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الأمّيات وغري  الرئي�سة هي تعليم  وكانت غايتنا 
القادرات على اإكمال درا�ستهن.

ُم��دّر���س��ة م��ن خمتلف   17 اأك���ر م��ن  ت��ط��وع��ت 
على  الت���ف���اق  ومت  امل��ن��ه��ج��ي��ة،  التخ�س�سات 
وُجمعت  للجميع،  قريبة  مناطق  يف  التدري�س 
امل��ت��درب��ات يف اجل��وام��ع وامل�����س��اج��د، واأن�����س��اأن��ا 
ُوزعت  الدرا�سة  على  للتقدمي  ر�سمية  ا�ستمارة 
ال�سيدة  يف اجلامع لكل من تود الدرا�سة. تكمل 

فاطمة: 
ال��درا���س��ة  اأوق����ات  ع��ن  للنا�س  اجل��ام��ع  يعلن   -
تق�سيمهن  ا�ستطعنا  اإذ  للتعلم،  الفتيات  فتتجه 
من  الأعمار،  وح�سب  الدرا�سية  الف�سول  ح�سب 
ال�ساد�سة حتى الثانية ع�سرة ومن الثانية ع�سرة 
ترتاوح  مبن  خمت�س  �سف  ثم  الع�سرين،  حتى 
الأرب��ع��ن  حتى  �سنة  الع�سرين  ب��ن  اأع��م��اره��ن 
الأولد  واأدخ��ل��ن��ا  فكرتنا  و�سعنا  ث��م  اأك���ر،  اأو 
�سباب  الينا  وان�سم  التعليمية،  براجمنا  يف 

متطوعون.
ن�ساء يدر�سن يف اجلوامع

كانت الظهرية هي الوقت املنا�سب للمحا�سرات 
التعليمية، جراء خوف اأغلبهن من الو�سع الأمني 
اأذان  بعد  الأولد  درو�س  كانت  املنفلت، يف حن 
املغرب. وتوؤكد فاطمة اأن جمعية الفردو�س -التي 
�سميناها بهذا ال�سم- لأن من يعمل �ساحلًا له 
الفردو�س، تطور عملها ف�سمل املطالبة باحلقوق 

امل�سلوبة كافة، ولي�س حق التعليم وح�سب. 
-يف عام 2004 �ُسجلت جمعيتنا على اأنها اأول 
الإمكان  قدر  نحاول  وكنا  الب�سرة،  يف  منظمة 
ا�ستقبال  اأو  جلمعيتنا  الت�سويق  كيفية  معرفة 

املتطوعن، كان عملنا عفويًا ولي�س جُمدوًل.
جمعية الفردو�ش

وكّن  املتطوعات،  ع�سرات  اجلمعية  ا�ستقبلت 
من خمتلف الديانات والطوائف، يجتمعن لغاية 
واحدة: الن�ساء وحقوقهن، لأنهن الأكر اإق�ساء 
اأب�سط  من  ب��دءًا  العراقية،  احلياة  يف  وتهمي�سًا 
م��ا ميكن احلديث  بكل  م���رورًا  ب��ه،  ي��رغ��ن  م��ا 
اأكر  اإىل  الو�سول  من  متكّنا  وقد  والبكاء.  عنه 
حاجز  لنتجاوز  وتدري�سهن،  امراأة   3000 من 
دون   2006 عام  مطلع  يف  البتدائي  ال�ساد�س 

اأي دعم، كما ا�ستطعنا مبعاونة مديرية الرتبية 
تكون  واأن  وموثقًا،  قانونيًا  لهن  تدري�سنا  جعل 

�سهادتنا معتمدة.
اأهداف، لي�ست القراءة وحدها

"ا�ستهدفنا كل بقعة يف الب�سرة، مرورًا بالقرى 
املبكر،  الق�سري،  ال��زواج  فاكت�سفنا  والأري��اف، 
توا�سلت  عنها".  املعلن  غري  املر�سية  واحلالت 
اإن�����س��اء  اأج���ل  م��ن  ال�سحة  وزارة  م��ع  ف��اط��م��ة 
برامج مفيدة وتوعوية ت�ساعد يف تقوية الن�ساء: 
امل�سجلة  غري  ال��زواج  ح��الت  اأي�سًا  "اكت�سفنا 
اأهل  يكتفي  حيث  القرى،  يف  غالبًا  حتدث  التي 
الزوجن بتزويج فتياتهم بعقد ديني غري مدون 
يف املحكمة، فال ت�ستطيع الفتاة اأن حت�سل على 
حقوقها اإذا ما ح�سل الطالق، ول ميلك اأبناوؤها 
اأية م�ستم�سكات تثبت وجودهم، وقد عملنا على 

تغيري ذلك الواقع وجنحنا يف حالت عديدة."
�سهادات، فر�ش عمل، وحتى زواج قانوين

فر�س  على  احل�سول  يف  �سيدة   160 �ساعدنا 
وب���داأت  امل��دار���س،  خمتلف  يف  كمعلمات  عمل 
القت�سادي،  التمكن  يف  ب��راجم��ه��ا  اجلمعية 
على  بالنفع  �ستعود  التي  العمل،  اأفكار  واإيجاد 
ال�سيدة  فعلته  مما  وغ��ريه،  الأم��ر  هذا  الن�ساء، 
الإطالق:  على  متاحًا  اأو  �سهاًل  يكن  مل  فاطمة، 
 ،2006 ع��ام  منذ  للتهديدات  عر�سة  "كنا 
خمتلف  من  الن�ساء  ع�سرات  اجلمعية  ت�سم  اإذ 
ف�سلن  وم�سيحيات  �سابئيات  منهن  الديانات، 
ارتداء العباءات واحلجاب، لكنهن كن يتعر�سن 

للتهديد املبا�سر، حتى اأن اأغلبهن تركن العراق، 
الن��زواء  اأح��اول  وبعد كل تهديد، كنت  اأن��ا،  اأما 
ب�سعة اأ�سابيع يف قرى مي�سان، اأو النجف، واأنهي 

عملي عرب الت�سالت باملتطوعن.
١٧ عامًا من احلب والتعلم

قانون  تفعيل  اأج��ل  من  ننا�سل  فاطمة:  ت�سيف 
خارج  ال��زواج  مو�سوع  حل  بعد  الأ�سري  العنف 
املحكمة، وما زال ال�سغط م�ستمرًا لإن�ساء املزيد 
من املدار�س، كما اأ�سهمنا يف متكن الن�ساء من 
الدخول يف املعرتك ال�سيا�سي، واأنا اأول من فكر 
ال�سعبي،  احل�سد  من  املحاربن  دمج  اإع��ادة  يف 
املجتمعي،  التما�سك  خ��الل  من  ال�سالم  وبناء 
النف�سي  للدعم  امل��ب��ادرات  م��ن  كثري  واإ���س��اف��ة 
املو�سل  م��ن  ال��ع��ائ��دي��ن  ل��ل��م��ح��ارب��ن، وجل��م��ي��ع 

والأنبار، وكيفية عمل م�ساريع خا�سة بهم. 
جوائز ل ح�سر لها 

َكّرمت منظمة )فرونت لين ديفندرز الآيرلندية 
فاطمة   Front Line Defenders(
عن  للمدافعن  العاملي  اليوم  مبنا�سبة  البهاديل 
الدفاع  يف  الكبرية  جلهودها  الإن�����س��ان  حقوق 
من  واح��دة  وكانت  العراقية،  امل��راأة  حقوق  عن 
منطقة  يف  املنظمة  كرمتهن  ���س��ي��دات   5 ب��ن 
ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا عام 2020 يف 
ت�سنيف املدافعن عن حقوق الإن�سان املعر�سن 
للخطر، كما حازت فاطمة على جوائز اأخرى من 
منظمات عدة، و�ساهمت بح�سورها جل�سات يف 

الأمم املتحدة لنقل الواقع الذي تعي�سه املراأة.

ثلث املدينة ل يقراأ
ت�سكن  البهاديل  فاطمة  ال�سيدة  كانت  البدء،  يف 
ثلث  �سكانه  تعداد  ال��ذي  احل��ي  ذل��ك  احليانية، 
يف  طالبة  ك��ان��ت  عندما  وه���ي،  الب�سرة  �سكان 
يحرمن  وهن  الن�ساء  �ساهدت ع�سراء  املتو�سطة، 

من التعليم، جراء احلروب.. تقول: 
اإىل اجل��ب��ه��ات وت��رك��وا  -ل��ق��د ذه����ب اجل���ن���ود 
يتمكنَّ من حتقيق  ي�سارعَن احلياة، ومل  الن�ساء 
اأثناء  �سوءًا  الو�سُع  وازداد  بالدرا�سة،  اأحالمهن 
الأه��ايل من  يتمكن  اإذ مل  القت�سادي،  احل�سار 
الر�سمية  الثياب  اأو  املدر�سية  امل�ستلزمات  �سراء 
للدرا�سة، فكنت اأفكر يف عمل �سيء ما، لكني كنت 

اأجهل ما هو! 
وقبل اأن تعلم فاطمة اأن يف احلياة منظمات جمتمع 
و�سمريها،  روح��ه��ا  على  ع��ه��دًا  اأخ���ذت  م���دين، 
يف  واملتعففن  الفقراء  الطلبة  بتدري�س  تبداأ  اأن 
اأنها  منزلها، ب�ستى التخ�س�سات املنهجية، رغم 

كانت طالبة حينها، حتدثنا قائلة:
وخياطتها  الطحن  اأكيا�س  لتجميع  ا�سطررُت   -
لعمل خيمة و�سعتها فوق �سطح منزل اأهلي، اأجمع 
بينهم  الوقت  واأق�سم  الطلبة  من  كثريًا  داخلها 
متعففي  من  وجميعهم  املدر�سة،  من  عودتي  بعد 

املنطقة وفقرائها.
فاطمة املتمردة

يف  العربية  اللغة  درا���س��ة  اأمت��ت  التي  البهاديل، 
جامعة الب�سرة، كانت الطالبة املجدة، املتمردة، 
الداعية  احل��ي��اة،  طيات  بن  احل��ق  عن  الباحثة 
اأ�سّر بهم احل�سار، تكتب  اأقرانها الذين  حلقوق 
املتغيبن  على  وتوزعها  واملحا�سرات  ال��درو���س 
�سعبية هائلة يف  لها  لقد �سارت  لأ�سباب قاهرة، 
مدينتها، مع حب كبري يكّنه لها اأبناء الب�سرة ملا 

تقدمه لهم. 
اأرادت البهاديل عمل  بعد احلرب باأ�سهر قالئل، 
احليانية  ن�ساء  على  بالنفع  يعود  خمتلف  �سيء 

والأحياء املجاورة لها، تخربنا: 
درا�سية  حلقات  عمل  يف  �سديقاتي  مع  فكرت   -
لتعليم الن�ساء وتدري�سهن، مل نكن نعلم ماذا يقول 
اأن  دون  جمعية  اأ�س�سنا  لكننا  عملنا،  عن  النا�س 
املدين،  املجتمع  عوامل  الكلمة يف  تعني  ما  نعرف 

التعليم" "�ضيدة 
اآية من�ضور

فاطمة البهاديل..
ُتعلِّم الن�ضاء وتطالب بحقوقهن

مل يكن الأمر �سهاًل على فاطمة البهاديل، لكنها اأ�سرت على فتح اأبواب 
الأمل ومتهيد طرقها بكثري من العطاء واحلب، تعلمت كثريًا وعّلمت 

اآلف الن�ساء دون مقابل، قدمت كل ما ميكن حتقيقه، ليعود اخلري عليها 
مثل دورة حياة وردة فواحة، ومينحها ع�سرات اجلوائز والتكرميات.
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تواجه القوات الأمنية حتديات كبرية يف منطقة حبلى بالأزمات 
ال�سيا�سية والأمنية وتعمل القيادات العراقية على بناء قدرات 

اجلي�ش وال�سرطة اللذين ميتلكان خربة كبرية اكت�سباها منذ 
تاأ�سي�سهما يف ع�سرينيات القرن الفائت، ليكونا دائمًا على اأمت 

اجلاهزية ملواجهة كل التحديات الأمنية، بعد اأن حققا مع قوات 
احل�سد ال�سعبي انت�سارًا باهرًا �سد تنظيم داع�ش الإرهابي يف منازلة 

كربى انتهت بدحر التنظيم وك�سر �سوكة الإرهاب العاملي.

 

يف ذكرى اأعياد قواتنا االأمنية

حتديات كبرية ت�ضع اجلي�س 
وال�ضرطة على حمك االختبار

اإياد عطية اخلالدي
ت�ضوير: يو�ضف مهدي
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قرن  ط��وال  م��ّر  اجلي�س  اأن  من  الرغم  وعلى 
الربيطاين،  الن��ت��داب  عهد  يف  ولدت���ه  ومنذ 
ه ظل وفيا للعراق و�سعبه  مبنعطفات كبرية لكنَّ
اأم���ام حم���اولت زع��زع��ة وح��دة  و���س��دًا منيعًا 

البالد وا�ستقاللها.
و�سهد يف م�سريته الطويلة كثريًا من املحطات 
بها  وداف���ع  العراقين  ه��ام��ات  بها  رف��ع  ال��ت��ي 
حربه  يف  �سيما  ل  و�سعبها،  البالد  وح��دة  عن 
يف  م�ساركته  عن  ف�ساًل  داع�س،  تنظيم  �سد 
لفل�سطن  ال�سرائيلي  الحتالل  �سد  احلروب 
ع��ام ١٩٤٨وح����رب ح��زي��ران ع��ام ١٩٦٧ التي 

قدم اأبطاله فيها ت�سحيات كبرية.
لكن اجلي�س مر مبراحل عرات وانك�سارات ل 
داع�س  تنظيم  �سيما  عام ٢٠١٤ حينما متكن 
من احتالل ثالث حمافظات عراقية، واقرتب 
كله  العراق  ينتف�س  اأن  قبل  بغداد،  اأ�سوار  من 
بفتوى املرجعية الر�سيدة التي جعلت العراقين 
التي  البالد،  عن  للدفاع  اجلهاد  �سوح  ميلوؤون 
الذي انربى  ال�سعبي،  اإىل ولدة احل�سد  قادت 
التنظيم  ب��ي��د  ال�����س��ق��وط  ب��غ��داد م��ن  حل��م��اي��ة 
الإرهابي، وخا�س مع القوات العراقية معارك 

�سارية. 
يف  به  وُزجَّ  للخذلن  العراقي  اجلي�س  �س  وتعرَّ

الع�سكرية  عام  ولعقيدته  له  اأتون حرب ظاملة 
قد  كان  الذي  �سدام  نظام  مغامرة  ١٩٩١بعد 
ايران،  توًا من حرب عبثية مدمرة �سد  خرج 

فاحتل الكويت عام ١٩٩٠.

حرب التحرير �ضد داع�س
فر�سة  داع�����س  �سد  التحرير  ح��رب  ومثلت 
العتبار  لإعادة  العراقين  والع�سكرين  للقادة 
والندفاع  النجاح  كان  وقد  الكبري،  جلي�سهم 
الذي حققه مقاتلو احل�سد ال�سعبي حافزًا كبريًا 
ل�ستعادة ثقة اجلنود وال�سباط باأنف�سهم، ويف 
غ�سون اأقل من ن�سف عام اأعاد اجلي�س تنظيم 
وي�سطر  كالعنقاء  جديد  من  لينه�س  �سفوفه 
احلرب  يف  والت�سحية  البطولة  مالحم  اأروع 
مكافحة  ق��وات  �سيما  ل  داع�����س،  تنظيم  �سد 
قلوب عنا�سر  الرعب يف  التي زرعت  الإرهاب 
مل  ملحمية  م��ع��ارك  وخا�ست  التنظيم،  ه��ذا 

ي�سهد لها تاريخ احلروب مثياًل.
اجلي�س  اإن  كاطع:  عبد  املتقاعد  الفريق  يقول 
القليمية  ال��دول  جيو�س  اأكر  من  هو  العراقي 
املعارك على  اأن��واع  اإدارة كل  خربة ودراي��ة يف 
الأر�س، واأكد اأن حتديات كبرية تواجه اجلي�س 
ال�سيا�سي  ال���س��ت��ق��رار  بينها  م��ن  ال��ع��راق��ي، 

وامل��ج��ت��م��ع��ي ال��ه�����س، ك��ال�����س��راع الم��ري��ك��ي 
اأم��ري��ك��ي��ة ت�سكل  ق����وات  وب���وج���ود  والي�����راين 
التحديات  اأحد  متّثل  اليرانين  لدى  هاج�سًا 
وناأمل  املنطقة  ا�ستقرار  تزعزع  التي  الكبرية 
لأن  وق��ت،  اأ�سرع  يف  القوات  هذه  تن�سحب  اأن 
وجودها بات ي�سكل عبئًا على اجلي�س العراقي.

ال�سبكة  ملجلة  يتحدث  كان  الذي  الفريق  واأكد 
ولكنها  متكاملة،  العراقية  الربية  القوات  اأن 
وتنويع  احلديثة  التطورات  مواكبة  اإىل  بحاجة 
اإنها القوى  القول  م�سادر �سالحها، وميكنني 
اإىل  بحاجة  زال  ما  العراق  لكن  املنطقة،  يف 
املقاتلة  بالطائرات  �سواء  اجلوية  قدراته  بناء 
اأدوارًا  تلعب  التي  الهيلكوبرت  ال��ط��ائ��رات  اأو 
والتموين  والنقل  القتايل  ال�سعيد  على  مهمة 
ف�سال  الربية،  للقطعات  املتنوعة  والم��دادات 
عن احلاجة اإىل تاأمن منظومة الدفاع اجلوي.
ال���وزراء  رئي�س  اأع��ل��ن  فقد  ال�سدد  ه��ذا  ويف 
ن�سف  من  اأكر  ان�سحاب  الكاظمي  م�سطفى 
يف  ال��ع��راق  يف  املتمركزة  الأم��ريك��ي��ة  ال��ق��وات 
الذكرى  مبنا�سبة  ل��ه  كلمة  يف  املقبلة  الي���ام 

املئوية لتاأ�سي�س اجلي�س العراقي.
وقال الكاظمي: لقد تّوج جي�س الوطن م�سريته 
اإىل جانب قواتنا الأمنية بكل �سنوفها يف دحر 

اأر���س  تنظيم داع�����س الإره���اب���ي وط���رده م��ن 
العراق املقد�سة.

 ونه�س جي�سنا منت�سرًا من كبوة داع�س، من 
منت�سرًا  اجلي�س  خرج  داع�س...  ا�سمه  جرح 
على حماولة ك�سر هيبته ووجوده وطم�س هويته، 

وقد فعل ذلك مرارًا عرب التاأريخ احلديث. 
على  اأن  امل�سلحة  للقوات  العام  القائد  واأك��د 
املوقع  يف  جي�سنا  بو�سع  مباركًا  واجبًا  عاتقنا 
اجلي�س  ل�سباط  الثقة  واإع��ادة  ي�ستحقه  الذي 
وعنوان  رمزنا  الأب��ط��ال  اأيها  باأنكم  ومراتبه 

هيبتنا و�سيادتنا.
�سالح  برهم  اجلمهورية  رئي�س  اأكد  جهته  من 
يف كلمته التي هناأ بها اجلي�س بذكرى تاأ�سي�سيه 
وبالغة  اليوم ظروفًا ع�سيبة  يعي�س  العراق  اأن 
توحيد  اإىل  جميعا  ي��دع��ون��ا  وه���ذا  التعقيد، 
العليا  الوطنية  امل�سلحة  وتغليب  ال�سفوف 
للحفاظ على اأمن العراق و�سيادته وا�ستقراره. 
تتطلب  التي  املقبلة  املرحلة  اأن  �سالح  وب��ن 
العراقين  جميع  بن  امل�سرتك  والعمل  التاآزر 
وبكافة مكوناتهم تكون الأولوية فيها ل�ستمرار 
واإدام�����ة زخ���م الن��ت�����س��ارات مب��ط��اردة فلول 
احلا�سم  الن�سر  وحتقيق  الإره��اب  ع�سابات 
يف  العراقين  جميع  مطالب  وتلبية  والنهائي، 
و�سيادته  بلدهم  لهم  حياة حرة كرمية حتفظ 
امل��ح��ررة،  امل��دن  اإع��م��ار  واإع����ادة  وا�ستقالله، 
لتاأمن م�ستقبل  بالواقع القت�سادي  والنهو�س 

اأجيالنا املقبلة.

حتديات
ال�سرتاتيجية  ال�����س��وؤون  يف  ال��ب��اح��ث  وي��ق��ول 
لطيف  العراقي  اجلي�س  يف  املتقاعد  والعقيد 
تكامل  اإىل  حتتاج  احلديثة  املعارك  اإن  غايل 
الرغم  وع��ل��ى  اجل��ي�����س،  �سنوف  خمتلف  ب��ن 
من اأهمية القوات الربية وعديدها وتدريباتها 
بالت�ساوق  تتحرك  باتت  القطعات  ه��ذه  لكن 
املعارك  ت�ساعدها يف ح�سم  اأخرى  مع �سنوف 
اأن  للجي�س  لرميكن  اذ  احلديثة،  احل��رب  يف 
يتقدم يف اأرا�سي العدو من دون تاأمن ال�سيادة 
التحرك  لقطعاته  تتيح  التي  الكاملة  اجلوية 
العراق ما زال يعتمد  اأن  الوا�سح  مبرونة ومن 
غطاء  تاأمن  يف  ال��دويل  التحالف  ق��وات  على 

لتحركاته على الر�س، وهذا ينبغي اأن ينتهي، 
منظومته  لتعزيز  المكانات  كل  لديه  فبلدنا 
اجلوية، ول ينبغي اأن يرهن اأمن البلد و�سيادته 

لدول اأخرى.
ل�)ال�سبكة( حديثه  يف  غ��ايل  العقيد  و���س��دد 

وتنويع  اجل��وي��ة  ال�سيادة  تعزيز  اأهمية  على 
ه�سة  �ستظل  البالد  فوحدة  ال�سالح،  م�سادر 
ق��درات  ب��ن��اء  دون  م��ن  ل��ل��م��زاي��دات  وخا�سعة 
العراق اجلوية، اإذ تطور الأمن اجلوي وتنوعت 
و�سائله بتقدم علوم تكنولوجيا الت�سال، المر 
الذي ي�ستدعي اإتاحة الفر�سة للطاقات العلمية 
وا�ستحداث  اجلي�س  م�سمار  لدخول  العراقية 
وتعزز  ال�سيادة اجلوية،  تدعم  �سنوف جديدة 
منظومة  �سيما  ل  للعراق  الدفاعية  النظمة 

الدفاع اجلوي.
دول  م��ع  التعاون  للعراق  ميكن  ال��ل��واء:  وق��ال 
ودعمها  اجلوي  الدفاع  منظومة  لبناء  عديدة 
باملعدات احلديثة التي تنتجها فرن�سا وال�سن 
�سريعا  املنظومة  ه��ذه  تطوير  بهدف  ورو�سيا 
ل��ت��ك��ون ق����ادرة ع��ل��ى ت��اأم��ن ال�����س��ي��ادة اجل��وي��ة 
وملء الفراغ الذي قد يخلفه ان�سحاب القوات 
يف  وا�سعة  مهام  الآن  تتوىل  التي  الأمريكية 
لي�س  التحدي  وه��ذا  اجلوية،  العمليات  اإدارة 
وهو  العراقية،  والعقول  القدرات  على  �سعبًا 

اأمر ل خيار لنا فيه �سوى العتماد على قدراتنا 
وتطويرها.

ويف ه���ذا ال�����س��ي��اق ق���ال ال���ل���واء ال��رك��ن معن 
ال�ساعدي قائد قيادة الدفاع اجلوي: اإن قدرات 
جي�سنا تتطور يف بناء منظومة الدفاع اجلوي، 

ون�سيطر على ال�سماء العراقية بالكامل
اجلي�س  اأن  ل�)ال�سبكة(  ال�سعدي  واأو���س��ح   
ردارات  ك�����س��ف  م��ن��ظ��وم��ة  مي��ت��ل��ك  ال��ع��راق��ي 
ومنظومة ردع لل�سواريخ والطائرات وم�سيطر 
ردع  منظومة  ول��دي��ن��ا  ال��ط��ائ��رة  ح��رك��ة  ع��ل��ى 
مدفعية وكل هذه املنظومات ذات تقنية حديثة 
بالعامل  ت�سلح  �سباق  هناك  لآن  اأك��د  ��ه  اأنَّ بيد 
الدفاع اجلوي  اأهمية منظومة  واجلميع يدرك 
يجب  نحن  ولهذا  وحمايتها،  البالد  تاأمن  يف 
اأن نواكب هذا ال�سباق لتطوير قدراتنا يف هذا 

امليدان.

مطالبات
اجلي�س  اأن  واجتماعية  �سيا�سية  قناعة  وت�سود 
هو الركيزة ال�سا�سية حلماية وحدة البالد يف 
ولهذا  واحل��روب  بالزمات  تلتهب  منطقة  ظل 
اجلي�س  هذا  ق��درات  بتعزيز  املطالبات  ت��زداد 
و�سيادة  اأم��ن  بحفظ  الكبرية  مبهامه  ليقوم 

البالد وا�ستقرارها.

الفريق الركن عبد كاطع

العميد حميد خلف

اللواء معن ال�سعدي

املقدم الركن عبد اهلل ريا�س
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النيابية  وال��دف��اع  الأم��ن  جلنة  ع�سو  ويقول 
العراقي  اجلي�س  اإن  الأع��اج��ي��ب��ي:  ���س��ع��ران 
الدفاع  منظومة  تطوير  اإىل  بحاجة  زال  ما 
حديثة،  ورادارات  اأ�سلحة  ب�سراء  اجل���وي، 

م�سريًا اإىل �سرورة تنويع م�سادر الت�سليح.
وبّن العاجيبي يف ت�سريح �سحفي مبنا�سبة 
الأم��ن  "جلنة  اأن  اجلي�س  تاأ�سي�س  ذك���رى 
بتنويع  احلكومة  طالبت  النيابية  وال��دف��اع 
وع��دم  ال���ع���راق،  اجل��ي�����س  ت�سليح  م�����س��ادر 

العتماد على دولة واحدة".
النيابية  والدفاع  الأمن  جلنة  ع�سو  وت�ساءل   
ت��ردي  ح��ال  يف  جي�سنا  و���س��ع  �سيكون  كيف 
العالقات بيننا وبن هذه الدولة، موؤكدًا اأنها 
من الطبيعي اأن تلجاأ اإىل قطع ال�سالح والعتاد 
علينا، وبالتايل �ستكون اأ�سلحتها بال فعالية"، 
منوهًا باأن"اجلي�س العراقي لديه اأ�سلحة من  
الأمريكية  املتحدة  الوليات  منها  عدة،  دول 

وفرن�سا ورو�سيا واأملانيا."
اإىل  العراقي  اجلي�س  حاجة  يخ�س  ما  ويف 
"اأبرز  اأن  الأعاجيبي  ذكر  الأ�سلحة،  نوعية 
ما يحتاجه اجلي�س العراقي حاليًا هو ت�سليح 
منظومة الدفاع اجلوي، التي هي دون م�ستوى 

الطموح، بل تكاد تكون �سبه معدومة".
 ع�سو جلنة الأمن والدفاع النيابية اأكد حاجة 
العراق اإىل "�سراء رادارات حديثة، ومنظومة 
ف�ساًل  جديدة،  وتقنيات  متطورة،  �سواريخ 
ال��دف��اع اجل��وي على هذه  اأف���راد  تدريب  عن 

الأنظمة والأ�سلحة احلديثة".
�سمن  م��ن  ت��ك��ون  ب����اأن  ط��ال��ب��ت  "اللجنة 
تخ�سي�سات   2021 املقبل  العام  م��وازن��ة 
اجلي�س  يف  اجل��وي  ال��دف��اع  منظومة  لتعزيز 

العراقي"، وفقًا ل�سعران الأعاجيبي.
واأكد املقدم الركن عبد اهلل ريا�س كوكز اأن 
جي�سنا وهو يحتفل بالذكرى املئوية لتاأ�سي�سه، 
فداء  م�سروع  البقاء  على  �سعبنا  يعاهد  فاإنه 
وحماية  ال��وط��ن  ت��راب  ع��ن  ل��ل��ذود  وت�سحية 
م�ستمر  تقدم  يف  جي�سنا  اأن  موؤكدا  ح��دوده، 

اجلاهزية  اأمت  على  واأن���ه  ال�سعد،  ك��ل  على 
لتنفيذ جميع املهام املوكلة اليه.

واأ�ساف املقدم كوكز: بهذه املنا�سبة اخلالدة 
قدموا  الذين  جي�سنا  �سهداء  بفخر  ن�ستذكر 
من  العراق  مدن  لتحرير  الطاهرة  اأرواحهم 
املعارك  تلك  الإره��اب��ي��ة،  داع�����س  ع�سابات 
هزمية  من  اهلل  مكّننا  فقد  بها  نفتخر  التي 
على  اأيدينا  و�ستظل  املجرم،  التنظيم  ه��ذا 
الزناد ملالحقة فلوله املنهزمة يف ال�سحارى 
على  ق��دم  موطئ  لها  يكون  ول��ن  وال��ودي��ان، 

اأر�سنا الطاهرة.

ال�ضرطة العراقية
ال�سرطة  تاأ�سي�سها يف عام ١٩٢٢ تولت  ومنذ 
ال��ع��راق��ي��ة واج��ب��ات ح��ف��ظ الأم����ن وال��ن��ظ��ام 
لأعمالها  التفرغ  اجلي�س  لقوات  يت�سنى  لكي 
اخل��ارج��ي،  للدفاع  ال�ستعداد  يف  الأ�سلية 
العراقية  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اأ����س���درت  ف��ق��د 
فكانت  ال�����س��رط��ة،  م��ن  ق���وة  بت�سكيل  اأم����رًا 
عام  يف  العراق،  يف  لل�سرطة  نواة  اأول  بذلك 
العامة  ال�سرطة  مديرية  اأ�س�ست   1922
لعبت  العراقية  ال�سرطة  لكن  باإدارةعراقية، 
العراق  وفاعاًل يف حترير مدن  اأ�سا�سيًا  دورًا 
من تنظيم داع�س الإرهابي، وقدمت ال�سرطة 

الحتادية ت�سحيات كبرية يف حرب التحرير 
التي ك�سرت �سوكة الإرهاب.

الول  النائب  دعا  تاأ�سي�سها  ومبنا�سبة ذكرى 
اإىل  الكعبي،  ح�سن  ال��ن��واب  جمل�س  لرئي�س 

م�ساعفة اجلهود حلفظ المن يف البالد.
"الكعبي  اأن  )واع(،  نقلته  ملكتبه  بيان  وذكر 
ال�سرطة  تاأ�سي�س  ب��ذك��رى  تهنئته  وخ���الل 
ال�سرطة  دع��م  اأهمية  على  �سدد  العراقية، 
وت��ك��ث��ي��ف الإع������داد وال���ت���دري���ب وال��ت��ج��ه��ي��ز 
كافة،  املُ�سحن  امتيازات  وتقدمي  والتطوير 
عوائل  وحقوق  احتياجات  تلبية  عن  ف�سال 

ال�سهداء، وتاأمن عالج جرحاهم".
وجدد الكعبي دعوته لرجال ال�سرطة البطال 
اأق�سى  وبذل  الكبرية  مب�سوؤولياتهم  للنهو�س 
العراقين  اأرواح  على  احل��ف��اظ  يف  اجل��ه��ود 
و�سالمتهم  اأم��ن��ه��م  حماية  على  واحل��ر���س 
وتطبيق  الف�ساد  ومكافحة  وا���س��ت��ق��راره��م 
للجرمية  والت�سدي  اجلميع،  على  القانون 

باأ�سكالها كافة".
بطولت  الربملان  لرئي�س  الول  النائب  وثّمن 
حترير  يف  اخل��ال��دة  وت�سحياتهم  ال�سرطة 
املدن من �سيطرة ع�سابات داع�س الإرهابية، 
القانون  وتطبيق  وال�ستقرار  الم��ن  واإع��ادة 

فيها.
ويقول العميد يف وزارة الداخلية حميد خلف 
كانوا  ال�سرطة  رجال  اإن  ل�)ال�سبكة(:  جملي 
معارك  كل  يف  واحل�سد  اجلي�س  جانب  اإىل 
املو�سل  حترير  معركة  يف  وخا�سة  التحرير، 
امل��الح��م  اأروع  ق��وات��ن��ا  فيها  ���س��ط��رت  ال��ت��ي 

البطولية.
العراقية  ال�سرطة  اأن  جملي  العميد  واأك���د 
وباتت  والتزاماتها  مهامها  وتنّوعت  تغرّيت 
�سندًا وعونًا للمواطن وعونًا للمجتمع يف حفظ 
قياداتنا  ونعاهد  وال�ستقرار،  والأمن  النظام 
ا�ست�سهاد  م�ساريع  نظل  اأن  العراقي  وال�سعب 
قريري  اأطفالنا  ينام  اأن  اأج��ل  من  وت�سحية 

العيون.
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يف عام يعود اإىل الن�ضف الثاين من 
ت�ضعينيات القرن املا�ضي ن�ضرُت مقالًة 
قلت فيها مع معناه: اإن ال�ضحفي الذي 
ال يجد اأمامه مو�ضوعًا للكتابة فاأمامه 

اأمانة بغداد، ومبقدوره اأن يتناول اأية 
املرتدية.. خدماتها  "بلوى" من 

ح�ضن العاين 

نواعم

الزميلة  مع  ذهبت  حن  املا�سي  القرن  ت�سعينيات  من  ع��ام  ��ه  اإنَّ
عن  ميداين  حتقيق  لإج��راء  العري�س(  )بيان  املبدعة  ال�سحفية 
اأمانة بغداد ل�سالح جملة "األف باء"، وكان ال�سيد اأمن بغداد يف 
مقدمة من التقيناه يف حوار �سريح وجريء جدًا، غري معهود لدى 
نف�سه، فقد  الآخرين، حتى كنت خائفًا عليه من  الدولة  م�سوؤويل 
حتّدث عن الف�ساد الذي يحكم �سلوك "الكادر" القيادي لالأمانة، 

نزوًل اإىل معظم موظفيها..
العنوان  ل�سياغة  األهمتني  وال�سجاعة  النادرة  العرتافات  هذه 
الرئي�س للتحقيق مبا يتواءم مع طبيعة تلك الت�سريحات "النارية"، 
ولأنني ب�سدق كنت خائفًا على الرجل فقد جتاوزت على �سوابط 
اأعلى درجات  مع  موافقته  فاأبدى  عليه،  العنوان  وعر�ست  املهنة، 
احلما�سة.. وهكذا مت ن�سر التحقيق يف املجلة يوم الأربعاء – موعد 
�سدورها الثابت اأ�سبوعيًا - ويف اليوم الثاين مبا�سرة، متت اإقالة 
بتاأنيب  اأ�سعر  اللحظة  هذه  حتى  زلت  وما  من�سبه..  من  الأم��ن 
واجلراأة  بالو�سوح  يتحّلى  م�سوؤوٍل  اإبعاِد  وراء  لأنني كنت  ال�سمري 

يف زمن يت�سرت فيه الآخرون على العيوب!!
املا�سي  القرن  ت�سعينيات  من  الثاين  الن�سف  اإىل  يعود  عام  ويف 
ن�سرُت مقالًة قلت فيها مع معناه: اإن ال�سحفي الذي ل يجد اأمامه 
اأية  يتناول  اأن  ومبقدوره  بغداد،  اأمانة  فاأمامه  للكتابة  مو�سوعًا 
انزعاجًا  بغداد  اأمن  انزعج  وقد  املرتدية،  خدماتها  "بلوى" من 
ه تعامل معي بطريقة اإعالمية ح�سارية، حيث وّجه يل  كبريًا، ولكنَّ
الأمانة  بغية الطالع على جهود  دعوة ملرافقته يف جولة مفتوحة 
بيان معي كذلك،  الزميلة  وكانت  الدعوة،  ولبيُت  و..  واإجنازاتها 
يف  طفنا  �ساعات،  اأربع  قرابة  ا�ستغرقت  جولتنا  اأنَّ  الظن  واأغلب 
الأماكن  من  العديد  يف  وتوقفنا  الأرب��ع،  العا�سمة  جهات  اأثنائها 
اجلولة  من  الأخ��رية  الفقرة  وكانت  العمل..  �سري  على  لالطالع 
�ساحب  ولأّن  ال�سياحية،  بغداد  جزيرة  يف  طعام  وجبَة  املتعبة، 
الأك��الت  �سنوف  من  راأي���ُت  فقد  اعتيادي،  غري  رج��ل  ال�سيافة 
ربعه يف  ول  اأَر ن�سفه  والأبي�س، ما مل  الأحمر  واللحم  واملقبالت 
باأيام احل�سار،  يليق  الأطعمة ما  وتناولت يومها من  اأمي،  عر�س 
ولكن �سمريي ظّل  الوعي،  اأفقد  وكدُت  ال�سبع،  من  ترنحُت  حتى 

�ساحيًا ومل يرتنح!!
قال يل الرجل بلغٍة عالية التهذيب وهو يودعنا: "ل اأريد منك اإل 
قلمي  اإىل  وهكذا فرغُت  بعينيك"،  راأيتها  كما  تكتب احلقائق  اأن 
ومت�سكُت  امل�سوية،  اللحوم  رائحة  وجداين  واأبعدُت عن  واأوراق��ي، 
بذمة املهنة واأمانة النقل ال�سحفي، وكتبُت كل ما �ساهدته من دون 
اأكدا�س  املالحظات على غرار،  بع�س  ودونُت  و..  تزويق  اأو  زيادة 
الأق�سام  �سياج  من  ابتداء  العا�سمة،  قلب  يف  املقّززة  النفايات 
املناطق  بع�سرات  م���رورًا  املعظم"  "باب  منطقة  يف  الداخلية 
الأخرى، واآلف ال�سجريات الذابلة يف )اجلزرات( الو�سطية وعلى 
جانبي ال�سوارع، لأّن "الأمانات" اأهملتها ومل تتكّرم عليها بحفنة 
"رحمه  الأمن  ال�سيد  على  املالحظات  تلك  اأق�سى  اأن  على  ماء.. 
اهلل" هي التي اأ�سرُت فيها اإىل اأنَّ التفاق الأويل بيني وبينه يق�سي 
تكون  لكي  العمل،  مواقع  اإىل  ومباغتة  مفاجئة  زيارتنا  تكون  باأن 
توؤكد  الثبوتية  والأدل��ة  جميعها  الوقائع  اأن  غري  حقيقية،  ال�سورة 
اأن الأماكن التي زرناها بدون ا�ستثناء، مل تكن على علم بالزيارة 
لها،  وال�ستعداد  التهيوؤ  اأعلى درجات  بل كانت كذلك على  فقط، 
اأيديهم..  فكل �سيء جاهز ومرّتب، بحيث مل تفلت ذرة رمل من 
تزهو  العمل..  ومناطق  واملقرن�سات  التعبيد  ومواقع  الأر�سفة 

اأمامنا، كما لو كنا يف �سوارع لندن اأو باري�س!!
الغداء  وجبة  على  ندم  ولعّله  �سديدًا،  غ�سبًا  بغداد  اأمن  غ�سب 
عواقبه،  حُتمد  ل  جمرى  وتاأخذ  تتفاقم  الأم��ور  وك��ادت  امللكية، 
الأمن  �ستعو�س  اإنها  التحقيق..  ن�سرت  التي  املجلة  من  وعد  لول 
فتيل  ينزع  العاين،  ح�سن  غري  ل�سحفي  اآخ��ر  بتحقيق  والأم��ان��ة 
عن  الكبري  بالر�سا  اأ�سعر  اللحظة  هذه  حتى  زلُت  وما  الغ�سب.. 

�سمريي لأنَّه مل يخذلني!!

م�������ق�������االت

�ضمري املهنة!!



عديدة  ظ��روف  حالت  التي  املنا�سبة  وبهذه 
دون الحتفاء بها، كما جرت العادة، ا�ستذكر 
عدد من منت�سبي املجلة ذكرى �سدور العدد 
ذكرياتهم  �سريط  ي�ستعيدون  وه��م  الأول 
هذه  خالل  قدموه  وما  الأث��رية،  جملتهم  مع 
وم��واق��ف  اإجن�����ازات  م��ن  امل�سيئة  امل�����س��رية 

حفرت لها م�ساحة يف ذاكرتهم ووجدانهم.
 اإ�سادة

"ال�سبكة  جملة  حترير  رئي�سة  اأ�سادت  فقد 
بجهود  املفتي  ن��رم��ن  ال�سيدة  العراقية" 

العمل   يف  �سبقوها  الذين  التحرير  روؤ���س��اء 
موقعها  اإىل  املجلة  و�سول  يف  اأ�سهم  ال��ذي 

احلايل.
من  العمل  طاقم  جهود  على  املفتي  واأث��ن��ت 
منت�سبي ال�سبكة، �سواء يف التحرير اأو الق�سم 
كانوا  الذين  اخلدمات،  او  الإداري  او  الفني 

خري عون لها يف مهامها وجناح املجلة.
واأكدت املفتي على اأنها، ومنذ ت�سلمها رئا�سة 
حترير املجلة، عملت على تطويرها من خالل 
املهمة،  ال�سفحات  من  العديد  ا�ستحداث  

ومن بينها )امللف( الذي  يناق�س اأهم ق�سايا 
ال�ساعة  اأح���داث   ويواكب  العراقي  املجتمع 
على خمتلف ال�سعد، و�سفحة )ب�سمة( التي 
كل  ر�سدت  كونها  املجلة  يف  ب�سمة  �ستظل 
النماذج املتميزة يف املجتمع، ول�سيما الن�ساء 
عنيت  �سفحة  ا�ستحدثت   كما  وال�سباب، 
ال�سفحات  من  والعديد  الدينية  بال�سياحة 

اجلديدة اخلا�سة باملراأة والأ�سرة..
اأول  بكونها  تفتخر  املجلة  اإن  املفتي  وقالت 
ال�سيا�سي  اخل��ط��اب  غ��ريت  اإع���الم  و�سيلة 

 خم�ضة ع�ضر عامًا من العطاء 

االأول ال��ع��دد  ���ض��دور  ذك��رى  مبنا�ضبة 

العراقية

يف اخلام�ش من ال�سهر اجلاري مرت الذكرى اخلام�سة ع�سرة ل�سدور العدد الأول من جملة "ال�سبكة العراقية"، ومنذ ذلك 
التاريخ قطعت املجلة م�سرية حافلة بالعطاء والإبداع، ومرت مبنعطفات كثرية، وواكبت اأحداثًا  �سيا�سية واجتماعية 
واأمنية كبرية، وكانت يف كل مرة يف  قلب احلدث، ت�سيئه  بالتحليل واملتابعة وتر�سد تداعياته واآثاره ونتائجه. كما 

اأ�سهمت املجلة باإثارة العديد من الق�سايا وامللفات وعاجلتها مبهنية وانحياز وطني للعراق املوحد.

اإياد اخلالدي- ت�ضوير: كرم االع�ضم

ال�سائد وا�ستبدلت م�سطلح )مكونات( الذي 
يعرب عن النق�سام مب�سطلح )التنوع( الذي 

يعزز روابط الوحدة الوطنية العراقية.
ال�سياق  ه���ذا  يف  امل��ج��ل��ة  ج��ه��ود  اأن  وب��ي��ن��ت 
حظيت بتقدير  كبري يف الأو�ساط ال�سيا�سية 
والأكادميية، وقد اأقيم العديد من املوؤمترات 
التي اأ�سادت بتوجه جملة ال�سبكة واهتمامها 
بو�سفها  والعرقية  الدينية  بالأقليات  الكبري 
او  ح��الت  ولي�ست  متنوعًا،  عراقيًا  ن�سيجًا 
هذه  واآخ���ر  بع�سها،  ع��ن  منعزلة  م��ك��ون��ات 
املوؤمترات هو املوؤمتر الأكادميي الذي اأقامته 
ج��ام��ع��ة ك��رك��وك ح��ي��ث ق���دم ف��ي��ه د.���س��ف��د 
الإعالم-جامعة  كلية  يف  الأ�ستاذ  ال�سمري، 

بغداد- بحثه العلمي بهذا ال�سدد.
واأثنت رئي�سة حترير جملة ال�سبكة على جهود 
كبرية  تعديالت  اأج��رى  ال��ذي  الفني  الق�سم 
جديدة،  حلة  يف  واأظهرها  املجلة  �سكل  على 
�سفحاتها  عديد  زادت  املجلة  اأن  اىل  لفتة 
من ٨٠ اىل مئة �سفحة خالل فرتة  رئا�ستها 

لتحريرها.
وقالت املفتي: "لقد عملنا يف ال�سبكة كفريق 
على  رك��زت جهدها  واح��دة،  وعائلة  واح��د، 

تطوير العمل ولهذا جنحنا."
ويقول مدير حترير املجلة يو�سف املحمداوي 
وم��ن��ذ  العراقية"،  "ال�سبكة  جم��ل��ة   اإن 
بتنوعها  متيزت   ه��ذا،  يومنا  اإىل  تاأ�سي�سها 
اآخر،  ح�ساب  على  برافد  تخ�س�سها  وعدم 
والريا�سة  وال��ف��ن  والأدب  ل��الأ���س��رة  ف��ه��ي  
ي�سغل  م��ا  لأه���م  وحتقيقات  وا�ستطالعات 
اأمكنة   ع��ل��ى  ت��رك��ز  ومل  ال��ع��راق��ي،  ال�����س��ارع 
اأخ���رى  ح�����س��اب  ع��ل��ى  اجل��ن��وب  يف  �سياحية 
ثرية  مائدة  للجميع  كانت  بل  ال�سمال،  يف 

بالفواكه الطازجة.
من  املجلة  قدمته  ما  اىل  املحمداوي  ولفت 
اأدبية  رم��وز  مع  وح��وارات  مرتجمة،  تقارير 
لراحلن،  وا���س��ت��ذك��ارات  واإع��الم��ي��ة،  وفنية 
ملن  وب�سمات  الإعالمين،  لكبار  وم��ق��الت 
ج��دران  على  الإب��داع��ي��ة  ب�سماتهم  �سجلوا 
الوطن.. نعم، هي املجلة الوحيدة يف العراق 

دميومتها  وم��ربرات  الوهن  ي�سبها  مل  التي 
وا�ستمراريتها هي تنوعها وحيويتها املتجددة 
باأقالمهم  ال��ك��ب��ار  اأ���س��رت��ه��ا  اأف����راد  بف�سل 
اأ�سعر  ميالدها  عيد  يف  واليوم  واأحالمهم. 

باأنه عيد ميالد كل من �ساهم بوجود 
هذه الفاتنة يف كل �سيء

من جانبه، ت�ساءل مدير ق�سم التحرير ح�سن 
عبد را�سي عن اأية  حلظة من حلظات جملة 
اأِم��ن  عنها:  احل��دي��ث  للمرء  ميكن  ال�سبكة 
على  نيفت  �سبية  هي  وها  تاأ�سي�سها،  حلظة 
يوم   من  اأم  العمر؟  من  ربيعًا  ع�سر  اخلم�سة 
�سمن  مقرها  كان  حن  الإره��اب  ا�ستهدفها 
جممع  ال�سحافة يف مبنى جريدة ال�سباح.. 
جملة انبج�ست  كالينبوع و�سط ركام احلرب 
خيمة  فكانت  ت���وًا،   منها  خرجنا  كنا  التي 
�سغرى –بينما العراق هو خيمتنا الكربى-، 
العراقين  ه��واج�����س  ك��ل  قلبها  يف  جمعت 
وهمومهم،  وحاولت اأن تكون حا�سرة يف كل 
ال�سعاب  كل  تتحدى  واأن  العراق،  من  �سرب 
لتثبت   وغ���ريه���ا،  والق��ت�����س��ادي��ة  الأم��ن��ي��ة 
اأقدامها بخطاب وطني جامع، واأ�سرة حترير 

مهنية رائعة واإخراج اأنيق.
والتهاين  وقدم عبد را�سي املحبة والتحيات 
غادروها  ملن  املجلة،  ه��ذه  يف  عمل  من  لكل 
وعلى  ُتوفوا  وملن  اأخ��رى،  مواقع   اإىل  اأحياًء 
قيد  على  وللباقن  الكتابة،  م��داد  اأ�سابعهم 
حتريرها  واأ���س��رة  واملجلة  ع��ام  وك��ل  حبها، 

وقراوؤها باألف خري.
جمازفة كبرية

جليل  عامر  املجلة  موظفي  اأق��دم  يقول  فيما 
عددها  �سدور  منذ  ال�سبكة  رحلة   رافق  اأنه 

املجلة،  حترير  روؤ�ساء  جميع  وعا�سر  الأول، 
ال�سخ�سية  احلماية  ف��ري��ق  �سمن  ك��ان  اإذ 
ال�ستعالمات  ثم عمل يف   التحرير،  لرئي�س 
العمل   فر�سة  له  تتاح  اأن  قبل  وال�سكرتارية، 

كمحرر.
قابلياته  تطوير  على  عمل  اأن  جليل  اأ�ساف 
حتم  ما  وهو  بالنجاح،  طموحه  ير�سي  لكي 
عليه اأن يكتب العديد من املوا�سيع، فقد رفد 
اأكر  اأو  65 مو�سوعًا  ال�  املطبوع مبا يقارب 
والريا�سة  التحقيقات  �سفحات  يف   بقليل 

وذاكرة مكان.
وكان  �سل�سلتن،  اأجنز  لأنه  يفتخر  اإنه  وقال 
اأول من يكتب ويتطرق اإىل الديانات والأقليات 
رئي�سة  مب�ساعدة  طبعًا  العراق،  يف  املوجودة 
لأن  جمازفة  وكانت  املفتي،  نرمن  التحرير 
البهائية  مثل  تذكر  تكن  مل  الديانات  بع�س 
ال�سل�سلة   واأك��م��ل  وغ��ريه��م��ا،  وال��زراد���س��ت��ي��ة 
العراقي  الإعالم  �سبكة  تكليف  بدون  بنجاح 
زع��ام��ات  اأك���ر  اأن  ع��ل��م��ًا  اإي���ف���اد،  مبلغ  اأي 
وبع�سهم  كرد�ستان  اإقليم  ي�سكنون  الأقليات 

خارج العراق.
الدينية  ال�سياحة  ُكلفت مبلف  ويذكر: بعدها 
لل�سبكة،   املر�سل  الوزراء  رئا�سة  ح�سب كتاب 
مازلت  ال��ذي  امللف  ه��ذا  يف  اأي�سًا  وجنحت 
التي  الآث��ار  موا�سيع  مع  منا�سفة  فيه  اأعمل 
تتم تغطيتها من قبلي، وقد  ح�سلت على 18 
درعًا للتفوق والإبداع و 28 �سهادة  تقديرية 
للمراقد  الدينية  ال�سياحة  يف  عملي  اأث��ن��اء 
ودورات  ال�سني  والوقف  املقد�سة  والعتبات 

معر�س بغداد الدويل.
رج��اء  التحقيقات  ق�سم  يف  امل��ح��ررة  ت��ق��ول 

عامر جليل د. ح�سن عبد را�سي يو�سف املحمداوي

جم�����ل�����ة
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واح��دة  متثل  ال�سبكة  جملة  اإن  ال�سجريي 
م���ن اأه�����م امل��ح��ط��ات امل��ه��ن��ي��ة  ب��ع��م��ل��ي يف 
الأبرز  كانت  فقد  معا،  والتحرير  الت�سحيح 
"الزمان  ف��ق��ط  ال�����س��ح��ف  ع��م��ل��ي  يف  ب��ع��د 
الكتابة  بداية  كانت  ال�سبكة  لكن  واملدى"، 
لها  �سك  دون  وه��ي  امل��ج��الت،  �سحافة  يف 
حيث  ال�سحف،  لغة  عن  املختلفة  ب�سمتها 
من  هويتها  اأك��د  ال��ذي  والتخ�س�س  التنوع 
ولغة  وامل�ساحة  والت�سميم،  املوا�سيع،  ناحية 
وقد  واختزالها،  الفكرة  وتكثيف  ال�سور، 
اأن  ال�سبكة  ملجلة  قدومي  اأول  عند  ت�سرفت 
جمعة  ال��راح��ل  حتريرها  رئي�س  م��ع  عملت 
احللفي، رحمه اهلل، الذي تعلمت منه الكثري 

يف بداية طريق �سحافة املجالت حتديدًا..
اجلزيرة الآمنة

من ناحيتها، تقول املرتجمة وم�سوؤولة �سعبة 
)الأ�سرة واملجتمع( يف  املجلة ثريا جواد:

العراقية"  "ال�سبكة  جم��ل��ة  يف  جت��رب��ت��ي   
اإليها  ق��دم��ت  كنت  ومم��ت��ع��ة،  جميلة  ك��ان��ت 
يف  �سابقًا  اأع��م��ل  وك��ن��ت   2010 ال��ع��ام  يف 
يومي،  ب�سكل  ت�سدر   التي  ال�سباح  جريدة 
لأن  الأمر  بداية  يف  ال�سعوبات  بع�س  لقيت 
عمل  عن  ال�سيء  بع�س  يختلف  املجلة  عمل 
مع  تاأقلمت  م��ا  ���س��رع��ان  لكني  اجل���ري���دة،  
مبثابة  وك��ان��وا  احت�سنوين  ال��ذي��ن  اجلميع  

اإخوة واأ�سدقاء يل..
عملت ب�سفة مرتجمة يف حقل ال�سينما الذي 
اأع�سقه، وكنت فخورة و�سعيدة بتواجدي بن 

فريق املجلة. 
اأ�سافت جواد: عا�سرت خالل عملي  الكثري 
جمعة  الأ�ستاذ  منهم  التحرير  روؤ���س��اء  من 
احللفي  )رحمه اهلل( وال�ست نرمن املفتي، 
 .. والكفاءة  امل�سوؤولية  مب�ستوى  كانوا  وكلهم 
انا �سعيدة بتواجدي �سمن طاقم  املجلة التي 

اأ�سبحت جزءًا ل يتجزاأ من حياتي..
"ال�سبكة  مل��ب��دع��ي جم��ل��ة  وال����ود  احل���ب  ك��ل 

العراقية" مبنا�سبة ذكرى تاأ�سي�سها. 
و�سفحة  التحقيقات  يف  املحررة  وت�ساءلت 
روحي  �ستفعل  ماذا  من�سور:  اآية  )ب�سمة( 
اأروق���ة ه��ذه  املجلة التي  اأك��ن داخ��ل  ل��و مل 
حاولت   لقد  للحياة.  كبري  بانتعا�س  ت�سعرين 
مرارًا وتكرارًا، اإيجاد  مكان يحتوي ما اأريد 
كتابته، مثل كنز عتيق، ل جملة او �سحيفة، 
دون  ب��اب  بعد  ب��اب��ًا  طرقتها  القنوات  حتى 
م�ست  التي  قدمي  مب�سري  تفكري  او  ه��وادة 
مطوًل دون جدوى، كان الأمر مبثابة كابو�س 
كبري ا�ستفيق عليه، حتى و�سويل اىل "جملة 

ال�سبكة".
اذ  �سدفة،  حم�س  عملي  يكن  مل  وق��ال��ت: 
جمعة  الراحل  اإىل  ر�سالة   اإر���س��ال  تعمدت 
من  يل  ح��دث  م��ا  ك��ل  فيها  اأ���س��ك��و  احللفي 
وقتها  وك��ان  املوؤ�س�سات،  جميع   يف  رف�س 
املجلة  باب  يل  ففتح  املجلة،  لتحرير  رئي�سًا 
ومن  فيها،  العاملن  من  واح��دة  واأ�سبحت 
يف  الأم���ور  م��ن  الكثري  اكت�سف  واأن���ا  يومها 
ب��دءًا  وطاقمها  املجلة  بف�سل   قلبي  داخ��ل  

لقد  املفتي،  نرمن  ال�ست  حتريرها  برئي�سة 
اأم��ورًا عديدة يف املجلة، فقد وجدت   تعلمت 
من   امل��ده�����س  ال�����س��ح��اف��ة  ع���امل  يف  نف�سي 
اأبحث  التي  الق�س�س  تلكم  حتى  خاللها، 
عنها واأدونها  داخل �سفحات املجلة تغمرين 
لكوين جزءًا �سغريًا  ب�سعادة هائلة، ممتنة  
من عامل ال�سبكة العراقية، فقد اأ�سافت يل 

الكثري واأحلم باملزيد.
ال�سبكة  اإن جملة  ريا عا�سي  املحررة  وتقول 
جزيرة امنة لي�س فيها من يريد ان يك�سب او 
يربز على ح�ساب الخر، نتناف�س مع بع�سنا 

البع�س للو�سول اىل مادة اف�سل للمتلقي.
املديرية اىل عائلة  ال�سحي حول  العمل  جو 
البع�س  على  بع�سهم  اأفرادها  يحر�س  اآمنة 
فكنا  عندهم،  ما  اأف�سل  الكل  ويقدم  الآخر 

بذلك اأ�سرة حترير حقيقية وعائلة.

جدية وتفاٍن 
يقول ال�سحفي الريا�سي اأحمد رحيم نعمة، 
لقد  املجلة:  يف  الريا�سية  ال�سعبة  م�سووؤل 
مبنتهى  ي�سري  �سل�سًا  املجلة  يف  عملنا  ك��ان 
الدقة وامل�سداقية، واكبنا خالل العمل طيلة 
ال�سنوات املا�سية جمموعة مميزة من مدراء 
وروؤ�ساء حترير مل يتدخلوا يف كل ما نقدمه 

من مواد ريا�سية.
وم��ازال��ت،  املجلة،  كانت  لقد  رحيم:  واأك��د 
عائلة �سغرية تعمل بكل جدية وتفان، قدمنا 
يف الق�سم الريا�سي مواد ريا�سية متنوعة يف 
مواكبة احلدث الريا�سي اأينما كان، انتقدنا 
خالل العمل العديد من الحت��ادات التي مل 
البطولت،  خ��الل  املطلوب  امل�ستوى  تقدم 
ويف نف�س الوقت باركنا العمل اجليد واملثمر 
لبع�س الحتادات الريا�سية. اأ�ساف رحيم: 
حيث  من  �سنة  ا�سواأ  �سنة٢٠٢٠  كانت  لقد 
جائحة  ب�سبب  العراقية  الكرة  رموز  فقدان 
املحبوب  ال��ن��ج��م  مقدمتهم  يف  ك���اورون���ا، 
وعلي  �ساكر  ناظم  والنجوم  را�سي  اأحمد 
برحمته  اهلل  رحمهم  �سلمان،  وكرمي  هادي 

الوا�سعة.

ثريا، اآية ، هبة، مع ال�سيدة رئي�سة التحرير
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نرمني املفتي 

فنجان حمبة
٣١ �ضباط

و�سبَّب  اأ�ساع  الوظيفي  الأداء  نرمن،  �ستي  يا  )لالأ�سف 
وجدت  اأين  ت�سوري  كثريين.  لنا�س  الأ���س��رار  من  كثريا 
لت�سحيح  وبغداد  حمافظته  بن  راجع  رايح  ب�سيطا  رجال 
كانت  �سباط(،   3١ ي��وم  املوظف  �سّجله  ال��ذي  ابنه  توّلد 
ال�ساعر  الدكتور عالوي  هذه الفقرة، تعليق من ال�سديق 
جاهدة  اأح���اول  التي  ق�سيتي  عن  من�سوري  على  ك�سي�س 
النتهاء منها باأقل اخل�سائر. فقد وجدت واأنا اأحاول اإجناز 
اإحداهن  اأحدهم/  باأنني ب�سبب خطاأ من  معاملة تقاعدي 
معلومات  ح�سب   !١٩٩٥/٦/3٠ منذ  خدمتي  فقدت  قد 
ال��وزارة  اأبلغت  التي  التخطيط  وزارة  يف  املعلومات  بنك 
التابعة  غري  واملوؤ�س�سات  للوزارات  املعلومات  اإر�سال  حن 
املعنية  الوزارات  وعلى  اأخطاء  وجود  باحتمالية  وزارة  اإىل 
املوظف  بها  يحتفظ  التي  الوثائق  اإىل  ا�ستنادًا  ت�سحيحها 
.. وجدت نف�سي اأمام مهمة �سعبة؛ كيف �ساأثبت ا�ستمراري 
يف العمل ل �سيما اإ�سبارتي من بن الأ�سابري التي احرتقت 
يف   ٢٠٠3 ني�سان   ٩ ي��وم  تلت  التي  الأي���ام  يف  �ساعت  اأو 
الوثائق  من  والقليل  )اجل��دي��د(،  ال��ع��راق  عالمات  اأوىل 
الكتب  مئات  مع  اتلفتها  �سقتي  يف  بها  احتفظ  كنت  التي 
الغزو.  اأي��ام  طيلة  بغداد  ق�سفت  التي  ال�سواريخ  �سظايا 
وزميالت  زم��الء  اأنا�سد  الفي�سبوك  على  من�سورا  كتبت 
كانوا قد متّكنوا من الو�سول اإىل جريدة اجلمهورية قبيل 
وا�ستجابوا،  بيوتهم،  اإىل  اأ�سابريهم  وحملوا  )حو�سمتها( 
)ق�سم  ق�سمهم  رئي�سة  كنت  ال��ذي��ن  خا�سة  م�سكورين، 
التحقيقات( واأر�سلوا يل الوثائق )كتبًا ر�سمية( بها ا�سمي 
معهم، التي هي وحدها قادرة على اإثبات دوامي واأي �سيء 
اآخر ل يثبته واإن كانت قوائم الرواتب، اإما كتب ر�سمية اأو 

كتاب اإعادتي اإىل اخلدمة! 
اأو  متاعب  يواجهون  اآخ��ري��ن  معاملتي  اأت��اب��ع  واأن��ا  قابلت 

الكلمة لي�ست مهمة، فهم مثلي، لكل  اأو م�ساكل،  م�ساعب 
يف  مرمية  اأو  �سائعة  واإ�سبارته  ما  م�سكلة  منهم  واح��د 
خمازن ويعلوها الرتاب وعليه اأن يذهب ويبحث لوحده بن 
الأ�سابري والرتاب وقد يجد ما يبحث عنه اأو يف�سل! وبينهم 
من جاء من املحافظات، مثال من الب�سرة! تخّيلوا والزمن 
يف طريقه اإىل النتهاء من الربع الأول من القرن الع�سرين 
املعلومات وما زلنا  ا�ستخدام احلا�سبات يف خزن  يتم  ومل 

على مدى عقد ن�سمع باحلوكمة ول نراها ت�ستخدم..
وللعلم، رغم �سعوبة م�سكلتي، ال اأنَّني ل ا�ستخدم كل قوتي 
تذهب  اأن  بعد  وم�ساعب  �سعوبات  اأمامي  لأن  للتحمل، 
بكيفية  من�سغلة  تزال  ما  التي  التقاعد  هيئة  اإىل  معاملتي 
الق�سري يف  التقاعد  اإىل  اأحيلوا  األفًا  اإنهاء معامالت ٢٦٠ 
الثاين  ت�سرين  العام يف  مديرها  �سّرح  التي   ،٢٠٢٠ بداية 
املا�سي اأن ٥٠ األف معاملة قد اأجنزت، ول اأدري عدد الذين 

اأحيلوا اإىل التقاعد مع بداية هذه ال�سنة..
الذي  الب�سيط  الرجل  وم�سكلة  ك�سي�س،  تعليق  اإىل  وع��ودة 
ول  ابنه،  مواليد  ت�سحيح  كاملة  �سنة  م��دى  على  يحاول 
يكون  وقد  اأ�سبوع،  واحد ورمبا  يوم  اإىل  �سوى  يحتاج احلل 
النفو�س وجعله  واأخطاأ م�سّجل  الطفل مولودا يف ١3�سباط 
غري  اليوم  فهذا  راٍم(  غري  من  رمية  و)رب  �سباط..   3١
املعقول )3١ �سباط( يعرّب عن و�سعنا غري املعقول متاما..

 وجدت نف�ضي اأمام مهمة �ضعبة؛ كيف �ضاأثبت ا�ضتمراري 
يف العمل وال �ضيما ان اإ�ضبارتي من بني االأ�ضابري التي 

احرتقت اأو �ضاعت يف االأيام التي تلت يوم ٩ ني�ضان ٢٠٠٣ يف 
اأوىل عالمات العراق )اجلديد(، والقليل من الوثائق التي 

كنت احتفظ بها يف �ضقتي اتلفتها مع مئات الكتب �ضظايا 
ال�ضواريخ التي ق�ضفت بغداد طيلة اأيام الغزو.



ومواهبه،  اإمكانياته  ا�ستثمر  عالية  بحرفية 
ر�سمها يف  اأف��ك��ار  ل��غ��زل  اأن��ام��ل��ه  ت��ت��ح��رك 
ليبدع  �ساعات طواًل  اأدواته  يغازل  خميلته، 
كل  م��ن  متجردة  وفنية  �سخ�سية  ل��وح��ات 
قيود، ُت�ساف اإىل �سل�سلة جناحاته امل�ستمرة 
يف جماله املتفرد الذي اأّهله لأن يكون الوحيد 

يف العراق َمن يجيد فن الفيلوغرافيا.. 
ما الفيلوغرافيا؟

بالأ�سالك  الر�سم  اأو  الفيلوغرافيا،  ف��ن 
وامل�����س��ام��ري، ه��و ف��ن ي��ت��م ف��ي��ه ر���س��م لوحة 
وامل�سامري  اخل��ي��وط  با�ستخدام  اإب��داع��ي��ة 
ال�سرب  يف  ��ّره  ���سِ يكمن  خ�سبي،  ل��وح  على 
والتن�سيق  الت�سبيك  يف  وق��ت��ًا  ي��اأخ��ذ  لأن���ه 
لوحات  يف  املوفقة.  غري  املحاولت  واإع��ادة 

وثبات  بقوة  الأ���س��الك  ُت�سد  الفيلوغرافيا 
توؤلف  اإذ  الأنظار،  يلفت  جمياًل  فنًا  لُتعطي 
اإىل  امل�سدودة  املختلفة  عنا�سرها  لها  كتلة 
بع�سها يف تناغم دقيق واأ�سلوب مميز يف لف 
الأ�سالك امللونة من الأعلى والأ�سفل لت�سكل 
للتاأمل يف طريقة  املتلقي  انعكا�سات جتذب 

و�سولها اإىل هذا امل�ستوى. 
ت���ب���داأ اخل����ط����وات ال���ت���ي مت���ر ب��ه��ا ل��وح��ة 
املراد  ال�سكل  قالب  بتح�سري  الفيلوغرافيا 
عربي،  خط  لوحة  يكون  قد  ال��ذي  ر�سمه، 
ُت���دق امل�����س��ام��ري على  ث��م  اأو ���س��ك��اًل ف��ن��ي��ًا، 
حواف ال�سكل، بعد ذلك يجري الو�سل بن 
ملونة  نحا�سية  اأ�سالك  با�ستخدام  امل�سامري 
اأو خيوط، بطريقة فنية، ما ينتج يف النهاية 

لوحة ذات جاذبية عالية.
ق�ضة جناح

مواليد  من  كربالئي  �ساب  هويدي..  �سعيد 
الرتبية  بكلوريو�س  على  حا�سل   ،١٩٩٤
يف  اأي�سًا  يعمل  الريا�سة،  والعلوم  البدنية 
ال�سعادة  )منظمة  �سمن  التطوعي  املجال 

اكت�سافه  كربالء،  يف  اخلريية  بالعطاء( 
حن  املح�س،  بال�سدفة  كان  الفن  لهذا 
اإح���دى  يف  ك�سفية  دورة  يف  ا���س��رتك 

ال��دورة  انتهاء  وعند  العربية،  ال��دول 
لوحة  عن  عبارة  رمزية  بهدية  ُك��رم 
�سعيد  احتفظ  ب�سيطة،  فيلوغرافية 
اأ�سهرًا  فيها  ومتعن  اللوحة  بهذه 
هذا  وي��در���س  يتعلم  ب���داأ   ، ع��دة 

اأ�سابعه  بن  اخليط  هويدي  اأم�سك  الفن، 
)امل�سامري(  ب��ن  بعناية  و���س��ّده  ب��اإح��ك��ام، 
بلغ مرحلة  لوح خ�سبي، حتى  دقها يف  التي 
ور�سة  يفتتح  اأن  فيها  ا�ستطاع  الإتقان  من 
ي�ستغرق  ال��ل��وح��ات.  م��ن  كثري  فيها  فنية 
اأو  اخل��ي��وط  ف��ن  امل�سمى  الأ���س��ل��وب،  ه���ذا 
طوياًل  وق��ت��ًا  �سعيد  م��ن  )الفيلوغرافيا(، 
ويتطلب تركيزًا �سديدًا، ول�سيما عند ر�سم 
التي  )البورتريهات(  ال�سخ�سية  ال�سور 

يحبها.
منذ اأعوام عدة بداأ هويدي رحلته مع اخليط 
وامل�سامري، وبعد ١٠٠ حماولة فا�سلة ا�ستطاع 
اأن ينجز لوحاته ومتكن من اإتقان هذا الفن 
العامل،  يف  ال��ن��ادرة  الفنون  من  يعد  ال��ذي 
الفنانن  م��ن  ويتقنه  ميار�سه  م��ن  اأن  كما 
قليلون جدًا، اأما على م�ستوى العراق فيكاد 
يف  الفن.  ه��ذا  يتقن  من  الوحيد  هو  يكون 
م�سغله ال�سغري تنت�سر اأعماله واأفكاره التي 

ي��رتج��م��ه��ا 

اخلا�سة،  قيمها  حتمل  مميزة  )ه��داي��ا( 
فما بن �سورة الراحل اأحمد را�سي والنجم 
هويدي  ينكب  رون��ال��دو،  كر�ستيانو  العاملي 
رغبات  ي�ستهوي  جديد  م�سروع  اإمت��ام  على 
اخلا�سة  ب�سورته  يحتفظ  اأن  قرر  مواطن 
من  ن��الح��ظ  وامل�����س��م��ار،  باخليط  م�سغولة 
اأعماله التي يتحدث كل عمل منها عن نف�سه 
الأوىل  للوهلة  خمتلفة،  وهند�سة  بطريقة 
الدقة  يتوخى  جديد  ع��امل  اأم��ام  اأننا  نظن 
ما  وه��ذا  الرفيع،  الفني  وال��ذوق  واجلمال 
يراه وي�سنعه بالتقنية الإبداعية الفنية التي 

تولد ثقافة جديدة وع�سقًا واإتقانًا للعمل.
اإن���ه ظهر يف  ال��ف��ن  ه��ذا  ع��ن  �سعيد  ي��ق��ول 
ال�����س��ج��ون يف ال��ع��ه��د ال��ع��ث��م��اين ح��ن ك��ان 
مدة  لق�ساء  لل�سجناء  ال��وح��ي��دة  الت�سلية 
يتطلب  الفنون  من  النوع  وه��ذا  عقوبتهم، 

ال�سرب والرتكيز. 
اجلميلة  الفنية  وت�ساميمه  اأعماله  وع��ن   
اأ�سبح  "اإن هذا الفن  يقول هويدي: 
لأنه  يل  رزق  م�سدر 
فريد  ف��ن 

يظهر يف  م��رة  ولأول  ال��ع��راق،  نوعه يف  من 
كربالء حيث حظي باإقبال وا�سع من املتابعن 
والنا�س." كما يرى �سعيد "اأن يف داخل كل 
لذا  واملواهب،  القدرات  من  خزينًا  اإن�سان 
اأجل  من  واإمكانياته  قدراته  ا�ستثمار  يجب 
من  لوحة  كل  اأن  يذكر  احلياة.  يف  النجاح 
تبداأ  اإذ  امل�سامري،  مئات  حتتاج  الفن  هذا 
بامل�سامري  اللوحة  بر�سم  الأوىل  املرحلة 
عرب  بالت�سبيك  اأب���داأ  بعدها  ث��م 
تختلف  ال��ت��ي  اخل���ي���وط 
لوحة،  كل  وف��ق  األوانها 
ر�سم  عند  اأت��وق��ف  ول 
ال���وج���وه ب���ل اأت��ع��داه��ا 
بالكلمات  الر�سم  اإىل 
التي ت�سفي  والتعابري 
رونقًا  عليها  اخليوط 

خمتلفًا." 
يتمنى �سعيد هويدي 
معار�س  يقيم  اأن 
خارجية ون�سر هذا 
الفن داخل العراق 

وخارجه.

املواهب التي تدور يف فلك الالماألوف هي مواهب غري اعتيادية تبهرك باأدائها 
املتقن الرائع. فنان موهوب قادته ال�سدفة اإىل ولوج هذا العامل، �سغف بهذا 

الفن الذي طواه الن�سيان منذ �سنني خلت. �ساب يف مقتبل العمر يبهرك حني تراه 
يعمل يف ور�سته، ما بني اخليط وامل�سمار تكمن موهبته احلقيقية.

 

من�ضوجة  جناح  ق�ضة 
بني اخليوط وامل�ضامري

�ضعيد هويدي..
فيلوغرافيا

حم�ضن اإبراهيم
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* متى انتمت اأ�سماء للم�سرح؟
كنت  عندما  طفولتي  منذ  امل�����س��رح  اأح��ب��ب��ت   -
ا���س��رتك ب��ن�����س��اط��ات امل��در���س��ة، ك��ن��ت ا���س��ارك 
وبرامج  واجلمنا�ستك  الباليه  رق�س  بن�ساطات 
وبالأخ�س  الليبية  القناة  يف  اآن���ذاك  الأط��ف��ال 
ي�ست�سيف  ك���ان  ال���ذي  الأزه�����ار  ج��ن��ة  ب��رن��ام��ج 

الأطفال املوهوبن من خمتلف املدار�س.
اأما يف عمان فقد دخلت عامل امل�سرح عام ١٩٩٤، 
لالأطفال  م�سرحية  يل  م�سرحي  عمل  اأول  فكان 

ال��ع��راق��ي �سليم اجل��زائ��ري  ك��ان��ت م��ع امل��خ��رج 
مع  م�سرتكة  بتجربة  عمان  يف  مقيما  كان  الذي 
امل�سرح ال�سعبي العراقي )م�سرح ال�ستن كر�سي( 
وباكورة اأعمالنا للطفل كانت م�سرحية "ال�ساحر 
اأوز" وبعدها م�سرحية "�ساندريال لالأطفال" من 
الرحمن  عبد  فتحي  الفل�سطيني  املخرج  اإخراج 

مدير امل�سرح ال�سعبي بعمان.
من  ر�سيد  ويل  الدبالج  جمال  يف  عملت  بعدها 
الوثائقية  والربامج  لالأطفال  املدبلجة  الأعمال 
ودخلت عامل الإذاعة وعامل الدراما التلفزيونية 
م��ع خم��رج��ن اأردن���ي���ن اأع��ت��ز ب��ه��م وع��م��ل��ت يف 
امل�����س��ل�����س��الت ال��ب��دوي��ة وال��ري��ف��ي��ة وال��ت��اري��خ��ي��ة 
مب�ساركة املخرج املبدع �سالح ابو هنود مب�سل�سل 
"اأبو حيان التوحيدي" واملخرج اأحمد دعيب�س يف 
ال�سقر"  "عر�س  م�سل�سل  منها  البدوية  العمال 
تايه"  اأب��و  "عوده  بعمل  امل�سري  ب�سام  واملخرج 

وعدد من العمال. 

* كيف ومتى احرتفت العمل امل�سرحي؟
الح��رتاف  �سعيد  على  امل�سرح  ع��امل  دخلت   -
ع��ام  للكبار  امل�سرحية  جت��ارب��ي  اأوىل  وك��ان��ت 
املخرج  زيد" مع  بو  يا  "كاأنك  مب�سرحية   ١٩٩٦

الأردين  امل�سرح  مبهرجان  و�ساركت  غنام  غنام 
كاأف�سل  التحكيم اخلا�سة  وح�سلت على جائزة 

ممثلة بدور ثانوي.
"مرايا"  م�����س��رح  ف��رق��ة  م��ع  عملي  ع��ن  ف�سال 
عمل  يف  ح��ج��ازي  �سامح  امل��خ��رج  م��ع  بفل�سطن 
م�سرح  يف  عر�س  درام��ي  مونو  عمل  وه��و  فوزية 
اأي�سا  وعر�س   ٢٠١3 عام  القد�س  يف  احلكواتي 
يف خمتلف مدن فل�سطن منها رام اهلل والقد�س 
وعكا وحيفا ويافا ويل م�ساركات عديدة يف جمال 
كور�سات  التمثيل  جم��ال  يف  كمدربة  التدريب 
وهو   ٢٠١٠ عام  اأ�ّس�سته  ال��ذي  م�سروعي  �سمن 
عمان  يف  اأ�ستوديو  اأول  وه��و  املمثل،  اأ�ستوديو 
املهرجانات  هام�س  على  كور�سات  اأي�سا  ودربت 
دخلت  وموريتانيا،  واجلزائر  واملغرب  تون�س  يف 
امار�س  زلت  وما  وهاوية  كعا�سقة  امل�سرح  عامل 

ع�سقي له وهوايتي التي اأحبها.
  

* حدثيني عن املدن التي تركت اثرا فيك؟
- اأكر من مدينة كانت حا�سنة لالإبداع والتفاعل 
وهناك مدن نتفاعل وتتفاعل معنا ح�سب طاقتنا 
وح�سب تفاعلنا معها، علينا اأن نعطي دوما للمدن 
عليها،  نتعرف  كما  علينا  تتعرف  اأن  يف  فر�سة 

لن�سعر  فر�سة  اأنف�سنا  واعطاء  اإعطاوؤها  علينا 
من  وذك��ري��ات  ذاك���رة  لت�سكيل  بنا  لت�سعر  بها 
البدايات  باأم  �ساأبداأ  لذا  امل��دن،  ذكريات  خالل 
واأم النهايات التي كانت ت�سمى فل�سطن و�ستظل 
ت�سمى فل�سطن؛ اأنا كنعانية الأ�سل، اأي اإن اأ�سلي 
من هناك ولكنني مل اأولد فيها قدر لنا اأن ن�سمع 
عا�سوا  من  ذكريات  وعن  ذكرياتها  وعن  عنها 

فيها، وهم اأجدادنا واأباوؤنا.
وهناك  راأ���س��ي  م�سقط  فهي  ليبيا  مدينة  اأم���ا 
اأ�سماء  مدر�سة  يف  النطق  اأبجديات  اأول  تعلمت 
بنت اأبي بكر، هناك تعلمت رق�س الباليه، وهذه 
خمتلفة  جن�سيات  بن  ع�ست  �سابقا،  ليبيا  هي 
كانوا  وم��ن  اجل��ريان  فاأبناء  خمتلفة،  وثقافات 
يدر�سون معي من تون�س من فل�سطن من املغرب 
اأن  بحكم  م�سر  من  ال�سودان  من  اجلزائر  من 
العاملة من  الأيدي  ت�ستقطب  كانت  اآنذاك  ليبيا 
ثقافتي  غ��ذى  ما  وه��ذا  العربية  ال��دول  خمتلف 
وعالقات  ثقافات  على  وانفتح  اتقبل  وجعلني 
م��دة  فيها  ع�ست  ف��ق��د  ���س��غ��ري،  م��ن��ذ  خمتلفة 
وجدان  ت�سكيل  يف  الول  الأثر  لها  كان  ١٢عاما  
وذكريات وذاكرة الطفولة مبا حتمله من �سدق 

وبراءة وحميمية.

�سرخت اأ�سماء م�سطفى �سرختها 
الأوىل بجوار البحر، ولدت يف 
ليبيا عام ١9٧3على �ساطئ البحر 
الأبي�ش املتو�سط يف مدينة الزاوية 
اإذ تقول: اأنا بنت البالد، بنت 
ال�سم�ش والطني والهواء وال�سحراء 
واجلبل والبحر، من جنوب فل�سطني 
من مدينة بئر ال�سبع، جزء من 
طفولتي فيها واجلزء الآخر يف 
مدينة عمان يف الأردن بني مدينة 
�سافوط الهادئة وتل الرمان 
بجباله وخ�سرته، اأنا كنعانية 
الأ�سل نبطية النتماء وعربية 
الهوى والوجدان وامل�سرح.

الفنانة امل�ضرحية
االأردنية

ابنة البحر 
وعا�ضقة امل�ضرح

اأ�ضماء م�ضطفى
 ل� )ال�ضبكة(:

حوار: افلني �ضاهني
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من  هو  جب�سون(  ل�)ِمل  )اإ���س��ارات(  فيلم 
الأفالم التي يعتقد اجلمهور اأنها تعتمد على 
حلول غبية بالكامل. يف هذا الفيلم جمموعة 
من الف�سائين تغزو كوكب الأر�س، وتظهر 
ع��ائ��ل��ة )غ���راه���ام ه��ي�����س( -امل��م��ث��ل )ِم��ل 
جب�سون(– التي حتاول النجاة بنف�سها من 
هذا الغزو، حل�سن حظ العائلة، و�سوء حظ 
املتابعن، يتبن يف النهاية اأن باإمكان الب�سر 
تغطي  مب��ادة  الفور،  على  الف�سائين،  قتل 
٧٠% من �سطح كوكبنا، وهي املاء! نعم هذا 
تلك  اإيقاف  ي�ستطيع  املاء  اأن  يبدو  �سحيح، 
على  ال��ق��ادرة  للمجرات  العابرة  الكائنات 
هناك  اإن  ب��ل  فح�سب،  ذل��ك  لي�س  قتلهم. 
الكثري من املواقف التي ظهر فيها غباء تلك 
جدًا.  متطورة  اأنها  ُيفرت�س  التي  الكائنات 
كثريون ا�ستمتعوا بالفيلم، لكن تلك النهاية 

جاءت غري مقنعة، بل حتى م�سحكة.
اأح��داث��ه  ت���دور  م�سدرية(  )���س��ف��رية  فيلم 
)جيك  دوره  اأدى  �ستيفنز(،  )كولرت  ح��ول 
جيلنهال( الذي ي�ستطيع التج�سد يف اأج�ساد 
ويحاول  دق��ائ��ق،   ٨ ل�  الآخ��ري��ن  الأ�سخا�س 
قطار.  م��ن  على  اإره��اب��ي  ه��ج��وم  اإي��ق��اف 
يحاول )كولرت( اإيقاف الهجوم يف كل مرة، 
اأن  اجلمهور  يكت�سف  الفيلم،  نهاية  يف  لكن 
)كولرت( كان يعي�س على جهاز الإنعا�س طيلة 
اإثر هجوم على وحدته الع�سكرية يف  الوقت 
يف  لكن  النهاية.  يف  ميوت  ثم  اأفغان�ستان، 
املقابل هو حي يف خط زمني اآخر، وخمتلف 
كثريًا عما هو عليه يف احلقيقة. الفيلم رائع، 
جتعل  النهاية  لكن  فيه،  �سك  ل  اأم��ر  وه��ذا 
املتخيل،  وما  الواقعي  ما  يدرك  ل  امل�ساهد 
ويبدو اأن هذا ما اأراده القائمون على العمل، 
التاريخ  اأن  مفادها  بفكرة  الفيلم  ينتهي  اإذ 

باأكمله يتغري بعد م�سري الأحداث.
كيميائية  م��ادة  عن  يتحدث  )لو�سي(  فيلم 
)�سكارليت  -املمثلة  )ل��و���س��ي(  متت�سها 
تك�سبها  اخلطاأ  طريق  عن  جوهان�سون(- 
قدرات خارقة وقدرة على ا�ستخدام دماغها 
لي�ست  الفكرة  ه��ذه  اأن  ول��و   %١٠٠ بن�سبة 
اأية حال، مع تزايد قدراتها  �سحيحة. على 

ب�سدة،  ق��وي��ة  )ل��و���س��ي(  ت�سبح  اخل��ارق��ة، 
ر�سا�سة  ت��ف��ادي  على  ق���ادرة  اأن��ه��ا  ل��درج��ة 
موجهة نحو راأ�سها. يف نهاية املطاف، تتمكن 
من الختفاء يف )الزمكان(، وترتك ر�سالة 
مفادها اأنها ما تزال موجودة. يف احلقيقة، 
ل ميكن تخيل اأ�سواأ من نهاية كهذه، اأي اأن 
بعيدًا  الكون،  من  جزءًا  اأ�سبحت  )لو�سي( 
اأي  على  لكن  والعلم،  املنطق  عن  البعد  كل 
اأثار اإعجاب عدد من  اأن الفيلم  حال، يبدو 

النا�س، رغم اأن نهايته كانت خيالية جدًا.
فيلم )الهمج( بطولة )�سلمى حايك وجون 
ت��راف��ول��ت��ا(، ت����دور اأح���داث���ه ح���ول )ب��ن( 
مزرعة  ميلكان  �سخ�سان  وهما  و)ت�سون(، 
)اأوفيليا(.  مع ع�سيقتهما  ويعي�سان  ح�سي�س 
ع�سابة  مع  ال�سرتاك  يرف�سا  اأن  بعد  لكن 
مك�سيكية لتهريب املخدرات، يحدث اإطالق 
نار وميوت الثالثة. يف احلقيقة، وبعد انتهاء 
جمرد  هو  جرى  ما  كل  اأن  نكت�سف  الفيلم، 
ال�سخافة.  بهذه  نعم  )اأوفيليا(!  يراود  حلم 
عامل  يف  مطروقة  الفكرة  ه��ذه  اأن  �سحيح 
املا�سي  من  باتت  لكنها  والأف���الم،  التلفاز 
ولن ير�سى اجلمهور اليوم مبثل نهاية كهذه، 

ب�سيطة وطفولية.
كيج(،  )نيكول�س  بطولة  )ال��ت��ايل(  فيلم 
جون�سون(  )كري�س  دور  هنا  )كيج(  ي��وؤدي 
القادر على روؤية امل�ستقبل قبل دقيقتن من 
ت�ساعده  ل  لالأ�سف،  لكن  الأح���داث.  وق��وع 
انفجار  حادثة  منع  يف  اخلارقة  القوة  هذه 
من  مقتل جميع  اإىل  ي��وؤدي  ما  نووية،  قنبلة 
�سيء  ك��ل  اأن  بعد  م��ا  يف  يتبن  الفيلم،  يف 
يف  )كري�س(  ي�ساعد  فبعدما  حلم.  جم��رد 
القنبلة  اأن  يكت�سف  الإره��اب��ي��ن،  ه��زمي��ة 
حن  ح��ق��ًا  ذل���ك  وي��ح��دث  الآن،  �ستنفجر 
لكن  املوجودين،  نووية جميع  موجة  ت�سرب 
يكت�سف امل�ساهدون اأي�سًا اأن كل ما �ساهدوه 
هو جمرد روؤى راودت )كري�س( عندما كان 
يقرر  وهكذا  الفيلم،  بداية  يف  )ليز(  مع 
امل�ساعدة،  تقدمي  ال��ب��داي��ة  م��ن  )ك��ري�����س( 
نهاية  لي�ست  النهاية. هي  ال�سالم يف  ويحل 

رائعة يتمناها امل�ساهدون.

اأنها  على  ت�سنف،  ال�سينمائية  الأف����الم 
عدة،  عوامل  على  بناًء  عظيمة،  اأو  رائعة 
منها نهاية العمل التي جتعل امل�ساهد ي�سعر 
حتى  اأو  ال��ر���س��ا،  اأو  احل���زن  اأو  ب��امل��ف��اج��اأة 
اأف��الم  هناك  املقابل،  يف  لكن،  ال�سعادة. 
النهاية  و�سع  اأ�سحابها  ي�ستطع  مل  اأخ��رى 
لها بطريقة �سحيحة، لذا جتعل اجلمهور يف 
حالة من احلرية اأو عدم الفهم اأو الغ�سب، 
وهناك اأفالم عدة متيزت بهذه احلالة نذكر 

البع�س منها:
خيال علمي ونهاية �ضيئة

�ساعات  وبعد  ال��ع��وامل(،  )ح��رب  فيلم  يف 
وحم��اول��ة  الف�سائية  ال��ك��ائ��ن��ات  ق��ت��ال  م��ن 
الكائنات  هذه  اأن  ات�سح  اخلطرة،  النجاة 
الف�سائية التي يقاتلها )توم كروز( ح�سا�سة 
وهو  كوكبنا،  على  بكرة  موجود  �سيء  جتاه 
البكترييا، اأي اأن هذا الغزو ال�سامل والكامل 
باء  قد  منا  بكثري  اأذك��ى  ف�سائية  لكائنات 
بالف�سل لأن تلك الكائنات ل ت�ستطيع العي�س 
التخريب  ك��ل  فبعد  الأر����س.  على  اأ�سا�سًا 
والتدمري اللذين اأحدثهما اأولئك الف�سائيون 
)توم  -املمثل  )راي(  يكت�سف  مبركباتهم، 
)داكوتا  -املمثلة  )ريت�سل(  وابنته  كروز(- 
فاننغ(- اأن عائلتهما بخري على الرغم من 

دمار املدينة التي يعي�سون فيها بالكامل.
فيلم رعب وخيال  وهو  فيلم )مي�ست(،  اأما 
علمي اآخر، فهو مل ي�ستطع اإر�ساء املتابعن، 
الرئي�سة  ال�سخ�سيات  حت���اول  اأن  فبعد 
يقرر  املرعب،  الكثري  ال�سباب  من  الهرب 
اإن���ه���اء حياته  ال��ب��ط��ل )دي��ف��د دراي���ت���ون( 
ابنه  بينهم  من  الآخ��ري��ن،  الناجن  وحياة 
على  النار  اإط��الق  )ديفد(  يبداأ  الأ�سغر. 
يخطط  ثم  �سيارته،  اإىل  جل��اأ  �سخ�س  كل 
لقتل نف�سه يف النهاية، وامل�سيبة اأن اجلي�س 
التي  اللحظة  يف  املنطقة  يكت�سح  الأمريكي 
نف�سه،  على  النار  اإطالق  الرجل  فيها  يقرر 
اأن  يعني  ما  تلك،  ال�سباب  موجة  وترتاجع 
يعتقد  فائدة.  بال  ماتت  ال�سخ�سيات  تلك 
ت�ستحق ح�سور  نهاية ل  اأن تلك  امل�ساهدون 

فيلم كامل من اأجلها.

يكره بع�ش رواد 
ال�سينما النهايات 
احلزينة يف الأفالم، 
والبع�ش الآخر يكره 
النهايات ال�سعيدة، 
واآخرون يكرهون 
النهايات باملطلق. كل 
نهايات الأفالم، حزينة 
كانت اأم �سعيدة، ترتك 
�سوؤاًل مبهم الإجابة 
لدى امل�ساهدين، لذا فاإن 
هناك من يرتك �سالة 
ال�سينما قبل امل�ساهد 
الأخرية كي يتجنب 
نهايات الأفالم.

النهايات ال�ضيئة يف االأفالم
 تغ�ضب اجلمهور

 

حم�ضن اإبراهيم

اعداد:جملة ال�ضبكة
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الرتاثي وبع�س مناطق جرانت�س�سرت .

اأحداث الق�سة
تدور اأحداث الق�سة التي  بطلها �ساب فقري ا�سمه )ِجميل ننورتا - 
Gimil-Ninurta ( كان يعي�س يف مدينة نّفر ال�سومرية اأو نيبور 

�سرق مدينة عفك يف الديوانية.
الإله  ومقر  الدينية  العا�سمة  كونها  من  املدينة  هذه  قد�سية  وتاأتي 
انليل اأو )اأينليل( وزوجته نينليل )نن ليل(. وقد ذكر هاري �ساكز 
واحلاكم  اآ�سور" تفا�سيل عن ق�سة جميل  "عظمة  كتابه  اأي�سًا يف 
وما دار معهما من اأحداث كما حتدث عن الكتابة والأدب الآ�سوري 

وال�سومري.
به فقر احلال  ا�ستد  ملا  ثم  �سيئًا،  �ساب ل ميلك  الق�سة من  وتبداأ 
و�سار يت�سور جوعًا لدرجة كادت تفقده �سوابه، قرر اأن يبيع ثيابه 
وي�سرتي بثمنها عنزة، لياأخذ عنزته اإىل بيت حاكم املدينة هدية له 

لينال عنها جائزة ياأكل وي�سرب ويكت�سي بها، ولكن خاب ظن جميل 
حاله،  و�سرح  تو�سالته  رغم  وطرده  ونهره  عليه  احلاكم  غ�سب  اإذ 
فقال جميل للبواب قبل خروجه: "قل ل�سيدك ما فعلته بي �ساأوافيك 
وانتقم جميل من احلاكم  له ذلك فعاًل  اأ�سعاف"، ومت  حقه ثالثة 

�سر انتقام..
والكتابة  القراءة  الب�سرية  عّلمت  مدينة  هي  نّفر  اأو  نيبور  ومدينة 
عدة  �سنن  منذ  النا�س  ن�سج  وقد  والختام،  العجالت  وا�ستخدام 
اإىل تل  "اأن اهلل قلبها وحولها  ق�س�س ورواي��ات حولها منها ق�سة 

ترابي" وهي ق�س�س كانت حتمل بعدا ميثولوجيًا اأو غيبيًا. 
وقد ا�سطلعت بعمليات احلفر والتنقيب يف نيبور اأو نفر بعثة اآثارية 
اإىل  تنقيباتها  خل�ست  وقد  المريكية،  بن�سلفانيا  جامعة  اأر�سلتها 
معرفة تاأريخ املدينة وما وهبته للعامل، اإذ وجدوا ن�سو�سًا اقت�سادية 
على  الطالب  لتمرين  وجماميع  ودينية،  واأدبية  وفلكية  وريا�سية 
لغوية  مفردات  على  ت�ستمل  اأخ��رى  وجماميع  وال�ستن�ساخ  الكتابة 
املكتبات يف  واأوىل  ال�سيدليات  اأوىل  اكت�سفت  نيبور  وقوامي�س. ويف 

التاريخ واأول كرة قدم… 
اأن  حتى  كبرية،  مكانة  امليالد  قبل  الثالث  الألف  منذ  لنيبور  وكان 
من �سروط احل�سول على امللوكية يف العهد ال�سومري اأن تكون نيبور 
من جملة ممتلكات امللك، لأّن اإله هذه املدينة هو الذي مينح لقب 
امللوكية، ولقد كانت نيبور طوال تاريخها تابعة للملوك الأقوياء الذين 
تولوا احلكم يف اأوروك واأور وبابل ونينوى، وكان امللوك يتناف�سون يف 
تقدمي القرابن والهدايا اإر�ساء لإله هذه املدينة، وقد خ�سعت نيبور 
اأو نّفر حلكم كل من ال�سومرين والأكدين والبابلين والآ�سورين يف 

حقب متناوبة.

وهكذا الأمر اإذا اأنتج الفرن�سيون فيلمًا تاريخيًا ف�ستكون لغة احلوار 
وال�سرد يف الفيلم هي الفرن�سية ل �سك، لكن اأن يعمد فريق علمي 
بلغة  لكن  مندثرة  ح�سارة  ي�سور  قدمي  فيلم  ت�سوير  اإىل  اأكادميي 
من  م�سهودة  غري  و�سينمائية  ثقافية  �سابقة  فتلك  احل�سارة،  تلك 

قبل.
باللغة  اأُع��د  فيلم  اأول  هو  نّفر"  اأو  نيبور  من  الفقري  "الرجل  فيلم 
)ل�سامن  الأك��دي��ة  واللغة  اجلنوبية"  "الأكدية  القدمية  البابلية 
ظهرت  ال�سامية،  اللغات  وم��ن  قدمية  عراقية  لغة  هي  اأكديتم( 
من  الفيلم  ق�سة  امليالد،  قبل  �سنة   3٠٠٠ منذ  الرافدين  بالد  يف 
الكادميي  قدمها  القدمي،  ال�سومري  الأدب  يف  الهزلية  الق�س�س 
الربيطاين "مارتن ورنتون" مع طلبته من خالل التج�سيد الدرامي 
حلكايتها التي كتبت ووجدت على رقم طيني يعود اإىل �سنة ٧٠١ قبل 
امليالد، اذ ُوجَد الرقيم يف منطقة �سلطان تيبي جنوب �سرق تركيا، 

وظل مارتن يتعلم اللغة الأكدية ويعلمها لطلبته، اإذ يقول: اإن حتدث 
اللغة لي�س �سعبًا، فالبنى )النحوية( فيها معتادة متامًا، واإن  هذه 
معظم املتعلمن �سيجدون يف مرحلة ما، رمبا نحو �سبعة اأ�سهر، اأنهم 

قد متكنوا منها فجاأة".
كالعربية  ال�سامية،  اللغات  اإح��دى  هي  البابلية  اللغة  اإن  وي�سيف: 

والعربية اللتن حلتا حملها يف منطقة ال�سرق الأو�سط".
وقد جرى ت�سوير الفيلم يف مواقع الكليات التابعة جلامعة كيمربدج 
فن  ف��الك  ومتنزه  ال��ربي��ط��اين،  واملتحف  امل��ل��ك،  احتفال  وم��وق��ع 

واأول فيلم باللغة 
البابلية االأكدية

مارتن ورنتون.. 

رجاء ال�ضجريي

كثريًا ما تقدم ال�سينما اأفالمًا 
تاريخية، تتحدث عن حقب 
م�ست وحروب خا�ستها الأمم، 
و�سراعات �سيا�سية اأو ثقافية 
مرت بها ال�سعوب، وهي حني 
تفعل ذلك فاإنها تلجاأ اإىل 
تقدميها بلغة معا�سرة، فالأفالم 
الإنكلو�سك�سونية ُتقدم باللغة 
الجنليزية املعا�سرة لتكون 
مفهومة جلمهور اليوم، على اأننا 
نعلم اأن النكليزية املعا�سرة 
تختلف اختالفات وا�سحة عن 
انكليزية القرون الو�سطى مثاًل...
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غادرت العراق الذي مل يغادرها وا�ستمر حا�سرًا 
بعد  مالذها  ا�سبحت  التي  ولوحاتها  روحها  يف 
على  ورك���زت  العمارة  هجرتها  م��ع  هجرت  ان 
الر�سم الذي تعده م�ستوى عاليًا من الحتياجات 
وهكذا  ونبيلة،  ج��ادة  ر�سالة  كونه  الإن�سانية 
وكر�ست  امللون،  العامل  بهذا  انطلقت يف رحلتها 
�سيمفونية  اآخر يف  للعب على حلن جميل  وقتها 
احلياة.. حاورناها عرب النرتنت وهي يف حمل 

اإقامتها بالوليات املتحدة..
- نبداأ من اآخر ما و�سل اليه فنك واإبداعك، وهو 
اختيار اأعمالك لو�سعها يف دار الوبرا.. حدثينا 

عن هذا كيف مت وما وقعه عليك؟
باملرتبة  لوحتي  ف��وز  ه��و  يل  الأخ���ري  املنجز   *
ليلى"  يا  "الليل  عنوان  حتمل  كانت  اإذ  الأوىل، 
يف م�سابقة لالأعمال الفنية يف الوليات املتحدة 
الول  كانون  ب�سهر  النرتنت،  على  المريكية، 
والغربة  للوحدة  حتٍد  اللوحة  وهذه   ،٢٠٢٠ عام 
الكون  جل��الل  اب��ت��ه��الت  الأع��م��اق  يف  لتتفجر 

وجماله..
الفنية  امل��واق��ع  م��ن  اخ��ت��ريت  ال��ت��ي  اللوحة  اأم���ا 
العاملية لتكون بو�سرت "مل�سق" لأوبرا "فريدي" 
يف هولندا، كانت يف عام ٢٠١٧، وكانت حتمل 

عنوان "يا اأجمل الأر�س"..
اإن اختيار اأعمايل يف ن�ساطات مميزة كهذه التي 
حتدثت عنها، يرتقي بالإن�سان ويو�سح الر�سالة 
يجعلني  ما  وه��ذا  املنجز،  الفني  للعمل  النبيلة 

اأ�سعر باأهمية ما اأفعله واأعّده حدثًا مهمًا.
معمارية  مهند�سة  البداعي  م�سوارك  ب��داأت   -
ورموزها  باللوحة  ُتعنى  ر�سامة  اإىل  حتولِت  ثم 

واألوانها.. حدثينا عن ذلك التحول؟
ب�سغف  معمارية  مهند�سة  مهنتي  *م��ار���س��ت 
وحب، لأنها حياة متجددة، و�سجل �سادق للحياة 
الن�سانية، التي عا�ست اأم�س، وتعي�س الآن، التي 
معظم  مار�ست  العمارة  ويف  امل�ستقبل.  يف  حتيا 
اأنواع الفنون، لأن العمارة هي الأم، وهي امل�سرح 
الآمن لإقامة كل الفنون،.. وكان الر�سم حا�سرًا 
اتخذنا  عندما  امل��ع��م��اري��ة،  م�سريتي  يف  دوم���ًا 
اخلا�س  مكتبنا  اإغ���الق  وه��و  ال�سعب،  ال��ق��رار 
املهند�سة  �سريكتي  تكون  اأن  قبل  و�سديقتي  اأنا 
ال�سعبة  للظروف  غويل،  القره  اآم��ال  املعمارية 

بعد الحتالل الأمريكي، غادرنا العراق، وهناك 
منحت وقتي للر�سم، لنمنح احلياة حلنًا جديدًا، 

ي�سب يف �سفر الوجود..
- اأعمالك الت�سكيلية تقع �سمن منطقة التعبريية 
الواقعية هل تعمدِت اختيار هذه املدر�سة الفنية 

اأم اإن ال�سدفة هي التي جعلتها تنتمي لذلك؟
لوحة  لكل  اأ���س��ع  كنت  الر�سم  ب���داأت  *عندما 
اأجمل  "يا  الأول  مو�سوعن،  فاخرتت  عنوانًا.. 
والتاريخ  واحل���ب  اخل��ري  اأر����س  وه��ي  الأر�س" 
الر�س  ال�سحر،  اأر�س  اأر�س اجلمال،  واملعرفة، 
اأو قد ل  اأو التي نتمناها،  اأعماقنا،  املوجودة يف 

توجد ولكنه المل يف امل�ستحيل..
اأما املو�سوع الثاين "احلياة".. فهي م�سرح كبري 
لكل اإن�سان فيه دور ور�سالة يوؤديها، وقد ت�سطره 
اأو  باختياره،  اأكر،  اأو  واحد  قناع  بلب�س  احلياة 
ها حياتنا، يجب اأن نعمل على اأن  رغمًا عنه، ولكنَّ
نن�سر ثقافة احلب والعدل وال�سالم لالإن�سانية..

ويخ�سع  تعبرييًا  الر�سم  يف  اأ�سلوبي  ك��ان  لهذا 
للفكرة التي تبنى عليها اللوحة..

وما  الت�سكيلي؟  الفن  - هل حققِت طموحك يف 
اأهم لوحاتك التي اأجنزِتها؟

جنتهد،  ولكننا  اليه،  الو�سول  �سعب  *الطموح 
نوفق،  مل  واإن  اهلل،  من  ف�سل  فهذا  توفقنا  فاإن 
اأننا اجتهدنا.. اأهمية اللوحة بفكرتها،  فح�سبنا 
الإن�سانية  القيم  جلمال  اأ�سطورة،  اأوّثق  اأحيانًا، 

التي حتكيها، اأو احلكمة التي يف اأحداثها..
من الأعمال التي وّثقت اجلمال يف التعامل التي 
احلب  فيها  "كوكختي" لأن  لوحه  مهمة  اأعّدها 
ال�سرب"  "لعابه  ولوحة  اليقن  وح�سن  والوفاء 
ال�سرب،  احلكمة،  اإن�سانية،  ر�سالة  حتمل  التي 
ال�سحري"  "الب�ساط  ولوحة  ال���س��رار،  حماية 
ل  اأ�سطورية  رحلة  فلتجمعنا  فارقتنا  الأي��ام  اذا 
"العنقاء" حكمتها  زمان فيها ول مكان، ولوحة 
اإىل  ترجع  تكون،  حيثما  لأّن��ه��ا  للوطن،  ال��وف��اء 
كي  لل�سعاب  مقاومة  جديد  من  لتحيا  وطنها، 
تبداأ احلياة مرة اأخرى، واأي�سًا لوحة "القيثارة" 
واخل��ري،  احل��ب  اأحل���ان  لالإن�سانية  نعزف  معًا 
يحقق  اإذ  ال�سحري"  امل�سباح  لوحة"  وهناك 
ل  حتى  فلنحلم  ال��واق��ع،  يحققه  مل  ما  اخليال 
"الالنهاية"  ينقطع الرجاء. ولدّي لوحة بعنوان 

اإذ يجب اأن نحمل القناديل يف كل الأوقات، حتى 
الزمن  لأن  حياتنا،  م��ن  املظلم  اجل��ان��ب  ننري 
اإىل  وغريها  اجليدة  ال�سياء  كل  وياأخذ  مي�سي 
مالأى  اأف�سل،  حياة  جند  اأن  اآملن  الالنهاية، 
باحلب والعدل وال�سالم.. ومن هنا تاأتي اأهمية 
اللوحة وخ�سو�سيتها، بالقيمة الفكرية التي تنري 

احلياة.
- باخت�سار �سديد، ماذا تعني لك احلياة؟

كي  اجتهدت  احلياتية،  رحلتي  *يف 
و�سمفونية  الطبيعة  اإىل هم�س  اأ�سغي 
مبنية  وه����ي  اخل����ال����دة،  اأن��غ��ام��ه��ا 

ع���ل���ى ن��وام��ي�����س 
التوافق  ق��وام��ه��ا 
ومن  والن�سجام، 
الطبيعة  ج��م��ال 
تعلمت  وحكمتها 
كيف اأجد ال�سوء 
يف العتمة، وكيف 
ي����ن����ور ال�������درب 
ب��ا���س��ع��ة ال��ع��دل 
واحلب وال�سالم، 
اأن  واأح�����ب�����ب�����ت 
اأ�������س������ارك ه���ذه 
امل�ساعر وغريها، 
لذلك اخرتت لغة 
�سامتة للتوا�سل، 
ل����غ����ة الأل����������وان 
النف�س  لتخاطب 
لغة  وال���وج���دان، 
اجلميع،  يفهمها 
اأن  اأح��ب��ب��ت  ل���ذا 
ن�����س��ت��م��ت��ع م��ع��ًا 
ب���اأع���ذب اأحل���ان 
احل��ب  مو�سيقى 

الن�سانية  خلدمة  املُ�سّخرة  واخل��ري 
واملنبعثة من �سمفونية الوجود.

- لو خرّيوِك الآن بن العودة اإىل العراق 
اأو البقاء يف امريكا؛ ماذا �ستختارين؟

*لن يطيب يل العي�س بغري اأر�س العراق، ترابه 
كحل عيوين، ولن يكون له بديل اأبدًا.

موّدة العالق معمارية وت�سكيلية، 
جت يف جامعة بغداد  تخرَّ

وح�سلت على درجة املاج�ستري 
يف الهند�سة املعمارية، مار�ست 

فن العمارة واحرتفته اأكرث 
من ثالثة عقود، هي من اأوائل 
املعماريات يف العراق، ح�سلت 
على كثري من اجلوائز املحلية 
والعربية والعاملية، ارغمتها 

الظروف على مغادرة العراق عام 
.2004

ال���ع���الق: 
م���وّدة
املعمارية الت�ضكيلية

تراب العراق 
ُكحل عيوين

حاورها – زياد ج�ضام



 ت�ضوير: بالل احل�ضناوي

كان لحتفاء جمل�س اأمناء �سبكة الإعالم العراقي، رئي�سًا واأع�ساء، بنخبة من 
ال�سحفين الرواد معنًى مميزًا هو اأن يكرم الرائد واملبدع يف حياته، ولي�س 
بعد رحيله، ول�سيما اأن رائدًا كبريًا بقامة �سجاد الغازي )٩١ �سنة( كان على 

راأ�سهم واألقى كلمتهم.
كان الحتفاء بعدد حمدود من املدعوين يف قاعة �سغرية يف فندق بابل، ما 

منح اأجواء حميمية فرحة و�سادقة.
وقبل اأن تبداأ مرا�سم تقدمي  دروع الإبداع، قال رئي�س جمل�س الأمناء جعفر 
الونان "اإن املجل�س اإذ يكرم نخبة من موؤ�س�سي ال�سحافة العراقية وروادها، 
اإمنا هو عرفان وتقدير جليل الرواد الذين اأ�س�سوا ل�سحافة حرة وم�ستنرية، 
العراقي  ال�سحفي  والرتابط  والتاآلف  املحبة  مدى  ذاته  الوقت  يف  عك�ست 
العراقين  ال�سحفين  من  الأوائ���ل  ب��ال��رواد  كلمته   يف  واأ���س��اد  والعربي." 
الركيزة  هي  ال�سحافة  اأن  عادًا  العراقية،  ال�سحافة  رقّي  يف  واإ�سهاماتهم 

الأ�سا�سية التي تقف عليها الإجنازات العراقية العامة. 
ترقى  التي  امل�سوؤولة   الكلمة  حرية  على  الأمناء  جمل�س  اأع�ساء  اأك��د  فيما 
باملجتمع وتنميته واأن العراق وهب نف�سه للثقافة والتطور الجتماعي يف وقت 

مبكر مقارنة بالدول العربية الأخرى.

ح�سر احلفل رئي�س جلنة الإعالم والت�سالت النيابية الدكتور نعيم العبودي 
الإع��الم  �سبكة  دع��م  على  اأك��دا  اللذين  الالمي،  موؤيد  ال�سحفين  ونقيب 

العراقي يف تطوير خطابها الإعالمي.

بنخبة  يحتفي  االأمناء  جمل�س 
من ال�ضحفيني الرواد 
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خ����������ي����������ال

مقداد عبد الر�ضا

تزخر مواقع التوا�سل الجتماعي التي ا�ستحدث لها ا�سم جديد يذكر 
مبن�سات الأ�سلحة واحلروب، ال�سم اجلديد هو من�سات، من�سات 

التوا�سل الجتماعي وموقع اليوتيوب يزخر كما قلت مبواد اأر�سيفية جمة 
عن ثورة ال�سباب يف �ساحة التحرير، ال ميكن جمع البع�س من هذه املواد 
والعمل عليها لننجز فيلما رائعا يذكر بها، اأعني ثورة ال�سباب؟ الكرة الآن 
يف ملعب ال�سباب وحتى ال�سيوخ، لي�س لنا بل لالأجيال القادمة، ناأمل ذلك. 

ما  الت�ساوؤل،  اإىل  يدفعنا  غام�س  فيلم  هو 
امل�سوؤول  من  القرية؟  ه��ذه  يف  يجري  ال��ذي 
البي�س،  الو�ساح  فيلم  مايحدث؟،  كل  عن 
غري  اأ���س��ال  ه��م  او  ن��راه��م،  ل  اأ�سباح  ق�سة 
من  ن��ع��رف  ول  لأفعالهم  ن��ف��زع  م��وج��ودي��ن، 
قام بها، قلقنا املتزايد هو الذي يرتب�س بنا 
مريب،  خوف  يف  ويوقعنا  عزميتنا  من  ويهّد 
هل هو توتر بال خامتة اأم اإنَّه حكاية تاريخية 
ل در�س لها؟ �ساعتان ون�سف يقودنا املخرج 
مايكل هينكة اإىل طرقات غري معبدة ووعرة 
وغري  غام�سة  الكثري،  الت�ساري�س  من  وفيها 
من  وع���رة  ه��اوي��ة  يف  ن��غ��ور  للن�سيان،  قابلة 
يف  دقة  خميلتنا،  تغادر  اأن  وي�ستحيل  القلق 
ح�ساب الزمن وتوتر كبري تق�سعر له الأبدان، 
الغام�سة  اللعبة  تكتمل  ولكي  الفيلم  ه��ذا 
وال���س��ود  بالبي�س  بت�سويره  امل��خ��رج  ق��ام 
وال�سود  البي�س  لأن  حريتنا  من  يزيد  حتى 
وج��اءت  الكثري  التعبري  يف  احلرية  من  فيه 
نحن  اأخ���اذ،  ب�سكل  ومتقنة  رائ��ع��ة  النتائج 
ال�ستار  اإ���س��دال  اإىل  البداية  من  م�سدودون 
بالأعمال  يذكر  فيلم  الخ��رية،  اللحظة  على 
امل�ستع�سية  الذنب وعقده  الكبرية،  الدرامية 
غام�سة  تظل  اأو  ب�سهولة  حلها  ميكن  ل  التي 
درومن��ات  لفردري�س  اجلماعي  الذنب  اأب��دا، 
 ١٩١3 العام  يف  نحن  فري�س،  ماك�س  وكذلك 
ويف قرية نائية جدا �سمال املانيا، ظاهريا كل 
تعّمقنا  اإن  لكننا  وم�ستتبا،  هادئا  يبدو  �سىء 
ع��دة،  �سكوك  هناك  �ستكون  التفا�سيل  يف 
القمع،  حت��ت  ي��رزح��ون  واأن��ا���س  خمتل  �سيء 

يف  جمهولة،  وانتقام  وكراهية  خبث  اأعمال 
يتجول  القرية  طبيب  كان  بينما  الأي��ام  اأحد 
على ح�سانه، نراه فجاأة وقد تعّر احل�سان 
يعد  البع�س  رمبا  الر�س  على  و�سقط  ب�سلك 
ال�سلك  اختفاء  لكن  ج��دا،  اعتياديا  الفعل 
ال��ذي  ه��و  خفية  بيد  احل���ادث  بعد  مبا�سرة 
للبارون  الر�سيع  والبن  الطفل  الريبة،  اأثار 
وج���دوه لح��ق��ا يف ال��غ��اب��ة وق��د مت الع��ت��داء 
جميع  يف  موجع  ب�سكل  املرّبح  بال�سرب  عليه 
اأنحاء ج�سده، �سبي اآخر يعاين من متالزمة 
هوجم هو الآخر وكاد من جراء ذلك الهجوم 
يتم  مل  التي  الزم��ات  هذه  كل  ب�سره،  يفقد 
الأخ��رى  الأعمال  اإىل  اإ�سافة  عنها  الك�سف 
عامل  يد  على  امللفوف  حم�سول  تدمري  مثل 
القرية  باأهل  تدفع  حتل  مل  احلاقد  الزراعة 

اإىل ال�سوؤال، ماذا يجري؟ 
على  امل��ح��ال  امل��ع��ل��م  ق��ب��ل  م��ن  الفيلم  ي���روى 
يعلن  ال��ذي  هو  ال�سن،  يف  والطاعن  التقاعد 
ميكن  رمبا  املوؤملة  الأح��داث  هذه  اأن  �سراحة 
هذه  يف  حدثت  التي  الأم��ور  بع�س  ح  تو�سّ اأن 
من  ال��داف��ع  ماهو  ذل��ك؟  ميكن  هل  القرية، 
وراء تلك الأعمال غري الوا�سحة التي تت�سف 
بالغمو�س وال�سرية ومن خلفها؟، نحن قلنا يف 
اإن  لكن  نراهم  ل  اأ�سباح  هناك  رمبا  البداية 

تعّمقنا يف الأمر �سنجد غري ذلك.
تذّكر  الدافع من  قائما، ما هو  ال�سوؤال   يظل 
هذه الحداث من عدم تذكرها؟ ي�سع املخرج 
ع�سري،  امتحان  بوركارت كالو�سرن يف  املمثل 
دور مرّكب و�سعب، لكن لي�س �سعبا على هذا 

املمثل املقتدر، باأداء ممّيز ولفت يج�سد ذلك 
ببيته  يتحكم  ال��ذي  احل��اد  ال�سارم  ال��رج��ل 
تقاليد  بقاء  على  وي�سر  حديد  م��ن  بع�سا 
الو�ساح  اأن ت�سع  العائلة  توارثها، على  عائلية 
الف�ساد  عن  والبتعاد  للنقاء  كرمز  البي�س 
الذي ي�سود العامل، اإنَّه يجرب الولد على لف 
بطهرهم  يقنعهم  كي  اأذرعهم  حول  الو�ساح 
خّلفتها  التي  الآث���ام  الآث���ام،  م��ن  والتخل�س 
واندحار  باملانيا  حّل  ال��ذي  والدمار  النازية 

هتلر.
 يحكي لنا هاينكة دوافع كثرية للبع�س ممن 
جمموعة  وال��ق��ت��ل،  ال��ت��دم��ري  هاج�سهم  ظ��ل 
يبدو  وكما  اجتماعيا  املختلن  الط��ف��ال  من 
بع�س  �ساذة  عالقة  يف  اأنهم  ت�سرفاتهم  من 
ال�����س��يء، اإّن���ه���م ���س��ي��اط��ن مي��ار���س��ون اأق��ب��ح 
اأن  ميكن  هل  ال�����س��وؤال،  ياأتي  لكن  الع��م��ال، 
امل�ساب  الطفل  واأم  القابلة  جناة؟  نعّدهم 
مريبة  عالقة  لديها  الأخ��رى  هي  باملتالزمة، 
حب  عالقة  الظاهر  يف  تبدو  طبيعية  وغ��ري 
اأن الطبيب يعاملها بق�سوة تامة  لكن نكت�سف 
مما يدفعها اإىل التل�س�س عليه وتراه يف اأب�سع 
م�سهد، اإذ يحاول اأن يداعب ابنته البالغة من 

العمر اأربعة ع�سر عاما.
انا  الطفل  نرى  حينما  و�سادم  موؤثر  م�سهد   
ال��دام��ي  ال��ظ��الم  بالتجول حت��ت  ي��ق��وم  وه��و 
عند منت�سف الليل، عن ماذا يبحث انا؟ هل 
تلك  عن  اأم  املريب  العائلة  تاريخ  عن  يبحث 
يتعر  العامل؟  اإىل  يعلنها  كي  ال�سوداء  اليام 
بوالده و�سقيقته، اإنه واحد من اأجمل م�ساهد 

�ستظل  ب��ال��ذات  امل��ك��ان  ه��ذا  يف  هنا  الفيلم، 
ال�سرار حبي�سة ول ميكن اكت�سافها حتى واإن 
بدت قريبة للحل حينما تعلن احلرب يف العام 
١٩١٤، تاأتي وكاأّنها حالة من حالت اخلال�س 
والنحر اليومي الدينء لكنها موؤ�سرات معتلة 
و�ساذة اجتماعيا، احلرب ل جتلب حلول، اإنها 
اخلراب بعينه، لكنها من املمكن لها اأن جترف 
مثل م�سهد حتطيم  املتعفنة  امل��رارة  كل  معها 
جدار يف غرفة مر�سى يعانون من الختناق، 
اأهل القرية يرتبك العدو يف دواخلهم، هناك 
م�ساهد قد تعّد من امل�ساهد الكال�سيكية التي 
تهداأ من اجلو  الف��الم كي  بع�س  الفناها يف 
الح��داث،  م�سار  على  �سيطر  ال��ذي  اخلانق 
�سحيح،  واإيقاعها  من�سابة  جاءت  هنا  لكّنها 
ام��راأة  مبالطفة  يقوم  املدر�سة  مدير  جن��د 
لكن  واحلميمية،  ال�سرتخاء  من  بجو  �سابة 
كبرية؟  برغبة  امل�سهد  هذا  بنى  املخرج  هل 
اأ�سك، فالفيلم ل ي�سمح مبثل هذه الدعابات، 
للجن�س  ول ميكن  لي�س هناك حل  النهاية  يف 
الب�سري ال اأن يتعّذب ويقع حتت طائلة الكثري 
من الأ�سئلة والرعب، اأ�سياء وا�سحة بقدر ما 

هي غام�سة وغري قابلة لالف�ساح.
وتوتر،  قلق  من  قطعة  البي�س  الو�ساح  فيلم   
هل نحن بحاجة اليه؟ اإّنه �سوؤال حمري فعال، 
خلقها  التي  الداخلية  اأزم��ات��ن��ا  نعي�س  نحن 
رمبا  التي  اأيامنا  ن�سارع  وتركونا  املخربون 
كانت يف يوم من الأيام رائعة، بقي اأن نعرف 
العمل  متوقف على  مايكل هاينكة  املخرج  اأن 

منذ العام ٢٠١٧، مل؟  

هال �سينما

�ضرُّ الو�ضاح 
االأبي�س
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ل  بحيث  رحيلهما  ي��وم��ي  ذك���رى  ت��ق��ارب��ت 
يف�سل بن املنا�سبتن احلزينتن �سوى ٢٠ 
يومًا، واإن كان الفا�سل الزمنّي بن احلدثن 
٢٢ عامًا، فقد تويف الكرملي يوم الثالثاء ٧ 
م�سطفى  رحل  فيما   ،١٩٤٧ الثاين  كانون 

جواد يوم الأربعاء ١٧ كانون الأّول ١٩٦٩. 
لرحيل  املتزامنة  ال��ذك��رى  ل��ه��ذه  واإح��ي��اًء 
على  عامًا   ٥١ م��رور  اجلليلن،  العاّلمتن 
رحيل م�سطفى جواد، ومرور ٧٤ عامًا على 
نادرة  ر�سالًة  اليوم  اأق��ّدم  الكرملّي،  رحيل 
عمرها ٨٥ عامًا، ومل ي�سبق ن�سرها، تك�سف 
واملعرفّية  الإن�سانّية  ال�سالت  طبيعة  عن 
من  بينهما  جمعت  التي  العميقة  والروحّية 
مدى   - اآخ��ر  جانب  من   - وت��ق��ّدم  جانب، 
ال��ت��ق��دي��ر والح�����رتام ال��ع��ل��م��ّي ال���ذي كانا 
والعاملّي،  العربّي  النطاق  يف  به  يحظيان 
ب��و���س��ف��ه��م��ا مم��ّث��ل��ن ل��ل��ث��ق��اف��ة ال��ع��راق��ّي��ة 
القرن  م��ن  الأّول  الن�سف  يف  الناه�سة 

الع�سرين. 

ر�ضالة من القاهرة اإىل باري�س
ك��ت��ب ال���ك���رم���ل���ّي ر���س��ال��ت��ه ي����وم الث��ن��ن 
�سانت  القّدي�سة  دي��ر  م��ن   ،١٩3٦/١/٢٠

ا الرئي�س  تريزا، الواقع يف قلب �سارع �ُسربرْ
وقد   ،١٩3١ �سنة  �ُسّيد  ال��ذي  بالقاهرة، 
التي  الفرن�سّية  ب��ال��ّل��غ��ة  ت��اري��خ��ه��ا  ك��ت��ب 
اأخ���رى،  ل��غ��ات  ع�سر  ن��ح��و  م��ع  يجيدها 
الدير  هذا  يف  يقيم  اأن  الكرملّي  واعتاد 
حل�سور  القاهرة  زار  كّلما  اإن�سائه  منذ 
العربّية  للغة  الأّول  ف��وؤاد  جممع  جل�سات 
حالّيًا(  بالقاهرة  العربّية  اللغة  )جممع 
الذي انتخب فيه �سنة ١٩3٤ ممّثاًل وحيدًا 
عن علماء العراق. وتلّقى م�سطفى جواد 
كان  حيث  بباري�س،  وه��و  الر�سالة  ه��ذه 
لإعداد  ويتهّياأ  ال�سوربون،  بجامعة  يدر�س 

ال��ّدول��ة  �سيا�سة  ع��ن  ال��دك��ت��وراه  ر���س��ال��ة 
العّبا�سّية يف القرن ال�ّساد�س للهجرة، واأثر 

اخلليفة الّنا�سر لدين اهلل فيها. 
اأّن  ال��ر���س��ال��ة،  ق���ارُئ  �سيالحظه  م��ا  اأّول 
نف�سه  نذر  ال��ذي  الراهب  وهو   - الكرملّي 
للدين وظّل مدى حياته بال زواج - خاطب 
"ولدي  ب�سفة  الر�سالة  النجيب يف  تلميذه 
التي  املكانة  العزيز"، وهي تدّل على مدى 
له يف نف�سه، فقد وجد يف م�سطفى جواد 
تباين  عن  النظر  بغ�ّس  ل��ه،  روح��ّي��ًا  ول��دًا 
الثقافة  فكانت  الدين،  واختالف  الأروم��ة 
جامعة، واملواطنة العراقّية ت�ّسد اأوا�سرهما 

�سّدًا ل انف�سام له. 

اأّول رحلة بالطائرة
ثم تبتدئ ف�سول الر�سالة ذات ال�سفحتن، 
التي  الأب��وّي��ة  املحّبة  معاين  بكّل  املكتنزة 
اإذ  ج����واد،  مل�سطفى  ال��ك��رم��ل��ي  يحملها 
توؤّثر  ل  اأن  على  حر�سه  �سديد  فيها  ُيظهر 
املكاتبات بينهما على وقت درا�سته الثمن، 
"ل  التوا�سل:  واإن كان يرغب يف مثل هذا 
اأ�سغلك  األّح عليك بالكتابة لكي ل  اأن  اأريد 
توجيه  من  بكثري  اأه��ّم  وهي  اأعمالك،  عن 
ل،  ُيَع�سِّ ما  يل  يطيب  كان  واإنرْ  اإيّل،  قلمك 

ويتدفق منُه علمًا وعرفانًا".
ي�ساركه  اأن  يريد  ك��ان  الكرملّي  اأّن  ��َد  ب��يرْ
للطائرة،  ركوب  اأّول  يف  الفريدة  جتربته 

م�سافرًا من بغداد اإىل القاهرة يوم اجلمعة 
حن  اأده�سته  جتربة  وه��ي   ،١٩3٦/١/3
غادر بغداد ظهرًا، فو�سل القاهرة ع�سرًا، 
ب��ريٍّ  �سفٍر  يف  اأّي��ام��ًا  يق�سي  ك��ان  اأن  بعد 
�سًا  معرَّ وم��ف��ازات،  بلدانًا  يخرتق  م�سٍن 
اأن  "اأردُت  يقول:  فكتب  عديدة،  ملخاطر 
اإيّن غادرُت بغداد يف 3 من هذا  اأقول لك 
ال�سهر، ومل اأمتّكن من اأن اأبرحها يف الأّول؛ 
يف  الهواء  من  تركب  طّيارًة  اأج��د  مل  لأيّن 
املطار،  من  ��رًا  ُظ��هرْ ُت  َف��ِط��ررْ اليوم،  ذّيالك 
وو�سلت اإىل القاهرة يف ال�ساعة اخلام�سة، 
ترتّدد  كنَت  حينما  تعرفه  ال��ذي  ر  الَديرْ يف 
�سرعٍة  من  لها  فيا  القاهرة،  يف  واأنت  اإيّل 

ل يدنو منها �َسَرُع الطري".

مفارقات يف جل�ضة جممع 
القاهرة

ويف الفقرة الثانية يوجز �سديقه مبفارقات 
الأ�سابيع  املنعقد يف  اللغوّي،  املجمع  جل�سة 
 ،١٩3٦ �سنة  من  الأوىل  الثالثة 

العلماء  اأب���رز  م��ن  كوكبة  م��ع  مب�ساركته 
امل�ستغلن  وامل�ست�سرقن  والعرب  امل�سرّين 
باللغة العربّية، ومن اأبرزها قوله الداّل على 
�سعة علمه، و�سيق وقته الذي ي�سرفه عن 
"كانت  الحتفاظ بن�سخ ثانية من مقالته: 
ومن  امل�ست�سرقن  م��ن  طلبت  ق��د  الإدارة 
اأبناء الديار العربّية من اأع�ساِء املجمع، اأن 
ِمها  بر�سرْ فاأن�ساأُت  للمجّلة،  مقالٍت  يحرّبوا 
اجل��زُء  ه��ذا  ف�سدر  م��ق��الت،  ثماين  نحو 
ولي�س فيه �سوى ما اأُلقي من ُخَطب يف املجمع 
يف ال�ّسنة املا�سية، ومقالٍت كّلها لالأع�ساء 
نوعًا  الحتكاَر  بهذا  فوجدُت  امل�سريّن، 
عليه!  اهلل  �ساحمهم  والظلم،  التعّدي  من 
كتبُتها  لأيّن  اإيّل مقالتي؛  يعيدون  ليَت  ويا 
اأتذّكر  اأحفظ منها �سورًة، ول  اأن  من غري 

املو�سوعات التي عاجلُتها فيها".
عن  يك�سف  بل  بهذا،  الكرملي  يكتفي  ول 
يجد غ�سا�سًة  ول  الكتابّية،  عاداته  غريب 
اأُبقي  ل  اأيّن  تعلم  "اأنت  قائاًل:  نف�سه  بلوم 
ما  يف  النظَر  اأعيُد  ول  اأكتُب،  مّما  ن�سخًة 
ُق َقَلٍم كثري، فتاأتي  اأحّرر، ولهذا يفوتني �َسبرْ
اأن  الأغالُط من غري ق�سد، وي�سعب علّي 

اأغرّي طبيعتي هذه املذمومة".

تقدير فرن�ضّي ا�ضتثنائّي 
اأراد  ما  جوهر  اإىل  الكرملّي  بعدها  ينتقل 
م��ن ه���ذه ال��ر���س��ال��ة، وه���و اأن مي��ن��ح ول��ده 

مثلما جمعت طبيعة الهتمامات الثقافّية بني الأب العاّلمة اأن�ستا�ش ماري الكرملّي )املولود 
ببغداد �سنة ١866( وتلميذه و�سديقه العاّلمة الدكتور م�سطفى جواد )املولود ببغداد 

�سنة ١906( يف حياتهما املكتنزة باملنجز املعريّف الرّث يف جمالت اللغة والتاريخ والرتجمة 
واخلطط وحتقيق الرتاث وفّن الرتاجم وال�سحافة والرتاث ال�سعبّي، ومل مينع من ذلك اأّن 

الأّول يكرب الثاين باأربعني عامًا..

الكرملي ينقل
مل�ضطفى جواد تقدير كبار 
م�ضت�ضرقي فرن�ضا لعبقرّيته

وا�ضفًا اأوىل رحالته بالطائرة قبل 85 عامًا

ح�ضني حمّمد عجيل
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اأنا واحد من اآلف ممن 

�ساركوا يف واجب الدفاع عن 

الوطن، ول�سُت اإل امتدادًا 

لتاريخ اأولئك الذين حافظوا 

على اأمن البلد منذ تاأ�سي�ش 

ال�سرطة..



الروحّي طاقًة اإيجابّيًة عاليًة تقّوي اإرادته، 
درا�سته  ا�ستكمال  على  عزمه  من  وتزيد 
غري  ث��ن��اًء  بفخٍر  ل��ه  فينقل  ب��اه��ر،  بنجاح 
م�سبوق على �سخ�سه، جاء على ل�سان اثنن 
واأ�ساتذة  الفرن�سّين  امل�ست�سرقن  اأبرز  من 
ما�سنيون  لوي�س  وهما:  ال�سوربون،  جامعة 
فرن�سا  م�ست�سرقي  اأعظم   )١٨٨-١٩٦٢3(
بدرا�ساته  امل�سهور  الع�سرين،  ال��ق��رن  يف 
املعّمقة، ول �سيما عن املت�سّوف البغدادّي 
احل�����س��ن ب���ن م��ن�����س��ور احل�����اّلج، وول��ي��م 
مار�سيه )١٨٧٤-١٩٥٦( املعروف بعبارات 
ُعّد يف  والذي  العربّية،  اللغة  تغّزله بجمال 
برتجماته  الأوربّين،  امل�ست�سرقن  �سدارة 
بينها  وم��ن  الفرن�سية،  اإىل  العربّية  م��ن 
وبدرا�ساته  التميمّي،  اأو�س بن حجر  ديوان 
يف اللغة العربّية واللهجات املغربّية. وهذان 
امل�ست�سرقان كانا من بن اأ�ساتذة م�سطفى 

جواد يف جامعة ال�سوربون. 
اإّن ثناء هذين امل�ست�سرَقنرْ الكبريين نادرًا 
ما ي�سدر عن الذهنّية الغربّية التي تبتعد 
املديح  كيل  واملبالغة يف  املجاملة  عادًة عن 
والأو�ساف ال�ستثنائّية، لكّن كّل هذا واأكر 
يف  جواد  م�سطفى  بحّق  عنهما  �سدر  منه 
جليل علمه و�سمّو اأخالقه، اإذ كتب الكرملّي 

يقول: "جل�س الأ�ستاذ ما�سنيون بجانبي يف 
املجمع، و�ساألُته عنك، فقال يل هذا الكالم 
العربّي  باحلرف  اإليك  اأنقُله  اأك��اد  ال��ذي 
اأ�ستاذ  �سه  ماررْ امل�سيو  يل  »ق��ال  امل��رتج��م: 
اأجد �ساّبًا عربّيًا  اإيّن مل  اأفندي:  م�سطفى 
و�سعة  والدراية  العلم  من  اأظهَر  غربّيًا  اأو 
العرفان يف اللغة العربّية وقواعدها ولغتها 
و�سف.  ك��لَّ  يفوق  فاإّنه  ال�ساّب،  ه��ذا  مثَل 
وذلك منذ وجودي على منرب التدري�س يف 

ال�سربون منذ ع�سرين �سنة«". 
زاد  "ثّم  قائاًل:  �سرده  الكرملي  ويوا�سل 
اأنا  اأّم��ا  وق��ال:  ما�سنيون  امل�سيو  ذلك  على 
دقيقَة  ال�����س��ع��ور،  رق��ي��ق��َة  نف�سًا  اأج���د  فلم 
والإق���رار  لالإح�سان  م��ق��ّدرًة  الإح�����س��ا���س، 
ج��واد.  اأف��ن��دي  م�سطفى  مثل  باجلميل، 
اأن  ميكن  ل  يخاِلطه  اأو  يجاِل�سه  وال���ذي 
اأبناآء  من  بل  ال�سرق،  اأبناء  من  اأّنه  يعرف 
اأهل  بيوت  الذين" ربوا يف  "النا�س،  اأكابر 

ال�سرف والنبل". 
مّني  تكملة  املعقوفن  القو�سن  ب��ن  وم��ا 
اأ�سل  يف  طم�س  ب�سبب  ال�سياق  اقت�ساها 

الر�سالة.
حمّبة اأبوّية وتوا�ضع 

وهذا الثناء امل�ستبعد ال�سدور، كان م�سدر 

�سعادة كبرية يف نف�س الكرملي، فكتب يقول 
�سمعُت  اأطيب ما  الكلماُت من  "كانت هذه 

عنك.
�سه، اأو  اإنرْ كانت تلك التي فاَه بها امل�سيو ماررْ
التي نطق بها امل�سيو ما�سنيون، وهو معَجٌب 
دور  موؤّكدًا  قال  ثم  الإعجاب".   اأ�سّد  بَك 
تلك  اأفرحتني  "وقد  حياله:  الروحّي  الأب 
لأّن  ب��ي؛  تتعّلق  كانت  لو  مّم��ا  اأك��ر  الَكِلُم 

مدَح الولِد فخٌر لالأب".   
ال��ك��رم��ل��ّي - يف مقالة  و���س��ف��ُت  ق��د  ك��ن��ُت 
�سابقة - باأّنه كان رافعًة عمالقًة للمواهب 
ورائدًا كبريًا يف رعايتها  الفّذة يف بالدنا، 
يكن  مل  ولذلك  ومتكينها،  بها  والتعريف 
اأقّل اإعجابًا من امل�ست�سرَقنرْ الكبريين بعلم 
م�سطفى جواد وعبقرّية نظراته واأحكامه 
هذه  ختام  دعاه يف  فقد  العربّية،  اللغة  يف 
الر�سالة، بعبارات مرتعٍة بالتقدير العميق، 
علماء  من  خمالفيه  وبن  بينه  احلكم  اإىل 
اأن  م�سر، را�سيًا بحكمه، وكتب يقول بعد 
اأو�سح طبيعة اخلالف: " فما الذي تراه يا 
العربّية  علُم  ع  ُو�سِ وقد  م�سطفى  عزيزي 
يكون  يكاد  و�سعًا  �سفتيك  وعلى  ذهنك  يف 
يف  تبّته  مبا  را�ٍس  واإيّن  ال�سماء،  من  وحيًا 

هذا املو�سوع".
ل  الكرملي،  عند  ه��ذه  التوا�سع  وخ�سلة 
بها  خ�ّس  التي  العبارات  هذه  يف  تتج�ّسد 
م�سطفى جواد، بل هي من خ�ساله الثابتة 
التي عرّب عنها يف مكاتباته مع معا�سريه، 
هما  بحرفن  دائمًا  يختمها  اأن  اعتاد  اإذ 
بهما عبارة )غري  اللذين يخت�سر  )غم(، 
وهو  هذه،  ر�سالته  فعل يف  كما  امل�ستحّق(، 
لعظيم  وا�ستحقاقًا  وف�ساًل  علمًا  هو  َم��ن 
التقدير من عراقّيي اليوم واأجيال عراقّيي 

الغد.
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جمعة الالمي 

ذاكرة امل�ضتقبل
مقاب�ضة املنفى

) ملنا�سبة مرور ٤١ �سنة على فراق الوطن(
للعواطف  ومهّيجًا  واأن��ي�����س��ًا؛  األ��ي��ف��ًا؛  الطريق  ي��ب��دو  ك��م 
�سيارتك  تقود   : واأبوظبي  ال�سارقة  بن  ما  والذكريات؛ 
تد�ّس ج�سدك بن  اأو  اأو تكرتي حافلة �سغرية؛  اخلا�سة؛ 
الرمل  فيكاد  �ستى،  وجن�سيات  �ستى،  اأجنا�س  من  نا�س 
وال�سماء  ُي�ساررك؛  والب�سر  يخاطبك؛  وال�سجر  يكلمك؛ 

تعاينك!
له الرمل،  اإنه طريق ُمعّبد؛ وكان يف ذات يوم م�سى من َرمرْ
اآخر، ول بداية ول نهاية. تكاد ت�سيع بن  اأول له ول  فال 
كذلك  وه��و  جنوبًا؛  اأو  �سماًل  رم��ل،  الرمل  لأن  جنباته، 

�سرقًا وغربًا.
والفن؛  والعلم؛  والعمل؛  والفكر؛  النا�س؛  هو  والطريق 

والأدب.
ال�سارقة  بن  ما  الطريق؛  هذا  وعلى   . احلياة  الطريق: 
القلب من غفوته ذات  ا�ستيقظ  بدبي؛  واأبو ظبي، مرورًا 
يوم؛ وهاجت الذكرى، فح�سر اأبو الطيب؛ والعراق؛ وغار 
حراء، وبالط ال�سهداء، وجبال الأورا�س وبوابة الأطل�سي؛ 
وال��ك��ن��ع��ان��ي��ون؛ وج��ب��ل ع��ام��ل��ة؛ و���س��ه��ل ن��ي��ن��وى؛ وع���دن؛ 

والبحرين؛ وم�ستنقعات مي�سان؛ وال�سماء.
نعم؛ حتى ال�سماء. ذات فجر؛ وال�سم�س خمتفية وخجلى 
الأر���س  راأي��ت  ه��ذاال��درب؛  وعلى  القدير؛  العلي  نور  من 
من  ت��ق��رتب  بال�سماء  واأح�س�ست  ال�سماء.  نحو  ترتفع 
و�سمعت  قدماي؛  وجتّمدت  اأ�سناين،  فا�سطكت  الأر���س؛ 
اأيها املهاجر بروحه؟  "َمنرْ حمبوب غريي؛  هاتفًا ينادي: 
". وما كاد �سوت الهاتف ي�سيل مع امتداد حرف “الياء” 
ُت كعب  الأخري؛ حتى ُن�ست ال�سماء ب�سبابتي اليمنى؛ َوَوَتدرْ

�سترْ  قدمي الي�سرى بالأر�س؛ وقلت: ل حمبوب اإل اأنت؛ تقدَّ
اأ�سماوؤك؛ وتعال ا�سمك؛ وعال جاللك؛ وارتفع مقامك.

ثم توقف كالمي.
�سار ل�ساين جمرة باردة، باردة جدًا. و�سار ج�سدي كّله 
وهو  بكاملي،  غمرين  الهاتف  �سوت  لأن  ن��ور.  من  جّنة 

يقول:
�� " اقرتب".

اقرتبُت.
قال الهاتف:

�� " ثم اإقراأ "!
قراأت : 

�� "احلمد هلل رب العاملن".
الأعلى؛  نحو  ال�سماء  "النون" امتدت  حرف  امتداد  ومع 
الأوقيانو�س  هذا  يف  فراأيت  الأ�سفل؛  اىل  الأر���س  ونزلت 
�ستة  �سفينة جتّرها  يقود  البيا�س؛  كّلي  النور، مالكًا  من 

اأح�سنة؛ يومي اإيّل قائاًل:
�� " اتبعني؛ لرتى القمة".

�سفينة  يقود  وهو  الأبي�س؛  العراقّي  ذلك  ته؛  واتَبعرْ تبعته. 
الفكر والأدب والفن .

 قال: 
�� " ماذا ترى يف؟ ".

� : "عربّي ".
�� "وماذا اأي�سا؟

� "عربي".
�� " وماذا اأي�سًا؟".

�� "عربي".

َيِجُد" ل  ما  َطَلَب  َمْن  �سعيدًا،  ُيَعدُّ  "ل 
 )كليلة ودمنة(



اأك��ن  مل  ني  لكنَّ املنهجية،  الكتب  ق���راءة 
ما  يف  املنهجية،  الكتب  مع  نف�سه  باملزاج 
بعد تو�سلت اىل حقيقة اأنني ل اأختلف عن 
بقية اأخوتي يف العالقة مع القراءة، ولكنني 
ال��ق��راءة،  يف  �سخ�سي  بتف�سيل  اأخ��ت��ل��ف 
املنهجية  غري  الكتب  ق��راءة  تف�سيل  وه��و 

والدرا�سية. 
قراءة  لون  يف�سّ الذين  اأخوتي  عك�س  على 
كتبهم الدرا�سية. هكذا اأخذ الختالف يف 
التف�سيالت ي�سجعني على خو�س مغامرات 
اأن  اأكرب. واأول مغامرة كانت، هي مغامرة 

اأكون ع�سكريًا! 

* هل اأنقذتك املعرفة التي قطفت ثمارها 
املعنى،  �سوؤال  مواجهتك  اأثناء  الكتب  من 
���س��وؤال احل��ي��اة، واأن���َت ت��واج��ه امل��وت اأثناء 

تاأديتك واجبك الأمني؟ 
كان  �سعري  ن�س  ع��ن  حكاية  هنالك   -  
اأحمد  وال�سديق  ال��روائ��ي  دوم���ا،  ي���ردده 
"ل  الن�س:  ذل��ك  على  ويعّلق  ���س��ع��داوي، 
اأم  الن�س  هذا  كتبت  اأن��ا  كنت  اإذا  اع��رف 
اكت�سف  الوقت  مع  باث!"  وكيف  اأوكتافيو 
املرة  يف  ق��راأه  ال��ذي  الن�س  ب��اأن  �سعداوي 
الت�سعينيات  يف  ب��اث  لأوك��ت��اف��ي��و  الأوىل 
يقول  ي���ردده..  ال��ذي  الن�س  عن  يختلف 

يف  ت�سقط  واأن��ت  ينقذك  اأح��د  "ل  الن�ّس: 
الفراغ... �سوى رفيف اأجنحتك".

راودت��ن��ي ه��ذه ال��ع��ب��ارة عند ال�����س��وؤال عن 
املوت، وتذكرت حكايتها..

 رمبا ل تنقذنا املعرفة والكتب من الهالك 
لكنها متدنا دائمًا  الأحيان،  الكثري من  يف 

بالعزاء.

بيوم  الح��ت��ف��ال  ل���َك  يعنيه  ال����ذي  م��ا   *
ال�سرطة، واأنَت اأحد �سباطها؟

- عيد ال�سرطة هو يوم ميالد بالن�سبة اإيّل. 
الكلية  اليوم يف  مثل هذا  فاأنا تخرجت يف 
قبل ت�سعة اأعوام، نحن ل نولد مرة واحدة! 
الأكرب يف  يوم ميالدي  اأح�سبه  اليوم  وهذا 

احلياة. 

يف  ���س��ارك��وا  ال��ذي��ن  ال�سباط  م��ن  كنت   *
م���ع���ارك حت���ري���ر حم��اف��ظ��ات��ن��ا 

)داع�س(،  الرهابي  التنظيم  احتلها  التي 
فكرت  ه��ل  ح��رج��ة،  لإ���س��اب��ات  وتعر�ست 
بتاأليف كتاب عن هذه التجربة، كتاب توثق 
اأثناء هذه  فيه  وما مررت  فيه م�ساهداتك 

الفرتة الع�سيبة؟
- اأن���ا واح���د م��ن اآلف مم��ن ���س��ارك��وا يف 
واج���ب ال���دف���اع ع��ن ال���وط���ن، ول�����س��ُت اإل 
الذين حافظوا على  اأولئك  لتاريخ  امتدادًا 

اأمن البلد منذ تاأ�سي�س ال�سرطة. 
ه��ن��ال��ك ك��ث��ري م��ن امل���واق���ف الأ���س��ط��وري��ة 
يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  يف  وج��ن��ود  ل�سباط 
م��ع��ارك احل���رب �سد داع�����س الإره��اب��ي. 
وعندما اأقارن بن ما تعر�ست له مع اأولئك 
املقاتلن، اأتردد ب�سراحة يف ذكر مواقفي. 
الأيام،  تلك  يخلد ذكرى  اآخر  بعمل  واأفكر 

لرجالها الذين مل يعودوا بيننا اليوم.

* ل��ن��ت��ح��دث ع��ن ع���امل ال��ك��ت��ب، م��ا اآخ��ر 
اإ�سدارات نابو، وهل هناك �سيا�سة خا�سة 

يف ما تتم طباعته ون�سره فيها؟
- اأ�سدرنا يف نهاية عام ٢٠٢٠ ع�سرة كتب 
تلك  والأدب. من بن  الدرا�سات  يف جمال 
اليطايل  للر�سام  الأه��م  ال�سرية  الكتب؛ 

ليوناردو دافن�سي. 
نحن يف من�سورات نابو نركز على املحتوى 
بغ�س النظر عن طاقته الإ�سهارية، ونعمل 
ال��ق��ارئ  يفيد  حم��ت��وى  ت��ق��دمي  على  دوم���ًا 

العربي وي�سيف اأفقًا جديدًا له.

* كيف تقيم واقع الكتاب اليوم من ناحية 
التوا�سل  م��واق��ع  اأث����رت  وه���ل  ال��ت�����س��وي��ق، 

الجتماعي يف انت�ساره واقتنائه؟
- رهان بقاء الكتاب الورقي.. رهان فائز! 
م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ل ت��وؤث��ر يف 
م�ستقبل الكتاب، بل على العك�س تزيد من 
اأحد  ل  للكتاب.  والرتويج  الدعاية  حظوظ 
اأن  اأن يكتب ب�سكل جيد، من دون  ي�ستطيع 
والكتاب  دائمة  القراءة  جيد.  ب�سكل  يقراأ 

دائم.

�سارك يف معارك حترير حمافظات العراق 
رفاقه  م��ع  داع�����س  ع�سابات  �سيطرة  م��ن 
�سنوفها،  ب�ستى  الأم��ن��ي��ة  ال��ق��وات  وب��اق��ي 
وتعّر�س لإ�سابات عدة، يف معارك انت�سر 
اأرا���س��ي��ه،  ك��ام��ل  با�ستعادة  ال��ع��راق  فيها 
ذات��ه،  ال��وق��ت  والأ���س��ى يف  ال��ف��رح  ليغمره 
اأ�سدقائه  على  واحل���زن  النت�سار،  ف��رح 

ال�سهداء.
املولود  ال�سبع،  زه��ري  �سامر  ال��رائ��د  ���ه  اإنَّ  
الداخلية،  وزارة  يف  ال�سابط   ،١٩٨٩ عام 
يف  البكالوريو�س  �سهادة  على  واحلا�سل 
علوم ال�سرطة، �سابط ومثقف ارتاأت جملة 
عيد  مبنا�سبة  معه  ح��وار  اإج���راء  ال�سبكة 

ال�سرطة، حوار ابتداأناه ب�سوؤال: 

ع��امل  ع���امل���ن خم��ت��ل��ف��ن،  ت��ع��ي�����س يف   *
متلك  ثقايف  واآخر  وان�سباطها،  الع�سكرية 
ومكتبة  دار  به  اأعني  مهمًا،  م�سروعًا  فيه 
نابو للطباعة والن�سر، كيف ميكنك التوفيق 

بن هذين العاملن املختلفن؟
"حقول" يف  واإمنا  - براأيي ل توجد عوامل 
عامل واحد، ل غري. هذا العامل مبجرد ما 
املرء  ي�سرع  وحدانيته،  حقيقة  املرء  يدرك 
ليتمكن  حقوله،  ك��ل  تفّح�س  حم��اول��ة  يف 
نف�سه  يجد  ال��ذي  العامل  على  التعرف  من 
امل�ستوى  نف�سه. على  التعرف على  ثم  فيه، 

يف  كبرية  �سعوبات  اأواج���ه  مل  ال�سخ�سي 
ا�ستطعت  العك�س،  على  بل  احلقول  تخطي 
اأكت�سف  واأن  احلياتية،  جتربتي  اأكثف  اأن 
الآخ���رون يف جتاربهم  يراها  ل  قد  األ��وان��ًا 

داخل هذا العامل الواحد. 

اأخوة  بامتياز،  جمتهدة  عائلة  من  اأن��ت   *
واأنَت  اأغراك  الذي  ما  ومهند�سون،  اأطباء 
امل��ج��ت��ه��د يف ال���درا����س���ة لخ��ت��ي��ار احل��ي��اة 

الع�سكرية؟
قبل  هنا  اأ�سعه  اأن  اأري��د  تعليق  هنالك   -
بكلية  اللتحاق  اختيار  قرار  عن  اأجيب  اأن 
يف  متفوقن  كانوا  اأخ��وت��ي  كل  ال�سرطة.. 

قارئ نهم للكتب، و�ساحب م�سروع 
ثقايف، راهن باأنَّ الثقافة رافد مهم 

من روافد بناء املجتمع، جمتمعنا 
بته �سنوات الديكتاتورية  الذي خرَّ

واحلروب والأزمات الداخلية 
واخلارجية ُبعيد �سقوطها، ليوؤ�ّس�ش 
مع �سديقه الروائي اأحمد �سعداوي 

مكتبة ومن�سورات نابو يف �سارع 
املتنبي، وهو اأي�سًا �سابط ع�سكري 

ملتزم، اأق�سم على الدفاع عن الوطن 
من اأي اعتداء خارجي وحماية 

قوانينه من عبث العابثني..
حوار اأجراه: علي ال�ضومري

املعرفة ال تنقذنا من 
الهالك لكنها ُتّدنا بالعزاء

�ضامر ال�ضبع:

ال�ضابط 
والنا�ضر
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اأنا واحد من اآلف ممن 

�ساركوا يف واجب الدفاع عن 

الوطن، ول�سُت اإل امتدادًا 

لتاريخ اأولئك الذين حافظوا 

على اأمن البلد منذ تاأ�سي�ش 

ال�سرطة..



لكل  كونية  اأ�سلوبية  بنية  فهو  امل�سرود  اأم��ا 
تتلب�س  �ساملة  قول  ثقافية، وطريقة  ظاهرة 
بها كل الأ�سناف الأدبية والفكرية والعلمية 
�سعرية كانت اأم نرية. لذلك لي�س امل�سرود 
ففي  نرية.  �سفة  ول  �سعرية  �سفة  الثقايف 
النر �سعرية و�سردية، ويف الق�سيدة �سعرية 
النر  اأن  املراقب  يالحظه  ما  واأول  ونرية. 
َع املوؤلف ا�سمه  لي�س �سخ�سيًا كليًا، واإن و�سَ
على ن�سه النري، فبنية النر املعرفية هي 
وفئاته  املجتمع  موؤ�س�سات  لعالقات  اإن��ت��اج 
مدى  على  بل  الآن  لي�س  املختلفة،  ولهجاته 
ع�سور مرتاكمة املعرفة، ولذلك يكون موؤلف 
النر �سبه خمتٍف يف ن�سه، واإن كان حمّدد 
ل�سل�سة من  وليد  النري  الن�س  لأن  ال�سم، 
تراكم الأ�ساليب املختلفة. بينما يكون ال�سعر 
الذاتية  بالقدرة  ويرتبط  ف��ردي��ًا،  اإن��ت��اج��ًا 
وال��رتاث  التاريخ  ا�ستب�سار  على  لل�ساعر 
النرية  الأ�ساليب  وتكون  اليومية،  واحلياة 
اأن  الق�سيدة  ت�سلح  ل  ولذلك  له.  مرجعية 
الرتاث  على  ال�سهادة  مكتمل  �ساهدًا  تكون 
والتاريخ، بل �ساهد م�سكوك يف وثوقيته لأن 
اأن   - ذلك  على  بناء   - وعلينا  فرد.  قائلها 
و�سعر  �ساعر،  ا�سم  يحمل  �سعر  بن  نفّرق 

والأ�ساطري  كاملالحم  �ساعر  ا�سم  يحمل  ل 
لي�س  والأ�ساطري  املالحم  ف�سعر  ال�سعرية، 
اإنتاج  هو  اإمنا  ال�سم،  حمدد  ل�ساعر  �سعرًا 
امل�سرتكة،  الجتماعية  اجلماعات  لثقافة 
روؤي��ة  اأي  ثقافية،  روؤي���ة  ال��ك��ون  راأت  ال��ت��ي 
جماعية كتبت بطريقة ال�سعر اأو النر، وعند 
لي�ست  جندها  وحتليليًا،  نقديًا  معاينتها 
م�سرود  هي  اإمنا  نقيًا،  نرًا  ول  نقيًا  �سعرًا 

ثقايف فني عربَّ عن مو�سوعات كونية.
ال�سعر  بنيتي  على  الثقايف  امل�سرود  يحتوي   
والأ�ساطري  املالحم  فاأ�سلوب  معًا..  والنر 
اأ���س��ا���س��ًا  ي��ع��ود  م��ع��ريف  ت�سكيل  ال�����س��ع��ري، 
الب�سرية  اجلماعات  مثيولوجيا  لأ�سلوبية 
ال��ت��ي األ���غ���ت ال�����س��ع��ر وال���ن���ر ك��م��ح��ددات 
لالأ�سلوبية الثقافية، واعتمدت اأ�سلوبًا �سكلته 
النر  ب��ن  يجمع  الج��ت��م��اع��ي��ة،  ال��ل��ه��ج��ات 
"امل�سرود  عليه  نطلق  اأن  ميكن  وال�سعر، 
العامل" الذي حتدث عنه  اأو"نر  الثقايف". 
مريلو - بونتي. فهو ينطوي على كل ِخطاب 
حّتى واإن كانت التجارب الإن�سانية ل تختزله 
اإىل م��ا مي��ك��ن ق��ول��ه، ل��ذل��ك ت��ع��د امل��الح��م 
كونيًا،  ثقافيًا  م�سرودًا  ال�سعرية  والأ�ساطري 
لأنها لي�ست من اإنتاج �ساعر اأو ناثر حمدد، 

واإن ما مييزها لي�س اأ�سلوبها اللفظي فقط، 
وهو  العام،  والإن�ساين  الكوين  حمتواها  بل 
حمتوى "امل�سرود الثقايف" الذي يعود لإنتاج 
معرفة  له  ناقد  ياأتي  وقد  جمعاء.  الب�سرية 
عميقة بطريقة ت�سّكل الأ�ساليب، ليفّرق بن 
امل�سرود ال�سعري وامل�سرود النري، ليجدهما 
على  لي�س  الثقايف".  "امل�سرود  معًا  ي�سكالن 
بل عن  الن�س اجلن�سية،  اأ�سا�س خ�سائ�س 
كيفية اإنتاج اآلية امل�سرود الثقايف للن�سو�س 

ال�سعرية والنرية. 
الكبرية،  الكونية  وامل��الح��م  الأ�ساطري  اإن 
لأنها  الثقايف"،  "امل�سرود  ن�سو�س  ه��ي 
باأ�سكال  وظ��ه��رت  ف��ردي��ًا،  اإن��ت��اج��ًا  لي�ست 
من  كجزء  ترتيلها  ميكن  جماعية،  �سعرية 
ن�سو�س  اأن  كما  والكرنفالت،  الطقو�س 
تنتج عن  التي  اليومية والجتماعية  احلياة 
ثقافية،  م�سرودات  هي  املختلفة  العالقات 
واإن كانت باأ�سلوب النر، اخت�ست مبيادين 
والتنظيم  والقانون  الفل�سفة  خمتلفة:  قول 
فال�سرديات  وغ��ريه��ا،  واحل��ك��اي��ة  وال��ط��ب 
وال�سري  والق�س�س  كاحلكايات  ال��ك��ربى 
ال�سعبية، ومدونات التاريخ وغريها، لي�ست 
اإمنا  النر،  باأ�سلوب  كتبت  واإن  نقيًا،  ن��رًا 

مثال  يربز  وهنا  ثقافية".  "م�سرودات  هي 
اأ�سلوبية القراآن الكرمي، وهي منوذج يجمع 
الوقت  ويف  والنر"  "ال�سعر  الث��ن��ن  ب��ن 
لأن  فيه،  والنر  ال�سعر  وج��ود  ينفي  نف�سه 
اأ�س�سه  يقيم  ثقايف"،  "م�سرود  ال��ق��راآن 
احلياتي  وال�سعر  ال�سرد  ان��زي��اح��ات  على 
القول  حمله  ويحّل  وامللحمي،  والأ�سطوري 
ب�سري  باأ�سلوب  يرتبط  ل  قول  وهو  الإلهي، 
كال�سعر اأو النر، بل يرتبط بثقافة التعاليم 
هذا  الآلهة،  مع  الب�سرية  العالقة  وقد�سية 
املقد�سة،  للكتب  الثقايف  امل�سرود  من  النوع 
اأرفع مرتبة من الق�سة والتعاليم واحلكاية 
جذريًا  ويختلف  اليومية،  احلياة  وق�س�س 
اخت�ست  التي  والنر  ال�سعر  خطابات  عن 
فالب�سر  الج��ت��م��اع��ي��ة،  امل�����س��ك��الت  بتتبع 
يخلقون اإ�سكالت للقول تتنا�سب وحاجاتهم، 
حياة  حياتن:  بن  يربط  معريف  كت�سكيل 
امل�سافة  وك��ان��ت  ال��ب�����س��ر،  وح��ي��اة  الآل���ه���ة 
ال�سماء  ب��ن  وال��ب��ع��د  ال��ق��رب  م�سافة  ه��ي 
اليونانية  امليثولوجيا  تكّفلت  لقد  والأر���س. 
"هرم�س" لتو�سيل ر�سائل  الإله  باأن خلقت 
الآلهة،  اإىل  الب�سر  ور�سائل  للب�سر،  الآلهة 
باملقد�س،  م�سحونة  امل�سافة  فاأ�سبحت 

عندما  الدينية  امليثولوجيا  حذوها  وحذت 
والب�سر،  اهلل  بن  ر�سوًل  "جربيل"  جعلت 
ي��ن��ت��ق��ل وي��ن��ت��ق��ل، ووّط���ن���ت ه���ذه ال��ع��الق��ة 
وعي�سى  مو�سى  الأنبياء  ل��دى  الكالم  عرب 
اهلل  ليكلموا  ال�سالم"،  وحممد،"عليهم 
بطريقة  بل  �سعرًا،  ول  نرًا  لي�ست  بطريقة 
الدكتور  ع��ّده  ال��ذي  الثقايف"  "امل�سرود 
اأ�سلوبًا  بالقراآن،  خا�سًا  اأ�سلوبًا  ح�سن  طه 
ومو�سوعاته  والتبليغ  بالتقدي�س  يخت�س 
الكتب  ترف�س  لذلك  معًا،  واأخروية  دنيوية 
ولبع�س  ن��رًا،  اأو  �سعرًا  تكون  اأن  املقد�سة 
النر  �سعرية  ج��ذور  اأن  راأت  التي  الآراء 
وال��ق��راآن،  وال��ت��وراة،  الأن��اج��ي��ل،  تكمن يف 
النرية  ال�سعرية  لي�ست هذه  الأمر  وحقيقة 
العالقة  لطرائق  الثقايف"  "امل�سرود  اإل 
والكتب  ال��ق��راآن  ففي  والآل��ه��ة.  الب�سر  بن 
ما  اللفظية  ال�سعرية  الأخرى، من  املقد�سة 
يربطها مبجموعة من الثقافات ال�سعبية يف 
اإطار الإيقاع، وال�سمع، والتكرار، وال�سوت، 
وفيها ما يربطها بالنرية ال�سعرية الكونية 
وامليثولوجيا  والق�س�س  من خالل احلكاية 
والنبوءات، بطريقة فنية مكنت الأنبياء اأن 
الن�سو�س  بجوار  اخلا�سة  اأقوالهم  يقولوا 

اأو  �سعرًا  اأقوالهم  تكون  اأن  دون  املقد�سة، 
ثالثًا  ثمة طريقًا  يجعل  الذي  ما  اإذًا  نرًا.. 
يجمع ال�سعر اإىل النر ليكّونا معًا "م�سرودًا 
هو  ول  ال�سعري،  امل�سرود  هو  لي�س  ثقافيًا، 

امل�سرود النري؟.
يف  امل�سمرة  امل�سافات  ب��ن  يجمع  م��ا  اإن 
ال�سعر،  اإن���ت���اج  ح��ق��ل  ال��ث��الث��ة:  احل��ق��ول 
"امل�سرود  اإنتاج  وحقل  النر،  اإنتاج  وحقل 
الب�سري.  اخل��ط��اب  طبيعة  ه��و  الثقايف"، 
مندجمة  الثالثة  احلقول  لوجود  وتب�سيطًا 
احلقل  اإن  نقول:  الثقايف"،  "امل�سرود  يف 
�ساعر  بخطاب  مرتبط  ال��ذات��ي  ال�سعري 
النري  احل��ق��ل  واأن  ال��الم��ك��ان،  يف  حملق 
اجتماعي  ب��خ��ط��اب  م��رت��ب��ط  الج��ت��م��اع��ي 
بينما  الب�سرية،  الأر�س  اأفعال  عن  يتحدث 
الثقايف"،  "امل�سرود  حقل  خ��ط��اب  ي��ك��ون 
فيها  جتتمع  التي  الكونية،  لل�سعرية  خطابًا 
جنده  ما  وهذا  والب�سرية.  الآلهة  خطابات 
يف ملحمة اخللق البابلية، وملحمة كلكام�س، 
والإلياذة،  والهندية،  الآ�سيوية،  واملالحم 
والكوميديا  الغفران،  ور�سالة  والأودي�سة، 
يحتوي  ثقافيًا"  "م�سرودًا  لتوؤلف  الإلهية، 

الأنواع الأ�سلوبية كلها.

بالإمكان اأن يكون هذا املقال اأحد ف�سول كتابي" 
امل�سافة: جدلية القرب والبعد"، الذي ا�ستغل عليه. 

لو نظرنا اإىل حقيقة النرث من اأنه ديوان احلياة 
اليومية، ونظرنا لل�سعر اأنه وريث القول الأ�سطوري، 

ه هنا مبقالة ق�سرية، ملعرفتنا اأن جدلية  نا نخ�سّ ولكنَّ
القرب والبعد هي الطاقة التي تّولد كل ما عداها من 
اأ�ساليب �سنفية تقول عن هذا الن�ش �سعرًا، وعن ذاك 

نرثًا. 
الثقايف

يا�ضني الن�ضري

امل�ضرود
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ال�سادر عن �سل�سلة درا�سات فكرية يف جامعة 
الذي  التوجه  هذا  �سمن   ،٢٠١٧ عام  الكوفة 
نتاج  �سرّيت  التي  الثقافية  الأن�ساق  يف  يبحث 
املخبوء  ويك�سف  العراق،  يف  احلداثة  �سعراء 
وامل�سكوت عنه، وامل�سمر والقابع يف الالوعي 
وكاأنه  كتابه،  مقدمة  يف  الأخر�س  يذكر  كما 
وهي  اعتدناها  نقدية  انتباهة  اإىل  يحيلنا 
الأدبي خارج متبنيات �ساحبه،  النتاج  قراءة 
بحيث مي�سي هذا النتاج هو التعبري املبا�سر ملا 

نريد فهمه من الثقافة واملجتمع. 
هو  الخر�س  غ��ازي  حممد  الدكتور  عمل  اإن 
انتقال من الن�س اإىل منتج الن�س وما يحمله 
منه  جعلت  ونف�سية  اجتماعية  ت��اأث��ريات  من 
اأن  كما  اأخ���رى،  ح�ساب  على  جهة  اإىل  مييل 
مذكرات  بحث  يف  احل��ي��اة  �سرية  ا�ستخدام 
ه����وؤلء ال�����س��ع��راء، ه��و ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأه��م��ي��ة 
الأدبي  املنجز  تف�سري  يف  الثقافية  الدرا�سات 
�سمن  املنجز  ه��ذا  تناول  بقي  اإذ  العراقي، 
اأم��ام  املجال  ف�سح  دون  الأدب��ي  النقد  اآليات 
منهجيات  وف��رت  التي  الجتماعية،  العلوم 
من  اأعمق  فهم  على  للح�سول  متهد  وو�سائل 
وحمتوياته  بالن�س  فقط  تكتفي  ول  قبل  ذي 
ودللته، بل تتعدى ذلك اإىل مراجعة �سمات 
كاتب الن�س وقناعاته الجتماعية وال�سيا�سية، 

العراقية  الثقافة  نتاجات  قراءة  حكمت  رمبا 
ال��ذي  الآي��دي��ول��وج��ي  ال��ب��ع��د  ال���ق���راءة ذات 
انح�سر بن اليمن والي�سار، يخالف الأخر�س 
الثقايف  الن�سق  اإىل  باللتفات  ال��ق��راءة  ه��ذه 
ال����ذي وق���ع حت��ت ت���اأث���ريه ال�����س��ع��راء ال��ذي��ن 
در�سهم، ولذلك ُيعّرف لنا الن�سق الذي تبناه 
يف درا�سته، فالن�سق مفهوم "يرد يف علم اللغة 
ف�ساًل  ومناهجه،  الأدبي  النقد  يرد يف  مثلما 
والفل�سفة  الن��روب��ول��وج��ي��ا  يف  ح�سوره  ع��ن 
و�سوًل  احلداثة  بعد  ما  ومناهج  واجلماليات 
له"،  مرتكزًا  جعله  ال��ذي  الثقايف  النقد  اإىل 
الن�سق  اللغوية  الدللة  الأخر�س  يراجع  كما 
جاء  ن�سق:  وكالم  ال�سيء،  "تتابع  يعنى  الذي 
على نظام واحد قد عطف بع�سه على بع�س"، 
ثم ينتقل الأخر�س من اجلانب اللغوي ملفهوم 
ي�سري  ال��ذي  ال�سطالحي  جانبه  اإىل  الن�سق 

اإىل النظام.
 واأما فن كتابة ال�سرية فهو حا�سر يف الأدبن 
العربي والغربي، وال�سرية متعلقة ب�سرد الآثار 
اأحوال  تغيري  يف  الأثر  لها  كان  التي  والأخبار 
ال�سرية  ي��ع��ود ظ��ه��ور  وامل��ج��ت��م��ع��ات،  ال��ن��ا���س 
الطبقات  من  اجلمهور  اهتمام  اإىل  وكتابتها 
الو�سطى مبعرفة ما تركته احلروب من اأثار. 
معرفة  للقارئ  يوفر  ال�سرية  على  الط���الع 

اأحوال النا�س يف مراحل تاريخية معينة، ولهذا 
والر�سائل  اليوميات  ال�سرية؛  اأدب  "يحتوي 
الذاتية  ال�سرية  ثم  والعرتافات  ال�سخ�سية 
ال�سرية  ت�سبح  وبذلك  الروائية"،  وال�سرية 
"ُتعرف  التي  املذكرات  من  قريبًا  اأدبيًا  نوعًا 
باأنَّها �سرية ذاتية تنقل جتارب املا�سي املعي�سة 
لالأحداث  توليفية  نظرة  وتعتمد  النا�سئة  اإىل 
ت�سمح باإعادة ترتيب الوقائع مبا يوافق رغبة 

الكاتب.
يقع كتاب الخر�س يف ثالثة ف�سول، ي�سم كل 
�ساعر  كل  فيها  تناول  ثالثة؛  مباحث  ف�سل 
الف�سول  ه��ذه  و�سبق  الجتماعية،  و�سريته 
واملباحث �سكر وعرفان ملن كان لهم م�ساهمة 
ومتهيد  مبقدمة  اأحل��ق��ه  ث��م  كتابه،  دع��م  يف 
يف  والع���رتاف،  وال�سرية  الن�سق  عن  نظري 
ال�ساعر  �سرية  عر�س  ومباحثه  الأول  الف�سل 
وعبد  ال�سياب  �ساكر  ب��در  املعروف  العراقي 
البداية  امل��الئ��ك��ة،  ون���ازك  البياتي  ال��وه��اب 
ال�سعرية  احلداثة  موؤ�ّس�س  لأّن��ه  ال�سياب  من 
ع���دة حمطات  ف��ه��و ارحت���ل يف  ال���ع���راق،  يف 
تاأثري  بيان  ثم  ال�سيوعية  اإىل  ال�سعوبية  فمن 
اإىل  معه  لي�سل  ذهنيته،  على  الفالح  �سورة 
اعرتافه بخطاأ القرتاب من الآيديولوجيا مع 
البياتي  ومع  ع�سره،  يف  حا�سرة  كانت  اأنها 

كانت  والرتحال  والرنج�سية  الفتوة  ف�سمات 
املالئكة  نازك  ومع  نتاجه،  على  املهيمنة  هي 
يف  �سعرًا  اأنتجت  اأنثى  لأنها  احل��ال  اختلف 
طاٍغ،  ح�سور  فيه  للرجال  كان  �سعري  �سياق 
ول��ذل��ك ر���س��د الخ��ر���س ن���ازك م��ن منظور 
وال��ذك��ور  الإن����اث  ب��ن  والت�سابه  الخ��ت��الف 
واإنتاجهم  الجتماعية  البيئة  مع  وتعاملهم 
في�ستعر�س  ال��ث��اين  الف�سل  واأم���ا  ال�سعر، 
جيل  على  ثقافية  ع��الم��ة  اأ�سبحوا  �سعراء 
واختالفهم  الآيديولوجيا  بح�سور  اخت�س 
حولها، فهناك ال�ساعر فا�سل العزاوي املعرّب 
عن تكون العنف و�سرديته التاريخية مع حتول 
اإىل  ملكي  من  العراق  يف  ال�سيا�سي  النظام 
غ��ازي  حممد  الدكتور  ��ع  و���سّ لقد  جمهوري، 
من  كل  لي�سمل  ر�سده  م�ساحة  من  الأخر�س 
�سواء  وانتماء؛  اآيديولوجية  عن  وع��رب  حمل 
بوجود  اأّنه  مبينًا  اآيديولوجيًا،  اأم  فكريًا  اأكان 
هوؤلء  بن  ال�سراع  فاإن  الآيديولوجيا  متغري 

ال�سعراء قد امتزج فيه ال�سخ�سي والفكري 
قد  الف�سل  ع��دم  واإن  والآي��دي��ول��وج��ي، 

اأف��ق��د امل��ن��ج��ز ال�����س��ع��ري اأث����ره على 
املتلقي واأبقاه يف م�ستوى القراءة 

والطالع.
الثالث،  الف�سل  واأم���ا 

ال���������������ذي ح���م���ل 
الثقافة   " ع��ن��وان 

امل�����س��ادة: م��روي��ات 
الفرعية،  اجل��م��اع��ات  واأب���ن���اء  الهام�سين 
في�سع فيه الأخر�س مناذج من �سعراء ميثلون 
ثقافة م�سادة، كما يف منوذج ال�ساعر ح�سن 
اإذ  اجلنابي،  القادر  عبد  وال�ساعر  م��ردان، 
وجماعة  الهام�س  �سمة  يحمالن  اأنهما  راأى 
العراقية.  للثقافة  العام  الن�سق  داخل  فرعية 
يحّدد الخر�س فهمه لهذه النماذج عن طريق 
طرح معنى الهيمنة الدال على ت�سلط ثقافة اأو 

�سلطة اأو جماعة.
املفاهيم  هذه  دفع  اإىل  الأخر�س  ي�سعى  وهنا 
املنجز  تف�سري  يف  اأهميتها  اإىل  ننتبه  لكي 

الأدبي العراقي.

ظلت الثقافة العراقية خارج الفح�ش والتحليل حتى ت�سعينيات 
القرن املا�سي، اإذ اأخذت تظهر اأكرث من درا�سة حتاول تف�سري 

التوجهات التي �سكلتها واأخذت تدفعها نحو تبني اأنواع اأدبية معينة، 
باتت متّثل النموذج احلا�سر يف التعبري عّما تنتجه، ولهذا ياأتي كتاب 

الدكتور حممد غازي الخر�ش "ال�سرية والعنف الثقايف" درا�سة يف 
مذكرات �سعراء احلداثة بالعراق، 

 

ال�ضرية والعنف الثقايف 
����ض���ع���راء  م������ذك������رات  يف  درا�������ض������ة 

احلداثة بالعراق 

د.عالء حميد 

حممد غازي الخر�س
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امل�سور  ع��ن  رائ��ع��ًا  كتابًا  يا�سن  جنمان  الدكتور  اأجن��ز  �سنوات  قبل 
الفوتغرايف العاملي مراد الداغ�ستاين اأ�سماه )جدل الإن�سان والطبيعة(، 
بها  اأن مي�سك  الداغ�ستاين  ا�ستطاع  التي  اللحظات  عّرف فيه عن تلك 
الآ�سرة  الطبيعة  العامل،  وحتى  البالد  تاريخ  فوتغراف يف  اأروع  وي�سجل 
لكن بروح �ساعر، �ساعر حمل كامريته وراح ي�سجل لنا اأهم الق�سائد. 
ال�سهرة  ال�ساعر �سرعان ما وهن وندم على ما اأجنزه ب�سبب  لكن هذا 
التي اكت�سبها، يقول: "حبي كان كبريًا للفوتوغراف �سابقًا، اأما الآن فال، 
اأمتنى لو مل اأكن م�سورًا، واأف�سل لالإن�سان اأن ليكون م�سهورًا ومعّر�سًا 

لل�سوء، يف البداية اندفعت كاملجنون." 
بلى يا�سيدي ال�سهرة عذاب، اإنها ت�سحق الهوية وحتار اإىل اأي الأماكن 
تلتجئ، حتاول اأن تتمتع بنور النهار، لكن ال�سهرة تغلق عليك امل�ساريع 
وجتعلك تود لو اأنك الآن يف مكان غري ماأهول تعي�س الوحدة اأو من تختار 
من الأ�سحاب، ت�سحك وتغني دون رقيب. قبل فرتة جاء ال�سديق هيثم 
من  بالكثري  البالد  اأثرت  التي  الأدي��ب  �ساحب مطابع  اهلل عزيزة  فتح 
والروائية  ال�سعرية  املنجزات  اأهم  طبع  يف  و�ساعد  املهمة  املطبوعات 
وكان  اجلمعة  يوم  التقيته  العراقن،  وال�سعراء  الروائين  من  للكثري 
اإنه  رائعة،  واأية هدية  اإيل كهدية،  به  يحمل كتابًا �سخمًا م�سورًا، دفع 

كتاب عن الفوتوغرايف الكبري مراد الداغ�ستاين مرة اأخرى. ياللحفاوة 
ويال�سعادتي بهذا املنجز)مراد الداغ�ستاين بن الفن الب�سري والت�سكيل 
وليد  بالفوتوغراف  الداغ�ستاين  مراد  اهتمام  يكن  مل  الفوتوغرايف(. 
مرتبطًا  ماكان  بقدر  وال�سباب  ال�سبا  لهواية  اإ�سباعًا  اأو  ال�سدفة 
الهند�سة  درا�سة  اأثناء  الت�سوير  مار�س  الذي  اهلل  عبد  والده  بتاأثريات 
العائلة  اهتمام  مدى  تبن  التي  اأج��داده  ب�سور  تاأثر  رمبا  اأو  اأملانيا،  يف 

بالتوثيق الفوتوغرايف يف ذلك الزمان.
الكتاب  هذا  و�سعت يف  كبرية  واح��دة من جمموعة  ال�سورة هي  هذه   
�سغري،  طفل  بل  كبريًا،  طفاًل  لي�س  طفل،  اأنني  "اأح�س  يقول:  البديع، 
ت�سور عندما اأرى الأطفال اأمتنى اأن اأجل�س بينهم واأ�ساركهم األعابهم، 
الطفل  نظافة  لكن  نظيفًا  يكون  ق��د  ال��رج��ل  ال�سدق،  ه��و  الطفل  اإن 

لت�ساهى."

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

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

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

املحلية  وامل���ج���الت  اجل���رائ���د 
والعربية كانت حتظى بن�سيب 
واف����ر م���ن اأع���م���ال ال��ف��ن��ان��ن 
ال��ع��راق��ي��ن ال��ك��ب��ار، وك��ذل��ك 
ر����س���وم ال��ك��اري��ك��ت��ري. ه��ن��ا يف 
ه����ذه ال�������س���ورة ت��خ��ط��ي��ط��ات 
�سياء  املغرتب  الكبري  للفنان 
ملو�سوع  اأجنزها  التي  العزاوي 
الراحل  ال�ساعر  بكتابته  ق��ام 
خ�س  م�سطفى  ع��ل��ي  خ��ال��د 
والتلفزيون،  الإذاع��ة  جملة  به 
ال��ع��دد ال��راب��ع ك��ان��ون ال��ث��اين 
١٩٦٩. يظهر يف اأ�سفل ال�سورة 
ال�ساعر خالد  اأجنزه  الذي  اأدوني�س، املو�سوع  ال�ساعر  التحية قام بكتابتها  ماي�سبه 

علي م�سطفى هو ذكريات عن ال�سياب، نورد بع�سًا منه حتية وعرفانًا للجميع:
يف البدء ملحته قادمًا ي�سري مبعية اأحد الأ�سخا�س واقفًا بالقرب من مكتبة في�سل 
حمود الكائنة يف حملة ال�سيف يف الب�سرة عندما مر من اأمامي، كان يحمل كتابًا 
يكن  مل  ال�سئيل،  ج�سده  فيه  اختفى  معطفًا  يلب�س  )بنجوين(  �سل�سلة  من  انكليزيًا 
مهندمًا، بل قل مل يكن يلفت انتباه الآخرين، مل اأح�س ب�سىء غريب اآنذاك، اإذ اأن 
العادة  بحكم  وترحاله  ِحّله  يف  الإن�سان  ي�ساهده  رجل  كاأي  اإل  يكن  مل  الرجل  هذا 
اليومية، فقط بعد عدد من ال�سنوات تذكرت اأن ذاك الرجل املت�سائل يف اأطماره، 
انطبعت  فقد  ال�سياب،  �ساكر  بدر  ال�ساعر  هو  بنجوين  �سل�سلة  من  كتابًا  احلامل 
�سورته يف ذهني دون اأن اأعرفه، وقد برزت هذه ال�سورة مبا�سرة يف الوقت الذي 
اأمام  ي�سري مارًا من  اأي�سًا، وعندما ملحته  البدء  واأ�سادقه. يف  اأجال�سه  اأن  تهياأ يل 
مكتبة في�سل حمود يف الب�سرة مل يكن ميثل عندي اأي �سيء، ولذلك ظلت �سورته 
منزوية يف قعر ذاكرتي، لقد كان زمن هذه امل�ساهدة عام ١٩٥٥ اأو ١٩٥٦ علمًا باأنني 
اآنذاك كنت يف الثالث املتو�سط وقد قراأت له )اأزهار ذابلة( حينما عرت عليه يف 
�سوق اجلمعة الذي مازال يقام يف حملة امل�سراق يف الب�سرة اأي�سًا، وكان مدر�سنا يف 
مادة اللغة العربية الأ�ستاذ عبداهلل النفي�سي، وهو �ساعر اأي�سًا اأ�سدر ديوانًا �سغريا 
ال�سعر  رواد  من  كرائد  اأمامنا  ا�سمه  كثريًا  يردد  الفجر(،  )اأحل��ان  بعنوان  اآن��ذاك 
احلر مع ا�سم عبد الوهاب البياتي ونازك املالئكة، وظلت �سورته اأي�سًا منزوية يف 
قعر ذاكرتي عندما اكت�سفته �ساعرًا رائعًا من خالل ق�سيدة )امل�سيح بعد ال�سلب( 

املن�سورة يف العدد الثالث من جملة �سعر، التي حفظتها وما اأزال عن ظهر قلب.

التلفزيوين  الربنامج  من  وهي  ال�سورة،  هذه  اأن  الذهن  اإىل  يتبادر  قد 
الذي ذاع �سيته يف �ستينيات القرن املن�سرم )�سندوق ال�سعادة( الذي 
كان يعده الأ�ستاذ الراحل فالح ال�سويف الذي يقف يف هذه ال�سورة خلف 
املقدم فخري الزبيدي، هذه احللقة كانت مع ال�سادة ال�سلعان، اإن هذه 
من  الغر�س  اأب��دًا،  ال�سعادة،  �سندوق  برنامج  للحديث عن  ال�سورة هي 
كان  التمثيل  عدا  اأخ��رى  هوايات  على  ال�سوء  ت�سليط  هو  ال�سورة  هذه 
)اأبو  كان  اهلل.  رحمه  اجلميلي،  را�سم  الراحل  الكبري  الفنان  ميار�سها 
املهمة  امل�سادر  من  واح��دًا  يعد  كتابًا  اأ�سدر  ولها  ببغداد  �سغوفًا  علي( 
بعنوان )البغداديون(. كذلك اأ�سدر يف خم�سينيات القرن املن�سرم كتابًا 
را�سم اجلميلي  الراحل  �سطور(.  عنوان)ال�سينما يف  ال�سينما حمل  عن 
كان ي�سجل اأي�سا يومياته بدقة، وله الف�سل يف تذكرينا ببدايات برامج 
"من  ماذكره:  هنا  نورد  لها،  املقدمن  من  والبع�س  ومعديها  التلفزيون 
برامج التلفزيون ١٩٦٤-١٩٦٥: )جنة الأطفال( اإعداد وتقدمي عمو زكي، 
اإعداد  ال�سعبي(  اإعداد وتقدمي دحام اجلبوري، )ال�سعر  البادية(  )من 
اإعداد وتقدمي  اأبو �ساري املرحوم �سامل خال�س، )قل ول تقل(  وتقدمي 
د. م�سطفى جواد، )الريا�سة يف اأ�سبوع( اإعداد وتقدمي موؤيد البدري، 
اإعداد  الدباغ، )هوايتي املف�سلة(  اإعداد وتقدمي كامل  للجميع(  )العلم 
وتقدمي �سامي الربيعي، )املو�سحات الأندل�سية( اإعداد روحي اخلما�س، 
)مع اخلالدين( فرقة ١٤ متوز ،)�سندوق ال�سعادة( اإعداد فالح ال�سويف 
وتقدمي  ال�سويف  فالح  اإع��داد  عائلتن(  )بن  الزبيدي،  فخري  وتقدمي 

هناء عبدالقادر،)الندوة الثقافية( اإعداد �سامل الآلو�سي. 
ف��وؤاد  اأم��ن،  ح�سن  د.  ج��واد،  م�سطفى  د.  ال��ن��دوة:  يف  امل�ساركن  من 
عبا�س، فوؤاد جميل، ركن الريف جمموعة من مطربي الريف، قره قوز 
ها�سم  ح��ريان،  اأن��ور  الربيعي،  ط��ارق  ال���رزاق،  عبد  عبدال�ستار  تقدمي 
عارف، األ جتدون معي اأن الذي ذكره الراحل را�سم اجلميلي من برامج 
املحلية  قنواتنا  برامج  من  الكثري  يف  اليوم  نفتقده  ثقافيًا  منحًى  يحمل 

وحتى العربية؟ �سوؤال بريء.



با�ضم عبد احلميد حمودي

السنة السادسة عشرة العدد )375( 15 كانون الثاني 2021 متك سال _ متك كما #alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

45 ت��������������������راث44

املن  داده   .... ال�ساي خدري  واأغنية )خدري 
اأخدره(.

ق�سيدة  اأ�سا�سًا  هي  ال�سعبية  الأغنية  وه��ذه 
حُمّبة  ل��وع��ة  ت���روي  احل���داد  حممد  لل�ساعر 
للعمل   الب�سرة(  )دي��رة  اإىل  زوجها  غادرها 
ت�سكو  وت��رك��ه��ا وح��ي��دة ح��زي��ن��ة  وال��ت��ك�����س��ب 
املحب  غ��ي��اب  ب��ع��د  وح��دت��ه��ا  ل�سويحباتها 

وتف�سل يف اأ�سكال تخدير ال�ساي وو�سائله.
غنت زكية جورج هذه الأغنية وتبعتها �سليمة 
�سجيًا  ال�سعبي  اللحن  وظل  واأخريات،  مراد 
�سالح  الكبري  الفنان  بلحن   ه��ذا  يومنا  اإىل 
لالأغنية  الأحل��ان  اأجمل  ق��دم  ال��ذي  الكويتي 

ال�سعبية العراقية.
    املوناليزا العراقية

اأجمل ما راأت العن من ح�سن عراقي، ر�سمها 
 ، الثانية  العاملية  اأجنبي خالل احلرب  ر�سام 

كل مكان من  املبهرة يف  وانت�سرت �سورتها 
العراق.

امل��ع��ي��دي(  )ب��ن��ت  اجل��ن��وب  يف  ي�سمونها 
عليها  ويطلقون  ح��ك��اي��ات،  عنها  وي����روون 
باللغة الكوردية )كبيجكا فرو�س( ولها رواية 
حتكي  اجلنوبية،  العربية  للرواية  م�سابهة 
وتزوجها  اإنكليزي  �سابط  اأحبها  فتاة  عن 

ونقلها معه اإىل لندن.
عن  تختلف  ل  تكاد  الرتكمانية  احلكاية   
احلكايتن ال�سابقتن اإل يف بع�س التفا�سيل، 
التي  التن(،  )بائع  ال�سماجني  بنت  فهي 
اأم��ا  ب��ه��ا،  واق���رتن  ال�سابط  ذل��ك  ع�سقها 
املتعددة   الطبعات  توزعته  فواحد  الر�سم 

ل�سورة ذلك اجلمال العراقي املتفرد.
جراخ ال�ضكاكني

 هو ال�سانع ال�سعبي الذي يدور يف حواري 
حاماًل  اخلا�سة  مبالب�سه  واأزقتها  املدينة 
عدته )اآلة اجلراخة( وهو ينادي على عمله 
داعيًا ن�سوة البيوت ال�سعبية لتقدمي �سكاكن 
وف��وؤو���س  وال�سغرية  منها  الكبرية  ال���دار، 

ها بثمن زهيد. تك�سري )الباجة(، حلدِّ
ال���دار ومعها  ف���اإذا م��ا خرجت ام���راأة م��ن 
عدة  يحمل  �سبي  خرج  اأو  املنزل،  �سكاكن 
اآلته  اجلراخ  ن�سب  ال�سكاكن،  من  املطبخ 

�سريعة  �سرارات  لتتطاير  العجلة  بتدوير  وبداأ 
الذين  ال�سبية  �سجيج  بن  )امل�ستحد(  من 
�سكن  اآخ��ر  حد  انتهاء  حتى  حوله  يتجمعون 
وبذلك  ب�سيطة،  مبالغ  متقا�سيا  ل��ه،  يقدم 
تتخل�س �سيدة الدار من متاعب الذهاب اإىل 
جراخ  ين�سرف  فيما  �سكاكينها،  حلد  ال�سوق 

ال�سكاكن اإىل حملة اأخرى مناديًا على عمله.
  اخلّياطة

يتقنَّ  ل  والأري���اف  امل��دن  ن�ساء  معظم  كانت 
تف�سيل  اإىل  ومي��ل��ن  م��الب�����س��ه��ن   خ��ي��اط��ة 
ورغم  املدينة.  خياطات  عند  املنزلية  ثيابهن 
كانت  تفا�سيلها،  ودق��ة  املهنة  ه��ذه  �سعوبة 
لتجمع  م��رك��زًا  )ال�����س��ارع(  ال��ط��رف  خياطة 
ونقا�ساتهن  بع�سهن  مع  وحواراتهن  الن�ساء 
م��ع اخل��ي��اط��ة ع��ن ه��ذا )ال��ف�����س��ال( اأو هذه 

التطريزة.

م�سغولة  ال�سارع   – –املحلة  املنطقة  خياطة 
لذلك  �سيتها،  وذاع  العمل  اأح�سنت  اإذا  دومًا 
قرب  منثورة  للراغبات  القما�س  قطع  جت��د 

املاكنة التي تعمل عليها.
ن�ساء خم�سينيات القرن املا�سي يتذكرن متامًا 
�سوت املغنية )هناء( الذي ينطلق من الإذاعة  
ياخلياطة  )ياعيني  اغنيتها  تبث  وهي  تكرارًا 
العيد  يجينا  –بكرة  ب�ساعة  هدومنا  خيطي 
ويدق بابنا �ساعة(، وكانت هذه الأغنية تتكرر 
العيد  ليلة  ي�سبق  الذي  العرفات  يوم   اإذاعتها 

م�سحوبة باأغنية اأم كلثوم )يا ليلة العيد(!
     بائعة الباقالء

البغدادية  والأزق����ة  احل����واري  م��ف��رتق  عند   
ال�ستاء  اأي��ام  الباقالء  بائعة  جتل�س  واحلّلية 
بالن�سوة  حماطة  امل�سلوقة  الباقالء  تبيع  وهي 
مع قدورهن التي متلوؤها البائعة مببالغ ي�سرية 
اجلال�سات  ب��ن  �سريعة  ح���وار  جل�سة  بعد 
يوم،  كل  �سباح  املكان  ترتاد  التي  والبائعة 
مباء  الياب�س  اخلبز  مع  الباقالء  تنقع  حيث 
الباقالء الذي يذر عليه  م�سحوق )البطنج( 

لتكون الأكلة �سهية �ساحلة ملن ت�ستهي.
  االأفندي.. و�ضور اأخرى

ال��ر���س��وم  بقية  ع��ن  الأف���ن���دي  ���س��ورة  ت�سذ 
ل  �سواها،  من  اأك��ر  �سخ�سية   تبدو  لأنها 
)�سخ�سية(  اأو  )هياأة(  ب�  بل  مبهنة  ترتبط 
املر�سومة  ال�سعبية  ال�سور  بقية  تتوزع  بينما 
ال��ف��رارات(  )ب��ائ��ع  مثل  وِح����َرف  مهن  اإىل 
و)ب��ائ��ع��ة ال�����س��اي( و)غ���ازل���ة ال�����س��وف( 
املتفرد يف مكانه  الوقور  وكذلك)الإ�سكايف( 
اأحذية  ي�سلح  �سيق  �سارع  زاوية  عند  الأثري 
الكعب  ذو  منها  امل��رت��ِف��ع  ك��ان  التي  الن�سوة 

العايل ي�سمى )ال�سكاربيل(!
طبعت  التي  الأخ���رى،  ال�سعبية  ال�سور  من 
وال�سيارات  املقاهي  يف  وعلقت  الن�سخ  باآلف 
ال�ساعر  الفار�س  �سورة  العامة،  والأم��اك��ن 
بنت  عبلة  وحبيبته  العب�سي  �سداد  بن  عنرتة 
النت�سار  بعد  موكبها  يقود  وهو  مالك  عمه 
جميلة  ���س��ع��ب��ي��ة  م��ل��ح��م��ة  يف  اأع���دائ���ه  ع��ل��ى 

التفا�سيل.
ولكل �سورة �سعبية حكاية و�سالفة.. واأثر.

  الب�س.. من دق النجف  
  THE  BUS: وي�����س��م��ى  ال��ب�����س،  ����س���ورة 
بالتفا�سيل  م�سحونة   هنا  تاأتي  بالإنكليزية، 
داخل  امل�سافرين  جتمع  التي  الكاريكاتريية 
وخ����ارج ال��ع��رب��ة ب��ن ���س��اع��د ون����ازل ب�سكل 
والرجت��ال  والزحمة  بالب�ساطة  يوحي  اأّخ��اذ 

املح�سوب.
ال�سعبية،  ال�سيارات  من  النوع  ه��ذا  وي�سمى 
دق  )ب��ا���س  وج���وده���ا:  ينقر�س  ي��ك��اد  ال��ت��ي 
من  ال�سناعية  املنطقة  يف  لأنهم  النجف(، 
على  بها  ياأتون  كانوا  الأ�سرف  النجف  مدينة 
ال�سعبي  ال�سانع  يقوم  ثم   )�سا�سي(،  �سكل 
ب�سناعة و�سياغة البدن اخل�سبي الذي ُيرّكب 
ال�سا�سي مع تفا�سيله اجلميلة وكرا�سيه  فوق 

وقراه  العراق  مدن  بن  للعمل  جاهزًا  ليكون 
املدينة  ه��ذه  اإىل  املت�سلة  ال��زي��ارات  خ��الل 
الدينية املقد�سة التي يزور فيها الزائر مرقد 
الإمام علي )عليه ال�سالم(، ثم تقوده قدماه 
من  �ساّلته  منها  لي�سرتي  املدينة  اأ�سواق  اإىل 

معدات يحتاجها.
املعجمة-  )الب�س(-بالباء  ا�ستخدام  انت�سر 
واأريافها  اجلنوبية  العراقية  املدن  اأنحاء  يف 
وطرقها الزراعية لنقل الركاب  وحاجياتهم، 

ومازال �ساخ�سًا بن الريف واملدينة.
روى يل الأ�ستاذ )عبد الرحمن جمعة الهيتي( 
اأنهم يف مدينة )هيت( ي�سمونها )القجمة(، 
وكانت تنقل العمال �سهريًا من مدينة )هيت( 
اإىل )حديثة( ليعملوا هناك ثم يعودوا بها اإىل 

هيت  ن�ساء  وكانت  �سهر،  كل  م��رة  مدينتهم 
يغنن يف اأعرا�سهن قدميا: اهلل يخلي القجمة 
الأحباب  اإىل  اإ�سارة  يف  الغوايل،  جتيبلنه   -

امل�سافرين.
      خدري ال�ضاي

ر�سمها  ال�����س��ه��رية  ال�����س��اي(  ل��وح��ة)خ��دري 
الفنان العراقي الكبري نزار �سليم، وهو قا�س 
ومرتجم اإ�سافة اإىل اأعماله الت�سكيلية املعرّبة 
طق�سًا  تعك�س  التي  اللوحة  ه��ذه  منها  التي 
تتجمع  عندما  الع�سر  �ساعة  يتم  ع��راق��ي��ًا 
ل�سرب  البغدادية  القيلولة  ن��وم  بعد  الأ���س��رة 

ال�ساي مع الكعك.
ر�سم  اإن��ه  يومًا  ق��ال يل  �سليم  ن��زار  املرحوم   
هذه اللوحة م�ستوحيًا ذلك الطق�س البغدادي 

 اأ�ستاأثر الر�سام ال�سعبي 
بتفا�سيل احلياة يف كل 
منحى، واأفاد من �سخو�ش 
اأ�سحاب املهن وحركاتهم 
الأثرية، ونقل للم�ساهد 
حركة ال�سانع ال�سعبي 
وتفا�سيل الأداء اخلا�ش 
باملهنة، اإذ جتد التفا�سيل 
مبهرة ل تتقاطع مع الواقع 
الذي قامت عليه، بل تنهل 
منه وت�سيف اإليه من روح 
الفن الكثري. 

مهٌن واأ�ضخا�س
يف ر�ضوم �ضعبية



اإم��ا  ف��روق��ات ك��ب��رية ب��ن حمافظة واأخ����رى، 
بحجة النقل اأو غالء املعي�سة، ونحن اأ�سحاب 
املحال �سنت�سرر بانخفا�س اإقبال النا�س على 

ال�سراء."
ب�ساعتهم  بيع  رف�سوا  اجلملة  جت��ار  بع�س 
احل�سبان  يف  اآخذين  العراقي،  الدينار  مقابل 
ت�سلمهم  عن  واأعلنوا  م�ستقر  غري  الدينار  اأن 

املبالغ بالدولر فقط ل غري!
ل  ف�سّ للعراق،  امل�ستوردة  الزيوت  جتار  اأحد   
)ع.ح(  الأوىل  ب��احل��روف  ا�سمه  عن  التعبري 
بالدولر  اخل��ارج  جتار  مع  "تعامالتي  يقول: 
من  الداخل  جتار  مع  وتعامالتي  وبالأق�ساط، 
هي  خ�سارتي  وبالآجل،  بالدينار  املحافظات 
الدفعة  يف  �ساأدفعه  الذي  ال�سرف  �سعر  فرق 
الثانية، فالفرق ١٥٠ دينارًا عراقيًا عن كل مئة 
كم  لأع��رف  حاليًا  البيع  اأوقفت  لذلك  دولر، 

�سيكون �سعر ال�سرف اأو على كم �سي�ستقر."

جّتار العملة وال�سعر اجلديد
امل�سادف  الأحد  بداأ  العراقي  املركزي  البنك 
ب�سعر  ب��ال��ت��ع��ام��ل  ال��ف��ائ��ت  الأول  ك��ان��ون   ٢٠
ال�سرف اجلديد البالغ ١٤٧٠ دينارًا بالرغم 
من اأن اليوم الذي �سبقه كان �سعر ال�سرف يف 

البنك املركزي ١١٩٠ دينارًا. 
الت�سعرية  رف�����س��ه��م  اأع��ل��ن��وا  ال��ع��م��ل��ة  جّت����ار   
اجلديدة يف الأ�سبوعن الأولن ل�سعر ال�سرف 
دينار   ١3٠٠ هو  اآخر  �سعرًا  وطرحوا  اجلديد 
دينارًا،   ١٢3٠ ب�سعر  يتعاملون  كانوا  اأن  بعد 
بيعه  يتجاوز  فلم  العراقي  املركزي  البنك  اأما 
للعملة النقدية �سوى ع�سرين مليون دولر لليوم 
الواحد بعد اأن كان يبيع مئتي مليون دولر، اأما 
قلقة ومرتنحة  فبدت  النقدية  الأوراق  بور�سة 
ما  عك�س  على  روي��دًا  روي��دًا  اأ�سعارها  ترتفع 

كانت عليه قبل تغيري �سعر ال�سرف.
�سريفة  حمال  ثالثة  زارت  ال�سبكة"  "جملة   
مرتا�سة كان اأ�سحابها يجل�سون عند اأبوابها، 
ال�سريحة،  اأ�سمائهم  اإع��ط��اء  رف�سوا  وق��د 
"البنك  ق���ال:  ثالثينيًا  ���س��اب��ًا  ك��ان  اأح��ده��م 
وال�سما�سرة،  الباعة  من  اأنا�سه  له  املركزي 

هوؤلء اأح�سوا بالغن فرف�سوا الن�سياع ل�سعر 
ال�سرف اجلديد ما جعلهم ل ي�سحبون عملة 
تردنا  مل  نحن  باملقابل  امل��رك��زي،  البنك  من 
ح�سب  ال�سرف  �سعر  فاأبقينا  جديدة  عملة 

اإقفالنا لآخر يوم، يف الأ�سبوعن الأولن."
لدينا  "كان  قال:  �ستيني،  الثاين، وهو  البائع   
اللجنة  اأب��دت  اأن  بعد  النواب  جمل�س  يف  اأم��ل 
ال�سريح  اع��رتا���س��ه��ا  والق��ت�����س��ادي��ة  امل��ال��ي��ة 
وطالبت مبواجهة وزير املالية وحمافظ البنك 
ات�سح  املواجهة  تلك  بعد  اأنهم  اإل  امل��رك��زي، 
من  حتى  تغيريه  ميكن  ول  �سيا�سي  القرار  اأن 

جمل�س النواب، لذا اذعّنا لل�سعر اجلديد."
ال�سبل  بكل  حتاول  "الدولة  قائاًل:  اأردف  ثم   

توفري الرواتب التي اأ�سبحت عبئًا على كاهلها، 
لذا جمعت كل ال�سيولة املحلية من ال�سوق لت�سّد 

عجزها بن الت�سخم والف�ساد."
قاطعهم الأخري، وهو �ستيني اأي�سًا: "اخلا�سُر 
قوت  اإل  ميتلك  ل  ال��ذي  املواطن  هو  الوحيد 

يومه وراتبه."

اقت�ساديون عراقيون
القت�سادي  راأي  ال�سبكة" ا�ستطلعت  " جملة 
العراقي )رامي جواد( الذي اأو�سح �سبب قلة 
مبيعات  "انخف�ست  املركزي:  البنك  مبيعات 
منذ  م�ستوياتها  اأدن���ى  اإىل  امل��رك��زي  البنك 
�سرف  �سعر  رف��ع  الأخ��ري  ق��راره  بعد  �سنوات 

عودة احل�سار والفقر
اأط��ل��ق  الأخ����رية م��ن ع���ام ٢٠٢٠  الأي����ام   يف 
اأن  بعد  للقادم  ملخيلتهم  العنان  العراقيون 
الدولر  �سرف  �سعر  رفع  املالية  وزارة  اأعلنت 
ال��دولر  مقابل  دي��ن��ارًا   ١٤٧٠ اإىل   ١٢3٠ من 
الواحد، وتلك لعمري طفرة كبرية بعد اأن كان 
الع�سر  ال�سنوات  يف  ا�ستقر  قد  ال�سرف  �سعر 
وبداأ  دينارًا،  اإىل ١٢3٠  الأخ��ريات بن ١٢٢٠ 
اجلميع اإعالن حالة التاأهب للقابل من الأيام، 
فقد ارتفعت اأ�سعار الب�سائع امل�ستوردة �سريعة 

الب�سائع  للمخازن  واأع��ي��دت  وخزنت  التلف، 
التي حتتمل التخزين، وذلك خوفًا من الديون 

التي �سترتاكم ب�سبب �سعر ال�سرف.
اأ�سعارها اجلديدة  اأعلنت  التي  الب�سائع  اأوىل 
هي اخل�سار، اإذ ارتفعت بن�سبة ترتاوح بن ٢٠ 
اإىل 3٠ % من قيمتها التي كانت عليها قبل اأيام 

قالئل.
يقول ال�سيد مهدي- بائع خ�سراوات خم�سيني 
يف  الرت��ف��اع  "ح�سل  ال��ك��رادة:  منطقة  يف   -
ب�سورة  امل�����س��ت��وردة  وال��ف��واك��ه  اخل�����س��راوات 
لكن  ال�����س��رف،  �سعر  ف���رق  بحجة  ���س��ري��ع��ة 

اخل�سراوات املحلية بداأت ترتفع ب�سكل طفيف 
بالعملة  بالأ�سا�س  التعامل  اأن  م��ن  بالرغم 
املحلية، لكن بع�س �سائقي احلمل بداأوا برفع 
اأجرة النقل بحجة ارتفاع اأ�سعار بقية الب�سائع 

كال�سكائر والبنزين."
واأ�ساف: "العتب على احلكومة التي مل تعِطنا 
كبري  ب�سكل  ال�سرف  برفع  �سارعت  بل  مهلة، 
اجلميع،  اأرب���ك  م��ا  وذل���ك  ت��دري��ج��ي��ًا،  ولي�س 
مع  تابعنا  لُكّنا  مدة  قبل  اأبلغونا  قد  كانوا  فلو 
ترفع  ل  بديلة  وحلول  طرق  لإيجاد  املزارعن 
جند  اإذ  ع�سوائية،  ب�سورة  الب�سائع  اأ�سعار 

خف�س الرواتب ورفع قيمة الدوالر.. 
اإ�ضالحات مالية اأم عقوبات؟

الكل ي�ساأل عن الباذجنان 
يف ال�سوق، وي�ستذكر 

وقفته الكربى للعراقيني 
يف �سنوات احل�سار، 

الكل يتمنى اأّل يتعاىل 
الباذجنان ويرفع �سعره، 
فهو من تفانى يف خدمة 

املائدة العراقية بني 
قلي و�سوي وتطبيق 

وتخليل.. وحتى مرّبى!
وبالرغم من اأن 

الباذجنان ي�سرتى وُيباع 
بالدينار العراقي، 

اإل اأن حامله وناقله 
واآكله ي�ستهلك كل املواد 
بالدولر على الرغم من 

اأن جيبه ل يحوي اإل 
الدينار.
ريا عا�ضي

ت�ضوير: �ضباح االمارة
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املواطن اأول املت�ضررين



ال�����دولر، ي��رج��ع ه���ذا الن��خ��ف��ا���س لأ���س��ب��اب 
للتجار  )الطبيعية(  ال�سدمة  منها  ع���دة، 
عن  امل�ستهلكن  ع���زوف  م��ن  اخل���وف  نتيجة 
�سراء الب�سائع اأو عودة ال�سعر القدمي، ووفرة 
العملة ال�سعبة لدى التجار ومكاتب ال�سريفة 
للبنك بيع كميات كبرية  اإذ �سبق  واملواطنن، 
قبل قرار رفع ال�سعر وو�سلت املبيعات النقدية 

اليومية يف الداخل مبعدل ٢٠ مليون دولر."
الأعلى  الق�ساء  جمل�س  "اأ�سدر  واأ���س��اف:   
قبل اأ�سبوع بيانًا اأو�سح فيه اتخاذ الإجراءات 
ي�سرتون  مم��ن  م�سرفًا   ١3 بحق  القانونية 
الدولر عرب نافذة البنك املركزي دون وجود 
اإىل  الب�سائع  دخ��ول  تثبت  كمركية  ت�ساريح 
بخ�سو�س  م��زورة  وثائق  وتقدميهم  ال��ع��راق 
حاليًا  امل�سارف  تلك  عزوف  �سّبب  ما  ذلك، 
ب�سبب  املركزي  البنك  من  الدولر  �سراء  عن 

الإجراءات الق�سائية."
 وح���ن ���س��وؤال��ن��ا ل��ه ع��ن ع���دم ارت��ف��اع �سعر 
"يحاول  ق��ال:  ال�سريفة  مكاتب  يف  ال�سرف 
ب�سعر  ال���دولر  ع��ر���س  امل�ساربن  م��ن  كثري 
اأرخ�س من ال�سعر الر�سمي يف حماولة لإثارة 

الراأي العام واإ�ساعة اأخبار باأن جمل�س النواب 
القدمي،  ال�سعر  اإىل  بالعودة  ق��رارًا  �سي�سدر 
اأ�سدرت  الربملانية  املالية  اللجنة  اأن  حن  يف 
�ساأن  ال�سعر  رف��ع  )اأن  فيه  اأو���س��ح��ت  بيانًا 
ح�سرًا(،  احلكومة  �سالحيات  ومن  حكومي 
الأخبار  تلك  امل�ساربن  بع�س  ي�ستخدم  وقد 
باأ�سعار  املواطنن  من  ال��دولر  �سحب  لغر�س 

منخف�سة."
 

تغري �سعر ال�سرف والراتب
بعد  رات��ب��ه  م��ن  العراقي  امل��وظ��ف  خ�سر  ك��م   
وال�����س��رائ��ب  العملة  �سعر  تغيري  اإج�����راءات 
الباحث  اإىل  ب��ه  توجهنا  ���س��وؤال  اجل��دي��دة؟ 
قائاًل:  فاأجاب  العبيدي(  )منار  القت�سادي 
 ٩٤٨ يبلغ  العراق  يف  ال��روات��ب  معدل  "لأن 
األ��ف دي��ن��ار، ح�سب ج��دول ال��روات��ب واأع��داد 
مليون  بقيمة  رات���ب  ف�سُيعتمد  امل��وظ��ف��ن، 
احل��ا���س��ل يف  ال��ت��اأث��ري  مل��دى  دي��ن��ار كمقيا�س 
كانت  �سابقًا  دي��ن��ار  املليون  امل��وظ��ف،  رات��ب 
دولرًا   ٨١3 ال�����س��وق،  �سعر  ح�سب  ت�����س��اوي، 
بعد  دينارًا،   ١٢3٠ �سرف  �سعر  اعتماد  على 

التغيريات �سيتم ا�ستقطاع مبلغ قدره ٥٠ األف 
الراتب  ي�ساوي  لذا  اإ�سافية،  ك�سريبة  دينار 
دولرًا على  بالدولر ٦٤٦  ال�سوق  �سعر  ح�سب 
اعتماد �سعر �سرف ١٤٧٠ دينارًا، اأي اأن قيمة 
وهو  دولرًا،   ١٦٧ مبقدار  انخف�ست  الراتب 
وعليه  ال�سابق،  الراتب  من   %٢٠.١ مان�سبته 
ا�ستقطع من راتب  يعادل اخلم�س قد  فاإن ما 
التو�سيح  فاإنه ميكن  اأخرى  وبعبارة  املوظف، 
باأن املوظف �سيتقا�سى ما يعادل ع�سرة رواتب 
من قيمة راتبه القدمي يف ال�سنة الواحدة بدًل 

من ١٢ راتبًا." 
املركزي  البنك  حمافظ  �سرح  جانبه،  م��ن 
الإع��الم  ل�سبكة  خميف(  غالب  )م�سطفى 
العراقي بتاريخ ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٠ قائاًل: 
"البنك الدويل كان قد طلب من العراق عام 
 ١٥٠٠ اإىل  ال���دولر  �سرف  �سعر  رف��ع   ٢٠١٤
العملة  احتياطي  من  العراق  وموقف  دينار، 
املالية  ال�سعبة ما زال جيدًا." وطالب وزارة 
ب�"تعزيز العائدات اجلمركية والإ�سراع باأمتتة 
لتعظيم  احل��دودي��ة  واملنافذ  اجل��م��ارك  عمل 

اإيرادات الدولة."
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رازونة
ياأكل الطعام ومي�ضي يف االأ�ضواق

تنقل التواريخ والتفا�سري اأن قري�سًا احتّجت على ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله، وعرّيته باأنه "ياأكل 
الطعام ومي�سي يف الأ�سواق" اأي اأنه خالف �سرية الأكا�سرة والأباطرة وامللوك الذين كانوا يرتفعون 
عن ذلك، ول يخالطون النا�س يف الأ�سواق وال�سوارع كربًا وغرورًا وطغيانًا. ولئن كان ذلك يف اأيام 
دعوته املكية قبل اأن تتحقق دولة املدينة املنورة بعد الهجرة النبوية ال�سريفة، فاإن الر�سول الأكرم 
)�س( ظل يتوا�سع للنا�س �سغريهم وكبريهم، ويرتاد الأ�سواق وياأكل من الطعام ما ج�ُسب، ويلب�س 

من الثياب ما خ�ُسن حتى بعد اأن دانت له جزيرة العرب من اأق�ساها حتى اأق�ساها.
فاإذا كنا نحتفل كل عام يف ذكرى املولد النبوي ال�سريف، وننفق املال على مظاهر البتهاج والفرح 
بتلك الذكرى العطرة على اختالف مذاهبنا، ونرفع �سعارًا يقول: حممٌد قدوتنا، وننتف�س اإذا اأ�ساء 
اأحد اإىل قدر الر�سول الأكرم )�س( كما حدث مع �سارل ايبيدو وما قبلها وما بعدها، فما بالنا ل 
الوظيفة  انتفاعه من  العامة وعدم  توا�سعه يف احلياة  �سيما  امللهمة، ل  اتباع �سريته  نحر�س على 
"يغّل" اأي  الوظائف، ومل يكن  املنا�سب احل�سا�سة وعدم احتكاره  اأقاربه يف  تعيينه  العامة، وعدم 
يخون يف املغامن حا�ساه، ومل يكن اإذا �سار ُتقطع له الطرق، ول تخ�س�س له مواكب ال�سيارات مظللة 
الزجاج ومل يكن خموًل مبخالفة القوانن بينما وظيفته �سيانتها، ومل يكن م�سموحًا له ال�سري عك�س 
م�سار ال�سارع، ومل يكن يبتز النا�س اأرزاقهم، ول مينع عنهم امل�ساريع اإذا مل ينتفع منها.. وثمة اآلف 

الأ�سياء التي مل يفعلها مع قدرته على فعلها.
م�سوؤول  اأي  ويف  مريكل  يف  جندها  بل  منا،  اأحد  يف  املعا�سرة  ال�سيا�سية  قدوتنا  جند  ل  بالنا  وما 
اأوروبي يذهب اإىل عمله على دراجة هوائية اأو ب�سيارته ال�سخ�سية املتوا�سعة من دون حمايات ول 
خفق نعال خلفه ول م�سورين يتدحرجون من بن يديه ومن خلفه! لقد راأينا هوؤلء الذين يحكمون 
دوًل عظمى وحتت اأيديهم اأزرار نووية ياأكلون الطعام ومي�سون يف الأ�سواق �ساأنهم �ساأن اأي مواطن 
من �سعوبهم، ولعل تلك هي امل�ساألة، فعندما تختار ال�سعوب احلية قادتها وم�سوؤوليها فاإمنا تختارهم 
ليكونوا م�سوؤولن باملعنى احلريف للكلمة، ل اأن يكونوا اآلهة يتمرت�سون بالق�سور واحلر�س والأ�سوار، 
اأخطاأ،  اإذا  يعتذر   - يدري  ل  اأم  بذلك  يدري  اأكان  �سواء   - قدوته حممد  الذي  الأوروب��ي  امل�سوؤول 

وي�ستقيل اإذا اأخفق، وقد ينتحر اإذا كان الإخفاُق فادحًا.
اأي �سيء، بل نحن نوفر  لقد ف�سلنا طوياًل لأننا نريد من املواطن كل �سيء، ول نريد من امل�سوؤول 
من  مني  وليزعل  باخت�سار  لأجله،  القوانن  وحتطيم  وخدمته  راحته  على  ونحر�س  �سيء  كل  له 
اإليه كالأولياء  اأن ننظر  واأكر، ويريدنا  العراق له امتيازات الأباطرة والأكا�سرة  �ساء: امل�سوؤول يف 

وال�ساحلن،.. وهيهات.

د. ح�ضن عبد را�ضي



اأربيل / �ضحى جميد �ضعيد 

مواطنو االإقليم 
بني مطرقة ارتفاع االأ�ضعار 
و�ضندان ا�ضتقطاعات الرواتب

مثل  اإىل  العراقية  احلكومة  اجتاه  ظل  ويف 
�سرف  �سعر  برفع  املتمثلة  اخل��ط��وة،  ه��ذه 
الدولر مقابل الدينار العراقي، �سهد ال�سوق 
تقلبات يف الأ�سعار على نحو يومي تقريبًا يف 
ظل عدم ا�ستقرار �سعر ال�سرف. احلكومة 
ملواجهة  الجت���اه  ه��ذا  يف  ال��ذه��اب  عللت 
الأزمة القت�سادية، ف�ساًل عن امل�ساهمة يف 
كبح جماح العجز املايل. رمبا تكون النتائج 
الإيجابية لهذه اخلطوة م�ستقبليه اأكر من 
يف  اأ�سهمت  املقابل  يف  لكنها  اآن��ي��ة،  كونها 
اأوجدت  كما  والب�سائع،  ال�سلع  اأ�سعار  رفع 
يف  واملدين  الدائن  بن  خمتلفة  م�سكالت 
اأمام  العراقي  الدينار  قيمة  اختالف  ظل 
الدولر. احلكومة فر�ست قيودًا ملنع ارتفاع 
مع  يتنا�سب  مبا  والب�سائع  ال�سلع  اأ�سعار 
معدل دخل الفرد، لكن الواقع على الأر�س 
ال�سلع  اأث��م��ان  من  كثري  يف  ارتفاعًا  عك�س 
واأثار  كبرية،  ب�سجة  ت�سبب  ما  والب�سائع، 
خماوف من دخول البالد يف مرحلة انهيار 
اقت�سادي قد ي�ساعف الأزمة التي يعي�سها 

العراق منذ �سنوات.
وتاأثريات  اأ�سباب  على  الوقوف  اأج��ل  ومن 
ل��ل��دولر  بالن�سبة  ال�����س��رف  �سعر  ارت��ف��اع 
ال�سيد  التقينا  ال��ع��راق��ي  ال��دي��ن��ار  مقابل 
جت��ارة  يف  يعمل  ال���ذي  ح��ام��د(  )اأردلن 
ارتفاع  اأ�سباب  عن  �ساألناه  الغذائية،  املواد 
�سعر  ارت��ف��اع  مع  وال�سلع  الب�سائع  اأ�سعار 
ف��اأج��اب:  ال��دي��ن��ار،  مقابل  ال���دولر  �سرف 
قيمتها  تكون  امل�ستوردة  الب�سائع  ك��ل  اإن 
الب�سائع  و�سول  بعد  التاجر  لكن  بالدولر، 
التجزئة  جت��ار  على  بتوزيعها  ي��ق��وم  اإل��ي��ه 
ب��ال��دولر،  تكون  ع��ادة  مالية  مبالغ  مقابل 
واأحيانًا تكون بالدينار. واأردف قائاًل: نظرًا 
لهبوط قيمة العملة العراقية مقابل الدولر 
فنحن جمربون على رفع �سعر بيع الب�سائع 
لأية  جتنبًا  بالدولر  ثابتة  لكنها  بالدينار، 
اأننا ن�سرتي تلك الب�سائع  اإذ  خ�سائر مالية 

من اخلارج بعملة الدولر.
اإذا كانت هذه اخلطوة قد   ويف �سوؤال عما 

ت�سببت مب�سكالت لدى التجار، اأو�سح 

تعمد دول كثرية اأحيانًا اإىل تخفي�ش قيمة عملتها مقابل 
العمالت الأخرى يف حال مرورها باأزمات اقت�سادية اأو 

ارتفاع معدلت العجز املايل يف ميزانيتها العامة. خطوة 
كهذه عادة ما تكون موجهة من قبل احلكومة بالتن�سيق مع 
البنك املركزي. ول �سك يف اأن خطوة من هذا النوع لها ما 

لها وعليها ما عليها من اإيجابيات و�سلبيات، ورمبا ال�سلبيات 
يدركها ال�سارع واملواطن، اأما الإيجابيات فتجنيها احلكومة 

التي تعمد اإىل اتخاذ قرار من هذا النوع عادة ما يطلق 
ه". عليه ا�سطالح "تعومي العملة املوجَّ
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اجتماعية  م�سكالت  اأوج��دت  اأنها  اأردلن 
باع  قد  التاجر  كان  اإذا  ول�سيما  خمتلفة، 
الدولر عندما كان  بقيمة  ين  بالدَّ ب�ساعته 
اأقل قيمة عما هو عليه اليوم، وبالتايل فاإننا 
املالية  نواجه حرجًا يف حل هذه امل�سكالت 
ونتجه اأحيانًا اإىل ت�سويات تر�سي الطرفن. 
ويف ما يتعلق بالإقبال على الب�سائع وال�سلع 
ثابتًا  يكون  رمبا  القبال  اإن  اأردلن:  يقول 
من  لأنها  حت��دي��دًا  الغذائية  امل��واد  باجتاه 
ال�سعوبة  وم��ن  اليومية  احلياة  متطلبات 
مبعي�سة  ترتبط  كونها  عنها  ال�ستغناء 

املواطن. 
�سرف  �سعر  ارتفاع  تاأثري  على  ولالطالع 
الكمالية  ال�سلع  الدينار على  الدولر مقابل 
التقينا ال�سيدة )تارا الربزجني(، �ساحبة 
متجر لبيع مواد التجميل يف اأربيل، �ساألناها 
على  الدولر  �سعر �سرف  ارتفاع  تاأثري  عن 
اإن  ف��اأج��اب��ت:  وامل��ب��ي��ع��ات،  ال�سلع  اأ���س��ع��ار 
بالدولر،  تباع  لأنها  تتغري  ال�سلع مل  اأ�سعار 
بالن�سبة  �سرف  �سعر  من  يقابلها  ما  لكن 
هذه  اأن  اإىل  م�سرية  ارت��ف��ع،  الدينار  اإىل 
اليوم  الثمن  غالية  تكون  ما  غالبًا  ال�سلع 
لذا  امل��راأة،  بجمال  تخت�س  كمالية  لكونها 
اأ�سحاب  لكن  م�ستمرًا،  عليها  الطلب  يظل 
مالية  �سعوبة  ي��واج��ه��ون  امل��ح��دود  ال��دخ��ل 
امل��ارك��ات  ذات  ال�سلع  على  احل�����س��ول  يف 

من  الن�سوة  بع�س  تلجاأ  لذلك  العاملية، 
ال�سلع  اإىل  امل���ح���دود  ال��دخ��ل  ذوات 

اأرخ�س  لكنها  الأقل جودة  امل�سابهة 
ثمنًا. م�سرية اإىل اأن القوة ال�سرائية 
للم�ستهلك قيا�سًا بدخله اليوم باتت 

�سعيفة نتيجة ارتفاع �سعر �سرف 
الدولر، وحركة ال�سوق اليوم 

لي�ست كما كانت  اأربيل  يف 

ارتفاع  منها  عدة  لأ�سباب  ال�سابق  يف  عليه 
بعدم  يتعلق  ما  ومنها  ال��دولر  �سعر �سرف 
املوظفن،  على  املرتبات  توزيع  ا�ستقرار 
ف�ساًل عن ا�ستقطاع جزء منها حتت ذريعة 

الدخار من قبل حكومة الإقليم .
وزارة  يف  م��وظ��ف  ال���زاوي���ت���ي(،  )اأح���م���د 
كرد�ستان،  اإقليم  حلكومة  التابعة  التجارة 
واأن  ك��ان حم��ددًا  رات��ب املوطن  اأن  اأو���س��ح 
ارتفاع �سعر �سرف الدولر اأ�سهم يف ارتفاع 
انعكا�سًا  المر  فانعك�س هذا  ال�سلع،  اأ�سعار 
امل��ح��ددة،  امل��رت��ب��ات  اأ���س��ح��اب  على  �سلبيًا 
والعالج  ال�سلع  اأثمان  يف  الرتفاع  ظل  ففي 
والدواء والنقل وامل�ستقات النفطية والوقود 

الإق��ل��ي��م  يف 

بقيت املرتبات ثابتة. ي�سيف الزاويتي اأن 
تقت�سر  ل  الإقليم  موظفي  ل��دى  امل�سكلة 
بل هي  ال��دولر،  �سعر �سرف  ارتفاع  على 
طوال  املوظف  ت�سلم  ع��دم  ظل  يف  اأعمق 
عام كامل �سوى مرتبات �ستة اأ�سهر فقط، 
حكومة  ا�ستقطعت  بل  فقط،  ه��ذا  ولي�س 
اإن  ق��ائ��اًل:  اأردف  الثلث.   منها  الإقليم 
العام  هذا  مرتبات  ي�سمل  مل  ال�ستقطاع 
م�ست،  اأع��وام  �ستة  حتى  امتد  بل  فقط، 
الدخ��ار،  بحجة  اأك��رب  ال�ستقطاع  وك��ان 
ل  والإقليم  املركز  بن  للخالفات  ونتيجة 
يزال املوظف يف كرد�ستان يدفع الثمن. ويف 
�سرورة  الزاويتي  اأك��د  املطالب  عن  �سوؤال 
حمافظات  بباقي  الإقليم  موظفي  م�ساواة 
العراق ومتنى اأن متنح املرتبات من املركز 
وعن  مالية  ا�ستقطاعات  اأية  دون  مبا�سرة 

طريق البطاقات امل�سرفية الذكية.
اجتهت  امل��واط��ن،  باأمنيات  يتعلق  ما  ويف   
ف�ساًل  ال�سرف  �سعر  تقليل  اإىل  الأمنيات 
ع��ن و���س��ع ���س��روط ل��ال���س��ت��رياد م��ن قبل 
ال��ق��درة  حجم  م��ع  يتنا�سب  مب��ا  احلكومة 
بتنمية  دع��وات  و�سط  للمواطن  ال�سرائية 
القطاعات الزراعية وال�سناعية والعتماد 
داخل  املوجودة  واخل��ربات  امل��وارد  على 

البالد.

م�������ق�������االت

يو�ضف املحمداوي

مي�ضا
خدمة �ضهر مبرّتب تقاعدي!

خطب اخلليفة العبا�سي اأبو جعفر املن�سور يومًا فقال:" اأيها 
اأن حتمدوا اهلل تعاىل على ما وهبكم يّف،  النا�س ينبغي لكم 
فقام  الطاعون،  عنكم  اهلل  �سرف  عليكم  وليت  منذ  ف��اإين 
اأنت  علينا  يجمعك  اأن  من  اأك��رم  اهلل  اإن  قائال:  اأعرابي  له 
برّد  يتمّثل  العراقي  املواطن  حال  ل�سان  واليوم  والطاعون"، 
العرابي، قائال: "حا�سا هلل اأن يجمع امل�سيبتن علينا، ولكن 
اأن ما يحدث من  اإىل  الإ�سارة  بّد من  الف�ساد فعل"، وهنا ل 
�سيا�سات  تراكم  نتيجة  هو  البالد  ومايل يف  اقت�سادي  و�سع 
مبوازنات  حتكمت  التي  الف�ساد  ع�سابات  قادتها  خاطئة 
الدولة منذ التغيري اإىل يومنا هذا، ول اأحّمل احلكومة احلالية 
اأحملهما الذنب  اليه، بل  النيابي نتيجة ما و�سلنا  اأو املجل�س 
الق�ساء  يف  احلل  لأنَّ  املوظفن،  مبرتبات  وتالعبا  م�ّسا  اذا 
قويل  ول��ربه��ان  لديهم،  وم��ع��روف  وا�سح  وه��و  الف�ساد  على 
الربملان  ومنها  الربملانية  التجارب  من  العديد  على  اّطلعت 
ملقارنتها  من�سفة  ت�سريعية  كتجربة  �ساتخذه  الذي  الفرن�سي 

بتجربة برملاننا.
�سنوات  خم�س  مل��دة  الفرن�سية  الوطنية  اجلمعية  تنتخب 
اجلمعية  يف  نائب  كل  ويتقا�سى  املبا�سر،  العام  ب��الق��رتاع 
نهاية  وتنتهي مع  �سهرية طيلة مدة خدمته،  الوطنية مكافاأة 
اأي  له  اأو معلم، ول يحّق  ال�سابق كطبيب  ليعود عمله  خدمته 
مرتب تقاعدي ال يف حالة واحدة، وهي اأن يتم انتخابه اأربع 
اخلدمة،  يف  عاما  ع�سرين  اأكمل  فيها  يكون  متتالية  دورات 
ع�سو  حق  من  ب��اأن  يقر  النيابي  ملجل�سنا  الداخلي  والنظام 
العامل؛  برملانات  �ساأن  �ساأنه  �سهرية  مكافاأة  ت�سّلم  الربملان 
على  ت��ق��اع��دي  م��رت��ب  ب��ن��ي  فكيف  خ��دم��ت��ه،  بنهاية  تنتهي 
واملالية  النزاهة  وجل��ان  املالية  وزارة  اأ�ساأل  وهنا  مكافاأة!؟ 
والقانونية النيابية، باأي قانون لدولة يف العامل ي�سرف مرتب 
اأع�ساء  مرتبات  كما حدث يف  �سهر!؟،  ملدة  الدولة  ملن خدم 

جمل�س احلكم التقاعدية؟، ولتقاعد اأع�ساء اجلمعية الوطنية 
عن  ناهيك  فقط(؟!،  اأ�سهر   6( ملدة  الدولة  خدموا  الذين 
تتجاوز  ل  وخدمتها  الثالث  للرئا�سات  التقاعدية  املرتبات 
�ستة  خدمته  الأول  اجلمهورية  رئي�س  اإن  بل  اأع��وام!،  الأربعة 
وزراء  ورئي�س  اأخ��رى!،  بدولة  مبرتبه  ينعم  الآن  واإىل  �سهور 
لي�سمال  العام  يتجاوز  مل  واآخ��ر  اأ�سهر(   6( خدمته  اأ�سبق 
بهذه النعمة، ناهيك عن مرتبات الدرجات اخلا�سة والوزراء 
وامل�ست�سارين ونريات الوزارات العاطلة عن العمل ومرتبات 
ملنابع  عري�سة  طويلة  قوائم  اإىل  وووووو،  احلمايات،  جيو�س 
الف�ساد �ستجدون فيها مبالغ ت�ساوي املوازنة احلالية وهي غري 
قانونية يجب اأن يطالها احل�ساب والعقاب اإن كنتم �سادقن، 
لت�سدوا بتلك املليارات العجز املايل، بدل من امل�سا�س مبرتب 
موظف اأفنى عمره يف عمله احلالل، ليحتار يف نهاية ال�سهر 
ومالب�س  والنرتنت  واملولد  الإيجار  بن  مرتبه  توزيع  بكيفية 
اأولده وتكاليف درا�ستهم وطعامهم الذي غابت عنه احل�سة 
الدولر  �سعر  رفع  اأن  وبعد  والآن  علينا،  وليتم  منذ  التموينية 
وزير  علينا   يخرج  الأ�سعار،  لرتتفع  الدينار  قيمة  وهبطت 
املالية مبوازنة ت�ستقطع من مرتباتنا، قوت اأولدنا، فهل يلوم 

املوظف اأحد اإن رّد عليه كما رّد العرابي على املن�سور؟ 

 اأن ما يحدث من و�ضع اقت�ضادي ومايل 
يف البالد هو نتيجة تراكم �ضيا�ضات 

خاطئة قادتها ع�ضابات الف�ضاد التي 
حتكمت مبوازنات الدولة منذ التغيري 

اإىل يومنا هذا، وال اأحّمل احلكومة 
احلالية اأو املجل�س النيابي نتيجة ما 

و�ضلنا اليه، بل اأحملهما الذنب اذا م�ّضا 
وتالعبا مبرتبات املوظفني..
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بني اجلمال والفن خيٌط 
رفيٌع يف فل�سفتهما، لذا يقُع 
اخللُط بينهما لقربهما 
ال�سديد. فاجلماُل م�سهٌد 
روحاين نف�سي حم�سو�ش 
يرتبُط ارتباطًا وثيقًا 
بالوجدان والعاطفة، 
بينما الفن هو اإعادة خلق 
املح�سو�ش وحتويله اإىل 
واقع مرئي. وبهذا يكون 
الفن انعكا�ش الروح على 
الواقع، اأو مبعنى اآخر 
انعكا�ش اجلمال على 
الواقع.

 

اأمُّ اجَلمال
الكنوز الربيطانية املدفونة

ورود املو�ضوي - لندن

)بول  الفرن�سي  وال�ساعر  الفيل�سوف  يقول 
احل�ّس  علم  ه��و  اجل��م��ال  "علم  ف��ال��ري(: 
احل�س  هذا  خلق  هو  الفن  بينما  وال�سعور، 
الباحث  انطلق  هنا  م��ن  ال�سعور."  وه��ذا 
اهتّم  ال��ذي  اأن����درو(،  )نايجل  الإنكليزي 
باجلمال والفن معًا، باحثًا يف رحلته الطويلة 
الربيطانية  الفنية  اجلمالية  الكنوز  ع��ن 
املدفونة يف املقابر وكنائ�س القرى ال�سغرة 
الباحثون،  اأهمله  فنيًا  ث���راًء  حتمل  التي 
اأننا  اأن���درو  نايجل  ي��رى  اإذ  راأي���ه.  ح�سب 
مهجور  عظيم  وفن  ث��رّي  بجماٍل  حماطون 
واملن�سية  امل��ه��ج��ورة  الكنائ�س  يف  ومن�سي 
الغالب  يف  تاريخها  يعود  التي  اإجنلرتا،  يف 
مقابر  "اإن  يقول:  الو�سطى.  الع�سور  اإىل 
الوطنية  الكنائ�س هي يف احلقيقة )الكنوز 
نايجل  �سعى  ن�سيانًا(." ولأجل ذلك  الأكرث 
اأ�سماُه  كتاٍب  رحلته هذه عرب  لتوثيق  اأندرو 
املدفونة(  الربيطانية  الكنوز  اجلمال،  )اأّم 
ال�ساعر  م��ن  الت�سمية  ه��ذه  ا�ستعار  وق��د 
يف  يقول  اإذ  �ستيفنز(  )وال����س  الأم��رك��ي 

اإحدى ق�سائده )املوُت اأمُّ اجلمال(.
اأّم اجَلمال

وفنية  جمالية  نظريًة  اأن��درو  نايجل  يتبنى 
بريطانيا  اأن  يرى  اإذ  ال�سيء،  بع�س  غريبة 
متتلك اأدبًا عامليًا ل �سك فيه، فهي معروفة 
وت�سارلز  ك�سك�سبر  كبرة  اأدبية  باأ�سماء 
كري�ستي،  واأجاثا  برونتيه  والأخ��وات  ديكنز 
لكننا )ح�سب قوله(  الأدب��اء.  وغرهم من 
ل منلُك مو�سيقيني اأو فنانني عامليني معلاًل 
�سمفونية  �سماع  يف  رغبت  اإن  "باأنك  قوله 
رائعة  فعليك اللجوء اإىل اأملانيا اأو النم�سا؛ 
بالر�سم  ب�سرك  متتيع  يف  راغبًا  كنت  واإن 
اأو  اإي��ط��ال��ي��ا  اىل  ال��ت��وج��ه  فعليك  وال��ن��ح��ت 

فرن�سا." 
من هنا بداأت رحلته باكت�ساف عامل اجلمال 
الفني املن�سي واملهمل يف اإنكلرتا ليدافع عن 
عظيم  فني  ث��راء  من  متلكه  وم��ا  بريطانيا 
معروف،  وغ��ر  مرئي  غ��ر  لكنه  وم��ذه��ل، 
اإىل  يعود  راأي��ه(  )ح�سب  ذلك  يف  وال�سبُب 
كون هذي الكنوز حمليًة اأوًل اأو لأن النظرة 
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اإذ غالبًا  اإليها مازالت متوا�سعة وقا�سرة، 
جمهول  املنحوتة  وراء  ال��ف��ن��ان  ي��ك��ون  م��ا 

الهوية رغم جمال املنحوتة ودقة �سنعها.
اجلمايل  كتابه  يف  اأن����درو،  نايجل  �سعى 
يف  الربيطانين  ك��ل  ي��اأخ��ذ  اأن  اإىل  ه���ذا، 
ليبداأ  اإجنلرتا  الفنية يف  الأعمال  مع  رحلٍة 
تاريخها  يعود  التي  الأبر�سية،  من كنائ�سها 
جمالها  في�سف  الو�سطى،  الع�سور  اإىل 
حتتوي  اإذ  اآخ��ر،  بلد  اأي  مع  ُيقارن  ل  باأنه 
اأثرية ومقابر  هذه الكنائ�س على منحوتاٍت 
حرفيٍة  على  ت��دل  خا�سة  بطريقة  مزينة 
جمهويل  ك��ان��وا  ل��و  حتى  لناحتيها  عالية 
التي  الوطنية  "كنوزنا  هي  فهذه  الهوية، 

ُيتغا�سى عنها بكل �سهولة." 
و�سمن �سعيه اجلمايل والفني، �سعى اأندرو 
هذه  ظهور  بداية  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل 
يف  واأهميتها  القّيمة  والتحف  الفنية  الآثار 
اإجنلرتا  كانت  عندما  ع�سر  ال�سابع  القرن 
ي��ب��دو  الأول  ن��ق��ي�����س:  ط���ريف  ع��ل��ى  ت��ق��ف 
بينما  ومدنيًا،  وتقدميًا  وم�سرقًا  �ساطعًا 
والق�سوة  الت�سدد  ح��دود  عند  يقُف  الثاين 
يقُع  ك��ان  ال��ذي  املخيف  والظلم  وال��ظ��الم 
اإجنلرتا  واأخ���ريًا  اأوًل  لكنها  النا�س.  على 
والتق�سيم  الأهلية  للحرب  تعر�ست  التي 
العرقي والديني وخ�سعت لت�سفياٍت دينية 
باأن كل  اأندرو  اإليها  التعقيد،  ي�سرُي  عميقة 

اأعن  اأمام  كانت حا�سرة  التناق�سات  هذه 
التماثيل يف  اأجمل  الذين �سمموا  النّحاتن 
الواقعة  املقابر  �سواء  النائية،  املقابر  تلك 
تقع  كالتي  بها  املحيطة  اأم  الكنائ�س  داخل 
�ستافورد�ساير  اأو  نورثهامبتون�ساير  يف 
الأماكن  من  وغريها  لينك�س  مقاطعة  اأويف 

والقرى الإنكليزية.
مل يكتِف نايجل بت�سوير التماثيل التذكارية 
ل��ل��م��وت��ى ب��ل رب���ط ب��ن اجل��م��ال ال��روح��ي 
حتتها،  املدفون  وبن  التمثال  اأو  للمنحوتة 
ل�سنع  اأدت  التي  الوقائع  �سرد  اإىل  فعمد 
من  للميت  وم��ا  التمثال  اأو  الن�سب  ه��ذا 
اأهمية اأو �سهرة، ومثاًل على ذلك ما اأبدعه 
اإيف�سام(  )اأفنيو�س  الربيطاين  النحات 
املولود عام ١٥٧٠ وهو يج�ّسُد ممات اللورد 
يف  تقُع  �سخمٍة  مبنحوتٍة  الثاين(  )تينهام 

كني�سة القدي�س بطر�س يف قرية )لين�ستد( 
اإيف�سام  ينحُت  حيث  )كانتي�س(،  مبقاطعة 
تينهام  ل��ل��ورد  الطبيعي  ب��احل��ج��م  مت��ث��اًل 
مع  بجانبه  تقف  احلزينة  اأرملته  جاعاًل 
ال�سبعة الذين يحتمون خلف متثال  اأطفاله 
واقعيًا  جماليًا  م�سهدًا  يعك�س  ما  اأبيهم، 
تالم�س  وح��زي��ن��ة  عظيمة  فنية  قطعٍة  يف 
يف  جت�سدت  اأنها  رغم  الإن�ساين  الوجدان 

املرمر القا�سي بكل عمق وعاطفة.
تاأثريًا بعمق  الأكر  الآثار  "اإن  اأندرو:  يقول 
واإن�سانية." ويروي  حزنًا  الأكر  الآث��ار  هي 
نافذة  على  واملمدد  امللفوف  الطفل  حكاية 
�سواحي  يف  كيلز(  )�سانت  كني�سة  رخ��ام 
وهو  )ميدل�سك�س(،  مقاطعة  يف  )اإكنهام( 
)ريت�سارد  ال�سغري  للطفل  تذكاري  ن�سب 
ع��ل��ي��ه ق�سته  ُن��ق�����س��ت  ال����ذي  ك���الي���ت���ون( 
لنكت�سف اأنه البن الر�سيع لل�سيد )روبرت 
كاليتون( وزوجته )مارثا(، وقد فقدوه يف 
قليلة من  �سويعاٍت   بعد  اآب عام ١٦٦٥   ١٦
اأن هذا الن�سب التذكاري  ولدته." و رغم 
غري معروف، اإل اأنه يعد من اأكر الأعمال 

الفنية الإن�سانية املوؤثرة يف اإجنلرتا.
عن  احلديث  اأن  النا�س  بع�س  يعتقد  رمبا 
جماليات م�ساهد املوت وجمعها يف كتاب قد 
�سوداويًا يف جمتمع غربي  اأو  يكون حمبطًا 
كاملجتمع الربيطاين، اأو الإنكليزي حتديدًا، 
لكن على عك�س التوقعات فاإن النقاد اأ�سادوا 
الكتاب  ه��ذا  وع��ّدوا  اأن��درو  نايجل  بتجربة 
املكتبة  اإىل  ت�ساف  فنية  جمالية  حتفة 
الإنكليزي  الناقد  عنه  قال  اإذ  الإنكليزية، 
نايجل  جتربة  "اإن  ه���ارت(:  )كري�ستوفر 
اإع��ادة  هو  اجل��م��ال(  )اأّم  كتابه  يف  اأن���درو 
واإعادة  اكت�ساف الأماكن املن�سية وتاريخها 
بالبحث  خمتلفة  زاوية  من  اجلمال  ت�سكيل 
ع��ن اجل��م��ال امل��دف��ون يف اأع��م��اق الأر����س، 
وذلك بالإ�سارة اإليه واإىل كثري من املواهب 
الفنية التي غفل عنها النقاد والفنانون، ما 
نايجل  الإن�ساين قيمته، فتجربة  للفن  يعيُد 
اأندرو جتعلنا نعيد النظر فيما اأهملناه من 

جماٍل وفن."
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عبد احلليم الرهيمي

ا�ضتذكار
حديقة الن�ضاء يف احللة

�ست يف مدينة احللة، نهاية ثالثينيات القرن املا�سي حديقة  تاأ�سَّ
اإذ ل ي�سمح للرجال  الن�ساء(  ع�سرية ترفيهية �سّميت )حديقة 
ذلك  وا�ستجمامهن،  الن�ساء  ل�سرتاحة  �ست  بل خ�سِّ بدخولها، 
وكانت  الخ��ت��الط،  تتقبل  ل  اآن���ذاك  الجتماعية  ال��ظ��روف  اأن 
الهواء  )يف  املدينة  ن�ساء  وجتمع  للقاءات  مكانًا  فعال  احلديقة 
الطلق( والتخفيف من امللل وزهق املكوث الطويل يف البيوت، ل 
�سيما اأن احلديقة تقع يف مركز املدينة على اإحدى �سفتي �سط 
احللة من جهة وبجانب ال�سارع الرئي�س للمدينة من جهة ثانية، 
والتطلع  فيه  بال�سري  امل��رء  يغري  نظيف  ر�سيف  عنه  يف�سلها 

مبتعة اإىل املناظر اجلميلة اخل�سراء يف احلديقة.
كان حمافظ )مت�سرف( املدينة اآنذاك هو �سعد جرب الذي بادر 
باحلدائق  املدن  لتجميل  الوكت(  ذاك  )حكومة  حملة  اإطار  يف 
لتكون  احلديقة  هذه  فاأ�ّس�س  النظيفة،  وال�سوارع  واملتنزهات 
على  احلر�س  مع  واملدينة،  للن�ساء  وترفيهيًا  ع�سريًا  معلمًا 
تلك  انحدار  بدء  ا�ستدامة نظافتها واحلفاظ على هويتها حتى 
الهوية واخل�سو�سية وامتناع الن�ساء عن القدوم اليها منذ بداية 
واإهمالها منذ احلرب  �سووؤها  زاد  ثم  املا�سي  القرن  �سبعينيات 
العراقية اليرانية وطوال فرتة العقوبات الدولية.. وتفاقم اأكر 

بعد عام 2003.
اآن  يف  وحم��زن��ة  مثرية  مفارقه  ه��ذه  تبدو  ق��د 
التي  احلديقة  هذه  تاأ�سي�س  ظروف  ففي  معًا، 
احل�ساري  بالتخلف  يو�سف  ب��وق��ت  ات�سمت 
يلغى  العام،  والثقايف  التعليمي  امل�ستوى  وتدين 
هذا املعلم احل�ساري وتلغى هويته التي ر�سخها 
ح�ساريا،  وت��ط��ورا  تقدما  �سهدت  م��راح��ل  يف 
احلديقة  على هذه  يقت�سر  ل  الذي  الأمر  وهو 
املظاهر  تلك  عن  الرتاجع  على  موؤ�سر  هو  بل 

احل�سارية للزمن اجلميل.

�سهدوا  معمرون  ث  حت��دَّ احلديقة  هذه  عن  �سحفي  حتقيق  يف 
على  وحمافظة  مزدهرة  احلديقة  هذه  فيها  كانت  التي  العقود 
هويتها، اأحدهم قال اإن احلديقة هي اأروع معلم يف احللة، وقال 
اآخر اإنها رمز اجلمال والفنون، يف حن قالت اإحدى ال�سيدات: 
يل يف هذه احلديقة ذكريات جميلة، فاأنا اأحزن كثريًا كلما مررُت 

من اأمامها الآن، وحينما اأدخل اليها اأجدها فقدت رونقها.
والآن ويف منت�سف جدار حجري فتح فيه باب �سغري كتب عليه: 
األعاب الكرتونية( فقد  )قاعة حديقة الن�ساء: بليارد، من�سدة، 
ا�ستثمرها اأحد املواطنن جتاريًا!! وبو�سفه لو�سع احلديقة الآن 
للنفايات  مكّب  اإىل  حتّول  احلديقة  ف�ساطئ  احلقيقة،  ربع  قال 
وجمال غ�سونها واأزهارها وثّيلها حتولت اإىل مربعات تباع فيها 

امل�ساوي وتنت�سر فيها العربات التي تبيع كل �سيء.
الالفتة  تلك  ترفع  متى  احللة:  اأبناء  من  كثريون  يت�ساءل  لذلك 
اقتالع  املحافظة  قيادة  تتوىل  ومتى  تلك احلديقة؟  اللعينة عن 
خارطة  اإىل  بالعودة  لهويتها  ب�سعة  تغيريات  من  عليها  طراأ  ما 
اإىل  ثانية  الن�ساء  ندعو  وعندها  اآن���ذاك..  و�سورها  تاأ�سي�سها 
وهويتها  بجمالها  وال�ستمتاع  وال��ت��ن��زه  لال�سرتاحة  ال��ق��دوم 

القدمية.

هذه مفارقه مثرية وحمزنة يف اآن معًا، ففي ظروف 
تاأ�ضي�س هذه احلديقة التي ات�ضمت بوقت يو�ضف 

بالتخلف احل�ضاري وتدين امل�ضتوى التعليمي والثقايف 
العام، يلغى هذا املعلم احل�ضاري وتلغى هويته التي 

ر�ضخها يف مراحل �ضهدت تقدما وتطورا ح�ضاريا، 
وهو االأمر الذي ال يقت�ضر على هذه احلديقة بل هو 

موؤ�ضر على الرتاجع عن تلك املظاهر احل�ضارية للزمن 
اجلميل.

م�������ق�������االت



مي�ضاء فا�ضل حممد 
ت�ضوير: يو�ضف مهدي
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ه��ذا ال�سور وب��ّواب��ات��ه ل��دى اب��ن اجل���وزي، يف 
"املنتظم"، وهو موؤّرخ بغدادّي  تاريخه الكبري 
اليومّية  احلياة  وقائع  بت�سجيل  انفرد  �سهري 
ة  ق�سّ ���س��رد  وق��د  ال��دن��ي��ا،  املجتمع  لطبقات 
م�����س��ارك��ة اأه����ايل حم���اّلت ب��غ��داد ط��وع��ًا يف 
ال�سور الكبري،  حت�سن مدينتهم بت�سييد هذا 
بواباته  اأه���ّم  اأح��د  الظفرّية  ب��اب  ك��ان  ال��ذي 
واإّن ما ذكره ابن اجلوزي عن تناف�س  الأربع، 
اأثناء  اأهايل حماّلت بغداد يف طرق احتفالها 
تقيمه  وما كانت  ال�سور وعودتها،  اإىل  ذهابها 
وابتكارات  ترفيه  و�سائل  من  العمل  موقع  يف 
وخيال  �سنعها  طريقة  يف  وم��ذه��ل��ة  غريبة 
مهرجانات  من  يحدث  ما  ي�ساهي  مبدعيها، 
�سعبّية عريقة تقيمها كربى املدن ذات التاريخ 
اأهايل  اأن  اليوم، فمنها مثاًل  احلافل يف عامل 
وعليه  عجل،  على  ي�سري  تنورًا  �سنعوا  حمّلة 
خّبازون يخبزون ويعطون النا�س اأرغفًة حاّرة. 

مهرجان  مبثابة  ال�سور  ه��ذا  ب��ن��اء  ك��ان  لقد 
ن�سرتها  ماّدة �سحفّية  ولقد دعوت يف  للفرح، 
ا�ستعادة  اإىل   ٢٠٠3 �سنة  )امل��دى(  يف جريدة 
الف�سيحة  ال�ساحة  يف  ال�سعبّي  املهرجان  هذا 
ت�سعة  من  اأكر  بعد  الظفرّية،  بباب  املحيطة 
على  باجرتاحه  اأج��دادن��ا  مبادرة  على  ق��رون 

غري مثال �سابق.
يوا�سل عجيل حديثه قائاًل:

الع�سور  مطالع  يف  لبغداد  حدث  ما  اأ�سواأ  اإّن 
احلديثة، اإقدام الوايل العثماين مدحت با�سا 
هدم  على  امل�سلح-  بالوايل  جتّوزًا  -املعروف 
اإقامة  اآجّره يف  ال�سور اجلليل، ل�ستعمال  هذا 
مقر حلكومته وبناء �سجن وقلعة، بدًل من اأن 
بذلك  فن�سف  الطابوق،  ل�سنع  معامل  ُين�سئ 
اأن  ميكن  كان  بغداد  تاريخ  من  عزيزًا  ج��زءًا 
به مدينة. ومن ح�سن  اأعظم ما حتتفي  يكون 
اأّن باب الظفرّية �سلم من هذا الهدم،  احلّظ 
واإن ُهدمت الأ�سوار املحيطة به من اجلانبن، 
كا�سفًة عن نظام بديع لنقل مياه ال�سرب لهذا 
�ساطئ دجلة،  البعيد عن  املدينة  الطرف من 

واآثاره باقية حتى اليوم.
وختم عجيل كالمه بالقول: 

ة هذه البوابة وما مّرت به من حتّولت  اإّن ق�سّ
نف�سها،  بغداد  ة  ق�سّ هي  الطويل  تاريخها  يف 

البوابة  اأّن هذه  التحّولت،  ما يف هذه  واأجمل 
�سمدت يف الع�سور القدمية اأمام كّل الغزوات 
يتمّكن غاٍز من  فلم  بغداد،  لها  تعّر�ست  التي 
ط��وال  ال��ب��ّواب��ة  ه��ذه  ع��رب  العا�سمة  اخ���رتاق 
اأ�سبحت  احل��دي��ث  الع�سر  يف  لكّنها  ق���رون، 
زمنًا،  اأهملت  ثم  لالأ�سلحة،  متحفًا  ثّم  �سجنًا 
�سوء  فمن  املدينة.  نفايات  مكّب  �سارت  حّتى 
حّظ حمّبي بغداد، اأّن تتحّول املنطقة املحيطة 
بباب الظفرّية اإىل واحد من اأكرب مواقع جمع 
وما  الت�سعينّيات  يف  العا�سمة  و�سط  القمامة 
غري  ترميمات  اإج��راء  يتّم  اأن  والأ�سواأ  تالها، 
علمّية على هذا الباب، ت�سّببت يف طم�س بع�س 
الأ�سد  اأّن  واأذك��ر  ومعماره،  وهوّيته  جمالياته 
املنّفذ على واجهة مدخله، مّت ترميمه بطريقة 
هذا  كان  اإذا  ما  يظهر  يعد  مل  حّتى  م�سّوهة، 
النحت البارز على احلائط ميّثل اأ�سدًا اأم قّطة 
غري  اإهماًل  هنالك  اأّن  املوؤ�سف  ومن  كبرية، 
مفهوم ملثل هذا الأثر التاريخّي اجلليل، الذي 
حتلم به دول يف حميطنا، لو كان لديها جزء 
�سئيل مّما متتلك بالدنا لأبهرت يف الحتفاء 

به الدنيا كّلها.
وتاريخه  وم��وق��ع��ه  ال��ب��اب  ه��ذا  تفا�سيل  ع��ن 
وموا�سفات بنائه حدثنا ال�سيد )ح�سن مهدي 
بجامعة  الآداب  كلية  يف  الآث��ار  منقب  عبد(، 

ال��ذي  ال��زم��ن  ال�سامخ رغ��م  الأث���ر  ه��و ذل��ك 
ي�ساهده كل من مير على طريق حممد القا�سم 
امل���وازي  اجل���زء  يف  ���س��م��اًل  متوجهًا  ال�سريع 
املوؤ�سف  ال�سيخ عمر، لكن  لل�سارع من منطقة 
اأ�سبح،  اأنه  حتى  كثريًا  اأُهمل  املوقع  اأن  كثريًا 
منذ �سنوات طوال، مقربة، ثم مكبًا للنفايات.

 عن تاريخ هذا الباب حدثنا الباحث )ح�سن 
حممد عجيل( قائاًل: 

من  املتبقي  الوحيد  الباب  هو  الظفرية  ب��اب 
اأو هدم باب  التاريخّي بعد اندثار  �سور بغداد 
املعّظم(،  )ب��اب  ال�سلطان  وب��اب  الطّل�سم، 
اأثر  وه��و  ال�سرقّي(.  )الباب  الب�سلّية  وب��اب 
عّبا�سّي نادر، �سواء يف فخامته وجمال تكوينه 

الزمن،  ل��ع��وادي  مقاومته  يف  اأم  امل��ع��م��ارّي، 
من  بغداد  له  تعّر�ست  ما  كّل  بوجه  و�سموده 
ق���رون م�ست.  ت�سعة  م��ن  اأك���ر  ط���وال  حم��ن 
يعود اكتمال بنائه مع ال�سور اإىل زمن اخلليفة 
القرن  مطلع  يف  العّبا�سي  ب��اهلل  امل�سرت�سد 

ال�ساد�س الهجرّي، بعد اأن ابتداأ بناَءه اخلليفة 
ال�سرقّية- حيث تقع  امل�ستظهر لإحاطة بغداد 
من  وحمايتها  الدولة-  ودواوي��ن  اخلالفة  دار 

الغزوات. 
بناء  تاريخ  تتّبعت  اأّنني  هنا  اأقول  اأن  ويهّمني 

حاز على اإعجاب الرّحالة الأوربيني الذين زاروا العراق يف مراحل خمتلفة، 
اإذ انبهروا بجمال ت�سميمه وبنائه وبقدرة املعماري العراقي وروؤيته 

الهند�سية يف تلك احلقبة الزمنية، ما جعله يحتل اأهمية عالية من بني 
اأبواب مدينة بغداد الأخرى. 

الباب الو�ضطاين اأو باب الظفرية 
اآخر اأبواب بغداد التاريخية..

 يف مهب االإهمال 
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بغداد، قائاًل:
 ي��ق��ع ال���ب���اب ق����رب ���س��ري��ح ال�����س��ي��خ عمر 
يف  تعرف  كانت  التي  املحلة  يف  ال�سهروردي 
"ظفر"،  اإىل  ن�سبة  الظفرية  با�سم  التاريخ 
وكان  العبا�سية.  اخلالفة  دار  مماليك  اأح��د 
خرا�سان(،  ب�)باب  اأي�سا  يعرف  الباب  هذا 
الإقليم،  هذا  اإىل  يوؤدي  طريق  منه  يخرج  اإذ 
وي�سمى الآن بالباب الو�سطاين لتو�سطه جدار 
ال�سور الذي كان يحيط مبدينة بغداد ال�سرقية، 
الَعّزة  الآن مبنطقة  املعروفة  املنطقة  ويقع يف 
الر�سافة  جانب  يف  عمر  ال�سيخ  منطقة  قرب 
من بغداد. ويعود بناء هذا الباب على الأرجح 
اىل ع�سر اخلليفة العبا�سي النا�سر لدين اهلل 

�سنة ٦١٨ هجرية/١٢٢١ ميالدية.
ُيردُف عبد بالقول: يتكون هذا الباب من برج 
اأ�سطواين ال�سكل تقريبًا ُبني بالآجر واجل�س 
ون�سف  م��رتًا  ع�سر  اأربعة  نحو  ارتفاعه  يبلغ 

وخم�سون  �ستة  قاعدته  عند  وحميطه  امل��رت 
مرتًا تقريبًا، وللربج بابان اأحدهما من اجلهة 
منفرج  مدبب  عقد  يعلوه  الغربية  ال�سمالية 
فوق  عقدين  م��ن  قنطرة  واأم��ام��ه  ال���زاوي���ة، 
الداخلن  لعبور  بال�سور  يحيط  الذي  اخلندق 
اإىل املدينة واخلارجن منها. اأما الباب الثاين 
الربج  من  الغربية  اجلنوبية  اجلهة  يف  فيقع 
ويوؤدي اإىل قنطرة فوق اخلندق اأي�سًا على كل 
ل�سد  دفاعية  مزاغل  فيه  جدار  جانبيها  من 

هجمات من يحاول اقتحام الباب.
مثمنة  غ��رف��ة  م��ن  فيتكون  ال���ربج  داخ���ل  اأم���ا 
�سلع  كل  التحدب يف  قليلة  قبة  تعلوها  ال�سكل 
منها جتويف عمقه مرتان ون�سف املرت ُفتحت 
بابا  فتح  منها  اثنن  ويف  مزاغل  بع�سها  يف 

الربج.
على جانبي املدخل يف اجلهة املواجهة للمدينة 

ُنحت اأ�سٌد �سغري ب�سكل بارز من الآجر.

ح�سوات  يف  حمفورة  زخرفة  الباب  عقد  تعلو 
يغلب  متنوعة  ونباتية  باأ�سكال هند�سية  الآجر 

عليها الطابع الهند�سي.
ي�سيف عبد قائاًل:

يحيط بالق�سم العلوي من الربج �سريط كتابي 
من  اأر�سية  ف��وق  ب���ارزة  ح��روف��ه  الثلث  بخط 
هذه  معظم  زال��ت  وق��د  النباتية،  ال��زخ��ارف 
يف  واملالحظ  منها،  ي�سريًا  ج��زءًا  اإل  الكتابة 
املدخل  مبداأ  اعتماد  ال��ربج  مداخل  تخطيط 
بغداد  مدينة  يف  امل�ستخدم  الدفاعي  املنك�سر 
يكون  املدخل  هذا  يف  املَيالن  اأن  اإل  امل��دورة، 

اإىل جهة اليمن بدًل من الي�سار.
يف اخلتام �ساألنا ال�سيد ح�سن مهدي عبد:

* موقع الباب الو�سطاين الأثري مهمل وحماط 
ل  ملاذا  النافقة،  احليوانات  وبقايا  بالنفايات 
الأثرية  املواقع  ب�سيانة  جديًا  اهتمامًا  جند 

القدمية وحمايتها من مثل هذه النتهاكات؟
يف  احل��ي��اة  قطاعات  جميع  ق��ائ��اًل:  اأج���اب   -
لالأ�سف  ومتدنية  ومهم�سة  مهملة  ال��ع��راق 
ب�سبب  وذلك  العراق  يف  الآثار  ومنها  ال�سديد 
انعدام التخ�سي�سات املالية اأو قلتها للنهو�س 

بهذا اجلانب من جوانب احلياة.
* وهل ثمة تعاون بن وزارة الثقافة وال�سياحة 
والآثار واأمانة بغداد لإعادة احلياة لهذا املعَلم 

احل�ساري؟ 
وتعاون بن  تن�سيق  يوجد  ل  - على حد علمي 
بغداد  ب��اب  بواقع  للنهو�س  والأم��ان��ة  ال���وزارة 
نية  �سمعنا عن  الأخرية  الآونة  الو�سطاين، يف 
امل��وج��ودة على حمرمات  ال��ت��ج��اوزات  لإزال���ة 

املوقع والنهو�س بواقعه.
املواقع  هذه  من  ال�ستفادة  بنا  حريًا  األي�س   *
وا�ستثمارها لتكون وجهة �سياحية وموردًا ماليًا 

ممتازًا لو اأح�سّنا اإدارتها والرتويج لها؟ 
معظم  يف  واحل�سارية  الأثرية  املعامل  تعّد   -  
واملهمة  الأ�سا�سية  الو�سائل  من  العامل  بلدان 
اأنا  لذا  بها،  والنهو�س  البلدان  تلك  يف تطوير 
لرفد  املهم  ال�سياحي  القطاع  هذا  تطوير  مع 

الدولة مب�سدر مهم للتمويل.

م�������ق�������االت

عماد جبار 

روؤى
جذر امل�ضاكل االإن�ضانية 

هناك مبداآن ع�سبيان ي�سرّيان احلياة الإن�سانية هما: الربط الع�سبي املحكم، واملرونة 
واأحداث احلياة  الثقافية  والقيم  الرتبية  اآثار  اإىل  في�سري  الع�سبي  الربط  اأما  الع�سبية. 
من  اأن  اإذ  الآخرين،  مع  وتعامله  خ�سائ�سه  وت�سكيل  نزعاته  وتوجيه  الفرد  تكوين  على 
اأن هناك مناطق يف  الع�سبي. ومن ك�سوفات علم الأع�ساب  الربط  ال�سعب تغيري هذا 
ه الفرد، فهناك مثاًل دائرة  دماغ الإن�سان ودوائر تتخ�س�س يف اأفعال واأفكار معينة توجِّ
العاطفة، وهناك دائرة تنفيذ املهام، وهناك دائرة التعاطف والكرم وال�سجاعة واخلوف 

وال�سر والإبداع والتفكري الديني والعن�سرية والإحلاد... اإىل اآخره. 
التحفيز  اأو  الفرد  خيار  اأو  الظروف  بفعل  تفعياًل،  اأو  ن�ساطًا،  الأكر  واملناطق  فالدوائر 
الذي يح�سل من البيئة هي التي تكون اأكر ثباتًا و�سالبة. ففي بيئة عانت حروبًا كثرية 
مثل العراق بحيث اأنتجت قيمًا جمتمعية عنيفة �ستت�سكل بيئة اجتماعية تعزز دائرة العنف 
واخلوف لدى الفرد. هناك تن�سيط لهذه الدائرة يف اأية موؤ�س�سة يكون فيها الفرد ابتداًء 
على  ويحا�سب  ويعاقب  وتوقري  احرتام  بغري  الإن�سان  يعامل  حن  طفولته  يف  العائلة  من 
اأب�سط الأفعال حتى اآخر حلظة يف حياته، اإىل اأن ينك�سر طوق هذه الثقافة العنيفة وتتفتت 

مع الزمن عرب بروز قيم جديدة يف الرتبية والتعامل الجتماعي.
 دائرة اخلوف ترتكز يف ما ي�سمى )الأميجدال(، وتقع يف مركز الدماغ، وهي من اأوىل 
املناطق التي ت�سكلت لدى الإن�سان يف طفولته، وتقع يف نا�سية الإن�سان، وهي اآخر ما يت�سكل 
عند الإن�سان اإذ تكتمل عند عمر الثالثة والثالثن تقريبًا. اأما املرونة الع�سبية فهي مبداأ 
اأن الإن�سان حن  اأثبتت  ظهر يف العقود الأخرية نتيجة الفحو�س الع�سبية املتقدمة التي 
ب�سكل  اأفعال جديدة خمتلفة  يبداأ مبمار�سة  اأو  ثقافة جديدة،  مع  يتعامل  اأو  بيئته،  يغري 
متواتر، فاإنه من املمكن اأن يفّعل مناطق مهملة يف دماغه، ويت�سبب يف اإعادة ربط دوائره 
ردود  ذا  ما  اإن�سان  يكون  قد  فمثال  اأي�سًا.  لدماغه  الع�سبية  الرتكيبة  وتغيري  الع�سبية 
فعل عدوانية جتاه الآخرين، وحن يهتدي اإىل هذا اخللل فاإنه ميار�س مترينات معينة اأو 
يتحكم بعملية ردود اأفعاله عرب التنف�س اأو ت�ستيت الذهن اأو ال�سالة ال�سادقة، فاإنه ي�سكل 
بدائرة  يخت�س  وهذا  اأفعاله.  ردود  من  يبطئ  اأن  من  الوقت متكنه  عادة جديدة مبرور 
العاطفة، وبالذات )الأميجدال( التي تفرز هرمونات الأدرينالن والكورتيزول لكي حتفز 
الإن�سان اإما للهرب اأو مواجهة اخلطر. وعرب التمرينات وطرق التفكري اجلديد فاإن الفرد 
اأن يتحكم  اأكر ا�سرتخاء وين�سط العقل بحيث ميكن له  اإىل جعل )الأميجدال(  يتو�سل 

بالعاطفة وينظم عملها .



ت������رج������م������ة

 العناق وفوائده ال�ضحية والنف�ضية
التباعد  ب�سبب  واحل����زن  الأح��ب��ة  ف��ف��ق��دان  ف 
كاإجراءات  التي تف�سلهم  وامل�سافات  الجتماعي 
املعانقة  هو  حقًا  يريدونه  ما  كل  جتعل  �سالمة، 

فح�سب، اأو امل�سافحة احلارة".
املعانقة م�ضافحة من القلب

ميكن و�سف املعانقة باأنَّها م�سافحة من القلب، 
ال�سعور  طاقة  الب�سيط  الإج���راء  ه��ذا  يخلق  اإذ 
ال�سحة  ويبحث خرباء  املتعانقن.  لكال  بالر�سا 
يف اآثار العناق الإيجابية، فقد تو�سلت الدرا�سات 
النتيجة  اإىل  واللم�س  واحل�سن  بالعناق  املتعلقة 
اأن  العامل  ه��ذا  يف  كثريون  يعلم  ل  وق��د  ذات��ه��ا، 

املعانقة هي جزء مهم من التنمية الب�سرية.
فمن منا ل يحب اأن يغمره حبيبه مُبَعاَنَقة طويلة 
اأ�سرتك  اأف����راد  اأح���د  ي�سعر  فعندما  وداف��ئ��ة؟ 
تلف ذراعيك حوله،  اأن  الغريزي  بال�سيق، فمن 

لكن هل �ساألت نف�سك يومًا ملاذا نفعل ذلك؟
العناق يجعلنا ن�سعر بالراحة، هو اأي�سًا �سكل من 
الباحثن  بع�س  اأج��رى  ال�سايف.  العالج  اأ�سكال 
�سفاء  يف  اأهميته  عن  وا�سع  نطاق  على  درا�سة 
باأ�سلوبه  يتمّيز  ف��وج��دوه  احل����الت،  م��ن  كثري 
ال�سحري غري اجلراحي، واأنَّه ي�ساعد الأفراد يف 

ال�سفاء كذلك.
اليوم العاملي للعناق

انتقلت عدوى العناق للعامل حيث تبنت دول عدة 
باليوم  ي�سمى  ب��ات  حتى  اليوم  بذلك  الحتفاء 

العاملي للعناق.
الأمريكي كيفن زابورين من ولية ميت�سيغان هو 
عام  يناير،  من   ٢١ يف  قرر  اإذ  الفكرة،  �ساحب 
النا�س  فيه  ي�سّجع  الذي  اليوم  اإحياء هذا   ١٩٨٦
تكن  مل  ل��و  حتى  البع�س  بع�سهم  معانقة  على 

بينهم معرفة م�سبقة.
ب��ال��ذات، فالأنه  ال��ي��وم  اخ��ت��ي��ار ه��ذا  اأم���ا �سبب 
احتفالت  بن  الفا�سلة  امل��دة  منت�سف  يف  يقع 
وعيد احلب يف ١٤ من  وال�سنة اجلديدة  امليالد 
�سباط، مل يرد كيفن زابورين اأن تطول املدة بن 
ال�سعادة  وتدخل  النا�س  جتمع  التي  الحتفالت 

اإىل قلوبهم فاأتى بفكرة يوم عاملي للعناق.
اأما �سبب اختياره للعناق حتديدًا فهو لأنه يعتقد 
اأن الأم��ري��ك��ي��ن ي�����س��ع��رون ب��احل��رج م��ن اإب���داء 

م�ساعرهم ففّكر يف اأن العناق قد يكون الطريقة 
ورغم  حرج،  دون  امل�ساعر  عن  للتعبري  الأف�سل 
جنحت  اأنها  ال  فكرته،  جناح  عدم  من  خ�سيته 
وا�ستمرت حتى يومنا هذا وانت�سرت حتى و�سلت 
بلدانًا عربية انت�سر فيها اليوم ها�ستاغ #يوم_

العناق_العاملي.
عالقة طردية بني طول فرتات 

املعانقة و�ضحة اجل�ضم
ملدة  البع�س  بع�سهم  النا�س  يحت�سن  عندما 
ال�سعور  هرمون  اإط��الق  يتم  اأك��ر،  اأو  ثانية   ٢٠
قويًا  رابطًا  يخلق  مما  الأوك�سيتو�سن  بال�سعادة 
الأوك�سيتو�سن  اأن  علميًا  ثبت  املحت�سنن.  بن 
يعزز من �سحة جهاز املناعة ويقلل من الإجهاد.

متى نعانق بع�ضنا
متحم�سن،  ن��ك��ون  عندما  بع�سنا  نعانق  نحن 
ال��راح��ة  نن�سد  ع��ن��دم��ا  اأو  ح��زان��ى  اأو  ���س��ع��داء 
عامليًا.  مريح  اأمر  املعانقة  اأن  يبدو  والطماأنينة. 
اأن  ثبت  وقد  بحالة جيدة.  ن�سعر  ما يجعلنا  وهو 

العناق يجعلنا اأكر �سحة و�سعادة.
املعانقة تعالج االأرق وت�ضهل النوم

يوؤدي �سعورنا بالأرق اأو نق�س عدد �ساعات نومنا 
الثانوية  ال�سحية  امل�ساكل  م��ن  طويلة  لقائمة 
الطبيعية،  ج�سمنا  وظائف  تعطل  اأن  ميكن  التي 
وزيادة خطر امل�ساكل ال�سحية كالنوبات القلبية. 
الإن�����س��ان  ج�سم  اأن  اإىل  ال��درا���س��ات  وتو�سلت 
دافئ،  عناق  على  ح�سوله  حال  حالته  تتح�ّسن 
اإذ يطلق الدماغ هرمون ال�"�سريوتونن"، فيلعب 
ي�سمى  )ل��ذا  الإن�سان  م��زاج  بتنظيم  مهمًا  دورًا 
ل�سرتخاء  ي��وؤدي  مما  ال�سعادة(،  هرمون  اأي�سا 
اجلهاز الع�سبي، وبعدها ي�ستطيع الفرد اخللود 

للنوم ب�سكل هادئ ومريح. 
للمعانقة تاأثري �سحري على فقدان الوزن

كثري من النا�س يتناولون الطعام لرغبة عاطفية 
ولي�س ل�سّد رمقهم، فعند تناول الطعام، يفرز املخ 
املناطق  اإىل  وير�سله  ال�"اأوك�سيتو�سن"  هرمون 
يجعلنا  الذي  الأمر  باملخ،  بال�"دوبامن"  الغنية 
الهرمون  هذا  اإف��راز  وال�سرتخاء.  باملتعة  نح�س 
ال�سطراب  من  ويقلل  الثقة  م�ساعر  لنا  يجلب 
الطعام  نتناول  جتدنا  ال�سبب  ولهذا  والتوتر، 

لأ�سباب عاطفية.

يف ر�سالتها ال�سنوية مبنا�سبة 
اأعياد امليالد، لفتت ملكة 
بريطانيا امللكة اإليزابيث 
انتباه كثريين يف العامل اإىل اأن 
غالبية من النا�ش ل يريدون 
�سوى العناق هدية هذا العام، 
فقد اعرتفت يف خطابها املعتاد 
ه لبالدها يف  ل واملوجَّ امل�سجَّ
يوم عيد امليالد، باأن املاليني 
يف العامل ومنهم الربيطانيون 
لن يتمكنوا من ال�ستمتاع 
باحتفالتهم املعتادة 
هذا العام، ففقدان 
الأحبة واحلزن ب�سبب 
التباعد الجتماعي 
وامل�سافات التي 
تف�سلهم كاإجراءات 
�سالمة، جتعل كل ما 
يريدونه حقًا هو 
املعانقة فح�سب، 
اأو امل�سافحة 
احلارة".

ترجمة: اآالء فائق

العناق وفوائده 
ال�ضحية والنف�ضية  

ي��ت��م��ن��اه ك���ث���ريون ه���دي���ة ل���ه���ذا ال��ع��ام
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حياتنا  �سريك  مع  عالقاتنا  حت�سن  ف��اإّن  ل��ذا، 
اأن  ميكن  باليوم  م��رات  ع��دة  املعانقة  وتبادلنا 
كّلما  ال��وزن،  فقدان  على  �سحري  تاأثري  له  يكون 
هذا  كمية  اإف���راز  زاد  كلما  عالقاتنا،  حت�ّسنت 
اأبداننا، ما �سيقّلل رغبتنا ال�سديدة  الهرمون يف 

يف تناول الطعام. 
معانقة االأطفال تفيدهم يف 

�ضبابهم 
يعد اللم�س اأمرًا بالغ الأهمية لالأطفال، ل �سيما 
ي�ساعدهم  لأنه  حياتهم  من  املبكرة  املراحل  يف 
اأ�سوياء يف  يجعلهم  كما  بالآخرين،  الرتباط  يف 
امل�ستقبل واأكر قدرة على التعامل مع �سغوطات 

احلياة طوال عمرهم.
اأجريت درا�سة قارنت بن جمموعة من الأطفال 
دور  يف  الأوىل  �سنواتهم  ق�سوا  ممن  بالتبني، 
يتلقوا  مل  حيث  وال��رو���س��ي��ة  ال��روم��ان��ي��ة  الأي��ت��ام 
اأ�سر  يد  على  ن�ساأوا  باأطفال  ج�سديًا،  ات�ساًل 
الأيتام  دور  اأطفال  اأن  الأبحاث  وجدت  حنونة. 
الفازوبري�سن  من  بكثري  اأق��ل  م�ستويات  لديهم 
الأ�سري  التعرف  يف  دورًا  يلعب  هرمون  وه��و   -
الأ�سر  ذوي  من  باأقرانهم  مقارنة   - والرتابط 

احلنونة.
املعانقة مهمة للم�ضنني 

واملعانقة  اجل�سدية  اللم�سة  ت��ق��اوم  اأن  ميكن 
بالعمر.  التقدم  مع  تن�ساأ  التي  الوحدة  م�ساعر 
نيويورك  يف  للم�سنن  دار  على  القائمون  اأج��رى 
درا�سة نفذوا فيها برناجمًا ي�سمى "اأنت تدفعني 
عرب  الت�سال  ت�سجيع  منه  الغاية  لحت�سانك" 
ال�سكان.  رفاهية  لتح�سن  والتوا�سل  الأج��ي��ال 
الذين  امل�سنون  متّتع  اإذ  حا�سمة،  النتائج  كانت 
اأو  م���رات  ث��الث  احت�سانهم  اأو  مل�سهم  ج��رى 

اأقل  و�سعور  اأك��رب،  بطاقة  اليوم  يف  اأكر 
على  اأف�سل  بقدرة  ومتّتعوا  بالكاآبة، 

من  راحة  اأكر  بنوم  وحظوا  الرتكيز 
نظرائهم الأقل عناقًا.

املعانقة تقّلل اخلوف
وج����دت درا����س���ة اأج���ري���ت عن 

اخل���وف واح����رتام ال���ذات 
اللم�سة  العالقة بن  يف 

ال��ب�����س��ري��ة وت��ق��ل��ي��ل 

اخلوف من املوت. كان عدد كبري من امل�ساركن 
مل�سهم  يتم  املوت عندما  للقلق جتاه  اأقل عر�سة 
احت�سانهم جل�سم جامد كدمية  اأو ملجرد  برفق 

الدب امل�سنوع من القطيفة.
يعّزز �ضحة قلبك

قلبك.  ل�سحة  مفيدة  املعانقة  تكون  اأن  ميكن 
جمموعة  العلماء  ق�ّسم  ال��درا���س��ات،  اإح��دى  يف 
الأوىل  املجموعة  بالغ ملجموعتن؛  نحو ٢٠٠  من 
باأيديهم  م�سكوا  رومان�سيون  ���س��رك��اء  لديهم 
اأما  ثانية.   ٢٠ دام  عناق  تبعها  دقائق،   ١٠ مدة 
رومان�سيون  �سركاء  لهم  فكان  الثانية  املجموعة 

جل�سوا يف �سمت مدة ١٠ دقائق و٢٠ ثانية.
انخفا�سًا  الأوىل  املجموعة  يف  الأ�سخا�س  اأظهر 
�سربات  ومعدل  الدم  �سغط  م�ستويات  يف  اأكرب 
وفق  وعلى  الثانية،  باملجموعة  مقارنة  القلب 
العاطفية مفيدة  العالقة  النتائج، قد تكون  هذه 

ل�سحة قلبك.
العناق يقّلل من هرمونات التوتر

ال�سريوتونن  هرمون  اإف��راز  على  العناق  يحفز 
الذي  الدماغ  من  ال�سعادة"  هرمونات  "اأحد 
الفرد  �سعور  وتقوية  امل���زاج  تعديل  يف  ي�ساعد 
من  يعانون  الذين  فالأ�سخا�س  بالنف�س.  بالثقة 
هذا  م�ستويات  لديهم  تنخف�س  والوحدة  الكاآبة 
على  طويلة  ل��ف��رتات  العناق  فيعمل  ال��ه��رم��ون. 
حث الدماغ على اإفراز ال�سريوتونن والإندورفن 
اإىل الأوعية الدموية، مما ي�ساعد يف خلق �سعور 

بالن�سوة وال�سعادة والق�ساء على احلزن.

املعانقة تزهر حياتك الزوجية
بجامعة  اأمل��ان  باحثون  اأج��راه��ا  درا�سة  ر�سدت 
عدد  وزوج��ة،  زوج  مئة  من  اأك��ر  على  فرايبورغ 
بالحت�سان  اأو  بالأيدي  �سواء  تالم�سهم  م��رات 
حر�سًا  الأك��ر  الأزواج  اأن  اإىل  وتو�سلت  يوميًا، 
من  الأق��ل  كانوا  منتظم،  ب�سكل  التالم�س  على 

حيث اخلالفات، والأكر تاآلفًا.
العناق ي�ضاعد يف تقليل االأمل

اللم�س  اأ���س��ك��ال  بع�س  اأن  اإىل  الأب��ح��اث  ت�سري 
ففي  الأمل.  تقليل  على  ق��ادرة  تكون  قد  كالعناق 
امل�سابون  الأ�سخا�س  خ�سع  الدرا�سات،  اإح��دى 
ل�ستة  املزمن(  الع�سلي  )الأمل  بالفيربوميالغيا 
اأب��ل��غ  ال��ع��ن��اق،  �سمنها  م��ن  باللم�س  ع��الج��ات 
احلياة  ج��ودة  يف  زي��ادة  عن  بعدها  امل�ساركون 

وانخفا�س يف م�ستوى الأمل.
اللم�س �ضر النجاح

ك�سفت درا�سة اأمريكية عن اأن لعبي كرة ال�سلة 
ب�سكل منتظم مع زمالئهم يف  الذين يتالم�سون 
لالأهداف  وحتقيقا  جناحا  اأك��ر  كانوا  الفريق، 

من غريهم.
كم معانقة نحتاج يوميًا؟

تقول فريجينيا �ساتري، اأخ�سائية العالج الأ�سري 
"نحتاج اإىل اأربع معانقات يوميًا ملقاومة م�ساعب 
يوميًا  معانقات   ٨ اإىل  بحاجة  فكلنا  احل��ي��اة. 
كم  اإذن،  للنمو،  يوميًا  معانقة   ١٢ واإىل  للوقاية 
معانقة يجب اأن حت�سل عليها يف اليوم للح�سول 
البحوث، يجب  لأف�سل  وفقًا  مثالية؟  على �سحة 
اأردن��ا  اإذا  ممكن  ع��دد  اأك��رب  لدينا  يكون  اأن 
ال��ت��اأث��ريات  م��ن  اأك���رب ع��دد ممكن  جني 

الإيجابية.
الغربين  معظم  ف��اإن  احل��ظ،  ل�سوء 
اليوم ل �سيما يف الوليات املتحدة 
حم��������روم��������ون م���ن 
كوفيد-١٩  اللم�س. 
ع������زل ال����ن����ا�����س يف 
ب���ي���وت���ه���م وان���خ���ف�������س 

التفاعل الجتماعي بينهم.

عن/موقع هبفي
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عالء هادي احلطاب 

خارج ال�ضندوق
اإ�ضقاط القدوة

 ( املنجرة  مهدي  الدكتور  املفكر  املغربي  الجتماع  عامل  يقول 
اأن  اأردت  اإذا  امل�ست�سرقن:  اأحد  عن  نقاًل   )1933-2014
اهدم   - الأ�سرة  اهدم  ثالث:  و�سائل  فهناك  اأمة  ح�سارة  تهدم 
بتغييب دور  الأ�سرة عليك  القدوة. ولكي تهدم  ا�سقط  التعليم - 
الأم، اجعلها تخجل من و�سفها ب� "ربة بيت"، ولكي تهدم التعليم 
عليك باملعلم، ل جتعل له اأهمية يف املجتمع وقلل من مكانته حتى 
اطعن  بالعلماء،  عليك  القدوات  ت�سقط  ولكي  طالبه،  يحتقره 
فيهم، �سكك فيهم، قلل من �ساأنهم، حتى ل ُي�سمع لهم ول يقتدي 
املخل�س  املعلم  واختفى  الواعية  الأم  اختفت  ف��اإذا  اأح��د،  بهم 
و�سقطت القدوة واملرجعية فمن يربي الن�سء على القيم؟ - انتهى 

القتبا�س-.
على  باحلفاظ  املجتمع  القدوة يف  دور  بو�سوح  تبن  املقولة  هذه 
قيِمِه بعّده قائدًا وملهمًا ملن يلتفون حوله، �سواء اأكان هذا القدوة 
داخل الأ�سرة ممثال بالأب والأم واجلد واجلدة وكبري البيت، اأو 
كبريته، اأم خارجها يف املدر�سة اأو اجلامعة اأو الوظيفة اأو العمل. 
املتعلقن  ال�ساأن" اأمام  "كبري  و  وامللهم  القائد  هذا  �سقط  فاإذا 
وعلوم  معارف  من  تت�سمنها  وما  القدوة  قيمية  معه  ت�سقط  به، 
بيئة  يف  الجتماعية  احلركة  اإيقاع  ت�سبط  و�سلوك  واأخالقيات 
القدوة وحميطها. نفهم من الن�س اأعاله اأن الأم واملعلم كالهما 
قدوة، فالأم اأمنوذج قدوة لأ�سرتها يف تربيتهم ون�ساأتهم اأخالقيًا 
تعليمهم  يف  لطالبه  ق��دوة  اأمن���وذج  واملعلم  و�سلوكيًا،  وتربويًا 
، يعتمد اجليل على ما  واإن�ساجهم فكريًا ومعرفيًا، وكالهما مربٍّ
يقدمانه كنماذج قدوة يف املجتمع، فمن حتت عباءتيهما يخرج 
والطبيب  والريا�سي  والفنان  والبائع  واملثقف  والتاجر  املوظف 
وكل مواطن فعال يف جمتمعه، فاإذا �سلحت القدوة �سلح املجتمع، 
واإذا ف�سدت ف�سد، ولهذا فاإن ملكانة القدوة دورًا مهمًا يف املجتمع.
وممنهج  ومدرو�س  مق�سود  اأغلبها  اأجد  حم��اولت  جتري  اليوم 
عديدة،  و�سائل  بذلك  ت�ساهم  �ستى،  بطرق  ال��ق��دوة  لإ�سقاط 

اإعالمية وغري اإعالمية، فبعد اأن كانت الأم متثل العن�سر الفعال 
بالطبخ  فقط  معنية  اليوم  اأ�سبحت  اأ�سرتها،  وداخل  منزلها  يف 
اإىل  و�سل  من  قولها  ي�سمع  فال  البيت  حاجيات  واإكمال  والغ�سل 
متابعتها  الأحيان ت�سبح  بع�س  بل ويف  املراهقة �سعودًا،  مرحلة 
قومه"  "�سيد  ك��ان  اأن  بعد  واملعلم  وتذمر.  اإزع��اج  م�سدر  لهم 
ي�سار اإليه بالبنان، يخ�ساه طالبه وغريهم حتى بعد انتهاء دوام 
اأنه مرت�ٍس ل يفهم،  اأثناء لعبهم، بات اليوم ُي�سّوق على  املدر�سة 
غري كفء وغري جمد يف عمله، ليتم احتقاره من قبل طالبه ومن 
ثم املجتمع فال ي�ستمع لقوله اأحد، مع اأن املعلم هو الذي و�سفه 
ِه التبجيال- كاد  اأمري ال�سعراء اأحمد �سوقي بقوله ) قم للمعلم وفِّ
يبني  ال��ذي  من  اأج��ّل  اأو  اأ�سرف  اأعلمت  ر�سول-  يكون  اأن  املعلم 
حتمًا  امللهم  القائد  ه��ذا  �سقط  ف��اإذا  وع��ق��ول(،  اأنف�سًا  وين�سئ 
�ست�سقط معه قيمية الرتبية والتعليم يف اأهم مراحل التن�سئة لدى 

الأفراد.
املحامي،  ال��ري��ا���س��ي،  امل��ث��ق��ف،  ال��ف��ن��ان،  ال��دي��ن،  رج��ل  الأب، 
مدينته،  يف  القوم  وجيه  ورئي�سها،  الع�سرية  كبري  ال�سحفي، 
ال��ط��ب��ي��ب، رج���ل الأم����ن وال��ن��ظ��ام وغ��ريه��م، كلهم ق����دوات يف 
جمتمعاتهم، فاإذا �سقطوا �سقطت معهم كل القيم واملبادئ التي 

ن�ساأت عليها جمتمعاهم.
القدوة ت�ستدعي بدياًل عنها بال�سرورة  واإ�سقاط  حماولت هدم 
وبالتايل  والفو�سى،  والالمعرفة  كالالنظام  ال��الق��دوة  ت�سدر 
فاعل  مواطن  لإنتاج  املجتمع  حركة  ت�سبط  �سابطة  اأية  تنعدم 

وفّعال.
ت�سوده  جمتمعي  ا�ستقرار  اإىل  الو�سول  �سبيل  يف  منا�س  ل  لذا 
جمموعة من قيم اخلري اأن ننّمي دور القدوة ونحافظ عليه ونقف 
بوجه حماولت اإ�سقاطه، لأن اإ�سقاطه يعني غياب القائد وامللهم 
ه يف بيئته التي �ستتحول اإىل غابة ل �سوابط حتكمها، �سواء  واملوجِّ

داخل الأ�سرة اأم خارجها يف املجتمع عمومًا.



لكن  الرقمية.  العملة  فكرة  ظهرت  لذلك 
الأمر ل يقت�سر على فكرة تلبية حاجة الدفع 
جديدة،  لي�ست  فهي  املتزايدة  الإلكرتوين 
للدفع  ال��ط��رق  م��ن  ك��ث��ريًا  ه��ن��اك  اأن  كما 
الإلكرتوين غري العملة الرقمية، لكن الأمر 
كان يتمثل بتوفري حماية اأكرب للم�ستخدمن 
الإنرتنت.  �سبكة  على  املالية  ولتعامالتهم 
 Bitcoin من هنا جاءت فكرة البتكوين
التي تعّد نظام دفع اإلكرتوين متكاماًل، وهو 
اإدارة  يديرها  مركزية  ل  دف��ع  �سبكة  اأول 
تامة امل�ستخدمون اأنف�سهم دون احلاجة اإىل 
اأية �سلطة مركزية مثل احلكومات والبنوك، 
peer- للند  الند-  بنظام  تعمل  اأنها  اإذ 

.to-peer
تطبيق  اأول   Bitcoin البتكوين  ويعّد   
cry - امل�سفرة العملة  ملفهوم   مملي 

عام  عنها  اأعلن  التي   tocurrency
بعد ذلك، ويف  ثم   Wei Dai  1998
S - يدعى  �سخ�س  ن�سر   2008  ���ام

بحثية  ورق��ة   toshi Nakamoto
Bi - البتكوين عمل  طريقة  فيها   سسرح 
قدم   فقط  واحد  بعام  ذلك  بعد   .coin
عام  للعامل  البتكوين  �سبكة   Satoshi
2009 بالتحديد. ومن املعروف اأن نظام 
البتكوين مفتوح امل�سدر، مبا معناه اأن اأي 
مربمج اأو مطور برامج قادر على الطالع 

ع��ل��ى ال���ك���ود امل�����س��دري 

م��ا حدث  وه���ذا  ف��ي��ه،  وال��ت��ط��وي��ر  للنظام 
اإذ قام  Satoshi النظام،  بعد اأن ترك 
مطورون من كل انحاء العامل بالعمل عليه 

وتطويره.
مع   Bitcoin البتكوين  عملة  �سهدت 
احلايل  العام  ومطلع  املا�سي  العام  نهاية 
على  قيمتها  يف  م�����س��ب��وق  غ��ري  ارت��ف��اع��ًا 
ال�  قيمتها  جت��اوزت  فقد  ال��ع��امل،  م�ستوى 
املحلي  امل�ستوى  على  اأما  دولر.  األف   30
�سهر  م��ن  ال��راب��ع  يف  قيمتها  و�سلت  فقد 
كانون الثاين اجلاري اإىل 50 مليون دينار 
اإىل  انخف�ست  اأن  لبثت  ما  لكنها  عراقي، 
46 مليون دينار، ورمبا هذا اأكر ما يخيف 
العمالت  التعامل مع هذه  امل�ستثمرين من 
اأ�سبحت  لكنها  ا�ستقرارها،  عدم  ب�سبب 
ب�سبب  الأخ���رية  الآون���ة  يف  النا�س  حديث 
ويعود  ل��ه��ا،  وامل��ف��اج��ئ  ال�سريع  ال�سعود 
اخل��رباء  يو�سح  كما  ع��دة  لأ�سباب  ذل��ك 
اأولها كان جائحة كورونا التي  واملراقبون، 
رمبا يراها كثريون كارثة يف �ستى النواحي، 
اإىل  اأدت  لأنها  فقط،  وب��اًء  كونها  وتتعدى 
والفعاليات  الن�ساطات  من  كثري  اإي��ق��اف 
لها  كان يخطط  التي  والأع��م��ال  والأف��ك��ار 
اإىل عام  الو�سول  اأو يتوقعونها مع  كثريون 

جاءت  كورونا  اأن  غري   ،2020

هذا  لكن  ال��ت��وق��ع��ات،  تلك  لكل  خمالفة 
فلقد  البتكوين،  ع��م��الت  على  لينطبق 
يف  رئي�سًا  ع��ام��اًل  ك��ورون��ا  جائحة  ك��ان��ت 
ذلك  ويرتبط  العملة،  ه��ذه  قيمة  ارت��ف��اع 
بعد  الإلكرتونية  املالية  التعامالت  بزيادة 
اأن اأجربت اجلائحة كثريًا  من النا�س على 
التعلم والعمل وال�سراء اأون لين، وقد اأدى 
ذلك اإىل زيادة عدد املحفظات الإلكرتونية 
على  جيد  تاأثري  لذلك  وك��ان  كبري،  ب�سكل 
ولي�س  الرقمية،  العمالت  اأن��واع  كل  تداول 

ح�سرًا على البتكوين فقط.
النقود  اه��ت��زاز  فهو  ال��ث��اين  ال�سبب  اأم���ا 
العامل،  الدول حول  التقليدية يف عدد من 
بديل  اإىل  اللجوء  هو  الوحيد  احل��ل  وك��ان 
اآمن، ول يوجد ما هو اأكر اأمنًا من �سبكة 
�سبكة  على  املالية  للتعامالت  البتكوين 
ارتفاع  اإىل  ذلك  �سبب  ويعزى  الإن��رتن��ت، 
قيمة البتكوين اإىل عديد عمالته املوجودة 
يف العامل، اإذ بلغ عديدها 21 مليون عملة 
العامل،  فقط حول  مليونًا   18 منها  �سدر 
هذه  ن��درت��ه��ا  لكن  ج���دًا،  قليل  ع��دد  وه��و 
جعلت قيمتها ترتفع. كما اأن عملية تعدين 
فعلى  ومكلفة،  �سعبة  عملية  تعد  العمالت 

ال��رغ��م م��ن اأن 

عملية التعدين لي�ست م�ستحيلة نظريًا، اإل 
اأنها �سعبة التنفيذ، وهذا هو ال�سبب الثالث 
لرتفاع اأ�سعارها نتيجة زيادة التعامل بهذه 

العملة حول العامل طوال الفرتة املا�سية.
ما  وف��ق  وعلى  املحلي،  امل�ستوى  على  اأم��ا 
ي��رى اخل���رباء، ف��اإن ع��ددًا ل باأ�س به من 
العراقين يتعاملون مع هذه العملة لق�ساء 
يعود  وذلك  اخلارجية،  املالية  تعامالتهم 
منع  قد  العراقي  املركزي  البنك  اأن  اإىل 

ومت  ال��ب��ل��د  داخ���ل  العملة  ب��ه��ذه  ال��ت��ع��ام��ل 
الأم���وال  غ�سل  عمليات  �سمن  ت�سمينها 
ح�سب الإعالن الذي اأ�سدره البنك، الذي 
عملة  البتكوين هي  عملة  "اأن  على:  ين�س 
اإلكرتونية افرتا�سية تتداول عرب الإنرتنت 
وت�ستخدم  ل��ه��ا  م���ادي  وج���ود  دون  ف��ق��ط 
ل��ل�����س��راء ع��رب الإن���رتن���ت وت��دع��م ال��دف��ع 
با�ستخدام بطاقات البتكوين، اأو قد حتول 
الأحيان،  التقليدية يف بع�س  العمالت  اإىل 

عدة  خماطر  على  تنطوي  فهي  وبالتايل 
قد تنجم من تداولها، ول�سيما فيما يتعلق 
وعلى  والحتيال،  الإلكرتونية  بالقر�سنة 
لها داخ��ل  رواج  ع��دم وج���ود  م��ن  ال��رغ��م 
كهذا  اإعمام  اإ�سدار  نوؤيد  اأننا  اإل  العراق 
بها  املتعاملن  واإخ�ساع  ا�ستخدامها  بعدم 
 )39( رقم  الأم��وال  غ�سل  قانون  لأحكام 
ل�سنة 2015 والقوانن ذات العالقة بهذا 

اخل�سو�س."

قيمته بلغت 50 مليون دينار مطلع 2021

 البتكوين Bitcoin..  ما هو؟

مع التطور الكبري احلا�سل يف العامل اليوم جّراء التطور والنمو ال�سريع للتكنولوجيا 
عامة، ولتكنولوجيا املعلومات على نحو خا�ش، كان لبد من العمل على نظام دفع مايل 

يتنا�سب مع هذا التطور لتلبية احلاجة املتزايدة لتقنيات من هذا النوع، وبالتحديد بعد 
توجه كثري من ال�سباب للتعلم والعمل وال�سراء اأون لين، ما يعني احلاجة اإىل طرق دفع 

تلبي كل تلك املتطلبات وغريها. 
رفاه ح�ضن
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ال�سحفي  عمل  ب�ساأن  جديدة  طريق  خريطة 
الريا�سي؟

املتكامل  الربنامج  �سياق  اأو�سحناها يف  نعم   -
نهدف  لأن��ن��ا  النتخابات،  قبيل  اأعلناه  ال��ذي 
تطوير  نحو  ل��الحت��اد  ج��دي��د  اإدارة  كمجل�س 
امل�ستوى املهني والكادميي والثقايف والريا�سي 
الرت��ق��اء  ط��ري��ق  ع��ن  العامة  الهيئة  لأع�����س��اء 
واله���ت���م���ام ب����ال����دورات ال�����س��ح��ف��ي��ة داخ��ل��ي��ا 
العربية  اخل��ربات  من  وال�ستفادة  وخارجيا، 
ال�سحفية  الكوادر  ورعاية  والدولية،  والقارية 
العمل  النخراط يف  على  وت�سجيعها  الريا�سية 
التدابري والجراءات  ال�سحفي عرب جملة من 
املهنية  تقدمي اخلدمات  ومنها  الفعالة  العملية 
الريا�سين  لل�سحفين  والجتماعية  والثقافية 
البعاد  او  والعجز  ال�سيخوخة  حالت  ملواجهة 
لإيجاد  وال�سعي  الوفاة  او  العمل  عن  الق�سري 
فر�س عمل جديدة واإىل غري ذلك من التدابري 

املهمة. 
�سريك اأ�سا�سي يف �سناعة القرار

يف  الريا�سية  ال�سحافة  واق��ع  تقيم  كيف    *
العراق؟

- واقع حال ال�سحافة الريا�سية ل يختلف عن 
ال�سعبة  الظروف  يف  اإجمال  البلد  حال  واقع 
والتحديات الع�سيبة التي اأثرت يف كل احلقول 
الريا�سة،  قطاع  ومنها  احلياتية  وامل��ي��ادي��ن 
وفر�س  قويا  ظ��ل  ال��ذي  الريا�سي  والإع����الم 
بكل  ال��ري��ا���س��ي  امل�سهد  على  بواقعية  نف�سه 
م�ساكله واأزماته وا�سطراباته، رغم اأن العديد 
�ساروا  ال�سحفية  واملوؤ�س�سات  ال�سحفين  من 
لال�سف جزءا من تلك الزمات وامل�ساكل عرب 
اأ�سلوب ال�سطفافات غري املح�سوبة والنحياز 
اآخ��ر،  ط��رف  �سد  ط��رف  اإىل  باآخر  او  ب�سكل 
وب��ال��ت��ايل اأ���س��ب��ح الع����الم ال��ري��ا���س��ي ج��زءا 
يكون  اأن  به  الح��رى  وك��ان  امل�ساكل  تلك  من 
واملعاجلات  احللول  و�سع  يف  اأ�سا�سيا  حم��ورا 
او امل�ساهمة يف �سناعة مفاتيح حلول الزمات 
واملهنية  املو�سوعي  التعاطي  ع��رب  وامل�ساكل 
القريب  املدى  وناأمل يف  العمل،  ال�سحيحة يف 
اأن ت�ستعيد ال�سحافة الريا�سية كامل عافيتها 

�سناعة  يف  اأ�سا�سيًا  �سريكًا  لتكون  وهيبتها 
حق  كلمة  الهدف  هذا  يكون  اأن  ولي�س  القرار 
القرار  اأ�سحاب  األ�سنة  على  باطل  بها  ي��راد 

الريا�سي .
�سوابط مهنية

الحت��ادات  الإعالمي يف  املن�سق  بعمل  *راأي��ك 
والندية؟ 

املن�سقن  وج����ود  واأه���م���ي���ة  ح��ي��وي��ة  رغ����م   -
الإع��الم��ي��ن يف ع��م��ل الأن���دي���ة والحت�����ادات 
يحتاج  ه��وؤلء  عمل  تنظيم  اأن  ال  الريا�سية، 
اإىل مراجعة جدية ومو�سوعية من قبل جمل�س 
الريا�سية،  لل�سحافة  العراقي  الحتاد  اإدارة 
جديدة  عمل  اآليات  و�سع  على  عازمون  ونحن 
عرب التن�سيق والتعاون مع املوؤ�س�سات الريا�سية 
املن�سقن  اخ��ت��ي��ار  يف  والن���دي���ة  والحت�����ادات 
مرتكزا  الختيار  يكون  اأن  على  العالمين، 
يف  معروفة  فنية  ومعايري  مهنية  �سوابط  على 

عمل احتادنا .
رواد ال�سحافة الريا�سية

منحة  ب�ساأن  قبلكم  م��ن  متابعة  هناك  *ه��ل 
الرواد لل�سحفي الريا�سي؟ 

وتوا�سل م�ستمر  ب�سكل حثيث  يتابع احتادنا   -
يف  والريا�سة  ال�سباب  جلنة  يف  ال�����س��ادة  م��ع 
والريا�سة  ال�سباب  ووزارة  ال��ن��واب  جمل�س 
اإىل  الريا�سين  ال�سحفين  اإ���س��اف��ة  ق�سية 
الريا�سين  منح  ب��ق��ان��ون  امل�سمولن  قائمة 
اإذ   ،2013 لعام   )6( رقم  وال��رواد  الأبطال 
بهذا  ال�سحفين  �سمول  اأن  للمعنين  اأو�سحنا 
بالنظر  واأخ��الق��ي  وطني  واج��ب  ه��و  القانون 
لدورهم الكبري يف مواكبة الأحداث وامل�ساركة 
يف �سناعة النجاحات الريا�سية املختلفة حيث 
�سبق لالحتاد العراقي لل�سحافة الريا�سية اأن 
اجتماعات  عدة  عقد 

ب��ال��ت��ع��اون مع   2015 ع���ام  ع��م��ل يف  وور���س��ة 
من  نخبة  مب�ساركة  الريا�سين  القادة  احتاد 
بعدها  التو�سل  ومت  واخل����رباء،  الع��الم��ي��ن 
معايري  وف��ق  الحت���اد  مقرتحات  اإدخ���ال  اإىل 
امل��ق��رتح  ال��ت��ع��دي��ل  م�����س��ودة  يف  دق��ي��ق��ة  مهنية 
هذه  تكون  اأن  ولغر�س  املذكور،  القانون  على 
ت�سكيل  مت  فقد  ال�سحيح  اإطارها  يف  الق�سية 
لرتتيب  ال���زم���الء،  بع�س  م��ن  خ��ا���س��ة  جل��ن��ة 
بالإ�سافة  امل�سمولن  الزمالء  باأ�سماء  قوائم 
كانت  واللجنة  امل��ذك��ور  ال��ق��ان��ون  تعديل  اإىل 
موؤلفة من الزمالء الدكتور عدنان لفتة رئي�سا 
والزميل  عبدالوهاب  موفق  الدكتور  وع�سوية 
لالحتاد  القانوين  امل�ست�سار  الربيعي  ناظم 
مهمة  ك��ان��ت  حيث  العتابي،  ع���ادل  وال��زم��ي��ل 
اللجنة املذكورة اإجناز تثبيت معايري و�سوابط 
امل�سمولن مبنحة الرواد وح�سر الأ�سماء التي 
ي�ستحق اأ�سحابها �سمولهم بالقانون، ولبد هنا 
للجنة   ، الكبري  والتقديربالدور  الإ���س��ادة  من 
ال�سباب والريا�سة يف جمل�س النواب من خالل 
والخوة  عليوي،  عبا�س  النائب  ال�سيد  رئي�سها 
الكبري  لتفاعلهم  والريا�سة  ال�سباب  وزارة  يف 
الأمر قبل تقدمي مقرتح  اإجناز  اأجل  معنا من 
تعديل قانون منحة الرواد والريا�سين الأبطال 
كاحتاد  اأجن��زن��ا  اأن  بعد  ال��ن��واب  جمل�س  اإىل 
الزمالء  م��ن  بالقانون  امل�سمولن  ق��وائ��م  ك��ل 

ال�سحفين الريا�سين.
* براأيك هل الإثارة ال�سحفية مطلوبة يف هذا 

الوقت ال�سعب؟ 
بع�س جوانب  ال�سحفية مطلوبة يف  الإث��ارة   -
التعاطي مع ال�ساأن الريا�سي لكنها اإثارة يجب 
واحلقيقة  امل�سداقية  اإىل  م�ستندة  تكون  اأن 
الت�سقيط  اأ�ساليب  انتهاج  ،ولي�س  واخ��ريا  اول 
اأن  واعتقد  ب��الآخ��ري��ن،  والتجريح  والتخوين 
الإث�����ارة يف ط���رح م�ساكل  ع��ن  الب��ت��ع��اد 
يف  منطقيا  خيارا  يبدو  الريا�سة  واأزم��ات 
واخلالفات  والتقاطعات  التجاذبات  ظل 
ال��ت��ي ي��ع��ج ب��ه��ا ال��و���س��ط ال��ري��ا���س��ي و�سط 
لأن  البلد،  يعي�سها  وع�سيبة  �سعبة  ظ��روف 
التهدئة مطلوبة يف ظل هذه الو�ساع امللتهبة.

ال�سحافة الورقية �ستعود بقوة
ال�سحافة  ل��واق��ع  امل�ستقبلية  خططكم  م��ا   *

الريا�سية العراقية؟ 
وتراجع  الورقية  ال�سحافة  انح�سار  رغ��م   -
دورها وتاأثريها ب�سبب طغيان و�سائل ال�سو�سيال 
الإعالم  واقع  على  املحكمة  و�سيطرتها  ميديا، 
من  ل مينع  ذلك  اأن  ال  الريا�سة،  �سيما يف  ل 
التفكري والتخطيط بتاأن للم�ستقبل الذي اأتوقع 
اأن تعود فيه ال�سحافة الورقية اإىل �سابق عهدها 
ورمبا اأكر قوة وفاعلية، لذلك وقبل النتخابات 
اتفقنا  الريا�سية  ال�سحافة  لحت��اد  الأخ��رية 
الريا�سين من  ال�سحفين  نحن جمموعة من 
ر�سم  على  ال�سابة  وال��دم��اء  اخل��ربة  اأ�سحاب 
خريطة طريق عبارة عن منهاج عمل متكامل، 
والإداري���ة  والثقافية  املهنية  اجل��وان��ب  يتناول 
على  املتكامل  الربنامج  اأعلن هذا  وقد  واملالية 
خمتلف  عرب  لالحتاد  العامة  العامية  الهيئة 
و�سائل الت�سال الأجتماعي ولقي تفاعال كبريا 
وا�ستجابة �سميمية، وبدورنا وبعد ت�سّلمنا املهام 
هذا  مفردات  تطبيق  على  نعمل  �سوف  ر�سميا 

�سل�سة  بطريقة  الطموح  املو�سوعي  الربنامج 
ن�سمن  بدقة، كي  وفق مراحل زمنية حم�سوبة 
التطبيق ب�سورة �سحيحة ولي�س جمرد اأن هذا 
الربنامج �سلعة انتخابية اأو بالونا اإعالميا لأجل 

ك�سب الأ�سوات فقط.
ت�سنيف ال�سحفيني اإىل ثالث 

فئات
*هل هناك ت�سنيف لل�سحفين الريا�سين؟ 

الريا�سين  ال�سحفين  ت�سنيف  مو�سوعة   -
يف  تنفيذها  على  ع��ازم��ن  وك��ن��ا  ج���دًا،  مهمة 
و���س��ع نظام  ل��الحت��اد ومت  ال�����س��اب��ق��ة  ال����دورة 
و���س��واب��ط  م��ع��اي��ري  يعتمد  متكامل  ت�سنيف 
وت�سنيف  التنقيط  ن��ظ��ام  وف���ق  م��و���س��وع��ي��ة 
اإىل  العامة  الهيئة  اأع�����س��اء  م��ن  ال�سحفين 
ثالث فئات ) اأ وب وج ( لكن ظروفا مو�سوعية 
هذا  تطبيق  طريق  يف  امل�سي  يف  لنا  ت�سمح  مل 
الت�سنيف النوعي املهم، لكننا �سوف من�سي يف 
لتنفيذ م�سمون هذا  الدورة اجلديدة لالحتاد 
الت�سنيف من اأجل اإعادة فرز املنتمن لالحتاد 
وتقييمهم وفق معايري الكفاءة والعمل واللتزام 

واحل�سور امليداين من دون جماملة لأي طرف، 
امللتزمن  وغ��ري  املهنة  على  الطارئن  واإب��ع��اد 

مب�ساراتها ال�سحيحة واأخالقياتها الر�سينة.
معايري ثابتة

الن�سمام  طلب  لقبول  تتخذ  التي  *املعايري 
لالحتاد؟ 

الداخلي  للنظام  وفقا  ثابتة  معايري  اإّن��ه��ا   -
ل��الحت��اد رغ���م اأن ال��ن��ي��ة ت��ت��ج��ه ن��ح��و اإع����ادة 
ين�سجم  النظام مبا  ببنود وفقرات هذا  النظر 
ال�سحافة  مهنة  يف  حدثت  التي  وامل��ت��غ��ريات 
املجال  يف  التكنولوجية  ال��ت��ط��ورات  وم��واك��ب��ة 
ترتكز  النتماء  معايري  اأن  �سك  ول  الإعالمي، 
املتقدم  ي��ك��ون  اأن  منها  معروفة  ث��واب��ت  على 
لع�سوية الحتاد حامال لهوية نقابة ال�سحفين 
ويعمل �سمن املالك  العراقين كع�سو متمر�س 
الر�سمي لأي موؤ�س�سة �سحفية ب�سرط ممار�سته 

العمل ال�سحفي الريا�سي ب�سكل كامل.
الهتمام بالدورات ال�سحفية 

داخليا وخارجيا
* بعد اإعادة ثقة الهيئة العامة بكم، هل هناك 

اأختتمت قبل اأ�سبوعني انتخابات احتاد ال�سحافة الريا�سية 
العراقية التي اأفرزت عن ت�سكيلة �سبابية من ال�سحفيني املميزين، 
اإذ مت انتخاب ال�ستاذ خالد جا�سم رئي�سًا لحتاد ال�سحافة، وملزيد 
من التفا�سيل "جملة ال�سبكة" ا�ست�سافت وبلقاء ح�سري خالد جا�سم 
ليحدثنا عن امل�ساريع واخلطط التي �سي�سعها الحتاد يف اأجندته 
واأمور اأخرى حدثنا عنها فكان هذا احلوار: 

بغداد/ اأحمد رحيم نعمة / اأمرية حم�ضن
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يف حوار ح�ضري ملجلة ال�ضبكة العراقية 

خالد جا�ضم
رئي�س احتاد ال�ضحافة الريا�ضية:

قمنا بر�ضم خريطة طريق ملنهاج عمل متكامل

واقع حال ال�سحافة الريا�سية ل 

يختلف عن واقع حال البلد اإجمال 

يف الظروف ال�سعبة والتحديات 

الع�سيبة التي اأثرت يف كل احلقول 

وامليادين احلياتية ومنها قطاع 

الريا�سة...



وت�سرفاته  ال��الع��ب  حت��رك��ات  ف��ي��ه:  ق���ال 
حت��رك��ات  تعتمد  اأول  اأم���ري���ن،  يف  ت��ك��م��ن 
امل��درب  ي�سعها  فنية  معايري  على  الالعب 
ليطبقها  وخططية  تكتيكية  اأم���ور  ح�سب 
عن  مو�سعنا  لكن  امللعب،  داخ��ل  ال��الع��ب 
امللعب  داخل  الالعب  ت�سرفات  تكون  كيف 
اإذ تختلف �سلوكيات  من الناحية ال�سلوكية، 
وتختلف  اآخ����ر  اإىل  لع���ب  م��ن  ال��الع��ب��ن 
العقول والقابليات  بن الالعبن، فالالعب 
وتعّلم حتت  ال�سنية  الفئات  يتدرج يف  الذي 
اأكادميين �سوف يكون متعلمًا، لأن  مدربن 
ونظريًا،  عمليًا  التعّلم  يكون  القدم  كرة  يف 
حتث  اإمن��ا  فقط،  لعبة  لي�ست  ال��ق��دم  ك��رة 
القانون  واح���رتام  اجلماعي  التعاون  على 
والتناف�س ال�سريف بن املناف�س، معلومة يف 
عن  بالتخلي  الفيفا  من  اجلديد  التحديث 
كلمة )فريق اخل�سم او العدو( وا�ستبدالها 
خ�سم  اأو  عدو  كلمة  لأن  املناف�س،  بالفريق 
مب��ع��ن��ى ن��ح��ن ل��ي�����س يف م���ب���اراة ري��ا���س��ي��ة 
ا�ستبدال  الفيفا  ف��ق��ررت  ح��رب،  يف  نحن 
نقاط  عدد  يوجد  عموما  باملناف�س،  الكلمة 
تعلمها  يجب  امللعب  داخ��ل  الالعب  ل�سلوك 
يف  الأك��ادمي��ي��ات   او  ال�سنية  امل��دار���س  يف 
التدرج العمري حتى ي�سبح بالغًا، يجب اأن 
احرتام  باجتاه  ي�سب  الالعب  تعليم  يكون 
ق���رارات احلكم  اح���رتام  ال��ق��ان��ون، مبعنى 
املناف�س  واح��رتام  عليها  التطاول  يحق  ول 
العنيف  اللعب  وجت��ّن��ب  الزميل،  واح���رتام 
لأن  ال�سوقية،  الل��ف��اظ  وجت��ّن��ب  واملتعمد، 
يفعلها  فعندما  مقبولة،  غري  الأ�سياء  هذه 
الالعب �سوف تفقده الكثري من الأ�سياء مثل 
والتعر�س  العقلي،  التحكم  على  ال�سيطرة 
اإىل  والتعر�س  معنوية  اأو  مادية  عقوبة  اإىل 
خ�سارة الفريق والكثري من النقاط ال�سلبية، 
�سبورا  ي��ك��ون  اأن  ال��الع��ب  ع��ل��ى  ي��ج��ب  اإذ 
والزميل،  واملناف�س  اللعبة  قانون  ويحرتم 
خمت�س  طبيب  لديها  ال��ف��رق  م��ن  والكثري 
ل�سرح كيف يكون �سلوك اللعب وكيف ميت�س 
واإىل  امل�ساكل  م��ع  يتعامل  وكيف  الغ�سب 

ر�سالة  هي  الريا�سة  الألعاب  وجميع  اآخره، 
تهدف اإىل التعاون والت�سحية واحلب. 

ت�سرفات غري لئقة
ال��دوري  يف  املحرتف  العراقي  امل��درب  اأم��ا 
اأي  ت�سرفات  فقال:  جرب  �سالح  ال�سعودي 
وثقافة  �سخ�سية  لديه  تكون   اأن  هو  لعب 
واأي�سا  له  املقابل  اخل�سم  ويحرتم  كروية 
�سرب  اأم���ا  اخل�سم،  م��ع  ال��ك��الم  اأ���س��ل��وب 
الالعب املناف�س او �ستمه بالفاظ غري لئقة 
ثقافة  قلة  بنظري  اعتربه  فهذا  ق�سد،  عن 
اخل�سم  يجاري  ل  �سيئ  لعب  اأن��ه  واإثبات 
منه،  اأق��ل  يكون  ال��ذي  مب�ستواه  يعامله  او 
الريا�سية  غري  ال�ساليب  هذه  تطورت  وقد 
ما  وا���س��ح،  ب�سكل  ال�سابقة  ال��ف��رتات  يف 
اأق�سى  اإن��زال  اإىل  الكروية  الحت��ادات  دعا 
العقوبات بالالعب امل�سيء وهو ما ي�ستحقه 

الالعب.

الهدوء والرتكيز
يا�سن:  ع�����س��ام  زاخ���و  لع���ب  ق���ال  بينما 
امللعب  داخ��ل  ال��الع��ب  ت�سرف  اأن  حقيقة 
اأن  يجب  وعليه  �سخ�سيته،  على  حم�سوب 
الريا�سين،  جلميع  واإمنوذجا  ق��دوة  يكون 
لأن كل النظار تكون على لعبي كرة القدم 
اخل��ربة  لعبي  وب��الخ�����س  ع��ام��ة،  ب�سوره 
وكباتن الفرق، اإذ يتطلب من الالعب داخل 
امل�ستطيل الخ�سر  الهدوء والرتكيز والتعقل 
باللعب واللتزام بتعليمات املدرب والجتهاد 
باللعب، فالت�سرف غري العقالين من بع�س 
بل  الريا�سية،  اجلماهري  يثري  الالعبن 

يف  احلا�سرة  اجلماهري  هيجان  يف  ي�سهم 
اأر�س امللعب .

ال�سيطرة على الدراك احل�سي 
والنفعايل

ال�سابق  ال��ع��راق��ي  املنتخب  جن��م  وحت���ّدث 
يكون  اأن  امل��ف��رو���س  ق��ائ��اًل:  �ساكر  ���س��الم 
اأن��ظ��ار  حم��ط  فهو  للجميع  ق���دوة  ال��الع��ب 
بالهدوء  يلتزم  اأن  عليه  يجب  متابعيه، 
وال��رتك��ي��ز. والح����رتام ي��ك��ون ح��ا���س��را مع 
لعبي  وم��ع  للمباراة  التحكيمي  الطاقم 
اأخ��الق  ه��ي  فالريا�سة  املناف�س،  الفريق 
يعك�س  اأن  يجب  وال��الع��ب  ���س��يء،  ك��ل  قبل 
اأن  يجب  لذلك  عليها،  تربى  التي  الخالق 
اإىل  من�سبطة  امللعب  يف  ت�سرفاته  تكون 
ميثلون  ل  امللعب  يف  لأنهم  احل���دود،  اأبعد 
اأنف�سهم واإمنا ميثلون موؤ�ّس�ساتهم الريا�سية 
من  تاأتي  البع�س  من  ال�ساذة  والت�سرفات 
منطلق عدم �سبط النف�س او عدم ال�سيطرة 

على الدراك احل�سي والنفعايل.

ت�سرفات هوجاء
ال��ن��ف��ط م�سطفى  م��رم��ى  وك����ان حل��ار���س 
الت�سرفات  ه��ذه  ف��ي��ه:  ق��ال  راأي  ���س��ع��دون 
مرفو�سة من قبل بع�س الالعبن ومهاجمة 
بعنف،  معه  التكلم  حتى  او  املناف�س  لعب 
ونحن يجب اأن نكون قدوة للبلدان ونتجنب 
مثل هذه المور ال�سيئة، اأعد هذه الت�سرفات 
اأن  ويجب  الالعبن،  بع�س  قبل  من  هوجاء 
يعاقب من يت�سرف بتهور داخل امللعب، ول 

بد للالعب اأن ميتلك الروح الريا�سية. 

يف ه���ذا امل��و���س��م ح��دث��ت ت�����س��رف��ات غري 
غري  كانت  الالعبن  بع�س  م��ن  اعتيادية 
من  حرمانهم  اإىل  اأدت  اإطالقا،  �سحيحة 
طالتهم  التي  الغرامات  مع  املباريات  لعب 
عن  العراقية،  التطبيعية  اللجنة  قبل  من 
ان��ف��ع��الت ال��الع��ب��ن داخ���ل امل��ل��ع��ب. جملة 
ال�سبكة اأخذت اآراء بع�س املدربن والالعبن 
حدثنا  املتابعة،  هذه  فكانت  الظاهرة  بهذه 

يف البداية املدرب با�سم قا�سم، قائاًل:

 الريا�سة توّحد ول تفرق
ت�����س��رف��ات امل���درب���ن وال��الع��ب��ن وح��ت��ى 
الأه��داف  مع  تتطابق  اأن  يجب  الإداري���ون 
عام،  ب�سكل  للريا�سة  والنبيلة  ال�سامية 
اجلميع  وعلى  تفرق  ول  توّحد  فالريا�سة 

اأن يكونوا بعيدين كل البعد عن الت�سرفات 
ال��ك��وادر  او  الالعبن  ���س��واء  امل���ربرة،  غ��ري 
ال��ت��دري��ب��ي��ة وج��م��ي��ع امل�����س��وؤول��ن الإداري����ن 
الريا�سية  اجلماهري  على  كذلك  الآخرين، 
ال�سيا�سية  املمار�سات  جميع  عن  تبتعد  اأن 
ل  واأن  وال��دي��ن��ي��ة  والعن�سرية  وال��ع��رق��ي��ة 
ال�سعوب  لتفريق  اأداة  الريا�سة  من  يجعلوا 
الريا�سية  املنظمات  ترفعه  ما  عك�س  وهذا 
والوملبية و�سعارات الحتاد الدويل وجميعها 
تفرق، حيث  ول  توّحد 

وجميع  واح��د  ه��دف  وكلنا  النظيف  اللعب 
تنادي  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  الريا�سية  امل��واث��ي��ق 
وتقريبها  ال�سعوب  جلمع  النبيلة  بالهداف 
لذلك  واأطيافها،  مذاهبها  اختالف  على 
يجب اأن ت�سود روح الخوة واملحبة واملناف�سة 
مهما  املناف�سن،  مع  و�سرف  اح��رتام  بكل 
املناف�سة  وبالأخ�س  املناف�سة  قيمة  كانت 
املحلية �سمن دورينا العراقي يجب اأن تكون 
املنتخبات  مل�سلحة  ت�سب  اجل��ه��ود  جميع 
عن  البعد  ك��ل  وبعيدة  العراقية  الوطنية 

النظرة الناديوية ال�سيقة.

جتّنب الألفاظ يبعد الالعب 
عن العقوبة

راأي  ك��رار علي  ال��دويل   ك��ان لالعب  بينما 

اأخطاء كثرية حتدث داخل 
مالعب كرة القدم، منها 

الخطاء التحكيمية، 
انفعالت الالعبني، كل هذه 

الأمور تلقي بظاللها على 
اأجواء املباراة، لكن تبقى 

ت�سرفات الالعبني ال�سيء 
الأهم يف و�سول املباراة اإىل 

بر الأمان... 

�سالم �ساكرم�سطفى �سعدون كرار علي

بغداد / امرية حم�ضن
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�ضلوك الالعبني داخل امللعب

انعكا�س للثقافة الريا�ضية التي تعلَّموها 

يجب اأن يكون تعليم الالعب ي�سب 

باجتاه احرتام القانون، مبعنى احرتام 

قرارات احلكم ول يحق التطاول عليها 

واحرتام املناف�ش واحرتام الزميل، 

وجتّنب اللعب العنيف واملتعمد، 

وجتّنب اللفاظ ال�سوقية..



ال���زوراء  وال�سناعة،  النجف  ال��ب��ح��ري، 
وحاليا مع الطلبة، كل ناٍد لعبت له تركت 
عاليًا  م�ستوى  ق��دم��ت  اإذ  ف��ي��ه،  ب�سمة 
اأكملت  املو�سم  وه��ذا  املتابعن،  ب�سهادة 
تاألقي مع الأنيق الذي وجدت الفر�سة فيه 
ا�ستمر يف براعتي يف  اإن �ساء اهلل  كاملة، 
حرا�سة �سباك الطالب و�سيكون الفوز من 

ن�سيبنا يف املباريات املقبلة.

ا�ستقرار الفريق
* نتائج الفريق الطالبي غري م�ستقرة، ما 

�سبب ذلك؟
- كما تعلمون اأن الدوري الكروي العراقي 
م�ستوى  اأثر يف  الذي  المر  توقف طويال، 
ي�ستعيد  اأن  الالعب  اأراد  فلو   ، الالعبن 
ي�ستطيع  لكي  وق��ت  م��ن  ب��د  ف��ال  م�ستواه، 
كان  ال��دوري  بداية  ويف  جاهزا،  يكون  اأن 
املباريات  قلة  النتائج،  تفاوت يف  للطالب 
لكن  الالعبن،  بن  ما  الن�سجام  وع��دم 
مباريات  عدة  خو�س  وبعد  الوقت  مب��رور 
يقدم  وب���داأ  م�ستواه  يف  ال��ف��ري��ق  ا�ستقر 
بالنجاح،  تكللت  التي  الرائعة  العرو�س 
املحبة  جماهرينا  اإ���س��ع��اد  م��ن  متكّنا  اإذ 
يف ال��ع��دي��د م��ن امل��ب��اري��ات امل��ه��م��ة، حتى 
املباريات التي تعادلنا فيها كنا القرب اىل 
الفوز لول الت�سرع اأمام مرمى اخل�سوم . 

دوري �سعيف وفقري فنيا
* ماذا تقول عن دوري املو�سم احلايل؟

- كما قلت م�سبقا اإن جائحة كاورونا كان 
لها تاأثري �سلبي يف م�ستوى الالعبن، اإذ اإن 
اأغلب الالعبن كانوا جال�سن يف منازلهم 
مع قلة قليلة من الالعبن الذين يتمرنون، 
لهذا ال�سبب اأ�سبح حاليا الدوري العراقي 
العراقية  الفرق  اأغلب  لأن  فنيًا،  �سعيفًا 
ل��ل��دوري  اجل��ي��د  بال�سكل  م�ستعدة  غ��ري 
داخل  الفرق  عطاء  على  انعك�س  ما  وه��و 
امللعب، كما اأن دوريا ل حت�سره اجلماهري 
دوريا  �سيكون  للفرق  امل�ساندة  الريا�سية 

امل�سجعة  الريا�سية  اجلماهري  لأن  فقريا، 
بل  خا�سة،  نكهة  ال���دوري  تعطي  لفرقها 
من  امل��زي��د  ت��ق��دمي  يف  ال��الع��ب��ن  ت�ساعد 

احلما�سة والعطاء داخل امللعب.   

اجلانب املادي اأهم ما نعانيه
* اأبرز ما يعانيه الأنيق؟

اإمنا  اليوم؛  وليدة  لي�س  الأنيق  معاناة   -
كانت وما زالت يف اجلانب املادي، الأنيق 
ي��ع��اين م��ن قلة ال��دع��م امل���ادي امل��ق��دم له 
اأن  علما  العايل،  التعليم  وزارة  قبل  من 
الإدارة مل تق�سر مع الفريق خالل املو�سم 
احلايل، فهي تدعم الفريق ح�سب املتي�سر 

لديها من الموال.
* ما �سفات احلار�س اجليد؟

ذا  ي��ك��ون  اأن  اجل��ي��د  احل��ار���س  �سفات   -

عقلية يعرف كيف يح�سم هجمات اخل�سم 
احلار�س  ك��ون  املدافعن،  بتوجيه  ويقوم 
الأقرب اىل احلالت الهجومية للخ�سوم، 
كذلك يجب اأن يكون احلار�س ميتلك طوًل 
فارعًا ومرونة كبرية من اأجل الوقوف بن 

اخل�سبات الثالث بجدارة وا�ستحقاق.

اأ�سكر جميع من دّربوين
* مدربون لهم الف�سل يف تطوير م�ستواك؟
تدريبي  اأ�سرفوا على  املدربن  - كثري من 
نبيل  والح����رتام،  التقدير  ك��ل  لهم  اأك���ّن 
ع�����واد، غ�����س��ان ع��ب��د ال���ك���رمي، و���س��دام 
عامر  جابر،  هادي  �سهيل،  كرمي  �سلمان، 
ح�سن  علي  زي��دان،  وجليل  الوهاب  عبد 
ناعم،  الكرمي  عبد  جبار،  و�سفي  جليل، 
وا�سحة  ب�سمة  لهم  كانت  املدربن  جميع 
خالل  الكثري  علَّموين  ثمن،  اأحمد  على 
معي  بذلوه  ملا  جميعا  اأ�سكرهم  التدريب، 

خالل م�سريتي.
* ماذا تتوقع لفريق الطلبة هذا املو�سم؟

- نتائج الفريق جيدة جدًا خالل املراحل 
الكروي،  ال���دوري  من  واحلالية  املا�سية 
احل�سان  يكون  اأن  الطلبة  لفريقي  اأتوقع 
ي��ك��ون يف  واأن  ال����دوري  الأ����س���ود يف ه���ذا 
اأن  م�����س��ّم��م  ف��ال��ف��ري��ق  الوىل،  امل���راك���ز 
يقدم كل ما لديه لإفراح جماهريه املحبة 
وغايتنا التتويج بلقب الدوري اإن �ساء اهلل.

* طموحك واأمان مل تتحقق؟
اأجله،  من  ي�سعى  لديه طموح  كل لعب   -
ال��ع��راق��ي،  ال��وط��ن��ي  املنتخب  متثيل  ه��و 
وه���ذا ح��ق م�����س��روع ل��ك��ل لع���ب اأن ميثل 
املدربن  قناعة  تبقى  لكن  بالده،  منتخب 
من  فيه  واملتاألقن  الدوري  يتابعون  الذين 
الالعبن هي الفي�سل، اأعتقد اأن امل�ستوى 
يف  الآن  لغاية  اأقدمه  ال��ذي  الكبري  الفني 
الدولية،  الفانيلة  لرتداء  يوؤهلني  الدوري 
اأحد  ل�سفوف  ا�ستدعائي  يتم  اأن  اأمتنى 
تاألقي  م�سرية  لإكمال  الوطنية  املنتخبات 

واإبداعي بن اخل�سبات الثالث.

النيق  م��ع  رائ��ع��ًا  اأداًء  ثمن  اأح��م��د  ق��دم 
الأمن  احلار�س  كان  بل  املباريات،  خالل 
واقتدار  ق��وة  بكل  �سباكه  عن  داف��ع  ال��ذي 
الوطني  املنتخب  م���درب  ن��ظ��ر  ل��ف��ت  م��ا 
)جملة  الوطنية،  للت�سكيلة  ل�ستدعائه 
مرمى  حار�س  ح��اورت  العراقية(  ال�سبكة 

الطلبة ويف ما يلي ن�س احلوار: 

الطول واملرونة
املرمى؛  حرا�سة  مركز  اختيارك  �سبب   *

اأمل جتد فيه �سعوبة؟
حرا�سة  الكرة  يف  اأع�سق  �سغري  منذ   -
املرمى، كنت وما زلت اأمتنى الو�سول اىل 
�سيما كاظم  املعروفن ل  م�ستوى حرا�سنا 
�سبيب، جالل عبد الرحمن، رعد حمودي، 
اأحمد جا�سم  فتاح ن�سيف،  عماد ها�سم، 
املركز  ه��ذا  اخ��رتت  الآخ��ري��ن،  والنجوم 
ف���ارع���ا، ف�سال عن  اأم��ت��ل��ك ط���ول  ك���وين 
يف  اأب��رز  جتعلني  ج�سدي  يف  التي  املرونة 
جميع  مع  اهلل  ووفقني  املهم  املركز  ه��ذا 

الأندية التي لعبت لها يف موا�سم �سابقة.

ب�سمتي وا�سحة
ناٍد  اأي  كثرية، يف  الأندية  بن  تنقالتك   *

اأعطيت الفر�سة الأكرب للتاألق؟
النا�سرية،  منها  اأن��دي��ة  ل��ع��دة  لعبت   -

برزت خالل الدوري 
الكروي العراقي املمتاز لهذا 
املو�سم، العديد من الطاقات 
ال�سبابية التي �ستفتح 
م�ستقبال م�سرقا لكرتنا التي 
عانت الكثري خالل ال�سنوات 
املن�سرمة، ومن بني اأبرز 
تلك املواهب التي رمبا ت�سق 
طريقها نحو النجومية 
حار�ش مرمى الأنيق اأحمد 
ثمني الذي تاألق هذا املو�سم 
بني اخل�سبات الثالث...

 االأنيق بني اخل�ضبات الثالث ..

اأحمد ثمني:
دوري بدون جماهري ممل 
وال يرتقي مل�ضتوى الطموح

بغداد/ اأحمد رحيم نعمة
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من الالعبني املميزين يف  
نادي مان�س�سرت �سيتي، رحيم  
�ستريلينغ ولد مبقاطعة 
مافرييل يف كينغ�ستون بدولة 
جامايكا وهي اإحدى جزر 
البحر الكاريبي يف عام ١994. 
يف اخلام�سة من ُعمره انتقل 
اإىل لندن مع والدتِه، بعد 
اأن ف�سل والده البقاء، عانت 
العائلة املُنتقلة من م�ساعب 
وظروٍف معي�سية قا�سية. 

اإعداد/ جملة ال�ضبكة

لعب مع الفئات العمرية
يف  كبري  ب�سكل  اأث��رت  التي  احلادثة  وكانت 
نف�سيته هي مُقتل والده يف جامايكا، عندما 
كان يف الثامنِة من عمرِه، حيث كان يف ذلك 
الوقت طالبا يف مدر�سة كوبالند املجتمعية 
لندن،  غ��رب  �سمال  تقع  التي  وميبلي،  يف 
بها،  اخلا�س  ق��دم  ك��رة  فريق  من  وواح���دا 
فقد اأعطته واقعة وفاة والده احلزينة دافعا 
اإيجابيٍة  اإىل طاقٍة  واإحباطِه  لتحويل غ�سبِه 
القدم،  كرة  يف  مهاراته  لتح�سن  وتوجيهها 
بارك  كوينز  بنادي  لاللتحاق  ُاختري  كما 

رينجرز لكرة القدم.
لعب  رحيم متدرجا بن منتخبات اإجنلرتا 
فريق  متثيل  ووا�سل  العمرية،  الفئات  ذات 
ليفربول الذي انتقل اإليه عام 2010، وبرز 
اأف�سل الهدافن يف الفريق،  فيِه واحدا من 
اإجنليزي  قدٍم  كرة  لعب  اأ�سغر  اأ�سبح  بل 
معا�سريه،  معظم  من  قيمة  باأعلى  يتمتع 
مدفوع  لع��ب  اأف�سل  اأ�سبح  م��ا  و���س��رع��ان 

الأجر.

جناح �سريع 
رينجرز  بارك  كوينز  نادي  نادي  مّثل فريق 
 ،2010 2003 وعام  لكرة القدم بن عام 
اإذ كان لهذا الفريق الأثر الكبري يف ت�سكيل 
الفرتة  هذه  خالل  جنح  اإذ  املهنية،  حياتِه 
لعبي  ك��ب��ار  م��ن  الكثريين  ان��ت��ب��اه  ب��ج��ذب 
القدم، فقد برز جنما لمعا  واأ�ساطري كرة 
يف هذه الفرتة حتى نهاية وليتِه مع النادي.

ال�سهري  الإجنليزي  ال��ن��ادي  مع  عقدا  وق��ع 
ليفربول عام 2010، مببلٍغ مبدئي �ستمائة 

األف يورو، كما وعده املدرب رافائيل بينيتيز 
مدرب ليفربول يف ذلك الوقت بدفع املزيد 
لُه �سريطة اأن يلعب معظم املباريات لفريق 

�سباب ليفربول.
رائعة مع فريقه مو�سم  قدم رحيم عرو�سا 
2014-2013، من خالل تقدميِه ل�سل�سلة 
م���ن الأه������داف امل��ت��ت��ال��ي��ة ���س��د ف���رق مثل 
نورويت�س �سيتي وتوتنهام هوت�سبري وكارديف 
�سيتي واأر�سنال ومان�سرت �سيتي، �ُسجل ا�سم 
هذا الولد العجيب يف قائمة املناف�سن على 
اأف�سل لعب �ساب يف العام، ا�ستمر  جائزة 
يف تقدمي عرو�ٍس رائعٍة يف ال�سنوات التالية، 
اإذ ح�سل على جائزة اأف�سل لعب يف ال�سهر 
كل من  ليفربول على  ف��وز  بعد  اأخ��رى  م��رة 

توتنهام هوت�سبري و�ساوثهامبتون.
ظهر رحيم لأول مرة يف دوري اأبطال اأوروبا 
UEFA م��ع ن��ه��اي��ة ال��ع��ام، و���س��ج��ل ف��وزا 
النادي  اأم��ام  ل�واحد  اثنن  بنتيجة  لفريقه 
لعب  كما  رازج��راد،  لودوجوريت�س  البلغاري 
اأول��د  اإ�ستاد  يف  ليفربول  مع  املئة  مباراتُه 

ترافورد اأمام نادي مان�س�سرت يونايتد.
حقق رحيم كل ما يبغيه من خالل اجلهود 
الذهبي  الفتى  ج��ائ��زة  لينال  قدمها  التي 
من  ذل��ك  بعد  منه  ُطلب  اإذ   ،2014 لعام 
قبل مديره بريندان رودجرز اأخذ ق�سط من 
كاأ�س  يف  للم�ساركة  منتع�سا  ليبقى  الراحة 

الحتاد الإجنليزي.
مع  واللعب  النتقال  رحيم  ق��رر  ذل��ك  بعد 
قيمته  بلغت  عقٍد  يف  �سيتي  مان�س�سرت  نادي 
ا�سرتليني  جنيه  م��ل��ي��ون  واأرب���ع���ون  ت�سعة 
ومدتُه خم�س �سنوات، وكانت املباراة الأوىل 

روما  نادي  اأمام  النادي  ل�سالح  لعبها  التي 
عام  الدولية  الأب��ط��ال  ك��اأ���س  يف  الإي��ط��ايل 
اأول  بت�سجيل  ذل��ك  بعد  ق��ام  ث��م   ،2015
ب��ورمن��وث  ن���ادي  ���س��د  م�سريته  يف  ث��الث��ي��ة 

و�ساهم يف الفوز بنتيجة خم�سة لواحد.
�سد  م��ب��اراة  لعبه  اأث��ن��اء  لال�سابة  تعر�س 
املباراة  فريقه  خ�سر  اإذ  يونايتد،  مان�س�سرت 
يف النهاية،  فقد كان لغيابه تاأثري كبري على 
النادي فقد خ�سر جميع املباريات بعد ذلك 

تقريبا.
حيث   ،2016 ع��ام  ال���س��اب��ة  م��ن  وتعافى 
على  كبري  ب�سكل  ال��ن��ادي  ع��ودت��ِه  �ساعدت 
 2016 ع���ام  وف���از  الن��ت�����س��ارات  حتقيق 

بجائزة اف�سل لعب يف الدوري.
قبل  للهجوم من   2017 تعر�س رحيم عام 
رجٍل جمهول وقد تك�سفت احلادثة يف ملعب 
تدريب مان�س�سرت حيث اأدىل املهاجم ببع�س 
بعد  �سده،  ال�سيئة  العن�سرية  التعليقات 
ب�سعة اأيام مت التعرف على الرجل باأنه كارل 
�ستة  مل��دة  بال�سجن  عليه  وُحكم  اأندر�سون 
 100 قدرها  فر�س غرامة  و  اأ�سبوعا  ع�سر 

جنيه اإ�سرتليني.
عندما  الدولية  م�سريته  يف  مرة  لأول  ظهر 
ع�سر  ال�سابعة  حت��ت  ال��ع��امل  ك��اأ���س  يف  لعب 
مع  للعب  ُاختري  ثم  وم��ن   ،2011 يف  عاما 
الفريق الأول ومثل اإجنلرتا يف مباراة التاأهل 

لكاأ�س العامل 2014 اأمام اأوكرانيا.
اأ�سبح   ،FIFA 2014 ال��ع��امل  ك��اأ���س  ويف 
رحيم اأف�سل لعب يف الفريق اأداًء بعد فوزه 
هدف  مقابل  بهدفن  اإيطاليا  منتخب  اأمام 

وحيد.
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مقتل والده اأعطاه دافعًا للنجومية

 جتاوزت مبارياته املئة مع ليفربول
رحيم �ضتريلينغ



اسرتي رياضة 

  الأوىل: 
الفم،  من  عميقًا  التنف�س  من  بد  ل  اأول: 
و�سعية  على  ونبقى  فيه،  الهواء  حب�س  ث��ّم 
اخلدود املنفوخة ملدة ترتاوح بن ثالثن اإىل 
ثّم  ومن  ل،  التحُمّ قدرة  ح�سب  ثانية  �ستن 
نعود وننفخ الهواء خارجًا بكِلّ هدوء، ونكّرر 

العملية لأكر من خم�س مرات يوميًا.

 الثانية:
الأق�سى،  احل��د  اإىل  �سمها  يتم  ال�سفاه   
و�سعية  اإىل  نعود  ث��ّم  طفاًل،  ُنقبل  وكاأننا 
البت�سام الق�سوى من دون فتح الفم، ونبقى 
على كل و�سعية ملدة خم�س ثوان، ونكرر هذا 
املرة  يف  يوميًا  مرة  ع�سرة  خم�س  التمرين 

الواحدة.
نبت�سم بقدر ما ن�ستطيع مع اإظهار الأ�سنان، 
اليد،  ك��ّف  باأ�سفل  اخل��د  عظمة  ن�سند  ث��ّم 
و�سعّية  يف  امل�سدودة  الع�سلة  على  ون�سغط 
البت�سام ملدة ع�سر ثواٍن ثّم نرتكها، ونكّرر 
العملية لع�سر مرات يوميًا حّتى نح�سل على 

النتيجة الفّعالة واجليدة.

 الثالثة:
  مترين اخلد ي�ساعد يف �سّد جلد اخلد مّما 
يزيد من امتالء اخلدود، ويكون من خالل 
يّد على طرف  اأ�سابع من كل  اأربعة  و�سعنا 
الفك من جانبي الوجه، بحيُث يكون الإ�سبع 
مع  الزاوية  نقطة  عند  الفك  على  ال�سغري 
الفم، ثّم نعقد يدينا بقوة على الوجه، ونوجه 
الفم حّتى يكون فى و�سع البت�سام؛ وينبغي 
الب�سرة م�سدودة، ونكّرر هذا  باأّن  ن�سعر  اأن 

التمرين لع�سرين مرة يف اجلل�سة الواحدة.

 الرابعة:
اأكر  هذا التمرين ي�سد ب�سرة الوجه لتكون 
على  الإب��ه��ام  ن�سع  فقط  ون�سارة،  �سبابًا 

جانبي العينن، بحيث ُي�سبح الكفان باجتاه 
ال�سقف والإبهام نحو الأر�س، ون�سغط على 
العينن حّتى ُيغلقا مع اإنزلق اإ�سبع الإبهام 
ب�سرة  لتتمّدد  الأذن  نحو  جانب  ك��ل  على 
ملدة  الو�سعّية  ه��ذه  على  ون�ستمر  ال��وج��ه، 

خم�س ثوان، ونكرره لع�سر مرات.

اخلام�سة: 
من  الب�سرة  ُيخّل�س  لأنه  املاء  �سرب  زي��ادة 
ل  واملفيد  ال�سحي  الطعام  تناول  ال�سموم. 
بالألياف  الغنّية  واخل�سار  الفواكه  �سيما 
للب�سرة  وب�سيط  خفيف  م�ساج  عمل  وامل��اء. 
كزيت  الزيوت  بع�س  با�ستخدام  با�ستمرار 
الطريقة  فهذه  الزيتون،  وزيت  الهند،  جوز 
يف  ال��دم��وّي��ة  ال����دورة  تن�سيط  يف  ت�ساعد 
غ�سل  ال��ع�����س��الت.  حجم  وزي����ادة  ال��وج��ه، 
تركه  لأّن  النوم؛  اإىل  الذهاب  قبل  املكياج 
امل�سامات،  اإغ��الق  اإىل  ي��وؤدي  الب�سرة  على 

وتعري�س الب�سرة للعديد من امل�ساكل.

بع�ش الفتيات يعانني من نحافة 
يف الوجه، ل �سيما اخلدود 
ال�سغرية غري املمتلئة، اإذ هنالك 
عدة متارين خا�سة بالوجه من 
اأجل زيادة ن�سارته، وتاأخري 
ظهور التجاعيد، وقد اأعددنا 
بع�ش التمارين اإىل جانب بع�ش 
الر�سادات التي يتطلب العمل 
عليها لتحقيق املراد.

 تارين ريا�ضية للحفاظ 
على ن�ضارة الوجه

اإعداد/ جملة ال�ضبكة
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عندما يلعب الأطفال، فاإنهم يطورون وظائفهم 
التنفيذية، تلك العمليات املعرفية عالية امل�ستوى 
لها  والتخطيط  امل��ه��ام  ب��دء  م��ن  متكنهم  التي 
ومراقبة  النتباه،  على  واحل��ف��اظ  ومتابعتها، 
على  واحل�سول  الندفاعات،  وتثبيط  الأداء، 
امل��ه��ارات  ه��ذه  ال��ه��دف.  نحو  املوجهة  املثابرة 

�سرورية للتعلم واحلياة اليومية.
يف  لطفلن  اأم  وهي  كونن(  )ليند�سي  وت�سيف 
"كنت  لندن:  �سرق  يف  البتدائية  الدرا�سة  �سن 
قلقة من اأن يلعب اأطفايل لأ�سهر متتالية خالل 
ر�سمية"  بيئة  التعلم يف  من  بدًل  الإغالق  فرتة 
اإىل  عودتهم  منذ  اأنه  وجدت  فقد  ذلك،  "ومع 
للتعلم  وا�ستعدادا  تفاعال  اأكر  يبدون  املدر�سة 
مما كانوا عليه من قبل، لذلك كان هناك �سيء 

ما يحدث لهم يف كل هذه امل�سرحية."
�سبط النف�ش

يعتقد توم�سون: اأن جتربة Conen الق�س�سية 
خالل  من  حت�سينها  يتم  التي  املدر�سي  للتعلم 
دعمها  يتم  قد  املوجه  اللعب  من  طويلة  ف��رتة 
اأزمة  تاأثري  ب�ساأن  امل�ستقبلي  البحث  خالل  من 
Covid-19. وي�سيف: "لقد ثبت بالتاأكيد اأن 
اللعب يح�سن الوظائف التنفيذية" وعلى �سبيل 

املثال اذا قمت ببناء منوذج، فاأنت تختار القطع 
كانت  اإذا  ما  وتكت�سف  معا،  وجتمعها  وترتبها، 
عندما  قطعة؛  كل  تفعله  ما  وتتذكر  م�ستقرة، 
تفعل ذلك، تتعلم توجيه انتباهك وبناء التنظيم 
الذاتي و�سبط النف�س وهذا موؤ�سر جيد على ما 

اإذا كنت �ستتعلم يف املدر�سة.
ميليني  الرتبوي  النف�س  عاملة  ال��راأي  وتوافقه 
مهم  "اللعب  ت��ق��ول:  اإذ  ذل��ك،  على  ميهوك�س 
تعلم  "لكن  الدماغ".  تطور  جوانب  من  للعديد 
التنظيم الذاتي، وتثبيط ال�سلوك غري املنا�سب 
والتحكم يف امل�ساعر هو اأحد اأهم الأمور للنجاح 

يف بيئة التعلم الر�سمية."
طفل  ويلتقط  ب��رج  فيها  ي�سقط  م��رة  ك��ل  ويف 
مرونة  اأكر  ي�سبحون  ليبداأ من جديد،  القطع 
يف  اأف�سل  لعبن  جتعلهم  تعليمية  وم��ه��ارات 
الثنن  واأن  اأف�سل  ب�سكل  ومتعاونن  الفريق 
التعامل مع عواطفهما خالل  اأف�سل يف  اأ�سبحا 
معا  لعبوا  "كلما  املدر�سة"  عن  غيابهما  ف��رتة 

اأ�سبحوا اأف�سل يف حل نزاعاتهم".
ب�سكل  يتدربون  فاإنهم  الأطفال،  يلعب  عندما   
مبا  امل�ساعر،  من  جمموعة  ويختربون  متكرر 
والت�سميم  والإح���ب���اط  الأم���ل  خيبة  ذل��ك  يف 

تنظيم  كيفية  تعلم  وميكنهم  والإجن��از،  والثقة 
يطور  احل��ر،  اللعب  خالل  "من  امل�ساعر.  هذه 
الأطفال مهارات تدوم مدى احلياة مثل املرونة 

وال�ستدامة.
بن  الطفال  مييل  وتطورهم  الأطفال  منو  مع 
التظاهر  اإىل  اأك��ر  والتا�سعة،  ال�ساد�سة  �سن 
باللعب مع الكثري من املالب�س ولعب الأدوار مما 
لروؤية  اأخرى  على طرق  التعرف  على  ي�سجعهم 
املراهقة  �سنوات  نحو  تقدمهم  مع  ثم  العامل 
ياأتي اللعب الرمزي والألعاب الأكر تعقيدا مع 

القواعد يف املقدمة.
تقوية الروابط

اأن ي�سارك الوالدان اللعب مع الطفل  من املهم 
لأنه لي�س لالطفال فقط..

م��ن خ���الل ال��ل��ع��ب م��ع ال��ط��ف��ل، ف��اإن��ك تقوي 
روابطك، وت�ساركه وقتا ممتعا، وتوفر املفردات 
لالمهات  دعوة  اإنها  اللغة"،  ومناذج  الأ�سا�سية 
وال�سماح  الطفال  مع  ال�سحك  بع�س  م�ساركة 
مزاجك  بتعزيز  الإيجابية  الكيميائية  للمواد 
اأن  اإىل  البالغون  يحتاج  طفلك..  مزاج  وكذلك 
يف  خا�سة  الأط��ف��ال  مثل  متاما  مرحن  يكونوا 

اأوقات كهذه".

وال�سجار  ت�سلق اجل�سور  اللعب على  يقت�سر  ل 
نف�سية  درو���س��ًا  الأط��ف��ال  ُيعّلم  اإن��ه  بل  فح�سب، 
الذي  ما  هو  وال�سوؤال  دماغهم  تن�سط  حيوية 

يحدث داخل دماغ الطفل عندما يلعب؟ 
وك���ي���ف مي��ث��ل ال��ل��ع��ب �����س����رورة م��ه��م��ة ج����ّدًا 

لتطورالطفال ومنوهم؟
احلروب والكوارث والوبئة

يلعبون  لأطفال  ولقطات  راأينا جميعا �سورا  قد 
كا�ستخدام  احل��دوث  حمتملة  غري  مواقف  يف 
ملخيم  امل��رتب��ة  الأر����س  على  للقفز  ق��دمي  حبل 
ق��اع��دة  يف  ال�����س��ب��اق  اإط������ارات  اأو  ل��الج��ئ��ن، 
مياه  يف  عائمة  ورقية  ق��وارب  اأو  نفايات  مكب 
عرب  يلعبون  فالطفال  املو�سمية،  الفي�سانات 
اإنهم  يعيقهم،  �سيء  ول  والف�سول  الثقافات 
ي��ل��ه��ون ومي���رح���ون رغ���م احل����روب وال���ك���وارث 

ويف  لهم  تنموية  �سرورة  ميثل  لأّن��ه   والأوب��ئ��ة، 
الطفل  لنمو  ج��دًا  ���س��روري  اللعب  ف��اإن  ال��واق��ع 
اأ�سا�سي  كر�سته كحق  املتحدة  الأمم  اأن  لدرجة 

لهم.
النمو العاطفي والبداعي

من  التعلم  رئي�سة  توم�سن  �سترين  ب��و  ت�سرح 
ما"  "عادة   LEGO موؤ�س�سة  يف  اللعب  خالل 
باخلاليا  مليء  ب��دم��اغ  ال�سغري  الطفل  يولد 
للتعلم  ول����دوا  الط��ف��ال  وج��م��ي��ع  الع�سبية"، 
للقيام  اخل��ربات  اإىل  بحاجة  لكّنهم  والتطور 
وال�سعور،  اللم�س،  اإىل  بحاجة  اإّن��ه��م  ب��ذل��ك، 
لديهم  تكون  مرة  كل  ��ه يف  لأنَّ الأ�سياء،  وجتربة 
يف  ال�سبكات  تربط  وحم��ف��زة  اإيجابية  جتربة 
الدماغ وتدعم تطورهم وتعلمهم واللعب هو ما 
ذلك  كان  �سواء  التجارب؛  هذه  الأطفال  مينح 

لعبا ج�سديا مثل ت�سلق ال�سجرة اأو اللعب باأ�سياء 
مثل  رم��زي��ة  لعبة  كانت  ���س��واء  ب��رج؛  بناء  مثل 
الر�سم اأو التظاهر باللعب مثل ارتداء املالب�س، 
اأو ما اإذا كانت الألعاب لها قواعد وقيود: اأيا كان 
نوع اللعب الذي ي�سارك فيه الطفل، يتم اإجراء 
ات�سالت مهمة يف الدماغ تنمي النمو العاطفي 

والإبداعي واملعريف واجل�سدي للطفل.
القدرة على الختيار

الفرح  ع��ن  الأط��ف��ال  "يبحث  توم�سون:  يقول 
واختبار  التجربة  وفر�س  الإيجابية  والتجارب 
الأ�سياء وجتربتها.. اإننا نرى نف�س اخل�سائ�س 
عرب جميع الثقافات وجميع الفئات الجتماعية 
والقت�سادية" ويف اللعب يكون الطفال ن�سيطن 
ولي�س �سلبين، واأن يكون لديهم حقا القدرة على 

الختيار".

جميع  "يبحث 
الأطفال عن املتعة 

والفر�ش للتجربة" 
وممار�سة متعتهم 

احلقيقية يف )اللعب( واللهو 
الذي ميثل اللغة العاملية 

امل�سرتكة بني كل الطفال يف 
كل اأنحاء العامل.

اللعب واللهو.. لغة االأطفال العاملية
������ه ����ض���رورة ت��ن��م��وي��ة.. الأنَّ

ترجمة:ثريا جواد
عن اجلارديان
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اأ���س��ح��اب  م��ن  ك��ث��ري  اأث����ارت حفيظة  ال��ت��ي 
ويعتقدون  الطويلة طاملا هم رجال  اخلدمة 
جازمن اأنهم اأحق مني يف كل احلالت، حتى 
العقوبات التي كنت اأ�سدرها جزاء تاأخرهم 
�سرح  اإىل  اأ�سطر  كنت  املتعمد  غيابهم  اأو 
عاقبته  من  لإر�ساء  اإ�سايف  بجهٍد  الأ�سباب 
قبل اأن اأبلغه اخلرب تفاديًا ل�سّره، ب�سراحة 
واأتعمد  العدائية  اأفعالهم  اأخ�سى ردود  كنت 
اأجّملها  اأحيانًا  بل  اأخطائهم،  التغا�سي عن 
هذا  يف  واملوؤ�سف  لل�سدام،  اأ�سطر  ل  كي 
تكون  اأن  ُي��ف��رت���س  ال���ذي  ال�ساغط  اجل��و 
يحدث  ك��ان  يل،  و�سندًا  عونًا  فيه  الن�ساء 
اأغلبهن يعانن من عقدة  العك�س متامًا لأن 
قيادة  فكرة  بتعزيز  ال��ذات  جلد  اأو  الغرية 
الرجال على اأ�سا�س اأنهم الأ�سلح والأجنح، 
مع اأن القيادة ب�سراحة ل عالقة لها اأ�ساًل 
متعلق  كله  الأم��ر  اإن  بل  ال�سخ�س،  بجن�س 
القانونية،  واحل�سانة  وال��ك��ف��اءة  باملهارة 
الغربية، معيار  وهو ما مل�سته يف املجتمعات 
اأمريكا  يف  هنا  القياديات  الن�ساء  اختيار 
هو الكفاءة ول يوجد هنالك من يجروؤ على 
ت�سغري وحتقري املراأة ملجرد اأنه رجل، واإمنا 

الكفاءة واملناف�سة الأكادميية ل غري".
انحياز وُعَقد

كر�سيها،  حتت  من  تت�سرب  كثرية  "ُعقد 
الرجل  ق���درات  اإزاء  موقفها  �سعف  مثل 
لن  التي  الفوبيا  تلك  الأخ��ري��ات،  وب��راع��ة 

تفارق ذاكرتها الإق�سائية."
الرتبية  وزارة  يف  امل��وظ��ف��ة  فتحت  ه��ك��ذا 
جن�سها  بنات  على  النار  العزاوي(  )ن��ازك 
وا�ستبدلتها  الإدارة  حق  عنهن  واأ�سقطت 

بقيادة املطبخ قائلة:
ارتقاءنا  تعرقل  اأنها  على  جُنمع  "غالبيتنا 
لأن  العمل،  �سغوطات  من  وتزيد  الوظيفي 
فيه  مرغوب  غري  اأم��ر  للمراأة  امل��راأة  قيادة 
معها  م�سكلتي  ال��رج��ال،  قبل  الن�ساء  م��ن 
املعقدة  الن�سوية  بحالة  مت�ّسكها  يف  تكمن 
ُيفرت�س  التي  وظيفتها  جلباب  داخ��ل  حتى 
اأن��ه��ا خ���ارج ن��ط��اق ك��ل ���س��يء، ل��ذل��ك ف��اإن 

اخللط لديها وارد وطبيعي جدًا يف اأن تكون 
اآراوؤها نابعة من تركيزها على �سكل املوظفة 
مديرتنا  تفعل  مثلما  وعمرها،  وملب�سها 
املطبخ  هو  الطبيعي  مكانها  اأن  اأعتقد  التي 
وحتقري  وتخطئتنا  نقدنا  عن  تكف  ل  لأنها 
اأنها تكون  العمل، يف حن  اإيجابياتنا داخل 
جماملة،  اأو  �سعيفة  بالأحرى  اأو  منحازة، 

جتاه اأخطاء الرجال."
عدالة وانتقا�س

ال��ق��ي��ادة  ح�سر  ال���ذي  َم���ن  اأع����رف  ل   "
ب�سفات  م�سروطة  ك��ارزم��ا  اإنها  بالرجل، 
هنا  املعادل  ام��راأة،  اأم  كان  رجاًل  الإن�سان 

هو قوة ال�سخ�سية ومهاراتها فقط."
املالكي(  )خ�سر  الأنروبولوجي  الباحث 
يف  اجلن�س  عن�سرية  على  ب�سدة  اعرت�س 

�سغل املنا�سب، قائاًل:
القراآن  يف  ُذكرت  التي  بلقي�س  "تاأريخيًا، 
الكرمي والكتاب املقّد�س كانت ملكة وُمطاعة 
ول�سُت هنا مثاليًا  الن�ساء،  الرجال قبل  من 
�سواء  جمتمعنا  تغزو  التي  للذكورية  وناكرًا 
يف ال�سارع اأم يف البيت اأم يف املوؤ�س�سة، لكن 
ال��الف��ت،  وح�سورها  دوره���ا  ُيلغي  ل  ه��ذا 
�سخ�سيتها،  بقوة  مرتبطة  الق�سية  اأن  اأي 
تواجه  ف�سوف  ومو�سوعية  قوية  كانت  فاإذا 
بل  بحقها،  والنتقا�سات  الأخ��ط��اء  اأك��رب 
على  منهم  والرجال  اجلميع،  جُترب  �سوف 
والر�سوخ  احرتامها  على  اخل�سو�س،  وجه 
لأوامرها اإذا كانت ُم�سندة من القانون. اأما 
وطبيعة  املراأة مبديرتها  بعالقة  يتعلق  فيما 

العالقة بينهما، اأنا اأظن اأن عن�سري الغرية 
بينهما،  وا�سح  اأثر  لهما  �سيكون  والتح�س�س 
ول ميكن ح�سر الذنب باملديرة ملجرد اأنها 
امراأة، لكن على نحو عام لي�س هنالك فرق 
من  العمل  اإدارة  يف  وامل��راأة  الرجل  بن  ما 
ناحية الكفاءة واجلهد والتناف�س الوظيفي. 
اأما جزئية فر�س القرار وال�سخ�سية فتبقى 

خا�سعة لطريقة كٍل منهما."
قرار ومواجهة

ردع  يف  امل��دي��رة  امل����راأة  ح��ق  م��ن  " ج��زء 
ال��ت��ح��ق��ري ال����ذك����وري امل���ع���ت���اد لإدارت����ه����ا 
مع  �سرامة  اأك��ر  تكون  اأن  هو  املجروحة، 

الرجال."
ح�سب  وممتد  طويل  تاأريخ  امل��راأة  مظلومية 
يوؤكد  امراأة،  اإمرة  املوظف حتت  يعتقده  ما 
نحن  "ل�سنا  ق��ائ��اًل:  الن�سراوي(  )عقيل 
اإن  بل  بظلمها،  يت�سبب  من  وحدنا  الرجال 
يف  يقفن  العمل  يف  جن�سها  ب��ن��ات  غالبية 
تقدير،  اأقل  يف  املتفرج  اأو  امل�ساد،  اخلندق 
وبطرق مبطنة يعّززن فيها العتقاد القائل 
واأق��ل  العمل  يف  ان�سباطًا  اأك��ر  الرجل  اإن 
تغيبًا، على افرتا�س اأن املراأة هي بالأ�سا�س 
ربة بيت وزوجة م�سوؤولة عن بيتها واأبنائها، 
تقف  مقدمتها  يف  ه��ن��ا،  ك��ث��رية  الأ���س��ب��اب 
غّيبت  التي  ال�سرقية  الجتماعية  التن�سئة 
و�سادرت حق املراأة منذ طفولتها يف �سناعة 
فكرة القرار ويف بناء �سخ�سية قوية، لذلك 
على  للحفاظ  مريرًا  قتاًل  تقاتل  جتدينها 

من�سبها، وهذا حقها."

ما حكاية اأ�سحاب الِعرق الوظيفي النبيل ممن يعّدون اأنف�سهم "قادة بالفطرة" 
ملجرد اأنهم ذكور �سرقيون، وهل حقًا اأن �سخ�سية املراأة املزاجية وجراأتها 
املبتورة وثقتها املهزوزة بقراراتها هي ُمربرات كافية لبنات جن�سها لتف�سيل 
قيادة الرجل وح�سر م�سوؤولياتها بقيادة املطبخ،

 

اإجماعًا  جند  ل  ترى  يا  ومل��اذا 
اإن�سانيًا، ل عدائيًا، على كر�سي 

اأ�سرتها  اإدارة  برعت يف  التي  املديرة  املراأة 
بيتها  خارج  وقفت  لكنها  ُم�سبقًا،  املُ�سغرة 
والت�سقيطات  ب��اخل��ذلن  حم��اط��ة  وح��ي��دة 

املُبّطنة!
عدائية واحتقار

على  جُت��ربين  العدائية  اأفعالهم  ردود   "
لأن  وجتميلها،  اأخ��ط��ائ��ه��م  ع��ن  التغا�سي 
اأ�سبه  ال�سرقي  جمتمعنا  يف  امل���راأة  ق��ي��ادة 
ح�سانة  اأو  اأ���س��ل��ح��ة  ب��ال  وح��ي��دة  ب��ال��ق��ت��ال 

قانونية."
من  يخلو  ل  ال��ذي  املهني،  الع���رتاف  بهذا 
يحيطها  كان  الذات مبا  وم�سارحة  اجلراأة 
لنا  ��ت  ق�����سّ ق��ه��ري،  جمتمعي  خ����ذلٍن  م��ن 
امل��غ��رتب��ة ال��ع��راق��ي��ة يف اأم���ريك���ا )���س��م��اء 

اجلواهري( جتربتها يف القيادة قائلة:
العراق  يف  احل�سابات  اإدارة  يف  "جتربتي 
املجتمع  ب�سطوة  موؤطرًا  نف�سيًا  ماأزقًا  كانت 
الذكوري، ُعينت يف هذا املن�سب احل�سا�س 
من  كثري  ل��دى  يل  ت�سفع  مل  التي  لكفاءتي 
عن  ت��ردع��ه��م  ومل  ب��ي،  املحيطة  النفو�س 
مهم  لكر�سي  اأ�سلح  ل  واعتباري  ا�ستهدايف 
النقطة  تلك  �سنّي،  �سغر  عن  ف�ساًل  كهذا، 

ك��ر���ض��ي امل���دي���رة
عدائية ذكورية اأم 

؟ُعقدة ن�ضوية

ال�ضويد/ اآمنة عبد النبي



 اندجموا يف عاملهم الفرتا�سي فيما اأنا من�سغلة 
اأو  �سيئًا  يطلبوا  اأن  ع�سى  ال�سيوف  متابعة  يف 
�سيئًا  اأن  اإل  ما،  حدث  اأو  �سيء  عن  ي�ستف�سروا 
وبقيت  بقوا على حالهم  بل  من هذا مل يحدث، 

يف قلقي ومراقبتي للجميع.
ت�سوراتي  يف  خطاأ  على  اأن��ا  هل  نف�سي  يف  قلت 
خماويف  اأن  اأم  احلديثة،  التكنولوجيا  هذه  عن 
لها حمٌل من ال�سواب؟ اأردت اأن اأ�سرك �سيفتي 
عربية( يف  لغة  مدّر�سة  عبا�س-  )اأزه��ار حممد 
لهذه  املفرط  ال�ستخدام  من  بع�س من خماويف 
تلك  م��ن  �سيئًا  لديها  اأج��د  مل  لكني  الأج��ه��زة، 
املخاوف، بل اإنها قالت يل: "ملاذا هذا التخوف، 
التطور التكنولوجي �سمة الع�سر ولبد اأن نواكب 
هذا التطور ون�ستثمره ل�ساحلنا، اتركي اأوهامك 

وتطلعي نحو امل�ستقبل!"
حاجة اإن�ضانية

هذه امل�ساهد، وما تراكم لدي من �سور، عر�ستها 

اأ�ستاذة  احللو-  من�سور  )بثينة  الدكتورة  على 
بغداد(  بجامعة  الآداب  كلية  يف  النف�س  علم 
فقالت: "منذ بدء ع�سر النه�سة العلمية وتطور 
جند  التقدم،  اإىل  ي��وؤدي  ما  كل  واخ��رتاع  العلم 
هناك ميزة لكل من هذه الخرتاعات هي كيفية 
الت�سالية  الو�سائل  من  فالهدف  معها،  التعامل 
املعلومة  على  الأف��راد يف احل�سول  م�ساعدة  هو 
العلمي،  التطور  عن  الناجتة  امل�ساعب  وتذليل 
فاإن  للتقارب،  و�سيلة  اأنها  على  لها  نظرنا  واإذا 
عالقاتهم  توطيد  يف  �سالتهم  يجدون  كثريين 
الجتماعية بالتوا�سل مع الخرين عن طريق بث 

اإن املعلومة اأو التعليق  اإذ  النكتة،  اأو 

وم�سعى  اإن�سانية  حاجة  الآخ��ري��ن  مع  التوا�سل 
لتحقيق الذات من خالل عر�س ما لدى املرء من 

اأفكار واآراء للمناق�سة."
الوجه االآخر

* وماذا عن الوجه الآخر؟
الو�سائط  لهذه  الخ��ر  الوجه  اإىل  نظرنا  اإذا   -
والتباعد  العائلي  للتفكك  و�سائل  �ستكون  فاإنها 
بن اأفراد الأ�سرة الواحدة، اإذ جتدهم يف غرفة 
ل  بجهازه  من�سغل  منهم  ف��رد  كل  لكن  واح���دة، 
هناك  اإن  ب��ل  م�سرتكة،  اأ�سياء  ب��الآخ��ر  تربطه 
به،  املحيط  املجتمع  عن  ب��الغ��رتاب  ي�سعر  من 
ما  منه  يطلب  ل  متكامل  ع��امل  اإىل  يلجاأ  لذلك 
يطلبه عامله احلقيقي، هذا ما يحدث لدى بع�س 
ال�سطرابات  بع�س  اأو  بالكاآبة  ي�سعرون  الذين 

النف�سية."
تراكم معريف

ي��ق��ول )ي��و���س��ف زه���ري- ط��ال��ب م��رح��ل��ة اأخ���رية 

يل  تتيح  الو�سائط  ه��ذه  "اإن  ن��ف��ط(:  هند�سة 
يف  العلمية  امل��واق��ع  م��ن  كثري  ل��زي��ارة  الفر�سة 
من  ي��زي��د  م��ا  ال��ن��ف��ط،  تكنولوجيا  اخت�سا�س 
اأق�سي  اأن��ن��ي  اإذ  امل��رتاك��م��ة،  امل��ع��رف��ة  جم���الت 
�ساعات طوال يف �سياحة فكرية بن هذه املواقع 

واأنا م�ستمتع مبا اأح�سل عليه من معلومات."
طالبة  عبا�س-  خ�سري  )فاطمة  ت��رى  ح��ن  يف 
عالقة  له  من  كل  "تزود  و�سائل  اأنها  دك��ت��وراه( 
من  يحتاجه  مبا  التعليمية  الأكادميية  بالعملية 
تقليل  يف  وت�سهم  املفيدة  للمعلومات  م�سادر 
احلواجز بن م�ستخدمي مواقع التوا�سل وتو�سيع 
اأوا�سر  يعزز  ب�سكل  الجتماعية  العالقات  دائرة 
ت�سهم يف  كما  الأف�����راد،  ب��ن  ال��ن��اف��ع  ال��ت��الح��م 
ما  كل  ن�سر  عملية  يدعم  فّعال  عام  راأي  ت�سكيل 
جمتمع  لبناء  التحتية  البنى  تقوية  اإىل  ي���وؤدي 
ناجحة  و�سيلة  وهي  ر،  ومتح�سّ متطور  اإن�ساين 
لن�سر الإعالنات والرتويج لل�سركات وغريها من 

الدوائر اخلدمية والإنتاجية التي توفر اخلدمات 
املتمّيزة للمجتمع."

علم  يف  ال��دك��ت��وراه  طالبة  ت��ق��ول  جانبها،  م��ن 
و�سائل  "اإن  ح��م��ي��د(:  جميد  )ه��ب��ة  الج��ت��م��اع 
جائحة  اأث��ن��اء  ال��ت��ق��ارب  يف  �ساعدت  التوا�سل 
كورونا التي األزمت الأفراد يف �ستى اأنحاء العامل 
بالتباعد الجتماعي لتجنب الإ�سابة بالوباء، اإذ 
العوامل  بكونها  التوا�سل  و�سائل  عمل  هنا  برز 
اأخبار  ومعرفة  الأف��راد  بن  للتقارب  الأ�سا�سية 
يف  كبري  دور  م��ن  ت�سغله  عّما  ف�ساًل  الآخ��ري��ن 
التعليم الإلكرتوين و�سري العديد من الأعمال عن 

طريق و�سائل التوا�سل."
اأع����اله م��ن مم��ي��زات لو�سائل  ورغ���م م��ا ذك���ر 
تعد  اأن��ه��ا  اإل  ت��ق��ارب،  و�سائل  بكونها  التوا�سل 
و�سائل تباعد اأي�سًا، ذلك لأنها عملت على اإ�سابة 
العديد من م�ستخدميها بالعزلة، واأي�سًا بتف�سيل 
الجتماعية  احل��ي��اة  ع��ل��ى  الف��رتا���س��ي  ال��ع��امل 

احل��ق��ي��ق��ي��ة وو����س���ول 
م�ستخدميها  من  عدد 
حل���ال���ة )الإدم��������ان( 
ع��ل��ى الإل��ك��رتون��ي��ات، 
وقد متخ�س ذلك عن 
ك��ث��ري م���ن امل�����س��ك��الت 
الجتماعية والأ�سرية، 
اأ�سباب  اأغلب  تعود  اإذ 
اإىل  امل�����س��ك��الت  ه���ذه 
م���ا ان��ت��ج��ت��ه و���س��ائ��ل 
تباعد،  م��ن  التوا�سل 
الأزواج  بن  ما  �سواء 
فيما  اأو  الأق����ارب،  اأو 
بن الوالدين والأولد، 
الناجت  التباعد  واأي�سًا 
ال�سباب  اب��ت��ع��اد  ع��ن 
وال��ع��ادات  القيم  ع��ن 
اخلا�سة  الجتماعية 
والتعلق  مبجتمعهم، 
ب��ع��ادات ومم��ار���س��ات 
ذل��ك  يتمثل  ال��غ��رب، 
اأفعاًل  م�ساهدتهم  يف 
م��واق��ع  ع��ل��ى  خمتلفة 

بقيم  الك��رتاث  دون  تقليدها  وحماولة  التوا�سل 
انت�سار  ذل��ك  على  م��ث��ال  جمتمعهم،  وع����ادات 
على  وعملهم  )ال��ي��وت��ي��وب��رز(  ال�سباب  ظ��اه��رة 
عر�س كافة تفا�سيل حياتهم وحياة اأ�سرهم على 

الفي�سبوك اأو و�سائل اأخرى.
اأخريًا، فاإن جعل و�سائل التوا�سل و�سيلة للتقارب 
املعاجلة  على  العمل  يتطلب  اأم���ر  للتباعد  ل 
فاجلانب  والج��ت��م��اع��ي:  الأ���س��ري  اجلانبن  يف 
طبيعة  ومعرفة  الأولد  مراقبة  يتطلب  الأ�سري 
وحتديد  ي�ستخدمونها،  التي  والتطبيقات  املواقع 
الإل��ك��رتون��ي��ات،  ل�ستخدامهم  معينة  ���س��اع��ات 
بالتوعية  يتمثل  ف��اإن��ه  الجتماعي  اجل��ان��ب  اأم��ا 
عن  والبتعاد  ل�ستخدامها  الإيجابية  بالطرق 
�سلبيًا  تاأثريًا  توؤثر  التي  اخلاطئة  ال�ستخدامات 

يف املجتمع.

فرحُت بزيارة اأقارب يل يف نهاية العام الفائت، لكن هذه الفرحة 
مل تدم، فهم ما اإن دخلوا غرفة ال�ستقبال حتى اأخذ كل فرد منهم، 

�سغارًا وكبارًا، ركنه اخلا�ش وان�سغل بجهاز الهاتف املحمول، فبعد اأن 
اأخذوا الرقم ال�سري من ولدي الأ�سغر..

 

و���ض��ائ��ط ال��ت��وا���ض��ل االج��ت��م��اع��ي 

ح���اج���ة اإن�����ض��ان��ي��ة 
لتحقيق الذات 

فكرة الطائي

د.بثينة من�سور 

فاطمة خ�سري 

هبة جميد
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اعداد وت�ضوير: تغريد العبديل

طريقة الإعداد: 
 تو�سع املك�سرات مع ر�سة �سكر ور�سة هيل مطحون يف اخلالط لب�سع دقائق حتى ت�سبح ناعمة .
ن�سع ال�سكر وكوب من املاء يف قدر على النار ويرتك حتى يذوب ال�سكر ثم ن�سيف الهيل والليمون 

ويحرك اخلليط ملدة دقائق ثم يرفع عن النار ويرتك جانبًا .
ن�سع الزبدة والدهن احلر يف قدر على النار حتى يذوبان .

الباقي مبن�سفة حتى ل  ويغطى  بال�سكن  ب�سكل طويل  وتقطع  البقالوة قبل وقت  نخرج عجينة 
جتف .

ن�سيف كمية من املك�سرات املطحونة على العجينة بعد دهنها بقليل من الزبدة والدهن احلر، 
ُتلف بقلم اأو عود خ�سبي رفيع، ثم ن�سغط من اجلانبن حتى تنكم�س العجينة ون�سحبها بحر�س 

ون�سّفها يف �سينية فرن مدهونة �سابقًا .
نكمل بقية العجينة ون�سب بقية الدهن على الوجه وتدخل يف فرن ملدة ربع �ساعة حتى ي�سقر 

لونها وت�سب عليها ال�سرية الباردة وتقدم مع املك�سرات املطحونة .

املقادير

جاهزة بقالوة  عجينة  علبة   .1
وكاجو  )بندق  املك�سرات  من  كمية   .2

ولوز وجوز( ح�سب الرغبة.

زبدة. قالب  ن�سف   .3
احلر. الدهن  من  كوب   .4

ال�سكر. من  كوبان   .5
املطحون. الهيل  من  كبرية  ملعقة   .6

الليمون. ع�سري  من  �سغرية  ملعقة   .7

برمة املك�ضرات اللذيذة

طريقة الإعداد:

 ي��ق��ط��ع ����س���در ال���دج���اج ق��ط��ع��ًا 
)كا�سة(  يف  ويو�سع  جدًا  �سغرية 
مع ع�سري ليمونة وقليل من زيت 
�ساعة  ن�سف  ملدة  وامللح  الزيتون 

يف الأقل .
ي�����س��ف��ى ���س��در ال���دج���اج ج��ي��دًا 
ك��ب��رية على  م��ق��الة  وي��و���س��ع يف 
ين�سف  حتى  جيدًا  ويحرك  النار 

وين�سج. 
وع�سري  ال��زي��ت��ون  زي��ت  ي�ساف 
الليمون والبابريكا وامللح والفلفل 
الثوم  وم�سحوق  والكمون  الأ�سود 
والب�سل ويقلب جيدًا، ثم ت�ساف 
اخلليط  ويقلب  الفلفل  �سل�سة 
امل��ك��ون��ات  مت��ت��زج  ح��ت��ى  بامللعقة 

كلها .
)م��ق��دار  امل���اء  م��ن  قليل  ي�ساف 
ربع كوب( ويرتك على النار ملدة 
مع  النار  من  ويرفع  دقائق  ثالث 

بقاء كمية من ال�سل�سة .
رفيعة  �سرائح  اإىل  الب�سل  يقطع 
وع�سري  وال�����س��م��اق  بامللح  تنقع 
اإىل  الطماطم  تقطع  ثم  الليمون 
املعدنو�س  ويفرم  رفيعة  �سرائح 

ناعمًا .
بال�سل�سة  وينقع  ال�سمون  يقطع 
من  كمية  وت��و���س��ع  ال��داخ��ل  م��ن 
والب�سل  اجلاهز  الدجاج  تنتوين 
بعدها  وامل��ع��دن��و���س،  والطماطم 
مع  مب��ق��الة  ال�سندويت�سة  تقلب 
ر�سة زيت قليلة. تقدم مع الفلفل 

احلار والليمون .

�ضاندويت�س 
تنتوين الدجاج

يكفي خلم�سة اأ�سخا�ش 

)تكفي لع�سرة اأ�سخا�ش(

املقادير:

دجاج. �سدر  كيلو   .1
الكمون. من  كبرية  ملعقة   .2

الفلفل  3. ثالث مالعق كبرية من 
الأحمر البارد )بابريكا(.

اأ�سود. وفلفل  ملح   .4
ع�����س��ري  م����ن  ك�����وب  ن�����س��ف   .5

الليمون.
م�سحوق   م��ن  ك��ب��رية  ملعقة   .6

الب�سل.

م�سحوق  م��ن  ك��ب��رية  ملعقة   .7
الثوم.

8. ملعقة كبرية من �سل�سة الفلفل 
الأحمر احلارة.

زيتون. زيت  من  فنجان  ن�سف   .9
كبرية. ب�سل  حبة   .10

كبرية. طماطم  حبة   .11
مفرومة. معدنو�س  باقة   .12

وليمون  ح��ار  فلفل  طر�سي   .13
للتقدمي.

اأ�سبح من ال�سهل الآن اأن نقوم باإعداد )الربمة( 
ب�سكل وطعم ي�ساهي حمال احللويات املعروفة، وهذه 

الطريقة ب�سيطة جدًا ولذيذة يف الوقت نف�سه.

تعترب  لّفات )التنتوين(، الب�سيطة يف مكوناتها 
واللذيذة، من الأكالت املطلوبة من اأفراد العائلة، 

ول�سيما ال�سغار، كذلك يف الرحالت وال�سفرات، 
وهي اأكلة مت ابتكارها يف تركيا. طبقنا اليوم 

عن )تنتوين الدجاج( الذي  ت�ستهر به مدينة 
)مر�سني( الرتكية. 
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التعبريات ناب�سة باحلياة ب�سكل ل ي�سدق وهي اخليار الأف�سل 
من  الختيار  ميكنك  للغاية،  ملحوظا  تغيريا  تريد  كنت  اذا 
والأخ�سر  الداكن  والأزرق  والبني  والأزرق  املائية  الأل��وان  بن 
والرمادي والبندق، تتميز اأي�سا مبحتوى مائي بن�سبة ٥٥%، مما 
ي�سمن بقاء عينيك رطبة طوال فرتة ارتداء العد�سات اليومية 
 ٦ اإىل  ي�سل  مبا  هيدروجيل  ال�سيليكون  مادة  وت�سمح  باأكملها، 
بتغيري  وتقوم  العن،  اإىل  للو�سول  الأوك�سجن  من  اأكر  مرات 
اأ�سكال  من  وتتكون  ج��ريء،  او  دقيق  مظهر  واإ�سفاء  عينيك 
ال�سغرية  امللونة  النقاط  من  ب�سل�سلة  وتتمّيز  ملونة،  وخطوط 
واخلطوط وال�سكال املرتبة �سعاعيا مل�ساعدة العد�سات على اأن 
تبدو اأكر طبيعية على العن، واختيارك اللون الأف�سل والن�سب 
يعتمد  وب�سرتك،  �سعرك  لون  مثل  العوامل  العديد من  على  لك 

الأمر على نوع املظهر الذي تريد حتقيقه.

و�سالت الرمو�ش ال�سطناعية او الدائمية
هي األياف �سبه دائمة مت�سلة برمو�سك الطبيعية من اأجل جعل 
ثالثة  وتوجد  وقتامة،  كثافة  واأكر  اأطول  تبدو  الرمو�س  هام�س 
واحلرير  املنك  منها  الرمو�س  اإطالة  م��واد  من  خمتلفة  اأن��واع 
اأك��ر  مظهر  على  احل�سول  اإىل  متيل  ��ه��ا  لأنَّ وال�سطناعية، 
طبيعية، يف حن اأن الرمو�س ال�سطناعية ميكن اأن تكون اأكر 
�سمكا، وهي منا�سبة ب�سكل اأف�سل ملن يريدون مظهرًا اأكر جراأة، 
هناك درجات متفاوتة من الطول وال�سفرية لالختيار من بينها، 
عادة ي�ستخدم فنان الرمو�س اأطوال متعددة وقوة جتعيد لإن�ساء 
تاأثري وا�سع العن، مع و�سع رمو�س اأول باجتاه الزوايا اخلارجية 

للعينن ورمو�س اأق�سر تو�سع على الزوايا اخلارجية.

١٧ لونا �ستويا رائعا من اأحمر ال�سفاه
�سيء  فال  م�ستقرة،  اأوق��ات غري  نعي�س يف  اأننا  من  الرغم  على 
ميكن اأن مينعنا من اأن ننظر ون�سعر بالر�سا عن اأنف�سنا، التي 
األ��وان  �ستبدو  مزاجه،  لتح�سن  بها  القيام  �سخ�س  لأي  ميكن 
زلت  ما   ،٢٠٢٠ ع��ام  يف  قليال  خمتلفة  ال�ستوية  ال�سفاه  اأحمر 
اأدرج جميع مف�سالتك الكال�سيكية مثل الأحمر ال�ساطع والتوت 
وكذلك  ب�سرة،  لون  واأي  مالب�س  اأي  مع  رائعة  �ستبدو  العميق، 
اإطاللت من النهار اإىل امل�ساء، فاإنَّ العديد من اأ�سابيع املو�سة 
ال�سفاه  األ��وان  وحتديدا  ملكياجنا،  مزاجية  لوحة  مبثابة  كانت 
والربتقايل  املرتب  واخلوخ  الباهت  والوردي  الفو�سي  الرائجة، 
كبرية،  م�سوؤولية  تاأتي  الرائعة  الأل��وان  هذه  مع  ولكن  الالمع، 
اأ�سهل با�ستخدام ال�سيغ اخلفيفة والتي تدوم  لذا اجعل الأمور 

طويال واملليئة بالرطوبة.  اعداد/ هبة الزيدي

املراأة واختيارها
لعد�ضات عيونها

ورمو�ضها اال�ضطناعية 

�ضرورة تنا�ضقها مع زّيها واأحمر ال�ضفاه
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الكلمات الفقية 
١-�ساحبة ال�سورة فنانة عراقية )�سابة( 

٢-من القارات
3-علقم)م( - يف الفم)م( – �سقي )م(.

٤-اآت )م( - من النباتات.
دول  من   - اأدب��ي��ة  قطعة   - اجل�سم  ٥-يف 

اأمريكا اجلنوبية.
عا�سمة   - )م(  �سابق  اأمريكي  ٦-رئي�س 

تايلند.
٧-مت�سابهة - من الوان الع�سق )م(.

٨-دولة اوروبية.
٩-نادي كرة قدم فرن�سي - ن�سف دزين.

١٠-مركب ع�سوي )م(.

الكلمات العمودية 
١- ممثل عاملي كوميدي )راحل(.

الم���را����س ت�سيب  م��ن  امل��ه��ن -  ٢-م���ن 
ال�ساقن.

3-ن�سف وتوت - ولية هندية �سغرية. 
٤-نذر - لعب كرة قدم يف نادي ليفربول.
٥-مت�سابهة - نوع من النباتات ال�سوكية.

يف  تاريخية  مدينة   - )م(  ٦-اأم���را����س 
العراق.

٧-الغاز - مدينة يف ليبيا.

٨-يف الريا�سيات )م( - ورقة جتارية.
٩-عملة اأوروبية.

١٠-حمافظة عراقية.

االبراج.. اعداد: الباحث الفلكي.. علي البكري

حّل الكلمات املتقاطعة العدد ال�سابق الرقام التكوينية  للتفاوؤل 
-٦-٨-٩-١٢-١٥-١٧-١٨-٢١-٢٤-٢٦-3(

)3٢٧-٠
اخلريطة الفلكية

القمر يف هذه البراج
 )احلمل-اجلوزاء-امليزان-القو�س-الدلو(

املريخ يف هذه البراج 
)اجلوزاء-العذراء-امليزان-القو�س-الدلو(

امل�سرتي يف هذه البراج 
)احل���م���ل-اجل���وزاء-ال�������س���رط���ان-امل���ي���زان-

القو�س-الدلو(
زحل يف هذه البراج 

)امليزان-القو�س-الدلو(

مكنون ال�سعادة تكوينيا
حالت من القرتان ي�ستدل عليها 

يف  وامل�سرتي(  )ال��زه��رة  مع  القمر  ١-اق���رتان 
اماكن معينة 

٢-اق����رتان )امل�����س��رتي م��ع ال��زه��رة(يف اماكن 
معينة 

التاأثريات التكونية لل�سعادة
بالخرين  وال�سعور  املتوا�سل  للعطاء  )الرغبة 

وعدم النظر للخلف(

التاثريات على احلالة الزواجية
وايجاد  وامل��رح  الم��ل  على  تبعث  اج��واء  )خلق 

متغريات ايجابية  ب�سكل م�ستمر ( 

التفاوؤل تكوينيا
�ضر طاقة التفاوؤل

الباحث الفلكي.. علي البكري

اعداد: ثريا جواد الكلمات املتقاطعة

خططكم  م��ن  الكثري  يغري  مهم  ل��ق��اء  يجمعكم  اجل���وزاء..ق���د 
واإ�سرتاتيجيتكم امل�ستقبلية فكونوا جاهزين لذلك .امتيازات قد 
يفاجئ البع�س نتيجة ح�سوله عليها.تزداد حركتكم وتبدون اأكر 

اأجوائكم  لتغري  جديدة  اأب��واب  طرق  على  وت�سميم  حما�سة 
ال�سابقة.

تاأكيد  بو�سعكم  ي��زال  .ل  �سفر  تاأ�سرية  على  احل�سول  على  ي�سجع  الوقت 
قانونية.هناك  موافقة  او  درا�سية  بزمالة  املتعلقة  اجلوانب  يف  حظوظكم 

املرتبط  خ�سو�سا  امل��ايل  باجلانب  تتعلق  ج��دا  مهمة  موا�سيع 
يف  الأم���ور  جعل  مكثف  وب�سكل  تك�سبوها.حاولوا  بقرو�س 

العمل حتت ال�سيطرة والبتعاد عن امل�سروفات. 

عليكم اإيقاف النفقات غري ال�سرورية والهتمام ب�سحتكم ب�سكل اأف�سل واخذ 
وقت للراحة، انتم منهمكن يف البحث عن م�سادر للمال وقد يرافقكم احلظ 
اإذا ا�ستطعتم معرفة قدرتكم، البع�س رمبا ي�سعر مبتاعب �سحية او يجد انه 

ي�سغط ب�سكل كبري على �سحته، تهتمون بفر�س ال�سفر اخلارجي 
والتعامل ب�سكل جدي مع فر�سة للعمل اآتية من اخلارج.

حاولوا جتنب الدخول يف مواجهة مع احلبيب او ال�سريك املايل البع�س يوقع 
اأوراق ر�سمية. يبدو اإنكم يف حالة من التوتر تقت�سي وجود احد الأحبة والنتباه 
لو�سعكم ال�سحي . جتدون اإنكم بحاجة اإىل الكثري من ال�سرب اأثناء تعامالتكم 

اأنف�سكم  اإنهاك  وعدم  احلذر  .اخذ  ال�سد  من  واخلروج  العائلية 
باأمور العمل بل عليكم اإعطاء اأنف�سكم الكثري من الراحة .

ترافقكم  التي  املهمة  الفرتة  بهذه  والهتمام  املنغ�سات  عن  البتعاد  حاولوا 
وتقدمي الأف�سل.البع�س قد يقع فري�سة لأنانية احد زمالئه يف العمل انتبهوا اأثناء 
وجودكم على الطرقات.منكم من يح�سل على فر�سة جيدة يف العمل قد تغري 

جمرى عمله لكن حتتاج لل�سرب .اأجوائكم الزوجية بحاجة للتغري 
واخلروج من الطابع الروتيني اململ قللوا من ع�سبيتكم.

جتارية  بعملية  ينفرد  قد  والبع�س  منكم  الكثري  عليه  يح�سل  مايل  مك�سب 
مبو�سوع  املتعلقة  الفر�س  من  الكثري  على  احل�سول  بو�سعكم  له،  ناجحة 

ا�ستثمار، ا�ستعدادكم قد ي�سل اإىل ذروته يف متطلبات انتم بحاجة 
الفكرية  احلركة  بقوة  ممتلك.ت�سعرون  يقتني  والبع�س  لها 
ال�ستفادة.  عليكم  ل��ذا  الرت��ي��اح  عليكم  ويبدو  واجل�سدية 

تتحركون ب�سكل مكثف حول تامن احتياجات العائلة والبع�س ينهمك باإجراء 
اأطول  لوقت  تنتظرون  فقد  الآخرين  مع  تعامالتكم  اأثناء  ترميمات.انتبهوا 
لإجراء مقابلة  .البع�س يتعامل يف مو�سوع له �سلة ببيع او �سراء عقار وهو 

التفاوؤل وفر�سة  ويبدون عليكم  .تن�سطون  وقت م�سجع لذلك 
ملن يبحث عن ا�ستثمار مايل او ك�سب مايل .

تتلقون وفرة من الت�سالت القريبة والبع�س بو�سعه القيام ب�سفر قريب وب�سكل 
فر�سة  وهناك  جيد  الوقت  قيادة  رخ�سة  على  احل�سول  يف  يرغب  مريح.من 
لتعلم لغة جديدة .تعزز عالقاتكم مع املقربن منكم وهناك وقت لإعادة بع�س 

من عالقاتكم اإىل الواجهة.  تتغري اأو�ساعكم تدريجيا وب�سكل 
ايجابي وت�ستطيعون القيام مببادرة على ال�سعيد ال�سخ�سي. 

ترتيب  عليكم  املا�سين  اليومن  خالل  رافقكم  الذي  واجلهد  املتاعب  بعد 
املالية  ظروفكم  لتح�سن  مببادرة  والقيام  وال�ستعداد  بتمهل  اأو�ساعكم 

وحت�سن  الوقت  من  ال�ستفادة  وبو�سعكم  اأف�سل  الوقت  واملهنية 
يف  .تنجحون  متطلباتكم  على  واحل�سول  اأدائ��ك��م  م�ستوى 

احل�سول على املكا�سب املرتبطة باملال.

الثوراحلمل

ال�سرطاناجلوزاء

العذراءالأ�سد

العقربامليزان

اجلديالقو�ش

احلوتالدلو

واهلل اعلم

مببادرة  والقيام  عليها  الرتكيز  عليكم  ايجابية  مواقف  اإىل  احلظ  ياأخذكم 
لكن ب�سكل اأكر �سرية، فر�سة ملتابعة متعلقات �سابقة قد تفلحون يف حتريكها 
الوقت  الإجناب  تعطيل يف جانب  ي�سكو  ملن  �سهلة..  اإىل حلول  بها  والو�سول 

م�سجع �سرط ان يتفق ذلك ف�سيولوجيا.ت�ستطيعون اإيجاد فر�سة 
عمل وقد تكون من خالل احد الزمالء لكن حتتاج لتاأكيد 

 .

حتميل  ع���دم  عليكم  مكثف  ب�سغط  وت�����س��ع��رون  نف�سيا  منكم  ال��ت��ع��ب  ي��ن��ال 
خ��الل  الن�سج  عليها  ي��ب��دو  ل  ق��د  .حم��اولت��ك��م  طاقتها  م��ن  اأك���ر  اأنف�سكم 

اأط����ول ن�سبيا  ل ي���زال ال��وق��ت  مي�����ر ه���ذا ال��وق��ت وق���د ت��ن��ت��ظ��رون ل��وق��ت 
ال�سعيد  على  القادم.باملبادرة  الوقت  ا�ستثمار  عليكم  ببطء 

ال�سخ�سي والهتمام باأمور املال واملهنة ب�سكل مكثف. 

لتحقيق  احلظ  قوة  من  ال�ستفادة  وعليكم  اأحبتكم  مع  لقائكم  فر�س  تعزز 
نف�سيا  ايجابية  ح��ال��ة  يف  نف�سه  يجد  منكم  الكثري  �سخ�سي.  متطلب 

للكثري  بحاجة  .انتم  اجتماعية  طبيعة  ذات  دعوة  له  توجه  والكثري 
من امل�سورة وتقدمي الأهم يف متطلباتكم كما عليكم النتباه 

ل�سحتكم .

السنة السادسة عشرة العدد )375( 15 كانون الثاني 2021 متك سال _ متك كما #

alshabaka
aliraqya

89 alshabaka aliraqya 88



الديكور املنزيل بن  بالتغيري يف  ال�سيدات  لذلك تقوم 
البيت  واأل��وان  م�ساحة  مع  يتنا�سب  ومبا  واأخ��رى  فرتة 

اإ�سافة اإىل �سعورها بال�سعادة والراحة النف�سية. 
التي  والرائعة  الب�سيطة  الفكار  من  جمموعة  هناك 
ب�سيطة  منزلية  ديكورات  عمل  يف  ا�ستخدامها  ميكن 
يف  امل��رتوك��ة  ال��زائ��دة  القطع  م��ن  وال�ستفادة  ج��ذاب��ة 

البيت.

 رفوف الكتب
اخل�سبية  ال�سناديق  من  ال�ستفادة  لل�سيدات  ميكن 
املمكن  وم��ن  منها  جميلة  دي��ك��ورات  و�سنع  القدمية 
حتتاج  ما  وكل  الآخ��ر،  فوق  �سندوقًا  و�سفها  ترتيبها 
وعمل  امللونة  ال�سباغ  وبع�س  وم�سامري  مطرقة  اليه 
املجالت  و���س��ع  ميكن  رف���وف  �سكل  على  ال�����س��ن��دوق 
والكتب وق�س�س الطفال عليها اأو تكون مكانا لتخزين 

املناديل وغريها.

و�سائد اأر�سية
عند تزين البيت بو�سائد الر�س، فاإّنه يعطي للمنزل 
باجلو  ال�سعور  م��ن  ن��وع��ًا  ومينح  واأنيقة  جميلة  مل�سة 
غرف  يف  وحتى  ال�سالة  يف  ا�ستخدامه  وميكن  املريح 
الطفال، ويجب مراعاة اختيار )و�سائد الر�س( اأول 
ل  )القنفات( حتى  األوان  مع  ويتنا�سق  يتنا�سب  ب�سكل 
تظهر ب�سكل ع�سوائي وغري اأنيق، وثانيًا من امل�ستح�سن 
التي  ال�سخمة  والعري�سة  الدائرية  الو�سائد  ا�ستخدام 
تختلف عن و�سائد الريكة، لكونها مو�سة حديثة يف�سل 
ا�ستخدامها الكثريون ومن املمكن اجللو�س عليها وثالثًا 
يف�سل قدر المكان املزج بن اأكر من و�سادة بنقو�س 
متنوعة وترتيبهم ب�سكل اأفقي يف اإحدى زوايا ال�سالة، 

فاإنَّها ت�سيف مل�سة جميلة وجذابة.

زجاجات قدمية
مثل  القدمية  الزجاجات  من  الكثري  البيت  يف  توجد 
احلليب والع�سائر من املمكن ا�ستخدامها وو�سع بع�س 
اللم�سات النيقة عليها وتلوينها بالفر�ساة باألوان زاهية 
وو�سع  ك�)فازة( جميلة  ا�ستخدامها  ثم  ومن  ومفرحة 
الزهور امللونة داخلها وو�سعها يف اإحدى زوايا املنزل. 

تغيري ديكورات املنزل واإعادة جتديده واحدة من 
اأهم الهوايات التي تزاولها املراأة، نراها دائمًا تقوم 

بتحويل الثاث املنزيل من مكان اإىل اآخر وعمل 
بهجة واإ�سفاء جمالية يف البيت، لأن بقاء املنزل 
لفرتات طويلة على ما هو عليه ودون تغيري يكون 

ممال ورتيبًا..

تغيري ديكورات املنزل..
 ظاهرة تع�ضقها الن�ضاء

اإعداد / جملة ال�ضبكة
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)دائمًا ما تكون اأ�سعار امل�سغولت وال�سناعات 

اليدوية اأغلى، ففيها مل�سة خمتلفة  تنبع من روح 

�سانعها. يف هذه ال�سفحة، �سنعطي اأفكارًا ل�سناعات 

يدوية ممكنة من مواد اأولية رخي�سة الثمن اأو من 

مواد واأغرا�ش متوفرة يف البيت(.



 

اأن�ضام ال�ضاجلي
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التاج
ل اأريد اأن اأخفف ما نعانيه اأو نواجهه، لكن 
املتابعن مل�سل�سل )التاج( الذي يروي ق�سة 
العائلة املالكة الربيطانية، �ساهدوا املحن 
التي مرت ومتر بها هذه العائلة الرية جّدًا 
وامل�سهورة واملح�سودة اأي�سا، وهي ل تختلف 
عن التي مير بها اأنا�س اعتياديون، اأغنياء 

كانوا اأو فقراء..
مواجهة

من رحمته �سبحانه على الن�سان، اأن اأعطاه 
من  �سيتمكن  فاإنه  قيمتها  عرف  اإن  طاقة 
مواجهة حمنته واإن �سعف اأمانها، فمما ل 
�سك به فاإن هذه الطاقة اليجابية �ستتحول 
اإىل اأخرى �سلبية وتتحول امِلحنة اإىل حزن 
عميق وقد يتطور اإىل كاآبة، واإن عدنا اإىل 
الآخرين  اأن  �سنجد  ال�سابقة  مو�سوعاتنا 
لأنه  ال�سلبية  الطاقة  �ساحب  من  ينفرون 
منه،  املقربون  حتى  واأحيانا  فيهم  يوؤثر 
ويرتكونه  منه  ينفرون  مثال،  عائلته  اأفراد 

وحيدًا..
ور�ضة حمنة

مع تزايد �سغوط اجلائحة ومنع التجوال، 
عن  اأون��الي��ن  عمل  ور�سة  نظمت  قد  كنت 
اأك��ت��ب  والآن  مواجهتها  وكيفية  امِل��ح��ن��ة 
وامل�ساركن  امل�ساركات  بداأت  اأن  بعد  عنها 
ي��ق��ط��ف��ون ث���م���ار م��واج��ه��ت��ه��م.. وك��ان��ت 
)منى،  ال�سيدة  من  اأ�سا�سا  الندوة  فكرة 
غري  كلها  املو�سوع  يف  مهند�سة..الأ�سماء 
وظيفي،  غن  اإىل  تعر�ست  التي  حقيقية( 
دائرتها  يف  خبري  درجة  ت�ستحق  كانت  اإذ 
�سهادة  �سنة وحتمل  لديها خدمة ٢٥  وهي 
ي�سغرها  ال���ذي  لزميلها  واأع��ط��ي��ت  عليا 
على  ح�سوله  وحداثة  واخل��ربة  العمر  يف 
املاج�ستري، وال�سبب اأن لزميلها )وا�سطة( 
حقها  ا�ستعادة  وح��اول��ت  ك��ب��رية  او  ق��وي��ة 
وف�سلت مما دفعها اإىل اإخذ اإجازة وكانت 
�سمن  اأخرى  موؤ�س�سة  اإىل  تنتقل  اأن  تفكر 

اإىل  اإحالة  او تتقدم بطلب  ال��وزارة نف�سها 
ل  مبحنة  نف�سها  ووج��دت  املبكر  التقاعد 
ف�ساألتني عن احلل  مواجهتها،  تتمكن من 

..
احلل

بها  ���س��ارك  العمل،  ور���س��ة  احل��ل يف  ك��ان 
رج���ال ون�����س��اء ���س��ع��روا ب��ال��غ��ن وق��ب��ل اأن 
طبعا  الكاآبة..  او  احل��زن  عليهم  ي�سيطر 
مهمة،  خطوة  الور�سة  يف  امل�ساركة  جمرد 
فمن هو م�ستعد للحديث عما اأ�سابه، معناه 
اأنه �سيتمكن من ال�سيطرة عليه، وتتذكرون 
مو�سوعنا عن ور�سة العالج اجلماعي، اإذ 
يتحدث كل عن همه وم�سكلته وي�ستمع اإىل 

غريه ويجدون احللول لبع�سهم البع�س.
ثقتها  ت�ستعيد  اأن  الور�سة  بعد  منى  قررت 
بالميان  اأ�سابها  ما  تعالج  واأن  بنف�سها 
اإىل  وع���ادت  اإج��ازت��ه��ا  قطعت  وال�����س��رب، 
اأبدا بزميلها )اخلبري  ت�سمت  دائرتها ومل 
ق����رارا خاطئا  ي��ت��خ��ذ  ب��ال��وا���س��ط��ة( وه���و 
او  لزميل  جم��ال  اأي  متنح  ومل  الآخ��ر  تلو 
وا�ستمرت  والقال  القيل  حمبي  من  زميلة 
عملها  اإىل  اجلميع  ي�سري  ناجحة،  بعملها 
اإن��ه��ا  ل��و  ق��ال��ت  ون��زاه��ت��ه��ا،  وا�ستقامتها 
ي�ستمر  اأن  بالغن  لإح�سا�سها  �سمحت 

لكانت الآن تتعالج عند طبيب نف�سي..
حمنة احلب

درا�سته  م��ن  ال��راب��ع��ة  املرحلة  يف  حممد، 
اجلامعية، فجاأة ودون )�سابق اإنذار( غابت 
منذ  حب  عالقة  بها  تربطه  التي  زميلته 
املرحلة الثانية وكل من يف مرحلتهم يعرفون 
بهذه العالقة. بعد يومن من غيابها، ات�سل 
بها وكان رقمها خارج اخلدمة وعادت بعد 
اأ�سبوعن وهي يف عجلة من اأمرها وبرفقة 
له  قدمته  ه��دوء  وبكل  اليها،  ه��رع  �ساب، 
تاأجيل  معاملة  لتبداأ  وجاءت  خطيبها  باأنه 
درا�ستها ل�سنتن لأنها �ست�سافر مع خطيبها 
بحريته  وتركته  العراق  خارج  ي�سكن  الذي 

ال��درا���س��ة، خجال  ت��رك حممد  وذه��ب��ت.. 
من الآخرين وحزينا.. حتدث اليه والداه، 
حب  حمنة  نف�سه،  على  ينتف�س  اأن  وق��رر 
التي  ال�سنة  ا�ستغل  يتجاوزها،  اأن  ويجب 
ترك بها الدرا�سة، بداأ مب�سروع عمل �سغري 
مع �سديق له يف اأحد املولت وجنح، وكان 
الثقة  ا�ستعادة  منى،  ال�سيدة  كما  عالجه، 
نهاية  لي�ست  حب  )خيانة(  واأن  بالنف�س 

الدنيا او احلياة. 
البدء من جديد 

وال�سيدة دنيا، خريجة وربة بيت، اكت�سفت 
تعاتبه،  اأن  وقبل  عليها  ت��زوج  زوج��ه��ا  اأن 
زواج  وبعد  �سنة(   ٥٥( بعمر  وه��ي  طلقها 
دام ٢٥ �سنة مل تنجب خاللها ب�سبب عقم 
اأم��ام  عقمه  اإىل  ت�سر  ومل  حتملته  ال��زوج، 
كثريا  دنيا  من  اأحلى  �سابة  ت��زوج   ، اأهله 
وت�سغره 3٥ �سنة، هو لي�س ثريا جدًا، لكنه 
)يدلل(  اأن  خالله  من  ي�ستطيع  ما  ميلك 
الور�سة،  بعد  خطوة  اأول  ال�سابة.  العرو�س 
نف�سها  اأقنعت  ثم  ومن  العمرة  اإىل  ذهبت 
اأن حريتها الن فر�سة اأن تعود اإىل احلياة 
من جديد، �سقيقها وزوجته اأفرغا الطابق 
عمال  ووج����دت  ل��ه��ا،  بيتهما  م��ن  ال��ث��اين 
م��ق��اولت،  �سركة  يف  �سقيقها  مب�ساعدة 
وتقول اإن اإميانها باأن �سبحانه يخترب عبده 
ثقتها  ف�سال عن  يجازيه  واإن �سرب  املوؤمن 
ملواجهة  �سالحها  كانت  وحريتها،  بنف�سها 

حمنتها والبدء من جديد. 
واأخرياً

منحة،  حمنة  ك��ل  اإن  تقول  حكمة  هناك 
نتعلم منها ونزداد ثقة بانف�سنا وحذار من 
ال�ست�سالم، قلنا مرارا اإن ال�ست�سالم طاقة 
�سلبية تق�سي على م�ساعرنا وحياتنا وتبعد 
الآخرين عنا، بينما الميان وال�سرب والثقة 
وتدفعنا  تنع�سنا  اإيجابية  طاقة  بالنف�س 
نحونا  وجتذب  جديد  من  البدء  اإىل  دائما 

الطيبن..كونوا بطاقة اإيجابية دائما.

كل حمنة 

كلنا على يقني باأنَّ 
احلياة لي�ست �سهلة 

واأحيانا تتحول 
متاعبها وم�ساعبها 

اإىل حِمن، وقد 
ك�سفت لنا جائحة 

كورونا اأن احلياة 
اأينما كانت �سعبة..

م��ن��ح��ة 
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بعد مغادرته العمل، الحظ والدها اختفاء اأ�ضياء 
ثمينة من حماله وم�ضنعه، و�ضاألت والدها اإن كان 

)ع..( يحتفظ باملفاتيح قبل طرده؟ وكان ال�ضوؤال 
كافيًا ليفكر الوالد باأن لديه ن�ضخًا من املفاتيح التي 

ي�ضتخدمها يف �ضرقة االأ�ضياء الثمينة. جتراأت والدة 
)�س..( وذهبت اإىل بيت )�س..( لت�ضكو اأفعال 

)ع..( لكنها فوجئت باأنهم مل يكرتثوا من اتهامها له 
بال�ضرقة و�ضوء االأخالق.

امليزان 

امليزان 

يف

يف  تنتظر )�ش( مع والدها واإخوتها احلكم 
النهائي للمحكمة وهي ل جتد جوابًا ملاذا يخون 
ال�سديق الِع�سرة وملاذا البع�ش يقابل الإح�سان 

بالنكران اأو النتقام؟ هل اخلطاأ يف اختيار 
ال�سديق الذي مل يكن �سديقًا اأم اخلطاأ يف 

الإح�سان ملن ل ي�ستحق؟

بيتهم:  على  )ع..(  �سقيقها  ل��رتدد  كبري  بارتياح  ي�سعرون 
فقد  با�ستمرار،  لكم  �سقيقي  زيارة  من  مرتاحون   "نحن 
يتخلى عن �سفاته ال�سيئة، ول�سيما اأن والدك وجد له عماًل 
"  وبداأت ال�سورة تت�سح اأمام )�س..(، اإنهم يخططون  معه.
ل�ستغالل اأهلها ماديًا اأوًل ومن ثم التقرب اإىل �سقيقتها ويف 

الأخري ال�ستيالء على كل ما ميلكه والدها.
واقرتحت  والدتها  مع  ه��ذه  خماوفها  عن  )����س..(  ع��ربت 
الوالدة  ت�سعره  باأن  بهم،  عالقته  قطع  على  لإجباره  خطة 
بعدم ارتياحها من زياراته املتكررة اإىل بيتهم وطالبت ابنها 
عالقة  بتغيري  ي�سعر  )ع..(  ب��داأ  وحن  به،  الرتحيب  بعدم 
الوالدة به، قرر تخفيف زياراته، ويبدو اأنه بداأ يفكر يف اأمر 
العمل  والدها بطرده من  اإقناع  اآخر. ومتكنت )�س..( من 
معه، وحن �ساألتها )�س..( عن ال�سبب، اأجابت بب�ساطة اأنه 

غري كفء.
بعد مغادرته العمل، لحظ والدها اختفاء اأ�سياء ثمينة من 
يحتفظ  )ع..(  كان  اإن  والدها  و�ساألت  وم�سنعه،  حماله 
باأن  الوالد  ليفكر  ال�سوؤال كافيًا  باملفاتيح قبل طرده؟ وكان 
التي ي�ستخدمها يف �سرقة الأ�سياء  لديه ن�سخًا من املفاتيح 
)�س..(  بيت  اإىل  وذهبت  )���س..(  والدة  جتراأت  الثمينة. 
من  يكرتثوا  مل  باأنهم  فوجئت  لكنها  )ع..(  اأفعال  لت�سكو 

اتهامها له بال�سرقة و�سوء الأخالق.
ت�سيف )�س(:

عادت اأمي تعبة وبدت خائفة بعد اأن هددها )ع..( بالنتقام 
ملا و�سفه بت�سببها يف ف�سحه اأمام اأهله واجلريان، واأو�ستني 
بالنتباه اإىل نف�سي وطالبتها بالأمر نف�سه، وكان التعب باديًا 

عليها ول�سيما اأنها تعاين من ال�سغط وال�سكر.
وا�ستغربت  واأهلها  )����س..(  ب�  عالقاتها  )����س..(  قطعت 
ووالدتها  هي  وتنف�ست  املقاطعة..  �سبب  عن  �سوؤالها  لعدم 
ال�سعداء واأخربت والدها مبا جرى فا�ستح�سن ت�سرفهما.

بعد اأيام من هذا احلادث، تقول )�س(:
و�سراخ  بكائه  ب�سبب  يقوله  ما  اأفهم  ومل  �سقيقي  ات�سل 
لنجد  اأهلي  بيت  اإىل  ب�سرعة  واأنا،  �سقيقتي، ذهبنا، زوجي 
ت�سيل من كافة  والدماء  املطبخ  اأمي مقيدة على كر�سي يف 
واأكد  جتبني،  فلم  عدة  ملرات  اأمي  ناديت  ج�سمها،  اأج��زاء 
زوجي اأنها قد فارقت احلياة وجاء والدي م�سرعًا ليكت�سف 

اجلرمية التي ا�ستهدفت اأمي.
فوجدتها  ال��ك��ام��ريات  ت�سغيل  وح��اول��ت  ال�سرطة  ح�سرت 

والدتي  اأن  يعرف  الذي  من  ال�سرطة  �سوؤال  وعند  معطلة، 
تكون لوحدها يف مثل هذا الوقت من اليوم، اأي عند مغادرة 
اأنه  وعي  دون  �سرخت  البيت،  و�سقيقتي  و�سقيقي  وال��دي 

)ع..(، واأنه فعلها انتقامًا منا.
يف  ال��وق��ت  ذل��ك  يف  ك��ان  اأن���ه  ف��ادع��ى  ال�سرطة  ا�ستدعته 

حمافظته القريبة ول يعرف مبا حدث.
اأن  ي�سر  ووال���دي  القاتل  عن  والبحث  التحريات  وب���داأت 
اأنها لوحدها يف  القاتل هو )ع..( لأنه الوحيد الذي يعرف 
املنزل �سباحًا وظهرًا، و�سبق له اأن هددها بعد اأن ف�سحت 
دليل  اإىل  بحاجة  ال�سرطة  لكن  ال�سيئة،  واأخالقه  �سرقاته 

كانت تبحث عنه، عن الدليل..
كانت )�س..( اأكر اأفراد العائلة حزنًا على فقد الأم مبثل 
جاءت  التي  فهي  نف�سها،  تلوم  واأ�سبحت  الب�ساعة،  ه��ذه 

بعائلة )�س..( اإىل بغداد، وهي التي اأدخلتهم اإىل بيتها.
مل تت�سل )�س( اأو اأي فرد من اأ�سرتها للعزاء، ورغم حزنها، 
اأر�سلت )�س..( ر�سالة ن�سية اإليها قالت فيها: "تذكري اأنك 
قلت يل يوم تعيينك اإن هذا دين يف رقبتك طول العمر، لكن 
بل  ال��رد  تنتظر  اأمي." ومل  قتل  الدين  رد  كان  الأ�سف  مع 
اأن ال�سرطة اأخريًا وجدت دلياًل  غريت رقم هاتفها. ويبدو 
ومت اإلقاء القب�س على )ع..( يف حمافظته و�سيق اإىل بغداد 
وبداأ التحقيق الذي ا�ستمر اأيامًا طويلة،  وبعرة ل�سان �سرخ 
"مل اأق�سد قتلها لكنها �سرخت فاأردُت اإ�سكاتها وحدث ما 
حدث"، واأ�ساف اأنه �سرق جموهراتها ومبالغ من املال كي 

يبدو احلادث وكاأنه كان بق�سد ال�سرقة.
)�س( مع عائلتها يف انتظار قرار املحكمة الذي �سين�سفهم، 

تقول:
اأنا على ثقة باأن املحكمة �ستعيد حق اأمي التي رحلت ب�سبب 
بيتنا، لقد  اإىل  اأفرادها  اإدخال  ال�سبب يف  حقد عائلة كنت 

دفعت اأمي  ثمن �سداقتي اخلاطئة.

فعل اخلري  تربت على  احل��ال،  مي�سورة  عائلة  )���س..( من 
اإىل )�س..(  الأوىل  اجلامعية  �سنتها  تعرفت يف  وال�سدق، 
القادمة للدرا�سة يف بغداد من حمافظة اأخرى، و�سعرت اأنها 
تتقرب منها كثريًا، اإىل درجة اأنهما اأ�سبحتا مثل �سقيقتن، 
عرفتها اإىل اأهلها الذين غمروها باحلنان والعطف، واأثناء 
املرحلة  يف  يوميًا.  اإليها  تتحدث  كانت  ال�سيفية  العطلة 
وكان  نف�سها  بالقوة  )����س..(  مع  عالقتها  تعد  مل  الثالثة 
ال�سبب، كما قالت، اأنها ت�سارك يف ن�ساطات اجلامعة بينما 
عالقة  فاإن  هذا  عدا  )���س..(،  ت�سارك  اأن  يرف�سون  اأهلها 
ال�سداقة القوية �ستدوم اإىل الأبد. انتهت �سنوات الدرا�سة 
واقت�سرت  حمافظتها  اإىل  التخرج  بعد  )���س..(  وع��ادت 

عالقتهما على الت�سالت الهاتفية، وكانت )�س..( هي من 
تت�سل دائمًا.

اأن يجد لبنته  بعد نحو �سنتن على التخرج، متكن والدها 
ول�سديقتها )�س..( تعيينا يف موؤ�س�سة حكومية.

تقول )�س(:
ب� )�س..( لأب�سرها  اأطري من الفرحة وات�سلت  فعاًل كدت 
فبكت ووالدتها من �سدة الفرح واأكدت اأنها لن تن�سى جميلي 

هذا طوال حياتها.
عملت )�س..( و )�س..( معًا، لي�س يف دائرة واحدة فقط، 
اإمنا يف الق�سم نف�سه، اجتهدتا وحققتا جناحات واإجنازات 
ومت تكرميهن من قبل الإدارة مرات عدة. وبعد اأن 
ثبتت )�س..( يف عملها بعد �سنة، انتقلت عائلتها 
بغداد. رحبت بهم عائلة )�س..(، ويف  للعي�س يف 
تتهياأ  وب��داأت  )���س..(  نف�سها متت خطوبة  ال�سنة 
تتقرب  )���س..(  �سديقتها  اأن  لحظت  للزفاف، 
من خطيبها وتفتعل الفر�س للتحدث اإليه طوياًل، 
واأمام خطيبته،  به  اإعجابها  له عن  تعرب  بداأت  وبكل جراأة 
ملحاولت  ال�ستجابة  بعدم  تطالبه  اأن  اإىل  )���س..(  دفع  ما 

�سديقتها، ف�سار يبتعد حن تكون )�س..( موجودة. 
)���س..(،  اإل  �سعيدًا،  حولها  من  كل  كان  العر�س،  يوم  يف 
حقد  بنظرات  مليئتان  وعيناها  �سعيدة  غ��ري  ب��دت  فقد 
وحرية، لكن )�س..( تقربت منها و�ساألتها اإن كان هناك ما 
اأنها حزينة لأن الزواج  يزعجها فاأجابت بالنفي، واأ�سافت 
)�س..(  خطبت  زواجها،  من  اأ�سابيع  بعد  عنها!  �سيبعدها 
ل�سديق �سقيقها )ع..(،  الذي كان يزور بيت اأهل )�س..( 
اأمها قلقها من هذه الزيارات املتكررة بحجة  كثريًا واأبدت 
اأنه اأ�سبح �سديقًا مقربًا من ابنها وتخ�سى اأن تخرب والدها 
"قد تكون خماويف خاطئة  بيتهم،  مبخاوفها من وجوده يف 
واأظلمه"، قالت الأم لبنتها )�س..(، لكنها اأكدت يف الوقت 
كلية  الطالبة يف  ال�سغرى،  �سقيقتها  اإىل  نظراته  اأن  نف�سه 

الطب، لي�ست طبيعية.
ولأن )�س..( تعرف من خالل �سنوات عالقتها ب� )�س..( اأن 
)ع..( هذا لي�س اإن�سانًا �سويًا واأنه يثري امل�ساكل اأينما يحل، 
وهي  خلطبتها،  بالتقدم  يفكر  كان  اإن  نف�سها  مع  ت�ساءلت 
اأن  اأو  درا�سة جامعية  باأية  يلتحق  بينما هو مل  طالبة طب، 
لديه نوايا اأخرى! وحاولت اأن تطرح مو�سوعه مع �سديقتها 
وعائلتها  باأنها  اأخربتها  ح��ن  تراجعت  لكنها  )����س..(، 

ثمٌن باهظ
الختباٍر خاطئ

رجاء خ�ضري
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خ�ضري احلمريي

اأو  نخ�سرها،  التي  احلياة  مناف�سات  يف  اإي��اب  مباراة  وجود  متنيت  لطاملا 
نفتقد للعب اجليد فيها، وتفلت نتيجتها من اأيدينا، مباراة تتيح لنا التقاط 
الأنفا�س ومراجعة الأخطاء والهفوات التي غفلنا عنها وت�سّببت بخ�سارتنا 

وفقداننا لفر�سة التاأهل. 
الالعب  ا�ستبعاد  عرب  اأف�سل  نتيجة  نحّقق  اأن  ميكن  الإي���اب  م��ب��اراة  يف 
التخلي  ميكن  كما  ن�ساطًا،  اأك��ر  بالعب  وتعوي�سه  امل�ساب  اأو  املتقاع�س 
وابتكار خطة جديدة  الأوىل  املباراة  بفريقنا يف  اأطاحت  التي  عن اخلطة 
للمباراة الفا�سلة، نو�سي الالعبن برتك العرتا�سات املتكّررة  ا�ستعدادًا 
على  العتماد  احلكيمة،  لقراراته  التام  والإذع��ان  )احلكم(  �سافرة  على 

�سرعة الأجنحة والبا�سات الق�سرية والهجمات املرتدة.

 فحن نتقدم لعمل ونخ�سره يف املقابلة الأوىل ومن النظرة الأوىل، وجند اأن 
الوظائف ال�ساغرة قد )�ُسغلت( قبل الإعالن عنها، ميكننا يف لعبة الإياب 
اأن ُنعدل الت�سكيلة، ونعد اخلطة البديلة، فن�ستعي�س عن التدريب واخلربة 
املباراة من  لنفوز يف  قوي..  تو�سية من )ظهري(  بورقة  العالية..  واللياقة 

دون اأن ندخلها.
ال�ساع  لرتد  فر�سة  وهي  جمهورك  وبن  ملعبك  يف  تلعب  اأن��ت  الإي��اب  يف 
اخل�سم  ملعب  يف  امل�سّجل  )ال�����س��اع(  اأن  �سيما  ل  خل�سمك،  �ساعن 
خ�سمك  ك��ان  اذا  اأم��ا  بال�ساعات،  التعادل  ح��ال  يف  م�ساعفًا  يحت�سب 
مدّججًا ب�)النجوم( ويدفع )املعلوم( فاإنك مهزوٌم.. مهزوٌم حتى لو �سجلت 

..الرميونتادا!! 
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د. علي ال�ضاله    �ضاعر بابلي

يف املنتهى

ال�سمولية  ال��دول  يف  املثقفون  خا�سها  التي  ال�سلطوية  التجارب  كانت 
مريرة ومكلفة ومثار ندم ل�سنوات طوال، ولعل جتربة م�ساركة املبدعن 
ال�سبعينيات  مطلع  منذ  اأقيمت  التي  الثقافية  الفعاليات  يف  العراقين 

حتى �سقوط الدكتاتورية من اأكر التجارب �سلبية و�سوداوية. 
فالدول ال�سمولية ل حترتم الثقافة لفعاليتها احل�سارية ول لأثرها يف 
وعي و�سلوك النا�س، بل تنظر اإليها كو�سيلة من و�سائل الدعاية لأنظمة 
مثقفن  لتوريط  �سركًا  وت�سبح  نف�سه،  للدكتاتور  ورمب��ا  دكتاتورية، 
لقَتلة  الزائف  املديح  متواليات  يف  اأحيانًا  واأج��ان��ب  وع��رب  عراقين 
يتذكر  وكلنا  فيها،  ومقيم  الو�سطى  القرون  قادم من  ونظام  جمرمن 
للدفاع عن عدي �سدام حن  والعرب  العراقيون  ال�سعراء  ُجّي�س  كيف 
قتل اأحد عنا�سر حمايات اأبيه وم�سرحية �سجنه الفّجة، حتى قارنهما 

عبد الرزاق عبد الواحد باإبراهيم اخلليل وولده اإ�سماعيل بقوله ..

ومل يقل رب اإ�سماعيل خذ دمه 
لكن فداه ، األ تفديه يا رجل

ومن عملي وم�ساركاتي يف ع�سرات الفعاليات الثقافية العاملية الكبرية 
يف القارات كلها، فقد تاأكدت يل حقيقة مفادها اأن الفعاليات الكربى 
الناجحة عامليًا هي فعاليات تقوم بها موؤ�س�سات ثقافية خمت�سة بنوع 
الفعالية ول تتدخل احلكومات اإل داعمة وم�سهلة للفعالية، واأن الأوطان 

وثقافاتها هي من ت�ستفيد من هذه الفعاليات املهمة.
يتدخل  اأن  اأو  الأو�سكار  بنتائج  يتدخل  ترامب  الرئي�س  اأن  لو  ت�سوروا 
هي  فما  غونكور،  جائزة  اأو  كان  مهرجان  بنتائج  الفرن�سي  الرئي�س 

املفاهيم التي �ست�سيع عامليًا من هذه الفعاليات واجلوائز.
لذا لبد من اأن نغادر، عراقيًا، املفاهيم والروؤية الدعائية ملهرجانات 
الدكتاتورية، واأن تظل احلكومة داعمة للثقافة غري متدخلة بتفا�سيلها 
املو�سوعية، فحن تقول عامليًا عن مهرجان ما )هذا مهرجان حكومي( 
الأع��راب  يفهمه  كما  مدحًا  ولي�س  ل��ه،  يوجه  �سلبي  نقد  اأك��رب  فذلك 
ودكتاتورياتهم العتيدة، الذي ما زال بع�سنا يظنه �سوابًا بعد عقدين 

من �سقوط دكتاتوريتنا الفاقعة.. كل عام واأنتم بخري.

الفعاليات الثقافية يف الدول 
الدميقراطية 
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