�تي  و�لفح�ص 
�إليه كل �مر�أة يف  تبادر  �أن  يجب 
�كت�شاف  يف  للم�شاعدة  �مل��ن��زل 
�ملر�ص  لهذ�  مبكرة  عامات  �أي 

لتعزيز فر�شها يف �ل�شفاء منه.

 تشخيصه وعالجه

يكاد رسطان الثدي يكون كابوس النساء 
املؤرق، وهو من أكرث الرسطانات انتشاراً، 

غري أن الطب الحديث مل يكفاّ عن البحث 
عن طرق جديدة للوقاية منه أواًل إن 

أمكن، أو معالجته إذا تعذرت الوقاية، 
ورغم أن األمر ليس سهاًل، فإن باب األمل 

ما يزال مفتوحا يف اكتشاف عالج له 
ولغريه من األمراض املستعصية.

رسطان الثدي..

 �لدكتورة روز �أحمد �ل�شدي
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تحقيق الحلم
يقول �لطالب علي �شعد من �أهايل �لنا�شرية/ ق�شاء قلعة �شكر: كنت 
�أجل حتقيق حلمي ومتابعة در��شتي يف  �أعي�ص يف �شر�ع مع نف�شي من 
كيلو   ١٨ نحو  تبعد  �لتي  �ملختلطة  �لطف( �حلكومية  )ثانوية  مدر�شتي 
نف�ص  وه��ي  و�لدر��شة  �حلياة  مقومات  �أب�شط  �إىل  تفتقر  و�لتي  م��ر� 
على  �لول  معيوف  حم�شن  ح�شن  �لطالب  منها  تخرج  �لتي  �ملدر�شة 

�لعر�ق يف �لعام �ملا�شي.

وي�شيف علي: �أنا �أعي�ص �شمن عائلة ب�شيطة نوعا ما، �أعي�ص مع عائلتي 
�أبي يف  �أ�شاعد  وكنت  فيهم،  �لأكرب  �أنا  �إخ��و�ن؛  و4  �أختني  من  �ملتكونة 
�ملعي�شة ب�شبب ظروف �حلياة، حيث ن�شكن يف قرية نائية منتهن فيها 
�ل�شاد�ص  مرحلة  �إىل  و�شويل  �نتظر  كنت  �حليو�نات،  وتربية  �لزر�عة 
يوميا  وكنت  لأ�شبح طبيبا  تفاوؤل وجدية  بكل  �ل�شرب  بفارغ  �لع��د�دي 
حمل  عن  ج��ّدً�  بعيدة  لأنَّها  �لق��د�م،  على  �شري�  مدر�شتي  �إىل  �أذه��ب 
و�ألقي  �ملف�شلة  كانت هو�يتي  فهي  �لقدم  كرة  �أع�شق  �شكناي، م�شيفا 
�أن�شى  ول  قلبي  �إىل  �ملقربني  و�أ�شدقائي  و�أق��ارب��ي  �أهلي  من  ت�شجيعا 
�أ�شاتذتي �لذين د�ئما ما يحثوين على �مل�شي قدما و�لتفوق يف در��شتي 

وكان هذ� د�فعا مهما بالن�شبة يل.
مرض السحايا

حدث ما مل يكن يف �حل�شبان �إذ �أ�شبت قبل بدء �لمتحانات �لنهائية 
يل  �أجريت  �ل�شوكي  �حلبل  على  ورم  مفاجئ،  مبر�ص  �شهور   4 بنحو 
مما  )�ل�شحايا(  ب�  باإ�شابتي  م�شكلتي  وتفاقمت  �أث��ره��ا  على  عملية 
�أ�شطرين للرقود يف �مل�شت�شفى لأكرث من �أربعني يوما، حتملت يف وقتها 
�أ�شد �أنو�ع �لمل و�ملر�رة ب�شبب و�شعي �حلرج وخويف من عدم مو��شلة 
�ملو��شلة  على  م�شر�  كنت  ولكني  �ملن�شود،  ه��ديف  وحتقيق  در��شتي 
و�لح�شا�ص  �حلركة  فقدت  �أنني  من  �لرغم  على  و�لجتهاد  و�لتفوق 

متاما يف �أطر�يف �ل�شفلى.
جميع  ويف  �لط��ب��اء  من  ينقذين  من  عن  �لبحث  يف  طريقي  و��شلت 
�ملحافظات يف �لنجف �ل�شرف وبغد�د و�لنا�شرية وكلها باءت بالف�شل، 
و�لتاأقلم مع حالتي  ��شتخد�م )�لكر�شي �ملتحرك(  �إىل  مما ��شطرين 
وحققت  تفوقت  وبالفعل  ودر��شتي  م�شتقبلي  على  و�لركيز  �جلديدة، 
مدر�شتي،  كادر  وت�شجيع  �هلل  من  بتوفيق   ٩6.٨3 بن�شبة  عاليا  معدل 
�أن تاأخذ بنظر  �أنا�شد وز�رة �ل�شحة و�لربية و�لتعليم �لعايل  وبدوري 
�لعتبار حالتي �ل�شحية �لتي ل �أح�شد عليها وقبويل يف كلية )�لطب( 

حلمي �لول و�لخري. 

يوميا  ز�ئ��ر   ١٠٠ من  �أك��رث  �ملهرجان  ح�شر 
خمتلف  يف  ك���ت���اب   7٠٠ ن��ح��و  ع���ر����ص  ومت 
و�لعلمية  و�لثقافية  �لدب��ي��ة  �لخت�شا�شات 

ويوميا قمنا بتغيري ٥٠ كتابًا.
 و�شل عدد �لكتب �مل�شتعارة من قبل �لهايل 
�ملهرجان  �ل�شبوع ولقى  كتابا خال  �إىل 2٠ 
ومبختلف  �له��ايل  قبل  من  طيبا  ��شتح�شانا 
�أخرى يف  و�شتكون هناك مهرجانات  �لعمار 

�شنجار و�لنو�حي �لتابعة لها.
مخيم بري سفي

مو�ليد  طموح  �أيزيدي  �شاب  كمال،  كامري�ن 
�شنجار ١٩٩6 خريج �لفرع �لعلمي، مل ت�شمح 
�جلامعية،  در��شته  باإكمال  �ملادية  ظروفه  له 
بعد �جتياح )د�ع�ص(  �أهايل �شنجار  نزح مع 
�لغلبية  ذي  و�شنجار  نينوى  �شهل  ملناطق 

�ليزيدية يف �لعام 2٠١4 و��شتقر به �حلال يف 
للنازحني يف ق�شاء ز�خو  خميم )بري �شفي( 

�لتابع �إىل حمافظة دهوك. 
ي��ق��ول ك���ام���ري�ن: م���ن ه���ذ� �مل��خ��ي��م ورغ���م 
�ل��ظ��روف �مل��اأ���ش��اوي��ة �ل��ت��ي ك��ان ي��ع��اين منها  
�لتي  �ل��ك��ت��ب  ج��م��ع  ف��ك��رة  �نطلقت  �جل��م��ي��ع 
�أع�شقها وجعلت من خيمتي �ملتو��شعة وكاأنها 
�لنازحني  لكل  �لكتب  لإع��ارة  �شغرية  مكتبة 
رغم  و�مل��ط��ال��ع��ة  �ل��ق��ر�ءة  على  وت�شجيعهم 
�ملعاناة و�جلحيم يف �ملخيمات �لتي ��شتمرت 

ملدة 6 �شنو�ت.
ورفيقة  �لوحيد  ع��ز�وؤه  هي  �لكتب  �أ�شبحت   
�إىل  دربه يف تلك �لظروف ليحولها فيما بعد 
�أه��ايل  م��ن  �شعبه  ع��ن  للدفاع  و���ش��اح  و�ق���ع 
من  وحم��ب��ة  ���ش��ام  ر���ش��ال��ة  ولينقل  �شنجار 

�لعر�ق �إىل جميع �أنحاء �لعامل.
أورشينا

خميم  م��ن  رج��وع��ي  بعد  ك��ام��ري�ن:  ي�شيف 
�لنازحني �إىل �شنجار و�أنا �حلم �أن �أبني مكتبة 
وتعني  )�أور�شينا(  ��شم  حتت  �شنجار  لأهايل 
�أر�ص �ل�شام باللغة �ل�شريانية لغر�ص ت�شجيع 
�لأهايل على �لقر�ءة و�ملطالعة و�لفكرة كانت 
ثم  �لكتب  م��ن  �شغرية  ومبجموعة  ب�شيطة  
بد�أت على نطاق و��شع يف �ملو�قع �للكرونية 
فيما  �لثقايف  �ل�شارع  حديث  �أ�شبحت  �لتي 

بعد.
�إك��م��ال  على  و�شجعني  ���ش��ان��دين  �جلميع   -
ف��ك��رة م�����ش��روع��ي �ل��ث��ق��ايف، ب���دء� م��ن بلدية 
 4*6 �أر����ص  قطعة  خ�ش�شت  �ل��ت��ي  �شنجار 
متكنني من بناء مكتبتي يف حديقة  عامة يف 
�شنجار، �إىل �ملتربعني للمكتبة حتى و�إن كان 
كتابا و�حد� ول�أن�شى )�شبوت ليت �لعر�قي( 
�لذي يدعم �لعاملني يف �ملجال �لثقايف و�لذي 
بع�ص  وتوفري  �ملكتبة  برميم  بالتكفل  تعهد 

�ل�شا�شيات �لتي حتتاجها.
- �لهدف من �مل�شروع هو دعم �شنجار ثقافيا 
ولن�شر �لوعي و�لثقافة و�لن�شانية و�ملحبة بني 
بعيد�  لها،  �ملجاورة  و�ملناطق  �شنجار  �أه��ايل 
و�لت�شجيع على  و�لطائفية  و�لنزوح  �لقتل  عن 

�ملطالعة و�لقر�ءة.
)�أور�شينا(  مكتبة  �إكمال  من  �لنتهاء  مع   -
و�خلا�ص من وباء )كورونا(  �شتكون هناك 
على  تقت�شر  ل  ك��ث��رية،  ثقافية  مهرجانات 
بع�شيقة  يف  نينوى  �شهل  يف  بل  �شنجار  ق�شاء 

وبرطلة و�شيخان. 

حلمي أن أدخل كلية الطب

العوق مل مينعني من التفوق والنجاح مهرجان "أقرأ".. دعوة لنرش 

الثقافة واملطالعة بني أهايل سنجار
شاب طموح وذيك من أهايل النارصية، لديه الكثري من االحالم 
ق بامتياز وحصل عىل معدل 96.83 يف الفرع االحيايئ  املؤجلة، تفواّ
رغم العوق الذي أصاب أطرافه السفىل، لكن هذا مل مينعه من مواصلة 
مشواره الدرايس رغم كل الصعوبات التي واجهته رغام عنه.

عيل سعد نعيم:
انطلقت فعاليات مهرجان )أقرأ( 

الثقايف واستمر ملدة أسبوع يف الهواء 
الطلق يف الحديقة العامة يف )سنجار( 

غرب محافظة نينوى والغرض من 
املهرجان دعم أهايل سنجار ونرش 

الوعي الثقايف بينهم وتشجيعهم عىل 
القراءة واملطالعة يف االماكن العامة 

ويف أوقات فراغهم. 

كامريان كامل:
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الكلامت االفقية 
1- صاحب الصورة فنان عربي 

)راحل(. 
2- شحرور لبنان.

3- دجلة والفرات - أدخر المال )م(.
4- ثلثا يداعب - من االقارب.

5- أقسم باليمين – سقي.
6- دمل )متفرقة( - مطربة أميركية 

شهيرة.
7- جمع سد.

8- نصف عيسى – متشابهة.
9- من الهواتف الذكية.

10- حافظة نقود.
الكلامت العمودية 

1- رئيس وزراء عراقي )سابق(.
2- فنانة عربية )راحلة(.

3- العب كرة قدم برازيلي )معتزل( 
- عكس االنس )م(.

4- أحسب - من االعراق الدينية 
)موحدون(. 

5- وهم)م( - أستقر في القاع.

6- عملة نقدية صغيرة – موصولة 
– للنداء.

7- نصف رصاص - من المصايف.

8- جاف باالنجليزية )م(.
9- متشابهة – دق.

10- مركب عضوي.

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

حلاّ الكلامت املتقاطعة العدد السابق

-7( يف  حمدي...ولد  بليغ 
)١٩3١٠-١

و���ش��ي��د دروي�������ص...ول���د يف 
)١٨٩2-3-١7(

ه������ن������اك �����ش����ب����ه ك���ب���ري 
يف)�خلارطة �لفلكية(ويف

)�خل�����ارط�����ة �ل��رق��م��ي��ة( 
 )4-6-7( هي  بليغ  �أرق��ام 
و�أرق���ام �شيد  دروي�����ص هي 
يف  ت�شابه  )٨-7-4(ه���ن���ا 
ن�شبته   �لت�شرف  �أ���ش��ل��وب 
66%وك��������ذل��������ك  ت���و�ج���د 
�لكو�كب يف خارطة �لثنني 

ب��ل��ي��غ ل���دي���ه )�ل���ق���م���ر يف 
�لبيت  يف  ١١و�ملريخ  �لبيت 
لديه  دروي�������ص  و���ش��ي��د   )2
)كوكب �ملريخ يف �لبيت ١١ 
و�مل�شري يف �لبيت 2( يعني 
وذ�   %٥٠ كيميائية  ي�شكل 

�حل�شابي  �لو�شط  �أوج��دن��ا 
 =٥٠+66 �ل��رق��م��ني  ب���ني 
ن�شبة  وه��ي   ٥٨  =2/١١6
عالية جد� يف تو�رد �لأفكار 
وت�شابه �لطرق مع متيز كل 

طرف يف وقته

 التشابه التكويني  بني )بليغ حمدي وسيد درويش(
الباحث الفلي.. عيل البكري

اعداد: ثريا جواد الكلامت املتقاطعة

مليز�نيتكم  �ل�شبط  من  �لكثري  �إىل  بحاجة  .�نتم  مهنيا 
ي�شري  فالوقت  فو�شوي  ب�شكل  �مل��ال  �إن��ف��اق  وع��دم  �ملالية 
لتعزيز�ت مهنية ومالية عليكم �لإفادة منها �لبع�ص يفكر 

يف �حل�شول على قر�ص م�شريف �و بحث مو�شوع �رث 
�و تق�شيم تركة.  

عاطفيا. حتاولون جتنب �ل�شد�م مبن حولكم و �لبتعاد عن �جلدل 
�لدخول  من  وح��ذ�ر  متوقع  غري  ب�شكل  تاأتي  قد  فالأمور  �ملغامرة  �و 

يف عملية جتارية كبرية .�لعمل.�لوقت �لقادم ي�شعكم �أمام 
لإعادة در��شة  �لعمل وهي فر�شة  �لتحديات يف  بع�ص 

ما قدمتموه لختيار �لأف�شل.  

على  �شلبا  ينعك�ص  مما  �لعمل  يف  �ل�شغوط  عليكم  �شحيا.تزد�د 
على  تو�جدكم  �أثناء  �لرتياح   عدم  عليكم  ويبدو  �ل�شحي  �جلانب 
من  للكثري  حتتاجون  �ملزدحمة.عاطفيا..�نتم  �لأماكن  �أو  �لطرقات 

�ل�شرب و�ملرونة كي ت�شري �أو�شاعكم �لعاطفية ب�شكل جيد. 

�حلظ.ت�شعرون مب�شاعر متعددة �لأجو�ء �لعاطفية تبدو �يجابية 
وتعاماتكم �ملالية م�شجعه و�لبع�ص لديه فر�شة للقيام ببع�ص 
يف  ب���ارز�  دور�  �حل��ظ  .يلعب  �ل��وق��ت  لهذ�  �مللحة  �لتعديات 

�حل�شول على متطلبات �و تتوج جهودكم بنتائج �يجابية.  

عائليا.تتعاملون بنوع من �جلدية  يف بع�ص �ل�شوؤون �ملالية  لهذ� �لوقت. 
�لكثري منكم ت�شغله �للتز�مات �لعائلية و�لبع�ص ي�شعى لإحد�ث تغري�ت 

د�خل منزله .
مهنيا ..لديكم خال �لوقت �لقادم �لكثري من �للتز�مات 

�ملهنية وهي فر�شة للبدء مب�شاريع ناجحة.

يف  �شلبية  مو�قف  وهناك  و��شح  ب�شكل  منكم  �لتعب  ينال  �شحيا.. 
�جلانب �لعاطفي مما يلزمكم توخي مزيد من �حلذر عند تعاماتكم 

�ملختلفة .
�جلانب  يف  لإرب��اك  ميز�نيتكم  تتعر�ص  تز�ل  ل  ماليا 

�ملايل عليكم جتنب �مل�شروفات غري �ل�شرورية.  

�كرب  ب�شكل  يهتم  و�لكثري  جيدة  �ملال  فر�ص  �أمامكم  تز�ل  ماليا.ل 
يف بر�جمه �لعملية هناك من يحاول �إيجاد منافذ جديدة يف �لعمل 
ن�شتطيع حتقيق �جناز  ل  ورمبا  ب�شفر  للقيام  فر�شة  لديكم  .�ل�شفر 

يلبي طموحنا لذ� علينا �ن ل ن�شتعجل �لنتائج.
  

�شخ�شيا. حت�شن �يجابي يظهر على مظهركم �خلارجي وهناك من 
يقوم مببادرة يف �جلانب �ل�شخ�شي وينجح فيها حاولو� �لتخل�ص من 
�ل�شغوط باخذ فرة من �لر�حة و�خلروج من �لروتني �لذي ي�شيطر 

على حياتكم خال هذه �لفرة . 

�حلوت..�جتماعيا .تتح�شن �أحو�لكم وقد يبدو �نه بد�ية لتغري �يجابي 
و�ل�شتفادة  �ل�شتعد�د  �لجتماعية عليكم  يف     جانب من حياتكم 

�ملربك  �لو�شع  �جتياز  يف  تنجحون  .�شخ�شيا  منه  �لق�شوى 
يدور  ملا  �نتبهو�  �أنف�شكم  عن  �أف�شل  �شورة  وتقدمون 

ور�ء �لكو�لي�ص كي تتجنبو� �خلافات. 

الثورالحمل

الرسطانالجوزاء

العذراءاألسد

العقربامليزان

الجديالقوس

الحوتالدلو

والله اعلم

�أو�شاعكم ب�شكل �أكرث �يجابية  يف �جلانب �ل�شخ�شي  �ل�شفر..تعزز 
�و  و�خل��ارج��ي  �ل��د�خ��ل��ي  �ل�شعيدين  على  ب�شفر  و�ل��ق��ي��ام  و�مل���ايل 
قليل  �إىل  حتتاجون  ..قد  .عاطفيا  �إ�شافية  متطلبات  على  للح�شول 

�أو  عاطفيا  �لرت��ب��اط  لأج���ل  ت��ب��ادرون  ك��ي  �ل�شرب  م��ن 
لإ�شاح �حو �لكم �لعاطفية �ملت�شنجة. 

بحاجة  �لفر�ص  �أمامكم  تبدو  وقد  عليكم  �ل�شغوط  ت��زد�د  �شحيا.. 
و�لبع�ص  ب�شرب  �لأم��ور  و�خذ  �ملحاولة  و�إع��ادة  �ملتابعة  من  كثري  �إىل 

يتوعك �شحيا .عمليا هناك فر�شة لتويل �شوؤون �إد�رية جديدة 
يف �لعمل لكن حتت �شغط �لآخرين وقد ي�شي بكم �حد 

زمائكم عند رئي�ص �لعمل.    

�ل�شفر.  تتلقون �ت�شالت من م�شادر خارجية ولدى �لبع�ص فر�شة 
للعمل مع �شركات خارجية �و فر�شة للعمل يف مكاتب �لطري�ن كما ل 

تز�ل حظوظكم جيدة يف جتربة �ل�شفر للتخل�ص من �لأجو�ء 
خال  �ملكثف  للتو�جد  �لأقرب  مهنيا.�نتم  �لروتينية.  

�لأيام �لقادمة يف �آماكن �لعمل.
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مقرش )سكراب( للجسم

نحتاج )تفل( قهوة، أو أن نطحن حباّات 

القهوة من التي استخدمناها يف الديكور، 

طحناً مناسباً، وأن نتأكد بأن الذرات 

املطحونة غري حادة األطراف، ونحصل 

عىل مقرش طبيعي خال من أية مادة 

كيمياوية نستخدمه مرتني يف األسبوع، 

وخالل شهر واحد ستكون النتيجة برشة 

ناعمة ونقية.

بلسم للشعر

يتم خلط تفل القهوة مع البلسم الذي 

نستخدمه، بأطراف األصابع نفرك فروة 

الرأس ونعمل قناعاً لدقائق للشعر، مرة 

واحدة يف األسبوع، والنتيجة شعر ناعم 

بلمعة رائعة، وطبعاً برائحة زكية.

غسول لليد

للتخلص من رائحة الثوم والبصل والسمك 

من اليدين، ببساطة، استخدام تفل القهوة 

عوضاً عن الصابون، ستذهب الرائحة غري 

املرغوبة، فضاًل عن أن القهوة متنح نعومة 

لبرشة الكفني.

تنظيف األواين

نستخدم القهوة املطحونة بخشونة يف 

غسل املقالة أو أية آنية طعام التصق بها 

الدهن أو احرتقت عىل النار، نضع حباّات 

القهوة املطحونة عىل قطعة اإلسفنج 

الخاصة بغسل األواين، ونستطيع أن نخلط 

معها تفل القهوة أيضاً، والنتيجة الحصول 

عىل مقالة تبدو كأنها جديدة..

تفل القهوة يعترب سامداً رائعاً سواء 
للنباتات املزروعة يف السنادين أو 

للحديقة..
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بيت برائحة 

القهوة املنعشة

)دامئاً ما تكون أسعار املشغوالت والصناعات 

اليدوية أغىل، ففيها ملسة مختلفة  تنبع من روح 

صانعها. يف هذه الصفحة، سنعطي أفكاراً لصناعات 

يدوية ممكنة من مواد أولية رخيصة الثمن أو من 

مواد وأغراض متوفرة يف البيت(.

 إعداد "مجلة الشبكة العراقية"

شمعدان 
املواد التي نحتاجها: شمعة، الحجم املناسب لآلنية 

املتوفرة عندنا، قد تكون قنينة مرىب صغرية 
فارغة او استكان سادة )بال نقوش( أو قاعدة 

شمعة خشبية كناّا قد استخدمنا شمعتها وأصبحت 
فارغة.. منأل اآلنية بحبات القهوة ونضع الشمعة 

يف وسطها ونشعلها، سواء يف أمسية عائلية أو عند 
تناول الوجبات، أو يف أي وقت آخر، وحرارة الشمعة 

تؤثر عىل حبات القهوة التي تبدأ بتعطري الجو.

لوحات
نحتاج إىل حباّات القهوة وإطار خشبي قديم 

وقطعة خشب أو كارتون سميك وصمغ، نرسم 

وردة أو طرياً أو أي منظر بسيط آخر، نلصق 

حباّات القهوة عىل اإلطار وعىل بعض أجزاء 

املنظر ونرتك بعضها اآلخر كام هي لنمنح 

حركة اللون، وتكون اللوحة جاهزة للتعليق يف 

الصالة. وإذا رسمنا فواكه أو خرضاوات تكون 

اللوحة مالمئة للمطبخ، وإذا كناّا نرغب بوضع 

زجاج حافظ للوحة، فال بأس..

إن كنت من محبي رشب القهوة أو 
ال، فال نختلف أن للقهوة رائحة 

مميزة تبعث عىل االسرتخاء 
وراحة البال، إذ متنح الجو داخل 
البيت رائحة منعشة تشعر من 
فيه أنه يف مكان نظيف ومرتب 

عىل مدار اليوم..
أفكارنا  ل�)اصنع بنفسك( تعتمد 
عىل حباّات القهوة، وكذلك عىل 
القهوة املطحونة، وهي تختلف 

عام قدمناه من أفكار يف األعداد 
املاضية، فنقدم يف هذا العدد 

أفكاراً عن الديكور وأخرى عن 
التجميل وثالثة عن تنظيف 

األواين. وقبل التطرق إىل طرق 
العمل، البد من القول أن حباّات 

القهوة املستخدمة يف الديكور 
تختلف عن تلك التي تطحنها يف 

الجودة، فقد نعرث عليها معبأة 
يف األسواق، وإن تعذر، نستطيع 

الحصول عليها من محال بيع 
القهوة وتحميصها إذ يقومون 
بعزل الحباّات غري الجيدة عن 

سواها ويعرضونها للبيع..

قطع ديكور
ببساطة منأل قدحاً شفافاً بحباّات القهوة، نكون قد صنعنا قطعة ديكور مميزة، 

كذلك نستطيع أن نصنع آنية لنباتات الظل، يف هذه الحالة نحتاج إىل الوارنيش 
املستخدم يف الرسم  لنطيل به حباّات القهوة لحاميتها من املاء، نضع هذه الحباّات يف 

آنية )كاسة( شفافة ومنألها إىل منتصفها باملاء ثم نضع نبتة الظل التي تنمو يف 
املاء.



أنسام الشالجي
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وقالت  بابها  دقت  �إذ  بيتها،  �إىل  �أدخلتها 
قمي�شها  �أ�شقطت  م�شت  ليلة  ري���اح  �إن 
حديقتها.  يف  د�ره��ا  �شطح  حبل  على  من 
�شهقت  حتى  �حلديقة  �إىل  دخلت  �إن  وم��ا 
وقالت  فيها  �ل����ورود  ك��رثة  م��ن  منده�شة 
يهتم  �للي  هالفاح  :)�شنو  �أي�شا  ب�شهقة 
بهاي �حلديقة ؟(..وهي تغادر بيت �شمر �أو 
حديقتها، �لتفت �ليها وقالت لها �إنها تغار 

منها حلب �إخوتها لها بينما تركها �إخوتها 
لوحدها.. وخال �أيام حدث �لتايل، �شقط 
�لفاح �أر�شا وتك�شرت ذر�عه وذبلت ورود 
�حلديقة و�أ�شيبت �شمر ب�شد�ع قوي �حتار 

�لطباء بعاجه.. 
�أما �جلارة �حلا�شدة، فقالت باأنها �شفر�ء 
لأنها  �شديدة  كاآبة  من  د�ئما  وتعاين  �للون 
ول  �حلمد  تعرف  ول  بحياتها  مقتنعة  غري 
تقابل  �ل��ذي  �حل�شد  ب��اأن  تقتنع  �أن  تريد 
�شحتها  يدمر  �شيء  وك��ل  �شخ�ص  ك��ل  ب��ه 

و�أع�شابها..
ترويض

على �لعك�ص من جارة )�شمر(، كانت بيننا 
نف�شها،  م��ن  حت��ذرن��ا  زميلة  �جل��ام��ع��ة  يف 
�و  ق���ر�ر  ب���دون  �لخ��ري��ن  ت�شيب  فعينها 
�إ�شر�ر منها، فهي مل تتمَن �أبد� زو�ل �لنعمة 
عن �لآخرين �و ف�شل �لطلبة �لو�ئل وكانت 
نف�شيتها  �شفاء  �شبحانه  وت�شاأل �هلل  ت�شلي 
من  متكنت  وبالفعل  و�لغرية،  �حل�شد  من 
توقفت  �إذ  وعينها،  نف�شيتها  )تروي�ص( 
عن مدح من ي�شتحق �ملدح ومل تعد تتحدث 
ذلك  تفوق  �و  �لزميلة  هذه  �أه��ل  ث��ر�ء  عن 
�لزميل.. وحني قررت �أن تعزل نف�شها عن 
�لآخرين، مل نو�فق على قر�رها، يف �ملقابل 
�إىل  يدفعها  مب��ا  �أمامها  نت�شرف  ل  كّنا 
لإيجاد  معنا يف حماولتنا  تعاونت  �حل�شد. 

عاج لنف�شيتها، و�دعي باأننا جنحنا..
ابليس وقابيل 

يف �ل���ق���ر�آن �ل���ك���رمي، حت��دي��د� يف ���ش��ورة 
�شبحانه  ي��ق��ول  �خل��ام�����ش��ة،  �لي���ة  �ل��ف��ل��ق، 
وتعاإىل: )ومن �شر حا�شد �ذ� ح�شد(، ويف 
يغبط  )�ملوؤمن  �ل�شريف:  �لنبوي  �حلديث 
عن  كثرية  �أمثلة  وهناك  يح�شد(  و�ملنافق 
�بلي�ص  �إىل ح�شد  بال�شارة  نكتفي  �حل�شد، 
من  يكون  �أن  دفعه  مما  )ع(  �آدم  ل�شيدنا 
�أهل �لنار وح�شد قابيل لهابيل لدرجة قتله 
ورمز�  �لتاريخ  يف  قاتل  �أول  لي�شبح  فيها 
�أ�شرنا  �لذي  �حلديث  يف  �حل�شد..  ل�شرور 
�ليه، ي�شري �مل�شطفى )�ص( �إىل �أن �ملوؤمن 

غريه  لنعم  بال�شعادة  ي�شعر  �أي  يغبط، 
يح�شد  �ملنافق  بينما  باملزيد،  ل��ه  وي��دع��و 
يف  وكما  غ��ريه.  عن  �لنعمة  زو�ل  ويتمنى 
مثلي �بلي�ص وقابيل، فاحل�شد، كما �أ�شلفنا، 
يدمر �حلا�شد قبل �ملح�شود، و�حل�شد طاقة 
باأمر��ص  �حلا�شد  با�شابة  يت�شبب  �شلبية 
نف�شية تتطور �إىل �أمر��ص ع�شوية ع�شية ل 
تبد�أ بقرحة �ملعدة ول تنتهي عند �ل�شد�ع 
�ل�شر�ئح  كل  بني  �حلا�شد  وجن��د  �ملزمن. 

�لجتماعية ويف كل �ملهن و�ملنا�شب..
وأخريا 

كيف نتجنب الحسد؟

�أينما كّنا، يف �لبيت و�لعمل  �شوؤ�ل ير�فقنا 
مع  نتبادلها  �لتي  و�لزيار�ت  �لت�شوق  وعند 
�للقاء�ت  �أثناء  حتى  �و  �ل�شديقة  �لعو�ئل 

�لتي حتدث �شدفة..
�ليجابية  �مللح  طاقة  �إىل  �أ�شرنا  و�أن  �شبق 
�لتي متت�ص �لطاقة �ل�شلبية، بب�شاطة ن�شع 
�لبيت،  زو�ي��ا  يف  �مللح  من  �شغرية  كميات 
ونغريها  �شغرية  �أطباق  يف  ن�شعها  طبعا 
كمية  و�شع  �لمكان  ويف  لونها،  غمق  كلما 
يف  وحمله  �شغري  كي�ص  يف  �مللح  من  قليلة 
�حلقيبة �ليدوية للن�شاء �أو و�شعه يف جيب 
للرجال،  بالن�شبة  �لبنطلون  �و  �ل�شرة 
�لزرقاء  �خل��رزة  حمل  من  باأ�ص  ل  كذلك 
�و )�ل�����ش��ب��ع ع��ي��ون( وك����ان �ل�����ش��وم��ري��ون 
رمبا،  �للون،  هذ�  ي�شتخدمون  و�ل�شوريون 
لتفادي �حل�شد �أي�شا، لأن �للون �لزرق �أول 
تردد�تها  �و  ملوجاتها  ولأن  �لنظر  يجذب 
طاقة �إيجابية حتمي �ل�شخ�ص من موجات 

�لطاقة �ل�شلبية..
�أما �حلماية �لم�شى، ففي �لقر�آن �لكرمي 
�ملعوذتني  ي��ق��ر�أ  )����ص(  �مل�شطفى  وك���ان 
تفاديا للح�شد، �إن و�شع �ملعوذتني مكتوبتني 
فوق عتبة باب �لبيت �لرئي�شة يحمي �لبيت 
من  متنعنا  مهم  �أم��ر  به..و�لقناعة  وم��ن 
ح�شد غرينا ومتنع �لنف�ص �لمارة بال�شوء. 
ولنحاول �أن نت�شرف بتعقل يف كل �شيء كي 

ل ندفع �لآخرين �إىل ح�شدنا..

�أن ب��د�أت �ل���دور�ت وور���ص  �أف��ك��ر، منذ  مل 
�لعمل �خلا�شة بالطاقة �ليجابية و�لتعامل 
ن�شاطا  �أنّظم  �أن  �حلياة  و�أ�شلوب  �ليومي 
به  لكن حدثا غريبا مرت  ما عن �حل�شد، 
�شديقتي جعلني �أفكر جديا بهكذ� ن�شاط، 

بعد �أن �نتهي من كتابة هذه �ملادة..
شهقة مدمرة

حقيقي،  غ��ري  )���ش��م��ر..����ش��م  ���ش��دي��ق��ت��ي 

در��شتها  �إكمال  من  تتمكن  مل  �شنة(   ٥2
توفيت  �إذ  ع��ائ��ل��ي��ة،  لأ���ش��ب��اب  �جل��ام��ع��ي��ة 
�أن تكون �لم  �أن تهتم  و�لدتها وكان عليها 
منها،  و�ل���ش��غ��ر  �لك���رب  لخ��وت��ه��ا  �لثانية 
تزوج  �أن  وبعد  لهم  �لوحيدة  �لخ��ت  لأّنها 
�إخوتها �لربعة، تركو� لها بيت �لعائلة بعد 
وجتديده  �أثاثه  وتغيري  بتعمريه  قامو�  �أن 
عرفانا بجميل مو�قفها معهم ومل يركوها 

لوحدها، �إذ ميرون عليها يوميا، و�شغارهم 
�أن  و�شمعت  �ل�شبوع.  نهاية  معها  مي�شون 
لديها  حديثا  قربها   �شكنت  �لتي  جارتها 
�حلديد..  يذيب  ونف�ص  �حلجر  تفلق  عني 
�أي  ت��ت��ف��ادى  �أن  �لإم���ك���ان  ق���در  وح���اول���ت 
�شهر  خ��ال  يف  �شمعت  فقد  ب��ه��ا،  ع��اق��ة 
�شرر  م��دى  ع��ن  )�ل��ع��ج��ب(  جري�نها  م��ن 
�لتي  �لرياح  لكنها  �شيء..  كل  يف  ح�شدها 

الحسد طاقة سلبية مدمرة

احذر..

مام ال شك به أن الحسد مرض 
نفيس يصيب الشخص الذي ال يقتنع 
برزقه وأسلوب حياته ومبا أنعم عليه 
سبحانه، وبعلم الطاقة، فإناّه طاقة 

سلبية تدمر الحاسد.. والحسد كفعل، 
مذكور يف الكتب الساموية املقدسة 

ولنتذكر دامئا سورة الفلق.
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ما إن غادر )م..( حدثت والديت عن عميل الجديد، 

لكنها فاجأتني برفضها وأكدت أنها مل ترتح نفسياً 

ملنظر الرجل، وحني  سألتني عن ماهية البضاعة 

التي سأنقلها أبلغتها بعدم معرفتي وأنني نسيت أن 

أسأله فقد أبهرتني األجور العالية التي سأتقاضاها، 

وبدأت  تبي، فوعدتها بأنني سأعمل معه لفرتة 

قصرية فقط، مل توافق لكنها سكتت وتذكرت والدي 

الذي تركنا لهذا املصري السيئ.

امليزان 

امليزان 

يف

يف
أن تكرب بالعمر هو يشء إجباري, أما أن تكرب 

بالعقل فهو يشء اختياري...

�أن يرى بيته وو�لدته لأنه قرر �أن يعينه، وهناك �شي�شرح له 
�لعمل �ملطلوب منه. حني و�شا �إىل �لبيت، ��شتاأذن )ف..( 
من )م..( ليخرب و�لدته بزيارته. رحبت �أمه بهما وتركتهما 
يف  يتلخ�ص  فهمه،  كما  )�شهًا(،  عمله  وك��ان  لوحدهما. 
�إىل  و�أحيانًا من بغد�د  �آخر،  �إىل  نقل )ب�شاعة( من مكان 
�ملئة  �أ�شعاف  �أج��وره  و�شتكون  بالعك�ص،  �أو  �أخرى  حمافظة 

دولر يف كل مرة. 
ي�شيف )ف..(:

ما �إن غادر )م..( حدثت و�لدتي عن عملي �جلديد، لكنها 
فاجاأتني برف�شها و�أكدت �أنها مل ترحت نف�شيًا ملنظر �لرجل، 
�أبلغتها  �شاأنقلها  �لتي  �لب�شاعة  ماهية  عن  �شاألتني  وحني  
�لأجور  �أبهرتني  فقد  �أ�شاأله  �أن  ن�شيت  و�أنني  بعدم معرفتي 
باأنني  فوعدتها  تبكي،  وب��د�أت   �شاأتقا�شاها،  �لتي  �لعالية 
�شكتت  لكنها  تو�فق  مل  فقط،  ق�شرية  لفرة  معه  �شاأعمل 

وتذكرت و�لدي �لذي تركنا لهذ� �مل�شري �ل�شيئ.
�أجوره  ورغم  مدينته،  حدود  �شمن  معه  �لعمل  بد�أ  وهكذ� 
وكذلك  �لبيت،  يف  و�شعهم  حت�شني  يف  ت�شاعده  بد�أت  �لتي 
برك  تطالبه  ��شتمرت  �أنها  �إل  و�لدته،  �شحة  حت�شني  يف 
ها خمففًا عنها خوفها  �لعمل مع )م..(، �إل �أنه كان ي�شربِّ
عليه، وي�شري �إىل كرم �شديقه وت�شرفاته �لأبوية معه، و�أنها 
ب�شوء  �إح�شا�شها  �شوى  �لعمل  لإقناعه برك  �شببًا  ل متتلك 
نيته، وحني �أخربها بعد �أ�شابيع من �لعمل معه باأنه ت�شاجر 
مع �شخ�ص �ت�شل به ب�شبب تاأخر )�لب�شاعة(، قالت له �إنه 
ل يعرف ��شمه �لكامل ول عنو�ن �شكنه �أو مكتبه و�إن حدث 

مال حتمد عقباه فاإنه �شيتورط لوحده.
يكمل:

حني ذهبت �إىل �لنوم يومئذ، فكرت كثريً� مبا حذرتني منه 
ل  فعًا  فاأنا  ت�شاورين،  �ل�شكوك  بد�أت  مرة  ولأول  و�لدتي، 
�أعرف عنه �شوى �أنه )م..(، لذ� قررت �أن �أعتذر عن �لعمل 

معه متذرعًا مبر�ص و�لدتي.
�شخ�شًا  �أمامه  وجد  وفجاأة  بقر�ره،  بّلغه  �لتايل،  �ليوم  يف 
وكّلفه   ، يهدده  وب��د�أ  �جلميل  بناكر  و�شفه  �لذي  يعرفه،  ل 
�شينتقم  فاإنه  رف�ص  و�إن   )....( حمافظة  �إىل  بالذهاب 
)�ملهمة(  �إجناز  على  )ف..(  و�فق  و�شقيقتيه!  و�لدته  من 
ل�جلب  �لقريبة  �ملحافظة  �إىل  بال�شفر  و�ل��دت��ه  و����ش��ت��اأذن 

)�لب�شاعة( ووعدها باأنها �شتكون )مهمته( �لأخرية.
�لعنو�ن �لذي  �إىل  �إىل تلك �ملحافظة وتوجه  �شافر )ف..( 

حدده له )م..(، ووجد �شابًا يقف حوله عدد من �لرجال، 
تلعثم وخاف منهم، وت�شلم حقيبتني من �ل�شاب �لذي �أبلغه 
ي�شلمه  �أن  وعليه   ).....( مطعم  يف  ينتظره  )م..(  ب��اأن 
�لعام  �لو�قع على �لطريق  �إىل �ملطعم  �لأمانة. وفعًا و�شل 
يتلفت  قلقًا  يبدو  وكان  بانتظاره،  )م..(  وكان  بغد�د،  نحو 
)م..(  تذرع  �لغد�ء،  وجبة  تقدمي  وبانتظار  وي�شارً�.  ميينًا 
لكنه  �حلقيبتني،  �إح��دى  معه  و�أخ��ذ  �حلمام  �إىل  بالذهاب 
تاأخر يف �لعودة، نه�ص ليبحث عنه فر�أى �أفر�دً� من �ل�شرطة 
و�أمر  �شرطة  دقائق دخل �شابط  �ملطعم، وخال  باب  عند 
�رتعب  بالتفتي�ص،  وب��د�أو�  �ملطعم،   مغادرة  بعدم  �جلميع  
باأنه  و�أج��اب��ه  �حلقيبة،  يف  عما  ي�شاأله  و�ل�شابط  )ف..( 
وو�شع  �حلقيبة  قفل  �ل�شابط  ك�شر  فيها،  م��اذ�  يعرف  ل 
يعرف  يكن  مل  باأنه  �أق�شم  �ل��ذي  )ف..(  �أم��ام  �مل��خ��در�ت 
و��شتمر  �ل�شرطة،  مركز  �إىل  �قتياده  ومت  �حلقيبة.  يف  ما 
يق�شم �أنه مل يكن يعرف �أن )م..( يتاجر باملخدر�ت. ولكي 
ي�شّدقه �شابط �لتحقيق كان عليه �أن يدله على عنو�نه و�أن 
�إن  �إنه  �ل�شابط  له  وقال  ف�شل،  لكنه  �لكامل،  ��شمه  يعطيه 
مل يكن كاذبًا فاإن )م..( عرف كيف ي�شتغل حاجته، وحني 
�شعر باخلطر، هرب باإحدى �حلقيبتني وترك �لأخرى لتثبت 

�لتهمة �شده.
يعرف )ف..( باأن لهفته ور�ء �ملال لعاج و�لدته و�ل�شرف 
و�لدته  حتذير�ت  �إىل  ينتبه  ل  جعلته  و�شقيقتيه  نف�شه  على 

و�أن ل ي�شدق �شكوكها. وينهي ق�شته قائًا:
�لعثور على )م..(، ول كيف �شيكون  �إن كان �شيتم  �أعلم  ل 
م�شري  �شيكون  م��اذ�  �أع��رف  ول  �شاأو�جهه،  �ل��ذي  �حلكم  
�إن كان �هلل �شبحانه �شي�شامح  �أدري  و�لدتي و�شقيقتّي، ول 
و�لدي على ما �رتكبه �شدنا.. لكنني �أ�شاأله �أن يغفر يل و�أن 

ت�شاحمني �أمي.

 

م�شريه  ه��و  م��ا  يعرف  ول  �ملحاكمة  ينتظر  فتى  )ف..( 
لهن،  �لوحيد  �ملعيل  كان  �لاتي  و�شقيقتيه  و�لدته  وم�شري 
هو  قبله  �لقا�شية  و�لعقوبة  �ملحاكمة  ي�شتحق  �ل��ذي  لكن 
و�لده و)تاجر( �ملخدر�ت �لذي ��شتغل حاجته. يقول )ف.. 
�لعر�ق  خ��ارج  �إىل  هاجر  و�ل��ده  �إن  باكية  بنربة  �شنة(   ١٨
"كنت يف �ملرحلة  �أبدً�:  وتركهم مل�شريهم ومل ي�شاأل عنهم 
�لدر��شة،  برك  ق��ر�ري  على  و�لدتي  تو�فق  مل  �لبتد�ئية، 
�إمنا بد�أت تخدم يف �لبيوت ومل تق�شر يف تربيتي و�شقيقتّي 
بتفوق  و�ملتو�شطة  �لبتد�ئية  �ملرحلتني  �أنهيت  �ل�شغريتني. 
حماوًل �أن �أ�شعدها بتفوقي رغم حزين عليها، فقد تدهورت 

�شحتها و�أتعبتها �خلدمة يف �لبيوت".
ك��ث��ريً�،  و�ل��دت��ه  �شحة  �ن��ه��ارت  �ملتو�شطة  يف  تخرجه  م��ع 
و�أن  در��شته  �إكمال  ب�شرط  يعمل  �أن  على  مرغمة  وو�فقت 
يبحث عن عمل، �لذي وجده عند �شاحب )�شوبر ماركت( 
لكنه  ل�شاعات طو�ل  يعمل  �أ�شبح  �شكنه.  قريب من منطقة 
و�فقت  لذ�  معًا،  و�لدر��شة  بالعمل  �للتز�م  من  يتمكن  مل 
تدهورت  �أن  بعد  �لدر��شة  يرك  �أن  م�ش�ص،  على  و�لدته، 

�ليوم. كان  �شحتها كثريً�، ليعمل طو�ل 
�شاحب �لأ�شو�ق يثق به ويقدر �إخا�شه 
بد�أت  ر�تبه.  له  ورفع  �لعمل  يف  وتفانيه 
�لعائلة  و�أ�شبحت  تتح�شن  و�لدته  حالة 
ت�شعر با�شتقر�ر ن�شبي، لكن ذلك مل يدم كثريً�، فبعد �أ�شهر  
موعد  دومن��ا  بيتهم  �إىل  �لأ���ش��و�ق  �شاحب  ر�فقه  م��ع��دودة 
وطلب �أن يجل�ص مع و�لدته لوحدهما. وبعد �أن غادر، عرف 
منها �أنه قرر �أن يغلق �أ�شو�قه ويهاجر، ومنح �لو�لدة ظرفًا 
عن  يبحث  خالهما  ��شتمر  �شهرين  ملدة  يكفيهم  مبلغ  فيه 

عمل مل يجده.. و�أقنعه �شديق له �أن يعمل مثله.
يكمل )ف..( ق�شته:

�أ�شبحت مثل �شديقي، �أحمل بيدي منظفًا للزجاج ومم�شحة 
�أ�شحاب  بع�ص  وكان  �ل�شارع،  يف  �ل�شيار�ت  خلف  و�أرك�ص 
ينهرونني،  �آخرين  لكن  �شغرية  مبالغ  مينحونني  �ملركبات 
و�أحيانًا بكلمات نابية جدً�. ورغم �لتعب، كنت بالكاد �أجمع 
ما يكفينا، و�أ�شبحت ل �أنظر يف عيني و�لدتي كي ل يك�شرين 
�أن  و�أمتنى  كثريً�  و�ل��دي  �أعاتب  �أن��ام  حني  وكنت  حزنها، 
�لتي  در��شتي  �إىل  �أرج��ع  لكي  ويعيننا  �إلينا  ويعود  ي�شمعني 

كنت �أحنُّ �إليها، ول�شيما، كما قلت، كنت متفوقًا فيها.
يف ظهرية يوم متعب، بعد �أن م�شح �لزجاج �لأمامي ل�شيارة 
�أنها  منه  و�حدة، عرف  نقدية  قطعة  �ل�شائق  ناوله  فارهة، 
مئة دولر! �شكره )ف..( و�أخربه �أن هذ� �ملبلغ �شيعينه كثريً� 

يف عاج و�لدته.. عاد �إىل �لبيت. 
حّدث و�لدته عن �لرجل )�لطيب( �لذي )عطف( عليه، لكن 
و�لدته حذرته منه. بعد �أيام، كان �لرجل �لذي عّرف نف�شه 
ب� )م..( �أمامه يف �ل�شارع وطلب منه �ل�شعود �إىل �شيارته، 
تردد )ف..( يف �لبد�ية، لكنه �طماأن حني �أكد له �أنه يريد 

هل تسامحني أمي؟

رجاء خضري
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خضري الحمريي

�ملعاك�شة  �إىل  كّفًا بكف،  �لد�فئة  �مل�شافحة  �إىل مغادرة  فايرو�ص كورونا  �إ�شطرنا 
من  �إ�شطاحان  وهما  بقب�شة(،  )قب�شة  �ملقاب�شة  �أو  بعك�ص(  )ِعك�ص  �ملا�شخة 
نحتي و�بتكاري )حلقوق حفظ �مللكية �لبتكارية يعني(. ومن �ل�شعب �أو �مل�شتحيل 
�ملقارنة بني طر�وة وحاوة �مل�شافحة و�مل�شاعر �لتي ميكن �أن تنقلها من كّف لكف، 

و�لتحجر �لذي تنم عنه �حلركات �لكورونية �مل�شتجدة.
ر�شقات عنيفة  وقع  تتهاوى حتت  بد�أت  �لتي  �أن كورونا،  �إىل م�شامعي  تناهى  وقد 
من �للقاحات �لطازجة، قد تغادر وترك بيننا بع�ص تباعدها �ملقيت، كاملعاك�شة 
�لفايرو�شية  )�خلايا  بع�ص  من  و�لتحوط  �لحتياط  باب  من  مثًا،  و�ملقاب�شة 
بع�ص  �لنا�ص  �أن يرك بني  �أن كل حدث لبد من  �لنائمة(، منطلقني من حقيقة 

�لأثر و�لتاأثري.
دققو� بلغة �جل�شد �لتي ن�شاهدها يف �ملعاك�شة )من ِعك�ص بك�شر �لعني كما �أ�شلفنا( 
ول �أعرف كيف طاب لنا �أن ن�شتعني بحركة )عينها مك�شورة( للتعبري عن م�شاعرنا 
�لودية �لرفيعة! حركة �جل�شد هنا تبدو كاأن �أحدهم يهم بنكز خا�شرة �لآخر، وقد 
دولة  رئي�ص  مع  �شحفي  موؤمتر  ختام  ويف  �ل��دول،  �إح��دى  رئي�ص  �أن  بعيني  �شهدت 
�أخرى، �أ�شهر مرفقه يف حركة �شريعة �أثارت ��شتغر�ب �لرئي�ص �ملقابل و��شتعد�ده 
ويلتقط  عليك  ي�شلم  �أن  يحب  �لأخ  باأن  مر�فيه  �أحد  من  �إ�شارة  تلقيه  لول  لاأ�شو�أ 
معك �شورة للم�شافحة، وذ�ت �لأمر ميكن �أن يقال بالن�شبة للمقاب�شة �ملجتز�أة من 
ريا�شة �ملاكمة )�ل�شربة �مل�شتقيمة حتديدً�(.. هذه م�شافعة.. ولي�شت م�شافحة!
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د. عيل الشاله    شاعر بابيل

يف املنتهى

�أنا �شاعُر باد بابل ونبيُّها ودعوتي للن�شاء كافة 
�آمن بكّن، وكن �أننّت، فالرجال �شر مقيم بني �شيطان و�شيطان

�لرجال �لذين �أر�قو� �حلياة على جذوعهم �ل�شدئة،
و�فر�شو� غريهم ليمرو� عليهم �إليهم،

�لرجال �لنازلون �إىل �لبئر كي يفي�شو� �أناهم على مائها،
�لرجال �حلكايا �لتي تنتهي بحكايا،

وتظل معّفرة باخلطايا،
هم بالبيا�ص، �لرجال �لذين �شّورو� �ِشرَيَ

�لرجال �ملخا�ص،
كذبو� باأيديهمو 

كذبو� باملتون،
كذبو� بالهو�م�ص،

كذبو� بالت�شاوير ثم ذ�بو� بها،
كذبو� حا�شرين 

كذبو� غائبني 
كذبو�..

قليلون هم �أولئك �لذين يعلمون �أن ماين، موؤ�ش�ص �لديانة �ملانوية، قد ولد 
يف باد بابل، وبدقة �أدق على مقربة من �ملد�ئن، و�أنه قّدم ديانة �أر�دها 
متممة للم�شيحية، و�إن بنيت على ثنائية �لأ�شلني.. �خلري و�ل�شر، �ملتحدرة 
كتب  قد  �إجنيله  و�أن  �لقدمية،  فار�ص  وب��اد  �لنهرين  ب��اد  ديانات  من 

بال�شريانية.
لفت  ب�شكل  عنه  ن��اأو�  قد  �لعر�قيني  �لباحثني  �أن  �مل�شتغرب  من  ولعل 
قدحًا  در��شته  ت�شكل  ول  لاإ�شام  �شابق  فهو  مفهومة،  غري  ولأ�شباب 
ع�شره  علوم  عن  يعرّب  �لقدمية  �لديانات  كل  مثل  فهو  وُمثله،  بالإ�شام 

و�لعاقة بني �ملجتمعات و�لبلد�ن �لتي عا�ص فيها و�نت�شرت فيها ديانته.
لذ� لبد لنا من �إعادة ماين �إىل �أ�شله �لبابلي و�لحتفاء به، كونه قد لعب 

دورً� تاريخيًا مهمًا عرّب عن عظمة باد �لر�فدين وتاريخها.
ولدّي حماولة �لآن للكتابة عنه وحماكاته بلغة معا�شرة ومفاهيم جديدة، 
و�آمل �أن يقوم باجلهد نف�شه باحثون �آخرون يف �مل�شتقبل �لقريب مبا يرثي 

�لكتابة عن ح�شارة و�دي �لر�فدين ومنجزها �لفكري و�لأدبي �لكبري.

الوصايا الجديدة ملاين البابيل
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