


ريا�ضة72

�ضعدون �ضدام: نفتقد اىل الدعم 

46

م�ضت�ضفى الوا�ضطي التخ�ض�ضي.. 
حتقيقات�ضرٌح طبي ي�ضنع الأمل 

تكنلوجيا66

�ضعوب44

غرائب وعجائب  
عادات الزواج يف العامل

alshabaka aliraqya

جملة ا�ضبوعية عامة ت�ضدر "ن�ضف �ضهرية موؤقتا" 
عن �ضبكة الإعالم العراقي

للم�ضاهمة عرب النرتنيت:
editor@magazine.imn.iq

العالن:
Adver@magazine.imn.iq

ال�ضنة ال�ضاد�ضة ع�ضرة/ العدد

)376( 
2021 الثاين  كانون   30

تخليداً لذكراه تراأ�س حتريرها
الراحل جمعة احللفي

كاريكاتير العدد

30

22

18

6

�ضبكة الإعالم العراقي الراعي الإعالمي 
ملهرجان بابل الدويل اخلام�س ع�ضر

حادثة �ضغرية اأيقظت حلمه وم�ضروعه 
نذير معيوف.. حملة ال�ضرار وال�ضرب

غالف العدد
ت�ضوير: بالل احل�ضناوي

ير
قر

ت

اأي����ق����ون����ة اإي���ط���ال���ي���ا
وخيالها

40
ماجد الربيكان �ضياحة حقيقية يف احلياة 

ثقافةالعامة ملدينة ال�ضياب

خيال

فنون

فنون

8

حّلت بغداد �شمن اأ�شواأ املدن بيئيًا، اإذ احتلت املرتبة العا�شرة من بني املدن الأكرث تلوثًا يف العامل، وفقًا 
ملقيا�س جودة الهواء يف العامل. وبذلك تكون قد عربت ما ي�شمى بخط الأمان يف م�شتوى التلوث ليغدو 

موؤثرًا يف حياة النا�س و�شحتهم، اإذ تزداد الأمرا�س املرتبطة باأنواع امللوثات الكيمائية واحلرارية وغري 
املادية. ول حتظى البيئة باأدنى اهتمام على الرغم من حتذيرات منظمة ال�شحة العاملية من وجود نحو 

7 ماليني حالة وفاة مبكرة �شنويًا مرتبطة بتلوث الهواء على م�شتوى العامل، معظمها ب�شبب اأمرا�س 
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معهم،  التعامل  وكيفية  وعائالتهم،  امل�صابني 
الطرق  بكل  واملحاولة  املجتمعي  التاأييد  وك�صب 
له،  ط��اردًا  ال  للمتوحد  داعمًا  املجتمع  يكون  اأن 
ال�صيد نذير  اإن�صانية، يجمع  وهي حملة تطوعية 

تكاليفها بنف�صه، يوا�صل حديثه قائاًل:
واالآخ���ر،  اال���ص��ب��وع  ب��ني  خمطط  بعمل  اق���وم   -
ل��ط��ب��اع��ة ال��ق�����ص��ا���ص��ات ال��ورق��ي��ة ال��ت��ي تعني 
املدن،  وجهاء  خمتلف  مع  والتوا�صل  بالتوحد، 
يف  املر�ض،  هذا  عن  واحلديث  الندوات  لتقدمي 
بع�ض االحيان ا�صطر للتوقف موؤقتًا لال�صتمرار 

برعاية ابني. 
يف  �صنة   15 من  اأكرث  عمل  الذي  نذير،  ال�صيد 
ترك  الفنية،  للرتبية  ا�صتاذا  التدري�ض،  �صلك 
عمله من اجل التفرغ لرعاية ابنه، وترك اي�صًا 
الديوانية،  حمافظة  اىل  لينتقل  بغداد،  مدينته 
لكنها  للنفقات  �صغطًا  �صغرية  �صقة  وا�صتاأجر 
تكاليف  توفري  من  ومتكنه  ابنه،  لرعاية  تكفي 

رعاية ابنه واإدارة حملته، يحدثنا:
اكرث  ُقطع  ول��دي،  العالة  التام  تفرغي  نتيجة   -
اأعمل  جعلني  ال��ذي  االم��ر  رات��ب��ي،  ن�صف  م��ن 
بدوام جزئي �صائقًا اأجريًا ب�صيارة تك�صي ميلكها 

�صديق.
املتوحد لي�س وح�شًا

فكرة  التي قدحت يف ذهني  حادثة �صغرية هي 
ال�صيد  م��ع  االوىل  لي�صت  انها  ورغ��م  احلملة، 
معيوف و�صغريه، لكنها اثرت كثريًا به، ي�صردها 

لنا قائاًل:
�صيدة  من  االق���رتاب  يو�صف  �صغريي  ح��اول   -  
لل�صحك واللعب معها، الأنه  اجتماعي وينجذب 
فعل  رد  لكن  غ��ريه��م،  دون  ان��ا���ض  اىل  اأح��ي��ان��ًا 
ال�صيدة كان متخوفًا جدًا ونهرته بطريقة قا�صية 

ظاّنة انه يريد �صرقتها. 
من�صية  فئة  املتوحدين  اأن  نذير،  ال�صيد  اأيقن 
مهملة حماربة من اجلميع ح�صب قوله، املجتمع، 
املتخ�ص�صة،  اجل��ه��ات  وح��ت��ى  وامل��وؤ���ص�����ص��ات، 
والحقوق لهم رغم انهم ي�صكلون الرقم االكرب يف 
العراق من حيث الق�صايا التي تدخل �صمن فئة 

ذوي الهمم .
- رمبا الإين امتتع ب�صيء من اجلراأة، فا�صتطيع 

اخلروج مع ابني لريافقني يف اال�صواق وغريها، 
اأوالده��م  من  يحرجون  االه��ايل  من  كثريًا  لكن 
ب�صبب  واأي�������ص���ًا  امل��ج��ت��م��ع  ب�����ص��ب��ب  امل��ت��وح��دي��ن 
الت�صرفات وردود االفعال غري املتوقعه للمتوحد 
اإدم��اج  حملتي،  يف  فعله  اح��اول  ما  ه��ذا  نف�صه، 

املتوحد يف املجتمع. 
ق�شا�شات واأحاديث توعوية، يف 

ال�شارع
اإط��الق  من  اأ�صهر  ثالثة  يف  نذير  ال�صيد  متكن 
امل��ارة  على  ووزع  وك��رب��الء  النجف  زار  حملته، 
بالتوحد  املعنية  الق�صا�صات  لتوزيع  ال�صوارع  يف 

حيث فعن اوىل جوالته يحدثنا قائاًل:
الديوانية،  مدينة  يف  كانت  االوىل  االنطالقة   -
يكون  ان  ف�صلُت  مكانًا  واخ��رتُت  الفتتي  حملت 
مع  واحل��دي��ث  االوراق  ت��وزي��ع  ل��ب��دء  م��زدح��م��ًا 
بغداد  يف  عدة  بجوالت  قمت  ذلك  بعد  النا�ض، 

ومناطقها واأحيائها. 
الفكرة لي�شت �شهلة

ب�صيطة،  ال�صيد نذير  البع�ض ان فكرة  وقد يرى 
يف  الوقوف  جمرد  ان  يجد  لكنه  جدية،  غري  اأو 
ال�صارع وحث املجتمع لتقبل م�صابي التوحد، هي 
معركة قائمة بذاتها، يجب ان تنتهي بانت�صاره، 
اذ اأخذ على عاتقه، ن�صر الوعي بني النا�ض عن 

هذا املر�ض.
التوحد يف  ذوي م�صابي  من  كثري  معي  يقف   -
مني  يطلب  بع�صهم  ك��ث��ريًا،  ونتحدث  ال�صارع، 
معاملة  ان  اذ  التعامل،  وكيفية  اال�صت�صارات 
خم�ض  م�صاعفًا  جهدًا  ت�صتلزم  التوحد  م�صاب 

مرات عن الطفل الطبيعي، كما انهم يخربونني 
عن معاناتهم ورف�ض املجتمع ل�صغارهم. 

منا�شدات ل تنتهي
من  الرتبية،  ل��وزارة  طلبًا  معيوف  ال�صيد  ق��دم 
اأجل عمل تعاون م�صرتك مينحه فر�صة التجوال 
التوحد،  ع��ن  للحديث  امل��دار���ض  اروق���ة  داخ���ل 
متا�صا  االأكرث  لكونهم  ومعلميهم،  الطلبة  واأمام 
اآليات  التوحد، دون معرفة  واحتكاكًا مع حاالت 

التعامل معهم، يقول: 
اخلا�صة،  الرتبية  معلمي  مع  اجتماعًا  عقدُت   -
لديهم  الأن  وذل���ك  جت��رب��ت��ي،  لتقدمي  ودع���وين 
بالتوحد، كما �صرحت لهم من  �صغارًا م�صابني 
جتربتي اهم االمور التي جتعل املتوحد مرنًا مع 

غريه، او ع�صبيًا. 
امنيات �شغرية

�صعيفًا  ك��ان  التعاون  "ن  قائاًل  ي�صتدرك  لكنه 
متوفرة،  غري  االمكانيات،  ان  كما  ك��اٍف،  وغري 
الذي  نذير،  ال�صيد  يبقى  هذا،  ومع  مل�صاعدته، 
طبيعي،  طفل  ك��اأي  يو�صف،  �صغريه  مع  يتعامل 
زقاق  بني  بالتجوال،  وم�صتمرًا  بحلمه،  متم�صكًا 
واآخر، للحديث عن التوحد، ورغم كل املعوقات، 

وقلة االهتمام، يخربنا عما يتمناه بح�صرة:
- امت��ن��ى ف��ت��ح م���راك���ز م�����ص��اه��م��ة مب�����ص��اع��دة 
ذوي  يحمي  قانون  وت�صريع  للمتوحدين،  الدولة 
االحتيجات الأن املتوحد، لي�ض ثمة قانون يحميه، 
وغري مذكور يف القوانني العراقية، واأعلم متامًا 
اأن��ا  ل��ه��ذا،  واأك���رث،  اأك��رث  �صينالهم  االإه��م��ال  اأن 
م�صتمر يف خدمة ولدي، وتوعية املجتمع، وحدي. 

هذه الفكرة التي جعلت ال�صيد نذير معيوف، يفكر 
امل�صاب  يو�صف،  ال�صغري  ابنه  ي�صاهد  وهو  مليا 
واأج��ربت��ه  خمتلف،  نحو  على  ُي��ع��اَم��ل  بالتوحد، 
اإن  للعامل:  �صيء  لقول  جذريًا،  حياته  تغيري  على 
امل�صاب بالتوحد، ي�صبهنا، وي�صتحق احلب مثلنا.

رحلة ال�شرار وال�شرب 
اأي�صًا من  ويعاين  اأب لطفل متوحد  نذير معيوف 
�صنوات،  ثماين  العمر  م��ن  يبلغ  احل��رك��ة،  ف��رط 
اأ���ص�����ض م��ع��ي��وف ح��م��ل��ة ب��ا���ص��م رح��ل��ة اال���ص��رار 
امل�صابني  جميع  �صوت  ليكون  وتبناها  وال�صرب، 
بالتوحد وعوائلهم داخل العراق، نتيجة التهمي�ض 
واالهمال الذي يلّوحهم مثل �صربة �صم�ض قا�صية، 

يخربنا ال�صيد نذير عن حملته قائاًل:
العراق مهملني على  التوحد يف  اأ�صبح م�صابو   -
نحو ماأ�صاوي، ال راعي لهم، وال اماكَن حتتويهم او 
توفر لهم العالج، لقد تخيلت ما يحدث للعائالت 
التي لديها �صخ�ض م�صاب بالتوحد وهي ت�صارع 
املجتمع.  واأدم���اج���ه يف  اب��ن��ه��ا،  اأج���ل ح��ي��اة  م��ن 
الإي�صال  راأ�صي  يف  معركة  مبثابة  االمر  كان  لقد 
ق�ص�صهم اىل ال�صفة االأخرى من احلياة، حيث 
املجتمع الذي ال يعلم مبا يح�صل مل�صابي التوحد.

احلملة التطوعية اجلوالة
نذير  ال�صيد  يتبناها  التي  احلملة  فكرة  وت��دور 
املحافظات  خمتلف  يف  التنقل  ح��ول  م��ع��ي��وف، 
وامل����دن ال��ع��راق��ي��ة، م��ن اأج���ل ال��ت��ع��ري��ف مبر�ض 
للحديث عن  ك��اف��ة  ال��ن��دوات  وت��ق��دمي  ال��ت��وح��د، 

اآية من�ضور

نذير معيوف..
حادثة �ضغرية اأيقظت حلمه وم�ضروعه

حملة ال�ضرار وال�ضرب

منا  لكل  كان  اإذا  ما  اأعرف  ل  "اأنا 
م�شريه، اأو اإذا كنا جميعًا عائمني مثل 
نوبة عر�شية لكني اأعتقد اأن كال 
الأمرين �شحيحان".  
لرمبا خل�شت هذه العبارة التي وردت 
يف حوارات الفيلم املده�س فور�شت 
غامب كل م�شائرنا جمتمعة، نحن 
الواقفني فوق مياه اأرواحنا بكثافة 
وثقل حياتنا، بحثًا عن م�شري م�شرتك، 
ُنطمِئن به اأنف�شنا، واأن نبدو ورغم 
اختالفنا، اأ�شخا�شًا مت�شاوين، اأقلها، يف 
التعامل، والبت�شامة، ورد ال�شالم.. 
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حّلت بغداد �شمن اأ�شواأ املدن بيئيًا، اإذ احتلت املرتبة العا�شرة من بني 
املدن الأكرث تلوثًا يف العامل، وفقًا ملقيا�س جودة الهواء يف العامل. 

وبذلك تكون قد عربت ما ي�شمى بخط الأمان يف م�شتوى التلوث ليغدو 
موؤثرًا يف حياة النا�س و�شحتهم، اإذ تزداد الأمرا�س املرتبطة باأنواع 

امللوثات الكيمائية واحلرارية وغري املادية. 

الغازات ال�ضامة تلوث هواءها..
واجل�ضع ي�ضلبها رداءها الأخ�ضر..

اإياد اخلالدي
ت�ضوير: ح�ضني طالب

بغداد تختنق!

مالحظة: يف البدء لبد من 
القول اإننا نتناول البيئة يف 

بغداد لأنها العا�شمة وندق جر�س 
الإنذار لالنتباه اإىل ما يحدث يف 

املحافظات الأخرىلطفًا.
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وال حتظى البيئة باأدنى اهتمام على الرغم من 
وجود  من  العاملية  ال�صحة  منظمة  حت��ذي��رات 
نحو 7 ماليني حالة وفاة مبكرة �صنويًا مرتبطة 
بتلوث الهواء على م�صتوى العامل، معظمها ب�صبب 
و�صرطان  الدماغية  وال�صكتات  القلب  اأمرا�ض 
عند  احل��ادة  التنف�صي  اجلهاز  والتهابات  الرئة 

االأطفال.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ت��اأث��ريات ال��وا���ص��ح��ة التي 
يت�صبب بها التلوث يف مدينة ي�صكنها نحو ثمانية 
تلك  يتجاهلون  امل�صوؤولني  اأن  اإال  اإن�صان،  ماليني 
يف  ميعنون  بل  النا�ض،  بحياة  املحدقة  املخاطر 
ال�صيارات  اأعداد  زيادة  تت�صبب  اإذ  م�صاعفتها، 
بارتفاع ن�صبة اأول اأوك�صيد الكاربون الناجم عن 
زراعة  على  احلكومات  تعمل  وبينما  عوادمها. 
فاإن  التلوث،  من  للتخفيف  واالأ�صجار  النباتات 
للمناطق  وم�صتمرة  وا���ص��ع��ة  جت��ري��ف  عمليات 
وح��ول��ه��ا، ما  ب��غ��داد  داخ��ل  تتوا�صل  اخل�����ص��راء 

يت�صبب بخنق العا�صمة.
ملعاجلة  خطة  اأي���ة  غ��ي��اب  امل��راق��ب��ون  و�صّخ�ض 
االأو�صاع اخلطرية للبيئة يف بغداد ومدن العراق 
االأخرى، اإذ تغيب البيئة عن الربامج االنتخابية 
برامج  اأنها ظلت غائبة يف كل  للمر�صحني، كما 

احلكومات ال�صابقة. 

البيئة وال�شيا�شة 
يلفت املهند�ض يف االإدارة البيئية )برهان املفتي( 
بالبيئة،  االهتمام  انعدام  يوؤكد  مهم  اأم��ر  اإىل 
التي  العراقية  واالأح��زاب  والكتل  فكل احلركات 
2003 يجمعها قا�صم م�صرتك هو  ظهرت بعد 
غياب اأي اهتمام بالبيئة، فلم نَر تكتاًل اأو حزبًا 
م�صروعًا  حاماًل  ال�صلطة  اإىل  ي�صعى  جتمعًا  اأو 
الدمار  من  عقود  بعد  العراقية  البيئة  الإ�صالح 
ب�صبب احلروب و�صوء ا�صتخدام املوارد الطبيعية 
حتى  كافة  جوانبها  يف  للبيئة  الكارثي  واالإهمال 

الرتاث واللهجات والعمارة.
من  ب�صرعة  ال��ع��امل  يتغري  بينما  املفتي:  يقول 
تلزم  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��وان��ني  تتغري  ح��ول��ن��ا، 
احلكومات باالهتمام بالبيئة، قوانني لها اأهداف 
زمنية حمددة على الدول اأن تنجزها، واإال فهي 
خارجة عن االإجماع العاملي، فقد تواجه عقوبات 
امللزمة  القوانني  هذه  الأن  دولية  وعزلة  اأممية 
الب�صائع  و�صحن  التجاري  الطريان  حتى  حتدد 
وا���ص��ت��ق��دام  واال���ص��ت��ث��م��ارات  امل��وان��ئ  وت�صغيل 
اأن غياب االهتمام بالبيئة يف  ال�صركات، مبعنى 
العراق له نتائج كارثية على العراق كدولة �صمن 
املجتمع  على  كارثية  ونتائج  الدولية،  املنظومة 

العراقي.

على  ونحن  للمفتي(  ي��زال  ما  )واحل��دي��ث  االآن 
العراقية  االنتخابات  م��ن  اأ�صهر  �صتة  م�صافة 
الكتل  اأ�صماء جميع  اأن  نرى   2021 املبكرة يف 
واالأحزاب امل�صجلة هي اأ�صماء تعرب عن توجهاتها 
)ال�صلطوية( التي تر�صي اأطماعها، وهي عناوين 
خداعة الأن امل�صكالت العراقية بلغت حدًا يتعذر 
معه على اأية حكومة اأن جتد احللول الالزمة يف 

دورة برملانية واحدة.
-االآن-  حركة  اأية  ظهور  اأن  على  املفتي  وي�صدد 
البيئة  الإ�صالح  �صرتاتيجية  باأفكار  العراق  يف 
التغيريات  مع  متوافقة  للعمل  منهجية  وبخطة 
�صعارات  دون   2030 العاملية  واخلطة  العاملية 
احلركة  هي  يقول-  -كما  �صتكون  )�صلطوية(، 
اجل��اذب��ة الأ���ص��وات ال��ذي��ن م��ا ي��زال��ون يوؤمنون 
احلركة  تلك  لكن  للتغيري،  طريقًا  ب�االنتخابات 
واإرادة  ب���اإدارة  تكون  اأن  عليها  ظ��ه��رْت-  -اإن 
من  منطلقة  م�صتقبلية  وروؤى  مهنية  علمية 
 Quick Win مبداأ  على  ال��واق��ع  معاجلة 
ملنعها  الوا�صعة  امل�صكلة  اأطراف  وتقليم  للتحفيز 
من التمدد ثم الرتكيز على نواة امل�صكلة بخطة 
يف  ملزمة  اأه���داف  اإىل  للو�صول  امل��دى  بعيدة 

اإ�صالح البيئة العراقية.
)�صعد  الدكتور  العراقي  ال�صيا�صي  يف�صر  فيما 

عن  بالبيئة  االهتمام  غياب  اأ�صباب  املطلبي( 
ال�صيا�صية  والكتل  لالأحزاب  االنتخابية  الربامج 
بعد  ما  العراقي  ال�صيا�صي  النظام  باأن  العراقية 
والت�صارع،  الت�صارع  اأ�صا�ض  على  ُبني   ٢٠٠٣
بناء  ف��ك��رة  ع��ن  اأب��ع��دت��اه  وال����رثوات  وال�صلطة 
مب�صائل  املنظومة  ه��ذه  تبايل  ال  لهذا  ال��دول��ة، 
هو  بالبيئة  االهتمام  اأن  مع  البيئة،  مثل  حيوية 
احل�صارية  املجتمعات  اإليه  تطمح  ما  اأق�صى 
الفقر  م�صكالت  م��ن  تخل�صت  ق��د  ت��ك��ون  ال��ت��ي 
لنف�صها  وو�صعت  والف�صاد،  والبطالة  واخلدمات 
خريطة طريق متقدمة، هذه املرحلة مل ن�صلها 
تفكري  اأو  املجتمعي  التفكري  م�صتوى  على  بعد 
املنظومة ال�صيا�صية التي ماتزال تبحث عن ذاتها 

وعن قدرتها على التمدد يف مفا�صل الدولة.
  ال�شيارات

 م���ن ج��ان��ب��ه، ي���وؤك���د ال���دك���ت���ور )اأح���م���د عبد 
اإح��دى  ت�صكل  ال�صيارات  اأن  ال��ع��ذاري(  ال�صتار 
بغداد  يف  اأع��داده��ا  ارتفعت  اإذ  امللوثات  اأب���رز 
ت�صعينيات  منت�صف  يف  ���ص��ي��ارة   ١٩٦٨٥ م��ن 
الآخر  )وفقًا  �صيارة  مليوين  اإىل  املا�صي  القرن 

اإح�صاءات مديرية املرور العامة(.
ل��ه عن  ال��ع��ذاري يف درا���ص��ة  ال��دك��ت��ور   وتو�صل 
التلوث يف بغداد اإىل اأن عوادم ال�صيارات تت�صبب 
بزيادة ن�صبة تركيز معدالت املواد امللوثة للهواء، 
والنيرتوجني،  الكاربون  اأوك�صيد  اأول  وال�صيما 

وذلك ما يوؤدي اإىل ارتفاع درجات احلرارة.
اأوك�صيد  اأول  ن�صبة  ارتفاع  اأن  الدرا�صة  تبني  كما 
الكاربون اأّثر على نحو بالغ يف مناخ بغداد، فقد 
 ٥٦٩ من  الكاربون  اأوك�صيد  اأول  تركيز  ارتفع 
1500 درجة  اأك��رث من  اإىل  درج��ة عام ١٩٩٦ 
ارتفاع  ب��ني  ال��درا���ص��ة  ربطت  وق��د   ،٢٠١١ ع��ام 
وانح�صار  احل����رارة  درج���ات  وارت��ف��اع  ال��ت��ل��وث 

االأمطار ب�صكل مبا�صر.
اإن  الع�صا�ض(  )خالد  االقت�صادي  يقول  فيما 
االآث���ار اجل�صيمة  م��ن  ال��رغ��م  على  ال�����ص��ي��ارات، 
التي تخلفها يف البيئة، جراء عوادمها التي توؤثر 
حتقق  فاإنها  االن�صان،  �صحة  يف  وا�صحًا  تاأثريًا 
للم�صتوردين اأرباحًا هائلة نتيجة حلجم املبيعات 
ال��ع��ايل يف ب���غ���داد، وذل����ك ل��غ��ي��اب ال�����ص��واب��ط 

وال�صروط التي ترافق عمليات ا�صترياد ال�صيارات 
يف البالد.

تتحمل  تعد  بغداد مل  ال�صوارع يف  اأن  اإىل  واأ�صار 
ماليني ال�صيارات، فهذه ال�صوارع مل ت�صمم كي 
املعنية،  اجلهات  داع��ي��ًا  ال��ع��دد،  ه��ذا  ت�صتوعب 
وال�صيما وزارة ال�صحة والبيئة ودائرة املرور اإىل 
التعاون الإيجاد حلول لهذه امل�صكلة الكبرية التي 
وغري  املادية  امللوثات  اأن��واع  لكل  م�صدرًا  غدت 

املادية الناجمة عن ال�صجيج والزحام.
واأعرب عن اأمنيته يف اأن يرى اهتمامًا ا�صتثنائيًا 
بالبيئة العراقية، الأنها بيتنا الكبري الذي نعي�ض 
بيتنا  اأو  عاملنا  ندمر  اأن  املعقول  من  ولي�ض  فيه، 

وال جند حلواًل مل�صكالته املتفاقمة.
املحطات الكهربائية

 تقول املهند�صة يف وزارة ال�صحة والبيئة )رفل 
حمطة  وال�صيما  الكهرباء،  حمطات  اإن  ع��ادل( 
للتلوث،  خطريًا  م�صدرًا  ت�صكل  الدورة،  كهرباء 
ي�صاف اإليها اآالف املولدات االأهلية التي تت�صبب 
بغداد.  �صماء  يف  الكربيت  اأوك�صيد  ثاين  بن�صر 
خ��ارج  باتت  ال���دورة  كهرباء  حمطة  اأن  مبينة 
املوقع  �صمن  ���ص��ارت  الأن��ه��ا  البيئية،  امل��ع��اي��ري 
اجلغرايف لبغداد، الفتة اإىل اأن هذه املحطة التي 
اأن�صئت يف خم�صينيات القرن الفائت كانت خارج 

حدود بغداد.
 واأكدت اأن حمطات الطاقة الكهربائية واملولدات 
على  االأك���رب  اخل��ط��ر  ت�صكل  بالغاز  تعمل  ال��ت��ي 
ثاين  من  عالية  تراكيز  منها  تنبعث  اإذ  البيئة، 
احلدود  عالية  بن�صب  تخطت  الكربيت  اأوك�صيد 
امل�صموح بها عامليًا، كما اأن اآالف املولدات االأهلية 
النا�ض،  حياة  على  مبا�صرًا  خطرًا  ت�صكل  باتت 
بال�صكان،  اكتظاظًا  االأكرث  املناطق  يف  وال�صيما 
والزعفرانية هي  الدورة  اأن مناطق  حمذرة من 

م�صايف  من  تنبعث  التي  بامللوثات  تاأثرًا  االأك��رث 
هذه  اأن  اإذ  الكهرباء،  توليد  وحمطات  ال��دورة 
الغازات  من  عالية  ن�صب  منها  تنبعث  املن�صاآت 
ال�صامة وال�صارة ح�صب ت�صنيف منظمة ال�صحة 
العاملية مقارنة بوقود )الغاز ال�صائل( الذي يعّد 

من اأنواع الوقود النظيفة ن�صبيًا.
 عمليات التجريف

ال�صتالت  زراع��ة  يف  العامل  دول  تت�صابق  وبينما 
واالأ�صجار بهدف معاجلة التلوث نتيجة التجريف 
واملناطق  واالأ�صجار  الغابات  له  تعر�صت  ال��ذي 
بتحطيم  كينيا  جنحت  اإذ  ال��ع��امل،  يف  اخل�صر 
بزراعة  الهند  با�صم  امل�صجل  القيا�صي  الرقم 
يوم  �صتلة يف  مليون   ٣٥٠ لتزرع  �صتلة  مليون   ٦٠
تعر�صت  بغداد  من  وا�صعة  مناطق  ف��اإن  واح��د، 
�صكنية  جممعات  اإن�صاء  بهدف  التجريف  اإىل 
وال�صاحات  امل�صاتل  حتويل  جرى  كما  ع�صوائية، 
كونكريتية، وجرى حتويلها  مناطق  اإىل  اخل�صر 

اإىل موالت ومباٍن.
جا�صم(  )اإح�����ص��ان  ال��زراع��ي  املهند�ض  ي��ق��ول 
االأخ�صر  حزامها  خ�صرت  بغداد  العا�صمة  اإن 
الب�صاتني  با�صتمرار  تخ�صر  اأنها  كما  بالكامل، 
املحاذية لها، وبداًل من زيادة الرقعة اخل�صراء 
وت��اأث��ريات��ه،  ال��ت��ل��وث  مل��واج��ه��ة  العا�صمة  داخ���ل 
وال�صيما ارتفاع درجات احلرارة وزيادة تراكيز 
الغازات امللِوثة، حدث العك�ض متامًا، فقد جرى 
م�صاريع  اإىل  وامل�صاتل  اخُل�صر  املناطق  حتويل 

كونكريتية، ما اأ�صهم يف خنق العا�صمة بغداد.
لقد �صهدنا يف العقدين الفائتني عمليات جتريف 
تغيري  بهدف  لها  النخيل وحرق متعمد  لب�صاتني 
اإىل مناطق �صكنية،  لتحويلها  جن�صها وتقطيعها 
وقد �صاهدنا اأن مناطق الكريعات والدورة وحي 
الزهور والب�صاتني تختفي من امل�صاحات اخل�صر 
لبغداد بعمل ال ميكن و�صفه اإال باأنه جرمية، اإذ 
اأنه خنق بغداد وحّولها اإىل واحدة من اأ�صواأ املدن 
املوؤ�صف  ومن  ال�صحية،  للحياة  ال�صاحلة  غري 
ب�صبب  يتوا�صل  زال  ما  املتوح�ض  العمل  هذا  اأن 

اجل�صع والف�صاد.
كانت  النخيل  ب�صاتني  اأن  اإىل  جا�صم  ول��ف��ت   
غابات  خ�صارة  فبعد  ت�صررًا،  الب�صاتني  اأك��رث 
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خ�شرت بغداد حزامها الأخ�شر بالكامل، 
كما اأنها تخ�شر با�شتمرار الب�شاتني املحاذية 
لها، وبدًل من زيادة الرقعة اخل�شراء داخل 

العا�شمة ملواجهة التلوث وتاأثرياته، ول�شيما 
ارتفاع درجات احلرارة وزيادة تراكيز 

الغازات امللِوثة، حدث العك�س متامًا..



النخيل بفعل احلرب العبثية مع اإيران، وعمليات 
دول  اإىل  النخيل  اأنواع  الأجود  الوا�صعة  التهريب 
اأن  راأينا  الفائت،  القرن  ت�صعينيات  يف  اخلليج 
وكانت  م�صتمرة،  الب�صاتني  جت��ري��ف  عمليات 
النخلة املت�صرر االأول دائمًا، والنتيجة اأن العراق 
اخل�صر،  ومناطقه  اأ���ص��ج��اره  م��ن  ك��ث��ريًا  خ�صر 
وال�صيما النخيل، ليتحول من اأكرب م�صدر للتمور 
يف العامل اإىل م�صتورد لها يف غ�صون ثالثة عقود، 
االأربعني  قرابة  من  النخيل  اأع��داد  تراجع  اإث��ر 

مليون نخلة اإىل خم�صة ع�صر مليون نخلة.  
زيادة درجات احلرارة

وتوؤكد املهند�صة )رفل عادل( زيادة تركيز ثاين 
اأوك�صيد الكربون، وهو اأحد الغازات الدفيئة التي 
وتقوم  باحلرارة يف اجلو،  االحتفاظ  ت�صاعد يف 
يف  الهواء  من  منه  ج��زء  بامت�صا�ض  االأ�صجار 
جتريف  عملية  وت��وؤدي  ال�صوئي،  التمثيل  عملية 
الب�صاتني وقطع االأ�صجار اإىل تقليل مكون االإزالة 
اأك�صيد  يف هذه ال��دورة، ما يزيد من ن�صبة ثاين 
زي���ادة يف  اإىل  ي���وؤدي  وه��ذا  ال��ه��واء  الكربون يف 

درجة احلرارة االأر�ض.
اإدارة  علماء  من  فريق  اأجراها  درا�صة  واأك��دت 
اأهمية  االأم��ريك��ي��ة  ال���زراع���ة  ب����وزارة  ال��غ��اب��ات 
انبعاثات  التوازن مع  االأ�صجار يف حتقيق  زراعة 
وذلك  املتحدة،  الواليات  يف  املتزايدة  الكربون 
بزيادة قدرة الغابات على عزل كميات اأكرب من 
حتليل  اإىل  الدرا�صة  وا�صتندت  االنبعاثات.  تلك 
البيانات املتاحة من اأكرث من 130 األف منطقة 
برنامج  يت�صمنها  التي  االأح��را���ض،  مناطق  من 

ح�صر وحتليل الغابات التابع الإدارة الغابات.
وذك������رت ال���درا����ص���ة ال���ت���ي ن�����ص��رت��ه��ا دوري����ة 
)برو�صيدينجز اأوف ذا نا�صيونال اأكادميي اأوف 
�صاين�ض( اأن الغابات التي حتتوي على عدٍد كاٍف 
من االأ�صجار ميكنها اأن ت�صاعد يف حتقيق زيادة 
عزلها  يجري  التي  الكربون  كميات  يف  �صنوية 

بوا�صطة الغابات بن�صبة ع�صرين باملئة. 
خمالفة قانونية

عمليات  ع���ّدت  جهتها،  م��ن  ال���زراع���ة،  وزارة 
وحتويل  الزراعية  واالأرا�صي  الب�صاتني  جتريف 

قانونية،  خمالفة  �صكني  اأو  جتاري  اإىل  جن�صها 
مبينة اأن هذه العمليات جتري من دون موافقات 
ر�صمية اأ�صولية، واأن الوزارة لي�صت اجلهة املعنية 
وقالت  القانونية.  غ��ري  العمليات  ه��ذه  ب��وق��ف 
�صمد  مهدي  م�صت�صارها  ل�صان  على  ال���وزارة، 
القي�صي، اإن م�صوؤولية وزارة الزراعة تقت�صر على 
اإبالغ اجلهات التنفيذية بهذه التجاوزات، ملنعها 

وحما�صبة ال�صالعني فيها وفقًا للقانون.
االأمانة  يف  خا�صة  جلنة  هناك  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
التخويل  مبنح  معنية  ال����وزراء  ملجل�ض  العامة 
واإ�صدار  االأرا�صي  واملوافقات على حتويل جن�ض 

القرار اخلا�ض ب�صاأن تغيري جن�صها.  
حتديات بيئية

باأن  والبيئة  ال�صحة  وزارة  اأق��رت  جهتها،  من 
ال�صحي  ال��واق��ع  تواجه  كبرية  حتديات  هناك 
الذي  البيئي  التلوث  خطر  اأن  مبينة  والبيئي، 
ال�صناعة  عن  الناجت  الهواء  تلوث  على  ي�صتمل 
النفطية والتلوث الناجت عن االأن�صطة احلكومية 
% من جممل   98 اأكرث من  امل�صاحبة ميثالن 

اأحمال التلوث.
ال��دك��ت��ور  وال��ب��ي��ئ��ة  ال�صحة  وزارة  وك��ي��ل  وق���ال 
اأحد  ميثل  املياه  تلوث  اإن  الفالحي(  )جا�صم 
ماليني  خم�صة  نحو  وهناك  البيئية،  التحديات 
ف�صاًل  ال�صحي،  ال�صرف  مياه  من  مكعب  مرت 
الطاقة  بتوليد  اخلا�صة  املن�صاآت  ت�صريف  عن 
�صركات  بع�ض  ومعامل  وامل�صايف  الكهربائية 

وزارة ال�صناعة وكلها توؤثر يف البيئة.
اأخ��رى  حتديات  هناك  اأن  اإىل  الفالحي  ولفت 
واملناخية  البيئية  التغريات  منها  البيئي  للواقع 
للعوا�صف  امل�صببة  الت�صحر  ظ��اه��رة  وت��زاي��د 
الغبارية، ف�صاًل عن التلوث االإ�صعاعي، وهو ناجت 
وهناك  للعراق،  ال�صابق  النووي  الربنامج  عن 

ب. مناطق ا�صتهدفت باليورانيوم املن�صّ
اأن هناك فجوة  اإىل  ال�صحة  وزارة  وكيل  واأ�صار 
القطاعني  يف  التحتية  البنى  يف  كبريًا  ونق�صًا 
ال�صحي والبيئي، وهذا جاء بعد عقود من عدم 
اال�صتقرار االأمني وال�صيا�صي وعقود من احلروب 

وامل�صكالت.
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مل تكن اأمامنا �ضعوبة تذكر يف �ضراء "اجلهاز" وغرفة النوم، 
فالغرف امل�ضتوردة تغزو اأ�ضواق العراق على ح�ضاب الغرف 

املحلية.. اأما العثور على ابنة احلالل "العرو�س" فال يحتاج 
اإىل بحث اأو دوخة راأ�س، لأّن البنات املوؤدبات واحللوات 

اللواتي ينتظرن اأي "ابن حالل" بفارغ ال�ضرب جاهزات 
ورهن الإ�ضارة، اأما العوان�س والأرامل واملطلقات فاأعدادهن 

باملاليني، وتكاليف القرتان بهن.. اأخو البال�س!!

ح�ضن العاين 

نواعم

هناك فارق جوهري بني ال�صاب العراقي وبني ال�صاب االأوروبي، فاالأول 
حلظة بلوغه مرحلة املراهقة تتوجه اأفكاره نحو الزواج، وتتفتح خياالته 
العاطفية على ال�صرير العري�ض والع�ض الليلي، وهو يف ذلك كّله يتحرك 
ابنة  اأراد، وح�صل على  ما  له  مّت  اإذا  م�صامل، حتى  �صاكن �صامر  بذيل 
احلالل واأ�صبحت الع�صمة بيده كما تقت�صي اأعراف ال�صلطة الزوجية يف 
ال�صرق، انتف�ض ذيله وراح يلعب به على هواه، ال يردعه ديٌن وال ع�صرية، 
وال ت�صفي غليله دزينة من الن�صاء، وال ما ملكت ميينه وي�صاره، مباهيًا 

ومتباهيًا اأنَّه اأعظم "زير" يف التاريخني امليالدي والهجري!!
اأّما ال�صاب االأوروب��ي، فاإنَّه يف اللحظة التي ي�صع فيها قدمه على عتبة 
ب�صمته  ترك  ��ه  اأنَّ معلنًا  ويجول  ي�صول  لذيله،  العنان  يطلق  املراهقة، 
جميعهن،  الن�صاء  واألوان"  "�صالالت  على  الوراثية  وجيناته  الوطنية 
فاإذا انتهى من مغامراته ولياليه احلمر، وبلغ حّد ال�صبع والبطر.. قّرر 
الزواج.. عندها يبداأ عهد جديد، فهو يدرك اأنَّ اأول �صيء تفعله زوجته 
تابع ومطيع، وقبل ذلك  اإىل كائن  "العرج" وحتويله  هو قطع ذيله من 
ذليل، ومع ذلك ي�صتقبل هذا التغري باأريحية و�صفافية ورحابة �صدر.. ال 
يغ�صب وال تهتزُّ �صواربه، ومي�صي مرفوع الراأ�ض، لكونه اأدى الر�صالة التي 
ه  يف عنقه قبل الزواج على اأف�صل وجه واأمت �صورة، كما اأداها من قبل جدُّ

واأبوه واأعمامه واأخواله ورجاالت جمتمعه!!
اأواجه  اأن  وال��داين، عليَّ  القا�صي  يعرفها  التي  بناء على هذه احلقائق 
وب��داأ  امل��راه��ق��ة،  مرحلة  الكبري  ابني  بلغ  فقد  بها،  اأم���رُّ  التي  املحنة 
ن�صاطه الذهني حول الزواج يت�صاعد ويتاأجج، ويخرج من التلميح اإىل 
اإال الر�صوخ ثم  اأمامي حيلٌة  الت�صريح، ومن ال�صر اإىل العلن، ومل تكن 
الدعاء اإىل اهلل اأن ال يلعب بذيله على طريقة الغرب، واأن يلهمه ال�صرب 

حتى يلعب به الحقًا على طريقة ال�صرق!!
مل تكن اأمامنا �صعوبة تذكر يف �صراء "اجلهاز" وغرفة النوم، فالغرف 
اأما العثور  اأ�صواق العراق على ح�صاب الغرف املحلية..  امل�صتوردة تغزو 
الأّن  راأ�ض،  اأو دوخة  اإىل بحث  "العرو�ض" فال يحتاج  ابنة احلالل  على 
بفارغ  حالل"  "ابن  اأي  ينتظرن  اللواتي  واحل��ل��وات  امل��وؤدب��ات  البنات 
واملطلقات  واالأرام���ل  العوان�ض  اأم��ا  االإ���ص��ارة،  وره��ن  جاهزات  ال�صرب 

فاأعدادهن باملاليني، وتكاليف االقرتان بهن.. اأخو البال�ض!!
ق�صية الق�صايا يف زواج ولدي تتلخ�ض بال�صكن.. منزيل يتاألف من ثالث 

واحل�صك"،  "احل�صو  بطريقة  كرميًا  مواطنًا  ع�صر  بثالثة  معباأة  غرف 
وعليه ال بدَّ من بيت م�صتقل له ولزوجته.. وهكذا بداأنا رحلة بحٍث م�صٍن 
�صقة �صغرية، رمبا  على  اأخ��ريًا  اأ�صهر.. وعرثنا  ت�صعة  و�صاق على مدى 
تفي بالغر�ض ل�صخ�صني يبداآن حياتهما الزوجية اجلديدة، اإال اأنَّ العقبة 
 - دينار  األف   )4٠٠( البالغ  ال�صهري  اإيجارها  يف  تكمن  واجهتنا  التي 
األف   )٥٠٠( ال�صهري  راتبه  كان  وملا   - �صادفناه  اإيجار  اأرخ�ض  وهذا 
دينار فقط، وهو ال يتاجر باملمنوعات وال ينتمي اىل حزب متنفذ، وال اأنا 
اإنني ل�صت ع�صو برملان  اأو م�صرف اأو حمطة وقود، كما  �صاحب فندق 
اأو وزير دفاع يف دولة العراق اال�صالمية، فقد غ�ص�صنا الطرف مكرهني 
احلكومة  نّية  االجتماعي عن  التوا�صل  اأخبار  بعد  �صيما  ال  ال�صقة،  عن 
بناء )٦( ماليني وحدة �صكنية، وتوزيعها باالأق�صاط املريحة على االأ�صر 
التي ال متلك اأي �صكن، وبالذات االأ�صر امل�صّكلة حديثًا – اأي املتزوجون 

اجلدد - مثل اأ�صرة ولدي بالتاأكيد!!
على  توزيعها  �صمان  عدم  هو  فرحتنا،  اأجه�صت  التي  امل�صِكلة  اأنَّ  غري 
امل�صتحقني ولي�ض على منت�صبي االأحزاب، واالأدهى واالأمر هو اأن االنتهاء 
من بنائها ي�صتغرق )٢٠( �صنة من االنتظار، ولكن امل�صِكلة االأكرب هي اأّن 
ولدي – بعد �صماعه هذه االأخبار - قّرر التخلي عن نية الزواج، واللعب 
عن  تف�صله  التي  �صنة  الع�صرين  ط��وال  االأوروب��ي��ة  الطريقة  على  بذيله 
احل�صول على �صقة �صكنية.. واأنا اأعلن هنا اأمام اجلميع باأنني ال اأحتّمل 
واحلكومات  ال�صابقة  احلكومات  اأحّمُل  بل  خطاياه،  وال  وزره  وال  ذنبه 
احلالية واملقبلة والتي بعدها كامل امل�صوؤولية عن ت�صرفاته.. ومع هذا 
اأنَّ احلكومات املتتالية جميعها ت�صحك  كله فاأخ�صى ما اأخ�صاه لو ظهر 
عابرًا  باهلل  والعياذ  �صي�صبح  �صنة  ع�صرين  بعد  ذيله  الأن  ول��دي..  على 

للقارات!!

م�������ق�������االت

مقارنات



عملية  من  الأكرث  هدفًا  كانت  التي  ال�صاحة  يف 
�صقف  تغطي  زال��ت  م��ا  دم��اء  ثمة  انتحارية، 
الهواتف  بائع  حيدر  يتكئ  وحيث  الب�صطيات، 
جرحه  �صّمد  اأن  بعد  ع�صا  على  امل�صتخدمة 
فهناك  لعمله  وع���اد  امل�صت�صفى  يف  �صريعا 
ب�صطيته  من  يجنيها  حالل  لقمة  تنتظر  اأف��واه 

املتوا�صعة.
اأن ينادي البائعة هنا يف هذه ال�صاحة على نوع 
هذه  طقو�ض  بع�ض  فتلك  و�صعرها؛  ب�صائعهم 
ال�صوق، تت�صاءل واأنت ترى العديد من اأ�صحاب 
وميار�صون  جراحهم  على  يع�صون  الب�صطيات 
يومياتهم، ويف عيونهم تربق مل�صة احلزن اأعمق 
من قدرتهم على اإخفائها، وهم الذين عا�صوا 
حينما  متناهية  وح�صية  م��ن  رهيبا  ف�صال 

تناثرت جثث اأ�صدقائهم وحتّولت اإىل اأ�صالء.
ما اإن تقرتب منهم حتى ينفجروا بالبكاء واإذ 
بارئها  اإىل  فا�صت  الذين  رفاقهم  ي�صتذكرون 
التي  ال�صريرة  خملوقاته  وح�صية  اليه  ت�صكو 
الفقر  اأنهكها  التي  النفو�ض  تلك  غري  جتد  مل 
فلجاأت اإىل �صاحة الكادحني، لكنَّ االإرهاب مّد 

يده مع الفقر لي�صلب اأرواحهم هذه املرة.
و�صموع  دم���اء  ثمة  البالة  ���ص��وق  اأع��ت��اب  على 
ال��ك��ادح��ني  ���ص��اح��ة  يف  ه��ن��ا  غ����ادرت،  واأرواح 
غري  ل��ع��راق  اآخ���ر  ف�صيف�صاء  ال��ف��ق��راء  �صّكل 
الأخبار  يهتم  ال  ال�صيا�صية،  بال�صراعات  معني 
بخالفات  يعباأ  وال  والف�صائيات،  ال�صحف 
الربملان، قادمًا من اأحياء اجلوع والتهمي�ض من 
املعاناة  وّحدتهم  والو�صط،  واجلنوب  ال�صمال 
وتعليقاتهم  ال�صباحية  اأح��ادي��ث��ه��م  فكانت 
ال�صاخرة من اأنف�صهم واأيامهم متّدهم بعزمية 
اأّن  ببالهم  يخطر  مل  املعاناة،  مواجهة  على 
الب�صمة  تلك  ليغتال  بهم  يرتب�ض  من  هناك 

�صة بدموع احلرمان. الذابلة املغمَّ
اجل��اأ���ض  رب��اط��ة  يت�صّنع  وه���و  ح�صن  ي��ق��ول   
ملاذا  اأفهم  اأن  "اأريد  دموعه:  حلب�ض  ويجاهد 
الفقراء،  بني  هنا  اأنف�صهم  االنتحاريون  يفّجر 
ال اأ�صّدق كيف بقيت حيا واأنا اأ�صهد انفجارين 
�صباب  روؤو���ض  حملت  وملرتني  ال�صاحة  هذه  يف 
اأ���ص��الوؤه��ا،  مت��ّزق��ت  �صيوخ  واأج�����ص��اد  قطعت، 
وكاأن  احلياة  ونوا�صل  نعود  لقلوبنا؛  يا  ونعود 

عادت اأ�شوات الكادحني يف �شاحة الطريان تتعاىل، لتعلن 
اأن الإرهاب لن يوقف حياة العراقيني، فبعد يومني من 

املجزرة الدامية التي ارتقت فيها اأرواح ما ل يقل عن 
32 �شهيدا اإىل ال�شماء من دون ذنب؛ �شوى اأنَّهم عراقيون 

كادحون ل يعرفون حتى ملاذا فّجر هذان الإرهابيان 
ج�شديهما املحّملني ب�شظايا املوت بهم.

 

اإياد عطية
ت�ضوير: �ضباح المارة

اأف�ض��ل لأطفاله��م يحلم��ون مب�ض��تقبل 

ت���ع���ي���د احل���ي���اة 
ل�ضاحة الطريان

اأ�ضوات الكادحني
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الذين ماتوا مل ي�صاركونا يوما لقمة خبز وما 
اكتوت روؤو�صهم ب�صم�ض ال�صيف، وي�صتدرك؛ 
ولكن ماذا نفعل فهناك من ينتظر اأن نحمل 

اليه لقمة وفرحة.
نحن هنا ونعرف اأنَّه يف اأي حلظة ممكن اأن 
اأخرى،  مرة  هنا  نف�صه  يفّجر  انتحاري  ياأتي 
اأرواحنا،  ثمنها  يكون  قد  خبزتنا  اأن  نعرف 
اأحد  ال  الأنَّه  الفقراَء  االرهابيون  يفّجر  دائما 

يحميهم.
قد  ك��م��ا  اأب���ط���اال  ل�صنا  ان��ت��ح��اري��ني،  ل�صنا 
اأن  بّد  ال  تتوقف،  لن  احلياة  لكنَّ  تتوهمون 
ملاذا  ومرارتها،  ق�صوتها  بكل  احلياة  نوا�صل 
اأنا�صًا  اإّنكم قد تكونون  اأنتم تتحّدثون معنا، 
طيبني، لكن نحن نفهم اأنَّ االإعالم هو �صبب 
كي  مل��اذا؟  هنا  ت��اأت��ون  لقتلنا،  اأي�صا 
كم  بعدها،  وماذا  ماأ�صاتنا  تنقلون 
�صرختنا،  ونقلت  �صورت  ف�صائية 
من دون اأن يتغرّي �صيء، لقد اعتدنا 
اأن ن�صّمد جراحنا ونوا�صل امل�صرية.

واجهة  تنظيف  نا�صر  اأب���و  وي��ح��اول 
حم��ل��ه ال�����ذي مل ي�����ص��ل��م م���ن ت��دم��ري 
ي�صتطيع  ال  ولكن  الباب  يغ�صل  االنفجار، 
اأن يغ�صل ذكرى تلك الفاجعة، وال تلك املراأة 
التي كانت تبتاع املالب�ض 

لفظت  جثة  الع�صف  رماها  حني  امل�صتعملة 
اأنفا�صها هنا بني يدي اأبو نا�صر.

"كم ه���و خ��ن��زي��ر ه��ذا  ال���رج���ل:  ي�����ص��رخ 
االإرهابي الذي مل يفّرق بني الن�صاء والرجال 
واالأط����ف����ال، م����اذا ���ص��ي��ق��ول الأط���ف���ال ه��ذه 

امل�صكينة لو �صاألوه ملاذا تقتل اأمّنا؟.
امل��وت  ���ص��ري��ط  ل��ك��ن  "عدنا  ي��ق��ول م��اج��د:   
البارحة  نومنا،  يف  حتى  روؤو�صنا،  يف  ي��دور 
النا�ض  �صراخ  اأ�صمع  واأن��ا  فزعا  ا�صتيقظت 
زال  وم��ا  امل��وت،  ال��ف��رار من  وه��م يحاولون 
�صدى �صوت امراأة منهارة من هول امل�صيبة 
تنادي الإنقاذ طفلها، دون اأن تعلم اأن الطفل 
بالغة،  اإ�صابات  اأ�صابته  ال�صظايا  واأن  بخري 

تنادي طفلها وهي بني املوت واحلياة.
ال�صاحة،  اإىل  عدنا  عدنا،  لقد  ترى  اال  لكن 
يعي�ض  اأن  نحلم  ون��ح��ن  اأخ���رى  م��رة  ع��دن��ا 
مثلنا  يتو�ّصدوا  ال  واأن  اآمنة  حياة  اأطفالنا 
نحلم  اأجمل،  اأيامهم  فلعّل  الفقر،  اأر�صفة 

ب��اأي��ام اأف�����ص��ل الأط��ف��ال��ن��ا، اأم���ا نحن 
واالإرهابيني كل  والقتلة  العوز  فنواجه 
مّرة، و"يا لها من لقمة" حني ينازعنا 

ع��ل��ي��ه��ا ان���ت���ح���اري؛ م��ت��وح�����ض 
وجمنون.

ل�����ن ي��ن�����ص��ى 

الناجون ذلك اليوم االأ�صود وال �صور واأ�صماء 
رفاقهم، ومن املوؤكد اأّن تلك الفاجعة �صتظل 
على  م�صرون  لكّنهم  ذاكرتهم،  يف  را�صخة 
ومتم�صكون  ق�صوتها،  بكل  احلياة  موا�صلة 
العظيمة لن تتخلى عنهم  اأن بالدهم  بحلم 
الفقر،  اأر�صفة  على  عمرهم  اأ�صاعوا  واإن 

فلعل اأبناءهم يعي�صون اأياما اأجمل.
اجلرمية التي لقيت اإدانة وا�صعة من املجتمع 
الدويل، اأعادت ذاكرة العراقيني اإىل �صنوات 
ال��ع��راق��ي��ني �صقلت  ل��ك��ن  امل���ج���اين،  امل����وت 
التي حفرت  واحلوادث  االأيام  تلك  نفو�صهم 
ي�صّلموا  اأن ال  ق�صوتها يف ذاكرتهم، علمتهم 
الأنَّهم  امل���وت،  ل�صناع  وم�صتقبلهم  بلدهم 

واآمنة ال  �صعب جدير بحياة كرمية 
يدن�صها املجرمون.
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نرمني املفتي 

فنجان حمبة
امل�ضتقبل.. واإل!

االأ�صبوعي  ع��م��ودي  و�صمن  الت�صعينيات،  اأواخ����ر  يف 
)م�صاك�صة(  يف جريدة اجلمهورية، ن�صرت مقااًل حتت 
عنوان )قنابل موقوتة( عن اأطفال ال�صوارع الذين كانوا 
قبل  ُي�صتغل من  بع�صهم  وكان  اآخر،  بعد  يومًا  يتكاثرون 
الع�صابات لتنفيذ اجلرائم وتوزيع الكب�صوالت واالعتداء 
عليهم جن�صيًا، وكان احل�صار قد ت�صبب يف اإيقاف تنفيذ 
قانون التعليم االإلزامي، ف�صاًل عن �صبه اإيقاف لربامج 
الذي  العمل  وقانون  االجتماعية  وال�صوؤون  العمل  وزارة 
االأطفال. ويبدو  كان يفر�ض �صروطًا قا�صية على عمالة 
التطبيق  فعدم  يتغري،  مل   ٢٠٠٣ ني�صان  بعد  الو�صع  اأن 
يف  االأطفال  وهي  ذاتها،  النتيجة  اإىل  يوؤديان  واالإيقاف 
ال�صوارع، وقانونيًا فاإن احلدث الذي هو دون ال� ١٨ �صنة 

ُيعامل معاملة الطفل.
�صاحة  ا�صتهدفت  ال��ت��ي  ال��ن��ك��راء  االإره��اب��ي��ة  اجل��رمي��ة 
الطريان كانت مفجعة وموجعة، ولكل �صهيد ق�صته، واإذ 
اأ�صماء كل ال�صهداء واأعمارهم، فاإن �صهيدين  مل نعرف 
�صبيني تركا حزنًا كبريًا يف االأرواح، اأحدهما كان )علي 
عامر الركابي( من قلعة �صكر- النا�صرية، والثاين بائع 
املفرو�ض  ك��ان  �صبّيان  ا�صمه.  نعرف  مل  ال��ذي  ال�صاي 
اإعالة  على  مبكرًا  اأرغما  لكنهما  املدر�صة،  يف  يكونا  اأن 
نف�صيهما والعائلة، واإال ماذا يرغم �صبي مل ينبت �صاربه 
على القدوم اإىل بغداد من النا�صرية ليبيع العلكة واآخر 
يبيع ال�صاي؟ ولو اأتيحت الفر�صة ومررنا باأ�صماء واأعمار 
االأ�صود،  االإره��اب  باأيدي  م�صوا  الذين  كافة  ال�صهداء 

�صنجد مئات االأطفال.
�صاحة  �صهيدي  مثل  ال�����ص��وارع  اأط��ف��ال  ك��ل  لي�ض  قطعًا 
لعوائل  اأطفال  فبينهم  اأهليهم،  الإعالة  يعملون  الطريان 
للعي�ض،  فر�صة  واأوف��ر  اأ�صهل  وال�صارع  الت�صول  وج��دت 

ال�����ص��وارع،  اإىل  الت�صول  ع�صابات  تدفعهم  واآخ����رون 
�صبق  عوائلهم.  الإعالة  الظروف  ا�صطرتهم  وغريهم 
واأن كتبت يف هذا ال�صدد وت�صاءلت عمن يفكر مب�صتقبل 
ون�صاءه  رج��ال��ه  �صيكونون  ال��ذي��ن  وب��االأط��ف��ال  ال��ع��راق، 
النافذة  القوانني  تطبيق  اإىل  بحاجة  اإنهم  الغد؟  يف 
ر�صمية  موؤ�ص�صات  اإىل  بحاجة  جديدة،  اأخرى  واإ�صدار 
هنا  نف�صياتهم.  وتعالج  اأو�صاعهم  وتدر�ض  بهم  تهتم 
�صواء  ع�صيبة  بظروف  مروا  الذين  االأطفال  اإىل  اأ�صري 
التهجري  اأرغموا مع عوائلهم على  اأو حني  املخيمات  يف 
ممتلكاتهم..  وغالبًا  واأ�صدقاءهم  جريانهم  فاقدين 
ن�صطة  جلنة  لوحدهم،  برملانية  جلنة  اإىل  بحاجة  اإنهم 
كافة  العراق  اأطفال  مع  اأع�صاوؤها  خاللها  من  يتعامل 
مدين  جمتمع  ومنظمات  وبناتهم،  اأبناوؤهم  اأنهم  على 
الر�صمية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  على  ال�صغط  حت���اول  حقيقية 
باتت  التي  العراق  يف  الطفولة  اإىل  لاللتفات  واحلكومة 

تفقد اأحالمها واأقالم التلوين ومقاعد الدرا�صة.
لتكن دماء علي عامر وبائع ال�صاي نداًء �صارخًا لكل من 
املحافظات  اإدارات  اأو يف  بغداد  �صواء يف  �صلطة،  بيديه 
لاللتفات اإىل الطفل العراقي وما يواجهه، فهم م�صتقبل 

العراق الذي البد من تهيئته للغد، واإال...

اجلرمية الإرهابية النكراء التي ا�ضتهدفت �ضاحة 
الطريان كانت مفجعة وموجعة، ولكل �ضهيد ق�ضته، 

واإذ مل نعرف اأ�ضماء كل ال�ضهداء واأعمارهم، فاإن 
�ضهيدين �ضبيني تركا حزنًا كبرياً يف الأرواح، اأحدهما 

كان )علي عامر الركابي( من قلعة �ضكر- النا�ضرية، 
والثاين بائع ال�ضاي الذي مل نعرف ا�ضمه.
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االإع���الم  �صبكة  رئي�ض  زي���ارة  اأث��ن��اء  ذل��ك  ج��اء 
رئي�ض  ون��ائ��ب  جا�صم  نبيل  ال��دك��ت��ور  ال��ع��راق��ي 
والدكتورة  �صالم  حممد  الدكتور  االأمناء  جمل�ض 
مارلني عوي�ض والوفد املرافق لهم، نهاية ال�صهر 
املا�صي، حمافظة بابل واللقاء مبحافظها ح�صن 

الإجن��اح  االإع��الم��ي  التعاون  �صبل  لبحث  منديل 
الفنية  فعالياته  واإع���ادة  ال��دويل  بابل  مهرجان 
مق�صدًا  ليكون  العربية  الواجهة  اإىل  والثقافية 
ال�صورة  ومنحه  الزائرين،  اأمام  وفنيًا  �صياحيًا 
بابل  فلطاملا ظل مهرجان  العامل.  اأمام  امل�صرقة 

العربي  الفني  واحل��دث  الغامر  بالفرح  مرتبطًا 
وبث ر�صائل املحبة وال�صالم اإىل كل �صعوب العامل 
والتاأ�صي�ض  ال��ت��اأري��خ  بابل  با�صم  مرتبطًا  كونه 
واملدينة، حيث القوانني االأوىل واجلنائن املعلقة 
التاأريخ.  اأعماق  يف  ال�صارب  احل�صاري  واالإرث 

والفنون  للمو�صيقى  مكر�صًا  املهرجان  كان  وقد 
وتقدمي الفن االأ�صيل ملختلف الوفود امل�صاركة من 
"بغداد  عنوان  وحتت  واالأجنبية  العربية  ال��دول 
تفتح ذراعيها لفنون العامل"، بهذه العبارة كانت 
تبداأ فعاليات مهرجان بابل الدويل كل عام منذ 

افتتح اأول مرة عام ١٩٨٥. 
وقال رئي�ض �صبكة االإعالم العراقي الدكتور نبيل 
االت��ف��اق:  عقد  توقيع  اث��ن��اء  ل��ه  كلمة  يف  جا�صم 
الذي  املهم  االتفاق  هذا  لعقدنا  �صعداء  "نحن 
العراقي  االإع���الم  �صبكة  ت��ك��ون  اأن  على  ين�ض 
مهرجان  لفعاليات  الر�صمي  االإعالمي  الراعي 
هوية  متثل  بابل  "اأن  اإىل  الدويل،" م�صريًا  بابل 
تاأريخ العراق وتاج احل�صارات، وعلى اأ�صا�ض ذلك 
املدينة  اإعمار  اإع��ادة  نتعاون جميعًا يف  اأن  يجب 
وغريهما  ع�صتار  وم�صرح  املوكب  ك�صارع  االأثرية 
من املواقع التي حتتاج �صيانة دورية،" الفتًا اإىل 
"اأن االهتمام باملواقع االأثرية ال يرتبط ب�صخ�ض 
اجتماعية  م�صوؤولية  هو  بل  �صيا�صي  بنظام  وال 
التي  االأثرية  املدينة  اإعمار هذه  الإعادة  م�صرتكة 
بقيت را�صخة يف ذاكرة كل من زارها من خمتلف 
اإىل  بابل  اأن عودة مهرجان  العامل"، مبينًا  بقاع 
االإقليمي  للمحيط  ر�صالة  اإال  هي  ما  األقه  �صابق 

باأن العراق يبث اجلمال واحلب والوئام." 
عن  منديل  ح�صن  بابل  حمافظ  عرب  جهته،  من 
املرافق  وال��وف��د  ال�صبكة  لرئي�ض  العميق  �صكره 
ال�صبكة  تبنته  الذي  الكبري  االإعالمي  للدعم  له 
لدعم فعاليات مهرجان بابل الدويل لهذا العام، 
متثل  بابل  ملهرجان  ال�صبكة  رعاية  "اأن  مو�صحًا 
وخطاب  اإعالمي  ثقل  من  لها  ملا  كبرية  رمزية 
ر�صمي ر�صني بني املوؤ�ص�صات االإعالمية." واأ�صار 
فنيًا  ن�صاطًا  يعد  بابل  مهرجان  "اأن  اإىل  منديل 
تاريخيًا �صبق اأن اأقيم ل�صنوات عدة يف املحافظة، 
اأمنية واجتماعية و�صيا�صية،"  وقد غيب الأ�صباب 
النجاح  يثمر  اأن  امل�صرتك  التعاون  لهذا  متمنيًا 

املميز على ال�صعيدين املحلي والعربي. 
فيما اأو�صح نائب رئي�ض جمل�ض االأمناء، الدكتور 
ال��ع��راق��ي  االإع����الم  �صبكة  "اأن  ���ص��الم،  حم��م��د 
امل�����ص��وؤول��ة  واجل��ه��ة  ال��ر���ص��م��ي  ال��راع��ي  �صتكون 
بابل  م��ه��رج��ان  لفعاليات  والت�صويق  ل��ل��رتوي��ج 

العراقية  كقناة  ال�صبكة،  من�صات  عرب  ال��دويل 
االإخبارية والعامة والريا�صية وجمموعة القنوات 
والكردية  الرتكمانية  بالقنوات  املتمثلة  الوطنية 
وال�صريانية، ف�صاًل عن اإذاعات ال�صبكة وجريدة 

ال�صباح وجملة ال�صبكة."
و���ص��ان��دة  داع��م��ة  ال�صبكة  "�صتكون  واأ����ص���اف: 
الإجناح هذا املهرجان الذي يعد من املهرجانات 
املهمة ويحمل ا�صم العراق وبابل، كما اأن هناك 
م�صاركات عربية واأجنبية، ف�صاًل عن جنوم الفن 
اخلام�ض  املهرجان  دورة  يف  امل�صاركني  العراقي 
من  والع�صرين  اخلام�ض  يف  �صيبداأ  ال��ذي  ع�صر 

�صهر اآذار ويختتم يف احلادي والثالثني منه." 
ال��دويل  بابل  ملهرجان  التنفيذي  املدير  واأ���ص��ار 
بابل  مهرجان  "اأن  اإىل  الربيعي  حممد  الدكتور 

بالثقافة  املفعمة  امل�صرقة  العراق  �صورة  يعك�ض 
واالأدب الناب�صة باحلياة واملحبة، وعلينا اأن نعيد 
بابل اإىل الواجهة كمدينة ثقافية فكرية اإبداعية 
واالأكادميية  احلكومية  اجلهود  كل  ن�صتنفر  واأن 
التواقة  اجل��دي��دة  بابل  العامل  اإىل  ن�صدر  لكي 
بتقدمي �صكره  الفنية." خمتتما حديثه  للعرو�ض 
على  العراقي  االإع��الم  ل�صبكة  الكبري  وامتنانه 

رعايتها االإعالمية ملهرجان بابل لعام ٢٠٢١. 
كما ت�صمنت الزيارة جولة لرئي�ض ال�صبكة والوفد 
وامل�صرح  االأث��ري��ة  املدينة  اأروق���ة  يف  ل��ه  امل��راف��ق 
ال�صياحي  البابلي ومتحف نبوخذ ن�صر واملنتجع 
�صرحًا  ق���دم  ال���ذي  ال�صياحي  امل��ر���ص��د  ب��رف��ق��ة 
مف�صاًل عن املواقع االأثرية وما حتمله من رموز 

ودالالت.

اأبرمت �شبكة الإعالم العراقي مذكرة تفاهم مع حمافظة 
بابل ب�شاأن الرعاية الإعالمية احل�شرية ملهرجان بابل 
الدويل اخلام�س ع�شر املزمعة اإقامته يف �شهر اآذار املقبل.

عرب من�ضاتها املختلفة
�ضبكة الإعالم العراقي الراعي الإعالمي 

ملهرجان بابل الدويل اخلام�س ع�ضر

بابل/ اأحمد �ضمي�ضم - ت�ضوير: يو�ضف مهدي 
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يقول الفيل�صوف دولوز: اإن ال�صينما ال تعر�ض 
حم��دد.  ب��ع��امل  حتيطها  فهي  فقط  ���ص��ورا 
قذفت  )لقد  ال�صدد:  بهذا  �صارتر  ويقول 
بكل �صيء، بعاملي عامل الوعي وعامل املعرفة 
وال��ذك��ري��ات وع��امل ال��وج��ود، ب��اجت��اه عامل 
ال�صينما  وعالقة  ال�صورة(.  �صمن  متخّيل 
وبذلك  باملفهوم،  ال�صورة  عالقة  بالفل�صفة 
وال�صورة وتربز  الواقع  التبادل بني  يح�صل 
ال�صينما  يف  املهمني  والزمان  املكان  نظرية 
وهناك  الفل�صفية،  للمفاهيم  وامل��ح��ددي��ن 
منح  التي  املُلهمة،  االأف���الم  م��ن  جمموعة 

�صناعها اجلمهور درو�صًا فل�صفية باملجان.

ال�شوؤال الأكرب
يقف االإن�صان طوياًل اأمام كل خيار ويتبادر 

اإىل ذه��ن��ه ال�����ص��وؤال ه��ل ه��ذا ال��ط��ري��ق هو 
بعد  عيوبه  �صيكت�صف  فخ  ��ه  اإنَّ اأم  االأن�صب؟ 
ال�صوؤال  عنه  ينتج  م��ا  وه��و  االأوان.  ف���وات 

االأكرب والدائم )ماذا لو؟( 
اأم��ام  يقف  اأح���د(   ال  )ال�صيد  فيلم  بطل 
اال  �صنه  �صغر  ورغم  نف�صه،  الطرق  مفرتق 
الَعي�ض مع والدته  اأنه ي�صطر لالختيار بني 
اأن  هنا  الفارق  انف�صالهما،  بعد  وال��ده  اأو 
الذي  ال�صوؤال  عن  االإجابة  مينحنا  الفيلم 
ُيتيح  اذ  اإجابته،  نعرف  اأن  اأبدًا  لن ميكننا 
وهو  متوازيني،  طريقني  يف  ال�َصري  لالبن 
ال��واق��ع،  اأر����ض  على  ح��دوث��ه  ي�صتحيل  م��ا 
فوحدها ال�صينما لها تلك القدرة ال�صحرية 
ومع  املوقف.  بقيادة  للخيال  ال�صماح  على 
اختالفهما.  على  بالتجربتني  البطل  مرور 

اأف�صل  اأو  م�صمون  َخيار  ِمن  ما  اأنه  يّت�صح 
له عراقيله  الأن كل طريق  املطلق. ذلك  يف 
واأن  ��ن��ه،  ُت��زيِّ التي  ال��ن��ور  ون��ق��اط  اخلا�صة 
قدرنا َعي�ض احلياة يف �صعادة و�صقاء جنبا 

اإىل جنب.
قة واالتهامات املُعلَّبة  اأحد االنطباعات املُ�صبَّ
اأنهن  اجلميالت،  الن�صاء  بها  تو�صم  التي 
يهتمن  ال  يجعلهن  جمالهن  واأن  غبيات، 
بتثقيف اأنف�صهن اأو �صقل مواهبهن اعتمادًا 

منهن على اجلمال كمفتاح لكل االأبواب.
ُيثبت عك�ض ذلك  بلوند(  يف فيلم )ليجايل 
من خالل جتربة بطلته التي ينف�صل عنها 
اقتناعًا  باجلامعة،  االلتحاق  قبل  حبيبها 
اأكرث من واجهة جميلة  باأنها ال ت�صلح  منه 
حني  اأم��ا  ال�صباب،  مرحلة  يف  بها  للتفاخر 

يطمح  ك��رج��ل  تنا�صبه  فلن  ال���زواج  ي��ن��وي 
لاللتحاق بال�صلك الدبلوما�صي.

البطلة  بها  توؤمن  نف�صها  الفكرة  اأن  وم��ع 
جتعلها  امل��ه��دورة  كرامتها  اأن  اإال  اأي�����ص��ًا، 
فتلتحق  نهايته،  تعرف  ال  حت��ٍد  يف  تدخل 
اأنها تعتمد على  بكلية احلقوق، والكوميدي 
جمالها فعاًل للقبول باجلامعة، لكن هناك 
يتغرّي كل �صيء حني جتد نف�صها اأمام ق�صية 
احلق  ح��ّب  يقودها  ال��داخ��ل،  من  حُتركها 
واخلري واجلمال، االأمر الذي يجعلها تزيح 
والن�صج  العقالنية  من  درج��ة  عن  ال�صتار 

ُتفاجئ اجلميع وهي اأولهم.

ال�شعي وال�شتغناء
فاإن  �صراحه  فاأطلق  ب�صدة  �صيئا  اأردت  اإذا 
عاد فهو ِملٌك لك، واإن مل يعد فهو مل يكن 
ال�صائعة  البداية على عك�ض املقولة  لك من 
لل�صعادة(  )ال�صعي  فيلم  ي��اأت��ي  ال�صابقة، 
هذه  م  لُيحطِّ حقيقية،  ق�صة  عن  املُقتب�ض 
جتعل  ما  كثريًا  التي  ال�صخيفة  االأ�صطورة 
النا�ض ي�صت�صهلون فكرة اال�صتغناء، بل وقد 
ينتظرون من الَقدر اأن ياأخذ هو اخلطوات 

بطل  كري�ض  يفعله  مل  م��ا  وه��و  منهم  ب��داًل 
العمل الذي وجد نف�صه فجاأة يف َمَهب الريح 
م�صدر  اأو  م���اأوى  اأو  عمل  ب��ال  وطفله،  ه��و 
دخل. ومع اأن كل �صيء حوله كان يوحي له 
باحللم،  الَتَعلُّق  اختار  اأنه  اإال  باال�صت�صالم 
�صاعيًا نحوه مهما بدا م�صتحياًل. والأن لي�ض 
لالن�صان اإال ما �صعى ينجح كري�ض فعاًل مبا 
لرب  الو�صول  ومثابرة يف  ت�صميم  من  ملكه 
كل  رغم  ي�صتحقه  باأنه  اآمن  الذي  ال�صعادة 
ما القاه خالل م�صواره من ت�صكيك بقدراته 

ممن حوله.

ال�شعور باخللل
توم  يقع  �صمر(  يوم مع  فيلم )٥٠٠  اأما يف 
فيتمناها  االأوىل  النظرة  من  �صمر  حب  يف 
عالقتهما  ت��وط��د  وم���ع  حل��ي��ات��ه،  ���ص��ري��ك��ة 
جتاهل  ُيقرر  جتاهها  الفيا�صة  وم�صاعره 
ُمغم�صًا  م�صاعره،  خلف  في�صري  العالمات 
ما.  خطاأ  هناك  ب��اأن  اإ�صارة  اأي  عن  عينيه 
اأكرث  ُرمب��ا  اأو  منه،  ج��راأة  اأك��رث  �صمر  والأن 
ال�صعور  ينتابها  حني  كثريا  ترتدد  ال  ق�صوة 
هذه  ب��اأن  القناعة  وتتملَّكها  نف�صه  باخللل 
فتنف�صل  اال�صتمرار؛  لها  ُيكَتب  لن  العالقة 
قلبه  م  ويتحطَّ متامًا  ينهار  الذي  توم،  عن 
نف�صه  م��راج��ع��ة  ب��ع��ده��ا  ل��ي��ب��داأ  برحيلها، 
للفناء.  حبهما  بق�صة  اأودى  عما  بحثًا 
الر�صالة التي اأو�صلها العمل بو�صوح هي اأن 
نقاط  ووجود  الأحدهم  العاطفي  االجنذاب 
لو�صع  كافيًا  لي�ض  الطرفني  بني  مت�صابهة 
ر لها اأن ت�صتمر،  اأ�صا�ض عالقة متينة �صُيَقدَّ
فالعالقات العاطفية حتتاج اأعمدة اإ�صافية 

لتقوم عليها.

الأمل �شبيل النجاة
نف�صك  اإذا وج��دت  �صتفعل  م��اذا كنت  ُت��رى 
ُمتهما بجرمية قتل مل ترتكبها، وعلى ذلك 
وب��اءت  احلياة  م��دى  بال�صجن  عليك  ُحكم 
كل حماوالتك الإثباث براءتك بالف�صل؟ هل 
كنت �صتعتنق الياأ�ض وجتل�ض ُمنتظرًا املوت، 

اأم �صُتحاول اإبقاء فتيل االأمل ُم�صتعاًل حتى 
تلك  كانت  باجلنون؟  اجلميع  اتهمك  ول��و 
فيلم   بطل  لها  �ض  تعرَّ التي  املع�صلة  ه��ي 
جاء  ال���ذي  �صاو�صانك(،  م��ن  )اخل��ال���ض 
االأمل  رت  �صوَّ ُملهمة  فل�صفية  فكرة  يحمل 
كطريق جناة مهما طال لن يلبث اأن ينتهي 

بباب مفتوح على احلياة.
ك��ل م��ا ي��ح��ت��اج��ه امل����رء ه��و االإمي�����ان ب��اأن 
املبذول  اجَلهد  واأن  اآٍت ال حمالة  اخلال�ض 
على  ال�صرب  اأن  واالأه���م  ه��ب��اًء،  ي�صيع  لن 
ال��ب��الء ل��ي�����ض ع���ج���زًا؛ واإمن����ا وق���ت ميكن 
الأن  ذلك  للم�صتقبل،  بالتخطيط  ا�صتثماره 
جنونًا  اأو  عبثًا  لي�ض  اأف�صل  حلياة  الَتَطلُّع 
خالف  تقول  املعطيات  كل  كانت  ولو  حتى 

ذلك.

قّدمت درو�ضًا فل�ضفية عميقة

منذ اأن انطلقت عجلة ال�شينما تاأطرت 
بعامل من الأحالم، من خالل الأفالم 
العاطفية والرومان�شية والجتماعية، 
اأو باأفالم احلركة والإثارة والأفالم 
الكوميدية، وقد يخطئ الظن اأن 
ال�شينما وجدت للرتفيه فح�شب بل هي 
مدر�شة للحياة اإن �شح التعبري ونافذة 
تتفتح فيها الأعني على ات�شاع احلياة 
بكل جوانبها.

اعداد: جملة ال�ضبكة منها )ال�ضيد ل اأحد(

اأفالم
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نابٌع  يطارده  زال  ما  ال��ذي  الغمو�ض  و�صبب 
من قلة الت�صجيالت التي توثق حياته، فهناك 
با�صم  وامل�صجلة  امل��وث��ق��ة  احل��ق��ائ��ق  بع�ض 
وهو  زواجه  كتاريخ  املحكمة،  اأمام  �صك�صبري 
التي  هاثاواي(  )اآن  من  ع�صرة  الثامنة  ابن 

�صتة  عمرها  ك��ان  اإذ  �صنوات  بثماين  تكربه 
يبدو،  ما  على  منه،  وحاماًل  عامًا  وع�صرين 
الأنها اأجنبت ابنتهما الكربى )�صوزانا( بعد 
�صتة اأ�صهر فقط من زواجهما الذي مت باإذن 

خا�ض من املحكمة!

اخلا�صة  الت�صجيالت  بع�ض  ت��وج��د  ك��ذل��ك 
االأع��وام  تلك  كتبه البنتيه، ففي  وما  ب��االإرث 
كان الرجل هو �صاحب التحكم برثوة زوجته 
ولي�ض من حق املراأة الت�صرف برثوتها حتى 
بعد موت الزوج، لذلك كانت املراأة االإنكليزية 

الذكور  �صلطة  من  كثريًا  تعاين  واالأوروب��ي��ة 
على  ين�ض  كان  االإنكليزي  فالقانون  عليها، 
فوري  وب�صكل  متلك  وما  املراأة  ملكية  انتقال 

ونهائي اإىل زوجها مبجرد عقد القران. 
ورغ����م ق��ل��ة ال�����ص��ج��الت ال��ت��ي ُت��ظ��ه��ر ا�صم 
ا�صتطاعوا  ال��ن��ق��اد  بع�ض  لكن  �صك�صبري، 
اال�صتناد اإىل ما وجدوه وتتبعوا خيوطه، بينما 
وحياته  �صخ�صيته  يحلل  االآخر  بع�صهم  راح 
يف ق�صائده وم�صرحياته و�صونيتاته ال�صهرية.

اخلا�صة  حياته  ال�صائعات  اكتنفت  ولطاملا 
امليل  ثنائي  اإن��ه  فقيل  الدينية،  ومعتقداته 
اإىل  اأه��داه��ا  ق�صيدة  اإىل  ا�صتنادًا  جن�صيًا 
"اإيرل اأوف �صاوثهامنت = نبيل �صاوثهامنت" 
وقدرته  �صك�صبري  بعبقرية  معجبًا  كان  الذي 
�صك�صبري  وك��ان  ال�صعر،  كتابة  يف  اخل��الق��ة 
وقوة  ونبالته  الرجل  بجمال  معجبًا  ب��دوره 
ت���اأث���ريه وك���ذل���ك ل��ق��ب��ه ال��ن��ب��ي��ل. وم���ن بني 
ال�صائعات تلك التي طالت اإميانه اأنه مل يكن 
م�صيحيًا تقليديًا اأو متدينًا، كما اأن ال�صائعات 
طالت حتى عبقريته، فقيل اإن هناك من كان 
اليوم  حتى  ظلت  التكهنات  وهذه  له..  يكتب 

غام�صة ومل ُيبت فيها حتى اللحظة.
كل �شيء حقيقي

والباحثني  الدار�صني  على  االأم��ر  يقت�صر  مل 
والنقاد فقط اأن يروا يف �صك�صبري مادة د�صمة 
على  وو�صعها  اخلا�صة  حياته  عن  للحديث 
املخرجني  اإىل  تعداهم  بل  الت�صريح،  طاولة 

ال�صينمائيني اأي�صًا.
عن  والفيلمية  الوثائقية  االأفالم  كرثة  ورغم 
حياة �صك�صبري، لكّن اأكرثها جراأة وتو�صيحًا 
برانا"  "كينيث  فيلم )كله حقيقي( ملخرجه 
�صك�صبري  وليام  �صخ�صية  اأي�صًا  مّثل  ال��ذي 
م�صلطًا ال�صوء على ال�صنوات الثالث االأواخر 
من حياة �صك�صبري، اإذ يبداأ الفلم من حلظة 
م�صرح  وه��و  جلوب"،  "ذي  م�صرح  اح��رتاق 
 ١٦١٣ ع���ام  ل��ن��دن  العا�صمة  يف  �صك�صبري 
والقرار الذي اتخذه �صك�صبري بالتقاعد وعدم 
ال�صهرة  حياة  عن  واالن��زواء  جمددًا  الكتابة 
يف  الريف  يف  منزله  اإىل  والعودة  واالأ���ص��واء 

م�صقط راأ�صه �صرتاتفورد اآبون اآفون.
ال���ب���اردة واجل��اف��ة  ال��ع��الق��ة  امل��خ��رج  يظهر 
"اآن" منذ حلظة  جدًا بني �صك�صبري وزوجته 
بكلمة  اإال  تناديه  ال  فهي  بيته  اإىل  و�صوله 
غرفة  اإىل  ال��دخ��ول  اأراد  وح���ني  )زوج(، 
املمثلة  دورها  مثلت  -التي  اآن  منعته  نومهما 
االإنكليزية القديرة جودي داجن- من الدخول 
اأيها  خري  على  "ت�صبح  قائلة:  الغرفة  اإىل 
الزوج، ع�صرون عامًا يا )ويل( ونحن ال نراك 
اإال قلياًل، فاأنت بالن�صبة لنا �صيف وال�صيف 

ينام على اأف�صل االأ�صّرة." 
ن���رى غ�����ص��ب ابنته  ال���ط���رف االآخ�����ر  ع��ل��ى 
�صقيقها  فقدت  اإذ  وع�صبيتها  "جوديث" 
ال��وح��ي��د  االب����ن  وه���و  "هاِمْنت"،  ال���ت���واأم 
نحو غام�ض حني  على  مات  الذي  ل�صك�صبري 
و�صبب  ع��م��ره،  م��ن  ك��ان يف احل��ادي��ة ع�صرة 
ال��وف��اة  ���ص��ه��ادة  �صجل  ُي��ذك��ر يف  ال��وف��اة مل 
موت  �صبب  عن  اأح��د  يتحدث  ومل  احلقيقية 
غرقًا!  مات  اأن��ه  بعد  فيما  لنكت�صف  الطفل، 
اأنه مات  "اآن" متدينة فقد زعمت  والأن االأم 
معرتفٍة  غ��رُي  تقّبله،  اهلل  واأن  ب��ال��ط��اع��ون 
للديانة  بالن�صبة  واملنتحر  منتحرًا  مات  باأنه 

امل�صيحية مبثابة العا�صي.
 نكت�صُف اأي�صًا اأن غ�صب "جوديث" الداخلي 
يف  ال�صخ�صية  خ�صاراتها  كل  اأبيها  وحتميل 
الذكر  اأخاها  والِدها  حب  عن  ناجم  احلياة 
�صك�صبرَي،  املخرُج  وُيظهر  عليها.  وتف�صيله 
�صعيفًا  ب��ه��ا،  ُع�����رَف  ال��ت��ي  ���ص��الب��ت��ه  ب��ك��ل 
الوحيد  اب��ن��ه  وف���اة  ذك���رى  اأم���ام  ومنك�صرًا 
"هاِمْنت" وبكاءه وحزنه الذي تعرت�ض عليه 
وع�صبية  بعدائية  وتواجهه  "جوديث"  ابنته 
من  م��ات  قد  هامنت  "اإّن  بوجهه:  �صارخًة 
فهل  وح��ِزّن��ا،  عليه  بكينا  وكلنا  ط��وال  �صننَي 
اأّن ابنك قد مات؟ ال متّثل دور  تذكرت االآن 
ال�صنني."  ه��ذي  ك��ل  بعد  احل��زي��ن  ال��ف��اق��د 
العميق  احلزن  هذا  وراء  ال�صّر  اأّن  لنكت�صف 
مولعًا  وكان  ال�صعر  يكتب  "هاِمْنت" كان  اأن 
حري�صًا  وك��ان  الق�صرية  الق�صائد  بكتابة 
املخرج  لكّن  كتب.  ما  وال��ده  ُي�صمع  اأن  على 

يك�صُف ُبعدًا اآخر لهذا احلزن العميق يف قلب 
�صك�صبري فهامنت هو الذكر الوحيد والوريث 
ل��و ظ��ل على قيد احل��ي��اة ملا  ال���ذي  ال��وح��ي��د 
تفرقت ثروة االأب �صك�صبري على اأزواج بناته 
بحكم القانون الذي ُيحّكم الرجال مبا متلك 

الن�صاء. 
على  امل����وؤرخ����ون  ات��ف��ق  ال��ت��ي  "جوديث" 
احرتامها  وع���دم  طبعها  وح���ّدة  ع�صبيتها 
رق���اب  ل���ه  دان����ت  ال����ذي  �صك�صبري  الأب��ي��ه��ا 
حتمله  ما  كل  وال��ده��ا  حتّمل  كانت  امل��ل��وك، 
رجل  من  ال���زواج  تريد  ال  فهي  االأ���ص��ى،  من 
تعاين من  اأنها  كما  وباأموالها،  بها  �صيتحّكم 
متعلمة  غري  فهي  "اآن"  كاأّمها  االأمّية  عقدة 
اللغز  لنكت�صف  واأخيها،  اأختها  عك�ض  على 
االأكرب يف اآخر الفلم حني تعرتف الأبيها باأنها 
كانت  واأنها  احلقيقية  املوهبة  �صاحبة  هي 
"هاِمنت" وهو  م�صامع  على  الق�صائد  متلي 
ويتلوها  لنف�صه  وين�صبها  فقط  يكتبها  ك��ان 

على م�صامع اأبيه.
بدت  التي  ال��ك��ربى  البنت  "�صوزانا"،  اأم��ا 
اأكرث اتزانًا، فهي متزوجة من طبيب حمرتم 
ال  ال���ذي  ل��ك��ّن  "اإليزابيث"،  طفلة  ول��دي��ه��ا 
مع  �صرية  عالقة  على  كانت  اأنها  اأحد  يعلمه 
ما  و�صرعان  املدينة!!  القما�ض يف  اأحد جتار 
الذي  لزوجها  وُتعَلن خيانتها  اأمرها  ُح  ُيفَت�صَ
التي  بدوره ال يفعل �صيئًا حر�صًا على الرثوة 

�صيح�صل عليها من زوجته!
واأف��راد  �صك�صبري  بني  املتوترة  العالقة  هذي 
عائلته  ح��ول  ت��دور  التي  وال�صبهات  اأ�صرته 
عقدة  لديه  �صك�صبري  ب��اأن  لنكت�صف  تقودنا 
بالنق�ض  ال�صعور  وه��ي  اأال  حياته  يف  ك��ربى 
والدونية، فهو لي�ض من النبالء ولي�ض له لقب 
�صريف ي�صتند اإليه ومل يكن من االأعيان كما 
من  الرغم  �صك�صبري" على  "جون  وال��ده  اأن 
ثروته التي اأخذها عن زوجته "ماري اأندرن" 
حياته  اآخ���ر  يف  ع�صيبة  ب��اأي��ام  م��ّر  اأن���ه  اإال 
و�صار َمدينًا بثالثني جنيهًا، ما جعل النا�ض 
ينظرون اإليه بعني ال�صارق وامَلدين واملتهرب 

من املثول اأمام املحكمة. 

ظلت حياة ال�شاعر وامل�شرحي الإنكليزي وليام �شك�شبري املولود يف 
)الثالث والع�شرين من ني�شان١٥٦٤ م( حمط اأنظار الدار�شني منذ يوم 
وفاته يف عيد ميالده الثاين واخلم�شني )الثالث والع�شرين من ني�شان 

عام ١٦١٦م( وحتى هذه اللحظة. فما زال الغمو�س يكتنف حياة 
اآفون. اآبون  �شرتاتفورد  الوطن" و�شاعر  "�شاعر 

ورود املو�ضوي – لندن

�ضك�ضبري..



ورغم اأن وليام �صك�صبري ا�صتعاد اأموال والده 
التي ُجّمدت بعد موته، ورغم كل �صهرته التي 
مل ينلها اأي �صاعر قبله، لكنه ظّل يعاين من 
اإليه فا�صرتى لقب )جنتلمان(  النا�ض  نظرة 
كبري  مبلغ  وهو  اإ�صرتلينيًا،  جنيهًا  بع�صرين 
اأمام  وال�صيما  عقدته،  من  للخال�ض  للغاية! 

اأ�صحاب االألقاب.
ي�صلط  ب��ران��ا  كينيث  امل��خ��رج  م��ا جعل  ه��ذا   
فيها  ب��دا  ال��ت��ي  النقطة  ه��ذه  على  ال�����ص��وء 
و���ص��اع��رًا  نف�صه  اأم����ام  ���ص��ئ��ي��اًل  �صك�صبري 
بنبيل  جمعه  �صادٍق  حواٍر  يف  الدونية  بعقدة 
يف  منزله  يف  �صك�صبري  زار  حني  �صاوثهامنت 
وتذكريه  الكتابة  اعتزال  عن  لثنيه  حماولٍة 
واأثناء  اإليه،  لندن  وحاجة  العظيم  مبا�صيه 
احلديث ذكر نبيل �صاوثهامنت اأمام �صك�صبري 
لو�صي" الذي كان ع�صوًا يف  توما�ض  "ال�صري 
الربملان وممثاًل عن مدينة �صرتاتفورد اآبون 
اآفون اأنه حاول ا�صتمالته للنزول عنده ببيته، 

فرد عليه:
اأعظم رجل يف اململكة بعد  "اأنا هنا لزيارة   

امللكة."
 فاأجابه �صك�صبري:

 -ال�صري توما�ض لو�صي كان ينال مني كثريًا. 
فاأجابه نبيل �صاوثهامنت:

 - ملاذا ترتكه ينال منك؟ 

اإىل  النظر  بعدم  �صك�صبري  الإقناع  ومبحاولة 
نف�صه بهذه الدونية يقول نبيل �صاوثهامنت:

لقبه  غري  �صيئًا  ميلك  ال  لو�صي  توما�ض   -   
ابن فالن  واأب��وه  وعائلته فهو فالن بن فالن 
وجده ابن فالن وال ميلك غري ذلك، اأنا مثله 
اأي�صًا فاأنا فالن بن فالن واأبي ابن فالن وال 
فالن!  اب��ن  اأك��ن  مل  لو  �صاأ�صبح  م��اذا  اأدري 

بينما اأنت ...
 فيقاطعه �صك�صبري ب�صرعة:

 -ابُن �صارق!
 فريد عليه النبيل بح�صرة:

 - بل ابن اأبولو اإله ال�صعر، اإله احلقيقة!
واإي����رل  �صك�صبري  ب���ني  ���ص��م��ت  حل��ظ��ة  ويف 

من  م�صهدًا  املخرج  ُيفّجر  �صاوثهامنت  اأوف 
يبداأ  حني  �صك�صبري  حياة  يف  عنه  امل�صكوت 
�صك�صبري بقراءة اأبيات الق�صيدة التي كتبها 
ال�صباب  وق���وة  ويفاعة  بجمال  يتغنى  وه��و 
ويح�ض  �صاوثهامنت  نبيل  ع��روق  يف  املتدفق 

الرجل من �صك�صبري مياًل له ليوقفه قائاًل:
اإطراء  جمرد  اإنه  ويل،  يا  نف�صك  تن�َض  "ال 
وح��ده  ال�صعر  اإن���ه  ع��ن��دي،  م��ق��ب��ول  ���ص��ع��ري 
عبيد  �صوى  نحن  وم��ا  اجل��م��ال  يخلق  ال��ذي 

يف ح�صرة ال�صعر."
ا�صتطاع الفلم اأن ي�صلط ال�صوء بجراأة كبرية 
حياة  يف  والغام�ض  عنه  امل�صكوت  ك��ل  على 
الذكر  للولد  اإجنابه  ع��دم  كعقدة  �صك�صبري 
الكربى  البنته  ثروته  معظم  ي�صّجل  جعله  ما 
ابن  الأول  كاملًة  توّرثها  "اأن  ب�صرط  �صوزانا 
ال�صوء  الفيلم  �صلط  رحمها." كما  من  ذكر 
على م�صكلته مع ابنته التي اعرتفت بغريتها 
من اأخيها ب�صبب تف�صيل اأبيها اإياه عليها ما 
ثبوت  عدم  رغم  غرقًا  ينتحر  جلعله  دفعها 
اأن  ال�صجالت  يف  الثابت  لكن  التاأويل.  هذا 
ب�صهرين  اأبيها  وفاة  قبل  "جوديث" تزوجت 
ومل  �صغارًا  ماتوا  ذكور  اأوالد  ثالثة  واأجنبت 
تبق �صوى اإليزابيث ابنة �صوزانا التي تزوجت 
مرتني ومل ُتنجب، ومبوتها يكون انتهى اخلط 

املبا�صر ل�صاللة �صك�صبري.

با�صم قهار علي عبد النبي
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م�شرح اإن�شاين
وعربيًا  اإماراتيًا  م�صرحيًا  فنانًا   ٦٠ من  اأك��رث 
وتفاعلوا  للم�صرح،  ال��ع��رب��ي  ب��ال��ي��وم  اح��ت��ف��وا 
العربية  الهيئة  نظمتها  التي  االحتفالية  م��ع 

للم�صرح، بالتعاون مع جمعية امل�صرحيني.
للم�صرح  العربية  للهيئة  العام   يف كلمة لالمني 
التي  ال��ك��ارث��ة  اإنَّ  ق���ال:  اهلل،  عبد  ا�صماعيل 
جائحة  ظ��ل  يف  وامل�صرحيون  امل�صرح  عا�صها 
يقفان  وامل�صرحي  امل�صرح  اأن  اأظهرت  كورونا، 
اأر���ض رخ��وة، قابلة لالنزالق واالجن��راف  على 
النبيل  الفن  ه��ذا  يتعّر�ض  وبذلك  واالنهيار، 
ونبالوؤه للعديد املخاطر. واأو�صح اأن اأهم �صبب 
القوانني  غياب  هو  الكارثية  املع�صلة  ه��ذه  يف 
مهم  وكعامٍل  كمنتج  الفنان  كرامة  تكفل  التي 
فاإننا  وعليه  االجتماعي،  ال��ت��وازن  عوامل  من 
وموؤ�ص�صاتهم  ونقاباتهم  امل�صرحيني  ن��دع��و 
القوانني  لو�صع  الر�صمية  اجلهات  مع  للعمل 
الكرمي،  عي�صه  امل�صرحي  للفنان  ت�صمن  التي 
التي  املنتجة  وال�صركات  املوؤ�ص�صات  ندعو  كما 
كّونت اأرباحها من اأعمال كان الفنان امل�صرحي 
اأن تقوم بالعمل على حماية  هو االأ�صا�ض فيها؛ 
يف  املوؤ�ص�صات  ك��ل  داع��ي��ًا  اأزم��ت��ه،  يف  ال��ف��ن��ان 
العامل اإىل عدم ا�صتعمال الفن ك�صلعة �صيا�صية 

الأغرا�ض ال اإن�صانية.
التاأليف امل�شرحي

يف م�صابقتي تاأليف الن�ض امل�صرحي، و�صل عدد 
امل�صاركات اإىل ٢٥٨ ن�صًا، قدمت مل�صابقة تاأليف 
عامًا،   ١٨ فوق  للكبار  ه  املوجَّ امل�صرحي  الن�ض 

مل�صابقة  قدمت  ن�صًا  و٢77 
ت��األ��ي��ف ال��ن�����ض امل�����ص��رح��ي 
����ه ل���الأط���ف���ال م���ن ٦  امل����وجَّ
االإع��الن  ع��ام��ًا، مت   ١٨ اإىل 
ع��ن اأ���ص��م��اء ال��ف��ائ��زي��ن يف 
امل�صرحي  التاأليف  ج��وائ��ز 
الكاتب  ليفوز   ،٢٠٢٠ للعام 
قّهار  با�صم  واملخرج  واملمثل 

باجلائزة االأوىل، عن الن�صو�ض املوّجهة للكبار. 
قهار  وبا�صم  )برتقال(،  ا�صم  ه  ن�صّ حمل  وقد 
العراقيني  امل�صرحيني  املخرجني  من  واحد  هو 
املعروفني، ولد يف كركوك ١٩٦4، ترك العراق 
امل�صرحي  ن�صاطه  ليتوزع  الت�صعينيات  بداية  يف 
فيها  عا�ض  التي  وا�صرتاليا  وبريوت  دم�صق  بني 
ل�صنوات قبل اأن يعود وي�صتقر يف دم�صق، �صارك 
"موالنا  منها  االأع��م��ال؛  من  العديد  يف  ممثاًل 
العا�صق والكابو�ض وفرقة ناجي عطا اهلل"، اأما 
مراد،  "�صليمة  م�صل�صالت  فكانت  االإخ��راج  يف 
االأيام  كهرب،  اأرابيا،  تياترو،  ال�صرقي،  الباب 

املخمورة".
دراما خيالية

النبي  عبد  علي  امل�صرحي  ال��ك��ات��ب  ف��از  كما 
خيالية حدثت  )دراما  املعنون  ه  بن�صّ الزيدي، 
عام ٢٠٣٠( باجلائزة الثالثة.عبد النبي املولود 
عام ١٩٦٥ ميلك �صجاًل م�صرحيًا حافاًل باأكرث 
من ١7 م�صرحية؛ منها "نقطة البداية وحقائق 
جمال  يف  اأما  العا�صق"،  وث��اأر  احلرب  زمن  يف 
موؤلفات؛  عدة  له  ف�صدرت  امل�صرحي  التاأليف 

منها" ثامن اأيام االأ�صبوع -  عودة الرجل الذي 
ح�صد  كما  �صاحلة(".  )بطن  رواي��ة  يغب،  مل 
امل�صرحي؛  التاأليف  يف  ج��ائ��زة   ١٥ م��ن  اأك���رث 
)بطن  روايته  عن  الثقافية  دبي  "جائزة  منها 
عن  االأوىل  االإب�����داع   درع  ج��ائ��زة  ���ص��احل��ة(، 
مهرجان  االأ���ص��ب��وع(  اأي���ام  )ث��ام��ن  م�صرحية 
اجلامعات العربية يف القاهرة،  جائزة )اجليل 
اأو  "امل�صتن�صخون"  م�صرحية  ع��ن  ال��واع��ي( 

)مطر �صيف ( يف دولة الكويت".
)اأب��و  اأن  امل�صرحيون  اأك��د  احل��ف��ل،  نهاية  ويف 
اأن  دون  ال�صباب  اإق��دام  اإىل  بحاجة  الفنون( 
حتبطهم رغبات من �صاخت قواهم االإبداعية، 
باملفهوم  واالأخ����الق  احل��ري��ة،  �صنو  فامل�صرح 
اأو�صال  يف  والثقافة  احلرية  تنمية  على  القادر 
املجتمعات، كما طالبوا وزارتي الرتبية والتعليم 
يف العامل العربي باتخاذ ما يلزم الإدراج امل�صرح 
اإىل  امل�صرحيني  جميع  و�صيكون  مناهجها،  يف 
اإىل  �صتوؤدي  ��ه��ا  الأنَّ اخل��ط��وة،  ه��ذه  يف  جانبها 
�صتت�صاعف  التي  امل�صرح  ذّواق��ة  اأع��داد  زي��ادة 

خالل �صنوات معدودة اإن حتقق.

العراق يح�ضد جائزتني 
يف اليوم العربي للم�ضرح 

باإبداع قهار وعبد النبي

م�شرح عريق ذو تاريخ غني يف جتاربه الكثرية على 
ال�شعيد املحلي والعربي والعاملي، تلك التجارب التي 
جعلته يف الطليعة، ليحقق اإجنازًا ويح�شد جوائز 
طوال م�شاركاته يف املهرجانات العربية والعاملية، 
نال اإعجاب م�شرحيي العامل الذين �شهدوا برباعة 
الكاتب واملمثل امل�شرحي العراقي، ك�شب ر�شا وثقة 
القائمني على اإدارة املهرجانات ما يب�شر مبو�شم 
اإبداعي جديد وفتح خزائن اجلوائز لت�شم هذه 
املرة جائزتني يف مهرجان امل�شرح العربي.

متابعة: حم�ضن اإبراهيم
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للعمل الفني "املفاهيمي" فل�صفة خا�صة ي�صعب 
على عامة النا�ض فهمها، فيمكن القول  اإن هذا 
من  �صريحة  ويخاطب  نخبوي  الفنون  من  النوع 
املفاهيمي  فالعمل  عالية،  ثقافة  لديهم  النا�ض 
ُي�صنع من مواد يتم التقاطها من ال�صارع اأحيانًا، 
من  اإنها  القول  ميكن  قيمة،  ذات  لي�صت  م��واد 
ت�صتفز  اإنتاجها بطريقة  الفنان  ُيعيد  النفايات.. 
املتلقي  اأن  اال  ثقافته ووعيه،  املتلقي مهما كانت 
زاوي���ة  م��ن  ال��ع��م��ل  اإىل  ينظر  ح�����ص��رًا  امل��ث��ق��ف 
جوهر  اإدراك  ب��اإع��ادة  يبداأ  اإذ  متامًا،  خمتلفة 
العمل وكتابته عرب اللغة، وهنا ينتهي دور ال�صكل 

اخلارجي للعمل ويكون الرتكيز على الفكرة. 
تداخل الفنون

ال��ف��ن��ون  ك��ث��ري م��ن  امل��ف��ه��وم ع��ل��ى  ينطبق ه���ذا 
ال��ب�����ص��ري��ة االأخ�����رى، اإذ ت��داخ��ل��ت ال��ف��ن��ون يف 
الفنان  يكون  وق��د  ال��ع��ام،  احل��داث��وي  مفهومها 
منتجًا لعمل معني الأجل املتعة الذاتية وهذا واقع 
يقولون:  كانوا  الفال�صفة  من  فكثري  حتمًا،  الفن 
الفن ُخلق من اأجل الفن، وهو فعل ذاتي ال ميكن 

اأن يكون ربحيًا.
كثري من النقاد قالوا اإن ما ُينتج حولنا من اأعمال 
اأو  الرتكيبي  الفن  م�صّمى  تن�صوي حتت  اإبداعية 

وهي  جديدة،  فنية  ثورة  �صوى  لي�صت  املفاهيمي 
على ما يبدو اجتاحت العامل يف ال�صنوات االأخرية 
حيث  ال�صائدة،  ال�صياقات  م��ن  ك��ث��ريًا  وغ���رّيت 
�صكلية  قيمة  على  ي�صتمل  ال  اأحيانا  الفني  العمل 
الفنان  وهنا حتّول  الفكرة،  فيه  تتكثف  ما  بقدر 
وعليه  الفكرة،  �صاحب  اإىل  العمل  �صانع  م��ن 
ومعها  االأعمال،  عر�ض  اآليات  حتى  تغرّيت  فقد 
حتّولت من جدران قاعات العر�ض اإىل اأر�صياتها 
اأو �صقوفها.. كل هذه النقالت �صّكلت ثورة الفن 

املعا�صر التي باتت تفاجئ املتلقي يوميًا.
اأ�صا�ض  يعملون على  العامل  الفنانني يف  كثري من 

هذه الفل�صفة، فقد جند ر�صامًا اتقن فن الر�صم 
يفكر  يبقى  اأنَّه  اال  الكال�صيكي على نحو ممتاز، 
ويحاول اأن يجد تقنيات حديثة جتعل من اأعماله 
حمط اأنظار النقاد واملهتمني، وذلك ال يتحقق اال 
اذا تالعب باخلامات التي ي�صتغل بها، فكثري من 
جديدة  تعّد  للر�صم  خامات  ا�صتخدموا  الفنانني 
م�صتخدميها  باأ�صماء  اخل��ام��ات  ه��ذه  وت�صجل 
اأو  اأعماله مب�صامري،  ا�صتغل  االأوائل، فمنهم من 
قد يكون ر�صم لوحاته بحرق اخل�صب، اأو ر�صمها 

بالرمل، اإىل اآخره.. 
نتاجات حديثة

وما يجعل الفنان ي�صتمتع بهذه النتاجات احلديثة 
هو اأنَّها اأعمال حّرة يف احلجم واختيار املو�صوع، 
ومن  التقني،  الوعي  هو  الفنان  يحتاجه  ما  فكل 
على  د  مترُّ هو  احلديث  الفن  اأن  اأي�صًا  املعروف 
الواقع وهو معنى يراود خميلة الفنان وا�صتفادته 
يحتويه  وما  به  يحيط  ال��ذي  العامل  من  الكبرية 
من اأ�صكال و�صور واأ�صوات ورموز، كما اأنَّ هناك 
احلديثة،  الفنون  عليها  تنه�ض  عديدة  مقومات 
اأو  املعنى،  اأو  للفكرة  كبرية  اإهمية  اإي��الء  منها 
املتلقي  واإ�صراك  االأ�صلوب  تهمي�ض  على  االعتماد 
وهذا  الفني،  النموذج  وتاأ�صي�ض  املعنى  بناء  يف 
املجتمع  من  املحيط  على  االنفتاح  اإىل  يحتاج 
ف�صاًل  الفنان،  فيه  يعي�ض  الذي  الثقايف  والواقع 
كالتكنولوجيا  اجلديدة  الو�صائط  توظيف  عن 
املنظور  على  واال�صتغال  الفني  العمل  اإجن��از  يف 

الثقايف للفنان.
فعاًل،  تظهر  اأن  الأعماله  يريد  ال��ذي  والفنان 
ع�صره  لتطورات  مواكبًا  يكون  اأن  عليه  فيجب 
التي  االإبداعية  واملمار�صة  الفنية  موهبته  وجعل 
حلظة  يف  االإن�صانية  خ��دم��ة  يف  ت�صب  ينتجها 

معينة. 
اأو  املوهبة  جم��رد  م��ن  الفن  مفهوم  يتغرّي  وق��د 
التجربة اإىل املعرفة واخلربة باالآليات والو�صائط 
الأن  الت�صوير،  وو�صائل  التكنولوجية  والربامج 
الفن خرج عن املاألوف وال�صائد، واعتمد اإ�صافة 
التقانات التي جاءت مع الفنون احلديثة، واأ�صبح 
اال�صتغال على اأعمال فنية م�صتقلة، متحررة من 

اأي �صلطة حمكومة باجلمالية التقليدية.

ر�شائل جديدة
حمل  اإذ  ج��دًا،  كثرية  ذك��رن��اه  ما  على  االأمثلة   
ا�صتغلوا  الذين  املعا�صرون  الت�صكيليون  الفنانون 
الفن  اأن  مفادها  ر�صائل  املفاهيمي  الفن  على 
ومنهم  الت�صورات،  كل  ف��وق  اأ�صبح  الت�صكيلي 
 Regine رام�صري  "ريجني  االمل��ان��ي��ة  الفنانة 
الفنانة  ه��ذه  عر�صت  فقد   .."Ramseier
العر�ض، وهي عبارة  قاعات  �صقوف  اأعمالها يف 
عن زهرة الهندباء ال�صهرية، واملعروف عن هذه 
الزهرة اأنَّها ذات �صعريات رقيقة جدًا تتطاير مع 
اأقل هبة هواء لت�صبح بعدها جمرد �صاق عادية.. 
اإنتاج  يف  الزهرة  هذه  االملانية  الفنانة  ا�صتغلت 

اأعمالها وو�صعت اآالفًا منها غطت ال�صقوف، فقد 
البي�صاء،  الهندباء  زه��رة  املبدعة  هذه  و�صفت 
لغمام  ومبّددة  وال�صفاء،  بالنقاء  موحية  باأنها 
الهموم املثقلة على نفو�ض من يحملها اأو يراها يف 
حلظات تاأمل، وكاأنَّها تنقله اإىل عامل اآخر فتبث 
فيه روح البهجة والفرح ولو ثوايَن معدودات. علمًا 
اأنَّها يف هذا املعر�ض تعاملت مع الزهور بطريقة 
ولكي  الهندباء،  زهرات  عمر  يف  لتمّد  كيميائية 
تبعث الت�صاوؤل يف من ي�صاهدها، كيف ا�صتطاعت 
هذه الفنانة اأن جتلب كل هذا املقدار من الزهور 
القابلة للتلف ب�صرعة اإىل قاعات العر�ض وتعّلقها 

من غري اأن تتلف. 

وا�ضتفزاز ذهن املتلقي

بني حني واآخر تتغرّي مفاهيم الفن الت�شكيلي وتتطّور بتطور املحيط العام، 
ومنها اأن اأغلب الفنانني الت�شكيليني املعا�شرين يف العامل اأ�شبحوا ل يهتمون يف 
كثري من الأحيان اإىل زمنية العمل الإبداعي، ففل�شفة الفنان اختلفت كثريا 

عن ال�شابق، اإذ اأ�شبح يعمل على الفن املفاهيمي اأو الرتكيبي، مع اأنَّه �شريع 
الزوال ومل ُي�شنع من اأجل اأن يكون �شكاًل جماليًا فقط.

زياد ج�ضامالفن املفاهيمي



 يو�ضف املحمداوي
ت�ضوير:�ضباح المارة

اليوم وبعد احلدث املاأ�صاوي الذي �صهدته �صاحة الطريان يجب اأن ن�صّمي ال�صاحة با�صمي ال�صهيدين علي وعمر، املغزى من ذلك اأّن االإرهاببني من جرذان 
الكهوف حاولوا من تلك الواقعة االإجرامية اإعادتنا اإىل �صنوات العنف الطائفي، لكن اختالط دم بائع ال�صاي علي مع دم بائع احلليب عمر كان ر�صالة وا�صحة 
جلميع املراهنني على االقتتال الطائفي من الداخل واخلارج مع قرب موعد االنتخابات باأّن العراقيني اأوعى من اأن تنطلي عليهم تلك اللعبة ال�صيا�صية القذرة 
وجميعهم وب�صوت واحد ورغم هول ووح�صية ما حدث رفعوا علم العراق؛ مرّددين االهزوجة ال�صعبية ب�صرائر نقية "اأخوان �صنة و�صيعة.... هذا الوطن منبيعه". 

�ضاحة علي وعمر
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مقداد عبد الر�ضا

يف ق�صيدة اطلعت عليها منذ زمن بعيد ومل اأعد 
التي  الطريقة  بهذه  �صطرها  ال��ذي  َمن  اأتذكر 
االأ�صابع  نحو  بهدوء  تت�صربل  احلياة  فيها  جعل 

، تقول الق�صيدة :
كل يوم اأجل�ض فيه من ال�صباح اإىل امل�صاء اأعد 

فيهما اأ�صابعي فاأتذكر �صنيَّ عمري
كل يوم اأجل�ض فيه من ال�صباح اإىل امل�صاء ، اأعد 

فيهما اأ�صابعي فاأتذكر عدد اأ�صدقائي
�صياأتي يوم اأجل�ض فيه من ال�صباح اإىل امل�صاء، 

اأعد فيهما اأ�صابعي فال اأجد �صوى اأ�صابعي.
اإذن هي االأ�صابع. االأ�صابع لي�صت للم�ض فقط، 
واأمنية  ح��ل��وى  ت�صنع  االأ���ص��اب��ع  تعلمنا،  كما 
تالحقها باأن االأحفاد �صيحبونها، االأ�صابع تفتح 
لنا  حتكي  التي  ال�صور  وتلتقط  اليوميات  دفرت 
لو  االأن��وار.  الزهو وع�صر  اأي��ام  االأي��ام..  اأجمل 
ذهبت  اأن  بعد  لوالدتها  ج���اءت  الفر�صة  اأن 
االبنة  لكانت  االأخ���اذ  جلمالها  ه��ول��ي��وود  اإىل 
الزمن  ت��رت��ق  البيت  يف  م��ن��زوي��ة  جتل�ض  االآن 
الطعام وجتلو  تعد  البالية،  القطع  والبع�ض من 
بوتني، �صنو  كارلو  يكون هناك  ولن  ال�صحون، 
االأمر:  ح�صم  االأب  �صينما.  وال  وال��دالل،  املحبة 
االأم��ر.  وانتهى  هوليوود  اإىل  زوجته  تذهب  لن 
�صوفيا  وانطلقت  البيت  حبي�صة  االأم  ظلت 
لورين وتاألقت، هذا كل ما يف االأمر، هل يوجد 

امل�صتقبل يف نهاية الدرب؟
اأبدًا، لكن �صرعان ما  اأي م�صتقبل؟ نحن نحلم 
الوعاء  باأن  الزمن  يجربنا  حينما  احللم  يتبدد 
كانت  لعلها  م��اك��ان  ي��ا  ال��ك��ان  تلك  باملر�صاد، 
ق�صرية قيا�صًا باالإجناز؟ الفتاة ال�صغرية تلّوح 
الذروة،  نحو  اخليال  وي�صرح  ناحلتني،  ب�صاقني 
اأنا اأم الزمن؟ البد من  مل ال، من هو االأف�صل، 

املقارعة واإال �صنموت حتت وابل االأيام، اإذًا هو 
والب�صالة.  البهجة  تراقبان  العينان  هي  احلب، 
من  يظهر  احلبيب  كارلو  احلب،  نتهجى  �صوف 
"كارلو  بائ�صة:  مغامرة  بعد  الزمن  طيات  بني 
يلم�ض  حياتي،  ينري  احل��ب��ور،  قلب  يف  ي�صعني 
حلن الوخز مني، ذلك الوخز احلميم ال�صايف 
الذي دربه كارلو على االندفاع، االندفاع بدون 
التي  الباهتة  اجل��ذور  تلك  من  تخل�صًا  ه��وادة 
دفعت بي اإىل حب احلياة وت�صلق جبل امل�صّدات 
ال�صوء  قلب  يف  ت�صعني  ال�صينما  وحب.  بب�صالة 
االأوغ����اد  ه��اه��م  الكني�صة  ع��ن��د  االأمل،  وق��ل��ب 
الدم  في�صيل  قبتها  حتت  ابنتي  مع  يجتاحونني 

من عذريتها."
اإذًا،  اجل��ائ��زة  ه��ي  ينتظر،  ك��ان  ال��ف��رح  لكن   
اأف�صل  )االأو���ص��ك��ار(،  ممثل  اأي  حلم  ج��ائ��زة 
هذا  يومنا  "حتى   .)١٩٦٠ )امراأتان  عن  اأداء 
حني يحدث اأن اأ�صاهد فيلم )امراأتان(، كل ما 
اأعي�ض  اأكرث، كي  اإليه هو م�صهد واحد ال  اأحتاج 
جمددًا تلك العاطفة كلها كما يف املرة االأوىل، 
للحلفاء  عائدة  جيب  �صيارة  على  حجرًا  اأرم��ي 
وروزي��ت��ا  ت�صيزيرا  قواتهم  اغت�صبت  اأن  بعد 
ق�صوة،  اأكرث  واأخرى  ل�صو�ض،  �صتائمي:  وكانت 
الكراهية  كل  �صد  التمرد  اأفعال  من  فعل  ،هي 
�صنوات  م��دار  على  رهينة  ال��ع��امل  جعلت  التي 

طويلة جدًا." 
مي��رح��ون  ب����اأوالد  تنت�صر  احل��ي��اة.  وتنت�صر   
الطاغي،  الفرح  من  روحي  "تدمع  و  ببهجتها، 
اأوالد كحّبات القرنفل الزاكي، ميرحون، ابتهج 
واأ���ص��ال،  ال���وراء  اإىل  واأتطلع  يكربون  واأح���زن، 
كم من ال�صنني مرت، كم من االأفراح وكم من 
املتاألقة:  بال�صحبة  احلياة  تنت�صر  االأحزان؟" 

الكثري من  يظهر مار�صيللو ما�صرتوياين فيزيح 
واالألق،  وال�صحبة  احلب  مار�صيللو  التعرجات، 
ومتنحني  حمّياه  تفارق  ال  التي  الب�صمة  وتلك 
البهجة واحلبور والثقة يف اخلطوات، مار�صيللو 
ال�صوؤال، هل انتما عا�صقان؟ يهز هو كتفيه بال 
 ١٢ ال���  االأف���الم  تلك  اأن��ا.  اأفعل  وكذلك  مباالة 
يف  يقينًا،  تركت  قد  كانت  معًا  اأجنزناها  التي 
املرة االأوىل كنت يف �صن الع�صرين وكان هو يف 
الثالثني، يف املرة االأخرية كان هو يف ال�صبعني 

وكنت اأنا يف ال�صتني." 
واالآن هاهي احلياة تت�صربل، حتبو نحو ال�صالم 
احل��زن  ذل��ك  ي���دري؟  م��ن  وتنتظر،  وال�صكينة 
ال�صفيف وتلك اللوعة بالبحث يف بالد ال�صقيع، 
كم تفرقنا احلروب؟ كم تعبث بنا، مو�صكو الثلج 
مكان،  كل  يف  تبحث  ت��دور،  التي  العيون  وتلك 
وحينما جتد يكون الزمن قد مات وتوقف عند 
تلك اللحظة املفزعة، مل تعد تلك الزهرة يانعة، 
البحر  اإال االن�صياع، هو  الوقت وما علينا  اأزف 
وزرقته ال حتتويه املراكب، كما قالها �صان جون 
�صيق  امل��راك��ب،  ه��ي  �صيقة  ي��وم،  ذات  بري�ض 
�صرير حمبتنا، �صيف العامل يغري بالتطلع اإىل 
يحمل  ال�صيف  بحر  املراكب،  تلك  اإىل  البحر، 
متعبة ج�صديًا  "كنت  اأحيانًا:  يف طياته احلنان 
�صم�ض  الريح،  والبحر،  �صواء،  ونف�صيًا على حد 
اأنني يف  اأ�صعر  جزيرة هايدرا اجلميلة جعلتني 
جديد  من  اكت�صفت  الكلمة،  معنى  بكل  منزيل 
باملكان  ذك��راين  واالآف��اق  ال�صوء  عاملي،  روائ��ح 
الذي ن�صاأت فيه، كل اخلطوط متحى اإال خطوط 
للهرب  ن�صتعني  بها  الطفولة،  خطوط  الن�صاأة، 
لكن  متامًا،  �صاخ  قد  ك��ان  احلا�صر،  ج��زع  من 
االأر���ض  ت�صرب  اأقدامه  ظلت  امل�صاء  نهاية  يف 

اأيقونة اإيطاليا 
وخيالها

ويلح يف طلب احللوى، طفولة ال تطهرنا غريها، 
)جيناجيتا(  اإيطاليا،  �صوراع  احلامل،  �صيكا  دي 
مدينة ال�صينما حتمل حالها وتنزل اإىل ال�صارع، 
ترتك الر�صوم والديكورات وتلك الفذلكة وتتجه 
لتوؤ�ص�ض الواقعية االإيطالية وت�صدرها اإىل العامل، 
)الواقعية  االإيطالية  الواقعية  من  يتعلم  العامل 
احلاجة  لعل  االإنكليزية(،  والواقعية  الفرن�صية 
كان  ال��دراج��ات  �صارق  االخ��رتاع،  اإىل  بنا  تدفع 
اأبقاين  �صيكا  دي  البدايات،  اأجمل  من  واح��دًا 
اإذا  االأ�صفل  اإىل  ي�صحبني  كان  ال�صيطرة،  حتت 
عاليًا  ويرفعني  )اأوف���ر(،  ج��دًا  عاليًا  حلقت  ما 
العزمية،  يف  ونق�صان  بالوهن  �صعرت  م��ا  اإذا 
لكننا حينها ن�صل اإىل حالة القلق، حينما ي�صور 
ا�صتعملي  بالدمع،  متتلئان  عيناه  كانت  امل�صهد 
هذا، خذي واحدًا جيدًا، كان يعرف كيف ي�صغط 
امراأة  فعاًل اىل  اأحا�صي�صي برباعة حولتني  على 

بعيدة جدًا عن �صحر النجومية."
واالآن هل نعترب يوميات �صوفيا لورين هي كنزها 

اأجل، فنحن مل نك�صف الكثري  الثمني؟ 
والوقت،  باملكان  تتعلق  الأ�صباب  منها 
واليوم  )اأم�ض  لورين  �صوفيا  كتاب 
بالقراءة،  جدير  حياتي(   وغ���دًا، 
وق��ام  امل���دى  موؤ�ص�صة  ع��ن  )���ص��در 
برتجمته االأ�صتاذ علي عبد االأمري 
من  �صفحة   ٥٢٠ يف  ويقع  �صالح 
اأن  علينا   .) املتو�صط  احلجم 
االأف��الم  اأن عدد  اأخ��ريًا  نعرف 
التي اأجنزتها من العام ١٩٥٠ 
اآخر فيلم لها يف العام  وحتى 
فيلمًا،  ال� ٩٦  يقارب  املا�صي 

هو كنز بحق.

خ����������ي����������ال

اخلوف، اخلجل، العائلة، املجتمع، الرتدد، كل هذه االإ�صارات جتعل املنجز العربي يحجم 
عن كتابة مذكراته، اأح�صب اأنَّني قراأت الكثري من اليوميات ومنها تعّلمت الكثري، لكن 

اأبدًا مل يدر يف خلدي اأن �صاحب اليوميات يف �صراحته يعّد من االأ�صخا�ض املتدنية اأيامهم 
واملخجلة، نحن نحتاج اإىل تقييم جمتمعي كبري حتى نتعّلم كيف ن�صتقبل اأيام املبدع العربي 
بروية ودون انفعال، وبالتايل هي حياته مهما كانت وهو امل�صوؤول االأول عنها، األي�ض كذلك؟ 

ال�صجاعة هي الف�صل.

هال �شينما
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اليوم علينا اأن نطرح اأ�صئلة عديدة ونبحث عن 
اأجوبتها لدى املتخ�ص�صني، منها: كيف ميكننا 
العراقي  الطالب  لدى  والفن  الثقافة  تر�صيخ 
التي  الطفولة  ع�صكرة  تر�صبات  وحمو  اليوم، 
القرن  ثمانينيات  يف  البائد  النظام  انتهجها 
القراءة؟  فعل  على  الطلبة  وت�صجيع  املا�صي، 
املوؤ�ص�صة  اهتمام  ع��دم  اأ���ص��ب��اب  نبحث  واأن 
واأ�صئلة  واملو�صيقى،  الفنية  بدر�صي  الرتبوية 
املثقفني  م��ن  ع���دد  اإىل  ب��ه��ا  توجهنا  اأخ����رى 
املتخ�ص�صني يف هذا اال�صتطالع، حماولة منا 

لت�صليط ال�صوء على هذه االإ�صكالية الكبرية.
ال��ك��ات��ب وال�����ص��اع��ر )ج��ل��ي��ل خ��زع��ل( يف رده 
والفن  الثقافة  تر�صيخ  كيفية  عن  �صوؤالنا  على 
ع��ن��د ال��ط��ال��ب، وال���ص��ي��م��ا اأن��ن��ا ن��واج��ه اأزم���ة 
املدار�ض على يوم  الدوام يف  كورونا واقت�صار 
الوقت  هو  هذا  اأن  "اأعتقد  قال:  فقط،  واحد 
االأن�صب لرت�صيخ الثقافة والفنون على اختالف 
يتمتعون  ك��ون��ه��م  اأط��ف��ال��ن��ا،  ل���دى  اأ���ص��ن��اف��ه��ا 
ال��دوام  �صغط  عن  بعيدًا  الوقت  من  مبت�صع 
املرهق،  االإجباري  واحل�صور  الطويل،  اليومي 

اأنه بادر �صخ�صيًا بكتابة عدد من  م�صريًا اإىل 
الن�صو�ض ال�صعرية والق�ص�صية عن اجلائحة، 
وخارجه،  العراق  يف  الفتًا  جتاوبًا  الق��ت  وق��د 
وحُل��ن��ت م��ن ق��ب��ل اأك����رث م��ن ج��ه��ة و���ص��ارت 
التوا�صل  وبرامج  اليوتيوب  قنوات  على  تبث 

االجتماعي املختلفة."
م�شاكل ُمرّكبة

مدير  ال��زه��رة(،  عبد  كاظم  )ال��دك��ت��ور  اأم��ا 
يف  ف��اأ���ص��ار  الطفل،  لثقافة  ال��ع��راق��ي  امل��رك��ز 
عجزت  العراقية  احلكومات  اأن  اإىل  حديثه 

التي يعاين  املركبة  للم�صاكل  عن تقدمي حلول 
�صريحة  وال�صيما  ال��ع��راق��ي،  املجتمع  منها 
ن�صف  م��ن  اأك���رث  ي�صكلون  ال��ذي��ن  االأط���ف���ال 
�صكان العراق، فامل�صكلة يف راأيه تتعلق برت�صيخ 
الثقافة واجلمال والفن يف املجتمع - بو�صفها 
دالئل على رخاء املجتمع وا�صتقراره – اإذ اأنها 
ب�صبب  التعقيد  بالغة  م�صكلة  اليوم  اأ�صبحت 
احلكومات  انتهجتها  التي  التجاهل  �صيا�صة 
منذ  العراقية  ال��دول��ة  اإدارة  على  املتعاقبة 
اأن تفقد  اأدى اإىل  عام ٢٠٠٣ وحتى اليوم، ما 
وقت  يف  التعليم  اإدارة  على  قدرتها  احلكومة 
جائحة  اأم���ام  مت��ام��ًا  اأخفقت  فقد  االأزم����ات، 
كورونا بعد اإخفاقها اأي�صًا يف اإدارة التعليم يف 

العام الذي قبله مع اأزمة التظاهرات.
)قا�صم  وال��ق��ا���ض  ال�����ص��اع��ر  اأق����رتح  ح��ني  يف 
ال�صباح  من�صورات  �صاحب  وه��و  �صعودي(، 
املنهج  يف  جديد  در���ض  اإق��رار  الطفل،  لكتاب 
ُي�صلط  االإبداعي(  )الدر�ض  ي�صمى  الدرا�صي 
باأهم  وُيعّرف  االإبداعية،  الكتابة  على  ال�صوء 
يف  امل��وؤث��رة  العراقية  وال�صخ�صيات  االأدب���اء 
الفنون االأدبية واالإن�صانية واجلمالية كافة، من 
�صعر و�صرد و�صينما وت�صكيل وم�صرح وغريها. 
منا�صبًا  الوقت  يكون  رمبا  اأن��ه  �صعودي  وي��رى 
الرغم  على  االإ�صكالية،  ه��ذه  ملواجهة  االآن 
دراما  باأنه  و�صفه  ال��ذي  احل��ايل  الظرف  من 
عظيمة يعي�صها التلميذ العراقي، بل واملجتمع 

العراقي!
الثقافة اأ�سُّ التعليم

ف��ي��م��ا حت���دث املُ��ع��ل��م ال���رتب���وي )رع����د غ��ايل 
ها�صم( عن هذه املو�صوعة قائاًل: "ال ميكن اأن 
نر�صخ الثقافة والفن لدى التالميذ مع اقت�صار 
ال��دوام على يوم واحد يف ظل اجلائحة، لكن 
والفن،  الثقافة  يوظف  اأن  للمعلم  املمكن  من 
اأن  نعلم  نحن  يدر�صها،  التي  امل���ادة  بح�صب 
فاملعلم  التعليم،  اأ�صا�صا  هما  والفن  الثقافة 
ما  العلمية  امل��ادة  يو�صل  اأن  ميكنه  ال  اجليد 
اأو  اخلطابة،  مثل  الفنون،  بع�ض  ميتلك  مل 
اأو  االإن�صاد،  اأو  الر�صم،  اأو  اأو اخلط،  التمثيل، 
وغريها."  ال��رواي��ة،  وحتى  الق�ص�ض،  �صرد 

الرتبية  وزارة  ت��ويل  اأن  ���ص��رورة  اإىل  م�صريًا 
االهتمام  واملو�صيقى  الفنية  الرتبية  مادتي 
الكايف ملا لهما من دور يف حتفيز وعي الطالب 
وتعيني  التعليمي،  م�����ص��واره  ب��داي��ة  يف  وه���و 
الفنون  الفنون اجلميلة ومعاهد  كلية  خريجي 
الثقافية  امل��ه��رج��ان��ات  واإق��ام��ة  امل��دار���ض  يف 
ب�صريحة  واالهتمام  فيها،  الطلبة  واإ���ص��راك 
املعلمني واإر�صالهم يف بعثات اإىل خارج العراق 

لتطوير اإمكانياتهم. 
رد العتبار

الذي  الفنية،  الرتبية  در���ض  اأن  جيدًا  نعرف 
ُيعد  غ��ايل،  رع��د  ال��رتب��وي  املُعلم  حت��دث عنه 
االأ�صا�صية  ال��درو���ض  م��ن  املتقدمة  ال���دول  يف 
وال�صاعر  الكاتب  حتدث  اأهميته  عن  للطفل. 
لدر�ض  االعتبار  "رد  اإن  قائاًل:  خزعل  جليل 
الفنية يتطلب وعيًا جمتمعيًا، وتغيريًا  الرتبية 
جذريًا يف االأهداف الرتبوية العامة، والفل�صفة 
بحاجة  فهو  ال��دول��ة،  تنتهجها  التي  الرتبوية 
تدري�صه  خ��ط��ط  يف  ال��ن��ظ��ر  الإع�����ادة  م��ا���ص��ة 
املوؤهلني  واملدر�صني  املعلمني  واإعداد  وتقوميه، 
لذلك." م�صيفًا: "بدورنا بذلنا كل ما ن�صتطيع 
فعله من اأجل اأن تاأخذ الفنون حقها يف العملية 
الرتبوية، لدرجة اأنني حّولت، بجهد �صخ�صي، 
الدرو�ض العلمية البحتة اإىل ق�صائد وق�ص�ض 
تلحينها  ي�صهل  بطريقة  تدري�صها  اأج��ل  م��ن 
جمموعة  اأنتجُت  كما  الطلبة.  على  وحفظها 
من احلقائب التعليمية ملرحلة ريا�ض االأطفال 
االبتدائية  امل��رح��ل��ة  م��ن  االأوىل  وال�����ص��ف��وف 
التعليمي  بال�صعر  التعلم  على  الطلبة  لت�صجيع 
كارتونية  بر�صوم  املرفقة  امل�صورة  واالأنا�صيد 
جميلة، وقد اعُتمدت هذه احلقائب - عددها 

دولة  يف  ال�صارقة  اإم���ارة  يف  حقائب-  خم�ض 
االإمارات العربية املتحدة. كما اأفاد منها كثري 
من املدار�ض واالأكادمييات اخلا�صة يف العامل 

العربي." 
حُب املطالعة

اأما الدكتور كاظم عبد الزهرة فريى "اأن الفن 
الفنية من  الرتبية  ي�صمى  لي�ض در�صًا م�صتقاًل 
�صمن الدرو�ض املقررة فح�صب، بل اإن له مهاّم 
متفرعة تتخلل كل الدرو�ض واملناهج والو�صائل 
املدر�صي  الكتاب  "اأن  اإىل  التعليمية." م�صريًا 
التي  بالر�صوم  مرفقًا  والطالب  للتلميذ  يقدم 
�صرح  تقدمه من  ال�صدارة مبا  اأهميتها  حتتل 
وما  اأواًل،  املكتوبة  العلمية  للمادة  وتف�صري 
وتهذيب  الطفل  لذائقة  �صقل  من  فيه  ت�صهم 
لب�صره ثانيًا، ويف توثيق عالقة الطفل باملعرفة 
والكتاب وحمله على حب املطالعة ثالثا، كذلك 
حّلة  يف  تقدم  التي  االأخ��رى  التعليمة  الو�صائل 
جمالية على �صكل ر�صم اأو نحت اأو حتى فيلم." 
املتخ�ص�ض  مركزهم  يف  لديهم  "اأن  مو�صحًا 
�صامل  لتطوير  وا�صحة  روؤي��ة  الطفل  بثقافة 
يف  الرتبوية  العملية  ملجمل  بل  املناهج،  لكتب 
للتعاون  ال�صبل  ايجاد  واأنهم يحاولون  العراق، 
احللول  تلك  لتطبيق  العراقية  احلكومة  مع 

ال�صاملة."
يف حني و�صف القا�ض وال�صاعر قا�صم �صعودي 
الفنية  بالرتبية  -االه��ت��م��ام  امل��ب��ادرات  ه��ذه 
اجل��ان��ب،  ه��ذا  يف  مهمة  باأنها  واملو�صيقى- 
مع  بالتعاون  ت��اأت��ي  التي  امل��ب��ادرات  وال�صيما 
خا�صة  م�صابقات  تنظيم  وحم��اول��ة  اجلميع 
الروؤية  تطوير  ثم  اأواًل،  واملو�صيقى  بالر�صم 
وحماولة  الرتبية  وزارة  جانب  من  التعليمية 

ونحن نواجه طغيان الأمية من جديد يف جمتمعنا العراقي، ونكو�س الثقافة وانح�شارها يف 
جمال القراءة، ول�شيما لدى �شريحة الأطفال، الذين �شيقع على عاتقهم عبء بناء اأمتنا 
العراقية يف امل�شتقبل القريب، علينا اأن نفكر بحلول ملواجهة هذا الغزو، غزو اجلهل الذي 

فر�شه واقع اأمني مرتٍد واقت�شادي متعب، واجتماعي ه�س!

ما الذي تبّقى 
للثقافة يف مدار�ضنا؟

بعد اإلغاء در�س املو�ضيقى واإهمال الرتبية الفنية

ا�ضتطالع اأجراه: علي ال�ضومري

د. كاظم عبد الزهرة جليل خزعل
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بعيدًا عن  اأواًل،  والثقافة  العلم  تر�صيخ مفهوم 
تواكب  ال  التي  التقليدية  االأخرى  املفاهيم  كل 
من  ال�صعبة  االأوق��ات  هذه  يف  اإليه  نحتاج  ما 

تاريخ البالد. 
نوافٌذ جديدة

املجالت  اإ�صدار  �صحة  عن  حديثنا  ب�صاأن  اأما 
املتخ�ص�صة بثقافة الطفل، اأو اأزمة ت�صويقها، 
وكيفية تدارك هذين االأمرين، فيذكر الكاتب 
االأط��ف��ال  "جمالت  خ��زع��ل:  جليل  وال�صاعر 
م��رغ��وب ف��ي��ه��ا  وم��ط��ل��وب��ة ج���دًا يف ك��ل وق��ت 
اإدارة، وعدم مواكبة  ومكان، لكن هناك �صوء 
الو�صائل احلديثة يف الت�صويق ما حرم اأطفالنا 
منها." ويقرتح خزعل "فتح نوافذ بيع جديدة 
ومبادرات جتعل املطبوع يف متناول يد الطفل 
مبا�صرة، اأو البيع املبا�صر يف االأماكن واملحال 
احلانوت  ومنها  عادة  االأطفال  يرتادها  التي 
واأ�صواق  االأل��ع��اب،  وم��دن  وامل��والت  املدر�صي، 
بيع املالب�ض اخلا�صة بهم، ف�صاًل عن اعتماد 

التوزيع االإلكرتوين."
يف حني قال الدكتور كاظم عبد الزهرة: "اإن 

لي�ض  العراق  يف  للطفل  املوجهة  الثقافة  اإنتاج 
من  ي�صدر  ما  وك��ل  منعدم،  اإن��ه  بل  �صحيحًا 
موؤ�ص�صات احلكومة ال ي�صد ن�صبة تذكر مقابل 
ال  بل  الثقافية،  وحاجاتهم  االأط��ف��ال  ماليني 
ميكن مقارنة اإ�صدارات العراق مع اإ�صدارات 
اهتمام  ناهيك عن عدم  اآخ��ر،  عربي  بلد  اأي 
للكتب  �صنوية  م��ه��رج��ان��ات  ب��اإق��ام��ة  ال��ع��راق 
واملجالت والر�صوم املوجهة لالأطفال اأو �صينما 

وم�صرح الطفل."
معار�س دولية

راأي  له  كان  �صعودي  قا�صم  والقا�ض  ال�صاعر 
االإ����ص���دارات  ب�����ص��اأن  ال�����ص��يء  بع�ض  خمتلف 
مهمًا  "لي�ض  ق���ال:  اإذ  للطفل،  املخ�ص�صة 
اإ�صدار املجالت وال كتب االأطفال، املهم اإنتاج 
بيئة جديدة لرت�صيخ مفهوم اأدب الطفل، وهذه 
احلقيقية  اجلهود  من  كثري  اإىل  حتتاج  البيئة 
املكتبة  مفهوم  تر�صيخ  مثاًل  منها  ال��واع��ي��ة، 
يف امل��دار���ض، واإق����رار ق��ان��ون ي��ل��زم امل��دار���ض 
ذلك  يقت�صر  ال  واأن  فيها،  املكتبات  باإن�صاء 
امل�صايف  ي�صمل  اأن  بل  فح�صب،  املدار�ض  على 

معار�ض  لتنظيم  اإ�صافة  واجلامعات وغريها، 
وبالتايل  دوليا،  تعتمد  الطفل  لكتاب  خا�صة 
املجالت  م��ن  كثري  وت�صويق  اإن��ت��اج  ن�صتطيع 
يف  املهمة  ال�صريحة  بهذه  اخلا�صة  والكتب 

املجتمع."
اأما املُعلم الرتبوي رعد غايل ها�صم فاأ�صار يف 
حديثه اإىل اأن اإ�صدار املجالت املتخ�ص�صة يف 
الدولة  دعم  على  جذريًا  يعتمد  الطفل  ثقافة 
خا�صة،  وال��رتب��ي��ة  الثقافة  ووزارت����ي  ع��ام��ة، 
يحررها  جملة  اإ�صدار  مثاًل  "ميكن  م�صيفًا: 
التالميذ باأنف�صهم، واأن يعمم هذا االأمر على 
ممكن  عدد  اأك��رب  مب�صاركة  كافة،  املديريات 
ن�صاطاتهم  بن�صر  ت�صطلع  ال��ت��الم��ي��ذ،  م��ن 
وت�صتمل على خمتلف  فيها،  امل�صاهمني  و�صور 

الفنون."
اإهماٌل متعمد

دون  الطفل  ثقافة  ع��ن  احل��دي��ث  ميكننا  ال 
خلفتها  التي  الق�صايا  من  واحدة  يف  اخلو�ض 
وهي  اأال  ال��ف��ا���ص��ي،  ونظامها  ال��دي��ك��ت��ات��وري��ة 
ع�صكرة الطفل وثقافته، وهو اأمر كان وا�صحًا 

�صنوات  امل��رع��ب��ة،  ال�����ص��ن��وات  تلك  ع��ا���ض  مل��ن 
�صور  اإىل  الطفل  جمالت  اأغلفة  فيها  حتولت 
و�صّمت  ال��ق��ت��ل،  واآالت  وامل����وت  احل���رب  ع��ن 
اأنا�صيَد تتغنى باحلرب والدم. وقد  �صفحاتها 
كان ل�صيوف ا�صتطالعنا راأي عن هذه الق�صية 
املريرة، اإذ قال الكاتب وال�صاعر جليل خزعل: 
الفهم  عن  ناجم  بالطفل  االهتمام  عدم  "اإن 
ملا  القا�صرة  والنظرة  الطفولة  لدور  اخلاطئ 
ميثله االأطفال من ثروة م�صتقبلية لبلدانهم."  
اتفاقية  فقرات  ترجمة  "اأهمية  اإىل  م�صريًا 
املتحدة،  االأمم  تبنتها  ال��ت��ي  الطفل  ح��ق��وق 
بالطفولة  املتعلقة  امل�صتدامة  التنمية  واأهداف 
االكتفاء  وع��دم  ملمو�ض،  واق��ع  اإىل  وحتويلها 
حقوق  ع��ن  واحل��دي��ث  ال��رن��ان��ة،  بال�صعارات 
الطفل يف املحافل الدولية والندوات التي تعقد 
من  االأطفال  بقدرات  واملتاجرة  وهناك،  هنا 
اأجل  من  املتعددة  واجلهات  االأ�صخا�ض  قبل 

مكا�صب وغايات �صخ�صية." 
عن  فتحدث  الزهرة  عبد  كاظم  الدكتور  اأما 
ذهنية  يف  اخللل  "يكمن  ق��ائ��اًل:  االأم���ر  ه��ذا 
امل�صوؤول العراقي الذي اأهمل توفري حق الطفل 
�صاأنه  من  ما  كل  وتوفري  والتعليم،  الرتبية  يف 
تنمية الطفل وتاأهيله للتزود باملعارف والعلوم، 
اجلهل  عن  ناجمًا  يكون  اأن  اإما  االإهمال  هذا 
باأهمية وخطورة ثقافة الطفل وكيفية توجيهها، 
اأو اأنه اإهمال متعمد مدرو�ض للو�صول بالو�صع 
االجتماعي اإىل ما نحن عليه اليوم." مو�صحًا 
و�صباب  اأطفال  من  النا�ض  اأغلب  ثقافة  "اأن 
يف  غارقة  هزيلة،  ثقافة  هي   ٢٥ ال�  �صن  دون 
مواقف  لهم،  واالنقياد  االآخرين  مواقف  تبني 
التي  والقومية  الطائفية  القيم  فيها  تر�صخت 
ح��ل��ت ب��دي��اًل ع��ن ال��ع��ل��م وامل��ع��رف��ة وامل��ن��ط��ق 

واجلمال مبعناها الفل�صفي العميق."
 يف حني يذكر ال�صاعر والقا�ض قا�صم �صعودي: 
"هذا وباء ثقايف ي�صعب التخل�ض منه، نحتاج 
ما  للتقليل من خطورة  �صنني طوال  اإىل  حتمًا 
ح�صل لذاكرة الطفل العراقي والعقل اجلمعي 
توا�صلت  الع�صكرة  اأن  اأظن  والثقايف،  الرتبوي 
باأن�صاق اأخرى مع االأدجلة املرعبة." م�صيفًا: 

العراقي،  الطفل  �صجاعة  على  اأراهن  "لكني 
بالرغم مم��ا حدث  وال����رباءة  االأم���ل  وط��اق��ة 

ويحدث حتى االآن."
ثقافة الت�شامح

باأي  الع�صكرة  ثقافة  التلميذ عن  اإبعاد  "يجب 
ثمن، وحمو كل ما تر�صب من �صنوات الطاغية 
رعد  الرتبوي  املُعلم  الدموية." يقول  وثقافته 
اإع���ادة  "كما ي��ج��ب  غ���ايل ه��ا���ص��م وي�����ص��ي��ف: 
االعتبار للحرم املدر�صي، وعّده حرمًا مقد�صًا 
ال�صيا�صية  ال�صراعات  عن  واإبعاده  م�صتقاًل، 
الت�صامح  ثقافة  واإر�صاء  والطائفية،  واحلزبية 
واملحبة واالألفة بني اجلميع." م�صريًا اإىل "اأن 
متنع  خا�صة  قوانني  بت�صريع  اإال  يتم  لن  ذلك 
ظواهر الت�صدد والعن�صرية، وتعاقب املروجني 

لها يف احلرم املدر�صي."
االأط��ف��ال  توجبه  كيفية  ع��ن  �صوؤالنا  ع��ن  اأم��ا 
وكتابة؟  قراءة  الثقافة،  فعل  ملمار�صة  والطلبة 
"الثقافة  خزعل:  جليل  وال�صاعر  الكاتب  قال 
حميطه،  م��ن  ال��ط��ف��ل  يكت�صبه  ع���ام  ���ص��ل��وك 
الدرا�صة،  وزم��الء  واالأق��ران  باالأ�صرة  متمثاًل 
يجب ر�صم اخلطط بدقة من اأجل تر�صيخ هذا 
ال�صلوك لدى الطفل من خالل جودة اخلدمات 

الثقافية املقدمة له وحمتواها."
يف ح��ني ق���ال ال��دك��ت��ور ك��اظ��م ع��ب��د ال��زه��رة 
والطالب  للطفل  القراءة  فعل  ا�صتعادة  "اإن 
العراقي لن تتحقق ما مل تتنبَّ الدولة العراقية 
يف  خ��رباء  اأُ�ص�صها  ي�صع  �صاملة  �صرتاتيجية 
الرتبية والتعليم وعلم النف�ض وتتبناها فل�صفة 
لها، يدرج فيها كل ما من �صاأنه توفري احلقوق 
التي  للطفل،  واالقت�صادية  والرتبوية  الثقافية 
يف  بتنفيذها  متعهدًا  ووق��ع  بها،  العراق  اأق��ر 

اتفاقية حقوق الطفل العاملية،" تلك االتفاقية 
التي بي�ّن عبد الزهرة اأن احلكومات العراقية 

مل تتمكن من تنفيذ بند واحد من بنودها.
مبادرات و�شفرات علمية

فاقرتح  �صعودي  قا�صم  والقا�ض  ال�صاعر  اأم��ا 
الكتابة  اإق��ام��ة ور����ض  مل��واج��ه��ة ه��ذه االأزم����ة 
والقراءة، عادًا اإياها مهمة جدًا يف هذا االأفق 
اأطلق  ال�صخ�صي،  ال�صعيد  على  اأن��ه،  مبي�ّنًا 
اأن  ال��ي��وم  وي��ح��اول  الكتابة،  م��ارث��ون  م��ب��ادرة 
القراءة، وال�صيما  اأي�صًا مبادرة مارثون  يطلق 
التالميذ  جميع  ت�صمالن  املبادرتني  هاتني  اأن 
و�صواًل اإىل ف�صاء اجلامعة، م�صيفًا: "علينا اأن 
نعمل فقط ونحاول تقدمي �صيء حقيقي يواكب 

ما و�صل اإليه العامل املتح�صر اأو يالم�صه." 
ها�صم،  غايل  رعد  الرتبوي  املُعلم  يقول  فيما 
اىل  التالميذ  توجيه  "اإن  املو�صوعة  هذه  عن 
يتطلب  وكتابة،  ق��راءة  الثقافة  فعل  ممار�صة 
وزارة  ترفد  ب��اأن  �صلوكًا،  املمار�صة  هذه  جعل 
ال��رتب��ي��ة وم��دي��ري��ات��ه��ا امل���دار����ض ب��امل��ج��الت 
التالميذ،  بني  وتوزعها  باالأطفال،  اخلا�صة 
فيها،  والثقافية  العلمية  امل���واد  ت��دخ��ل  واأن 
املراحل  طالب  مو�صوعاتها  تنا�صب  اأن  على 
اإقامة ال�صفرات العلمية،  املختلفة، ف�صاًل عن 
واإج��راء  واملتاحف،  الكتب،  معار�ض  وزي���ارة 
امل�صابقات االأدبية بني الطلبة، وتر�صيخ ثقافة 
مناق�صة الكتب االأدبية والعلمية بني الرتبويني 
والطلبة، وا�صت�صافة عدد من الكتاب واملثقفني 
يف املدار�ض من اأجل �صرد جتاربهم االإبداعية، 
بهذه  ل��الح��ت��ذاء  ال��ط��ل��ب��ة  �صيحفز  م��ا  وه���و 
التجارب املهمة التي �صكلت ثقافة العراق منذ 

اأقدم الع�صور حتى يومنا هذا."

قا�صم �صعوديرعد غايل
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جتربته  يف  ل��ت��ح��اوره  التقته  ال�صبكة  جملة 
ال�����ص��ع��ري��ة، وك��ي��ف ي���رى م��ا م���ّر ب��ه املجتمع 
الثقايف  ال��زل��زال  عقب  ال��ع��راق  يف  والثقافة 
ابتداأناه  حوار   ،٢٠٠٣ عام  بعد  واالجتماعي 

ب�صوؤال:

الثقافة  منجز  زال  ما  ال�صعر  اأن  ترى  هل   *
العراقية بعد التغيري؟

ي�صتهدف  ما  تبويٍب  اق��رتاَح  اأرْدن��ا  ما  اإذا   -
اأّن  فنجد  العراقية؛  الثقافة  ُمنجز  ت�صريح 

امل�صغل  متثيالت  اأو  جتّليات  اأح��د  هو  ال�صعر 
فعاليات  هناك  جانبه  فاإىل  العام؛  العراقي 
للفكر، والنقد، وال�صرية الثقافية، واملُراجعات 
وما يت�صل بهذا وذاك يف اإطار العمل املعريف.

بها  اأُجن���ز  التي  الكيفية  ُمعاينة  اأج��ل  وم��ن 
الدرا�صات  بع�ض  وج��َدت  فقد  وُق��ِرئ؛  االأدب 
داخ��ل  النقدي  الفكر  ملكونات  اأّرخ���ت  التي 
م�صارات  حزمة  يف  حم�صورة  اأن��ه��ا  ال��ع��راق 
الطابع  وغلبة  اللغوي،  النقد  �صيادة  اأهمها: 
ال�صجايل، والنزوع اإىل االحتفاء باالجتاهات 
ُم�صبعة  ثقافٍة  برافعة  ال�صاعدة  االجتماعية 
عقَدي  يف  مالحمها  �ُض  تلمُّ مُيكُن  بالثورية، 

االأربعينيات واخلم�صينيات العراِقّينْي.
وتاأ�صي�صًا على ذلك؛ فاإّن ال�صعر �صيظل يقدم 
ح�صوره رافدًا من روافد الثقافة، قبل التغيري 
موكواًل  ُمنجزًا  اعتماده  اأم��ر  ويبقى  وبعده، 
مبجيء قارئ )األتو�صريي(؛ اإذ جتدر االإ�صارة 
األتو�صري  لوي  الفرن�صي،  الفيل�صوف  اأّن  اإىل 
ا�صتحدث  ال����ذي  ه��و  ١٩٩٠م(   -١٩١٨(
اآليٍة  لو�صف  الن�ض(؛  )ا�صتنطاق  م�صطلح 
ُت�صيَّد  اإنها  اأي  الب�صرية،  ال��ذات  بها  تت�صّكل 
ي�صتمر  ل��ذل��ك  ن�صو�ض؛  اأو  ُب��ن��ى  بو�صاطة 
ال�صعر قدميا وحديثا مو�صوعا للقراءة؛ ولكّن 
اهتمامنا  على  يحوز  من  هو  النقدي  القارئ 

يف ما يتو�صل اإليه من اإ�صاءاٍت وا�صتنارات.
 

بعد  احلا�صل  ال��ت��زاح��م  ه��ذا  تعلل  مب��اذا   *
٢٠٠٣ بني ال�صعر والرواية؟

اأّن  وحم��ط��ات��ه  ال��ت��اري��خ،  جت���ارب  تخربنا   -
وه��ذا  وم�����ص��ت��م��رة،  حا�صلة  �صمة  ال��ت��زاح��م 
التزاحم ي�صتجلب معه الرداءة واجلودة، التي 
االأدب��ي،  ال�صانع  ق��درة  الحقًا  بينهما  ُتفّرق 
على الكّد االأ�صيل، واإخال�صه ملتطلبات العمل 

اجلميل �صعرا كان اأو رواية.
اأمامنا  تعر�صه  حاليًا،  التزاحم  اأّن  واأظ���نُّ 
ع����وامل االإع������الم اجل���دي���د )ال��ن��ي��وم��ي��دي��ا( 
و�ُصكناهم  االنرتنيت  اأجيال  د  بتح�صُّ املعروف 
االت�����ص��ال  ل��و���ص��ائ��ل  االأزرق  ال���ع���امل  يف 
فهمنا  طاملا  فاإننا  املقابل  يف  االجتماعي. 

الثقافية،  باحلياة  يرتبط  االأدبي  الراهن  اأّن 
تختزن  كما  املتحّركة  واأطوارها  وال�صيا�صية، 
يف  لنا  وتبذر  الزمن،  �صحنة  الراهن  مفردة 
ال�صعب،  ومرحلة  امل��ح��ّك،  مرحلة  م��ّرة  كل 

وح�صور ال�صراع.
وع��ل��ى ه���ذا االأ����ص���ا����ض ي��ت��غ��ّذى ال��راه��ن��ان 
االجتماعية  بنياته  م��ن  وال��ع��رب��ي  ال��ع��راق��ي 
واملغايرة،  واجلديد،  املندثر  بحكايا  احلافلة 
�صدنة  وم��واج��ه��ة  واالت���ه���ام،  وامل�����ص��اك�����ص��ة، 
التحديث  هواج�ض  اأّن  ونكاد جنزم  الثوابت. 
وقيمها نابعة من هذا املاأزق اأو املاآزق املرّكبة.

الفنون  على  وملّونة  كثرية  ري��اح  هّبت  لقد 
ذلك  من  االإف��ادة  وكانت  ال�صعر،  فن  ومنها 
تتمحور حول فكرة التخ�صيب بني احلاجات 
امَلْوجّية  ال��ّرّج��ات  وب��ني  ملجتمعاتنا  املحّلية 
املختلفة  اللغات  الرتجمات من  للتثاقف عرب 

يف ما يتعلق بالتاأويل اجلمايل للعامل.

ال��ع��راق��ي، قد  املثقف  اأن ���ص��ورة  ت��رى  * ه��ل 
تخطت �صرط االجناز ال�صعري وانفتحت على 

اأنواع اأخرى علمية واأدبية؟
- اإّن �صورة املثقف العراقي، ونتيجة لتحوالت 
بكثري  ُم�صابة  اليوم  تبدو  العنيفة،  البالد 
م��ن اخل��دو���ض وال��ك��دم��ات واالأح����زان؛ فاإننا 
مُبراجعة �صريعة ميكننا التفريق بني ُمثقَفنْي، 
مرحلة  االجتماعية  ال��دول��ة  ُمثقف  االأول: 
ال�صيا�صية،  الدولة  ُمثقف  وال��ث��اين:  امللكية، 

الذي بداأت �صورته تتبلور منذ عام ١٩٥٨م.
الدولة  تكن  مل  االجتماعية  الدولة  ظل  ففي 
متتلك �صلطة فر�ض اأيديولوجيا؛ الأّن االأحزاب 
حينها كانت ذات �صبغة اجتماعية ويف مرحلة 
احلرية  هام�ض  يجعل  م��ا  وه���ذا  امل��خ��ا���ض، 
�صهدت  ح��ني  يف  بال�صعة،  يتمتع  واالإب�����داع 
مراحل ن�صج االأحزاب على اأ�ص�ض اآيديولوجية 
وفرز  واال�صتعداء،  لالنق�صام،  مريعة  �صورًا 
اأدبية  مدونات  اإنتاج  عن  اأ�صفرت  اخلنادق 
وال�صتائم  الرتا�صق،  فيها  ي�صتّد  اأدبية  وغري 

بالكلمات واللكمات، والذخرية احلية!
لك  ال�صورتني  هاتني  انتقال  �صفحة  وعلى 
اأْن ترت�ّصم متثيالت التخطي ل�صرط االإجناز 
ثقافية  اأمن����اٍط  ع��ل��ى  واالن��ف��ت��اح  ال�����ص��ع��ري، 

ُمغايرة!

التي  * ما الذي تركته فيك �صنوات االأزمات 
مر بها العراق بعد العام ٢٠٠٣؟

ونحُن ننتقل من العام ٢٠٢٠ اإىل العام ٢٠٢١ 
الوهن( هذا  كتبُت مرًة حتت عنوان )مديح 

الكالم:
)ظ��روف  اإىل  اأي��ام��ه،  يف  االإن�����ص��ان،  يتعّر�ض 
�صديدة الق�صوة(. والق�صوُة اأو ال�صعوبة لي�صتا 
جمرد مفرَدَتي قامو�ض؛ بل هما ِفعل ُنعانيهما 
وجُنّربهما، ونخرُج منهما وقد ارت�صمت على 
، ويف هذا اأن�صَد،  مالمح نفو�صنا عالئم التغريُّ

مرًة، اأبو مّتام:
اأََلذُّ بِه اإاّل  ن�ًا/  ) ومل ُتْعطني االأّياُم نْوًما ُم�َصكَّ

ِد ( بنوٍم ُم�صرَّ
نا  وحنَي نعرُف ذلك وُنقا�صيه؛ �صيكون لنا �صرُّ

عا�س ال�شاعر والكاتب ميثم 
احلربي حتولت ما بعد 
2٠٠3 حتى اليوم، فكان 
�شاهدًا عليها وكاتبًا مبا 
ينتجه من ن�شو�س �شعرية. 
عمل احلربي على اأّل يقع يف 
ت�شنيفات الثقافة العراقية 
يف ما يخ�س ال�شعر واأجياله؛ 
فعمل ب�شمت؛ ولكنه يف الوقت 
نف�شه �شعى لأن يكون حا�شرًا 
بن�شه ومنجزه. 

م���ي���ث���م 
احلربي:

ال�ضاعر

حاوره: د. عالء حميد

القارئ النقدي هو

من يحوز على اهتمامنا
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االأثري.. �صرُّ احُلزن العميق الذي نظلُّ ن�صبُح 
من  ُتنا  ح�صّ وه��و  وبهاء.  ت��األُّ��ٍه  يف  اأبديته  يف 
دمعة الغ�صق الكبرية. وُهنا عليك اأن حتتفظ 
اأو رمبا تودعه عند �صديق يقوُم  به لنف�صك، 
بالوهن  ُم��ب��ّذرًا  تكون  ال  حتى  نف�صك؛  مقام 

الذي يتمّلُك كيانك حّد الدموع.
ال�صنة ب�صعاب  اأق��ول ه��ذا، وق��د م��ّرت ه��ذه 
كاثرت من خطوط ال�صيب، وراكمت من جبال 
االأ�صى واخل�صارة. وبني هذا وذاك؛ ومن اأجل 
من اأحببتهم واأحبوين، واأخل�صوا باأْن قّلدوين 
ل�صعادتهم  �صعيٌد  فاإين  املُطلقة؛  الثقة  اأكاليل 
اأطروحة  اجلليل:  اأيامي  ليل  يف  اأجن��زت  مبا 

الدكتوراه، وكتاب ال�صعر. 
ولي�ض من قبيل البالهة اأن نتفاءل مبا ال يبعث 
على اأمل اأو م�صّرات؛ ولكّننا قد نت�صّبه بذلك 
تلتهمه  ال��ذي  الياب�ض  احلطب  من  الغ�صن 
ال�صكون  فرادي�ض  ُي�صيء  لكي  فيتوّجع؛  النار 
ويتخذ  والنهار،  الليل  �صحراء  يف  للُمرحتل 

من در�ض ال�صقاء حكمة الب�صالة الفردية!
 

الكالب  فتكرر  اآه  "اأقول  ديوانني  اأجن��زت   *
نباحي" و"ال �صيء �صوى الطريق" كيف تعّلق 

على داللة عنوان الديوانني؟
املطر/  )ب����راءة   : ل���ديَّ ال�صعر  جم��ال  يف   -

ُم�صرتك  �صوتي  واإ���ص��دار   ،)٢٠٠٩ �صعر/ 
ب��ع��ن��وان )ح��م��ل��ُت ك��الم��ي وم�����ص��ي��ت(، مع 

الديوانني املذكورين يف ال�صوؤال.
ب������ )ال �صيء  املُ��ع��ن��ون  اأجن���ز دي����واين  واأن����ا 
حياتي  ملقادير  �صديقًا  بتُّ  الطريق(،  �صوى 
وال�صفر،  بالتجوال  تت�صم  التي  ال�صخ�صية 
ع��رثُت يف  وق��د  اآخ���ر،  اإىل  بيت  م��ن  والتنقل 
قراءاتي ذات مرة على هذه العبارة احلزينة 
بيت!(؛  َتنقُل  التنقالت  )اأ�صعب  تقول:  التي 
تبدو  وال�صفر  التجوال  هذا  �صورة  الأّن  وذلك 
احلياة  ل��ظ��روف  وُم�صتجيبة  ق�صرية  دائ��م��ا 
اأزماتي بعد  القا�صية وال�صعبة. لقد �صادقُت 

اأن اأتعبني التفكري يف حّلها.
فتكرر  اآه  )اأق���ول  ال��دي��وان  ع��ن��وان  يف  ولي�ض 
الكالب نباحي( من جديد، فقد درج ال�صعراء 

عنوانًا،  وجعلها  ن�ض  من  جملة  اقتطاع  على 
اإىل  الديوان  تعّر�ض هذا  ملاذا  اأدري حقًا  وال 
بزّي  تنّكرت  التي  املتابعات  اأغلب  من  هجوم 
الثاين  الديوان  عنوان  ومع  نقدية؟!  مقاالت 
الكائن  ي�صتمر  ال��ط��ري��ق(  ���ص��وى  ���ص��يء  )ال 
مب�صادفات  واالندها�ض  الرحيل  يف  ال�صعري 

الطريق، �صواء اإن كانت مادية اأو جمازية.

* اأعددت اأطروحة عن املفكر العراقي هادي 
العلوي، ودر�صَت اجلانب االأدبي يف م�صروعه، 

حدثنا عن هذا املو�صوع؟
- حظي طيب الذكر هادي العلوي، باهتمام 
توزع بني ح�صورين: ثقايف، واأكادميي بو�صفه 
اأح����د مت��ث��ي��الت ال��ف��ك��ر ال��ع��راق��ي احل��دي��ث 
تتعلق  الدكتوراه  اأطروحة  وكانت  واملُعا�صر. 
مبراجعة منجز علم عراقي طّوح به ال�صتات 
ب عن بلده، وكان ذلك ثمنًا لع�صاميته  والتغرُّ
للدكتاتورية. وقد  املُعار�ض  ومبدئيته ومنحاه 
الذي  للرتاث  ال�صعورية  الُبنى  العلوي  در���ض 
مُيثل االأدب واحدًا من اأبرز مبانيه وخطاباته 
من جهة الن�صاأة والتطور داخل اإطار العالقة 
�صل�صلة  تتمو�صع  اإذ  واملكتوب،  ال�صفاهي  بني 
احللقات التي دار يف نطاقها داخل مارك�صية 
َعَملية، اأي اإنها لي�صت نظرية؛ فهي توؤول عنده 
اإىل �صيوعية َقلبية قيمية ووجدانية. ومن هذا 
اإىل  االأدب  ح�صور  يت�صلل  اأو  يدخل  التجلي 
موؤلفاته، ثم يتحرك يف �صوء ا�صتعداد فكري 
واأخالقي مرفوع اإىل م�صاّف العلمية والعملية 
ي�صعى  الذي  التاريخ  من  االأك��رب  املوقف  اإزاء 
التنوير  خطوط  ا�صتجالء  اإىل  العلوي  فيه 

الكامنة فيه وموا�صلتها.
وق������د ط���ب���ع���ت ع���م���ل���ي���ة ا����ص���ت���ج���الء ت��ل��ك 
االنتقاء،  بطابع  العلوي  موؤلفات  اخلطوط 
واال���ص��ت��خ��ال���ض؛ فهو ي��اأخ��ذ م��ن ال���رتاث ما 
يتالءم و�صرتاتيجية الك�صف عن نقاط التمّرد 
يف  املُذابة  واالأدبية  واالجتماعية،  ال�صيا�صية، 
بة مع ُمنجز  جرار )الثقافة املُروحنة( املُخ�صّ
احلكمة ال�صينية، واملُف�صية اإىل منذجة ُحلمه 

الرامي اإىل اإنتاج م�صاعية �صرقية.
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وهل هناك ت�صابه بني روح ن�ّض، اأو عمل، املبدع و�صلوكه؟
الذي  عمله،  يجيد  ال��ذي  االآخ��ر  عن  املبدع  يختلف  وه��ل 

ي�صنفه البع�ض باأنه غري مبدع؟
اأجد  اأ�صئلة ت�صغلني كثريًا وتزداد حدتها وق�صوتها عندما 
اأو  اأيًا كان نوعه  االإب��داع،  اأو  الثقافة  اأن �صلوك من يدعي 
حقله، ال يختلف عن الكثري ممن مل ي�صنفوا �صمن هذه 

الت�صمية التي متيزهم عن االآخرين..
يف منظوري الب�صيط، اأجد من ال�صروري اأن جند الو�صائج 
اللوحة وكاتبها،  اأو  الن�صو�ض،  اأو  االأفكار  التي تربط بني 
باذخًا  اأقراأ ن�صًا  اأن  اأ�صتطيع  اأو ر�صامها، فال  اأو �صانعها 
و�صلوك  روح  لكن  بحبه،  وزاخ��رًا  مب�صاعره،  ونقيًا  بنقائه 
يناق�صانه  ب��ل  مت��ام��ًا،  ي�صبهانه  ال  ال��ن�����ض  ه���ذا  ك��ات��ب 

ويختلفان عنه كليًا، اأو اأنهما على طريف نقي�ض..
اأعرف �صاعرًا متيز برقة ق�صائده وغنى مفرداتها، بل اإن 
ن�صو�صه تفي�ض حبًا، كما االأنهار يف فرتة �صعودها، لكنه 
ي�صرب زوجته بق�صوة اجلاهل الذي ال يعترب املراأة اإال تابعًا 

له وخلدمته.
االإن�صان  حقوق  عن  املدافعني  اأهم  من  ُيعترب  اآخر  كاتب 
التي  اأدور(  )هناء  من  اأك��رث  بامل�صاواة  يطالب  وامل���راأة، 
كر�صت ُجّل حياتها من اأجل حقوق الن�صاء واالإن�صان، لكن 
يتم�صك   ال  جنده  عائلية  ق�صية  يواجه  حني  الكاتب  هذا 

بال�صرع، اإال يف االإرث فقط!..
يف  االأول��ي��ات  اإىل  الثقافة  تايلور  برنت  اإدوارد  اأع��اد  لقد 
احلياة، التي بداأت منها الب�صرية؛ كاإ�صعال النار والفاأ�ض 
اأن الثقافة جتمع كل هذه  والقو�ض و�صهمه.. الخ، باعتبار 
واالأخ��الق��ي  املعريف  جانبها  على  ت�صتمل  التي  اجل��وان��ب 
والقانوين والفني، فاإذا مت�صك )املبدع( واملتميز بثقافته 
ب��اجل��ان��ب امل��ع��ريف وال��ق��ان��وين، ف��ل��م��اذا ي��ن��ّح��ي اجل��ان��ب 
واطالعه،  معرفته  تزايد  بعد  وعيه،  اأن  وهل  االأخالقي؟ 

اأن  املفرت�ض  من  التي  لالأخالق،  الراف�ض  موقع  يف  �صار 
يروجه من معتقدات  وما  الأفكاره  وتطبيقًا  انعكا�صًا  تكون 

وقناعات عرب ن�صو�صه، ق�صائده، اأو اأعماله الفنية..؟
حياتي؟  ك�صلوك  كاتبة  عن  كفكر،  الن�ض،  ينف�صل  كيف 
اإبداعيًا  عماًل  اأو  ن�صًا  يتقبل،  اأو  املتلقي،  يقتنع  وكيف 
مغايرًا متامًا ل�صلوك واأخالقيات منتجه وال ي�صبهه اأبدًا يف 

م�صلكه احلياتي..؟ 
التي  الت�صاوؤالت  هذه  يثري  النخبة  هذه  و�صط  العي�ض  اإن 
تك�صف  اأو من جملة  ال�صلوك،  التناق�ض يف  نكت�صفها عرب 
فينك�صف  غريزته  تنبثق  عندما  اأو  اجل��ن��دري،  متييزه 
متامًا ما الذي تعنية املراأة التي يرى منها ن�صفها التحتي 

فقط..!
ولكن  الكثري،  ورمبا  منهم،  البع�ض  االأفكار  هذه  تثري  قد 
مع  �صلوكيًا  متطابق  اأن��ا  هل  نف�صه؛  منا  واح��د  كل  لي�صاأل 
ج لها، اأو مع معاين ن�صو�صي؟ وهل اأقدم  اأفكاري التي اأروِّ
احلزبي؟  الطائفي،  انتمائي  على  فكرة  اأو  مببداأ  اإمياين 
بها  اأب�صر  التي  االآخ��ر،  واح��رتام  االإن�صانية  احلرية  وهل 

كثريًا، اأطبقها �صلوكيًا يف جمتمعي االأول : عائلتي؟ 
جوابي: ال، واأكيد ال، وهذا ينطبق على االأكرث من الكثري...

يف منظوري الب�ضيط، اأجد من ال�ضروري 
اأن جند الو�ضائج التي تربط بني الأفكار 

اأو الن�ضو�س، اأو اللوحة وكاتبها، اأو 
�ضانعها اأو ر�ضامها، فال اأ�ضتطيع اأن اأقراأ 

ن�ضًا باذخًا بنقائه ونقيًا مب�ضاعره، 
وزاخراً بحبه، لكن روح و�ضلوك 

كاتب هذا الن�س ل ي�ضبهانه متامًا، بل 
يناق�ضانه ويختلفان عنه كليًا، اأو اأنهما 

على طريف نقي�س..

�ضعاد اجلزائري

الهم�س العايل 
هل الثقافة �ضلوك وموقف اأخالقي؟



يجمع الكتاب بني دفتيه ق�ص�صًا وحتقيقات 
وتقارير كما و�صفها ماجد الربيكان قائال: 
املدينة  يف  العامة  احلياة  اأغ��وار  "ت�صرب 
وح��االت،  وظواهر  اأماكن  اكت�صاف  لتعيد 
وتالم�ض   � فارقة  حملية  ب��اأح��داث  وت��ذّك��ر 
وتطل  الب�صريني  وطبائع  ع��ادات  اإن�صانيا 
احلديث  نافذة  من  والطبيعة  البيئة  على 
ذات  والنباتات  احليوانات  من  اأن��واع  عن 

اخل�صو�صية املحلية".

خو�س يف كنه املدينة
�صياحة حقيقية يف هذه  بحق  يعد  الكتاب   
وطبيعتها  وتنوعها  بتاأريخها  الغنية  املدينة 
جم��رد  لي�صت  اإن��ه��ا  وث��ق��اف��ت��ه��ا،  وبيئتها 
و�صف  ه��ي  م��ا  ب��ق��در  �صحافية  حتقيقات 
ت�صويقي  باأ�صلوب  املدينة  كنه  يف  وخو�ض 
ب��ع��ي��د ع��ن ال��ف��ذل��ك��ات ال��ل��غ��وي��ة واحل�����ص��و 
ولكن  ح�صوره  للتاريخ  ك��ان  والالمعنى، 
على  التباكي  الأجل  املهيمن  احل�صور  لي�ض 

واإ�صفاء  باملا�صي  "االحتفاء  وال  االأط��الل 
التبجيل عليه فاإمعان النظر يف املا�صي لن 
يجعل احلا�صر اأف�صل، ال �صيما اأن املا�صي 
ودهاليز  �صائكة  متاهات  من  فيه  ما  فيه 
ماجد  ت��ع��ب��ري  ح��د  ع��ل��ى  العتمة"  ح��ال��ك��ة 

الربيكان يف مقدمة الكتاب. 
اإذن هو يريد اأن يوؤكد عرب كتابه املت�صمن 
هذه التحقيقات على اأهمية املدينة، التي ال 
ما  على  ال�صوء  وي�صلط  مت��وت،  ولن  متوت 

ت�صمنته عرب الع�صور . واأنت تقراأ الكتاب 
و�صخ�صيات  واأف��ك��ارًا  ق�صايا  ت�صتح�صر 
واأماكن تنا�صاها الزمن عن ق�صد او بدونه 
كما وينبه ماجد الربيكان على ق�صايا يكاد 
الب�صرة  عن  يعرفها  ال  النا�ض  من  الكثري 
على  ينبه  كما  وامل��غ��ري،  ال��رث  التنوع  ذات 
عقود من  نتيجة  بها  وقعت  التي  املظلومية 

االهمال املتعمد.
لعنة النفط

كانت  اأن  بعد  التمور  ت�صتورد  ف�"الب�صرة   
ت�صدرها اإىل اوروبا وامريكا"، هذا كمثال 
ي�صتعر�ض  ك��ذل��ك  ح��ا���ص��رة،  معاناة  على 
به"،  الغنية  املدينة  على  النفط  لعنة  اأث��ر 
االن�صطة  حت��ج��م  ال��ن��ف��ط��ي��ة  ف��ال�����ص��ن��اع��ة 
"جزر  املدينة  ويف  الب�صرة"  يف  الزراعية 
اإىل  وينبه  �صياحة"  ب��ال  و�صواحل  مقفلة 
"من  فيقول:  الكثري،  �صغلت  لطاملا  ق�صية 
يرتادوا  مل  العراقيني  معظم  اأن  املفارقات 
���ص��واح��ل ب��ل��ده��م امل��ط��ل��ة ع��ل��ى اخل��ل��ي��ج، 
املياه  يف  بحرية  بنزهات  ي�صتمتعوا  ومل 
يف  الوحيد  البلد  هو  فالعراق  االإقليمية، 
وج��زره  �صواحله  ي�صتغل  مل  ال��ذي  املنطقة 
فالب�صرة  وترفيهية"،  �صياحية  م�صاريع  يف 
العربي  اخلليج  على  ممتد  �صاحل  فيها 
الربيكان عن  يت�صاءل ماجد  مظلم متاما، 
ا�صتغالله  وعدم  الظالم  االغراق يف  �صبب 
ب�صواحل اخلليج،  اال�صتمتاع  للرتفيه وعدم 
كما يتناول اجلزر املهملة على امتداد �صط 

العرب التي يبلغ عددها ٢4 جزيرة . 
�صحافية،  حتقيقات  جم��رد  لي�صت  ��ه��ا  اإنَّ
اأكرث  عادة  هي  كما  احلدث  بانتهاء  تنتهي 
ثقافية  نقا�ض  حم��اور  لكّنها  التحقيقات، 
فكرية، اجتماعية، اقت�صادية، بيئية، حول 
وم�صتقبلها  الطويل  تاريخها  وعرب  املدينة 
لذلك  امل���وؤمل،  بحا�صرها  م���رورا  املمتد، 
هذا  يف  الربيكان  ماجد  تقارير  تنتهي  ال 
عليها،  واالط���الع  ن�صرها  مبجرد  الكتاب 
الأنَّها  الب�صرة  ببقاء  باقية  ر�صائل  هي  بل 
موا�صيع  بها،  تتعلق  موا�صيع  عن  تتحدث 

اأبدية، تر�صم الب�صرة يف ق�ص�ض وتقارير 
�صحافية كما اأ�صماها.

قبح احلا�شر
بابه،  يف  كثري  �صاغر  الكتاب  مو�صوع  اإن 
الروؤية  الب�صرة �صمن هذه  تناول  يتم  فلم 
كثريا  متقدما  اأراه  لذلك  اطالعي،  ح�صب 
وبقبح  املدينة  ما�صي  بجمال  يذّكر  وه��و 
اآخر  م�صتقبل  بر�صم  مطالبا  حا�صرها، 
من  والتغيري  التطوير  م�صاريع  ع��رب  لها 
الكتاب  اأت���ون  يف  تتجول  وه��ك��ذا  ال��واق��ع، 
الربوم  واأم  الع�صار  ماجد:  مع  وت�صتح�صر 
الب�صري  اآدم واالرث  وجبل �صنام و�صجرة 
املعماري املهدد بالزوال/ بيوت ال�صنا�صيل 
والقذائف  واالل��غ��ام  اخل�صبية  والبا�صات 
اأرواح  حت�صد  التي  احل��روب  خلفتها  التي 
م�صيحيي  م��ع  �صتعي�ض  كما  الب�صريني. 
الب�صرة وهجرتهم املتوا�صلة رغم التعاي�ض 
ال�صلمي الذي اختطته املدينة عرب تاريخها 

م�صور  واآخ��ر  الب�صرة  ويهود  واملندائيون 
رج��االت  واأح���د  ال��زم��ان  تنا�صاه  �صم�صي 
الب�صرة امل�صحني يف �صبيل العراق "�صباح 

العيداين". 
ومتورها  خ��وزه��ا  ونهر  الب�صرة  ملح  اأم��ا 
اآيقونات  فهي  وموانئها  و�صياحتها  ونفطها 
مع  وم�صتقبلها  حا�صرها  على  بالنفع  تعود 

اإهمال �صديد يطالها.
التنوع اجليني

عن  حت��دث��ت  ال��ت��ي  فالتحقيقات  واأخ����ريا 
الأنها  املدينة،  يف  الكبري  االحيائي  التنوع 
فالب�صريون  والنهر،  البحر  بني  ما  جتمع 
على  جتمع  من  ال��ع��راق  يف  الوحيدون  هم 
مائدتهم اأطعمة البحر والنهر، فهم ياأكلون 
باأنواعه ال �صيما  والبحري  النهري  ال�صمك 
ال�صبور وهذا التنوع الكبري يف غذائهم من 
املوؤكد اأنه انعك�ض على �صخ�صياتهم و�صبب 
يف اختالفهم عن غريهم، فالعلم يقول اإن 

الغذاء �صبب رئي�ض يف التنوع اجليني .
بحق  يعّد  ب�صدده  نحن  ال��ذي  الكتاب  اإن 
الب�صرة  اأهمية  وتوؤكد  وثيقة ب�صرية تدعو 
واأن��ه  وم�صتقبلها  وحا�صرها  ما�صيها  يف 
الأجل  كتبت  ب�صيطة  حتقيقات  جمرد  لي�ض 
الأجل  كتبت  حتقيقات  اإّنها  بل  ال�صحافة 
اإىل  وت�صري  الب�صرة  تخ�ض  ق�صايا  توثيق 
اال�صتاذ  رحلة  عرب  عمقها  وت�صرب  اأهميتها 
ماجد مع مهنة ال�صحافة التي بداأها يف �صن 
"مرا�صال  اإذ عمل خاللها  التا�صعة ع�صرة، 
ال�صحف  من  العديد  يف  وم�صوؤوال  وحمررا 
واالذاع��ات  الف�صائية  والقنوات  االخبارية 
ال��ك��ت��اب  ر���ص��د  ل��ق��د  واملحلية"  ال��دول��ي��ة 
مدينة  فالب�صرة  وتناق�صات،  "مفارقات 
الق�صور  املدقع،  والفقر  الفاح�ض  ال��رثاء 
الفي�صانات  ال�صفيح،  وب��ي��وت  ال��ف��اره��ة 
واجلفاف، املد واجلزر، العذوبة وامللوحة" 
كما قّررها ماجد يف كتابه الذي نادى من 
قوية  القمة  يف  الب�صرة  تكون  اأن  خالله 
وبهية، فالب�صرة كانت وتبقى مفتاح رفعة 

ونه�صة العراق. 

كتاب الب�شرة يف ق�ش�س 
وتقارير �شحافية وال�شادر 

عن دار الفيحاء /2٠2١ 
لل�شحايف ماجد الربيكان 

يقع الكتاب يف 2٠٠ �شفحة 
من القطع الوزيري، ويق�شم 

الكتاب اإىل اأربعة اأبواب: 
املكان يف الب�شرة والظواهر 
والأقليات وال�شخ�شيات ثم 
التجارة والقت�شاد واأخريًا 

التنوع الحيائي.

�ضياحة حقيقية يف 

احلياة العامة ملدينة ال�ضياب

كتاب لل�ضحايف

ماجد الربيكان

يا�ضر جا�ضم قا�ضم
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النا�ض يف ما يع�صقون مذاهب، كثرية هي الهوايات التي ميار�صها الب�صر 
يف حياتهم، منها ما هو معقول ومنها ما يدخل يف عامل ال�صوؤال وال�صك، 
اأعرف البع�ض ممن ميار�صون هوايات جميلة ومعقولة مثل �صخ�ض توفاه 
ه اأن�صاأ متحفا منها، واآخر  اهلل كان يجمع اأقالم الر�صا�ض وتكاد ترى اأنَّ
كان يجمع بطاقات ال�صينما يوم اإن كانت هناك دور �صينما وثالث يجمع 
اأن  اإن كانت احلياة م�صتقرة وميكنك  يوم  الركاب  نقل  تذاكر م�صلحة 
علب  من  اأنواعًا  يجمع  الذي  وذاك  )فل�صان(  بب�صعة  بيتك  اإىل  ت�صل 
للبالد  كانت  اإن  يوم  امل�صي  ثقافة  اأو  هواية  هناك  كانت  ثم  الكربيت، 
اأر�صفة يتمّتع النا�ض بال�صري فوقها، وكان النا�ض يتناولون ال�صاب الذي 
ال يعمل ب�)ال �صغل وال م�صغلة، اأو يح�صب "دنك"(، فهل ميكن اأن تكون 
حكاية �صورتنا هذه عن �صخ�ض يح�صب "دنك"؟ كال، يقول التقرير اإنَّه 
عا�صق الدنك ال �صيما يف �صارع الر�صيد، حالة غريبة، األي�ض كذلك؟ ما 
يقف  كان  الدنك؟  بهذه  ولهانًا  ال�صخ�ض  هذا  �صار  وكيف  الق�صة  هي 
كثري  الر�صيد،  �صارع  اأعمدة  من  واح��دًا  يحت�صن  عا�صق  وكاأنَّه  ب�صموخ 
حماولة  ويف  اأ�صاعه  �صيء  عن  يبحث  وكاأنَّه  باملارة  يحدق  ال�صرحان، 
ل�صرب اأغوارهم، ي�صحك فجاأة تلك ال�صحكة الربيئة واملعهودة، �صحنته 
كانت تتغرّي بني حلظة واأخرى وكاأنَّه ي�صبه ف�صول البالد االأربعة، مّرة 
جافا واأخرى ممطرًا ومزهرًا وحزينًا، تقّدم مني �صاب وراح يروي يل 

الذي  هذا  قال  ن�صيف؟  هو  من  ال  قلت  ن�صيف؟  اأتعرف  قال:  ق�صته، 
ي�صّمونه )حا�صن االأعمدة(، كان ن�صيف يعمل موظفا يف اإحدى الدوائر 
االأقدار يف طريقه  دفعت  وعمله،  حياته  ونزيها يف  م�صتقيما  احلكومية 
اأربكت كل حياته، كان ي�صاعدها يف ق�صاء ما حتتاجه بهمة  فتاة لعوبا 
اأحد  بها جدًا، هم�صت يف  هام  الزيارات،  تكّررت  قلب،  وطيبة  وعفوية 
اأ�صابه،  م�ّصًا  وك��اأنَّ  اليوم  ومنذ ذلك  تبعها  اتبعني،  اأن  اأذن��ه  االأي��ام يف 
تراه مطرقا حزينا �صارد الذهن، ع�صبي املزاج يحت�صن اأحد االأعمدة 
ب�صحكة  يعقبها  فجاأة  ثم  بحرقة  دموعه  وتنهمر  االبدي  مالذه  وكاأنَّها 
جملجلة، لكن العجيب يف االأمر اأنه ال يتكلم اأبدًا، فقط يقول فاطمة وهو 
اأغرته وحّولته من رجل طيب حميم اإىل هذه احلالة،  ا�صم الفتاة التي 
هل ت�صّدق هذه احلكاية التي اأعددتها من جملة االأ�صبوع ال�صادرة يف 

التا�صع ع�صر من ني�صان العام ١٩٥٨؟

مهم جدا 
 ليحق لأي �شخ�س او موؤ�ش�شة او جملة او �شا�شة او مواقع الكرتونية 

واأية و�شيلة اعالمية اخرى ا�شتعمال هذه ال�شور  ) هي ار�شيفي 
ال�شخ�شي ومعي عقد �شرائها(، جملة ال�شبكة العراقية الوحيدة لها  

احلق بذلك وبعك�شه �شتكون املحاكم هي الفي�شل.
مقداد عبد الر�ضا

هذه الر�صمة الكاريكاتريية اجلميلة ال حتمل ا�صم �صانعها لالأ�صف وال اأعرف ال�صبب 
وعرثت  والتلفزيون  االإذاع��ة  جملة  اأع��داد  اأح��د  يف  ن�صرت  الر�صمة  هذه  ذل��ك،  يف 
عليها ورقة فقط، لذلك اعتذر عن ذكر اأي �صنة ورقم العدد لكنني �صعيد اإذ اأ�صع 
الكاريكاتري  �صاحب  اإىل  تعود  التي  االعرتافات  اأجمل  من  واحدا  ح�صراتكم  اأمام 
يغيب  ال  فبالتاأكيد  مالحمه  غابت  اإن  الذي  الفنان  ال�صاطي؛  ر�صا  الراحل  الفنان 
اأيام  ذلك ال�صوت ذو البحة الغريبة واجلميلة يف نف�ض الوقت من الذكر، ال �صيما 
تلفزيون  �صا�صة  من  م  ُقِدّ الذي  )العر�صحاجلي(  التمثيلي  الربنامج  على  اال�صتغال 
العراق اإبان فرتة ال�صتينيات والذي كان يعده ال�صاطي نف�صه وميثل الدور الرئي�ض فيه 

مع جمموعة من الفنانني؛ يقف على راأ�صهم الفنان الراحل خليل الرفاعي.
العام ١٩٣٦ حيث كنت  اإىل  االأيام  بي  تعود  ال�صاطي:  يتحّدث  وبداياته   عن حياته 
اتعلم التمثيل على يد اال�صتاذ �صاكر ا�صماعيل ال�صحفي والريا�صي، ففي املدر�صة 
وقّدمنا م�صرحية جمنون  املدر�صة  العيوا�صية عملنا م�صرحًا يف مطعم  اخلريية يف 
ليلى ومّثلت اأنا دور والد قي�ض، وقد اأ�صرف على امل�صرحية االأ�صتاذ حقي ال�صبلي قبل 
�صفره اإىل فرن�صا، ح�صر العر�ض اأكرث من 
العيوا�صية،  و�صكان حملة  الطلبة  من   ٢٠٠
م�����ص��اه��م��ات  يل  ك��ان��ت   ١٩4٠ ال���ع���ام  يف 
الريفية  املعلمني  دار  م�صرح  على  متثيلية 
حميد  الفنان  فيها  �صاركني  الر�صتمية،  يف 
ويل  اجلبار  عبد  اال�صتاذ  عودة  مع  املحل، 
�ض �صركة �صومر  من الدرا�صة خارج البلد اأ�صَّ
لالأفالم ال�صينمائية وبداأ باإنتاج فيلم )من 
امل�صوؤول( مّثلت فيه �صخ�صية اأبو مع�صومة، 
ثم جاء املخرج كامريان ح�صني واأ�صند يل 
الذي  زواج  م�صروع  فيلم  يف  البطولة  دور 
الراوي  ناجي  املرحوم احلاج  فيه  �صاركني 
وق��دري  امل��ح��ل  ال��زب��ي��دي وحميد  وف��خ��ري 
جدا  قريبا  اأك��ن  مل  ذلك  كل  ومع  الرومي، 
من النا�ض، التلفزيون وحده هّياأ يل فر�صة 
االقرتاب من النا�ض اإذ جعلني اأعي�ض بينهم 
)العر�صحاجلي(  �صخ�صية  خ���الل  م��ن 
ال��واق��ع��ي��ة، ف��ه��ي ق��ري��ب��ة ج���دًا م��ن حياتي 
ال�صخ�صية حيث كنت كاتبًا اأول يف املحكمة 

ال�صرعية.

حّل  وم��اذا  االآن؟  هم  اأين  دائما  نت�صاءل  نراهم؟  نعد  مل  مِلَ 
امل�صتنري  االأل��ق  احلميم؟  العراقي،  البغدادي،  االأل��ق  بهذا 
واحلبور احلميم، اأين ذهبت مدر�صة املو�صيقى والباليه؟ اأنا 
التي  البجعات  بها، ما م�صري هذه  اأعرف ماذا حّل  ال  فعال 
البالد  وم�صارح  املدر�صة  فوق خ�صبة  باأج�صادها  ت�صبح  كانت 
�صنوات  قبل  املو�صيقى،  لطالب  الرائع  العزف  مب�صاحبة 
ال�صماء  ب��دت  )ك��م  اخل�صريي  بتول  ال�صيدة  رواي���ة  ق���راأت 
على  هيمنت  التي  الق�صوة  تلك  ع��ن  حتكي  وفيها  قريبة( 
اأكرث  على  ج��اءت  التي  واحل��روب  الثمانينيات  اإب��ان  البالد 
ال�صباب وحّطمت قلوب احلبيبات، كيف تناثرت تلك  اأولئك 
احلميمية وحتولت اإىل دم، وكيف اأ�صبح البع�ض منهم منفيا 
وقد  ميار�صونها  كيف  هواياتهم،  فيها  ميار�صون  ال  بالد  يف 
يحّلقون  كانوا  التي  االأر���ض  وتغرّيت  والزمان  ال��وزن  اختلف 
ال�صورة  ه��ذه  واأق�صد)العراق(؟  فيها  عاليا  باأج�صادهم 
البجعات  هن   ،١٩7٢ ع��ام  قاعة  يف  اأقيم  ال��ذي  احلفل  من 
ت  غ�صّ امل�صاء  ذل��ك  يف  جايكوف�صكي،  بحرية  يف  ي�صبحن 
كلها  العيون  مكان،  هناك  يعد  مل  بحيث  باملتفرجني  القاعة 
حتّدق بتلك ال�صتارة احلمراء ومتى تنفرج ملتابعة ذلك العوم 

اجلميل؟ يقول ال�صاعر الراحل فوزي كرمي:
يا بالد الظماأ وال�صجريات خلف الظماأ ت�صرتيح،  حا�صرتني 

العيون واأوجاعها والزمان اجلريح.



عندئذ  ع��رو���ص��ه،  اإىل  وال�����ص��ع��ود  الت�صلق 
ينزالن و�صط احتفال بهيج ي�صهم فيه االأهل 

وال�صباب الذين حر�صوا العرو�ض!
العرو�س فوق الروؤو�س

يف جزر كورك يقوم �صباب اجلزيرة بحمل 
اإىل  يو�صلوها  حتى  روؤو�صهم  على  العرو�ض 

بيت العري�ض.
يف اآيرلندا

على عك�ض جزر كورك، يرقب االأهل حركة 
العرو�ض وهي ت�صري م�صيًا اإىل بيت العري�ض، 
عن  ال��ق��دم  رف���ع  ع���دم  عليها  م�����ص��رتط��ني 
الرجل  ب�صحب  اأن مت�صي  عليها  بل  االأر�ض، 
على االأر�ض خ�صية دخول اجلن من االأر�ض 
اأو  اخل���وف  ب��رع��دة  فت�صاب  ج�صمها  اإىل 

عقدة )اجلب�صة(.
اإندوني�شيا

اإىل  منطقة  م��ن  ه��ن��اك  التقاليد  تختلف 
اأخ�����رى، ف��ف��ي ج��زي��رة ج����اوة ق���رر حاكم 
من  الفتاة  مهر  يتكون  اأن  املناطق  اإح��دى 
قيام  لتاأكيد  الفئران  ذيول  من  ذياًل   )٢٥(
هذه  من  الزراعية  البيئة  بتطهري  العري�ض 
)تيدنك  جمموعة  ل��دى  لكنهم  القوار�ض، 
ترب( العرقية يجعلون العري�ض معزواًل ليلة 
اإذا  اإال  �صميكة،  ب�صتارة  العرو�ض  زفافه عن 
غنى لها عدة اأغان جتعلها م�صرورة، عندئذ 
ترفع ال�صتارة ويبداأ االحتفال. قبل ذلك البد 
لوالد العرو�ض اأن يحمل ابنته على ظهره اإىل 
بيت العري�ض مهما بعدت امل�صافة، كي تبداأ 

مرا�صم الزواج!
هاواي

يف جزيرة هاواي املعروفة بجمالها الطبيعي 
رق�صات  العرو�ض  واأهل  العري�ض  اأهل  يقدم 
متنوعة يف حفل الزفاف، لكنهم يف منطقة 
الباتيك ي�صرتطون –مثل احلاكم املحلي يف 
الفئران  ذيول  وفري من  تقدمي عدد  جاوة- 

من قبل اأ�صرة العري�ض الإمتام الزواج. 
يف جنوب الهند : ال�شرب 

بال�شياط
�صكنية  جم��م��وع��ة  م��ن  التقاليد  تختلف 

بع�ض  فلدى  الهند،  جنوب  يف  اأخ��رى  اإىل 
اختبار  عملية  تتم  االأري����اف  يف  القبائل 
من  عملي  ب�صكل  امل��اأم��ول  ال���زوج  �صالبة 
–قبل الزفاف– اإذ ت�صري به  قبل الزوجة 
وقد  املجاورة  امل��زارع  اإىل  امل�صون  حرمه 
القادم  ال���زوج  ظهر  وع���ّرت  ن���ارًا  ا�صعلت 
ب��ال��ن��ار،  مغم�صة  ع���دة  ���ص��ي��اط��ًا  لت�صربه 
فاإذا �صرخ انقطعت العالقة و�صار موقفه 

الواهن مثارًا ل�صخرية اجلماعة العرقية.
املهر  العرو�ض  اأه��ل  يدفع  اأي�صًا  الهند  يف 
وت�صرتط االأ�صر الراقية �صراء �صيارة جيدة 
ليلة  ويف  درا�صته،  نفقات  دفع  اأو  للعري�ض 
الزفاف يرق�ض اجلميع اإال العرو�ض، التي 

ينبغي لها اأن تظل �صاكنة حمت�صمة.
زواج جماين

يتم الزواج املجاين الذي ال يكلف �صيئًا يف 
جزيرة )جنريتو( التي تقع جنوب املحيط 
الهندي، وفيها يذهب اخلطيبان اإىل عمدة 
ببع�صهما  راأ�صيهما  ي��دق  ال���ذي  ال��ق��ري��ة 
وب��ذل��ك يعلن زواج��ه��م��ا، ب��ال )ط��ّن��ة( وال 

)رّنة( وال حفل وال �صخب!
موريتانيا

من   %٩٠ ال���زوج���ة  ت��دف��ع  م��وري��ت��ان��ي��ا  يف 
فر�صة  العرو�ض  وتعطى  ال��زواج،  تكاليف 
للتغذية اجليدة التي توؤدي بها اإىل ال�صمنة 
الرجل. ويف  نظر  اأك��رث ح��الوة يف  لت�صبح 
معركة  يف  العري�ض  يدخل  ال��زف��اف  ليلة 
اللواتي  ال��ع��رو���ض  �صديقات  م��ع  حقيقية 
يقمن بالدفاع عنها و�صرب العري�ض الذي 
حلمايته  ب��ج��ريان��ه  باال�صتعانة  احل��ق  ل��ه 
من  ع��رو���ص��ه  يخطف  حتى  عنه  وال��دف��اع 

اأيدي �صديقاتها.

كينيا
الزوج  يرتدي  اإفريقيا-  -�صرق  كينيا  يف 
الزفاف  من  �صهرين  بعد  الن�صاء  مالب�ض 
ليتفهم معاناة الزوجة وهي توؤدي اأعمالها 

اليومية ال�صاقة و�صط احلقول.
بكاء العائلة.. فرحًا

من  ال�����ص��ني  يف  ال����زواج  تقاليد  تختلف 
اإىل  ديني  معتقد  وم��ن  اأخ��رى،  اإىل  اإثنية 
اآخر، لكن العائلة يف بع�ض مناطق ال�صني 
الو�صطى املوؤمنة بالكونفو�صية تقوم بالبكاء 

كل ليلة قبل زفاف البنت!
لياًل  واح����دة  ل�صاعة  ي��ت��م  ال��ب��ك��اء  طق�ض 
املنزل،  يف  من  كل  فيه  العرو�ض  وي�صارك 
حفل  يف  تبكي  اأن  ال��ع��رو���ض  على  وينبغي 
اأو  الفرح  اأبدت  فاإن  النا�ض،  اأمام  الزفاف 

�صكتت غدت حديث املجال�ض ونقدها.
�شاعة

يف اإ�صبانيا يقدم العري�ض يف حفل التعارف 
ك��ان  قبلها  ف����اإذا  ل����الأب،  ثمينة  ���ص��اع��ة 
بعدها  جتري  التي  باملوافقة  اإيذانا  ذلك 
اإجراءات اخلطوبة ورق�ض الفالمنكو عند 

اخلطوبة وليلة الزفاف.
تاهيتي

واملوا�صم  االأع��ي��اد  يف  تاهيتي،  جزيرة  يف 
ال�����ص��ع��ب��ي��ة، ت��ب��ح��ث ال��ف��ت��ي��ات ع��ن ال���زوج 
االأذن  خلف  وردة  الفتاة  فت�صع  املنا�صب 
له  ارتاحت  من  على  ع��رثت  ف��اإن  الي�صرى 
االأذن  اإىل  ال���وردة  نقلت  ال�صعور  وبادلها 

اليمنى اإيذانًا بعلنية املوافقة.

ومنكم املال.. ومنهن البنون.

اأحلى وقت
االأوق���ات،  اأحلى  بل  وق��ت،  اأحلى  هو  نعم.. 
باللحظة  يحلم  ف��امل��رء  ال����زواج،  وق��ت  ه��و 
يدخالن  وهما  يد حبيبته  فيها  التي مي�صك 

)ع�ض( الزوجية.
و�صنن  ت�صرفات  الع�ض  ه��ذا  دخ��ول  ت�صبق 
اإىل  ب�صرية  جمموعة  من  تختلف  وع���ادات 
من  ي��ع��ان��ون  )ال��ع��ر���ص��ان(  فبع�ض  اأخ����رى، 
���ص��رب ال��ع��رو���ض ل��ه��م، وح����رق ظ��ه��وره��م 
بال�صياط احلامية! وبع�ض العرائ�ض يتحملن 
التقاليد  ب�صبب موافقة  ال�صدائد  الكثري من 
العرو�ض وو�صع  ل�صان  يف بالدهم على ثقب 
خيط فيه يتدىل خارج الفم..الإر�صاء الزوج 

ال�شومال
العري�ض  يقوم  ال�صومال  قبائل  بع�ض  يف 
ب�صرب العرو�ض �صربًا مربحًا اأمام اأهليهما 
دون اأن يعرت�ض اأحد.. فقط لتاأكيد �صطوته.

التبت
اإىل  للو�صول  العري�ض كثريًا  التبت يعاين  يف 
حماية  حت��ت  اأهلها  ي�صعها  التي  العرو�ض 
وعلى  �صجرة،  فوق  القبيلة  �صباب  من  عدد 
الزوج املاأمول اأن يقتحم حلقة ال�صباب التي 
بالع�صي  م�صلحون  وه��م  بال�صجرة  حتيط 
دون  �صربًا  عليه  ينهالون  اإذ  )املحرتمة( 
ي�صتطيع  ال�صرب حتى  يبادلهم  وهو  رحمة، 

يف العامل
عادات الزواج

وعجائب
غرائب

اإعداد با�ضم عبد احلميد حمودي

يف جنوب الهند : 
ال����زوج����ة ت���ك���وي زوج����ه����ا ب��ال��ن��ار

يف موريتانيا :
 ال�����ض��دي��ق��ات ي��ح��ر���ض��ن ال��ع��رو���س
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احل��ايل  باملدير  وان��ت��ه��اًء  بري�صم،  وحممد 
عبا�ض ال�صحن، الذي مل يجل�ض على كر�صي 
مرافقيه  اأحد  اأذين  )كما هم�ض يف  االإدارة 
يف امل�صت�صفى( توا�صعًا للعلم والعلماء الذين 
قادوا هذا امل�صت�صفى وحبًا مب�صت�صفاه الذي 
اأقل ما ميكن اأن يقال عنه اإنه رئة اجلمال يف 
العراق، فما زال الوا�صطي يزخر بالطاقات 
العراقي  البورد  �صهادة  مينح  وهو  العلمية، 
يف  لطلبته  علمية(  درج��ة  )اأعلى  والعربي 
والتجميلية  التقوميية  اجل��راح��ات  جم��ال 

وجراحة العظام والوجه والفكني.
اإعادة الأجزاء املبتورة..

ال�صحن  حم��م��د  ع��ب��ا���ض  ال��دك��ت��ور  اأ���ص��ر 
اأن  على  امل�صت�صفى،  م��دي��ر  ال��ن�����ص��راوي، 
ليطلعنا على  بامل�صت�صفى  ي�صحبنا يف جولة 
اخلدمات التي يقدمها امل�صت�صفى لن�صتكمل 
احلوار الحقًا، فوجدت اأن امل�صت�صفى، الذي 
وتخ�ص�صية،  دقيقة  �صحية  خدمات  يقدم 
نظري(،  )وجهة  بنايته  تو�صيع  اإىل  بحاجة 
م��ك��ت��ب��ه. بعد  اإىل  ب��ع��د اجل��ول��ة  ث��م ع��دن��ا 
املركز  نحن  يل:  ق��ال  ق�صرية  ا���ص��رتاح��ة 
جمال  يف  ال��ع��راق  يف  الوحيد  التخ�ص�صي 
ال��ذي  والتجميلية،  التقوميية  اجل��راح��ة 
مبعنى  )ث��الث��ي(،  مب�صتوى  خدمات  يقدم 
التقوميية،  اجل��راح��ة  ه��ي:  جم��االت  ثالثة 
وج��راح��ة  ال��ع��ظ��ام،  وج��راح��ة  والتجميلية 
مثل  �صاندة  وحدات  ولدينا  والفكني،  الوجه 
ومركز  وامل�صاند،  الطبيعي  العالج  �صعبة 
وق�صم  واالأ���ص��ع��ة،  وال��رن��ني  للمفرا�ض  كامل 

لالأ�صنان، ووحدة الليزر.
االأعمدة  من  يعّد  اأنه  للوا�صطي  يح�صب  وما 
االأ���ص��ا���ص��ي��ة ل�����وزارة ال�����ص��ح��ة، الأن���ه اأع���اد 
ُبرتت  الذين  املر�صى  ع�صرات  اإىل  االأم��ل 
ج��راء  �صيقانهم،  اأو  اأي��دي��ه��م  اأط��راف��ه��م، 
الده�صة  ت�صيبك  ورمبا  املوؤ�صفة.  احلوادث 
اإذا قلت لك اإن اإحدى العمليات التي اأجريت 
يف امل�صت�صفى ملري�ض برتت �صاقه ا�صتغرقت 
اأننا  يعني  وه��ذا  �صاعة،  ع�صرة  �صت  قرابة 
مرموقة  علمية  مكانة  لهم  اأط��ب��اء  منتلك 

العربية  الطبية  الفرق  ب�صهادة  العامل  يف 
واالأجنبية التي كانت تزور امل�صت�صفى لتبادل 

اخلربات.
اإدامة التوا�شل..

وي��ك��ف��ي )ال��ك��الم ل��ل��دك��ت��ور ال�����ص��ح��ن( اأن 
من   )٣٠٠( م��ن  اأك���رث  خ���ّرج  امل�صت�صفى 
الدكتوراه  �صهادة  يحملون  الذين  االأط��ب��اء 
يف اخ��ت�����ص��ا���ص��ات اجل���راح���ة ال��ت��ق��ومي��ي��ة 
زالوا  ما  الذين  والفكني،  والوجه  والعظام 
بكفاية  واملعقدة  النادرة  العمليات  يجرون 
علمية ممتازة ي�صهد لها االأطباء من الدول 
علمية  جم��الت  يف  ن�صروا  وق��د  املتقدمة، 
)د.  ال��ع��راق��ي  اجل����راح  يحتل  اإذ  ع��امل��ي��ة، 
االإم���ارات،  دول��ة  يف  متقدمة  مرتبة  داود( 
دول  من  اأو  العامل  يف  بلد  اأي  يخلو  ال  كما 

واأنا  الطب.  يف  العراقية  القمم  من  اجلوار 
اأحلم، مثل اأي عراقي يحب بلده، اأن يتطور 
التوا�صل  ندمي  باأن  وذلك  اأك��رث،  امل�صت�صفى 
يف  املتقدمة  امل��راك��ز  مع  امل�صتمر  الر�صمي 
الواليات املتحدة واإنكلرتا وفرن�صا عن طريق 
املتكررة  وال��ب��ع��ث��ات  ال��درا���ص��ي��ة  ال��زم��االت 

لالخت�صا�صات املتوفرة عندنا.
اأكرث  نتطور  اأن  اأردنا  اإذا  الن�صراوي:  يتابع 
واجلراحي  الطبي  العمل  نربط  اأن  فعلينا 
لغر�ض  املقدمة  العاملية  امل��راك��ز  ه��ذه  م��ع 
الالزمة  الطبية  امل�صورة  وتقدمي  الت�صحيح 
تتطلب  ال��ت��ي  امل��ع��ق��دة،  احل����االت  لبع�ض 
ن��ادرة،  اخت�صا�صات  م��ن  خا�صة  م�صورة 
اإعالمي يتوا�صل  اإىل مركز  اأننا نحتاج  كما 
ن�صر  لغر�ض  الر�صينة  العاملية  املجالت  مع 

بدرجة  اأط��ب��اء  الوا�صطي  م�صت�صفى  ق��اد   
)بروف�صور( ابتداًء بعالء ب�صري حتى عبا�ض 
الذي  للم�صت�صفى،  احلايل  املدير  ال�صحن، 
لفاقدي  العراق  يف  واالأم��ل  اجلمال  ير�صم 

يرون  ملبدعني  ق�صة  تلك  كيف؟  اجلمال.. 
احلياة ب�صور ال نراها نحن الب�صر العاديني.

اأ�شماء ب�شور جنوم
منذ اأن توىل اإدارته الدكتور عالء ب�صري يف 

الذين  الطب  باأ�صاطني  مرورًا  ال�صبعينيات، 
يحيى،  زكريا  )بروفي�صور(:  لقب  يحملون 
زيني،  ه��ادي  وجعفر  املجيد،  عبد  وول��ي��د 
واأحمد �صالح اجلواد، وعبد اخلالق �صاحب، 

يعيد الأع�ضاء املبتورة ويجّمل امل�ضّوهة

م�ضت�ضفى الوا�ضطي التخ�ض�ضي.. 
�ضرٌح طبي ي�ضنع الأمل 

اأُ�ش�س يف متوز عام ١٩73 يف منطقة ال�شيخ عمر با�شم )م�شت�شفى الطوارئ(، ب�شعة بلغت )٦٠( �شريرًا، ثم 
انتقل اإىل منطقة العلوية با�شم )طوارئ الر�شافة(، بعدها عاد يف منت�شف الثمانينيات با�شم )الوا�شطي 

بغداد- علي غنيالتعليمي( لي�شبح مركزًا علميًا للجراحة التقوميية يف العراق.

زينب رزاق د. مروان الطائيد.عبا�ض الن�صراوي
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يف  وت�صجيلها  االأ�صيلة  الر�صينة  البحوث 
االأر�صيف الطبي العاملي، ولكي يكون التطور 
االأجهزة  من  العديد  اإىل  نحتاج  متكاماًل 
احلديثة،  بالتكنولوجيا  امل���زودة  الطبية 
التي ت�صاعد يف اأداء اجلراح اأثناء التداخل 
اجلراحي )املايكرو�صكوب احلديث(، كما 
نحتاج اإىل الروبوتات الطبية التي ت�صاعد 
يف اإجراء تداخالت جراحية عرب االإنرتنت 
)تلي مد�صن(، وذلك قد ي�صمح جلراحني 
والتداخل  بامل�صورة  ب��اال���ص��رتاك  عامليني 

اجلراحي عن بعد.
اإعجاب عاملي..

غ��امن  م����روان  ال��دك��ت��ور  علينا  يبخل  مل   
الطائي، ا�صت�صاري جراحة الوجه والفكني، 
امل��راج��ع��ني  اأن ع���دد  مب��ع��ل��وم��ات��ه وم��ن��ه��ا 
للم�صت�صفى �صهريًا مبعدل )٥٠٠٠-٦٠٠٠( 
يجريها  التي  العمليات  عدد  واأن  مراجع، 
 )٩٠٠-7٠٠( بني  يبلغ  �صهريًا  امل�صت�صفى 
عمليات  اأج���رى  امل�صت�صفى  واأن  عملية، 
التي  العمليات  ت�صاهي  متميزة  نوعية 
جترى يف الدول العربية اأو الغربية كاإعادة 

وع��م��ل��ي��ات مف�صل  امل��ب��ت��ورة،  االأع�����ص��اء 
الركبة املعقدة، ونقل الع�صلة، والت�صوهات 

الوالدية.
قائاًل:  حديثه  الطائي  الدكتور  يوا�صل 
اإن  ف��خ��ر  ب��ك��ل  ل���ك  اأق�����ول  اأن  مي��ك��ن��ن��ي 
اجل����راح����ني االأج����ان����ب ال���ذي���ن اأج�����روا 
اأ�صادوا باجلراحني  امل�صت�صفى  عمليات يف 
لزيارة  دع��وات  لهم  ووج��ه��وا  العراقيني، 
بلدانهم ملا �صاهدوه من خربة علمية كبرية 

لديهم.
تفاوؤل و�شعادة..

الليزر  وح��دة  ق�صم  م�صوؤولة  اأب���دت  فيما 
ُيقدم  مبا  تفاوؤلها  اهلل  عبد  رزاق  زينب 
للعالج  حتتاج  التي  للحاالت  خدمات  من 
بالليزر، اإذ تقول: اإن اأكرث من )٢٠٠( حالة 
�صفاء  وبن�صبة  امل�صت�صفى  ي�صتقبلها  �صهريًا 
اجلهاز  بف�صل  باملئة،   )٩٠-7٠( بلغت 
مبوا�صفات  يتميز  ال���ذي  من��ل��ك��ه،  ال���ذي 
بال�صعادة  ن�صعر  اإننا  واأ�صافت:  ممتازة، 
بخدماتنا  ي�صيدون  املر�صى  ن��رى  حينما 
لهم وهم يتماثلون لل�صفاء، وتلك اأمنياتنا 

جلميع املر�صى.
�شناعة اجلمال..

الوا�صطي بالتعامل اجلمايل  ينفرد م�صت�صفى 
الراقي، فاملري�ض الذي تعر�ض للحروق، البد 
التي خلفتها احلروق يف  الت�صوهات  اإزالة  من 
قواه  ي�صتعيد  اأن  اإىل  يحتاج  اأن��ه  كما  ج�صده، 
بعد احلادث بالعالج الطبيعي. كذلك املري�ض 
ت�صوهات  عنه  نتجت  حل��ادث  تعر�ض  ال��ذي 
اأي  اأو  �صيارة  ح��ادث  ج��راء  �صواء  وجهه،  يف 
حادث يومي، البد اأن يفكر بجمالية وجهه بعد 
يتعامل  النف�صية عندما  وانعكا�صاته  احلادث، 

مع املجتمع، كذلك الذي برتت يده اأو �صاقه.
لقد زودت وزارة ال�صحة م�صت�صفى الوا�صطي 
اأن فيه  باأحدث االأجهزة املتطورة عامليًا، كما 
اخلربات  ميتلكون  الذين  االأطباء  من  كثريًا 
النظر يف  الإع���ادة  ���ص��رورة  وثمة  االإب��داع��ي��ة، 
املتميز  االهتمام  منها  التفا�صيل،  من  كثري 
ومعنويًا  ماديًا  ودعمهم  احلياتية  ب�صوؤونهم 
من اأجل اإدامة ال�صلة بينهم وبني مر�صاهم، 
ت�صنع  ال��ت��ي  امل��الك��ات  ه��ذه  واحل��ف��اظ على 

احلياة.

السنة السادسة عشرة العدد )376( 30 كانون الثاني 2021 متك سال _ متك كما #alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

49 م�������ق�������االت48

رازونة
املواطن واجلمل

اأوُل  اأنه  على  ال�صعَب  ال�صيا�صية  االأدبيات  ُت�صّنف 
اأركان الدولة الثالثة ف�صاًل عن االإقليم واحلكومة، 
ال�صعب  ل���وال  ل��ل��دول��ة  وج���ود  ال  احل���ال  وبطبيعة 
واالإقليم، وال تقوم حكومة اإال بقيام هذين الركنني، 
وتكاد هذه ال�ُصّنة تكون هي املتبعة يف معظم الدول 

الدميقراطية.
ع��ام  م��ن��ذ  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ب��رك��ب  التحقنا  ول��ق��د 
جتربة  اأية  ت�صبه  مل  دميقراطيتنا  لكن   ،2003
من  غالية  دماء  ال�صعب  دفع  اإذ  العامل،  اأخ��رى يف 
ال�صلمي  ك��ال��ت��داول  ب�"بركاتها"  يحظى  اأن  اأج��ل 
من  وغريها  لل�صعب  احلقيقي  والتمثيل  لل�صلطة 

النعم ال�صابغة.
لكن املواطن الذي هو اأ�صغر وحدة بناء يف مفهوم 
بحياة  الكبري  حلمه  وتبدد  االأمّرين  ذاق  ال�صعب، 
على  جثم  ال��ذي  كابو�صه  من  خال�صه  بعد  كرمية 
التي  احلكومة  درج��ت  ولقد  ط��وااًل،  عقودًا  �صدره 
وت�صحياته  باآالمه  وانتخبها  بدمه  املواطن  �صّكلها 
كل  وامل��واط��ن  ال�صعَب  حُت��ّم��ل  اأن  على  اجل�صيمة 
حدثت  ف��اإذا  واالقت�صادية،  ال�صيا�صية  اإخفاقاتها 
�صائقة اقت�صادية ناجمة يف االأ�صل عن �صوء اإدارة 
املوارد، وتبديد الرثوة بني الف�صاد االإداري واملايل 
طائل  ال  التي  الزائفة  امل�صاريع  وبني  امل�صبوق  غري 
اأ�صاًل  لها  وجود  ال  التي  امل�صاريع  وبني  ورائها  من 
�صوى على الورق، يلتفت عباقرة االقت�صاد يف اأروقة 
ال�صلطة اإىل رواتب املوظفني حلل امل�صكلة، حتى اأن 
م�صتقرين  وغري  دومًا  قلقني  باتوا  الدولة  موظفي 
املعا�صي  لتح�صني م�صتواهم  التخطيط  وال ميكنهم 
اأو احل�صول على �صكن الئق، الأنهم غري واثقني من 

بقاء رواتبهم على حالها، فهي عر�صة للغارات بني 
حني واآخر.

يف  وي��ق��راأ  التلفزيون  يف  ي�صاهد  نف�صه  وامل��واط��ن 
يف  �صكنية  جمّمعات  عن  اأخبارًا  و�صواه  الفي�صبوك 
الدول املجاورة فيبهره االإتقان الذي ُتنجز به مثل 
تلك امل�صاريع والت�صهيالت التي تقدمها احلكومات 
ال  حني  يف  بكرامة،  العي�ض  لهم  لت�صمن  ل�صعوبها 
يجد مواطننا نف�صه اإال باإزاء م�صتثمرين متوح�صني 
يفعلون  اأيديهم  احلكومية  اال�صتثمار  هيئة  اأطلقت 
اأن  ال��ق��ارئ  ي�����ص��اوؤون، ول��ك ع��زي��زي  باملواطن م��ا 
ُتن�صاأ  التي  املجمعات  يف  ال�صقق  اأ�صعار  بني  تقارن 
�صتجد  اجل���وار،  دول  يف  نظرياتها  مع  ال��ع��راق  يف 
هذه املعادلة الظاملة: يف العراق َجودة اأقل باأ�صعار 
مرعبة وال وجود الأية ت�صهيالت، اأما يف �صائر دول 
واأ�صعار  اأعلى  فجودة  ال�صمري،  يوجد  حيث  العامل 

اأقل.
اإذ  ال����دوالر،  اأزم���ة  اأط��ي��ل احل��دي��ث يف  ل��ن  وطبعًا 
اقت�صادها  حت�صني  اإىل  واحلكومات  الدول  ت�صعى 
االأجنبية،  العمالت  اإىل  قيا�صًا  عملتها  قيمة  برفع 
اأو جعلها م�صتقرة كما هو احلال يف االأردن )دينار 
والكويت )دينار واحد =  1.35 دوالر(  واحد = 
3.3 دوالر تقريبًا( اأما نحن فما�صون بكل عزم يف 
تبخي�ض ُعملتنا وتدمري اقت�صادنا وجتويع الطبقات 
املت�صرر  وعلى  فاأكرث،  اأك��رث  املجتمع  يف  الفقرية 

اللجوء اإىل الق�صاء!.
اهلل  رحمها  والدتي  ت��ردده  كانت  مثال  هنا  اأتذكر 
يف مثل هذه املواقف ينطبق على املواطن، فهو مثل 

اجلمل ..َيحمل الذهب وياأكل العاقول..عجبي.

د. ح�ضن عبد را�ضي



ولدة
الغاز  النجوم داخل �صحب جبارة من  تولد 
والغبار اللذين ينت�صران يف اأنحاء كثرية من 
االأخ��رى.  املجرات  جميع  يف  كما  جمرتنا، 
بني  تنت�صر  ال��ت��ي  ال�صحب  ه���ذه  ��ى  وت�����ص��مَّ
النجوم بال�صحب "بني النجمية" اأو "ال�صدم 
ال��ك��ون.  يف  منظر  اأج��م��ل  وه��ي  النجمية" 
فيها  تولد  �صاحلًا  رحمًا  تكون  اأن  اإما  وهي 

كل  لي�صت  اإذ  ول��ود،  رحمًا غري  اأو  النجوم، 
ال�صحب قادرة على تكوين النجوم. والقراآن 
وموتها  حياتها  بذكر  اجلميع  �صبق  الكرمي 
وقوله  َهَوى"  اإَِذا  ْجِم  "َوالَنّ تعاىل:  بقوله 
ُجوُم ُطِم�َصْت" فهوى هنا  َذا الُنّ �صبحانه: "َفاإِ
�صقط ومات، وُطِم�صت؛ اأي امنحى اأثرها.. 

وظاهرة  حولها  والغمو�ض  اجل��دل  اأن  اإال 
حمط  بقي  با�صتمرار  جديدة  جنوم  وج��ود 
وظلت  دقيقة،  علمية  اإجابات  دون  ت�صاوؤل 
هكذا حتى القرن الع�صرين، اإذ اأخذ كل من 
الفلكي "ادينغتون" و"والرت بادي" بتف�صري 

والدة النجوم ومنوها وموتها. 
ال��غ��ازات  ت��ب��داأ جمموعة م��ن  ال��ب��داي��ة   يف 
هيئة  يف  م��ع��ًا  بااللتحام  ال��ك��وين  وال��غ��ب��ار 
يبداأ  اجل��اذب��ي��ة  ومب�����ص��اع��دة  دوار  ق��ر���ض 

"الهيدروجني"،  م��ن  ه��ائ��ل  ن���ووي  تفاعل 
وتبداأ  الكون،  عنا�صر  لكل  االأم  العن�صر 
عملية الوالدة واملخا�ض التي ت�صتغرق اآالف 
حقيقي  بنجم  لي�ض  النجم  وهنا  ال�صنني، 
�صغري  وحجمه  �صغرية  كتلته  الأن  مت��ام��ًا، 
وحرارته منخف�صة، يظل يرتّدد بني احلياة 
واملوت اآالف ال�صنني حتى يجمع مادة اأخرى 
درجة  وترتفع  كتلته  وتزداد  فيزداد حجمه 
جنمًا  فيكون  ويولد  قلبه  وي�صتعل  حرارته 
ال�صم�ض  اأو  النجم  عمر  وي��ك��ون  حقيقيًا. 
ح�صب حجمه، اإذ كّلما كرب حجمه قّل عمره 
وكّلما �صغر حجمه كرب عمره، مثل جنمنا 
يقدر عمره  قزم  �صغري  وهو جنم  ال�صم�ض 
جنم  اأن  اإال  �صنة،  مليارات  ب�ع�صرة  تقريبًا 
ال�صم�ض االآن يف مرحلة �صبابه، اأما النجوم 

�صنة  العمالقة فيقّدر عمرها ما بني مليار 
اإىل ثالثة مليارات �صنة. يبقى قلب النجم 
يف  ال�صنني  م��الي��ني  ال��ه��ي��دروج��ني  ي��ح��رق 
تفاعل نووي اإىل اأن يتحول قلب النجم اإىل 
ويحرتق  يتفاعل  الهيليوم  ويبقى  الهيليوم، 
النجم  قلب  يف  ال�صنني  من  اأخ��رى  ماليني 
حتى يتحول اإىل كاربون، ويحرتق الكاربون 
يتحول  اأن  اإىل  النجم  يف  ال�صنني  ماليني 
ماليني  ال�صيليكون  ويحرتق  �صيليكون،  اإىل 
اإىل  يتحول  اأن  اإىل  النجم  قلب  يف  ال�صنني 
ال�صنني  م��الي��ني  النيكل  وي��ح��رتق  ن��ي��ك��ل، 
الكوبلت  ويحرتق  كوبلت،  اإىل  يتحول  حتى 
حديد،  اإىل  يتحول  حتى  ال�صنني  ماليني 
واالأمرا�ض  ال�صيخوخة  مرحلة  تبداأ  وهنا 
قلب  يتحّول  عندما  النجم،  يف  واجللطات 
عن�صر  احل��دي��د  الأنَّ  ح��دي��د،  اإىل  النجم 
املوت  ي�صارع  النجم  يبداأ   Fe26 ثقيل 
الأن  اخل���ارج،  من  اجلاذبية  ق��وة  وي�صارع 

اخل��ارج  اإىل  ال��داخ��ل  م��ن  ال��ن��ووي  تفاعله 
اخل��ارج  من  تدفعه  التي  اجلاذبية  يقاوم 
داخل  النووية  القوة  فت�صعف  الداخل  اإىل 
ال��ك��ون، فهناك  ق��وة يف  اأك��رب  النجم وه��ي 
وهي  االأوىل  الكون؛  يف  اأ�صا�صية  قوى  اأرب��ع 
االأقوى القوة النووية والثانية القوة النووية 
الكهرومغناطي�صية  القوة  والثالثة  ال�صعيفة 
والرابعة واالأ�صعف هي قوة اجلاذبية. هنا 
اإىل  دخل  قد  النجم  يكون  املرحلة  يف هذه 
مرحلة ال�صيخوخة، اذ تتغلب قوة اجلاذبية 
النجم  داخل  النووية  القوة  على  ال�صعيفة 
اجللطات  وت��ب��داأ  احل��دي��دي،  قلبه  ب�صبب 
ولكن  ومي��وت،  ينهار  حتى  النجم  ت�صيب 

لكل جنم موتًا خمتلفًا ح�صب حجمه.
وكالة نا�ضا والطارق..

اأو خفقان؟ وهل  اأ�صوات نب�ض  هل للنجوم 
لها اأ�صوات اأخرى؟

جتربة  عرب  اأك��دوا  نا�صا  وكالة  يف  العلماء 

علمية لهم اأن للنجوم اأ�صواتًا ت�صبه اأ�صوات 
املطارق  النجوم  اأ�صموها  لذلك  املطرقة 
اأي�صا  به  �صبقهم  تف�صري  وه��و  العمالقة.. 
�صورة  يف  تعاىل  يقول  اإذ  الكرمي،  ال��ق��راآن 
اأَْدَراَك  َوَما   * اِرِق  َوالطَّ َماِء  "َوال�صَّ الطارق: 

ْجُم الثَّاِقُب". اِرُق * النَّ َما الطَّ
التي  االأ����ص���وات  ل��ه��ذه  العلمي  والتف�صري 
يبداأ  عندما  ي��ق��ول:  نا�صا  وك��ال��ة  �صجلتها 
النجم يف الدوران حول نف�صه ب�صكل هائل 
يوّلد  ذلك  ف��اإن  الثانية  يف  ال��دورات  مئات 
جمااًل كهرومغناطي�صيًا قويًا في�صدر �صوتًا 

عظيمًا ي�صبه �صوت املطارق.
���ص��ّك��ك  م���ن  ع��ل��ى  ن��ا���ص��ا  ع��ل��م��اء  رّد  ويف 
ال�صوت  اأن  ب��ذري��ع��ة  العلمية  بتجربتهم 
"اإنَّ  جوابهم:  ك��ان  ال��ف��راغ،  يف  ينت�صر  ال 
تقنيات  ع��رب  ت�صجيله  ت�صتطيع  االأج��ه��زة 
خا�صة، وذلك بعد حتليل االأ�صعة الراديوية 

املنبعثة من النجم".

النجوم و�ضكلها البعيد 
امل�ضيء التي طاملا اأخذتنا 

اأفكارنا التاأملية منذ 
طفولتنا نحوها.. وما 

اأن كربنا حتى اأدركنا اأن 
للنجوم دورة حياة متكاملة 

ت�ضبهنا كثرياً، فهي متر 
مبرحلة اجلنني ثم 

الولدة ثم النمو وال�ضباب 
وال�ضيخوخة، ولها اأمرا�ضها 

من جتلطات وغريها، 
انتهاًء باملوت والفناء.

بع�ضها ميوت باجللطة

النجوم من الولدة
اىل ال�ضيخوخة

رجاء ال�ضجريي
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كبرية  اأه��م��ي��ة  تكت�صب  ال��ف��ع��ال��ي��ات   ه���ذه 
وزارة  باإمكانات  التعريف  ت�صتهدف  الأنَّها 
الهند�صية  وت�صكيالتها  واملعادن  ال�صناعة 
امل�صنعة  منتجاتها  وع��ر���ض  وال�صناعية 
مثيالتها  ت�صاهي  التي  باملوا�صفات  حمليا 
�صركات  ت�صجيع  ع��ن  ف�����ص��اًل  امل�����ص��ت��وردة 

ال��ق��ط��اع اخل���ا����ض ع��ل��ى حت�����ص��ني وت��ن��وي��ع 
املنتجات.

دعم حكومي
وا���ص��ع��ة م��ن قبل  اإ����ص���ادات  امل��ع��ر���ض  تلقى 
الدكتور  التجارة  وزي��ر  ومنهم  امل�صوؤولني 
ع���الء اح��م��د اجل���ب���وري ال����ذي ق����ال: ه��ذا 

امل��ع��ر���ض ت��ظ��اه��رة اق��ت�����ص��ادي��ة وف��ر���ص��ة 
من  امل��ب��ذول  اجل��ه��د  ح��ج��م  لعك�ض  مهمة 
لتطوير  املتوا�صل  و�صعيها  ال�صناعة  وزارة 
باالإنتاج  الثقة  واإع��ادة  العراقية  ال�صناعة 
ودعم  باهتمام  يحظى  واملعر�ض  الوطني، 
ومنا�صبة  مهمة  نقطة  ميّثل  ال��ذي  حكومي 

واملختلط  اخلا�ض  القطاع  �صركات  اللتقاء 
وال��ق��ط��اع ال��ع��ام و���ص��رك��ات ال�����ص��ن��اع��ات 
الوطنية يف اإطار الهدف العام لبناء العراق 
والن�صاط  اال�صتثمار  وت�صجيع  اجل��دي��د، 
التجاري، ودعم االقت�صاد الوطني، وزيادة 
منا�صبة  فر�صة  يوّفر  ��ه  اأنَّ كما  الت�صدير، 
من  الوطنية  املنتجات  م��ن  ع��دد  الختيار 
خارج  الدولية  املعار�ض  يف  عر�صها  اأج��ل 
البالد، ف�صال عن كونه عاماًل للرتويج عن 
املتخ�ص�صة  ال�صركات  ومنتجات  اإمكانيات 
وفر�صة  ال�صناعية  القطاعات  مبختلف 
باعتباره  اإقامة عالقات جتارية  للتو�صع يف 
منا�صبة للرتويج والت�صويق واالإعالن وجذب 
القطاع  مع  ال�صراكات  وعقد  اال�صتثمارات 
ال�صركات  ه���ذه  اأم����ام  يتيح  مب��ا  اخل��ا���ض 

عر�ض منتجاتها امل�صّنعة حمليا كبديل عن 
من  كبري  جزء  لتغطية  امل�صتوردة  املنتجات 

احتياجات ومتطلبات ال�صوق العراقية. 
ثالثون �ضركة

اخلام�صة  ب���دورت���ه  امل��ع��ر���ض  يف  ���ص��ارك��ت 
واملعادن  ال�صناعة  وزارة  من  �صركة   )٣٠(
وزارة  ونّظمته  اخلا�ض  القطاع  و�صركات 
وزارة  م��ع  وال��ت��ع��اون  بالتن�صيق  ال�صناعة 
للمعار�ض  العامة  بال�صركة  املتمثلة  التجارة 
وعر�صت  العراقية،  التجارية  واخل��دم��ات 
ف��ي��ه جم��م��وع��ة ك��ب��رية م��ن م��ن��ت��ج��ات ه��ذه 
مثل  كثرية  قطاعات  غّطت  التي  ال�صركة 
وال��زراع��ي��ة  والطبية  ال��غ��ذائ��ي��ة  املنتجات 
والكهربائية  البال�صتيكية  وال�صناعات 
التحويلية  وال�صناعات  االت�صاالت  وقطاع 

وم�صانع اإعادة التدوير وقطاعي ال�صناعة 
وال���ت���ج���ارة وال�����ص��ن��اع��ات ال��ك��ي��م��ي��اوي��ة 
وامل��ن��ظ��ف��ات ف�����ص��اًل ع��ن ���ص��ن��اع��ات تدعم 

وزارتي الدفاع والداخلية.
اال�صتاذ �صرمد طه �صعيد مدير عام ال�صركة 
وبت�صريح خا�ض ملجلة ال�صبكة قال: معر�ض 
احلقيقة  ال�صورة  العراق" ينقل  يف  "�صنع 
دعم  يف  دوره��ا  واإب��راز  العراقية  لل�صناعة 
عر�ض  خ���الل  م��ن  االق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية 
العراقية  ال�صناعية  لل�صركات  االمكانيات 
وتلبي  كافة،  الدولة  قطاعات  تخدم  التي 
ح��اج��ة ال�����ص��وق امل��ح��ل��ي��ة ودوائ�����ر ال��دول��ة 
التعاون مع القطاع  وال��وزارات كافة، وخلق 
والتوجه  والعاملي  والعربي  املحلي  اخلا�ض 

لتحقيق االنت�صار حمليا ودوليا.

تظاهرة اقت�شادية كبرية �شهدها معر�س بغداد الدويل مبنت�شف �شهر كانون 
الثاين مّثل انطالقة مهمة وحقيقية لت�شجيع ال�شناعة املحلية واإعادة الثقة 

بالإنتاج املحلي لتطوير قطاع ال�شناعة يف العراق، حمل ا�شم "�شنع يف العراق"، 
افتتحه رئي�س جمل�س الوزراء ال�شيد م�شطفى الكاظمي وح�شره عدد من الوزراء 

والنواب وال�شخ�شيات املعنية باجلانب ال�شناعي.

مي�ضاء فا�ضل حممد - عامر جليل اإبراهيم- ت�ضوير كرم الع�ضم

معر�س "�ضنع يف العراق" بدورته اخلام�ضة
�ضناعاتنا.. رمز اجلودة
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ت��ح��ق��ي��ق��ات

موؤخرا حدث يف اربيل ما قد يحدث يف اي 
على  حمليني  �صكان  اعتداء  ح��ادث  مكان، 
�صياح قادمني من املحافظات االخرى، واذ 
ن�صري اليها االن الأن ا�صداءه متوا�صلة،ال�صيما 
مع ظهور مقاطع فيديو و�صور تظهر جمموعة 
ع�صيًا  ي��ح��م��ل��ون  امل��ح��ل��ي��ني  ال�����ص��ك��ان  م���ن 

التي  ال�صيارات  وعلى  ال�صياح  على  ويعتدون 
 حتمل لوحات حمافظات من خارج االقليم.
تعر�صوا  الذين  احد  اىل  الو�صول  ا�صتطعنا 
من  ك��اط��ع-  عبا�ض  االخ  وه��و   ، ل��الع��ت��داء 
ل مع ا�صرته ق�صاء  بغداد، الذي قال باأنه ف�صّ
 عطلة اعياد امليالد يف اربيل لكنه بدا نادما

املحليني  ال�صبان  بع�ض  ان  لنا  ي��روي  وه��و 
او  بااللفاظ  �صواء  اليهم  اال���ص��اءة  تعمدوا 
الغربة وهم  بها يف  بالع�صي لدرجة �صعروا 
فيه  يكون  ان  ويفرت�ض  ال��واح��د  الوطن  يف 
والواجبات  احلقوق  يف  مت�صاوين  املواطنون 
العرقية  ان��ت��م��اءات��ه��م  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  ب��غ�����ض 

عراقيون"..  االخ��ري  يف  "فكلنا  والدينية 
ال��ت��ف��رق��ة بني  ت��ن��ت��ه��ي  ان  ك���اط���ع  ومت���ن���ى 
�صلطات  تلغي  ان  اي�صا  ومتنى  العراقيني 
ا�صمها  ت��غ��ري  ال��ت��ي  )االق����ام����ة(  االق��ل��ي��م 
حمافظات  الن  االم��ن��ي��ة(  )ال��ب��ط��اق��ة  اىل 
عراقية. كلها  االخرى  واملحافظات   االقليم 

االخرين،  ال�صياح  واراء  االفعال  ردود  وعن 
اإربيل برفقة  قال ابو احمد الذي توجه اىل 
بالن�صبة  �صدمة  كان  حدث  ما  ب��اأن  ا�صرته 
العمل  بهذا  قاموا  الذين  ان  موؤكدا  اليهم، 
حتاول  جمرمة  �صرذمة  �صوى  لي�صوا  امل��دان 
الواحد وقطعا  الوطن  ابناء  الفرقة بني  بث 
ف�صلوا ويف�صلون. وخوفا على عائلته، زوجته 
بغداد.  العودة اىل  احمد  ابو  قرر  واطفاله، 
البغدادية  منطقته  يف  جريانه  ان  وا�صاف 
افرادها  يوؤكد  ودائما  كرمية  كردية  عائلة 
ي�صعروا  ومل  بغداد  يف  باأمان  يعي�صون  انهم 
وهي  الكردية  العوائل  من  معهم  ومن  يوما 
بغربة..  ب��غ��داد  يف  تعي�ض  ال��ت��ي  ب����االالف، 
ال�صلطات  على  قائاًل:  اأحمد  اأب��و  ا�صتدرك 
تفر�ض  واأن  ه��وؤالء  حتا�صب  اأن  االقليم  يف 

ال�صجن  ح��د  اإىل  ت�صل  ���ص��ارم��ة  ع��ق��وب��ات 
وتلقي القب�ض على املت�صببني بهذه اجلرمية 
االجتماعي  الن�صيج  متزيق  ت�صتهدف  التي 
العراقي وتفرق بني اأبناء البلد الواحد، كما 
اأم��ام  وحماكمتهم  املجرمني  عر�ض  يجب 

الراأي العام.
وناأمل من ال�صلطات يف االإقليم اأاّل تتهاون يف 

هذا االأمر.
يعو�ض  َم���ن  ح��دي��ث��ه:  خ��ت��ام  وت�����ص��اءل يف 
ال�����ص��ح��اي��ا م��ع��ن��وي��ًا وم���ادي���ًا ب�����ص��ب��ب ه��ذه 

الع�صابات العن�صرية؟
رئي�ض  اأ���ص��در  االأح���داث  ه��ذه  خلفية  وعلى 
بيانًا  ال��ب��ارزاين،  م�صرور  االإقليم،  حكومة 
وتوعد  احلادثة،  ب�صبب  اأ�صفه  عن  فيه  عرّب 
العقوبات  اأ�صد  ب�"اإنزال  نف�صه  الوقت  يف 
اأوعزت  االإقليم  واأن رئا�صة  بحق املتورطني، 
معاقبة  ب�صرورة  اأربيل  يف  املحلية  للحكومة 
ال�صّياح، ملا يف  املت�صّببني باالعتداء على  كل 
على  واأخالقية  اقت�صادية  تبعات  من  ذلك 

االإقليم."
اأربيل  حمافظة  اأ�صدرت  ذلك،  اأعقاب  ويف 

 

لل�شياحة الداخلية اهمية كبرية، فهي تعترب م�شدر دخل �شواء 
للحكومات املحلية او املركزية ف�شال عن كونها عامل تقريب بني 

العراقيني لتبادل الزيارات بني املحافظات ، واملعروف ان لكل 
منطقة يف العراق مواقعها ال�شياحية الدينية والثرية والطبيعية 

وكلها ت�شتحق ال�شفر اليها.

القليم يعتذر  ويتوعد املت�ضببني
حفاظًا على الروابط بني اأبناء ال�ضعب الواحد

�ضحى جميد �ضعيد
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يف  ح�صل  ملا  اأ�صفها  عن  فيه  اأعربت  بيانًا 
احلادثة وقالت اإن ما حدث بعيد عن تقاليد 

ال�صيافة للمجتمع الكرد�صتاين.
بالوكالة،  اأربيل  حمافظ  اعتذر  جهته،  من 
التي  االع���ت���داءات  ع��ن  ق���ادر،  �صيد  هيمن 
تعر�ض لها ال�صّياح، واأكد اأن قوات االأمن ما 
احلادثة  هذه  يف  مطلوبني  عن  تبحث  تزال 

من خالل ر�صدهم عرب كامريات املراقبة، 
لتحديد  جارية  زال��ت  ما  التحقيقات  واأّن 
وعلى  عليهم  القب�ض  الإلقاء  الباقني  هوية 

االأ�صخا�ض الذين ت�صّببوا باحلادث. 
من  عدد  قام  ال�صّياح،  لطماأنة  حماولة  ويف 
بتوزيع  احلادثة  اأعقاب  يف  الكرد  املواطنني 
احللوى والزهور بني املواطنني القادمني من 

اعتذارهم  عن  تعبريًا  االأخ��رى  املحافظات 
العن�صرية،  املجاميع  تلك  اق��رتف��ت��ه  عما 

ف�صاًل عن ترحيبهم بالزائرين.
ياأمل  العراقي  العام  ال���راأي  اث��ارت  حادثة 
على  ح��ف��اظ��ًا  تتكرر  اأاّل  ال��راف��دي��ن  اأب��ن��اء 
و�صط  ال��واح��د  ال�صعب  اأب��ن��اء  بني  ال��رواب��ط 

حتذيرات من التهاون يف هذا املو�صوع.

جمعة الالمي 

ذاكرة امل�ضتقبل
الدارمي والدارمي!

اأ�صحاب "اخلط الواحد" يف الثقافة واحلياة، ودعاة "اإننا خلُق اهلل من طينة واحدة"، يعرفون تعليقات ناق�صة من هنا وهناك، 
حول ال�صاعر م�صكني الدارمي، اأولها اإنه اأموي الهوى، ورمبا تكون الثانية بيتني من ق�صيدة له:

اأنا م�صكني ملن اأنكرين
                  وملن يعرفني جّد نطق

ال اأبيع النا�ض عر�صي اإنني
                  لو اأبيع العر�ض مّني لنفق

اأجداده،  اأحد  "دارم" الذي هو  اإىل  وين�صب  ربيعة بن عامر، هو متيمي،  فاإن  وامل��روءة،  والفرا�صة  العقل  اأ�صحاب  املحققون  اأّما 
ويدركون كذلك ملاذا مدح الدارمي، يزيد بن معاوية، بقوله:

اإذا املنرب الغربي خاّله رّبه
                     فاإن اأمرَي املوؤمنني يزيد!

وهم يف هذا، اأي املحققون اأ�صحاب العقل والفرا�صة واملروءة، يرون بعني الفاح�ض املتمهل، اإىل �صعر الفرزدق حول هذا ال�صاعر 
"م�صكني  ملواقف  العر�ض،  جمرد  حتى   �� يعر�ض  حني  فهم،  �صوء  به  ويلحق  جمة،  م�صاعب  يتكّبد  رمبا  بع�صهم  اإن  بل  االأم��وي، 
الدارمي" يف تلك الفرتة املُنقلبة املُتقّلبة من الن�صف الثاين من القرن الهجري االأول، حني اختلط احلابل بالنابل، و�صار ال�صهيد 

خارجًا على القانون، والدعّي حاماًل راية العروبة، يف مدونات ال�صرية الر�صمية للملوك واحلكام!
وما يزال البع�ض يف م�صهدنا الثقايف، يوا�صل ذلك االغرتاب عن النظرة ال�صحيحة، حول ما ينبغي اأن ت�صكله الثقافة يف حياتنا، 
بالقول  راب  ال�صِ "ابن بجدتها" اإىل ميادين  اأو عندما ينربي غري  الذوق،  اأن يرفعوا راياته حني ينحّط  املثقفني  وما يجب على 

والراأي وال�صديد.
العرب  توجهات  يف  والكالل  الَعوار  مناطق  لتبيان  اأُمنوذجية  �صورة  االخرية،  اخلم�صة  العقود  امتداد  على  الثقايف  و�صعنا  ولعّل 

الثقافية نحو العراق، اأو يف عر�ض الثقافة العراقية على العرب. 
فكثري من ال�صعراء والكتاب وامل�صرحيني والر�صامني العرب، مل يعرفوا من الثقافة العراقية، يف تلك ال�صنوات، �صوى لذائذ ال�صمك 
العراقي عند نهر دجلة، لكنهم بعدما ميالأون بطونهم مبا قبل ذلك ال�صمك يقولون: هذا ال�صمك العراقي ذو الرائحة الزفرة )!!( 
. اأما الذين كانوا يقدمون لهم ما قبل ال�صمك العراقي، وما قاموا به عند اأعتاب كبار رجال العهد ال�صابق، فال عالقة لهم بعمق 
الثقافة العراقية، اللهم اإال طريقة جتميعية يف جعل اأحدهم يتكلم عن "عروبة  دارمي امل�صكني"، من دون االإحاطة بع�صره، وتكليف 

اآخر ليكتب عن اأغنية "�صليمة با�صا" املعروفة: "يا �صياد ال�صمك"، وهو ال يعرف الفرق ما بني "البّني" و"ال�صبوط".
 ومن بني ما اأنتجه العقل العربي  املتخلف، ب�صدد الثقافة العراقية، هو جتميع من هبَّ ودبَّ يف موؤمتر واحد، حتى لو �صماُه بع�صنا: 

املربد، فلن نح�صل ااّل على لقاء ثقايف، على �صاكلة  ُاغنية "الربتقالة"! 

يعرفني ملن  م�شكني  "اأنا 
لوين ال�شمرة األوان العرب"     
)م�شكني الدارمي(      
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�صعيها  يف  العراقية"،  ال�صبكة  "جملة 
ل��ل��ت��ع��ري��ف ب���اأم���اك���ن ال�����ص��ي��اح��ة ال��دي��ن��ي��ة 
واالأثرية، زارت هذا املزار واملرقد ال�صريف 
ه��ادي  نعمان  م��ه��دي  ال�صيد  التقت  حيث 
اخل��اق��اين، االأم���ني اخل��ا���ض مل��زار ع��ون بن 

علي )ع(.
ال�����ذي ي��ق��ع يف حم��اف��ظ��ة ب���اب���ل، ق�����ص��اء 
الها�صمية، ناحية املدحتية، ويبعد عن مركز 

املحافظة بنحو ٣٠ كم.
ن�ضُبُه

اإنه  ع��ون:  ن�صب  عن  اخلا�ض  االأم��ني  يقول 
ال�صيد اجلليل املعروف عون بن علي بن اأبي 
طالب )ع(، اأمه ال�صيدة اأ�صماء بنت عمي�ض 

الفدعمية.
الولدة والوفاة

غري  والدت���ه  ت��اري��خ  اإن  اخل��اق��اين:  ي�صيف 
عليه  املتفق  لكن  الدقة،  وجه  على  معروف 
ُج��رح �صنة ٣٨ه��� يف معركة  هو �صنة ١٦ه���، 
االإمام  وال��ده  يدي  بني  وا�صت�صهد  النهروان 
علي )ع( متاأثرًا بجراحه، وت�صادف ذكرى 

ا�صت�صهاده يوم ٩ �صفر.
ق�ضته

هذا  ا�صت�صهاد  ق�صة  اخلا�ض  االأم��ني  يروي 
االإمام اجلليل ودفنه يف هذا املكان فيقول: 
االإ�صالمية  ال��دول��ة  عا�صمة  الكوفة  كانت 
حدثت  وق��د  )ع(،  علي  االإم���ام  خ��الف��ة  يف 
طريق  وكان  النهروان،  معركة  حكمه  اإّب��ان 
على  املعركة  اإىل  )ع(  علي  االإم���ام  جي�ض 

طريق احل��ج ال��ق��دمي ذه��اب��ًا واإي��اب��ًا، وك��ان 
عون جريحًا عند عودة اجلي�ض وكان جرحه 
هذا  يف  ودف��ن  به  متاأثرًا  فا�صت�صهد  كبريًا 
املكان، كما هو مذكور يف مو�صوعة املزارات 

وامل�صادر وكتب التاريخ.
مراحل الإعمار

يكمل اخلاقاين: على ما ت�صعفني به ذاكرتي 
مرتًا   ٦٣ عون  االإم��ام  مرقد  م�صاحة  كانت 
مربعًا مبني ب�صكل دائري تعلوه قبة تاريخية 
ما تزال موجودة، واأواوينه ب�صيطة م�صنوعة 
من مادة اخل�صب، وهذا الذي اأذكره كان يف 
تاريخية  حادثة  وه��ي  الع�صرين  ث��ورة  زم��ن 
جتمعات  االإنكليز  �صرب  عندما  م�صهورة 
اإىل  ف��ال��ت��ج��اأوا  اآن����ذاك  امل��وج��ودة  ال�صكان 
فلجاأ  اأي�صًا،  ُق�صفت  التي  الدينية  املراقد 
ال��ذي مل  امل���زار  ه��ذا  اإىل  النا�ض  م��ن  كثري 

مت�صه القذائف التي �صقطت هنا وهناك.
بعد ثورة الع�صرين واحلوادث التي رافقتها 
باإعمار  وامل��ت��ربع��ني  النا�ض  م��ن  جمع  ق��ام 

املرقد يف �صنة ١٩٢٠م.
ويف �صنة ١٩٥7م كانت هناك عمارة ثالثة، 
له  واأ�صيفت  املرقد  م�صاحة  تو�صعت  وفيها 
االأواوين التي كانت خارج املرقد وبنيت من 
حول  قاعات  ُبنيت  كما  )الفر�صي(،  م��ادة 
املرقد، وبقي املرقد على هذا احلال، ومنذ 
ترميم  عمليات  عليه  جت��رى  ال��وق��ت  ذل��ك 

٢٠٠٨م  �صنة   ١٩ قانون  �صدر  اأن  اإىل  فقط 
�صنة  يف  امل��زار  فان�صم  باملزارات،  اخلا�ض 
ل��ل��م��زارات  ال��ع��ام��ة  االأم���ان���ة  اإىل  ٢٠١١م 
االإمام  مكتبة  ن�صبه من  اإثبات  بعد  ال�صيعية 
من  واأك��رث  ال�صيوخ  من  وجمموعة  احل�صن 
يعود  اأغلبها  املزار  يف  موجودة  م�صدرًا   ٣٨

تاريخها اإىل اكرث من ٦٠٠ عام.
بعد ان�صمامه اإىل املزارات �صرعت املالكات 
هند�صية  خطة  بو�صع  االأمانة  يف  الهند�صية 
خمططات  واأعدت  املزار،  لتو�صعة  متكاملة 
متكاملة ت�صمل بناء احلرم واالأواوي��ن، على 
اأن ت�صتثمر �صمن خطة موازنة ديوان الوقف 
باجتاهني  ت�صري  اخلطط  كانت  ال�صيعي، 
املحافظة،  م��وازن��ة  ط��ري��ق  ع��ن  اأح��ده��م��ا 
ال�صيعي،  الوقف  دي��وان  طريق  عن  واالآخ��ر 
على  ٢٠١٣م  م��وازن��ة  بخطة  �صمل  امل���زار 

فرع من �شجرة الولية املن�شوبة اإىل العرتة الطاهرة له 
منزلة كرمية يف نفو�س امل�شلمني عامة. مزاره اأثر قدمي من 

الآثار اجلليلة، فهو �شهيد يف معارك الإ�شالم ي�شتحق التعظيم 
والتبجيل من النا�س عامة ومن زائريه باخل�شو�س، األ وهو 

عون بن علي بن اأبي طالب )ع(.

 

ع���لي

عامر جليل اإبراهيم
ت�ضوير/ ح�ضني طالب

عونم����رق����د وم������زار
بن

بن اأبي طالب )ع(

االمني العام مهدي اخلاقاين
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اإىل  واأحيل  بابل  حمافظة  جمل�ض  ميزانية 
الفاو  )���ص��رك��ة  واالإع��م��ار  االإ���ص��ك��ان  وزارة 
با�صرت  ٢٠١٣/7/١م.  ب��ت��اري��خ  ال��ع��ام��ة( 
هند�صي  اإ�صراف  حتت  العمل  بهذا  ال�صركة 
امل�صتفيدة واملحافظة، وكانت  من اجلهتني؛ 
له،  االأ�ص�ض  وو�صع  املرقد  بهدم  املبا�صرة 
وتعر�ض  داع�ض  على  احلرب  جاءت  بعدها 
بكل  العمل  توقف  اإذ  املخاطر،  اإىل  البلد 
امل��زار  ولقد�صية   ،%١٠٠ بن�صبة  امل�صاريع 
امل��واد  ان��دث��ار  م��ن  وخ��وف��ًا  عليه،  وللحفاظ 
عزمنا  الإع���م���اره،  ال�صركة  جهزتها  ال��ت��ي 
و�صيلة ممكنة،  بكل  العمل  ن�صتاأنف  اأن  على 
بعد  اأخ��رى  قانونية  ب�صيغ  اأو  بقر�ض  �صواء 
موافقات ديوان الوقف ال�صيعي، كان الو�صع 
احللول  اأف�صل  لكن  مبهمًا،  حينها  االأمني 
اجلهتني،  م��ع  ب��ال��رتا���ص��ي  العقد  ح��ل  ك��ان 
االأم��ان��ة  مب��واف��ق��ة  وامل��ح��اف��ظ��ة،  امل�صتفيدة 
متمثلة  االأمانة،  و�صرعت  للمزارات.  العامة 
باإ�صدار  اجلوهر،  خليفة  ال�صيخ  ب�صخ�ض 
كتاب اإىل جمل�ض املحافظة يفيد باأن االأمانة 
على  العمل  ُتنجز  �صوف  للمزارات  العامة 
باملزار  اخلا�صة  ال���واردات  من  وج��ه  اأكمل 
واأجن��زت  الفور  على  و�صرعنا  واملتربعني، 

املرحلة االأوىل بالكامل.
القبة والبئر

بعمارة  امل��زار  يزخر  مهدي:  ال�صيد  يكمل 
اإ�صالمية تاريخية مميزة وقبة تاريخية تعود 
اإىل القرن ال�صاد�ض الهجري، حافظنا على 

متهيدًا  املرقد  بهدم  �صرعنا  عندما  بقائها 
لتظل  االأر���ض  اإىل  اأنزلناها  فقد  الإع��م��اره، 

معَلمًا تاريخيًا.
اأما البئر فهي موجودة منذ القدم مع عمر 
املرقد، ذلك اأن م�صالك الطرق التي ي�صلكها 
النا�ض يف ذلك الوقت كلها فيها اآبار ُي�صتقى 
انخف�ض  امل���زار  ب��ن��اء  م��راح��ل  وم��ع  منها. 
من�صوب مياه البئر، لكنه مل ينقطع وهو ماء 
الزوار  منه  ياأخذ  لل�صرب  و�صالح  مفحو�ض 

للتربك وال�صفاء.
تفا�ضيل املزار

املرقد  يزور  قائاًل:  االأمني اخلا�ض  يحدثنا 
زوار من اأنحاء العراق كافة، اأما يف الزيارة 
فيق�صدنا  املليونية  وال��زي��ارات  االأربعينية 

زوار من دول اجلوار والدول االإ�صالمية.
زيارة املرقد العامة تكون يف يومي اجلمعة 
وال�صبت واأيام العطل، اأما الزيارة اخلا�صة 
فتكون مبرحلتني: يف ذكرى ا�صت�صهاد اأمري 
املوؤمنني )ع( يف ٢١ من رم�صان، اإذ يتوافد 
اأمري  وال��ده  با�صت�صهاد  لتعزيته  املوؤمنون 
حُتيى  الريفية  املناطق  ويف  )ع(،  املوؤمنني 
ليلة العا�صر من حمرم وهي ليلة ا�صت�صهاد 
اخلا�صة  واالأم��ان��ة  )ع(،  احل�صني  االإم���ام 
املزار حر�صت  امل�صوؤولية عن  ت�صلمها  ومنذ 
وهو  �صفر،  �صهر  من  التا�صع  اإح��ي��اء  على 
من  جمع  ويحييها  النهروان  واقعة  تاريخ 
جعفر  ال�صيخ  اأم��ث��ال  امل��ع��روف��ني  اخلطباء 
احل�صناوي  زم���ان  وال�����ص��ي��خ  االإب��راه��ي��م��ي 

وال�صيخ �صالح الطفيلي، وتقام حما�صرات 
ال�صنة،  مدار  على  املزار  يف  وثقافية  دينية 
ويوجد مركز لعلوم القراآن وحمطات قراآنية 

للزائرين.
م�ضاحة املزار

اأما عن م�صاحة املزار فيقول ال�صيد االأمني 
اخلا�ض: اأقيم املرقد على م�صاحة تبلغ اأكرث 
من 4 دومنات، وقد بني املزار يف منت�صف 
هذه امل�صاحة، عند دخولك من اليمني ترى 
 ٢٥ طولها  للرجال  واح��دة  ق��اع��ات:  ث��الث 
مرتًا وعر�صها ١٠ اأمتار، واأخرى ال�صتقبال 
مرت   ١٠٠٠ م�صاحتها  وم�صلى  ال��زائ��ري��ن 
مربع، ويق�صم احلرم اإىل ن�صفني؛ اأحدهما 
اأبواب:  اأربعة  للن�صاء، وثمة  للرجال واالآخر 
اثنان من جهة الرجال واالآخ��ران من جهة 
اأمري  ب��اب  مثل  ا�صم  له  ب��اب  وك��ل  الن�صاء، 
)ع(،  احل�صني  االإمام  وباب  )ع(،  املوؤمنني 
اأ�صماء  وب��اب  )ع(،  الكاظم  االإم���ام  وب��اب 
القبة  ارتفاع  والدة عون.  بنت عمي�ض وهي 
٢١ مرتًا مغلفة بالكا�صي الكربالئي وارتفاع 
٣٢ مرتًا،  من  بقليل  اأكرث  املئذنتني  من  كل 
مربعًا  م��رتًا  ع�صر  اثنا  ال�صباك  وم�صاحة 
التابعة  ال��ت��م��ار  ميثم  ور���ص��ة  يف  م�صنوع 
�صمن  ون�صعى،  للمزارات،  العامة  لالأمانة 
اإىل  م�صتقباًل،  امل���زار  تطوير  يف  جهودنا 
ترفيهية  وو�صائل  �صيافة  ودار  فندق  بناء 
واردات��ه��ا  تكون  جتارية  وحم��ال  للزائرين 

للمزار.
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يو�ضف املحمداوي

مي�ضا
موت القلب

امل�صيب:  بن  ل�صعيد  م��روان  بن  امللك  عبد  قال   
اأُ�صرُّ  فال  اخلرَي  اأعمل  اأ�صبحت  حممد،  اأبا  "يا 
به، واأعمل ال�صر فال اأ�صاء به"، فقال له �صعيد: 

القلب". موت  فيك  تكامل  "االآن 
واأو�صلوا  الدولة  اأم��وال  نهبوا  الذين  الفا�صدون 
ال�صعب اإىل هذه احلالة البائ�صة يف جميع مناحي 
احلياة ال يختلفون عن عبد امللك بن مروان يف 
ل��ذا جت��ده��م من  و���ص��م��ائ��ره��م،  قلوبهم  م��وت 
جني  على  وبا�صتقتال  يت�صابقون  ا�صتحياء  غري 
املغامن لزيادة غناهم على ح�صاب اإفال�ض وطن 
ومواطن، حتى و�صل احلال بالعراقي املبتلى اأن 
اأ�صتطيع تخلي�ض نف�صي  "ال  يرّدد مقولة كافكا: 
املنا�صب"،  املكان  يف  ل�صت  باأنني  ال�صعور  من 
ت�صرين  تظاهرات  هتاف  املعنى  يف  ت�صابه  وهي 
بهذه  ال��ع��راق  ناألف  مل  لكوننا  وطن"  "نريد 
ال�صورة من الظلم والظالم، لتتعاظم االإ�صارات 
املجهول  �صوب  و�صريه  البلد  انهيار  على  الدالة 
جميعا  ن�صك  ال��ذي��ن  الل�صو�ض  بع�ض  بقيادة 
منذ  ه��وؤالء  زرع  من  ح�صدناه  وما  بعراقيتهم، 
زيادة  املربمج،  "القتل  هذا  يومنا  اإىل  التغيري 
الفقر،  ن�صبة  تزايد  العمل،  عن  العاطلني  عدد 
االأمية،  ن�صبة  زي��ادة  املجرمني،  اأع���داد  زي��ادة 
وجتارها،  للمخدرات  املتعاطني  اأع���داد  زي��ادة 
التي مل  االأمرا�ض  تنوع  املوتي مع  اأع��داد  زي��ادة 
�صواء  ال�صهداء؛  اأع���داد  زي��ادة  �صابقا،  ناألفها 
االإرهابية،  اجل��رائ��م  اأو  الع�صكرية  بالعمليات 
تعاظم  االإعمار،  غياب  مع  الدمار  رقعة  ات�صاع 
ال�����ص��ادرات، �صبه  ان��ع��دام  ال���واردات مع  حجم 

تكاثر  التموينية،  البطاقة  مل��ف��ردات  ان��ع��دام 
مناطق الع�صوائيات، غياب ج�صور امل�صاة، زيادة 
�صاعات قطع التيار الكهربائي، وفرة يف املدار�ض 
ال��ر���ص��اوى، تكاثر  ات�����ص��اع ظ��اه��رة  ال��ط��ي��ن��ي��ة، 
اأ�صعار  يف  زي��ادة  مع  املقابر  اأع��داد  يف  ملحوظ 
الن�صب  التَّفننُّ يف طرق  الوفيات،  القبور لكرثة 
واالحتيال، نحول عام يف توا�صل  ذوي القربى، 
من  ح�صود  االأ�صرية،  اجلرائم  اأع��داد  يف  تزايد 
الفا�صدين،  ثروات  يف  زيادة  ترافقها  املت�صولني 
النكبات  هذه  كل  املاآ�صي"،  من  قوائم  وووووو.. 
ويتكّلمون  الفا�صدين  هوؤالء  بع�ض  علينا  ويخرج 
االإن�صان  حقوق  واحرتام  وال�صرف  النزاهة  عن 
وال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اإ����ص���الح واإع���م���ار ال��ب��الد من 
اأن  حني  يف  املوظفني!،  مرتبات  تقلي�ض  خالل 
اأر�صدتهم يف م�صارف اخلارج تتزايد من اأموال 
وق��روؤوا  قلوبهم  ماتت  اأن  بعد  احل��رام  ال�صحت 
عليها �صورة الفاحتة وبراأت منهم االآية القراآنية 
ِمْن  ُوُجوِهِهْم  "�ِصيَماُهْم يِف  الكرمية التي تقول: 
ُجوِد"، الأن هوؤالء الل�صو�ض �صيماهم يف  اأََثِر ال�صُّ

جيوبهم من اأثر الفلو�ض.

الفا�ضدون الذين نهبوا اأموال 
الدولة واأو�ضلوا ال�ضعب 

اإىل هذه احلالة البائ�ضة 
يف جميع مناحي احلياة ل 

يختلفون عن عبد امللك 
بن مروان يف موت قلوبهم 

و�ضمائرهم



ت������رج������م������ة

التي  املده�صة  الطرق  اأك��رث  من  جمموعة  يلي  فيما 
يتغرّي بها ج�صمنا يف ال�صتاء فقط لتبقينا دافئني.

زيادة يف تدفق الدم
CHA Holl - مركز من  هورويتز  توما�ض   ققول 

wood Presbyterian الطبي يف لو�ض اأجنلو�ض 
اإن الكثري من االأمور حت�صل جل�صمنا عندما ي�صبح 
احل��رارة  درج��ات  انخف�صت  فكلما  ب���اردًا،  الطق�ض 
باخلارج، كلما زاد ج�صمنا يف تدفق الدم اإىل اجللد، 
داخل  الدموية  االأوع��ي��ة  تنفتح  البارد  الطق�ض  ففي 

اأج�صامنا جللب الدم الدافئ للمناطق الباردة.
ارتفاع ال�شغط 

االأ�صخا�ض مفرطي احل�صا�صية،  اإذا كنت من  اآ�صف   
درج��ات  ت��وؤدي  اإذ  بالدم.  يتعلق  كله  االأم��ر  اأن  تاأكد 
وهذا  الدموية،  االأوعية  لت�صييق  املنخف�صة  احلرارة 
ما ت�صري اليه عيادة Mayo الطبية، اإذ يكون ج�صمنا 
بحاجة لزيادة يف �صغط الدم، لدفع الدم عرب االأوردة 

وال�صرايني ال�صيقة.
تورد الوجنتني 

"ج�صمنا  الأن  الدموية  باالأوعية  القوي  ال�صد  يحدث   
االأع�صاء  م��ن  بالقرب  ال��داف��ئ  ال��دم  اإب��ق��اء  ي��ح��اول 
الداخلية". يقول د.�صيث نيوتن، اأحد موؤ�ص�صي �صركة 
OutMore لالأبحاث الطبية، بعد انقبا�ض االأوعية 
الدموية، فاإنها تتمّدد وتتو�صع، ما ي�صبب رد فعل يوؤدي 
بال�صتاء.  مرارًا  الحظتها  رمبا  حالة  وجنتيك،  لتورد 
من  متدفقًا  �صياًل  ب�صرتك  "تتلقى  نيوتن:  ي�صيف 
الدم، ما ي�صفي لونًا ورديًا على وجهك، ال �صيما اأنفك 

ووجنتيك".
اأط��ول  وقتًا  تق�صي  عندما  اأّن��ه  لالهتمام  املثري  من 
يعتاد ج�صمك على ذلك وي�صبح  البارد،  الطق�ض  يف 
الدموية  االأوعية  انقبا�ض  بني  التنقل  يف  كفاءة  اأكرث 
ومتددها. نتيجة لذلك، يجعلك الطق�ض البارد ت�صعر 
بحدة اأقل، ووفقًا لنيوتن، ي�صتغرق ج�صمك نحو اأربعة 

اأ�صابيع للتكيف مع املناخات الباردة.
ا�شتهاء اأطعمة معينة

�صوء  من  اأق��ل  ووق��ت��ًا  اأق�صر  ن��ه��ارات  يعني  ال�صتاء   
ال�صم�ض. خالل هذه ال�صهور من ال�صنة قد جند اأنف�صنا 
منيل لتناول اأطعمة غنية بالفيتامينات واملعادن التي 
ميكن اأن ت�صاعدنا يف مقاومة اال�صطرابات العاطفية 
املرتبط  االك��ت��ئ��اب  م��ن  ن��وع   :)SAD( املو�صمية 

االأغذية  لتناول  منيل  فتجدنا  املو�صمية.  ات  بالتغريُّ
املليئة بفيتامني B12 والزنك حتديدا، كما تقول ليزا 
 The كتاب  وموؤلفة  التغذية  اأخ�صائية  ريت�صاردز، 
تعرج على حاجتنا  كتابها  Candida Diet. ففي 
الدواجن،  حلوم  البقرية،  اللحوم  من  املزيد  لتناول 
لتناول  متيل  نف�صك  وجدت  فاإذا  واالأ�صماك.  البي�ض 
اللحوم احلمراء، املك�صرات والفا�صوليا، فهذا معناه 

اأنك حتتاج للزنك املوجود بتلك االأطعمة.
الغدة الدرقية والأوقات الإ�شافية

الدرقية  غدتك  تتاأهب  ب��اردًا،  ج�صمك  يكون  عندما 
وتر�صل اإ�صارات الأع�صائك لزيادة العمل. ينوه توبجي 
الوطنية  ال�صحة  معاهد  يف  ال�صحة  خ��رباء  اأح��د 
للمزيد  اأج�صامنا  احتياج  مل��دى   NIH االأم��ريك��ي��ة 
يف  متجمدًا  اجلو  يكون  عندما  �صيما  ال  الطاقة  من 
هرمونات  الإنتاج  الدرقية  الغدة  يدعو  ما  اخل��ارج، 

اإ�صافية.
ال�شعور باحلاجة للتبول

اإذا الحظت اأنه عليك التبول عندما تكون باخلارج يف 
الربد، فهذا لي�ض توهم، فكل �صيء مت�صل، كما يو�صح 
الطلق  الهواء  يف  العمل  برنامج  مدير  كريت�ض،  ريك 
بجامعة برين�صتون. فكلما زادت برودة الطق�ض، كلما 
ال��دم،  جم��رى  يف  ال�صغط  وازداد  اأوردت���ك،  �صاقت 
ما يجعل الكلى تفرز املزيد من ال�صوائل لتقليل هذا 
هي  املمتلئة  "املثانة  اأي�صا:  كريت�ض  يقول  ال�صغط. 
مكان لفقد اإ�صايف للحرارة، لذا فاإن التبول �صي�صاعد 

يف احلفاظ على احلرارة."
ال�شعور بالق�شعريرة

ب��اردة  غرفة  دخولك  عند  ذراع��ك  على  نظرة  األ��ِق 
�صتالحظ  ب��اخل��ارج،  ب��ارد  لن�صيم  تعر�صك  ح��ال  اأو 
الربد  حاالت  فعند  الق�صعريرة.  بع�ض  االأرج��ح  على 
الق�صوى يبداأ اجل�صم باالرتعا�ض، ب�صبب عدم قدرة 
هنا  وجن��د  املنخف�صة،  احل����رارة  ل��درج��ات  حتمله 
حدوث اأمر غريب يف اجللد يعرف ب�"الق�صعريرة" اإذ 

تبداأ خاليا اجللد اخلارجية بالربوز ووقوف ال�صعر.
التي  من  اأك��رث  ح��رارة  بفقدان  اجل�صم  يبداأ  عندما   
هيئة  على  ذلك  ويكون  بالربد،  ي�صعر  فاإنه  يولدها، 
ق�صعريرة، يف حماولة للحد من ال�صعور بالربد، ولكن 
الأن االإن�صان ال ميتلك �صعرًا كثيفًا كاحليوانات فقد ال 

جُتدي حماولته هذه نفعًا.

حاملا ياأتي ف�شل 
ال�شتاء البارد 
والرطب يف اأي مكان 
نكون به بهذا العامل، 
�شرعان ما نالحظ 
مدى تاأثريه يف ج�شمنا 
ون�شاطاته، عمومًا 
ممكن اأن يعني ال�شتاء 
لنا جفاف اجللد، 
حكة بالعيون، ومزاج 
متعكر، لكن رغم 
ذلك، قد ل تعد هذه 
الأعرا�س مزعجة لنا 
وقد نعدها اأعرا�شًا 
طبيعية لربودة 
اجلو، غري وا�شعني 
بخلدنا اأن جملة 
كوالي�س داخلية 
تعمل بج�شمنا فقط 
كي تخّفف عنا �شدة 
برودة ج�شمنا التي 
قد ت�شل اأحيانا 
لدرجة الرجتاف.

اإليزابيث يوكو
ترجمة: اآلء فائق

طرق جلب الدم الدافئ 
للمناطق الباردة

لتفادي اأمرا�س ال�ضتاء
السنة السادسة عشرة العدد )376( 30 كانون الثاني 2021 متك سال _ متك كما #alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

63 62



 ن��ت��ي��ج��ة ل��ذل��ك ي��دخ��ل اجل�����ص��م يف اخل��ط��وة 
انقبا�ض  فيها  يتم  التي  االرتعا�ض،  وهو  التالية، 
بهدف  اإرادي  ال  ب�صكل  "انكما�ض"  الع�صالت 
توليد احلرارة، وقد تفيد هذه احلركة نوعًا ما، 
لهذا ين�صح االأطباء دائمًا بعدم ال�صماح للج�صم 
بالو�صول لهذه املرحلة، واأن نحاول قدر االإمكان 

توخي احلذر يف اأوقات الربد القار�ض.
الرتعا�س

اإرادي  ال  ع��م��ل  ه��و  االرجت�����اف  او  االرت��ع��ا���ض 
ب�)الع�صالت  تعرف  ما  اأو  املخططة  للع�صالت 
ب��االرجت��اف،  اأي�����ص��ًا  عليه  ُي��ط��ل��ق  الهيكلية(. 
اال�صتجابة  نتيجة  حت�صل  ج�صدية  وظيفة  فهو 
ح�����رارة اجل�����ص��م. عندما  الن��خ��ف��ا���ض درج����ة 
االأ�صا�صية،  اجل�صم  ح���رارة  درج���ة  تنخف�ض 
للحفاظ  لالرتعا�ض  العاك�صة  الع�صالت  تتحفز 
العظمي  الهيكل  ع�صالت  فتبداأ  التوازن،  على 
الدفء  يخلق  مما  �صغرية،  بحركات  باالهتزاز 

من خالل ا�صتنفاد الطاقة. 

يف ال�شتاء نفقد �شعرًا اأقل 
نفقد  اأننا  �صمعت  رمب��ا  اأن��ك  من  الرغم  على   
اأكرث مما نفقده �صيفًا،  ال�صعر �صتاًء  املزيد من 
فقد  خ��راف��ة.  االأم��ر حم�ض  بواقع  ه��ذا   اأن  اإال 
2009 يف  ال��ع��ام  اأج���ري���ت  اأظ���ه���رت درا����ص���ة 
اأقل  يفقدون  النا�ض  اأن  زيورخ  م�صت�صفى جامعة 
منطقي  وه��ذا  �صتاًء،  ال�صعر  من  ممكنة  كمية 
التطورية، فنحن بحاجة  النظر  جدًا من وجهة 
على  باحلفاظ  للم�صاعدة  ال�صعر  من  للمزيد 

دفء روؤو�صنا، لذلك نفقد القليل منه.
زيادة التمثيل الغذائي

لت�صريع  اأج�صامنا  متيل  بالربد،  ن�صعر  عندما 
عمليات االأي�ض للم�صاعدة بالتعامل مع االإجهاد 
ال��ن��اجت ع��ن ان��خ��ف��ا���ض درج����ات احل�����رارة. يف 
ال�صحة  معاهد  باحثو جمموعة  اأجراها  درا�صة 
الوطنية االأمريكية )NIH( العام 2014، كان 
وحدة  يف  عا�صوا  اأ�صحاء  �صبان  خم�صة  لديهم 
ال�صريرية  املعاهد  مركز  يف  اإكلينيكية  اأبحاث 

قام  اأ�صهر.  اأربعة  ملدة  ماريالند،  بيثي�صدا،  يف 
باحثو املعهد بتعديل درجات احلرارة يف غرفهم 
فهرنهايت  درج��ة   75 م��ن  ليلة،  ك��ل  اخلا�صة 
الثاين  يف  درج��ة   66 اإىل  االأول،  ال�صهر  خالل 
بعد  االأخ���ري.  ال�صهر  يف   81 اإىل  ثم  والثالث، 
ال�صهر الثاين، عندما انخف�صت درجة احلرارة 
الأول مرة، كان لدى امل�صاركني زيادة بن�صبة 10 

باملئة يف ن�صاط التمثيل الغذائي للدهون.
العاملني  الدكاترة  اأحد  تورجان،  كارول  كتبت 
يف NIH: "عادت هذه التغيريات اإىل ما يقرب 
من خط االأ�صا�ض خالل ال�صهر التايل من درجة 
ثم مت عك�صها متامًا خالل  املحايدة،  احلرارة 
ال�صهر االأخري من التعر�ض الدافئ"، مما يعني 
اأن الربد كان يوؤثر يف معدالت التمثيل الغذائي 
على  ال��درا���ص��ة،  �صملتهم  ال��ذي��ن  لالأ�صخا�ض 
الهرمونات  يف  التغريات  ب�صبب  التحديد  وجه 

كاللبتني واالأديبونكتني.
ال�شتاء ودهون الأطفال

ح جيم�ض وانتوك، كبري امل�صوؤولني الطبيني  يو�صّ
من  طبيبك  )هاتف    PlushCare مركز  يف 
تكون  رمبا  التي  البنية،  الدهون  اأن  تلفونك(  
قد �صمعت عنها والتي ي�صار اإليها با�صم "دهون 
ت�صتخدم  التي  الدهون  من  نوع  هي  االأطفال"، 
الطاقة لتوليد احلرارة. يالحظ منذ فرتة طويلة 
بكميات  م��وج��ودة  تعد  "مل  البنية  ال��ده��ون  اأن 
احلديثة  الدرا�صات  لكن  البالغني،  عند  كبرية 
اأظهرت اأن هذا مل يكن �صحيحًا". "من املعروف 
االآن اأن البالغني لديهم بالفعل ن�صيج دهني بني 

واأنه ي�صتجيب لدرجات احلرارة الباردة."
يف  املعهد  اأجراها  التي  الدرا�صة  لنف�ض  ووفقا 
امل�صاركني  تعر�ض  من  �صهر  بعد   ،2014 العام 
لدرجات حرارة منخف�صة لياًل، كان لديهم زيادة 
بن�صبة 42 باملئة يف حجم الدهون البنية. ي�صري 
تورغان اإىل اأن "النتائج ت�صري اإىل اأن الب�صر قد 
عن  املنخف�صة  احل��رارة  درج��ات  مع  يتاأقلمون 
طريق زيادة الدهون البنية، كما ميكن تخفيف 
هذه التغيريات اأو عك�صها بعد التعر�ض لدرجات 

حرارة اأكرث دفئًا".
عن موقع/ بي�شت ليف اون لين
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عالء هادي احلطاب 

خارج ال�ضندوق
دور الُنخبة 

حديثنا هنا عن دور النخبة بعّدها جماعة من النا�ض، اأو فئة 
قليلة منهم، حتظى مبكانة اجتماعية عالية ال�صاأن وتوؤثر يف 
ال�صرائح االأخرى، وتتمتع ب�صمات خا�صة كالقدرات الفكرية 
واالأدبية، اأو الو�صع االإداري املتميز والعايل، ما يجعلها ذات 
هيبة عالية ونفوذ وا�صع االنت�صار. وي�صتخدم مفهوم النخبة 
اجلماعات  على  للداللة  االجتماعية  العلوم  يف   )Elite(
االجتماعية  ومواقعها  بخ�صائ�صها  املتميزة  االجتماعية 
واالإدارية. لهذا فاإن لهذه النخبة - بهذا املعنى- حتمًا دور 
اإيجابيًا  فكلما كان دورها  واإيجابًا،  �صلبًا  املجتمع  موؤثر يف 
النا�ض  اإقناع  ا�صتطاعت  كلما  معني  موقف  اأو  حدث  اإزاء 
اإذا  ب�صلبيته  اإقناعهم  احلال  وكذلك  اإيجابيته،  يف  عامة 
كان موقفهم منه �صلبيًا باعتبار اأنهم ميلكون و�صائل التاأثري 

واالإقناع بغريهم الأنهم ميلكون اأدوات ذلك. 
واالأمم احل�صارية يف  املتقدمة  الدول  للنخبة دوٌر مهم يف 
قيادة املجتمع ومعاجلة االأخطاء واالأزمات وامل�صكالت التي 
متر به، وت�صعى هذه االأمم اإىل و�صعهم يف مقدمة من يفكر 

بامل�صتقبل وير�صم طريقه وي�صع �صرتاتيجياته. 
ال ن�صتطيع نفي دور النخبة يف العراق وتاأثريها، لكن هذا 
للطبقة  ال�صيا�صي  بال�صلوك  كبري  حد  اإىل  متاأثر  ال��دور 
ال�صيا�صية ومتاأثر كذلك بالطائفية ال�صيا�صية وجتاذباتها، 
اإذ مل ت�صتطع النخبة اأن ُتخرج نف�صها عن )طواأفة( احلياة 
اأن  ت�صتطع  مل  اأنها  كما  الطائفيني،  قبل  من  ال��ع��راق  يف 
ب�صبب  تارة  ال�صيا�صي،  ل��الأداء  بّناًء  ناقدًا  نوعيًا  ندًا  متثل 
ب�صبب  واأخرى   ،2003 قبل  ال�صيا�صي  النظام  دكتاتورية 
ال�صيا�صية،  الطبقة  تلك  اأداءات  مع  النخب  بع�ض  م�صالح 
عن  بعيدة  النخبة  كانت  فكلما  الفر�ض"،  "مربط  وهنا 
م�صلحة  من  منطلقًا  اأداوؤه��ا  كان  كلما  ال�صلطة،  م�صالح 
�صحيح  والعك�ض  واملجتمع،  ال��دول��ة  بناء  يف  تبحث  عامة 

م�صالح  مع  تقرتب  النخبة  ه��ذه  م�صالح  كانت  كلما  اإذ 
بناء  اإزاء  موحد  غري  متعرثًا  اأداوؤه���ا  كان  كلما  ال�صلطة، 

الدولة وت�صكيل دعامات تقدمها. 
احلديث حتمًا ال ي�صري على كل الُنخب يف العراق، فهناك 
مواقف  لهم  كنخبة  راأي  واأ�صحاب  ومثقفون  اأكادمييون 
�صابقًا  باهظة  اأثمانًا  ودفعوا  االأمة  هذه  تراجع  اإزاء  مهمة 
تاأثريها  اأن  احل��ال  واق��ع  لكن  يدفعون.  زال��وا  وم��ا  وحاليًا 
عدم  ب�صبب  ت��ارة  املا�صية،  ال�صنوات  يف  مرتاجعًا  ب��ات 
رغبة اأ�صحاب القرار يف اال�صتماع لهم، ما ولد انكفاءهم 
واأخرى  بينهم،  فيما  ا�صتغالهم  وانطواءهم على م�صاحات 
وموؤ�ص�صاتها  الدولة  بناء  الرتاجع يف  هذا  تراكمات  ب�صبب 
لتقاطع  عليها  يجتمعون  م�صرتكة  قوا�صم  اإيجادهم  وعدم 
ال�صيا�صية  االأداءات  مب�صالح  ارتبطت  التي  م�صاحلهم 

املتعددة.
النخب من  اإىل تفعيل دور  باأم�ضِّ احلاجة  اليوم  وها نحن 
ومتكينهم  مل�صورتهم  واال�صتماع  لهم  املجال  ف�صح  خ��الل 
من  اإال  يتم  ل��ن  وه��ذا  املجتمع،  يف  ت��اأث��ريه��م  اأدوات  م��ن 
دور  غياب  ا�صتمرار  اأن  تعي  �صيا�صية  اإرادة  وج��ود  خالل 
اإن  ال��ذي  و)التثويل(  التجهيل  من  م��زي��دًا  يعني  النخبة 
خدم بع�ض امل�صالح ال�صيا�صية على م�صتوى التكتيك، لكنه 
معاجلتها  ميكن  ال  وانهيارات  تراجعات  اإىل  ي��وؤدي  حتمًا 
كٌل  النخب،  هذه  على  يقع  كما  ال�صرتاتيج،  م�صتوى  على 
مب�صاحة ا�صتغاله، اأن تعمل على اأن تكون موؤثرة يف حميطها  
اأم  كانت  فكرية  ال�صخ�صية،  حمدداتها  عن  تتنازل  واأن 
اأم غريها يف  اأم عرقية  قومية  اأم  اأم مذهبية  اأيديولوجية 
�صبيل "�صالح عام" يخدم االأمة وتقدمها ويعالج اأزماتها. 
وهنا تكون امل�صوؤولية م�صرتكة بني اجلميع، وننتظر من يبداأ 

خطوة االألف ميل يف هذا الطريق.



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

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

تلبي كل تلك املتطلبات وغريها. 

كما اأن هناك  �صياًل هائاًل من االآراء واالأفكار 
التي تطرح على من�صات التوا�صل االجتماعي 

يف غ�صون يوم واحد. 
وعندما يتبنى عدد كبري من االأ�صخا�ض راأيًا اأو 
ق�صية ما ذات اأهمية اأو تاأثري، فاإنها ت�صبح يف 
�صاعات قليلة ق�صية راأي عام ومو�صوع ال�صاعة 
الذي ياأخذ حيزًا رمبا اأكرب من حجم املو�صوع 
نف�صه، ما منح النا�ض حرية اأكرب يف التعبري عن 
اآرائهم وم�صاحة اأكرب ملا ي�صمى بالدميقراطية 
وحرية التعبري عن الراأي، وهذا ما رافق كثريًا 
من االأحداث التي حدثت يف دول خمتلفة حول 
العامل، من �صمنها الدول العربية، اإذ متكنت 
مظلوميتها  وعر�ض  �صوتها  نقل  من  ال�صعوب 

على العامل اأجمع.
باإنقاذ  احل���االت  بع�ض  يف  ذل��ك  �صاعد  لقد   
ميديا  لل�صو�صيال  لي�ض  لكن  النا�ض،  اأرواح 
كثري  يف  كانت  اأنها  كما  دائ��م��ًا،  التاأثري  ه��ذا 
الكاذبة  االأخبار  انت�صار  �صببًا يف  االأحيان  من 
�صناعة  يف  كبري  تاأثري  لها  كان  التي  وامل�صلِّلة 
الراأي العام يف املجتمع على امل�صتويني املحلي 
وال��ع��امل��ي. وه��ن��ا ن��ذك��ر م��ا ح��دث م��ع دون��ال��د 
واليته،  املنتهية  االأم��ريك��ي  الرئي�ض  ت��رام��ب، 
ا�صتخدام  اإىل  االنتخابات عمد  فمنذ انطالق 
ميديا،  ال�صو�صيال  على  اجلماهريية  قاعدته 

وال�صيما على ح�صابه يف Twitter بطريقة 
االأخ��ب��ار  ن�صر  اإىل  ع��م��د  اإذ  ج����دًا،  خ��اط��ئ��ة 
ما  االنتخابات،  نتائج  عن  وامل�صللة  الكاذبة 
الت�صريح  اإىل   Twitter مثل  �صركة  دف��ع 
ال�صحة،  ع��ن  بعيدة  ال��ت��غ��ري��دات  ه��ذه  ب���اأن 
اإىل حذفها. ومل  االأحيان  بع�ض  وا�صطرت يف 
هذه  اتبعت  التي  الوحيدة   Twitter تكن 
بل  املا�صية،  امل��دة  يف  ت��رام��ب  م��ع  ال�صيا�صة 
Facebook وSnapchat وكل  تبعتها 
املن�صات التي كان ترامب ن�صطًا عليها طوال 
ت�صريحاته  نقل  اإىل  دفعه  م��ا  ال��ف��رتة،  تلك 
ال�صحافة  التقليدية؛  االإع���الم  و�صائل  ع��رب 

والتلفاز.
ع��ادت  اإن  ف��م��ا  ي�صت�صلم،  مل  ت��رام��ب  ل��ك��ن   
يف  ال�صتخدامها  ع���اد  ح��ت��ى  اإل��ي��ه  ح�صاباته 
االنتخابات،  بنتائج  طعنًا  العام  الراأي  تاأجيج 
منا�صريه  اقتحام  اإىل  النهاية  يف  اأدى  م��ا 
يف  والرعب  الفو�صى  واإث��ارة  الكابيتول  مبنى 
نفو�ض االأمريكيني، كما خّلف ذلك مقتل اأربعة 
اأ�صخا�ض من بني املقتحمني. وبالنتيجة هددت 
Twitter و�صركات اأخرى باإغالق ح�صابات 
ترامب اإىل االأبد يف حال عدم حذف تغريداته 

التي اأدت اإىل اإثارة الفو�صى. 
لقد كانت هذه احلادثة هي االأوىل من نوعها، 

كانت  ال���دول،  روؤ���ص��اء  بع�ض  حفيظة  اأث��ار  ما 
مريكل  اأجنيال  االأملانية  امل�صت�صارة  بينهم  من 
اأن  ف��ك��رة  على  ك��ث��رية  حتفظات  لديها  ال��ت��ي 
تقوم �صركة باإيقاف اأو اإغالق ح�صاب الرئي�ض 

مع انت�شار ا�شتخدام تطبيقات التوا�شل الجتماعي وتنامي 
عدد الربامج والتطبيقات التي تقدم مثل هذه اخلدمات، اأ�شبح 

من املمكن لأي �شخ�س اأن ي�شنع قاعدته اجلماهريية اخلا�شة 
بخطوات ب�شيطة جدًا تتمثل يف اإن�شاء ح�شاب على اأي من هذه 
الربامج والبدء بتدوين اآرائه واأفكاره على خمتلف الأ�شعدة: 

ال�شيا�شية، والثقافية، والعلمية، 

با�صم  الناطق  �صرح  وقد  غريه.  اأو  االأمريكي 
احلكومة االأملانية يف موؤمتر �صحفي باأنه "من 
وفق  لكن  التعبري،  حرية  يف  التدخل  املمكن 
بقرار  ولي�ض  ع،  امل�����ص��رِّ و�صعها  التي  احل���دود 
اأن  على  املتحدث  اأكد  �صركة،" كما  اإدارة  من 
"حرية التعبري حق جوهري له اأهمية اأ�صا�صية، 
على  تقع  التي  امل�صوؤولية  ينفي  ال  ه��ذا  لكن 
عاتق هذه ال�صركات يف حال انت�صار املعلومات 
بني  والفنت  لل�صغب  واملثرية  وامل�صللة  املغلوطة 
االملانية  احلكومة  ترى  كما  لكن  املواطنني." 
باإيقاف ح�صاب  اأوالتحذير  االإيقاف  قرار  فاإن 
مهم  ق��رار  ه��و  دول��ة  رئي�ض  باأهمية  �صخ�ض 
يجب اأن يخ�صع للقوانني واحلدود التي ي�صعها 

امل�صرع.
وبرامج  االت�صاالت  تكنولوجيا  اأن  نرى  بهذا 
غريها  ع��ن  تختلف  ال  االجتماعي  التوا�صل 
اأن  ميكن  ال  اإذ  حدين،  ذو  �صالح  فهي  اأب���دًا، 
منحته  ال��ذي  امل�صموع  ال�صوت  اأهمية  ننكر 
هذه املن�صات لكثري من االأ�صخا�ض والق�صايا 
من  لكل  املجال  اأف�صحت  اأي�صًا  لكنها  املهمة، 
ويرفع  براأيه  وي��ديل  ي�صرح  اأن  يف  ودّب  ه��بَّ 
�صوت  عن  البعد  كل  يبعد  رمب��ا  ال��ذي  �صوته 
احل��ق��ي��ق��ة، واالأك����رث اإخ��اف��ة ه��و حت��وي��ل ه��ذه 
باإن�صاء  وفتاك  �صالح خميف  اإىل  التكنولوجيا 
اأ�صحاب  ت�صاعد  التي  االإلكرتونية  اجليو�ض 
امل�صالح يف ن�صر اأفكارهم ومعتقداتهم واإقناع 
التي  الرتويج  اأ�صاليب  با�صتخدام  بها  النا�ض 
متكنهم من الو�صول اإىل امل�صتخدم لي�ض مرة 
واحدة فقط، بل اآالف املرات يف �صبيل تر�صيخ 

هذه االأفكار واملعتقدات لدى املتلقي.
اأن نذكر اجلماعات االإرهابية   وال يفوتنا هنا 
االجتماعي  التوا�صل  و�صائل  ا�صتخدمت  التي 
االإره��اب��ي��ة  ومعتقداتهم  الأف��ك��اره��م  للرتويج 
االإلكرتونية  تلك اجليو�ض  بت�صخري  والتكفريية 
لن�صر تلك االأفكار ال�صامة يف املجتمع، واالأمثلة 
على ا�صتخدام تكنولوجيا التوا�صل االجتماعي 
لكن  ك��ث��رية،  و���ص��ل��ب��ي��ة  �صيئة  ا���ص��ت��خ��دام��ات 
اال�صتخدامات االإيجابية كثرية اأي�صًا وال ح�صر 
لها، لكن يبقى االأمر منوطًا بامل�صتخدم وكيفية 

تعامله مع هذه التكنولوجيا.

 

تاأثري تكنولوجيا الت�ضال 
يف �ضناعة الراأي العام 

رفاه ح�ضن
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اأختتمت قبل اأ�شبوعني انتخابات احتاد ال�شحافة الريا�شية 
العراقية التي اأفرزت عن ت�شكيلة �شبابية من ال�شحفيني املميزين، 
اإذ مت انتخاب ال�شتاذ خالد جا�شم رئي�شًا لحتاد ال�شحافة، وملزيد 
من التفا�شيل "جملة ال�شبكة" ا�شت�شافت وبلقاء ح�شري خالد جا�شم 
ليحدثنا عن امل�شاريع واخلطط التي �شي�شعها الحتاد يف اأجندته 
واأمور اأخرى حدثنا عنها فكان هذا احلوار: 

كانت  اإقالتهم  مت��ت  ال��ذي��ن  امل��درب��ني  بع�ض 
راف��ق��ت  ال��ت��ي  ال��ن��ت��ائ��ج غ��ري اجل��ي��دة  ب�صبب 
الفريق، بينما البع�ض االآخر من املدربني قدم 
الفنية  باالأمور  االإدارة  تدخل  ب�صبب  ا�صتقالته 

للفريق.
الزوراء فريق كبري

قا�صم  با�صم  الزوراء  نادي  يقول مدرب فريق 
�صبب  اأه��م  اإن  م��وؤخ��را:  ا�صتقالته  ق��دم  ال��ذي 
القرعة،  ظلم  هو  الفريق  م�صتوى  تراجع  يف 
فكان فريقنا االأكرث ت�صررا وذلك ب�صبب لعب 
بغداد،  خارج  مباريات  �صت  من  اأكرث  الفريق 
وهذا طبعا يوقع الالعبني حتت �صغط نف�صي 

وحالة غري م�صتقرة، نحن مل نخ�صر مبارياتنا، 
لكن بع�ض املباريات التي لعبناها كانت الفرق 
تلجاأ اإىل اخلروج معنا بالتعادل برغم اإ�صاعة 
كرة  وهذه هي  االأه��دف  من  ملجموعة  العبينا 
القدم الفوز يكون ملن ي�صتغل الفر�ض، حقيقة 
ا�صتقالتي كانت بعد اأن مت االتفاق مع االإدارة 
ف��ال��زوراء  ر�صمي،  ب�صكل  التعاقد  ف�صخ  على 
طاقة  م��ن  منلك  م��ا  بكل  حاولنا  كبري  فريق 
واق��ع  لكن  �صعبة،  ب��ظ��روف  ال��ف��ري��ق  خ��دم��ة 
االمر حتم علينا ما و�صلنا له، اأمتنى اأن يوفق 
الفريق يف مبارياته، كما اأمتنى للنادي واإدارته 
وجماهريه التوفيق، ولالعبني التوفيق وحتقيق 

نتائج مميزة.
مل اأخفق مع ال�ضرطة

ال����ذي ق��دم  ���ص��ه��د  امل����درب غ��ن��ي  ق���ال  بينما 
حاليا  ليت�صلم  ال�صرطة  ن��ادي  من  ا�صتقالته 
امليناء خلفا  ن��ادي  التدريبية يف  االم��ور  زم��ام 
جتربتي  كانت  حقيقة  تيتا:  الروماين  للمقال 
مل  بحيث  ناجحة،  ال�صرطة  ن��ادي  فريق  م��ع 
البع�ض  يف  لكن  املباريات  يف  الفريق  يخفق 
كرة  هي  وه��ذه  التعادل  بنتيجة  خرجنا  منها 
القدم الذي ي�صتغل الفر�ض التي تتاح له يكون 
زاخو  اأم��ام  مباراتنا  ويف  ن�صيبه،  من  الفوز 
التعادل  علينا  فر�ض  لكن  للفوز  االق��رب  كنا 

بعد جملة من االهداف ال�صائعة، بعد املباراة 
معي،  االدارة  تعامل  طريقة  م��ن  امتع�صت 
مع  التعاقد  يف  جديتها  لعدم  االدارة  انتقدت 
عن  ابتعد  جعلتني  االم���ور  ه��ذه  امل��ح��رتف��ني، 
تدريب الفريق، لذلك قدمت ا�صتقالتي، اأمتنى 
واملوفقية  االزده���ار  ك��ل  ال�صرطاوي  للفريق 
كل  الويف  القيثارة  وجلمهور  اجليدة  والنتائج 

احلب واالحرتام. 
ا�ضتقالتي ب�ضبب امل�ضاكل الإدارية

الطلبة  ن��ادي  فريق  م��درب  اأحمد  ح�صن  اأم��ا 
فريق  تدريب  من  ا�صتقالته  قدم  فقد  حاليا، 
نادي النجف موؤخرا والذي قال عن ا�صتقالته: 
حقيقة ا�صتطعت خالل هذا املو�صم اأن اأح�صل 
حققنا  النجفية،  للكرة  رائ��ع��ة  نتائج  على 
ترتيبنا  وكان  معروفة  فرق  على  االنت�صارات 
يف الدوري جيدًا جدًا، لكن الفريق كان دائما 
ال��ذي��ن  االدارة  اأع�����ص��اء  بع�ض  م��ن  حم��ارب��ا 
الفريق  ح�صول  برغم  بي  االط��اح��ة  ي��ري��دون 
اأرادوا  امل��ب��اري��ات،  يف  اجل��ي��دة  النتائج  على 
النتائج  لكن  معروفة،  لغايات  ب��ي  االط��اح��ة 
هذه  له،  خططوا  ما  كل  اأف�صلت  حققتها  التي 
االمور جعلتني اأفكر اأن اأقدم ا�صتقالتي وابتعد 
برغم املطالبة اجلماهريية ببقائي يف تدريب 
الفريق، عموما كانت جتربتي ناجحة مع فريق 
�صمن  تواجده  والدليل  املو�صم  لهذا  النجف 

قائمة الفرق املت�صدرة للدوري املمتاز.
قبل اأن تتم الإقالة

االأك��رب  احل�صة  الديوانية  لنادي  ك��ان  بينما 
اإق��ال��ة  مت��ت  اإذ  امل��درب��ني،  وا�صتقالة  ب��اإق��ال��ة 
ومن  مبهمة  الأ���ص��ب��اب  �صالح  ح���ازم  امل���درب 
ليت�صلم  حافظ  �صعد  اخلبري  امل��درب  اأقيل  ثم 
ق�صي  املدرب  ال�صابق  الدويل  النجم  الفريق 
منري الذي قدم ا�صتقالته ليت�صلم زمام تدريب 
الفريق الديواين املدرب �صمري كاظم، �صل�صلة 
الديوانية  نادي  اإدارة  اأحدثتها  التغيريات  من 
يف  ل��ل��ن��ادي  التدريبية  ال��ط��واق��م  �صفوف  يف 
املرحلة االوىل من الدوري الكروي العراقي.. 
يقول املدرب امل�صتقيل ق�صي منري: قبل اأن تتم 
اإقالتي قدمت اال�صتقالة، اإذ جاءتني معلومات 
مع  ات�صاالت عديدة  اأجرت  االدارة  اأن  اأكيدة 
كانوا  فهم  الفريق،  ا�صتالم  لغر�ض  مدربني 
اأحقق  واأن��ا   !! عني  بديل  م��درب  عن  يبحثون 
اإن الفريق مل يخ�صر  اإذ  النتائج اجليدة،  لهم 
اأيا من املباريات التي لعبناها، بل كانت نتيجة 
الفريق  م��ع  عملت  لقد  بع�صها،  يف  التعادل 
خالل قيادتي مبا ميليه علي ال�صمري، قدمت 
كل ما بو�صعي لتحقيق النتائج اجليدة للفريق 
للفريق  قيادتي  خ��الل  حوربت  فقد  االأح��م��ر، 
على  يعملون  كانوا  االدارة،  اأع�صاء  بع�ض  من 
بعملي  للتدخل  النادي  رئي�ض  ودف��ع  حتري�ض 

زمننا  يف  حقيقة  للجميع،  معروفة  وغاياتهم 
غري  و�صرف  وتفان  ب�صدق  يعمل  ال��ذي  ه��ذا 
مرحب به مع االأ�صف، عموما اأمنياتي لالعبني 

وللجماهري الوفية كل التوفيق والنجاح.
ال�ضائقة املالية وتداعياتها

اأما فريق نادي الطلبة فقد عانى هذا املو�صم 
رافقته،  التي  املالية  ال�صائقة  نتيجة  االأمّرين 
م��درب  جعل  م��ا  ج��ي��دة  غ��ري  نتائجه  فكانت 
االنيق  تدريب  عن  يبتعد  خلف  اأحمد  الفريق 
ا�صتقالته،  اأ�صباب  ع��ن  حدثنا  ب���دوره  ال��ذي 
قائاًل: اأزمة مالية ع�صفت بالفريق وهي لي�صت 
ال�صائقة  من  النادي  عانى  بل  اليوم،  وليدة 
على  يناف�ض  ال  جعلته  عديدة،  موا�صم  املالية 
اال�صتقالة  ر�صمي  ب�صكل  قررت  لقد  ال��دوري، 
وقد  ال��ك��رخ،  فريق  مواجهة  قبل  مهمتي  من 
رجعة؛  دون  بقراري  والالعبني  االإدارة  اأبلغت 
ب�صبب معاناة الالعبني من االأزمة املالية، لقد 
الفريق  الإي�صال  واقتدار  عزمية  بكل  �صعيت 
اإىل اأعلى الدرجات، اأردت اأن اعتلي ال�صدارة 
لهذا النادي الذي ن�صاأت وترعرعت فيه وكان 
له الف�صل علي يف و�صويل اإىل النجومية، لكن 
حالت  ال��ن��ادي  بها  م��ر  التي  املالية  االزم���ات 
لفريق  االأنيق، امتنى  اإكمال م�صريتي مع  دون 
اأناقته  اإىل  الطلبة كل النجاح والتاألق والعودة 

املعهودة.

مراحل قليلة قطعها الدوري الكروي العراقي املمتاز، حدثت خالل م�شريته كثري من الأمور 
اأهمها م�شاألة تغيري الطواقم التدريبية، بع�س الفرق قامت بتغيري اأكرث من مدرب خالل فرتة 

ق�شرية، بينما ظلت بع�س الفرق على مدربيها ب�شبب ح�شولهم على النتائج اجليدة،
 

 بغداد / امرية حم�ضن 

اأ�ضباب اإقالة املدربني وا�ضتقالتهم 
الكروي��ة  الأندي��ة  نتائ��ج  �ض��وء 

وتدخالت اإداراتها

املدرب عبد الغني �صهد

املدرب ح�صن اأحمد
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تواجده  عدم  و�صبب  امل�صتقبلية  تطلعاته  عن 
�صمن القائمة الوطنية، واإ�صراره على ارتداء 
القناع يف املباريات وبع�ض االأمور ت�صفحتها 
ه��ذا  يف   ) ال��ع��راق��ي��ة  ال�صبكة  )جم��ل��ة  م��ع��ه 

احلوار:  
لعبت  وبعدها  الو�صط  نفط  مع  تعاقدت    *

لزاخو؟
يف  الو�صط  نفط  ن���ادي  م��ع  تعاقدت  نعم   -
خم�ض  تقريبًا  لعبت  ال�صتوية؛  االن��ت��ق��االت 
مباريات بعدها توقف الدوري ب�صبب جائحة 
فايرو�ض كورونا، ويف املو�صم احلايل تعاقدت 
مع نادي زاخو رغم مت�صك اإدارة نفط الو�صط  
بي، لكن قررت االبتعاد ب�صبب انت�صار املر�ض 
لت نادي زاخو برغم كرثة العرو�ض التي  وف�صّ

قدمت يل ومن اأندية خمتلفة.

* جتربتك مع فريق النفط كيف كانت؟
- قبل موا�صم كانت جتربتي مع نادي النفط 
اأف�صل خط  على  معهم  ج��دًا، ح�صلت  جيدة 
دفاع واأقل فريق تلقى اأالهداف، اأي�صًا لعبت 
اأف�صل  وق��دم��ت  العربية  البطولة  يف  معهم 
ال�صفاق�صي  نادي  واجهنا  عندما  امل�صتويات 
للدور ١٦  وتاأهلنا  العرب  التون�صي ڤي بطولة 
الهالل  اآ�صيا  يف  فريق  اأف�صل  واجهنا  بعدها 
ال�صعودي  ال��ف��ري��ق  �صد  قدمنا  ال�����ص��ع��ودي، 

م�صتوى عاليًا جدًا. 
عن  تختلف  هل  احل��ايل  للمو�صم  نظرتك   *

املوا�صم ال�صابقة؟
من  ج��دًا  جيد  االآن  حتى  احل��ايل  املو�صم   -
املباريات  والتنظيمية، جدول  الفنية  الناحية 
الفرق  وجميع  ال�صابقة  املوا�صم  عك�ض  ثابت 

وهذا  والنقاط  االأداء  يف  امل�صتوى  متقاربة 
دليل على قوة املناف�صة بني الفرق.

* ما حظوظ زاخو يف املناف�صة ؟
ن���ادي زاخ���و ج��ي��دة ه��ذا املو�صم  - ح��ظ��وظ 
اإيجابية  ونتائج  م�صتويات جيدة  قدم  اأن  بعد 
اإىل  مباراة  من  ي��زداد  الطموح  اأّن  �صيما  ال 
اأخرى، ناأمل هذا املو�صم احل�صول على اأحد 

املراكز املتقدمة.  
يف  وه��م  مدربيها  تغرّي  التي  بالفرق  *راأي��ك 

بداية املو�صم، هل هذا يوؤثر يف الالعبني؟
مدربيها،  تغرّي  التي  الفرق  اإىل  بالن�صبة   -
الالعبني  م�صتوى  يف  ي��وؤث��ر  ه��ذا  بالتاأكيد 
داخل امللعب الأنَّ كل مدرب له فكر خا�ض به 
كي  وق��ت  اإىل  الالعب  يحتاج  هنا  واأ�صلوب، 
ي�صتجيب اإىل فكر املدرب، اإذ يجب اال�صتقرار 
من  الأن  طويلة،  لفرته  التدريبي  الكادر  على 
من  االدارة  تطلب  ق�صرية  بفرتة  امل�صتحيل 

املدرب النتائج والتم�صك باملراكز املتقدمة.
 * ما �صر التحفظ يف عالقاتك مع الالعبني؟

حم��دودة،  الالعبني  مع  لعالقتي  بالن�صبة   -
املعروف عني قليل االختالط . 

*هل هناك ح�صد وغرية بني الالعبني؟  
اأك��ي��د م���وج���ودة ال��غ��رية واحل�����ص��د يف كل   -
جماالت العمل ومنها الو�صط الريا�صي، لكن 

اإمياين باهلل اأقوى من كل هذه االأمور. 
*اأبرز حمطاتك الكروية؟

يف  ه��ي  بها  م���ررت  ال��ت��ي  املحطات  جميع   -
الذاكرة الأنها ال تن�صى واعتز بها.

*ملاذا مل ت�صتمر مع املنتخب الوطني؟
واملنتخب  ال�صباب  منتخب  من  كل  مثلت   -
اأف�صل  ق��دم��ت  ل��ق��د   ،٢٠١٦ ع���ام  ال��وط��ن��ي 
امل�صتويات يف اأغلب مباريات الفريق، ال �صيما 
ب�صهادة  االب��رز  زل��ت  وم��ا  كنت  املو�صم  ه��ذا 
قائمة  ظهور  عند  لكن  واملعنيني،  املتابعني 
اأ�صماء العبي املنتخب الوطني ال يوجد ا�صمي 
فيها!  وال اأعرف ما ال�صبب يف عدم تواجدي 
راج��ع   ال��ق��رار  وه���ذا  امل��ن��ت��خ��ب.  ت�صكيلة  يف 
اأق��دم  مو�صم  كل  يف  فاأنا  التدريبي،  للكادر 

اأف�صل امل�صتويات ب�صهادة اجلميع.
*هل اأنت طموح يف م�صريتك الكروية؟ 

اأمتنى  الطموحات،  من  الكثري  ل��دّي  نعم   -
اأمثله  فريق  كل  مع  ال���دوري  لقب  اأحقق  اأن 
وهذا  مدافع،  اأف�صل  لقب  على  اأح�صل  واأن 
املو�صم  ل��ه��ذا  زاخ���و  ن���ادي  م��ع  طموحي  ه��و 
اأمثل املنتخب الوطني يف املحافل  اأن  وامتنى 

اخلارجية.
*من اأين بداأت م�صوارك الكروي؟

- ك��ان��ت ب��داي��ت��ي م���ن ن����ادي ���ص��ل��ي��خ وم��ن 
بغداد  يف  االأن��دي��ة  م��ن  الكثري  مثلت  بعدها 
بغداد،  اأم��ان��ة  ده���وك،  منها  وامل��ح��اف��ظ��ات، 
ال�صرطة،  الو�صط،  نفط  الكهرباء،  زاخ���و، 

النفط  ثم الو�صط واأخريًا زاخو .
*مع اأي االأندية جنحت؟

اإال  مثلتها،  التي  االأندية  جميع  مع  جنحت   -
نفط  جتربة  هي  جناحًا  االأك��رث  التجربة  اأن 
لقب  على  معهم  ح�صلت  قد  لكوين  الو�صط 
درع الدوري وح�صلت على لقب اأف�صل مدافع، 
يف  هدف  اأجمل  جائزة  على  ح�صلت  كذلك 

م�صابقة الدوري.  
*هل جاءك عقد احرتايف؟ 

- نعم خ�صت جتربة احرتافية، عندما كنت 
مع منتخب �صباب العراق، لعبنا مع املنتخب 
ال�صوري وهناك �صاهدين مدرب نادي االأمانة 
املباراة  يف  قدمته  مبا  اأعجب  الذي  ال�صوري 
عند  وكنت  معهم  العقد  ووقعت  معي  واتفق 
ت�صتمر  مل  التجربة  ه��ذه  لكن  ظنهم،  ح�صن 
يتمناه  �صيء  االحرتاف  العموم،  طوياًل، على 

كل العب الأنه يعرفك على ثقافات كروية.
*ما �صر القناع الذي ترتديه خالل املباريات؟

يف  عملية  اأجريت  لكّني  �صر..  هناك  لي�ض   -
االأنف واأخ�صى االإ�صابة.

*ع�صام بعيدا عن امل�صتديرة؟
- اإن�صان هادئ وب�صيط ومتوا�صع جدًا، يحب 
وي�صاعد اجلميع واأحب االنفراد واأكره التكرب 

.
*اأخريًا؟

تتابع  التي  امل��وق��رة  وملجلتكم  لكم  �صكرًا   -
و���ص��ك��رًا  ب����اأول  اأوال  ال��ري��ا���ص��ي��ة  االأح������داث 
ووق��ف  �صّجعني  ال��ذي  الريا�صي  جلمهوري 

معي.

من الالعبني املميزين يف خط دفاع فريق 
نادي زاخو، قّدم خالل هذا املو�شم م�شتوى 
عاليًا اأ�شاد به الكثريون ممن تابع مباريات 

الفريق، مّثل يا�شني اأكرث من فريق حملي 
لي�شتقر به احلال هذا املو�شم مع فريق زاخو 

الذي ل يزال يقدم عرو�شًا رائعة جعلته 
يناف�س الفرق املعروفة يف التواجد �شمن 

املربع الذهبي،

 

 

يا�ضني: 
ال�����ق�����ن�����اع ي���ق���ي���ن���ي

من ال�ضابة

جن��م دف���اع ن���ادي زاخ���و..

حوار / امرية حم�ضن 
ت�ضوير/ �ضباح المارة

ع�ضام
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اإال اأن املدر�صة الكروية عانت الكثري من االإهمال 
يف ال�صنوات ال�صابقة، ال �صيما الوزارة او االأوملبية 
واحتاد الكرة الذين هّم�صوا دور هذه املدر�صة من 
ناحية الدعم وتوفري ال�صاحات، عن م�صرية خبري 
بهذه  الطويل  وارتباطه  �صدام  �صعدون  التدريب 
املدر�صة وم�صريته الكروية، حدثنا عنها يف هذا 

احلوار:
النطالقة من الفرق ال�ضعبية

*من اأين كانت االنطالقة الريا�صية؟
- لعبت يف بداية حياتي للفرق ال�صعبية يف منطقة 

الكيارة يف مدينة ال�صدر عام ٦٨ اأيام �صبانا مع 
املرحوم  عليه  ي�صرف  كان  الذي  التحرير  فريق 
الفريق  وك��ان  حيدر(  )اب��و  جرب  حممد  جا�صم 
الواعي  ال�صباب  من  راق��ي��ًا  جياًل  ي�صم  اآن���ذاك 
املدرك اأمثال كاظم وعل، حنون م�صكور، مهدي 
غافل  م�صكور،  �صباح  م�صكور،  فا�صل  جا�صم، 
عبا�ض، طارق حني�ض، �صعد جا�صم والكثري ممن 
مثلوا منتخباتنا الوطنية والع�صكرية، لعبت خالل 
م�صريتي الأكرث من ناد معروف، واعتزلت الكرة 
التدريبي  الكادر  �صمن  اأ�صبحت   ،١٩٨٨ ع��ام   

لنادي البحري، بعدها اأ�صرفت على قيادة فريق 
متتالية،  بطوالت  ث��الث  واأح��رزن��ا  االأول  الفيلق 
وكان الفريق ي�صم خرية الالعبني من املنتخبات 
بع�ض  تدريب  على  اأ�صرفت  ذلك  بعد  الوطنية، 
اأنا  ال�صالم؛  ن��ادي  مع  عملت  اإذ  ال���دوري،  ف��رق 
لنادي  م��درب��ا  عملت  ث��م  وع��ل  كاظم  وامل��رح��وم 
ال�صالم عام ١٩٩٦ بعدها عملت م�صاعد مدرب 
مع الكابنت عبا�ض برازيلي لفريق نادي �صامراء.

بعد ذلك طلب مني املرحوم الكابنت عمو بابا عام 
زلت  وما  الكروية  املدر�صة  يف  معه  العمل   ٢٠٠١

اأعمل بها حتى يومنا هذا، اإذ خّرجت العديد من 
ب�صار  وليد،  اأجمد  عدنان،  علي  اأمثال  الالعبني 
هادي،  �صفاء  عزيز،  ط��ارق  القادر  عبد  ر�صن، 
الزوراء،  �صليم مالخ، ح�صني علي العب  مهيمن 
مهند علي )ميمي(، والكثري من الالعبني الذين 
ميثلون االآن اأندية النخبة، فاملدر�صة تعمل بدون 

ملعب بعد اأن �صرق ملعبنا عنوة.
*من ي�صرف حاليا على مدر�صة عمو بابا؟

- بالن�صبة للم�صرفني على املدر�صة الكروية اأربعة 
مبن�صب  جليل  قحطان  دك��ت��ور  اأوال  اأ�صخا�ض، 
�صالح  حامد  املجتهد  الدكتور  املدر�صة،  مدير 
اإ�صراف فني والكابنت كاظم �صدام اأي�صا اإ�صراف 
فني وم�صت�صار، واالخ �صامل ال�صيخلي الذي يدير 
املدر�صة من ناحية اجلانب االإداري وتقع عليه كل 

م�صوؤوليات املدر�صة. 
*اأي جهة تدعم املدر�صة؟

عدة  منذ  للمدر�صة  داع���م  ي��وج��د  ال  حقيقة   -
فقط،  للدعم  بالن�صبة  االآباء  على  نعتمد  اأعوام، 
من ناحية التجهيزات هم الذين يقومون ب�صراء 
ن�صكر جميع  بدورنا  ونحن  الأوالدهم  التجهيزات 

االآباء الذين يقدمون العون للمدر�صة.
�ضرقوا اأحالم الأطفال

تتدربون  هل  امللعب،  داخ��ل  ال�صاحات  •كانت 
عليها؟

اأن  بعد  عيونهم،  من  �صرقت  اأطفالنا  -اأح��الم 
وبقيت  ملعبنا  م��ن  ال�صابقة  ال����وزارة  اأبعدتنا 
جتهيزاتنا يف العراء وراح االأطفال يتدربون خلف 
وبدون  اخلما�صية  املالعب  يف  القدم  كرة  احتاد 
خلف  هي  التي  اخلما�صية  املالعب  الأن  انتظام، 
تزيد  الذين  املدر�صة  الأط��ف��ال  تكفي  ال  االحت��اد 
االأعمار،  اأعدادهم  على ٢٥٠طفال من خمتلف 
باإعطاء  ال�صابقة  ال���وزارة  قامت  ه��ذا  ك��ل  بعد 
املدر�صة ولفرتة ق�صرية جدًا  لتدريب  يوم واحد 
بحجة تبديل اأر�صية امللعب او اإدامة �صقي امللعب 
يف اليوم الذي نتمرن فيه، وبقينا الأيام نبحث عن 

مالعب توؤوينا.
يومان ل تكفي

* وزارة ال�صباب احلالية ماذا قدمت لكم؟
- يف زيارة للكابنت عدنان درجال وزير ال�صباب 
باإلقاء  ق��ام  ب��اب��ا  عمو  مدر�صة  اإىل  وال��ري��ا���ص��ة 
حم��ا���ص��رة ل��ك��ل ف��ري��ق، و���ص��ك��ر ال��ق��ائ��م��ني على 

واأوع���ز  وم��درب��ني  واإدارة  اأط��ف��ال  م��ن  امل��در���ص��ة 
عليها  ت�صرف  التي  لالكادميية  ثاٍن  يوم  باإ�صافة 
يوما  التدريب هي  اأيام  لي�صبح جمموع  ال��وزارة 
ال�صغار  لتعليم  يكفي  ال  وهذا  وال�صبت،  اجلمعة 
واملهارة  القدم  كرة  اأ�صا�صيات  من  وتطويرهم 
بكثري  اأ�صعب  ال�صغار  تدريب  اأن  تعلمون  وكما 
ولدينا  النواحي،  جميع  من  االخرى  الفئات  عن 
مدربون جيدون اأ�صحاب �صهادات  تدريبية عليا، 
ال�صهادات  عن  ف�صال   S��وال  B��وال  A��ال مثل 

الدولية التي ح�صلوا عليها.
* من هم املدربون احلاليون الذين ي�صرفون على 

املدر�صة؟
الالعبني،  من  العديد  عمو  مدر�صة  خّرجت   -
النظام،  تغيري  اأي��ام  يف  موهوب   ١٠٠ يقارب  ما 
وك��ان��ت م��در���ص��ت��ن��ا ت��ب��ا���ص��ر ت��دري��ب��ات��ه��ا مبلعب 
اأربعة  لفرتة  ال�صرطة  لفرو�صية  التابع  الفرو�صية 
اأعطت  ت��وق��ف، حتى  وب���دون  اال���ص��ب��وع  اأي���ام يف 
ا�صمه  موهوب  وطفل  املدربني  من  اثنني  �صهداء 
نزاول  وعدنا  االأمن  ا�صتتب  حتى  عبا�ض،  �صالم 
االحتاد  وقتها  كان  ال�صعب،  ملعب  يف  تدريباتنا 
�صيء،  وكل  والكرات  املالب�ض  يوفران  واالوملبية 
الالعبني،  العديد من  اأعاله  خّرجنا كما ذكرت 
كما التحق باملدر�صة اأيام عمو عندما كان م�صرفا 
عبد  �صباح  ال��رزاق،  عبد  �صباح  املدربون  عليها 
حبيب  مو�صى،  ���ص��ادق  ط���ربة،  رزاق  احل�صن، 

جعفر، اأ�صامة نوري،  ريا�ض نوري،  جليل �صالح،  
حميد،  مثنى  خمي�ض،  ها�صم  �صامل،   ابراهيم 

رائد خليل، ع�صام خليل وغريهم.
ل يوجد دعم للمدر�ضة

*من يجّهز املدر�صة؟
- بالن�صبة للتجهيزات يف ال�صابق كان من احتاد 
اأنف�صنا  على  فنعتمد  اليوم  اأما  واالأوملبية،  الكرة 
من  ال  دع��م؛  اأي  يوجد  وال  الالعبني  اآب��اء  وعلى 
قريب وال من بعيد �صواء من  الوزارة اأو االوملبية، 
الكابنت  ال��وزي��ر  م��ع��ايل  ننا�صد  خاللكم  وم��ن 
اأعينهم  ن�صب  امل��در���ص��ة  ي�صعوا  ب��ان  درج���ال 
وزير  اأي   ولالأ�صف  ملعبهم،  اليهم  يعيدوا  واأن 
بالوعد  اواع��دك   ( كالمه  يف  ويخلف  يعد  ياأتي 
�صبك،  يف  ه��واء  كالمهم  ك��م��ون(،  ي��ا  وا�صكيك 
نتو�صم يف درجال اأن ي�صد الدين الذي يف رقبته 
لعمو بابا، باأن يعيد ملعب اأطفال عمو بابا الذين 
اأين يحطون الرحال!  باتوا م�صردين، ال يعرفون 
لكنها  واالأكادمييات  املدار�ض  من  العديد  هناك 
وهذه  املالية  املبالغ  ويجنون  ا�صم  فقط  بالواقع 
وتوجد  ال�صغار،  االأرباح من  االكادمييات جلني 
مدار�ض ت�صتويف من الطفل 7٥ األف دينار، وهناك 
دينار،  األ��ف   ١٠٠ الطفل  من  حت�صل  اكادميية 
ومنهم من ياأخد مبلغا زهيدا مثال خم�صني األف 
دينار، با�صتثناء مدر�صة عمو بابا التي تعمل على 
ما  وكل  مقابل،  وب��دون  جمانا  االطفال  ت�صجيل 
ي�صل املدر�صة من امل�صاعدات الريا�صية مثال من 
او موؤ�ص�صة خريية توزع فورا لالطفال  املحافظة 
العون من حمبي عمو  يد  اأن متد  نتمنى  جمانا، 
من  الدعم  كان  �صواء  ودعمها،  مب�صاعدتها  بابا 

احلكومة اأو مي�صوري احلال. 

من املدربني املخ�شرمني، عا�شر بل خّرج اأجياًل من الالعبني زّج بهم نحو 
املنتخبات الوطنية العراقية، كان لعبا معروفا مّثل اأغلب الأندية العراقية، 
ثم اأجته نحو التدريب، لي�شتقر يف العام 2٠٠١ باملدر�شة الكروية بعد اأن دعاه 
رحمه اهلل عمو بابا للعمل معه يف املدر�شة التي كانت وما زالت الرافد الرئي�س 

لالعبي املنتخبات الوطنية العراقية..

 

حاوره/ اأحمد رحيم نعمة- ت�ضوير �ضباح المارة

�ضعدون �ضدام:
نفتقد اىل الدعم 

خبري الفئات العمرية يف مدر�ضة عمو بابا 
�صعدون �صدام

قحطان جليل
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 وّقع مع نادي �صبورتينغ ل�صبونة يف عام ٢٠١7، 
حيث مت اختياره قائدا للنادي، فاز بلقب كاأ�ض 
و٢٠١٩،   ٢٠١٨ عامي  يف  الربتغايل  ال���دوري 
اإىل  اأدى  م��ا  ال��ربت��غ��ال،  ك��اأ���ض  اإىل  باالإ�صافة 
ال��دوري  يف  العب  اأف�صل  جائزة  على  ح�صوله 
 –  ٢٠١٨ يف  امل��و���ص��م��ني.  ك��ال  يف  ال��ربت��غ��ايل 
هدًفا   ٣٣ بت�صجيله  قيا�صيا  رقما  حقق   ،٢٠١٩
الع��ب  اأك���رث  جعله  م��ا  امل�����ص��اب��ق��ات،  جميع  يف 
واأكرث العب  لالأهداف  ت�صجياًل  برتغايل  و�صط 
و�صط يف اأوروبا ي�صجل اأهدافًا يف مو�صم واحد. 
اأندية  من  العديد  اهتمام  فرنانديز  اأداء  اأث��ار 
الدوري االإجنليزي املمتاز، ووّقع معه مان�ص�صرت 
يونايتد مقابل ٥٥ مليون يورو )47 مليون جنيه 
اإ�صرتليني( يف يناير ٢٠٢٠، لي�صبح ثاين اأعلى 
ر�صوم انتقال لالعب برتغايل يغادر من الدوري 

املحلي.
متثيل املنتخبات العمرية

لعب فرنانديز الأول مرة مع الربتغال يف نوفمرب 
٢٠١7، بعد اأن مّثل املنتخب يف ال�صابق حتت ١٩ 
مّثل  كما  �صنة.   ٢١ �صنة وحتت   ٢٠ �صنة وحتت 
ال�صيفية  االوملبية  االلعاب  دورة  يف  الربتغال 
ال��ربت��غ��ال  ت�صكيلة  يف  اخ��ت��ي��اره  مت   .٢٠١٦
للم�صاركة يف كاأ�ض العامل ٢٠١٨ ونهائيات دوري 

االأمم االأوروبية ٢٠١٩.
العب  اأف�صل  جائزة  على  فرنانديز  ح�صل 

 .٢٠١٨ يوليو   ٦ يف  الربتغايل  ال��دوري  يف 
اأيام وقع عقدا جديدا مدته  اأربعة  بعد 

خم�ض �صنوات مع �صرط جزائي بقيمة 
تراجع  اأن  بعد  ي���ورو،  مليون   ١٠٠
جوزيه  مبغادرة  االأ�صلي  قراره  عن 
النادي  رئي�ض  رحيل  بعد  األفاالدي 
على  وح�صل  كارفاليو،  دي  برونو 

حت�صني يف راتبه.
الر�صمي  هدفه  فرنانديز  �صجل 
رقم ٢٣ يف مو�صم ٢٠١٨ – ٢٠١٩ 

اأر�صه �صد  خالل الفوز ٣–١ على 
 ،٢٠١٩ مار�ض   ٣ يف  بورتيمونين�صي 

م���ن خ���الل رك��ل��ة ج����زاء م��ت��اأخ��رة، 
متجاوزا الرقم القيا�صي امل�صجل با�صم 

اأنتونيو اأوليفريا يف عدد ت�صجيل االأهداف 
من قبل العب و�صط يف مو�صم واحد، الذي 

 ٥ يف   .١٩٨٢  –  ١٩٨١ مو�صم  يف  فعلها  مت 
خارج  الفوز  م��ب��اراة  يف  هاتريك  �صجل  مايو، 

اأر�صه بنتيجة ٨–١ على بيلينين�صي�ض.
متثيل مان�ض�ضرت يونايتد 

يونايتد  مان�ص�صرت  ن��ادي  تو�صل   ،٢٠٢٠ ع��ام 

ل�صبونة  �صبورتينغ  مع  اتفاق  اإىل  االإجنليزي 
بخ�صو�ض انتقال فرنانديز مقابل ر�صوم ت�صل 

قيمتها اإىل ٦٨ مليون جنيه اإ�صرتليني .
 ٩٠ لعب  حيث  فرباير،   ١ يف  مرة  الأول  �صارك 
على  ال�صلبي  التعادل  مباراة  يف  كاملة  دقيقة 
فوز  يف  وان���دررز.  وولفرهامبتون  اأم��ام  اأر�صه 
على  اأر���ص��ه  خ���ارج   ٢–٠ يونايتد  مان�ص�صرت 
الثاين  الهدف  �صنع  فرباير،   ١7 يف  ت�صيل�صي 
متاأخر  كبديل  فرنانديز  دخل  ماغواير.  لهاري 
مباراة  يف  ب��روج  كلوب  �صد  يونايتد  ملان�ص�صرت 
مع  له  اأوروب��ي��ة  م�صاركة  اأول  يف   ١–١ التعادل 
النادي. �صجل هدفه االأول مع مان�ص�صرت يونايتد 
من  �صجل  ف��رباي��ر، حيث   ٢٣ وات��ف��ورد يف  �صد 
ملعب  على   ٣–٠ الفوز  مباراة  يف  ج��زاء  ركلة 
التي �صنع فيها  امل��ب��اراة  ت��راف��ورد، وه��ي  اأول��د 
ماي�صون  �صجله  ال���ذي  الثالث  ال��ه��دف  اأي�صا 

غرينوود.
هدفا  فرنانديز  �صجل   ،٢٠٢٠ �صبتمرب   ٢٦ يف 
الدقيقة  يف  األ��ب��ي��ون  ه��وف  اأن���د  ب��راي��ت��ون  �صد 
يف  فاملر؛  ملعب  على   ٣–٢ الفوز  حمققا   ١٠٠
ثنائية و�صنع  اأكتوبر ٢٠٢٠، �صجل فرنانديز   7
االأر�ض  خارج  الفوز  ليحقق  اإيفرتون  �صد  اآخر 

بنتيجة ١–٣.

من اأبرز لعبي فريق نادي مان�ش�شرت يونايتد، وجنم املنتخب الربتغايل 
لكرة القدم، بدايته الكروية كانت مع نوفارا الإيطايل، لكنه �شرعان ما 

انتقل اإىل اأودينيزي يف الدوري الإيطايل عام 2٠١3، تاله �شامبدوريا بعد 
ذلك بثالث �شنوات، بعد خم�س �شنوات يف اإيطاليا،

 

لع���ب امل��ن��ت��خ��ب ال��ربت��غ��ايل

فرنانديز 

اعداد/جملة ال�ضبكة

الالعب الوروبي الأكث�ر 
ت�ضجياًل لالأهداف
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اسرتي رياضة 

من  التمرين  بعد  الغذائية  الوجبة  وتتكون 
هذه  االأ�صا�صية،  الكربى  الغذائية  العنا�صر 
العنا�صر هي جوهر اأي نظام غذائي �صحي، 
وجبة  فى  غذائي  عن�صر  كل  دور  ما  ولكن 

بعد التمرين ب�صكل خا�ض.
بعد  الربوتني  من  كافية  كمية  تناول  اإن  اإذ 
االأمينية  االأحما�ض  يعطي ج�صمك  التمرين 
واإع��ادة  الع�صالت  الإ�صالح  يحتاجها  التي 
البناء  لبنات  اأي�صا  مينحك  كما  بنائها، 
اإذ  جديدة،  ع�صلية  اأن�صجة  لبناء  املطلوبة 
اأظهرت الدرا�صات اأن تناول ٢٠-4٠ غراما 
على  اجل�صم  ق��درة  من  يزيد  الربوتني  من 

اال���ص��ت�����ص��ف��اء ب��ع��د 
التمرين.

وُت���������ص����ت����خ����دم 
خم����������������������������ازن 

اجل����ل����ي����ك����وج����ني يف 
ج�صمك كوقود اأثناء التمرين، وي�صاعد 

التمرين  بعد  الكربوهيدرات  ا�صتهالك 
من  غ��رام   ٠.7 ا�صتهالك  جتديدها.  يف 

اجل�صم  وزن  من  كغم  لكل  الكربوهيدرات 
ي�صاعد  التدريب  بعد  دقيقة   ٣٠ غ�صون  يف 
املنا�صب.  اجلليكوجني  ت�صنيع  اإع���ادة  يف 
ع����الوة ع��ل��ى ذل����ك، ي��ت��م حت��ف��ي��ز اإف����راز 
االأن�صولني، الذي يعزز توليف اجلليكوجني، 

ب�صكل اأف�صل عند ا�صتهالك الكربوهيدرات 
احر�ض  لذلك  الوقت.  نف�ض  يف  وال��ربوت��ني 
على تناول كل من الكربوهيدرات والربوتني 
ثلث  الربوتني   ٣:١ بن�صبة  التدريب  بعد  معًا 

الكربوهيدرات. 
اأن  اإىل  ت�����ص��ري  ال���درا����ص���ات  ب��ع�����ض  اإن  اإذ 
الدهون ال تبطئ عملية اال�صت�صفاء الع�صلي 

اجلليكوجني  ت��خ��زي��ن  اأو 
ل  يف�صّ اأنه  اإال  باجل�صم. 
م��ق��دار  م���ن  حت���د  اأن 
بعد  وجبة  ف��ى  ال��ده��ون 

الأن ال��ت��م��ري��ن،  ن���ظ���رًا 
الدهون 

الربوتني  امت�صا�ض  عملية  من  تبطئ  قد 
والعنا�صر الغذائية.

ل اأن تتناول الطعام  العديد من اخلرباء يف�صّ
فى حدود 4٥ – ٦٠ دقيقة بعد االنتهاء من 
اأن  الدرا�صات  بع�ض  وج��دت  اإذ  التدريب. 
التمرين  بعد  الكربوهيدرات  تناول  تاأخري 
تخليق  معدل  انخفا�ض  اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن 
اجلليكوجني بن�صبة ٥٠%. ال �صيما اإذا كانت 
تتناول  مل  اأو  �صغرية،  التمرين  قبل  وجبة 

وجبة قبل التمرين من اال�صا�ض.
ف��ال��ربوت��ني وال��ك��رب��وه��ي��درات ه��م��ا جوهر 
باأف�صل  ق��ائ��م��ة  وه���ذه  ال��غ��ذائ��ي��ة،  ال��وج��ب��ة 
دم��ج  ميكنك  منها  ب��ك��ل  الغنية  االأك����الت 
لتناولها  مثالية  وجبة  الإع��داد  معًا  االك��الت 

بعد التدريب. 
البقر،  حل��م  بالربوتني  غنية  اأك���الت  مثال 
الدجاج  مثل  الطيور  وحلم  ال�صان  اجلمل، 

واجلنب واالألبان والبي�ض والتونة والزبادي.
واالأك������الت ال��غ��ن��ي��ة ب��ال��ك��رب��وه��ي��درات هي 
الفواكه،  البني،  االأرز  احل��ل��وة،  البطاطا 

ال�صوفان، �صلطة اخل�صار.
وه��ن��اك اأم��ث��ل��ة الأك����الت مي��ك��ن اأك��ل��ه��ا بعد 
طبق  م�صوي،  دج��اج  �صدر  وه��ي  التمرين 
ب��رت��ق��ال،  وح��ب��ة  ال��ب��ن��ي،  االأرز  م��ن  �صغري 
احللوة، طبق  البطاطا  مع  التونة،  علبة من 
متو�صط من ال�صوفان مع احلليب، طبق من 
البي�ض مع حبتني من املوز، اجلنب مع طبق 

من ال�صلطة.
بناء  �صرعة  فى  كبري  دور  للتغذية  عموما 
وقبله  التمرين  بعد  وجبة  وتعّد  الع�صالت، 
غ��ذائ��ي �صحي.  نظام  اأي  اأرك���ان  اأه��م  م��ن 
منا�صبة  وجبة  ت��ن��اول  على  اح��ر���ض  لذلك 
توفري  ل�صمان  بعده  واأخ��رى  التمرين،  قبل 
احتياجات اجل�صم من الطاقة الالزمة الأداء 
واإع��ادة  الع�صالت  واإ�صالح  اأواًل،  التمارين 

بنائها ثانيًا.

وجبات الغذاء ال�ضحي 
بعد التمارين 

وجبة غذائية بعد التمرين تعطي اجل�شم حالة من الراحة 
والعمل ب�شورة طبيعية، وي�شاعد تناول وجبة بعد التمرين 

ج�شمك اأول يف تقليل انهيار الع�شالت الناجت عن التمرين وثانيا 
زيادة تخليق بروتني الع�شالت الت�شخيم الع�شلي وا�شتعادة خمازن 

اجلليكوجني مع ت�شريع ال�شت�شفاء الع�شلي.

 

اإعداد/جملة ال�ضبكة
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وفريو�س كورونا
الأطفال

تختلف اأعرا�س فريو�س كورونا من �شخ�س لآخر، اإذ يعاين 
البع�س من ن�شخة خفيفة من املر�س، بينما قد ي�شعر البع�س 

الآخر بالتوعك لأيام عديدة لكن ما هي اأعرا�س فريو�س كورونا 
املتحور عند الأطفال؟ وكيف يختلفون عن الكبار؟

ترجمة:ثريا جواد
عن ديلي اك�ضربي�س

 

ال�صداع وفقدان ال�صهية والتعب.
باأن  اأفاد   ،  ZOE البيانات من  لهذه  ووفقًا 
على  ح�صلوا  الذين  االأطفال  من  باملئة   35
نتيجة اإيجابية الختبار فريو�ض كورونا بفقدان 
ال��ذي��ن  االط���ف���ال  م��ن  ب��امل��ئ��ة  و53  ال�صهية 
مركز  درجه  الذي  بال�صداع  اإ�صابتهم  ثبتت 
الواليات املتحدة  ال�صيطرة على االمرا�ض يف 

كاأعرا�ض ر�صمية عند االطفال.

نوبات بكاء
قد يكون االأطفال ال�صغار اأكرث عر�صة لنوبات 
ي�صعر  املجموع،  ويف  البكاء  نوبات  اأو  الغ�صب 
نحو 55 يف املئة من االأطفال اأي�صًا باالإرهاق 
اأو التعب ب�صبب الفريو�ض ومع ذلك، قد يكون 

االأطفال االآخرون اأكرث هدوءًا من املعتاد.
عدم وجود الأعرا�س

من  التاجي  الفريو�ض  ينتقل  اأن  اأي�صًا  ميكن 

قبل اأولئك الذين ال يعانون من اأعرا�ض  وهذا 
ُيعرف با�صم عدم االأعرا�ض.

حالة  م��ع  تعاملوا  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  م��ن  ُيطلب 
عما  النظر  بغ�ض  لالختبار  اخل�صوع  موؤكدة 
اإذا كانت لديهم اأعرا�ض وقد مت افتتاح مراكز 
�صة يف  اختبار "عدم وجود اأعرا�ض" متخ�صّ
ال  التي  احلاالت  لتحديد  البالد  اأنحاء  جميع 

تظهر عليها اأعرا�ض ومنع انت�صارها.

اإغالق املدار�س
الفريو�ض  ب�صاللة  االإ�صابة  ح��االت  ارتفعت 
جميع  يف  االنتقال  وال�صريع  املتحور  التاجي 
جميع  اإغ����الق  ومت  امل��ت��ح��دة  اململكة  اأن��ح��اء 
املدار�ض واإغالق ثالث يف اإجنلرتا يف حماولة 
وتخفيف   Covid-19 انت�صار  منع  لوقف 
البدء  مت  اإذ  امل�صت�صفيات،  على  ال�صغوط 
ثالثة،  االآن على  املوافقة  مع  اللقاحات  بن�صر 
اإج��راءات االإغالق  اأن  البع�ض من  مع حتذير 
انت�صار  ملكافحة  يكفي  مب��ا  ���ص��ارم��ة  لي�صت 

الفريو�ض.
الفائت  االأ���ص��ب��وع  املتحدة  اململكة  و�صّجلت 
الناجمة عن فريو�ض  الوفيات  من  اأعلى عدد 
Covid-19 يف يوم واحد منذ بدء الوباء.
�صخ�صًا   1325 نحو  اإن  احلكومة  وق��ال��ت 
يومًا   28 غ�صون  يف  حتفهم  ل��ق��وا  اآخ��ري��ن 
 Covid-19 فريو�ض  اختبار  نتيجة  من 

اململكة  يف  االأ�صخا�ض  عدد  اإجمايل  لي�صل   ،
االأمر  يتعلق  وعندما   79833 اإىل  املتحدة 
فهناك  كورونا   بفريو�ض  االإ�صابة  بت�صخي�ض 
عدد من االأعرا�ض التي يعرفها الربيطانيون 

ويجب اأن ينتبهوا لها.
وت�صمل هذه االأعرا�ض التهاب احللق وال�صعال 

وفقدان التذوق وال�صم واحلمى. 
ما هي اأعرا�ض فريو�ض كورونا عند االأطفال؟ 
اأعرا�ض فريو�ض كورونا عند االأطفال  تختلف 
اكت�صاف  ال�صهل  من  يكون  وقد  البالغني  عن 
اأعرا�ض Covid-19 لدى البالغني، ولكن 
م��ع ع��دم ق���درة االأط��ف��ال يف بع�ض االأح��ي��ان 
وقد  بالتوعك  ي�صعرون  عندما  التوا�صل  على 
يت�صاءل بع�ض االآباء عما يجب عليهم مراقبته 

يف اأطفالهم عند االإ�صابة.
للخطر  ع��ر���ص��ة  اأق���ل  ع���ام  ب�صكل  االأط���ف���ال 
م�صاعفات  من  باملعاناة  االأم��ر  يتعلق  عندما 

الفريو�ض واالأعرا�ض الرئي�صة هي نف�صها التي 
ال�صحة  ل�)خدمات  وفقا  البالغني  تظهر عند 
درج��ة  ارت��ف��اع يف  م��ع   ،NHS ال��وط��ن��ي��ة( 
اأو  وفقدان  م�صتمر  اأو  جديد  و�صعال  احلرارة 

تغرّي يف حا�صة ال�صم والتذوق.
ومع ذلك ، فقد وجد تطبيق ZOE اخلا�ض 
اأظهرها  ال��ت��ي  االأع���را����ض  م��ن  ع��دد  بتعقب 
ت�صمل  والتي  بالفريو�ض  امل�صابون  االأط��ف��ال 
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يف  اأفكر  واأن��ا  بايل  على  خطرت  كثرية  اأ�صئلة 
من  الكثري  ذه��ن��ي  يف  امل��و���ص��وع،  ه��ذا  كتابة 
الواحدة  املهنة  الأزواج  والتجارب  الق�ص�ض 
الوظيفية  جتربتي  خ��الل  من  عندي  جتّمعت 
اأن  اأريد  ال  لكّني  الزمن،  على مدى عقود من 
واالأفكار  تغرّي  الزمن  الأنَّ  التجارب  تلك  اأعيد 

خمتلفة  واأ�صبحت  ت��ط��ّورت  للعمل  والنظرة 
مع  احل��دي��ث  اإىل  �صعيت  ل��ذل��ك  �صبق،  عما 
يف  الوظيفي  ال��واق��ع  ه��ذا  تعي�ض  �صخ�صيات 
على  لنتعرف  وذل���ك  خمتلفة  ع��م��ل  اأم��اك��ن 
�صلبيات واإيجابيات العمل حتت �صقف وظيفي 

واحد.

العمل والعناية بالأولد
خمي�ض"  ال��ع��ال  ع��ب��د  "رنا  ال��دك��ت��ورة  تعمل 
بابل  جامعة  يف  الكيمياء  ق�صم  يف  اأ���ص��ت��اذة 
عبد  علي  "اأحمد  الدكتور  من  متزوجة  وهي 
اأثناء  الق�صم ذاته،  " التدري�صي يف  ال�صاحب 
ان�صجاما  مل�صت  "رنا"  الدكتورة  مع  حديثي 

وفهما م�صرتكا للم�صوؤوليات والواجبات، �صواء 
ميدان  يف  يعمالن  الأّنهما  البيتية  اأو  الوظيفية 
تخ�ص�صي واحد، وذات االنطباع ت�صّكل اأي�صا 
عند احلديث مع الدكتور "اأحمد"، لكن هذا مل 
يكن كل �صيء واإمنا هناك اإيجابيات و�صلبيات 
يف كل حالة وميدان عمل وهو ما اأ�صارت اليه 
�صواء  "احلالتان؛  قالت:  اإذ  "رنا"،  ال�صيدة 
البيت  اأج��واء  يف  تتوفر  االإيجابية  اأو  ال�صلبية 
فاإّنها  االإيجابيات،  اإىل  نظرنا  ف��اإذا  والعمل، 
ميدان  يف  نعمل  ونحن  �صيما  ال  كثرية  �صتكون 
مبعنى  تدري�صي،  بحثي  اأكادميي  علمي  عمل 
والعملية  العلمية  باالهتمامات  ن�صرتك  نحن 
كما نحن نعمل يف مكان عمل واحد مما ي�صّهل 
و�صولنا معا اإىل املكان، وكذلك اال�صرتاك يف 
االأ�صدقاء، كما ي�صهم العمل يف مكان وظيفي 
العلمية،  واال�صت�صارة  اخل��ربات  بتبادل  واحد 
�صلبيات  فهناك  االإيجابيات  تلك  كل  مع  لكن 
ا�صتطاعتنا  ع��دم  ال�صلبيات  تلك  اأب���رز  وم��ن 
لطول  وذل��ك  ب���االأوالد  للعناية  الوقت  تق�صيم 
���ص��اع��ات ال��ع��م��ل يف اجل��ام��ع��ة، وه���ذا االأم���ر 
اأبحث  دائما  الأيّن  جّدًا  ويتعبني  كثريًا  يقلقني 
عن الوقت الذي اأمتكن فيه من رعاية اأ�صرتي 
واأوالدي واالهتمام ب�صوؤونهم ومتابعة تطورهم 
وعدم  وقت  باأ�صرع  م�صاكلهم  وحل  الدرا�صي 

تركها ترتاكم".
ل ا�شتمتاع باإجازة

االداري��ة  ال�صوؤون  مديرية  يف  يعمالن  زوج��ان 
هما  العراقي  االع��الم  �صبكة  طبابة  �صعبة  يف 
عبا�ض"  �صعدي  ومي�صم  حممد  �صادق  "علي 
علوم  وبكلوري�ض  كيمياء  علوم  بكلوري�ض  وهما 
حياة، هما ينظران اإىل العمل يف مكان واحد 
نظرة اإيجابية على الرغم من وجود ال�صلبيات 
ال�صيدة  تذكرها  التي  ال�صلبيات  فمن  اأي�صًا، 
معًا  باإجازة  التمتع  ميكنهما  "ال  "مي�صم" اأّنه 
العمل  اإىل  الذهاب  اأن  كما  ال�صفر،  الأغرا�ض 
واالياب منه اإىل البيت قد يعّر�صهم يف بع�ض 
�صيما  اإىل مواقف حمرجة وظيفيا ال  االأحيان 
اإذا ما ح�صل حادث يف الطريق ال �صمح اهلل، 
مزاجنا  على  البيتية  امل�صاكل  تنعك�ض  واأحيانا 

عن  ب��ال��ق��ول  حديثها  وت��وا���ص��ل  العمل"،  يف 
اأ�صعر  االإيجابيات  "اأما من حيث  االإيجابيات: 
اإب��داء  خالل  من  بع�صنا  نكمل  العمل  يف  اأننا 
الإجناز  بيننا  فيما  والتعاون  والن�صح  امل�صورة 
االأعمال املناطة بنا، اإذ تتج�ّصد يف دقة اإجناز 
تلك االأعمال املناطة بنا التي يتطلب تنفيذها 

يوميا".
حتّمل امل�شوؤولية يف غياب ال�شريك 
وهما  غ�صبان"  وال��ه��ام  ح�صن  "فالح  ي��رى 
االداري��ة يف وزارة  ال�صوؤون  زوجان يعمالن يف 
الزراعة، العمل يف مكان واحد فيه الكثري من 
االإيجابيات التي تنعك�ض على االأداء الوظيفي، 
تلك  اأب����رز  ع��ن  "الهام"  ال�����ص��ي��دة  ت��ق��ول  اإذ 
بامل�صوؤولية  العايل  ال�صعور  "هو  االإيجابيات: 
اأن  كما  بنا،  املناطة  االأع��م��ال  اإجن��از  دق��ة  يف 
حتّمل  علينا  يحتم  واح���د  م��ك��ان  يف  عملنا 

اأو  ط��ارئ  لظرف  ال�صريك  غياب  م�صوؤولية 
للتمّتع باإجازة، اإذ يقوم ال�صريك االآخر باإجناز 
يف  ان�صيايبة  اإىل  ي��وؤدي  مما  �صريكه  واجبات 

العمل وعدم عرقلته".
قد يكون ذلك يف ميدان العمل الوظيفي ولكن 
االأ�صرية،  احلياة  على  ذلك  وقع  �صيكون  كيف 
"الهام"  ال�صيدة  لنا  تتحّدث  الزاوية  عن هذه 
االإيجابيات  فاإنَّ  االأ�صرية  الناحية  "من  قائلة: 
ال  معا  االأع��م��ال  ب��اإجن��از  نقوم  اأن��ن��ا  تكمن يف 
�صيما االعمال  املنزلية اأو خارجه مثل الت�صوق 
االعمال  ويف  ومتابعتهم  باالطفال  واالهتمام 
الزوجة،  اأو  الزوج  تدخل  تتطلب  التي  البيتية 
فاحلياة يف العمل ويف البيت م�صوؤولية م�صرتكة 

بني الزوجني".
يف اخلتام

وتعّرفت  خمتلفة  عمل  م��ي��ادي��ن  ب��ني  تنّقلت 
من  تخلو  ال  كلها  خمتلفة،  حياتية  جت���ارب 
�صواء  واح��د،  وقت  يف  وااليجابيات  ال�صلبيات 
ولكن  اال�صرة،  او  العمل  ميدان  يف  تلك  كانت 
تلك  على  نتغّلب  كيف  ه��و،  ال�����ص��وؤال،  يبقى 
ال�صلبيات ونتجاوزها؟ ونتمكن من خالل ذلك 
اأن نبني حياة اأ�صرية �صعيدة ترتكز على قاعدة 
الفهم امل�صرتك لتلك امل�صاكل وال�صعي اإىل حلها 
بروح اإيجابية متفاعلة مع اأفراد اال�صرة، ذلك 
ما اأجمع عليه كل من التقيتهم وتناق�صت معهم 
ب�صاأن هذا املو�صوع، �صواء من ذكرتهم يف هذا 
وا�صتمعت  باآرائهم  ا�صتاأن�صت  من  اأو  التحقيق 

اإىل جتاربهم يف مواقع العمل امل�صرتكة.

كيف ميكن للحياة الزوجية اأن تكون اإيجابية وم�شتقرة يف الوقت الذي يعمل 
فيه الزوج والزوجة يف مكان واحد اأو ي�شرتكون يف مهنة واحدة؟ هل �شتوؤثر 
عالقات العمل يف العالقات العائلية؟ وكيف �شتتعامل الزوجة مع الزوج حني 

يكون م�شوؤول يف العمل؟

علي �صادق حممد ومي�صم �صعدي عبا�ض
رنا عبد العال خمي�ض- احمد علي عبد ال�صاحب

فكرة الطائي

اإيجابيات كثرية 

و�ضلبيات تنعك�س يف داخل الأ�ضرة

اأزواج
حتت �ضقف وظيفي واحد
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ترجمة:ال�ضبكة العراقية
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اإبقائه  خالل  من  نف�صه  عن  بالر�صا  ي�صعر  االإن�صان  جتعل  املالب�ض  اإن   
اأغرا�صك فيها، نحن  لو�صع  التي حتوي جيوبًا  تلك  دافئًا وجافًا ال �صيما 
ال نتحدث عن اإمالءات االأناقة، فاأنت اإن مل ت�صعر بهذه االأحا�صي�ض فاأنت 

تخطئ يف عامل املو�صة.  
تن�ضيط املزاج

ت�صري الدرا�صات االخرية اإىل اأن االألوان اال�صفر والوردي واالأحمر لها تاأثري 
من�صط ومن�صط على مزاجنا، بينما اللون االأزرق يجعلنا ن�صعر بالهدوء.

يجب اال�صارة اإىل اأن العلماء ال يتفقون عامليا، واأن البيانات ميكن تف�صريها 
بطرق خمتلفة وما يبدو �صحيحا بالتاأكيد هو ارتداء االألوان الزاهية، فاإنها 
دائما ما                                                                                                                                               ُظهر 
اأ�صعة ال�صم�ض يف  اإذ تنعك�ض  اأخرى،  طاقة ودفئا يف العامل ينعك�صان مرة 
الذين  االأ�صخا�ض  وجوه  من  ولكن  امل��راآة،  من  فقط  لي�ض  �صفراء،  �صرتة 
يبت�صمون عندما يرونك وب�صبب كوفيد ١٩ جعلت العزلة الق�صرية يف العام 

املا�صي الكثري منا ي�صعر اأننا اأ�صبحنا غري مرئيني خارج اإطارنا املحلي.
ن�ضاط وحيوية

التي  امل��رة  يف  �صاطع  اأحمر  لون  ذي  معطف  ارت��داء  اأن  الدرا�صة  تو�صح   
تذهب فيها يف نزهة هو اإحدى طرق مكافحة ذلك.

اإن ارتداء مالب�ض ال�صباح ال �صيما يف االأيام التي تبدو فيها احلياة ثقيلة 
يوؤكد حقيقة اأن اليوم هو بالفعل يوم جديد وهذا هو ال�صبب يف اأن ارتداء 
التي تركتها على االأر�ض وتوجهت ومنت على �صريرك، ال يجعل  املالب�ض 
بداية يومك ناجحة يف احلياة لهذا انه�ض واأ�صنع ال�صاي وارت�صف قهوتك 
وقم بت�صغيل الراديو، وبينما تذكرك االأخبار بالعديد من االأ�صياء التي ال 
ميكنك التحكم فيها، كن ممتنا الأنك اخرتت ارتداء �صرتة بلونك املف�صل، 
ن�صاط  بكل  يومك  واأب���داأ  املف�صل  �صديقك  لك  قدمها  التي  االأق���راط  اأو 

وحيوية.

كيف ميكن للمالب�س اأن جتعل الإن�شان �شعيدا حتى واإن كان يرتدي 
زيا واحدا فقط ويف كل مرة كفيل اأن يجعلك ت�شعر بالراحة 

والفرح طيلة اليوم وباإمكان املالب�س اأي�شا اأن تعّزز الثقة بالنف�س 
يف داخل الإن�شان. 

تع��ّزز الثقة وجتل��ب الراحة

 و���ض��ي��ل��ة  ال�����ض��ع��ادة 
املالب�س..

 



اعداد وت�ضوير: تغريد العبديل

طريقة الإعداد: 
* ي�صاف املايونيز واللنب يف كا�صة عميقة وكبرية ويقلب بامللعقة حتى يتجان�ض، ثم ي�صاف امللح 

والفلفل االأ�صود والكمون )الكمية ح�صب الرغبة( وتقلب املكونات بامللعقة .
وت�صبح  جميعًا  املكونات  متتزج  حتى  وتقلب  االأخ��رى  املكونات  اإىل  واخل��ل  الليمون  ي�صاف   *

�صل�صة كرميية القوام .
* ت�صاف البطاطا واجلزر والبازالء وخملل اخليار املقطع اإىل ال�صل�صة وتقلب بامللعقة بحر�ض 

حتى متتزج اخل�صار مع ال�صل�صة وتقدم مع اخل�ض املفروم .

املقادير
مق�صرة  كبرية  بطاطا  حبات  ث��الث   *

ومقطعة اإىل مكعبات �صغرية م�صلوقة.
* ثالث حبات جزر مق�صرة ومقطعة اإىل 

مكعبات �صغرية م�صلوقة.
* كوب بازالء م�صلوقة.

خيار  )طر�صي(  خملل  ك��وب  ن�صف   *

مقطع ناعم.
* حبة ب�صل مفرومة فرمًا ناعمًا.

* ملح وفلفل اأ�صود وكمون.
* كوب من املايونيز.

* فنجان ع�صري ليمون.
* ملعقة �صغرية من اخلل االأبي�ض.

* فنجان من اللنب الزبادي.

�َضَلطة اخل�ضار مع �ضل�ضة 
املايونيز الكرميية

طريقة الإعداد:
* يو�صع اللحم، بعد غ�صله جيدًا، 
يف كا�صة وي�صاف اإليه البقدون�ض 
ثرمًا  ب�صل  حبة  ون��رثم  امل��رثوم، 
اخلليط  اإىل  وت�����ص��اف  ن��اع��م��ًا 
ال�صابق ويقلب وي�صاف اإليها امللح 
والفلفل االأ�صود والبابريكا وملعقة 
ويعجن  وال�صوفان  الطحني  م��ن 
يف  ويو�صع  جيدًا  باليد  اخلليط 

الثالجة حتى يتما�صك اأكرث .
* تق�صر البطاطا وتغ�صل وجتفف 
وتقطع اإىل قطع متو�صطة، ويقطع 

الب�صل اأي�صًا اإىل قطع �صغرية.
* يو�صع زيت زيتون يف قدر على 
ال��ن��ار ون��ع��م��ل ك���رات م��ن اللحم 
من  ت��رف��ع  ث��م  ب��ال��زي��ت  ونقليها 
ويقلب  الب�صل  ن�صيف  ال��ن��ار، 
اخلليط مع ر�صة ملح، ثم ت�صاف 
مع  ج��ي��دًا  وتقلب  البطاطا  قطع 
وال��ث��وم  الب�صل  ب����ودرة  اإ���ص��اف��ة 

وال�صّطة .
* ي�����ص��اف م��ع��ج��ون ال��ط��م��اط��م 
وي���ق���ل���ب ث����م ي�������ص���اف ع�����ص��ري 
ال��ط��م��اط��م م���ع م��ك��ع��ب م��اج��ي 
النار  على  ويرتك  الرمان  ودب�ض 
اإىل اخلليط   ي�صاف  التقليب،  مع 
كوبان من املاء املغلي ويرتك ملدة  
10 دقائق، بعدها ت�صاف كرات 

اللحم ) الكفتة(.
* يرتك اخلليط على نار متو�صطة 
مع التقليب بحذر وي�صاف ال�صكر 
وي����رتك ح��ت��ى ت��ن�����ص��ج امل��ك��ون��ات 
ال�صل�صة،  م��ن  القليل  وي��ب��ق��ى 
الرز  التقدمي مع  يقدم يف �صحن 

اأو اخلبز.

كفتة داود با�ضا 
بال�ضوفان

يكفي لع�شرة اأ�شخا�س 

)تكفي لع�شرة اأ�شخا�س(

املقادير:

* ن�صف كيلو حلم مرثوم.
* كيلو بطاطا.
* حبتا ب�صل.

مفرومة  بقدون�ض  ب��اق��ة  ن�صف   *
فرمًا ناعمًا.

معجون  من  كبرية  مالعق  ثالث   *
الطماطم.

* ك����وب م���ن ع�����ص��ري ال��ط��م��اط��م 
الطازجة.

* ن�صف كوب من ال�صوفان 
* ملح وفلفل اأ�صود.

* بابريكا وفلفل اأحمر حار. 
* دب�ض الرمان.

* م�صحوق ثوم وب�صل. 
* مكعب ماجي.

* ن�صف ملعقة �صغرية من ال�صكر.

تعترب �شلطة اخل�شار مع �شل�شة املايونيز الكرميية من 
ال�شلطات امل�شهورة جدًا، وهي ب�شيطة و�شهلة التح�شري 
واقت�شادية لأن مكوناتها موجودة يف كل بيت لدرجة 

ل حتتار اأية ربة البيت يف اإعدادها، كما ت�شتطيع 
ربة البيت اأن تدخل اخل�شار التي ي�شعب عليها اإقناع 

الأطفال بتناولها يف هذه ال�شلطة، وهي منا�شبة مع 
اأطباق امل�شاوي واللحوم املختلفة.

تعترب كفتة )داود با�شا( طبقًا تركيًا قدميًا، 
ويقال اإن الوايل العثماين داوود با�شا كان 

يتناولها يوميًا لدرجة اأن الطبق �ُشمي با�شمه.  
دخل هذا الطبق املطبخ  العراقي مع اإ�شافات 
اأخرى ليتنا�شب مع النكهة العراقية، وفعلت 
املطابخ العربية الأخرى الأمر نف�شه ليالئم 

ذائقتها ونكهتها.
اأما اإ�شافة ال�شوفان فهي مهمة ملا له من فوائد 

�شحية كبرية، اإذ اأ�شبح من اأهم املواد الغذائية 
يف العقود الأخرية، فهو �شد الأك�شدة، ما ي�شاعد 

على التنحيف، ف�شاًل عن كونه يوازن ن�شبة ال�شكر 
يف الدم وغنيًا بالفيتامينات والألياف وغريها من 

الفوائد.
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مع الوقت اأ�صبحت مو�صة االك�ص�صوارات اأكرث �صهرة يف العامل بدءًا من ف�صاتني ال�صهرة اإىل 
املالب�ض العادية، اعتمد جيل اليوم من م�صممي االأزياء طريقة جديدة الرتداء بع�ض العنا�صر 
الإكمال الزي، بع�ض امللحقات االأخرى التي اكت�صبت �صعبية هذا العام هي احلقائب اجلانبية، 
ذات  واال�صياء  واالأو�صحة  واالأق��راط  والقالئد  الطويلة،  واملعاطف  النفوذ،  ذات  والنظارات 
الت�صميم املنقو�ض، اال اأنَّ املو�صة هي جمال دائم التغيري يتكّيف مع �صكانه، متكن املجوهرات 
االأ�صخا�ض من حت�صني �صخ�صيتهم واأ�صلوبهم ومظهرهم وعندما تبدو رائعًا ت�صبح واثقًا، فاإن 
اإ�صافة بع�ض امللحقات الع�صرية مع ف�صتانك اأمر �صروري الإ�صفاء االثارة على مظهرك، اأن 
تكون اأنيقا يف بع�ض االأحيان مطابقة اأقراطك مع مالب�صك مينحك مظهرا اأ�صا�صيا وي�صيف 
مل�صة من خالل الت�صميم بحقيبة يد م�صرقة ال متنحك مظهرا فاخرا بح�صب بل جتذب اأي�صا 
للغاية  انتقائيون  كل االهتمام، تعطي مظهرا جريئا ملالب�صك وجتعلك متميزا، نحن جميعا 
اإىل مزيد من الوقت مقارنة بالت�صوق ل�صراء  اأدنى �صك، نحتاج  عند �صراء مالب�صنا وبدون 

امللحقات، اإك�ص�صوارات املو�صة اأ�صهل يف ال�صراء وغري مكلفة مقارنة باملالب�ض التي نحبها.
تغيري الف�ضول يعني عطوراً جديدة

حان الوقت ر�صميا لتحديث رائحة توقيعك، اإنَّها غابة عطرية موجودة، ر�ض نف�صك قليال مع 
واحدة من اأف�صل ماركات العطور الن�صائية يف عام ٢٠٢١، ففي جميع الو�صائل ميكنك و�صع 
عطرك املف�صل على مدار ال�صنة، تعد العطور ال�صيفية اأخف وزنا الأنَّها حتتوي على القليل 
من املكونات القاعدية القوية، التي �صتجعلك ت�صم رائحة جيدة التهوية ومنع�صة، اأما العطور 
ال�صتوية فتحتوي ب�صكل عام على روائح اأثقل ودافئة الأنَّ درجة حرارة ج�صمك تكون اأقل خالل 
اأج�صامنا يف  تت�صبب حرارة  ال�صيء،  بع�ض  املعتاد خفيفا  يبدو عطرك  لذلك  ال�صتاء،  ف�صل 
واحلم�صيات  االزهار  روائح  نختار  لذلك  اأ�صرع،  ب�صكل  ويتبخر  اأبعد  مل�صافة  العطر  اإخراج 
اخلفيفة خالل ال�صيف، ويف ال�صتاء نختار العطور ذات الرتكيز االأكرث حالوة واالأقوى التي 
الروائح  تكون  اأن  ال�صندل،  وخ�صب  والكراميل  والورد  الفانيليا  مثل  احللويات  رائحة  ت�صبه 
خمتلفة يف ال�صيف وال�صتاء الأنها يجب اأن تتكّيف مع درجة احلرارة وب�صرتنا وعواطفنا لكي 

ن�صعر بالراحة والثقة واال�صرتخاء.
الف�ضتان الأ�ضود اختيار ذكي للن�ضاء 

هل هناك �صيء اأكرث اأهمية خلزانة مالب�ض املراأة من الثوب االأ�صود )اثنني او ثالثة او اأكرث(، 
الف�صاتني ال�صوداء تبدو رائعة على اجلميع ومع اأي �صيء تقريبا، ويعطي انطباعا جيدا دائما، 
�صواء كنت ترتدي ف�صتانا ر�صميا اأ�صود ب�صيطا او ف�صتانا به الكثري من الزخارف، غالبا ما 
يكون الف�صتان االأ�صود اختيارا ذكيا وحمايدا، ويعد منا�صبًا لكل املجاالت يف العمل او اأعياد 
امليالد او املنا�صبات اخلا�صة، مل يعد االأ�صود مرتبطا باحلداد، وبحلول نهاية الع�صرينيات من 
القرن املا�صي اأ�صبح معيارا ومثاال لالأناقة والغمو�ض و�صيطر على م�صهد االأزياء الراقية، لقد 

جتاوز الف�صتان االأ�صود ال�صغري اجتاهات ال ح�صر لها وال يزال كال�صيكيا.

اإك�ض�ضوارات

اعداد/ هبة الزيدي

املو�ضة تزداد �ضهرة 
يف العامل
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االبراج.. اعداد: الباحث الفلكي.. علي البكري

وا�صتعداد  التغري  الفلكية  التكوينية  الزاوية  من 
مواليد االأبراج لذلك

الأبراج النارية
)احلمل...يقتن�ض الفر�صة ٨٥%(

االأ�صد...يفكر لتجنب االأخطاء ٦٥%(
)القو�ض...االأ�صرع يف التغري ٨٥%(

 االأبراج الرتابية
)الثور...مرتدد  ا�صتعداده ٣٥% (

)العذراء...ال�صك و الواقعية ا�صتعداده ٥٠%(
ا�صتعداده  م��ادي  وح�صاب  )اجل��دي...���ص��رع��ة 

)%٦٥
الأبراج الهوائية

)اجلوزاء...�صريع وا�صتعداده %7٥(
وا�صتعداده  حت��ول  و�صرعة  امل��ي��زان...اخ��ت��ي��ار 

)%٨٠
)الدلو...املفاجئة وال�صرعة ا�صتعداده %7٥(

الأبراج املائية
)ال�صرطان...غام�ض ومفاجئ ا�صتعداده ٦٥%(

العقرب... هادئ وحذر ا�صتعداده ٨٠%(
احلوت ....بطيء متخوف ا�صتعداده ٣٠%(

ق������اع������دة ف��ل��ك��ي��ة  
ال�ضتعداد للتغري 

الباحث الفلكي.. علي البكري

ماليا: حتتاجون للكثري من املرونة و �صبط ميزانيتكم واالبتعاد 
ببطء.  ي�صري  اجلانب  ه��ذا  يف  ي��زال  ال  فالوقت  االإ���ص��راف  عن 
للقيام  فر�صة  �صابقة.ال�صفر.هناك  فواتري  دفع  عليه  والبع�ض 

ب�صفر خارجي اأو ات�صال مع طرف خارجي ت�صتطيعون ك�صب 
عمل �صمن موؤ�ص�صة �صياحية اأو ذات اهتمامات ثقافية فنية.

العمل هو  والبع�ض ي�صله مبلغ مايل  املال: مك�صب مايل تنجحون يف ك�صبه 
والبع�ض  اجلانب  هذا  يف  حظوظكم  تزداد  حيث  لكم  اأهمية  االأكرث  الو�صع 

مطالب  على  للح�صول  مهم  وظيفية.الوقت  ترقية  على  يح�صل 
الإمت��ام  بتحرك  القيام  فر�صة  �صخ�صية.العاطفة.تزداد 

خطبة اأو زواج البع�ض يجري ا�صتعداد للقيام ب�صفر. 

ن�صتعيد طاقتنا ونبدو اأكرث مرحا ويقف احلظ ل�صاحلنا حيث تتغري اأحوالنا 
ب�صكل كبري ونح�صل على مطالب متاأخرة تزداد فر�صة ح�صولنا على اأعمال 
مب�صاعدة احد االأ�صدقاء ووقت مهم اإذا اأردنا اأن نقوم بدورة عالجية ناجحة 

العاطفيني  وخ�صو�صا  بال�صركاء  اكرب  ب�صكل  االهتمام  عليكم 
ونحذر من االندفاع واخذ االأمور بعناد. 

�صحيا: ن�صعر بتغري يف املزاج وهناك مزيد من ال�صغوط النف�صية حتيط بنا 
تلزمنا االنتباه ل�صحتنا. البع�ض يبحث ب�صكل متوا�صل عن مواقع جديدة يف 
العمل الوظيفي عليكم احلذر من خ�صارة عالقة عاطفية اأو اأن ينف�صح اأمرها 

ت�صري  االأم��ور  ت��رك  عليكم  ل��ذا  امل�صاكل  بع�ض  لكم  ي�صبب  مما 
ب�صكلها الطبيعي. 

يجري الكثري منكم ات�صاالت مع اأ�صخا�ض مهمني والبع�ض يقرتب من التوقيع 
.ت��زداد  تطويرها  وع��دم  اخلالفات  عن  االبتعاد  عليكم  ر�صمية.  اأوراق  على 
م�صاريفكم املالية ب�صكل ي�صبب لكم االنزعاج والبع�ض يجد �صعوبة يف ترويج 

فيه  النجاح  اأردمت  اإذا  مهم  وقت  اأم��ام  ،انتم  الر�صمية  اأوراق��ه 
مفيدة  عملية  بنتائج  ياأتي  ب�صفر  القيام  ميكنكم  .ال�صفر. 

عليكم ترك املو�صوع حتت عنوان �صري. 

الوقت  هذا  يف  عمل  فر�صة  على  واحل�صول  اأعمالكم  اجت��اه  تطلعاتكم  ت��زداد   
ميكنكم اإجراء برنامج ناجح لدورة عالجية للتخل�ض من بع�ض االأوزان الزائدة. 

لتعزيز  ي�صعى  والكثري  العاطفي  لالرتباط  جيدة  فر�صة  لديكم 
�صبط  عليكم  لكن  والعاطفي  امل��ايل  ال�صعيد  على  �صراكته 

اأع�صابكم فقد تزداد امل�صروفات ب�صكل مبا�صر و�صريع. 

تزداد فر�ض العمل لديكم كثريا وت�صتطيعون احل�صول على عمل من خالل 
مع  املواجهة  جتنب  عليكم  عالجية  ب��دورة  البدء  يرغب  ملن  فر�صة  �صديق 
احلبيب فقد تخ�صرون هذا احلبيب نتيجة حالة ع�صبية و البع�ض ي�صتطيع 

تزداد  والبع�ض  م�صاريفكم  عمل.تزداد  عقد  على  التوقيع 
م�صروفاته نتيجة م�صرتيات مفاجئة عليكم ال�صيطرة عليها. 

تزداد ال�صغوط من حولكم وقد يرتاكم لديكم العمل وتبدو ظروفكم ال�صحية 
بحاجة ملزيد من املتابعة لذا عليكم االنتباه عند قيادة مركباتكم على الطرقات 
.عاطفيا.تزداد متاعبكم مع ال�صركاء وقد ال ي�صتطيع البع�ض اأن يكمل اتفاق مع 

ال�صريك ب�صبب بع�ض الظروف التي حتيل بينهما. 
 

�صحيا: تدريجيا تبدءون با�صتعادة �صحتكم .عليكم احلفاظ على اأ�صراركم وعدم 
الوقت الأجل حت�صني فر�صكم  لبع�ض  الفرتة.ماليا.حتتاجون  اإف�صائها خالل هذه 

ك������ي املالية . لذا عليكم اأن تكونوا اأكرث �صربا وان تركزوا اأكرث من املعتاد 
مع  نقا�صات  عليكم احلذر من  ،كما  لنتيجة مر�صية  ت�صلون 

ال�صريك والت�صكيك به فالوقت ال ي�صجع على ذلك.

الثوراحلمل

ال�شرطاناجلوزاء

العذراءالأ�شد

العقربامليزان

اجلديالقو�س

احلوتالدلو

واهلل اعلم

قد يتعر�ض البع�ض خليبة اأمل يف نتائج قرار قانوين وقد ي�صعر البع�ض بنوع 
فر�ض  تزداد  والنف�صي.  ال�صحي  اجلانب  يف  حوله  يدور  فيما  الغمو�ض  من 
يرغب  ملن  وفر�صة  خارجية  درا�صية  منحة  على  للح�صول  اخلارجي  ال�صفر 

يف  ان�صغاالته  تزداد  منكم  الكثري  خارجية  �صركة  مع  بالتعاقد 
اجلانب االجتماعي.

احلظ: يرافق الكثري منكم يف خطواته ومتابعته لق�صية ذات طبيعة قانونية 
يقوم  البع�ض  الت�صاالتكم  اأهمية  �صتكون  كما  االآخرين  مع  �صراكة  تخ�ض 

بطرح اأفكار جديدة تخ�ض عمله والبع�ض يح�صل على منحة اأو زمالة 
درا�صية ن�صتطيع يف هذا الوقت اأن نتعامل بدبلوما�صية مع من 

حولنا.فر�صة ملن يعاين تعطيل يف االإجناب. 

الذي  ال�صغط  من  بالرغم  املهنية  اأعمالنا  متوا�صل  ب�صكل  نتابع  العائلة: 
يرافقنا اأثناء تواجدنا داخل العائلة. ن�صعر ان اأو�صاعنا النف�صية لهذا اليوم 

تقودنا  قد  التي  ع�صبيتنا  خلف  لالختباء  نلجاأ  وق��د  م�صجعة  غري 
ملواجهة حمتملة. البع�ض يبداأ بتحرك جديد يف موا�صيع لها 

�صلة بعمل مع �صركاء لكنه قد يزيد من اجلهد املبذول لنا.

الكلمات الفقية 
عراقية  ف��ن��ان��ة  ال�����ص��ورة  ١-���ص��اح��ب��ة 

)�صابة( - ن�صف بتول. 
٢-العب كرة قدم يف نادي ريال مدريد.

٣-قهوة )م( - ولد باالجنليزية.
4-م�صل�صل م�صري - ن�صف �صوري.

 - املالب�ض  من    - باالجنليزية  ٥-بحر 
مرتفع اأر�صي )م(.

علم   - )م(  اجل�صم  يف   - ٦-مت�صابهة 
مونث.

7-مت�صابهة - �صكر الق�صب النقي.
٨-عا�صمة اأوروبية - من االقارب )م(.

٩-من ال�صالالت.
١٠-�صلطان عثماين.

الكلمات العمودية 
١-فنانة عراقية. 

٢-دولة اوروبية.
٣-ن�صف اكتب -  اوفر ماال. 

4-حمافظة عراقية )م( – ربط.
 – )م(  القرى  من   - )م(  الفم  ٥-يف 

حقد )م(.

٦-�صل�صلة اأفالم اأمريكية.
7-مت�صابهة – م�صعوذ.

٨-حرف اجنليزي )م(.

9-ممثل فنون قتالية صيني 
)راحل(.

١٠ - ماركة �صيارة

حّل الكلمات املتقاطعة العدد ال�شابق

اعداد: ثريا جواد الكلمات املتقاطعة
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الإ�ضاءة
امراأة مرتبة من  كل  تتمّكن  قد 
بطريقة  منزلها  اإ���ص��اءة  تزيني 
الوقت  يف  وب�صيطة  وجميلة  اأنيقة 
حتتاج  ما  وكل  مكلفة  وغري  نف�صه 
يف  متوفرة  واأغلبيتها  خام  م��واد  اليه 

املنزل وم�صريها �صلة املهمالت. 
ال�صقة،  )اأ���ص��رط��ة  ه��ي  املطلوبة  االدوات 
واأ�صرطة  األوان  �صرباي  مطرقة،  م�صمار، 
اأ����ص���واء ���ص��غ��رية ب��االإم��ك��ان ���ص��راوؤه��ا 
اإ���ص��اءة  م�صتلزمات  حم��ل  اأي  م��ن 
ال  ال��ع��م��ل  وط��ري��ق��ة  زه��ي��د  وب�صعر 
ت��ع��دو اإح�����ص��ار ع��ل��ب��ة م���ن ال��ف��ول 
مملوءة بالرمل املبّلل باملاء واإحداث 
امل�صمار  با�صتخدام  فيها  الثقوب  بع�ض 
واملطرقة وعلى �صكل اأزهار جميلة ومتنوعة 
م�صتخدمة  ب��ر���ص��ه��ا  ت��ق��وم��ني  ذل���ك  وب��ع��د 
اال�صالك  بع�ض  واإح�����ص��ار  ال�صرباي 
جيدًا  وثنيها  ال�صغرية  املعدنية 
علب  لديك  لت�صبح  وتركيبها 
جميلة ميكنك و�صع ال�صموع فيها 
تزينني  رومان�صية  اإ�صاءة  واإ�صفاء 

بها البيت.
الك�ض�ضوارات اليدوية

االك�ص�صوارات  ل�صناعة  املطلوبة  االدوات 
ال���ي���دوي���ة.. ���ص��ل��ك م��ع��دين م�����ص��ن��وع من 

اأو االملنيوم، عدد قليل من اخلرز  النحا�ض 
قلم  ك��ب��رية،  وب��اأح��ج��ام  االل����وان  خمتلفة 
ال��ب��ورد يف  على  ي�صتخدم  ال��ذي  )م��ارك��ر( 
املدار�ض، زرداية اأو بن�صة )نوع من االدوات 
والقطع  االج�صام  حلمل  ت�صتعمل  اليدوية 

ال�صلبة مثل اال�صالك.
وطريقة العمل �صهلة جدًا وال ت�صتغرق وقتًا 

طوياًل .. 
– ح�صري قطعة من ال�صلك واثني طرفها 

بطريقة دائرية.
االآخر  الطرف  من  خ��رزات   ٣ اأدخلي   –

غري املثني.
للخزرات  ب�صيط  انحناء  بعمل  قومي   –

واثني الطرف املثني عليهم.
دائرية. بطريقة  ال�صلك  بقية  –لفي 

رفوف جميلة
ال�صكل  رفوف جميلة  �صيدتي عمل   ميكنك 
باالعتماد على االواين البال�صتيكية الفارغة 
وطالئها وهى ذات مظهر رائع واأنيق وميكن 
و�صع اأ�صياء عديدة بها مثل الكتب والدفاتر 

واالك�ص�صوارات وباقي امل�صتلزمات.
ال�ضيفون من البيب�ضي وال�ضفن 

اآب
ت��زي��ني امل��ن��زل م��ن خ���الل االع��ت��م��اد على 
اأغطية املياة الغازية )ال�صيفون( وهى �صهلة 

التنفيذ وجميلة املظهر.

�ضيدتي..
لك

باإمكان اأي �شيدة اأن جتعل من منزلها يبدو هو الأجمل 
والأروع با�شتخدام جمموعة من ال�شياء الب�شيطة املتوفرة 

يف اأغلب البيوت مع القليل من التحوير فيها وال�شتفادة منها 
يف البيت وبطريقة جميلة وغري مكلفة.
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)دائمًا ما تكون اأ�شعار امل�شغولت وال�شناعات 

اليدوية اأغلى، ففيها مل�شة خمتلفة  تنبع من روح 

�شانعها. يف هذه ال�شفحة، �شنعطي اأفكارًا ل�شناعات 

يدوية ممكنة من مواد اأولية رخي�شة الثمن اأو من 

مواد واأغرا�س متوفرة يف البيت(.

اعداد/ ثريا جواد



اأن�ضام ال�ضاجلي
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 اجلمال الزائل
حممد،  )اأب��و  ب��داأ  نتيجة..  اإىل  لن�صل  املناق�صة،  بداأنا  التايل،  اليوم  يف 
درا�صته  بداية  باأنَّه يف  وقال  �صلمى  اإىل  ها حديثه  موجِّ �صنة(   4٥ �صيديل، 
ه  لكنَّ اآخ��ر،  �صيء  اأي  من  اأه��م  الظاهر  اجلمال  اأن  يعتقد  ك��ان  اجلامعية 
من  القريب  االإدارة  معهد  يف  طالبة  اأجمل  مع  فا�صلة  عالقة  بعد  اكت�صف 
كليته، باأنَّها مغرورة وك�صالنة كطالبة واأنَّها مملة حني تتحّدث. بينما زوجته 
يف  ومناق�صاتها  ذكاوؤها  اليها  وجذبه  مريح  ه  لكنَّ متوا�صع  بجمال  تتمّتع 
ال�صف وندم الأنَّه مل ينتبه اليها �صابقا وعندما اقرتب منها اكت�صف طيبتها 
اأنَّه راآها يوما بوجه  اإميانها وا�صتعدادها مل�صاعدة االآخرين وال يذكر  وقوة 
واأكد   اإيجابية..  لت�صع طاقة  غري م�صرق، الأنَّ �صفاتها متنح جماال لروحها 
)اأحمد... ر�ّصام، ٥٠ �صنة(  باأنَّه تزوجها جلمالها الظاهر الذي �صرعان ما 
ه بعد ال�صهور االوىل من الزواج اكت�صف  اختفى بعد اأن اأجنبت ابنهما، لكنَّ
الأنَّها مل جتد عمال  ت�صتكي يوما  بالبيت ومل  للعطاء واالهتمام  ا�صتعدادها 

رغم انها خريجة جامعية، ومل يبال ابدا ملا فقدته من جمالها الظاهر..
ال�شبب

زوجته  اإ���ص��رار  يف  ال�صبب  ك��ان  ل��وؤي  اأن  املناق�صات،  خ��الل  من  واكت�صفنا 
�صركة  اإجراء عملية جتميل، فهو ميلك  �صنة على  التي ت�صغره ١٥  ال�صابة 
بني من  ومن  بينها  يقارن  ودائما  الكثريين  يقابل  وبحكم عمله  للمقاوالت 
يقابلهن وال يرتّدد اأن يقول باأنَّ فالنة، مثال، اأجمل منها والأنَّها تخ�صى اأن 
)تخطفه( االأجمل منها، واعرتف لوؤي بخطئه ليقتنعا معا اأن جمال الروح 

هو االأ�صا�ض..
الرجل اجلميل

تختلف  اجلمال  مقايي�ض  اأن  �صنة(   ٣7 جتميل،  طبية  )�صهى...،  واأك��دت 
من جمتمع اإىل اآخر ومن �صخ�ض اإىل اآخر، وكما يبحث الرجال عن املراأة 
اأن تبحث عن الرجل اجلميل، والأّن جمال الرجل  اجلميلة فمن حق املراأة 
الرجل  او  للمراأة  �صواء  الروح  باأن جمال  يقتنع  اأن  فعليه  تنتهي،  ال  جدلية 
باأن  عيادتها  يراجعن  اللواتي  ال�صابات  تن�صح  وهي  احلياة..  ي�صتمر مدى 
اأو  اللواتي ي�صكني من ت�صوه ما، �صواء ب�صبب والدي  التجميل تفيد  عمليات 
حوادث وتوؤكد اأنَّ ال�صباب اأي�صا بدوؤوا يلجوؤون اإىل عمليات التجميل وال�صبب 
كما تراه هو يف الفنانني )مطربني وممثلني( الذين يبدون اأ�صغر يف العمر 

ب�صبب هذه العمليات!
واأخريًا

عنوان مادتنا هذه من ق�صيدة لل�صاعر ايليا اأبو ما�صي التي يقول فيها:
والذي نف�صه بغري جمال/ ال يرى يف الوجود �صيئا جميال

اأّيهذا ال�ّصاكي وما بك داء / كن جميال تر الوجود جميال
�صاحبها  ف�صريى  جميلة  تكون  حني  التي  النف�ض  جمال  على  فيها  ويوؤكد 

الوجود جميال.. النجم".

هو�س
ال نبالغ اإن قلنا باأنَّ اجلمال الظاهر، اأي جمال الوجه خا�صة وجمال اجل�صم 
فرتة  وبني  التجميل،  وم�صت�صفيات  عيادات  وانت�صرت  هو�صا،  بات  عامة 
واأخرى نقراأ قيام اأجهزة ال�صحة الرقابية بغلق )دكاكني( التجميل، �صواء 
اإجازة  ميلك  ال  من  يديرها  التي  حالقة(  )�صالونات  اأو  )عيادات(  كانت 
اأونة واأخرى اأخبارًا  ممار�صة مهنة التجميل، العمليات خا�صة.. ونقراأ بني 
واأخرى  الدهون خا�صة،  �صفط  التجميل،  اأثناء عمليات  وفيات حتدث  عن 
عن الت�صوهات التي ت�صيب الوجوه واالأج�صام بعد ف�صل عمليات التجميل، 
اجلمال  هو  عندهن  اجلمال  الأنَّ  يغامرن،  خا�صة  ال�صابات  اأن  يبدو  ولكن 

الظاهر فقط.
جمال الروح

عدم  اأو  تكاليفها  ب�صبب  �صواء  البيوت،  داخل  م�صكلة  الهو�ض  هذا  اأ�صبح 
موافقة االأهل.. جلاأ )لوؤي..مهند�ض، 4٠ �صنة( اإىل والدة زوجته وهو يق�صم 
اإن اأ�صرت على عملية التجميل فاإنَّه �صيطلقها، ون�صحت االأم ابنتها وعجزت 

اأن تقنعها باأن زوجها على حق واأن اجلمال يف الروح؛ اأي القناعة والطيبة.. 
واالأم )رجاء، مدر�صة متقاعدة( �صبق واأن �صاركت معنا يف ور�ض عمل عن 
الطاقة االيجابية التي تاأتي من االميان والقناعة قبل اأي �صيء اآخر، وكان 
اإن قررنا ور�صة عمل عن جمال الروح الذي مينح جماال مريحا اإىل الوجه 

وبريقا اإىل العينني.
تعريف

�صاركت يف الور�صة التي ا�صتمرت اأ�صبوعا ن�صاء من خمتلف االأعمار واملهن 
وطالبتان جامعيتان ورجال وكان بينهم اأحمد وزوجته ووالدتها.

من  قالوا  كما  الرجال،  اتفق  اجلمال..  تعريف  على  اأوال  الور�صة  رك��زت 
خالل جتاربهم يف احلياة، اإن اجلمال الظاهر زائل بينما جمال الروح باق 
وي�صتمر وا�صحا وجاذبا. بينما ال�صابات اتفقن اأن اجلمال الظاهر مطلوب 
واأن عمليات التجميل �صرورية كي ال ي�صمعن من يقول اإن اجلمال الظاهر 
زائل، وحاولت )�صلمى... طالبة جامعية، ٢٠ �صنة( اأن ت�صخر من م�صطلح 

)جمال الروح( وقالت: اإنَّ ال�صباب يطاردون جميلة الوجه واجل�صم..

كْن جميال تَر الوجود جميال

ل يوجد مو�شوع يتحمل �شاعات من املناق�شة مثل )اجلمال( الذي ج�ّشده 
النحاتون منذ اآلف ال�شنني ويف خمتلف احل�شارات واأبدع الفال�شفة وال�شعراء 

والروائيون والأطباء اآلف الكتب والدواوين والروايات عنه، وكل يراه من 
زاوية اأخرى..
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كان �ضقيقي يعرف عالقتي بها ورمبا �ضمعني واأنا اأطلب من 
اأمي اأن تخطبها يل، انتظر حتى اأخرج من البيت ليطلب منها 

اأن تخطبها له. �ضعرت بحزن عميق و�ضرخت ملاذا؟ لتطالبني 
اأمي بال�ضكوت وعدم التهور وارتكاب ما قد اأندم عليه واأفقد 

�ضقيقي.. لكني مل اأ�ضكت و�ضارحتها بت�ضرفاته �ضدي التي 
كنت اأخفيتها عنها كي ل اأ�ضدمها، لكنها �ضرخت يف وجهي 

وتوقفت عن الكالم. 

امليزان 

امليزان 

يف

يف
 القلوب القا�شية ل ميكنها معرفة الرحمة حتى 

ولو لأقرب النا�س، فما بالك اأيها القلب تغفُر 
ملْن ت�شاء وت�شامح من ت�شاء، اأمل تعلم اأيها القلب 
اأن الطيبة اأ�شبحت مفردة قدمية وحلّت بدياًل 
عنها الأنانية التي رغمًا عنها اأ�شاألك يا قلب اأن 

تبقى كما اأنت..

عالقاته  بتعدد  امل��ع��روف  )ع..(  م��ع  )ف..(  حت��دث  والأج��ل��ه��ا، 
التي  )����ض..(  يجرح  ال  ك��ي  ت�صرفاته  اإىل  ينتبه  ب��اأن  الن�صائية 
وطالبه  ب�صده  نهره  )ع..(  لكن  بطفله.  وحاماًل  زوجته  اأ�صبحت 

بعدم التدخل يف �صوؤونه وحياته اخلا�صة.
يكمل )ف..(:

�صاأبتعد  هكذا  العليا،  درا�صتي  الإكمال  اخلارج  اإىل  ال�صفر  قررت 
والدتي  �صجعتني  �صقيقي،  اأنانية  بها  ت�صببت  التي  الظروف  عن 
التي كانت ت�صعر باأملي، وا�صتمرت تت�صل بي وت�صكو من ت�صرفات 
�صقيقي واأخبار عالقاته الن�صائية التي مل توقفها والدة ابنه الذي 

كانت ت�صفه باجلميل. 
و�صلت اأخبار عالقة �صقيقه باأرملة واأم لولدين اإىل اأ�صماع  زوجته 
)�ض..(، فات�صل به )ف..( لين�صحه باالهتمام ببيته وابنه، لكنه 
)يحبها(  التي  ال�صيدة  مع  يتحدث  وهو  ويومًا،  اإليه.  ي�صتمع  مل 
تطالب  اأهلها  بيت  اإىل  وذهبت  ابنها  اأخ��ذت  التي  زوجته  �صمعته 
وات�صل  زوج��ه��ا..  بيت  اإىل  واأع��ادوه��ا  االأه��ل  وتدخل  بالطالق. 
االأقل،  يف  ابنه  اإىل  ينتبه  اأن  اإليه  متو�صاًل  اأخرى  مرة  به  )ف..( 
لكنه رف�ض اال�صتماع اإليه، بل اأخربه باأنه �صيتزوج من ال�صيدة التي 
يحبها، فهي جميلة جدًا وتختلف عن )�ض..( كثريًا يف اأناقتها واأنه 

قرر التخل�ض من زوجته بالطالق اأو.. ومل يكمل جملته.
زوجته،  وعلى  االأن��اين  املتهور  �صقيقه  على  باخلوف  )ف..(  �صعر 
فات�صل بوالدته و�صرح لها خماوفه واأنه ال يريد االت�صال ب� )�ض..( 
كي ال يثري فتنة يف البيت، فن�صحته والدته باأن يركز على درا�صته 
واأنها �صتحاول اإيجاد حل ما. وتوقف عن ال�صوؤال عن �صقيقه  من 
بوالدته  ات�صل  اأطروحته  مناق�صته  وقبيل  به،  تت�صل  حني  والدته 
�صقيقه  اأن  واأخربته  للمناق�صة،  ليتهياأ  هاتفه  �صيغلق  باأنه  واأبلغها 
ا�صطحب زوجته يف رحلة اإىل دولة جماورة ب�صيارته وتركا الطفل 
الذي اأ�صبح عمره ثالث �صنوات تقريبًا عندها. قلق )ف..( ب�صبب 
�صفرة �صقيقه املفاجئة مع زوجته وعدم اأخذه ابنه معهما. وان�صغل 
باال�صتعداد للمناق�صة، وبعد االنتهاء منها بتفوق فتح هاتفه ليزف 
التي بكت عند �صماعها �صوته ومل متنحه وقتًا  والدته  اإىل  اخلرب 
ليخربها بتفوقه اإمنا قاطعته قائلة: "لقد تعر�ض �صقيقك وزوجته 
)ع..(  واأ�صيب  )����ض..(  وتوفيت  احل��دود  على  �صري  ح��ادث  اإىل 

بجروح واأم�صى اأيامًا يف امل�صت�صفى وخرج متعافيًا."
اأن  تفكريه  عن  يبعد  اأن  وح��اول  م�صدومًا  الهاتف  )ف..(  اأغلق   
مكاملته  وتذكر  زوجته،  من  للتخل�ض  احل��ادث  دب��ر  رمب��ا  �صقيقه 
الهاتفية وهو يق�صم بالتخل�ض منها، فاأعاد االت�صال بوالدته التي 
اأكدت له اأن �صقيقه )ع( حزين جدًا ويحتاج منه اأن يعود ب�صرعة 

ليقف اإىل جانبه.
وتفوقه،  بنجاحه  لالحتفال  جمال  هناك  يكن  ومل  )ف..(،  عاد 
فقد كانت عائلته وعائلة )�ض..( متران مبرحلة حزن كبري، لكنه 
الحظ اأن )ع..(، الذي من املفرو�ض اأن يكون اأكرثهم حزنًا، كثري 
ال  اأحيانا  بل  الليل،  منت�صف  بعد  غالبًا  ويعود  البيت  من  اخلروج 
يعود ويق�صي لياليه خارج البيت وين�صى اأن له ابنًا فقد اأمه ويحتاج 

اإىل حنانه.
 يقول )ف..(:

موؤخرًا، قررت اأن اأراقب ت�صرفات �صقيقي غري املوزونة و�صمحت 
اأيام  قبل  �صمعته  بالهاتف،  يتحدث  حني  اإليه  اأتن�صت  اأن  لنف�صي 
تقررين،  ال  "ملاذا  غا�صبًا:  لها  ويقول  ما  ام��راأة  اإىل  يتحدث  وهو 
منها،  وتخل�صنا  لك  بوعدي  وفيت  لقد  اأك��رث،  �صتطالبني  مب��اذا 
من..،" و�صكت  وتخل�صنا  لِك  بوعدي  وفيُت  بعد؟  تريدين  فماذا 
بوجهه  و�صرخت  اأ�صعره  مبا  فواجهته  منه،  قريبًا  ظلي  راأى  حني 
اأنه دبر احلادث للتخل�ض من زوجته من اأجل امراأة اأخرى، لكنه 
اأ�صكتني �صارخًا وقال اإنه �صبق اأن طالبني باأن ال اأتدخل يف �صوؤونه 
اخلا�صة، واأن ما اأقوله هو جمرد هراء الأنه كاد اأن يق�صي يف ذلك 

احلادث اأي�صًا.
ينهي )ف..( حديثه، اأو خماوفه، قائاًل:

املدينة  يف  ال�صرطة  مركز  اإىل  وذهبت  احل��ادث  �صور  عن  بحثت 
احلدودية الأعرف تفا�صيله، فاكت�صفت اأن �صقيقي كان يقود ب�صرعة 
انقلبت �صيارته فتوفيت زوجته يف احلال  ولتفادي �صاحنة  كبرية، 
ونقل هو اإىل امل�صت�صفى، يبدو اأنه حادث غري مدبر، رمبا، لكنني ما 
اأزال األوم نف�صي، كان علّي اأن امت�صك ب� )�ض..( واأن ال اأدع طيبة 
قلبي وخ�صيتي على م�صاعر والدتي يف اأن اأ�صدمها بحقيقة �صقيقي، 
اأن يتزوجها �صقيقي االأناين  لكي ت�صيطر على قراري واأوافق على 
اأن  م�صبقًا  اأعرف  م�صريها..  املاأ�صاوي  املوت  ليكون  امللتزم  غري 
قلبي �صي�صتمر طيبًا واأن �صقيقي )ع..( �صي�صتمر اأنانيًا بقلب قا�ض، 

و�صنهتم، اأمي واأنا، بابنه ليكرب بقلب طيب..

كلمات املقدمة، �صعرتها متامًا يف عيني )ف..( ونربة �صوته وهو 
يروي ق�صته، اأو ق�صة قلبه املت�صامح اإزاء ت�صرفات )ع..(، �صقيقه 
و�صعادته  م�صلحته  �صوى  يومًا  يعرف  مل  ال��ذي  االأن���اين،  االأك��رب 

ال�صخ�صية ولو على ح�صاب اأقرب املقربني اإليه.
يبداأ )ف..( الق�صة قائاًل:

نحو  االأك��رب  �صقيقي  عمر  كان  ج��دًا،  �صغرَيين  ونحن  والدنا  تويف 
من  اإال  نعرفه  مل  لذلك  ال�صاد�ض،  �صهري  يف  اأن��ا  وكنت  �صنتني 
خالل ال�صور. تربينا يف ح�صن اأمنا الدافئ، التي رف�صت الزواج 
والع�صرين من عمرها  بالكاد يف اخلام�صة  اأنها ترملت وهي  رغم 

وتفرغت لرتبيتنا ومل تق�صر معنا.. كانت نعم االأم واالأب معًا.
اأن بداأ يعي ما حوله اأن �صقيقه )ع..( يحاول  الحظ )ف..( منذ 
اأن ي�صتحوذ على كل �صيء، واأنه ال يفرح لتفوق �صقيقه يف الدرا�صة، 
لكنه احتفظ مب�صاعره ومل ي�صارح والدته خمافة اأن يكون اإح�صا�صه 

لي�ض مبكانه.
تخرج ال�صقيقان يف اجلامعة مب�صاعدة بع�ض الطيبني والأجل اأمهما 
اأمينًا  يكون  اأن  نف�صها، وقرر )ف..(  املوؤ�ص�صة  تعينا يف  املكافحة، 

يحاول  )ع..(  بداأ  له،  تكرمي  اأول  وبعد  بجد.  يعمل  واأن  نف�صه  مع 
االأهل  كلما مدح  بات ميتع�ض  بل  ينجح،  العمل كي ال  اإزعاجه يف 
او االأ�صدقاء او امل�صوؤولون اأخاه يف دائرته. ومرة اأخرى، مل يحاول 
)ف..( اأن يعاتب �صقيقه االأكرب اأو والدته لكي ال يحدث �صرخًا يف 
يقنع  كان  ما  وغالبا  )ع..(،  ت�صرفات  يتجاهل  اأن  وقرر  العائلة، 

نف�صه باأنه على خطاأ وباأنه ي�صتفز �صقيقه. 
يف  اأخ��رى  دائ��رة  اإىل  نقل  بطلب  تقدم  امل�صاكل،  عن  ولالبتعاد 
)���ض..(،  من  ال��زواج  يف  برغبته  اأم��ه  و�صارح  نف�صها،  املوؤ�ص�صة 
يرتبطان  واأن��ه��م��ا  اجل���ريان،  اب��ن��ة 
فرحت  �صنوات.  منذ  حب  بعالقة 
الفتاة  اأن  وال�صيما  ب��اخل��رب،  االأم 
الطيبة  ب�صمعتهم  معروفون  واأهلها 
قريبًا  ي��وم��ًا  وح���ددت  املنطقة،  يف 

لزيارة اأهل الفتاة لطلب يدها.
غري  على  اأم���ه،  اأن  )ف..(  الح��ظ  التفاقهما،  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  يف 
عادتها، بدت حزينة ومل تكن تتحدث، �صاألها عما يقلقها ويحزنها 
فلم جتب، لكنها اأمام اإ�صراره، اأجابته قائلة "�صقيقك يحب الفتاة 

نف�صها وطلب مني اأن اأخطبها له!"
يكمل )ف..(:

كان �صقيقي يعرف عالقتي بها ورمبا �صمعني واأنا اأطلب من اأمي اأن 
تخطبها يل، انتظر حتى اأخرج من البيت ليطلب منها اأن تخطبها 
اأمي بال�صكوت  له. �صعرت بحزن عميق و�صرخت ملاذا؟ لتطالبني 
اأندم عليه واأفقد �صقيقي.. لكني مل  التهور وارتكاب ما قد  وعدم 
اأ�صكت و�صارحتها بت�صرفاته �صدي التي كنت اأخفيتها عنها كي ال 

اأ�صدمها، لكنها �صرخت يف وجهي وتوقفت عن الكالم. 
اأ�صعرين �صقيقي باأنه �صمع حواري مع اأمنا، فقرر اأن يحدد عالقته 
واأحاديثه معي، وحاولت اأمنا اأن تذيب اجلليد بيننا، اإال اأنها ف�صلت 
واأنها �صتذهب معه خلطبة  باأنها متاأملة من ت�صرفاته  و�صارحتني 

)�ض..( له مرغمة الأنه ي�صر عليها.
ي�صيف:

مل يحزنني موقف �صقيقي بالقدر الذي اأحزنني فيه موقف )�ض..( 
التي وافقت مبا�صرة، ومل اأحاول االت�صال بها الأعرف ال�صبب. بعد 
اخلطوبة باأيام، راجعته فتاة يف دائرته وقدمت نف�صها: ابنة خالة 
)�ض..(، واأبلغته اأن حبيبته ما تزال حتبه وتت�صاءل عن �صبب تخليه 
�صيقوله  ما  اأن  م�صبقًا  يعرف  فهو  جوابًا،  يجد  مل  ل�صقيقه؟  عنها 
اأن  اأيقن  لكنه  يحبها،  �صقيقه  اإن  قائاًل  منها  واعتذر  اأمه،  �صيوؤمل 

�صقيقه قد اأبلغها بتخليه عنها، ما اأرغمها على املوافقة مبا�صرة. 

و..  �ضيبقى قلبي طيبًا

رجاء خ�ضري
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خ�ضري احلمريي

تتحدث التقارير عن ارتفاع مقلق يف معدالت الطالق، واإذا كّنا قد عرفنا ال�صبب وراء 
االرتفاع الكبري يف معدالت طالب ال�صاد�ض اإعدادي لل�صنة املا�صية، اإذ ح�صل اأكرث 
اإىل ذكاء مفاجئ  االأمر ال يرجع  اأنَّ  اآالف طالب على معدل ١٠٠%، وتبنّي  من �صتة 
)ب�صبب  الدرا�صي  املنهج  من  عديدة  ف�صول  )حذف(  اإىل  واإمنا  اأبنائنا  على  هبط 
جائحة كورونا وتعّطل الدوام(، اخت�صرت املنهج اإىل الن�صف اأو الربع اأحيانا و�صهلت 

على الطالب مهمة �صرب االأرقام القيا�صية .. 
الزوجية  العالقات  منهج  مّت )حذفه( من  الذي  فما  البكالوريا..  هذا عن معدالت 
لرتتفع معدالت الطالق بهذا ال�صكل املريب، َمْن تالعَب باإعدادات الزواج الر�صينة 
وعّر�ض الرابطة الزوجية اإىل م�صاكل وا�صطرابات ال ينفع معها �صوى اللجوء اإىل..

)الفرمتة( الكاملة !
اأحد اأ�صابع االتهام يف التقارير التي تابعتها ت�صري �صراحة اإىل الو�صع االقت�صادي 
واالأزمة املالية التي انعك�صت على ميزانية االأ�صرة واأوقعتها يف حالة عجز ع�صي على 
الرتقيع، اأ�صبع اآخر يتهم املوبايل وو�صائل التوا�صل التي ت�صّببت يف فتح )توا�صالت( 
ال�صكن  اأزمة  اإىل  ي�صري  ثالث  اأ�صبع  املعتاد،  االأ�صري  التوا�صل  خارجية على ح�صاب 
وت�صارك االأبناء يف �صكن واحد مما اأدى اإىل ن�صوب نزاعات حدودية لتقا�صم مناطق 

النفوذ يف الهول والطرمة واملطبخ..
واإغراق  العوا�صف  واالأق��ارب.. يف خلق  لالأهل  )اأ�صابع(  لوجود  ي�صري  اأخري  واأ�صبع 

القارب!
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د. علي ال�ضاله    �ضاعر بابلي

يف املنتهى

ايها املوت مل نتفق ،
ل�صنا من اطلق اال�صم،

ول�صت من ي�صع امل�صاديق،
فلماذا نطري عند �صاحة الطريان �صريعا ويبقى اهلل والنهر منك�صرين 

بنا..
ال�صفة  نحو  ال��دم  باجنحة  نطري  وال  اال�صماء  نغري  ان  ميكن  كان  اما 

االخرى؟
واال�صواق واحل�صينيات  ال�صاحات  املتكد�ض يف  املاء من دمنا  تعب  لقد 

والكنائ�ض.
هل يغ�صل املاء دما من جالله؟

وملاذا يعود امل�صاء وحيدا اىل بيتنا؟
ايها املوت..

 كن مرة �صجاعا وال تهدي اطفالنا اليتم املبكر.
نحن مل نتفق حني جاءوا ان نرتكهم ل�صياع احلياة و�صباعها امللثمني 

بقراآن مزور.

ايها املوت لو تقدمت قليال
 واوديت بالقتلة قبل خروجهم اىل �صاحة الطريان،

اما كان بو�صعك ان تبكر قليال وتطري مبن فجروك بنا،
 قبل خروجهم ملوتنا..

ايها املوت ايها املالك االلهي املحتوم،
االع��راب  بهائم  عنوة  تدعوك  عندما  حت�صر  وال  ال��رب  مواعيد  ال��زم 

املفخخة.
ايها املوت

العروج من �ضاحة الطريان 
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