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�أطفال  لديهن  �للو�تي  �لأم��ه��ات  و�إىل  �سماء،  �إىل 
مر�سى �أو من ذوي �لحتياجات �خلا�سة، وو�جهت 
�ل��ع��امل  ه���ذ�  يف  وح��ي��دت��ه��ا  ل���زجِّ  ع�سيبة  ظ��روف��ا 
مو�فقة  عدم  يف  معاناتها  بد�ية  فكانت  �ل�سعب، 
�ملدر�سة �خلا�سة بذوي �لهمم، وتاأكيد �لإد�رة بعد 
ق��ادرة  تكون  لن  �أنها  �سماء،  حالة  على  �طالعها 
على �لبقاء �ست �ساعات در��سية يوميًا، �إىل جانب 
لتتوىل و�لدتها كفاحها وتعليمها  م�سكالت �سحية، 
يف �لبيت، ولكن على فرت�ت متقطعة ب�سبب تعر�ض 
�سماء �سهريًا لنوبات مر�ض جتعلها تالزم �لفر��ض. 
�أن �سماء �جلميلة، �ملتقدة باحلب،   �لأمر �ملده�ض 
�أمها  تعليم  و��ستقبلت  �لعطاء،  و�لدتها هذ�  بادلت 
على  وق���درة  ��ستيعاب  ب�سرعة  �مل��ن��زل  د�خ��ل  لها 
حروف  بتحفيظها  �أ�سماء  قامت  �لكبري.  �لتعلم 
�للغة �لعربية وكيفية �لتهجي، كما �أنها كانت ترجتل 
باأفالم  متاأثرة  بطالقة  �لف�سحى  باللغة  �لكالم 
نف�سها  �سماء عّلمت  �أن  و�ل�سيء �جلميل  �لكارتون. 
نعومة  منذ  نف�سها  تلقاء  من  باحلا�سوب  �لر�سم 
�أظفارها. كما كان خط �سماء جمياًل وهذ� ما �سجع 
فنون  على  لتدريبها  �سبل  عن  �لبحث  على  و�لدتها 

�خلط �لعربي.
الحياة لوحة رسم

يكون  و�أل  ت�ست�سلم  �أل  �أمها  من  تعلمت  �لتي  �سماء 
�أبهرت  طريقها،  يف  عرثة  حجر  �لع�سوي  مر�سها 
م�ستمر  جناح  �إىل  و�أوجاعها  �أملها  بتحويل  و�لديها 
من �لإر�دة و�ل�سر�ر، وتعاملت مع �ملر�ض على �أنه 
و�لياأ�ض،  �لغرق يف �حلزن  معه  يجدي  ل  و�قع  �أمر 
ت�سميم  وح��ت��ى  و�خل���ط،  بالر�سم  با�ستمر�رها 

�لأزياء.
ت��اأ���س��ي�����ض �سبكة  ���س��م��اء م��ع و�ل��دت��ه��ا يف  ت��ع��اون��ت 
)�حل��ي��اة ل��وح��ة ر���س��م( �خل��ا���س��ة ب��دع��م �لتفكري 
�لإيجابي و�لطاقات و�ملو�هب، وذلك بتعليم �لر�سم 
�سماء  قدمت  �أن  بعد  �آخرين،  لأ�سخا�ض  و�لكتابة 
بلغ  حتى   2016 عام  �لأول  �ل�سخ�سي  معر�سها 
�أربعة معار�ض خالل �سنتني. كانت  عدد معار�سها 
معار�ض  كذلك  و�أقامت  باحلياة،  مفعمة  لوحاتها 
و�آخ��ري��ن  �لهمم  ذوي  م��ن  �ط��ف��ال  مب�ساركة  ع��دة 
وتاأتي  يكرب  �لعدد  كان  �آخ��ر  بعد  ومعر�سًا  �ساملني 

�مل�ساركات من �أنحاء �لعر�ق كافة.

�ل��ر���س��م،  م��ع��ار���ض  ج��ان��ب  �إىل  �ل�سبكة،  �أق��ام��ت 
كان  رئي�ض  ع��ن��و�ن  حت��ت  جمانية  ور���ض  جمموعة 
تدور  بالكلمات(،  و�لر�سم  �حلياة  )�سجرة  ��سمه 
و�لإب��د�ع  �لتفكري  ربط  حول  �لور�ض  هذه  م�سامني 
�لوطن  بناء  �ع���ادة  وكيفية  و�لإر�دة،  ب��الأخ��الق 
�مل�ستمرة  �ل��ر�ح��ل��ة،  ومتكنت  و�ل��ف��ن،  ب��الأخ��الق 
بيننا، �سماء �لأمري، من تقدمي �إحدى هذه �لور�ض 
وكانت بعنو�ن )�حلب �أف�سل دو�ء للج�سد و�لروح(، 
و�لتعاي�ض  للمحبة  دعوة  �إط��الق  مبثابة  كانت  �لتي 
و�لت�سامح، وقد مت ت�سكيل فريق عمل لل�سبكة حتت 
��سم )�سماء �أ�سماء( وي�سم �أي�سًا �لفنانني )�سبيب 
يعنيان  �للذين  �خلفاجي(  و)�بت�سام  �ملدحتي( 
مر�سم  يف  �لر�سم  على  �مل��و�ه��ب  تدريب  مبو�سوع 
و�لوثائق  �لكتب  د�ر  �إىل  �لتابعة  �لأج��ي��ال  مكتبة 

�لوطنية.
 أمنيات كبرية لفتاة صغرية

�سماء يف تقرير �سابق عنها على )�سباح �لعر�قية(، 
�أمنيتها  عن  �ساألها  �لذي  �لربنامج  مر��سل  �أجابت 
يف �حلياة: "�ل�سالم و�لأمان يف �لعر�ق"، كانت ترى 
�أن تكون �سبية مت�سي وترك�ض  �لكبرية  �أمنيتها  �أن 
تعمل  �لتي  �سعارها  وك��ان  �لبنات  من  غريها  مثل 
لأجله )�أن �حلب دو�ء �ساف لالأو�ساع يف �لعر�ق(.

سامء - النجمة

مل ن�ساأ �أن ننتهك حزن �أ�سماء، لذلك نكتفي مبن�سور 
لها  يف �سفحتها على �لفي�سبوك قالت فيه: �حلقيقة 
من  نر�جعه  كنا  �لذي  �لع�سبية  �جلملة  طبيب  �أن 

باأن  �أخ��ربين   2003 يف  ولدتها  بعد  �سماء  �أج��ل 
�إىل �لع�سرين �سنة، دفنُت كالمه  عمرها لن ي�سل 
يف �أعماق قلبي، وتعاملت مع �سماء بعيدً� عن هذه 
�حلقيقة �ملرة، منحتها كل ما تريد مما هو باإمكاين 
بيد  لأنه  �إمكانيتي  خارج  هو  ملا  �سرً�  �أتوجع  وكنت 
مرن  باأ�سلوب  �لكثري  وعلمتها  �أ�سعدتها  خالقها، 
ومل �أثقل عليها، لأن حياة ق�سرية يجب �أل ن�سغط 
للت�سلية  م�ساحة  كانت  لهذ�  �ساحبها،  على  فيها 
و�ملرح يف حياة �سماء �أكرث من �أي �سيء �آخر، و�إذ� 
كان �هلل �سيمد يف عمرها فيمكن تعوي�ض �ي �سيء 
فاتها. �أما و�لدها فكان حنونًا جدً� معها وقد �أوكل 
يل تعليمها وتربيتها. حققت �سماء ح�سورً� متميزً� 
عرب معار�سها وحمالتها ونالت جو�ئز دولية كثرية، 
وكتبت  بيوم،  وفاتها  قبل  �لهند  من  كانت  �آخرها 
عنها �سحف ومو�قع حملية وعربية ودولية، و�أ�س�سنا 
معًا �سبكة �إلكرتونية تطوعية بعنو�ن )�حلياة لوحة 
ر�سم( لدعم �لتفكري �لإيجابي و�لطاقات و�ملعار�ض، 
و�ل�سباب  �لأط��ف��ال  ع�سر�ت  خاللها  م��ن  دعمنا 
�لحتياجات  ذوي  و�أول��ي��ن��ا  م��ق��اب��ل،  وب��ال  ط��وع��ي��ًا 
خا�سًا.  �ه��ت��م��ام��ًا  �ل�سعبة  و�ل��ظ��روف  �خل��ا���س��ة 
ذكية  مثقفة  حكيمة  نقية  ر�قية  كانت  و�أ�سافت: 
ذ�ت  للنظر،  لفتة  للظلم  ر�ف�سة  لالآخرين  حمبة 
و�لأيتام،  للمتعففني  �لتربع  �سخية، حتب  كاريزما، 
ج��دً�  حمبة  وم�����س��اع��ره��ا،   �أف��ك��اره��ا  يف  �إن�سانية 
للعر�ق، ترف�ض مغادرته. �تفقنا على خمططات ملا 
بعد كورونا ووعدتها بتنفيذ كل ما تريده مني لتكون 

سامء املعجزة

و�أنا  روحي  يف  دبت  �لتي  �لق�سعريرة  �أتذكر  زلت  ما 
حممد  �أ�سماء  و�ل�سحفية  �لكاتبة  لكلمات  �أ�ستمع 
متميزة  كاأم  )ب�سمة(  جنمة  كانت  حني  م�سطفى، 
قبل نحو �سنتني وهي حتدثني  عن �سغريتها �سماء، 
مركبة  مر�سّية  بحالة   2003 ع��ام  ول���دت  �ل��ت��ي 
بطلبه  �سريحًا  ك��ان  �لطبيب  �أن  حتى  لها،  لع��الج 
مو��ساة �أهلها مبكرً�، لحتمالية مفارقتها �حلياة قبل 
بلوغها �لأربعني يومًا، لتفاجئهم �سماء، تلك �ملعجزة، 
�لأبوة  هبة  و�لديها  ومتنح  باحلياة،  �لقوي  بتم�سكها 

ورحلة �لأمل. 
صناعة الحب باإلرصار

�لو�قع  مع  �لتعامل  يف  �أ�سلوبها  �أ�سماء  �ل�سيدة  نقلت 

السامء كانت تنقصها 

نجمة.. فكانت

آية منصور

كانت هيئة التحرير قد قررت 
أن تكون )سامء األمري( نجمة 

)بصمة( يف العدد ٣٧٥ الذي سيكون 
أول عدد يصدر مع السنة الجديدة 
احتفااًل بها ومبنجزها، رغم إعاقتها 
املعقدة والشديدة، كأيقونة طاقة 

ايجابية يف مواجهة كورونا من جهة، 
واليأس من جهة اخرى.. لكن كانت 

للقدر كلمته، فاختارها سبحانه 
لرتحل يف ١٦ من كانون األول 

لتصبح مادة )بصمة( لهذا العدد 
احتفاء بها..

سامء األمري
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�أ�سعد، كما كانت جزءً� من برنامج ر�سم �سيا�سات 
�لإع���اق���ة و�لح��ت��ي��اج��ات �خل��ا���س��ة  ت��خ�����ض ذوي 
�ملتعاملني مع  �لأج��ان��ب  ب��اأح��د �خل���رب�ء  و�خل��ا���ض 
�ملجموعة  بعثنا  �حلكومات،  �ىل  لرفعها  �ليون�سكو 
�إر�سال  �ملفرت�ض  من  وك��ان  �ملعلومات،  من  �لأوىل 
�لأيام،  هذه  خالل  �لإجابات  من  �لثانية  �ملجموعة 
�خلبري  �أبلغ  تخيلو�..  �سماء.  ميهل  مل  �لقدر  لكن 
�سماء عرب �لربيد �لإلكرتوين �أنه �سيفاحت �ليون�سكو 
�لإن��رتن��ت  ع��رب  ون��د�وت��ه��م  م��وؤمت��ر�ت��ه��م  لت�سمني 
وبالعك�ض  �لإنكليزية  �إىل  �لعربية  �للغة  من  ترجمة 
و�سلتها  �أن  بعد  ح�سورها،  من  �سماء  تتمكن  حتى 
�للغة  ح��اج��ز  لكن  دويل،  م��وؤمت��ر  حل�سور  دع���وة 
يف  �خلبري  لها  كتب  ح�سورها.  دون  حائاًل  وق��ف 
من  �لرتجمة  مبو�سوع  �ليون�سكو  "�ساأفاحت  ر�سالته: 
هذ�  �أكملت  لو  �ست�سعد  �سماء  فقط." كانت  �جلك 
�لهمم  �أ�سحاب  �سريحة  خدمة  �أج��ل  من  �مل�سو�ر 
�سريعًا  رحلت  لكنها  �خلا�سة،  �لحتياجات  ذوي 
�أنهكتها �أمر��سها �لع�سوية و�أوجاع �جل�سد  بعد �أن 
�مل�ستمرة �لتي قاومتها �سماء مبطاولة عجيبة حتى 
عليها،  عبئًا  ج�سدها  ك��ان  �ملعاناة.  �إن��ه��اء  ق��ررت 
متت  مل  لهذ�  با�سلة،  نقية  حرة  كانت  روحها  لكن 
�سماء، وكما قال �لقا�ض �لكبري حممد خ�سري: "ما 

عام  نختتم  �أن  نتمنى  كنا 
�ل��ف��و�ج��ع ب��ه��ذ� �ل��رح��ي��ل.. 
لكن �ل�سماء كانت تنق�سها 
جن��م��ة.. ف��ل��الأب��وي��ن ع��ز�ء 
و�ل���ده���ا  وك�����ان  جميل." 
عبد  و�ل�سحفي  �ل��ق��ا���ض 
يوم  نعاها  �ملجر قد  �لأمري 
فيه  قال  من�سور  يف  وفاتها 
�سماء،  �ل��وح��ي��دة  "�بنتي 
رحلت هذ� �ليوم، وتركتني 
�سماء  ح��زن..  من  بحر  يف 
�لتي ولدت بال عمود فقري 
مي��ك��ّن��ه��ا م���ن �ل��ن��ه��و���ض، 
�لر�سم  بفن  �سللها  قاومت 
وح�����س��دت ج���و�ئ���ز ع���دة، 
ومن دول عدة، �آخرها يوم 
و�ح��د  ي��وم  �أم�����ض، �ي قبل 
�لهند،  م��ن  رح��ي��ل��ه��ا،  م��ن 

ود�عًا و�إىل ريا�ض �جلنان يا حبيبة بابا."
باريب تستجيب 

كانت �سماء قد �أر�سلت مقرتحًا ل�سركة مارتل �لتي 
تنتج لعبة )باربي( �ل�سهرية لإنتاج ن�سخة من باربي 
ملرة  ولو  متحرك  كر�سى  وعلى  مري�سة  فيها  تكون 
بتنفيذ  ووعدتها  �ل�سركة  �إد�رة  �سكرتها  و�ح��دة، 

طلبها يومًا و�ستهدي �لن�سخة �إليها.
تر�سم  كانت  �سماء  �لنجمة  �أن  عديدون  نقاد  و�أكد 
لتعد  �سنة،   14 بعمر  �حل��د�ث��ة   بعد  ما  باأ�سلوب 
�إ�سافة  من  �أي�سا  ومتكنت  عربية،  فنانة  �أ�سغر 
)�أ���س��و�ت  �ل��ع��امل��ي��ة  �ملن�سة  يف  ن��ة  ك��م��دوِّ ��سمها 
خاللها  من  لرت�سل  لليون�سيف،  �لتابعة  �ل�سباب( 
�لعربية  باللغتني  �لعر�قي  �ل�سباب  و�أ�سو�ت  �سوتها 

و�لإنكليزية.
�إ�سافة �إىل هذ�، و��سلت �لر�حلة تاألقها، وذلك بعد 
و�لعلوم  للرتبية  �ملتحدة  �لأمم  منظمة  ن�سرت  �أن 
وجتربتها  �سماء  عن  مقاًل  )�ليون�سكو(  و�لثقافة 
ومعر�سها )معًا نو�جه كورونا( يف موقعها �لر�سمي 
�ملن�سة  خ�س�ست  كما  �لر�سمية،  و�سفحاتها 
لق�سة  �سفحة  �لتنمية(  �أج��ل  من  )ق�سة  �لعاملية 
باللغتني  �ملن�سة  و�إجن��از�ت��ه��ا.  و�سريتها  �سماء 

بالتعاون  لليون�سكو  وتابعة  و�لفرن�سية  �لإنكليزية 
جملة  ن�سرت  كما  �ليابانية.  )نيبون(  موؤ�س�سة  مع 
�لربيطانية   )Thalassae Matters(
�لدولية  �سماء وم�ساركتها يف �حلملة  مو�سوعًا عن 
�لثال�سيميا  جمعية  نظمتها  �ل��ت��ي  ب��ال��دم  للتربع 
بجائزة  ف��ازت  و   ،2020  / �ملتحدة  �ململكة  يف 
Inspiring Hands( يف  )�لأيادي �مللهمة  
م�سابقة نظمتها �ملن�سة �لفنية �لدولية �ملخ�س�سة 
 Champs �لأبطال  )عمل  و�لأط��ف��ال  لل�سباب 
Work( �لتي تد�ر من �لهند، عن لوحة بعنو�ن 
�آب   / �ل�سرنقة  م��ن  �ل��ف��ر����س��ة  خ���روج  )ب��ان��ت��ظ��ار 

).2020
�ل�سرية �مل�سرفة مل تنته مع �ملنا�سلة �سماء �لأمري، 
ب�سل�سلة  �لأمل  �سفة  �إىل  �لو�سول  من  متكنت  �لتي 
�أنها، وقبل  طويلة من �لإجن��از�ت و�لأح��الم، حتى 
جائزة  نيل  ��ستطاعت  فقط،  و�ح��د  بيوم  وفاتها 
طريق  عن  �لهند،  يف  �ملقام  �لأ���س��و�ء(  )مهرجان 

.)TinyDistrict.من�سة   )�لهندي �لدولية
 #سامء_األمري

حتت هذ� �لها�ستاغ، ن�سر �ملئات على �لفي�سبوك عن 
�أن غيابها  رحيل �سماء �لأمري، و�تفق �جلميع على 
�جل�سدي ل يلغي ��ستمر�رها بيننا، فهي تركت �أثرً� 
ومنجز�ت ل يتمكن �ل�سخ�ض �ل�سليم من حتقيقها، 
و�أن  �إر�دة،  �لأ�سا�ض  يف  �حللم  �أن  �جلميع  وعّلمت 
مبا  �إمنا  نعي�سها،  �لتي  بال�سنو�ت  تقا�ض  ل  �حلياة 

نرتكه من �أثر وب�سمة..
االمتنان الكبري لهذا الحلم

�سكرً� ل�سماء �لتي �ألهمتنا كيف نحلم ونحب ومننح، 
مثاًل  و�ستبقى  كانت  �لتي  �أ�سماء  لل�سيدة  �سكرً� 
حياة  ل�سماء  �سنعت  �لتي  �ملعطاء  ل��الأم  م��ذه��اًل 
ل�سماء  و�أقول  �لأبد،  �ملمتدة حتى  بالطفولة  غامرة 
مرة  �إليها  للتحدث  �لوقت  ي�سعفني  مل  ما  كتابة 
�أخرى �إن من�سور�تها على �لفي�سبوك كانت بالن�سبة 
يل مبثابة حلم �أحتاج للهروب �إليه لل�سعور بال�سكينة 
و�ل�سالم، �أنا �أ�سعر بامتنان �سخم ل�سماء وو�لدتها 
متكنتا  �لتي  �حلياة  على  لنا،  قدماه  ما  كل  على 
ل�سماء  وممتنة  لنا،  حتفيزً�  لت�سبح  �سنعها  من 
�جلميلة، �لنجمة �مل�سيئة فوق �سماء �أرو�حنا، على 

�لطاقة و�حلب و�لعطاء.
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أعرتف أن الطمع أخذين 

ومتاديت بحيث متنيت البقاء 

عىل قيد الحياة هذا العام ليك 

أخفف من أحزان حبيبتي التي 

بهذلها الحظ يف تحقيق ابسط 

أحالمها... 

حسن العاين 

نواعم

ل يتحقق ن�سف ما نتمنى �أو ثلثه �أو ربعه، وقد ل يتحقق 
من  نوعًا  �مل�سروعة  �لأمنيات  تبقى  ذلك  ومع  �سيء، 
جديد  عام  كل  ولعل  بامل�ستقبل.  و�لثقة  �جلميل  �لأمل 
يعد و�حدً� من �أحلى �لفر�ض �لتي جرى �لعرف خاللها 
�إىل حدود  �أمانينا، و�لندفاع بها  �لبذخ يف ب�سط  على 
�مل�ستحيل، كاأن يفتح �أحدنا )زيجه( وينظر �إىل �ل�سماء 
�لنت�سار على  �سنة  �سنة 2021 مثاًل  تكون  �أن  ويتمنى 

�لف�ساد!!
متنيت  بحيث  ومت��ادي��ت  �أخ���ذين  �لطمع  �أن  �أع���رتف 
من  �أخ��ف��ف  لكي  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �حل��ي��اة  قيد  على  �لبقاء 
�ب�سط  حتقيق  يف  �حلظ  بهذلها  �لتي  حبيبتي  �أح��ز�ن 
على  �أمت��ن��ى  �مل��ب��ارك  عامنا  ومبنا�سبة  �أح��الم��ه��ا... 
عادتها  عن  تقلع  �أن  �لبلد  يف  �ملعنية  �ملالية  �جلهات 
و�أن��ه��ا  عليها،  ع��ال��ة  ب��اأن��ه��م  �مل��ت��ق��اع��دي��ن  �إ���س��ع��ار  يف 
ت�سرف رو�تبهم )باملّنية( وكاأنهم مل يدفعو� �لأوقاف 
عن  تقلع  و�أن  �أربعني،  �أو  �سنة  ثالثني  ملدة  �لتقاعدية 
تنوي  �أن��ه��ا  �أو  رو�ت���ب  وج��ود  بعدم  �ملوظفني  تخويف 
مثل  �تخاذ  �أر�دت  ولو  رو�تبهم،  من  ن�سبة  ��ستقطاع 
�أر�سيف  عمليات  جتري  �أن  فاأمتنى  حقًا  �لإج��ر�ء  هذ� 
�لرو�تب )�سكتاوي( حفاظًا على م�ساعرهم �ملهزوزة، 
 13 )�لفارغة(  �خلزينة  �سر  عن  �لك�سف  �أمتنى  كما 
�سهرً� يف �ل�سنة، مع �إن هناك حت�سنًا كبريً� يف و�رد�ت 
�لنفط و�ملنافذ �حلدودية، وزيادة يف عائد�ت �لر�سوم 

و�ل�سر�ئب وتقلي�سًا يف رو�تب )رفحا(...
م�سكالتنا  م��ن  و�ح���دة  م�سكلة  ح�سم  يتم  ل��و  �أمت��ن��ى 
�لكثرية من دون ت�سكيل جلنة تختفي حتت يديها �أعظم 
�لتموينية(  )�لبطاقة  ��سم  تغيري  �أمتنى  �لق�سايا... 
�إىل )�لبطاقة �لعاطلة عن �لعمل(... �أمتنى لو حدثت 
نديل  و�أن  م��وع��ده��ا  يف  �لن��ت��خ��اب��ات  وج���رت  معجزة 
ول  ت�سقيط....  ول  ُتهم  ول  �ستائم  دون  من  باأ�سو�تنا 
-�لتي  �حلكومة  على  مثلي  رجل  ويتمنى  كاذبة،  وعود 

يحبها بجنون- لو تخلت عن عد�لتها �ملفرطة، لكونها 
عرفها  يف  �جلميع  لأن  و�ملبدع،  ر  �ملق�سِّ بني  تفرق  ل 
�أمتنى  �مل�سط،  كاأ�سنان  �سو��سية  �ساحلون..  مو�طنون 
بقلبها  �سعبها  ترى  �أن  �لبلد  يف  �لكبرية  �لروؤو�ض  على 
وعقلها و�سمريها ل بل�سانها، �أمتنى روؤية فا�سد و�حد 
�لتلفزيون...  �سا�سة  يحا�سب على  )�إك�ض لرج(  حجم 
�ملركز  بني  )�خل�سومة(  م�سرحية  تنتهي  �أن  �أمتنى 
�سنة   18 منذ  م�ستمرً�  عر�سها  ز�ل  ما  �لتي  و�لإقليم 
على  �أمت��ن��ى  و�مل�����س��اه��د...  �لف�سول  على  تغيري  ب��ال 
بحقوق  �ملطالبة  ع��ن  �ل��ك��فَّ  �ل��رج��ال  م��ن  �ل��دج��ال��ني 
�لدنيا كلها وماز�لت تطالب  �أخذْت حقوق  لأنها  �ملر�أة 
بحلب �لرجال، كما �أمتنى على �ملخل�سني من طبقتنا 
لو  و�لت�سريعية  �لتنفيذية  �ل�سلطات  وم��ن  �ل�سيا�سية 
جعلونا هذ� �لعام ن�سحك على �حلر�مية )6( �ساعات 

مثلما �سحكو� علينا )6 �آلف( �ساعة...
توحدنا  كما  فقط  �ل�سد�ئد  عند  نتوحد  ل  �أن  �أمتنى 
�أن نتوحد كذلك يف  يف مو�جهة د�ع�ض و�لإره��اب، بل 
حالت �لفرح و�ل�سلم و�لبناء و�سوف نكت�سف �أن توحدنا 
قيمر  من  و�أطعم  �لب�سرة،  برحي  من  �أطيب  ح��الوة 
�حللة، و�أ�سهى من بو�سة �حلبيب... �أمتنى هذ� �لعام، 
وكل عام، �أن تعلو �سارية �لعر�ق من ز�خو �إىل �لفاو... 
و�أن تتو��سل مو�كب �لعر�سان و�لعر�ئ�ض من �أربيل �إىل 
�لنا�سرية، ومن �لأنبار �إىل �لنجف، ومن �ل�سليمانية، 
)......لت�سلح  لو  ج���دً�....  ج��دً�  خا�سة  �أمنية  ل��دّي 

للن�سر مع �لأ�سف!!(

م���������ق���������االت

أمنيات العام الجديد



ال هزمية توقف يدي
�خلياط  ر�سو�ن  �جلميلة  �لفنون  كلية  منعت 
�أخربوه  يده،  ب�سبب  �أروقتها  �إىل  �لدخول  من 
�أنه �سي�سبح "عالة" عليهم، لكن يده �ملفقودة 

مل متنعه من حتقيق بع�ض من �أحالمه. 
�ليمنى،  ي��ده  �أفقده  حل��ادث  ر�سو�ن  تعر�ض 
�أنه بعد  �إذ  لتبد�أ رحلة �ل�سعوبات يف حياته، 
دخ��ول  �أر�د  �ل��ث��ان��وي،  �ل�ساد�ض  يف  تخرجه 
بالإخر�ج  حلمه  لإكمال  �جلميلة  �لفنون  كلية 
�لذي  �لرف�ض  وهذ�  ُرف�ض،  لكنه  و�لت�سوير، 
�سدمه و�آمله كثريً� �إىل درجة �لنتكا�سة، جعله 
�أقوى، يقول لنا:  "�أ�سبحت �أمّرن نف�سي ب�سكل 
كان  و�ح��دة،  بيد  �لكامري�  م�سك  على  يومي 
متكنت  لكني  بد�يته،  يف  للغاية  �سعبا  �لأم��ر 

منه." 
����س��ت��ط��اع ر����س���و�ن دخ����ول ك��ل��ي��ة �لإع�����الم، 
وخالل هذه �لفرتة كان يدرب نف�سه لإخر�ج 
فعله،  ما  وهذ�  كليبات،  و�لفيديو  �لإعالنات 
منها،  �لعديد  وت�سوير  �إنتاج  من  متكن  فقد 
�أول  ي�سبح  �أن  خياط  ر�سو�ن  ��ستطاع  كما 
لعب للفنون �لقتالية "كيوكو�سنكاي كر�تيه" 
يف �ل��ع��ر�ق و�ل��وط��ن �ل��ع��رب��ي، ب��ي��د و�ح���دة! 
و�لعربية.  �ملحلية  �لبطولت  يف  و�مل�ساركة 
�لكثري  �للحظة هذه،  "�أو�جه، وحتى  ي�سيف: 

و�أرى  �أعمل  ما  �أحب  لكنني  �مل�سايقات،  من 
�لتحدي يف جميع خطو�تي، �ساأعمل على �إنتاج 
�لكر�تيه  ت�سم  قتالية  عربية  �فالم  و�إخ��ر�ج 
�حرتفتهما."  �للتني  �لهو�يتني  و�لت�سوير، 
وبروحه �مل�سّممة و�جلميلة، يطمح ر�سو�ن يف 
�إخر�ج م�سل�سل عر�قي �و عربي، ول يجد ذلك 

م�ستحياًل و�إن كان �سعبًا. 
رصاصة منعته من دخول الطب

يف  م�سوؤولة،  وغ��ري  طائ�سة  ر�سا�سة  غ��ريت 
�لأب���د،  حتى  م�سطفى  ح��ي��اة  زف���اف،  حفل 

وجعلتها �أ�سعب، لكنه �أ�سر على �ملو�جهة.
فحني كان م�سطفى طالبًا يف �لبتد�ئية عام 
كان  عندما  ر�سا�سة ج�سده  �خرتقت   ،2003
يلعب مع �أ�سدقاء �حلي. يقول: "مل يتوفر يف 
�مل�سفى �أي �سيء، حظر جتو�ل، وحياة متوقفة، 
وعائلتي منهارة لأين كنت يف غيبوبة، حاولو� 
حتويلي �ىل م�سفى �لكاظمية ثم �أعادوين �إىل 
م�سفى بلد ل�سوء حالتي �إذ �أ�سابت �لر�سا�سة 
�ل�ساد�سة  �لفقرتني  �لفقري، حتديدً�  عمودي 

و�ل�سابعة."
و�سول  مع  �لر�سا�سة  تلك  و�ج��ه  �لقدر  لكن 
�مل�ست�سفيات  لتفقد  )�أم��ري��ك��ي(  طبي  فريق 
�آن�����ذ�ك، ���س��اه��دو� ح��ال��ت��ه، ف��ق��ررو� حمله، 
ثم  �جل��وي��ة،  بلد  ق��اع��دة  �ىل  ونقله  ل��وح��ده، 

لإج���ر�ء  �سينا  �ب��ن  م�سفى  �إىل 
م�سطفى:"كنت  ي�سيف  له.  جر�حية  عملية 
غرباء  �أ�سخا�ض  مع  عائلتي،  ب��دون  وح��دي، 
معي."  يحدث  �لذي  ما  �أعلم  ل  لأ�سهرعدة، 
م�سطفى  حالة  تفاقمت  �لعملية  �إج��ر�ء  بعد 
�لنطق  وفقد  لأ�سبوعني،  غيبوبة  يف  ودخ��ل 
عنقه  يف  ثقب  �إج���ر�ء  �إىل  ��سطرهم  م��ا   ،
�أكرث  مرور  بعد  تدريجيًا  عاد  حتى  للتنف�ض، 
رباعي،  �سلل  مع  حيًا  ليبقى  �أ�سهر،  �ستة  من 
ليو�جه مرحلة ثانية من �ل�سعوبات يف حياته 
�لدر��سية، �إذ ��سطدم بعائق �آخر، ل يختلف 
يف تاأثريه عن �لر�سا�سة �لتي �خرتقت ج�سده: 
حاول  �لذي  �جلائر  �لقانون  ر�سا�سة  "كانت 
�لطب،  كلية  بدخول  و�أحالمي  طموحي  قتل 
حلم �لطفولة." �كت�سف مل�سطفى �أن �لقانون 
مينع ذوي �لهمم من دخول �ملجموعة �لطبية، 
�أي  دخ��ول  ورف�ض  مطلقًا،  ي�ست�سلم  مل  لكنه 
 3 م��ن  لأك��رث  �ل�����س��ر�ع  و��ستمر  �آخ���ر،  ق�سم 
قابله،  م�سوؤول  كل  مع  خاللها  حاول  �سنو�ت 
مع كر�سيه و�أحالمه. يقول: "بعد عناء كبري، 
�ل�سيدلة،  كلية  �إىل  دخويل  مو�فقة  ح�سلت 
و�أنا �ليوم �أول �سخ�ض م�ساب ب�سلل رباعي، 

يدخل �ملجموعة �لطبية يف �لعر�ق." 
الكامريا بعني )متالزمة داون(

�ىل  يحتاج  ع��اج��زً�  �سابًا  طه  يكون  �أن  ب��دل 

ذوو الهمم..

تخليداً لروح امُلبهجة وامُلحبة للحياة، سامء 
األمري، نسرتجع وجوهاً قابلناها بفخر،  وحاورنا 
بعضها ضمن مواد "مجلة الشبكة" املختلفة، 
وآخرين تعرفنا إليهم يف مناسبات عدة. هم 
ملهمون، امتطوا خيول اإلرصار، وكافحوا رغم 
)حروب( اليعرفون لها سبباً، يواجههم 
اإلهامل الحكومي، وغالباً املجتمعي، 
وعدم توفر حتى أبسط 
املقومات التي يحتاجها 
صاحب الهمم، لكنهم، ورغم 
كل ما يحيط بهم ، بنوا 
بخيوط الشمس نهاراً 
جديداً لهم. 

آية منصور

أح�������الم ك���ب���رية 

ال نهاية لها
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�لآخرين نتيجة ولدته م�سابًا مبتالزمة د�ون، 
�سكة  على  ومي�سي  طريقه  ي�سق  �أن  يف  جنح 
�لنجاحات ليخطف �جلو�ئز �ملحلية و�لدولية، 
�لهتمام.ع�سق  �أثارت  مكانة  لنف�سه  ولي�سنع 
طه �لت�سوير، و�أده�ض �ملحرتفني حتى و�سفوه 
باملعجزة، و�سار �سيفًا مميزً� على �ملوؤمتر�ت 

و�مل�سابقات �لدولية �لتي خطف جو�ئزها. 
مل  عائلة  و�سط  �سنة(   20( �لعنزي  طه  ولد 
و�لرعاية،  باحلب  �إحاطته  عن  يومًا  تتاأخر 
تدريبه  م�سوؤولية  عاتقيهما  على  و�ل��د�ه  �أخذ 
للتعامل ودجمه  �لبيت   �لعامل خارج  ملو�جهة 
كاإن�سان  �حلياة  يف  رحلته  ليبد�أ  باملجتمع، 

�أثبت قدرته على تر�سيخ وجوده ودوره.
خالل  من  للت�سوير  حبه  و�ل��ده  �كت�سف  �إذ 
�ملحمول مذ كان  �لهاتف  لكامري�  ��ستخد�مه 
و�لديه  �سجع  �ل��ذي  �لأم��ر  �سنو�ت،   4 عمره 
�جلهات  على  �سوره  عر�ض  على  وحفزهما 
�لعر�قية  �جلمعية  بينها  وم��ن  �ملخت�سة، 
�لعديد  ط��ه  �أق���ام  �ل��ف��وت��وغ��ر�يف.  للت�سوير 
�لكثري  يف  و�سارك  �ل�سخ�سية،  �ملعار�ض  من 
دولية  ر�سمية  �أل��ق��اب��ًا  لينال  �لفعاليات  م��ن 
�ملتميز  �لعربي  �ل�سباب  جائزة  منها  وحملية 

وجائزة  �لدولية، 
�ل�سيخه  ���س��م��و 
ف����اط����م����ة ب��ن��ت 
لل�سباب  مبارك 
�ملتميز،  �لعربي 
وح����ام����ل ل��ق��ب 
�جلائزة  �سفري 
 2012 ل���ع���ام 
ب��ج��ائ��زة  وف����از   2013..
يف  �ملتكاملة  للتنمية  �لعربي  �ل�سباب  جمل�ض 
جامعة  رعاية  حتت  �لعربية  م�سر  جمهورية 

�لدول �لعربية. و�لعديد غريها.
الجمباز دون قدمني

جميلة  ب�سحكة  حكايتها  ق�ض  ن��ور  تبتدئ 
�إذ كان موتها  وقلب مليء بالتفاوؤل و�لبهجة، 
لكن  24�ساعة  فقط،  ب�  ولدتها  بعد  متوقعًا 
�لأطباء  �إقناع  ��ستطاعت  )�لطبيبة(  جدتها 
ن��ور:   تخربنا  لها.  جر�حية  عملية  ب��اإج��ر�ء 
�ساعة   16 وعمري  �لعمليات  �سالة  "دخلُت 
باأنني  عائلتي  �أخ��ربو�  لكنهم  وجن��وت،  فقط 
�أف��ارق  ثم  عمري  من  ع�سرة  �لثالثة  �أبلغ  لن 
من  بالهروب  نف�سها  ن��ور  �أقنعت  �حلياة." 
فّكرت  �حل��دي��دي.  و�سجنه  �لكر�سي  ع��امل 
حبي�سة  يجعلها  ق��د  �ل���ذي  �لكر�سي  ب��ذل��ك 
حتدث  قد  �لتي  بالتغري�ت  فّكرت  �سيء،  كل 
مبرور �لزمن. تقول: "تركت �لكر�سي وبد�أت 
كثريً�،  ووق��ع��ت  تعرثت  ي��دي،  على  بالزحف 
ومّتت خياطة جروح فمي ع�سر�ت �ملر�ت مع 
"حتى  وت�سيف:  ت�سحك  ر�أ�سي،"  يف  �خ��رى 
�سعوبات  وو�ج��ه��ُت  ب��دون��ه  �حل��رك��ة  تعّلمت 
)�لتوكي(  ولعب  �خل��روج  ��ستطعت  كثرية، 

وكرة �لقدم و�أنا �أزحف. ��ستقبلت �لكثري من 
طفلة."  و�أن��ا  حالتي  ب�ساأن  �ل�سيئة  �لعبار�ت 
لكنها  باليه،  ر�ق�سة  ت�سبح  �أن  ن��ور  حلمت 
بد�أت بالتدرب على �جلمباز لأنه ي�سبه �لباليه 
مع �ختالف �لأطر�ف، ��ستطاع �جلمباز تغيري 
حياة نور �إىل �لأبد حينما بد�أت بتحدي �أخيها 
قدماها  و�ق��ف،  وهو  كتفيه  �إىل  تت�سلق  �أن  يف 
فقط  بيدها  ذل��ك  فعلت  لكنها  تتحركان،  ل 
ج�سدها  على  �لتامة  �سيطرتها  من  لتتيقن 
دون �حلاجة لقدميها. بعد بلوغ )نور( �لثالثة 
ع�سرة مل متت، فاحتفلت عائلتها معها بفرح 
جنوين ، لكنها و�جهت �سعوبات كثرية بفكرة 
ق�سية  "و�جهُت  �مل��در���س��ة:  يف  ��ستقبالها 
�سهاًل،  �لأم��ر  يكن  مل  �ملدر�سة،  يف  �ندماجي 
كانت حربًا �إ�سافية، مل ت�ستقبلني �لعديد من 
�ملتوقفة  وقدمي  �أنا  �لأمر،  بادئ  يف  �ملد�ر�ض 
�ل���دو�م  �أوق���ات  �أح��ت��اج��ه يف  �ل���ذي  وكر�سيي 
منزلية  ز�ل��ت  وما  كانت  نور  فقط." متارين 
�أن  كما  ب�سيطة،  �أ�سياء  وبو��سطة  �ل�سنع، 
�لثاين �ساعدتها كثريً� يف  غرفتها يف �لطابق 
لتقوية  �ل�سلم،  خالل  من  و�لهبوط  �ل�سعود 

متارينها يف عامل �جلمباز. 
ترشيعات قانونية

�مل�سرع  على  �ن  �لغزي  �م��ال  �ملحامية  ت��رى 
�لعر�قي رفع �سقف �لعانة �لجتماعية �ملقرر 
ذوي  لتمكني  �لجتماعية  �حلماية  قانون  يف 
متطلبات  تلبية  م��ن  �خلا�سة  �لح��ت��ي��اج��ات 
�لتي  �لت�سريعات  مر�جعة  وكذلك  �ملعي�سة، 
وظيفة  على  �حل�سول  يف  بحقوقهم  تتعلق 
�و ع��م��ل وت��وح��ي��د �لح��ك��ام �خل��ا���س��ة ب��ذوي 
�لعقوبات  وت�سديد  و�ح��د  قانون  يف  �لع��اق��ة 
على منتهكي حقوقهم لردع  من يعتدي عليهم 
وكذلك تفعيل دور مر�كز تاأهيل ذوي �لعاقة.
�لقانونية  �حل��م��اي��ة  ح��ق  �ن  �ل��غ��زي  وت��وؤك��د 
ذوي  لفئة  ودول��ي��ًا  حمليًا  مكفول  �لعمل  يف 
�أ�سعف  من  تعّد  لأنها  �خلا�سة  �لحتياجات 
�سدهم  �لتمييز  منع  و�أن  �ملجتمع،  ف��ئ��ات 
�لدولية  �ملو�ثيق  ه��ذه  �أه���د�ف  من  ج��زء  هو 

و�لقو�نني �ملحلية.

�مال �لغزي
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نرمني املفتي

فنجان محبة

القرار ١٣٢٥

على  قائما  متكامال  �أ�سلوبا  يتطلب  �مل�ستد�م  "�ل�سالم 
وبني  و�لتنمية،  و�لأمنية  �ل�سيا�سية  �لتد�بري  بني  �لت�ساق 
�لإن�����س��ان، مب��ا يف ذلك  وح��ق��وق  �لتنمية  �أع��م��ال  ج���دويل 
هذه  ت��ز�ل  ول  �لقانون"،  و�سيادة  �جلن�سني  بني  �مل�ساو�ة 
�ملتحدة  �لأمم  عن  �سادرة  در��سة  �إىل  و��ستناد�  �ملقاربة 
�ل�سادر عن جمل�ض  �لقر�ر 132٥  لقر�ءة  "�أف�سل جت�سيد 

�لأمن".
�لعر�ق  �سو�ء  بلد،  �أي  �لبلد،  يف  �إ�سالحية  خطوة  �أي  �إنَّ 
يتوقف  مل  �إن  بثمارها  ت��اأت��ي  ل  �أو  ت�ستقيم  ل  غ��ريه  �أو 
�لعنف  �أق�سد  وهنا  �مل���ر�أة،  �سد  �أ�سكاله  بجميع  �لعنف 
�لنوع  وعنف  �لوظيفي  و�لعنف  �ل�سيا�سي  و�لعنف  �ملنزيل 
�لجتماعي. وق�سية �ملر�أة عاملية و�ملثال �لو��سح يف �تفاقية 
�أنو�ع �لتمييز  )�سيد�و( �لتي ت�ستهدف �لق�ساء على جميع 
 1٩٧٩ يف  دويل  قانون  كم�سروع  طرحت  فقد  �مل��ر�أة،  �سد 
ويف  �ل��ع��ر�ق  بينها  م��ن   1٩80 يف  دول��ة   6٤ عليها  ووق��ع��ت 
لكنها   1٩0 عليها  �ملوقعة  �لدول  عدد  بلغ  �لتالية  �ل�سنو�ت 
غري  �تفاقية  ��ستمرت  ��ه��ا  �إنَّ �أي  م�سادقة،  بال  ��ستمرت 

ملزمة ولي�ض قانونا دوليا يجب �للتز�م بها. 
�أو�ئل �لدول �لتي بد�أت بالتثقيف لأدبيات  كان �لعر�ق من 
�إيجاد فر�ض عمل  �جلندر )�لنوع �لجتماعي( ومن بينها 
قر�ر�ت  عليها  �أكدت  �لتي  �لذكور  كما هي  لالإناث  مو�زية 

)بيكني ز�ئدً� خم�سة(.
�أنَّ  �ل   2000 يف  �سدوره  فرغم   132٥ للقر�ر  بالن�سبة  �أما 
بنودها  لتنفيذ  وطنية  خطة  بو�سع   ٤٧ �لدولة  هي  �لعر�ق 
�لأو�سط  �ل�سرق  �لقر�ر يف  ى  تتبنَّ �أول دولة  يز�ل  وكان وما 
و�سمال �فريقيا وذلك يف 201٤ وتوقفت �خلطة �لتي كانت 
ت�ستهدف �ل�سنو�ت )201٤ - 2018( ب�سبب �لظروف �لتي 
لأق�سى  و�رتكابهم  �لظالميني  �حتالل  من  �لعر�ق  �سهدها 

�لتي  �ملناطق  يف  �لن�ساء  �سد  �جلن�سي  �لعنف  ج��ر�ئ��م 
�حتلوها..

�أ�سكال  بها خمتلف  �جتاحت  �لتي  �ل�سنة  نهاية 2020،  مع 
�لفقر  ب�سبب جائحة كورونا وجائحة  �لعامل كله  �مل�ساعب 
�لعر�ق خطوة  �لب�سر �مل�ستمرتني منذ عقود، �سهد  وجتارة 
�سرورية ومهمة وهي �إعالن د�ئرة متكني �ملر�أة يف �لأمانة 
�لعامة ملجل�ض �لوزر�ء، "�ل�ستعد�د لإطالق �خلطة �لوطنية 
جمل�ض  لقر�ر  ��ستجابة   ،202٤  -2021 لالأعو�م  �لثانية 

�لأمن رقم 132٥ حول �ملر�أة و�ل�سالم و�لأمن." 
لوكالة  �لد�ئرة  ي�سرى كرمي حم�سن، مدير عام  د.  وقالت 
�لأنباء �لعر�قية، �إنَّ "�خلطة �لثانية �ستمتد من 2021 �إىل 
202٤، و تت�سمن ثالث ركائز، وكل ركيزة تت�سمن �أن�سطة"، 
وهي �مل�ساركة، �أي م�ساركة �ملر�أة يف �سنع �ل�سالم ودميومته 
�لن�ساء من �جلانبني  بحماية  وتتعلق  و�لثانية هي �حلماية 
وتعني  �لوقاية  هي  �لركائز  و�آخ��ر  و�لجتماعي،  �لقانوين 
متكن �ملر�أة من �ملبادرة وبالأخ�ض �ملر�أة �لتي خرجت من 

�لنز�ع يف �ملناطق �ملحررة يف �لبدء من جديد.
خطة طموحة وتت�سمن بنودها ن�ساطات وور�ض عمل تدريبية 
لتمكني �ملر�أة ول بد من مو�كبتها �إعالميا لإجناحها، و�متنى 
�لذي  �لعر�قية  �ملر�أة  لتمكني  �سنة  حقيقة  تكون   2021 �سنة 

�سي�سهم فعليا يف �لإ�سالح و�لإعمار معا..

إنَّ أي خطوة إصالحية يف البلد، أي 

بلد، سواء العراق أو غريه ال تستقيم أو 

ال تأيت بثامرها إن مل يتوقف العنف 

بجميع أشكاله ضد املرأة، وهنا أقصد 

العنف املنزيل والعنف السيايس والعنف 

الوظيفي وعنف النوع االجتامعي. 



رجاء الشجريي

تصوير: بالل الحسناوي

العراقيون يحتفلون معاً بامليالد املجيد 

ويتطلعون إىل عام أمن وسالم

السنة الخامسة عرشة العدد )374( 30 كانون االول 2020 alshabaka aliraqya#ك����امم����ت����ك_س����الم����ت����ك

alshabaka
aliraqya

15 ال����������غ����������الف14

أعياد رأس السنة وطقوس 
امليالد وأجواء االحتفاالت، كانت 
ومازالت مشرتكة بني املسيحيني 
واملسلمني الذين دأبوا عىل أن 
يتشاركوا الفرح يف مناسباتهم. 

فقد برهن املجتمع العراقي، 
رغم كل الظروف، عىل أنه أرض 

خصبة للمحبة والتآرص املجتمعي 
يف ما بني األديان والطوائف 

جميعاً. 

أمنياتهم معلقة كمصابيح شجرة امليالد

وعلى  �أحد�ثها  بكل  ع�سيبة  �سنة  ن��ودع  ونحن 
بالأمنيات  ي�سج  جديد  ع��ام  ��ستقبال  �أب���و�ب 
طقو�ض  �سمن  لالآتي  باخلري  و�لدعاء  و�لأح��الم 

�أعياد �مليالد �ملجيد.
 "جملة �ل�سبكة" كانت مع هذه �لأعياد و�للحمة 
�مل�سيحيني  ب��ني  �حلقيقي  و�لن�سيج  �ل��وط��ن��ي��ة 

و�مل�سلمني.
شاهد مهم

م���ن ب���ني �ل�����س��و�ه��د �مل��ه��م��ة م��ك��ان��ي��ًا وزم��ان��ي��ًا 
بني  و�للحمة  �ملحبة  ت��وؤك��د  �ل��ت��ي  و�ج��ت��م��اع��ي��ًا، 
�مل�سيحيني و�مل�سلمني، كني�سة �لالتني �لتي تقابل 
�سوق  قرب  �جلمهورية  �سارع  يف  �خللفاء  جامع 

�ل�سورجة يف بغد�د ول يف�سلهما �سوى �ل�سارع. 
كنيسة الالتني

يعود تاأريخ كني�سة �لالتني يف �لعر�ق �إىل �لقرن 
�إىل  �لكرمليون  �لآباء  �ل�سابع ع�سر عندما و�سل 
�لنهرين،  بني  ما  بالد  دخلو�  ومنها  فار�ض  بالد 
عام 1866 حتى 18٧1،  بناوؤها من  ��ستمر  وقد 
)كني�سة  با�سم  �سنو�ت  خم�ض  بعد  و�فتتحت 
�لكاتدر�ئية  متثل  وك��ان��ت  ي��و���س��ف(،  �لقدي�ض 
�حل��رب  �أث��ن��اء   ،1٩1٧ يف  ب��غ��د�د.  يف  �لالتينية 
�لعاملية �لأوىل، عندما كانت بالد ما بني �لنهرين 
ما تز�ل حتت �حلكم �لعثماين، ��ستولت �لقو�ت 
�لالتينية  يو�سف  �لقدي�ض  كني�سة  على  �لعثمانية 
ثم  م�ست�سفى،  �إىل  وحتولت  منها  جزء  و�أُح���ِرق 

�أعيد ترميمها عام 1٩20.
�ساخ�سًا  تعّد  �لالتينية،  يو�سف  �لقدي�ض  كني�سة 
�سكل  على  مبنى  عن  عبارة  وه��ي  مهمًا،  �أث��ري��ًا 
�أ�سطو�نة  مع  ر�ئعة  كروية  ن�سف  قّبة  له  �سليب 
يبلغ  �لكني�سة  جناح  م�ستوى  على  ونو�فذ  د�ئرية 
�ل�سكل  ن  يعلوها فانو�ض مثمَّ �رتفاعها 32 مرتً�، 
يعتلي قّمته �سليب. يوجد فيها قرب �لأب �أن�ستا�ض 
ماري �لكرملي ومقابر �لآباء �لكرمليني ومد�فن 
ب�)ر�هبات  �ملعروفات  �لدومينيكيات  �لأخ��و�ت 
�لكني�سة  روؤي���ة  ن�ستطيع  بعد  وع��ن  �لتقدمة(. 
بو�سوح كمنارة يف �حلي. لكن حالها �لآن ل ي�سر، 
مع كل ما حولها من خر�ب وفو�سى و�إزعاج من 
بها  �ملحيطة  و�لأ���س��و�ق  �لب�سطيات  ع�سو�ئية 

ف�ساًل عن بنايتها �ملت�سدعة.
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 جامع الخلفاء
�لثالثة  �جل��و�م��ع  �أح��د  فهو  �خللفاء  جامع  �أم��ا 
�لكربى يف �لدولة �لعبا�سية، بناه �خلليفة �ملكتفي 
�سارع  يف  ويقع  �مليالدي(  �لعا�سر  )�لقرن  باهلل 
وقد  �ل�سورجة،  �لغزل يف  �سوق  قرب  �جلمهورية 
بنيانه يف فرتة هولكو. يحتوي على  هدم وجدد 
مئذنة �أثرية بنيت قبل �سبعة قرون هي و�حدة من 
منذ  بغد�د  �ل�ساخ�سة يف  �ملعمارية  �لآثار  �أجمل 
قام  �ملا�سي  �لقرن  يف  �لعبا�سية.  �خلالفة  عهد 
وت�سييد  ت�سميم  باإعادة  مكية  حممد  �ملعماري 
�جلامع ب�سكل ي�سبه �إىل حد ما �لت�سميم �لأ�سلي 
�لقرن  و�ملنارة حتى ع�سرينيات  �لقدمي،  للجامع 
�ملا�سي كانت �أعلى بناء يف بغد�د بارتفاع يبلغ 3٥ 
مرتً�،   32 بارتفاع  �لالتني  كني�سة  وجارتها  مرتً� 
�أح��و�ل  �خللفاء حت��دت  �مل��ن��ارة يف جامع  وه��ذه 
�لزمن وفي�سانات دجلة و�لهز�ت �لأر�سية لتقف 

�ساخمة حتى يومنا هذ�.
األب أنستاس الكرميل والشيخ 

جالل الحنفي
فميالده  بالكني�سة،  �أن�ستا�ض  �لأب  حياة  �قرتنت 
�للغة  يف  �سليعًا  كان  وقد  بنائها،  تاريخ  يقارب 
بني  من  �لكرملي  وك��ان  لها.  ومدر�سًا  �لعربية 
عندما  �خللفاء  جامع  منارة  عن  �ملد�فعني  �أكرث 
�أر�دو� هدمها عام 1٩18بحجة ميالنها �مل�ستمر. 
ومنارة  للكني�سة  �سورة  ��ستخدم  نف�سه  �لكرملي 
�لروحي  �لتاآخي  على  دلل��ة  معًا  �خللفاء  جامع 
ي�سمع  ك��ان  فقد  �لعر�قية،  �ملجتمعية  و�ل��وح��دة 
�لكرمليني  دير  من  �لكرمي  �لقر�آن  ترتيل  �سوت 
�لأب  ك��ان  �ل��ق��ر�آن.  ت��الوة  �سماع  يحب  ك��ان  �إذ 
�ساحب جمل�ض �أدبي كبري يف هذ� �مَلعلم �إذ كان 
"جمل�ض  ي�سمى  وكان  و�حل��و�ر،  للمناق�سة  يعقده 
�جلمعة" يف دير �لآباء �لكرمليني يف حملة �سوق 
�للغة  �أ�ساطني  عليه  يرتدد  وكان  ببغد�د،  �لغزل 
�ختالف  على  �لبلد  و�أع��ي��ان  وعلماوؤها  �لعربية 
مللهم ونحلهم، من بينهم �ل�سيخ جالل �حلنفي 
�لبغد�دي  �حلنفي  ك��ان  �خللفاء.  جامع  �إم���ام 

�سليعًا �أي�سًا يف �لرت�ث �لبغد�دي وجو�نب �حلياة 
و�ل�سعر  و�لأدب  و�ملقامات  و�لفلكلور  �لجتماعية 

و�للغة، كذلك كان يجيد �للغة �ل�سينية.
شجرة امليالد

�إي�سا(  �لق�ض  )طيماثيو�ض  �خلوري  �لأب  حتدث 
�ل�سبعة  و�أولده��ا  �سموين  �لقدي�سة  كني�سة  ر�عي 
"�ل�سبكة" عن  ل���  �ل���دورة  �لآث��وري��ني يف  يف ح��ي 

طقو�ض �لأعياد �إذ قال :
نحن  بنا  خا�سة  ومتنوعة  كثرية  �أع��ي��اد  هناك 
�لر�ض  كعيد  �لرئي�سة  �لأعياد  منها  �مل�سيحيني، 
�سليو�"  "�يدته  �ل�سليب  وعيد  "�لرنو�سرديل" 
�لأي��ام  ه��ذه  ويف  �لثانوية،  �لأع��ي��اد  من  وغريها 
ور�أ���ض  �ملجد-  -له  �مل�سيح  �سيدنا  ولدة  ج��اءت 
�جتماعية  بفعاليات  نقوم  �ذ  �مليالدية  �ل�سنة 
هذه  من  ن��وع  كل  ح�سب  تختلف  وه��ي  وكن�سية، 

�لأعياد.
ي�����س��ي��ف: �ج��ت��م��اع��ي��ًا ُت��ع��ّد �ل��ع��و�ئ��ل �مل���اأك���ولت 
و�مل��ع��ج��ن��ات و�حل��ل��وي��ات و�لأك�����الت �ل��ع��ر�ق��ي��ة 
�لبيوت  يف  م�سغرة  حفالت  وت��ق��ام  �ل�سهرية، 
�لأقارب  تز�ور  فيها  ويتم  �لبغد�دية  �لأحياء  يف 
�ملنا�سبة،  بهذه  و�لأ�سدقاء  و�جل��ري�ن  و�ملعارف 
و�ل�سريانية  و�لكلد�نية  �لآثورية  �لنو�دي  يف  �أما 
�أمل��ع  م��ن  نخبة  يح�سرها  ك��ربى  حفالت  فتقام 
فيها  وتقام  �لعائالت  وحت�سرها  �لغناء،  جنوم 
�أ�سهرها  من  و�مل�سابقات،  �لفلكلورية  �لدبكات 
يف  �أم��ا  �لعام،  هذ�  جمال  ملكة  �ختيار  م�سابقة 
بح�سب  و�ل��ق��د�دي�����ض  �ل�سالة  فتقام  �لكني�سة 
�أوقاتها يف �لتقاومي حمتفلني بالذكرى.. �أمنياتي 

بعام خري وحمبة و�سالم للجميع.
�لآثورية،  �للغة  عامر حمزة،  كاتب عربي يجيد 
و�لإن�����س��ان��ي��ة  �ل��وط��ن��ي��ة  �للحمة  ق��ائ��اًل:  ح��دث��ن��ا 
و�مل�سلمني  �مل�سيحيني  بني  و�لدينية  و�لجتماعية 
�ملنا�سبات  يت�ساركون  كانو�  �إذ  دومًا،  قوية  كانت 
�خلا�سة �لدينية و�لجتماعية فيما بينهم، وكان 
مثل  �لبغد�دية  �لأحياء  يف  يحتفلون  �مل�سيحيون 
كر�ج �لأمانة، و�لغدير، وبغد�د �جلديدة، و�لدورة 
حي �لآثوريني، وتل حممد، و�ملن�سور، و�لكر�دة، 
�مل�سرتكة  �لأع��ي��اد  من  ذكريات  جميعًا  ولديهم 
بني �مل�سيحيني و�مل�سلمني، يف �لحتفالت و�إيقاد 

�لكن�سي  �لطق�ض  �نتقلت من  و�أعيادهم  �ل�سموع، 
�إىل �حلياة �لجتماعية، فاحلفالت تقام يف ر�أ�ض 
�لرق�سات  تتخللها  خمي�ض  ي��وم  كل  ويف  �ل�سنة 
�أي�سًا  �ملقابل  يف  وك��ان  و�مل�سابقات،  �جلماعية 
حني يت�سارك �مل�سيحيون مع �مل�سلمني منا�سباتهم 
"�لهري�سة"  فيطبخون  و�لجتماعية،  �لدينية 
�لزيار�ت  ويتبادلون  �لعبا�ض"  "خبز  ويوزعون 
�مل�سلمون  حمزة:  ي�سيف  بينهم.  فيما  و�لتهاين 
�أخذو� من �مل�سيحيني �سجرة �مليالد �لتي يزينون 
بها بيوتهم و�سو�رعهم و�أعياد �لكر�سم�ض، كذلك 
�لألعاب �لنارية �لتي كانت تطلق يف �لأحياء �لتي 
يحتفل بها �مل�سيحيون و�لتي كانت تنطلق يف ر�أ�ض 

�ل�سنة �مليالدية
قراءة فلكية للعام الجديد

بعد مر�رة ومطّبات عام �سعب، جاءت توقعات 
يقول  �لتي  �جلديد  للعام  �لبكري  علي  �لفلكي 
�لقت�سادية  �لهيمنة  �سنة   2021 �سنة  فيها: 
على �لعامل، عامل مرتبط بالتكنولوجيا �لرقمية 
�أم��ام  �ل�سيا�سة  �ست�سقط  �ملناف�سني  و�سر��سة 
وزعماء  روؤ�ساء  ت�ساقط  و�مل��ال،  �لقت�ساد  غول 
�أدو�رهم،  و�نتهاء  ورحيلهم  دورهم  و��سمحالل 
�ل�����س��رك��ات �ل��ك��ربى ���س��ت��ق��وم مب��ا ي��ل��زم نيابة 
�ملال  غول  مقابل  �لإن�سانية  قيم  �نهيار  عنهم، 
�أن ن�ستعد لقيم جديدة لعامل  و�لقت�ساد، علينا 
و�سنعي�ض  و�ملالية،  �لقت�سادية  �لكلفة  حتكمه 
لل�سنو�ت  �لتكنولوجيا  حرب  مع  نف�سها  �لق�سة 
بالعلم  ن�ستعد  لكي  ب��ل  ت�ساوؤمًا  لي�ض  �ملقبلة، 
ميكننا  كي  �لثقايف  و�لإرث  بالدين  و�لتم�سك 

�ملقاومة و�لبقاء، و�هلل �أعلم.
  تطلعات 

 يتطلع �لعر�قيون �إىل عام �سعيد ين�سيهم مر�رة 
�جلائحة،  وع��ام  �لأزم���ات  ع��ام  �لفائت،  �لعام 
�حل��اف��ل ب��رو�ئ��ح �لأدوي�����ة و�ل���ع���دوى و�مل��ع��ان��اة 

و�لغياب وطعم �حلزن.
�أغلى  كانت  و�ل�ستقر�ر  �لأمن  �أماين  فاإن  لهذ� 
�لعر�قيني  �أم��اين  تبقى  فهل  عندهم..  �لأم��اين 
�لعام  هذ�  �أن  �أم  و�ل�سماء،  �لأر���ض  بني  معلقة 

�سي�سهد حتقق �لأمنيات على �لأر�ض؟
ح�سني كاظم )بقال( يقول: �أمنياتي كثرية، غري 

و�ل�سالم  هي  تتحقق  �أن  �أمتنى  �لتي  �لأمنية  �أن 
ب�سعادة  �إل  لالإن�سان  �سعادة  فال  و�ل�ستقر�ر، 
ينعمو�  �أن  ي�ستحقون  و�لعر�قيون  جميعا،  �أهله 
�لأم���ّري���ن يف  �أن ع��ان��و�  و�ل�����س��الم بعد  ب��الأم��ن 
كورونا  فريو�ض  �أتعبهم  فقد  �ل�سابقة،  �لأع��و�م 
حرب  كانت  وقبله  �لأحبة،  من  كثريً�  وخ�سرو� 
د�ع�ض و�لقتل و�لنفجار�ت �لتي ذهب �سحيتها 
ندعو  و�ل�سيوخ.  و�لأطفال  �لن�ساء  من  �لأبرياء 

�هلل �أن مين على �سعبنا بالأمن و�ل�ستقر�ر.
يقول:   ) �ملالية  وز�رة  يف  )موظف  نا�سر  �أحمد 
�أكرث  �لبالد  يف  �لعامة  �لأو�ساع  تكون  �أن  �أتوقع 
ي�سوبه  كان  و�إن  كبري  بذلك  وتفاوؤيل  ��ستقر�رً�، 
قليل من �لت�ساوؤم، �أمتنى �أن يزول يف هذ� �لعام 
�جلديد و�أن تنتهي �إىل �لأبد جائحة كورنا �لتي 
خ�سرنا ب�سبها كثريً� من �لأحبة بعد �لإعالن عن 
�لعر�قيني يف  كل  يعي�ض  و�أن  �للقاحات  �كت�ساف 

وطنهم �أخوة متحابني بود و�سالم.
أمنيات مؤجلة

يقول:  �لآد�ب(  كلية  يف  )طالب  جا�سم  حميد 
�أم��ن��ي��ات��ي وت��وق��ع��ات��ي م��وؤج��ل��ة حل��ني ح��ل �لأزم���ة 
بالبالد،  تع�سف  �لتي  و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية 
با�ستقر�ر  مرهونة  و�لتوقعات  �لأم��ن��ي��ات  فكل 
�لو�سع �لعام يف �لعر�ق، وهذ� ما ناأمل �أن حتققه 
�ملقبل  �ل��ربمل��ان  �إليه  وي�سعى  �ل�سيا�سية  �لقوى 
�مل�سالح  وجت��اوزو�  �أع�سائه  بني  �لتفاق  مت  �إذ� 

�حلزب  بهذ�  �خلا�سة  �أو  �لفئوية  �أو  �ل�سخ�سية 
و�أبنائه  �ل��ع��ر�ق  م�سلحة  حتقيق  و�أن  ذ�ك،  �أو 
)موظفة(  جو�د  هناء  �أما  �آخر.  �عتبار  �أي  قبل 
فتقول: كل ما �أمتناه �أن يعي�ض �أبناء هذ� �لوطن 
بجميع �أطيافه يف �أمان و�سالم و�أّل يعكر �سفوهم 
�أي �سيء و�أن يحمل لهم �لعام �جلديد �خلري�ت 
بيوت  و�خل���وف  �حل���زن  ي��غ��ادر  و�أن  و�مل�����س��ر�ت 

�لعر�قيني �ىل �لأبد.
�أن  تتمنى  �لهند�سة(  كلية  يف  )طالبة  عادل  نور 
تتحقق جميع �لأماين �خلا�سة و�لعامة، ول�سيما 
و�أن  �لبالد،  يف  و�ل�ستقر�ر  بالأمن  يتعلق  فيما 
يكون عام خري و�سعادة على �جلميع من �أجل بناء 
�ل�سعب  �أبناء  به  ينعم  موحد  دميقر�طي  ع��ر�ق 

كافة. 
 أبواب السامء 

�أحو�ل  �سعيد  على  )موظف(:  �أمري  غيث   يقول 
�حلال  و�سيبقى  جديد،  �سيء  �أي  �أتوقع  ل  �لبلد 
ك��م��ا ه��و ع��ل��ي��ه يف ظ��ل �أزم����ة ك���ورون���ا و�لأزم����ة 
�لقت�سادية، لأننا حتى �لآن مل نلم�ض �أي تغيري �أو 
حتى ب�سي�ض �أمل. لكنه ��ستدرك: بالطبع �أمتنى 
�لزدهار لبلدي و�أن يحل �لأمن و�ل�ستقر�ر و�أن 
جميع  حتل  �أن  �أمتنى  كما  �لعر�قيون،  به  ينعم 
�ملعوقات �لتي نو�جهها و�أن حتقق �أمنيات كل فرد 
عر�قي على هذه �لأر�ض، �أوؤمن �أن �هلل لن ين�سى 
�سعبنا و�أن دعو�ت �لنا�ض �ست�سل �أبو�ب �ل�سماء.

ال����������غ����������الف
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�أخرجته  �لذي  �لفلم  ��سم  هو  لوين(  )هالأ 
نادين لبكي، و�ساهدناه معًا يف مركز �ل�سالم 
�لعر�قي يف �لكر�دة يوم 2٧ نوفمرب- ت�سرين 

�لثاين 2020.
سينام مساواة

خللق  لل�سالم  بغد�د  مركز  متطوعو  ي�سعى 
تطور  �أن  ميكنها  �سبابية  ح���رة  م�ساحة 
من  ومتكنهم  ومو�هبهم  �ل�سباب  قابليات 
لتعزيز  دوم��ًا  ت�سعى  كما  مهار�تهم،  تطوير 
مفاهيم �ل�سالم و�لتعاي�ض و�لقبول بالآخر، 
�أوقفتهم �لكورونا فرتة زمنية طويلة، لكنها 

�ل��دور�ت  و�إق��ام��ة  �لتو��سل  من  متنعهم  مل 
�ل��ت��و����س��ل م��ث��ل زووم ولي��ف  ع��رب و���س��ائ��ل 
و�آخر  حني  بني  �أنهم  �إل  وغريها،  في�سبوك 
بعدد  ويكتفون  ب����از�رً�  �أو  �أم�سية  يقيمون 

حمدد خوفًا من �جلائحة.
�أحمد عبد �ملجيد، متطوع ويدير �لفعاليات 
قائاًل:  حدثنا  �ملتطوعني،  من  جمموعة  مع 
"بالرغم من تاأثر فعالياتنا �ل�سنوية �ملعتادة 
ب�سبب �جلائحة، �إل �أننا ما زلنا نفتح �أبو�بنا 
كافية  م�ساحة  على  باحل�سول  يرغب  ملن 
من �ملكان تتيح له تطوير مهار�ته، لذلك مل 

يكف �ملكان عن ��ستقبال �ملو�سيقيني �ل�سباب 
لتمريناتهم  مكان  �إي��ج��اد  يحاولون  �لذين 
حتفظ  �لتي  و�لتعليمات  بالقو�عد  ملتزمني 
�سالمتهم و�سالمتنا معًا كالتعقيم و�لتباعد 

�ملكاين."
و�أ�ساف: "وبالرغم من عدم �نقطاعنا عن 
�لتو��سل مع �ل�سباب من خالل �إقامة دور�ت 
تثقيفية،  وجل�سات  �ل���زوم  ع��رب  تطويرية 
�ل�سغط  لتخفيف  بحاجة  �سعرنا  �أن��ن��ا  �إل 
على  للتو�جد  جم��ال  وف�سح  �ل�سباب  ع��ن 
�ل�سالمة.  بقو�عد  و�لل��ت��ز�م  �لو�قع  �أر���ض 

منوعًا  ب��از�رً�  �ملا�سي  �ل�سهر  يف  �أقمنا  لذ� 
وهذ�  �ل�سبابية،  و�ملهار�ت  �ليدوية  للِحرف 
بح�سب  �مل�ساو�ة  �سينما  يوم  لنا  كان  �ل�سهر 
�لتو��سل  مو�قع  طريق  عن  �ل�سباب  طلب 

�لجتماعي."

الحوار عافية
�سينما  قاعتي  ع��ن  ع��ب��ارة  �لأم�سية  كانت 
ت�����س��م ع�سرين  ق��اع��ة  ك��ل  �مل��ب��ن��ى،  د�خ����ل 
كر�سيًا، وتعر�ض يف كل قاعة �لأفالم ذ�تها 
تتحدث  ق�سرية  عاملية  �أف��الم  �أرب��ع��ة  وه��ي 

�مل�سرتك  و�ل��ع��م��ل  و�مل�����س��او�ة  �لتنمر  ع��ن 
يجري  كان  قاعة  كل  ويف  بالآخر،  و�لقبول 
هذه  م��ن  فلم  ك��ل  م�ساهدة  بعد  �لنقا�ض 
قا�سم  زينة  و�ملرتجمة  �لباحثة  �لأف���الم. 
كانت من �سمن من �أد�رو� جل�سات �لنقا�ض 
حتدثت لل�سبكة قائلة: "مل �أكن �أتوقع تفاعل 
�ل�سباب مع �لأفالم لهذه �لدرجة، لقد كانت 
مالحظاتهم ذكيه وجميلة وتعليقاتهم كانت 
من  كبري  ق��در  على  �أن��ه��م  و�ق��ع  يف  تن�سب 
�لتعلم وهو ما يب�سر بخري يف  �ملعرفة وحب 

�مل�ستقبل."
وحو�رهم ي�سعرك بعافية هذ� �ل�سباب.

)من فوق النا خل( إىل )تتبغدد 
علينا( 

يف حديقة �ل�سنرت �لذي هو بيت بغد�دي ُبني 
يف ثالثينيات �لقرن �ملن�سرم �سّف �ل�سباب 
�لغازية  �مل�سروبات  و�أح�����س��رو�  �لكر��سي 
�أج��و�ء  ليعي�سو�  )�لفو�سار(  �أو  و�ل�سامية 
�جلائحة  ب�سبب  �فتقدوها  �لتي  �ل�سينما 

وليعي�سو� طق�ض �ل�سينما يف �لهو�ء �لطلق.
غنائي  حفل  ثمة  ك��ان  �لفلم  �ن��ت��ه��اء  بعد 

�أح���ي���ت���ه ف���رق���ة )ل�������ون( �ل���ت���ي جت���م���ع يف 
�ملو�سيقى  من  و�لغرب  �ل�سرق  بني  غنائها 
و�لأغاين. قائد �لفرقة �ملغني ح�سني حتدث 
لنا  �ل�سالم قدم  "مركز  ل�"�ل�سبكة" قائاًل: 
�ملكان لنتدرب د�خل فنائه، فاأنا �أعّد نف�سي 
�بن هذ� �ملكان لذ� �أفرح جدً� حني �أقدم مع 

فرقتي عرو�سًا يف هذ� �ملركز."
و�أ�ساف: "عمر فرقتي ثالث �سنو�ت، ونحن 
منذ بد�ياتنا كنا نتجمع ونتدرب لنغني معًا 
خمتلفًا  يومًا  كان  �ل�سالم،  بغد�د  �أجل  من 
�سمت  و�لأجمل  و�لنقا�سات  �لأفالم  بوجود 
رغ��م  �ل��ف��ل��م  مبتابعة  و�ل��ت��ز�م��ه  �جل��م��ه��ور 

طوله."
عام  "كل  ت��ق��ول:  متطوعة،  �ل��زب��ي��دي،  ن��ور 
�ملتو��سل  �لعمل  م��ن  �أ�سهر  ثالثة  �أق�سي 
�لعمل  �أج��ل  من  و�ملحا�سر�ت  و�لتدريبات 
�حلبيبة،  لبغد�دنا  �ل�سالم  و�إعادة  و�حلو�ر 
�فتقدت عائلتي �لكبرية، متطوعي �ل�سالم، 
تدريب  ك��ل  يف  �أ���س��ارك  لكني  �ل��ع��ام  ل��ه��ذ� 
و�أنا  �ل��زوم  عرب  �ملركز  يقيمها  وحما�سرة 
ف��رح��ة ج���دً� ب��احل��دث �ل��ي��وم لأن���ه �أع���ادين 

لعائلتي �لكبرية."

يف مركز السالم العراقي..

شباب يصنعون الفن والحياة

أن يشارك مئتان وخمسون شخصاً متابعة فلم 
يف الهواء الطلق ملدة ساعتني، فذلك أمر غري 
متوقع يف زمن الكورونا والسوشيال ميديا. 
وأن يصرب مئتان وخمسون شخصاً من فئة 

الشباب عىل متابعة فيلم، ميكنهم مشاهدته 
مع عائالتهم يف املنزل أو مع أصدقاء، فتلك 
دهشة كبرية بالنسبة يل. لكني حقاً قضيت 
وقتاً ممتعاً يف ذلك الفضاء املشرتك، فبكينا 

وضحكنا وصفقنا معاً للفيلم، وتلك تجربة من 
أجمل ما مررت به يف عامنا املوبوء هذا.

ريا عايص
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طني  من  ج�سده  �سومري  طائر  �سدو  مثل  غناء 
وبردي، �أنني ي�سافر يف �سر�يني �لقلب ويطري فوق 
جرح �لنعا�ض. يف �سن �ل�سابعة كان عودة فا�سل 
�سلمان  وبكائيات  ح�سن  د�خ��ل  ة  بحَّ يف  غ��ارق��ًا 
�لعماري،  عبادي  ووج��ع  حممد  و�سيد  �ملنكوب 
�إىل �لعا�سمة  �أن ينتقل  ن�ساأ وق�سى طفولته قبل 
بغد�د ويرتعرع يف مدينة �ل�سدر ليو�كب عمالقة 
باآلة �لعود  �لغناء �لريفي يف هذه �ملدينة، ينتقل 
�أبوذية كان يرتل يف  �آه، ومع كل بيت  �إىل  �آٍه  من 
على  �لغافية  �لأح���الم  يف  يبحر  �ل���روح،  معبد 
متدفق  ذكريات  نهر  مثل  غناوؤه  �لنتظار،  قمة 
�لليل  يعانق  وح��ي��دً�  تنتهي،  ل  غ��ر�م  وحكايات 
�أ�سابعه  لم�ست  �أن  منذ  فا�سل  عودة  و�لأر���ض. 
�أوجاع �لوتر كان �للحن حا�سرً�، ي�ستمع للجميع 
تلك  و�سط  ب��ارزً�  ��سمًا  يكون  �أن  �لنف�ض  وميّني 
�حلناجر. بد�أ حياته �لفنية عازف عود يف فرق 
غنائية، در�ض �لعلوم �ملو�سيقية وبد�أ �لعزف على 
�لعود منذ �سبابه، �رتقى �سلم �لنجاح يف �لغناء 
�لريفي، لكنه كان ي�سنف نف�سه كفنان ��ستطاع 
�أن يخرج بالأغنية �لريفية �لعر�قية خارج نطاقها 

لعذوبة  �لآخ���رون  ي��ط��َرب  يغني  ح��ني  �مل��ح��دود، 
�ملتلونة  �لفريدة  حنجرته  وقوته،  وجماله  �سوته 
بطبقات �سوتية عذبة �أهلته لأن يتميز عن �أقر�نه 
ح�سه  �لغنائي،  �لو�سط  يف  ظاهرة  منه  فجعلت 
�لأحلان.  باأجمل  �أينعا  �ملو�سيقية  وثقافته  �لفني 
م�سريته  يو��سل  فا�سل  وعودة  �لزمن  من  عقود 
مدرك  فهو  �ملتعددة،  �لفنية  بالإجناز�ت  �لغنية 
لأ�سول �لفن، مثقف فنيًا، و�ساحب خربة ودر�ية 
�لأحل��ان  من  كثريً�  قدم  فيه،  متعمق  �لغناء  يف 
و�أ�سهر �لأغاين  �لعر�قي،  �لغناء  �لغنائية لنجوم 
ما  و)ك��ل  للغري(،  م��ال  ما  )�لقلب  حّلنها  �لتي 
تغيب م�ساحمك( و)غريب �نا( و)ل يا �لولد(. 
ماز�لت �أحلانه تثري �لده�سة عند متلقيها وحتفز 
وهويتها.   ب�ساطتها  يف  ده�ستها  �حلنني،  ذ�ك��رة 
�لعر�قية وجتول يف مقاماتها  �ملو�سيقى  نهل من 
فا�سل  عودة  يعد  ل  مذهلتني.  و�سال�سة  بعفوية 
�ساحب  بل  ح�سب،  �لريفية  �لأغنية  يف  جم��ددً� 
نق�ض  من  ومّكنه  مّيزه  �أ�سلوب  متفرد،  �أ�سلوب 
�ستبقى  لذ�  �لعر�قية،  �لأغنية  �سجل  يف  ب�سمته 

�أحلانه و�أغانيه حّية يف ذ�كرة �لنا�ض. 
كامل محمد.. الرحيل الصامت

�لقلوب،  �إىل  �ملحببة  �إطاللته  من  �لنا�ض  عرفه 
غناوؤه �لطربي ير�سم �لب�سمة على �ل�سفاه، ويغمر 
حني  باحلياة.  و�لتفاوؤل  �لأم��ل  ب��اأم��و�ج  �لنف�ض 
يغني يدخل �لقلب دون ��ستئذ�ن، �إن غنى �أطرب، 
وخلق باإح�سا�سه حالة فنية وب�سمة فريدة، �قتنع 
باأهمية �لفن و�آمن بحلمه، حني يحا�سرنا �ل�سوق 
)معاتبني(  مع  لنحلق  �إليه  نهرب  طريق  كل  يف 

و)ردي بينه( فهو يغني لك ويغني عليك.
�لكتابة عن كمال حممد فيها �سيء من �ل�سعوبة، 
يعد  �أغ���ان ل  م��ن  تركه  م��ا  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  على 
كثريً�، لكن كل �أغنية ت�ستحق �أن نكتب عنها كتابة 

منفردة. �سوته مو�سيقى قائمة بحد ذ�تها، 
حني �ل�ستماع �إليه يتبادر �إىل ذهنك �ل�سوؤ�ل؛ 
�أهو �سوت يغني �أم نف�ض تغني �أم روح تغني؟ هو 
كل ذلك لأنه يجمع بني جمال �ل�سوت و�إح�سا�ض 
 ،1٩٤2 عام  �لنا�سرية  مدينة  يف  ولد  �لنف�ض.  
بعقوبة  �ملعلمني مبدينة  للدر��سة يف معهد  �نتقل 
يف حمافظة دياىل عام 1٩6٥، وتخرج فيه ليعمل 
طو�ل  �سجل  عامًا.   30 مدة  �لرتبوي  �ملجال  يف 
م�سريته �لفنية 3 �ألبومات غنائية، �أحيى حفالت 
�أوروبية  ودول  وم�سر  و�سوريا  �خلليج  غنائية يف 
�لر�حل كمال  �لفنان  �أهم ما مييز جتربة  عدة. 
كلمات  �ختيار  عند  �لنتقاء  على  قدرته  حممد 
�لأد�ء،  طريقة  �إىل  و���س��وًل  �للحن  ثم  �لأغ���اين 
كانت  �أد�ه��ا  �لتي  �لأغ��اين  �أغلب  �أن  لذلك جند 

خمتلفة متامًا عن فناين ع�سره.
�لق�سرية  �لفنية  م�سريته  رغ��م  حممد  ك��م��ال 
ذي  يف  �لفنانني  �أب��رز  �أح��د  يكون  �أن  من  متكن 
�آن���ذ�ك،  �مل��ط��رب��ني  بكبار  تعج  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  ق��ار 
�لقادم  �ل�ساب  حممد  كمال  �سريعًا.  �سيته  ذ�ع 
لالأغنية  �لذھبية  �ملرحلة  يف  �لعر�ق  جنوب  من 
فوؤ�د  �لعر�قي:  �لغناء  عمالقة  بوجود  �لعر�قية، 
خ�سر  ويا�ض  �أحمد  وريا�ض  نعمة  وح�سني  �سامل 
قدم  موطئ  يحتل  �أن  ��ستطاع  جابر.  و�سعدون 
من  ميتلكه  ما  بف�سل  �لعر�قي  �لغناء  �ساحة  يف 
�سماء  يف  جنمه  ب��زغ  مميز.  د�ف��ئ  ريفي  �سوت 
�لأغنية �لعر�قية وغنى لكبار �مللحنني. بد�أ رحلته 
عام 1٩٧1 مع �أغنية )معاتبني( من �أحلان عبد 
�لالمي،  �لر�سا  عبد  وكلمات  �ل�سماوي  �حل�سني 
ثم تو�لت �أغانيه مثل �أغنية )ردي بينه( وهي من 
�أحلان �ل�سماوي �أي�سًا، و�أغنية )يحاجي �لنا�ض( 
من كلمات جليل ھ�دي �لع�سا�ض، و�أغنية )ل �أول 
ول تايل( من كلمات �ل�ساعر �لر�حل جبار �لغزي 
)دلليني(  و�أغنية  �أم��وري،  و�أحل��ان حممد جو�د 
و�أحلان  �لركابي  كاظم  �لر�حل  �ل�ساعر  كلمات 
طالب �لقرغويل، و�أغنية )ما نامت �لليل(، من 
�ل�ساعر  وكلمات  فرحان  حم�سن  �مللحن  �أحل��ان 
كرمي ر��سي �لعماري. يف عام 1٩٧8 قدم �أغنيته 
عبد  �أحل��ان  من  وكانت  يهون(  )كل�سي  �لأخ��رية 
و�سمت  بهدوء  �ن�سحب  ثم  �ل�سماوي،  �حل�سني 

لريحل عن عامل �ل�سهرة و�لأ�سو�ء.

حني ُتثقب ذاكرتنا بالحزن تهرب إىل زاوية وتنكفئ وحدها تلوذ بالصمت 
والرغبة بالبوح, ال يشء يفك طالسمها غري صوت يعزف سمفونية الحزن 
الشجي, صوت يغني لك وعليك. يف مملكة العشق السومري كانت الخطوة األوىل 
من رحلة الوجع األبدي, تراتيل وغناء بقايا نبوءات الحزن والفرح واألوجاع، 
حني تستمع إليها تجد نفسك منصهراً يف تفاصيلها..

ب�����ق�����اي�����ا ن������ب������وءات

 الحزن والفرح

عودة فاضل وكامل محمد

محسن إبراهيم
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منها  ��ستفادت  و�لأ���س��اط��ري  �لأ���س��م��اء  تلك  ك��ل 
�ل�سينما فظلت منهاًل ينهل منه �سّناع �ل�سينما، 
�لعر�ض  �سا�سات  على  كبريً� من  رو�جًا  �إذ لقت 
جت�سيد  روؤي��ة  يف  �مل�ساهدين  لرغبة  �ل�سينمائي 
عنها،  �سمعو�  لطاملا  �ل��ت��ي  للق�س�ض  حقيقي 
من  �إل  عنها  ي�سمعو�  مل  �لتي  �لق�س�ض  وبع�ض 

�أفالم عّرفتهم �إياها.
فولكلور شعبي

يعّد روبن هود بطاًل �سعبيًا يف ق�س�ض �لفولكلور 
قدمه  ملا  للفقر�ء  ن�سريً�  عّدته  �لتي  �لربيطانية 
ِمن  �ل�سرقة  يف  تتمّثل  �سبيلهم  يف  ت�سحيات  ِمن 
تعّد  �أوده��م.  يقيم  ما  �لفقر�ء  لإعطاء  �لأغنياء 
�لعامل  حول  �ملوؤثرة  �لق�س�ض  �أك��رث  من  ته  ق�سّ
�ل��ع��د�ل��ة  حتقيق  حم��اول��ة  م��ن  متثله  مل��ا  ن��ظ��رً� 
�ختلفت  �إن  حتى  �ل��ع��امل،  ح��ول  �ملظلومني  لكل 
�أفالم وم�سل�سالت  �لو�سائل. حتولت �لق�سة �إىل 
نف�سه  �ل�سم  يحمل  فيلم  �أهمها  ِعدة،  تلفزيونية 
 ،2010 عام  بريطاين  �إنتاج  من  ه��ود(،  )روب��ن 
قام ببطولته �لنجم �لنيوزيلندي ر��سل كرو، فيما 
ج�ّسد �ملمثل تارون �إيجرتون �ل�سخ�سية ذ�تها يف 

فيلم �آخر.
عام  �إىل  تاريخها  ي��ع��ود  �أخ���رى  خيالية  ق�سة 
�لرعب و�خليال  �أو�ئل ق�س�ض  وتعد من   ،1818
عامليًا،  رو�جًا  ولقت  �مر�أة،  كتبتها  �لتي  �لعلمي 
هي ق�سة دكتور فر�نك�ستاين، �لعامل �لذي �هتم 
بعلوم �لأحياء و�لت�سريح �لب�سري، وقرر �أن يخرج 

مب�سخ، ت�سعر جتاهه بالتعاطف و�لرتقب و�خلوف 
�لق�سة  ه��ذه  �نت�سار  وب�سبب  نف�سه.  �لوقت  يف 
حول �لعامل، حتولت �إىل �أفالم كثرية باإ�سد�ر�ت 
�لذي  �لكال�سيكي  �لفيلم  ك��ان  �أهمها  خمتلفة، 

�أ�سدر يف �لعام 1٩31 باإنتاج �أمريكي. 
�لكونت  ق�سة  �لأخ��رى  �ل�سعبية  �لأ�ساطري  ومن 
در�كول، �لذي حارب بب�سالة �سنني عدة قبل �أن 
�أن  ويقرر  �لكني�سة،  على  فيتمرد  حبيبته،  متوت 
يحاربها بطريقته �خلا�سة. ظهرت هذه �لق�سة 
�أُّلفت  وب�سببها  �ستوكر،  بر�م  كتبها   ،18٩٧ عام 
تعّد  �لتي  و�مل�سل�سالت  و�لأف���الم  �لكتب  مئات 
در�كول �لأب �لروحي لكل م�سا�سي �لدماء حول 
�لأول من  هو  كان  بعدما  �نت�سرو�  �لذين  �لعامل، 
فيلمًا  ك��ان  �لق�سة  لهذه  �لأ�سهر  �لتبني  نوعه. 
 ،1٩٩2 عام  كوبول  فورد  فر�ن�سي�ض  �إخ��ر�ج  من 
غاري  فيه  �لبطولة  بدور  وقام  بريطاين،  باإنتاج 

�أولد مان.
أساطري بوليسية

�كت�سبت  �لتي  �ل�سخ�سية  تلك  هوملز،  �سارلوك 
�كت�ساف  يف  �ل�سديدة  بفر��سته  كبرية  �سهرة 
�جل���ر�ئ���م �ل��غ��ام�����س��ة، ك��ت��ب��ت ت��ل��ك �ل��ق�����س��ة يف 
بريطانيا عام 188٧. يتميز هوملز �ملحقق بقدرة 
يف  فائقة  م��ه��ار�ت  ول��دي��ه  �لتنّكر،  على  فائقة 
�لتحقيق  على  ق��ادرً�  يجعله  ما  �ل�سرعي،  �لطب 
حمقق  �أي  ق����در�ت  ت��ف��وق  ب��ق��درة  �لق�سايا  يف 
�لفيلم  ه��ذ�  من  �لأ�سهر  �لن�سخة  �أنتجت  �آخ��ر. 

بريطاين ج�سد  �نتاج  نف�سه،  بال�سم  عام 200٩ 
بطولته �ملمثل روبرت د�وين جونيور.

قد ل يختلف جيم�ض بوند عن نظريه هوملز، لكنه 
�سل�سلة  وهي  �خل��ارق،  للبطل  �لأح��دث  �لن�سخة 
�لقرن  يف  �جلا�سو�سية  عن  كتب  ما  �أ�سهر  من 
ُن�سرت  عندما   .1٩٥3 عام  وبالتحديد  �ملا�سي، 
فليمينغ،  �إيان  �لربيطاين  للكاتب  �لأوىل  �لرو�ية 
رو�ية  ع�سرة  باإحدى  �لأوىل  �لرو�ية  �أتبع  �ل��ذي 
�ل�ستخبار�ت  لبطل  ق�سريتني  وق�ستني  �أخرى، 
فليمينغ عام  وفاة  بعد  بوند.  �لربيطانية جيم�ض 
1٩6٤، حاول ثمانية كّتاب �آخرين كتابة ق�س�ض 
�أخرى بطلها جيم�ض بوند، �آخرها كان عام 201٥ 
�ملحاولت  تز�ل  وما  هوروريتز.  �أنطوين  للكاتب 
خمتلف  من  عديدين  كّتاب  ِمن  تاأتي  و�لرو�يات 
كان  لل�سل�سلة  �سينمائي  تبني  �أول  �لعامل.  �أنحاء 

عام 1٩62 للممثل �لأمريكي �سون كونري. 
أساطري يونانية

�أ���س��ب��ح��ت م���ادة خ�سبة  �لأ���س��اط��ري �ل��ي��ون��ان��ي��ة 
�ل�سينما عن جت�سيدها  يتو�َن �سّناع  لهوليوود مل 
�لتي  �لأف��الم  من  جملة  يف  �ل�سينما  �سا�سة  على 
تناولت تلك �لأ�ساطري بطرق م�سوقة جلذب �أكرب 
�لأ�ساطري  تلك  �أب��رز  من  �مل�ساهدين.  من  عدد 
�أ�سطورة �لإ�سكندر �لأكرب، وهي ملحمة تاريخية 
كبرية تروي ق�سة حياة �لإ�سكندر �لعظيم، �أُنتج 
و�أجنلينا  ف��اري��ل  ك��ول��ن  بطولة  م��ن   200٤ ع��ام 
�لإ�سكندر  فتوحات  حول  �لأح��د�ث  تدور  جويل. 

�مل���ق���دوين ب��ك��ث��ري م���ن �مل��ب��ال��غ��ة و�ل��ت�����س��رف. 
�أُنتج  �ل��ذي   300 فيلم  ه��ي  �لأخ���رى  �لأ���س��ط��ورة 
�لذي  ليونيد��ض  �مللك  ويروي ق�سة  عام 2006، 
�مللك  �سد  �لإ�سبارطيني  �ملقاتلني  من   300 قاد 
كان  �لذي  �لغازي،  وجي�سه  �لفار�سي خ�سايار�سا 
كثرٌي  �لفيلم  يف  يظهر  جندي،  �أل��ف   300 ي�سم 
من �ملخلوقات �خليالية �لتي �أ�سيفت عن طريق 
�لإخر�ج �لر�ئع بتقنية )�لكروما(، ت�ستند ق�سة 
�لفيلم �إىل و�قعة �أ�سطورية ملعركة )ترموبيل( يف 
 ٤80 عام  �لقدمية  �ليونانية  �لفار�سية  �حلروب 

ق.م.
�أنتح  �أخرى،  �أ�سطورة  �ل�سهري  فيلم طرو�دة 
�لأمريكي  �ملمثل  بطولة  م��ن   ،200٤ ع��ام  
�ملحارب  �أخ��ي��ل،  ق�سة  وي���روي  بيت،  ب��ر�د 
ليهاجم  �أجاممنون  جيو�ض  مع  خرج  �ل��ذي 
يف  �لقوي  هيكتور  �لأم��ري  ويقابل  ط���رو�دة، 
من  م��اأخ��وذ  �لفيلم  مم��ي��ز.  ملحمي  �إط���ار 
�أّلفها  �لتي  )�لإلياذة(  �لإغريقية  �لأ�سطورة 
�أبيات  يف  )ه��وم��ريو���ض(  �لأع��م��ى  �ل�ساعر 

�سعرية.

عىل مدار التاريخ السيناميئ، كان لألسطورة حضور فاعل يف صناعة األفالم السينامئية، فقد 
استطاعت تلك الصناعة أن تحول األسطورة الخيالية إىل واقع يشاهده العامل عىل الشاشة، فال يكاد 
مير موسم سيناميئ دون أن يخرج كثري من الروايات والقصص إىل النور. بعض تلك الروايات يعتمد 

عىل خيال الكاتب وبعضها اآلخر يستند إىل وقائع تاريخية تركت انطباعات لدى كّتاب القصة. 
طرزان وسوبرمان ومصاصو الدماء، مروراً بروبن هود وفرانكشتاين.

السينام 

وعامل األساطري

إعداد: "مجلة الشبكة العراقية"



 تصوير: صباح االمارة

هذه �ل�سنة مل يغادر �ملتقاعدون من خمتلف دو�ئر 
�سبكة �لإعالم �لعر�قي مو�قعهم بدمعة خيبة لأنهم 
غادرو� دون �أن يلتفت �إليهم �أحد من �مل�سوؤولني.. 
�ملفتوح،  وم�سرحها  �ل�سبكة  حد�ئق  �متالأت  فقد 
جمل�ض  برئي�ض  �إمن���ا  ف��ق��ط،  باملتقاعدين  لي�ض 
�ل�سحفيني  نقيب  و�سيوفهم  و�أع�سائه  �لأم��ن��اء 
با�سم  �لر�سميني  و�لناطقني  و�لنو�ب  �لعر�قيني 
وم��در�ء  �مل�سرتكة  �لعمليات  وقياديي  �لد�خلية 

�لإعالم يف عدد من �لوز�ر�ت لتكرمي �ملتقاعدين 
�ل� 1٧٩ وتقدمي �آيات �ل�سكر و�لعرفان لهم مببادرة 

من ع�سو جمل�ض �لأمناء عالء �حلطاب.
كان حفاًل مميزً� يف يوم �ستائي م�سم�ض ومو�سيقى 
�لع�سكرية  �ملو�سيقى  وفرقة  �ل�سبكة  فناين  وغناء 
ي�سعره  �ل��ذي  �لأمل  رغ��م  غ��د�ء مميزة..  وم��اأدب��ة 
يكون  فرحُه  �أن  �إل  موقعه،  يغادر  وه��و  �ملتقاعد 
عمله  ثمار  يقطفون  �ل�سباب  ي��رى  وه��و  و��سحًا 

�لذي �أفنى له �سنو�ت �سبابه ويكملون �لطريق من 
�أي جمال لهذ� �لأمل،  �أن �حلفل مل يدع  �إل  بعده، 
فقد مت توديعه بدرع �لإبد�ع وبكلمات معربة فيها 
�لكثري من �حلب و�لعرفان، ويف نهاية �حلفل �أكد 
�حلطاب �أن حفل تكرمي �ملتقاعدين �سيكون تقليدً� 
�سنويًا لالحتفاء مبن خدم �لكلمة �حلرة و�ل�سورة 
و�لتقنيون  و�لفنيون  �ملهند�سون  ومعهم  �ملعربة 

و�لإد�رة و�خلدمات وكادر �ملطبعة.  

احتفاء مميز مبتقاعدي الشبكة 
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خ�����������ي�����������ال

مقداد عبد الرضا

ما�لذي يجعل �لتاريخ �لنا�سع لبالدنا معطاًل مبثل هذه �لق�سوة؟ مالذي 
يجعله مرتخيًا �إىل هذ� �حلد �مليت؟ وما �لذي يعيق قيام �جلهات �ملعنية 

بجمع كل �لأ�سرطة �لتي �أنتجت �سابقًا ولحقًا وتدفع بها �إىل �لعامل للرتميم 
و�لحتفاظ بها يف �أماكن �ساحلة للتخزين؟ �إنها عملية �سهلة وب�سيطة، لكن 
هذ� �لب�ساطة حتتاج �إىل در�ية و�إخال�ض و�نتباه، فمن هو �ملخل�ض و�ملنتبه 

�لذي يعرف ليعلن لنا عن هذ� �لقر�ر �لوطني؟ �سوؤ�ل فقط.. لي�ض �إل.

                                         

جذب  على  �ل��ق��درة  لديهم  �ل��ذي��ن  ه��م  قلة 
�ل�سينما  ���س��ا���س��ة  خ����الل  م���ن  �ن��ت��ب��اه��ك 
�ملمثل  حرفة  بال�سبط  و�أعني  �لأمريكية، 

ففي ومت�����ك�����ن�����ه م���ن  �أدو�ت���������ه. 
)�ل���������س����ي����ن����م����ا ب���د�ي���ت���ه���ا 

�لأم����ري����ك����ي����ة( 
وق���������ت ق����ري����ب وحتى 

على  ت��ع��ت��م��د  ظ��ل��ت 
جن�����م �ل�������س���ب���اك، 
�لقوي  �لو�سيم  ذلك 
�مل��ف��ت��ول �ل��ع�����س��الت، 
رع���اة �ل��ب��ق��ر �لأ����س���د�ء، 
�وؤلئك �لذين لوحتهم �سم�ض 
ف��ل��وري��د�، ب��ع��ده��ا ج���اء دور 
�ل��ب��ط��ل �مل��ط��ل��ق �ل����ذي ع��ادة 
مايكون حلم كل �ملر�هقات، فكان كالرك كيبل، 

تريون باور، روبرت تايلر، روبرت مت�سم.
 لكن �لتغيري �لذي �أحدثه كل من  �سرت��سبورغ 
و��ستطاعا  �ملفاهيم  تلك  كاز�ن هدم كل  و�يليا 
�سيكون  �ل��ذي  �ملمثل  �ستديو  معا  يوؤ�س�سا  �أن 
مثقفة  دف��ع��ات  ت��خ��رج  يف  �ل��ك��ب��ري  �لف�سل  ل��ه 
تاريخ  يف  كبرية  �نعطافة  �أحدثت  �ملمثلني  من 
به  م��اج��اء  على  �ع��ت��م��اد�  �لأمريكية  �ل�سينما 
�ملمثل  عمل  حول  مفاهيم  من  �ستن�سالف�سكي 
تخرجو�  �ل��ذي��ن  م��ن  �مل��ن��ه��ج(.  �و  )�لطريقة 
جتاوزه:  لميكن  �أثر�  وتركو�  �ملمثل  �ستديو  من 
ك����از�ر�،  ب��ن  ب���ر�ن���دو،  جيم�ض دي���ن، م��ارل��ون 
�سيلي ونرتز، كارل مالدن، بول نيومن، روبرت 
دينريو، �آل با�سينو، و�رن بيتي، مارلني مونرو، 
وغريهم �لكثري. �سون بني مل يتخرج من �ستديو 
على  تدرب  بل  فيه  مبا�سرة  يدر�ض  ومل  �ملمثل، 

�ن  لها  �سبق  �لتي  ف��ي��وري  بيجي  �أ�ستاذته  ي��د 
�أق���رب  م��ن  وك��ان��ت  �مل��م��ث��ل  �ستديو  در���س��ت يف 
لها  كان  �لتي  وتلميذته،  �سرت��سبورغ  �أ�سدقاء 
�لأثر �لفعال يف تنمية قدر�ت هذ� �ملمثل لنجده 
يف  كبرية  خطو�ت  حقق  قد  وجيزة  ف��رتة  بعد 
دفعة  بفيلمني  بد�أ  فقد  حمرتف،  كممثل  �د�ئ��ه 
�ل��ع��ام 1٩81 ه��م��ا )م��ق��ت��ل ر�ن���دي  و�ح����دة يف 
�ل�سعود  يف  و��ستمر  و)م��و����س��ري(.  و�ب�ست(، 
و�لتاألق �ىل �أن فجاأته و�حدة من �أ�سو�أ �لعرث�ت 
وكانت  وتزوجها،  مادونا  باملطربة  تعلق  حينما 
�مل��خ��در�ت  على  �لإدم���ان  �لعالقة  ه��ذه  نتيجة 
��ستطاع  و�ح��دة  دفعة  لكنه  �لكبري،  و�ل��رت�ج��ع 
عن  فابتعد  حياته  ب��زم��ام  جم���ددً�  مي�سك  �أن 
�أو�سله �ىل  مادونا و�ختط له من جديد طريقًا 
م�ساف �أروع �ملمثلني يف �لعامل ولي�ض يف �أمريكا 
ت�سيخوف  من  تعلم  �لذي  وهو  ل  كيف  وحدها، 
هارولد  )�إع��د�د  برو�ست  ومار�سيل  و�سيك�سبري 
�ملفقود"(.  �لزمن  عن  "�لبحث  ل��رو�ي��ة  بنرت 
�أدو�ت���ه  �سقل  على  �لبد�ية  منذ  �سون  �عتمد 
عرب  يتج�سد  ل�سعور  �و  �لباطني  حل�سه  و�تباعه 
�لأكرب  �حليز  يتخذ  �ل��ذي  �ل�سايكولوجي  فعله 
�لكثري  عليه  جّرت  مبادونا  عالقته  �لتعبري،  يف 
�سعو�  لذلك  �ملخرجني،  بع�ض  �لتوتر�ت مع  من 
لالبتعاد عنه على �لرغم من �عرت�فهم مبوهبته 
�لكبرية ، لكن �لنقطة �لفا�سلة له كانت يف فيلم 
روزنتال،  ريك  للمخرج   �سيئون 1٩83(  )�أولد 
�إذ ��ستطاع �أن ي�سيطر على �نفعالته �خلارجية 
ويوظف نف�سه يف �د�ء �ساحر جعله يبقى يف غرفة 
�لفيلم،  هذ�  يف  �أد�ءه  ير�قب  ل�ساعات  �ملونتاج 
وبذ� متكن �أن يغري مفهوم �لكثري من �ملخرجني 
فيلم  ج��اء  ثم  �خ��رى،  م��رة  �لعمل  و�ب��ت��د�أ  عنه 

)�ل�سقر ورجل �لثلج 1٩8٥( للمخرج �لفذ جون 
�سزلنجر �لذي ��ستطاع فيه �ن يوؤدي برب�عة دور 
�إحدى �ل�سخ�سيات �حلقيقة �لتي كانت تعمل يف 
يعمل  جا�سو�ض  �ىل  ليتحول  �ملخدر�ت  تهريب 
ل�سالح �لحتاد �ل�سوفيتي. ز�ر �سون �ل�سخ�سية 
قريبًا  ليكون  ل��ي��ه(  دول���ن  )�ن���درو  �حلقيقية 
��ستطاع  لل�سخ�سية،  �حلقيقي  �لأد�ء  من  جدً� 
�جنليكا  عنه  تقول  مت��ام��ًا.  مالحمه  يغري  �أن 
�سون  "كان  �لفيلم:  ل��ه��ذ�  �د�ئ���ه  يف  هيو�سن 
مندفعًا بكل حو��سه يف �لق�ساء على �آخر معقل 
لذ�ته، قدرته �لفذة يف �لك�سف عن �لرز�يا �لتي 
�ل�سخ�سية �حلقيقية، لقد فعل  تكمن يف د�خل 
مع  �لتكيف  على  قادر  غري  مر�رً�." �سون  ذلك 
�ألق �ل�سهرة، مثله مثل مونتغمري كلفت وروبرت 
�سده  �ل�سحافة  عملت  �بتعد.  لذلك  دينريو، 
فكان  متثله،  تكن  مل  �أفالم  بعد  ول�سيما  كثريً� 
 ،)1٩8٩ �حلرب  وكو�رث  مالئكة  )ل�سنا  فيلما 
ظل بعدها خلم�ض �سنو�ت مل ي�سارك يف �أى فليم 

�ىل �أن جاءه دور ب�سيط مع �آل با�سينو يف فيلم 
لرب�يان دي باملا )طريق كارليتو 1٩٩3(، لكنه 
يجذب  �ن  ��ستطاع   1٩٩٥ �لعام  ويف  وب�سرعة 
جائزة  على  ليح�سل  �خرى  مرة  �ليه  �لأ�سو�ء 
�لأو�سكار باأد�ء لفت ل�سخ�سية مركبة يف فيلم 
روب��ن��ز )رج��ل ميت مي�سي(.  تيم  �خ���ر�ج  م��ن 
�جلائزة  لت�سلم  �لقاعة  �ىل  يح�سر  مل  �سون 
تاأكيدً� لعدم حبه لال�سو�ء. بعد ذلك ��ستطاع 
بجائزة  تّوجها  ر�ئعة  �أدو�ر  بتج�سيد  يقوم  �ن 
�أخرى لالأو�سكار عن فيلم )ميلك( من �خر�ج 
كاز فان �سانت. عمل خلف �لكامري� �ي�سا وقدم 
خم�سة �فالم مهمة: )�لهندي �لر�ك�ض 1٩٩1( 
 )2001 و)�ل��وع��د   )1٩٩٥ �حل��ار���ض  و)ع��ب��ور 
و��سرت�كه مع �حد ع�سر خمرجا قدمو� �فالما 
)يف  فيلمه  ج��اء  ثم  �سبتمرب،   11 �أح��د�ث  عن 
�لريح(.  حينما �ساهد فيلم �ملخرج �ليخاندرو 
يقوم  �ن  ورج���اه  ب��ه  �ت�سل  )�حل���ب(  �ن��ري��ت��و 
ببطولة فيلمه �ملقبل وكان له ما �ر�د �إذ عمل مع 

�نريتو يف فيلم )21 غر�م( ليخطف به جائزة 
�ل�سينمائي  فيني�سيا  مهرجان  يف  �د�ء  �ف�سل 
عام 200٤ . يف �لعام 1٩٩٧ ح�سل على جائزة 
�ف�سل �د�ء �ي�سا من مهرجان كان �ل�سينمائي 
ع��ن ف��ي��ل��م )ب���ارع���ة �جل���م���ال( ل��ل��م��خ��رج نك 
كاز�فيت ... من �هم �لفالم �لتي ��سرتك بها 
وقدم �دو�ر� مهمة ،، ��ستغاله مع كلنت �ي�ستوود 
ريت�سارد  �غتيال   (  ) �لغام�ض  �لنهر   ( بفلم 
لكن  ميولر،  ناي�ض  للمخرج   )  200٤ نيك�سون 
يقع  �حيانا  جعله  �سون  ل��دى  �لكبري  �لن��دف��اع 
يف فخ �ملبالغة وهذ� مافعله يف فيلم ) �نا �سام 
نل�سن حني قام باد�ء  2001 ( للمخرج جي�سي 
لذلك  كثري�،  �ل�سخ�سية  �حب  لقد  معوق.  دور 
�لتمثيل  بلغة  ماي�سمى  �ىل  بها  وذه��ب  خدعته 
)كل  �نتاجه  �ملعاد  �لفيلم  يف  كذلك  )�لأوف��ر( 
رجالت �مللك 2006( للمخرج �ستيفن زيليان، 
مع كل ذلك لن ين�سى �سون ما قاله عنه جاك 

نيكل�سن )لي�ست هناك حدود ل�سون كممثل(.
ب�سر�ء  ق��ام  �سنو�ت  قبل  �أن��ه  نعرف  �أن  بقي   
كي  �لبطريارك  خريف  ماركيز  رو�ي��ة  حقوق 
�ين  �ىل  �لآن  �ىل  لن��دري  فيلم.  �ىل  يحولها 
هذه  يحول  �ن  �سون  �سي�ستطيع  هل  بها،  و�سل 
مثلما  �سيقع  �أن��ه  �أم  فيلم  �ىل  �ل�سعة  �لرو�ية 
�ىل  ماركيز  رو�ي��ات  حتويلهم  يف  �لبع�ض  وقع 
�لكولري�(  زمن  يف  )�حلب  �آخرها  كان  �فالم 
للمخرج مايك نولن حيث مل ي�ستطع �لإم�ساك 
�سحرتها.  فعل  مثلما  �لالتينية  �مريكا  ب�سحر 
مل يقدم �سون يف �سنو�ته �لأخرية �أ�سياء مهمة 
�مل�سل�سالت  وبع�ض  ق�سرية  �فالم  ب�سعة  �سوى 
�لأح��د�ث  بعد  بغد�د  ز�ر  �نه  يذكر  للتلفزيون. 

ملدة ثالثة �يام ..

هال سينام

شون بني

يف عباءة سرتاسبورغ 
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فح�سب،  �مل��و���س��وع��ة  ه���ذه  نناق�ض  ل  وه��ن��ا 
منها  �أخ��رى،  ق�سايا  على  �مل��رور  �رتاأينا  بل 
بغد�د  يف  �لكتب  بيع  حلركة  �ملثقفني  تقييم 
ت�سمية  �إمكانية  عن  مت�سائلني  و�ملحافظات، 
دور  وع���ن  �ل��ك��ت��اب،  بجيل  �جل��دي��د  �جل��ي��ل 
فعل  بتن�سيط  �مل�ساهمة  يف  �ملنزلية  �ملكتبات 
�لقر�ءة، وهل حتولت بع�ض هذه �ملكتبات يف 
�ملنازل �إىل غر�ض، �لغاية منه �لزينة �أو كلمة 
�إمكانية  ناق�سنا  و�أي�سًا  د�خلية؟  ت�سميمية 
��ستعادة فعل �لقر�ءة، وما هو �لدور �ملطلوب 
�لر�سمية  وغ��ري  �لر�سمية  �مل��وؤ���س�����س��ات  م��ن 

لتن�سيط هذ� �لفعل؟
����س��ت��ط��الع ملجلة  �أ���س��ئ��ل��ة وج���ه���ت ���س��م��ن 
�نت�سار  م�ستوى  ملعرفة  كمحاولة  )�ل�سبكة(، 
بناء  يف  �أهمية  من  لهما  ملا  و�ملعرفة  �لكتاب 
�مل�ساهمة  �ل��ث��ق��اف��ة  ق��ي��م  وت��ر���س��ي��خ  �ملجتمع 
با�ستمر�ر عجلة �حل�سارة �ملدنية يف �لوطن.

يف مديح القراءة
علي  �ل��دك��ت��ور  و�لأك���ادمي���ي،  �لكاتب  حت��دث 
�ملرهج، عن تاأثري مو�قع �لتو��سل �لجتماعي 
هناك  "بالتاأكيد  ق��ائ��اًل:  �ل��ق��ر�ءة  فعل  على 
تاأثري كبري لو�سائل �لتو��سل �لجتماعي على 

هذ�  يكون  �أن  �سرطًا  ولي�ض  �لكتاب،  ق��ر�ءة 
�لتاأثري �سلبيًا، فكلٌّ يقر�أ يف هذه �لو�سائل عما 
عن  يبحث  من  �أن  �إىل  م�سريً�  عنه"،  يبحث 
فكرة مفيدة، يبحث عنها يف هذه �لو�سائل �أو 
غريها  عن  يبحث  ومن  يقروؤها،  �لتي  �لكتب 
يبقى كذلك، م�سيفًا: " و�إن كنت ل �أنفي ما 
لل�سورة من تاأثري �سريع بالقيا�ض للمكتوب".

"�أخريً�  ف��ق��ال:  ن�سار  زع��ي��م  �ل�ساعر  �أم���ا 
جدً�  جميل  تر�ثي  كتاب  ق��ر�ءة  من  �نتهيت 
عنو�نه )�ليو�قيت يف بع�ض �ملو�قيت - ر�سالة 
يف مدح �ل�سيء وذمه( لأبي من�سور �لثعالبي، 

لأكت�سف فيه، �أن كّل �سيء يف �لوجود يتعر�ض 
�أمدح  �ن  با�ستطاعتي  و�لذم، من هنا  للمدح 
و�أذّم مو�قع �لتو��سل �لجتماعي، لأن تاأثريها 
�لتكوين  ح�سب  ويختلف  ويت�ساد  يتناق�ض 
للم�ستخدمني  و�لعملي  و�لنف�سي  �ل��ث��ق��ايف 
�ملو�قع  ه��ذه  ب��اأن  مبي�ّنًا  فيها"،  و�لنا�سطني 
�جلديدة  �لكتب  على  بالتعرف  كثريً�  �أفادته 
بينما  عنها،  �ل��ق��ر�ءة  �أو  �سر�ئها  �أج��ل  م��ن 
�أ�سرت بح�سبه باآخرين لإدمانهم �لفارغ من 

�ملنفعة �لثقافية، ول�ستخد�مهم �ل�سيئ لها.
عن  �لو�سال  خزعل  �لقا�ض  ث  حت��دَّ حني  يف 
وم�ساهمتها  �ملو�قع  لهذه  �ليجابي  �لتاأثري 
ق��ال:  �إذ  �أو����س���ع،  ب�سكل  �ل���ق���ر�ءة  بانت�سار 
�لقر�ءة  �سارت  فقد  متامًا  و��سح  "�لتاثري 
�أن  فعاًل يوميًا متو��ساًل ل�سريحة و��سعة بعد 
و�سار  �لثقافية،  �لنخب  تخ�ض  تقريبا  كانت 
�لإعالم �لثقايف منت�سرً� ومتاحًا لطيف و��سع 
باأنه  )�لو�سال(  ير�ه  �أمر  وهو  �لنا�ض"،  من 

�أمر �إيجابي متاما.
�لباحث علي كرمي  ر�أي  يتطابق مع  ر�أي  وهو 
�ملهم  �ملو�قع  هذه  ل��دور  �أ�سار  �ل��ذي  �ل�سيد، 
�أن  �إىل  م�سريً�  و�ل��ق��ر�ءة،  �لكتاب  بانت�سار 
�ن�سمو�  �ل�سباب،  �سيما  ل  �لقر�ء  �لكثري من 
يكتبه  مب��ا  ت��اأث��ره��م  نتيجة  �ل��ق��ر�ء  جلمهور 
و�ل�  �لكتب  عن  وين�سرونه  و�لقر�ء،  �ملثقفون 
�لعنكبوتية  �ل�سبكة  هذه  عرب  )ريفيوهات( 

�لعاملية.
غياب املثقف

�سارع  يف  �لكتب  بيع  حلركة  تقييمهم  وع��ن 
بغد�د  يف  �ملنت�سرة  �ملكتبات  وباقي  �ملتنبي 
و�مل��ح��اف��ظ��ات، حت��دث �ل��ك��ات��ب و�لأك��ادمي��ي 
علي �ملرهج؛ قائاًل: " كيف �أقّيم حركة �لبيع 
و�سائل  �نت�سار  ب�سبب  لي�ض  تر�جع،  يف  وهي 
تردي  ب�سبب  بل  فقط،  �لجتماعي  �لتو��سل 
�ل�سيا�سة  ف�ساد  ف��رط  م��ن  �لعامة  �ل��ذ�ئ��ق��ة 
�لتاأثري يف  وغياب دور �ملثقف و�لأكادميي يف 
�ملثقف  �نهماك  �إىل  ذلك  عازيًا  �أو�ساطه"، 
ملظاهر  �لنقد  من  ب�سبب خوفه  �أو  �لعي�ض  يف 
�لرتدي و�أ�سبابه �ملعروفة، م�سيفًا: "�مللخ�ض 

و�سعف  �ل�سيا�سة،  وخ��ر�ب  ك��ورون��ا،  ب�سبب 
�لو�سع �لقت�سادي، تر�جع بيع �لكتاب".

ر�أي )�ملرهج( �ختلف معه ر�أي �ل�ساعر زعيم 
�لكتب يف  بيع  ح��رك��ة  و���س��ف  �ل���ذي  ن�����س��ار، 
�ملتنبي و�ملكتبات �لأخرى �ملنت�سرة يف �لبالد 
باجليدة جدً� و�لكبرية، و�أن �ملبيعات ممتازة 
باأن:  م�سيفًا  �لكثرية،  �ملكتبات  بعدد  قيا�سًا 
وخدمة  �للكرتونيني،  �لكتب  باعة  "�نت�سار 
مهنة  �أ�سبحت  �لبيوت،  �إىل  �لكتاب  تو�سيل 
ملن ل مهنة له، وبابا لرزق �ل�سباب �لذين مل 

يجدو� عماًل �آخر".
�ل�سوؤ�ل  ه��ذ�  �لو�سال  خزعل  �لقا�ض  وع��ّد 
بال�سوؤ�ل �ملهم، م�سيفًا: " للوهلة �لأوىل يبدو 
�أن �لإنتاج مييل جلهة �لتاأثري �ل�سلبي، �أي �إن 
حركة بيع �لكتب �ست�سهد �نح�سار� بّينا لوجود 
ب�سبب  �ملناف�ض، ولكن هذ� مل يحدث  �لبديل 
�لهائل  �لعدد  على  للمتلقني  �لو��سع  �لطالع 
�ملكتبات،  يف  �ملعرو�سة  �لكتب  عناوين  من 
هذه  ومتب�سعي  �لباعة  بني  �مل�ستمر  و�حل��و�ر 

�لنتاجات �لأدبية و�لفكرية".
تاأثر  �ل�سيد  كرمي  علي  �لباحث  �أك��د  حني  يف 
ب�سكل  �ملتنبي  ���س��ارع  يف  �لكتب  بيع  ح��رك��ة 

�لأزم��ة  �أب��رزه��ا  ع��و�م��ل؛  ع��دة  نتيجة  �سلبي، 
�إ�سافة  ك��ورون��ا،  وب��اء  و�أزم���ة  �لقت�سادية، 
عرب  �لكتب  بيع  �سفحات  ظهور  �إىل  بح�سبه 

)�لفي�سبوك(.
وعٌي سيايس واجتامعي

ويف �سوؤ�لنا عن �إمكانية ت�سنيف هذ� �جليل، 
علي  و�لأكادميي  �لكاتب  قال  �لكتاب؟  بجيل 
ول  �لع��رت����ض  يتقن  �جليل  "هذ�  �مل��ره��ج: 
�لكبار، ول ي�سعر باخل�سية منهم لأنَّه  يخاف 
تر�جع  م��ن  فيه  ه��و  م��ا  �أ���س��ب��اب  م��ن  يعدهم 

وتغييب".
�ل�ساعر زعيم ن�سار، �أجاب عن هذ� �ل�سوؤ�ل 
بقوله: "ل �أعتقد �أننا ن�ستطيع �أن ن�سّمي هذ� 
كثريً�،  يقروؤون  ل  فهم  �لكتاب،  بجيل  �جليل 
يكتفون  ب��ل  �لكتب،  �أع��م��اق  يف  يتوغلو�  ومل 
على  كالتعرف  عنها  �لب�سيطة  باملعلومات 
�آخر  مبعنى  �ل�سريع،  و�لت�سفح  �لعناوين، 
�لكتب كثرية، و�لقر�ءة قليلة"، م�سيفًا: "يبدو 

�أن ع�سرنا، هو ع�سر �لت�سلية و�ل�سرعة".
ومل يتفق ر�أي )ن�سار( مع ر�أي �لباحث علي 
�لأخري عن هذ� �جليل  قال  �إذ  �ل�سيد،  كرمي 
باأنه "جيل يقر�أ، ويقر� �لعناوين �لثقيلة لكبار 
بح�سبه  رفع  ما  وه��ذ�  و�ملفكرين،  �لفال�سفة 

ن�سبة �لوعي �ل�سيا�سي و�لجتماعي لديهم".
ه��ي وج��ه��ة ن��ظ��ر ت��ط��اب��ق��ت م��ع وج��ه��ة نظر 
"ميكننا  قال:  �لذي  �لو�سال،  خزعل  �لقا�ض 
و�سف هذ� �جليل، بجيل �لطالع �لو��سع على 

�حلركة �لثقافية، و�لكتب من �سمنها".
رافٌد مهم

ويف ما يخ�ض �سوؤ�لنا عن تاأثري وجود �ملكتبات 
د�خل �ملنازل بتوجيه �ل�سباب للقر�ءة، �أم �إنَّها 
– �ملكتبات - حتولت �إىل جمرد زينة وديكور 
فقط!؟ �أجاب �لكاتب و�لأكادميي علي �ملرهج 
قائاًل: "بالتاأكيد �أن وجود �ملكتبة يف �لبيت له 
تاأثري، لكن مبقد�ر وعي من ميتلك �ملكتبة"، 
مكتبات  لديهم  ممن  هناك  �أن  �إىل  م�سريً� 
موروثه  وذلك ح�سب  �لبيت،  �سكل  ل�ستكمال 

يف �أهمية �لكتاب ووجوده يف �ملنزل.
�ملكتبات  �أن  فبي�ّن  ن�سار  زعيم  �ل�ساعر  �أما 

ال يخفى عىل أي متابع للشأن الثقايف، مالحظة انحسار فعل 
القراءة بسبب االنتشار الهائل ملواقع التواصل االجتامعي، 

وهو رأي يعرتض عليه عدد من املهتمني بهذا الشأن، الذين 
يرون بأن هذه املواقع ساهمت بجذب قراء جدد للكتاب 

الورقي أو االليكرتوين يف العراق والعامل العريب...

عن القراءة وتأثريها

كت�ّ�اٌب ومثقفون: 

استطالع أجراه: عيل السومري

تصوير:عامر الساعدي

تراجعت وال ميكننا استعادتها 

بعصا سحرية

د.علي �ملرهج

خزعل �لو�سال
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لو  حتى  �لكبري،  تاأثريها  فلها  تكون  �أينما 
ف��اإذ�   " م�سيفًا:  ودي��ك��ور،  زينة  �إىل  حتولت 
�سارع  يف  و�ح��دً�  ذكيًا  قارئًا  �ملكتبة  �أنتجت 
�أو مقهى، فهذ� ي�سهم يف تنمية  �أو حملة  ما، 
�لقر�ءة  �أن  �إىل  م�سريً�  و�لكتابة"،  �لقر�ءة 
ت��ن��ت��ق��ل ك��ال��ع��دوى م���ن خ���الل �ل�����س��د�ق��ات 
ف��ردي  فعل  ��ه��ا  و�أنَّ �لجتماعية،  و�ل��ع��الق��ات 
تناف�ض  تكاد  عميقة  موهبة  وهي  و�سخ�سي، 

�لكتابة وتتفوق عليها.
يف حني قال �لقا�ض خزعل �لو�سال: "�ملكتبة 
مهما  ر�ف���د�  �ل���دو�م  على  تبقى  �ل�سخ�سية 
للز�د �لثقايف، و�لن�سغال عنها قليال مل ي�سكل  
حلد �لآن م�سوغا لرتك �لتزود منها باملعارف 

و�لفنون".

ويرى �لباحث علي كرمي �ل�سيد يف 
�ل�سوؤ�ل،  هذ�  عن  �إجابته  معر�ض 
بيت  ه��و  ب��ال مكتبة  بيت  ك��ل  ب��اأن 
�لبيت  يف  تن�سئ  و�أن��ه��ا  م��ظ��ل��م، 
و�ل��ق��ر�ءة،  للكتب  حمبني  �أط��ف��اًل 
�إن  يقول  �ل��ذي  �ل���ر�أي  مع  متفقًا 
للزينة  �مل��ن��ازل  يف  بع�سها  وج��ود 

فقط.
عمٌل مؤسسايت

وما  �لقر�ءة،  فعل  ��ستعادة  �إمكانية  عن  �أما 
وغري  �لر�سمية  �ملوؤ�س�سات  من  �ملطلوب  هو 
ث  حتدَّ �ملهم؟  �لفعل  هذ�  لتن�سيط  �لر�سمية 
عدم  ع��ن  �مل��ره��ج  علي  و�لأك��ادمي��ي  �لكاتب 
مب�سك  �ل��ق��ر�ءة  فعل  ��ستعادة  على  قدرتنا 
�إىل  يحتاج  �لأم��ر  ه��ذ�  و�أن  �سحرية،  ع�سا 
ي�سعر  �أن  يفرت�ض  موؤ�س�ساتي،  ثقايف  عمل 
ب�سرورة  �لثقافية  �ل��ري��ادة  عن  �مل�سوؤول  به 
�ملكتبات  مثل  ممكناتها،  بتوفري  ��ستعادتها 
�لعامة ودعم �لأن�سطة �لثقافية كعقد �لندو�ت 

�لثقافية و�مللتقيات �لأدبية و�ل�سعرية.
�ملهمة  هذه  كرة  ن�سار  زعيم  �ل�ساعر  ورمى 
�لثقافية،  �ملوؤ�س�سات  �لقائمني على  يف �ساحة 

تخطط  �أن  �ملوؤ�س�سات  هذه  على  ب��اأن  مبي�ّنًا 
�لكتاب  لدعم  �إ�سرت�تيجية،  وتفعيل  لتقدمي 
مكتبات  ك���اإع���ادة  ب���ه،  و�له��ت��م��ام  وتنميته 
ومن  �لعامة،  �حلكومية  و�ملكتبات  �ملد�ر�ض، 
خالل �لدعم �ملايل ل�سناعة �لكتاب، و�لدعم 
�لن�ساطات  باإقامة  كالطفل،  لرتبيته  �ملعنوي 
�لتي تعتني بتعميق �لقر�ءة وتدريب  �لثقافية 
�لآخرين عليها، م�سيفًا باأن "�لقر�ءة مترين 
و�لعامل  للحياة  �لعميق  و�لفهم  و�لروح  للعقل 
"يوغا  ب�اأنها  �ل��ق��ر�ءة  و��سفًا  حولنا"،  من 

عقلية عظيمة".
يف حني قال �لقا�ض خزعل �لو�سال: "هناك 
�ملوؤ�س�سات  عاتق  على  تقع  ج�سيمة  م�سوؤولية 
فعل  لإ���س��اع��ة  �مل����دين،  و�مل��ج��ت��م��ع  �لر�سمية 
لهذ�  �ملنا�سبة  �لو�سائل  و�سع  عرب  �ل��ق��ر�ءة 

�لغر�ض �لإن�ساين".
�إىل  فاأ�سار  �ل�سيد  ك��رمي  علي  �لباحث  �أم��ا 
عرب  �ل��دول��ة،  قبل  م��ن  �لكتاب  دع��م  �أهمية 
ب�سعر  جميلة  كتبًا  تقّدم  حكومية  دور  �إن�ساء 
�إ�سافة �ىل  ما يحدث يف م�سر،  زهيد، مثل 
لالأطفال  ج��و�ئ��ز  وت��ق��دمي  م�سابقات  �إق��ام��ة 

و�ل�سباب �لقر�ء.

علي كرمي �ل�سيد زعيم ن�سار
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�لنكتة �ل�سود�ء �لتي قيلت عن عام 2020؛ �لذي �بتلينا مب�سائبه �لعر�قية و�لكونية، قالو� �إن �لقيامة �ستقوم 
يف �آخر يوم فيه، فارتعبت كل �ل�سعوب لهذ� �لقول، عد� �لعر�قيني �لذين �سحكو� كثريً�، بل �سقطو� �أر�سًا من 
�سدته، لأنهم عا�سو� �لقيامة منذ عقود، وجربو� نار �جلحيم وماز�لو� يكتوون بها، حتى تعودت �أرو�حهم على 

�حلرق...
�أو �إزدهارً�  عندما يغادرنا �لعام نتمنى �خلري لبع�سنا، ويتخذ �خلري �أ�سكاًل خمتلفة: �إما �سعادة �سخ�سية، 
عامًا، �أو �إنتهاء حرب و�سر�ع، �و حت�سن �لو�سع �لقت�سادي للبلد، ويف نهاية عام 2019، �لذي �أيقظ فينا 

�أماًل خبا ل�سنو�ت طو�ل فاأعاده لنا �سباب ت�سرين.
)كل عام و�أنتم بخري(، عبارة �ستختفي من قامو�سنا تدريجيًا، لأننا �ألغينا �لأعياد و�لأفر�ح من تقومينا �ملعلق 

على جدر�ن �لن�سيان، ومن �أين ياأتي �خلري �إذ� كانت ميز�نية �لوطن فارغة كمعدة فقري جائع.
�أين �خلري �إذ� كان �ملعيل يح�سب ما ل يوجد يف جيبه، �أي خري �سياأتينا طاملا �خلارج عن �لقانون حر طليق، 

و�ملقتول ينتظر �حلكم على قاتله..
كيف �سنتمنى �خلري لبع�سنا وماز�ل نحيب �لأم �لثكلى ي�سم �لآذ�ن، و�حلبيبة �ملنكوبة تبكي ب�سمت خلف 

جدر�ن حزنها، و�رو�ح �ل�سباب حتلق يف ف�سائنا بحثًا عن �لذي غدر بها...
�لأمل بات يف مناأى عنا، فقد تعب من طول �لنتظار، ليعرب د�خاًل بو�بة �لوطن، و�حللم يجل�ض على ميني 

�حلامل �ملرعوب �لذي غزت كو�بي�ض �لقهر و�جلوع خميلته فطردت �لأحالم و�لأماين..
وجاءت كورونا ليكتمل بها �مل�سهد �لدر�مي، وباء �سرع �لكون و�سرعنا، نحن �لذين تعاين م�ست�سفياتنا من 

�سعف بناها �لتحتية..
بني قتل و�غتيال وخطف ووباء وميز�نية خاوية مثل بطون �لكثري من مو�طنينا، �سمن د�ئرة هذه �ملفرد�ت 
2021 ،حاماًل  ليدخل عام  بالويالت  �ملليء  2020، �سيخلع معطفه �ملمزق وجيبه  �لكو�رث  �سينق�سي عام 

عالمات ��ستفهام وجمهول خميف، قد يكون �متد�دً� ملا م�سى �و بد�ية ملجهول جديد..
فهل �سنقول كل عام و�أنتم بخري، دون �أن ن�ساأل: �أين �خلري؟

عندما يغادرنا العام نتمنى الخري 

لبعضنا، ويتخذ الخري أشكااًل مختلفة: 

إما سعادة شخصية، أو إزدهاراً عاماً، أو 

إنتهاء حرب ورصاع، او تحسن الوضع 

االقتصادي للبلد، ويف نهاية عام 2019، 

الذي أيقظ فينا أماًل خبا لسنوات طوال 

فأعاده لنا شباب ترشين.

سعاد الجزائري

الهمس العايل 

أين الخري؟



�لعاملي، فاإننا ندرك �أن �لفن غري خا�سع 
روؤيته  زمن  فلكل  قو�عد،  �أو  �أحكام  لأي��ة 
�لتي  و�لنافذة  مبدعوها،  يلخ�سها  �لتي 
مفاهيم  لتعطي  و����س��ع،  ع��امل  على  تطل 
جمالية �أو�سع تدعم �لطموحات وت�ست�سعر 
�مل�سكالت،  تالم�ض  ورمب��ا  �لحتياجات، 
تعبرييًا  عاملًا  للمتلقي  ينقل  من  وهناك 
بروؤية ب�سرية حديثة لها �أبعاد تبنى على 
يت�سابك  قد  �أ�سطورية  �أو  خيالية  �أ�سكال 
يريد  �مل��ف��ارق��ات،  م��ن  دو�خ��ل��ه��ا كثري  يف 
�إ�سر�كنا يف �لنظر �إىل تلك �لتقنيات  بها 
معاين  قمة  �إىل  بها  �لو�سول  يحاول  �لتي 
�لتعبري. ل �سك يف �أن جتريب �لفنان على 
�لو�سيلة  و�لأحجام هو  و�لأمكنة  �خلامات 
�لأمن���اط  على  بالتمرد  ل��ه  ت�سمح  �ل��ت��ي 
�لفنية �ل�سائدة، �إذ تتيح له فر�سة �حللول 

�ملتعددة.
�لفن  يف  �لو�قعية  �إن  �لقول  ميكننا  هنا   
�لتي  �إعادة ت�سوير �لأ�سياء  �أو  �لت�سكيلي، 
�أية  �أو  �أو ر�سمًا  �أكان نحتًا  حتيطنا، �سو�ء 
ق�سية  لي�ست  هي  �أخ��رى،  �إبد�عية  عملية 
خاطئة، بل �تفق عليها كثرٌي من �لفال�سفة، 
وتخييل  �ملحاكاة هي خلق  �أن  �أك��دو�  فقد 
وت�سكيل للمو�سوع �لإبد�عي، فهي ل تعني 
حرفيًا،  تقليده  �أو  �لو�قع،  يف  ملا  �ملطابقة 
�لإن�ساين  كما تدخل �ملحاكاة يف �ل�سر�ع 
�ملحيط  �لو�قع  معطيات  بني  �لفنان  عند 
يحكمها  �لتي  �لذ�تي  �حل��ر�ك  و�آليات  به 

�لأد�ء �لتعبريي.
يتفاعل  فقد  للفنان  �لآخ��ر  �جلانب  �أم��ا 
م��ع �ل���و�ق���ع ع��ن��د �أدن����ى ح��د م��ن �لتوتر 
وهو  �إب��د�ع��ات��ه،  ع��ربه  جم�سدً�  �لنف�سي، 
�لعالقة  عرب  وهمومه  �لإن�ساين  �جلانب 
من  يحمل  ما  بكل  و�لإن�سان  �لإن�سان  بني 
معاٍن، �أو قد يغازل �لفنان تر�ثه على نحو 
و�ل��زم��ان  للمكان  باحلنني  يوحي  رم��زي 
على �مل�ستويني �جل�سدي و�لروحي. عالوة 
على ذلك �ختز�ل �مل�سافة بني حركة ج�سد 
له  �لد�خلي  و�ل�سر�ع  �خلارجية  �لإن�سان 

�إىل �أدنى درجة، وهو ما يك�سف عن و�سول 
�لإن�سانية  م��ن  درج��ة  �أع��ل��ى  �إىل  �لفنان 
و��سحة  م�ساحلة  يف  جتعله  ق��د  �ل��ت��ي 
دور  ي��اأت��ي  وهنا  �لعليا،  و�لأن���ا  �لأن���ا  ب��ني 
وفقه  على  جرت  �لذى  �لإبد�عي  �ل�سلوك 
كاإحدى  و�لو�قعي،  �لذ�تي  بني  �مل�ساحلة 
وهو  و�حلقيقة،  �خليال  بني  �جلدل  �سور 
ما يتج�سد و�قعيًا يف �لرتكيبة �ل�سخ�سية 
�لتعبريية  حالته  لعبت  �إذ  �لفنان،  لهذ� 
و�ملرّكب  �لأحادي  �لتقنيني  �ملحورين  على 
هذ�  عمله  ففى  �حلجري.  و�سيطها  عرب 
ثمة عالقة ممزوجة باليقظة �لن�سبية بني 
و�لو�قعي،  �لذ�تي  وبني  و�جلمعي  �لفردي 

�لب�سري بني  �لتدفق �حلركي  ف�ساًل عن 
�ملرئي و�لال مرئي.

وم�سمياته  �ل��ف��ن  تعريفات  ع��ن  وب��ع��ي��د� 
حتديد  يف  �لفل�سفية  و�لآر�ء  �ملختلفة 
مفهوم ذلك �جلمال، �سو�ء عرب �لنظريات 
�أن  �ملتلقي  على  ف��اإن  و�لعقلية،  �حل�سية 
يخو�ض يف دو�خل �ملبدع لغر�ض �كت�سافها 
�عتمدها،  �لتي  �لإبد�عية  �لقيم  وحتديد 
�أكانت  �سو�ء  �إىل �ملحاكاة  �لنظر  ومن ثم 
و�لزمان  �ملكان  عرب  ذلك  غري  �أم  و�قعية 
من  �ملتلقي  �سيتمكن  ه��ن��ا  و�لأ���س��ك��ال، 
بو�طنه  وك�سف  �لفنان  �أعماق  يف  �لغو�ض 

و�إبد�عاته.

عر�ض  لأماكن  بالن�سبة  �حل��ال  هو  كذلك   
حتديدً�  �لت�سكيلي  �لفن  �أخ��ذ  �إذ  �لفنون، 
معتادً�  �ملتلقي  يكن  مل  �أم��اك��ن  يف  يعر�ض 
من  �لت�سكيلية  �لأعمال  خرجت  �إذ  عليها، 
�أو  مفتوحة  �ساحات  �إىل  �لعر�ض  ���س��الت 
مقبوًل  �أ�سبح  هذ�  كل  م�سارح..  �أو  �سو�رع 
يعر�ض  �أن  ل��ك��ن  ت��ق��ري��ب��ًا،  عليه  و�ع��ت��دن��ا 
"قاع  يف  �لو�قعية  �لنحتية  �أعماله  �لنحات 
ن�سمع  مل  �سابقة  ه��ذه  تعد  فرمبا  �لبحر" 

بها من قبل.
فكرة الصدمة

�لذين  �لفنانني  م��ن  كثري  ح��ت��م��ًا،  ه��ن��اك، 
لي�ض  لكن  �ل�سدمة،  فكرة  على  ��ستغلو� 
ج��ّر�ء  م��ن  �ل�سدمة  ت��اأت��ي  �أن  ب��ال�����س��رورة 
�أغلبهم  �إن  ب��ل  نف�سه،  �ل��ع��م��ل  ف��ن��ط��ازي��ة 

��ستغلو� على فنطازية �لعر�ض و�إبهار �ملتلقي 
�لفنان  �ملبدعني  ه���وؤلء  ب��ني  م��ن  بطرقها. 
تايلور(  دي��ك��اري��ز  )ج��اي�����س��ون  �لإجن��ل��ي��زي 
�لذي تخ�س�ض يف �لنحت �لو�قعي، �إذ كّون 
�إىل  نقلها  ثم  و�أكملها  �لو�قعية  منحوتاته 
موقع �لعر�ض حتت �ملاء، وقد بلغ فيها قمة 
�لندماج مع �سخو�سه، �ساهرً� �إياها فى بناء 
نحتى يجمع بني ذكر و�أنثى كرمزين ب�سريني 
ب��ال��ت��و�زى  جتلياتها،  بكل  �حل��ي��اة  مي��ث��الن 
يف  ي�ساعد  �لذى  �حلجري  �لإيقاع  نف�ض  مع 
يرف�ض  و�قع جديد  د�خل  بالرتقاء  �ل�سعور 
�أعماق  يف  �حلياة  هي  عنه،  �لتخلي  �لفنان 
هذ�  لأعمال  جماًل  �أ�ساف  ما  �إن  �لبحر. 
و�لطحالب،  �ملرجانية  �ل�سعاب  هي  �ملبدع 
يعجز  معتقًا  ولونًا  ملم�سًا  عليها  �أ�سفت  �إذ 

�تفق  فقد  حماكاته،  �أو  خلقه  عن  �لفنان 
�لبحرية  �حل��دي��ق��ة  م��دي��ري  م��ع  جاي�سون 
لإن�ساء  �لبحرية  كانكون  وجمعية  �لوطنية 
هذ� �ملتحف �لذي �أطلق علية ��سم )متحف 
�لفن حتت �ملاء MUSA(، كما يلعب هذ� 
و�ل�سياحية  �لقت�ساد  يف  مهمًا  دورً�  �ملوقع 
�لبيئية يف ولية يوكاتان �ملك�سيكية، �إذ يزوره 

�أكرث من 2٥0 �ألف ز�ئر �سنويًا. 
حّوَل هذ� �ملبدع قاع �لبحر �لقاحل �إىل حياة 
و��ستخدمت  متاثيل،   ٥10 نحو  بو�سع  برية 
على  تعمل  م��و�د  �ملنحوتات  هذه  ت�سكيل  يف 
زو�ر  �أن  علمًا  �ملرجانية،  �ل�سعاب  تعزيز 
�ملتحف يتجولون فيه مرتدين بدلت �لغو�ض!

الفن بال أحكام
لو حتدثنا هنا عن �ملحاكاة يف �لفن و�أثرها 

زياد جسام

متحٌف للنحت يف قاع البحر

يزوره السّياح بلباس الغوص

تزاحمت التيارات الفنية وتنوعت عرب الزمن إىل جانب التطور 
الفلسفي العام يف مفهوم فنون ما بعد الحداثة وما بعدها، والتحوالت 
التي أصابت أغلب سياقات املعرفة، وظهور مفاهيم التلقي الحديثة يف 

عرص التكنولوجيا وتغيري مفاهيم التذوق العام وتطورها.
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ووجودي  فل�سفي  طابع  فيها  رو�ي��ات  هناك  �أن  �ملعروف  من 
م��ن �لأ���س��ل؛ مثل رو�ي���ات �أل��ب��ري ك��ام��و، وخ��ري �أمن���وذج لها 
)�لغريب(، كذلك رو�يات �سارتر يف )دروب �حلرية(؛ و�أدب 
كولن ول�سون، و�لأدب �لعبثي �أو �لالمعقول، كله �أدب فل�سفي.. 
ويف )حبٌّ عتيق( جند ملحات وجودية وفل�سفية �أي�سًا.. تبد�أ 
ل  �لرو�ية  يف  فاحلب  عتيق(؛  )حبٌّ  �لعنو�ن  من  �لت�ساوؤلت 
يعني �لن�سالخ عن �لو�قع و�إل �سار �سياعًا وتيهًا، �أما كلمة 
)عتيق( �لتي جتمع بني �لِقَدِم و�لأ�سالة فيقول �ل�سارد: )هذه 

�ملدينة قدمية قبل �أن يحتلها �لع�سملّية و�لإجنليز(.
نظر  وجهة  من  باأكمله  �لعنو�ن  �آخ��ر  مو�سع  يف  يف�سر  ثم 
كبري  مقيا�ض  و�ل��ت��ج��ارب  �حل��ي��اة؛  يعني  "�حلب  �أح��ده��م: 
و�لد�ئمة  �ملتجددة  �لتجارب  وهذه  دميومته،  على  للحفاظ 

متنحه �لأ�سالة و�لعر�قة ليكون �حلبُّ عتيقًا."
�لتطرف  �أب��رزه��ا  �لر�هنة،  �لأزم���ات  بع�ض  �ل��رو�ي��ة  تطرح 
�لديني ملن ُيرهب �لنا�ض ويحذرهم من جهنم وحرق �جللود 
ذ�  �سالحًا  ميثل  �سيء  كلَّ  باأّن  يعاجلها  ثم  �ل�سياط،  ولهيب 
بل  للقمار وملهاة عن ذكر �هلل،  لي�ض فقط  حدين؛ فاملقهى 
ملتقى للثقافة وبالإمكان حتويلها �إىل ملتقى �إمياين لو �أح�سن 
ر معاناة �لنا�ض وم�ساكِلهم؛  ��ستعماله، وعلى رجال �لدين تذكُّ

فاحلياة لي�ست للعبادة فقط، ونفي نكر�ن �أحٍد لوجود �هلل. 
كما  لي�ست  وهي  �ل�سطور،  بني  وجوديًة  َلفتًة  نتلّم�ض  هنا  من 
وجودية  فهناك  �لدين؛  قدر  من  حتطُّ  باأنها  �لبع�ض  يظن 
كريكجارد �مللتزمة وحتى �آخر مر�حلها - �لعدمية- مل تبخ�ض 

فالوجودية  ق����دره..  �ل��دي��ن 
�سو�ء؛  و�لعدمية-  -�مللتزمة 
متجده؛  ول  �لدين  تنتقد  ل 
رمب�����ا ي����وؤم����ن �أ���س��ح��اب��ه��ا 
بالدين لأن هدفهم هو فكرة 

�لإن�سان.
�أحب  –�ل�سابئي-  فمحمود 
رزيقة �مل�سلمة �ل�سنّية؛ مثلما 
تانيا  �ل�سيعي  نعمان  �أح��ب 
منهما  كلٍّ  وزو�ج  �مل�سيحية، 

ول  دين  يحّرمه  ل  فاحلب  ومدينِته،  لأهِله  خ�سارته  يعني 
�ملجتمع،  ذك��وري��ة  م��ن  ه��و �خل��وف  �إمن��ا  ق��ان��ون؛  يجّرمه 
و�ل�سارد يو�سح �أن �ل�سابئة و�ليهودية و�مل�سيحية و�لإ�سالم 
قد �نبثقت كلها من م�سكاة و�حدة، فعندما ي�سمع �لأ�سدقاء 
-�مل�سلم و�مل�سيحي و�ليهودي- �ل�سيخ )يو�ر �لنا�سور�ئي( 
�لكفر  دينه  يف  حتّرم  �لتي  �لديانة  نف�سها  �أنها  يكت�سفون 
�لزور و�حل�سد  و�سهادة  و�لتاأويل  و�لكذب  و�ل�سرقة  و�لقتل 
و�سرب  و�لدم  �مليتة  و�أكل  و�لزنا  �لأمانة  وخيانة  و�لنميمة 

�خلمر و�لربا و�لنتحار.
�ملحتل  مقابلها  ذك��ر  تلك؛  كلمته  ق��ال  عندما  فال�سارد 
برب�ءة  يعّر�ض  ما  �لكفر(  دول  من  )�سرطي  باأنه  وو�سفه 
با�سمها،  �أر�سًا  يغت�سب  معتٍد  كل  من  �ل�سماوية  �لأدي��ان 
عمل  �لتي  �أوطاننا  وث��رو�ِت  �لنفط  با�سم  �لو�قع  يف  لكنها 

�مل�ستعمر على نهبها �إن مل ينتبه �أبناوؤنا و�لأجيال �ملقبلة. 
كما عر�ض �ل�سارد �أمثلًة خلرية �سباب �لوطن بعد �أن �ساعت 
حت��ت وط���اأة �لح��ت��الل و�إن ك��ان �ح��ت��الل �لقلب )رم���زً�( 
�ل�ساب  ذل��ك  كا�سد(،  �ل�سيخ  بن  )نعّيم  مع  ح��دث  كما 
ي�ستجدي  �أي  )جم��ّدي(،  �إىل  حتول  �ل��ذي  �لكرمي  �لنزق 
ومر�كز  و�مل�ست�سفيات  �لبيوت  �أب���و�ب  فيطرق  ويت�سول، 
�لأبو�ب  �ل�سرطة مت�سّوًل مهر بدرية، فلم يجد منها ومن 

�لحتقار  �سوى  طرقها  �لتي 
�لأم��ر  و�ل�سخرية.  و�لرف�ض 
متقارب مع )�سّتار( �لذي نزح 
و�أََد  �أن  بعد  �ل�سيوخ  �سوق  �إىل 
�سوَته �لذي طاملا حّلق؛ ليعمل 
جثث  ور�ءه  ��ف��ًا  خم��لِّ ح���ّم���اًل 
يلم�ض  مل  �لتي  وحبيبته  �أهله 
ُدِف��َن��ت  لكنها  �إ���س��ب��ع��ًا؛  منها 
بخناجر  بطنها  مت��زي��ق  بعد 
كلما  يرتعد  فكان  �ل�ستعمار، 
و�لثاأر  مبا�سيه  يذّكره  وجهه  وك��اأن  �ملاء  �سفحة  �إىل  نظر 

�لذي ينتظره. 
بعرثة  �إىل  �لرو�ية  بد�ية  يف  َعَمَد  �ل�سارد  �أن  �لظن  �أغلب 
�ملتلقي،  ع��ن��د  �لنف�سي  �لأث����ر  ه���ذ�  لإح����د�ث  �أح��د�ِث��ه��ا 
ت���اأث���رً� باحتالل  ع��اك�����س��ًا ح���ال �ل��ع��ر�ق يف ه���ذه �ل��ف��رتة 
يف   1٩20 عام  �لربكان  يثور  �أن  �إىل  و�لإجنليز،  �لأت��ر�ك 
�لإجنليزي  �لح��ت��الل  �سد  �ندلعت  �لتي  �لع�سرين  ث��ورة 
�أب��رز  م��ن  فكان  �ل��ع��ر�ق،  تهنيد  و�سيا�سة  و�لإق��ط��اع��ي��ني 
في�سل  �مللك  وتن�سيب  عر�قية  �ُسلطة  �أول  �إن�ساء  نتائجها 

�لأول ملكًا للبالد. 
ثورة مذهبية  و�إح��د�ث  ثانيًة عام 1٩3٥  �لربكان  يثور  ثم 
�أنها لي�ست ق�سة  �نتهت بالقمع. و�ملتعمق يف �لرو�ية يجد 
حب بقدر ما هي ق�سة كفاح وتاآٍخ عرّبت عن و�قع �ملدينة 
هذ�  �أبناء  وك��اأن  �حلقبة،  هذه  يف  و�ل�سيا�سي  �لجتماعي 
فاأنهى  �آثار،  وما جنم عنهما من  �لثورتني  عاَي�سو�  �جليل 
�رت��دى  �ل��ذي  )نعّيم(  �إىل  �نتباه  بلحظِة  رو�ي��ت��ه  �لأدي���ب 
مالب�ض �سيخ �لع�سرية وقد عادت �لدماُء �إىل وجهه م�ساركًا 
يف  �حلياة  ُبِعثت  �ل��ذي  �سّتار  جانب  �إىل  �لتظاهر�ت  يف 
�سوَته  لي�سل  �لثورة  باأنا�سيد  ي�سدح  فاأخذ  �لعذب  �سوته 

�إىل �لإذ�عة و�إىل �لوطن باأكمله لتكون �لبد�ية. 

املدينة والحب والثورة يف رواية

 "حبٌّ عتيق" لعىل َلفتة سعيد

يقول )فريدريك نيتشه(: "إن الرس لحصاٍد أعظم، وإمثاِر أكرِب قدٍر من االستمتاع 
يف الوجود هو بالعيش بشكٍل خطري! ابِن ُمُدَنك عىل سفوح جبل فيزوف." ولعل ما 

استوقفني يف مقولة نيتشه أمران.. أولهام فكرة الوجود التي تتبنى اإلنسان تبنياً 
أنطولوجياً، وثانيهام استعامله الرمزي للجبل الربكاين الثائر؛ ويف كال األمرين ما 

يجعل القارئ مشدوداً إىل ثيمة هذه الرواية عرب َقصص الحب املتشابهة. 

د. حنان الرشنويب 



من �أبريل 2003 �أن زمن �لدكتاتورية هو )�لزمن 
ل  �ل�سابق  �لنظام  جر�ئم  كل  و�أن   )!!! �جلميل 
�أن  �إ�سقاطه،غري  منذ  ويح�سل  ح�سل  ما  تعدل 
هذ� �حلال يحيلنا �إىل ت�سور مفاده �أن )�حلنني 
�إىل �ملا�سي( �لعر�قية �سببها �سوء �حلا�سر ولي�ض 
جمال �ملا�سي �أو ح�سنه. ومن هذ� ي�سبح منطقيًا 
�لقناعات �لجتماعية  باإز�ء  �لده�سة  �لتعبري عن 
�ليوم،  �لعر�ق  يف  �ملجتمع  ت�سود  �لتي  �ملتناق�سة 
من  ميار�ض  �جلميع،  قبل  من  �ملرفو�ض  فالف�ساد 

قبل �جلميع، �أو يقبل به �جلميع �أي�سًا.
االكتشاف االجتامعي

يف  ت��خ�����س�����س��ك  �أ����س���ه���م  م�����دًى  �أّي  �إىل   •
مالحظة  يف  �لج��ت��م��اع(  )علم  �ل�سو�سيولوجيا 

وحتليل ما يجري يف �لعر�ق وجمتمعه؟
تخ�س�سي يف  �خرتت  �أنني  �أدع��ي  �أن  ��ستطيع   -
�سدفة  بفعل  �لجتماع(  علم  )�أو  �ل�سو�سيولوجيا 
�لتي  )�لثورية(  �ل�سبابية  قناعاتي  لها  قادتني 
بعد  وذل��ك  ب�)�ملتهورة(،  �لآن  و�سفها  �أ�ستطيع 
يف  �ل�سابق  �لنظام  ق��ر�ر�ت  �إىل  �لمتثال  رف�سي 
�لذهاب �إىل مع�سكر�ت تدريب �لطلبة �جلامعيني 
در��ستي  من  ف�سلي  فتم  �ل�سيفية،  �لعطلة  يف 
�لإلز�مية  �لع�سكرية  للخدمة  و�إر�سايل  �جلامعية 
على �لرغم من كوين كنت قد جنحت �إىل �ملرحلة 
�لثانية من در��سة �لبكالوريو�ض، وهكذ� بعد �أد�ئي 
بالعودة  يل  �سمح  �لإلز�مية  �لع�سكرية  خلدمتي 
�إىل مقاعد �لدر��سة �جلامعية، فاخرتت بو�سوح 
�ل�سابق،  �إىل تخ�س�سي  �لعودة  ذهني كاف عدم 
�إميانًا  �لجتماع(  )علم  �ل�سو�سيولوجيا  ودر��سة 
باأن لالأفر�د وحتى �جلماعات دورهم �لأ�سا�ض يف 

�مل�ساهمة بحّل م�سكالت �ملجتمع.
�كت�ساف  ه��ي  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ب��اح��ث  مهمة  �إن 
)�لجتماعي(، وهذ� �لجتماعي ل ميكن تف�سريه 
)خمفي  مو�سوعها  ف��اإن  ل��ذ�  بالجتماعي.  �إل 
با�ستمر�ر(. فالباحث �ل�سو�سيولوجي لي�ض متنبئًا 
�أو ر�ئيًا لالأحد�ث.. بل يالحقها ويحاول تف�سريها 
ب�سكل و�قعي مفهوم ولي�ض ب�سكل غيبي. فهو يطرح 
للفهم،..  حماولة  �لتد�ول،  من  �ملمنوعة  �لأ�سئلة 
للنخبة  و�عيًا  خيارً�  �ل�سو�سيولوجيا  تبقى  ولذلك 

�لثقافية..  وهي خارج �لأيديولوجيا متامًا.

صدمة ثقافية

• مييل �أغلب من و�كب ما يجري يف �لعر�ق 
هل  �جتماعي،  تغري  وج��ود  �إىل   2003 بعد 
�أثر على  قد  ق  �إن حتقَّ �لتغري  �أن هذ�  تعتقد 

�لقيم و�لتقاليد و�لعاد�ت �لعر�قية؟
- �إّن �لتغري �سفة من �سفات �ملجتمع، يكون 
و�سيا�سية  و�قت�سادية  ثقافية  لعو�مل  نتيجة 
يف  بع�سها  وي��وؤث��ر  بع�سها  مع  تتد�خل  ع��دة 
�أمن��اط  يف  ت��ب��دًل  ع���ادًة  عنه  وينتج  �لآخ���ر 
يف  وحت��ول  �لجتماعي،  و�لتفاعل  �ل�سلوك 

�ملعايري وحتى �لقيم �لجتماعية،ل �سك �أن �لعر�ق 
�أع���و�م �حل�سار  �ل��ع��امل يف  ع��ن  �نقطع  ق��د  ك��ان 
�حلديثة  �لتقنيات  دخ���ول  ف��ك��ان  �لق��ت�����س��ادي، 
�لجتماعية  للجماعات  �لثقافية  �ل�سدمة  ي�سبه 
و�أجهزة  و�لنرتنت  �لف�سائي  فالبث  �لعر�ق،  يف 
تغيري  على  فريدة  قدرة  لها  كان  �لذكية  �ملوبايل 
ر��سخة  ظلت  �لتي  �لجتماعية  و�لقناعات  �لقيم 
�لفائق  �لتو�سيل  على  قدرتها  بفعل  طويلة  لعقود 
�لأف��ك��ار،  وحتى  و�ملعلومات  للبيانات  �ل�سرعة 
ظل  �ل��ذي  �ملتحفظ  �لجتماعية  �لتن�سئة  فنمط 
�نت�سار  بفعل  يكاد  �أو  �ختفى  عقود  طو�ل  �سائدً� 
ه���ذه �ل��ت��ق��ان��ات وت��و���س��ع ����س��ت��خ��د�م��ه��ا، و�أ���س��ب��ح 
�سبط  على  كامل  ب�سكل  قادر  �لعر�قي غري  �لأب 
�سلوكيات �أبنائه وبناته وعالقتهما كما كان يحدث 
�لتقنيات من ظو�هر  يف �ملا�سي، كما ز�دت هذه 
فاأ�سهمت  �لأجيال،  و�سر�ع  �لجتماعي  �لتفكك 
لدى  و�جت��اه��ات  قيم  تكوين  يف  ب��اآخ��ر  �أو  ب�سكل 
�جتاهات  عن  متامًا  تختلف  و�ل�سباب،  �لأح��د�ث 
�لآباء و�جليل �ل�سابق، فمثاًل نقل �لبث �لف�سائي 
ول  تن�سجم  ل  م�ستوردة  وقيم  ع��اد�ت  و�لنرتنت 
تتنا�سب د�ئمًا مع ما تلتزم به �لأ�سرة يف جمتمعنا 
�أفرز تباعدً� بني  �ملتحفظ من قيم وتقاليد، مما 

جيل �لآباء وجيل �لأبناء.
سّيئ وأسوأ

�لعر�قيون  يو�جهه  ما  حول  يجادل  من  • هناك 
�لعر�ق  به  مر  ملا  طبيعي  م�سار  �أنَّها  �أزم��ات  من 
من ��ستبد�د وحتكم، و�آخرون ل يتفقون مع هذ� 

�لو�سف كيف تعلق على هذ� �لأمر؟
حتكمها  �لتي  �ل�سعوب  هاج�ض  كان  ما  غالبًا   -

�ل�ستبد�د،  من  �لتخل�ض  هو  م�ستبدة،  �أنظمة 
لكن يف �حلديث عن ��ستبد�د نظام �لبعث و�لذي 
فر�دة  على  فيه  �لتاأكيد  ينبغي  �لعر�ق  يف  حكم 
�ل�ستبد�د،  ه��ذ�  ممار�سة  يف  وتطرفه  �لنظام 
خلق  �ملري�ض  �ل�سيا�سي  للنظام  كنموذج  فهو 
باملقابل،  مري�سة  معار�سًة(  )�أو  نوعيًا  �سدً� 
�إ�سقاط �لنظام �لدكتاتوري  �أ�سبحت حتكم منذ 
بني  ون�سف  عقد  م��ن  �أك���رث  بعد  �خل��ي��ار  ف��ك��ان 
�سّيئ و�أ�سو�أ، وفقًا لهذ� �لتحليل ميكن �ل�ستنتاج 
قد  خلقها،  �لتي  و�لدكتاتورية  �لبعث،  نظام  �أن 
�أنتجت �سل�سلة ل متناهية من �لأزمات، �لتي رغم 
�أن �لعر�قيني حاولو� وما ز�لو� مو�جهتها �إل �أنها 
وفقًا  خّلفت فيهم �سخ�سية �جتماعية رجر�جة، 
م�سطربة(،  �أو  مهتزة  )�أي  �لرت�ثي  للتو�سيف 
بفعل �ل�سخط على �لنظام �ل�ستبد�دي و�خلوف 
ي�ستطيع  ل  ق�ساياه،  ح�سم  يف  م��رتّدد  فهو  منه، 
�أن يتخذ ر�أيًا ب�ساأنها، كما �أنَّه خلق �سعيفًا وغري 
خما�ض  عملية  �لدميقر�طية  فبدت  متما�سك، 
ف�ساًل  �أو  )جناحًا  نتائجه  تخّيل  ميكن  ل  �سعب 
�ملفكر  �جل��اب��ري  عابد  حممد  تو�سيف  بح�سب 
�أكرث  �ل�سائدة  �لجتماعية  و�لثقافة  �ملغربي(، 
�لإ�سالح  ف��اإنَّ  باملقابل  �لدكتاتورية،  مع  متاهيًا 
�لنظام  ب�سقوط  )ممثاًل  �ل��ع��ر�ق  يف  �ل�سيا�سي 
�لدكتاتوري( دون قيام �إ�سالح �جتماعي وثقايف 
�إىل  �سيوؤدي  وديني/طائفي  وتربوي  و�قت�سادي 
�أهلية  ومعارك  و�سر�ع  و��سع  �جتماعي  �ختالل 
على �أ�سا�ض طائفي وديني. لذ� ل بد من �لإ�سالح 
�أو  �ل�سيا�سي  �لإ�سالح  مع  بالتز�من  �لجتماعي، 

متقدمًا عليه!

�لتقته جملة �ل�سبكة لكي حتاوره ب�ساأن ما مّر به 
�أخذت  �جتماعية  حت��ولت  من  �لعر�قي  �ملجتمع 
تكن  مل  �لتي  �لظو�هر  يف  ملمو�ض  ب�سكل  تظهر 

معهودة من قبل.
تحليل املجتمع

ترى  كيف  وهمومها،  �ل�سيا�سة  ع��ن  بعيدً�   •
�ملجتمع �لعر�قي قبل وبعد 2003؟

فارقة يف  نقطة  �أبريل 2003  �لتا�سع من  �سّكل   -
تاريخ تكوين )�ملجتمع يف �لعر�ق(، ول زلت �أف�سل 
م�سطلح  عن  بدياًل  �لأخ��ري  �مل�سطلح  ��ستخد�م 
لي�ست  �لعر�قية  �لهوية  لأنَّ  �لعر�قي(،  )�ملجتمع 
على  �لو�حدية  ُت�سفي  �أن  ميكنها  �لذي  بالن�سج 
�لجتماعية  �جلماعات  �أنَّ  كما  �لعر�ق،  مكونات 
يف �لعر�ق ما ز�لت غري قادرة على ت�سكيل جمتمٍع 
�لنتماء  تتجاوز  و�حٍد ذي هوية )جامعة مانعة( 
وهذ� مو�سوع   - فاعل  ولء  �إىل  لتحوله  �ل�سوري 
وعودة  �لُعجالة،  هذه  تقديري  يف  ت�سعه  ل  طويل 
�لقول  �أ�ستطيع  ل  �لفا�سل،  زميلي  �سوؤ�لك  �إىل 
يف  �ل�سيا�سي  �ملنظور  عن  �لبتعاد  بالإمكان  �إنَّ 
�ملجتمع  �نق�سام  �سّكل  �ملجتمع، رغم ذلك  حتليل 
تثق  ول  متو�فقة،  غري  جماعات  �إىل  �لعر�ق  يف 

�إحد�ها بالأخرى �سمًة رئي�سة من �سمات �ملجتمع 
 1٩21 عام  �لأم��ة(   - )�لدولة  بناء  حماولة  منذ 
�لنق�سام  هذ�  يتجّلى  �إذ  �لر�هن،  زمننا  ولغاية 
باأب�سع �سوره مبجتمعات منعزلة ل ترى فيها قبوًل 
�لعر�ق،  يف  �ملغاير  لالآخر  �جتماعيًا  و�ن�سجامًا 
يف  �لجتماعي  �لتنوع  و�قع  مع  �سارخ  تناق�ض  يف 
ت�سرتك  ل  �لجتماعية  �جلماعات  �إن  �ل��ع��ر�ق، 
�أه��د�ف  لديها  ولي�ض  و�ح���دة،  وطنية  هموم  يف 
تعي�ض م�سريً� م�سرتكًا  نف�سها  م�سرتكة، ول ترى 
قبل  �لعر�قية  �ل��دول��ة  ف�سل  �إىل  عائد  وه��ذ�   !!!
�لتا�سع من ني�سان/ �أبريل 2003 وبعده، يف توحيد 
�سعود  يف  �أ�سهم  مما  عر�قية  �أمة  وخلق  �ملجتمع 
�نهيار  باأعقاب  بو�سوح  �لنق�سامية  �لنزعات 
�نف�سال  �أو  �ُسنّي  �أو  �سيعي  )�إقليم  �لدكتاتورية 
كرد�ستان(. هذ� من جهة، ومن جهٍة �أخرى �أثبت 
)�ملجتمع يف �لعر�ق( �أنَّ ذ�كرته �سمكية )�أي �إنَّها 
�لتي  �ملتو�لية  �لأزم��ات  حم��دودة( وذل��ك يف ظل 
مّر بها �ملجتمع يف �لعر�ق، يف ثقافة ل متيل نحو 
مثاًل  ولأ���س��رب  �ملو�سوعي،  �لتوثيق  �أو  �لتدوين 
قد  كنت  �أّنني  �أتذكر  �لأخرية،  �لثالثني  بالأعو�م 
�إىل  �لبتد�ئي  �ل�ساد�ض  �ل�سف  من  ت��وً�  جنحت 

�سد  �حل��رب  �لدكتاتور  �أع��ل��ن  ح��ني  �ملتو�سطة، 
�سهرين،  على  تزيد  ملدة  �لدر��سة  وتوقفت  �إير�ن 
طو�ل  ��ستمرت  �لتي  رحلته  يف  �ملوت  قطار  وب��د�أ 
لقد  �لعر�ق،  �سباب  �أعمار  يح�سد  ثمانية  �أعو�م 
عن  �حتّدث  هنا  )ول�ست  �لعر�قيني  معظم  متّنى 
�حل��رب  ه��ذه  تنتهي  �أن  �ملجتمع(  ب��ل  �ل�سا�سة، 
�أن  بعد  �نتهت  �إن  وكان  �لأ�سكال،  من  �سكل  باأي 
كانت  و�إذ�  نهايتها،  من  �لعر�قيني  معظم  يئ�ض 
فعلها  تفعل  مل  فاإنها  �ل�سعوب(  توقظ  )�حل��روب 
�إذ بعد عامني دخل �لنظام يف حرب  يف �لعر�ق، 
�سعبية )�سغرت  م�ساندة  �لكويت يف ظل  �حتالل 
ح�سار  م��ن  �لكارثية  نتائجها  لكن  ك��ربت(  �أو 
�ق��ت�����س��ادي �أك���ل �لأخ�����س��ر و�ل��ي��اب�����ض، مم��ا دفع 
على  و�لتح�سر  �حل�سار  من  �لترّبم  �إىل  �لنا�ض 
�إي��ر�ن(  )ح��رب  �سنو�ت  يف  �لقت�سادية  �لوفرة 
�سد�م،  نظام  زو�ل  ومت��ّن��ي  �سعبيًا،  تدعى  كما 
غري �أن �حتالل �لوليات �ملتحدة للعر�ق و�إ�سقاط 
�لدكتاتورية فيه مل ينه �سغف بع�ض �لأفر�د �لنا�ض 
بعد  �لنا�ض  من  كثري  ليعلن  ومنافعها،  باحلروب 
و�لعنف  و�لفو�سى  �لرت��ب��اك  م��ن  ون�سف  عقد 
�لتا�سع  �لتجربة �لدميقر�طية بعد  و�لف�ساد بفعل 

الدكتور عيل جواد وتوت أستاذ علم االجتامع السيايس يف 
كلية اآلداب / جامعة القادسية، عارص مرحلتني مر بهام 

املجتمع العراقي، فقبل ٢00٣ كان يعمل عىل إكامل دراسته 
يف علم االجتامع، ثم بعد ٢00٣ أعدَّ أطروحته عن )الدولة 
واملجتمع يف العراق( التي طبعت يف كتاب صدر عن مركز 

دراسات املرشق بريوت.

الدكتور عيل وتوت:

حوار أجراه: د. عالء حميد

تغيري القيم والقناعات االجتامعية

 العراق بلد متعّدد ومتنّوع وال 

يتحمل الهوية الواحدة
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توفيق حممد �لب�سري..
ولد �لكاتب و�ملخرج توفيق حممد �لب�سري يف �لب�سرة عام 1٩23وفيها 
�أكمل در��سته �لبتد�ئية وو��سلها �إىل �لثانوية، نزح �إىل بغد�د وظل فيها 
�أن  لبث  ما  ثم  �مل�سرح �حلديث  مع جماعة  فيها  عمل  �لزمن  من  فرتة 
عاد �إىل �لب�سرة و�تخذ ��سمًا فنيًا هو توفيق �لب�سري، حني كان طالبًا 
و��ستمر  �ملدر�سية  �مل�سرحيات  �إحدى  يف  ��سرتك  �لبتد�ئية  �ملرحلة  يف 
ممثاًل هاويًا حتى �لعام 1٩3٥، �أخرج �أول �أعماله �مل�سرحية وهو طالب 
يف �ملرحلة �لثانوية، كما �أخرج جلمعية �ملعلمني عماًل تقا�سى عنه �أجرً� 

لأول مرة.
)�بو  مثل  �مل�سرحية  �لعمال  من  كتب جمموعة  �لفنية  حياته  بد�ية  يف 
�لعتيك، �لخوة �لنج�سني، وهذه كتبها مع �لر�حل �ل�ستاذ عبد �لو�حد 
طه ع�سو فرقة �مل�سرح �لفني �حلديث، ثم هاي �لردتها( يف هذه �لفرتة 
�لعام  يف  �لبدر،  �آل  قرية  يف  �لطني  من  م�سرحًا  بنى  بامل�سرح  ول�سغفه 
�لفن  �أن�سار  با�سم  فرقة  �ل�سخ�سيات  من  جمموعة  مع  �أ�س�ض   1٩٤6
�سمت يف �سفوفها كال من، مايكل جودة، خ�سر �لبدري، د�خل حممد، 
باكورة  �لول  عامها  يف  �لفرقة  قدمت  �سليم،  �سموئيل  �لبدري،  �سالح 

�أعمالها م�سرحية "قاتل �أخيه".
تاأليف  "�لقد�ر"  م�سرحية  �لب�سري  توفيق  �أخ���رج   1٩٤٩ �ل��ع��ام  يف 
فنانني  مع  يوؤ�س�ض  �أن  ��ستطاع  �خلم�سينيات  يف  بطي،  �سليم  �ل�ستاذ 
�مليناء  ونادي  �مللكي  �لريا�سي  �لحتاد  نادي  يف  للهو�ة  فرقتني  �آخرين 

�لريا�سي، �ساهم بني عامي 1٩٤٩-1٩٥٩ بت�سكيل فرقة تابعة مل�سلحة 
�ملو�نئ �لعر�قية يف �لب�سرة.

"�ين  م�سرحية  منها  �مل�سرحيات،  من  �لكثري  للم�سرح  �لب�سري  �أع��د   
�مك يا �ساكر" �ملاأخوذة من نف�ض �لعمل لال�ستاذ يو�سف �لعاين، "هاي 
"ثورة  ثم   ،"1٩٥٩ �سلون  "تاليها   ،"1٩60 �فندي  "�سوكت  �لردتها"، 
�لع�سرين" و"�ملنتفخون يف �لبيت" و"ثلثني �لولد علخال"، �لب�سري كان 
ن�سطًا ومولعًا بامل�سرح �إذ توىل �إعد�د وت�سميم معظم عنا�سر م�سرحياته 
من ديكور و�إ�ساءة ومكياج، ��سرتك ممثاًل رئي�سًا يف بع�ض �لعمال �لتي 
"ر��ض  بالظلمة"،  لو  ب�سر�جني  "لو  منها  �لعاين  يو�سف  �ل�ستاذ  كتبها 

�ل�سليلة"، "ماكو �سغل"، "حرمل وحبة �سودة"، "توؤمر بيك".
و�حد  ف�سل  ذ�ت  م�سرحيات  وكتب  �لبانتومامي  يف  و�حدة  جتربة  قدم 
تويف  �لب�سرة  مدينة  ويف   1٩٧0 �لعام  يف  ه��زيل،  طابع  ذ�ت  بالعامية 
�لب�سري، حكاية هذه �ل�سورة، يف �حلقيقة جتمع �سورتني معا، بورتريت 
للفنان توفيق �لب�سري و�لثانية �لب�سري يف م�سهد من م�سرحية حرمل 

وحبة �سودة بدور �لب ومعه �لفنان كاظم نا�سر بدور �سيد رزوقي.

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

ل  لكننا  �ختفت،  ثم  عدة  �أماكن  يف  و�ساهدناها  كثريً�  �لفناها  �ل�سورة  هذه 
به  تعريف على قدر ماي�سمح  بالتقاطها، هنا  قام  �لذي  �مل�سور  نعرف من هو 
ظل  لكنه  �لبالد  معامل  من  �لكثري  �سور  �لذي  �لفوتوغر�يف  �مل�سور  عن  �ملكان 
كرمي،  �مل�سور)�ي  هو  �لر�سيف،  حفظ  يف  �حلا�سل  �لق�سور  ب�سبب  غائبا 
مقد�سي  تبوين  �بر�هيم  ميخائيل  �لكرمي  عبد  �لكامل  و��سمه   )A.karim
�لعر�قيني  �مل�سورين  �أو�ئل  من  وهو  �لنهرين  مابني  �ستديو  �ساحب  ميخائيل، 
َقَدَم عبد�لكرمي  �لرو�د، �أ�سبح م�سورً� خا�سًا للملك في�سل �لول رحمه �هلل، 
�إىل بغد�د بعد �أن ربح ماًل وفريً� من ��ستغاله بالت�سوير يف مدينة �لب�سرة، ترك 
در��سته يف مدينة بومباي يف �لهند وعاد وجلب معه معد�ت ت�سوير كاملة، ويف 
تلك �لفرتة دخل �جلي�ض �لربيطاين �إىل �لبالد حمتاًل، وغد�ة تاأ�سي�ض �حلكم 
�لوطني 1٩21-1٩23 قام )�ي كرمي( بافتتاح �ل�ستديو �خلا�ض به و�سط بغد�د 
وحتديدً� يف �سارع �لر�سيد قرب منطقة حافظ �لقا�سي، ر��ض �جل�سر، بعدها 
"مع�سكر �لهنيدي" "مع�سكر �لر�سيد فيما بعد" حيث ز�ول ت�سوير  �إىل  �نتقل 
�جلنود �لنكليز و�ل�سيخ و�لكركا من �لهند �إ�سافة �إىل ذلك �تخذ �ل�ستديو مكانا 
�للبومات عن  �أجمل  بعد و�حدً� من  �أ�سدر )�ي كرمي( فيما  لإقامته و�سكناه، 
مدينة بغد�د ومدينة �لب�سرة.�سورة "طوب �بو خز�مة" هي و�حدة من �سمن 
�للبوم، �لذي  كان عنو�نه "در��سة �لكامري� عن �لعر�ق" وفيه �أكرث من �ستني 
�سورة ر�ئعة عن �لماكن �لثرية ودور �لعبادة و�ل�سو�ق �ل�سعبية وجمموعة من 
هذه  �ليدوية،  و�ل�سناعات  و�حل��رف  �لرحل  و�لبدو  �حل�سر  ومناطق  �لزي��اء 
�ل�سورة متثل مدفع طوب �بو خز�مة �لذي �أ�سبح مز�رً� مقد�سًا فيما بعد تتبارك 
فيه �لن�ساء باأطفالهن �ملولودين حديثًا، �إذ ي�سعنه يف فوهة �ملدفع لعدة مر�ت 
من �أجل �أن يكون �ملولود قويًا معافى، مع �سورة �بو خز�مة وجدنا معه توقيع )�ي 

كرمي( باللغة �لنكليزية.

�ملجالت  �سهدت  �ل�سبعينيات  نهاية  �لربعينيات وحتى  منذ فرتة 
�أغلفتها  �أهمما  ع��دة،  لأ�سباب  كبريين  و�إق��ب��اًل  رو�ج���ًا  �ملحلية 
�ملنتقاة بعناية وبر�عة �لت�ساميم، و�ذ� ما توغلنا �سنجد بع�سًا من 
�ملجالت �لعربية �تخذت من �لعمال �لعر�قية �أغلفة لها، حمليًا 
و�لتفزيون  و�لذ�ع��ة  وفنون  �لعمال  ووعي  باء  �ألف  جند جمالت 
وكلكام�ض باللغة �لنكليزية وكذلك جملة �أور �لتي كانت ت�سدر يف 
لندن، و�ذ� �بتعدنا قلياًل �سنجد �لهالل �لحمر و�ملجلة �لت�سكيلية 

�ملهمة �لرو�ق، وكذلك جملة �ل�سينما.
من  �لكثري  و�سع  غالفه،  من  �لكتاب  ويقولون  تاأكل  �لعني  يقال 
على  لوحاتهم  منهم  �لت�سكيليني  وبخا�سة  �لعر�قيني  �لفنانني 
وجو�د  ح�سن  فائق  منهم  و�ل�سهرية،  �ل�سبوعية  �ملجالت  �أغلفة 
�سليم و��سماعيل �ل�سيخلي و�آخرون، وكان للدوريات وكما �أ�سلفنا 

�لدور �لكبري يف �لقبال وكذلك �لتعريف ب�ساحب �ملنجز.
وكانت كارتات �ملعايد�ت �ل�سغرية و�أجند�ت �لأعو�م حتمل �أعماًل 

عر�قية مهمة ل �سيما �أعمال �حلرف و�ل�سناعات.
ظهرت جملة �لذ�عة و�لتلفزيون يف عددها �لر�بع لل�سنة �لوىل 
1٩6٩وعلى غالفها هذه �للوحة �لتي تعود للفنان �لت�سكيلي ماهود 
�أحمد �لتي حتمل عنو�ن �لطريق، لالأ�سف غاب هذ� �لتقليد �ملهم 

�لآن. مَل؟؟



باسم عبد الحميد حمودي

الزبَّاء..

السنة الخامسة عرشة العدد )374( 30 كانون االول 2020 alshabaka aliraqya#ك����امم����ت����ك_س����الم����ت����ك

alshabaka
aliraqya

41 ت���������������������راث40

�ملناذرة، �ملنذر بن ماء �ل�سماء و�ملنذر �لثاين و�مروؤ �لقي�ض وهو غري 
قتله  �لذي  كلثوم  بن  وعمرو  �ملعلقات  �سعر�ء  من  �ملعروف  �ل�ساعر 

�ل�ساعرعمرو بن هند بعد �أن تعر�ض له بال�ستم يف جمل�ض �سر�ب.
�أحبت  )رقا�ض(  ��سمها  معه  ت�سكن  �سقيقة  �لأبر�ض  جلذمية  وكان 
حني  بني  يجال�سه  كان  حاكم �حل�سر،  ن�سر  بن  عدي  هو  له  تابعا 
و�آخر يف جمل�ض �سر�به �لذي ل يدخله �أحد �سوى عدي هذ� ورقا�ض.
�سكره  �ساعة  �ملتكرب  �أخيها  �أن يخطبها من  طلبت رقا�ض من عدي 
فاذ� �أجاب تزوجا يف ليلتهما، وهذ� ما ح�سل فقد و�فق �لبر�ض دون 

وعي وتزوج �حلبيبان  بعد عالقة �سابقة.
�سحا �لأبر�ض يف �ليوم �لتايل ليجد تابعه عدي ن�سيبا له، فعز عليه 
وتخّل�ض  خاللها  قتل  مكيدة  لعدي  فدّبر  خ��دع،  ��ه  �أنَّ مدركا  ذلك 
جذمية منه، لكن �أخته رقا�ض ولدت من عدي ولد� ��سمته )عمرو( 
و�أن  ب�سوء،  �لأبر�ض �ل مي�سه  �أق�سم  وحمته من خاله حمذرة، هنا 

يجعله خليفة له.. وهكذ� كان.
رسالة من األبرش

�لفر�ت  بني  �لر��سي  على  بال�ستيالء  �لنف�ض  ميني  �لبر�ض  كان 
َبّاء، فطرح على م�ست�ساريه فكرة  ودجلة و�لر��سي �لتي حتكمها �لَزّ

اء للزو�ج وبذلك يتحّقق �سعيه. َبّ �أن يدعو �لَزّ
 و�فق �مل�ست�سارون على ر�أي ملكهم عد� م�ست�ساره )ق�سري( �لذي 

حّذره من زو�ج كهذ� �سيكون �خلا�سر فيه.
 مل يهتم جذمية بر�أي ق�سري بعد �أن و�فقه �لآخرون، و�أر�سل ر�سالة 

َبّاء يدعوها للزو�ج به وجمع �ململكتني. �إىل �لَزّ
و�لقبول،  بالرتحاب  و�أعلمته  �لبر�ض  طلب  على  ��اء  َبّ �ل��َزّ و�فقت 
ول  �حلذر  ي�سابق  �لقدر  �أرى  وق��ال:  �ملعار�سة  يف  ق�سري  فا�ستمر 

يطاع لق�سري �أمر.
اء �إىل جذمية وفد� يحمل �لهد�يا ومعه ر�سالة تقول:  َبّ �أر�سلت �لَزّ

�إىل  ودعته  �ل�سلطان(  يف  و�سعفا  قبحا  �ل  �لن�ساء  ملك  �أجد  )مل 
ي�سل  �أن  �لعادة  �أن  ر�سالتها  يف  وجاء  بها،  و�لبناء  بلدها  معاينة 
�لطالب �إىل �ملطلوب وذ�ك معناه �أن يقدم �ليها لريى بالدها ويقيم 

معها لفرتة ثم يذهبان معا �إىل �حلرية، عا�سمة ملكه.
السفر... الخديعة

وملكه  عا�سمته  على  عدي  بن  عمرو  �أخته  �بن  جذمية  ��ستخلف 
لالمر  �أع��دت  �لتي  ��اء  َبّ �ل��َزّ �إم��ارة  �أر��سي  �إىل  منا�سبة  بقوة  و�سار 
عدته ون�سرت مظاهر �لزينة طول �لطريق مما �أفرح جذمية �لذي 
تنظر  ��اء  َبّ و�ل��َزّ �حل��ريي  �لطر�ز  على  �ملبني  �لكبري  ق�سرها  دخل 
�إليه وهو يتحرك على جو�ده وقو�ت جي�سه تن�سحب من خطوة �إىل 
خطوة، لأن �لطريق ي�سيق بهم ويقادون �إىل �أمكنة �أخرى حتى وجد 
اء يقتادونه �إىل د�خل  َبّ جذمية ذ�ته وحيد� على ح�سانه وحر�ض �لَزّ
�إىل  و�أجل�سوه  �أر�ده  �لذي  �لعر�ض  �إىل  مكتفا  �أو�سلوه  حتى  �لق�سر 

اء �لتي �أمرت بو�سع ط�ست حوله لف�سد دمه حتى ينتهي  َبّ جانب �لَزّ
�أمره.

ع��رف جذمية �لأب��ر���ض ق��دره وه��و ي��رى دم��ه ي�سيل �أم��ام��ه، فطلب 
�سر�با يعينه على �ل�سرب و�لأمل فاأتوه به، فظل ي�سرب ودمه ي�سيل 

َبّاء من قاتل �أبيها. يف �لط�ست حتى مات... وبذلك �نتقمت �لَزّ
انتقام قصري

اء بقتل �سيده، فطلب  َبّ قرر م�ست�سار  �لبر�ض �لنتقام من مكيدة �لَزّ
َبّاء  �لَزّ نحو  يتحرك  �ل  عدي  بن  عمرو  �جلديد  �حلرية  �سيد  من 
وقام  �جلديد  �مللك  و�ف��ق  قبله،  هو  يتحرك  و�أن  لالنتقام  �سريعا 
هنا  باحلزن،  متظاهر�  باكيا  َبّاء  �لَزّ �إىل  و�سار  �أنفه  بجدع  ق�سري 

قالت �لعرب: )لأمر ما جدع ق�سري �أنفه(.
�سكا ق�سري للزباء ما �دعاه من �عتد�ء �بن �أخت جذمية له وطلب 
�أن يعمل يف خدمتها و�أن يرعى جتارتها مثلما كان يفعل مع �لأبر�ض.
َبّاء على ذلك وقد وجدت ن�سري� يكره �للخميني ويقوم  و�فقت �لَزّ
لق�سري  �طماأنت  حتى  يديه  على  �زده��رت  �لتي  جتارتها  برعاية 

متاما.
وجبة األبل األخرية

عدي  ب��ن  عمرو  �مللك  رج��ال  ق�سري  جمع  فقد  ح�سل،  م��ا  ذ�ك 
جفنني  يحمل  بعري  كل  �لأباعر،  فوق  جفان  يف  وو�سعهم  �لأ�سد�ء 
ت�سري  و�لقافلة  ب�سيفه  م�سلح  رجل  فيه  جفن  وكل  ومي�سرة،  ميمنة 

اء �لذي قتل فيه جذمية.  َبّ �إىل �حلرية حيث ق�سر �لَزّ
َبّاء ر�سول يعلمها بقرب جميء مئات  كان ق�سري قد �أر�سل �إىل �لَزّ
َبّاء  �جلمال و�لنوق مع �لب�ساعة �مل�سرت�ة �إىل ق�سرها.. وفتحت �لَزّ

�أبو�ب ق�سرها فرحة باخلري �لقادم �لذي يقوده ق�سري.
هنا يقول �ل�ساعر:

ما للجمال م�سيها وئيد�     �أجندل يحملن �أم حديد�
�أم �سرفانا بارد� �سديد�      �أم �لرجال جثما قعود�؟

وقد �سدق �ل�ساعر فالفر�سان كانو� جاثمني وقاعدين يف �لأجفان 
�لتي حملتها �لأبل.

اء و�قفة  َبّ ما �إن و�سل �لقطيع �لكبري �إىل د�خل �ساحات �لق�سر و�لَزّ
وقتلو�  �ل�سيوف  �ساهري  �لجفان  من  �لرجال  خرج  حتى  فرحة، 

اء �لتي فرت د�خل ق�سرها �حلريي. َبّ حر�ض �لَزّ
َبّاء  �لَزّ فوجدت  وخمارجه،  �لق�سر  مد�خل  كل  يعرف  ق�سري  كان 
ذ�تها حما�سرة فاأم�سك بها جنود �لغزو وقتلت �سر قتلة ولكن دفنت 

باحرت�م!
هكذا

�أعايل �لفر�ت، مثلما  �لتنوخي  هكذ� ملك عمرو بن عدي �للخمي 
من  د�مية  �سفحة  بذلك  و�نطوت  �لأبر�ض  خاله  عن  �حلرية  ملك 

�حلروب وخد�ع �حلكام و�مللوك.

اح  كان و�سولها �إىل �حلكم عام 320 للميالد بعد قيام �مللك �لو�سّ
بن  )عمرو  و�ل��ده��ا  بقتل  �ل�سام(  عمالقة  )م��ن  �لب��ر���ض  جذمية 
على  �لتنوخية  �لأ�سرة  ملوك  ثالث  كان  �لذي  ح�سان(  بن  �ل�سرب 

�لعر�ق.
كان مقتل و�لدها خالل معركة على نهر �لفر�ت بني جي�سه وجي�ض 
جذمية �لأبر�ض، ومل يكن لأبيها ولد يخلفه فجل�ست جمل�سه وحكمت 

بديال عنه كملكة على �لفر�ت.
الثأر خدعة

من  لو�لدها  �لثاأر  نائلة(  �حلقيقي  )و��سمها  ��اء  َبّ �ل��َزّ �مللكة  قررت 

و�لتهيئة،  بالتدريب  لذلك  و��ستعدت  �لع�سكرية،  باملو�جهة  �لأبر�ض 
�أر�سلت  فقد  وح�سافة،  حكمة  )زينب(  �ل�سغرى  ل�سقيقتها  وكان 
ل  ��اء  َبّ �ل��َزّ جي�ض  �أن  فوجدت  وقو�ته  جذمية  جي�ض  ي�ستطلعون  من 
خطة  تنفذ  �أن  منها  طلبت  لذلك  �لأبر�ض،  قو�ت  مو�جهة  ي�ستطيع 
�لثاأر باخلديعة، و�أن تتظاهر بال�ستكانة و�لدعوة �إىل �لتو�فق... بل 

و�لزو�ج بجذمية! 
 األبرش.. موافقة وغدر!

كان جذمية �لبر�ض من �لتنوخيني ملكا ملدينة �حلرية وما جاورها 
من  بعده  ج��اء  ممن  وك��ان  �سوريا  �إىل  و�سوًل  �لعر�ق  �أر����س��ي  من 

أول ملكة من الفرات األعىل

هذه حكاية ملكة من 
تنوخ، ملكت بعد أبيها 
)عمرو التنوخي( 
ممتدة أراضيها عىل 
الفرات األعىل، 
عابرة أرض )عانات( 
إىل سهول سوريا.



كورونا غاب كثري من هذه �لطقو�ض، و�لآن ل 
وفيما  �لوباء،  ب�سبب  �أح��د  ن��زور  �أن  ن�ستطيع 
مينا  �أم  قالت  �لعيد  طعام  بوجبات  يتعلق 
يف  �أكلها  �عتدنا  �لتي  �مل�سهورة  �لأك��الت  �إن 
وكذلك  �لكبرية  �مل�سالوية  �لكبة  هي  �لعيد 
�لباجة  �لقي�سي ف�ساًل عن  وكبة  �ليخني  كبة 

�لعر�قية �ل�سهرية. 
عن  للرتفيه  �ل���س��ت��ع��د�د�ت  ع��ن  ���س��وؤ�ل  ويف 
بان  �ل�سيدة  �ساألنا  �ملنا�سبة  بهذه  �لطفال 
قائلة:  فاأجابت  جامعية(  )�أ�ستاذة  بول�ض 
لالحتفال  خا�ض  ي��وم  لالأطفال  ك��ان  �سابقا 
يت�سمن ت�سابيح وفعاليات خا�سة بهم وكذلك 
بعد  �لأطفال  يوؤديها  وم�سرحيات  م�سابقات 

نوئيل  بابا  يدخل  ث��م  �أ�سهر  ع��دة  تدريبهم 
للبنات  �لقاعة حاماًل معه هد�يا خا�سة  �إىل 
وهد�يا خا�سة لالأولد وبعدها ينتهي �لحتفال 
ويخرج �لأطفال �ىل منازلهم فرحني بو��سطة 
�ليوم وب�سبب  با�سات خا�سة بالكني�سة، لكن 
�لتباعد  على  و�لرتكيز  �لوقائية  �لج��ر�ء�ت 
حفاظًا  �لفعاليات  ه��ذه  غابت  �لجتماعي 
على حياة �لطفال و�سحتهم و�قت�سرت على 

توزيع �لهد�يا من قبل �لأ�سر على �لأطفال.
�لحتفالت  و�ق��ع  على  �أك��رث  �ل�سوء  لت�سليط 
كورونا  جائحة  ظل  يف  �ملنا�سبة  بهذه  �ليوم 
�أي�سًا  ح��اورن��ا  �ملفرو�سة  �ل�سحية  و�لقيود 
كنائ�ض  �إحدى  موظف يف  نافع  �أ�سامة  �ل�سيد 

�لأ�سرية  ��ستعد�د�ته  عن  �سوؤ�ل  ويف  �أربيل، 
�أنه  �أو�سح  �مليالد  �أعياد  مبنا�سبة  لالحتفال 
�مليالد  عيد  �سجرة  باعد�د  قامو�  �أ�سرته  مع 
للحياة  ترمز  �أنها  �إىل  م�سريً�  �لبيت  د�خ��ل 
لل�سموخ  ترمز  فيها  �لنجوم  �أن  كما  و�لفرح 
على حد و�سفه، وفيما يتعلق بالغر�مات �ملالية 
�لحتفالت  �ق��ام��ة  على  �ملفرو�سة  و�لقيود 
�لقيود ورغم ما فيها من تقييد  �أن هذه  �أكد 
�ملو�طن  حماية  يف  ت�سهم  �أنها  �إل  للعائالت، 
نافع  �ل�سيد  �لنهائية، ونظرً� لعمل  باملح�سلة 
يف جمال �إعانة �لنازحني طرحنا عليه �سوؤ�ًل 
عن ن�سيب �لنازحني يف منا�سبة �أعياد �مليالد 
ور�أ�ض �ل�سنة �مليالدية، �أكد نافع �أن �لكني�سة 
�لنازحة  �ل��ع��ائ��الت  زي���ارة  ت��ت��وىل  �أرب��ي��ل  يف 
عن  ف�ساًل  عليهم،  �لغذ�ئية  �ل�سالت  وتوزيع 

توزيع هد�يا لالأطفال. 
حاورنا  �ملو�سوع  هذ�  عن  �لآر�ء  من  وملزيد 
�أو���س��ح  وق��د  ب��وي��ا،  حنا  ���س��و�ن  �لأب  �لق�ض 
طابعًا  يتخذ  �ملنا�سبة  بهذه  �لقد��ض  �أن  بويا 
يف  �رت��اأت  �لكني�سة  �أن  �إىل  م�سريً�  �حتفاليًا 
�لعيد تطبيق �لج��ر�ء�ت �ل�سحية كافة  هذ� 
عن  ف�ساًل  �لجتماعي،  �لتباعد  حيث  م��ن 
�حل��ف��اظ على حم��دودي��ة �لأع���د�د �مل��وج��ودة 
�لطقو�ض  تنفيذ  �عتمدت  �لكني�سة  �أن  موؤكدً� 
�لدينية من خالل �لبث �ملبا�سر لتكون قريبة 
�أن  �ىل  م�سريً�  تعبريه،  حد  على  �جلميع  من 
�أجمعو� يف  �لعر�قيني �ملحتفلني بهذه �لأعياد 
�أمنياتهم على ��ستقر�ر �لعر�ق و�أن يعم �لأمن 

و�لأمان على �سعبه .
ولي�ض �سحيحًا �لعتقاد �أن �لطائفة �مل�سيحية 
بهذه  وحتتفل  تهتم  م��ن  وح��ده��ا  �ل��ع��ر�ق  يف 
�ختالف  على  �ل��ع��ر�ق��ي��ني  �إن  ب��ل  �ملنا�سبة 
يت�ساركون  وقومياتهم  وطو�ئفهم  �أديانهم 
بطرق  ولكن  �ملنا�سبة  هذه  باإحياء  �لحتفال 
د�خل  �لحتفالت  �قت�سار  ورغ��م  خمتلفة، 
دعو�ت  هي  �مل�سرتك  �لقا�سم  �أن  �إل  �ملنازل 
عن  ف�ساًل  ك��ورون��ا  وب��اء  ينتهي  ب��ان  �جلميع 
و�لتقدم  �ل�����س��الم  وح��ل��ول  �لزم����ات  �ن��ت��ه��اء 

و�لزدهار يف ربوع يف بالد �لر�فدين.

�لتجمعات  حظر  �أي�سًا  �سملت  �لإج����ر�ء�ت 
كافة،  باأنو�عها  و�لجتماعات  و�مل��وؤمت��ر�ت 
وزي���ارة  �لأع��ر����ض  �إق��ام��ة  حظر  ع��ن  ف�ساًل 
�لد�خلية  وز�رة  �ل��ع��ز�ء،  وجل�سات  �ملقابر 
وفر�ست  �مل�سوؤولية،   �ل�سرطة  مر�كز  حملت 
غر�مات على غري �مللتزمني بتلك �لجر�ء�ت 
مببلغ مليوين دينار �ي ما يعادل )1300 دولر 

تقريبا(.
�لوقائية  �لج���ر�ء�ت  ه��ذه  من  �لرغم  وعلى 
�أوجدت  �لعر�قية  �لعائالت  من  كثريً�  �أن  �ل 

بد�ئل �خرى لالحتفال بهذه �ملنا�سبة تقت�سر 
قر�ر  بعد  �ملنزل،  د�خل  عائلي  �حتفال  على 
�لتجمعات،  وحظر  و�ملقاهي  �ملطاعم  �غالق 
ومن �أجل �لوقوف على ��ستعد�د�ت �لعائالت 
بع�ض  �آر�ء  �ل�سبكة  ��ستطلعت جملة  �لعر�قية 

�ملو�طنني بهذه �ملنا�سبة.
كنائ�ض  �ح���دى  يف  موظفة  مينا  �م  �لتقينا 
�أربيل و�ساألناها عن �لتح�سري�ت، �أجابت: �أن 
�حتفالنا �سيكون د�خل �لبيت ب�سبب �جلائحة 
�ل��ت��ي �أّث�����رت ���س��ل��ب��ًا ع��ل��ى �مل��ج��ت��م��ع وم��ر�ف��ق 

�جلائحة  ه���ذه  �أن  و�أك�����دت  ك��اف��ة،  �حل��ي��اة 
فقد  و�لتهنئة،  و�مل�سافحة  �لزيار�ت  منعت 
فقط  حم�سورة  �ملمار�سات  ه��ذه  ��سبحت 
عرب �لنرتنت وتلك �أر�دة �هلل، ويف �سوؤ�ل عن 
�أم  �و�سحت  �ملنا�سبة  بهذه  �لدينية  �لطقو�ض 
�مليالد  لعياد  نتهياأ  �سابقًا  كنا  قائلة:  مينا 
�لق�سي�ض  ي��ق��وم  حيث  �لكني�سة  يف  �ملجيد 
�لتي  �لجنيل  لآي��ات  و�سرح  �لوعظ  بخدمة 
تتعلق مبيالد �ل�سيد �مل�سيح، وبعدها �ل�سالة 
و�لرت�نيم و�ملد�ئح لكن �ليوم وب�سبب جائحة 

الجائحة توقف احتفاالت امليالد يف اإلقليم

شوارع محافظات اإلقليم وطرقاتها تخلو من مظاهر االحتفال بأعياد امليالد ورأس السنة 
الجديدة، جائحة كورونا غيبت الزينة وأشجار عيد امليالد عن الساحات العامة بل لقد 

غابت حتى االحتفاالت بهذه املناسبة عىل خلفية قرار وزارة الداخلية يف اإلقليم منع إقامة 
االحتفاالت وتغريم املقاهي واملطاعم والقاعات غري امللتزمة بالقرار مبلغ عرشة ماليني دينار 

)أي ما يعادل ٦٥00 دوالر أمرييك تقريباً( إىل جانب إغالق املكان مدة شهر، قرار يندرج ضمن 
اإلجراءات الوقائية خشية تفيش وباء كورونا.

االحتفاالت اقترصت عىل املنازل
ضحى مجيد سعيد/ أربيل
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�أتعجب ملاذ� نتعب �أنف�سنا يف )دوخة( �لقبول 
و�لبحث عن مدر�سة متو�سطة لأبنائنا، ولدينا 
�غلب  �أن  نعلم  ونحن  �لأ�سا�سية(  )�ملد�ر�ض 
�ملناطق، ول�سيما يف �لريف تخلو من �ملد�ر�ض 
عن  �لفكرة  هذه  غابت  ومل��اذ�  )�ملتو�سطة(، 

�لوز�رة؟!
تجربة فريدة

م��دي��رة م��در���س��ة )�ل���زه���ر�وي �لأ���س��ا���س��ي��ة( 
�لتابعة للمديرية �لعامة لرتبية �لكرخ �لثانية، 

�لتي  �ملديرة  هي  �ل�سلطاين،  �أم��وري  �أح��الم 
�ل�سف  يف  �لتلميذ�ت  �إحدى  لقبول  ق�سدتها 
ل�ساين  عقدت  �لده�سة  لكن  �لبتد�ئي،  �لأول 
للقبول يف  �ملتقدمني  �أن  �أخربتني عن  عندما 
 )200( �ل�  جتاوز  مدر�ستها  يف  �لأول  �ل�سف 
ومل��اذ�  �أ�ساألها:  لأن  ��سطررت  ل��ذ�  تلميذة، 
وج��ود  م��ن  �ل��رغ��م  على  ب��ال��ذ�ت،  مدر�ستك 
بكالم  فاأجابتني  لها؟  جماورتني  مدر�ستني 
�لأ�سا�سية  �ملد�ر�ض  بو�قع علمي: نظام  م�سند 

هو نظام عاملي، ي�سمل �ملر�حل كافة، �أي من 
ما  )وهو  �لتا�سع  �ل�سف  �إىل  �لبتد�ئي  �لأول 
ن�سميه �لثالث �ملتو�سط(، �أي �أن �لطفل يعي�ض 
�أنه يعي�ض يف  �أي  يف �مل�ستوى �لدر��سي نف�سه، 
�إىل  �لأول  �ل�سف  من  م�ستقرة  مدر�سية  بيئة 
�ل�سف �لتا�سع من دون �أن يحتاج �إىل �لبحث 
ُي�سطر  جديدة  تربوية  وبيئة  متو�سطة  عن 

للتكيف عليها.
�أ�سحاب  من  تدري�سي  مالك  لدينا  وتابعت: 

�خلربة، �سو�ء �أكان هذ� يف �ملرحلة �لبتد�ئية 
�أم يف �ملتو�سطة، كما �أن �لبناية �لو�حدة تتيح 
�لفعاليات  جميع  ��ستغالل  �ملدر�سة  لإد�رة 
نظيفة  �ملدر�سة  وتبقى  �أمثل،  بنحو  �لرتبوية 

لعدم وجود مدر�سة مزدوجة معها.
ت�سيف �ل�سلطاين: بودي �أن �أقرتح على وز�رة 
ملثل  خا�سة  تطويرية  خطة  ت�سع  �أن  �لرتبية 
هذه �ملد�ر�ض )�لأ�سا�سية( و�لتاأكيد على جلان 
�لأبنية �ملدر�سية �خلا�سة يف �لوز�رة، ول�سيما 
�ل�سركات  مع  �ملد�ر�ض  بناء  على  تتعاقد  �لتي 
�جلديد  �لبناء  يحظى  �أن  �ملحلية،  �أو  �لعاملية 

)للمد�ر�ض �لأ�سا�سية( بت�ساميم جديدة.
شعور باألمان

�لأ�سا�سية(،  �ل�سمود  )عر�ق  مدر�سة  مديرة 
ب�سدة،  �لكالم  هذ�  �أي��دت  ف��رج،  من�سي  نهلة 
 ،1٩8٧ عام  يف  مدر�ستنا  �أُ�س�ست  و�أ�سافت: 
�لقدمية، وميزة  �لأ�سا�سية  �ملد�ر�ض  وهي من 
تدّر�ض  �أن  من  �ملعلمة  متكني  يف  هنا  �لتعليم 
مد�ر�سنا  �أن  يعني  وه���ذ�  �مل��ر�ح��ل،  جميع 
�لتلميذة  �أن �سخ�سية  �ل�ساغر، كما  تخلو من 
ُت�سقل �أثناء �ل�سنو�ت �لت�سع، لذلك نحن نعد 
وحلوًل  معلومات  ميلكن  وطالبات  تلميذ�ت 

مل�ساكلهن �ل�سخ�سية و�لرتبوية.
�أو  �لتالميذ  تقبل  ل  مد�ر�سنا  �إن  و�أردف���ت: 
�لطلبة من �ملد�ر�ض �لأخرى، كما �أن تلميذ�تنا 
�ملدر�سة  يف  �أخو�تهّن  لوجود  بالأمان  ي�سعرن 

نف�سها، فهذ� يوفر �لطمئنان لأولياء �لأمور.
�لتي  �لعيوب  بع�ض  �أ���س��رت  نهلة  �ل�ست  لكن 
�ل��ت��ج��رب��ة، فقد  مي��ك��ن م��ع��اجل��ت��ه��ا يف ه���ذه 
�لتعليم؛  من  �لنوع  ه��ذ�  على  در��سة  �أج��رت 
منها �لنق�ض �لكبري يف �ملعلومات عن جتربة 
فهم  عدم  من  نعاين  كما  �لأ�سا�سي،  �لتعليم 
بع�ض موظفات �لرتبية لهذ� �لتعليم، ول�سيما 
يطالبوننا  فهم  �حل�س�ض،  جد�ول  جمال  يف 
�أننا  بجدولني )�لبتد�ئي و�ملتو�سط( يف حني 
�لدور�ت �خلا�سة  قلة  و�حدة، كذلك  مدر�سة 
على  �لط����الع  وع���دم  �لأ���س��ا���س��ي،  بالتعليم 

�لتقنيات �جلديدة �مل�ستخدمة فيه.
ل��ك��ن��ه��ا ع������ادت ل��ل��ح��دي��ث ل���ت���ق���رتح ع��ل��ي��ن��ا 

�لريف،  يف  �مل��د�ر���ض  ه��ذه  مثل  فتح  �إمكانية 
�ملد�ر�ض  �أغلب  لأن  �لبنني،  مد�ر�ض  ول�سيما 

يف هذ� �لتعليم للبنات.
 تعليم متكامل

زينة جنم، و�بت�سام عو�د، معلمتان جامعيتان 
�لأ�سا�سية(،  �ل�سمود  )ع��ر�ق  مدر�سة  من 
�أق�سام  �ملدر�سة  حتدثت زينة قائلة: توجد يف 
�ل��ن��ج��ارة  ف��ن��ون  �ل��ط��ال��ب��ات  لتعليم  مهنية 
و�ل�سناعة، ففي هذه �ملد�ر�ض ميكن للطالبات 
�جلانب  عندهن  تنمي  م��ه��ار�ت  ميتلكن  �أن 
هذه  ��ستخد�م  من  م�ستقباًل  ليتمكّن  �ملهني، 
�ملهار�ت يف �لبيت �أو حتى يف �لعمل �حلر، كما 
وقاعات  متقدمة  خمترب�ت  على  حتتوي  �أنها 
للن�ساطات �لثقافية و�لفنية، وهذه �مليز�ت ل 
تتو�فر يف �أغلب �ملد�ر�ض �لبتد�ئية و�ملتو�سطة 
)�لتي تعتمد على �لنظام �ملنفرد �أو �ملزدوج(.
�لنظام  معلومات مهمة عن  �بت�سام  و�أ�سافت 
للمرحلة  ميكن  فهنا  �لأ�سا�سي،  �لتعليم  يف 
يف  �ملتو�سطة  و�ملرحلة  ت�سرتك  �أن  �لبتد�ئية 
فاملخترب�ت  و�لعلمية،  �لرتبوية  �لفعاليات 
�لطالب  يحافظ  كما  للمرحلتني،  م�سرتكة 
تربوي  ينعم مبالك  لأنه  �لعلمي  م�ستو�ه  على 

م�ستقر.
�أعر��ض  تد�همه  لن  هنا  �لطالب  �إن  ُت��ردف: 
�ملر�هقة مبكرً�، لأن �ملرحلة �لبتد�ئية عالقة 

يف ذهنه، ولن يتغري عليه �جلو �ملدر�سي.
متيز يف األداء

يف  �ل��رتب��وي  لالإ�سر�ف  �لعام  �ملدير  معاون 
وز�رة �لرتبية، �لأ�ستاذ ح�سني هندي ح�سني، 
كان من �ملوؤيدين لإعمام جتربة هذه �ملد�ر�ض، 

�لتي  �مل��د�ر���ض  �أه��م  م��ن  باأنها:  ي�سفها  �إذ 
خمرجات  �سمن  �لطلبة  من  �لعديد  �أنتجت 
هذه  تعد  كما  جيدة،  ومب�ستويات  �ل���وز�رة، 
�ملد�ر�ض �سوق �لعمل �لرئي�ض ملخرجات وز�رة 
�لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي لكليات �لرتبية 
�لأ�سا�سية يف �لعر�ق، �إذ ُيعنّي �خلريجون كافة 
يف هذه �ملد�ر�ض، كما �أنها تعمل بنظام خا�ض 
�لو�سول  يت�سمن  وعامليًا  حمليًا  ومعتمد  بها 
�إىل �ل�سف �لتا�سع )�لثالث �ملتو�سط(، وهي 
للرتبية  �لعامة  �ملديريات  جميع  يف  موجودة 

وللجن�سني.
ي�سيف هندي: لقد �أثبتت هذه �ملد�ر�ض متيز 
�لقنو�ت  �إح���دى  كونها  ع��ن  ف�ساًل  �أد�ئ��ه��ا، 
يف  �حل��ا���س��ل  �لعجز  �سد  يف  �أ�سهمت  �ل��ت��ي 
�لريفية  �ملناطق  يف  للمدر�سني  �لتخ�س�سات 
مدر�سية  �أبنية  �إن�ساء  ميكن  ل  �لتي  و�لبعيدة 
هذه  �أ�سهمت  كما  �حلا�سر،  �لوقت  يف  فيها 
�مل���د�ر����ض ب��ن��ح��و خ��ا���ض يف دع���م �مل��د�ر���ض 
�أن  للم�ستثمرين  �أت���اح���ت  لأن��ه��ا  �لأه��ل��ي��ة، 
�لبتد�ئية  �ملرحلة  من  �لتعليم  يف  ي�ستثمرو� 

�إىل مر�حل متقدمة.
�ل����وز�رة  �أن  �إىل  ه��ن��دي  �أ���س��ار  �خل��ت��ام  يف 
و�سعت خطة م�ستقبلية لتطوير هذه �لتجربة 
�لتعليمية  �ل��ه��ي��ئ��ات  ب���اإدخ���ال  وت��ع��زي��زه��ا 
لتحديث  متقدمة  دور�ت  يف  و�لتدري�سية 
معلوماتهم بكل ما هو جديد يف هذه �ملد�ر�ض، 
حتتل  �ملد�ر�ض  هذه  �أن  �لتجارب  بينت  وقد 
على  �لأربعة(  �مل�ستويات  )من  �لثالث  �ملركز 
وز�رة  �عتمدتها  �لتي  �جل���ودة  معايري  وف��ق 

�لرتبية.

قادتني املصادفة إىل زيارة إحدى املدارس األساسية يف بغداد، فوجدت فيها نظاماً 
تربوياً مل أصدق كيف غفل عنه الرتبويون، ومل يجِر إعاممه عىل مدارس العراق 

كافة، وهو املطبق منذ سنوات الثامنينيات. فالنظام يف هذه املدارس يبدأ من الصف 
األول االبتدايئ إىل الصف التاسع )الثالث املتوسط(، أي أن دوام التالميذ والطلبة يف 

املرحلتني االبتدائية واملتوسطة يكون يف بناية واحدة..
بغداد/ عيل غني

أج����م����ع ك�����ث�����ريون ع�����ىل ن��ج��اع��ت��ه��ا

 املدارس األساسية حل سحري 

للرتبية املستدامة

نهلة من�سيح�سني  هندي�حالم �موري
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بهّمة وتفاٍن عاليني، تؤطرهام نّية صادقة، تواصل ورشة التاّمر لصناعة شبابيك 
األرضحة وأبواب املراقد الرشيفة، سد احتياجات املزارات الرشيفة يف أرض األديان 
واألمئة األطهار. الكوادر العاملة يف الورشة أثبتت بعملها الدؤوب أن هناك طاقات 

وكفاءات عراقية قادرة عىل اإلبداع والعطاء إذا توفرت لها اإلمكانات. 

 

عامر جليل إبراهيم- تصوير: حسني طالب 

ورشة التاّمر.. إبداع يف عمل الشبابيك 

واألبواب لألرضحة الرشيفة

ب�����أي�����ٍد وخ����������ربات ع���راق���ي���ة 

و�لآلت  و�لأدو�ت  ب��امل��ع��د�ت  وتاأثيثه  �لرئي�ض 
بح�سور  ر�سميًا  �لور�سة  �فتتحت  للعمل  �لالزمة 
و�حلوزوية  و�لدينية  �لر�سمية  �ل�سخ�سيات  كبار 

ووكالء مر�جع �لدين �لعظام.
أبواب ُمذّهبة ونقوش مزخرفة

عن �أهم �أعمال �لور�سة و�إجناز�تها قال عابدين: 
ُكلفت �لور�سة باإجناز �أول �لأعمال لإن�ساء �سباك 
)�سر�ر �حلاج يو�سف( يف حمافظة دياىل باأبعاد 
2م×2م وبارتفاع 2.8م بدعم مبا�سر من �لأمانة 
�لعامة للمز�ر�ت، �أجنز �لعمل بعد خم�سة �أ�سهر 
و�حلرفيني  و�لنجارين  �لنقا�سني  �أمهر  باأيدي 
منظر.  و�أجمل  حّلة  �أف�سل  فظهر يف  �لعر�قيني، 
�أن هذ� �لعمل جرى بالَطرق باليد فقط  م�سيفًا 
من  ويعّد  �جل��اه��زة،  �لقو�لب  ��ستعمال  وب��دون 
�لإجناز  هذ�  وحظي  و�أف�سلها،  �لأ�ساليب  �أقدم 
�حتفال  و�أق��ي��م  و�ل��ت��ق��دي��ر،  �لكامل  بالهتمام 
لفتتاح �أول �إجناز لهذه �لور�سة �إذ كانت �لفرحة 
بادية على وجوه جميع �حلا�سرين �لذين عرّبو� 
ول�سيما  و�ملديح،  �لعبار�ت  باأجمل  فرحتهم  عن 
باأيٍد عر�قية خال�سة وخرب�ت  �لعمل مت  �أن هذ� 

حملية. 
هذ�  بعد  بالقول:  حديثه  �لور�سة  م�سوؤول  يكمل 
طريق  عن  معملنا  على  �لأعمال  تو�لت  �لإجن��از 
�لور�سة  با�سرت  �إذ  للمز�ر�ت،  �لعامة  �لأم��ان��ة 
�لإم��ام  بن  �أحمد  لل�سيد  �سباك  بعمل  ذلك  بعد 
حمافظة  يف  �ل�����س��الم(  )عليه  �لكاظم  مو�سى 
�لنباتي  �لنق�ض  �ل�سابق من  �لأ�سلوب  بابل بنف�ض 
بطالئه  ُزّي��ن  �لذي  �لنقي  �لأحمر  �لنحا�ض  على 
 ٩،٩٩٩ عيار  و�لف�سة  حبة   2٤ عيار  بالذهب 
�لبورمي  �ل�ساج  �لأخ�ساب مثل  �أنو�ع  �أجود  ومن 
و�جل��ن��ار و�ل��ب��ل��وط و�ل����ز�ن و�جل����اوي و�جل���وز 
م��ز�ر  �سباك  بعمل  ��سطلعنا  بعدها  وغ��ريه��ا. 
�ل�سيد �سالح بن �لإمام �لهادي )عليه �ل�سالم( 
يف حمافظة �لب�سرة مزّينًا بنقو�ض نباتية مطلية 
�لف�سيف�سائية  �لزرقاء  و�ملينا  و�لف�سة  بالذهب 
و�لبي�ساء.  و�حل��م��ر�ء  �لأرج��و�ن��ي��ة  و�خل�����س��ر�ء 
عثمان  �لأول  �ل�سفري  مز�ر  �سباك  �أن�ساأنا  كذلك 
حتفة  ُع��ّد  �ل��ذي  ب��غ��د�د،  يف  �لعمري  �سعيد  ب��ن 
فنية من حيث �لت�سميم و�لعمل و�لإخر�ج وطلَي 
كذلك  �مل����ز�ر�ت.  بقية  مثل  و�لف�سة  بالذهب 

�حلمزة  بن  علي  �ل�سيد  ل�سريح  �سباكًا  �أجنزنا  
يف كربالء بالأ�سلوب نف�سه وطريقة �لعمل ذ�تها. 
�لأخر�ض  �لفتح  �أبي  �ل�سيد  �سباك  عملنا  بعدها 
و�سباك  طويريج،  ق�ساء  ك��رب��الء  حمافظة  يف 
مز�ر �ل�سيد عبد �هلل �ملح�ض يف حمافظة بابل، 
�ملح�ض يف  �هلل  عبد  �ل�سيد  �إخ��وة  م��ز�ر  و�سباك 
�ل�سيد  �سباك مز�ر  �أجنزنا  نف�سه. كذلك  �ملكان 
ق�ساء  يف  �ملح�ض  �هلل  عبد  �ل�سيد  بن  �إبر�هيم 
�ل�سيدين  �سباك  ث��م  �ل��ه��ن��دي��ة،  ���س��دة  �مل�سيب 
و�إن �ساء �هلل يف  بابل،  �لظاهر و�ملظهر )ع( يف 
�لقريب �لعاجل �سُينجز �سباكان �أحدهما لل�سيد 
�ليو�سفية  بغد�د  يف  �ملثنى  �حل�سن  بن  �هلل  عبد 
و�لآخر لل�سيد �سعد بن عقيل يف حمافظة �ملو�سل.

طموح أكرب
�جلهات  مع  وعالقاتها  �لور�سة  طموحات  عن 
ذ�ت �لعالقة بالخت�سا�ض و�لعمل يوؤكد عابدين: 
يف هذ� �جلانب لبد من �لإ�سارة �إىل �أن �لور�سة 
�إىل  وت�سعى  �لعالقات  �أف�سل  تقيم  �أن  حت��اول 
ذ�ت  �جل��ه��ات  ك��ل  م��ع  �لتو��سل  �أو����س��ر  تعزيز 
�لعر�ق.  يف  �لأوق��اف  جميع  مع  و�لعمل  �لعالقة 
�إىل  �أكرب من م�ستو�نا �حلايل ون�سعى  فطموحنا 
معد�ت  و�إ�سافة  �أو�سع  مب�ساحات  �ملعمل  تو�سيع 
�ل�سوق  مو�كبة  �إىل  ن�سعى  كما  �إل��ي��ه،  ومكائن 

�لعاملية وُنر�عي �حلد�ثة يف �لإنتاج.
أيٍد عراقيٍة خالصة

كانت  �إن  �سوؤ�لنا  ع��ن  �ل��ور���س��ة  م�����س��وؤول  يجيب 
هناك �أيد وخرب�ت غري عر�قية تعمل يف �لور�سة 
فيقول: �لعمل بجميع مفا�سله ينجز باأيد عر�قية 
�أمهر �حلرفيني  �لعاملون فيها هم من  خال�سة، 
على �سعيد �ملحافظة، �إذ تعلمو� مهنتهم بتو�رث 
ولنا حماولت  و�أجد�دهم،  �آبائهم  �خلرب�ت عن 
ل�سقل هذه �خلرب�ت و�ملو�هب بجذب جمموعة 
من �حلرفيني �لإير�نيني لكي يكون هناك �متز�ج 
وبالفعل  �لطرفني،  بني  للمو�هب  و�سقل  وتعاون 
حتقق ذلك وعددناها دورة �أوىل للعاملني لدينا، 
وخ��رب�ت حرفيينا  مهار�ت  �إن  �أق��ول  �سدقًا  لكن 
�مل��درب��ني.  �لأح��ي��ان خ��رب�ت  م��ن  فاقت يف كثري 
يف  ي�سنع  ك��ان  �ل�سباك  �أن  معلومة  ون�سيف 
�أ�سفهان باإير�ن بكلفة 8٥ مليون دينار عر�قي �أو 
�كرث، لكن يف هذه �لور�سة وباملو��سفات نف�سها، 

دينار  مليون   36 تكلفته  و��سبحت  دقة،  �أكرث  �أو 
تقريبًا، وهذ� �إجنار بحد ذ�ته. 
إلهام وإبداع

مكان  �خ��ت��ي��ار  ور�ء  �ل�سبب  ع��ن  �سوؤ�لنا  وع��ن 
يقول  �لتّمار،  ميثم  م��ز�ر  من  بالقرب  �لور�سة 
�جلهة  �إىل  يقع  �ل��ذي  �مل��ك��ان،  �ختري  عابدين: 
�ل�سرقية من �ملز�ر �ل�سريف على بعد 200م من 
ي�ستلهم  �إ�سعاعًا  �ملز�ر  ليكون  به،  �ملحيط  �ل�سور 
و�إبد�عاتهم،  طاقاتهم  �لور�سة  يف  �لعاملون  منه 
تابعة  �لور�سة  �مل�سّيدة عليها  �لأر�ض  �إن  م�سيفًا: 
حتظى  �ل��ور���س��ة  و�إن  �ل�سيعي  �ل��وق��ف  ل��دي��و�ن 
و�لأم��ان��ة  �مل��وق��ر  �ل��دي��و�ن  م��ن  �مل�ستمر  بالدعم 

�لعامة للمز�ر�ت �ل�سيعية.
زخارف ونقوش

�لأبو�ب و�ل�سبابيك  �أما عن طرق نق�ض وزخرفة 
فيقول �ل�سيد )ح�سن عالء �لدين زكي( م�سوؤول 
�لت�ساميم  نر�سم  �ل��ب��د�ي��ة  يف  �لنق�ض:  وح���دة 
و�لزخارف على �لورق ثم ياأتي بعد ذلك �لنق�ض 
�لتطبيع  ه��ي  مرحلة  و�أ���س��ع��ب  �لنحا�ض،  على 
بالآلت  نعمل  ول  يدوي  عملنا  لأن  �لنحا�ض  على 
و�ملكائن، ولدينا كادر عر�قي متخ�س�ض يف هذه 
�لأمور، كما �أن لدينا متخ�س�سًا يف �لر�سم فقط 

مميزة  �أع��م��اًل  �لتّمار  ور�سة  �أجن��زت  هنا  وم��ن 
ل��ك��ث��ري م��ن �ل�����س��ب��اب��ي��ك و�لأب������و�ب ل��الأ���س��رح��ة 
و�ملز�ر�ت و�ملقامات �ل�سريفة لالأئمة �ملع�سومني 
ر�سو�ن  و�ل�ساحلني  و�لأولياء  �ل�سالم(  )عليهم 

�هلل عليهم.
�لتقت  �لتّمار  ور�سة  م�سروع  �إن�ساء  فكرة  عن   
عابدين(  جليل  )كرمي  �ل�سيد  �ل�سبكة"  "جملة 

�لتوكل  بعد  قائاًل:  حتدث  �لذي  �لور�سة  م�سوؤول 
�لعامة  �لأم��ان��ة  يف  �ملخل�سني  وبهّمة  �هلل  على 
�خلا�سة  و�لأم��ان��ة  �ل�سريفة  �ل�سيعية  للمز�ر�ت 
)ر���ض(،  �لتّمار  ميثم  �جلليل  �ل�سحابي  مل��ز�ر 
�جلوهر(  )خليفة  �ل�سيخ  �سماحة  من  وبتوجيه 
للمز�ر  �لأمني �خلا�ض  ي�سغل من�سب  كان  �لذي 
ب�سناعة  تهتم  ور�سة  �أو  معمل،  �إن�ساء  ب�سرورة 

�مل��ر�ق��د  و�أب����و�ب  �ملقد�سة  �لأ���س��رح��ة  �سبابيك 
بالدعم  �ل��ف��ك��رة وح��ظ��ي��ت  ت��ب��ل��ورت  �ل�����س��ري��ف��ة، 
فاأُ�س�ست  �سماحته،  م��ن  �لكاملني  و�له��ت��م��ام 
�لور�سة يف عام 2016، وتكلل ذلك باملو�فقة من 
ببع�ض  �لور�سة  بتاأثيث  للمز�ر�ت  �لعامة  �لأمانة 
�مل�ستلزمات �خلا�سة بعمل �لنجارين و�حلد�دين 
�لهيكل  ت�سييد  �أعمال  �كتمال  وبعد  و�لنقا�سني، 
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�لتف�سيل،  يف  ثالثًا  و�سخ�سًا  �لنق�ض  يف  و�آخر 
متخ�س�ض  �سخ�ض  فهناك  )�لقري(  �سب  �أما 

فيه.
زخارف إسالمية

�حل�سن(،  عبد  �سعيد  )�إبر�هيم  يقول  ب��دوره، 
�سناعة  هو  هنا  عملنا  �لنجارة:  �سعبة  م�سوؤول 
من  �خل�سبي  �لهيكل  نعمل  فنحن  �ل�سبابيك 
�أرقى  من  يعد  و�لذي  ماليزي(  )جاوي  خ�سب 
عمل  �لنقا�ض  ينجز  بعدها  �خل�����س��ب،  �أن����و�ع 

وبعد  �خل�سب،  على  �لنحا�ض  وتطبيع  �لنق�ض 
بطريقة  نحن  ن��ب��د�أ  عمله  �لنقا�ض  ينهي  �أن 
�لد�خلي  �لعمل  يبد�أ  ثم  و�لتجميع،  �لتف�سيخ 
وهو حفر زخرفة �إ�سالمية. ويوؤكد عبد �حل�سن 
هياكل  �مل�ستخدمة يف عمل  �لأخ�ساب  �أقوى  �أن 
ثم  �لبورمي  �ل�ساج  هو  و�لأب���و�ب  �ل�سبابيك 

�جلاوي وبعده �ل�سنديان. 
التهذيب والطالء

�سادق  )ريا�ض  �ل�سيد  �لطالء  �سعبة  م�سوؤول 

�لتذهيب  مر�حل  �أب��رز  عن  حدثنا  �ل�سائغ( 
بطالء  يقوم  �ل��ط��الء  ق�سم  بالقول:  و�ل��ط��الء 
تبد�أ  عملنا  وبد�ية  و�لف�سية،  �لذهبية  �لقطع 
�إلينا  �لنحا�ض  قطع  تاأتي  �إذ  �لنحا�ض،  مب��ادة 
مو�د  على  حتتوي  خا�سة  �أحو��ض  يف  فننزلها 
ن�ستخدمها يف �لطالء ثم ن�سخنها ون�سيف �إليها 
هيدروليك  �أو  �لبوتا�سيوم  �سيانيد  مثل  م��و�د 
بتذهيبها وطالئها  نقوم  بعد ذلك  �ل�سوديوم، 
درجة   ٤0 �إىل  ت�سل  ح��ر�رة  بدرجة  وتلميعها 

مئوية �أو �أكرث بقليل.
ختامها مسك

يف ن��ه��اي��ة ج��ول��ت��ن��ا ح��دث��ن��ا �ل�����س��ي��د )م��ق��د�د 
�حل���د�دة  وح���دة  م�����س��وؤول  �هلل(،  عبد  فا�سل 
مر�حله  و�أب��رز  عملهم  طبيعة  عن  و�خلر�طة، 
و�لأقفال  �ل�سر�قي  �سناعة  هو  و�جبنا  قائاًل: 
و�لرنماد�ت، وعملنا متد�خل مع وحدة �لنجارة 
�لتي  �حلديد  قو�طع  نثبت  �إذ  �لأر�سيات،  يف 
ن�سنعها باحلجم �لثقيل 3ملم و ٤ملم من �أجل 

�لقوة و�ملتانة. 
يف نهاية حديث �ل�سيد مقد�د قفلنا عائدين �إىل 
بغد�دنا ويف فكرنا �سورة ر�ئعة لعمل ل ميكن �أن 

يغادر �ملخيلة جلماله �لأخاذ وحرفة �سانعيه.
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جمعة الالمي 

ذاكرة املستقبل

روين وابن صعصعة!

يا رجل  لنف�سي:  فقلت  �ل�سارقة  ف�ساء مدينة  �ل�سطناعية يف  �ل�سحب  �دلهمت  �لعام �جلديد  ع�سّية 
عليك مبالقاة �ملطر، وم�سادقة �لريح، فالعمر مكتوب وموؤجل، و�إمنا �حلياة �ساعة، فاغتنم �ساعتك، 
و�أنت على �أعتاب �ل�سنة �لثمانني من عمرك �ملديد �ل�سعيد . ولقد خطرت يل هذه �خلطبة بعدما قر�أت 
�آخر �أخبار حقوق �لكالب يف �لبلد�ن �لعربية، فعّن يل �أن �أ�ستلف خطبة جاري "�أبو منيف" ومز�يا كلبه.

 قال جاري: ل تاأخذك �لظنون يف روين، فهو يف مثل عمر �أحدنا يف �سّن �لأربعني. 
و�نقطاعه  وزوجته،  �أ�سحابه  �أحد  له مع  وما جرى  بي �سع�سعة،  �لعربي: �حلارث  تذكرت ذلك  هنا 
عن �خلالن، وم�سادقة كلبه �لويف . �سنعود �إىل "�بن �سع�سعة" هذ�، ولكن رمبا يكون م�سليًا �لقول 
�إن روين، �لوقور �خلجول، من دون ذنب، وباأذنني طويلتني، وبردفني كرديف خنزير، و�أنف ل نهاية له، 

ولغدين مرتهلني، وعينني ناع�ستني، وقو�ئم �أربع حمفوفة �ل�سعر.
و�أجمل ما عند روين، هو �سعاله، فاإنه ي�سعل بطريقة تذكرين ب�سوتي عندما كنت مدخنًا. لكنه ل يز�ل 
حمتفظًا ببع�ض �سجايا �لكالب � ومنها �لتبول لر�سم حدود منطقته، و�لنباح ملنا�سبة �أو لدونها، و�لنظر 

بطرف ك�سري عندما ت�سادفه �أنثى ل تز�ل �سابة.
 قال �أبو منيف: �سكرً� للعلم، فلقد وجد �لعلماء عقاقري طبية، متنع �حلمل لدى �لكالب، وهذ� ما كنت 

�أبحث عنه ل�ستكمال حقوق روين.
- "�آها!"

�أطعمة �لكالب، و�ل�سيدليات  "حبوب منع �حلمل لروين و�أحبابه متو�فرة حاليًا لدى �سركات بيع   -
�خلا�سة بها، و�ل�ستخد�م ب�سيط و�سهل، وروين يحمل حتت جلده جرعة ملنع �حلمل ".

ثم قفز �ساحبي فرحًا، وقال: 
�� "�سيء ل ي�سدق، هذ� مده�ض، يحيا �لعلم!".

�أبو منيف رجل ب�سيط يحب �حلياة، ويجّل زوجته، ومن �أن�سار حقوق �حليو�نات �لأليفة وغري �لأليفة، 
"كتاب  "حممد بن �ملرزبان" �لبغد�دي يف كتابه  يعّرفه  �لذي  ي�سمع باحلارث بن �سع�سعة،  لكنه مل 
بزوجته  �أحدهم  "فعبث  معروف  ندماء  �ساحب  باأّنه  �لثياب"  لب�ض  ممن  كثري  على  �لكالب  ف�سل 

فر��سلها، وكان للحارث كلب رباه" .
و�حلكاية مدّونة ومرفوعة عن "عمر بن �ِسمر" عن "�أبي �حل�سن �ملد�ئني"، وفيها �أن �حلارث خرج 
مع ندمائه للقن�ض، وترك ذلك �ل�سديق مع زوجته يف منزلهما، فغدر به �ل�سديق وزوجته وخاناه، 
فما كان من كلبه �إل �أن قتلهما وهما على فر��ض �خليانة، فعظم �لكلب يف عني �حلارث، و�سار ندميه!

سأجعل كلبي ما حييُت ُمنادمي     وأمنحه ُوّدي وصفو خلييل
 )الحارث بن صعصعة(

م���������ق���������االت
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ما زالت القصور امللكية رغم خلّوها الفعيل من حاكمني، مثار اهتامم وتطّلع كبري للشعوب وما 
زال عاملهم املخميل يحّفز الخيال لبناء قصوٍر أخرى لعوامل يجهلها الناس، فاملالبس امللكية 
واألمريات املتأللئات واملؤامرات التي ُتحاك يف أروقة القصور وملعان التيجان املباركة كلها 
مادة خام لنسج القصص الخيالية عنهم ألنهم مادٌة ساحرة للرسد، ُيشبهون غابًة مغّلفة 

بالجامل املخيف واملجهول.

ورود املوسوي – لندن

من  �أخرجتهما  �ل�سبب  ول��ه��ذ�  لهما،  بالن�سبة 
�لنا�ض  يعي�ض  ك��ي��ف  لهما  و�أظ���ه���رت  �ل��ق�����س��ر 
متامًا  ُقمع  هذ�  كل  �أنَّ  �ملوؤ�سف  لكن  �لعاديون، 

عند مالحظته من �لق�سر!"
الحزن والتعاطف 

�لرو�ية �لثانية للرو�ئية "كلري ماكهيو" �ملقيمة 
ع��ن��و�ن  ب��ل��ن��دن حملت  و�مل���ول���ودة  �أم��ري��ك��ا  يف 
)�لأم�����رية �لإجن��ل��ي��زي��ة( ���س��درت يف �ل��ث��اين 
و�لع�سرين من �سبتمرب لهذ� �لعام وهي �لرو�ية 
لنف�سها  �سمحت  �إنها  قالت  �لتي  لكلري  �لأوىل 
بالتحليق بعيدً� عن �لو�قع لت�سيف �إىل �لق�سة 
ق�س�سًا  ولتخرتع  �خليال  من  كثريً�  �لأ�سلية 
�لأمرية  فرو�ية  �لأ�سلية،  �لق�سة  �إىل  م�سافة 
�لإجنليزية تتناول �حلياة �لرت�جيدية لالأمرية 
�لثانية )فيكي( �لبنة �لكربى للملكة  فيكتوريا 

فيكتوريا و�لأمري �لربت. 
�أتخّيل بدقة  �أن  "حاولُت جاهدًة  تقول ماكهيو: 
ثم  كاأمرية  �م��ر�أة  �سعور  يكون  �أن  ميكن  كيف 
�سخمة  قلعة  يف  تعي�ض  �أرم��ل��ة  ثم  �م��رب�ط��ورة 

يحتقرها �بنها!!" وجاءها �جلو�ب من �لرو�ئية 
"�ساندر� نيومان" �لتي ن�سحتها قائلة: "�دخلي 
�لرو�ية على  و�عتمدت  و�بقي هناك".  بر�أ�سها 
�لر�سائل �لكثرية �لتي كتبتها )فيكي( لو�لدتها 
مما �ساعد يف خلق عو�مل جديدة �أعطت للعائلة 
ُبعدً� و�قعيًا �إذ تقول ماكهيو: "�إّن �لعائلة �ملالكة 
يحدث  �لتي  �لعائالت  ككل  عائلة  و�أخ��ريً�  �أوًل 
�أنو�ع  فيها كل �سيء وميكننا ت�سور حدوث كل 
�لعائالت  يف  حتدث  �لتي  و�لنز�عات  �مل�ساكل 
�لعادية، كالتناف�ض و�ملقارنات و�لغرية و�حل�سد 
ل  �ل���ذي  لكن  لها  يتعر�سون  �ل��ت��ي  و�لأح����ز�ن 
لهم  حت��دث  �مل�ساكل  ه��ذه  كل  �أن  هو  فيه  �سك 
ب�سكل خمتلف عن �لآخرين وذلك �أن كل �سيء 

بالن�سبة للعو�ئل �مللكية يكون م�ساعفًا". 
نقطًة  �أ���س��اءت  �لإجنليزية"  "�لأمرية  رو�ي���ة 
مع  ويتعاطف  يفهم  �لقارئ  جتعل  �أي�سًا  هامًة 
�لقول  �ل��رو�ي��ة  حت��اول  �إذ  �مللكيني،  �ملولودين 
و�أح��الم��ه  حياته  خلق  ميكنه  �إن�����س��ان  �أي  �إن 
عائلته  �أج���و�ء  خ��ارج  �ل�سخ�سية  وطموحاته 

بالن�سبة  ن�سبه و�نتمائه، لكن  �لأم وخارج حتى 
�أن  م�ستحياًل  يكون  يكاد  فهذ�  �مللكي  للمولود 
�لتقاليد  على  ب��اخل��روج  تفكري  جم��رد  يفكر 
جتري  �إذ  �مللكي،  �للقب  عن  �لتنازل  �أو  �مللكية 
�ملهام  على  �ل���ولدة  منذ  وتن�سئتهم  تهيئتهم 
�مللكية وعلى �حرت�م �للقب �مللكي وهذ� ما كان 

و��سحًا يف �ل�سرد.
�مللكيات  �لن�ساء  �أن  �لكاتبة  �أو�سحت  �أخ���ريً� 
بن�سبة  �مل��ر�أة  �سد  �ملعادية  لالأحكام  يتعر�سن 
بالأمرية  مذّكرة  �لعاديات،  �لن�ساء  من  �أعلى 
و�سوًل  ملكي  ظلم  من  له  تعر�ست  وم��ا  ديانا 
ز�لت  ما  �إذ  و�سا�سك�ض،  كيمربدج  دوق��ات  �ىل 
�لتطور  رغم  للظلم  يتعر�سن  �مللكيات  �لن�ساء 
�أفر�د  و�أن  �لزمنية،  �لفرتة  و�ختالف  �لزمني 
�لعائلة �مللكية رغم �لمتياز�ت �لتي يحظون بها 
و�ل�ستحقاقات �ملادية �لهائلة �لتي يتقا�سونها، 
�ل�سغوطات  من  لكثري  يتعر�سون  ب�سٌر  لكنهم 
بظروف  منا  �أك��رث  حما�سرون  فهم  و�ملتاعب، 

غريبة وُمتعبة وم�سوهة للغاية.

وعرو�سها  وتيجانها  �مللكية  �ملوؤ�س�سة  زخ��ارف 
وحتى  و�مل��ل��وك  �لأم���ر�ء  بها  يتمتع  �لتي  و�ل��ق��وة 
وتتناقلها  �جلميع  يتد�ولها  م���ادة  ه��ي  �خل���دم 
خ��ر�يف  ب�سكل  �لأط��ف��ال  على  وُت��َق�����ضُّ  �لأج��ي��ال 
�خليال  هذ�  كل  ب��اأن  بعُد  فيما  لنكت�سف  �أحيانًا 
�ل�سجاد  وما  ملكية،  لعنة  باحلقيقة  هو  �ملن�سوج 
�مل�سابيح  ووه���ج  �ل��ك��رمي��ة  و�لأح���ج���ار  �لأح��م��ر 
ذهبية  �أقفا�ض  �إل  تطاردهم  �لتي  و�لكامري�ت 

تر�فقهم منذ �لولدة حتى حلظة �ملوت! 
يرون  ل  لأنهم  هكذ�  �ل�سعب  ير�ها  ل  ذلك  ومع 
يت�سورون  ول  كاهلهم  على  �مللقاة  �مل�سوؤولية 
عمق �ملاأ�ساة �لتي حتيط بهوؤلء �مللوك و�لأمر�ء، 
وهذ� ما �سعت لتبيانه رو�يتان جديدتان ت�سلطان 
�لعامل  ع��ن  م��ث��رية  تفا�سيل  وتك�سفان  �ل�����س��وء 
بريطانيا،  يف  �ملالكة  للعائلة  و�ملتمّيز  �لغريب 
�مللكية(  )�ملُرّبية  عنو�ن  حملت  �لأوىل  �لرو�ية 
يف  �ل��ع��ام  لهذ�  �آب  م��ن  �لع�سرين  يف  و���س��درت 
�لربيطانية  للكاتبة  �لمريكية  �ملتحدة  �لوليات 
على  رو�يتها  يف  �عتمدت  �لتي  هولدن(  )ون��دي 

كتابًا  كتبت  �لتي  كروفورد  ماريون  �ملرّبية  ق�سة 
حمل عنو�ن )�لأم��ري�ت �ل�سغري�ت( حتكي فيه 
�مللكي  �لق�سر  دخولها  وكيفية  حياتها  ق�سة 
كمربية لالأمرية مارغريت روز و�لأمرية �ليز�بيث 

�لتي �أ�سبحت ملكة بريطانيا حتى يومنا هذ�. 
تقول وندي هولدن موؤلفة كتاب )�ملرّبية �مللكية( 
�لذي ُعدَّ �لأعلى مبيعًا منذ �سدوره عن جمموعة 
�ل�سحر  باأن  �أعتقد  كنُت  "بينما  ويلباك:  بركلي 
وبريق  و�لفر�ء  للتيجان  هو  ب�سكل خا�ض  �ملذهل 
�ملا�ض، وجدُت �أن �ل�سحر �خلا�ض هو لل�سخ�سيات 
�لأوىل  بالدرجة  جذبتني  �لتي  �حلقيقية  �مللكية 
�خليال  من  ك�سخ�سيات خارجة  يبدون يل  فهم 
رغبًة   - وع��ي  ب��ال��ال   - ع��ن��دي  تر�ّسخت  ول��ه��ذ� 
�أكتب عنهم  �أن  �أو  �أ�سعهم يف رو�ية  باأن  جاحمة 
�أو كيف ميكنني  �أب��د�أ  �أع��رف كيف  �أكن  لكني مل 
و�مللهمة  �لر�ئعة  �لق�سة  وجدُت  حتى  ذلك  فعل 

ملاريون كروفورد". 
�لتقاليد  م��ن  �لأخ�����رى  ه��ي  ع��ان��ت  ك���روف���ورد 
يكن م�سموحًا  فلم  �مللكية  �لرتبية  �مل�ستحكمة يف 

حياة  على  �لعامة  حياة  م��ن  كثري  ب��اإدخ��ال  لها 
�أي�سًا  جهتها  من  فهي  �ل�سغري�ت،  �لأم���ري�ت 
�لطبيعية،  �حلياة  �لبنتني  ُتذيق  كي  تقاتل  كانت 
فا�سطحبتهما ذ�ت مرة يف رحلة يف مرتو �لأنفاق 
)مارغريت(  �ل�سغرية  �لأم��رية  �سرخت  حيث 
�ل�سلم  �ل�سلم �ملتحرك )�نظرو�  عند م�ساهدتها 
وول��ورث  من  للت�سوق  بهما  وذهبت  ي��ت��ح��ّرك!!( 
وجعلتهما ي�سبحان يف �مل�سابح �لعامة، لأنها كانت 
�ملفرط  �ل�سكل  بهذ�  �ملحمية  �لتن�سئة  �أن  ت��رى 

�ست�سبح من �لعيوب.
�مللكية  �لتن�سئة  تكون  �أن  "ميكن  هولدن:  تقول   
بعيدين  يبدون  �مللوك  جعلت  �إذ�  للغاية  مدمرة 
من  نوعًا  �لعزلة  هذه  متنحهم  وقد  �لنا�ض،  عن 
�لنا�ض فيهم فيكرهون  �لتي قد ير�ها  �لغطر�سة 
لذلك  �ل�ستعالئي".  و�سلوكهم  غطر�ستهم 
)كر�ويف(  ينادونها  كانو�  �لتي  كروفورد  �سعرت 
حياة  تعي�سان  كانتا  ومارجريت  �ليز�بيث  ب��اأن 
�لعامل  يف  لها  مكان  ل  منعزلة  ر�سمية  فيكتورية 
ج��ي��دً�  لي�ض  �لب��ت��ع��اد  ه���ذ�  �أن  ور�أت  �حل��دي��ث 

العائلة املالكة

يف األدب االنجليزي



عيل نارص الكناين- تصوير: يوسف مهدي

السنة الخامسة عرشة العدد )374( 30 كانون االول 2020 alshabaka aliraqya#ك����امم����ت����ك_س����الم����ت����ك

alshabaka
aliraqya

53 اس������ت������ط������الع52

�أم��ام  �لت�سليح  يجري  �أن  �لنا�ض  بع�ض  يف�سل 
بع�ض  يكون  وقد  ممكنًا،  ذلك  كان  �إذ�  �أعينهم 
كثرٌي  هناك  حتما  لكن  �سحيحًا،  �ل�سكوك  هذه 
�أن  ن�ستطيع  �لذين  و�ملهن  �حلرف  �أ�سحاب  من 

ناأمتنهم على �أجهزتنا. 
"جملة  �أجرت  �ملو�سوع،  هذ�  �ملزيد عن  وملعرفة 

�ل�سبكة" هذ� �ل�ستطالع: 
إجازة املهنة 

ق�سم  ع��ن  م�����س��وؤوًل  يعمل  ك��ان  �سديق  يل  روى 
و�ل�سوؤون  �لعمل  وز�رة  يف  �لبيع  بعد  ما  خدمات 
�لجتماعية �أنه كانت هنالك جلان ك�سف ومر�قبة 
تو��سل عملها ومهامها طو�ل �أيام �ل�سبوع ملتابعة 
تطبيق �لقانون على �أ�سحاب �ملهن �مل�سمولة �لتي 
ثمانيًا وثالثني مهنة ف�ساًل  بلغ عددها حينذ�ك 
عن وجود �ختبار خا�ض لهوؤلء عن طريق مر�كز 
�لور�ض  طريق  عن  �أو  للد�ئرة  �لتابعة  �لتدريب 
�إع��د�دي��ات  ���س��و�ء  �ملحافظات  بقية  يف  �لفنية 

�ل�سناعة �أو �ملوؤ�س�سات �حلكومية �لأخرى.
يفرت�ض  و�إج����ر�ء�ت  ���س��روط��ًا  هناك  �إن  وق���ال: 
تطبيقها قبل منح �حلريف �إجازة ممار�سة �ملهنة 
�ملخالفني  بحق  �لقانونية  �لإج����ر�ء�ت  و�ت��خ��اذ 
�لغ�ض  �رت��ك��ب  �إذ�  فيما  ���س��ارم��ة  وه��ي  ل��ذل��ك، 
بق�سد  �مل��و�ط��ن  على  �لت�سليل  �أو  �لحتيال  �أو 

�حل�سول على مبالغ �أو �أجور مالية غري م�ستحقة 
وخالفًا حلقيقة �لأمر �أو يف حال �نتز�عه �أية �آلة 
�أو  باملو�طن  �خلا�ض  �جلهاز  من  �سالح  جزء  �أو 
فاإن  �إخفائه،  �أو  به  عاطل  �آخ��ر  ج��زء  ��ستبد�ل 
باحلب�ض  عليها  ُيعاقب  لالأمانة  خيانة  يعد  ذلك 

�أو �لغر�مة.
آراء بعض أرباب الِحرَف واملهن 

املختلفة
بغية معرفة تفا�سيل �أخرى ��ستطلعنا �آر�ء بع�ض 
و�ملهن،  �حلرف  �أ�سحاب  من  �لتقيناهم  �لذين 
نا�سر  �حل���ريف  ع��ن��د  �لأوىل  حمطتنا  وك��ان��ت 
�لأج��ه��زة  م�سلح  جعفر(  )�أب���و  عبا�ض  خ�سري 
�ملنزلية و�لكهربائية، �لذي �أم�سى يف مهنته هذه 
�إعد�دية  يف  تخرجه  بعد  عامًا  ثالثني  من  �أك��رث 
�ل�سناعة عام 1٩8٧، ف�ساًل عن �كت�سابه خربة 
يف �لت�سليح من جّده وو�لده �للذين كانا يعمالن 
منطقة  يف  �لكبرية  �مل��اء  م�سخات  ت�سليح  يف 

�لطارمية فقال :
�لكهرباء  �أكرث يف جمال  تعززت خربتي  لقد    -
�ملهند�سني مقابل  �أحد  بعد عملي مع  و�مليكانيك 
�لتعلم  بهدف  عليها  �أح�سل  كنت  زهيدة  �أج��ور 
وزيادة مهار�تي وخربتي يف هذ� �لجتاه، لأعتمد 
�أز�ول  �سغرية  ور�سة  بفتح  نف�سي  على  بعد  فيما 
فيها عملي من دون �أن �أ�سعى للعمل �لوظيفي يف 
دو�ئر �لدولة، وقد متكنت -بف�سل �هلل �سبحانه- 
�ل��ذي��ن م��ا ز�ل��و�  �ل��زب��ائ��ن  م��ن ك�سب كثري م��ن 
وحتى  طو�ل  �سنو�ت  منذ  ور�ستي  على  ي��رتددون 
�لآن. ويلفت �أبو جعفر �لنتباه �إىل �أن �أهم �سفة 
�ل�سدق  هي  �ملهنة  �ساحب  بها  يتميز  �أن  يجب 
يف  فالدقة  �لت�سليح  يف  �مل��ه��ارة  ثم  �لتعامل  يف 
�ملو�عيد، ليبعث ذلك حالة �طمئنان لدى �لزبون 
�أو  قلق  دون  من  �لعاطل  جهازه  لديك  يودع  وهو 
من  �أوًل  �ملو�طن  يتاأكد  �أن  �سرورة  موؤكدً�  �سك، 
خربة �مل�سلح وكفاءته قبل �لتعامل معه، م�سريً� 
�إج��ازة  منح  ب��ق��ر�ر  �لعمل  �إع���ادة  ���س��رورة  �إىل 
لختبار�ت  �ل�ساأن  ذوي  وخ�سوع  �ملهنة  ممار�سة 

م�ستوى �لكفاءة قبل منحهم �لإجازة.
كما حتدثنا �إىل حريف �آخر هو م�سلح �لتلفزيونات 
هذه  مار�ض  �إن��ه  يقول  �ل��ذي  �لقري�سي(  )ن��ز�ر 

�ملهنة منذ �لثمانينيات �إذ عمل مع عّمه �ملرحوم 
)علي �لقري�سي( �لذي يعد من قد�مى �مل�سلحني 
�لإفريقية  لل�سركة  �لتابعة  �لفنية  �لور�سة  يف 
�لكهربائية  �لأجهزة  ت�سليح  تتوىل  كانت  �لتي 
مبا�سر  ب�سكل  للمو�طنني  �لعاطلة  و�لتلفزيونات 

نظري �أجور منا�سبة قيا�سًا باملحال �لأهلية.
مهند�سي  �أح��د  مع  ��ستغايل  �إن  ق��ائ��اًل:  ي�سيف 
�لإلكرتونيات عزز خربتي وكفاءتي يف �لت�سليح، 
�لإلكرتونية  �ل�سناعات  يف  در��ستي  عن  ف�ساًل 
بعد  )�لبالزما(  �حلديثة  �ل�سا�سات  ت�سليح  يف 
جرن�ل  �أنو�ع  من  �لقدمية  �لتلفزيونات  �نقر��ض 
ونا�سينال و�سارب وتو�سيبا وغريها، �لتي ما ز�ل 
على  ويحر�سون  بها  يحتفظون  �لنا�ض  من  كثري 

ت�سليحها بني حني و�آخر.
لدى  �لثقة  م�ستوى  تدين  عن  �لقري�سي  ويحدثنا 
وقلة  �خل���ربة  �سعف  �إن  ب��ق��ول��ه:  �ل��ن��ا���ض  بع�ض 
ممار�سة �لعمل قد �أفقد� �ملو�طن �لثقة بامل�سلح 
ف�ساًل عن تقا�سي �أجور عالية منه ل تتنا�سب مع 
نوع �خللل و�لعطل يف جهازه، وي�ستذكر �لقري�سي 
به،  م��ر  و�ل��غ��ر�ب��ة  �لطر�فة  م��ن  يخلو  ل  موقفًا 
ت�سليحي  �أث��ن��اء  ويف  �لت�سعينيات  يف  يقول:  �إذ 
نوع )�سيمن�ض( عرثت يف د�خله  تلفزيونًا قدميًا 

خوفًا  �ساحبه  خباأه  قد  ك��ان  ناظور  جهاز  على 
�لأمنية  �لأجهزة  قبل  �لقانونية من  �مل�ساءلة  من 
�سكره  ع��ن  �أع���رب  وق��د  �إي���اه،  ف�سلمته  �آن����ذ�ك، 

و�متنانه يل و�أ�سبح من زبائني �لد�ئمني.
)�سياء  �ل�سيار�ت  كهربائي  يحدثنا  حني  يف    
�أك��رث  قبل  و�ل���ده  م��ن  �ملهنة  ورث  �ل��ذي  ج���و�د( 
م��ن ث��الث��ني ع��ام��ًا، وه��و م��ن ق��د�م��ى �لعاملني 
ثقة  ع��دم  �أ�سباب  ع��ن  �لكاظمية  مبدينة  فيها 
�ملو�طن ببع�ض �أ�سحاب �ملهن و�حلرف يف �ستى 
هوؤلء  لدى  و�ملهارة  قلة �خلربة  بقوله:  �ملجالت 
يف  يجيدونها  ل  مهن  على  دخالء  يعدون  �لذين 
حماولة منهم للك�سب �ل�سريع من دون وجه حق، 
لت�سليح  �إليهم  يلجاأون  �لذين  �لنا�ض  و��ستغالل 
تتنا�سب  ل  عالية  �أجور  نظري  �لعاطلة  �أجهزتهم 
ونوع �خللل فيها، ورمبا ل يحتاج �لأمر �إىل جهود 
��ستبد�ل مو�د  �إىل  بع�سهم  يعمد  �أو وقد  كبرية، 
بحكم عدم  عاطلة  �أنها  منه  ظّنًا  للعمل  �ساحلة 

معرفته بها. 
�ملعنية  �جل��ه��ات  مبنا�سدة  حديثه  ج��و�د  يختم 
لهذه  �لجتماعي  �ل�سمان  قانون  تفعيل  ب�سرورة 
�إن�سافًا لهم  �ل�سريحة ومنحهم حقوقًا تقاعدية 

ولعائالتهم.

غالباً ما يخطر ببال أحدنا سؤال 
مرشوع هو: متى تتعزز الثقة بني 
املواطنني من جهة وأرباب الحرف 
واملهن من جهة أخرى؟ ونعني بهم 
العاملني يف مجال تصليح السيارات 
واألجهزة واملعدات املنزلية التي 
يستخدمها املواطن يف حياته 
اليومية، إذ يغلب 
عىل ظن كثري 
من الناس أن 
)املصلحني( قد ال 
يكونون موضع ثقة عندما تسلمهم 
جهاز التلفزيون أو الهاتف أو أية 
حاجة منزلية يلزمها التصليح.

حرفيون:
الدخالء هم السبب

الثقة الهّشة بني املواطن وأرباب الحرف



دعاين �سديقي �ل�سماوّي �ملحتد �ملولد و�ملنبت �إىل زيارته يف مدينته هذ� 
�لقاحلة،  �ل�سحر�ء  و�سط  ر�ب�سة  �لآن هو بحرية  �ملهمل  �ل�سياحي  �ملرفق 
حدودها،  قدماه  تطاأ  حتى  قا�سدها  يب�سرها  ول  للعيان  ظاهرة  لي�ست 
�ل�ساذجة يعتربها كائنًا حّيًا  �لعقول  �لبع�ض من  و�لتاريخ،  �ملن�ساأ  جمهولة 
يتح�س�ض ويتاأمل لكنه عاجز عن �لنطق، ل مثيل ملياهها يف كّل بحار �لعامل 
وبحري�ته ب�سبب كثافتها �ل�سديدة �لتي هي �أعلى بكثري من كل �مل�سطحات 

�ملائية على �لكرة �لأر�سية! 
�أفو�ج  �سكل  على  �ل�سبعينيات  يف  نزورها  و�ل�سباب  �لفتوة  �أيام  قباًل،  كنا 
�سياحية �سغرية، حني كانت �ملد�ر�ض تنظم رحالت لطالبها �أوقات �لعطل 

�لر�سمية و�لأعياد يف �سفر�ت مدر�سية ممتعة حقًا.
مركز  من  – �لغربي  �جلنوبي  �لطريق  نحو  �جتهنا  �ل�سماوة  و�سولنا  بعد 
م�سبعة  م��ي��اه  �إل��ي��ه��ا،  لن�سل  كيلومرتً�  �لثالثني  ق��ر�ب��ة  وقطعنا  �ملدينة 
موؤهلة متامًا  فيها،  �مللوحة  ن�سبة  �رتفاع  مع  �لدو�م  على  د�فئة  بالكربيت، 
من  �لكثري  لعالج  ومركزً�  له،  مثيل  ل  �سياحيًا  ومنتجعًا  م�سفًى  تكون  لأن 

�لأمر��ض �جللدية .
تعلو  �أن��ه��ا  �ل��غ��ري��ب 
ء  �ل�سحر�

�ملناطق  �إىل  تت�سرب  ل  مياهها  لكن  �أمتار،  �خلم�سة  قر�بة  بها  �ملحيطة 
�ملحيطة ول تذوب يف �لرمل، فقد كّونت حول حميطها حو�جز من �لكل�ض 
ل يعرف �أحد من �أين �أتت كل هذه �لكثافة �لكل�سّية. كما �أن م�سدر مياهها 
ينابيع  �إىل  يعزوه  �ملخت�سني  من  �لبع�ض  �أن  رغ��م  مت��ام��ًا،  معروف  غري 
�لزمن،  تقادم  ثابت رغم  فيها  �ملاء  لكن م�ستوى  �لبحرية،  تغذي  جمهولة 
وهناك من يقول �أن م�سدر مائها �سببه تدّفق مياه باطنية تاأتي من خالل 

�لت�سدعات �ملنت�سرة يف قاعها .
حيك حولها �لكثري من �لألغاز و�لأ�ساطري، فالفر�ض يعتربونها لعنًة وغ�سبًا 
�إلهيًا، �إذ �سقطت �أربع ع�سرة �سرفًة من �لعا�سمة "�ملد�ئن" و�رجّتت مباٍن 
�لبحرية  �أحدثه ماء  �لذي  �لعارم  �لفي�ض  بفعل  �إيو�ن ك�سرى  و�هتز  كثرية 
وو�سوله �إليهم �أيام حكم �لفر�ض �ل�سا�سانيني. �أما �لعرب فيعدونها مقّد�سة 
وماوؤها يجلب �ل�سعد و�لُيمن لأنها فا�ست في�سًا هائاًل يوم ولدة �لر�سول 
�لكرمي )�ض(. وبغ�ّض �لنظر عن �سحة ما يقال عنها من �ألغاز و�أ�سر�ر قد ل 
يقتنع بها �لبع�ض، فاإن ق�سمًا من �لأقو�م �لذين ي�سكنون قريبًا منها يخافون 
يف  �ملنت�سرة  �لكهوف  من  متعددة  �أ�سباح  بخروج  لعتقادهم  لياًل  زيارتها 
�أن  عليه  فاإن  هناك،  لياًل  وجوده  و�سادف  �أحدهم  ��سطر  و�إذ�  حميطها، 
يت�سلح بالتعاويذ و�حلجب �سونًا لنف�سه من �لأرو�ح �لهائمة. ومن �لطريف 
متنح  ل  فهي  �ل�سديد،  بالبخل  ي�سفونها  �ملجاورين  �ملز�رعني  بع�ض  �أن 
مزرعته  �إىل  �لبحرية  من  رّي  قنو�ت  �إن�ساء  �أحدهم  قرر  �إذ  لأحد،  ماءها 
كل�سًا  �إليه  و�سل  �ملاء  لكن  مزروعاته،  �سقي  يف  منها  لال�ستفادة  �ملجاورة 
حم�سًا، بل حتّول بع�ض �لكل�ض �إىل حجارة �سلبة �سدت منافذ �لقنو�ت!
�ل�سياحية،  �لأماكن  �لر�فدين، خزيٌن هائل من  و�دي  هذه بالدنا، 
و�إذ� ��ستثنينا �إقليم كرد�ستان ومر�قد �لأئمة �لأطهار �لتي ت�سهد 
جذبًا �سياحيًا ملحوظًا، فاإن بحرية �ساوة تتعر�ض لإهمال �سديد 
جدً� وتنعدم فيها �خلدمات متامًا، ومن �لنادر �أن يحّل بها ز�ئر 
�أو �سائح، عك�ض �سقيقاتها بحري�ت �حلبانية و�لرز�زة و�لرثثار 
�لتي ت�سهد يف فرت�ت �لأعياد و�ملنا�سبات زو�رً� باأعد�د ل باأ�ض 

بها .
ناأمل �ن تلتفت حمافظة �ملثنى، بالتعاون مع �لهيئات �ل�سياحية 
تن�سى،  �أن  �أو�سكت  �لتي  �لبحرية  هذه  لإحياء  بالأمر،  �ملعنية 
وذلك من خالل بناء بع�ض �ملر�فق �ل�سياحية �ل�سرورية وتاأهيلها 
كمنتجعات �سياحية �أو م�سحات ملن يعانون من �لأمر��ض �جللدية 
لزيارة  �سياحية  ج��ولت  وتنظيم  عالجية  كم�ساٍف  ل�ستخد�مها 
كّنا  كما  بها  �سملنا  ويلتئم  تزهو  لعلها  �ملنا�سبة  �لأوق��ات  يف  �لبحرية 
و�لعالجية يف  �ل�سياحية  �لفعاليات  تن�سط  �أن  �ل�سبعينيات، ع�سى  يف عهد 

بحرية "�ساوة" �لأعاجيب !

الساموة فاعتذرت أول األمر، لكنني رضخت أمام إلحاحه الشديد، غري أين اشرتطُت عليه أن 
نزور بحرية ساوة العجيبة يف أرسارها وألغازها وحكاياها الغامضة؛ فوافق عىل الفور رغم أنه 

أّكد يل أنه مل يزرها طوال الثالثني سنة املاضية، لكننا سنزورها معا بناًء عىل رغبتي امللّحة .

جواد غلوم- تصوير: عيل بشار

مسافٌر رحلُته 

بحرية "ساوة" األلغاز
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عامر جليل إبراهيم

تصوير: حسني طالب
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�لإ�سالم، وحتديد� يف  قبل  �سنة  تقريبا 120  �مليالدي،  �خلام�ض 
عهد �ملناذرة �لذين كانو� يدينون بامل�سيحية. 

ي�سيف عالوي: �أهم ما مييز موقعها هو وجود )و�دي �لأبي�ض( 
�لذي كان يوفر لها مياه �لأمطار و�ل�سيول يف ف�سل �ل�ستاء  وهي، 
�أي �لكني�سة، تقع  �سمن جممع ي�سم مباين عدة، ويطلق �ل�سكان 
�سغري  ق�سر  باأنه  لعتقادهم  )�لأقي�سر(  ��سم  عليها  �ملحليون 
و�لربدويل  �لأخي�سر  مثل  عدة   تاريخية  ق�سورً�  ي�سم  موقع  يف 

و�سمعون.
قصة الكنيسة

ي�سري عليوي �ىل ورود ذكر هذه �لكني�سة و�ملنطقة �لتي تقع فيها 
يف كتاب �لإر�ساد �ض 1٩٤، �ذ ي�سري �ل�سيخ �ملفيد باأنه روي عن 
�لإمام علي )ع(، �أنه ملا توجه �ىل �سفني �أ�ساب �أ�سحابه �لعط�ض 
و�سمال  ميينا  ف�سارو�  �مل��اء  من  عندهم  ك��ان  ما  ونفد  �ل�سديد 
�جلادة  �لأمري عن  بهم  فعدل  �أثرً�  له  يجدو�  فلم  �ملاء  ليلتم�سو� 
�ملاء،  عن  �ساألوه  �لربية،  و�سط  دير  يف  بر�هب  و�إذ�  قليال  و�سار 
قال بينكم وبني �ملاء فر�سخان، ثم �سارو� قليال وقال لهم �ك�سفو� 
عن هذ� �ملو�سع و�ذ� ب�سخرة عظيمة تلمع فاجتمعو� عليها فما 
زحزحوها ومل يتمكنو� قال: �أعجزمت عن ذلك؟ قالو� نعم، فلوى 
ذر�عيه  عن  ح�سر  ثم  �لأر���ض  على  �سار  حتى  �سرجه  عن  رجله 
�أ�سابعه حتت �ل�سخرة فحركها ثم �قتلعها بيده، و�لقول  وو�سع 
�إن �لكاهن �لذي �سادف جي�ض �مل�سلمني يف هذه �لبقعة من �أر�ض 

�أطلق  �لتي  �لكني�سة  �و  �لدير  �لعر�ق يحتمل �ن يكون من رهبان 
ديرية(  )كني�سة  م�سطلح  �لكني�سة  ورجال  �ملتخ�س�سون  عليها 
لي�ست  وه��ي  بد�خله  تقع  �ل��ذي  بالدير  تخت�ض  كني�سة  �أنها  �أي 
�أن  �لعزيز حميد يف  �لدكتور عبد  �لذي ذكره  �لر�أي  وهو  عامة، 
هذ� )�لدير( هو و�حد من �أديرة عديدة �نت�سرت يف �ملنطقة �إبان 
�لتي  �لفرتة  �ملجاورة يف  و�ملناطق  �لعر�ق  �ملناذرة يف  حكم دولة 
بغد�د  من  �جلنوب  �ىل  )قنى(  دير  مثل  �لإ�سالم  ظهور  �سبقت 

وغريها �لكثري.
آثار تاريخية

كما ي�سري عليوي �ىل �لآثار �ملوجودة يف هذه �لكني�سة يف �لوقت 
�حلا�سر وهي ر�سوم متعددة  لأ�سكال خمتلفة لل�سليب توجد على 
جدر�نها كتابات �آر�مية تعود �إىل �لقرن �خلام�ض �مليالدي، وتوجد 
�سمن �لآثار �لقريبة من هذه �لكني�سة و�لتي تبعد عنها بنحو  20 
�لكني�سة  رهبان  �إىل  يعود  منها  ق�سم  �ملقابر  من  جمموعة  مرتً� 
ورجال �لدين �مل�سيحيني من �لق�ساو�سة و�ل�سما�سني �لذين كانو� 
مدر�سة  هنالك  كانت  �أنه  ويذكر  وخدماتهم،  تعاليمهم  يقدمون 
لتعليم �لدين �مل�سيحي، وهناك ق�سم �آخر يف �ملقربة ملقابر تعود 
لعامة �لنا�ض من �مل�سيحيني �لذي دفنو� يف هذه �ملقربة �لتي تتجه 
قبلتها �ىل �لقد�ض، وقد �سيدت هذه �ملقابر من �حلجر و�جل�ض 
وُك�سيت جدر�نها من �لد�خل باجل�ض �لأبي�ض، ويحيط بالكني�سة 
نرى  كما  �أب��ر�ج  �لأربعة  �أركانها  وتوجد يف  �لطني  �سيد من  �سور 

احتفاء بامليالد املجيد
�لتي  �سل�سلة )معامل(  �لكني�سة �سمن  نزور هذه  �أن  �ملقرتح  كان 
حتاول "جملة �ل�سبكة �لعر�قية" من خاللها ت�سليط �لأ�سو�ء على 
�أنحاء  كافة  يف  �لتاريخية  و�ل�سو�خ�ض  و�لأثرية  �لدينية  �ملعامل 
�أن�سب  وقت  يوجد  ل  وقطعًا  �لد�خلية،  �ل�سياحة  لت�سجيع  �لعر�ق 
�ل�سحفية  بطريقتنا  نحتفل  كي  �مل��ادة  لن�سر  �ملجيد  �مليالد  من 
مبيالد �ل�سيد �مل�سيح )ع( روح �هلل وكلمته �لتي �ألقاها يف �لبتول 
�أق��دم  تعترب  �لتي  �لكني�سة  ه��ذه  عن  ��ستطالعنا  ونن�سر  م��رمي 

كنائ�ض �لعر�ق و�ل�سرق �لأو�سط .
جولة

�جلنوب  �إىل  �لغربية   �لبادية  �سحر�ء  يف  �لأقي�سر  كني�سة  تقع 
من حمافظة كربالء مب�سافة 6٥كم و�إىل �سمال ح�سن �لإخي�سر 
�لتمر(  )عني  ق�ساء  �و  بلدة  �إد�ري��ًا  وتتبع  8كم  مب�سافة  �لأث��ري 

�لتاريخية، �لتي كانت و�حدة من �أهم مدن �ملناذرة قبل �لإ�سالم. 
للو�سول �ىل �لكني�سة، لبد من �ملرور بح�سن �و ق�سر �لإخي�سر 
�لذي ي�سكل و�حدً� من �أجمل �ل�سو�خ�ض �ملعمارية �لتاريخية يف 
�لعر�ق، ولنا عودة �إليه يف ��ستطالع �آخر. �لطريق �إليها �سحر�وي 
متامًا، هدوء و�سكينة، وكما �لأر�ض، تبدو �ل�سماء قريبة يف �لأفق 
مع وجود عالمات طريق تدل عليها وكان ير�فقنا  �لآثاري ز�هد 

حممد عليوي ليعرفنا بها ويحدثنا عنها.  
يقول عليوي: كربالء، �لتي تبعد 100 كلم جنوب �لعا�سمة بغد�د 
تعترب و�حدة من  �أهم �ملدن �لتاريخية �ملقد�سة يف �لعر�ق، عمرها 
ميتد �ىل �آلف �ل�سنني، ويف كل بقعة فيها يوجد �ساخ�ض معماري 
تاريخي �و �أثر مقد�ض، ومن بني هذه �لآثار �ملهمة تاريخيًا )كني�سة 
�أقدم �لكنائ�ض �ملوجودة يف �لعر�ق  �إحدى  �لأقي�سر( �لتي تعترب 
و�ل�سرق �لأو�سط، �ذ يعود تاريخها �ىل منت�سف �ستينيات �لقرن 

خرب صغري يف صحف ٢0١4 جذب انتباهي ومل أنَسه عن تجمع لنازحي املوصل 
وتلعفر من املسيحيني واملسلمني يف كنيسة األقيرص أو القصريين يف كربالء 

املقدسة منددين بظالمية داعش وتوحشه، كنت ألول مرة أسمع بهذه الكنيسة، 
وال أنكر دهشتي عن وجود كنيسة قي كربالء!

كنيسة األقيرص يف كربالء املقدسة:

واحدة من أقدم الكنائس يف 

العامل.. قبلتها نحو القدس
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ل��ل��دخ��ول  ب��اب��ًا  ع�����س��ر  خم�سة  �ل�����س��ور  يف 
طول  ويبلغ  �ل��د�ئ��ري��ة،  �لأق��و����ض  تعلوها 
وعر�سها  م��رتً�  ع�سر  �ستة  �لكني�سة  بناء 
�لطابوق  م��ن  �سيدت  وق��د  �أم��ت��ار،  �أرب��ع��ة 
�لآجر و�لطابوق �لفر�سي و�جل�ض، وكانت 
�مل�سيحيني  للزو�ر  مق�سدً�  �لكني�سة  هذه 
�لكلد�نيني يف منا�سبات معينة، وعلى مدى 

قرون عدة كانت هذه �ملنطقة من �لأماكن 
�ملقد�سة لدى �مل�سيحيني. 

تخريب وإهامل
�إن �ملوقع تعر�ض  ي�ستدرك عليوي بالقول: 
�ل�سابق  �ل��ن��ظ��ام  زم���ن  يف  �لإه���م���ال  �ىل 
مع�سكر  �ىل  لفرتة  �ملنطقة حوله  وحتولت 
�سقوط  بعد  كذلك  وتعر�ست  للتدريب، 

حتى  ط��ال��ت  نهب  عمليات  �إىل  �ل��ن��ظ��ام 
يف  طمعًا  �لكني�سة  لهذه  �لتاريخية  �لقبور 
�لعثور على كنوز من ذهب وف�سة و�أحجار 
�لناجت  �لتخريب  �إىل  بالإ�سافة  كرمية، 
عن �لعو�مل �لبيئية و�لإهمال �لذي طالها 
ل�سنو�ت طو�ل حالت دون �لقيام ب�سيانتها 

وترميمها من قبل �جلهات �ملخت�سة.
تفاصيل الكنيسة 

�لكني�سة  �إن  قائال:  حديثه  عليوي  يختتم  
ت�سكل  �لتي  �لأب��ن��ي��ة  م��ن  جممع  د�خ��ل  تقع 
مبجملها ديرً� كبريً� ي�سم عددً� من �لأبنية 
منتظم  غري  بجد�ر  م�سورة  منطقة  د�خ��ل 
�ل�سكل يبلغ طول �ل�سلع �ل�سرقي منه 1٤8م 
يجري  �ل��ذي  �لنهر  عن  �لدير  يف�سل  وه��و 
للدير  �لرئي�ض  و�مل��دخ��ل  ���س��رق��ًا  مب��و�ز�ت��ه 
برجني  ب��ني  �ل�سرقي  �ل�سلع  ه��ذ�  يف  يقع 
�لأ�سفل  �جل���زء  ي��ب��دو  �ل���ذي  �ل�����س��ور  �سمن 
بقيا�ض  �لفر�سي  من  ب�سفوف  م�سيدً�  منه 
من  120�سم  �رتفاع  �ىل  2٤×2٤×٥،٥�سم 
�ملتبقي  �جلزء  �سيد  فيما  �لأر�سية،  م�ستوى 
باللِب �ىل �لرتفاع �حلايل �لذي بلغ 180�سم 
و�ل�سلع �ل�سمايل لل�سور يبلغ طوله ٩0م فيما 
يبلغ طول �ل�سلع �ل�سرقي 1٤1م وطول �ل�سلع 
برجًا   31 �ل�سور  يحوي  كما  112م،  �لغربي 
و  �ل�سرقي  �ل�سلع  يف  منها  برجًا   11 يتوزع 
�ل�سمايل، و 11 برجًا يف  �أبر�ج يف �ل�سلع   ٥
�ل�سلع �لغربي و ٤ �أبر�ج يف �ل�سلع �جلنوبي، 

وتبلغ م�ساحة �لدير 1٥000م2.
قداس

 30 يف  �ليومية  )�ل�سباح(  ج��ري��دة  كتبت 
ماركوكي�ض  كني�سة  "�إقامة  عن   201٩ �أي��ار 
�لكلد�نية  قد��سها �ل�سنوي يف هذه �لكني�سة 
ق�ساو�سة  كبري  بهنام،  م�سري  �لأب  بح�سور 
كني�سة ماركوكي�ض �لكلد�نية يف نينوى، و�لأب 
من  و�لأب هاين خمي�ض  �ملخو�سي،  من�سور 
�لديباج  وط��ه  �ل��ع��رب��ي��ة،  م�سر  جمهورية 
م��ن م��رك��ز �ل��در����س��ات و�لأب���ح���اث، وعقيل 
حلماية  �مل�سرفة  �للجنة  من�سق  �لفتالوي 

�لآثار و�لرت�ث."

م���������ق���������االت

يوسف املحمداوي

ميشا

 أسئلة يف حرضة ميناء الفاو 

لك  تهديه  م�سط  "�لتجربة  يقول:  �لذي  �ملثل   
�لدنيا بعد ت�ساقط �سعرك" يكاد ينطبق متاما 
�ل�سيا�سية  �لأو���س��اط  بني  �ل��د�ئ��ر  �جل��دل  على 
�سو�ء يف �ل�سلطتني �لت�سريعية و�لتنفيذية ب�ساأن 
�لأزمة  �لكبري يف ظل  �لفاو  بناء ميناء  م�سروع 
وتقلق  توؤرق  و�لتي  بالبالد  تع�سف  �لتي  �ملالية 
�ل�سعب، و�ل�سوؤ�ل �لكبري و�لو�قعي يقول �أين كان 
�لعمالق  �مليناء  هذ�  بناء  على  �ل�ستقتال  هذ� 
�سعر  ك��ان  حني  �لنفجارية  �مل��و�زن��ات  ب��اأع��و�م 
دولر�؟   )130( عتبة  يتجاوز  �لنفط  برميل 
و�أي���ن ك��ان��ت �ل��ن��ز�ه��ة و�ل��وط��ن��ي��ة �ل��ت��ي رفعت 
�ل�سيا�سية  �لكتل  لأغلب  رئي�ض  كعنو�ن  �ليوم 
وملاذ�  �مل�سروع؟  هذ�  بتنفيذ  بالبدء  للمطالبة 
ع�سر  �سبعة  مرور  بعد  �ملفاجئة  �ل�سحوة  هذه 
�ل�سابقة  �حلكومات  �إن  �أم  �لتغيري؟  من  عاما 
�أرب��ع  "هناك  فولتري:  مقولة  وف��ق  تعمل  كانت 
طرق لإ�ساعة �لوقت، �لفر�غ و�لإهمال و�إ�ساءة 
يدفعنا  ما  وهذ�  وقته"،  غري  يف  و�لعمل  �لعمل 
�لهدر بكل هذ�  مل��اذ�  و�أه���م،  �أك��رب  ���س��وؤ�ل  �إىل 
�ملخّل�ض  ه��ذ�  لتنفيذ  منه  نحتاج  وك��م  �لوقت 
ولو  �لكبرية؟،  �لقت�سادية  �أزمته  من  للعر�ق 
نّفذ هذ� �مل�سروع يف �لعام 2005 وُبدئ �لعمل 
به يف �لعام 2008 هل �سرنى ن�سبة �لبطالة يف 
%40؟ وهل جند  �ملخيف  �لرقم  بهذ�  �لعر�ق 
و�لأ�سو�ق  �ل�سو�رع  جتوب  �أطفالنا  من  جحافل 
باأعلى  �أو مت�سولني؟ و�جلر�ئم  كباعة متجولني 
م�ستوياتها وب�ساعتها كما هو �ليوم؟ و�ملخدر�ت 
من  دخلتها  حتى  �أخ��رى  عن  مدينة  ت�ستثِن  مل 

�أو�سع �أبو�بها لتفتك مبا تبقى من �سبابنا �لذين 
مبختلف  �حل��روب  لأت��ون  حطبا  بع�سهم  ذهب 
م�سمياتها؟ وهل �سرنى �ملوظف �ليوم بهذ� �لقلق 
�لذي يت�ساعد يوما بعد يوم خ�سية على مرتبه 
من �سيف �ل�ستقطاع �لتي ت�سهره �حلكومة بني 
�لتظاهر  �ساحات  �ستزف  وهل  و�لآخر؟  �حلني 
ع�سر�ت �ل�سهد�ء �إىل مقابرنا �ملمتلئة وجرمهم 

�لوحيد �ملطالبة بحقوقهم كمو�طنني؟
ل  �لتي  ت�ساوؤلتنا  قو�مي�ض  يف  يجول  هل  �لفاو 
دو�مة  يف  ن��دور  ونبقى  جميب،  ل  ولكن  تنتهي 
�مل�سروع  ه��ذ�  ينفذ  من  ب�ساأن  �ل�سا�سة  ج��دل 
من  وكم  ومتى؟  �ل�سينية  �أم  �لكورية  �ل�سركة 
وكم  �سيهدر؟  �لوقت  من  وك��م  �سري�سد  �مل��ال 
من دولة يرعبها �إجناز هذ� �ملنقذ ل�سعبنا وكم 
�لعمل  �لأم��و�ل دفعت جلهات د�خلية تعيق  من 
منتحر�  �لفاو  ميناء  نرى  �أن  يرعبنا  وكم  به؟ 
�ساحبه  �نتحار  �ساأن  �ساأنه  جمهولة  لأ�سباب 

مدير �سركة د�يو �لكورية ؟!!!

أين كانت النزاهة والوطنية التي رفعت 

اليوم كعنوان رئيس ألغلب الكتل 

السياسية للمطالبة بالبدء بتنفيذ هذا 

املرشوع؟ وملاذا هذه الصحوة املفاجئة 

بعد مرور سبعة عرش عاما من التغيري؟ 

أم إن الحكومات السابقة كانت تعمل 

وفق مقولة فولتري: "هناك أربع طرق 

إلضاعة الوقت، الفراغ واإلهامل 

وإساءة العمل والعمل يف غري وقته"...



ت�������رج�������م�������ة

�ملنزل و�سجرة عيد �مليالد وتبادل �لهد�يا وتناول 
�مليالد  �أع��ي��اد  وترنيمات  �لأغ���اين  �أم��ا  �لع�ساء. 
على  و�لتزلج  �ل�سامتة  �لإميائية  و�مل�سرحيات 
مبو�سم  لالحتفال  ر�ئعة  طرق  كلها  فهي  �جلليد 

�لأعياد، و�إليكم ق�سمًا من طرق �لحتفال هذه:
ر�سائل �إىل بابا نوئيل

�أح����د رم����وز ع��ي��د �مل���ي���الد ه���و ب��اب��ا ن��وئ��ي��ل �أو 
بابا  يتجول  ميالد  عيد  كل  ففي  )�سانتاكلوز(، 
�لأطفال،  �لهد�يا على  ليوزع  �لطرقات  نوئيل يف 
د�خلهم  يف  فيبث  �ل��ف��ق��ر�ء،  �لأط��ف��ال  ول�سيما 

�لفرح و�ل�سعادة.
من �ل�سائع جدً� �أن يكتب �أطفال �ملرحلة �لبتد�ئية 
مثاًل  �لربيطانيني  لكن  نوئيل،  بابا  �إىل  ر�سائل 
�حل��روف  ويحرقون  �لأم��ام  �إىل  خطوة  يخطون 
يف موقد �لنار فيطري �لرماد فوق مدخنة �ملوقد، 

ليتمكن بابا نوئيل من قر�ءة �لدخان.
الجوارب

يعلقها  �مل��وق��د،  ق��رب  �جل���و�رب  تعليق  ب��دًل من 
متتلئ  �أن  �أم��ل  على  فر��سهم  نهاية  يف  �لأطفال 
�ستكون  ب��ال��ه��د�ي��ا،  �مل��ي��الد  عيد  �سباح  بحلول 
مفاجاأة لطيفة لال�ستيقاظ. يف �لوقت نف�سه، قد 
يكون من �ل�سعب على �سانتا كلوز توزيع �لهد�يا 

دون �إيقاظ �لأطفال �ل�سغار.
التزلج عىل الجليد

�إذ� كنَت من حمبي �لتزلج على �جلليد يف �أعياد 
�مليالد، ففي لندن و�حدة من �أروع حلبات �لتزلج 
�ساحرة.  �ستوية  بتجربة  لال�ستمتاع  �جلليد  على 
يف  �جلليد  على  للتزلج  �ملوؤقتة  �حللبات  تتمركز 
�أماكن �سهرية يف جميع �أنحاء �ملدينة، وتعد هذه 
خالل  �جل��ذب  مناطق  �أف�سل  بني  من  �لأم��اك��ن 
ويظهر  �جلديدة،  �ل�سنة  ور�أ���ض  �لأعياد  مو�سم 
بع�ض  �ألغيت  وق��د  �ل��ث��اين،  ت�سرين  يف  معظمها 
�لعام  هذ�  لندن  يف  �جلليد  على  �لتزلج  حلبات 
ب�سبب جائحة كورونا، بينما مل ُيعلن عن تفا�سيل 

بع�ض �ملو�قع بعد.
هدايا عيد امليالد

�حتفاًل  م  ُت��ق��َدّ ه��دي��ة  ه��ي  �لكري�سما�ض  ه��دي��ة 
بعيد �مليالد، وغالبًا ما يجري تبادل هد�يا عيد 
�لأول،  كانون  و�لع�سرين من  �مليالد يف �خلام�ض 

�أو يف �ليوم �لأخري من مو�سم �لكري�سما�ض �لذي 
 5 ت�سادف  �لتي   12 �لليلة  يومًا،   12 ي�ستمر 
وفًقا  �ل��ه��د�ي��ا،  تقدمي  فيها  يتم  �ل��ث��اين  ك��ان��ون 
�حلكماء  لتقدمي  رم��ز  هي  �مل�سيحية،  للتقاليد 

�لثالثة لهد�ياهم للر�سيع ي�سوع.
أسواق الهدايا

�لت�سوق يف �أعياد �مليالد هو من �لطقو�ض �ل�سنوية 
بع�سهم  ويخ�ساها  �لنا�ض  بع�ض  يع�سقها  �لتي 
�لآخر، لكن يف لندن �سوف تكون مدلاًل يف �ختيار 

�لهد�يا.
 )هامليز( هو �أف�سل متجر يف �لعامل لبيع �ألعاب 
�لرئي�ض يف ريجنت �سرتيت  يقع فرعه  �لأطفال، 
وله  1760م،  �سنة  �إىل  تاريخه  يعود  بلندن، 
يعج  �لعربية،  �ل��دول  وبع�ض  �لعامل  ح��ول  ف��روع 
ول�سيما  �ل�سخمة،  �لأطفال  لعب  �أنو�ع  مبختلف 
�أر�ض  ووندرلند(  )وينرت  يف  �مليالد  �أعياد  �إّبان 
كانون   1 )حتى  هايدبارك  يف  �ل�ستاء  عجائب 
�لثاين( ، ومهرجان �ساوث بانك وينرت تامي على 

طول �ل�سفة �جلنوبية يف لندن.
املفرقعات

ج��دً�  م��األ��وف��ة  �مل��ي��الد  عيد  مفرقعات  �أ�سبحت 
ت�ستعد  عندما  باإنكلرت�  �لحتفالت  ج��د�ول  يف 
�لطاولة، كل  �لر�ئع وترتب  �ليوم  �لعائالت لهذ� 
�أ�سرة بريطانية تكون �سمن ديكورها �لت�سميمي 
ما  وعادة  �ملفرقعات،  من  جمموعة  �مليالد  بعيد 
�ل�سغرية  و�لهد�يا  �حللويات  د�خلها  يف  تكون 
�لقرن  �إىل  هذه  �ملفرقعات  عادة  تعود  �لأخ��رى. 
حلويات  �سركة  تو�سلت  عندما  ع�سر،  �لتا�سع 
متكنت  وقد  �حللوى،  بيع  تعزيز  لفكرة  �إنكليزية 
�أكرب عدد ممكن من هذه  بيع  �ل�سركة من  هذه 

�ملفرقعات بهذه �خلدعة.
الِتيجان امللونة

�مليالد!  عيد  يف  ملكًا  نف�سه  يعد  بريطاين  ك��ل 
من  م�سنوعة  بل  حقيقية،  تيجانًا  لي�ست  لكنها 
يرتدي  حقيقيًا.  ت��اج��ًا  لت�سكل  تنفتح  �ل����ورق، 
�لتيجان  ه��ذه  �سو�ء  ح��ٍد  على  و�لأط��ف��ال  �لكبار 
�مللونة في�سكلون م�سهدً� ز�هيًا بالألو�ن �لبهيجة، 
�لتا�سع  �لقرن  �أو�ئ��ل  يف  �لورقية  �لقبعة  �أ�سيفت 

ع�سر و��ستمر �لتقليد حتى يومنا هذ�.

عشاء أعياد امليالد
يف  ذ�ت���ه  ه��و  بريطانيا  يف  �مل��ي��الد  عيد  ع�ساء 
�لربيطانيني  مو�ئد  تتزين  �إذ  �ملتحدة،  �لوليات 
م�سوية  دجاجة  �أو  وّزة  �مل�سوي،  �لرومي  بالديك 
مع خ�سر�و�ت. لكن هناك بع�ض �ملو�د �خلا�سة 
�لتي ل تكون �سائعة على مو�ئد �لع�ساء �لروتينية  
ت�سبه  وهي خ�سر�و�ت جذرية  �لأبي�ض،  كاجلزر 
�لربيطانيون  وي��ح��ب  م��األ��وف،  طعمه  �جل���زر، 
�ل��ب��ودي��ن��غ )ن���وع م��ن ح��ل��وي��ات �لكرمية،  ح��ل��وى 
مكوناتها حليب ون�سا و�سميد وبي�ض(، لكن بودنغ 
يورك�ساير لي�ض تقليديًا، بل هو �أ�سبه بالب�سكويت 
منت�سفه  يكون  �ل��ه��و�ء،  م��ن  و�مل��ف��رغ  �ملحم�ض 

فارغًا لحتو�ء �ل�سل�سة �أو مرقة �للحم.
مرشوب الواسيل

بلهجة   )Wassail )و�����س���ي���ل  ك��ل��م��ة  ت��ع��ن��ي 
�أو )�أن  �لربيطانيني �ملحلية  )�ل�سحة �جليدة( 
على  تطلق  كلمة  وه��ي  ج��ي��دة(،  ب�سحة  ت��ك��ون 
�ل�ساخنة،  �مل�سروبات  من  وهو  و��سيل،  م�سروب 
ويعد من طقو�ض �ل�سرب �لإنكليزية �لتي تعود �إىل 
جيد  ح�ساد  �سمان  وغايتها  �لو�سطى  �لع�سور 
من �لتفاح يف �لعام �لتايل، وهناك طرق خمتلفة 
�مل�سحوب،  �ل�ساخن  �لتفاح  مثل ع�سري  لتقدميه 
�لنبيذ.  على  بالعتماد  �أي�سًا  �سنعه  ميكن  لكن 
�خلبز  من  �سر�ئح  �لأ�سل  يف  و��سيل  طبق  تعلو 

�ملحم�ض �أو قطعة خبز لمت�سا�ض �ل�سائل. 
تشارلز ديكنز 

�لإنكليزي  و�لكاتب  للرو�ئي  �لكبري  �لف�سل  يعود 
�أعماله  حظيت  �ل��ذي  ديكنز،  ت�سارلز  �ل�ساخر 
ب�����س��ه��رة ف��ائ��ق��ة ع��ل��ى ط���ريف �ملحيط  �لأدب���ي���ة 
�لأطل�سي، مثل )ق�سة مدينتني( و )ترنيمة عيد 
�لتي  �مليالد  �أع��ي��اد  طقو�ض  �إح��ي��اء  يف  �مل��ي��الد( 

كانت كامنة د�خله منذ طفولته.
�سنو�ت  ط��و�ل  �لعامل  يف  �لنا�ض  من  كثري  د�أب 
رو�يته  �مليالد على قر�ءة  �أعياد  عديدة يف فرتة 
�ل�����س��ه��رية )ت��رن��ي��م��ة ع��ي��د �مل��ي��الد( ع��ن �ل��رثي 
�سبح  حوله  يحوم  �لذي  �سكروج،  �ملدعو  �لبخيل 
فعل �خلري  �إىل  وي��ق��وده  م��اريل  �ل��ر�ح��ل  �سريكه 
موظف  �بن  حياة  فينقذ  �مل��وت،  يدهمه  �أن  قبل 
�أن هذه �لرو�ية �لأخالقية/ يعمل عنده. ل �سك 

�مل�سيحية  �لأع��ي��اد  �أه��م  ث��اين  �مل��ي��الد  ُي��ع��ّد عيد 
ع��ل��ى �لإط����الق ب��ع��د ع��ي��د �ل��ق��ي��ام��ة، ف��ه��و مُيثل 
�لتقوميني  يف  وهو  �مل�سيح،  ي�سوع  مبيالد  تذكريً� 
)�لغريغوري( و)�ليولياين(، يبد�أ ليلة �ل�24 من 
�ليوم  نهار  حتى  وميتد  �لأول،  دي�سمرب-كانون 

�لتايل.
و�سلو�ت  دينية  �ح��ت��ف��الٌت  �مل��ي��الد  عيد  ُت��ر�ف��ق 
عائلية  �جتماعات  عن  ف�ساًل  باملنا�سبة،  خا�سة 
وتزيني  و�سع  �أب��رزه��ا:  �جتماعية،  و�ح��ت��ف��الت 
)بابا  و��ستقبال  �لهد�يا،  وتبادل  �مليالد،  �سجرة 

نوئيل(، وتناول ع�ساء �مليالد.
بهذ�  �مل�سيحيني  غري  من  كبرية  �أع���د�د  حتتفل 
دول  �أغلب  يف  ر�سمية  عطلة  وه��و  �أي�سًا،  �لعيد 

�لعامل و�لدول �لعربية، كما و�سعت لهذه �ملنا�سبة 
�أغاٍن ومو�سيقى و�أفالم وم�سرحيات عديدة.

�إنفاق  يعد عيد �مليالد �ملنا�سبة �لأوىل من حيث 
توزيع حو�فز  �لعامل، فهو يرت�فق مع  �لأمو�ل يف 
فرتة  وت�سهد  �ل���دول،  �أغ��ل��ب  يف  �لعاملني  على 
بجميع  �ملبيعات  يف  زي���ادة  للميالد  �لتح�سري 
�ملجالت تقريبًا، وتطرح �ملتاجر منتجات جديدة 

لتكون هد�يا �لعيد و�لزينة وغريها من �للو�زم.
يف �ململكة �ملتحدة يبد�أ �لتح�سري لأعياد �مليالد 
ت�سرين  ن��وف��م��رب-  �سهر  منت�سف  م��ن  �ب��ت��د�ًء 
�ل�سو�رع  فيه  تزين  �ل��ذي  �ل��وق��ت  وه��و  �ل��ث��اين، 
و�ل�ساحات باأ�سجار عيد �مليالد �مل�ساءة، وتذكر 
�لإن��ف��اق  جم��م��وع  رب���ع  �أن  �لإح�����س��اء�ت  بع�ض 

�مليالد  لعيد  �لت�سوق  مو�سم  يف  يكون  �ل�سخ�سي 
وعطلة �لعيد ور�أ�ض �ل�سنة.

هذ� �ليوم هو عطلة ر�سمية يف �لكثري من �لدول 
مغلقة  �لأماكن  كل  تكون  �إذ  طو�ل،  �سنو�ت  منذ 
وخدمة  و�ل�سرطة  �مل�ست�سفيات  ع��د�  تقريبًا، 
وقطار�ت  و�حلافالت  �لقطار�ت  حتى  �ملطافئ. 
�لأنفاق ل تعمل يف هذ� �ليوم. �حلانات و�ملقاهي 
هي وحدها �لتي تفتح �أبو�بها وقت �لغد�ء، وذلك 
�لأزو�ج �حلري�سون  عليها  يرتدد  ما  كثريً�  لأنها 
على �لهروب من �سجيج �للقاء�ت �لجتماعية يف 

�ملنزل.
�لأمريكية  �مليالد  �أعياد  تقاليد  من  �لعديد  تعود 
لتزيني  �لأ�سا�سية  �لعنا�سر  ومنها  �إنكلرت�،  �إىل 

ترجمة: آالء فائق

BBC America/عن موقع

العشاء العائيل وتزيني الشجرة والرتانيم

من التقاليد املفضلة

يف أعياد امليالد

تختلف العادات االحتفالية 
املرتبطة بعيد امليالد من 
بلد آلخر طبقاً ملزيج من 
األصول ملا قبل املسيحية، 

إذ تشمل العادات الحديثة 
الشائعة للعطلة تقديم 
الهدايا، وموسيقى عيد 

امليالد والرتانيم، ومشاهدة 
مرسحية املهد وتبادل 

بطاقات عيد امليالد.. إىل 
غريها من الفعاليات.
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�لإن�����س��ان��ي��ة ت��رك��ت �أث�����رً� ع��م��ي��ق��ًا يف �ل��وج��د�ن 
�لجتماعي. 

قد يكون عيد �مليالد �لأبي�ض �لذي نحلم به بعيدً� 
عن لندن، لكنه كان �سائعًا يف �سباب ديكنز، �لذي 
�لبودينغ.  وحلوى  و�لرت�نيم  �لأع��ي��اد  عن  كتب 
عيد  ل��روح  ديكنز  جت�سيد  كله،  ذلك  من  �لأه��م 
تلني  عندما  لندن  يف  ذل��ك  جتد  �سوف  �مليالد، 
عيد  تر�نيم  لتغني  �ملتيب�سة  �لربيطانني  �سفاه 
�مل��ي��الد حت��ت �ل�����س��ج��رة �ل��ع��م��الق��ة يف م��ي��د�ن 
تر�فالغار )�ساحة �لطرف �لأغر يف قلب لندن(، 
�أو تتذوق �لنبيذ �ل�ساخن )م�سروب ُي�سنع عادًة 

من �لنبيذ �لأحمر مع �لتو�بل و�أحيانًا �لزبيب(.
التمثيل الصامت

ُيعرف با�سم )�لبانتوَميم(، هو �أحد تقاليد �أعياد 
د�ئ��م��ًا،  �ل���زو�ر  حت��رّي  �لتي  �لربيطانية  �مل��ي��الد 

�ساخبة  تكيفات  ع��ن  ع��ب��ارة  �لإمي��ائ��ي  �لتمثيل 
بالتلميحات  مليء  �ل�سعبية،  �خليالية  للق�س�ض 
�لن�ساء  مالب�ض  يرتدون  �لرجال  جتد  �جلن�سية، 

و�لعك�ض بالعك�ض.
قد يعتقد بع�ض �لنا�ض �أن �لتمثيل �ل�سامت �أو ما 
يعرف ب�pantomime هو خم�س�ض لالأطفال 
يحتوي  �أن��ه  هو  �جليد  �لبانتو  �سحر  لكن  فقط، 
على �سيء للجميع، وقد يظن �آخرون �أن �لتمثيل 
�لإميائي عبارة عن كوميديا تهريجية مبنية على 
مو�سيقى  تت�سمن  �أطفال  ق�سة  �أو  خيالية  ق�سة 
من  قريب  وقت  وتنتج حتديدً� يف  ونكات حملية 

عيد �مليالد.
الخطاب املليك

حني   ،1932 ع��ام  �مللكي  �خلطاب  تقليد  ب��د�أ 
�ألقى �مللك جورج �خلام�ض خطابًا باملنا�سبة، �أما 

�مليالد  عيد  يوم  يف  خطابًا  �مللكة  فتلقي  �ليوم 
�أول  يف  ع��ام.  كل  من  ع�سرً�  �لثالثة  �ل�ساعة 
�مليالد،  عيد  يوم  يف  �لر�ديو  عرب  ُبث  خطاب 
تاأثري  ح��ول  بت�سريحات  ج���ورج  �مل��ل��ك  �أدىل 
على  �ل��ق��درة  لديه  كانت  وكيف  �لتكنولوجيا 

�لو�سول �إىل �لنا�ض على نطاق و��سع.
الرتانيم 

�لعقيدة  يف  �أ�سول  )�ل��ك��ارول(  لرت�نيم  لي�ض 
كانت  �لأ�سل  يف  وثنية  تر�نيم  فهي  �مل�سيحية، 
�لوثنيون  وكان  �ل�ستوي،  �لنقالب  �أثناء  ُتن�سد 
هي  ك��ارول  كلمة  دو�ئ��ر.  يف  ويرق�سون  يغنون 
يف �لو�قع فرن�سية تنطلق من �لقرون �لو�سطى 
ن�ساأت  �لغناء.  م��ع  د�ئ���رة  يف  �لرق�ض  وتعني 
�أنا�سيد عيد �مليالد لأن �لكني�سة �لأوىل �أر�دت 
حتويل �ملو��سيع �لوثنية و�لأعياد �ملرتبطة بها 
�أغاين  معظم  ُكتبت  م�سيحية.  مو�سوعات  �إىل 
)كارولز( �لتي �بُتدعت يف ذلك �لوقت وُغنيت 
على  �سائعة  تكن  مل  لذلك  �لالتينية،  باللغة 

�لإطالق.
جعل  �أج�����ل  وم����ن  �ل�13،  �ل���ق���رن  يف  ل��ك��ن 
�مل�ستمعني،  ب��ني  ب�سعبية  حت��ظ��ى  �ل��رت�ن��ي��م 
�لكني�سة  يف  )قدي�ض  �لأ�سيزي  فرن�سي�ض  كان 
يف  لكن  �مل��ي��الد،  تر�نيم  يغني  �لكاثوليكية( 
عن  بريطانيا  �نف�سلت  �ل�17عندما  �لقرن 
�أخرى.  �أ�سياء  �أُلغيت مع  �لكني�سة �لكاثوليكية، 
 1840 يف وق��ت لح��ق ظ��ه��رت �ل��رت�ن��ي��م يف 
فيكتوريا،  و�مللكة  �ألربت  �لأمري  حكم  �أثناء  يف 
�لتقاليد  من  كثريً�  �ألربت  �لأمري  ��ستجلب  �إذ 
�لأملانية �إىل �إنكلرت� كانت تر�نيم )�لكارولينج( 

و�حدة منها.
مئات  منذ  �مل��ع��روف��ة  �مل��ي��الد  تر�نيم  تختلف 
�مليالدية  �لأغ���اين  ع��ن  �لكنائ�ض  يف  �ل�سنني 
�ل�سائعة، ففي �لبلد�ن �لعربية تقاليد ترنيمّية 

عريقة لدى �ملو�رنة و�لروم و�لأقباط.
�مليالد،  بعيد  �مل�سيحيني  �حتفال  �قرت�ب  ومع 
�لتجارية  و�مل���ر�ك���ز  �ل�����س��ا���س��ات  ع��ل��ى  تطغى 
�لعيد،  بهذ�  بالحتفال  �رتبطت  �سائعة  �أحلاٌن 
عّربها  �لتي  بلز(  )جنغل  حلن  �أ�سهرها  من 

�لرحابنة وغنتها فريوز بعنو�ن )ليلة عيد(. 
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عالء هادي الحطاب 

خارج الصندوق

تّجار األزمات

مبدى  فيه،  ُتقا�ض  فيما  ُتقا�ض،  و�ل�سعوب  �لأمم  حيوية  مقيا�ض 
تغلبها على �ل�سعاب و�ملحن �لتي متر بها، ومبقد�ر ما تخرج هذه 
�إمكانية  �أي�سًا من  تقدم  �لأمان مبقد�ر ما  بر  �إىل  ب�سعبها  �لأمة 

تطورها وتقدمها يف م�ستقبلها وجتاوز �أزماتها �مل�ستقبلية. 
�لعر�ق مرَّ مبحن و�سعاب كثرية منذ تاأ�سي�سه كدولة، وقبل ذلك 
كاأمة، فالنقالبات وت�سكيل �حلكومات وعدم �ل�ستقر�ر �ل�سيا�سي 
كانت �ل�سمات �لأبرز لهذه �لدولة، مرورً� بحروب د�خلية وخارجية 
وح�سار �قت�سادي ل�سنو�ت وتفجري�ت وعمليات �إرهابية، وكل ما 
تقدم ح�سد �لكثري من �أبنائه و�أثر على طبيعة �سلوك جمتمعه. 
و  �لتكافل  من  جميلة  لوحات  لنا  تنتج  ما  كثريً�  �لأزم���ات  لكن 
من  كلمات  نظم  �أحاول  ب�ساعر  ل�ست  وهنا  "�لغرية" و�ل�سهامة، 
بعيدة  فلي�ست  �لو�قع،  عن  بعيدً�  وردي��ًا  م�سهدً�  لأر�سم  �خليال 
حمالت �لتكافل �لتي ر�فقت بد�يات �أزمة جائحة كورونا و�إغالق 
�لدخل  �أ�سحاب  وت�سرر  �لنا�ض  حياة  وتوقف  و�ملحال  �لطرق 
�ملحدود، ف�ساًل عن �لفقر�ء و�ملعوزين، �ساهدنا كيف �نربى �أبناء 
هذه �لأمة للتكافل فيما بينهم بتوزيع �ملو�د �لغذ�ئية وغريها من 
حاجات �ملو�طن، وقبل ذلك يف حترير مدننا من قب�سة �لإرهاب، 
�إذ ر�سم �لعر�قيون �أروع م�ساهد �لتاآخي و�لتاآزر، �إذ �حت�سن �أبناء 
مدن �جلنوب و�إقليم كرد�ستان �إخو�نهم �لنازحني من �ملحافظات 

�ملحتلة من قبل �لإرهاب ل�سهور و�سنو�ت. 
�إل بالربح،  يف �ملقابل، هناك من يعتا�ض على �لأزمات ول يفكر 
بع�ض  �أ�سعار  �رتفعت  كورونا  �أزم��ة  بد�يات  يف  ج�سعًا،  كان  و�إن 
�أنو�ع �لأدوية �أ�سعافًا م�ساعفة، كذلك بع�ض �ملو�د �لغذ�ئية، لكن 
�لأمر مل يدم طوياًل حتى �أعاد "�أ�سحاب فعل �خلري" �لأمور �إىل 
ن�سابها وجتاوزنا، �إىل حٍد ما، هذه �لأزمة بحال �أف�سل من دول 

جو�ر عديدة على �لأقل يف جانب توفري �حتياجات �لفقر�ء. 
�ليوم، ومع �رتفاع �أ�سعار �لدولر وتاأخر رو�تب �ملوظفني، يحاول 
و�أنانيتهم  بج�سعهم  �لنا�ض  حاجة  ��ستغالل  �لأزم��ات  جتار  ذ�ت 

دون �ل�سعور بالآخرين، فبني ليلة و�سحاها رفعو� -وهنا �أحتدث 
�إىل  �لأ�سعار فو�سل بع�سها  �لتجار-  �لأزمات ل جميع  عن جتار 
�ل�سعف مع �أنهم عمليًا كانو� يبيعون ذ�ت �لب�ساعة �لتي ��سرتوها 
�خلري"  "عمل  قيمية  فقد�ن  يوؤ�سر  وهذ�  �لقدمي،  �لدولر  ب�سعر 
لدى هوؤلء، �لأمر �لذي �سيعود وباًل عليهم لأنهم ير�بون بطريقة 
�أخرى، وما فارق �لربح �لوفري �ملتحقق من هذ� �جل�سع �إل وقود 

يعدونه حلرق �أمو�لهم. 
وهذ�  بيننا،  فيما  و�لتاآخي  �لتكافل  قيم  �إحياء  �إىل  نحتاج  لذلك 
�لأمر ياأتي من خالل عمل جاد تقوم به موؤ�س�سات حكومية وغري 
حكومية عديدة ، بل �إن �ملوؤ�س�سات غري �لر�سمية �أكرث تاأثريً� يف 
ج�سع  ورف�ض  بيننا،  فيما  و�ملعروف  �خلري"  "فعل  قيمية  �إحياء 
ومقاطعتهم  ف�سحهم  خ��الل  م��ن  وحماربتهم  �لأزم����ات  جت��ار 
�جتماعيًا قبل كل �سيء، فلو �أنكر كل فرد منا فعل بائع، �أي بائع 
�لرتفاع  ف��وق  �سعرها  ورف��ع  �لأزم��ة  ه��ذ�  ��ستثمر  ب�ساعة،  لأي��ة 
ومقاطعتهم،  وفرزهم  هوؤلء  لفظ  يف  جميعًا  لأ�سهمنا  �لطبيعي، 
منا  و�حد  كل  بد�أ  لو  لنا،  �أ�سدقاء  �أو  �أقرباء  �أو  �إخ��وة  كانو�  ولو 
قيمية  و�إح��ي��اء  جانب،  من  وحماربته  �جل�سع  رف�ض  يف  بنف�سه 
�أزماتنا  جت��اوز  يف  �ملعجز�ت  ل�سنعنا  �آخ��ر  جانب  من  �لتكافل 

وم�ساعبنا.
�لدين  ورج��ال  و�لأكادمييون،  �لُنخب  ذل��ك:  عن  م�سوؤولون  كلنا 
و�لريا�سيني  و�لفنانني  �ملوظفني  وطبقة  �لعام  �ل���ر�أي  و�سناع 
�جلمهور  خماطبة  موؤ�س�سات  وكل  �لإع��الم  وو�سائل  و�مل�ساهري 
�إنفاذ  و�لتاأثري فيه، ف�ساًل عن �ملوؤ�س�سات �لر�سمية �مل�سوؤولة عن 
�لقانون، كلنا م�سوؤولون عن ذلك، لأننا �إن تركنا �لأمر " كاأفر�د" 
�سنت�سرر جميعنا  "كمجتمع"، لذ� علينا �أن ل نقف مكتويف �لأيدي 
نندب حظنا ويلوم بع�سنا �لبع�ض �لآخر، بل نعمل جميعًا كل من 
خالل دوره وم�سوؤوليته وم�ساحة ��ستغاله، و�ثق �أننا قادرون على 

ذلك.



من  ت�ستلزم  ل  �حل��الت  من  �لكثري  هنالك 
ي�ستطيع  ب��ل  بيته،  م��ن  يخرج  �أن  �ملري�ض 
وهو  �آخر  طبيب  �أي  �أو  طبيبه  مع  �لتو��سل 

�أتاحت  �إذ  فر��سه،  وعلى  منزله  يف  جال�ض 
له �لكنولوجيا �أن يزود طبيبه بتقرير حلظي 
عن �حلالة �ل�سحية بقيا�ض درجة �حلر�رة 

يف  �ل�سكر  و�رت��ف��اع  �لقلب  �سربات  وع��دد 
يتخذه  �ل��ذي  �لنوم  منط  عن  ف�ساًل  �ل��دم، 

�ملري�ض �أثناء هذه �لفرتة.

هذ� �ل�سيناريو هو نبذة ب�سيطة عّما ت�ستطيع 
�لتكنولوجيا �أن تقدمه من خدمات يف جمال 
�أنها  يف  تكمن  �لتطور  هذ�  فاأهمية  �لطب، 
وو�سعه  �أم��ره  من  بّينة  على  �لإن�سان  جتعل 
�سحيح  نحو  على  ��ستعان  �إذ�  �ل�سحي 

بالتقنيات و�أدرك كيفية �ل�ستفادة منها:
تكنولوجيا  قدمتها  م�ساعدة  �أعظم  لعل   -
"�ل�سجل  ه��ي  �لطبي  للمجال  �مل��ع��ل��وم��ات 

�لطبية  �ملعلومات  كل  يجمع  �ل��ذي  �لطبي" 
وفحو�سات  حتاليل،  من  باملري�ض  �خلا�سة 
�لطبية  �لتقارير  عن  ف�ساًل  و�أ�سعة،  طبية 
�ل�سابقة ملختلف �لأطباء �لذين عاينو� حالة 
�لو�سول  ميكن  و�ح���د  م��ك��ان  يف  �مل��ري�����ض، 
�إليه من �أي مكان يف �لعامل ملعاينة وفح�ض 
�ملري�ض �أينما كان وت�سخي�ض حالته وو�سف 

�لعالج �ملنا�سب له.
-  ل��ق��د ك���ان ل��ه��ذ� �ل�����س��ج��ل دور ك��ب��ري يف 
م�ساعدة �لطبيب لتخاذ �لقر�ر�ت �ملنا�سبة 
حلالة �ملري�ض بالعتماد على �سجله �لطبي، 
يف  وفعال  مهم  دور  �ل�سجل  لهذ�  ك��ان  كما 
ي�سمح  �إذ  �لطبية،  و�لأب��ح��اث  �ل��در����س��ات 
بال�ستفادة  و�ملختربين  و�لباحثني  لالأطباء 
�ملر�سية  �حلالت  لدر��سة  �لنتائج  هذه  من 
و�لأعر��ض بهدف �لو�سول �إىل طرق �لعالج 
�ملعلومات  ه��ذه  �إىل  �ل��و���س��ول  و�إن  �ملثلى، 
�لت�سريحات  �أخ��ذ  بعد  �إل  ممكنًا  يكون  ل 

�لالزمة.
- يعد �لعالج عن ُبعد من �خلدمات �جلليلة 
�لتي وفرتها تكنولوجيا �ملعلومات للمر�سى، 
يف  يعي�سون  �لذين  �ملر�سى  بالذكر  ونخ�ض 
�لأرياف و�ملناطق �لنائية، �إذ ي�سعب عليهم 
�لتحرك و�ل�سفر، ول�سيما �إذ� كانت حالتهم 
للتدهور  عر�سة  �أنها  �أو  �سعيفة،  �ل�سحية 
�أثناء رحلة �لو�سول �إىل �ملدن و�مل�ست�سفيات 
�لتي  �لتقنيات  بع�ض  وج��دت  لذلك  هناك، 
�لن�ساط  م��ع��اي��ن��ة  ع��ل��ى  �ل��ط��ب��ي��ب  ت�����س��اع��د 
�ل�سحي،  و�سعه  ومتابعة  للمري�ض  �حليوي 
لالرتد�ء.  �لقابلة  بالأجهزة  ه��ذه  وت�سمى 
بني  من  �لذكية  و�ل�ساعات  �لهو�تف  وتعد 
هذه �لأجهزة �لتي ت�ساعد يف متابعة �حلالة 
�ل�سركات  �أغلب  �أن  �إذ  للمري�ض،  �ل�سحية 
و�أجهزتها  هو�تفها  بتطوير  تهتم  �ل��ي��وم 
�مل�ستخدم  وح��اج��ة  يتنا�سب  مب��ا  �ل��ذك��ي��ة 
فهذه  �ل�����س��ح��ي��ة،  ح��ال��ت��ه  ذل���ك  ويت�سمن 
�لأجهزة قادرة على ت�سجيل �لن�ساط �حليوي 
للم�ستخدم على نحو م�ستمر يف حالة �ملر�ض 
�لقلب  �سربات  ع��دد  فت�سجل  �لعافية،  �أو 

من  ذلك  وغري  �لدم  يف  �لأوك�سجني  ون�سبة 
قريبًا  ت�سورً�  للطبيب  توفر  �لتي  �لبيانات 
�لعياين،  �لفح�ض  يوفره  �لذي  �لت�سور  من 
وتقدم بع�ض �لن�سائح يف �حلالت �لب�سيطة 
حالة  �إىل  وحت��ول��ه  �لأم����ر  ت��ف��اق��م  لتجنب 
�إىل  نقلها  �أو  �حلالة  ��ستقر�ر  حلني  خطرة 

�مل�ست�سفى ح�سب �حلالة.
- ��ستطاعت تكنولوجيا �ملعلومات و�سبكات 
فئات  ل��ك��ل  �مل��ع��ل��وم��ة  ت��وف��ر  �أن  �لت�����س��ال 
�لتقنيات  ه���ذه  ���س��اع��دت  ف��ق��د  �مل��ج��ت��م��ع، 
موؤمتر�ت  �إقامة  يف  و�ملتخ�س�سني  �لأطباء 
وعمليات جر�حية )�أون لين( بهدف تبادل 
�ساعدت  كما  �لطبية،  و�ملعلومات  �ملعرفة 
يف  �ملعدية  �لأم��ر����ض  بانت�سار  �لتنبوؤ  على 
�حتاذ  يف  �ساعدت  وبذلك  معينة،  مناطق 
�خل�سائر  لتقليل  مبكرً�  �لالزمة  �لتد�بري 
ف�ساًل  و�ملادية،  �لب�سرية  �لأ�سعدة  كل  على 
و�سهولة  �لطبية  �ملعلومات  ت��وّف��ر  �أن  ع��ن 
يف  �ساعد  �إليها  �ل��ع��ادي  �مل�ستخدم  و�سول 
در��سة حالته �ل�سحية ومعرفة �لطرق �ملثلى 
للتعامل معها، كما �ساعده يف �حل�سول على 
�ل�ست�سار�ت �لطبية من �أكرث من طبيب من 
�أو من خارجه  فيه  يقيم  �ل��ذي  �لبلد  د�خ��ل 

وهو جال�ض يف منزله.
يز�ل-  وما   - �ملعلومات  لتكنولوجيا  كان   -
دور مهم يف تطوير �أجهزة �لفح�ض و�لقيا�ض 
�إج��ر�ء  ع��ن  ف�ساًل  �لإ�سعاعي  و�لت�سوير 
�لروبوتات،  با�ستخد�م  �جلر�حية  �لعمليات 
�لأمر �لذي مكن �لأطباء من �لك�سف �ملبكر 
عن �لكثري من �حلالت �لطبية �مل�ستع�سية 
�أك�سب  �إذ  �ل��ع��الج  عملية  يف  ك��ث��ريً�  و�سّهل 
�لوقت،  من  مزيدً�  معًا  و�لطبيب  �ملري�ض 
ومنع تفاقم �حلالة، ولقد تعدت قدر�ت هذه 
�إمكانية  �إىل  لت�سل  �حل��دود  كل  �لتقنيات 
يف  �أمهاتهم  �أرح��ام  يف  �لأج��ّن��ة  منو  متابعة 
عن  �لك�سف  عن  ناهيك  �لأوىل،  �لأ�سابيع 
�أية ت�سوهات يف �جلنني وعن �إمكانية �إجر�ء 
حال  يف  �لرحم  يف  للجنني  جر�حية  عملية 

�حتاج �إىل ذلك.

الجراحة عن ُبعد والتشخيص املبكر لألمراض

بعض خصائص تكنولوجيا 

املعلومات يف الطب

من آثار التغلغل التكنولوجي يف حياتنا أننا اليوم عندما نصاب 
بأية وعكة صحية بسيطة نتوجه مبارشة إىل محرك البحث 
لندّون األعراض التي نشعر بها ثّم نرشُع يف عملية البحث 

وتحليل املعلومات، ابتداًء من تحديد تقريبي للحالة الصحية 
والدواء املناسب لحني زيارة الطبيب والتأكد بشكل نهايئ ما إذا 

كانت الحالة تحتاج إىل تدخل طبيب...

رفاه حسن
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ممار�ستها  وكيفية  وق��و�ع��ده��ا  �للعبة  ع��ن 
�لن�سوي  �ملنتخب  قائدة  �أحمد  حّدثتنا هالة 

�لعر�قي عندما قالت:
كرة  مع  تلعب  جماعية  ريا�سة  �إّنها  حقيقة 
يتكّون كل فريق  قبل فريقني،  بي�ساوية من 
من 1٥ لعبا )يف لعبة �لركبي �لحتاد(، �أو 
13 لعبا )يف دوري �لركبي( ومنت�سرة جدً� 

يف جميع �أنحاء �لعامل كما تقول هالة.
قواعد اللعبة

يف  تكمن  �للعبة  قو�عد  �أن  هالة  و�أ�سافت 
ن�سفني،  �إىل  �للعبة  تق�سيم  يتم   .. �لآت��ي 
دقائق   10 مل��دة  ر�ح��ة  ف��رتة  م��ع  دقيقة   ٤0
��سايف  وقت  �أي  تتحمل  ل  �للعبة  بينهما،  
دقيقة،   80 يف  بال�سبط  و�ستنتهي  للوقت 
وما  لع��ب��ًا   1٥ ب���  فريق  ك��ل  ي��ب��د�أ  �أن  ميكن 

�لذين  لالعبني  وي�سمح  بد�ئل   ٧ �إىل  ي�سل 
تركو� �حلقل بالعودة فقط �إذ� مت عالجهم 
�أن يكون طول �حلقل  ب�سبب خمالفة، يجب 
نحو 100 مرت وعر�سه ٧0 مرتً� وبحد �أدنى 
�لهدف  يكون  �أن  فيجب  �أم��ت��ار   10 مل�سافة 
قيود  ب��دون  �أم��ت��ار   6 بعر�ض   H �سكل  على 
على �لرتفاع، يجب �أن يكون يف �للعبة حكم 
مهمة  �إن  باللم�ض،  يعمالن  وقا�سيان  و�حد 
�حلكم هي �تخاذ �لقر�ر�ت يف جميع �أنحاء 
�مليد�ن،  يف  �لنظام  على  و�حلفاظ  �للعبة 
�أما �لقا�سيان �للذ�ن فيعمالن باللم�ض على 

م�ساعدة �حلكم على �تخاذ �لقر�ر�ت.
خطر االستدعاء 

ع��رق��ل��ة لع��ب  �إذ� مت���ت  �ل��ل��ع��ب��ة  ت��ت��وق��ف 
ت�سجيل  مت  �أو  �للعب  م��ن  �ل��ك��رة  وخ��رج��ت 
ي��ج��ب على  �ل��ه��ب��وط،  �أو  �مل��ح��اول��ة  ه���دف 
طريق  عن  لع��ب  مو�جهة  �مل��د�ف��ع  �لفريق 
�لأر�ض  �إىل  و�سحبهم  عقد  على  �ل�ستيالء 
ول ميكن �إجر�ء مو�جهة �أعلى من �لرتفاع 
�إىل منح �حلكم خطاأ، يجب  و�سيوؤدي ذلك 
�أن تظل مهاجمة �لالعبني خلف �لكرة �أثناء 

�ل�ستدعاء،  خلطر  يتعر�سو�  �أو  ن�ساطهم 
وميكن لالعبني �لذين ل يتدخلون يف �للعب 
�أن يكونو� �أمام �لكرة ولكن يجب �أن يعودو� 
�أخرى يف  يتدخلو� مرة  �أن  قبل  �لكرة  خلف 
ت�سجيل  عليك  باملبار�ة يجب  للفوز  �للعب،  
 80 غ�����س��ون  م��ن خ�سمك يف  �أك���رث  ن��ق��اط 
من  �أي  عرب  �لنقاط  ت�سجيل  وميكن  دقيقة 

�لطرق �ملذكورة �أعاله.
تسجيل األهداف

�أما عن �لت�سجيل فقالت: يتم منح �ملحاولة 
كرة  منطقة  �لكرة يف  �لالعب  ي�سع  عندما 
ويتم  �مل��رم��ى  خلف  �خل�سم  م��ن  متقابلة 

منحه ٥ نقاط .
للفريق  منحها  يتم  حرة  ركلة  هو  �لتحويل   
�إ���س��اف��ي��ت��ني  نقطتني  ك�����س��ب  حم��اول��ة  ب��ع��د 
ويحتاج ركلة ناجحة للتمرير بني �مل�ساركات 
�ل��ع��ل��ي��ا و�ل�����س��ري��ط �ل��ع��ل��وي ع��ل��ى �ل��ه��دف 
للفريق  منحه  ويتم  ج��ز�ء،  ركلة  ف�سيك�سب 
�نتهاك،  يف  �ملناف�ض  �لفريق  يت�سبب  عندما 
ميكن �لتخل�ض من هدف �ل�سقوط من �ليد 
�أن  وميكن  �أوًل  م�ستقطبة  �لكرة  د�م��ت  ما 

تك�سب �لفريق 3 نقاط. 
إقبال عىل اللعبة

لقد  �لركبي:  لعبة  دخولها  عن  قالت  فيما 
كانت بد�يتي يف ريا�سة �لعاب �لقوى لفعالية 
قمت  �لركبي  ملنتخب  ظهور  و�أول  �ل�سباعي 
ويل  وممتعة  جديدة  لعبة  لأنها  بامل�ساركة، 
ب�سبب  �للعبة  هذه  يف  للتميز  كبرية  فر�سة 
�أن  ت�سابه بع�ض �ل�سفات �لبدنية �لتي لبد 
بالعب  �لوقت  نف�ض  ويف  �ل��ع��د�ء  يف  تتوفر 
دخلت  حديثة  هي  �لريا�سة  فهذه  �لركبي، 
وقتا وجمهود�  تاأخذ  بد�ية  وكل  �لعر�ق  �إىل 
ولكن  �سلبة،  �أر���ض  على  تقف  لكي  كبريين 
و�ل�سباب  �ل�سابات  قبل  من  �إق��ب��ال  هناك 
ممن يحبون هذه �للعبة، �ل �أن �مللعب يقف 
عائقا يف طريقنا �إذ ل يوجد لدينا ملعب يف 

بغد�د.  
نشاطات مؤجلة

�لن�سوي  �ملنتخب  �أن  �إىل  ه��ال��ة  و�أ���س��ارت 
�سابقا  مدعوما  يكن  مل  بالركبي  �لعر�قي 
لكن  �ل�سابقة،  �لعربية  �لبطولة  لي�سارك يف 
مل  �لركبي  ل�سباعيات  عربية  بطولة  هناك 
يحدد موعدها ب�سبب �أو�ساع جائحة كورونا 
�خلارجية،  �لن�ساطات  جميع  �أوقفت  �لتي 
بد�ية  �ل��ق��اه��رة  يف  بطولة  ه��ن��اك  �أن  كما 
�لعام �ملقبل �إن �ساء �هلل �سوف ي�سارك فيها 

منتخب �لركبي �لعر�قي.   
وعن �سبب دخولها هذه �للعبة ومن �سجعها 
كانو�  �لأه���ل  ق��ال��ت:  �لف�سل  �ساحب  وم��ن 
م�سجعني يل ومن بعدهم كان �لدور �لكبري 
لدكتوري �لعزيز فريق هز�ع و�لدكتوة بيد�ء 
م�ساندتي  يف  �لف�سل  فلهم  �ل�ساحب  عبد 
�لعلى  ومثلي  تدريبي،  فرتة  طول  ودعمي 
يف لعبة �لركبي هو �لكابن م�سطفى مدرب 
لتدرجه  وذل���ك  ل��ل��رج��ال  �ل��رك��ب��ي  منتخب 
�ل�سحيح من لعب �إىل مدرب وحبه وتطلعه 
للعبة، لقد تعلمت من هذه �للعبة روح �لتعاون 
لأين �أول مرة �أ�سارك يف لعبة فرقية وكذلك 
طموحة  فانا  و�ل�����س��رب،  �لت�سحية  تعلمت 
ركبي  لعبة  �أف�سل  �أك��ون  �أن  رهيب   ب�سكل 
ن�سوي  �أول حكم  �أك��ون  وبعدها  �ل��ع��ر�ق   يف 

�لعر�ق  يف  �لن�سوية  فالريا�سة  �لعر�ق،  يف 
مل حت�سل على حقها يف جمال �لريا�سة ول 
حتى يف جمال �لعالم �لريا�سي كانت وما 

ز�لت مهم�سة دون دعم يذكر.
مبادرة رائعة من درجال

 و�سكرت �لالعبة هالة �حمد وزير �ل�سباب 
وفد  با�ستقباله  درج��ال  عدنان  و�لريا�سة 
جلنة �لركبي وقالت: لقد �أكد �ل�سيد �لوزير 
�لركبي  للجنة  �لكبري  �ملعنوي  درجال دعمه 
حينها  وقال  لنا،  ��ستقباله  خالل  �لعر�قي 

و�سيكون  �لركبي  جلنة  بعمل  �سعيد  �إنه 
من  م�ستقبال  لعملها  رئي�سًا  د�ع��م��ًا 
�مل�ستلزمات  جميع  ت��وف��ري  خ���الل 

ون�سر  تطوير  �إىل  ���س��ت��وؤدي  �لتي 
�ل��رك��ب��ي يف �ل���ع���ر�ق، و�أ���س��ار 
�لول  �مل�سوؤول  �سيكون  �أنه  �إىل 
جلنة  ب��ني  �ل��رع��اي��ة  عقد  على 
�ل��رك��ب��ي وم��رك��ز ل��ي��ف��ون كما 
�أوعز �ل�سيد �لوزير بتخ�سي�ض 
�ل�سباب  وز�رة  م��الع��ب  �أح���د 
و�ل��ري��ا���س��ة لإق��ام��ة ت��دري��ب��ات 

بالركبي  �ل��وط��ن��ي��ة  �ملنتخبات 
حت�سريً� للم�ساركات �خلارجية.

نلعب السم العراق

لعبة  حت�����س��ل  �أن  ه���ال���ة  ومت���ن���ت 
�لعر�ق  يف  ت�ستحقه  ما  على  �لركبي 

وتغطية  ك��ب��ري  ودوري  ج��م��ه��ور  م��ن 
لعبة  �لركبي  لأن  ك��ب��رية،  �إع��الم��ي��ة 
فيها  ق��ال��ت  كلمة  ووج��ه��ت  �أومل��ب��ي��ة، 
جمتمعنا  �إىل  كلمة  �أوج��ه  �أن  �أح��ب 
�ل��ع��ر�ق  ب��ا���س��م  نلعب  �ل��ي��وم  ن��ح��ن 
�لعر�قية،  �مل��ر�أة  با�سم  وبالأخ�ض 
كل لعبة �ستلعب با�سم �أمها و�ختها 
وب��ا���س��م ك��ل ف��ت��اة مت��ت��ل��ك �مل��وه��ب��ة 
حلمها  حتقيق  ت�ستطع  مل  لكنها 
ن�سوي  نحن  �ل��ي��وم،  لعبة   بكونها 
�ملعنوي  �لدعم  �إىل  نحتاج  �لركبي 
وت�سجيعكم لنا لنغري نظرة �ملجتمع 
عن �ملر�أة وجنعلها تقا�سم �لرجل 

يف جميع �لجناز�ت. 

لعبة الركبي من األلعاب الرياضية حديثة التكوين يف العراق، لكن 
هذه اللعبة مل تجد الدعم الكايف من مسوؤيل الرياضة العراقية، 

وإمنا اكتفت بدعم ورعاية االتحاد املرشف عليها، إذ قاموا بتشكيل 
املنتخبات الوطنية لكال الجنسني، فضال عن توفري التجهيزات 

الخاصة باللعبة، هذا ما أعطى حافزا للرياضيني مبامرسة الركبي 
التي انترشت بشكل كبري يف جميع أنحاء العامل..

رياضي��ة لعب��ة  الركب��ي 

استقبلها العراق بحب 

هالة أحمد:

بغداد/ امرية محسن 

العبة الوافد الجديد يف الرياضة العراقية
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يتفوقون  �ملحليني  لعبينا  �أغلب  �أّن  �سيما  ل 
�ملهارية  �لمكانيات  �ملحرتف يف  �لالعب  على 

و�لفنية.
مدارس وأكادمييات للفئات 

العمرية

منذ �أكرث من 1٥ عاما ودوري �لفئات �لعمرية 
بع�ض  �أن  ك��روي، حتى  �حت��ادي  بقر�ر  متوقف 
�لعمرية  للفئات  ف��رق  ت�سكيل  �أل��غ��ت  �لأن��دي��ة 

و�عتمد مدربو �لأندية يف فرقهم على �لالعب 
قد  �ل��ت��ي  �مل��و�ه��ب  �إىل  �لنظر  دون  �جل��اه��ز 
�لتعامل معها حتت  �أح�سن  لو  �لأندية  تتهياأ يف 
كيف  �ساهدنا  وقد  مميزين،  مدربني  �إ�سر�ف 
�سبعينيات  �سنو�ت  يف  �لعر�قية  �لكرة  تطورت 
م�ساركة  خالل  من  �ملا�سي  �لقرن  وثمانينيات 
�إذ برزت  �لكروي،  �لدوري  �لعمرية يف  �لفئات 
�لعر�قية  �لكرة  ق��ادت  �لفرتة  تلك  يف  مو�هب 

�ل�سعيد  ع��ل��ى  �ل��ك��ب��رية  �لن��ت�����س��ار�ت  �إىل 
من  �ل��رغ��م  وعلى  �ل��ي��وم  و�لآ���س��ي��وي،  �لعربي 
وجود �لكادمييات �لكروية و�ملد�ر�ض �خلا�سة 
�ملو�هب  فرق  بع�ض  وت�سكيل  �لعمرية  بالفئات 
يف �لأندية لكن �لكرة �لعر�قية ما ز�لت تعاين 
�ملو�هب  �أ�سحاب  �لالعبني  وج��ود  ع��دم  م��ن 
و�ل�سبب يف عدم وجود دوري خا�ض بهذه �لفئة 
�ملهمة �لتي تعّد �لر�فد �لأ�سا�سي لكرة �لقدم. 

الدوري قادم

�سعدون  �مل��درب  �لعمرية  �لفئات  خبري  يقول 
بالفئات  �خل��ا���ض  �ل���دوري  توقف  �إن  ���س��د�م: 
�لعر�قية،  للكرة  كبرية  خ�سارة  يعّد  �لعمرية 
�إذ توقف �لدوري منذ عام 2003 ولغاية �لآن، 
لالأ�سبال  ي��ق��ام  منتظما  �ل���دوري  ك��ان  قبلها 
و�لنا�سئني و�ل�سباب، وهو غري مكلف يف �إقامته 
�إطالقا، كما �أّنه يفيد �لكرة �لعر�قية من خالل 
�لالعبني  نَر  مل  لذلك  �لكروية،  �ملو�هب  بروز 
�عتمدت  بل  �ملا�سية،  �ملو��سم  خالل  �ل�سوبر 
و�أغلب  �لالعب �جلاهز،  �لكروية على  �لندية 
حمرتفني  لعبني  مع  �لأندية  تتعاقد  �لحيان 
ناٍد  فكل  �ملا�سية،  �ملو��سم  ما ح�سل يف  وهذ� 
يكلف  حم��رتف  لع��ب  م��ن  �أك���رث  فيه  يتو�جد 
�أيام  قبل  عموما  كبرية،  مالية  مبالغ  �لندية 
ب�سكل  ت��در���ض  �لتطبيعية  �للجنة  �أن  �سمعنا 
ورمب��ا  �لعمرية  �لفئات  دوري  �إق��ام��ة  مف�سل 

ينطلق بعد فرتة قليلة.
خطوة جيدة للتطبيعية

�جلي�ض  ل��ن��ادي  �لفئات  م��درب  جبار  جا�سم 
�أ�سبح يف خانة  �أّن  دوري �لفئات �لعمرية  بني 
يقم  مل  �لآن  ولغاية   2003 عام  منذ  �لن�سيان، 
بعينه،  �لغب  ���ه  �أنَّ حقا  �ل��ف��ئ��ات،  لهذه  دوري 
�لالعبني  ونهّيئ  نعد  ون��ح��ن  طويلة  �سنو�ت 
ز�خ��ر،  مل�ستقبل  �مل��و�ه��ب  �أ���س��ح��اب  �ل�سغار 
يحتك  �أن  لالعب  ب��ّد  ل  �إذ  ج��دوى،  دون  لكن 
فاذ�  �ل��دوري،  خالل  من  �لآخرين  بالالعبني 
�لالعب  ن�سنع  فكيف  متوقفا  �ل���دوري  ك��ان 
ونزج به للمنتخبات �لوطنية �لعر�قية، فدوري  
�لندية  �أغلب  �أّن  �سيما  ل  مكلف،  غري  �لفئات 
�أّنها  �إل  �لعمرية،  للفئات  فرق  فيها  �لعر�قية 
متوقفة من �للعب يف �لدوري �لذي ل نعلم متى 
يطلق �سر�حه؟! يف كل �سنة جتهز �لندية فرق 
دخول  �أجل  من  و�ل�سباب  و�لنا�سئني  �لأ�سبال 
م��ع��رتك �ل����دوري ل��غ��ر���ض �ك��ت�����س��اف �مل��و�ه��ب 
و�لنا�سئني  �ل�سبال  منتخبات  تفيد  رمبا  �لتي 
مفاده  م��وؤمل  بو�قع  ن�سطدم  لكن  و�ل�سباب، 
�لدوري،  �إقامة  ي�ستطيع  �لكروي ل  �أن �لحتاد 
لكن يف هذه �ليام نرى حر�كًا م�ستمرً� من قبل 
�للجنة �لتطبيعية لإقامة دوري �لفئات �لعمرية 

وهي خطوة جيدة حت�سب للتطبيعية، نتمنى �أن 
�لعمرية  �لفئات  بجميع  �خلا�ض  �ل��دوري  يقام 

لأهميته على و�قع �لكرة. 
العمود الفقري للمنتخبات 

الوطنية

حممد  جابر  �جلوية  �لقوة  حر��ض  مدرب  �أما 
فكان له ر�أي ب�ساأن �ملو�سوع قال فيه: بعد مرور 
ن�ساهد  و�لكمال مل  بالتمام  �أكرث من 1٥ عامًا 
�و  �لعمرية  للفئات  عر�قيا  كرويا  دوريا  هناك 
�هتمام ب�سيط من قبل �لحتاد�ت �ل�سابقة، ل 
�سيما �أن هذه �مل�سابقات ت�سكل �لعمود �لفقري 
للمنتخبات  ر�ف��د  خري  وتكون  �لعر�قية  للكرة 
�لكرة  جناح  �سبب  �أن  يعلم  �جلميع  �لوطنية، 
وقد  �لعمرية،  بالفئات  �لهتمام  هو  �لعر�قية 
يكون عدم �لهتمام بهذه �ل�سريحة هو حتطيم 
يعلمون  ل  �و  يعلمون  �لعر�قية من حيث  للكرة 
�نتباهنا يف  �أو بغري ق�سد، وقد لفت   وبق�سد 
زمن �لحتاد �ل�سابق �أنَّهم �أقامو� دوري �لفئات 
حقيقي  �هتمام  هناك  يكن  مل  لكن  �لعمرية، 
�لدوري من جناح  يتطلبه  ما  بالدوري من كل 
وقد كان فيه �لتزوير حدث ول حرج، ومل يكن 
�أ�سّد  يف  �مل��ب��ار�ة  وق��ت  ك��ان  كما  رقيب  هناك 
�لالعب  تركيز  يف  يوؤثر  ما  وهو  �حل��ر،  �ساعة 
�لتي  �لف�سل  نقاط  من  �لكثري  هناك  كان  كما 
حاليا  �لالعبني،  م�ستويات  تر�جع  �إىل  �أدت 
دوري  ي��ك��ون  ب��ان  �لتطبيعية  �للجنة  نطالب 
باأن  جيد�  يعلمو�  و�أن  �أنظارهم  حمط  �لفئات 
ه��ذه �لأج��ي��ال ه��ي �ل��ر�ف��د و�مل��م��ول �حلقيقي 
لالندية و�ملنتخبات �لوطنية و�ذ� �أر�دو� �إجناح 
دوري  �إق��ام��ة  عليهم  فيجب  �ملمتاز،  �ل���دوري 
�لفئات �لعمرية، مع متنياتي للتطبيعية �لنجاح 
و�لتوفيق يف م�سريتهم �لإد�رية من �أجل جناح 

�لكرة �لعر�قية.
إهامل واضح

رحيم  �سبيح  �لعمرية  �لفئات  مدرب  وحتدث 
ودوري  بالق�سرية  لي�ست  ف��رتة  منذ  ق��ائ��ال: 
�لإهمال  يعاين  �لقدم  لكرة  �لعمرية  �لفئات 
�لكرة  �حت��اد  على  �لقائمني  قبل  من  �لو��سح 
بالفئات  �خل��ا���ض  �ل����دوري  �إن  ب��ل  �ل��ع��ر�ق��ي، 
�لعمرية �لعر�قية مل يقم ملو��سم كثرية خالفًا 

ملا تعي�سه �لدوريات �لعاملية و�لعربية، �إذ ركنت 
بني  �لن�سيان  رف���وف  على  �ل��ك��روي��ة  �مل��و�ه��ب 
�لتهمي�ض �لو��سح و�لإهمال �ملخجل و�لتالعب 
باأعمار �لالعبني �لذي �أ�سبح مر�سا م�ستع�سيا 
�لكثرية  ب�سلبياته  �لعر�قية  �لكرة  ج�سد  ينخر 
يف  �لريا�سة  م�ستقبل  على  �لوخيمة  وتبعاته 
�أن  و�أ���س��اف  ح�ساب،  له  يكن  مل  زمني  تتابع 
�إهمال دوري �لفئات �لعمرية ميكن �أن نلخ�سه 
باأهميته  �لو��سح  �جلهل  بينها  من  باأ�سباب 
�لريا�سي،  �لإجن����از  م�ستقبل  يف  وت��اأث��ري�ت��ه 
ف�سال عن �لهتمام بامل�سالح �ل�سخ�سية على 
�لبناء  بعملية  و�ملتمثل  �لعام  �ل�سالح  ح�ساب 
و�لتطوير �لبدين و�لنف�سي و�لرتقاء بالأجهزة 
�للجنة  من  نتمنى  �لوطنية،  و�لكفاء�ت  �لفنية 
�ل��دوري،  �إق��ام��ة  �لآن  حت��اول  �لتي  �لتطبيعية 
�مل��و�ه��ب  ب���روز  �أج���ل  م��ن  �ل��ن��ج��اح يف عملها 
�لعر�قية  �لكرة  بو�بة  �ستكون  �لتي  �لكروية 

مل�ستقبل م�سرق.

يبدو أن األندية الرياضية العراقية أصبحت تعتمد بالدرجة األساس 
عىل الالعب الجاهز دون النظر إىل املواهب الكروية التي متأل األكادمييات 

الكروية أو فرق الفئات العمرية التي تحتضنها بعض األندية، فالالعب 
املحرتف صار مطلبا ألغلب األندية التي تلعب يف الدوري املمتاز، 

 

م��ن��ج��م امل�����واه�����ب ال���ك���روي���ة 

ال��ع��م��ري��ة ال���ف���ئ���ات  دوري  ان����ط����الق 

عىل طاولة التطبيعية

بغداد/الشبكة العراقية
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�لنفط  نادي  �سر  �أمني  �لبد�ية مع   فكانت 
م�ستاق كاظم �لذي حتدث قائال: 

م��رة  �سنة  و�أ���س��ع��ب  �أ����س���و�أ  �إن��ه��ا  حقيقة 
�لأحبة  فقدنا  لقد  �لب�سرية،  تاريخ  على 
�لوباء  و�ل�سدقاء و�لنجوم، لقد ع�سنا مع 
ومل ينتِه، هذ� �لوباء غرّي �سكل �لعامل، وما 

علينا �ل مر�جعة �أنف�سنا وعمل �خلري.
عام حزين جداً

باللياقة  �لوطني  �ملنتخب  قال مدرب  فيما 
عام  ح��ول  ر�أي  ر����س��ي:  ف��ر����ض  �لبدنية 
2020 ب�سر�حة هي �أ�سو�أ �سنة مرت علينا، 
�لدولة  تاأ�سي�ض  فمنذ  �لعر�ق،  يف  �سيما  ل 
�ل�سنة  ه��ذه  مثل  عليه  مت��ر  مل  �ل��ع��ر�ق��ي��ة 
�لريا�سية  �لن�سطة  توقف  ج��دً�،  �لتعي�سة 
وقد  مفا�سلها،  جميع  يف  �حلياة  وتوقف 
�لذين  �لريا�سيني  �لنجوم  �ل�سنة  خطفت 
مقدمتهم  ويف  �ل��ع��ر�ق��ي  �ل�سعب  �أحبهم 
�لرفيعة  �لبت�سامة  �ساحب  �لطائر  �لنجم 
و�لنجم  يرحمه  �هلل  ر��سي  �أحمد  �لكابن 
ناظم �ساكر، و�خللوق علي هادي، ورئي�ض 
�أح��م��د  ط����ارق  �ل��ع��ر�ق��ي  �لتحكيم  جل��ن��ة 
وجن���م ب��ن��اء �لج�����س��ام حم��م��د �مل��و���س��وي، 
�لكبرية  و�ل�سدمة  جميعا،  يرحمهم  �هلل 
�لعاملي  �لنجم  وف��اة  للعامل 

�لب�سر،  ماليني  عليه  بكت  �لذي  مار�دونا 
�إىل  وترجع �حلياة  �لمور  تتغري  �أن  نتمنى 

طبيعتها يف عام 2021.
عام فقدان األحبة

يف  فقال:  �سابر  علي  �لقدير  �مل��درب  �أم��ا 
دخلت  م�سطلحات  �حل��زي��ن   2020 ع��ام 
حياتنا  يف  ت��ك��ن  مل  �ل��ب�����س��ري  �ل��ق��ام��و���ض 
�جتماعي،  تباعد  �ل�سحي،  �حلجر  منها، 
ن�ساألك  �للهم  ع��ف��وك،  رب  ي��ا  �لكمامة، 
�ل��ل��ط��ف، �لق��ت�����س��اد �ل��ع��امل��ي ج��اث��م على 
تعي�ض  ف��اأن��ت  مري�سة  �لنف�سية  ركبتيه. 
لكن  حتب،  من  وعلى  نف�سك  على  �خلوف 
�حلياة  ت�ستمر  �أن  يجب  ه��ذ�  كل  وو�سط 
�لنا�ض  وت��ع��ود  ول��ل��در����س��ة،  للعمل  ون��ع��ود 
لت�سافر و�لكامري� لت�سور و�لكاتب ليكتب، 
وتعود �لأغاين و�لروح للمالعب و�لقاعات، 
عموما كانت �سنة تعي�سة بكل ما حتمل من 
�لنجوم  �أذكر منهم  كلمة، فقدنا �لحباب 
�لكرويني �ل�ساحر �أحمد ر��سي وعلي هادي 
وناظم �ساكر و�حلكم �لدويل �لكبري طارق 

�أحمد �هلل يرحمهم برحمته �لو��سعة.
عام القلق

عدنان  �ل��ق��وى  �أل��ع��اب  يف  �ل���دويل  �لنجم 
�لأ�سئلة ترتدد حول  طعي�ض قال: كثري من 
�نتهاء عام 2020 ب�سرعة، هو �سوؤ�ل يحمل 
�أمنية �أن تطوى 
���س��ف��ح��ة ع��ام 
ح���م���ل �ل��ك��ث��ري 
عام  �لقلق،  من 
ت�����س��درت �أي��ام��ه 
�أح����د�ث در�م��ي��ة 
ل يقدر �أن يحبكها 

٢0٢0.. العام الذي سيبقى عالقا يف ذاكرة البرشية، اآلالف من البرش غادرونا، 
الحياة توقفت، املالعب الرياضية خلت من الجامهري، النجوم ودعت الحياة، 
االقتصاد إنهار، اإلحساس تغري، الحذر من اآلخرين صار هاجسا، عىل الصعيد 

الريايض كان لعام ٢0٢0 صوالت وجوالت نتطرق اليها يف هذا االستطالع الذي 
أجرته )مجلة الشبكة العراقية( مع العديد من الرياضيني والصحفيني،

 

2020
    عام الكوارث والخسارات

الوسط الريايض يتمنى نهايته

بغداد/أحمد رحيم نعمة 
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هذ�  ينتهى  ���س��وف  متى  خم���رج،  �أف�����س��ل 
�لعام؟، �سوؤ�ل ير�د منه �إنهاء مكاملة حملت 
خرب موت قريب، و�سوؤ�ل مفتوح ينتهي معه 
و�ملنطقة  �لبلد  �أح��و�ل  ت��ردي  حول  نقا�ض 
و�لعامل، حتى �أن �سور �ملنا�سبات �ل�سعيدة 
يبدو �أنها طويت من على �سفحات �لتو��سل 
�لجتماعي لتحل مكانها تعاٍز ل تنتهى. �أم 
باتو�  �لف��رت����س��ي  �ل��ع��امل  م�ستخدمي  �أن 
فرحة  �سخ�سية  �أخبار  ن�سر  قبل  يرتددون 
من  �أو  �لآخ��ري��ن  �سعور  ج��رح  م��ن  خ��وف��ا 
جد�  ح��زي��ن   2020 ع��ام  ك��ان  ح�سدهم، 
�لعامل، فقدنا هذ�  �أرو�ح  وما ز�ل يح�سد 
بل  و�لحباب،  �ل�سدقاء  �لكثري من  �لعام 
�لعر�قية  �لريا�سة  جن��وم   2020 خطفت 
وناظم  �أحمد ر��سي  �لنجوم  يف مقدمتهم 
وعلي هادي ف�سال عن جنم جنوم  �ساكر 
عام  يختلف  �أن  �متنى  م��ار�دون��ا،  �لعامل 

2021 وتعود �حلياة �إىل طبيعتها.
عام الكوارث

عا�سق  �ل�سابق  �ل���دويل  �لنجم  وحت���دث 
�ل�سباك ها�سم ر�سا عن عام   2020قائال: 
�سوى  فيه  ن��َر  مل  ج���د�،  �سعبا  ع��ام��ا  ك��ان 
�ملتاعب و�حلزن �لكبري على فقد �لحباب، 
نحن على م�سارف �نتهائه نتمنى من �هلل 
مغايرة  �لقادمة  �ل�سنة  تكون  �أن  وجل  عز 
متاما ل�سنة 2020 ، فقد �سبعنا حزنا ومللنا 
�لتعي�سة  �ل�سنة  �أوقفت  لقد  �أنف�سنا،  حتى 
�لقدم حمبوبة  كرة  �سيما  ل  باأ�سره  �لعامل 
�جلماهري �لتي �أوقفت ب�سبب �لوباء، �أجلت 
�مل�ساركات �لريا�سية، و�أمور �أخرى حدثت 
مل يت�سَن لكل �إن�سان يف �لعامل ن�سيانها، �إن 

تفرج  �هلل  ���س��اء 
�ل�سنة  �لمور يف 
�لقادمة وعلى ما 
تب�سر  ��ه��ا  �أنَّ �أظ��ن 

بخري.
عام األمل

ب�����ي�����ن�����م�����ا ق�������ال 

�ل�����س��ح��ف��ي �ل���ري���ا����س���ي ن��ع��ي��م ح��اج��م: 
من  حملته  مل��ا   2020 �سنة  �أرهقتنا  لقد 
توقف  �لأحبة،  فقد�ن  �أمل،  ح��زن،  ماآ�ٍض، 
بكل  ع�سناها  لقد  �لريا�سية،  �لن�ساطات 
مر�رة و�أمل �سديدين، فقدنا جنوم �لعر�ق 
�أحمد  �ل�ساحر  �لنجم  منهم  �ل��ك��روي��ني 
ر��سي و�خللوق علي هادي وجرن�ل �لدفاع 
�ل���ع���ر�ق ن��اظ��م ���س��اك��ر وجن���م �ل�����س��اف��رة 
�لعر�قية طارق �حمد ور�مبو �لعر�ق حممد 
�لأج�سام،  بناء  لعبة  �أبطال  �أحد  �ملو�سوي 
كان عاما �سعبا جد� مّر على �لعامل �أجمع، 
�متنى �أن تفرج على �لعباد يف �سنة 2021 

وتعود �حلياة �إىل طبيعتها، �أمتنى ذلك.
خسارات رياضية

�أدىل  �ساحب  ح�سن  �لريا�سي  �ل�سحفي 
ب��ر�أي��ه ق��ائ��ال: ك��ان وم��ا ز�ل ع��ام 2020 
نح�سًا على �لعامل �أجمع ملا حمل من �أخبار 
�سيء،  كل  فيه  فقدنا  للجميع،  �سارة  غري 
�لن�ساطات  توقف  ثانيا  �لحبة،  وفاة  �أول 
�سرقها  من  �لر�سية  �لكرة  يف  �لريا�سية 
كانت  مبجملها،  �حل��ي��اة  ت��وق��ف  لغربها، 
�ل��ع��امل،  ع��ل��ى  م���رت  ���س��ن��ة  �أ����س���و�أ   2020
�عتقد  ل  �أح��ب��اب��ًا  �ل��ع��ام  ه��ذ�  فقدنا  لقد 
�ل�ساحر  مقدمتهم  يف  �إطالقا،  �سنن�ساهم 
�حلبيب �أحمد ر��سي و�لنجم ناظم �ساكر 
�ل�سنة  ه���ذه  خطفت  ك��م��ا  ه����ادي،  وع��ل��ي 
�لنجم  �إن��ه  �لكرويني  �ل��ع��امل  جن��وم  �أب���رز 
�جلميع  يرحم  �هلل  م��ار�دون��ا  �لرجنتيني 
برحمته �لو��سعة، �إن �ساء �هلل �ستكون �سنة 

2021  مغايرة بعون �هلل .

�أبدى �لالعب �لربتغايل جو�و فيليك�ض �ملن�سم 
حديثا �إىل فريق �أتلتيكو مدريد �لإ�سباين لكرة 
مقارنته  من  �نزعاجه  �أو  ت��اأث��ره  ع��دم  �لقدم 
وذلك  رونالدو،  كري�ستيانو  �لربتغايل  بالنجم 
موؤمتر  يف  �لإع��الم  و�سائل  �أم��ام  تقدميه  لدى 

�سحفي قبل �سهر.
قيمة الرشط الجزايئ

ذكرت و�سائل �إعالم �إ�سبانية �أن �أتلتيكو مدريد 
دفع ما يزيد قليال على 120 مليون يورو )13٥ 
مليون دولر(، وهي قيمة �ل�سرط �جلز�ئي يف 
عقده مع بنفيكا �لربتغايل، لي�سبح �أغلى لعب 

يف تاريخ �أتلتيكو مدريد.
مقارنته  ب�����س��اأن  ع��ام��ا/   /1٩ فيليك�ض  وق���ال 
�أجل  من  هنا  �إنني  بذلك،  �أهتم  ل  برونالدو: 
و�أ���س��اف  للفريق  �مل�����س��اع��دة  وت��ق��دمي  �ل��ع��م��ل 
كري�ستيانو رونالدو لعب ر�ئع، هو �لأف�سل �لآن 
ورمبا �لأف�سل على �لإطالق، لقد حتدث معي 

كثري� عن مدريد وقال �إنه يحب �ملدينة كثري�
بدايته املبكرة

�أ�ض  �أو  نادي  يف  �لقدم  كرة  لعب  فيليك�ض  بد�أ 
�إىل  �ن�سمامه  قبل   ،200٧ ع��ام  يف  با�ستن�ض 
ثماين  ع��ام  بعد  لل�سباب  بورتو  ن��ادي  �سفوف 

�سنو�ت.
�سارك فيليك�ض لأول مرة يف عمر 16 �سنة مع 
فريق بنفيكا �لحتياطي يف دور �لدرجة �لثانية 
دخل  حيث   ،2016 �سبتمرب   1٧ يف  �لربتغايل 
كبديل عن �أورليو بوتا يف �لدقيقة 83، وبذلك 

�أ�سبح �أ�سغر لعب يلعب مع بنفيكا ب. 
ترقية  مت��ت   ،1٩  –  2018 مو�سم  ب��د�ي��ة  م��ع 
جعله  مما  �لأول،  بنفيكا  فريق  �إىل  فيليك�ض 
�لربتغايل  �ل���دوري  يف  ل��ه  م��رة  لأول  ي�سارك 

�ملمتاز. 
أتلتيكو مدريد

يف 3 يوليو 201٩، وقع فيليك�ض عقًد� ملدة �سبع 
�سنو�ت مع نادي �أتلتيكو مدريد �لإ�سباين مقابل 

 113( ي��ورو  مليون   126 قدرها  �نتقال  ر�سوم 
�سفقة  �أغلى  كر�بع  �إ�سرتليني(،  جنيه  مليون 
�نتقال لعب كرة قدم )�أكرب �سفقة �نتقال من 
بنفيكا و�أكرب �سفقة توقيع لأتلتيكو( بالإ�سافة 
– بعد  م��ر�ه��ق  ث��اين  �أغ��ل��ى  �أ�سبح  كونه  �إىل 
كيليان مبابي –، حيث دفع فريق ل ليغا مبدئًيا 
30 مليون يورو وباقي �ل�٩6 مليون يورو �سُتدفع 
عن طريق �لأق�ساط، وبالتايل جتاوزت �سفقة 
 12 بنفيكا  ودف��ع  ي��ورو،  مليون   120 فيليك�ض 
مليون يورو يف خدمات �لو�ساطة. عند و�سوله 
�إىل �لنادي، ح�سل على �لقمي�ض رقم ٧ �لذي 

كان يرتديه يف �ل�سابق �أنطو�ن غريزمان. 
جائزة الفتى الذهبي

لع��ب  ث���اين  �أ���س��ب��ح   ،201٩ ن��وف��م��رب   2٧ يف 
بجائزة  يفوز  �سان�سيز،  ريناتو  بعد  برتغايل، 
حتت  �أوروب��ا  يف  لعب  لأف�سل  �لذهبي  �لفتى 
�سن 21 �سنة، متفوفًا على جيدون �سان�سو لعب 

بورو�سيا دورمتوند. 
الفوز عىل برشلونة

مرة  لأول  فيليك�ض  �سارك   ،2020 يناير   ٩ يف 
يف كاأ�ض �ل�سوبر �لإ�سباين، �إذ �سارك كاأ�سا�سي 

بر�سلونة  على   2–3 �لفوز  مبار�ة  يف 
من  �لنهائي  ن�سف  �ل��دور  يف 

�ملبار�ة،  خالل  �مل�سابقة. 
������س�����ارك ف��ي��ل��ي��ك�����ض 

م��ع  م�������س���ادة  يف 

ولوي�ض  مي�سي  ليونيل  وزم��الئ��ه  �ألبا  ج��وردي 
مدريد  �أتلتيكو  خ�سر  يناير،   12 يف  �سو�ريز. 
�أم����ام غ��رمي��ه ري����ال م��دري��د ٤–1 ب��رك��الت 
لعب  ي��ن��اي��ر،   23 يف  �ل��ن��ه��ائ��ي.  يف  �ل��رتج��ي��ح 
�إ�سبانيا  ملك  كاأ�ض  يف  له  مبار�ة  �أول  فيليك�ض 
يف  كوريا  �أنخيل  هدف  و�سنع   ،32 �ل�  دور  يف 
بعد  ليوني�سا.  كولتور�ل  �أم��ام   1–2 �خل�سارة 
يف  ثانية  لإ�سابة  فيليك�ض  تعر�ض  �أي��ام،  ثالثة 
على   0–0 �ل�سلبي  �لتعادل  م��ب��ار�ة  يف  �ساقه 
�أر�سه �سد ليغاني�ض، مما �أدى �إىل غيابه مرة 

�أخرى ملدة �سهر.

 

جواو فيليكس.. الفائز بجائزة 

الفتى الذهبي يف أوروبا 
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ارسيت ري�����اض�����ة 

لكن هنا �سوف نركز على �لتمارين �لريا�سية لأنها توؤدي 
�أ�سبحو�  حتى  �لكثريين  من  بتجارب  مذهلة  نتائج  �إىل 
خرب�ء يف هذ� �ملجال ويقدمون ن�سائحهم وجتاربهم يف 

�لكثري من �لأماكن.
 التامرين العرشة

ما  يوميا  منها  وق��ت  تخ�سي�ض  يجب  �ل�سباحة  �أول: 
يقارب �ساعة، وتعد �ل�سباحة من �لتمارين �جليدة �لتي 
تزيد من �لطول، لأن �لع�سالت تكون حتت �ملاء مرتخية 
من  �لكثري  عليها  يكون  ل  �إذ  متددها  يف  ي�ساعد  وه��ذ� 

�ل�سغط. 
ونبد�أ  قليال  �لأرجل  فتح  مع  م�ستقيم  ب�سكل  نقف  ثانيا: 
بثني �لركبة ورفعها نحو منطقة �ل�سدر مع �لعد لرقم 

10 مع تبادل �لقدمني بالتناوب.
�لقدم  �إرج��اع  مع  �ل�سابقة  �حلركة  بنف�ض  نقوم  ثالثا: 
�لأ�سابع  حتت  من  �لقدم  م�سك  مع  ورفعها  �خللف  من 
�لتمرين  بهذ�  و�لقيام  �لقدمني  و�إبد�ل  لع�سرة  �لعد  مع 

بالتناوب. 
ر�بعا: �لقفز يف نف�ض �ملكان لأعلى ويعد �لقفز من �أحد 
وبالتايل  �لع�سالت  �إرخ���اء  يف  ت�ساعد  �لتي  �لتمارين 

ت�ساعد يف متدد �لع�سالت. 
حتى  ممكن  قدر  لأبعد  �لقدمني  فتح  مع  نقف  خام�سا: 

ت�سعر باأن ع�سالت �لفخذ بد�أت بال�سد. 
�إنز�ل �جلذع  �ل�سابقة مع  بنف�ض �حلركة  نقوم  �ساد�سا: 
�أ�سابع  ملالم�سة  �لذر�عني  مد  مع  �لي�سرى  �لقدم  �إىل 
�لقدم �لي�سرى ثم نفعل نف�ض �حلركة مع �لقدم �ليمنى 

ونبد�أ بالقيام بهذه �حلركة بالتناوب ي�سار� وميينا.
�لقدمني  فتح  مع  �ل�سابقة  بنف�ض �حلركة  نقوم  �سابعا:   
و�إنز�ل �جلذع �إىل �لأمام مع مل�ض �أ�سابع �ليدين لالأر�ض 

ونركز يف �ل�سد على ع�سالت �لفخذ. 
ثامنا: جنل�ض على �لأر�ض مع فتح �لقدمني حتى نح�ض 
ب�سد يف ع�سلة �لفخذ ثم �نز�ل �جلذع على �لقدم �ليمنى 
ثم �لقدم �لي�سرى مع �لتناوب مع �لعد لع�سرة لكل قدم. 
�جلذع  �ن��ز�ل  مع  �ل�سابقة  �حلركة  بنف�ض  نقوم  تا�سعا: 
�إىل �لأمام ليالم�ض �ل�سدر �لأر�ض مع �لعد للع�سرة لكل 

قدم.
�لإم�ساك بق�سيب عمودي و�لتديل منه بحيث   عا�سر�: 
يقوم ب�سد �لعمود �لفقري، وهناك بع�ض �لدر��سات تقوم 
على �أنه �إذ� مار�ست هذ� �لنوع من �لتمرين قد تزيد من 

طولك 2�سم كل ثالثة �أ�سهر.

الطول مسألة مهمة عند معظم 
األشخاص، إذ يالحظ أن 

األشخاص الذين يعانون من 
مشاكل يف الطول ومنها قرص 
القامة يحزنون لحالتهم، مام 
يدفعهم إىل مراجعة األطباء 
وغريهم من أجل زيادة ولو 
طفيفة يف الطول، وقد قام 

العلامء واالطباء بالبحث 
املطول وإجراء التجارب إىل أن 
توصلوا إىل الحلول التالية، إما 

باستعامل األدوية أو العمليات 
أو التامرين الرياضية.

10
متارين رياضية تزيد 

يف طول اإلنسان 

إعداد/ مجلة الشبكة
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ون�سمع  �ل  �لأ�سابيع  من  �أ�سبوع  مير  ل  �إذ   
بال�سر�خ  �ملمزوجة  �لالئمة  �لأ�سو�ت  تلك 
حلظة  بني  �سديقتي  تفاجئني  وقد  و�لعويل 
وعنف  ظلم  �ساكية  �لبيت  بدخولها  و�أخرى 
وعدم تفهم زوجها وعدم ��ستجابته ملا تريد 

و�أمور �أخرى كثرية.
للبيوت أرسارها

�أن  �أري��د  �أم��ام �سيويف ول  �أب��رر  �أن  �أري��د  ل 
�تدخل يف �ساأن خا�ض �نطالقا من "للبيوت 
يف  ح��ذري��ن  ن��ك��ون  �أن  " وعلينا  �أ���س��ر�ره��ا 
به  نفكر  �أو  منه  ن�سكو  �أو  نعاين  ما  مناق�سة 
�أو ما نخّطط له م�ستقبال و�إن �ختلفنا علينا 
�أكرث حتكما باأع�سابنا و�نفعالتنا  �أن نكون 
�ملطبخ  �إىل  ونذهب  �ل�سيطرة  نفقد  ل  و�أن 
تفريغ  باب  و�ل�سحون من  �لأو�ين  لتحطيم 

�سحنات �لغ�سب.
معا  �لثنني  �أو  �ل��زوج��ة  �أو  �ل��زوج  مز�جية 
�لعائلة وتكدر �سفوها  �لقلق يف  ق�سية تثري 
ويف  حلها،  �إىل  ت�سعى  ول  �مل�ساكل  وتعقد 
�لوظيفية  �ليومية  للحياة  �مل��ت��غ��ري�ت  ظ��ل 
مبا�سر  تاأثري  و�لقت�سادية  و�لجتماعية 
�إىل حال،  على تغري �ملز�ج وتقلبه من حال 
و�ملعرفة  �لعلم  �أه��ل  �آر�ء  على  نقف  ولكي 
عن  و�لب��ت��ع��اد  �حل����الت  ه���ذه  بتفا�سيل 
�ل�سخ�سية،  جتاربنا 
جامعة  �إىل  ذه��ب��ت 
ب����غ����د�د وع��ر���س��ت 
عدد  على  �ملو�سوع 
�أ���س��ات��ذة علم  م��ن 
�ل��ن��ف�����ض و�لج��ت��م��اع  
�لأ���س��ب��اب  على  ل��ل��وق��وف 

و�لنتائج و�ملعاجلات.
االستقرار النفيس

�لدكتور  �مل�ساعد  �ل���س��ت��اذ  ي��ف��رز 
�ل�سحة  – �أ�ستاذ  فا�سل  تركي  "علي 
جامعة   – �لآد�ب  كلية  يف  �لنف�سية 
�مل����ز�ج  م���ن  ن���وع���ني  ب���ني  بغد�د" 
�ل�سخ�سي، �إذ يقول: "هناك مز�ج 
عام ور�ثي ينتقل �إىل �ل�سخ�ض من 
�مل��ز�ج  هو  "مود"  و�آخ��ر  �لو�لدين 

�و  و�ل�سعوبات  �ل�سغوطات  ج��ر�ء  �ملتغرّي 
حياته  يف  �لن�سان  تعرت�ض  �لتي  �مل�ساكل 
�ليومية وتنعك�ض �سلبا على حياته �ل�سرية، 
مز�ج  يف  توؤثر  �لغذ�ء  ونوعية  طبيعة  حتى 
�لن�سان وتقلبه من حال �إىل �أخرى وي�سعب 
تنظيم وجتاوز  �أو  �ل�سيطرة  �أو  �لتعامل معه 

هذه �حلالة".
* هل توؤثر �لغرية يف مز�ج �لزوج؟

- بالتاأكيد توؤثر �لغرية وتقلب وتعّكر �ملز�ج 
حالت  مع  ومتد�خل  �سائك  مو�سوعها  لأنَّ 
�لعر�قيني  ونحن  كثرية،  و�جتماعية  نف�سية 
�لثقة  وفقد�ن  و�لغرية،  �ل�سك  بني  نفّرق  ل 
ت��اأث��ري�  ي��وؤث��ر  �ل���ذي  �ل�سك  مبعثه  ب��الآخ��ر 

مبا�سر� يف �حلالة �ملز�جية.
االختالف البيئي

مو�سوعة  ع��ل��ي  �ل��دك��ت��ور  �أم����ام  ع��ر���س��ت 
يوؤثر  وه��ل  �لزوجني  بني  �لبيئي  �لختالف 
�لزوجية  �لعالقة  طبيعة  يف  �لختالف  هذ� 
خا�سة  جتربة  من  �نطالقا  �مل�ساكل  و�إث��ارة 
�لتي  �سعاد  ج��ارت��ي  م��ع  ل�سنو�ت  عاي�ستها 
خمتلفة،  �جتماعية  بيئة  من  رجال  تزوجت 
فقد جاءت من بيئة ذ�ت تعليم عاٍل وتزوجت 
�أ���س��ر�ر  م��ن  يعرف  ول  ويكتب  ي��ق��ر�أ  رج��ال 
له  توفره  �لذي  منها  �لب�سيط  �سوى  �حلياة 
هي  تفا�سيلها،  يعرف  �لتي  �لنجارة  مهنة 
و�سط  �جتماعية خمتلفة يف  لديها عالقات 
ثقايف خمتلف عن �لو�سط �ملهني �لذي يعمل 
به، �إذ قال بهذ� �خل�سو�ض: "�إن �لختالف 
�لبيئي مع�سلة كبرية �ذ� مل يحدث �لتقارب 
و�لن�سجام لردم �لهوة بينهما، فالزوج يوؤمن 
بيئية  وحم���دد�ت  وتقاليد  وع���اد�ت  باأفكار 
باأ�سياء  توؤمن  �أي�سا  و�لزوجة  عليها  ترّبى 
�أخرى ترّبت عليها وكل منهما يرى ما ترّبى 
عليه هو �ل�سحيح، �إذ �إن عدم �لتو�فق يوؤدي 

�إىل خلق م�ساكل يف �حلياة �ل�سرية".
املرأة أكرث مزاجية

يرى �لدكتور "علي" �أن "�ملر�أة �أكرث مز�جية 
"�سبورة  �إن�سانة  لأنَّها  وذلك  �لرجل"،  من 
�لكبرية  �ل��ق��درة  ولها  �لبيت"  يف  ومهيمنة 
�لعاطفية  �ل�سغوطات  وجت���اوز  حتمل  يف 

ارتفعت األصوات يف بيت جاريت سعاد، الضيوف يف بيتي استغربوا هذه 
الحالة، فقد كان الصوت يأيت واضحا محّمال بالتفاصيل الخاصة للحياة 

االرسية، وتبادل اللوم بني الزوج والزوجة، من ناحيتي مل استغرب ذلك 
وإمنا وجدت األمر طبيعيا بالنسبة لهم،

 

م�����ص�����در ق����ل����ق ل������ألرسة

واالستقرار العائيل

املزاج املتقّلب..

م����ن أس���ب���اب���ه ه���م���وم ال��ح��ي��اة 

فكرة الطايئ
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وحتى  و�لجتماعية  و�لقت�سادية  و�لنف�سية 
"جر�ء  �ل��ه��رم��ون��ات  ت��غ��ري  يف  �جل�سمية" 

�لزمن �لتي توؤثر يف �ملز�ج �لعام .
املزاج املتقّلب 

"باحث  �لعمار  �أحمد  ثائر  �لدكتور  يقول 
و�أكادميي يف ق�سم �لجتماع – كلية �لآد�ب 
"ل  �ملتقلب  �مل��ز�ج  �إنَّ  بغد�د"  جامعة   –
�أم  ذك��ر�  ك��ان  �سو�ء  حم��ّدد  بجن�ض  يرتبط 
�إنثى وعلى �ختالف �أعمارهم، �إذ �إن للبيئة 
�سحته  يف  �لبالغ  �لث���ر  بالرجل  �ملحيطة 
�لنف�سية ومز�جه �لعام، مما يوؤدي لتغري�ت 
يف  تت�سبب  �جل�سد  فكيميائية  هرمونية، 
بها  مير  �لتي  و�مل�ساعر  للعو�طف  تغري�ت 
�لذي  �لت�ستو�ستريون  هرمون  مثل  �لرجل 
يتاأثر  وهو  �مل��ز�ج  تغري  بالغ يف  �أث��ر  ذ�  يعد 
معنوية  �أو  م��ادي��ة  كانت  ���س��و�ء  بال�سغوط 
كاملجتمع  جمتمع  ويف  خارجه،  �أو  وبالعمل 
�لعر�قي غالبا ما يعيب على �لرجل �لتعبري 
يوؤدي  مما  �لفرح  �و  باحلزن  م�ساعره  عن 
ل��ظ��ه��ور �ل��رو����س��ب ع��ن��د �لن�����س��ان وكبت 
)باريتو(،  �لعامل  يقول  ما  بح�سب  �مل�ساعر 
�إخفائها  نتيجة  �سيئ  ب�سكل مز�ج  �إذ تظهر 
�لتعبري عنها مما يغرّي �سلوكيات �لرجل  �أو 
باأّنه  �لنا�ض  �إذ يو�سم زيد من  جتاه �لآخر، 
مز�جي حاد �لطباع �أو �سخ�ض قليل �لتفاعل 

ف�سال عن �رتباط �لبع�ض بالبر�ج، فيكون 
ير�ه يف  ملا  �لبر�ج ومرتجما  لتلك  �نعكا�سا 
�ملمثل  ي��وؤدي  كما  ويوؤديه  وي�ست�سعره  برجه 
�لظروف  وتاأخذ  �مل�سرح  خ�سبة  على  دوره 
�لتقلبات  تلك  يف  �لكبري  �ل���دور  �ل���س��ري��ة 
�لطاقة  م�سدر  ه��ي  ف��ال���س��رة  �مل��ز�ج��ي��ة، 
بالطاقة  �ل��رج��ل  ت�سحن  �ل��ت��ي  �حلقيقية 
�إيجابيا  مز�جه  وتغري  و�حليوية  �ليجابية 
وتوؤثر رتابة �لبيئة يف �لعمل �أو �ملنزل �أي�سا 
مقارنات  لعقد  وتدفعه  �لرجل  مز�جية  يف 
مع �لآخر. حتى �أن �لبع�ض ين�سى �لنعم �لتي 
يوّلد د�فع  لديه ويتوق ملا بني يدي غريه ما 
عندما  �لرجل  مز�جية  تقّلب  �لتي  �لغرية 

يتعّر�ض ل�سغط كبري".
الرجل املزاجي 

حيدر  �ل�سادة  عبد  "هالل  �لدكتور  يقول 
�لعيكلي" من جامعة بغد�د – كلية �لآد�ب: 
"من �أجل معرفة �ملز�ج �ملتقلب عند �لرجل 
ل بد من �لعودة �إىل طبيعة �لرجل وطبيعة 
�لعر�قي  �لرجل  عن  �تكلم  هنا  �أن��ا  �حل��ال 
�ل�سرقي  �لرجل  بني  عديدة  ف��و�رق  هناك 
�ملثال  �سبيل  على  منها  �ل��غ��رب��ي  و�ل��رج��ل 
�لهيمنة  ب�سلطة  يتمتع  �ل�سرقي  �لرجل  �أن 
�لذكورية �لتي ميار�سها يف �ملجتمع �لعر�قي، 
كما �أن تلك �لهيمنة �لتي وهبتها له �لثقافة 

لها،  وقائد�  �لأ�سرة  على  �سيد�  منه  جعلت 
�لرجل  يوؤثر يف مز�ج  وهذ� بطبيعة �حلال 
�لنقا�ض  يقبل  ل  د�ئ��م��ا  فنجده  �ملتقلب؛ 
ويعتقد د�ئما �أّنه هو �ساحب �لر�أي �ل�سديد 
حتى و�إن كان على خطاأ، وهذ� لي�ض تعميما 
�إىل  وي�سل  �لنقا�ض  يتقّبل  رجال  جند  بل 
�لأ�سرة  �أفر�د  بر�أي  و�لأخذ  �أف�سل �حللول 

يف �لأمور �لعائلية".
* ماهي �أ�سباب هذه �ملز�جية ؟

توؤدي  �لتي  �ل�سباب  من  �لعديد  هناك   -
منها  متقلبا  مز�جه  يكون  �أن  �إىل  بالرجل 
�لرجل  ي��ك��ون  فعندما  �لنف�سي،  �جل��ان��ب 
يكون  �سوف  �لنف�سية  �لتوتر�ت  عن  بعيد� 
ل�سغوطات  �أن  ك��م��ا  م��ع��ت��دل،  م����ز�ج  ذ� 
تغري مز�ج  دورً� يف  ومتاعب �حلياة  �لعمل 
مع  و�لتو�فق  �لقت�سادي  للجانب  �لرجل، 
�أف��ر�د  ك��ربى،  �أهمية  )�ل��زوج��ة(  �ل�سريك 
فاعل  موؤثر  ومتطلباتهم   و�لأب��ن��اء  �لأ�سرة 
�أثناء  �ل��رج��ل  ن�ستقبل  ول  �مل���ز�ج  تغري  يف 
دخوله �لبيت ب�سيل من �لطلبات �و �لأ�سئلة، 
بعد  ما  �إىل  �لأ�سياء  تلك  كل  ت��رتك  و�إمن��ا 
وبالتايل  �ل��ر�ح��ة  م��ن  ق�سطًا  �ل��رج��ل  �أخ��ذ 
تريد  لتنفيذ كل ما  �أن يكون م�ستعد�  ميكن 
�أخ��رى  وهناك عو�مل  �ل��زوج��ة،  �و  �لأ���س��رة 
ومعاناة  و�لبطالة  و�لع��اق��ة  �مل��ر���ض  منها 
�ل��رج��ل،  م���ز�ج  يف  تتحّكم  �لعمل  وه��م��وم 
تفكك  �ملز�جية  �لتقلبات  تلك  نتائج  م��ن 
�سحته،  يف  و�لتاأثري  �لرجل  �إجهاد  �لأ�سرة، 
�بتعاد  �لتافهة،  �لأم��ور  يف  و�لتفكري  �لقلق 
�لعالقات  توتر  �لهادئ،  �جلو  عن  �لأ�سرة 
كثرية  نتائج  وهناك  و�لولد  �لزوجني  بني 
مز�ج  معرفة  و�لأ�سرة  �لزوجة  وعلى  �أخرى 
�لرجل و�لبتعاد عن كل ما يوؤثر يف مز�جه، 
ومر�عاة �جلانب �لنف�سي و�سغوطات �لعمل 
�لعائلية،  �لأم��ور  يف  و�لنقا�ض  �حل��و�ر  عند 
وم�ساعدة �لرجل يف �إجناز �لأعمال �خلا�سة 
�لبالغون يف  �لأولد  يقوم  �أن  بالأ�سرة، مثال 
�لأب  مع  �لتفاق  بعد  �لأعمال  بع�ض  �إجناز 
�أو تقوم �لزوجة برفع �ملوؤثر�ت �لأخرى �لتي 

ت�سهم يف �إجهاد �لرجل".

م���������ق���������االت

استذكار

الوزيرة األستونية.. 

تعتذر و تستقيل!

وزيرة �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي يف جمهورية �أ�ستونيا يف 
�سمايل �أوروبا، مل تنكر بل �عرتفت دون تردد، بارتكاب خطاأ 
)ب�سيط(، �لأمر �لذي دفعها �إىل �لعتذ�ر وتقدمي ��ستقالتها 

لرئي�سها �لذي، رغم دفاعه عنها، قبل هذه �ل�ستقالة.
�إن �ل�سبب �لوحيد ل�ستقالة �لوزيرة )ما يلب�ض ريب�ض( �لتي 
تبلغ من �لعمر 45 عامًا ولها �ستة �أطفال هو �لنتقاد�ت �لتي 
وجهتها لها �سحيفة )�سنهولت( �ليوميه �لأ�ستونيه وزعمت 
لنقل  �لر�سمي  و�سائقها  �ل��وزي��رة  �سيارة  ��ستخد�م  فيها 
�أطفالها من �ملنزل �ىل �لرو�سه و�ملدر�سة ثم �إعادتهم �إليه. 
وقد بررت ذلك بعد �لعتذ�ر و�ل�ستقاله باأن لديها �ساعات 
و�أيام عمل طويلة خالل �لأ�سبوع تق�سيها يف �ملكتب، �إ�سافة 
�إىل عدد �آخر من �خلدمات �ل�سعبه �لتي ل ت�سمح لها د�ئمًا 
يف  و�ملدر�سة  �لرو�سه  �ىل  �أطفالها  باإي�سال  هي  تقوم  �أن 
�لذي  ل�سائقي  ممتنه  �نا  لذلك  و�أ�سافت:  خا�سة.  �سيارة 
بعملي  للقيام  �أتفرغ  كي  معه  بالتن�سيق  وقمت  �لو�سع  تفهم 
�حلياة  و  �لعمل  بني  �لتوفيق  �أن  �أدرك  لأين  �أك��رب،  بفعاليه 

�لأ�سرية هو �أمر �سعب للغاية. 
هذه �حلادثه �لتي ح�سلت يف بلد �أوروبي تطرح �سوؤ�ًل كبريً� 
�أ�سحاب  من  عندنا  �مل�سوؤولني  معظم  �ل��ت��ز�م  م��دى  ح��ول 
ح�سر  على  باحلر�ض  �لعليا،  غري  وحتى  �لعليا،  �لدرجات 
�سيار�ت �لدولة و�سائقيها بالو�جبات �لر�سمية، ل �ل�سخ�سية 
�و �لعائلية ؟ رمبا من يقر� منهم هذ� �خلرب �سيمط �سفتيه 
م�ستغربًا، وذلك بالرغم من توجيه معظم �لإعالم و�لر�أي 
ول  عندنا،  �ملخالفات  هذه  ملثل  �مل�ستمرة  �لنتقاد�ت  �لعام 
كالنافخ  �ملنتقدين  ����س��و�ت  فتبدو  بها  يهتمون  �و  يقبلون 
تلك  توجيه  م��ن  ج��دوى  ول  ف��ائ��دة  ل  �إذ  مثقوبة  قربة  يف 
ت�سود فيه عندنا  �لذي  �لوقت  ياأتي  �أن  �آماًل يف  �لنتقاد�ت. 
على  �حل��ف��اظ  وثقافة  �ل�ستقالة  وثقافة  �لع��ت��ذ�ر  ثقافة 

ممتلكات �لدولة و�سياقات عمل موؤ�س�ساتها و�لعاملني فيها.

عبد الحليم الرهيمي



�أن  ول ميكن  �ملجتمع  تغب عن  �ل�سورة مل 
لأن  ن��ادرة،  كانت  و�إن  �أذهاننا  عن  تغيب 
هنالك م�ستويات من �لدعم و�لف�سل. لذلك 
و�لتبذير  �لإ���س��ر�ف  م�سطلح  �أن  �أعتقد 
�ملر�أة  به  تتهم  ما  و�أن  �ل�سيء،  بع�ض  قا�ٍض 
من �إ�سر�ف ميكن ت�سميته )حّب �لت�سوق(، 
وهو �أقرب للهو�ية و�لولع ل ميكن �أن يزيح 
وم�سكها  �ل��ت��دب��ري  يف  منزلتها  �مل���ر�أةع���ن 
�لرجل،  من  �أب��رع  بطريقة  �لبيت  ميز�نية 
ح�ساب  يجيد  ل  �لرجل  ك��ان  �إذ�  ول�سيما 
باأمور  م�سغولن  وفكره  وعقله  �لتفا�سيل 
�أخرى. لذلك، من باب توزيع �لأدو�ر يرمي 
عاتق  على  وم�سروفاته  �لبيت  مهام  بثقل 
على  �لو�سع  ��ستمر  جنحت  ف��اإذ�  �مل���ر�أة، 
�ملهام.  ف�ستتغري  ف�سلت  و�إذ�  عليه،  هو  ما 
وبر�أيي �إذ� �أعطاها �مل�سروف كل يوم كان 
موثوقة  �مل��ر�أة  �سطارة  لأن  له،  �أ�سلم  ذلك 
�لأمر  �لتقييم يف هذ�  بهذ� �جلانب. طبعًا 
و�آخر،  �سخ�ض  بني  تفاوت  وهنالك  ن�سبي، 
تعرفني،  كما  �سرقية،  ثقافتنا  نحن  لكن 
يكون  �أن  �أحيانًا  ت�ستوجب  �لثقافة  وه��ذه 
مه  �سي�سِ و�إل  �ل��ن��اه��ي  �لآم���ر  ه��و  �ل��رج��ل 
�أحد  ول  �ل�سخ�سية،  �سعيف  باأنه  �ملجتمع 
لذلك  ك��ه��ذ�،  م���اأزق  يف  نف�سه  ي�سع  طبعًا 
يكون  �أن  ق��وة  من  ي�ستطيع  ما  بكل  يحاول 
�أن  علمًا  �لعائلة،  قيادة  وبيده  �لو�جهة  هو 
�أنرثوبولوجي  م�سطلح  �لعائلة  م�سطلح 

وم�سطلح �لأ�سرة �سو�سيولوجي.

مرض وفوبيا
خم��ت��الت  ب�����س��ي��د�ت  حم���اط���ون  " ن��ح��ُن 
عاتق  على  ُتلقى  �لتي  �لديون  �قت�ساديًا، 
�لرجل جر�ء كرثة �مل�سروفات و�مل�سرتيات 
وكثري�ت  ن�سوية  مر�سية  حالة  �أ�سبحت 

يعانني منها."
ب�����ر�أٍي غ��ا���س��ب ور�ف�������ض ل��ك��ِل م��ن د�ف��ع 
�مل�سور  ب��د�أ  �لن�سوية،  �لتربئة  فكرة  عن 
)ن�سو�ن  �إ�سبانيا  يف  �ملُقيم  �لفوتوغر�يف 

�لطائي( حديثه بامتعا�ض و��سح:

األزواج ب���ني  ت��رج��ي��ح��ي��ة  رك�����الت 

خلف كل رجل َمدين

حلبة مالكمة رسّية لن تهدأ إال إذا أطاحت بالسقف الزوجي 
فوق رأسيهام بالرضبة القاضية، العبها األول رجل سّلم أمره 
وجيبه الفارغ لرّبه، والعبها اآلخر امرأة مختنقة تدافع عن 
حقها بفكرة املعيشة املرفهة كام وعدها سابقاً..

ترى ملاذا َيعيب املجتمع الرجل ويعرّيه إذا سّلم راتبه بيد زوجته، 
يف حني أن املرأة إذا متردت وامتنعت عن التضحية براتبها ُيقال 
عنها إنها تجاوزت خطوط الطاعة الُحمر، وهل حقاً أن العروض 
امُلغرية ورصعات السوشيال ميديا زادت الطني بّلة؟

السويد/ آمنة عبد النبي

امرأة ُمبذرة!

مأزق وقلق
وزوجي  بالت�سوق  ُمولعة  �أن��ا  ب�سر�حة   "
�لآتي  �ل��ر�أي  بهذ�  �هلل"..  �إىل  �أم��ره  �سّلم 
بثلوجها،  حاليًا  �مللتحفة  �ستوكهومل،  من 
�لر�ف�سات  للن�ساء  ج��ارح��ة  وب�����س��ر�ح��ة 
�مل�����س��ارك��ة يف  ع��ن  �مل����ر�أة  تن�سل  ل��ف��ك��رة 
�لق�سري  و�لتقنني  �لعي�ض  �سنك  مو�جهة 
�ملُ���زع���ج، �ع��رتف��ت �مل��ه��ن��د���س��ة �ل��ع��ر�ق��ي��ة 

)هدير غ�سان( قائلة:
حينما  �لفارغ،  جيبه  عن  م�سوؤولت  ل�سنا 
ومتابعة  برفاهية  حياتها  جّل  �ملر�أة  تعي�ض 
ل  ه��ن��ا  ف��ت�����س��رتي��ه،  يعجبها  م��ا  ل��ك��ل 
على  ُي��ج��ربه��ا  �أن  ل��ه  يحق  �أح���د 
بحياة  و�ل��ق��ب��ول  �ل��ت��ن��ازل 
�ل��ع��وز ط��امل��ا ك��ان قد 
�سابقًا،  وعدها 
�أن���������ا �أح�������رتم 
�إم���ك���ان���ي���ات �ل�����زوج 
يعانيه،  ما  و�أقدر  �ملحدودة 
�أنه  �أعتقد  نف�سه  �لوقت  يف  لكن 
�إذ�  �مل��ر�أة  �مل��اأزق لأن  م�سوؤول عن هذ� 
طوياًل،  تقاوم  فلن  �لوقت  بع�ض  تنازلت 
م��ع �أن��ن��ي �أق���ف �ح��رت�م��ًا ل��ل��م��ر�أة �لتي 
على  و���س��ع��ه��ا  ُت��ك��ي��ف  �أن  ت�ستطيع 
وجُتنبه  �لرجل  �إمكانيات  مقا�ض 
ل  لكن  �لديون،  فخ  يف  �لوقوع 
يحق يل �أو لأي �أحد �أن ُيجربها 

�أو يجربين على �لتكيف.

زوج )هدير( �لذي كان على مقربة ويتاأفف 
بلطف طو�ل حديثنا، قاطعنا �ساحكًا: بعد 
لالأمر  ��ست�سلمت  �إقناعها،  من  يئ�ست  �أن 
�لإحل��اح  ج��ر�ء  �ليومي  �ل�سد�ع  لأجت��ن��ب 
لو  طبعها.  ه��و  ه��ذ�  يتغري،  ل��ن  �أم���ٍر  على 
م�ستلزمات  م��ن  ل��وج��دِت  �ل��ب��ي��ت  دخ��ل��ِت 
م�ستعملة  وغري  مت�سابهة  ثنائيات  �ملطبخ 
تتبقَّ لدينا خز�نة  �أما �ملالب�ض فلم  �أ�ساًل، 
�ساحلة من �سدة �لمتالء، ما تفعله زوجتي 
�لأم���و�ل  تلك  ��ستثمرنا  ول��و  ف��ي��ه،  ُمبالغ 
�أخ�ساه  ما  كل  لنا،  �أف�سل  لكان  �لإ�سافية 

�لآن �أن تنتقل تلك �لعدوى �إىل �أبنائنا.

شطارة وصدارة
�أي تبذير تتكلمون و�سندوق �لتوفري  " عن 
عن  ن�سمعه  م��ا  ك��ل  �مل����ر�أة،  ه��و  �لبيت  يف 
يحق  ول  قا�ٍض،  �لرجل  مبديونية  �تهامها 
�سّلم  �إذ�  ويعرّيه  �لرجل  يعيب  �أن  للمجتمع 
ر�تبه لزوجته كل �سهر حل�سِن تدبريها، ل 

لطغيانها."
�ل���الف���ت لأن����ظ����اِر جميع  �ل���دف���اع  ب���ه���ذ� 
�لغا�سبات من تهمة �إغر�ق �لرجل يف ديونه، 
�لأنرثوبولوجيا  جم��ال  يف  �ملخت�ض  �أب��دى 

)د.يحيى ح�سني( ر�أيه با�سرتخاء قائاًل: 
ق��ب��ل �أي������ام ج��ل�����س��ت م���ع �أح�����د �أ���س��ات��ذة 
بزوجته  ي�سيد  �لرجل  كان  �لأنرثوبولوجيا، 
و�أن لها دورً� كبريً� يف حياته، و�أنهم متكنو� 
من �سر�ء د�ر بف�سِل ح�سن تدبريها. هذه 
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�أزو�جهن  �أعرف ن�ساء ل ياأبهن باإمكانيات 
�مللحة  �حلاجة  هو  يهمهن  ما  كل  �ملادية، 
للتلفاز  ف��اإن  وب��ر�أي��ي  فيه،  �ملُبالغ  لل�سر�ء 
يف  مهمًا  دورً�  ميديا  �ل�سو�سيال  وب��ر�م��ج 
منت�سرة،  �سارت  �لتي  �لظاهرة  تلك  بروز 
�أ�سيفي �إىل ذلك هو�ض �لتقليد و�مل�سل�سالت 
�ملدبلجة و�سرعات �ملو�سة. كل تلك �لأمور 
�سيئًا  وجعلتها  �لإ���س��ر�ف  م�سكلة  فاقمت 
فيها  تت�سابق  �لتي  �لن�سوية  �لثقافة  ُي�سبه 
هنا  و�ملت�سرر  ذو�تهن،  لإثبات  �ل�سيد�ت 
�أوًل و�أخريً� هو �لرجل �لذي ي�سطر لإغر�ق 
ترهق  �أن  للزوجة  يحق  ل  بالديون.  نف�سه 
بل  م��ربر،  لها  لي�ض  ب��دي��ون  زوج��ه��ا  كاهل 
ت�ساطره  مثلى  �سريكة  تكون  �أن  يفرت�ض 
كل �سيء مبا يف ذلك �مل�سوؤولية، و�أن تكون 
�سندً� وعونًا، و�إل ما قيمة وجودها يف حياته 

�أن مل تكن كذلك.

نظرة رجعية
و�تهامها  �ل��ع��ائ��ل��ة،  �مل��ر�أة)���س��ن��دق��چ��ة( 
دورها  بحِق  جُمحف  �أمر  �لرجل  مبديونّية 

كل  خلف  لأن  �حل��ي��اة،  �إد�رة  يف  �مل��ح��وري 
رجل عظيم �مر�أة عظيمة، ل ُمبذرة."

ر�أي فولكلوري ُمعتق �أ�سدل فيه �ل�ِستار على 
ما بد�أناه �ملوظف يف �سحة بابل )مرت�سى 

�ل�سبالوي( قائاًل:
"مّيه  ع���ب���ار�ت  ت����ردد  و�ل���دت���ي  ت����ز�ل  ل 
و��سحة  �إ���س��ارة  يف  تلّمك"،  م��رة  �أخ��ذل��ك 
�ل���رج���ل �لأع����زب  ي��ع��رتي ح��ي��اة  �إىل م���ا 
�أم��و�ل��ه  �إه���د�ر  يف  وع�سو�ئية  فو�سى  م��ن 
�مل��ر�أة  �سريكة،  ب��دون  �ملفقود  و��ستقر�ره 
علمًا  �ملتما�سك،  �لبيت  )�سندقچة(  هي 
�أعي�ض  �لتي  �لبيئة  باأن  متامًا  موؤمن  باأنني 
فيها ما تز�ل �ملر�أةفيها حتمل هذ� �لعنو�ن 
�ل�سامي ب�سرطه و�سروطه �ملختزلة لوعيها 
من  قطعًا  �لن�ساء  ك��ل  ولي�ست  ون�سجها، 
و�أي�����س��ًا  �أم����ي،  ب��ه  تو�سيني  �ل���ذي  �ل��ن��وع 
يثقلن  ُمبذر�ت  �لن�ساء  كل  لي�ست  باملقابل 
ن�سبية،  �لق�سية  ب��ال��دي��ون،  �ل��رج��ل  كاهل 
حق  م��ن  �ل�سرقيني،  �ل��رج��ال  ن��ح��ُن،  لكن 
حتتاجه  ما  جتد  �أن  علينا  �ملر�أة�لطبيعي 
وما يعينها على �لبقاء د�خل �لبيت معززة 

�ملجتمع  قيد  على  �لبقاء  وكذلك  ُمكرمة، 
بال�سكل �لالئق. �أعرف رجاًل كثريين ممن 
�إىل  و�رد�تهم  كل  �سلمو�  باأنهم  يتفاخرون 
�سيتدبرن  �أن��ه��ّن  �إىل  مطمئنني  زوجاتهم 
ما  وبع�سهم  منهم،  �أف�سل  �لبيت  ���س��وؤون 
�مليز�نية  �إد�رة  عن  قا�سرً�  يعّدها  ي��ز�ل 
لتتكفل  �ليومي  �مل�سرف  �إعطاءها  ويتعمد 
�أن  بر�أيي  لكن  �حلاجة،  ح�سب  بال�سرف 
�لزوجة �أدرى من زوجها مبا يحتاجه �لبيت 
حق  هنا  و�لفخر  �سرورية،  متطلبات  من 
�مل��ر�أة  تلك  �ق��رتن مبثل  �أن��ه  للزوج  طبيعي 
�لرجعية  �لنظرة  يخ�ض  وفيما  �ل��ن��ادرة. 
�لبيت بيد  �لذي ي�سلم ميز�نية  �إىل �لرجل 
زوجته جُمربً�، فهذ� �لأمر لي�ض من �ل�سيوع 
حالت  هي  �إمن��ا  )ظاهرة(  ي�سبح  بحيث 
�ساذة وغري مقبولة ميكن �أن نعدها �سلبية 
�لرجعي  �ملجتمع  �سجل  �إىل  ت�ساف  �أخرى 
�سرعًا،  ُم��ل��زم  �ل��رج��ل  �إن  ب��ل  �ل��رج��ويل، 
ومن حق �لزوجة �أن جتد يف بيت �لزوجية 
معي�سة مب�ستوى ما كانت عليه يف بيت �أهلها 

�إن مل تكن �أف�سل.
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رازونة

صوتنا املبحوح

�لأح��ز�ِن  َرحِم  من  يولدو�  �أْن  على  �سكو�هم،  كتماِن  على  �لنا�ُض  درَج 
�لبئر  يف  ي�سرخو�  �أْن  �أو  كالأنهار،  بالغي�ِض  ميتلئو�  �أن  مقهوريَن، 
فرَط �ل�سمِت، مل ُيولْد لهم من َيحمُل �لعبَء، ومن ي�سغي �إىل �سوِت 
"�ملھ�ريد"، �إىل �لدمِع �لذي ُي�سفُح يف ليِل �لدر�بنِي �لفقري�ِت، وظلْت 
"ينطرون"  ظلو�  �لروح،  �سمُع  �لليِل  ور�َء  َيذوي  كما  �جَلوعى،  ح�سرُة 
معطوُب،  �لريَل  �إّن  قيَل  ولكْن  باملكاتيِب،  "�لريُل" ياأتي  كان  �ل�سبَح، 
و�إّن �ملاء يف �ل�سحر�ء م�سكوُب، و�إن �لقلَب مما �َسِغَب �لأطفاُل مثقوٌب! 
فيا وجَه �لغد �لآتي، ترفْق �إنَّ رفَّ �لطرِي �أرو�ُح �ل�سغري�ِت، لقد جّفت 
بدُرنا  ووىّل  غربًا،  �سم�ُسنا  ومالْت  بالغرقى،  �كتّظ  منذ  �لنهر،  �سفاُه 
َن�سقى،  �أننا طوَل �ملدى  �إل  �سرقا، ومل نعرْف متى يجتاُحنا �لطوفاُن، 
نحَوُه  �ساركناُه قر�َض �خلبز، هامْت  �آخيناُه،  �ملوُت،  يبدو  عرفنا كيف 
ِحر�بنا" طاحْت  روؤو���ُض  "لحْت  كلما  ن�سيدً�  حفظناُه  �سوقا،  �أرو�ُحنا 
�ملن�سور حامينا وحار�ُسنا، هطلنا دونه  �إنه كلكام�ض  وقلنا  مد�ر�ُسنا، 

غيثًا، �أ�ساأنا دربه برقا.
يا  �مل�سفوْح،  دمُعها  عنها  غاَب  ما  ملحاجٍر  يا  �ملبحوح،  ل�سر�ِخنا  فيا 
�أكان  �ملجروْح،  تاريِخه  عن  �لتاريَخ  ُت�ساِئل  حني  تنوْح،  حني  للروْح، 
تلوينًا  ُن�سبعهّن  �لآلَم  ُندمُن  �أكنا  مو�سيقى؟  �أنغام  على  كذبًا  نهاُرنا 
ه  قمي�سِ �سلَو  �لفجُر  علينا  رمى  ثم  �لدهر،  ذ�ك  كلَّ  َعِمينا  وتزويقا؟ 
�لد�مي، فمّزقناُه متزيقا، هربنا يف فالِة �لدهر نرك�ُض دومنا غاية، 
و�لت�سريح،  �لتلميُح  نيوبها  �لريح، حتَت  �جتمعْت ذئاُب  دياِرنا  وحول 
كان عو�وؤها يف ليلنا �آية، وتخفق فوقها - �سود�َء تقطُر �أكبدً� ومد�معًا- 

ر�ية.
تقفوَننا  �إذ  �لأخبار،  يف  �سُيذ�ُع  غدً�  �لأوز�ر،  �أطفاَلنا  يا  ترثوَن  غدً� 
�لد�ر  �أن  �لأيام  �سُتربهُن  �لأعو�م، غدً�  �سي�سرُع حافُر  دينونْة،  وتكوُن 
مرهونة، و�أنا قد �سرقنا منكم �لأحالْم، �أ�سيخو� �ل�سمع هل من �سحكة 
يف �لأفق مدفونة؟ حترو� علكم جتدون �سوءً� خباأته �ل�سم�ض، ق�سيدَة 
�لأحز�ن  و�سَط حمارِة  �لأفر�ِح  من  ولوؤلوؤًة  �لأم�ض؟  بظلِّ  عا�سٍق لذْت 

مكنونة.

د. حسن عبد رايض



اعداد وتصوير: تغريد العبديل

طريقة اإلعداد: 
-1 يو�سع �لطحني و�حلليب و�ل�سكر يف قدر منا�سب، وتخلط هذه �ملكونات جيدً� حتى يذوب 

�ل�سكر وميتزج بع�سها مع �لبع�ض �لآخر .
وت�ساف  �ملزيج  يثخن  ولكي  �لتكتالت  حدوث  ملنع  جيدً�  ويحرك  �لنار  عن  �لقدر  يرفع   2-

ملعقة فانيليا و�لزبدة ويحرك جيدً� حتى تذوب �لزبدة ويرفع من �لنار .
وي�سب  �لزبدة  من  بالقليل  مدهونة  م�ستطيلة  فرن  �سينية  يف  �لهند  جوز  مربو�ض  ير�ض   3-
�ساعتني  ملدة  �لثالجة  �ل�سينية يف  وتو�سع  مت�ساو  ب�سكل  �ل�سينية  وهو حار يف  �جلاهز  �ملزيج 

�أو �أكرث .
-4 يو�سع كوب �حلليب مع �لكرمي �سانتي يف �خلالط ويخفق حتى يثخن قو�مه وي�ساف فوق 

�ملزيج �ل�سابق بت�ساو �أي�سًا، ويعاد �إىل �لثالجة ل�ساعتني �أخريني .
بالعر�ض،  ون�سفني  بالطول  ن�سفني  �إىل  فيها  ما  ويقطع  �لثالجة  من  �ل�سينية  تخرج   5-
م�ستطيل  كل  يلف  ما،  نوعًا  ورفيعة  �سغرية  م�ستطيالت  على  نح�سل  حتى  �لتقطيع  وي�ستمر 

على �سكل رول وتقدم باردة .

املقادير

* كوب طحني
* كوب �سكر

* 4 �أكو�ب حليب �سائل

* ملعقة كبرية فانيليا
* 2 ملعقة كبرية من �لزبدة

* 2 مغلف من �لكرمي �سانتي )كاكاو (
* كوب حليب �سائل بارد

* 2 كوب من مربو�ض جوز �لهند

لقمة الباشا 

طريقة اإلعداد:

وتغ�سل  �ل��ك��ل��م  ح��ب��ات  تق�سر   *
وتقطع �إىل قطع متو�سطة ويق�سر 

�لب�سل ويقطع قطعًا �سغرية .
وينقع  ويغ�سل  جيدً�  �لرز  ينقى   *
يف �ملاء ملدة ن�سف �ساعة يف �لأقل 

ثم ي�سفى من �ملاء جيدً� .
* ي��ت��م و���س��ع �ل���زي���ت و�ل�����س��م��ن 
وي��رتك حتى  �ل��ن��ار  ق��در على  يف 
�إل��ي��ه  �ل��ب�����س��ل  ن�سيف  ي�����س��خ��ن، 
ثم  ل��ون��ه،  ي�سقر  ح��ت��ى  وي��ح��رك 
لدقائق،  ويقلب  �لكلم  ي�ساف 
و�لفلفل  و�ل��ك��م��ون  �مل��ل��ح  ي�ساف 

�لأ�سود و�لكاري .
�ملاء  من  �أك��و�ب  �أربعة  ت�ساف   *
وي��رتك  م��اج��ي  مكعب  م��ع  �ملغلي 
�مل��زي��ج ع��ل��ى �ل��ن��ار ح��ت��ى ين�سج 
بعدها  ي��ه��ر���ض،  �أن  دون  �ل��ك��ل��م 
ي�ساف �لرز �مل�سفى ويقلب جيدً� 
متو�سطة حتى  نار  على  ثم يرتك 

ين�سف ماوؤه .
يف  �ل��زي��ت  م��ن  �لقليل  ي�سخن   *
�للحم  ويحم�ض  �لنار  على  مقالة 
و�لكركم  �ل��ك��اري  م��ن  ��ة  ر���سّ م��ع 
و�ل��ف��ل��ف��ل �لأب��ي�����ض وي���رتك حتى 

ين�سج.
طهوه  بعد  �لكلم  رز  �سب  يتم   *
يف �سحن �لتقدمي، ويو�سع �للحم 
�ملحمو�ض عليه ويزين بالبقدون�ض 
�للب  جانب  �إىل  ويقدم  �ملفروم 

�لزبادي .

رز )متن(

الَكَلم 
يكفي لعرشة أشخاص 

املقادير:

)تكفي لعرشة أشخاص(

املقادير:* كيلو َكَلم

* ثالثة �أكو�ب من �لرز
* ن�سف كيلو حلم مفروم

* حبة ب�سل كبرية
* ملح وزيت

* كاري وكّمون
* مكعب ماجي وفلفل �أ�سود

�ل�سمن �حليو�ين  * ملعقة كبرية من 
)ح�سب �لرغبة(

* بقدون�ض مفروم للتقدمي

ميتاز هذا النوع من الحلويات الرتكية بالطعم اللذيذ، 
فضاًل عن كونها من الحلويات غري املكلفة مادياً وسهلة 

التحضري، ويحب الصغار والكبار مذاقها الحلو.

يعترب  طبق رز الَكَلم )متن 
الكلم( من األصناف املشهورة يف 

العراق. البعض يطلقون عليه 
)تاچينة الكلم(، ويعترب وجبة 

غذائية متكاملة ملا يحتويه من 
عنارص وفيتامينات ونشويات 

وألياف وبروتينات تكاد تكون 
متكاملة، والسيام أن الكلم 

الذي يكرث يف أسواقنا، يف مثل 
هذا الوقت من كل سنة، مفيد 

جداً للجسم الحتوائه الحديد 
والبوتاسيوم والكالسيوم 

وفيتامينات مختلفة أهمها ب 
وج )يس(، والحتوائه عىل 

األلياف فهو مضاد لألكسدة 
ويساعد يف تنظيف الجسم من 
السموم ويحسن عملية الهضم 

ويزيد من مناعة الجسم. 
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يت رس ا

ل تز�ل �ملو�سة �مل�ستوحاة من فرتة �ل�سبعينيات ت�سكل م�سدر �إلهام كبري 
ور�ئع للعديد من م�سممي �لزياء و�ملو�سة و�أ�سبح �لت�سوق حاليا ل�سر�ء 
و�أنو�عه يعد مو�سة ل  �أ�سكاله  �أ�سهل بكثري وبجميع  )�جلينز �جلارل�ض( 
تنتهي �أبد�، ظهرت ت�سميمات خمتلفة مع مرور �ل�سنني، ويزد�د �لقبال 
عليه من قبل �ل�سيد�ت لأّنه يتنا�سق مع جميع �ملالب�ض و�أقم�ستها �ملتنوعة.
من  ب��دء�  �مل�سممني،  كبار  من  �ملنع�سة  �ملو�سة  �جتاهات  بع�ض  ظهرت 
ق�سات �لأحذية �لطويلة و�ل�ساقني �لعري�سة �لتي �نحدرت �إىل �لت�ساميم 
�ملدببة من �ل�سبعينيات �إىل �لثمانينيات جنبا �إىل جنب مع درجات �لأ�سود 

و�لعاجي �لباهت.
عزيزتي �ملر�أة �حر�سي �لعثور على قطع م�سقولة ناعمة ومغرية لرتد�ئها 
مثل �لبنطال �جلارل�ض و�لبلوز�ت ذ�ت �لياقة �ملدورة و�ل�سرت�ت �ل�سوفية 
�رتد�ء �جلينز  ويعد  �لر�ئعة،  �ملالب�ض �خلارجية  �ختيار�ت  �إىل  �جلميلة 
منا�سبا لكل �لعمار وهو مريح و�سهل و�أكرث متيز� مع �إ�سافة جموهر�ت 

مميزة مثل �لعقد �لكبري.
ألوان أظافر )الجليش(

 �زد�د �لهتمام يف �ل�سنو�ت �لأخرية بالأظافر وتزيينها ب�سكل ملحوظ، 
وي�ساعد �سبغ )�جللي�ض( لالأظافر على �إخفاء �أو �إ�سالح �لك�سور �لتالفة 
�أو �لق�سرية غري �ملرغوب فيها، ويحافظ على ملعان لون �لطالء لفرتة 
ظهور  مع  لون   100 من  باأكرث  وياأتي  �لت�سقق،  من  ويحميها  طويلة، 
مينح  �ل��ذي  �لكرياتني  على  ويحتوي  مو�سم،  كل  يف  جديدة  �أل��و�ن 
�لتي  �ملعاجلة  بالزيوت  مفعمة  لأنَّها  و�لرتطيب،  �لقوة  �لظافر 
حتافظ عليها، ويكون ذ� �ألو�ن ر�ئعة منها �أرجو�ين فاحت، رمادي 
فاحت، وزهري �أو �سميك جد�، يتنا�سب مع كل �سيء، ويدوم لفرتة 
�أكرث مرونة  �أّنها  �لعادي، فمن �ملعروف  �أكرث من طالء �لظافر 

من �أظافر �لكريليك ولن ت�سر �أظافرك �لطبيعية.
خاٍف للعيوب والبقع الداكنة

�أ�سبح ��ستخد�م �لكون�سيلر �أو ما ي�سمى )خايف �لعيوب( لإبر�ز 
�لبثور  تلك  �إخ��ف��اء  يف  وي�ساعد  للغاية،  �سائع  مكياج  تقنية 
خايف  ��ستخد�م  ميكن  �لوجه،  يف  ت�ستقر  �لتي  �لهرمونية 
يف  يو�سع  كما  �لأ���س��ا���ض،  ك��رمي  م��ع  �و  مب��ف��رده  �لعيوب 
مناطق �أخرى من �لوجه �لتي ترغبني يف �إ�سفاء مزيد 
�ل�سائل  من  خمتلفة  باأ�سكال  وياأتي  عليه،  �ل�سوء  من 
�ختيار درجة  �إىل  �لن�ساء  بع�ض  �مل�سحوق، مييل  �إىل 
�لهالت  لإخفاء  ب�سرتهن  لون  من  �أفتح  درجتني  �و 
بع�ض  تهدف  �أف�سل،  ب�سكل  �لعني  حتت  �ل�سود�ء 
طبيعية،  ب�سرتهم  لون  وكاأنها  تبدو  �أن  �إىل  �لأل��و�ن 
على  �لكون�سيلر  م��ن  �لأن���و�ع  ه��ذه  حتتوي  م��ا  وع���ادة 
ت�ساعد يف تغطية  لأنَّها  �ل�سباب،  مكونات م�سادة حلب 
�ملنتجات  من  متنوعة  جمموعة  وهناك  �جللد،  و�لتئام 

�ملختلفة �لتي تنا�سب �ل�سيد�ت �لكبري�ت يف �ل�سن. 
اعداد/ هبة الزيدي

)الجارلس(

 عودة موضة

 السبعينيات الجينز 
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الكلامت االفقية 
1- صاحب الصورة فنان عربي 

قدير.
2- من الزهور – موصولة.

3- عكس حر – للندبة - يصاحب 
الرعد)م(.

4- سقي - علم مذكر)م( - أنت 
باالنجليزية.

5- شتم )م(- يضرب.
6- أفقد العقل)م( – ياسمين )مبعثرة(.

7- من أغاني الفنان فاضل عواد.
8- رأي )مبعثرة( - ثواب)م(.

9- عكس بارد.
10- حارس مرمى عراقي.

الكلامت العمودية 
1- أبو الكيمياء.

2- مؤلف موسيقى فيلم )الرسالة(.
3- اجاوب - من الحلي.

4- جميع )م(- من الحبوب .
5- جمع سيف - دولة خليجية )م(.

6- علم مذكر)م( - قضاء عراقي 
غرب الموصل.

7-   اميركي كوميدي شهير.

8- نصف ريري.
9- من القارات.

10- نادي كرة قدم ايطالي.

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

حّل الكلامت املتقاطعة العدد السابق

كيميائية السنة والتأثري 
1-�خلريطة �لتكوينية �لفلكية 

2-�خلريطة �لتكوينية �لرقمية 
مسارات الطاقة 

1-�لإيجابية     2-�ل�سلبية 
اختالف ردود الفعل بني مواليد 

األبراج لنفس السنة .....

1-مبادر

2-متاأقلم
 

تصنيف السنوات 
مو�ليد ظاهرة �لن�سق .....

مو�ليد ظو�هر �لقرت�ن .....
مو�ليد ظو�هر �لن�ساط �ل�سم�سي ..

و�ل�سنو�ت  �لإي��ج��اب��ي��ة  �ل�����س��ن��و�ت  م��و�ل��ي��د 
�لعتيادية ....

تأثري سنة امليالد 

الباحث الفليك.. عيل البكري

اعداد: ثريا جواد الكلامت املتقاطعة

�ملال: على �لرغم من قلة فر�ض �ملال لكم خالل �لفرتة �ملا�سية، 
مالية  وفرة  نحو  دفع م�ساحلكم  �لأيام يف  تن�سطون خالل هذه 
وحت�سن ملحوظ يف ذلك. �ل�سفر: يعد وقتًا مهمًا جدً� لتخاذ قر�ر 

�ل�سفر ملن يبحث عن ذلك كما �أن عليكم �ل�ستفادة من فر�ض 
�لعمل �ملرتبطة بال�سفر لهذ� �لوقت. 

ن�ستعيد تو�زننا �لتكويني �ملرتبط باحلظ لالإقد�م باجتاه ما نرغب.     على 
�ل�سعيد �لعملي �أو �ملايل لدينا �لفر�سة للح�سول على مال من خالل عملية 

�أور�قنا  تقدمي  يف  ي�ساعد  �لوقت   ، زميل  �أو  �سر�كة   �أو  جتارية 
علينا  ويبدو  �ت�سالتنا  ت��زد�د  وظيفة،  �أو  لعمل  �لر�سمية 

�لن�ساط وكرثة �حلركة.

�سحيًا: نحتاج لأخذ ق�سط من �لر�حة، تبدو علينا �ثاأر �لتعب وعدم �لرغبة 
نكون  �أن    علينا  ج��دي��دة.  �أم��اك��ن  يف  و�لتحرك  �لأع��م��ال  بع�ض  �إج���ر�ء  يف 
تزد�د  قد  �ل�سريعة.عاطفيا:  �لطرقات  على  مركباتنا  قيادة  عند  حذرين 

متاعبنا �لعاطفية لهذه �لفرتة ونبدو حذرين يف �تخاذ قر�ر�تنا 
�لعاطفية.

�لعذر�ء...�جتماعيا: نهتم مبتابعة �أحو�ل �أحبائنا و�لبع�ض يتقرب �أكرث 
من �سريكه �لروحي، فرتة �إيجابية ت�ستطيعون خاللها �لإيفاء بالكثري 
يف  �آخذة  �إيجابية  �ملالية  �أحو�لكم  ماليًا:  �حلبيب.  جتاه  �ملطالب  من 

�أثاث منزيل جديد. �آو  ل�سر�ء مركبة  متاحة  و�لفر�سة  �لتح�سن 
�سحيًا: جتنبو� تعري�ض �أنف�سكم ل�ساعات �إ�سافية يف �لعمل.  

نبدو  لأجله  ن�سعى  �لذي  و�لتطور  �جلديدة  �لعمل  فر�ض  بني  �مليز�ن...�لعمل: 
قريبني من هذه �لظروف. عليكم تكر�ر حماولتكم لهذه �لفرتة للح�سول على 
مطالب �آنية. عاطفيا:علينا �أن نقدر جيدً� و�سعنا �لعاطفي �ملرتبك لهذ� �لوقت 

ونبتعد قدر �لإمكان عن �ملو�جهات جتنبا للم�ساكل. ماليًا: فر�ض 
�حل�سول على �ملال تبدو �أكرث قربًا لهذ� �لوقت.  

حتتاج  ظ��روف  يف  �لتحدي  من  وم��زي��دً�  حلياتكم  جديدة  قو�نني  ت�سع  قد 
و�لبع�ض  مالية  لهز�ت  تتعر�سون  قد  ماليًا:  �مل��و�ق��ف.  يف  وجدية  ل�سرب 
يتعر�ض خل�سارة مالية غري متوقعة. عليكم ترك �ملو�جهة مع جهة حكومية 

مو�قف  تفاجئنا  قد  عاطفيا:  ق��ر�ر.  �أي  �تخاذ  قبل  و�لحرت��ض 
ت�سبب لنا �لده�سة و�لغر�بة ما يلزمنا �أن نكون مرنني كعادتنا 

يف ��ستقبال �لأمور. 

عدم  مع  منكم  للكثري  قلق  عامل  �ملرتفعة  �ملالية  م�ساريفكم  ت�سكل  ماليا: 
�لنف�سية.  �أو�ساعكم  على  �سلبًا  يننعك�ض  �لذي  �ملهني  �جلانب  يف  ��ستقر�ر 
�حتياجاته.  بع�ض  لق�ساء  عائلته  �أف��ر�د  باأحد  مهتمًا  نف�سه  يجد  �لبع�ض 

�ل�سفر: تلوح يف �أفقكم �لتكويني �لكثري من فر�ض �ل�سفر على 
�ل�سعيدين �لد�خلي و�خلارجي.    

�ل�سريك �لعاطفية ونبدي تفهمًا لهذه �ملو�قف، وقد  عاطفيا: نهتم مبو�قف 
�لوقت.  هذ�  يف  جيدة  فر�سة  وهي  �ل��زو�ج  حد  منكم  �لبع�ض  عالقة  ت�سل 
ماليًا: حتيط �لكثري من �ل�سغوط بكم يف �جلانب �ملايل وقد جتدون عجزً� 

يف ميز�نيتكم �ملالية لهذه �لفرتة لذ� عليكم �لنتباه لذلك.
�لدلو...�لعمل: �ل�سعوبات �لتي تو�جهكم خالل هذ� �لوقت 

�حلظ: يحتاج �لكثري منكم �إىل �حلظ يف فر�ض �لزو�ج فقد تف�سل كثري من 
فر�سكم �إذ� مل تتخذو� تد�بري كثرية يف �حلفاظ على هذه �لعالقة و�لإ�سر�ع 

يف �إمتام مر��سم هذ� �لزو�ج . �لعمل: تبدو فر�ض �لبع�ض ممكنة يف 
�حل�سول على فر�سة عمل. تبدو فر�ض �لإجناب لهذه �لفرتة 

�سانحة و�إيجابية.

الثورالحمل

الرسطانالجوزاء

العذراءاألسد

العقربامليزان

الجديالقوس

الحوتالدلو

والله اعلم

�ل�سفر: رغباتكم قد جتدون لها منفذً� خالل هذ� �لوقت، وقد يكون �ل�سفر 
خالل  منكم  �لكثري  يرتبط  عاطفيًا:  �لفرتة.  لهذه  �لرغبات  هذه  �أهم  �أحد 
هذه �لفرتة و�لأ�سهر �ملقبلة مع زيادة فر�ض �لتجاذب �لعاطفي مع �سركائكم 

تلم�سونه  �لزوجية  عالقاتكم  م�ستوى  يف  حت�سن  �لعاطفيني. 
و�لكثري يبدو �أكرث �هتمامًا مبظهره �خلارجي.

تعاملكم  �أثناء  توترً�  �أكرث  وتبدون  �لفرتة  لهذه  �لعائلة  مطالب  ت��زد�د  �لعائلة: 
للكثري  تتعر�سون  فقد  مريحة  �ل��ف��رتة  لهذه  �أج��و�وؤك��م  تبدو  ل  �لآخ��ري��ن.  م��ع 

حياتكم  على  �سلبًا  ينعك�ض  م��ا  م��ت��ع��ددة،  �أم��اك��ن  يف  �ل�سغوط  ل��ه��ذه م��ن 
ويبدو  منكم  �لكثري  �إىل  �ل�سك  يت�سرب  �لفرتة.عاطفيًا: 

ت�سرفكم جتاه �حلبيب �سلبيًا.   

بقدرتكم  و�إقناعهم  �لعمل  �لتعامل مع زمالء  و��سحني عند  نكون  �أن  علينا 
على قيادة �أموركم بنجاح. ماليًا، ن�ستطيع يف هذ� �لوقت �أن نزيد من �أرباحنا 

ب�سكل جيد و�لبدء مب�سروع عمل جديد. عاطفيا: يهتم �لكثري منكم 
ومنح  �لعاطفي  �جل��ان��ب  يف  وتتويجها  حتركاته  �إجن���اح  يف 

عالقاتكم �لزوجية دفعة من �لن�ساط و�حليوية.  
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هناك من ي�سرتيها جاهزة وهناك من يقوم 
ب�سناعتها بنف�سه )حملية �ل�سنع( لإ�سفاء 
�أجمل  تكون  لأنَّها  عليها،  �حلب  من  �لقليل 

و�أكرث تعبريً�. 
    بطاقات ملونة

�سو�ء  و����س��ع  ب�سكل  ومتوفر  م��وج��ود  �ل���ورق 
�لعديد  ويف�سل  �للون  �أبي�ض  �أو  ملونًا  كان  
يف  �مللونة  �لبطاقات  تبادل  �لأ�سدقاء  من 
�أع��ي��اد �مل��ي��الد و�ل����زو�ج و�ل��ت��خ��رج وغريها 
�ل�سخ�ض  يحتاجه  ما  وك��ل  �ملنا�سبات  من 
لعمل بطاقة ملونة جميلة وجذ�بة هو كرتون 
�لك�����س�����س��و�ر�ت  وب��ع�����ض  م��زخ��رف  �سميك 
�لعملية  ه��ذه  تتطلب  ول��ن  تزيينها  لغر�ض 
�لن�سف  ي�ستغرق  قد  وقتا  �أو  كبري�  جهد� 

�ساعة �أو �أكرث.
ف��اذ�  �لأ���س��ك��ال  خمتلفة  �مللونة  �لبطاقات 
)�لريا�سة(  حمبي  م��ن  �ليه  �ملر�سل  ك��ان 
حينها ميكن �إ�سافة بع�ض �لكر�ت �خلا�سة 
وكرة  و�لتن�ض  و�ل�سلة  كالطائرة  بالألعاب 
�ل����ق����دم وغ����ريه����ا م��ن 
�لريا�سية،  �مل��ع��د�ت 
�أما �ذ� كان من حمبي 
�ل���زه���ور ف��ب��الإم��ك��ان 
�إ�����س����اف����ة ب����اق����ة م��ن 
على  �جلميلة  �ل��زه��ور 
و�ذ�  �لبطاقة  غ��الف 
فنان  ع�ساق  م��ن  ك��ان 
م������ع������روف )ك����اظ����م 
ممكن  مثال  �ل�ساهر( 
�إ���س��اف��ة ���س��ورت��ه على 
�ل�����غ�����الف ب��ط��ري��ق��ة 
من  ك��ان  و�ذ�  جميلة 
�ل�سعبي  �ل�سعر  حمبي 
بع�ض  كتابة  فيف�سل 
�لق�سيدة  من  �لبيات 

بخط و��سح و�أنيق.  
صندوق مجوهرات

طريقة �سنع �ل�سندوق �خلا�ض باملجوهر�ت 

�سهل وب�سيط، لأنَّه يتكون من �لورق �ل�سميك 
�لكرتون �خلايل من  �أو  �لأكرث كثافة  �ملقوى 
�لقدمية  �ملالب�ض  �أزر�ر  وقطع من  كتابة  �أي 
خمتلفة  رقيقة  �أحبال  وجمموعة  وجدت  �إن 

�لألو�ن وثقابة ورق. 
�ل��ك��رت��ون  قطعة  بق�ض  ن��ق��وم  �ل��ب��د�ي��ة  يف 
ول�سمان دقة �لعمل نقوم بعمل )باترون( �أي 
ن�ستخدم قطعة من �لورق بحجمها �لطبيعي 
فوقها  �لكارتون  قطعة  بو�سع  نقوم  ثم  ومن 
ونبد�أ عملية �لق�ض، ثم نقوم بثني �لكرتون 
بالهد�يا  خا�ض  جميل  �سندوق  �إىل  ليتحول 
ث��ق��ب يف منت�سف  و���س��ع  �ل�����س��روري  وم���ن 
�جلزء �لأمامي بو��سطة ثقابة �لورق ومن ثم 
تركيب �حللقة �ملعدنية )�لزر�ر( و�خلطوة 
ب�سكل  �مللونة  �لأحبال  تركيب  هي  �لخ��رية 
لدينا  وي�سبح  �لعمل  يكتمل  حتى  منا�سب 
تقدمي  ميكن  مكّلف  غ��ري  جميل  ���س��ن��دوق 
خامت �سغري فيه �أو �حللي )تر�جي( �أو بع�ض 

�حللويات كالكاكاو و�لن�ستلة.
املزهرّيات

�لزجاجّية  �لأو�ين  فيها  �لبيوت  من  �لكثري   
ميكن  وبها  �لبال�ستيكية  �أو  �لفّخارّية،  �أو 
�سنع )مزهرية( حتوي زهور� فو�حة وملونة 
�سنعها  وعملية  وب�سيطة  جميلة  فكرة  وهي 
نحتاجه  م��ا  فكل  م��ه��ار�ت،  �إىل  حت��ت��اج  ل 
وفر�ساة  نظيفة  حليب  �أو  م��اء  زج��اج��ة  ه��و 
من  و�لقليل  زيتية  و�أل���و�ن  ملونة  و�سر�ئط 

�لورود �حللوة ول�سق.
ومن  �ل��زج��اج��ة  على  بالر�سم  ن��ق��وم  ب���دء� 
�ل�سروري توخي �حلذر لأنَّ �لزجاجة �سيقة 
حتديد  �مل�ستح�سن  وم���ن  قليل  وع��ر���س��ه��ا 
جتف  ك��ي  تركها  ث��م  وم��ن  م�سبقًا  �لر�سمة 
�لأ�سرطة  ل�سق  ثم  وم��ن  بالكامل  وتن�سف 
�لر�سومات  مع  يتالءم  ب�سكل  عليها  �مللونة 
تعبئتها  و�أخ���ري�  �ل��زج��اج��ة  على  �مل��وج��ودة 
باملياه وو�سع �لزهور �جلميلة فيها وتقدميها 
�جلمال  تع�سق  �لتي  �ل�سديقة  �أو  لل�سديق 

و�لطبيعة. 

مع قرب أعياد امليالد وبداية 
عام جديد يقوم الكثري من 
الناس ال سيام عندما يكون 

بعيدا عن األهل واألحباء 
بتبادل الهدايا فيام بينهم 
والطريقة األضمن إلظهار 

مدى اهتاممك هي تقديم 
هدية مهام كانت صغرية

محلية الصنع

هدايا لألصدقاء

إعداد: ثريا جواد
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)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(.



أنسام الشالجي
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ويحثنا على �لفاأل �لذي جاءت منه �حلكمة: 
)ت��ف��اءل��و� ب��اخل��ري جت����دوه(. و����س��ت��ع��د�د� 
�آباء  �أنف�سنا،  من  لنبد�أ  �جلديدة،  لل�سنة 
و�أمهات �و �لفر�د �لكرب عمر� يف �ل�سرة، 
�ول، و�سنكون قدوة ل�سغارنا �لذين حولنا 
للتفكري �ليجابي.. وخطوتنا �لوىل و�لأهم 
ل�سنة جديدة، �أن نرتك خلفنا كل ما مّر ِبَنا 
و�سبقتنا جملة )تامي(  �ل�سعبة،  �ل�سنة  يف 

لعددها  غالفها  جعلت  �ل��ت��ي  �لم��ري��ك��ي��ة 
حرف  و�سع  وك��ان  وبليغا  ب�سيطا  �لخ��ري 

)X( على )2020( .
عنوان املوضوع 

�ل��د�ء  ن�سف  )�ل��وه��م  �سينا:  �ب��ن  ي��ق��ول 
�سينا  و�ب��ن  �ل���دو�ء(،  ن�سف  و�لطماأنينة 
و�إن  �مل��ي��الدي  �لعا�سر  �ل��ق��رن  يف  �مل��ول��ود 
�لطب  )�أب��ي  ب�  ويعرف  ماهر�  طبيبا  ك��ان 
كبري�  فيل�سوفا  ك���ان  ����ه  �أنَّ �ل  �حل��دي��ث( 
�ملر�ض  تعني  ل  هذه  �ملهمة  ومقولته  �أي�سا 
�حلياة  تفا�سيل  على  تنطبق  �إمن���ا  فقط 
مثل  مت��ام��ا  �سلبية  ط��اق��ة  ف��ال��وه��م  ك��اف��ة، 
�لت�ساوؤم بينما �لطماأنينة كلها تفاوؤل.. ففي 
مثال،  �ل�سرطان  �مل�ستع�سية،  �لم��ر����ض 
يكون �لطمئنان دو�ء فعليا وكذ� �حلال مع 
تفاءلنا  �إن  �أحو�لنا  تكون  فكيف  كورونا.. 

لغدنا؟ 
املعجزة

 �ل�سيدة )مي..��سم غري حقيقي، حما�سبة 
ب�سرطان  �أ�سيبت  ٥٥���س��ن��ة(  م��ت��ق��اع��دة، 
�ل���ث���دي و����س��ط��ر ط��ب��ي��ب��ه��ا �مل��ع��ال��ج �إىل 
خم�ض  خ��الل  �لث��ن��ني  ثدييها  ��ستئ�سال 
�إىل  ����س��ط��رت  �ل��ع��الج،  وب�سبب  ���س��ن��و�ت 
�لذي رف�ض  �ملبكر وطلقها زوجها  �لتقاعد 
مما  �أنوثة(  )ناق�سة  �م��ر�أة  مع  يعي�ض  �أن 
�أدخلها يف حالة من �لياأ�ض و�حلزن �ل�سديد 
يف  قالت  �أخرى،  مرة  �ل�سرطان  ليهاجمها 

ندوة عقدناها عن �لتفاوؤل لل�سنة �لقادمة:
باإر�دتي  �أث��ق  جعلتني  �سبحانه  باهلل  ثقتي 
و�أن �ألغي �لت�ساوؤم من حياتي �لتي ل تتوقف 
ب�سيط  تقاعدي  ر�ت��ب  �و  جاحد  زوج  عند 
كيف  �هلل(  )رح��م��ه��ا  و�ل���دت���ي  وت���ذك���رت 
وكانت  د�ئمة  بابت�سامة  �مل�ساعب  و�جهت 
باأنني  �لتغلب عليها وحمدت �هلل  تنجح يف 
وتذكرت  ملكي،  بيت  يف  �أ�سكن  �لق��ل  يف 
يوجد  ل  يقول  يز�ل  وما  و�ل��دي  كان  �أي�سا 
�إمن��ا  ف���ارغ،  و�لآخ����ر  ممتلئ  ن�سفه  ق��دح 
�لعي�ض.. على  يعيننا  �لذي  بالهو�ء  ممتلئ 
بابت�سامة  �ملر�ض  مبو�جهة  ق��ر�ري  �أخ��ذت 

�ساأكون  �لقادمة  �ل�ساعة  ب��اأن  وبالتفاوؤل 
�أف�سل وباأن �لغد بعون �هلل يل..

وب��ه��ذه �ل��ط��اق��ة �لي��ج��اب��ي��ة ����س��ت��م��رت مي 
تتعالج ل�سنتني و�سفيت و�أطلق عليها طبيبها 

�ملعالج لقب )�ملعجزة(..
ترددات

 ٤6 ���س��م��ري...م��ه��ن��د���ض،  )�ب���و  ق���ال  بينما 
�لعر�ق  بها  مير  �لتي  �لظروف  ب��اأن  �سنة( 
مل  لكنه  �ل��ي��اأ���ض،  �إىل  �لبع�ض  ت��دف��ع  ق��د 
يياأ�ض رغم ف�سله يف م�سروع و�سع فيه كلما 
مكتبه  يغلق  مل  لكنه  تقريبا،  ميلكه  ك��ان 
�لت�ساوؤم،  �و  للياأ�ض  ي�سمح  ومل  �لهند�سي 
��ستمر متفائال وبد�أ يقبل مب�ساريع �سغرية 
�أن  حقيقة  �سابقا..و�كت�سف  يقبلها  ل  كان 
للتفاوؤل تردد�ت طاقة �إيجابية ل توؤثر على 
كل  يف  توؤثر  �إمنا  فقط،  �ملتفائل  �ل�سخ�ض 
�بنه  جعلت  �ل���رتدد�ت  حوله..هذه  �لذين 
�أن  �خلا�سة  �سيارته  بيع  �إىل  ��سطر  �لذي 
يتقبل حياته �جلديدة بدون رفاهية ودفعت 
تكون  �أن  �ختارت  �لتي  )�ملهند�سة  بزوجته 
ربة بيت( �إىل فتح �سفحة عالفي�سبوك لبيع 
ما ت�سنعه يف �لبيت من حلويات و�أكالت..
�أن  متكن  خ�سارته،  من  ون�سف  �سنة  وبعد 
ي�سرتي بيتا �سغري� و�سيارة.. وما يز�ل هو 
وزوجته و�سمري متفائلني باأن �لغد �أف�سل..

العفريت
�مل�سرية  �لف���الم  يف  ن�سمعه  مثل  ه��ن��اك 
ي��ر�ه  �لعفريت  م��ن  يخاف  )�ل���ذي  ي��ق��ول: 
د�خ��ل��ه )عفريت  م��ن��ا يف  وك���ل  �أم���ام���ه(، 
�ستحيطنا  �ملجال  له  ف�سحنا  �إن  ت�ساوؤم( 
من  ويف  فينا  ت��وؤث��ر  مم��ا  �ل�سلبية  �لطاقة 
نلوم  لن  �لآخ��رون،  عّنا  �بتعد  و�إن  حولنا، 
بها،  منر  �لتي  �لظروف  ففي  �أنف�سنا،  �ل 
�سو�ء م�ساعب �حلياة �ليومية �و �لظروف 
�لتي  �لظروف  �و  و�ل�سيا�سية  �لقت�سادية 
نعرف  �أن  ب��ّد  ل  ك��ورون��ا،  جائحة  فر�ستها 
منتلئ  �أن  بد  ول  ن�ستخدمها  �لتي  �لكلمة 
ثقة باهلل �سبحانه وبطاقة �لتفاوؤل باأن �لغد 

�أف�سل كي ل جند �أنف�سنا لوحدنا..

ما  نر�جع  �أن  نحاول  �سنة،  كل  نهاية  مع 
للجديدة،  خطة  ون�سع  خاللها  �أجن��زن��اه 
�جلميع  على  �سعبة  �سنة  كانت   2020 لكن 
مع  �لعامل  �جتاحت  �لتي  �سعوبتها   ورغ��م 
كان  قطعًا  لكن  ك��ورون��ا،  جائحة  مو�جهة 
�ل�سخ�سي  �ل�سعيد  على  �إجن��از�  منا  لكل 
�سديق  �و  �ل���س��رة  �أف���ر�د  �أح��د  بدعم  و�إن 

مّر باأزمة �سحية �و غريها. م�سبقا �أعرف 
ونظرته  �حل��ي��اة  يف  �أ�سلوبه  منا  لكل  �أن 
و�لمنيات  و�ل�سعادة  �لتفاوؤل  �إىل  �خلا�سة 
بد  ل  فاإنَّنا  �لختالفات  ورغم  وحتقيقها، 
و�أن نتفق باأن للتفاوؤل طاقة �إيجابية كبرية 
خيبة  و�إبعاد  وجتاوزها  �مل�ساعب  لتحمل 
يف  تو�سلنا  �أن  و�سبق  و�لإح��ب��اط��ات  �لم��ل 

�لياأ�ض  باأن  عنها  كتبت  �سابقة  عمل  ور�سة 
بد�ية  نقطة  �إمن��ا  ت�ساوؤما  �و  ف�سال  لي�ض 

جديدة..
الفأل

ينهينا  �سريفة �سحيحة،  نبوية  �أحاديث  يف 
�آل��ه  وع��ل��ى  عليه  �هلل  )���س��ل��ى  �مل�سطفى 
�لت�ساوؤم  يعني  �ل��ذي  �لتطرّي  عن  و�سلم( 

نصف الداء

الوهم

 والطأمنينة

تنتهي سنة تبدأ أخرى، متاما مثلام 
نطفئ شمعة ونشعل أخرى.. إن فعل 

اإلشعال لوحده تفاؤل، مهام كان 
السبب، نرفض الظالم أو نحاول إضفاء 

الجامل والرومانسية او نزّين كيكة 
ميالد او نطلب مرادا او نزف عروسا.

 نصف الدواء
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95 امل������ي������زان94 يف 

انتابني قلق كبري عىل زوجي وابني وأصبح 

هذا القلق تعبا إضافيا عىل التعب اليومي 

يف متابعة عالج ابني اآلخر، وقررت أن 

أسأل والديت عام جرى وكيف يعيش 

زوجي وابني يف محافظة أخرى لوحدهام، 

وهددتها اذا مل تخربين بالحقيقة سأعود 

وابني قبل أن يكمل عالجه إىل الوطن..

امليزان 

امليزان 

يف

يف ليس كل مْن يخطئ هو سيئ قد تكون كبوة 
يفوُق منها مع الزمن.. لكن كبوة من يف قصة 
السيدة )ه....( كبرية وال تعرف كيف سيفوق 

منها زوجها وابنها، ونعود معها إىل البداية..

'كان �لعالج مكلفا جد�  )ع..( عند �أمي" تقول )ه�...( وت�سيف، 
زوجي  من  طلبت  �سهرين،  وبعد  )ع...(  على  قلقي  عن  ف�سال 
�أ�سبح  �ل��ذي  )���ض..(  حالة  متابعة  يف  لوحدي  و�سا�ستمر  �لعودة 

ي�ستجيب �إىل �لعالج.
و�بنه  حالتها  على  ليطمئن  يوميا  بها  يت�سل  وك��ان  )ب..(  وع��اد 
و��ستمر ير�سل �ليها بالأمو�ل �لالزمة للعالج.. وبعد نحو �سهرين، 
ه ��ستمر باإر�سال تكاليف �لعالج، وبد�أت  توقف عن �لت�سال بها لكنَّ
يخفونه  ما  �أمرً�  هناك  �أن  و�سعرت  و�أهله  باأهلها  تت�سل  )ه���...( 
يتذرعون  �أو  منها  يتهربون  �ل�����س��وؤ�ل،  يف  تلح  كلما  وكانت  عنها 
فاجاأها  و�لقلق،  �حل��رية  من  �أ�سابيع  وبعد  �لت�سال..  بانقطاع 
يعمل  كان  �لتي  �ل�سركة  ب��اأن  و�أخربها  هاتفي  بات�سال  )ب...( 
حمافظة  �إىل  �لنتقال  �إىل  ��سطر  مما  خدماته  عن  ��ستغنو�  بها 
�أخرى بعد �أن وجد عمال )�سريك( مع �سديق له و�أن ر�تبه و�أرباحه 
كثرية. وحني طالبته بالتحدث �إىل )ع..(، قال �إنَّه لي�ض يف �لبيت 

�إمنا مع �أ�سدقائه�..
تقول )ه�...(:

�نتابني قلق كبري على زوجي و�بني و�أ�سبح هذ� �لقلق تعبا �إ�سافيا 
�أ�ساأل  على �لتعب �ليومي يف متابعة عالج �بني �لآخر، وقررت �أن 
�أخرى  حمافظة  يف  و�بني  زوجي  يعي�ض  وكيف  جرى  عما  و�لدتي 
قبل  و�بني  �ساأعود  باحلقيقة  تخربين  مل  �ذ�  وهددتها  لوحدهما، 

�أن يكمل عالجه �إىل �لوطن..
�أن )���ض..( قد  �سيما  تنفذ )ه���...( تهديدها ل  �أن  �لم  وخ�سيت 
لي�ستعيد  �لقليل  �ل  �أمامه  يتبق  ومل  �لعالج  يف  كبري�  �سوطا  قطع 
باحلقيقة  )ه����...(  فاأبلغت  �سويا،  �سبيا  وي�سبح  كاملة  �سحته 
�ل�سادمة وقالت لها: "تدور �سائعات باأن زوجك و�بنك )ع( �لذي 
تكون  قد  �أخ��رى،  و�أ�سياء  �لآث��ار  بتهريب  يعمالن  �لدر��سة  ت��رك 

خمدر�ت.."
�أغلقت )ه�...( وبد�أ �حلزن و�لقلق ي�سيطر�ن علّي مما دفع �بنها 
يفتقد  باأنَّه  فاأبلغته  جيدة،  لي�ست  �سحته  ب��اأّن  يعتقد  �أن  )���ض..( 
مفرتق  يف  وكاأنها  ت�سعر  وكانت  حت�سن.  يف  و�سحته  و�سقيقه  �أباه 
�و ت�ستمر يف  �إنقاذ زوجها و�بنها )ع..(  طرق؛ هل ترجع لتحاول 
لتبلغها بقر�رها،  عالج )�ض..( وقررت �لعودة و�ت�سلت بو�لدتها 
و�أ�سافت  و�لنتهاء من عالجه،  �بنها  تهتم ب�سحة  �أن  لها  فقالت 
تابعي  �لقانوين،  غري  و�بنك  زوجك  ن�ساط  حول  �لكثري  "هناك 
عالج )�ض..( فاإن فقدتي )ع..( ل�سبب ما، يف �لأقل �سيبقى معك 
جد�  ثقيلة  �لعالج  من  �ملتبقية  �لأ�سابيع  عليها  ومرت  )���ض..(.. 
ومن ثم و�فق طبيب )�ض..( على عودته مع �أخذ كمية من �لدوية 

و�ل�ستمر�ر بالت�سال به لغاية �نتهاء �أدويته�.
وعادت )ه�..( مع )�ض..( وذهبت فور� من �ملطار مع و�لدتها �إىل 
من  زوجها  �رتكبها  عما  بالتفا�سيل  �أخربوها  �لذين  زوجها  �أهل 
جر�ئم و�أنَّه وّرط )ع..( �ل�سبي معه يف توزيع �ملخدر�ت و�كت�سفت 
�أن و�لدتها تعرف �أي�سا هذه �لتفا�سيل وقالت لها: "هذه قدرة �هلل، 
�سافى �بنك �ملري�ض ليعو�سك عن �ل�سليم �لذي كان زوجك �سببا 

يف �أن تفقديه".
�إىل  وذهبت  و�لدتها  مع  )���ض..(  تركت  لعودتها،  �لتايل  �ليوم  يف 
�ملحافظة �لتي بها زوجها و�بنها )ع..( ومعها �ملعلومات و�لعناوين 
�لذين  و�ل�سدقاء  و�ملعارف  و�أهله  �أهلها  من  عليها  ح�سلت  �لتي 
على  �أ�سرت  لكنها  معه�..  يورطها  ل  كي  �لذهاب  بعدم  ن�سحوها 
يعرفهما  من  �إىل  تو�سلت  �أي��ام،  وبعد  عنهما..  و�لبحث  �لذهاب 
للبحث عنهما بعد  �ل�سرطة  �إىل مركز  باأنَّ عليها �لذهاب  و�أبلغها 

�أن �سمعت منه �لكثري عما �رتكبه زوجها.
وتكمل )ه�...(:

�سمعتُه من  لتفاجاأ مبا  �ملركز  �إىل  وذهبُت  ثابتة  �أبدو  �أن  حاولت 
ق�سايا  لوجود  حمافظتنا  �إىل  ترحيله  مت  قد  زوجي  باأن  �ل�سابط 
�سده هناك �أي�سا ومن ثم تقدميه �إىل �ملحاكمة و�بني )ع...( قد 

مت �إيد�عه يف �إ�سالحية �لأحد�ث ويف حمافظتنا �أي�سا.
وهي  حمافظتهم  �إىل  ر�جعة  و�ملحافظة  �ملركز  )ه���..(  غ��ادرت 
تفكر طو�ل �لطريق كيف �ستو�جه زوجها ومباذ� �سيد�فع عن نف�سه 
وكيف �ست�ساحمه عما فعله بابنهما )ع..( ودفعه �إىل �جلرمية معه 
وكيف متكن �أن يخبئ عنها وعن �أهله و�أهلها ن�ساطاته �لإجر�مية 
�سو�ء حني خطبها �أو يف �سنو�ت �لزو�ج �لتي عا�سا فيها معا؟ وملاذ� 

وكيف �أ�سبح جمرما وت�سّبب يف �أن يفقد �بنه )ع..( م�ستقبله؟
حماكمة  تنتظر  وه��ي  )ه���..(  تنتاب  �أك��رث  و�أح���ز�ن  كثرية  �أفكار 
ويعود  يتوب  �أن  وعدها  �لذي  كورونا  ظروف  �أخرتها  �لتي  زوجها 
�ليها مهما كانت �لعقوبة �لتي �سينالها و�أ�سبحت تهتم بدر�سة �بنها 
)�ض..( وتزور �بنها �لآخر )ع..( وحتثه على �لعودة �إىل �لدر��سة.. 

وتاأمل �أن تكون يف حكايتها عربة لالآخرين فاملال لي�ض كل �سيء..

يف  يعمل  �ساب  من  �جلامعة  من  تخرجها  فور  )ه���....(  تزوجت 
�إمنا )خطبة(  �و هكذ� قدم نف�سه، مل تكن تعرفه  �سركة خا�سة، 
�أهل، و�أحبته كثري� حني �كت�سف �أن عائقًا �سحيًا مينعها من �حلمل 
لأجلها،  �مل�ستحيل  فعل  �إمّن��ا  يتذمر،  ومل  �نزعاجه  عن  يعرّب  ومل 
و�لنتظار،  �لعالج  من  �سنو�ت  وبعد  كثري�،  �لأطفال  حتب  فهي 
بتو�أم.. كان )ب....(  �أنَّها حامل  حدثت �ملعجزة و�أكدت �لطبيبة 
�ساعة  جاءت  حتى  بها  ويهتم  �ل�سعيد  �حلدث  بهذ�  مثلها  �سعيدً� 
�لولدة و�أدخلت �سالة �لعمليات وكان �جلميع؛ �أهلها و�أهل زوجها 

و�لقرباء �لذين ح�سرو� �إىل �مل�ست�سفى، �سعد�ء معها.
تقول )ه�...(:

ح��ني �أف��ق��ت م��ن �ل��ت��خ��دي��ر، ع��ل��م��ت �أن �ل��ع��م��ل��ي��ة ف���وق �ل��ك��ربى 
)�لقي�سرية( �أخذت وقتا �أكرث من �ملعتاد، لكنني حلظة �حت�سنت 

بها ولدّي )ع...( و)�ض..( ن�سيت �لأمل ون�سيت كذلك �أن �أ�ساأل عن 
�سبب طول وقت �لعملية.. وبعد �أيام من مغادرتي �مل�ست�سفى، بد�أت 
�أمرً� ما! لكن فرحتي بال�سغريين مل  �أن زوجي يخفي عني  �أ�سعر 
ترتك يل جمال ل�سوؤ�له�. وكنت �سعيدة بوجود �أمي و�أم زوجي معنا 
يف �لبيت، �للتني ��ستمرتا بالتو�جد بالتناوب مل�ساعدتي بالعتناء 
و�أربيهما  بهما  �أعتني  كيف  وتعلمت  قليال  كرب�  حتى  بال�سغريين 

وحدي.
ودعاء �جلميع،  �إعجاب  �سنتني حمط  نحو  بعد  �ل�سغري�ن  �أ�سبح 
�لذي  )���ض..(  من  و�أك��رب حجما  ن�ساطا  �أكرث  )ع..(  �أن  ولحظنا 
ب��ه )ب...(  ب��د�  ي��وم  �أث��ن��اء �حل��م��ل..ويف  ك��ان )ح��م��ال( �سقيقه 
�ساألته  �لبال،  ومرتاح  هادئا 
)ه������...( ع��ن �لأم����ر �ل��ذي 
ح��اول  ل��ك��ن��ه  ع��ن��ه��ا،  يخفيه 
ومع  �جل��و�ب  من  يتهّرب  �أن 
�ل�سر،  �إ�سر�رها على معرفة 
مرة  تنجب  لن  باأنها  علمت 
�أخرى، "كان ل بّد من �إز�لة �لرحم لتتمكني من �لعي�ض ب�سحة"، 
قائال:  عنها  خفف  لكنه  وبكت،  عنه  ك�سف  �ل��ذي  �ل�سر  �سدمها 
�سبحانه  كان  لقد  نعمته،  على  �هلل  ولنحمد  ر�ئعان  ولد�ن  "لدينا 

كرميا معنا".
وت�سيف )ه�...(:

لُت �لأمر وعزمُت �أن �أعتني بهما كثريً�، وكان �أ�سعد �أيامي حني  تقبَّ
�أ�سبحا يف �ل�سف �لأول �لبتد�ئي، وكان جليا، مع مرور �لأ�سهر، 
�أن )ع..( يتمتع بذكاء خارق بينما )�ض..( خامل ومع مرور �سنو�ت 
�لتعليم �لبتد�ئي، بد�أ �ملدر�سون ي�سكون من عدم ��ستيعاب )�ض..( 
حُت مبر�جعة طبيب لأنَّه  للدرو�ض وباأن حالته تتفاقم ب�سرعة وُن�سِ
�بني  ت�سف  �أن  جت��روؤ  كيف  بوجهه،  و�سرخت  �سوّي  غري  �سبي 

هكذ�..
لكن حالة )�ض..( �أ�سبحت و��سحة حتى د�خل �لبيت حني حتاول 
لها  فقال  �ل��درو���ض،  لهما  ت�سرح  �أو  �لولدين  توجه  �أن  )ه����...( 
)ب...( �إن ل منا�ض من مر�جعة �لطبيب.. ويف  خ�سم �ن�سغالها 
مع حالة )�ض..( مل تنتبه �إىل �أن زوجها )ب...( ي�سرف �أ�سعاف 
وبعد  �لطبيب  �إىل  )���ض..(  �لو�لد�ن  �أخذ  �ملهم،  منه�..  تطلبه  ما 
فحو�سات وحتليالت، قال لهما باأنه يعاين من مر�ض معّقد يتعلق 
بالغدد، و�إذ عرّبت )ه�...( عن ياأ�سها وحزنها، قال لهما �لطبيب 
�خلارج،  يف  �ملر�سية  حلالته  عالجًا  هناك  باأن  له  زي��ارة  �آخر  يف 
وتركنا  �ل�سفر  و�لوقت.."وقررنا  �لأمو�ل  �لكثري من  يتطلب  ه  ولكنَّ

 بانتظار محاكمة الزوج واالبن، 

زوجة أتعبتها الظروف

رجاء خضري
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خضري الحمريي

�لأمنيات لعبة جميلة، خُمدر مو�سعي، ُم�سكن لالآلم، نتعاطاها بو�سفة 
طبية معتمدة كتب عليها :عند �حلاجة. ولأن حاجتنا لالأمل و�خلال�ض 
عالء  م�سباح  مثل  وترحالنا  حلنا  يف  معنا  نحملها  فاإننا  لها،  لح��دود 

�لدين، ندعكه بال هو�دة ونغم�ض �أعيننا ونغو�ض يف �لتمني.
و�لأماين مثل �حلياة، د�ئمة �لتجدد، بغ�ض �لنظر عن و�قعنا )�لز�هر( 
�لذي يدور حول نف�سه مثل �لناعور، تتجدد وتتبدد، مثل �لألعاب �لنارية 
�لتي تنري �ل�سماء بتوهجها �خلالب للحظات ثم تختفي، غري �أن عيوننا ل 
حتتفظ هنا �سوى بذلك �لتوهج �ملفرح، وتتغا�سى عن �إختفائه �ل�سريع..

لتتو�فق مع ما  �أو علنًا  �سرً�  �أموره  ويرتب  �لتمني،  �لإن�سان جمبول على 

يتمنى، ويحاول �أن يوجه مقود حياته د�ئمًا نحو �لهدف �ملرجتى، �إل �أن 
�مل�سكلة تتمثل باأن هناك من يقفز ويتربع ليم�سك باملقود ويوجهه نيابة 
عنه، في�سطر �إىل �إفالت مقوده و�لت�سبث مبقود �آخر لميّت لأمانيه ب�ض

لة!                                         
لعبة جميلة �أدمنت على مز�ولتها كاريكاترييًا منذ عقود، �أختار من بني 
ح�سد �لأماين �ملتز�حمة يف ذهني �أخّفها وطاأة، و�أكرثها قابلية للتحقق، 
�أختار يف حقل �لأماين ما ميكن عّدُه من �لبديهيات �حلياتية يف �أي زقاق 
للتفتي�ض  )�سيطرة(  �أول  يف  خائبة  يل  تعود  �أنها  �إل  �ملعمورة،  �أزقة  من 

عن.. �لأماين �ل�سالة!
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د. عيل الشاله    شاعر بابيل

يف املنتهى

متثاقال يجرر �أيامه �لخرية يرحل عام 2020 غري ماأ�سوف 
�لآلف من  �أودت مبئات  لالإن�سانية جائحة  عليه، فقد حمل 
تنف�سية  �ستى  �أمر��ض  يعانون من  مثلهم  وتركت  �لب�سر  بني 
دول  من  قليل  غري  عدد  باقت�ساديات  �أودى  كما  وغريها، 

�لعامل مبا فيها دول كانت تعد منور� �قت�سادية ر��سخة.
�ل�سحة  كانت  كبرية  نكو�سات  �جلائحة  تلك  �ساحبت  وقد 
و�لثقافة و�لريا�سة �أوىل �سحاياها، مثلما تركت يف �لإن�سانية 
�لأوىل تخاف  للمرة  ت�سورها قبال، فرمبا  م�ساعر ل ميكن 
و�ل�سديق  حبيبها  و�حلبيبة  �أولده  و�لأب  �أب��ن��اءه��ا  �لأم 
�سديقه و�ملدر�ض تالميذه، خوف ميحو كل �مل�ساعر �جلميلة 
على  �ملبنية  �حلميمة  �حلياة  ودفء  �جلميلة  و�ل��ذك��ري��ات 

�لتقارب و�لألفة.
وحتى  بل  حيو�تنا  يف  �سيء  كل  مر�جعة  على  �أجربنا  ع��ام 
و�لرحيل  �ملجيء  وج��دوى  وغايتها  نف�سها  حياتنا  مر�جعة 

و�سائر �لأفكار و�لفعاليات.
�لدول يف مو�جهة جائحته  �لنا�ض وحتى  �أنَّه �ساوى بني  ومع 
فاإنَّه �سككنا بالتقدم �لعلمي و�لتقني �لذي و�سلته �لإن�سانية 
يف علوم �لطب و�لفايرو�سات وقد كنا نتوهم �أننا نعي�ض �أف�سل 
�لتجربة  نر�جع  بنا  ف��اذ�  وتطورً�  رفاهية  �لإن�سانية  �أزمنة 
�سالمة  بحثا عن  �لبد�ئية  و�حلياة  �لطبيعة  �إىل  وننزع  كلها 

و�طمئنان مفقودين.
خمتلفة  �أجيال  ون�سوء  �أطو�رها  وتعدد  �جلائحة  هول  ومع 
به  ب��د�أت  لأنَّها  دقيقا  يظل   2020 بعام  ربطها  ف��اإن  منها، 
و�نتهى قبل �أن ي�سهد نهايتها ولذ� ل بد لنا من �لتفاوؤل بعام 
2021 �لذي يقرتب منا بتوج�ض خمافة تبعات �سلفه، ولكننا 
�لتي  �لكارثة  هذه  �إنهاء  يف  �لإن�سانية  ق��در�ت  على  نر�هن 

علمتنا كثري� و�لأمل كله �أن ل نن�سى بود�عها ما تعلمناه.
كل عام و�لعر�ق بخري 

كل عام و�أنتم بخري

2021 عام معتم.. عام ميضء 
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