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وارتداء الكمامات للأطفال املر�ضى وذويهم 
ممن  اأو  واف��دي��ن،  اأم  راقدين  اأك��ان��وا  �ضواء 
يعانون اأمرا�ض احل�ضا�ضية اأو ال�ضرطان. ما 
وتهدف  الأيتام،  وغري  الأيتام  ي�ضمل  اأقدمه 
اإىل  اليومية  والتثقيفية  الرتفيهية  براجمنا 
ما  بتوزيع  والتجدد  الن�ضاط  على  حتفيزهم 
عن  ف�ضًل  اليوم،  يف  هدية  الثلثني  يقارب 
اخلمي�ض  يومي  عدا  اليومية  الإفطار  وجبة 
والرتفيهية  الفنية  ن�ضاطاتنا  تبداأ  واجلمعة. 
حتى  �ضباحًا  الثامنة  ال�ضاعة  من  والرتبوية 
اأي بعد النتهاء من الوجبة  الواحدة ظهرًا، 
يوم  لكل  خ�ض�ضناه  مبا  نبداأ  اإذ  ال�ضباحية 
ومهارات  واأ�ضئلة  م�ضابقات  من  املنهج  يف 
ونكافئهم  الفائزين  نهايتها  يف  نفرز  فردية 

بالهدايا."
ن�ساطات وبهجة

ُتثار  جملة اتهامات وت�ضورات خاطئة كانت 
"ماما  حتدثْت  الب�ضيط،  الكوخ  ه��ذا  ح��ول 

�ضريين" عنها بهدوء:
يندرج  اأفعله  ما  اأن  النا�ض  بع�ض  "يعتقد 
���ض��م��ن احل���م���لت ال���دع���ائ���ي���ة اخل��ا���ض��ة 
الآخ���ر  بع�ضهم  ل��لن��ت��خ��اب��ات،  بالرت�ضيح 
اإدارة  على  لل�ضتيلء  اأخ��ط��ط  اأن��ن��ي  ي��رى 
تثِن  مل  الإ���ض��اع��ات  تلك  لكن  امل�ضت�ضفى، 
اأبدًا عن ال�ضتمرار، لأن ما يهمني  عزميتي 
ترت�ضم  كانت  التي  والبهجة  الأط��ف��ال  ه��م 
ويف  غايتي.  فهي  وقلوبهم،  وجوههم  على 
ل�ضراء  امل�ضروفة  الأموال  ما يخ�ض م�ضدر 
تلك الهدايا، فاأنا واحلمد هلل اأملك م�ضدرًا 
ال�ضخ�ضية،  احتياجاتي  على  للإنفاق  اآخ��ر 
بالغر�ض،  يفي  وه��و  ب��رات��ب��ي  اأت���رع  ل��ذل��ك 
واأحيانًا يتبقى منه مقدار من املال كل �ضهر 
احل��الت  اأو  املعقدة  للعمليات  نخ�ض�ضه 
ال��ط��ارئ��ة اأو ال��ع��لج��ات غ��ري امل��ت��وف��رة يف 
لطلبة  املخ�ض�ض  اجلانب  اأم��ا  امل�ضت�ضفى. 
ج��دوًل  لهم  قدمت  فقد  املنتهية  ال�ضفوف 
ب��ال��ت��ع��ل��ي��م اخل�����ض��و���ض��ي جلميع  خم��ف�����ض��ًا 
مبعدلت  جنحوا  فقد  هلل  واحلمد  الدرو�ض 
عالية، لدينا اأي�ضًا املعينون وعمال النظافة، 

الذين وفرنا لعدد كبري منهم �ضيارات اأجرة 
للأطفال  ال�ضهري  عائدها  يكون  )�ضايبا( 
ولعمليات املحتاجني و�ضراء الأدوية النادرة، 
التك�ضي(  ال�ضباب )اأ�ضحاب  اأن هوؤلء  علمًا 
ا�ضتطاعوا اأن يعيلوا اأنف�ضهم ويتزوجوا، ولأن 
ي�ضدد  دينًا  امل�ضاعدة  عّدوا  عزيزة  نفو�ضهم 
الذين  الأطفال  �ضجعنا  كذلك  بالتق�ضيط. 
العودة  على  املرورية  التقاطعات  يف  يبيعون 
اإىل املدر�ضة بعد تاأهيلهم تربويًا وجتهيزهم 
ي�ضاعد  �ضهريًا  م�ضروفًا  ومنحهم  باللوازم 
وقد  ال�ضعبة،  الظروف  جت��اوز  على  ذويهم 

جنحنا يف تاأهيل )6( اأطفال."
)جزرة و�سطية( واأحالم..

خوفها  دفعها  لطفلني  اأٌم  �ضريين"  "ماما 
اأهمية  تدرك  اأن  عليهما  امل�ضتمر  وحر�ضها 
توفري رحلت وكرا�ٍض وطاولت ملونة متنح 
يف  لي�ضوا  باأنهم  حقيقيًا  �ضعورًا  الأط��ف��ال 
ومدار�ضهم  اأ�ضدقائهم  بني  بل  امل�ضت�ضفى 

وبيوتهم، تقول:
والطاولت  امللونة  الكرا�ضي  فكرة  "تهيئة 
ال�ضديق  مب�ضاعدة  مت��ت  ال��ت��ي  اجل��ذاب��ة، 
���ض��وف تعطيهم  ���ض��ع��دي(،  )اأح��م��د م��ه��دي 
موجود  �ضيء  كل  الأ�ضري،  بالدفء  �ضعورًا 
ح��ول��ه��م: امل����دف����اأة وال�����دب ال��ك��ب��ري ال���ذي 
يحت�ضنهم. منذ اأربع �ضنوات واأنا اأقدم لهم 
ن�ضحك  كنا  خمتلفة،  تربوية  ن�ضائح  يوميًا 
بع�ضهم  �ضار  الأطفال  معًا،  ونر�ضم  ونغني 

بعدما كانوا يخ�ضون  الآخر  للبع�ض  اأ�ضدقاًء 
يف  البقاء  يرف�ضون  وكانوا  اأ�ضًل،  احلديث 
نظرهم  يف  ال��ي��وم  حت��ول  ال���ذي  امل�ضت�ضفى 
وبب�ضاطة اإىل مكان ُمبب اأعلمهم فيه طوال 
الوقت كيف يقلمون اأظافرهم وكيف يرتبون 
اأنني  علمًا  ملب�ضهم،  وينظفون  اأنف�ضهم 
اأزودهم على نحو دوري بامللب�ض واجلوارب، 
لقد اأ�ضبحت لهم عاداتهم الأخلقية اجليدة 
ولهم القدرة على رف�ض الأمور ال�ضيئة وغري 
تتحدد  مل  الأطفال  بهوؤلء  علقتي  اللئقة، 
اىل  احتول  بل  والتثقيف،  والعناية  بالهدايا 

طفلة والعب معهم"
وعن  مواقف،  من  واجهته  ما  اأ�ضعب  وع��ن 
تقول  امل�����ض��روع،  لهذا  امل�ضتقبلية  اأمنياتها 
"ماما �ضريين": "غادرين نا�ض ُكرث، ومل يبَق 
بجانبي �ضوى زوجي الذي هو من كان يقول 
ترتكي  فل  اأي�ضًا،  اأن��ا  تركتِك  لو  حتى  يل: 
حينما  كان  موقف  واأ�ضعب  الأطفال.  هوؤلء 
اأمنيتها  حتقيق  يتيمة  طفلة  مني  طلبت 
فات�ضلت  والدها،  لها  اأح�ضر  باأن  ال�ضغرية 
اأنا  لها:  وق��ال  معها  فتكلم  منهارة  بزوجي 
و�ضاأنفذه  مني  اأطلبيه  تريدينه  ما  وكل  بابا، 

على الفور.
اأمنيتي الوحيدة وطلبي من امل�ضوؤولني، ومن 
كل �ضخ�ض قادر على حتقيقها، اأنني بحاجة 
ننقل  و�ضطية(،  )جزرة  حتى  اأو  مكان،  اإىل 

اإليها عاملنا ال�ضغري لَي�ضع اجلميع."

ان  وعرفت  و�ضاألتها  والدته  من  اقرتبت   "
�ضاهدها  التي  ال�ضغرية  ال�ضيارة  بكائه  �ضر 
متلكه  ل  ال��ذي  وثمنها  معه  يتعالج  طفل  بيد 
الف  ثلثة  ه��و   الظروف  اتعبتها  التي  الم 
امل�ضت�ضفى،  بوابة  عند  بالك�ضك  وتباع  دينار  
لها ان احلم  املبلغ وقلت  و�ضعت يف يد الم 
والل��ع��اب،  احل��ل��وى  قطع  تتعدى  ل  الط��ف��ال 
حتى  به  �ضاأهتم  وانا  حلمه  له  وحقي  اذهبي 

تعودين".
ال�ضروع  القدر وحلظة  ر�ضالة  من هنا جاءت 
ال��ت��وع��ي��ة  م��ر���ض��دة  ���ض��ريي��ن م���م���ود،  اإىل 
ال�ضحية يف م�ضت�ضفى كربلء التعليمي، التي 
كانت تق�ض لنا احلادثة التي األهمتها اإطلق 
م�ضروعها الإن�ضايّن الكبري، م�ضتدركًة بالقول:

كوخ وفرح
من  الر�ضمية  باملوافقات  حظي  "م�ضروعنا 
حتت  مكان  له  وُخ�ض�ض  امل�ضت�ضفى،  اإدارة 
على  برتتيبه  قمت  مب�ضاحتِه،  باأ�ض  ل  ال�ضلم 
الأطفال  يجذب  مبا  جمهز  �ضغري  كوٍخ  هيئة 
نفقتي  وعلى  وتفا�ضيله  بتلويناته  وي�ضعدهم 
اخلا�ضة، وكل امل�ضاعدات التي ُي�ضمح بها هي 
للأطفال،  لمادية  عينية  هدايا  عن  عبارة 
ال�ضحّي  التعزيز  ق�ضم  يف  عملي  اأن  علمًا 
جعلني اأعّد نف�ضي اأّمًا للأطفال كافة، وطبيعة 
والإر�ضاد  التوعية  تعتمد  املخ�ض�ضة  الرامج 
اليدين  تعقيم  عن  ول�ضيما  املُقدم،  والن�ضح 

اآية من�ضور

�ضريين"..  "ماما 
الهامها دمعة طفل

وحلمها جزرة و�ضطية 

خمتنقة  دمعٌة  "َلَفتتني 
يف عيوِن طفٍل يتيم 
كان ي�سّد عباءة اأمِه 
الكاحلة وي�سرُخ 
بح�سرٍة فيما هي 
حائرة حتاوُل اإقناعه 
اأن ي�سمت. يف بدايِة 
االأمر ت�سورُت اأن هذا 
ال�سغري ُيعاين من وخز 
االإبرة كما هو حال كل 
االأطفال اخلارجني من 
باِب وحدة الديلزة.
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 جدل و�سبهات ف�ساد حتوم ب�ساأن العديد من امل�ساريع 
االإ�سكانية التي تنفذها �سركات اال�ستثمار والتطوير 
العقاري ومقاولون عراقيون، وال�سيما اأن اأغلبها تنفذ 
يف اأحياء راقية و�سط العا�سمة بغداد مبحاذاة نهر 
دجلة، حيث ترتفع اأ�سعار االأرا�سي املطلة على النهر 
باملقارنة مع باقي االأحياء، ف�ساًل عن اأ�سعار الوحدات 
الباهظة الكلفة و�سكاوى ال تتوقف ب�ساأن تن�سل 
املقاولني عن التزاماتهم يف ت�سليم املواطنني وحداتهم 
املدفوعة اأثمانها يف موعدها املحدد، وتركها من دون 
خدمات اأ�سا�سية ينبغي توفرها يف اأي م�سروع �سكني.

م�ضكالت و�ضبهات ف�ضاد حتيط 
مب�ضاريع الإ�ضكان يف بغداد

اإياد اخلالدي- ت�ضوير: بالل احل�ضناوي

مالحظة: اإن ما ن�سلط عليه 
ال�سوء من م�سكالت وق�سايا  

يف بغداد اإمنا تعاين منها 
املحافظات االأخرى اأي�سا.

امل�ضاريع  اأغ��ل��ب  اأن  وم��راق��ب��ون  خ��راء  يعتقد 
ال�ضكن  اأزمة  اإىل روؤية حلل  ال�ضتثمارية تفتقر 
وم��ع��اجل��ة ال��ع�����ض��وائ��ي��ات وال���ت���ج���اوزات داخ��ل 
احلكومة  بدعم  حتظى  اأنها  ول�ضيما  بغداد، 
امل�ضريف،  القطاع  يقدمها  التي  القرو�ض  عر 
�ضحية  وقعوا  ممن  املواطنني،  م�ضهد  يعد  ومل 
اأمام   يحت�ضدون  وهم  غريبًا  ال�ضركات،  لتلك 
هيئة ا�ضتثمار بغداد بحثًا عن حل لتورطهم يف 
�ضراء وحدات �ضكنية من اجلهات التي ح�ضلت 
تطالها  التي  الهيئة  من  ا�ضتثمارية  فر�ض  على 

التهامات بالف�ضاد و�ضوء الإدارة.
ت�ساوؤالت

م�ضاريع  ف��ائ��دة  ع��ن  ع��زي��ز(  )ك���رمي  يت�ضاءل 
عليها،  احل�ضول  املواطن  ي�ضتطيع  ل  اإ�ضكانية 
املتو�ضط،  الدخل  واأ�ضحاب  املوظفني  ول�ضيما 
اإذ ت�ضل اأثمانها اإىل ما يقارب ال� ٣٠٠ األف 
توفرها  ي�ضعب  مبالغ  وهي  دولر! 
لدى اأغلب املواطنني الذين 

وتنهكهم  ال�ضكن،  اأزم���ة  م��ن  بالفعل  يعانون 
التي  ال�ضرائح  وه��ي  العالية،  الإي��ج��ار  ب��دلت 
لكن  م�ضاكلهم،  بحل  ال��دول��ة  تفكر  اأن  ينبغي 
اإىل  تهدف  ل  امل�ضاريع  هذه  ف��اإن  يبدو  ما  على 
لنوعية  الرفاهية  لتوفري  بل  ال�ضكن،  اأزمة  حل 

مددة من �ضرائح املجتمع.
ارتفاع  �ضبب  عن  ت�ضاألهم  عندما  عزيز:  يقول 
اجلواب  ياأتيك  ال�ضكنية  الوحدات  هذه  اأ�ضعار 
تطل  اأنها  اأو  �ضرتاتيجية،  اأماكن  يف  تقع  باأنها 
�ضعر  ي�ضل  مناطق  يف  وتقع  دجلة،  نهر  على 
املرت املربع فيها اإىل مليوين دينار. ويعرب كرمي 
الأر���ض  لأن  الإج��اب��ات  تلك  من  ا�ضتغرابه  عن 
ب�ضعر  ال�ضركات  لهذه  تخ�ض�ض  ال�ضتثمارية 
على  النا�ض  يحا�ضبون  هم  فيما  جم��اين  �ضبه 

�ضعرها.
فقدان الثقة

ال��ذي  ال�ضكني،  ب�ضماية  م�ضروع  وبا�ضتثناء 
املواطن  ف��اإن  الكورية،  )هانوا(  �ضركة  تنفذه 

ال��ع��راق��ي��ة ب�ضب  ب��ال�����ض��رك��ات  ي��ث��ق  ل 
امل�ضكلت الكبرية التي رافقت عملها، 

الإ���ض��ادة  ينبغي  م���دودة  با�ضتثناءات 
ال�ضنوات  اأن  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى  بعملها، 

ازدي��ادًا  �ضهدت  خ�ضو�ضًا  الفائتة  اخلم�ض 
لفتًا يف امل�ضاريع الإ�ضكانية ال�ضغرية، باملقارنة 
مع م�ضروع ب�ضماية الذي رعته هيئة ال�ضتثمار، 
تكامله  ب�ضبب  امل��واط��ن��ني  ي�ضتقطب  وم����ازال 
ول�ضيما  الأ�ضا�ضية،  اخلدمات  على  و�ضموله 
بعده عن  الوحيدة هي  لكن م�ضكلته  الكهرباء، 
احلكومة  كانت  م�ضكلة  وهي  العا�ضمة،  مركز 
قد تعهدت بحلها عن طريق اإن�ضاء طريق �ضريع 

يربط املدينة بالعا�ضمة.. لكنها وعود!
  م�سروع الزهور.. بال كهرباء

القا�ضم،  ممد  طريق  على  متميز  موقع  يف 
ال�ضكني،  الزهور  م�ضروع  عراقي  مقاول  �ضّيد 
هذا املوقع وطريقة ت�ضديد مبلغ قيمة الوحدات 
لدى  حما�ضًا  وّل��د  ن�ضبيًا،  املريحة  ال�ضكنية، 
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مواطنني اكتووا باأ�ضعار الإيجارات، يف الإقبال 
على متلك وحدة �ضكنية فيه. وعلى الرغم من 
التزام املواطنني بدفع كل م�ضتحقات ال�ضركة، 
بتوفري  التزامها  عن  تن�ضلت  ال�ضركة  اأن  اإل 
الإ�ضكاين  امل�ضروع  لهذا  الأ�ضا�ضية  اخلدمات 
نق�ضًا  �ضاغلوه  ويعاين  فيه،  العمل  يتلكاأ  الذي 

فادحًا يف اخلدمات، ول�ضيما الكهرباء.
هذا  يف  �ضقة  ابتعت  الربيعي(:  )ممد  يقول 
امل�ضروع الإ�ضكاين لكني، مثل ع�ضرات بل مئات 
بينما  فيها،  ال�ضكن  من  اأمتكن  مل  املواطنني، 
اأق�ضاط  باقي  اأنا ملزم بدفع كل ما بذمتي من 
امل�ضروع   �ضاحب  اأن  وي�ضيف  ال�����ض��راء.  مبلغ 
يرر عدم اإكمال امل�ضروع باأن البنك مل ي�ضلمه 
ا�ضتثمار  هيئة  ترمي  بينما  املالية،  م�ضتحقاته 
وتتحدث عن وجود  اآخر  الكرة يف مكان  بغداد 
اأخطاء يف العقد املرم مع امل�ضتثمر، وهو اأمر ل 
ذنب للنا�ض فيه، بينما يعمل موظفون يف وزارة 
الكهرباء على ابتزاز النا�ض وا�ضتغلل منتهم 
لدفع اأموال كبرية مقابل اإي�ضال الكهرباء اإىل 
امل�ضروع، وي�ضعى �ضاغلو امل�ضروع جاهدين حلث 
ويذكر  اإل��ي��ه.  الكهرباء  اإي�ضال  على  ال���وزارة 
الربيعي اأنه ب�ضبب هذا الو�ضع  ت�ضطر العوائل 
املتورطة ب�ضراء وحدات �ضكنية يف هذا امل�ضروع 

الذي ا�ضطرت اإىل النتقال اإليه،  وهم بحدود 
٢٥٠ عائلة، اإىل جمع املال لت�ضغيل اأربع مولدات 
وتتكفل  عاطلتان،  منها  اثنتان  املقاول،  جلبها 
�ضهريًا  دينار  األ��ف   ٣٠٠ مبلغ  بدفع  عائلة  كل 

ل�ضراء وقود ت�ضغيل املولدات. 
م�سروعا اليمامة والعامرية

والواقع اأن ق�ضة تن�ضل ال�ضركات ال�ضتثمارية 
اأكرث  يف  تتكرر  املواطنني  جتاه  التزاماتها  عن 
اأكرث من  الفائت  العام  �ضهد  من م�ضروع، فقد 
ال�ضركات  تلكوؤ  تظاهرة ملواطنني وقعوا �ضحية 
ال�ضكنية  ال���وح���دات  بت�ضليم  ال���ض��ت��ث��م��اري��ة 
املالية  التزاماتهم  دف��ع��وا  ال��ذي��ن  للمواطنني 
اخل��دم��ات  لهم  ت��وف��ر  اأن  دون  م��ن  لها  كاملة 
الطرفني  بني  العقد  ت�ضمنها  التي  الأ�ضا�ضية 
من توفري للكهرباء وخدمات الإنرتنت والوقود 
ال�ضكني.  اليمامة  م�ضروع  ومنها  والتكييف، 
واتهم املتظاهرون هيئة ا�ضتثمار بغداد بحماية 
القانون  اأن  ول�ضيما  الفا�ضدين،  امل��ق��اول��ني 

اأي م�ضروع  العراقي ين�ض �ضراحة على �ضحب 
احلكومة  وطالبوا  ل��ه،  املنفذة  اجلهة  تلكاأت 

بالتدخل لإعادة حقوقهم، لكن دون جدوى.
نف�ضها،  امل�ضكلت  ت��واج��ه  احلكومة  م�ضاريع 
وزارة  م��وظ��ف��و  يتظاهر   ٢٠١٢ ال��ع��ام  فمنذ 
اأموالهم  ت�ضلمت  التي  وزارتهم  �ضد  الإ�ضكان 
يف ذلك التاريخ لبناء جممع لهم يف العامرية، 
وركائز  اأ�ض�ض  عن  عبارة  م��ازال  املجمع  لكن 
كونكريتية تاآكلت بفعل الإهمال. ومع اأن خم�ضة 
وزراء تبادلوا على اإدارة الوزارة، لكنهم جميعا 
م�ضري  وم��ع��رف��ة  امل�����ض��روع  ق�ضة  م��ن  ت����راأوا 
وتلك  وزارت��ه��م،  موظفو  دفعها  التي  الأم���وال 
اأموال  اأن ت�ضيع  مفارقة مثرية للأ�ضى واملرارة 
حماية  واجبها  عامة  موؤ�ض�ضة  عند  املواطنني 

حقوقهم واأرواحهم. 
م�ساريع متميزة.. ولكن 

دجلة،  نهر  على  تطل  دومن��ًا،   ٥٤ م�ضاحة  على 
العقارية  لل�ضتثمارات  الغدير  �ضركة  نفذت 
دجلة(،  )جواهر  م�ضروع  اإجن��از  ن�ضبة  ن�ضف 
ت�ضتقطب  التي  امل�ضاريع  اأك��رث  من  واح��د  وه��و 
املربع  املرت  �ضعر  اأن  من  الرغم  على  امل�ضرتين 
دولر،   ١٢٠٠ من  اأك��رث  اإىل  ي�ضل  فيه  الواحد 
اإىل  �ضعرها  ي�ضل  فيه  �ضكنية  وح��دة  واأ�ضغر 

١٦٠ األف دولر، وي�ضلم املبلغ على اأربع دفعات 
اإنها ل تتجاوز  خلل مدة اإجناز تقول ال�ضركة 

العامني.
ال�ضلم  دار  م�ضروع  يف  العمل  وت��رية  وت���زداد 
و�ضط  املثنى  مطار  اأر���ض  على  امل�ضيد  ال�ضكني 
العا�ضمة بغداد. وبح�ضب مدير امل�ضروع )حامد 
)�ضركة  تنفذه  ال��ذي  امل�ضروع  ف��اإن  البياتي( 
ت�ضتمل  �ضكنية  عمارة   ٢٨ من  يتاألف  الفي�ض( 
لأف�ضل  وف��ق��ًا  ت�ضيد  �ضكنية  �ضقة   ١٥٠٠ على 
ال�ضت�ضاري  املكتب  وب��اإ���ض��راف  امل��وا���ض��ف��ات 

جلامعة بغداد.
ي�ضعب  عجيبة  مفارقة  امل�ضروع  ه��ذا  وي�ضكل 
العربية،  اللغة  قامو�ض  يف  لها  و�ضف  اإي��ج��اد 
الجتماعي  ال�ضمان  دائرة  اإىل  يعود  فامل�ضروع 
�ضيد  اأن���ه  يعني  ه���ذا  وامل��ت��ق��اع��دي��ن،  للعمال 
اأقل وحدة  لكن  امل�ضروع،  اأموالهم يف  با�ضتثمار 
�ضكنية فيه يبلغ �ضعرها نحو ٢٥٠ مليون دينار، 
على  يعتا�ض  مواطن  يفكر  اأن  امل�ضتحيل  وم��ن 
ب�ضراء  التقاعد  اأو  الجتماعي  ال�ضمان  رات��ب 
ينتهي  امل�ضروع  ه��ذا  واأن  فيه،  �ضكنيه  وح��دة 
على  احتالت  جهات  وفائدة  مل�ضلحة  بالتايل 
امل�ضروع  ه��ذا  اأم��وال��ه��م،  قبل  ال��ن��ا���ض،  ع��ق��ول 

يلخ�ض ق�ضة اأخرى ومنوذجًا اآخر للف�ضاد.
املن�ضور  يف  اأخرى  اإ�ضكانية  م�ضاريع  تنفذ  كما 
بوابة  وم�ضروع  �ضتي،  املن�ضور  م�ضروع  با�ضم 
لكن  ال�ضكني،  العطيفية  وم�����ض��روع  ب��غ��داد، 
القا�ضم امل�ضرتك لهذه امل�ضاريع هي اأنها جميعًا 
و�ضط  واملهمة  باحليوية  تو�ضف  مواقع  حتتل 
وتباع  دجلة،  نهر  على  يطل  واأغلبها  العا�ضمة 
من  لي�ض  م���دودة،  ل�ضرائح  باهظة  باأ�ضعار 

بينها املوظفون ومتو�ضطو الدخل.
 اتهامات

عن  بغداد  ا�ضتثمار  هيئة  يف  امل�ضوؤولون  يدافع   
ملزمًا  امل�ضتثمر  بكون  الأ�ضعار  ارت��ف��اع  �ضبب 
ب��ت��وف��ري اخل��دم��ات وال��ب��ن��ى الأ���ض��ا���ض��ي��ة لهذه 

امل�ضاريع.
)زه��ري  امل�ضتقل  القت�ضادي  ال�ضحفي  لكن 
لكون  الهيئة،  ت��ري��رات  يرف�ض  ال��ف��ت��لوي( 
امل�ضاريع تقع يف مناطق خمدومة، وكان الأجدر 

م�ضاريع  لإن�����ض��اء  ت�ضتغل  اأن 
كامل�ضايف  ال��ع��ا���ض��م��ة،  ���ض��ك��ان  خل��دم��ة  ع��ام��ة 
اأن هذه  م��وؤك��دًا  العامة،  واحل��دائ��ق  وامل��دار���ض 
اإنها  عنها  ي��ق��ال  اأن  ميكن  م��ا  اأق���ل  امل�ضاريع 
الدخل،  العالية  لل�ضرائح  م�ضبوهة وخم�ض�ضة 
ولي�ض من اأهدافها حل اأزمة ال�ضكن بل للتك�ضب، 
اأن  ول�ضيما  بغداد،  بت�ضحري  بع�ضها  وت�ضبب 
مناطق خ�ضراء،  كانت  منها  العديد  م�ضاحات 
اأنها اأدت اإىل زيادة التلوث والزدحامات،  كما 
وعلى ح�ضاب الذوق والأنظمة والقوانني، متهمًا 
الهيئة باأنها تتمادى يف ت�ضويه وجه بغداد حتت 
اإل  لي�ضت  وهي  ال�ضتثمار  ا�ضمها  واهية  ذريعة 
تهتم  ل  مرتبحة  جهات  وراءه��ا  تقف  م�ضاريع 
العطيفية  م�ضروع  اإن  بل  املواطنني،  مب�ضالح 
يعود اأ�ضًل مل�ضوؤولني كبار يف هيئة ال�ضتثمار.. 

ح�ضب الفتلوي.
بغداد  ا�ضتثمار  هيئة  اأن  ال��ف��ت��لوي  ويعتقد 
ا�ضتيلئها  ا�ضتمرار  واأن  للف�ضاد،  ب��وؤرة  باتت 

بها  واملتاجرة  الدولة  وممتلكات  اأرا�ضي  على 
حتت بدعة ال�ضتثمار، لهو اأمر خطري وتدمري 

ممنهج لبغداد ومل�ضتقبلها.
بوجود  يقر  ذاته  العراقي  الرملان  اأن  والواقع 
�ضبهات ف�ضاد يف م�ضاريع هيئة ا�ضتثمار بغداد، 
م�ضاريع  بفعل  البلد  عا�ضمة  بتدمري  ويتهمها 
هذا  ويف  ال�ضكوك.  حولها  حتوم  للجدل  مثرية 
النيابية  ال�ضتثمار  جلنة  ع�ضو  تقدم  ال�ضدد 
)�ضعد اخلزعلي( بطلب ر�ضمي يق�ضي بت�ضكيل 
الهيئة  ت��دي��ن  ووث��ائ��ق  مللفات  حتقيقية  جلنة 
اخلزعلي.  بيان  بح�ضب  بالف�ضاد..  ورئي�ضها 
رئي�ض  على  اأن  ل��ه  بيان  يف  اخلزعلي  ي�ضيف 
واأن  وال��ت��دم��ري  الف�ضل  ه��ذا  اإي��ق��اف  ال����وزراء 
اأحلقه  عما  ال�ضتثمار  هيئة  رئي�ض  يحا�ضب 

ببغداد من تخريب.
يف ذات ال�ضياق، حتدث ع�ضو جلنة القت�ضاد 
املالكي(  ال�ضلم  )عبد  الرملانية  وال�ضتثمار 
عن ملف ف�ضاد كبري يتعلق بتوزيع م�ضاحات من 
جماورة  بال�ضرتاتيجية  و�ضفها  التي  الأرا�ضي 

ملطار بغداد الدويل.
اأرا���ضٍ  مبنح  الهيئة  قيام  عن  املالكي  وك�ضف 
اأم��ريك��ي،  بدعم  العراقية،  احلكومة  اأنفقت 
م�ضتثمر  اإىل  ت�ضميمها،  على  طائلة  اأم���واًل 

اإن ق�سة تن�سل ال�سركات اال�ستثمارية عن 

التزاماتها جتاه املواطنني تتكرر يف اأكرث 

من م�سروع، فقد �سهد العام الفائت اأكرث 

من تظاهرة ملواطنني وقعوا �سحية تلكوؤ 

ال�سركات اال�ستثمارية بت�سليم الوحدات 

ال�سكنية للمواطنني...

الربملان العراقي ذاته يقر بوجود 

�سبهات ف�ساد يف م�ساريع هيئة ا�ستثمار 

بغداد، ويتهمها بتدمري عا�سمة البالد 

بفعل م�ساريع مثرية للجدل حتوم 

حولها ال�سكوك.
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اأجنبي، يعمل هذا امل�ضتثمر بدوره على ت�ضليمها 
هذا  اأن  من  م��ذرًا  مليني،  م�ضتثمرين  اإىل 
ال��ع��م��ل ي��ع��د مب��ث��اب��ة خ��ي��ان��ة ك����رى.. ع��ل��ى حد 

تعبريه.
ف�ساد + ف�ساد

وبينما تت�ضاعد املطالبات مبزيد من ال�ضفافية 
وهيئات  الوطنية،  ال�ضتثمار  هيئة  عمل  يف 
القانون  خراء  فاإن  املحافظات،  يف  ال�ضتثمار 
ي�ضنفون العمل ال�ضتثماري يف م�ضاريع الهيئة، 
ول�ضيما يف م�ضاريع الإ�ضكان، باأنه ف�ضاد وعمل 

غري قانوين.
طارق  القانوين  اخلبري  ي�ضري  الإط��ار،  هذا  يف 
حرب اإىل اأن هنالك نوعني من الف�ضاد اأحدهما 
ف�ضاد غري قانوين، والآخر ف�ضاد ي�ضنده ويوؤ�ض�ضه 
القانون، ومن الف�ضاد القانوين ما ورد يف قانون 
ال�ضتثمار اإذ متنح الأرا�ضي بدون مزايدة، ويف 
منح  الفا�ضدون  املوظفون  يتوىل  احلالة  ه��ذه 
اعتبارها  ميكن  حتى  بخ�ضة،  باأثمان  الأرا�ضي 
لأ���ض��اب��ري  ب�ضيطة  ومب��راج��ع��ة  اأث���م���ان،  ب���دور 
املولت  ول�ضيما  النتيجة،  من  للتاأكد  العقارات 
هذا  يبدو  و�ضواها،  امللهي  ومدن  واجلامعات 
العي�ض  وم�ضتقبل  لبغداد  ومدمرًا  ب�ضعًا  الف�ضاد 
يف  ال�ضتثمار  م�ضاريع  اإن  ح��رب  وق��ال  فيها. 
م�ضبوهة  �ضفقات  �ضوى  لي�ضت  حيوية  مناطق 

يح�ضل  ال��ت��ي  ال���ض��ت��ث��م��ار  لف��ت��ة  حت��ت  تعقد 
تتيح  كمركية  اإعفاءات  على  امل�ضتثمر  مبوجبها 
كمركي،  ر�ضم  بدون  الب�ضائع  �ضتى  اإدخ��ال  له 
مب�ضروعه  ع��لق��ة  لها  لي�ضت  ك��ان��ت  اإن  حتى 
اإنه  ال�ضتثمار،  �ضهادة  اإب��راز  �ضوى  عليه  وم��ا 

باخت�ضار ف�ضاد + ف�ضاد.
م�ساريع واقعية

واقعية  ا�ضتثمارية  م�ضاريع  ثمة  ف��اإن  ه��ذا  مع 
تعمل  ل��و  امل��واط��ن،  اأزم���ة  ح��ل  يف  فعًل  ت�ضهم 
ال�����ض��رك��ات ال��ع��راق��ي��ة ع��ل��ى اإجن���ازه���ا ب��اأم��ان��ة 
وب��ال��ت��زام ك��ام��ل م��ع امل��واط��ن��ني. م��ن ب��ني هذه 
بغداد(  )جنمة  م�ضروع  هو  الواعدة  امل�ضاريع 
تنفذ  حيث  غ��ري��ب،  اأب��و  طريق  على  ال�ضكني 
ال�ضركة م�ضروعًا لبناء وحدات �ضكنية بطريقة 
وب�ضعر  النا�ض  لأذواق  امللئم  الأفقي  البناء 
اخلدمات  باإي�ضال   ال�ضركة  وتتكفل  مقبول، 
ل��ه��ذا امل�����ض��روع ال���ذي ت��ب��اع وح��دات��ه مب�ضاحة 
ب�ضعر مقبول وهو ١٦٠ مليون دينار  ٢٥٠ مرتًا 

املواطن  ويف حال ح�ضول  التق�ضيط،  وبطريقة 
على  احل�ضول  ل��ه  ميكن  حكومي  قر�ض  على 
ممن  املواطنني  من  العديد  ويبدي  فيه،  مكان 
امل�ضروع   ل�ضراء وحدات �ضكنية يف هذا  تقدموا 
وحداتهم  وت�ضلمهم  امل�ضروع  بنجاح  تفاوؤلهم 
ال�ضكنية يف موعدها املحدد، لكن ثمة خماوف 
للم�ضروع  اخل��دم��ات  اإي�ضال  عملية  من  فقط 

يظهرها عدد منهم.
ال�ضتثمارية  امل�ضاريع  اأن  كبري  اعتقاد  ي�ضود 
م�ضارفها،  طريق  عن  احلكومة،  تدعمها  التي 
هي اأف�ضل ال�ضبل حلل م�ضكلة ال�ضكن. اإذ يعرب 
القت�ضادي )خالد الع�ضا�ض( عن اأمله يف اأن 
بغداد  لإنقاذ  والإخ��ل���ض  العمل  تقاليد  ت�ضود 
م�ضريًا  واجلهل،  اجل�ضع  بفعل  العبث  هذا  من 
وهيئة  العراقية  ال�ضركات  تثبت  اأن  اأهمية  اإىل 
اإىل  ت�ضعى  واأن  العمل  يف  جدارتها  ال�ضتثمار 
ك�ضب ثقة النا�ض، فال�ضركات الناجحة هي التي 
وعملها  بالتزامها  الثقة  هذه  ك�ضب  على  تعمل 
اجليد، ولغاية الآن ت�ضعى هذه ال�ضركات، التي 
تولد بال�ضدفة، اإىل اأ�ضاليب عمل ملتوية ب�ضبب 
ما�ضبتها  وع��دم  الدولة  دور  وغياب  الف�ضاد 

املخالفني لقوانني العمل وال�ضتثمار.
نبني  اأن  لي�ض من املعقول  اإنه  الع�ضا�ض  ويقول 
واملخدومة  القائمة  بغداد  مناطق  يف  م�ضاريَع 
اإن�ضاء م�ضاريع  اأن نعمل على  اإمنا يجب  اأ�ضًل، 
يف م��ن��اط��ق غ���ري خم���دوم���ة، وه����ذا ه���و دور 
هذه  كل  على  مبوجبه  يح�ضل  ال��ذي  امل�ضتثمر 
وملمو�ض  وا�ضح  دعم  عن  ف�ضًل  المتيازات، 
اأغ��ل��ب  تتبنى  ال��ت��ي  ال��ع��راق��ي��ة  امل�����ض��ارف  م��ن 
امل�ضاريع ال�ضتثمارية. وحذر من حتويل �ضفاف 
خطط  دون  م��ن  الآن  ال���ض��ت��ث��م��ار  اإىل  دج��ل��ة 
وحتويل  ال�ضفاف  جمالية  ح�ضاباتها  يف  ت�ضع 
�ضكان  جميع  به  ي�ضتمتع  ف�ضاء  اإىل  م�ضاحتها 
بغداد، وا�ضفًا امل�ضاريع الرتفيهية املقامة عليه 
الفو�ضى،  ت�ضوده  �ضعبي  �ضوق  يف  دكاكني  باأنها 
النهر  �ضفتي  تنظيم  الدولة  تتوىل  باأن  مطالبًا 
قبل ال�ضروع بعمليات ا�ضتثمارية فا�ضلة ل حتقق 

�ضوى مكا�ضب �ضخ�ضية وكتلوية بائ�ضة.

اإن م�ساريع اال�ستثمار يف مناطق حيوية 

لي�ست �سوى �سفقات م�سبوهة تعقد حتت 

الفتة اال�ستثمار التي يح�سل مبوجبها 

امل�ستثمر على اإعفاءات كمركية تتيح له 

اإدخال �ستى الب�سائع بدون ر�سم كمركي 

حتى اإن كانت لي�ست لها عالقة مب�سروعه..
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اإنَّ الأيام ال�ضعيدة يف حياتي ل تكاد تذكر، بل حتى 
اللحظات نادرة جداً، ومع ذلك فلي�ش من الأمانة 

اإنكار "املرة الوحيدة" التي ت�ضرفت بلقائها م�ضادفة 
فاحت�ضنتها وقّبلت راأ�ضها وكفيها وخدودها، بحيث 
عدت اإىل منزيل م�ضاء واأنا اأترنح من الفرح، ورمبا 

لن ي�ضدقني اأحد اذا قلت اإنَّ كل �ضيء يف ج�ضدي 
كان يرق�ش حتى نب�ضات قلبي..

ح�ضن العاين 

نواعم

بيني وبني  باأن  واملقربون مني جدًا، يعرفون  اأ�ضدقائي وزملئي 
ال�ضعادة خٌط اأحمر عري�ض، بحيث مل اأ�ضاأل عنها، وهي بدورها 
تكاد  ل  حياتي  يف  ال�ضعيدة  الأي��ام  ف��اإنَّ  وهكذا  بابي،  تطرق  مل 
تذكر، بل حتى اللحظات نادرة جدًا، ومع ذلك فلي�ض من الأمانة 
اإنكار "املرة الوحيدة" التي ت�ضرفت بلقائها م�ضادفة فاحت�ضنتها 
م�ضاء  منزيل  اإىل  عدت  بحيث  وخدودها،  وكفيها  راأ�ضها  وقّبلت 
كل  اإنَّ  قلت  اذا  اأحد  ي�ضدقني  لن  ورمبا  الفرح،  من  اأترنح  واأنا 
�ضيء يف ج�ضدي كان يرق�ض حتى نب�ضات قلبي اإىل احلد الذي 
بها  ذهبت  اأن  بعد  مفاجئًا  ارتفاعًا  يرتفع  زوجتي  �ضغط  جعل 
اأبغ�ض منه على قلوب  اأمر ل  اأن زوجها عازم على  اإىل  ال�ضكوك 
الن�ضاء.. ل األومها بالطبع، ول األوم اأفراد اأ�ضرتي وهم يتجمعون 
حويل منده�ضني، اإْذ مل ي�ضبق لهم اأن راأوا رّب عائلتهم مبثل ذلك 
لي�ضاألني  اأبنائي  اأكر  اإىل  الآثم  الظن  فيه  و�ضل  الذي  النت�ضاء 
على  كحوليًا،  م�ضروبًا  تعاطيت  كنت  اإن  هام�ض،  وب�ضوت  خفيًة 
الرغم من معرفته اإن اهلل �ضبحانه وتعاىل جّنبني ثلث مرمات 
يف حياتي وهي "تعاطي اخلمرة، والكبائر وال�ضيا�ضة"، ولعله كان 
التي  والبهجة  والن�ضراح  الرتياح  حالة  لأنَّ  ظنونه  يف  حق  على 

غمرتني يف ذلك امل�ضاء اأوقعته يف الوهم وقادته اإىل الظن!
�ضهدها  برملانية  انتخابات  اآخر  تقريبًا، على  �ضهر  قبل  ما حدث 
العراق، هو اأنَّ حبيبتي ويف الوقت نف�ضه زميلتي الإعلمية احللوة 
"كوكب منري"، ات�ضلْت بي عر املوبايل، واأخرتني اأنَّ هناك ندوة 
بالغة الأهمية حتت عنوان "نكون اأو ل نكون اأمام ثورة البنف�ضج"، 
احل��رة  ب��اآرائ��ه  م��ع��روف  امل�ضتوى؛  رفيع  حزبي  م�ضوؤول  يلقيها 
وطروحاته الدميقراطية.. والأهم هو اأن نلتقي لأنَّها م�ضتاقة جدًا 
وهكذا  واملكان..  باملوعد  اأبلغتني  ثم  تعبريها..  حّد  على  لروؤيتي 

ح�ضرت قبل املوعد بن�ضف �ضاعة.. وامللعونة مل حت�ضر!!
حتّدث املحا�ضر الذي كانت جتل�ض معه �ضحُتُه املتعافية واأناقُتُه 
الر�ضتقراطية  وب��دل��ت��ه  امل�����ض��ت��ورد  ح��ذائ��ه  ج��ان��ب  اإىل  امل��ذه��ل��ة 
تاريخ  عن  مطوًل  ك��ان  واإن  جميًل،  حديثًا  الكهرب  وم�ضبحته 
واأنواعها.. ثم عرج على جتربة  العامل، وتطورها  النتخابات يف 
العراق النتخابية )بعد٢٠٠٣( التي مّثلْت واحدة من اأعلى �ضور 

التجارب  من  الكثري  على  متقدمة  تعدُّ  اإنها  بل  الدميقراطية.. 
النتخابية العريقة، �ضواء على امل�ضتوى العربي والقليمي، اأم على 

امل�ضتوى العاملي..
ختم الرجل كلمه، اأو خطبته املمتعة، واملليئة بالندفاع الوطني، 
وهو يف غاية احلما�ضة والنفعال قائًل: "اإّن عدم امل�ضاركة، وهجر 
�ضناديق ال�ضرف، يعّد جرمية اأخلقية، وقبل ذلك وطّنّية، ويوؤدي 
اإىل خراب العملية ال�ضيا�ضية.. لذلك يجب اأن تكون ثورة الأ�ضابع 
العودة  بني  نكون..  ل  اأو  نكون  اأن  بني  فا�ضًل  ح��ّدًا  البنف�ضجية 
له  �ضفق  وقد  الغد"،  �ضوء  نحو  النطلق  اأو  الأم�ض،  ظلم  اإىل 
اأفراد احلماية  النظري، ول�ضيما  احل�ضور ت�ضفيقًا حارًا منقطع 

الذين كانوا موزعني على اأرجاء القاعة باأعداد لفتة للنظر!!
حوارات  وجرت  ال�ضتف�ضارات،  من  العديُد  ُطرحت  انتهائه  بعد 
وم��داخ��لت ع���دة، وق��د ع��ّق��ب اأح��ده��م وه��و رج��ل كبري ال�ضن 
اإذا مل ي�ضارك يف النتخابات �ضوى ٥%، فكيف تخرب  "اأ�ضتاذ.. 
مثًل،  العمل  عن  العاطلني  عدد  ي��زداد  هل  ال�ضيا�ضية،  العملية 
واأحيانًا  التهديد  اإىل  �ضهر  كل  واملتقاعدون  املوظفون  يتعر�ض  اأو 
التقلي�ض  اأو  لل�ضتقطاع  تخ�ضع  رمب��ا  رواتبهم  ب��اأن  التخويف 
النتخابات  جناح  باأن  اأعتقد  �ضخ�ضيًا  اأنا  اأو..  اأو..  التاأخري  اأو 
اأجندة  تخدم  "اأنت  غا�ضبًا  املحا�ضر  قاطعه  لن.."،  ف�ضلها  من 
اأجنبية"، وباإ�ضارة غام�ضة من راأ�ضه مت اقتياده اإىل خارج القاعة 

حتت ال�ضرب ال�ضديد.. ومل نعرف م�ضريه.. ثم..
* ح�ضن العاين... زين اإنت لي�ض �ضعيد ما اإفتهمنا؟!

- لأن ُكِنْت ناوي اأطرح نف�ض ال�ضوؤال.. ولذلك اآين كل�ض فرحان!!

م�������ق�������االت

�ضبب ال�ضعادة



عدة؛  بلغات  الغناء  جتيد  العربية،  اىل  ا�ضافة 
الأرمنية والإنكليزية والفرن�ضية. اأداوؤها و�ضوتها 
يحملن كثريًا من الذكريات اإذ تعد من الفنانات 
اللتي يحرتمن عملهن وُيحاولن اختيار الأدوار 
من  اأ�ضبحت  ل��ذل��ك  ف��ائ��ق��ة،  بعناية  والأغ����اين 
امل�ضتوى  على  متيزًا  الأك��رث  واملُمثلت  الأ�ضوات 
العربي. اأبدعت يف حقل التمثيل باأدوارها املميزة 
)قانون  امل�ضل�ضلت  يف  العرب  النجوم  اأغلب  مع 
و)جراند  اهلل(  عطا  ناجي  و)ف��رق��ة  امل��راغ��ي( 
كما  الناجحة،  الأع��م��ال  م��ن  وغ��ريه��ا  اأوت��ي��ل( 
احلاجة  دون  كثريًا  )الفنانة(  بلقب  تعتز  اأنها 
اأو  )املطربة(  ك�  بها  للتعريف  اآخ��ر  عنوان  اإىل 

)املمثلة(.
�ضيفة  حّلت  اأنو�ضكا  الفنانة  العربية  النجمة 
العراقية" عر هذا  "ال�ضبكة  عزيزة على جملة 

احلوار.. 
دخ������ل������ِت   *
ع��������امل ال���ف���ن 
م��ط��رب��ة يف 
ت  نينيا ثما

ال����غ����ن����ائ����ي القرن املا�ضي ومتيزت بلونك 
ما  ع��دة،  غنائية  األبومات  اأطلقت  حني  الفريد 
الذي جعلك تلجني جمال التمثيل بعد ذلك واأنت 

مطربة معروفة؟
�ضامًل يف جمالت  يكون  اأن  من  للفنان  بد  ل   -
ال���ف���ن، ع��م��ل��ُت يف جم����ال ال��ت��م��ث��ي��ل الإذاع�����ي 
جانب  اإىل  وال�ضينمائي  والتلفزيوين  وامل�ضرحي 
اأكرث  �ضجعني  ما  للغناء،  الأول  وع�ضقي  موهبتي 
على دخول التمثيل حينها كان املخرج التلفزيوين 
الراحل عادل �ضادق الذي كان له الف�ضل الكبري 
الفر�ضة  يل  اأت��اح  اإذ  التمثيل،  ع��امل  ولوجي  يف 
جميل  ع��امل  التمثيل  املمثلني،  كبار  اأم��ام  لأق��ف 
الغناء  خ�ضت  ولأين  الغناء،  عن  جماًل  يقل  ل 
والتمثيل فاإنني اأعرف مكامن الإبداع يف كل من 

هذين احلقلني املهمني. 
الفنية،  بداياتك  النقد يف  لكثري من  تعر�ضِت   *
منهم من انتقد ا�ضمك، ومنهم من انتقد طريقة 
غنائك على امل�ضرح، رغم ذلك وا�ضلت م�ضوارك 
تقفزي  اأن  ا�ضتطعت  كيف  النهاية،  حتى  الفني 

فوق اأقلم النقاد القا�ضية؟
- هذا �ضحيح، تعر�ضت للنقد يف بداياتي الفنية 
من بع�ض النقاد الذين حاولوا النيل من عزميتي 
�ضابقًا  انتقدين  م��ن  اأن  اإل  الفني،  واإ���ض��راري 
امل�ضي يف جمال  على  وي�ضجعني  يدعمني  اأ�ضبح 
الفن بعد اأن اأثبتُّ جناحي ومتيزي للجميع، اإذ اأن 
يل لوين اخلا�ض بي ب�ضهادة املخت�ضني يف الفن. 
* جتيدين الغناء بلغات عدة كالفرن�ضية والأرمنية 

والإنكليزية، كيف ثقفِت نف�ضك فنيًا واأكادمييًا؟
- م��و���ض��وع ال��ت��ح��دث ب��اأك��رث م��ن ل��غ��ة ج���اء عر 
درا���ض��ت��ي يف م��دار���ض الأرم���ن ك��وين م��ن ج��ذور 
اإذ كنا ندر�ض الإنكليزية والفرن�ضية معًا  اأرمنية، 
اإىل جانب اللغة الأرمنية، والعربية طبعًا، ف�ضًل 
اللغات  لدرا�ضة  كبري  ميل  ل��دي  ك��ان  ذل��ك  ع��ن 
يف  اأمت��رن  وكنت  الغناء،  جم��ال  يف  ل�ضتثمرها 
يف  اأ�ضاتذتي  مب�ضاعدة  البيانو  عزف  على  البيت 

ن �ضوتي اأي�ضًا.  املو�ضيقى واأمرِّ
اأدوار )اأر�ضتقراطية(، هل  * ن�ضاهدِك دائمًا يف 
اأن  اأم  الأدوار  هذه  مع  يتلءم  �ضكلك  لأن  ذلك 

هناك �ضببًا اآخر؟ 
- اأعتقد اأن الأمر مرتوك للمخرج، فهو من يوزع 
الفنان يف دور معني،  اإذا جنح  الأدوار، ول�ضيما 
اأعمال فنية  اأن يكرر ذلك الدور يف  فمن املمكن 
اأخرى، اأنا اأحاول قدر امل�ضتطاع اأّل اأكرر اأدواري 
حتى اإن كانت �ضمن نطاق الأر�ضتقراطية، اأحاول 
وهلل  للم�ضاهدين،  مملة  غري  خمتلفة  اأجعلها  اأن 
موفقة حتى  التلفزيونية  اختياراتي  كانت  احلمد 
اإىل  اأطمح  اأنني  اإل  جيدة،  مقبولية  ولها  الآن 
�ضينمائية  غنائية  ا�ضتعرا�ضية  اأدوارًا  اأج�ضد  اأن 

واأقدم �ضيئًا مميزًا ولفتًا. 
* اأيهما تف�ضلني اأن ي�ضبق ا�ضمك دائمًا؛ املطربة 

اأم املمثلة؟
الفنانة  لقب  ا�ضمي  ي�ضبق  اأن  اأف�ضل  �ضدقني   -
يف  وممثلة  مطربة  بكوين  اع��ت��زازي  م��ع  فقط، 
يحمل  الفنانة  لقب  اأج��د  لكنني  ذات���ه،  ال��وق��ت 
والتاأثري  الفنية  ال�ضفات  من  كثريًا  طياته  بني 
وال��ع��م��ق الإن�����ض��اين والج��ت��م��اع��ي، اأع��ت��ز بكوين 
بنف�ضي  الغناء  يف  جمدي  �ضنعت  لأنني  مطربة 
مل  اإذ  و�ضغرية،  كبرية  كل  يف  الذاتية  وبجهودي 
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ت�ضتهويها املواويل العراقية

اأنو�ضكا

فنانة من طراز خا�ص، مكتنزة 
الذات بثقافة فنية عالية. 
ا�ستطاعت اأن ت�سع ب�سمتها 
االأنيقة واجلريئة يف عاملي 

الغناء والتمثيل. بداأت 
م�سوارها الفني مطربة يف 

ثمانينيات القرن املا�سي عرب 
ا�سرتاكها يف م�سابقة عاملية 

نظمتها )الفيدوف العاملية(، 
امل�سوؤولة عن تنظيم مهرجانات 

الغناء الدولية ورعايتها، 
وان�سمت اإليها باأغنية فرن�سية 

ح�سدت املركز االأول.

ل� "ال�ضبكة": 

دون وجل
اأعرتف باخلطاأ 

 اأحب جت�ضيد الأدوار الواقعية

اأنو�ضكا املطربة م�ضوؤوليتها اأكرب من التمثيل
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اأف�ضل لقب هو "الفنانة" 

كنت  بل  الوقت  ذلك  يف  اإنتاج  �ضركات  تدعمني 
اأنتج اأعمايل بنف�ضي، لذا اأرى اأن اأنو�ضكا املطربة 
اأكر  بداياتها  يف  للغاية  كبرية  م�ضوؤولية  حملت 
من م�ضوؤولية التمثيل، لأنها كانت منتجة ومطربة 
يقع على عاتقها حمل كبري يف ظل غياب و�ضائل 
يتمتع  ملا  خلفًا  والتقنيات،  الإلكرتوين  الدعم 
عر  ودعاية  واإ�ضناد  دعم  من  اليوم  الفنان  به 
بت�ضجيع  حظيت  لكنني  الإلكرتونية،  املن�ضات 
من اأ�ضاتذة كبار اأمثال املو�ضيقار عمار ال�ضريعي 
احلكيم  وج��دي  والإذاع����ي  بكر  حلمي  وامللحن 
والكبري ممد املوجي الذي منحني ثلثة اأحلان 
فولد عندي  التمثيل  �ضغف  اأما  جميلة وخمتلفة، 
وجتارب  املدر�ضة  يف  الدرا�ضة  اأيام  ال�ضغر  منذ 
التمثيل  اأ���ض��ول  تعلمت  اإذ  امل��در���ض��ي  امل�����ض��رح 

كانت  هنا  من  وان�ضباطه،  امل�ضرحي 
ال�ضرارة يف جمال التمثيل. 

* م����اذا حت��م��ل ذاك���رت���ِك ع��ن ال���ع���راق؟ وه��ل 
ي�ضتهويِك الغناء العراقي؟

م��ا حتمله ذاك��رت��ي عن  ل��ذا  ال��ع��راق،  اأزر  - مل 
العراق ياأتي مما اأ�ضاهد واأقراأ عر ال�ضنوات عن 
نعم،  العريقة،  وح�ضارته  وثقافته  العراق  تاأريخ 
املواويل  ج��دًا  وت�ضتهويني  العراقي  الغناء  اأح��ب 
العراقية باأحلانها اجلميلة، ول�ضيما تلك املواويل 
ال�ضاهر  كاظم  الفنان  ب�ضوت  املغناة  القدمية 

والفنان ماجد املهند�ض. 
* م��ا ال�����ض��يء ال���ذي ن��دم��ِت علية ك��ث��ريًا يف 

حياتك؟
- مل اأندم على �ضيء يف حياتي، 

اأخطائي،  من  اأتعلم  فاأنا 
ول���و اأخ���ط���اأت ب��ح��ق اأح��د 

اأعرتف بذلك دون وجل. 
ال��ف��ن منِك  اأخ���ذ  * م���اذا 

وماذا اأعطاك؟
مل  الفن  للغاية،  عميق  �ضوؤال  هذا   -

ياأخذ �ضيئًا مني رغمًا عني اإطلقًا، لكن باملقابل 
اأعطاين نعمة الر�ضى وحب النا�ض على ما قدمت 

من اأعمال فنية اأفتخر بها طوال م�ضريتي.
الأمومة  منِك حلم  الفن  اأخذ  هل  لك  قلت  لو   *

مثًل؟
عدم  يف  �ضببًا  كان  الفن  اأن  اأرى  ل  بالعك�ض،   -

اإجنابي واأن اأ�ضبح اأمًا يف يوم ما، كنت ومازلت 
موؤمنة باأين غري م�ضتعدة لأحتمل م�ضوؤولية تربية 
اللتي  الأم��ه��ات  لكل  اأنحني  لكني  الأط��ف��ال، 
اأخفيك  ول  والبيت،  الرتبية  م�ضوؤولية  يتحملن 
اأن مبقدور الفنانة اأن تكون اأمًا وفنانة ناجحة يف 

الوقت ذاته. 
الوراء، هل �ضتختارين  اإىل  * لو عاد بِك الزمن 

الفن اأم اأن هناك جماًل اآخر ي�ضتهويك؟
يف  العمل  اأي�ضًا  ف�ضاأختار  الزمن  بي  ع��اد  لو   -
جمال الفن كونه ع�ضقي منذ ال�ضغر، ل اأ�ضتطيع 
اأن اأبتعد عنه، لكن ي�ضتهويني العمل يف الزراعة 
اأي�ضًا، اإذ اأجد متعة يف مزاولة زراعة النباتات يف 

حديقة املنزل. 
ب�ضغف  جت�ضديه  اأن  تتمنني  ال��ذي  ال���دور  م��ا   *

كبري؟
ال��واق��ع��ي��ة  الأدوار  اأج�����ض��د  اأن  دائ��م��ا  اأح���ب   -
فل  العامة،  احلياة  من  امل�ضتوحاة  الجتماعية 
اأجد  مل  العلمية،  اخليالية  الأدوار  ت�ضتهويني 
نف�ضي فيها، على الرغم من اجنذابي مل�ضاهدتها.  
ما  ال�ضوداء(  )الفرا�ضة  ب�  اخلليج  يف  ُلقبِت   *

�ضبب منحك هذا اللقب؟
- اأعتز بكل الألقاب التي اأطلقت علّي �ضواء من 
)الفرا�ضة  لقب  اأما  ال�ضحافة،  اأم من  اجلمهور 
ال�ضوداء( فجاء ب�ضبب ارتدائي اللون الأ�ضود يف 

اأغلب اإطللتي الفنية. 
* ما احللم الذي يراودِك وت�ضعني اإىل حتقيقه؟

- حلمي اأن اأ�ضافر اأكرث، لكن لي�ض بدافع العمل، 
جديدة  عوامل  اكت�ضف  يجعلني  الذي  ال�ضفر  بل 
من الطبيعة والثقافات املختلفة وطبيعة خلق اهلل 
�ضبحانه، هذا ما اأطمح اإليه فعًل. 
اأن  متنيت  ال���ذي  ال��ف��ن��ان  م��ن   *
اأو  درام���ي  عمل  يف  اأم��ام��ه  تقفي 

�ضينمائي؟
- فنانون كثريون جدًا، قدماء راحلون وجدد، 
كالفنان ماجد الكدواين، والفنان خالد النبوي، 
والفنان ممود مر�ضي، والفنان يحيي �ضاهني، 

والفنان ر�ضدي اأباظة، والقائمة تطول.. 
امل�ضتوى  على  املقبلة  م�ضاريعِك  ما  اأخ��ريًا   *
الفني؟ وماذا تقولني جلمهورك العربي 

عر جملة "ال�ضبكة العراقية"؟
يف  ج��دي��د  م�ضل�ضل  ل���دّي  حاليًا   -
)جنيب  ا�ضمه  الت�ضوير  مرحلة 
زاه����ي زرك�������ض( مب�����ض��ارك��ة 
ال���ف���ن���ان ال���ك���ب���ري ي��ح��ي��ى 
ال����ف����خ����راين وع������دد م��ن 
يف  �ضيعر�ض  الفنانني 
 ،2021 رم�������ض���ان 
عر  جلمهوري  اأق��ول 
العراقية":  "ال�ضبكة  جم��ل��ة 
كلمة  يل  ويكتب  يتابعني  م��ن  ك��ل  اأ�ضكر 
اآخذها يف احل�ضبان،  نقد  كلمة  اأو حتى  حلوة، 
اأمنياتي بال�ضحة وال�ضلمة للجميع وبغٍد اأجمل 
باإذن اهلل، و�ضكرًا على اإتاحة الفر�ضة للتوا�ضل 

مع اجلمهور عر هذا احلوار.
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نرمني املفتي 

فنجان حمبة
البيت اإيجار

ا�ضطرت �ضديقتي اإىل بناء م�ضتمل يف حديقة 
املا�ّضة  بيتها وعر�ضته للإيجار حلاجة عائلتها 
اليومية.  املتطلبات  ملواجهة  دخلها  زي��ادة  اإىل 
زت  وجهَّ اأوىل  درج��ة  البناء  يكون  اأن  واأ�ضّرت 
ت�ضّيده  ��ه��ا  وك��اأنَّ ح��دي��ث��ة  ب��ك��اون��رتات  امل��ط��ب��خ 
ْت بجميع التفا�ضيل لتمنح راحة  لعائلتها، اهتمَّ
التوقيع  البداية، حني  كان يف  الذي  للم�ضتاأجر 
والأم  الأب  �ضغرية،  عائلة  الإيجار،  عقد  على 
العائلة  اأ�ضبحت  فقط  �ضهرين  وبعد  وطفلني. 
اأي�ضًا  امل�ضتاأجر  �ضقيق  عائلة  اإذ جاءت  كبرية، 
حظر  ال��ذري��ع��ة  وك��ان��ت  امل�ضتمل  يف  لل�ضكن 
اإيجار  دف��ع  من  �ضقيقه  متّكن  وع��دم  التجوال 
و�ضكتت �ضديقتي  ي�ضتاأجره..  كان  الذي  البيت 
باأنَّ  الأ�ضلي  امل�ضتاأجر  تبليغ  رغم  م�ض�ض  على 
دون  لكن  عائلتني  �ضكن  يتحّمل  ل  امل�ضتمل 

جدوى..
عند  امل�ضتمل  �ضاكني  ي�ضكون  اجل���ريان  ب���داأ 
مع  اللئقة  غري  ت�ضرفاتهم  ب�ضبب  �ضديقتي 
الأطفال  على  يعتدون  �ضبب  اأي  ودون  اجلميع 
وال�ضبيان ول يجروؤ اأي اأب على دّق بابهم لأنَّهم 
وعندما  الع�ضائرية(  )الدّكة  اإىل  يلجاأون  فورًا 
خمتار  اإىل  الذهاب  على  اتفقوا  اجلميع،  تعب 
املنطقة الذي رافقهم بدوره اإىل مركز ال�ضرطة 
املركز �ضاحبة  و�ضّجلوا �ضكوى، ون�ضح �ضابط 
اأخّلوا  ��ه��م  لأنَّ باملحكمة  ق�ضية  برفع  امل�ضتمل 
متّكنت  �ضهرين  وخ��لل  بينهما  امل��رم  بالعقد 
من ك�ضب الدعوى، طبعا عاونها املختار ومركز 
يف  واكت�ضفوا  ك�ضهود..  واجل����ريان  ال�ضرطة 

باأنَّه كان ل�ضًا  التي حكمت ل�ضاحلها  املحكمة 
دائمًا  يتمّكن  ك��ان  ه  لكنَّ �ضّده  دع��اوى  وهناك 
لإ�ضرار  يتمّكن  املّرة مل  نف�ضه، هذه  اإنقاذ  من 
املختار وال�ضرطة واجلريان اأن يقفوا معًا �ضّده.
اجل��ريان  ي�ضفه  ك��ان  ال��ذي  امل�ضتمل  ت�ضّلمِت 
ب�)جوهرة( املحلة وكاأنَّه خرابة مبعنى الكلمة..

بيت  هو  )ميعود  يقول  من  هناك  املختار،  قال 
ي�ضكنه،  الذي  بالبيت  يهتم  وبالتايل ل  اإيجار( 
ويرتك ما يخرب به خربانًا ول يعيد �ضبغه ول 
ينظفه، واإن لمه اأحدهم ، يكّرر جملته وتاأكيده 
اأنَّه بيت اإيجار.. مع الأ�ضف هناك من يتعامل مع 
اأمور عديدة بنظرية )بيت اإيجار( الذي يجمع 
وي�ضرت من خلل جدرانه  الأم��وال  ي�ضكنه  وهو 
به،  يهتم  ل  ه  لكنَّ عائلته،  على  وبابه  و�ضبابيكه 
بنائه ول يهمه  اليه ومل يتعب يف  ينتمي  فهو ل 
اإن تركه خربًا وذهب اإىل بيته الذي بناه حتى 
ويحاول  ب��ه..  ليهتم  اأخ��رى  منطقة  ك��ان يف  لو 
ال�ضابقني  و�ضلوكه، لكن جريانه  نف�ضه  يغرّي  اأن 
يذكرونه بال�ضوء دائمًا وقطعًا �ضي�ضل حديثهم 
اإىل منطقته اجلديدة وينف�ّض من حوله اجلميع 

حتى لو كان ميلك مليني الدولرات.

بداأ اجلريان ي�ضكون �ضاكني امل�ضتمل 
عند �ضديقتي ب�ضبب ت�ضرفاتهم غري 

الالئقة مع اجلميع ودون اأي �ضبب 
يعتدون على الأطفال وال�ضبيان ول 

هم فوراً  يجروؤ اأي اأب على دّق بابهم لأنَّ
يلجوؤون اإىل )الدّكة الع�ضائرية( ...



امل�ضور  نف�ض  اأع��م��اق  يف  الكامنة  امل�ضاعر 
اأن  بها  ي�ضتطيع  م��ا  لقطة  يف  وت�ضمينها 
اأثناء  بها  اأح�ض  التي  امل�ضاعر  ويدمج  ينقل 
كل هذه  ت�ضويره،  املراد  للمنظر  م�ضاهدته 
ملمًا  يكون  اأن  امل�ضور  من  تتطلب  الأم���ور 
التكوين  الآل���ة،  عمل  وف��ه��م  مب�ضطلحات 
وق�����راءة امل�����ض��ه��د وال���دم���ج م��ا ب��ني ال��واق��ع 
واخل���ي���ال، ل��ي��ك��ون اإح�����ض��ا���ض��ًا ي��رتج��م اإىل 
اجلذب،  عوامل  على  ت�ضتمل  ناب�ضة  �ضورة 

والتلعب مب�ضاعراملتلقي. 
امل�ضور العراقي �ضادق جعفر قرر اأن يدخل 
فن  يف  املاألوف  عن  يخرج  واأن  املجال  هذا 

الفوتوغراف. 
من الطب اإىل الت�ضوير

عا�ض  �ضاب،  عراقي  م�ضور  جعفر،  �ضادق 
)ترنوبل(  جامعة  دخل  بغداد.  يف  وترعرع 
وقرر  الطب،  لدرا�ضة  اأوكرانيا  يف  الطبية 
الت�ضوير  ع��امل  اأغ���وار  ي�ضر  اأن  بعد  فيما 

اإتقانه  بعد  �ضخ�ضي.  ب�ضكل  موهبته  ويطور 
تطوير  على  جعفر  داأب  الت�ضوير،  لفن 
خمتلف  ف��ري��د  ���ض��يء  ل��ت��ق��دمي  اأك���رث  نف�ضه 
الكثري  فيه  الت�ضوير  عامل  يف  ماألوف  وغري 
والت�ضكيل  املكياج  بني  وامل��زج  اجل���راأة  من 
تعلم  يف  الأوىل  خطواته  ب��داأ  والت�ضوير. 
تعلم  عن  ف�ضًل  الإنرتنت،  من  املكياج  فن 
وت�ضميم  واخلياطة  الأك�ض�ضوارات  �ضناعة 
الأزياء كي ي�ضتخدمها يف جل�ضات الت�ضوير، 
يعانيه ميطه  الواقع واخليال وما  وما بني 
خلق  يف  موهبته  لتعلن  جعفر  �ضور  ظهرت 
عامله اخلا�ض، فقد ا�ضتخدم خياله لتحويل 
�ضوريالية  ���ض��ور  اإىل  ف��وت��وغ��راف��ي��ة  ���ض��ور 
�ضوره  معظم  مم��ي��زة.  احرتافية  بطريقة 
ال�ضوريايل  الت�ضوير  ت�ضنيف  حتت  تندرج 
باأن  يوؤمن  فهو  وامل�ضمون،  ال�ضكل  من حيث 
حتمل  اأو  خا�ضة،  ق�ضة  حتكي  ���ض��ورة  ك��ل 
تركيب  امل�ضاهد.   اإىل  يو�ضله  معينًا  مغزى 

وان�ضجام مييزان تلك ال�ضور بحّلة جميلة، 
ها بع�ضًا، اأو حتى  حني تتداخل ويع�ضد بع�ضُ
وتتناق�ض،  ت��ت��ع��ار���ض  ح��ني 
ف��ه��ي ت��ن��ب��ع��ث م���ن اأع���م���اق 
�ضائد  ه��و  ع��ّم��ا  الخ��ت��لف 
يختط  اآخ����ر،  ف��ن��ًا  لي�ضبح 
ف�ضائه  يف  متميزًا  مو�ضعًا 

ويعي�ض يف ثناياه.
�ضغف الفن

مبة  بيئة  يف  جعفر  ن�ضاأ   
واأب  طبيبة  اأم  م��ن  للعلم 
قلة  من  الرغم  وعلى  طيار، 
الطب  بني  امل�ضرتكة  الأ�ضياء 
اإىل ذلك  ا�ضتمع  الفن لأنه  اإىل  والفن، جلاأ 
كتمان  ي�ضتطع  ومل  داخله  الذي يف  ال�ضوت 
بالفن. وبعدما تطورت هوايته  ال�ضغف  هذا 
وترك الطب اأح�ض اأن موهبته قد طغت على 
كونه طبيبًا واأح�ض اأن تلك املوهبة رمبا تكون 
والثقافية.  الفنية  الناحية  من  فائدة  اأكرث 
الواقع  تعك�ض  جعفر  يقدمها  التي  الأعمال 
هو  "العراق  ال��ع��راق،  يف  املُعا�ض  احلياتي 
كما  والفن،"  وال��ع��ل��م  احل�����ض��ارة  اأ���ض��ا���ض 
ركب  ذي��ل  يف  و�ضعته  احل��روب  واإن  يقول، 
التطور يف جمالت �ضتى. وبخ�ضو�ض عمله، 
اأن العمل الواحد يحتاج من  ي�ضيف جعفر، 
كامل  ب�ضكل  ينجز  لكي  �ضهر  اإىل  اأ�ضبوع 
له م�ضبقًا،  التي ر�ضمت  ال�ضورة  ويظهر يف 
ال�ضورة  �ضتايل  ح�ضب  اختياراملوديل  ويتم 
العمل.  من  تو�ضيلها  يريد  التي  والر�ضالة 
النقطة الأهم يف كل الأعمال هي الكاريزما 
التي يتمتع بها ال�ضخ�ض وتظهر بو�ضوح عر 
واختياري  جتربتي  من  ي�ضيف:  العد�ضة. 
اأحب  َعلي،  يفر�ض  ما  ولي�ض  حلمي  اتباع 
من  يحاربوا  اأن  ال�ضباب  على  اأن  اأق��ول  اأن 
اأجل ُحلمهم وطموحهم مهما يواجههم من 
�ضيء  ل  من  ب��داأت  اأن��ا  وم�ضاكل.  �ضعوبات 
واأ�ضبحت ما اأنا عليه اليوم، وعلى كل فنان 
يرتك  ل  واأن  ي�ضت�ضلم  األ  طريقه  بداية  يف 
التي  ال�ضعاب  كل  على  يتغلب  واأن  اأحلمه 

ميكن اأن تواجهه يف بداية م�ضواره.

كل �سخ�ص يولد مبوهبة معينة، حتركه وتر�سم مالمح 
خطواته االأوىل يف عامل متعدد الفنون، لي�ص املهم ما 

نوع تلك املوهبة، لكن االأهم هو كيفية �سقلها وتوظيفها 
واإظهارها بحّلة تختلف عن املاألوف. الت�سوير الفوتوغرايف 

هو اأحد تلك املواهب التي تتكلم بلغة العيون ولها لغتها 
اخلا�سة التي ترتجم ب�سمت من خالل زر اآلة الت�سوير رمبا 

ا�ستطاع بع�ص امل�سورين اأن يحّولوا ال�سمت اإىل لغة ت�سري 
اإىل مغزى ور�سالة.

 

�ضادق جعفر
الطبيب الذي طّلق الطب 

واقرتن بالكامريا

حم�ضن اإبراهيم

امل�������ض���ور
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 عادل اأديب املخرج واملنتج واملوّزع واملدير لدور 
والأ���ض��واق  املهرجانات  على  وامل�ضرف  العر�ض 
هو  فني  عمل  اأج��ل  من  بغداد  يف  ح�ضر  العاملية 
الأول من نوعه منذ �ضنني طويلة، جملة ال�ضبكة 
العمل اجلديد  كوالي�ض  الكبري يف  املخرج  التقت 
ى حدود الفن وال�ضيا�ضة،  وحاورته يف حديٍث يتعدَّ
والدميقراطية  الفن  عن  وج��ه؛  من  باأكرث  ح��وار 

والربيع العربي واحلكومات وامل�ضتقبل. 
*اأنَت يف بغداد لعمل تلفزيوين ماط بال�ضرية، 
الآن عن م�ضمونه، حّدثنا عنه،  مل يف�ضح حتى 
كيف مّت الأمر وملاذا قّررت خو�ض مغامرة بعيدًا 

عن بيت الدراما العربي الكبري؟
الفن  بلد  العراق،  اأك��ون يف  اأن  اأحلمي  اأحد    -
باأنَّ الفن لي�ض له وطٌن وهو  اأنا موؤمن  والتاريخ، 
لعملي  حتّم�ضت  للتوا�ضل،  العامل  يف  �ضفري  اأكر 
اأ�ضعر  قدومي،  على  العرتا�ض  رغم  العراق  يف 
قوميتي  جت��اه  ب��واج��ب 
اأبغ�ض  هنا،  اأكون  اأن 
الن��ف�����ض��ال ال��ع��رب��ي 

واتطّلع لوحدة قادمة.
و�ضيكون  درام��ي  العمل 
رم�ضان،  اأع��م��ال  اأح���د 

وح��دة  لإع���ادة  ج���ادة  باخت�ضار م��اول��ة  وه��و 
وبثقافته،  بتاريخه  والهتمام  العراقية  ال��روح 
امل��وج��ودة  واخل��لف��ات  وال��دم��اء  امل�ضاكل  رغ��م 
حان  ال��وق��ت  لكنَّ  ف��ات  م��ا  ب�ضبب  ن�ضاأت  التي 
للعرتاف مبا موجود يف العراق والتعامل معه 

ب�ضلم وحب.
*هل من الطبيعي اأن يذهب املخرج اإىل جمتمع 
اآخر، ل يعرف عنه كثريًا ليقّدم دراما يف ن�ّض 
هذا  من  تخرج  كيف  ملية؟  ملعاجلة  مكتوب 
املاأزق؟ األي�ض من الأ�ضهل اختيار خمرج عراقي؟
اأن  اأح��اول  لذلك  اأم��ورًا مهمة،  يعالج  الن�ض   -
ح���وارات  يف  واأدخ���ل  لل�ضارع  واأ���ض��ل  اأتفهمها 
املمثلون  اأك��رث،  الن�ض  اأتفهم  حتى  اجلميع  مع 
ممتازون واأعمل على معادلة بني اجليل الذهبي 
يعمل  جديد  وجيل  النجوم  من  الو�ضط  واجليل 

للمرة الأوىل.
تركيبة  طلبت  العمل  لهذا  املنتجة  املجموعة 
باأجيالها املختلفة، اختيارهم يل  املمثلني هذه؛ 
وب��ّث  ال��درام��ا  ك��ان م��ن وجهة نظرهم لإح��ي��اء 
النجاح  لإع��ادة  ماولة  وهي  فيها  جديدة  روح 
ابراهيم عبد اجلليل  امل�ضري  للمخرج  ال�ضابق 

الذي اأخرج اأعمال يف العراق.
مذهول  واأنا  العراقي  ال�ضينمائي  العمل  تابعت 
التلفزيون  لكن  للمخرجني  ال��ع��ايل  بامل�ضتوى 
الدرامي  العمل  يف  التغيري  نه�ضة،  اإىل  يحتاج 

مطلوب.
مع  العمل  واأح���ّب  خمتلفًا  ب��ل��دًا   11 يف  عملت 
فنانني من خمتلف اأنحاء العامل، خ�ضت جتارب 
مماثلة، م�ضل�ضل "الري�ض قار�ضو" اأحد اأعمايل 
اللهجة  اأخرجتها يف اجلزائر رغم حاجز  التي 
بالن�ضبة  باملطلق  جمهوًل  لي�ض  العراق  القوي، 
ال�ضيا�ضة  حديث  ت��رتك  مل  عائلة  م��ن  اأن��ا  يل، 
اليومي، حتى اذا كانت املتابعة عن بعد تختلف 
يف  ذلك  جتاوز  حاولت  لكّني  الواقع،  روؤي��ة  عن 
واملمثلني  الديكور  وفنيي  الإن��ت��اج  م��ع  ح���واري 
اإىل  نزلت  للدنيا،  وفهمهم  تفكريهم  وطريقة 
ال�ضواق واأكلت يف املطاعم ال�ضعبية حتى اتعّود 
اأعاين من  اأكرث، ل  واأفهم املجتمع  اللهجة  على 
ًا،  اللهجة العراقية وهي قريبة من امل�ضرية جدَّ

اأوؤمن اأنَّ اللغة مفتاح مهم لفهم النا�ض. 
* فريق الإخراج الذي ي�ضاعدك يف هذا العمل 

م�ضري؟
- م�ضاعد املخرج فقط من م�ضر وبقية الفريق 
"مك�ض"  لدينا  كرد�ضتان،  فيه  مبا  العراق  من 
جيد ومتنّوع، الفريق ي�ضّم اأ�ضخا�ضًا من اإيران 

و�ضوريا اأي�ضًا.  
*هل كان القدر وحده الذي دفعك نحو الإخراج 
هناك  اأم  اأدي��ب  احلي  عبد  عائلة  من  والإنتاج 

�ضر اآخر؟

للفن  م��ّب��ًا  كنت  ل��لإخ��راج،  ال��ق��در  دفعني   -
اأكون خمرجًا،  اأن  ب�ضكل عام ومل يكن يف بايل 
ال�ضّيئ  خّطه  لكنَّ  "�ضيناري�ضت"  ك��ان  وال��دي 
جعله يعتمد علّي يف تبيي�ض ن�ضو�ضه، اأنا انتمي 
ديكور  ومهند�ضي  منتجني  اأخ���رج  فني  لبيت 
وممثلني يف اجليل الذهبي، ما زلت اتذكر فريد 
رائحة  اتذكر  حجره،  يف  يجل�ضني  وهو  �ضوقي 
العرو�ض، جاورنا يف  اأثناء  ال�ضينمات  الورد يف 
العمارة التي �ضكّنا فيها ممود املليجي وح�ضن 
هذا  و�ضط  فيلم،  دولر  �ضركة  ومقر  ال�ضيفي 
اجلو بالإ�ضافة اإىل الدرا�ضة الكادميية مل يكن 

متاحًا يل ال اأن اأكون فنانًا.  
مار�ضتهما  وغ���ريه���ا،  والإن���ت���اج  الإخ������راج   *
اأيُّهما  املجالني،  يف  جوائز  وح�ضدت  بالتناوب 

ي�ضتهويك وت�ضتطيع معه تنفيذ روؤيتك؟
- عملي الفني يعتمد على الر�ضالة، كيفما ت�ضل 

القدر دفعه دون اأخويه من عائلة 
ال�سيناري�ست عبد احلي اأديب اإىل 
�ساحة الدراما، يعرتف وهو املنتمي 
لعائلة فن و�سيا�سة اأنَّه مل يكن لديه 
خيار اآخر غري اأن يكون فنانًا، هيامه 
بعمله وموهبته الفذة يف اأكرث من 
جمال فني جعلت من ال�سعب ت�سنيفه 
وو�سعه يف خانة من خانات الفن.

عملي يف بغداد اأحد 

قْت اأحالمي التي حتقَّ

عادل اأديب 
ملجلة ال�ضبكة:

املخرج امل�ضري

وليد فرحان
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 اأنا انتمي لبيت فني اأخرج منتجني ومهند�سي 

ديكور وممثلني يف اجليل الذهبي، ما زلت 

اتذكر فريد �سوقي وهو يجل�سني يف حجره، 

اتذكر رائحة الورد يف ال�سينمات اأثناء 

العرو�ص، جاورنا يف العمارة التي �سكّنا فيها 

حممود املليجي وح�سن ال�سيفي ومقر �سركة 

دوالر فيلم..



اوؤديها، �ضواء بالإخراج والإنتاج اأو اأي فعل فني 
امل�ضرية  والن�ضخة  للدمى  م�ضرحًا  عملت  اآخر، 
�ضم�ضم"،  "�ضارع  العاملي  الأطفال  م�ضل�ضل  من 
اأخرج حاليًا م�ضاهد الأك�ضن والكرافيك يف اأهم 
م�ضل�ضل تركي تاريخي "باربارو�ض"، من بطولة 
يف  اأن��ا  نف�ضه  ال��وق��ت  يف  تركيني،  جنمني  اأه��م 

بغداد لإخراج عمل درامي.
ل�ضالح  م�ضر  يف  ال�ضينما  ت��راج��ع��ت  ه��ل   *
عديدة  موؤ�ضرات  هناك  التلفزيونية؟  الدراما 
الدراما؟  مع  �ضباقها  يف  ال�ضينما  تقهقر  على 

كيف ترى الأمر؟ 
- هناك معادلة ب�ضيطة، تطلب من اأحدهم اأن 
الطبق  "�َضَلَطة" لكن جميع خامات  يعمل طبق 
لأّن��ه  بذلك  �ضّمي  ال�ضابع  الفن  م��وج��ودة،  غري 
والت�ضكيل  وال��رواي��ة  وامل�ضرح  ال�ضعر  يت�ضّمن 
وغريها، مع تراجعها ل ميكن اأن يجهز الطبق 
الدراما  يف  يحدث  ما  كل  "الدرامي"،  الفني 
عن  ال���دول  تخّلت  حينما  ال�ضبعينيات،  منذ 
يدها  ورف��ع��ت  وال��ف��ن  الثقافة  ب��ج��وار  تقف  اأن 
ع�ضر  يف  الأ�ضا�ضيات،  اإىل  ال��درام��ا  افتقدت 
حمدي  وبليغ  �ضوقي  اأحمد  جتد  الذهبي  م�ضر 
عبد  واإح�ضان  حافظ  احلليم  وعبد  كلثوم  واأم 
القدو�ض وجنيب مفوظ، ل بّد مع هذا الرثاء 
ب�ضكل  دراما  اأو  �ضينما  هناك  تكون  اأن  الفكري 

"ال�َضَلَطة"،  بذلك خامات طبق  واكتملت  عام، 
الآن غري موجود هذا التكامل، ل اأقول جيدة اأو 
والثقافة  الفنون  الأ�ضل،  اأين هي من  بل  رديئة 
النا�ضر من  اإرادة دولة، حني طلب جمال عبد 
ي�ضبح  اأن   - اإيطاليا  وك��ان يف   - عكا�ضة  ث��روة 
بب�ضاطة  لأّن��ه  رف�ض  "الثقافة"؛  الإر�ضاد  وزير 
كان يريد �ضماع اأوبرا هناك ول �ضيء اآخر.      

حّقها  م��ن  األي�ض  ت��ع��اين،  العربية  ال�ضعوب   *
ذل��ك حتى  لها  يحق  و�ضيلة  وب��اأي  الع��رتا���ض، 
يف  ُتتَّهم  كما  ال��دول  وت��خ��ّرب  ال�ضكوك  تثري  ل 

العادة؟
مع  ولي�ض  ال�ضعوب  مع  امل�ضاكل  اأن  اأرى  اأن��ا   -
احلكام فقط، ال�ضعب اليوم اأكرث ف�ضادًا من اأي 
النظر  نا غري قادرين على  لكنَّ حكومة فا�ضدة، 
ملجل�ض  تختار  كنت  اذا  فينا،  التي  للم�ضكلة 
ال�ضعب ال�ضخ�ض اخلطاأ فاأنت اأ�ضاأت اإىل نف�ضك 
الفي�ض  على  اجللو�ض  بدل  الأمانة،  حتفظ  ومل 
بوك وتويرت وجتعل من نف�ضك فاهمًا لكل �ضيء 
البحث  نف�ضك عناء  تكّلف  اأن  الكون؛ عليك  يف 

ناحيتان  هناك  تنتخبه،  ال��ذي  ال�ضخ�ض  عن 
مل  ال�ضعوب  لكن  تخطئ  احلكومات  للم�ضاألة، 

تتوقف عن اخلطاأ اأي�ضًا. 
�ضناعة  على  ملحظات  لديك  العموم،  *يف 
ال�ضينما يف بلدك رغم اأنَّه الأغزر من بني الدول 
ل  بالكيف  ملحظاتك  تتعّلق  هل  الإن��ت��اج،  يف 

بالكم؟
اأع��م��ال  بع�ض  بالكيف،  تتعّلق  ملحظاتي   -
يقتل  الطبيب  كان  واذا  جارية،  �ضيئة  ال�ضينما 
يقتل  الفنان قد  فاإنَّ  العمليات  اإن�ضانًا يف غرفة 

�ضعبًا كامًل، الفن ر�ضالة ولي�ض و�ضيلة عمل.
"عاوز  بامل�ضري  اأو  يريد  ما  ي��رى  *اجلمهور 
الكتاب  ع��ل��ى  وت�ضيطر  ت��ت��ك��رر  جملة  كده"، 

واملخرجني واملمثلني واملنتجني؟
اجليد  الفيلم  "باطل"،  بها  يراد  جملة  هذه   -
مل  يعقوبيان"  "عمارة  فيلمي  نف�ضه،  يفر�ض 
الدنيا"  "ك�ّضر  ذلك  ومع  ال�ضرف  حدود  يتعَد 
ال��ع��ق��ل وال��ع��م��ل وامل��و���ض��وع ت�ضنع  ب��ت��ع��ب��رين��ا، 
ب�"ع�ضرة  ت�ضتطيع  بب�ضاطة،  هكذا  ال�ضينما، 
�ضاخ" �ضناعة فيلم جيد اأو فيلم رديء، الفارق 
املنا�ضبة،  اللغة  واختيار  املجتمع  بالثقافة وفهم 
ال�ضيناريو ياأتي اليوم مليء بالأخطاء الإملئية، 

فتخّيل حجم املاأ�ضاة. 
كتابني  لكتابة  دفعك  ال��ذي  ال�ضبب  ه��ذا  *ه��ل 
احل�ضا�ضني"  طوائف  فى  ال�ضالني  "قلوب  هما 
معاجلات  فيهما  كتبت  اللذين  و"اأحلمى"، 

درامية مف�ضلة مل جتد طريقها اإىل الإنتاج؟
- طول عمري اأكتب، اأفكاري وخواطري حاولت 
يرونها  كانوا  املنتجني  لكن  درام��ا،  اأجعلها  اأن 
�ضنوات مدة  ت�ضع  للدراما،  اأعماًل غري �ضاحلة 
اأج��زاء  باأربعة  احل�ضا�ضني  طائفة  عن  كتابتي 
هديف  ملخرج،  تف�ضيلية  معاجلة  اإىل  بالإ�ضافة 
اأن اأكتب عن خوارج املا�ضي ثم اأكتب عن خوارج 
الرهاب  عن  تتحّدث  النا�ض  احلديث،  الع�ضر 
بوم�ضات لكن ل تريد العودة اإىل اأ�ضل التاريخ، 
احل��رك��ات  لكل  اأ���ض��ل  ه��ي  احل�ضا�ضني  طائفة 
املتطرفة، هناك 30 فكرة مكتوبة لدّي لكن ل 

يريد اأحد اأن ينتجهم.

بع�ص اأعمال ال�سينما �سيئة 

جارية، واذا كان الطبيب يقتل 

اإن�سانًا يف غرفة العمليات فاإنَّ 

الفنان قد يقتل �سعبًا كاماًل، الفن 

ر�سالة ولي�ص و�سيلة عمل.
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جمعة الالمي 

ذاكرة امل�ضتقبل
ُمغرتبون !

ح�ضر وطننا العراُق يف مثل هذه الأيام، قبل �ضبع ع�ضرة �ضنة، بعمقه الإن�ضاين، وف�ضيف�ضائه القومية 
والدينية والثقافية، باحتفالية "العراق .. احل�ضارة" التي اأقامتها "موؤ�ض�ضة �ضلطان بن علي العوي�ض 
اآخرا،  ولي�ض  واأخريًا  والت�ضكيل،  والدموع، وامل�ضرح  بالكلمة واملو�ضيقى، والذكريات  الثقافية" بدبي، 

بالإن�ضان العراقي املتوّحد بهويته الوطنية.
املوؤ�ض�ضة  نتذكر باخلري واحل�ضنى مبادرة هذه  العربية،  الإمارات  العراق بدولة  اأبناء  �ضنبقى، نحن 
الثقافية الراقية، ونعّد الأيام الأربعة التي �ضهدت معار�ض باإجنازات الرواد وال�ضباب يف جمال الفن 
الت�ضكيلي، وفر�ضة من الرتاث الفني املو�ضيقى، وم�ضهدًا للنقد الأدبي والفني، اأقول .. �ضنبقى نعد تلك 
الأيام، ا�ضتمرارًا ملواقف �ضعب دولة الإمارات، الذي راأى يف العراقيني اأ�ضقاء وجود واإخوة م�ضري، يوم 
رجع كثريون اإىل "جلودهم" احلقيقية، و�ضار العراق بالن�ضبة لهم، "جتارة" للك�ضب غري امل�ضروع، 
العراقي،  املثقف  من  والداين  القا�ضي  "لتخويف"  وبرناجمًا  الرافدين،  بلد  "لنكريه"  وم�ضروعًا 

الإعلمي العراقي، والأكادميي العراقي، والأديب العراقي )..(.
وتلك الحتفالية – ب�ضرف النظر عن ِهَنٍة اأو خطاأٍ هنا اأو هناك ُيرتكبان يف حّق بع�ضنا - جديرة باأن 
َنة يف ف�ضائيات  ُتفهم على اأن العراق لي�ض "فاكهة" مّرمة على الأ�ضقاء، ولي�ض هو "برتقالة" ُم�َضمَّ
العرب، ول هو بئر نفط، اأو حقل غاز، اأو عتبات دينية، اأو تكية ت�ضوف، او قذيفة �ضاروخية، اأو عملية 

اختطاف، اأو جرمية ذبح اإعلمي اأجنبي.
ما  واأن  ووعيه،  وح�ضارته  بفكره  احلر،  الإن�ضان  هو  الحتفالية،  تلك  اإي�ضاحه  اأعادت  كما  العراق، 
يتعر�ض له من اإ�ضاءات �ضريحة ومبا�ضرة، اأو حتت لفتات غري مبا�ضرة، زائل اأمام فكره الإن�ضاين 
العريق. كما اأن هذا العراق الذي َيّدعي "بع�ض" العرب وامل�ضلمني، القيام بدور بع�ض اأبنائه من دون 
يزدري  اأر�ضه،  فوق  اإن�ضانية  يقومون مبهام  الذين  الأجانب  بع�ض  العراقي، �ضدَّ  ال�ضمري  دعوة من 
اأر�ضه ب�ضرف النظر عن هوية  اأفعال هوؤلء، كما يحتقر ما تقرتفه القوى الع�ضكرية الأجنبية فوق 

تلك القوى الأجنبية..
يف �ضالة العر�ض، ويف اأروقة موؤ�ض�ضة �ضلطان بن علي العوي�ض الثقافية بدبي، التقينا نحن العراقيني 
يف الإمارات، يجمعنا همُّ الأمن وال�ضلم واحلرية لبلدنا، وال�ضعور بالعرفان لكل من مّد نحونا يدًا 

اأخوية بي�ضاء، ووقف مع �ضعبنا، حني عّز الن�ضري. 

تَغّرَب ال ُم�ْسَتْعِظمًا َغرَي َنْف�ِسِه ... وال قاِباًل اإاّل خلاِلِقِه ُحْكَما 
ــ املتنبي.

م�������ق�������االت



مل يعد ع�ضل ال�ضيا�ضة م�ضت�ضاغًا لدى بع�ض الف�ضائيات لد�ّض ال�ضم 
لتبداأ  املتلقي،  ل��دى  ح��لوة  اأك��رث  ه��ي  اأخ���رى  اأع�ضال  فهناك  فيه، 
النتقال اإىل مرحلة اأخرى وهي اأقرب اإىل نفو�ض ال�ضباب الفئة الأوىل 
امل�ضتهدفة لتلك القنوات، و�ضنَّت حملة تدفق معلوماتي خطري منافية 
امل�ضاهدين؛  لدى  جديدة  فكرة  تر�ضيخ  اإىل  عرها  ت�ضعى  للحقيقة، 
اإل قناعات ي�ضوبها بع�ض  اأن قناعاتكم حول مو�ضوع ما هي  موؤداها 
اأم اجتماعية، تلك هي  اأم فنية  ثقافية  اأكانت قناعات  �ضواٌء  اخللل. 
ت�ضليل  م��اولت  طالتها  التي  املجتمع  يف  فاعلية  الأك��رث  املفا�ضل 
امل�ضاهد وتوجيه اأفكاره اإىل ما تريد اأن تر�ّضخه بع�ض القنوات، احلملة 
وو�ضعت  ممنهجة  بخطى  زمن  منذ  انطلقت  بل  اليوم  وليدة  لي�ضت 
ور�ضد  املرّكز  البث  بجرعات  اأوًل  الذائقة  ا�ضتهداف  عينيها  ن�ضب 
ميزانيات �ضخمة للرامج الغنائية واملنوعة وبرامج الإثارة، يف الوقت 
الذي ن�ضهد فيه تراجعًا يف الذائقة الفنية على نحو م�ضتمر، اإذ اإنَّها مل 
تفرز اأّي جديد ومل تغرّي يف امل�ضهد الإعلمي �ضيئًا، فالبث الف�ضائي 
ذلك العامل ال�ضاحر الذي يدخل البيوت والعقول بل ا�ضتئذان، اأم�ضى 
و�ضيلة توّجه الراأي العام كيفما ت�ضتهي رياح القنوات، وبف�ضل تطور 
البث الف�ضائي وتوا�ضل بّثه على مدار ال�ضاعة، اأ�ضبح اخلطر قائمًا 
يف  تر�ّضخت  قناعات  ميحو  اأن  اأو  باأكملها  جمتمعات  يغرّي  اأن  على 
عقول النا�ض، فمنذ اأن اأينعت "الرتقالة" وا�ضتوطنت "العقربة" يف 
ت�ضتخدم مفردات  التي  الأغاين  اإىل  و�ضوًل  العراقية  الأغنية  ب�ضتان 
اإيحائية، ومنذ ن�ضوء الظاهرة ال�ضهدية والتبونية يف امل�ضهد ال�ضعري 
اأ�ضبح  اأن  ومنذ  ال�ضعراء،  لكبار  �ضعرية  بتجارب  ومقارنتها  العراقي 
عن  ف�ضًل  العراق،  يف  النحت  فّن  اأيقونة  هو  )الباذجنانة(  ن�ضب 
ظاهرة ال�ضتن�ضاخ وخرب�ضة الفر�ضاة يف امل�ضهد الت�ضكيلي، ومنذ اأن 
اأبحرت الدراما العراقية يف �ضواطئ بعيدة عن الواقع العراقي، ومنذ 
اأن اأ�ضبحت الرامج املنوعة تظهر الفرد العراقي فردًا ل ميتلك من 
الثقافة �ضيئًا ول يفقه تاريخ بلده الثقايف والفني اإل ما تر�ّضخه تلك 
القنوات يف عقله، يف �ضعي حثيث اإىل تغييب الوعي واإحداث برجمة 
م�ضاّدة، وهنا يكمن ال�ضوؤال: هل اأ�ضبح القائمون على م�ضاحة البث 
الفو�ضى  اأّن  يدركون  هل  يح�ضل؟  ما  يدركون  العراق  يف  الف�ضائي 
باتت تت�ضّيد امل�ضهدالإعلمي؟ الذي انحدر اإىل منحى خطري، اإذ بات 

ال�ضطحي �ضائدًا، بينما يتقهقر العميق اإىل الوراء.

اإلغاء جولتها  اإىل  كورونا  ب�ضبب جائحة  و  موؤخرًا  ا�ضطرت  اإيلي�ض 
العاملية التي يك�ضب عن طريقها النجوم معظم ثرواتهم، لكنها على 
و�ضك اأن تظهر على ال�ضا�ضة يف فيلم وثائقي جديد يروي من هي 

الأيقونة ال�ضاعدة التي اأ�ضبحت عليها.
حياتها  يف  اإيلي�ض  بيلي  ك�ضبت  وكم  ثروتها  �ضايف  مقدار  ما  اإذن 

املهنية الق�ضرية الناجحة؟
�ضرعان ما اأ�ضبحت بيلي اإيلي�ض مو�ضيقية ناجحًة للغاية مع علمتها 
التجارية اجلديدة من Emo-pop يف عام 2020، واأ�ضبحت 
 100 ال�  قائمة  الإطلق يف  يتم عر�ضه على  �ضخ�ض  اأ�ضغر  بيلي 
يف جملة )فورب�ض( للم�ضاهري، وذكرت املجلة الأمريكية اأن ثروتها 
تقدر ب� 53 مليون دولر )38.8 مليون جنيه اإ�ضرتليني( وهو مبلغ 

مذهل ل�ضابة تبلغ من العمر 18 عامًا فقط.
دولر  مليون   25 على  اإيلي�ض  ح�ضلت  فقد  فورب�ض،  ملجلة  ووفًقا 
�ضركة  الوثائقي من  فيلمها  اإ�ضرتليني( عن  مليون جنيه   18.3(
اآبل، الذي �ضيتم اإ�ضداره يف �ضهر �ضباط اجلاري من عام 2021، 
ننام  الأول )عندما  األبومها  3.9 مليون وحدة من  بيع  ف�ضًل عن 
الألبوم  هذا  ال�ضخم  املبيعات  �ضجل  وع��ّد  نذهب؟(  اأي��ن  جميعًا، 
جلولتها  �ُضمح  ق��د  ك��ان  ول��و   ،2019 ال��ع��ام  يف  مبيعًا  الأف�����ض��ل 
عام  يف  بكثري  اأعلى  اأرب���اح  على  ح�ضلت  قد  لكانت  بال�ضتمرار 
2020، حتى اأن جملة فورب�ض اأ�ضارت اإىل اأنها رمبا كانت �ضمن 

اأف�ضل 20 �ضخ�ضية م�ضهورة يف العامل.
مل تكن بيلي متوقفة عن العمل طوال عام 2020، على الرغم من 
املعجبني مبو�ضيقى  تفاجئ  دائمًا  كانت  اإذ  العاملية،  اإلغاء جولتها  

جديدة.
 ،2020 30 متوز من عام  My Future يف  اأ�ضدرت اأغنية 

�ضيئًا  معجبيها  منحت  اإذ 
به  ال�ضتمتاع  ميكنهم  مما 
بينما كانت غري قادرة على 
بعد  �ضخ�ضيًا،  لهم  الأداء 
 So I Am ذل��ك قدمت 
ال��ث��اين  ت�����ض��ري��ن   12 يف 
ذلك  ك��ان  وق��د   ،2020

م�ضارًا ناجحًا لها.

بيلي اإيلي�ص، مغنية 
البوب االأمريكية 
ال�سهرية، واحدة من 
اأغنى املراهقني يف 
العامل، اإذ فازت بخم�ص 
جوائز غرامي من 
بينها االأربع الرئي�سة 
 Bad عن اأغنيتها
اأف�سل  وجوائز   ،Guy
فنانة جديدة واأف�سل 
اأغنية، واأف�سل األبوم، 
واأف�سل ت�سجيل يف عام 
2020 وباعت ماليني 
الت�سجيالت.

بيلي
جنمة املراهقني

 تلغي جولتها العاملية ب�ضبب كورونا 

ترجمة: ثريا جواد

حم�ضن اإبراهيم

دت الأع�����ض��ال ت��ع��دَّ
 وال�ضم واحد

ت حملة تدفق معلوماتي خطري  �ضنَّ
منافية للحقيقة، ت�ضعى عربها اإىل 

تر�ضيخ فكرة جديدة لدى امل�ضاهدين؛ موؤداها 
اأن قناعاتكم حول مو�ضوع ما هي قناعات 

ي�ضوبها بع�ش اخللل. 

 

اإيلي�ش
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للفيلم  مميزة  �ضمة  الأخ��ط��اء  ه��ذه  ت�ضبح  وق��د 
ومتنحه منعطفًا فريدًا. 

فّكر ب�سرعة!
يف هذا الفيلم الرائع الذي اأخرجه �ضبايك جونز 
كيوزاك  جون  يكت�ضف  كوفمان،  ت�ضاريل  وكتبه 
وج�ضد  عقل  اإىل  ال��دخ��ول  ل��ه  يتيح  �ضريًا  نفقًا 
رجل  يفعله  مبا  لينعم  مالكوفيت�ض  ج��ون  املمثل 
مثل جون يف حياته اليومية. وي�ضبح الرتّدد على 
النفق اأمرًا اعتياديًا لكيوزاك وكل من علم باأمر 
النفق، حتى اأ�ضبح �ضبيًل للممثل ال�ضهري نف�ضه.

مالكوفيت�ض  املمثل  يكت�ضف  امل�ضاهد،  اأح��د  يف 
النفق وي�ضاب بالذعر، واأثناء �ضريه على الطريق 
راأ�ضه  على  خمر  زج��اج��ة  رج��ل  يلقي  ال�ضريع، 
وي�ضقط  �ضريعًا!«،  فّكر  »مالكوفيت�ض،  �ضارخا: 
املمثل على الأر�ض وي�ضرخ من �ضدة الأمل، ويبدو 
وما  امل��خ��رج.  يزعم  كما  حقيقيًا  ك��ان  الأمل  اأن 
حدث هو ت�ضلل �ضيارة بها رجل ثمل اإىل امل�ضهد.

اأدت تلك احلادثة اإىل تقا�ضي املمثل 7٠٠ دولر 
اأم��ريك��ي ك��رات��ب اإ���ض��ايف لليوم واح���د ب��دل من 
١٠٠ دولر اأمريكي.  واأ�ضافت تلك اللقطة مل�ضة 
عدائية جتاه مالكوفيت�ض تعّر عما �ضعر به اآنذاك 

باأنه مير بيوم �ضيئ.
م�سهد اال�سطفاف

الت�ضعينيات،  اأف��لم  اأجن��ح  اأح��د  هو  الفيلم  هذا 
ديل  وبيني�ضيو  ب��رين،  جابرييل  فيه  يلعب  ال��ذي 
تورو، وكيفن �ضبي�ضي من بني اآخرين دور البطولة. 
ومع ذلك هناك م�ضهد واحد مل يكن خمططًا له 
اأن ي�ضبح بهذا ال�ضكل.يف م�ضهد ال�ضطفاف، اإذ 
ا�ضطفافهم  اأثناء  نف�ضها  ال�ضخ�ضيات  كل  تقّدم 
وتقول  بهم  امل�ضتبه  خ��ط  يف  جنب  اإىل  جنًبا 
املمثلون  ي�ضحك  معينة،  جملة  �ضخ�ضية  ك��ل 
اأن يحدث هذا،  املفرت�ض  يكن من  جميعهم. مل 
اإذ كان م�ضهدًا جادًا. لكن بيني�ضيو كان يعاين من 
التوقف عن  باإمكانه  م�ضاكل يف املعدة، ومل يكن 
اإطلق الريح طوال اليوم.وبف�ضل تلك احلادثة، 
اأملح  لأّنه  اأ�ضعاف.  بع�ضرة  اأف�ضل  امل�ضهد  اأ�ضبح 
الروتينية،  ال�ضرطة  باإجراءات  لنا مبدى علمهم 
اأحد  امل�ضهد  ذاك  واأ�ضبح  منها  خوفهم  وم��دى 

اأكرث امل�ضاهد �ضهرة يف الفيلم.
مقدمة لوكا برازي

اأثناء ت�ضوير فيلم )العّراب( اجلزء الأول، اأراد 
�ضخما  رج��ل  ك��وب��ول  ف��ورد  فران�ضي�ض  امل��خ��رج 
حظه  وحل�ضن  برا�ضي.  لوكا  دور  ليلعب  وخميفا 
زار موقع ت�ضوير الفيلم جمموعة من الع�ضابات 
كان  اأح��ده��م  ال�ضخ�ضيني.  وحرا�ضهم  الفعلية 
ليني مونتانا، الذي ح�ضل على دور برازي متاًما 
كما تخيله كوبول.  وكان مونتانا بطًل عاملًيا يف 
امل�ضارعة .كان امل�ضهد ب�ضيًطا، وهو التعرف على 
له. ولكن ما حدث  واإع��لن ولئه  دون كورليوين 
ال�ضديد  بالتوتر  �ضعر  مونتانا  اأن  هو  النهاية  يف 
يغمغم.اأثار  وب��داأ  ب��ران��دو  م��ارل��ون  املمثل  اأم��ام 
م�ضهًدا  �ضور  اأن��ه  لدرجة  كوبول،  اإعجاب  ذلك 
لكورليوين.  �ضيقوله  ما  ب��زاري  فيه  ميار�ض  اآخر 
�ضخ�ضية  امل�ضهد  ذاك  جعل  ك��وب��ول  وبح�ضب 

براندو تبدو اأكرث تخويًفا وقوة.
امل�سهد النهائي

كان فيلم )اخلريج( للمخرج مايك نيكولز ثورًيا 
البنة   – الأم  حب  مثلث  و�ضمل  تعبري،  كل  يف 
وديناميكية  ج��دي��دة  وط��رق  مبتكرة،  وم�ضاهد 
الذي  امل�ضهد  رومان�ضية.يف  ق�ضة  لعر�ض  للغاية 
روبن�ضون.  لإلني  برادوك حبه  بنيامني  فيه  يعلن 
غروب  اأثناء  حافلة  موؤخرة  يف  يجل�ضان  وبينما 
ب��دت  ���ض��ع��ادة  يف  ب��اب��ت��ه��اج  منهما  ك��ل  ي�ضحك 
م�ضلطة  الكامريا  تظل  ذل��ك  بعد  ولكن  اأب��دي��ة. 
ما  وعمًقا.  جدية  اأكرث  ي�ضبحان  بينما  عليهما، 
ي�ضري اإىل اأن الزوجان بداآ ي�ضعران بالقلق ب�ضاأن 
خا�ضة  نهاية  امل�ضهد  ذاك  اأعطى  م�ضتقبلهما. 
القدر  ح��ول  يت�ضاءل  اجلمهور  جعل  ما  للفيلم؛ 
املجهول ويتعاطف معه.ولكن يف الواقع، ا�ضتمرت 
الكامريا يف الت�ضوير عن طريق ال�ضدفة، بينما 
ال�ضخ�ضية  اإطار  يف  البقاء  املمثلن  يحاول  كان 
نيكولز  واأعجب  اآخر.  م�ضهد  لت�ضوير  ا�ضتعداًدا 

كثرًيا بذاك امل�ضهد وقرر اأن ينهي به فيلمه.
اأنا اأ�سري هنا!

ظاهرة  لنهاية  مثالية  �ضورة  الفيلم   هذا  قدم 
)�ضيف احلب(. يحكي الفيلم ق�ضة �ضاب يلعب 

دوره املمثل جون فويت يتوجه اإىل نيويورك �ضعًيا 
هوفمان  دا���ض��ن  على  ليتعرف  ث���روة،  لتحقيق 
وي�ضبح  عليه  ي�ضفق  ما  �ضرعان  ال��ذي  املجنون 
امل�ضاهد،  اأح��د  امل��دي��ن��ة.يف  يف  الوحيد  �ضديقه 
مل  للت�ضوير.  ال�ضارع  اأُغلق  مي�ضيان،  كانا  بينما 
التوقف،  بعلمة  الأج��رة  �ضيارات  اإح��دى  تهتم 
ف���ك���ادت ت�����ض��ط��دم ب��ه��وف��م��ان. ظ���ل ه��وف��م��ان 
�ضارًخا:  ال�ضيارة  ولكم  ال�ضخ�ضية،  ا  متقم�ضً
)اأنا اأ�ضري هنا!(. اأعجب املخرج جون �ضليزجنر 
ت�ضوير  اأع��اد  اأن��ه  لدرجة  كثرًيا  امل�ضهد  ب��ذاك 
امل�ضهد عدة مرات مكرًرا رد فعل هوفمان ذاك 
التي  ال�ضخ�ضية  م��ع  ذل��ك  متا�ضى  بال�ضبط. 
وغا�ضبة،  م�ضتتة،  �ضخ�ضية  هوفمان:  ج�ضدها 

وجمنونة.
اإ�سابة حقيقية

من املعروف اأن ليوناردو دي كابريو هو اأحد اأكرث 
التمثيل  على  ق��درة  والأك���رث  املوهوبني  املمثلني 
مذهلة  ا  عرو�ضً يقدم  ما  دائًما  اإن��ه  الآن.  حتى 
بها.  القيام  املمثلني  القليل من  �ضوى  ي�ضتطيع  ل 
كاندي،  كالفن  دور  يلعب  »)ج��اجن��و(  فيلم   يف 
العن�ضرية. �ضديد  وكاتب  مزرعة،  �ضاحب  وهو 
وجاجنو   �ضولتز  اأن  فيه  ي��درك  ال��ذي  امل�ضهد  يف 
وي�ضرب  غ�ضب  يف  ال��ط��اول��ة  يلكم  يخدعانه؛ 
ي��ب��داأ ال����دم يف ال��ت�����ض��رب ب��ني يديه  ال���زج���اج. 
جاجنو  حبيبة  �ضيقتل  اإنه  يقول  بينما  واأ�ضبعه، 
يكن هذا خمطًطا  يبتعد عن طريقه. مل  اإذا مل 
وظل  بالفعل،  نف�ضه  كابريو  دي  جرح  حيث  له، 
ا ال�ضخ�ضية. واأ�ضاف ذلك لأدائه؛ مما  متقم�ضً

جعله خميًفا واأكرث فظاعة

تلتقط اأعني امل�ساهدين من 
حمبي ال�سينما الكثريمن 
االأخطاء املتكررة التي 
تظهر يف االأفالم وتكون 
نتيجة الأخطاء اإخراجية 
اأوعدم مراجعة العمل 
ال�سينمائي بال�سكل الكايف، 
ويف كثري من االأحيان ن�سمع 
عن حوادث اأثناء ت�سوير 
االأفالم، اأو عن اأخطاء 
يف ت�سل�سل االأحداث، اأو 
خروج املمثلني عن اإطار 
ال�سخ�سية يف امل�ساهد 
النهائية.

اأخطاء يف الت�ضوير جعلت 
الأفالم اأكث�ر ت�ضويقًا

اعداد: جملة ال�ضبكة
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ومن بني الفنانني الذين متيزوا بهذه الأفكار الفنان العاملي بابلو بيكا�ضو، 
وهذا ما يظهر جليًا يف عمله ال�ضهري )راأ�ض الثور(، اإذ جنده بكل ب�ضاطة 
باإعادة  مقودها  مع  هوائية  دراج�ة  مقع�د  م�ضتخدمًا  الثور  راأ���ض  عن  عّر 
تركيبهما بطريقة اإبداعية مبتكرة، فف�ي الب��ضاطة ياأتي التعبري، ويف التعبري 

ياأتي املعنى ال�ذي ه�و هدف الفنان يف اإظهار اأفكاره للمتلقي. 
اأعمال مماثلة كثرية، فق�درة هذا الفنان ال�ضتثنائية  للفنان بابلو بيكا�ضو 
يف العتماد على الت�ضكيل النحتي باملواد التالفة واإعادة تدويرها تكمن يف 
مع�امل هذه  اأو طلء يف  تغيري  دون  نحو طبيعي  على  املواد  ا�ضتخدام هذه 
املواد، مع ذلك ي�ضعب اأحيانًا على املتلقي معرف�ة مكونات ال�ضكل الإبداعي 

الذي ي�ضاهده.

ا�ستيقاف املتلقي
بقي فن التعبري مبخلفات املعادن ميار�ض على مر الع�ضور، اإل اأنه ازدهر 
ال�ضناعية  البيئة  خملفات  ازدي��اد  مع  العامل  اأنحاء  يف  الأخ��رية  بالأعوام 
اإنتاج  على  بالت�ضكيل  واملهتمني  الفنانني  �ضجعت  ب�دورها  الت�ي  واملعدنية 
الفن  على  يح�ضب  اأ�ضبح  الفن  ه��ذا  اأن  ول�ضيما  امل��واد،  ه��ذه  من  اأعمال 
كبرية  ون�ضبًا  منحوتات  جند  البلدان  من  كثري  ففي  العاملي.  املعا�ضر 
م�ضنوعة من معادن اأعيد تدويرها ب�ضكل خمتلف، مثل خملفات ال�ضيارات 
بطرق  م�ضّكلة  تذكارية  ون�ضب  معدنية  هند�ضية  اأ�ضكال  اإىل  حتولت  التي 

اإبداعية ت�ضتوقف املتلقي اأينما وجدها. 
اإن اإعادة تدوير هذه املخلفات وحتويلها اإل�ى اأعم�ال ت�ضكيلية مهمة، تتطلب 

حقيقية  موهبة  لديه  تكون  اأن  الفنان  من 
التعامل  يف  عالية  ِحرفية  اإىل  بالإ�ضافة 
م��ع اخل���ام���ات وت��ط��وي��ع��ه��ا. وع��ل��ى �ضبيل 
"مينا  تدعى  فنلندية  فنانة  هناك  املثال 
  Miina Äkkijyrkkä"اأكيجريكا
خملفات  بها  حولت  كبرية  اأعماًل  اأنتجت 
جتريدية  فنية  اأع���م���ال  اإىل  ال�����ض��ي��ارات 
حب  اإن  كبرية،  اأبقار  �ضكل  على  تعبريية 
ترعاها  كانت  التي  للأبقار  الفنانة  ه��ذه 
يف مزرعتها دفعها اإىل اأن تنتج جم�ضمات 
لها، لكونها عملت يف مزارع الأبقار اأعوامًا 
طويلة، وكانت تراقب حركاتها وت�ضريحها 
يوميًا، وبعد درا�ضتها الأكادميية ا�ضتفادت 
م��ن ه���ذه امل�����ض��اه��دات ال��ي��وم��ي��ة ك��ث��ريًا، 

فجمعت بني درا�ضة الفن وبني عملها الأ�ضلي، وكانت غاية الفنانة الرئي�ضة 
من اإنتاجها هي العمل الفني ولي�ض امل�ادة امل�ضنوع منها.

 جراأة هذه الفن�انة جعل�تها يف اأعمالها امل��ضّكلة م�ن خملف�ات البيئ�ة املعدنية 
متميزة على امل�ضتوى النحتي العاملي، ولي�ض من ال�ضهل على الفنانة اأن تعيد 
العمل  على  احل�ضول  اأجل  من  تطويعه  طريق  عن  التالف  ال�ضيارة  هيكل 
الفني املطلوب، علمًا اأن الفنانة اأكيجريكا اعتم�دت القيم الت�ضكيلية للنحت 
الواقعي كالتوازن والن�ضبة والتنا�ضب والتكوين وعلقة الكتلة بالفراغ. من 
هنا جند جمموعتها الفنية تتاألف من قطيع من الأبقار بحركات خمتلفة 
اأحيانًا. كما  اأمتار  ارتفاعاتها اخلم�ضة  واأحجام تكاد تكون متقاربة، تفوق 
القطع  من  ينا�ضبها  الذي  اجلزء  اختيار  ف�ي  النحاتة  هذه  عبقرية  تكمن 
ل�ون م�درو�ض  كاأنه  الذي يظهر  اللون  لل�ضيارة، ف�ضًل عن  التالفة  املعدنية 
املعدني�ة،  والأ�ضكال  للقطع  مبعاجلتها  اإنها  ذات��ه.  بحد  قائم  نحتي  لعمل 
واحلديثة،  الب�ضيطة  احل�����دادة  اأدوات  ببع�ض  واجل��م��ع  والق�ض  بالثني 
التي  املعا�ضرة  النحتية  الأ�ضكال  لنا عددًا كبي�رًا من  اأن تخرج  ا�ضتطاعت 
ما يجول يف خميلتها  ال�ضكل مع  كّيفت  اإذ  به،  ُعرفت  متيزت متيزًا كبريًا 
الت�ضكيلية، وداخلت الكتل املعدنية مع بع�ضها لتجعلها يف ان�ضجام تام فيما 

بينها مل��ضلحة ال�ضكل العام للتكوين النحتي. 
عنا�سر جمالية

اإن�ضانية، ي�ضتطيع الفنان  اأ�ضكال التعابري  اأن كل  من هذه النتاجات ندرك 
ي�ضتطيع  كيف  يف  تكمن  ال�ضعوبة  لكن  دواخ��ل��ه،  يف  ما  يعك�ض  اأن  عرها 
اإحدى  با�ضتخدامه  ال�ضحيح  بالجتاه  الإبداعي  طرحه  يو�ضل  اأن  الفنان 
هذه اخلامات الكثرية، فقد يحيط الفنان اأعماله الفنية بعنا�ضر اجلمال 
التي يقنع بها املتلقي، وهذه العنا�ضر كثرية وموجودة حولنا يف كل مكان، 
وروؤيته،  اخلا�ضة  جتربته  من  ُم�ضتمدة  وجمالية  بطريقة  فنان  كل  ينفذها 
والتخلي  الأ�ضياء،  حقيقة  اإىل  الأق��رب  الب�ضري  املنطق  على  ذلك  يعتمد 

املتلقي  يتعاي�ض معها  الب�ضرية مل�ضلحة كتل حقيقية ملمو�ضة  الأوهام  عن 
نتاج ب�ضري جمايل فكري، م�ضتعينًا  الت�ضكيلي، بخلق  العر�ض  بيئة  �ضمن 
خامات  مناق�ضة  اإىل  املتلقي  حتيل  حديثة  ومكونات  ب�ضرية  ب�ضواخ�ض 
العمل  التجوال حول  املتلقي من  الثلثية، متّكن  الأبعاد  الفني ذات  العمل 

وال�ضتمتاع الب�ضري. 
ل �ضك اأن هذا النوع من الفنون اأي�ضًا يندرج �ضمن الفن البيئي والرتكيبي، 
اإذ وجد ترحيبًا وا�ضعًا من اأغلب النا�ض لأنه قريب من الإن�ضان ويف ميطه 
كالر�ضم  والفكر  باجلمال  مرتبط  الفني  الأ�ضلوب  هذا  اأن  مع  اخلارجي، 
دورًا  تلعب  الفطرة  اأن  كما  احلديثة،  وتفرعاته  الت�ضكيلي  والفن  والنحت 
اأن يجربوا وينتجوا عمًل  اإىل  النا�ض  اإنتاجه، ما يدفع كثريًا من  كبريًا يف 
اأن يقّيموا هذا العمل باهتمامهم به واإبداء  بيئيًا، ثم ينتظرون من النا�ض 

اآرائهم، �ضواء اأكانت اإيجابية اأم �ضلبية.

 فٌن بيئٌي له تاريخ

لو عدنا اإىل الوراء واأمعّنا النظر يف تاريخ الفن لوجدنا اأن كثريًا من الفنانني االأوائل 
ا�ستغلوا يف اإعادة تدوير اخلامات وحتويلها اإىل اأعمال فنية مهمة، �سواء اأكانت 

بالنحت، اأم الكوالج، اأم يف اأعمال الديكور االأخرى.

اإعادة تدوير املخلفات..

زياد ج�ضام



كتابة:اآية من�ضور
ت�ضوير:كرم الع�ضم

مل تكن باليد حيلة، لكنها احلياة ت�ضحبنا نحو اجتاهات تريدها هي. ا�ضطر 
يحبها،  التي  الثانية ع�ضرة، وهجر منطقته  بعمر  وهو  العراق  ترك  اإىل  اأمين 
الأعظمية، لكنها بقيت تلزمه يف رحلته اجلديدة مع روائح املا�ضي واأ�ضوات 
اأزقة بغدادية ت�ضبه ح�ضن  التي ل تنتهي. يقول يل، وهو ي�ضري بني  الذكريات 
الأم، اإنه مل يتوقع يومًا العودة اإىل العراق، كان ذلك مبثابة حلم يراوده ب�ضكل 

م�ضتمر، وكلما اأراد حجز تذكرة، تبداأ املخاوف تقرتب. 
اأن  اأمين  فيها  ا�ضتطاع  عامًا،   ١٥ من  لأكرث  ا�ضتمر  البلد  عن  البتعاد  حاجز 
الطابوق  �ضكل  ين�ض  مل  لكنه  املعمارية،  الهند�ضة  ع��امل  يف  له  ا�ضمًا  يوؤ�ض�ض 
العراقي، واملطبخ الدافئ بت�ضميمه البغدادي. يقول، وهو يدون بكامريا هاتفه 

كل تف�ضيله ت�ضادفه من املدينة: 
-مل اأ�ضدق اأنني هنا، اأ�ضعر وكاأين يف حلم من اأحلمي التي كانت تراودين منذ 
�ضنوات طوال، كنت اأخاف العودة، لكن هذا احلاجز انك�ضر، اأ�ضعر وكاأين اأبلغ 

من العمر ع�ضر �ضنوات، اأحب الوطن، حيث ل حرب اأو هجرة اأو رحيل. 
الوجوه،  من  ممكن  عدد  اأكر  حفظ  يحاول  ي�ضادفه،  وجه  لكل  اأمين  يبت�ضم 
ويبحث عن املطاعم ال�ضعبية ب�ضوق كبري، ي�ضتمر بانبهاره وهو يتح�ض�ض جدران 
ويعدها  طويلة  قرون  عمرها  بح�ضارة  مي�ضك  امل�ضتن�ضرية،  واملدر�ضة  املنازل 

بالعودة، يوؤكد:  -�ضاأترك جزءًا من قلبي هنا، لأعود، بالطبع، �ضوف اأعود.

تركت بع�ش قلبي
يف بغداد
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مقداد عبد الر�ضا

الذين �ضبق لهم اأن �ضاهدوا الفيلم الرازيلي 
مريلي�ض،  فرناندو  للمخرج  الرب(  )مدينة 
بني  ومقاربة  مقارنة  لديهم  �ضتح�ضل  حتمًا 
اإذ  املت�ضرد(،  )املليونري  وفيلم  الفلم  ه��ذا 
تفا�ضيلها،  يف  مت�ضابهة  تكون  تكاد  اللعبة 
ق�ضاة  اإىل  الفقر  يحولهم  مهم�ضون  اأطفال 
ال��رب(  )مدينة  يف  مريلي�ض  ب��رع  ومبني. 
فكان اأن ح�ضل على جوائز عاملية عدة توجها 
ب��اجل��ائ��زة ال��ك��رى مل��ه��رج��ان ك���ان ٢٠٠٣، 
املت�ضرد(،  )املليونري  يف  بويل  داين  وب��رع 
باجتاه  ليندفع  كلوب(  )الكولدن  له  فكانت 
الب�ضر  لغة  جوائز.  بثماين  ويفوز  الأو�ضكار 
)قر  الأول  فيلمه  منذ  بويل  اعتمدها  التي 
م�ضطح( اأثبتت جدارة �ضورية اأخاذة ورائعة، 

فقدم فيلمه الثاين الرائع )تران�ضبوتنك(.
اإذ  ف�ضاعت خطواته،  �ضرقته  لكن هوليوود   
ال��ذي يكاد  اإىل احل��د  اأف��لم��ًا ل تذكر  ق��دم 
يكون فيه قد غاب عن الأ�ضواء لكنه، بجهد 
اأخرى  مرة  وب��زغ  ال�ضوء  اإىل  عاد  ومثابرة، 
ما  كل  مدينة  املت�ضرد(.  )املليونري  يف  بتاألق 
و�ضط  والت�ضرد،  واجل��وع  بالفقر  يوحي  فيها 
ق�ضة  تن�ضاأ  التعا�ضة  من  الهائل  الكم  ه��ذا 
ي�ضارك  اأن  ي�ضادف  �ضاب  بني  معافاة  حب 
الن�ضخة  املليون(،  �ضريبح  )من  برنامج  يف 
فيها  تت�ضابك  حقول  يف  لنغو�ض  الهندية، 
الأحداث التي تدور على خلفية اأحد الأحياء 
وغري   امل�ضلم  ال�����ض��اب  ال��ه��ن��د.  يف  ال��ف��ق��رية 
ون�ضاطًا،  حيوية  املتدفق  )جمال(،  املتعلم 
تقدم  حينما  مليونري  اإىل  ُمعدم  من  يتحول 
لل�ضرتاك يف برنامج )من �ضريبح املليون(، 

بعد  م��اأوى  دون  تركا  قد  واأخ��وه  ك��ان جمال 
اأعمال ال�ضغب بني امل�ضلمني والهندو�ض التي 

اأدت اإىل مقتل الأم وت�ضردهما.
تنتهي  م�ضنية  ع���ذاب  رح��ل��ة  ج��م��ال  يقطع 
 who wants( الرنامج  يف  ي�ضارك  ب��اأن 
to be a millionaire(، الفقراء �ضادة 
الفقر  يكون  �ضنوًا  الرغبات،  و�ضادة  احللم 
ال�ضراع  جند  لذلك  اأحلمهم،  ومع  معهم 
اأزليًا بني دحر الفقر اأو العي�ض حتت وطاأته. 
باك  الفل�ض  طريقة  على  امل��خ��رج  اعتمد 
لتج�ضيد الأحداث بِحرفية عالية على الرغم 
ال��ك��ث��ري من  ال��ط��ري��ق��ة يف  ه���ذه  م��ن �ضعف 
تعتمد  �ضارت  ال�ضينما  اأن  ول�ضيما  الأفلم، 
اأن  ا�ضتطاع  بويل  لكن  املتوازي.  الفعل  على 
ب��اك بطريقة ذك��ي��ة ج��دًا  ال��ف��ل���ض  ي��وظ��ف 
وبان�ضيابية عالية وخطوط ل ميكن للعني اأن 

تخطئ براعتها. 
يف  الفقري  الو�ضيم  الفتى  مالك(،  )جمال 
اأمه يف احتقان طائفي،  الوقت نف�ضه، قتلت 
يخ�ضع  الآن  وه��اه��و  ال��رن��ام��ج،  اإىل  ي�ضل 

معه  ون��ت��وت��ر  ال��رق��ي��ق،  قلبه  ت��وت��ر  لأ���ض��ئ��ل��ة 
الذي  الأخري  ال�ضوؤال  اإىل  النهاية  يف  لي�ضل 
ذلك  الآخ��ر  اجلانب  يف  مليونريًا.  �ضيجعله 
م�ضتخدم  اإىل  الفقر  حوله  ال��ذي  ال�ضديق 
للقتل، اأج�ضاد تباع وت�ضرتى، ي�ضل ال�ضراع 
ذروته حينما تباع )لتيكا( حبيبة جمال اإىل 
مليونري يعمل عنده ذلك ال�ضديق امل�ضتخدم 
الأج�ضاد  ت�ضتباح  حينما  نفعل  م��اذا  للقتل. 
وال�ضراء؟ هل  البيع  للم�ضاومة،  �ضلعة  وتكون 
يتعانق الفقر مع املحبة كي يندحر الفقر ولو 
اإىل حني، اأم يقف مكتوف الأيدي لحول له 
ول قوة؟ الفقر ذلك الأّف��اق الذي يدفع اإىل 
م�ضلحًا  العقل  يكن  مل  اإن  اأحيانًا  املوبقات 
باملعرفة. ت�ضتفيق ال�ضداقة لتنتهي الأحداث 
بتاألق املحبة حتى لو على ح�ضاب الدم الذي 

نث من ج�ضد ال�ضديق.
يتفوق  اأن  بويل  ا�ضتطاع  الإخ���راج  لغة  يف   
كاتب  و�ضعها  التي  تلك اخلطوط  على  حتى 

ال�ضيناريو اأنتوين مانتل.
لقد خلق تدفقًا لهثًا مل ت�ضتقر فيه الكامريا 

 املليونري املت�ضرد
وال��ك��ي��د، حب  بالرتب�ض  ح��اف��ل  ع��امل  اأب����دًا، 
مرة  لأول  ممثلون  القلوب،  له  تخفق  متوتر 
نراهم برعوا كاأنهم احرتفوا اللعبة منذ زمن، 
جدارتهم  فيه  اأثبت  بنجاح  املخرج  قادهم 

وجدارته هو.
الرغم  على  املونتاج،  بها  واأعني  الإيقاع،  لغة 
من اأن الأفلم كثري منها ينحدر اإيقاعها اإىل 
الهبوط حينما تلتجئ اإىل الفل�ض باك، لكن 
اللحظة  اإىل  التواتر  ظل  الفيلم  هذا  يف  هنا 
ف�ضفا�ض،  ���ض��يء  ه��ن��اك  يكن  مل  الأخ����رية. 
بع�ض  متناهية،  ب��دق��ة  م�ضوبة  اخل��ط��وات 
امل�ضاهد مل تكن تخلو من احل�ض التجاري كي 
ويبتعد  الربح  ي�ضمن  بت�ضويق  الفيلم  يحظى 

عن اخل�ضارة، وهذا ما حتقق فعًل.
الذين  التع�ضاء  فيلم  املت�ضرد(  )املليونري 
دحروا تعا�ضتهم باملحبة والعطاء، تعلموا كيف 
مينحون بعيدًا عن العنف. اأنا�ض ولدوا باأقدام 
يبللها الوحل، لكن عيونهم  تطل منها النجوم 

الطالعات.
بقي اأن نعرف اأن املخرج داين بويل قد غاب 
مرة اأخرى ليظهر يف م�ضاريع و�ضعته يف خانة 
حتظ  مل  اأف��لم��ًا  ق��دم  اإذ  تقريبًا،  الن�ضيان 
بالنجاح الذي حققه يف )املليونري املت�ضرد(، 
اأفلم وم�ضل�ضلت ق�ضرية مثل ) ١7٢ �ضاعة، 
ق�ضري،  م�ضل�ضل  بابل-  رع��ب  فرانك�ضتاين، 
ف��ي��ل��م مل ي���لق ال��ن��ج��اح ي��ت��ح��دث ع��ن ع��امل 
ق�ضري(  م�ضل�ضل  ج��وز-   �ضتيف  املرئيات-  
الأفلم  ا�ضتعادة بع�ض  اأحيانًا يف�ضل  البع�ض 
واحد  املت�ضرد(  )املليونري  وفيلم  للم�ضاهدة، 

من هذه الأفلم، جدير باملتابعة وامل�ضاهدة.

خ����������ي����������ال

كانت ال�ضينما يف ما م�ضى تلعب دورًا مهمًا يف حياتنا العامة قد نفتقده الآن نظرًا للتقدم 
الذي اأحرزته و�ضائل الت�ضال واملن�ضات يف العامل، فلم نعد ن�ضتفيق �ضباحًا لنعلن عن 

اجلديد من الأفلم، لقد حل الركود عند املتلقي والإنتاج ال�ضينمائي بف�ضل التناف�ض 
املحموم بني �ضركات لهمَّ لديها �ضوى الربح على ح�ضاب الذوق، لكننا جند اأحيانًا هنا 
وهناك بع�ض الأفلم التي تدفع بنا اإىل الأ�ضئلة، وما نفع احلياة دون اأ�ضئلة، هكذا يبدو 

العامل الآن .

هال �سينما
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)ال��وث��ن  منها:  ع��دة  �ضعرية  جماميع  اأ���ض��در 
ال�ضيئة،  الأغنيات  عيد  زائ��دة،  جناة  الغازي، 
�ضورتي واأنا اأحلم(، وجمموعة ق�ض�ضية بعنوان 
)ال��وج��ه ال��ع��اري داخ���ل احل��ل��م(، كما اأ���ض��در 
الفائزة  اجلميل(  )البلد  منها:  ع��دة  رواي���ات 
و   ،٢٠٠٥ عام  دبي  يف  العربية  الرواية  بجائزة 
)اإنه يحلم، اأو يلعب، اأو ميوت( الفائزة بجائزة 
اأديبًا   ٣9 لأف�ضل  الريطانية  فا�ضتيفال  ه��اي 
عربيًا دون �ضن الأربعني عام ٢٠١٠، وكانت اأبرز 
فازت  التي  بغداد(  يف  )فرانك�ضتاين  رواي��ات��ه 

وبجائزة   ،٢٠١٤ عام  العربية  البوكر  بجائزة 
الرتجمة الإيطالية عام ٢٠١٦، وجائزة اخليال 
عام   )GPI( الفرن�ضية  ال��ك��رى  الإب���داع���ي 
القائمة  ال��دول��ي��ة،  بوكر  م��ان  وج��ائ��زة   ،٢٠١7
 ،٢٠١٨ عام  الإنكليزية  ترجمتها  عن  النهائية، 
الق�ضرية،  القائمة  ك��لرك،  �ضي  اآرث��ر  وجائزة 
عام  الذهبي  التينيكل  وج��ائ��زة   ،٢٠١9 ع��ام 
وع�ضرين  �ضبع  من  اأك��رث  اإىل  وترجمت   ،٢٠١9
اإىل ثلث  املوقعة  لغة، يف وقت و�ضلت عقودها 

وثلثني لغة.

)ب��اب  ال��رواي��ة  جم��ال  يف  بعدها  اأ���ض��در  كما 
عام  دي(  و)مذكرات   ،٢٠١7 عام  الطبا�ضري( 

.٢٠١9
كما عمل يف التلفزيون موؤلفًا و�ضيناري�ضتًا فكتب 
الباطن(  )ح��ف��ر  بينها  ع��دة  درام��ي��ة  اأع��م��اًل 
قناة  على  عر�ضتا  اللتني  ال�ضلم(  )وادي  و 

العراقية العامة.
ابتداأناه  ح��وارًا  معه  اأج��رت  ال�ضبكة"  "جملة 

ب�ضوؤال:
اأو�ضلوا  الذين  العراقيني  الروائيني  اأحد  • اأنت 

اإىل  عامة،  والعربي  خا�ضة  العراقي  ال�ضرد، 
يف  )فرانك�ضتاين  رائ��ع��ت��ك  وك��ان��ت  ال��ع��امل��ي��ة، 
تفاعل  كيف  اإليها،  للو�ضول  تذكرتك  بغداد( 
ال��ق��ارئ الأج��ن��ب��ي وال��ن��ق��اد ه��ن��اك م��ع اأح���داث 

الرواية؟
من  تفاعلت  على  حت�ضل  الرواية  زال��ت  ما    �
يكفي  اإذ  والأكادميية،  الثقافية  والنخب  القراء 
العاملية  اللغات  من  باأي  الرواية  ا�ضم  ت�ضع  اأن 
التغريدات  ل��رتى  مثًل  تويرت  يف  البحث  على 
الطبعة  ���ض��درت  الآن.  حتى  حولها  امل�ضتمرة 
تغريدة  هناك  زالت  وما  �ضهرين  منذ  اليابانية 
عن  ف�ضًل  حولها،  تويرت  يف  �ضاعة  ن�ضف  كل 
مقالت املراجعة والندوات. رمبا قبل ن�ضر هذا 
زوم  تطبيق  ندوة عر  اأجريت  قد  اأكون  احلوار 
عن  اليابانية  اجلامعات  من  ونقاد  اأ�ضاتذة  مع 
الرواية، تن�ضر الأجوبة فيها لحقًا يف ال�ضحف 
اليابانية. من اجلميل اأن تقراأ تغطيات تاأتي من 
خمتلف الأماكن حول العامل، واأن تكون الرواية 
غينيا،  يف  ثقافية  اإذاعية  برامج  ملراجعة  مادة 
ق��ارئ  م��ن  بولندا  يف  امل��ي��لد  لأع��ي��اد  هدية  اأو 
الأخرى.  الطريفة  املواقف  وع�ضرات  حلبيبته، 
ال��ق��ّراء  ف�ضول  يتحّرك  اأن  ه��و  امل��ه��م  ال�ضيء 
العربية  والثقافة  والعراق  بغداد  على  للتعرف 
عر هذه الرواية وروايات اأخرى لكتاب اآخرين، 
مع  خمتلفة  خلفيات  م��ن  اأن��ا���ض  يتعاطف  واأن 

املاآ�ضي العراقية.
الآن؟ حتى  الرواية  ترجمات  عدد  و�ضل  • كم 

ترجمات  �ضدرت   �
الآن  حتى  للرواية 
لكن  لغة،   ٢7 اإىل 
ال��ع��ق��ود امل��وق��ع��ة 
الن�ضر  دور  م���ع 

ف�ضًل  ع��ق��دًا،   ٣٣ جت����اوزت 
لرواية  الفرن�ضية  الرتجمة  ���ض��دور  ق��رب  ع��ن 
الفرن�ضي  نا�ضري  قبل  من  الطبا�ضري(  )ب��اب 
دار بريانيا، ومرتجمة )فرانك�ضتاين يف بغداد( 
اإىل  بالإ�ضافة  ماير.  فران�ض  القديرة  الأ�ضتاذة 
ب�ضاأن  ن�ضر  دور  الأدبي مع  وكيلي  تفاهمات بني 

اأعمايل الأخرى.
)البلد  الأوىل  روايتك  منذ  لك،  يقراأ  من   •
م��رورًا  دي(،  )مذكرات  اإىل  و�ضوًل  اجلميل( 
اأن��ك �ضاحب  ج��ي��دًا  ُي���درك  ال��رواي��ات،  بباقي 
م�����ض��روع روائ����ي، اأي���ن و���ض��ل��ت ب��ه��ذا امل�����ض��روع 

الكتابي؟
�  لدي �ضتة كتب مطبوعة حتى الآن، واأنظر اإىل 
نف�ضي اأنني ما زلت يف بداية الطريق، وما زال 
ي�ضعفني  اأن  اأمتنى  التي  الأ�ضياء  من  كثري  لدي 
ول  اأجنزها،  كي  وامل�ضادفات  واحل��ظ  الزمن 
م�ضّوداتي  يف  احتفظ  اأنني  لك  قلت  اإذا  اأبالغ 
على  اأعمل  لكتٍب  الأق��ل  على  م�ضاريع  بع�ضرة 
بع�ضها منذ عام ٢٠١٠، لكن اإ�ضدار الكتب بحد 
بالإجناز،  ال�ضعور  بقدر  الهدف  هو  لي�ض  ذاته 
واأن تقدم يف كّل مّرة ما ت�ضعر باأنه ميثل اإ�ضافة 
ينفق  اأن  ي�ضتحق  وم��ا  الكتابي،  امل�ضروع  اإىل 

يجعلني  م��ا  وه��ذا  مطالعته،  يف  وقته  ال��ق��ارئ 
قد  لرواية  م�ضّودات  اإجناز  يف  كبريًا  وقتًا  اأنفق 
اأتركها لأعود اإليها بعد �ضنوات، هذا ما ح�ضل 
مثًل مع رواية )الرحلة غري املوؤكدة والأخرية( 
التي اأعدت كتابتها ثلث مّرات حتى الآن، ومن 
داخل  الرواية  هذه  ا�ضم  ذك��رت  اأنني  املفارقة 

)فرانك�ضتاين يف بغداد(.
• يف رواية )باب الطبا�ضري( تنباأت عر اأزمنة 
اأحداث معينة، �ضيا�ضية  بوقوع  املتعددة  الرواية 
واجتماعية، وحدثت! هل تعمدت مكا�ضفتنا مبا 
ح�ضل  ملا  حتمية  كنتيجة  العراق  يف  �ضيح�ضل 

فيه يف املا�ضي القريب؟
ينجز  اأن  الكاتب  مهمات  م��ن  اأن  اأعتقد  ل   �
اأو  ا�ضتقراء،  اأن��ه  نقول  اأن  ميكن  لكن  تنبوؤات، 
م�ضادفات، من الطريف اأن عددًا من الأحداث 
ال��ت��ي ج���رت ب��ع��د ���ض��دور ال���رواي���ة ك��ان��ت فيها 
لكن  ال��رواي��ة،  يف  موجودة  اأ�ضياء  اإىل  اإح��الت 
القارئ  �ضيتذكر  ال�ضنوات؟ هل  بعد مرور  ماذا 
اإجن��از  ي�ضتطيع  وه��ل  الأح���داث،  ه��ذه  اجلديد 
اأنه  يبدو  اأن  ميكن  وم��ا  ال��رواي��ة  بني  ما  علقة 
تنبوؤات لأحداث جرت يف الواقع؟ ل اأظّن هذا، 
يبقى �ضمود العمل الأدبي متعلقًا بالقّوة الفنية، 
عن  ا�ضتعارة  اإجن���از  على  فيه  الكاتب  وق���درة 
الن�ضاط  من  حلظات  وتوثيق  الب�ضري،  الو�ضع 
الإن�����ض��اين يف ب��ق��ع��ة م��ا م��ن الأر������ض وحلظة 
الآن  حتى  رواياتي  رافقت  لقد  م��ددة،  زمنية 
املعا�ضر،  العراقي  التاريخ  يف  مف�ضلية  اأحداث 

هو روائي و�ساعر وكاتب 
�سيناريو ور�سام كاريكاتري، 
ولد يف بغداد عام 1973، 
كتب يف ال�سحافة املحلية 
والعربية والدولية منذ 
ت�سعينيات القرن املا�سي، 
وعمل مرا�ساًل يف �سبكة الـ 
)BBC( الربيطانية ووكالة 
)MICT( االأملانية، ن�سرت له 
�سحيفة )االأخبار( امل�سرية 
ملحقًا خا�سًا لر�سومه 
الكاريكاتريية بعنوان 
)راأ�سي( عام 2000.

اأحمد �ضعداوي:
الروائي

حوار اأجراه: علي ال�ضومري
ت�ضوير:�ضباح المارة

اإحدى مهام الأدب 

حماربته للن�ضيان
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بال�ضتعارات  ومليء  بالدراما  مليء  تاريخ  لأنه 
اأن  العراقي  للكاتب  ميكن  الكونية،  الإن�ضانية 
يقّدم اأعماًل اأدبية كبرية توؤثر يف القارئ يف اأي 
مكان ب�ضبب خزين ال�ضتعارات الإن�ضانية الهائل 
الذي لدينا، ف�ضًل عن اأن الأدب يبدو يف جانب 
مهم من وظائفه اأنه يحارب الن�ضيان، علينا اأن 
نن�ضى ما جرى لنا اإن كان لنا اأن نتعّلم ونتقدم 
بها  مررنا  التي  املاآ�ضي  نكّرر  ل  واأن  الزمن  يف 

مّرة بعد اأخرى.
 • تعمد يف كتاباتك اإىل ت�ضريح املجتمع العراقي 
الق�ض�ضية  جمموعتك  وم��ا  علله،  وت�ضخي�ض 
على  برهان  اإل  احللم(  داخل  العاري  )الوجه 
ذلك، ونرى فيها كيف تتحول اأحلم العراقيني 
مب�ضوؤوليتك  ت�ضعر  ه��ل  خانقة،  كوابي�ض  اإىل 

لتوثيق هذه الفظائع؟
� كما قلت يف اآخر اجلواب ال�ضابق؛ اإن ما جرى 
ال�ضنوات  ال�ضابقة، ول�ضيما يف  لنا عر احلقب 
الفني  التوثيق  ي�ضتحق  املا�ضية،  اخلم�ض ع�ضرة 
اأق�ضد  ول  الن�ضيان.  ماربة  اأجل  من  والأدب��ي 
اأن  ميكن  ال��ذي  واحل��ي��ادي  البارد  التوثيق  هنا 
الر�ضمية  التقارير  اأو  الإح�ضائيات  به  تقوم 
املخفي  اجلانب  ذلك  توثيق  واإمنا  وال�ضحفية، 
الر�ضمية  الوثيقة  م��ن  ويفلت  يت�ضرب  ال���ذي 
الإن�ضانية  ال��روح  اعتمالت  توثيق  وال�ضحفية، 
ما  جت��اه  والعاطفية  النف�ضية  واخ��ت��لج��ات��ه��ا 
يحدث لها، توثيق الب�ضمة الإن�ضانية. يف حدث 

مثل جمزرة �ضبايكر الذي �ضاع يف الإح�ضائيات 
ال�ضحفي  التوثيق  فاإن  �ضهيد،   ١7٠٠ خّلف  اأنه 
اجلرمية  وم�ضار  ال��رق��م  اإىل  ينظر  والر�ضمي 
التي ح�ضلت، اأما عند التاأمل الإن�ضاين العميق 
اإليهم  اأ�ضفنا  واإذا  ق�ضة،   ١7٠٠ لدينا  ف��اإن 
الق�ض�ض  ع��دد  ف�ضيكون  القتلة  �ضخ�ضيات 
بدفقها  الق�ض�ض  ه��ذه  اإىل  الإن�ضات  كبريًا. 
اثنان:  اإل  به  القيام  ي�ضتطيع  ل  �ضيء  الإن�ضاين 

الآلهة والفنانون.
• ُكنت، ومازلت، ر�ضامًا كاريكاترييًا، و�ضاعرًا، 
و�ضيناري�ضتًا،  اإذاع��ي��ًا،  وم��را���ض��ًل  و�ضحفيًا، 
الأجنا�ض  هذه  من  جن�ض  اأي  وروائ��ي��ًا،  وقا�ضًا 

الإبداعية الأقرب اإىل روح �ضعداوي؟
� دخلت اإىل العمل ال�ضحايف واأنا مكتمل الأدوات 
الثقافية  خ��رت��ي  م��ن  ا�ضتفدت  لقد  ك��ك��ات��ب، 
اإليه  دخلت  الذي  ال�ضحفي  العمل  يف  والأدبية 
من  كثرية  اأ�ضياء  تعلمت  وقد  للعي�ض،  م�ضطرًا 
م�ضاري  يف  لح��ق��ًا  اأف��ادت��ن��ي  ال�ضحفي  العمل 
الإبداعي، لكني دفعت اأي�ضًا �ضرائب من وقتي 
الكتابة  اأخ���ذت  لقد  ذل��ك.  �ضبيل  يف  وج��ه��دي 
اخلم�ض  ال�ضنوات  يف  للأ�ضف  وقتي  كّل  الأدبية 
واآخر  وقت  بني  اأع��ود  زلت  ما  املا�ضية،  ع�ضرة 
اإىل فرا�ضي الر�ضم والألوان من اأجل ال�ضرتخاء 
وطرد التوّتر، لكن مع تعقيدات حياتنا لن يكون 
عدة  جم��الت  يف  والتوا�ضل  ال�ضتمرار  �ضهًل 
وحتقيق تقّدم فيها يف وقت واحد. �ضمن م�ضار 

الكتابة نف�ضه فنحن نخطط اأنا ونا�ضري العربي 
�ضعريني  كتابني  اإ�ضدار  اإىل  نابو(  )من�ضورات 
العام احلايل، الأول ي�ضّم جمموعاتي ال�ضعرية 
الت�ضعينيات،  عقد  يف  اأ�ضدرتها  التي  الثلث 

والكتاب الثاين يحوي الن�ضو�ض اجلديدة.
بغداد(  يف  )فرانك�ضتاين  حتويل  عن   • قراأنا 
و�ضل  اأين  م�ضرحي،  وعمل  �ضينمائي  فيلم  اإىل 

الإنتاج يف هذين امل�ضروعني العامليني؟
الفيلم  يف  الت�ضوير  ي��ب��داأ  اأن  يفرت�ض  ك��ان   �
خريف ٢٠٢٠ ولكن جائحة كورونا عّطلت العمل 
نف�ضه  ال�ضبب  وهذا  احلايل.  العام  اإىل  واأجلته 
يف  )فرانك�ضتاين  م�ضرحية  عر�ض  اأّج��ل  الذي 

بغداد( على م�ضارح لندن اإىل مو�ضم ٢٠٢١.
العراقي  املثقف  موقف  عن  الآن  لنتحدث   •
ب��راأي��ك ه��ل �ضاهم  مم��ا ي��ح��دث يف ال��وط��ن، 
بتبني  ومواقفه  كتاباته  عر  العراقي  املثقف 
عراق  لبناء  الداعمة  ال�ضلمية  الحتجاجات 

دميقراطي حقيقي؟ كيف تقّيم هذه املواقف؟
احل����راك  ع���ن  ع��ر���ض��ت  ال��ت��ي  ال�����ض��ور  اإن   �
انتفا�ضة  مع  كانت  اإن  العراقي،  الحتجاجي 
عر  غالبًا  مت��ّر  قبلها،  م��ا  اأو   ٢٠١9 ت�ضرين 
ال�ضحفية  اخلرية  والتغطية  الفن  مر�ّضحات 
ون�����ض��اط م��واق��ع ال��ت��وا���ض��ل الج��ت��م��اع��ي على 
املثقف  كان  امل�ضارات  هذه  كّل  ويف  الإن��رتن��ت، 
ووجهات  والفنّية  التقنية  بخراته  ح��ا���ض��رًا 
ل�ضرح  اخلارجي  العامل  مع  والتوا�ضل  النظر 
الوطني  احل���راك  ه��ذا  ع��ن  الدقيقة  ال�ضورة 
الت�ضويه والتزييف  ال�ضائعات وحملت  ودح�ض 
دون  من  يكن  مل  ه��ذا  اأن  �ضّك  ول  والت�ضليل، 
اإىل  دفع �ضرائب وحتمل تكاليف و�ضل بع�ضها 
القوى  قبل  م��ن  والتهجري  واخل��ط��ف  التغييب 

املعادية لطموحات ال�ضعب العراقي واآماله.
جديدك؟ ما  منه،  لبد  الأخري،  • �ضوؤالنا 

لعمل  الأوىل  امل�����ض��ّودة  اأ�ضابيع  منذ  اأكملت    �
اأواخر  للطبع  جاهزًا  يكون  رمبا  جديد،  روائي 
�ضتاء هذا العام اأو بداية الربيع، �ضيكون عمًل 
جتري  �ضفحة   ١٢٠ اإىل   ١٠٠ بني  ما  ق�ضريًا 
القرن  منت�ضف  يف  ريفية  ناحية  يف  اأح��داث��ه  

املا�ضي.

�ضعداوي يتو�ضط انتونيو مونور مورينو واأولغا توكارت�ضوك.. من الر�ضيف
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اليومي،  قوتنا  اأ�ضبحت  بل  الآن،  حياتنا  يف  ح�ضورًا  الأكرث  املفردة  باتت  "ال�ضتلب".. 
وكورونا  ناحية  من  ال�ضيا�ضة  تتقاذفنا  بدونه،  اأو  بر�ضانا  بها،  ونكت�ضي  وناأكلها  ن�ضربها 
من ناحية اأخرى، والت�ضتت من ناحية اأعم واأ�ضمل، ونحن نعوم يف ف�ضاء جمهول، يزداد 

غمو�ضه يومًا بعد اآخر..
فقد بداأنا نتجرد تدريجيًا من حقوقنا الب�ضرية، ونتحول �ضيئًا ف�ضيئًا اإىل كائنات حيوانية 

الطباع والعادات، وجنيد الفرتا�ض...
قالوا وكتبوه يف ميثاق عاملي: يحق للإن�ضان اأن ينتمي اإىل وطن، ف�ضاع الوطن منذ عقود 

طويلة و�ضيعوا حتى اأحلمنا به.. 
وقالوا: يحق لنا العي�ض بكرامة بتاأمني احتياجاتنا احلياتية، لكنها مل تتوفر لأنها ا�ضتلبت 

منا ق�ضرًا، وقدموا لنا، ومنذ عقود اأي�ضًا مبقابل اأو بدونه، الذل واملهانة..
 ، والطرقات  الأر�ضفة  على  الأطفال  وتوزع  اجلهل،  فانت�ضر  التعليم  للإن�ضان  يحق  قالوا: 

يت�ضدق عليهم الفا�ضدون مبا �ضرقوه منا.
واأ�ضبح البع�ض يقتل اأخاه وهو ي�ضيح )اهلل اأكر(، وبعد انتهاء مرا�ضم القتل ي�ضتغفر ربه..
اإليه، واأن  اأن تغادر البيت وقد ل تعود  وقالوا: يحق لنا العي�ض باأمان، والأمان الآن يف�ضر 

تقوم مبقاي�ضة حياة باأخرى، با�ضم الثاأر اأو قانون الع�ضائر..
حتى  عواطفنا،  يخ�ض  اأو  يخ�ضنا  ال��ذي  �ضواء  الب�ضر؟  نحن  لنا  بقي  اإن�ضاين  حق  ف��اأي 
علقاتنا الإن�ضانية بداأت ُت�ضتلب منا تدريجيًا، بحجج اأو باأكاذيب وبائية اأو بتدخل قانون 

ب�ضري،
حقوقنا  عنا  نخلع  بدونها،  اأو  مبوافقتنا  يتم  الذي  ال�ضتلب،  يف ع�ضر  الآن  نعي�ض  نحن 

تدريجيًا و�ضنبقى عراة من اإن�ضانيتنا ومن تقاربنا اأو تلحمنا وتراحمنا الروحي..
اأين نحن الآن من اأجيال م�ضت، كانت معرفتها اأقل من ربع معرفتنا، لكن اإن�ضانيتها تفوقنا 
بع�ضرات املرات، والرحمة واملحبة كانت املعيار الأخلقي لهم، يوم كان احلب فيها وجهًا 
عنا،  بديًل  الذي حل  املوبايل  الإن�ضان جهاز  نيابة عن  ينقلها  اأكاذيب  ولي�ض عر  لوجه، 

و�ضرنا اأ�ضرى �ضطوته، وبه تختزن كل العواطف، التي يخرتقها املئات بل الآلوف واأكرث..
بحجة  واملغلف  املتدهور  والقت�ضاد  ال�ضيا�ضة  بني  ال�ضر�ض  ال�ضراع  هذا  بفعل  واحل��ب؛ 
الوباء، بداأ ينزوي يف خمبئه، خائفًا مرعوبًا، فهو العملة التي ل ي�ضلح تداولها يف عامل 

مفوف بالكره والكذب وال�ضتلب.
يرتل  �ضومعته،  يف  للعبادة  وتفرغ  معدنه،  واأ�ضالة  نقائه،  على  خوفًا  عزلته  يختار  احلب 

ق�ضائد ال�ضعراء التي طرزوا بها بواباته.. 

�ضعاد اجلزائري

الهم�ش العايل 
حبٌّ يعتزل.. 

�سرقوا بريق العني
ففزعت الده�سة وهربت

اختباأت حتت االأمان
تك�سر زجاج الدمع 
على ر�سيف البكاء
واأختنق بعربته..

فر�سوا لنا احلزن غطاء
وفتتوا االأمل كطحني

و�سط ريح تعوي..تئن
تركوا لنا رماد الفرح

وجمرة القهر
لتتقد من جديد

ل�سعت حرارتها الروح بتكرار 
قاتل

ليحرق طيف الغد
فتطايرت بقاياه كورق اأكلته 

النار...
فّرت ال�سم�ص مذعورة
�سحبت النهار باأذيالها

تركت لنا لياًل مرعوبا من 
ظلمته

وقمرًا يبكي موت جنومه
ونحيب يوم لن ياأتي..



واختلفت  الكتابة  اأ���ض��واط  ط��ال��ت  ومهما   
مكانة  بلوغه  ورغم  الكاتب،  فاإّن  مطاتها 
اإجن���ازات  م��ن  حّققه  وم��ا  مرموقة  اأدب��ي��ة، 
اللحظة  تلك  تبقى  الكتابية،  م�ضريته  يف 
اأو  ا�ضمه مطبوعًا يف جريدة  راأى فيها  التي 
جملة، ذات لذة و�ضحر خا�ضني يف ذاكرته 
من  وحميمية  ب��دفء  ي�ضتعيدهما  ووجدانه 
وقت لآخر..عن تلك اللحظة توّقف عدد من 
اأدبائنا ليحيطوها با�ضتذكاراتهم وي�ضتعيدوا 
�ضريط الذكريات متوقفني عند تلك املحطة 
جريدة  يف  مطبوعا  ن�ضهم  حيث  الأوىل، 

واأعماقهم حتّلق فرحا بهذا الإجناز الأدبي 
ومبا  الكتابة  ح�ضرة  يف  قوه  حقَّ الذي  الأول 
اأن اأدباء املو�ضل يف فرتات حتليقهم الأوىل 
بغداد  �ضحف  م��ع  مت��ا���ض  على  ي��ك��ون��وا  مل 
خطوتهم  يبدوؤوا  اأن  فاآثروا  ال�ضيت  ذائعة 
الأوىل من نافذتهم املحلية الوحيدة؛ ممثلة 
مرة  لأول  ���ض��درت  التي  احل��دب��اء  بجريدة 
عام  بعد  ال�ضدور  عن  وتوّقفت   ١979 عام 
مافظة  اإ�ضدارها  ت�ضتاأنف  اأن  قبل   ٢٠٠٣
تتوقف  اأن  قبل  متباينة  مطات  يف  نينوى 
متاما لغياب الدعم املادي وقلة الإقبال على 

الأدب��اء  ذكريات  اأن  ال  الورقية  ال�ضحيفة 
بقيت را�ضخة.

مفتاح الدخول لعامل الأدب 
�ضمدين  ن��وزت  املغرتب  العراقي  ال��روائ��ي   
الأول  ه  ن�ضّ روؤي���ة  حلظات  ع��ن  ق��ال  ال��ذي 
خرب�ضة  كانت  باأنها،  ج��ري��دة  يف  من�ضورا 
الأخ���رية  ال�ضفحة  يف  يل  ن�ضرت  �ضغرية 
من  التا�ضع  العقد  مطلع  احلدباء  جلريدة 
القرن املن�ضرم. وي�ضيف �ضمدين عن تلك 
 � العارمة  فرحتي  اأذك��ر  زل��ت  ما  اللحظات 
يف  القليلة  الكلمات  لتلك  املتكررة  وقراءتي 

عددها والكثرية جدًا يف معانيها. وما زلت 
ذنون  للدكتور  وال�ضكر  المتنان  بعني  اأنظر 
ون�ضرها.  املادة  مني  اأخذ  الذي  الأطرقجي 
ت�ضجيعه يل يف ذلك الوقت منحني احلافز 
للموا�ضلة ورمبا منحني يف ذلك اليوم مفتاح 
اأعي�ض  الذي  الف�ضيح  الأدب  لعامل  الدخول 

فيه الآن.
اقتنيت 6 ن�ضخ من اجلريدة

جار  اأحمد  ال�ضاخر  والكاتب  الكادميي  اأما 
اهلل يا�ضني فتوقف عند مطات ن�ضه الأول 
اأي�ضًا،  احلدباء  جريدة  النور يف  راأى  الذي 

ن�ضر  يل  ن�ض  اأول  اأن  اإىل  فاأ�ضار 
يف ج��ري��دة احل��دب��اء ع��ام ١99٤ 
وك�����ان ق�����ض��ي��دة ن���رث ق�����ض��رية، 

ب�ضرى  للدكتورة  يعود  ن�ضره  يف  والف�ضل 
يف  الن�ضر  على  �ضجعتني  ال��ت��ي  الب�ضتاين 
ال�ضحف، وعندما وقعت بني يدي اجلريدة 
اأول  لأّنها  اأوًل،  جدًا  كبرية  ب�ضعادة  �ضعرت 
مرة وثانيًا لأن الن�ضر يف جريدة ي�ضرف على 
�ضفحتها الثقافية كبار الدباء مثل د. ب�ضرى 
الب�ضتاين . ود. ذنون الطرقجي، وال�ضتاذ 
اقتنيت  حينها  ا�ضماعيل..  ال��وه��اب  عبد 

ف�ضل  بالن�ضر  فرحا  اجلريدة  من  ن�ضخ   ٦
ال�ضحف  لقلة  حينها  الن�ضر  �ضعوبة  ع��ن 
وامل�ضاحات الثقاقية ب�ضبب احل�ضار والأهم 
مبعنى  ن��رث  ق�ضيدة  ن�ضرت  اأينَّ  الأم���ر  يف 
الكتابة فيه، على  اأحب  الن�ض الذي  ن�ضرت 
على  ال��ع��م��ودي  ال�ضعر  هيمنة  م��ن  ال��رغ��م 
املزاج الدبي العام وكانت تلك البداية لن�ضر 
جمالت  ويف  اجلريدة  يف  تقريبا  اأ�ضبوعي 

 لذة و�سحر خا�ص هما ال�سعوران 
اللذان ميكن اال�ستعانة بهما 
لو�سف حلظات روؤية اال�سم 

املطبوع الأول مرة الأي كاتب 
على �سفحات جملة اأو جريدة 
.. اإنَّها مبثابة اخلطوة االأوىل 

التي تتزامن مع ع�سرات االأفكار 
التي تدور يف خميلة الكاتب 

وتدفعه للبحث عن اأفكار 
جديدة لتوظيفها يف ن�ص ثاٍن 
وثالث، رمبا يجدان طريقهما 

للن�سر على �سفحات تلك 
املطبوعة.

يف ذاك��رة نخب��ة م��ن الُكت��اب 
�ضعادة الدخول لعامل الأدب

�ضامر اليا�ش �ضعيد

احمد جار اهللهيثم بهنام بردى

الن�ش الأول
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التفعيلة  و�ضعر  وامل��ق��ال  كالق�ضة  اأخ���رى 
ومازلت احتفظ باجلريدة يف اأر�ضيف خا�ض 
اأي��ام احلرب  اأخ�ضى عليه يف  ما  اأك��رث  كنت 

خمافة فقده.
م�ضابهة ملخا�ش الولدة

روؤيته  بهنام بردى  الأديب هيثم  اأبرز  بينما 
اإي��اه��ا  م�ضبها  الأول  ال��ن�����ض  م��ط��ة  ن��ح��و 
مبخا�ض الولدة اإذ قال البدايات يف الكتابة 
ثم  ولدة،  ث��م  خم��ا���ض،  اأمل،  ك���ال���ولدات: 
وليد، ثم كيان وتاأ�ضي�ضًا على هذا الت�ضبيه ل 
ميكن لأي اأديب يتو�ضح بالإبداع اأن ل يذكر 
الكلمة الأوىل التي �ضّطرها على اأدمي الورق 
اأن ين�ضى الفرحة الأوىل وهو  ول ميكن قط 
البكر،  ذاكرته  ولدته  ال��ذي  الكيان  يتاأمل 
الذائقة  يف  ي��رن  البكر  الوليد  ه��ذا  ويبقى 

مهما تقادم يف العمر والتجربة.
م�ضم�ض  ربيعي  يوم  �ضحى  يف  اأنني  واأذك��ر 
واأنا اأتاأمل دجلة على �ضطح دارتنا يف احلي 
على  القوى  خائر  ك�ضيخ  يتكئ  الذي  العتيق 
ين�ضاب  ال��ذي  الع�ضل  ال�ضاب  حفيده  كتف 
اأغانيه اجلميلة التي قد  وهو يغّني للمو�ضل 
يبخل بها عن �ضائر القرى والكور وال�ضياع 
راودتني  �ضواطئه،  على  بفرح  ترتي�ض  التي 
اأم�ضكت  اإّل واأن  �ضورة فريدة فما كان مني 
القلم و�ضطرتها فتو�ضحت على هيئة �ضورة 
)ال�ضرتاكي(  جملة  اإىل  بعثتها  ق�ض�ضية، 
ت�����ض��در ع��ن ج��ام��ع��ة املو�ضل  ال��ت��ي ك��ان��ت 
تت�ضّور  اأن  ولك  القابل،  العدد  يف  فن�ضرت 
فرحتي التي ل تو�ضف واأنا اأقراأ ا�ضمي جنب 
تفارقني  ومل  ق�ضرية"،  "ق�ضة  تو�ضيف 
املنهجية  لكتبي  ت��واأم��ًا  فكانت  ق��ط  املجلة 
وات�ضفحها  يوم  كل  �ضباح  معي  ا�ضطحبها 
عباب  ي�ضق  الأح��م��ر  وال��ب��ا���ض  املئة  للمرة 
�ضارع الفاروق باجتاه امل�ضت�ضفى حيث املعهد 

الذي كنت طالبًا فيه.

واأح�ض�ضت بعد فرتة وجيزة اأن هذه البداية 
بكف  ال��ت��ي طرقتها  ال��ب��واب��ة  اأك���رة  ك��ان��ت 
تف�ضي  ال��ت��ي  العتبة  اإىل  للولوج  ذائقتي 
يوم  ويف  ال�ضاحرة...  الق�ضة  ممالك  اإىل 
وحتديدًا  املقد�ض  الكتاب  ات�ضفح  واأنا  ما 
�ضمعان  ع��ن  يتحّدث  ال��ذي  ال�ضحاح  يف 
فكرة  ذاك��رت��ي  اإىل  تقاطرت  ال��ق��ريواين، 
فكتبت  الكدود  الن�ضان  هذا  حياة  ي  تق�ضّ
قراأتها  حني  كرا�ضتي،  يف  ثلثًا  �ضفحات 
ال�ضرد  لرحاب  الف�ضيح  امل��دى  اأن  اأيقنت 
الق�ض�ضي انفتحت اأمامي متامًا، فاأخذتها 
جملة  مقر  حيث  توما  مار  كني�ضة  قا�ضدًا 
جرج�ض  الأب  وقابلت  امل�ضيحي(  )الفكر 
الق�ض مو�ضى رئي�ض التحرير، وحني قراأها 
�ضتجدها  م�ضجعا:  وق���ال  ب��ف��رح  مت��لين 

من�ضورة يف العدد القادم.
وكانت اأيامًا م�ضحونة بالرتقب واأنا اأتو�ضلها 
وما  اجلديد،  العدد  ي�ضلني  كي  ترتى  اأن 
تلك  اأجملها  وم��ا  الأي��ام  تواترت  ما  اأ�ضرع 
املجلة ويف ح�ضرة  واأنا يف حا�ضرة  اللحظة 
الذي  )ال�ضيخ  ق�ضتي  اأمتلى  مو�ضى  الق�ض 
راأى احلق مظلومًا( من�ضورة يف العدد الذي 
القفزة  ولكن   ،١97٥ عام  ني�ضان  يف  �ضدر 
العدد  يف  ن�ضرُت  عندما  ح��دث��ت  النوعية 
الأدبية" الذي  "الطليعة  جملة  من  العا�ضر 
بعد   ١97٥ العام  من  اأول  ت�ضرين  يف  �ضدر 
اأن تعينُت يف اأرياف مافظة الأنبار ق�ضتي 
)تل الزعرت( وتلك لعمري كانت قمة الفرح 
قا�ضًا  اأعماقي  يف  ثمة  اأن  واليقني  واحلبور 
فهذه  بردى"،  بهنام  "هيثم  ا�ضمه  يتكّون 
يف  الأدب�����اء  يتمنى  ك���ان  الر�ضينة  امل��ج��ل��ة 
العراق وخارجه الن�ضر فيها وهذا الأمر كان 
اأ�ضبه بال�ضهادة الفخرية التي متنح للأديب 
ال�ضحف  اأم��ه��ات  يف  الن�ضر  ع��امل  ل��ول��وج 
اأ�ضبه  بالفعل  وكانت  كانت،  اأينما  واملجلت 
الع�ضرين  يغادر  �ضاب  يجرتحها  باملعجزة 
املديد  �ضنة جديدة من عمره احلياتي  نحو 

املقرونة مب�ضرية اإبداعية ل ت�ضتكني.

نوزت �ضمدين
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عالء هادي احلطاب 

خارج ال�ضندوق

طالقات 10 ب�ضاعة! 

اأه����داف ال����زواج ه��و ال���ض��ت��ق��رار الجتماعي  اأح���د اأه���م 
�ضليمة  مناخات  واإيجاد  النف�ضي،  ال�ضتقرار  اإىل  امل��وؤدي 
ملعي�ضة الأفراد وفق اأهداف مر�ضومة مل�ضتقبلهم وواقعهم. 
اأ�ضا�ضيني،  بهدفني  دوم��ًا  يفكرون  املتزوجون  ف��الأف��راد 
واأطفالهم،  الزوجية  حلياتهم  هانئة  حياة  اإيجاد  اأولهما 
اأبنائهم  وق��درات  قدراتهم  وتطوير  مب�ضتقبلهم  وثانيهما 
الزوجان  يبقى  لذا  واملادية.  والدرا�ضية  املهنية واحلرفية 
الأف�ضل  نحو  حياتهم  لتطوير  دائمني  وا�ضتغال  تفكري  يف 

وبناء عائلة بال�ضكل الذي يطمحون اإليه. 
ُتوفق لتنتهي بالطلق،  يف املقابل، هناك حالت زواج مل 
ال�ضتثناء  احلالة  متثل  حتمًا  لكنها  طبيعية،  حالة  وهذه 
ال��زواج  ا�ضتمرار  هي  القاعدة  اأن  اإذ  القاعدة،  ولي�ضت 

وتطور حياة الزوجني. 
اإىل القلق، بل  اأمر يدعو  ما يح�ضل يف ال�ضنوات الأخرية 
ب�ضكل حاد ميثل  الطلق  ح��الت  ازدي��اد  ب�ضبب  اخل��وف، 
قاعدة ولي�ض ا�ضتثناًء، فقد جتاوزت حالت الطلق احلد 
بلغت حالت الطلق يف  اإذ  واملقبول عرفًا،  املعقول عقًل 
العراق، وبح�ضب اإح�ضاءات ر�ضمية ملوقع جمل�ض الق�ضاء 
الأع��ل��ى، ارت��ف��اع��ًا غ��ري م�ضبوق يف ت��اأري��خ ال��ب��لد، ورمب��ا 
خلل  العراقية  املحاكم  �ضجلت  فقد  برمتها،  املنطقة 
نوفمر/ ت�ضرين الثاين املا�ضي 8245 طلقًا، ، ما ميثل 
مبقدار  ازداد  العدد  اأّن  يعني  وما  �ضاعة،  كّل  طلقًا   11
3181طلقًا باملقارنة مع ال�ضهر نف�ضه عام 2019، حني 

�ضجل 5064 طلقًا. 
اأغلب حالت الطلق تتم عند زوجني حديثي  اأن  امل�ضكلة 
اأعمارهم الع�ضرين عامًا، وهذا  الزواج، وعادة ل تتجاوز 
موؤ�ضر خطري جدًا ملاآلت م�ضتقبل املجتمع العراقي، اإذ اأن 
بل  النف�ضال،  حالة  عند  فقط  تتوقف  ل  الطلق  ق�ضية 

تكمن م�ضكلته الأبرز يف ما بعد النف�ضال بالن�ضبة للرجل 
الأك��ر من  املت�ضرر  اأخ�ض هي  ب�ضكل  والأخ��رية  وامل��راأة، 
اإذا كان لديها  ال�ضرر  هذا النف�ضال، وحتمًا يزداد هذا 

اأطفال. 
م�ضكلت ما بعد الطلق متعددة ل تتوقف فقط على ن�ضوء 
الرجل  ال���زواج،  ط��ريف  بني  م�ضتدام  �ضبه  عائلي  خ��لف 
يعد  التي  املطّلقة،  امل��راأة  اإىل  املجتمع  بنظرة  ول  وامل��راأة، 
اأقرب النا�ض اإليها اأنها اأ�ضبحت "عالة" عليهم، وما يرتكه 
يتمظهر يف علقتها  نف�ضيتها  بالغ يف  اأثر  الفهم من  هذا 
باتت  اأنها  لها  ي�ضور  الذي  واملجتمع  وميطها  اأهلها  مع 
دون  النك�ضار  هذا  معاجلة  واأن  املقايي�ض،  بكل  منك�ضرة 
زواج ثاٍن ناجح، مهمة تبدو �ضبه م�ضتحيلة يف جمتمعاتنا. 
ال�ضنوات  يف  الطلق  ح��الت  ازدي���اد  اأ�ضباب  يف  البحث 
هنا  لكننا  مقال،  من  جدًا  اأو�ضع  م�ضاحة  يحتاج  الأخ��رية 
اجتماعية  خماطر  م��ن  والتحذير  النتباه  لفت  ن��ح��اول 
مدقة بداأنا نتلم�ض اآثارها اجتماعيًا يف جمالت عديدة، 
و�ضنلم�ض اآثارها م�ضتقبًل عند ن�ضاأة "جيل" املطلقني، اأي 
من  فلبد  كاملة.  اأبوية  رعاية  يتلقوا  مل  الذين  اأولده��م 
احلكومية  املوؤ�ض�ضات  كل  قبل  من  امللف  لهذا  تامة  رعاية 
ف�ضت�ضبح  الأم���ر  ن��ت��دارك  مل  اإن  لأن��ن��ا  احلكومية  وغ��ري 
حالت الطلق اأكرث من حالت الزواج، و�ضي�ضبح الطلق 

قاعدة، فيما ا�ضتمرار الزواج هو ال�ضتثناء.

هناك حالت زواج مل ُتوفق لتنتهي 
بالطالق، وهذه حالة طبيعية، لكنها 
حتمًا متثل احلالة ال�ضتثناء ولي�ضت 
القاعدة، اإذ اأن القاعدة هي ا�ضتمرار 

الزواج وتطور حياة الزوجني. 



فالكتاب �ضادر يف طبعته الأوىل عام ٢٠١٣ 
بتون�ض،  اأح��م��د  اأولد  من�ضورات  دار  ع��ن 
ياأخذنا يف ثنايا كتابه يف رحلة عن احلالة 
التون�ضية وكيف اأف�ضت اإىل مرحلة التغيري 
اأحمد  ي�ضرتجع  ط��وي��ًل.  دام  �ضبات  بعد 
نن�ضغل  حني  نن�ضاها  التي  وخفاياه  التاريخ 
تاريخ  اإىل  بنا  يعود  اإذ  واأزماته،  باحلا�ضر 

واأحوالها  لتون�ض  عنوان  هو  ال��ذي  قرطاج 
املوت  ح�ضور  بني  ي�ضل  لكي  املا�ضي،  يف 
والت�ضدي ملن ي�ضنعه من طغاة وم�ضتبدين، 
فمنذ اأن وعى تاريخ بلده وهو يعمل ليكون 
�ضاعرها وناثرها حتى يواجه مع �ضعبه هذا 

املوت وال�ضتبداد.
تقاع�ض  ن��ح��و  ي��وؤ���ض��ر  ن��ف�����ض��ه،  ال��وق��ت  يف 

هذه  اأداء  عن  والكتاب  ال�ضعراء  من  كثري 
ل�ضتدراج  فري�ضة  يقعون  لأن��ه��م  املهمة، 
عليهم،  بها  يغدق  التي  ونَعِمه  ال�ضلطان 
�ضريعتي  علي  م�ضطلح  ي�ضتخدم  ل��ذل��ك 
"ال�ضتحمار"، الذي �ضاغه ليف�ضر به تقبل 
ال�ضلطات  قبل  من  با�ضتغفالها  املجمتعات 
اأنواع  اأحمد  اأولد  ويعدد  معها.  يعمل  ومن 

ومنها  العربية،  املجتمعات  يف  ال�ضتحمار 
ا�ضتحمار ال�ضتعمار  التون�ضي؛ من  املجتمع 
العثماين اإىل ال�ضتعمار الفرن�ضي وال�ضلطة 
ر�ضد  يف  احل��ال  به  ي�ضل  كما  وزبانيتها. 
ال�ضتحمار حتى يف الثقافة ومنتجاتها، اإذ 
يقارن بني رداءة ال�ضعر فيما يقدم للمجتمع 
فيما  امل��ع��ار���ض��ة  واأح����زاب  ن�ضو�ض،  م��ن 
تقدمه يف توعية النا�ض، من طرح الرديء 

وغري املجدي يف تغيري حال املجتمع.
 يعلل اأولد اأحمد تزايد الزدواج يف املوقف 
الظاهري  وال����ولء  اخل��ف��ي  ال��ك��ره  ب�ضبب 
اإىل  يحيل  تون�ض  ما جرى يف  لأن  لل�ضلطة، 
تناق�ض �ضارخ موؤداه اأن ال�ضلطة تنظر اإىل 
ال�ضعب وكاأنه طارئ ل ميتلك اأ�ضالة وجوده، 
على  ا�ضرتاطها  لها  ال�ضلطة  اأن  يعني  ما 
اأبو  اأحمد  اأولد  ي�ضتعيد  ولهذا  حتكم،  من 
حتدي  يف  التون�ضي  وبريم  ال�ضابي  القا�ضم 
والتون�ضي  ال�ضابي  من��وذج  وع��ر  ال��ي��اأ���ض، 
احلياة  كانت  وكيف  ن�ضاأته  اإىل  بنا  يعود 
ا�ضمه  اأن  اإىل  ي�ضري  التون�ضي،  اجلنوب  يف 
علي"  بن  اأحمد  اأولد  ال�ضغري  "ممد 
الروحية  ال�ضلط  اأنواع  بجميع  ماط  ا�ضم 
بلده،  يف  والبولي�ضية  وال�ضيا�ضية  والقبلية 
وكاأنه ينازل املوت با�ضتعارة مقولة ال�ضاعر 
يومًا  اأع��ي�����ض  "اأن  حكمت  ن��اظ��م  ال��رتك��ي 
ي�ضعى  للعدو،" مبنازلته هذه  اإ�ضافيًا كيدًا 
وبذلك  وم�����ض��ريه،  نف�ضه  �ضيد  يكون  لأن 
ت�ضبح احلرية �ضرطًا ل ميكن التنازل عنه، 
واأن احلياة الكرمية مت�ضي اأهم من ال�ضعر 

ذاته اإذ مل يكن هناك خيار.
بات  اأحمد م�ضاره هذا  اأولد  اأن فهم  وبعد 
الآخرين يف  بقية  ومثل  تنفيذه،  على  يعمل 
الوطن العربي تخرّي بني جملة حلول بعيدًا 
عن العنف وال�ضلح ظنًا منه اأنها ل تزعج 

اأحدًا:
اأقلمًا ملونة

اأوراقًا بي�ضاء
وجي�ضًا من العواطف احلارة

الدفع  منه  اأنه مطلوب  اأحمد  اأولد  وعرف 

بالفكرة واملعاين وبالنا�ض من اأجل املطالبة 
بحقوقهم ب�ضكل مبا�ضر :

الريح اآتية
وبيوتهم ق�ض
والكّف عالية

وزجاجهم ه�ض
ل حتزنوا اأبدًا
يا اإخوتي اأبدًا

اإن �ضردوا طريًا
مي�ضي له الع�ض

ذهن  يف  �ضاخ�ضة  ال�ضلطة  منة  تبقى 
اأولد اأحمد، وكاأنها املدار الذي لأجله يكتب 
ال�ضعر لعله يك�ضر قيده وطغيانه، فال�ضلطة 
بليل" وهي  ُدب��رت  "اأمور  هي  العرب  عند 
اآلية الو�ضول اإىل ال�ضلطة عندهم. بالنتباه 
�ضريته  اأمامنا  يعر�ض  ال�ضلطة  منة  اإىل 
معها، التي تتجلى عنده يف احلاكم امل�ضتبد 
الذي يريد امتلك الأرواح والأبدان، فبعد 
م�ضادرة جمموعته ال�ضعرية الأوىل "ن�ضيد 
الأيام ال�ضتة" ١9٨٤-١9٨٨، واإتلف ثلثة 
كما  ح��دي��دي��ة،  ب���الآت  منها  ن�ضخة  اآلف 
ثم  الأم���ر،  لهذا  خ�ضي�ضًا  جلبت  ي��ذك��ر، 
متباعدة،  لفرتات ق�ضرية  ال�ضجن  اإيداعه 
وطرده من العمل بعدها مدة خم�ض �ضنوات 
١9٨7-١99٢، ولأ�ضباب يقول اأولد اأحمد ل 
ميكنها اأن جتعل منه بطًل يف كل الأحوال.

 بعد خروجه من ال�ضجن بادر اإىل تاأ�ضي�ض 

ليخرج   ١997-١99٣ التون�ضي  ال�ضعر  بيت 
ب�ضبب  اجلرية  الإقامة  ي�ضبه  ما  اإىل  منه 
اختلفه مع الدولة يف اإدارة هذه املوؤ�ض�ضة. 
عنده م�ضورة  الطريق  هكذا هي حالت 
احلال.  بطبيعة  و�ضهرة  وت�ضرد،  اآلم  بني 
اإل  هي  ما  البي�ضاء  الورقة  اأن  اإىل  التفت 
واإىل  م�ضغرة،  مبقايي�ض  لزنزانة  �ضورة 
اأولد  ذاته. جمع  ال�ضجن  حار�ض  القلم  اأن 
امل�ضقة  بني حتمل  اأحمد يف حالت طريقه 
وبني  وت�ضردًا"  "�ضجنًا  بج�ضده  والأذى 
قالت  مل��ا  م�ضداق  وه��ذا  وغ��اي��ات��ه،  �ضعره 
ج�ضده  م��ن  ينحت  ال�ضاعر  "هذا  ال��ع��رب 
ال�ضاعر  ي��ك��ون  ح��ني  �ضغريا،"  و�ضيموت 
يتوافق  قول  وهو  و�ضلوكه،  قوله  يف  �ضادقًا 
قيل يف  قد  كان  واإن  للمتنبي  اآخ��ر  قول  مع 

�ضياق اآخر :
كفى بج�ضمي نحوًل اأنني رجل

لول خماطبتي اإياك.. مل ترين
مل ل يكون اجل�ضد قلمًا ؟

ورق��ة  عليها-  وم��ن  فيها  مب��ا   - والأر�����ض 
بي�ضاء؟

الثورة  اأ�ضوات  اأحد  اإىل  اأحمد  اأولد  حتول 
اأم��ام  و�ضعه  وه��ذا   ،٢٠١١ ع��ام  التون�ضية 
تكن  وتوجهات مل  املواجهة مع قوى  حتدي 
اإىل  الأم��ر  و�ضل  اإذ  و�ضعره،  موقفه  تتقبل 
تخريب قره بعد موته وكاأن املواجهة معه 

مل تنتِه حتى بعد غيابه.

يعربرِّ منوذج ال�ساعر 
التون�سي )اأوالد اأحمد( 
عن حالة خمتلفة، 
كونه ينطلق من املوقف 
واالنحياز يف ما يخ�ص 
املجتمع وال�سيا�سة، 
ولهذا برز اأحمد من 
خالل اأحداث الثورة 
التون�سية عام 2011، 
ليكون اأحد اأ�سواتها 
التي تخاطب النا�ص 
يف تون�ص وخارجها. يف 
كتابه "حاالت الطريق" 
ي�سع كثريًا مّما يريد 
قوله �سد ال�سلطة 
وطغيانها.

عُر باملوقف حني ميتزج ال�ضِّ
حالت الطريق

 عالء حميد
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)عنرت وعبلة( على م�ضارح باكو، وهو اأول بالية عراقي ق�ضري، بعد اأقل 
من عام واحد تطل الفرقة القومية للفنون ال�ضعبية على اجلمهور مرة 
اإطللتها هذه املرة تعتمد النهج العلمي يف الأداء ال�ضعبي  اأخرى، لكن 
اأوؤلئك  وم�ضاعر  اأحا�ضي�ض  عن  ب�ضدق  تعر  حديثة  اإيقاعية  اأ�ض�ض  وفق 
املواطنني اجلنوبني الطيبني الذين يوؤدون الغناء على الطبيعة يف حقولهم 
وداخل بيوتهم وو�ضط اأهوارهم واأثناء تناولهم اإفطارهم، عندما تلم�ض 
فتتدفق  والوله  الع�ضق  بنظرات  بعيد  من  ترمقهم  وهي  امل��راأة  عيونهم 
اأوفدتها م�ضلحة  التي  الغنائي  امل�ضرح  فرقة  اإعجاب  لتثري  اأحا�ضي�ضهم 
م�ضرح  قيام  لتخطط  تعود  ثم  وت�ضجل  لت�ضمع  هناك  وامل�ضرح  ال�ضينما 
غنائي باكورة اأعماله  رق�ضات الهيوة واجلوبي والهجع اىل جانب باليه 
�ضغرية ماأخوذة اأحداثها من ق�ضة عنرت وعبلة وحبهما ال�ضهري، مقابل 
حقي  الراحل  الفنان  اأن  جند  التكوين  اأ�ضا�ض  اىل  نعود  وحتى  ذل��ك، 
ال�ضبلي قد بذل جمهودا كبريا يف تر�ضيخ قواعد هذه الفرقة وجعلها يف 

مقدمة الفرق العربية بل تناف�ض فرق العامل للفنون ال�ضعبية.
وطرحت فكرة املبا�ضرة بت�ضكيل الفرقة عدة اقرتاحات منها ال�ضتعانة 
بخراء متخ�ض�ضني يف الفنون ال�ضعبية والقيام مب�ضح فلكلوري لرتاثنا 
الفني من ال�ضمال اىل اجلنوب، كما �ضكلت جلنة خا�ضة مهمتها اختيار 
ال�ضوفيتية  اخلبرية  قبل  من  و�ضعت  فنية  �ضروط  وفق  كفوءة  عنا�ضر 

)قمر حاج اغا املا�ض زادة(، فرقة امل�ضرح اأجنزت عملها فيما اختارت 
راق�ضا  الع�ضرين  م��ن  ي��ق��ارب  مل��ا  امللئمة  العنا�ضر  الأخ���رى  اللجنة 
وراق�ضة مت اختيارهم من بني ١٢٠٠ �ضاب و�ضابة، اما عن عنرت وعبلة 
وهو  الق�ضة  بهذه  العامل  معرفة  خلل  من  لق�ضتهما  الختيار  مت  فقد 

مو�ضوع اأزيل قدمي فيه من احلب الكثري ويعرف بلدنا للعامل.
تقول قمر خان عن ال�ضعوبات التي تواجهها:  ال�ضعوبات هي هي �ضواء 
العزيزة،  عا�ضمتكم  بغداد  يف  هنا  او  ب��لدي  عا�ضمة  باكو  يف  اأكانت 
العن�ضر  وبالتايل ندرة  والعادات  التقاليد  للفن بحجة  ماربة املجتمع 
الن�ضوي العامل على خ�ضبة امل�ضرح، لكن الفرق الوحيد بيننا اأن ماحدث 
يف بلدي كان قبل ٢٣ �ضنة، والأن وبعد كل الزمن الذي مر والتقلبات 
اأين ميكن اأن جند ولو جزءًا ب�ضيطًا من ذلك اجلهد املبذول او لعل كل 
�ضيء ينتهي مب�ضحة مزاج او دم ، وال�ضورة هي مترين على اإجناز حب 

عنرت وعبلة.

مهم جدا 
 اليحق الأي �سخ�ص او موؤ�س�سة او جملة او �سا�سة او مواقع الكرتونية 

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

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

العراقيون مرت عليهم اأزمات لتعد ولحت�ضى اأهمها الأزمات القت�ضادية املريعة. 
الكثري يتذكر اأحداث الت�ضعينيات من القرن املا�ضي حينما هبط كل �ضىء واأ�ضبح 
عجيبة  بنظريات  ال�ضتعانة  اىل  البع�ض  ا�ضطر  املدقع.  الفقر  وابل  حتت  املليونري 
اإذ  للعي�ض رافقتها �ضخريات رائعة وقا�ضية يف الوقت نف�ضه تخ�ض اجلوع واجلياع، 
قبل  عبود  جاكي  الدكتور  يذكر  حني  يف  الطاوة(،  )وح�ض  الباذجنان  على  اطلقوا 
اأنه قد يقود اإىل اجلنون، واأن دهن ال�ضجر يعايف. جملة )الأ�ضبوع( العدد  �ضنوات 
�ضعيد  ال�ضحفي  اأج��راه  عبود  جاكي  الدكتور  مع  مقابلة  فيه   ١9٥٨ للعام   ٤٠٦9
القرن املا�ضي  "يف بداية  اأن ن�ضتقطع جزءًا منه، يقول  الربيعي، ولطرافته اخرتنا 
مل يكن يف ذلك احلني ماي�ضح اأن ن�ضميه بعلج حقيقي للأمرا�ض العقلية يف العامل 
اإ�ضابة  من  يح�ضل  الذي  اجلنوين  العام  ال�ضلل  مر�ض  لعلج  واحدة  طريقة  �ضوى 
يلقح  اإذ  امللريا  اآخر هو  يعالج مبر�ض  املر�ض  ال�ضفل�ض، وكان هذا  الدماغ مبر�ض 
املري�ض بجراثيم امللريا فرتتفع حرارته وي�ضفى من مر�ضه الأ�ضلي ثم يعالج من 
يف  املتهيج  املري�ض  حجز  على  تقت�ضر  فكانت  العلجات  بقية  اأما  امللريا،  مر�ض 
اأو  باجلدار  راأ�ضه  �ضرب  يحاول  عندما  الأذى  عنه  لني مينع  بقما�ض  مبطنة  غرفة 
احلني  ذلك  يف  ي�ضمى  كان  مبا  يربط  اأو  م�ضتمرة  ب�ضورة  �ضاخن  حمام  يف  يو�ضع 
املليل  بع�ض  رحمة  حتت  يخ�ضعون  للأ�ضف  املر�ضى  ك��ان  امل�ضتقيم.  باجلاكيت 
الذين كانوا يعاجلون املري�ض بال�ضرب ال�ضديد لعتقادهم اأن اجلان دخل يف ج�ضد 
املري�ض ويجب طرده عن طريق ال�ضرب، وهناك علج اآخر ي�ضمى )دهن ال�ضجر( 
اإذ يحلق راأ�ض املري�ض باملو�ضى ويدهن راأ�ضه به على اعتبار اأن ال�ضجر بارد ويخفف 
الإ�ضابة  اىل  ي��وؤدي  حار  طبعه  الباذجنان  اأن  معلوم  هو  وكما  الراأ�ض،  ح��رارة  من 

بالإمرا�ض العقلية يف مو�ضم الباذجنان."
 لعل النا�ض �ضتكف عن وح�ض الطاوة بعد قراءة هذا املو�ضوع .. يامنجي.

اجتمعوا على  �ضخ�ضًا  واأندرها، 7١  ال�ضور  اأهم  واحدة من 
راية  يحملون  �ضخ�ضًا   7١  ، واإ�ضعاده  و�ضيانته  البلد  حب 
الأ�ضماء  ال�ضورة  يف  ترون  واأهلها،  للبلد  واخلدمة  الدعم 
كلها قد و�ضعت بخط اليد للتو�ضيح، ومع ذلك �ضندرجها، اإذ 

رمبا لي�ضتطيع اأحد اأن )يفرزنها(، هم ال�ضادة :
ع���ب���داهلل ال��دم��ل��وج��ي، اب��راه��ي��م ال���واع���ظ، ب��ه��اءال��دي��ن 
معروف  عطاربا�ضي،  ابراهيم  اللو�ض،  روؤوف  النق�ضبندي، 
ال��ر���ض��ايف، ع��ب��دال��رزاق منري، احل��اج ط��ال��ب، ع��ب��دال��رزاق 
الزري، عبداحل�ضني اجللبي، جنيب الراوي، نوري ال�ضعيد، 
ميي  اأع��ي��ان،  با�ضا  �ضالح  ال��واح��د،  العبد  �ضعيد  ممد 
ع��زرا  اجللبي،  عبدالهادي  ف��ت��اح،  �ضليمان  ال�����ض��ه��روردي، 
مناحيم، ابراهيم حييم، ن�ضاأت ال�ضنوي، م�ضحن احلردان، 
حامد  احل��ي��دري،  داود  غ��ن��ام،  رزوق  خ��ن��دان،  اهلل  �ضيف 
النقيب، علي الدوغراجي، عز الدين النقيب، اأحمد �ضائب، 
علي قريدار، جميل  عبدالنور، ممد  ثابت  مولود خمل�ض، 
املدفعي، �ضا�ضون ح�ضقيل، د. فائق الدليمي، عارف حكمت، 
�ضلمان  يو�ضف خياط،  الراوي،  الياور، جميل  جابان، عجيل 
الدين  بهاء  الدملوجي،  عبداهلل  الواعظ،  اإبراهيم  الراك، 

النق�ضبندي.
ال�ضورة ملتقطة يف بناية املجل�ض النيابي بالأعظمية جماور 
املقرة امللكية، بعدها كانت دار املعلمني وقبلها كانت جامعة 

اهل البيت.. رمبا الدورة النتخابية الثاثة ١9٣١.



الطازج، اأو اأي نوع من الطيور، ثم ال�ضاي.
و�ضط جلو�ض ال�ضيادين الذي اجتمعوا �ضباحًا 
نقا�ض  ي��دور  الع�ضائرية  التجمعات  �ضتى   من 
اإنها جنمة  اأحدهم  حول جنمة ال�ضبح، فيقول 
بريهة )ن�ضبة لقبيلته(، ويجادله الثاين غا�ضبًا 
اأنها جنمة ني�ض )وني�ض قبيلة جماورة(، وي�ضتد 
اجلدل ويتحول اإىل عراك بالأيدي ثم بالع�ضي 
قتلى  الطرفني  من  في�ضقط  الأبي�ض  وال�ضلح 

وجرحى.
يتدخل اأبناء ع�ضائر اأخرى ويوقفون النزاع لياأتي 
وجوامي�ض،  ن�ضاء  هنا  والدية  )الف�ضل(،  دور 
تكون  اأن  )عنكة(  احل�ضناء  ن�ضيب  من  ويكون 
واحدة من ف�ضليات ع�ضرية بريهي اإىل ع�ضرية 
ني�ض، وهو زواج كاأن ماألوفًا يف الأزمان ال�ضابقة 
لكن  �ضده،  ووقفت  الإن�ضانية  الأع��راف  حاربته 
يومنا هذا  �ضارية حتى  بقيت  القدمية  اجلهالة 

رغم املنع القانوين للف�ضلية .
عند  وبنات  �ضبية  اأجنبت  )عنكة(  اأن  املهم 
اآل  يهاجموا  اأن  ي��وم��ًا  ق���رروا  ال��ذي��ن  ني�ض،  اآل 
بريهي لي�ضفوا غليلهم منهم ثانية، وا�ضتطاعت 
اأهل  اأن  لتخرهم  اأهلها  اإىل  الت�ضلل  )عنكة( 
ال��ع��دة لغزوهم وذب��ح عدد  اأع���دوا  زوج��ه��ا ق��د 

منهم.
اأهلها العدة  اأعد  عادت )عنكة( اإىل بيتها وقد 
بهجومهم  ق��ام��وا  الفجر  ويف  ني�ض،  اآل  ل��غ��زو 
اجلوامي�ض  ونهبوا  قتلوا  م��ن  فقتلوا  املباغت 
بيتًا  بيتًا  )العدو(  بيوت  وفت�ضوا  احللل  وبقايا 
لهم  نائمة على �ضغارها حماية  ابنتهم  ليجدوا 
اقتنعوا  الغزاة حتى  نقا�ض بني  املوت، ودار  من 
بالعفو ف�ضرخوا )خل عنكة تنام على جراها( 
واأ�ضبحت ال�ضرخة )هو�ضة( واأ�ضبحت الهو�ضة 
مثًل معناه اأن ابنتهم عنكة اآمنة اإذ نامت على 

اأفراخها .
    اإجت مت�سي و�ساترها بختها

ومنها  واأمثلتها،  امل��روي��ة  احلكايات  وت�ضتمر   
من  �ضبية  اأح��ب  ال��ذي  العا�ضق  ال�ضيخ  حكاية 
لكنه  عمها،  لب��ن  خمطوبة  ك��ان��ت  ج��ريان��ه��م 
ولده  ت��وىل  مهابًا  �ضيخًا  وك��ان  اأي�ضًا!  خطبها 
اأع��ل��م��وه ب��الأم��ر  اأم���ر اخل��ط��ب��ة، لكنهم  الأك���ر 

ال�ضيخ  اأم���ام  لتمر  ال��ت��واأم  �ضقيقتها  وار���ض��ل��وا 
العا�ضق  الذي اأن�ضد قائًل:

اأجت مت�ضي و�ضاترها بختها
اّتخطه ونار البكلبي بختها
ياهو الكال اأبدلها اباأختها 

�ضلون الذهب والف�ضة �ضوية
قلبه  ويظل  العر�ض  هذا  ال�ضيخ  يرف�ض  وهكذا 
وحكايات  ال�ضعبي  الأدب  لكن  حزينًا.  العا�ضق 
ال�ضعبي  ومثلها  جميلة  حكاية  ك�ضبت  امل�ضايف 

اخلا�ض.
ال�ضعبي  بالتاريخ  املرتبطة  احلكايات  ومت�ضي 
تالية  حكاية  ت���روي  اإذ  والأ����ض���لف،  للع�ضائر 
و�ضول قبيلة �ضيخ اإىل نهر امل�ضرح لإنقاذ قريب 
لآ�ضريه  وعقابهم  عليه،  وق��ع  ظلم  م��ن  لهم 
حكاية  وت��روي  بعدها.  ال�ضيخ  عليه  ندم  عقابًا 
يف  ال�ضيوخ  من  �ضيخ  مهارة  م��ريي(  )مطلوب 
العام  ذلك  عليه  املفرو�ضة  املريي  �ضريبة  رفع 
العثماين ملدينة  اإىل بيت احلاكم  بت�ضلله  وذلك 
العمارة ودخوله غرفته ال�ضخ�ضية لف�ضه نزاعًا 
كان قائمًا بينه وبني زوجته  التي كانت ت�ضتخدم 

احلذاء.. للتفاهم.
من  م�ضتغربان  وه��م��ا  بينهما  ال�ضيخ  اأ���ض��ل��ح 
ا�ضطراره  وحالة  املوقف  �ضرح  لكنه  دخ��ول��ه، 

بعدما  ال�ضريبة عنه  ورفع  برد اجلميل  مطالبًا 
�ضاحلهما، وا�ضطر احلاكم للموافقة على رجاء 
ال�ضيخ وهو ي�ضتذكر وقع حذاء الزوجة امل�ضون.

اأو م�ضنوعة  رمبا كانت هذه احلكاية مو�ضوعة 
للنيل من �ضمعة احلاكم، لكنها تروى رغم ذلك 
للنتقام من �ضلطة ما ولإثبات ق�ضوة ال�ضرائب 

وبراعة ال�ضيخ .
ن��ق��راأ ج����زءًا من  ويف ح��ك��اي��ة )اجل��ا���ض��و���ض ( 
تاريخ احلكم الإنكليزي يف اجلنوب حيث د�ّضوا 
جا�ضو�ضًا يف �ضلف جاءهم على هيئة رجل جائع 
للدواب  راع��ي��ًا  لديهم  وعمل  )�ضفر(  يدعى 
احلملة  مع  وع��اد  يومًا  اختفى  حتى  ل�ضنوات، 
معرفة  بعد  ليحكمها  املنطقة  على  الريطانية 

متكاملة لتفا�ضيلها.
 اأي�سان حويف

يف حكاية )اأي�ضان حويف( تقراأ �ضورة للعلقات 
�ضيادي  م��ن  ال��ه��ور  جماميع  ل��دى  الجتماعية 
واأنواع  ال�ضلف    بعطاري  وعلقاتهم  الأ�ضماك 
ال�ضيد وال�ضمك و�ضوًل اإىل جميء )املوحان(، 
وه����و ال��ف��ي�����ض��ان ال��ك��ب��ري ال����ذي دم����ر اأك����واخ 
باأنف�ضهم  ناجني  موا�ضيهم  فرتكوا  ال�ضيادين 
اإىل مرتفع )اأي�ضان( يحطون عنده بعد �ضاعات 
لق�ضاء  ال�ضهل  يتفرق اجلمع على  وتعب.  خوف 
احلاجة وتعرث )اعزيزة( على جرة حتت قدميها 
مملوءة ذهبًا فتاأخذها بني ثيابها مرعوبة خوفًا 
اإن  وم��ا  �ضيحا�ضبها،  ال��ذي  القادم  اجلّني  من 
اأمنت اأن ل �ضيء يطاردها حفظت قطع الذهب 
التي ح�ضلت عليها من اجلرة ومل تك�ضف �ضرها 
قب�ضة  فاأعطتها  بناتها  من  واحدة  زوجت  حتى 
وبذلك ذاع  اأخرى  واأ�ضكال  �ضكل حيوانات  على 

�ضر اعزيزة بني النا�ض.
عراق  اأب��و  لعلي  اجلنوب(  من  )�ضفاهيات  اإن 
ل��ي�����ض ك��ت��اب ح��ك��اي��ات، ب��ل ه��و ب��ح��ث ���ض��ردي 
ال�ضعبي  التاريخ  داخل  وقائع ح�ضلت  جميل يف 
البحث  مناقبيات  م��ن  الكثري  وف��ي��ه   ل��لأه��وار 
الأنرثوبولوجي الذي مينحك تفا�ضيل العلقات 
الجتماعية املتعددة الأطراف  يف ار�ض الأهوار 
حتوي  ال��ت��ي  امل��رتام��ي��ة  ومياهها  و)ت��ه��لت��ه��ا( 

اأ�ضرار احلياة فيها.

با�ضمه  ال�ضهري  عليوي(  نكيل  )علي  الكاتب 
العراقي  للقارئ  اأبو عراق ( قدم  الأدبي )علي 
ال�ضفاهية  الوقائع  نقلت  التي  الكتب  من  ع��ددًا 
التاريخ  من  مهمًا  ج��زءًا  تعد  مدونة  م��ادة  اإىل 
ال�ضعبي العراقي يف بيئته اجلنوبية التي يتعاي�ض 
التي  امل��ج��اورة  الأه���وار  بيئة  م��ع  النخيل  فيها 
حتادد اأر�ض النخيل ، جتاورها وحتاورها، لكنها 
الطينية  النخيل  بيئة  اأن  اإذ  معها،  تتداخل  ل 
يقف  وزراع��ي��ًا  اجتماعيًا  كيانًا  لذاتها  �ضنعت 
م�ضتقل  �ضبه  ب�ضكل  واقعية  درامية  ك�ضخ�ضية 

عن بيئة الهور املنفتحة الكثرية التفا�ضيل.
�ساعر وراوية

ال��ق��رن  �ضبعينيات  م��ن��ذ  ع���راق  اأب���و  ع��ل��ي  ب���داأ 
امل��ف��ردة  ت�ضتهويه  ك�ضاعر  الن�ضر  الع�ضرين 
اأ�ضدر  اإذ  الف�ضحى،  باللغة  اأو  �ضعبيًا  ال�ضاردة 
ال��غ��ي��اب(،  اأرب��ع��ة دواوي����ن ه��ي: )م��ا يقرتحه 
و)م������ن(، و)ن���ه���ري ال��ل��ي��ل(، و)ب����اك����رًا اأي��ه��ا 
الغروب(، ثم جاء كتابه )مثنويات( جتربة يف 
الفرادة  ال�ضعرية ال�ضوفية التي تتجاوز املحلي 

م��ن احلب  اأث���ريي  ع��امل  اإىل  ال��واق��ع��ي احل�ضي 
واخليال واكت�ضاف الده�ضة.

مقامات املاء – مقامات النخل
هما كتابان يتبعان كتاب )مثنويات (، كان الأول 
فيهما )مقامات املاء( الذي �ضور جمموعة من 
بلغة  العراقية  الأه��وار  واأح��داث وجتارب  وقائع 
وقد  اخليال،  مع  الوقائع  فيها  تتداخل  �ضعرية 
)مقامات  التايل  كتابه  يف  التجربة  ه��ذه  ك��رر 
الوقائع  من  جمموعة  فيه  ق��دم  ال��ذي  النخل( 
ال�ضعبية التي جرت يف بيئة النخل املمتدة على  
عامرة  اأرا����ض  م��ن  ي�ضبقها  وم��ا  ال��ع��رب  �ضط 
واأع��راف��ه��ا،  تقاليدها  لبيئته  ال���ذي  بالنخيل 
وبالتايل حكاياتها الأثرية املتداولة التي تغدو- 

اأو هي غدت – جزءًا من تاريخها ال�ضعبي.
�سفاهيات من املوروث العراقي

بدا وا�ضحًا اأن  جتربة علي اأبو عراق يف الكتابة 
الت�ضجيلية للمرويات ال�ضعبية قد اأ�ضابها النجاح 
املطلوب، فا�ضتخرج خزائن اأخرى يف كتب تالية 
التي  الكتابات  هذه  ف�ضل  عاريف  اهتمام  لقيت 

املتداول  العامي  املوروث  بني  الهوة  ردم  حتاول 
�ضفاهًا وبني الواقعة التاريخية ال�ضعبية.

اأو  ال�ضلطة  موؤرخو  يكتبه  ل  ال�ضعبي  التاريخ  اإن 
كتبة املكاتب من ذوي الياقات البي�ض، بل يكتبه 
والأمل  الذين عا�ضوا احلرمان  امل�ضتنريون  اأهله 
واحرتقوا بنار الوعي والتجربة الثقافية الواعية 
واحد  دونها  التي  ال�ضفاهيات  هذه  لنا  ليقدموا 

منهم هو ال�ضاعر الراوي علي اأبو عراق.
من �سفاهيات اجلنوب

من  )�ضفاهيات  كتاب  من  الأوىل  احلكاية  يف 
ال�ضبح  )جنمة  بعنوان  جاءت  التي  اجلنوب(، 
الهور  ملجتمع  اأوىل  ���ض��ورة  ال��ك��ات��ب   ينقل   ،)
عنفوانها  بكل  احلياة  )ت�ضتيقظ  اإذ  يعمل،  وهو 
ال�ضم�ض  تكون  فيما  ج��دي��دا(،  �ضوطا  لتخو�ض 
واملاء يطرط�ض  العتمة  لبقايا  ال�ضاطعة مقاومة 
على حافة التهلة، )والتهلة هنا هي الأر�ض التي 
الهور(،  مياه  فوق  وحيدة  الزمن  مبرور  تتكون 
ال�ضباحي  الإفطار  عمل  ال�ضيادون  يبداأ  حيث 
ال����رز( وال�ضمك  ال��ط��اب��ك )خ��ب��ز  امل��ك��ون م��ن 

علي اأبو عراق
يكتب عن: 

وقائع اأهل املاء واأهل النخيل
با�ضم عبد احلميد حمودي

بني علي �سويح  وحمد 
اآل  حمود تن�سطر مئات 
احلكايات  الدالة على 
احلكمة وال�سرب وا�ستنها�ص 
ال�سور التاريخية ال�سعبية 
التي �سنعت اأجزاء وا�سعة 
من بنية البناء االجتماعي 
ملدن بادت، مثل احل�سكة، 
و�سخ�سيات  قاومت ال�سطوة 
العثمانية مثل )اأبو الغم�سي 
و�سواه(.
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م�ساهدات يومية
ال�ضارع،  اإىل  واخل��روج  ال�ضباح  يبداأ  اإن  ما 
يل،  بالن�ضبة  ال��دائ��رة،  اإىل  للذهاب  �ضواء 
الأخ����رى، حتى  والأع��م��ال  الأ���ض��واق  اإىل  اأو 
باملرورية  ت��ب��داأ  املخالفات،  �ضتى  تواجهنا 
بها!  ال�ضتهتار  حد  قوانينها  اح��رتام  وع��دم 
مل  مل��اذا  اأحدهم  و�ضاألت  مثًل  جت��راأت  واإن 
اأو  لليمني  امل�ضار  حتويل  اإ���ض��ارة  ت�ضتخدم 
الأم��ور  ه��ذه  اأن  يجيبك  غريها  اأو  الي�ضار 
اأي�ضًا  �ضلفًا،  يكون  قد  اأو  قدمية،  اأ�ضبحت 
"اأخجل  فيقول  )ج���دًا(  قلت  اإن  اأب��ال��غ  ل��ن 
والن�ضاء  للمبتدئني  فهي  ا�ضتخدامها  م��ن 
اولئك  و�ضوءًا  خجًل  الو�ضع  فقط!"  ويزيد 
اإىل  ال�ضيارات  من  الأو���ض��اخ  يرمون  الذين 
الأب  يرميها  كيف  نتخيل  اأن  ولنا  ال�ضارع، 
فيما  )قدوتهم(  وه��و  اأطفاله  اأن��ظ��ار  اأم��ام 
يفعل وما يطبقون من بعده. لتاأتي بعد ذلك 
الأ�ضوات العالية و)حفلة( ال�ضتائم والألفاظ 
بني من يقودون املركبات اأو خارجها دون اأية 
همًا جديدًا  لت�ضيف  العامة  للآداب  مراعاة 
غري  و�ضوارع  زحامات  من  الطريق  لعقبات 
وحفر  مطبات  م��ن  فيها  مل��ا  لل�ضري  �ضاحلة 
تنذر بوجع ما  يومية موؤملة  وغريها. م�ضاهد 
اأن من يلتزم  اأ�ضبح احلال  اإليه حتى  و�ضلنا 
ويحرتم الآداب العامة والطريق هو )ال�ضاذ( 

والأغلبية من املخالفني هم القاعدة! 
ا�سطدام القطار والفو�سى..

ال��ق��ط��ار يف بغداد  ك��ان حل��ادث��ة ا���ض��ط��دام 
على  موؤ�ضر  مل��رت��ني،  الب�ضرة،  نحو  املتجه 
ف��و���ض��ى امل��خ��ال��ف��ات م��ن اأك���رث م��ن ط��رف، 
بحاجز  احلديد  �ضكة  قطعت  العامة  فاملرور 
النا�ض  خم��ال��ف��ات  ك��رثة  نتيجة  كونكريتي 
ي�ضبب  ك��ان  م��ا  �ضايد"،  "رونغ  وم��روره��م 
ت�ضببت  لكنها  وح����وادث..  وزح��ام��ًا  اإرب��اك��ًا 
�ضكة  قطعت  ح��ني  اأك���ر  و���ض��رر  مبخالفة 
تكرر  وقد  النقل،  وزارة  اإب��لغ  دون  احلديد 
هذا الأمر ملرتني خلل اأ�ضبوعني ما ا�ضتدعى 
وزارة النقل اإىل اإ�ضدار بيان تو�ضيحي يف ٢٨ 
"اأن اإحدى  كانون الثاين املن�ضرم، جاء فيه 

امل���رور يف ج��ان��ب الكرخ  م��ف��ارز م��دي��ري��ات 
حاجز  بو�ضع  ق��ام��ت  ب��غ��داد  العا�ضمة  م��ن 
كونكريتي على اأحد خطوط ال�ضكة احلديدية 
خمالف  ب�ضكل  املركبات  عبور  منع  اأجل  من 
�ضري  بعرقلة  العمل  هذا  ت�ضبب  وقد  لل�ضري، 
القطار املتجه  �ضوب مدينة الب�ضرة ما اأدى 
تلك  يف  ال�ضري  حركة  يف  كبري  اكتظاظ  اىل 
املنطقة".. كما دعت وزارة النقل املعنيني يف 
مديريات املرور اإىل اإبلغ وا�ضت�ضارة ملكات 
ال�ضكك قبل ال�ضروع باأية اإجراءات من �ضاأنها 
حركة  يف  ب��اأ���ض��رار  والت�ضبب  ال��ط��رق  قطع 

املركبات والقطارات.
مركبات  �ضائقو  معي:  امل�ضهد  تخيلوا  فقط 
ي�ضرون على املخالفة رغم علمهم امل�ضبق اأن 
واأن  املحدد  اليومي  موعده  يف  �ضيمر  قطارًا 
العبور من اجلهة املخالفة )رونغ �ضايد( قد 
اآبهني  غري  يكررونها  لكنهم  بكارثة،  يت�ضبب 
بقوانني ال�ضارع وباحرتام الآخرين، والأ�ضح 
احرتام اأنف�ضهم، فاملخالف بدءًا هو �ضخ�ض 
خمالفاته  يعتر  ك��ان  اإن  نف�ضه  ي��ح��رتم  ل 

)�ضطارة(..
غياب التعليم النوعي

ال��ذي  ال�ضلبي  وال�����ض��ل��وك  امل��خ��ال��ف��ات  ه���ذه 
انت�ضر.. ما اأ�ضبابها وتداعياتها؟ )د.علوي 

كاظم ك�ضي�ض( يجيب عن ذلك بقوله:
ال�ضلوكيات اخلاطئة  اأ�ضباب  ل ميكن ح�ضر 
لكنها  املجتمع.  يف  الأف��راد  عن  ت�ضدر  التي 
�ضعف  اأولهما  رئي�ضني:  �ضببني   يف  ترتكز 
غياب  وثانيهما  ب��ال��ف��رد.  ال��ق��ان��ون  ع��لق��ة 
التي  الكثرية  املواعظ  اإن  النوعي.  التعليم 
لغوي  ن�ضيج  اإىل  حت��ول��ت  ال��ن��ا���ض  يحفظها 
التي  الوحيد  ال�ضبب  اإل  �ضبب،  لكل  يرددونه 
ال�ضلوكي  الت���زان  وه��و  األ  لأج��ل��ه،  و�ضعت 
النظر  م��ن  وب���دًل   ، وحريته  الآخ���ر  وح��رم��ة 
م�ضتنبطة  �ضلوكية  مناهج  اأنها  على  اإليها 
من جتارب كثرية ونا�ضجة فاإنها تتحول اإىل 

و�ضايا تقال ملجرد اأن تقال.
هي  املنحرفة  ال�ضلوكيات   : ك�ضي�ض  ي�ضيف 
البطالة، والعمل  نتائج لأ�ضباب كثرية، منها 

بديهيًا، يعترب ال�سارع، 
اأي �سارع، مراآة املجتمع ، 
ويومياته، اإذ اأن تفا�سيل 
�سلوكيات النا�ص فيه ما 
هي اإال انعكا�ص لثقافتنا 
اجلمعية وما مررنا به، 
وترجمتنا لهذه الثقافة 
وتطبيقنا لها من خالل 
�سلوكنا. اإن كمية املخالفات 
االإن�سانية والقانونية 
واملرورية واالأخالقية 
وغريها، التي ت�سج بال�سارع 
االآن، كبرية وال اأبالغ اإن 
كتبت )جدًا(، فمن امل�سوؤول 
عنها؟ وكيف، بعد الت�سخي�ص 
وبيان اخللل واالأ�سباب، 
نرتقي بالعودة اإىل امل�سار 
ال�سحيح يف �سلوكنا احل�ساري 
واالإيجابي؟ "ال�سبكة" تثري 
هذه الت�ساوؤالت عرب هذه 
امل�ساهدات:

رجاء ال�ضجريي-ت�ضوير:بالل احل�ضناوي

�ضلوكيات ترغمنا
على العودة اإىل املنزل

ال�����ض��ارع.. يف 
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ح�ضاب  على  الفرعية  الهويات  اإ�ضاعة  على 
وت��ردي  الفر�ض،  وت��ف��اوت  الوطنية،  الهوية 
اإىل القول  اأ�ضباب املعي�ضة واحلرمان. ونعود 
والتعليم  القانون  نتج عن غياب  كله  اإن هذا 

النوعي.
اأما ال�ضاعر )ح�ضني املخزومي( فيقول:

اإن ال�ضلوكيات املوؤذية التي ت�ضدر من بع�ض 
اأفراد املجتمع جتاه املجتمع نف�ضه تدل على قلة 
الوعي الإن�ضاين امل�ضوؤول لديهم وفقر اجلانب 
الأخلقي، وعدم تقبل اختلف الآخر ابتداًء 
الختلف  تقبل  اإىل  و�ضوًل  ال��راأي  تقبل  من 
واأرى  القومي،  اأو  واملذهبي  والديني  العرقي 
تدين  هو  ال�ضلوكيات  ه��ذه  م�ضببات  من  اأن 
الو�ضع القت�ضادي ب�ضبب ما خلفته  احلروب 
والهزات القت�ضادية التي تعر�ض لها املجتمع 
حتطيم  من  املا�ضية  عقود  اخلم�ضة  ط��وال 

البنى التحتية، �ضواء يف اخلدمات الأ�ضا�ضية 
للم�ضارح  احل�ضاري  ال��دور  واأف��ول  تراجع  اأو 
والفن  الثقافية  وامل��راك��ز  ال�ضينما  وقاعات 
واملو�ضيقى والأدب... الخ، اأرى اأن احلل الذي 
للإن�ضان  قيمة  ويعطي  جمتمع  ب��اأي  ينه�ض 
التحتية  البنى  بتوفري  هو  ي�ضكنها،  بلد  يف 
والنهو�ض بالواقع الثقايف والأكادميي واإرجاع 
وامل��راك��ز  وامل�����ض��رح  لل�ضينما  الكبري  ال���دور 
اإن�ضانيًا  خطابا  تخلق  باأن  الكفيلة  الثقافية 
تقدمي  خ��لل  م��ن  ر�ضينًا  توعويًا  ح�ضاريًا 
امل��وروث  واإرج���اع  اأدب��ي وفني ع��ال،  متوى 
من  نبني  التي  الإن�ضانية  والقيم  الأخلقي 
�ضاهد  كل  يف  ي�ضتح�ضر  قويًا  اأ�ضا�ضًا  لبنتها 

حديث عند املقارنة بني الأم�ض واليوم. 
ال��غ��رام��ات  اأن  ع��ا���ض��ي(  )ن���وف  ت��رى  فيما 
ال�����ض��دي��دة وق���وان���ني ال��ع��ق��وب��ات ال�����ض��ارم��ة 

فاإن  راأي��ي  يف   : وتقول  الناجح  ال�ضبيل  هما 
بعدم  ال�ضعور  من  تاأتي  ال�ضلبية  ال�ضلوكيات 
جتاه  بامل�ضوؤولية  ال�ضعور  وع���دم  الن��ت��م��اء 
ف��اإن  امل��ث��ال  ال��ع��ام��ة، ع��ل��ى �ضبيل  الأم����لك 
ال�ضارع  يف  النفايات  يرمي  ال��ذي  ال�ضخ�ض 
وهو يقود هو نف�ضه حني ي�ضافر يلتزم برميها 
يخ�ضى  لأن���ه  ل��ه��ا  املخ�ض�ضة  الأم���اك���ن  يف 
الغرامات العالية، ورمبا منعه من دخول هذا 
البلد مرة اأخرى، بالتايل هي لي�ضت  م�ضاألة 
القوانني  الغرامة.  من  اخل��وف  واإمن��ا  ذوق 
بعيدة  �ضحيحة  بطريقة  وتنفيذها  مهمة 
ال�ضحيح  ال�ضلوك  الإن�ضان  تعلم  الف�ضاد  عن 
بحيث ت�ضري يف امل�ضتقبل جزءًا من �ضلوكيات 

ومنط يومي للإن�ضان.
م�سهد اأخري

ال���ذي ي�ضمى يف  ال����دوام،  ب��داي��ة  يف زح���ام 
لقوانني  ���ض��ارم  تطبيق  فيها  ال��ت��ي  ال����دول 
ال��ذروة(،  امل��رور واح��رتام لل�ضارع ب� )وق��ت 
هذا  ميتد  خا�ضة،  الرئي�ضة  �ضوارعنا،  ويف 
دراجة  �ضائق  ت�ضلل  اليوم،  ط��وال  )الوقت( 
)املاطور(،  بالعامية  ن�ضميها  التي  بخارية، 
كان  بحادث  يت�ضبب  اأن  وكاد  ال�ضيارات  بني 
اعتذاره  عن  وب��دًل  �ضحاياه،  اأول  �ضي�ضبح 
األفاظًا  وي�ضتخدم  عال  ب�ضوت  يتحدث  بداأ 
غري لئقة جتاه ال�ضيدة التي كاد اأن ي�ضطدم 
)ن��وف  اإل��ي��ه  ذه��ب��ت  م��ا  اأك���رر  ب�ضيارتها.. 
عا�ضي( اأن تطبيق القانون مهم جدًا وفر�ض 
لل�ضارع  يعيد  كبري  رادع  الفورية  الغرامات 

اأخلقه ويرغم م�ضتخدميه على احرتامه.
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يو�ضف املحمداوي

مي�ضا
باملر�ضاد

باملر�ضاد...   : فاأجاب  رب��ك؟  اأي��ن   : اعرابي  �ضئل 
يف  ال�ضلطة  زم��ام  ت�ضلموا  من  يعرف  هل  ولاأدري 
اأنهم  اأم  باملر�ضاد،  اهلل  اأن  التغيري  بعد  ما  بلدنا 
وا�ضرار  باجتهاد  و�ضعوا  خلفهم  اهلل  خمافة  تركوا 
غ��ري م�����ض��ب��وق اإىل خ����راب وط���ن وق��ه��ر م��واط��ن، 
لنا  قطعوها  التي  الوردية  الوعود  يتذكر  وجميعنا 
جيدا  واأت��ذك��ر  اجل��دي��د،  النظام  مرحلة  بداية  يف 
ت�ضريحًا للمرحوم اأحمد عبد الهادي اجللبي يقول 
وت�ضل  �ضتتنوع  التموينية  البطاقة  مفردات  ان  فيه 
الغازية!  امل�ضروبات  �ضمنها  من  مفردة  اربعني  اىل 
القائمني على هذا املنجز  اليوم هو ان  لكن مانراه 
رفعوا ال�ضفر عن ذلك الرقم لتبقى اأربع مواد فقط 
توزع بالتناوب ومل توزع مكتملة والأخبار ت�ضري اىل 
انقطاعها بالتمام، واي�ضا اأتذكر ت�ضريحات ال�ضيد 
بت�ضدير  �ضيقوم  العراق  باأن  ال�ضهر�ضتاين  ح�ضني 
 !2013 العام  يف  اخل��ارج  اىل  الكهربائية  الطاقة 
واليوم ونحن نعي�ض يف العام 2021 ولتزال مع�ضلة 
التي  النقم  اح��دى  متثل  الكهربائي  التيار  انقطاع 
منه  ا�ضتنزفت  الذي  العراقي  املواطن  منها  يعاين 
التي  الب�ضيطة  املالية  م��ردودات��ه  الأهلية  املولدات 

لتكفيه قوت يومه.
وكبرية  ك��ث��رية  ال��دول��ة  قبل  م��ن  الوهمية  ال��وع��ود 
والكثري من املواطنني عا�ضوا مرحلة حروب الطاغية 
ذلك  وكانت احلكومة يف  اأكرثها  وما  املقبور هدام 
الزمن الأغر متنح عائلة ال�ضهيد يف تلك احلروب 
اأر�ض و�ضيارة بال�ضافة اىل مبلغ مايل قدره  قطعة 
ل�ضراء  كافية  كانت  حينها  يف  دينارا  األ��ف   )40(
عن  ف�ضل  بغداد  العا�ضمة  يف  �ضكنية  دور  اربعة 

�ضا�ضتنا  ولي��ة  وحتت  اليوم  اأم��ا  التقاعدي،  مرتبه 
مع  �ضواء  الداخلية  حروبهم  �ضهداء  عوائل  اجلدد 
اأية  على  يح�ضلوا  مل  داع�ض  ع�ضابة  او  القاعدة 
باإطلقها  تفننوا  التي  الزائفة  الوعود  مكرمة �ضوى 
! وهي  الكبرية  واإكتفوا مبكرمتهم  واإخرى  اآونة  بني 
اإطلق املرتب التقاعدي لعائلة ال�ضهيد الذي �ضحى 
اأم��راء  من  الأر���ض  حترير  اإج��ل  من  الطاهر  بدمه 
ال�ضا�ضة  ظلم  حتت  عائلته  ليرتك  واجلرمية  القتل 
اجلدد الذين جتاهلوا وتنا�ضوا متاما اأنهم لول دماء 
الدول  يف  مهجرين  اليوم  لكانوا  الزكية  ال�ضهداء 
التي يحملون جن�ضياتها اىل الآن ولي�ض يف الق�ضور 
واآخ��ر  احل��ايل،  الوقت  يف  يقطنونها  التي  العاجية 
الت�ضريحات  هي  للمواطنني  اجلدد  ال�ضا�ضة  هبات 
املوظفني  مرتبات  على  ن�ضمعها  املتناق�ضةالتي 
بو�ضولنا  ال�ضبب  هم  اأنهم  اإذ  املايل  العجز  بذريعة 
الدارة  �ضوء  خ��لل  من  القت�ضادي  النهيار  اىل 
والف�ضاد الذي ا�ضبح اليوم ينخر يف جميع مفا�ضل 
مفادها"  التي  املقولة  عن  الطرف  وغ�ضوا  الدولة، 
باأحوال  عارفة  الدولة  تكون  اأن  ال�ضيا�ضة  الأ�ضل يف 
املف�ضدين،  ال�ضرور  اأه��ل  منهم  فتعاقب  رعيتها، 

وتكافئ اهل اخلري املح�ضنني".

اليوم ونحن نعي�ش يف العام 2021 
ولتزال مع�ضلة انقطاع التيار 

الكهربائي متثل احدى النقم التي 
يعاين منها املواطن العراقي الذي 

ا�ضتنزفت منه املولدات الأهلية 
مردوداته املالية الب�ضيطة التي 

لتكفيه قوت يومه.



ال��رز،  حقول  يف  الأ�ضماك  تربية  تقانة  بتطبيق 
هذه  ن�ضتخدم  ل  مَل  نف�ضي،  �ضاألت  م��ا  وك��ث��ريًا 
يف  منتلك  ونحن  الآن،  حتى  العراق  يف  التقانة 

بلدنا مقومات جناح هذه الطريقة؟
و�سلت الفكرة.. ولكن

�ضنوات  عليها  تعبت  التي  امل�ضروع،  فكرة  حملت 
وحتملت لأجلها احلر والرد واأنا اأراقب التجربة 
اإىل وزارة الزراعة، واألقيت  )الكلم للخ�ضايل( 
امل�ضوؤولني  اإىل  امل�ضروع  فكرة  لأو�ضل  ثقلي  كل 
وكلء  بح�ضور  ما�ضرة  واألقيت  ال���وزارة،  يف 
املالية  الأزم��ة  لكن  بالفكرة،  فاقتنعوا  ال��وزارة، 

حالت   ٢٠١٥ ع���ام  يف  ب��ال��ع��امل  ع�ضفت  ال��ت��ي 
تعبت،  لأين  كثريًا  فتاأثرت  امل�ضروع،  تنفيذ  دون 
وكنت اأحلم بتطوير وحت�ضني الرثوة ال�ضمكية يف 

العراق، لكنني مل اأ�ضت�ضلم للياأ�ض.
م�سرتكات عديدة..

 �ضاألُت الدكتور اخل�ضايل: ما امل�ضرتكات بني الرز 
والأ�ضماك، فاأجاب: م�ضول الرز ينمو يف اأر�ٍض 
مدة  ط��وال  املياه  عنه  تنقطع  ول  باملياه  مغمورة 
زراعته، كذلك الأ�ضماك، فهي بطبيعتها حيوانات 
مائية تتخُذ من املاء و�ضطًا للمعي�ضة والنمو، واإن 
الت�ربة املف�ضلة ملزارع تربية الأ�ضماك التي ُتلئم 
متتاز  التي  الطينية  الت�ربة  هي  اأي�ضًا  ال��رز  منو 
الع�ضوية  وامل��واد  باملغذيات  وغناها  بخ�ضوبتها 
�ضفة  عن  ف�ضًل  باملاء  الحتفاظ  على  وقدرتها 
م�ضرتكة اأخرى هي ت�ضابه توقيت مو�ضم الرتبية 

والزراعة بالن�ضبة للأ�ضماك والرز.
عجائب كثرية

ف�ضلت  اإن  ق��ائ��ًل:  حديثه  اخل�ضايل  يوا�ضل 
زي��ادة  يف  ج��دًا  مفيد  جم��اين  �ضماد  الأ���ض��م��اك 
اأو  تنتفي  وبذلك  الرز  ملح�ضول  الرتبة  خ�ضوبة 

الع�ضوية  اأو  الكيمياوية  للأ�ضمدة  احلاجة  تقل 
البيئية  الناحيتني  من  ال�ضلبية  اآث��اره��ا  وجتنب 
والقت�ضادية، كما اأن احلركة الدائمة للأ�ضماك 
واإط��لق  الرتبة  تهوية  على  تعمل  ال��رز  حقل  يف 
املغذيات nutrients مثل الف�ضفور والنرتوجني 
الرز.  نبات  امت�ضا�ضهما من قبل  اللذين يزداد 
من جانب اآخر ت�ضاعد الأ�ضماك املرّباة يف حقول 
والطحالب  احل�ضرات  بع�ض  على  بالق�ضاء  الرز 
متثل  لأنها  ال��رز  مبح�ضول  ال�ضارة  وال��دي��دان 
غذاًء للأ�ضماك، وذلك ي�ضاعد املزارع يف تقليل 
زراع��ت��ه  اأث��ن��اء  احل�ضرية  امل��ب��ي��دات  ا���ض��ت��خ��دام 
ملح�ضول الرز، ورمبا تنعدم احلاجة اإليها، وهذا 

مفيد من اجلانب البيئي والقت�ضادي.
تبادل منفعة..

وبينما كنُت اأتاأمل امل�ضاحة ال�ضغرية من الأر�ض 
الدكتور  حدثني  امل�����ض��روع،  عليها  ُط��ب��ق  ال��ت��ي 
اخل�ضايل قائًل: اإن علقة تبادل املنفعة املوجودة 
ال�ضمك والرز والعوامل امل�ضرتكة  بني م�ضويل 
ا�ضتغلل  اإمكانية  يف  التفكري  ت�ضتدعي  بينهما 
الرتبة املُ�ضّبعة باملياه واملزروعة بالرز يف ا�ضتزراع 

مايزال  البتكار  هذا  اأن  القلب  يف  يحز  ما  لكن 
اإط��لق  تنتظر  التي  الكلية  رف��وف  على  معلقًا 
�ضراحه للمواطنني، ليتذوقوا لأول مرة يف العراق 
والنكهة  الطعم  اليا�ضمني، مودعني  �ضمكًا بطعم 
معنا  فتعالوا  البحريات،  لأ�ضماك  التقليديني 

لندخل اأعماق التجربة.
ملاذا ال تطبق؟

ق������ادين ال���دك���ت���ور )م���م���د ����ض���اك���ر م��م��ود 
اخل�ضايل(، معاون العميد يف كلية علوم الهند�ضة 
الزراعية يف جامعة بغداد، �ضاحب فكرة م�ضروع 

موقع  اإىل  العراق،  يف  ال��رز  مع  الأ�ضماك  تربية 
تتجاوز م�ضاحته ٤٠٠ مرت مربع  الذي ل  البحث 
اجلامعة  نطاق  �ضمن  يقع  ال��ذي  اجل��ادري��ة،  يف 
ف�ضاألته: ما العلقة بني الرز والأ�ضماك؟ فاأجاب: 
املتعلقة  البحوث  اأتابع  واأن��ا  �ضنة  ع�ضرين  منذ 

ال تنده�ص اإذا ما تناولت يومًا ما يف اأحد مطاعم 
العا�سمة بغداد وجبة �سمك بعطر رز اليا�سمني، 

ما عليك اإال اأن ت�سكر اأ�ساتذة كلية علوم الهند�سة 
الزراعية يف بغداد، فهم من اأدخلوا هذ امل�سروع املبتكر.

�ضمك بنكهة اليا�ضمني 

وحقول رز �ضديقة للبيئة

م�ضروع رائد يف العراق واملنطقة

بغداد/ علي غني

د.ممد �ضاكر د.كاظم ديلي ح�ضن
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التحويرات يف حقل  بع�ض  اإج��راء  بعد  الأ�ضماك 
بروتني حيواين ذي  اإنتاج  يتم  اأن  اأمل  الرز على 
ت�ضّد حاجة  باأ�ضعار رخي�ضة  عالية  تغذوية  قيمة 
املنتفعني  الفلحني  اأو  ال�ضكان  من  كبرية  ن�ضبة 
ال�ضمك  كيلو  �ضعر  اأن  ول�ضيما  العمل،  هذا  من 
يفوق �ضعر كيلو الرز، واأن امل�ضاحات امل�ضتخدمة 
يف زراعة الرز كبرية جدًا يف العراق تبلغ اأكرث من 
العراق  يف  ال�ضلبية  )امل�ضاحات  هكتار  األف   ١٠٠
تقدر ب� ٤٣٠ األف دومن( ما ي�ضهم يف اإنتاج كميات 
زراع�ة  مو�ضم  يف  الأ�ضماك  من  ومقبولة  جيدة 

ال�رز.
�سديق للبيئة..

عميد  ح�ضن(،  ديلي  )كاظم  الدكتور  الأ�ضتاذ 
من  لأن��ه  امل�ضروع  تبّنت  الكلية  اإن  ق��ال:  الكلية، 
عاملي،  توجه  وه��ذا  للبيئة،  ال�ضديقة  امل�ضاريع 
امللوثات،  عن  بعيدًا  �ضحيًا  غ��ذاء  �ضننتج  لأننا 

هما  م�ضولني  ينتج  امل�����ض��روع  اأن  ج��ان��ب  اإىل 
اأهم م�ضولني يف العامل،  الرز وال�ضمك، وهما 
وبكل  وب�ضراحة  النامية،  ال���دول  يف  ول�ضيما 
اعتزاز)الكلم للدكتور ديلي( فاإننا ل نحتاج يف 
هذا امل�ضروع اإىل املاء لأن الرز مغمور اأ�ضًل فيه، 
واإذا احتجنا للماء، ف�ضنحتاج اإىل كميات ب�ضيطة 
�ضنتمرتًا  بعر�ض٥٠  خنادق  نحفر  لأننا  ج��دًا، 
عالية  اأ�ضماكًا  لننتج  �ضنتمرت،   ١٠٠-  ٨٠ وبعمق 
اجلودة، وقد تذوقها الأ�ضاتذة، فكانت �ضهادتهم 

)علمة للجودة(.
اإعمام امل�سروع..

الأ�ضماك  تربية  م�ضروع  فكرة  �ضاحب  اإىل  نعود 
الذي  اخل�ضايل،  ممد  الدكتور  ال��رز  حقول  يف 
اأثبت  ال��ذي  امل�ضروع  اإعمام  يتمنى  اأن��ه  يل  اأك��د 
واأنه  العراق،  مافظات  على  بالتجربة  جناحه 
على ا�ضتعداد مل�ضاعدة الفلحني اأ�ضحاب حقول 

تتعلق  التي  املعلومات  بجميع  وتزويدهم  ال��رز 
برتبية الأ�ضماك مقابل مبالغ ب�ضيطة كا�ضت�ضارية 
تعود اإىل كلية علوم الهند�ضة الزراعية التي تبنت 

فكرة امل�ضروع.
اأ�سماك طبيعية..

واقول لك حقيقة "حكى يل اأحد املواطنني الذي 
يعي�ضون يف الوليات املتحدة اأن �ضعر كيلو �ضمك 
الكارب ال�ضائع يبلغ خم�ضة دولرات، يف حني اأن 
البعيدة  الأماكن  يف  تربى  التي  نف�ضها  الأ�ضماك 
واملبيدات  الأ�ضمدة  ا�ضتخدام  وبدون  التلوث  عن 

تباع بخم�ضة وع�ضرين دولرًا."
ميزات عديدة..

وال��دك��ت��ور )���ض��دام  ال��دك��ت��ور )خ�ضري ج���دوع( 
حامت(، التدري�ضيان يف ق�ضم املحا�ضيل احلقلية، 
حقول  يف  الأ�ضماك  تربية  مميزات  لنا  اأو�ضحا 
ميثل  الرز  حقل  اأن  عالية،  وبثقة  موؤكدين،  الرز 
كما  الأ�ضماك،  ل�ضتزراع  وملئمة  منا�ضبة  بيئة 
فهي  كافة،  النواحي  من  اآمنة  الطريقة  هذه  اأن 
الرز  حقل  حتوير  كلفة  اأن  كما  للبيئة،  �ضديقة 
اأن  اإذ  عادة ما تكون ب�ضيطة جدًا ل تكاد تذكر، 
اخليارات  من  بكثري  الحتفاظ  ميكنه  املُ���زارع 
يف  ي�ضهم  كما  ال�ضمكي،  بالإنتاج  الت�ضرف  يف 
اإنتاج م�ضول الرز ب�ضكٍل وا�ضح وبن�ضبة  زيادة 
١٠-١٥ باملئة، وت�ضهم الأ�ضماك املرباة يف حقول 
الرز بالق�ضاء على احل�ضرات ال�ضارة والطحالب 
ف�ضلتها  ك��ون  جانب  اإىل  ال�����ض��ارة،  وال��دي��دان 

�ضمادًا طبيعيًا.
مقرتحات..

اإن تطبيق هذه التجربة �ضيحقق لنا زيادة الرثوة 
ثقافة  واإ���ض��اع��ة  نوعيتها،  وحت�ضني  ال�ضمكية 
خف�ض  يف  �ضت�ضهم  اأنها  كما  الطبيعية،  ال�ضحة 
عموم  يف  املحلية  ال�ضوق  يف  الأ���ض��م��اك  اأ���ض��ع��ار 
العراق، ونحن باأم�ّض احلاجة اإىل دعم القت�ضاد 
ميكن  ب�ضيطة  امل�����ض��روع  فكرة  اأن  كما  املحلي، 
ت�ضغيل  عن  ف�ضًل  جناحها،  و�ضمان  تطبيقها 
ال���وزراء  جمل�ض  ندعو  لذلك  العاملة.  الأي���دي 
الذي  امل�ضروع  ه��ذا  تبني  اإىل  ال��زراع��ة  ووزارة 
يكلف  ل  ويكاد  كلها  جناحه  عنا�ضر  على  يتوفر 

�ضيئًا.
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رازونة
بلغني اأيها الأمري ال�ضعيد

وُتلبى  ال��ع��ادة،  يف  �ضعداء  يكونون  الأم����راء 
اأم��ري  اأراد  ول��ذل��ك  ك��ان��ت،  مهما  رغباتهم 
ي�ضمَع  اأن  �ضعيدًا(  �ضهيدًا  )ولي�ض  �ضعيد 
اأغرَب الق�ض�ض التي حدثت يف تاريخ الأمم 
اأحٌد من حا�ضيته  يعرف  ومل  قبله،  وال�ضعوب 
اأن يتعظ بتلك الق�ض�ض  اأكان يريد  وندمانه 
ال�ضعيد،  وقته  وي��زج��ي  يت�ضلى  اأن  اأراد  اأم 
فلما  لت�ضعف طلبه،  �ضهرزادة  له عن  فبحثوا 
عرثوا بها، ا�ضرتطت عليهم اأن تق�ض عليه ما 
طاب لها على األ يقاطعها ول ُيقّطعها، فوافق، 

ف�ضرعت تروي له يف الليلة الأوىل قائلة:
بلغني اأيها الأمري ال�ضعيد اأن بلدًا من بلد اهلل 
ومال  اللحب،  احلق  طريَق  تنّكبْت  الوا�ضعة 
الولة فيها واحلكام اإىل الظلم والف�ضاد، فعمَّ 
املت�ضولون يف  وكرث  الفاقة  وانت�ضرْت  اخلراُب 
بية مكاتَب الدر�ض  الطرق العامة وترك ال�ضِ
وغاب الأمُن وَف�ضا الوباُء، وما ذلك اإل لأنهم 
فخالفوه،  العدل  يف  تعاىل  اهلل  ق��ول  �ضمعوا 
امل�ضاواة بني  الأكرم )�ض( يف  الر�ضول  وقول 
القانون على اجلميع حني  اإعمام  النا�ض ويف 
قال: )يا اأيها النا�ض.. اإمنا اأهلك الذين من 
ال�ضريُف  فيهم  �ضرَق  اإذا  كانوا  اأنهم  قبلكم 
تركوه واإذا �ضرَق فيهم ال�ضعيُف اأقاموا عليه 
يا  لي�ض هذا فح�ضب  فعملوا بخلفه،  احلّد) 
اأنها  مولي الأمري، بل بلغ الأمر بتلك البلد 
ي�ضرق،  مل  اإذا  حتى  ال�ضريَف  حتاكم  �ضارت 
حتى اأن مديرًا اإحدى مدار�ض التعليم املهني 
يف بغداد ترع ب�ضيء من ماله اخلا�ض لإعمار 

بالإ�ضاءة  وتزويدها  يديرها  التي  املدر�ضة 
وطلء  اخلربة  وحدائقها  اأر�ضياتها  وتعديل 
ج��دران��ه��ا ح��ت��ى اأ���ض��ب��ح��ت م��در���ض��ة لئ��ق��ة 
ذلك  وامل��ع��ل��م��ون  ال��ط��لب  وراأى  ل��ل��درا���ض��ة، 
وا�ضتح�ضنوه، كما اأن املدير َقِبَل الترعات من 
كاأن  اأن تكون ترعات عينية،  الأهايل �ضرط 
يترَع اأحُدهم باأ�ضي�ض ورد اأو بوعاء خمتوم 
يقبْل  ومل  ذلك،  غري  اأو  )�ضبغ(  الطلء  من 
الذهبية،  والدنانري  الدراهم  ِبِبَدر  ترعاٍت 
اإىل  وحتيله  الرجل  حتاكُم  البلد  بتلك  فاإذا 
التحقيق بتهمة ال�ضك يف م�ضدر املال من اأين 

جاء؟!! 
عجَب  كما  عجبُت  لقد  م���ولي  ي��ا  ول��ع��م��ري 
�ضرطُتها  ت�ضكُت  ال��ت��ي  البلد  لتلك  ال��ن��ا���ض 
�ضرقوا  ال��ذي��ن  الل�ضو�ض  على  وق�����ض��اوؤه��ا 
اأمواًل من عملة م�ضكوكة على الورق يقال لها 
الدولر َتعدُل جباًل من الذهب الإبريز، وتلك 
الأموال كانت قد ُخ�ض�ضت لإعمار املدار�ض، 
فل هي اأُعمرت ول املال اأعيد اإىل بيت املال، 
ومل ُيحا�َضب �ضارٌق ول حوكَم متواطٌئ ول اأقّر 

بذنبه عّل�ض.
األ واإين اأيها الأمري ال�ضعيد قد راأيت يف تلك 
ول  اأذٌن  به  �ضمعت  ول  عني  ت��ره  مل  ما  البلد 
الأمري  قاطعها  ....وهنا  اإن�ضان،  ببال  خطر 
امللعونة،  اأيتها  "تب�ضمرينني"  اإن��ك  ق��ائ��ًل: 
واأَم��َر  اأحكُمها،  التي  بلدي  تق�ضدين  كاأنك 
بها فُحذفْت من التاريخ واجلغرافيا والأدب، 

وانقطعت احلكاية يف ليلتها الأوىل.

د. ح�ضن عبد را�ضي



اأربيل - �ضحى جميد �ضعيد

ال�ضياحة ال�ضتوية 

تنتع�ش يف حمافظات الإقليم 
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للرتويح  ال�ضياحية  املناطق  يف  لها  متنف�ض 
على  اأك��رث  ال�ضوء  ولت�ضليط  وال�ضتجمام. 
هذا املو�ضوع، من اأجل الوقوف على اأعداد 
املحافظات  يف  الراهنة  املرحلة  يف  ال�ضياح 
اإع��لم  م�ضوؤول  حاورنا  للعراق،  ال�ضمالية 

ويف  ر�ضتي،  ن��ادر  الأ�ضتاذ  ال�ضياحة  هيئة 
املناطق  اإىل  الوافدين  اأع��داد  عن  �ضوؤالنا 
ال�ضياحية �ضمال العراق اأجاب ر�ضتي قائًل: 
ل توجد اأرقام دقيقة عن اأعداد الوافدين، 
املا�ضية،  بالأعوام  قيا�ضًا  جيد  العدد  لكن 
اإىل  يتجهون  ال�ضياح  اأغلب  اأن  اإىل  م�ضريًا 
�ضر  اأن  مو�ضحًا  بالثلوج،  املغطاة  املناطق 
يف  يكمن  الإقليم  مافظات  يف  ال�ضياحة 
وج���ود م��ن��اط��ق خ��لب��ة ح��ت��ى م��ع ت�ضاقط 
يتمتعون  ال�ضياح  اأن  اإىل  منوهًا  ال��ث��ل��وج، 
باملناطق التي تت�ضاقط فيها الثلوج اأكرث من 
و�ضائل  تتوفر  اإذ  ال�ضتاء،  ف�ضل  يف  غريها 
كالتزلج  املناطق  تلك  يف  متنوعة  ترفيهية 
اأبرز  �ضوؤالنا عن  على اجلليد وغريها. ويف 
اأو�ضح  ال�ضياح  اليها  يتوافد  التي  املناطق 
مافظة  يف  ال�ضياحية  املناطق  اأن  ر�ضتي 
حاج  ومناطق  ك���ورك  بجبل  تتمثل  اأرب��ي��ل 
مافظة  يف  امل�ضايف  اأن  كما  ع��م��ران، 
والعمادية  وع��ق��رة  �ضر�ضنك  مثل  ده���وك 
تكون هي الأخرى مقا�ضد لل�ضياح يف ف�ضل 
اأثناء  ال�ضياح  بن�ضبة  يتعلق  ما  ويف  ال�ضتاء. 
ف�ضل ال�ضتاء قيا�ضًا بال�ضيف، يوؤاأكد ر�ضتي 
ف�ضل  طوال  كبرية  تكون  ال�ضياح  ن�ضبة  اأن 
ال�ضيف، لكّن وباء كورونا كان له اأثر �ضلبي 

يف ال�ضياحة ب�ضكل عام.
تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  ع��ن  ���ض��وؤال  ويف 
قائًل:  اأو�ضح ر�ضتي  لل�ضياح  ال�ضياحة  هيئة 
وخمتلف  ال�ضياحة  هيئة  بني  تعاون  هناك 
توفري  بهدف  والأمنية  اخلدمية  املوؤ�ض�ضات 
اأن  اإىل  م�ضريًا  لل�ضياح،  املنا�ضبة  الأج��واء 
اأكر حتٍد اأمام ال�ضياحة وحركتها اليوم هي 

جائحة كورونا. 
ومن اأجل الطلع على نحو اأكر على اآراء 
ف�ضل  يف  الإق��ل��ي��م  اإىل  ال��واف��دي��ن  ال�ضياح 
التي  ح�ضنني،  اأم  ال�ضيدة  التقينا  ال�ضتاء 
جاءت مع زوجها لق�ضاء عطلة ق�ضرية يف 
عن  �ضوؤال  ويف  النف�ض،  عن  للرتويح  اأربيل 
قالت  اإليها  توجها  التي  ال�ضياحية  املواقع 
رغم  ك��ورك  جبل  اختارت  اإنها  ح�ضنني  اأم 

املكان  اإىل  بالذهاب  زوج��ه��ا  قناعة  ع��دم 
�ضرعان  اإن��ه  قالت  لكنها  ال���رودة،  ل�ضدة 
بالرحلة  واقتنع  الطريق  يف  راأي��ه  غري  ما 
واأ�ضبح مبًا لها، وت�ضيف: اأيقظته �ضباحًا 
اجلو،  ب��رودة  رغم  الذهاب  على  واأ�ضررت 
ال�ضيارة  يف  الب�ضيط  الطعام  بع�ض  و�ضعنا 
�ضفح  على  ال�ضيارة  داخ��ل  الإف��ط��ار  وك��ان 
باملناطق  ك��ث��ريًا  ا�ضتمتعنا  اجل��ب��ال،  اأح��د 
اخل���لب���ة وال��ت��ق��ط��ن��ا ك���ث���ريًا م���ن ال�����ض��ور 
كان  �ضلنا  وحني  الطريق،  على  التذكارية 
وكنا  الثلوج،  ت�ضاقط  لكرثة  زلقًا  الطريق 
ينبه بع�ضنا البع�ض الآخر ب�ضرورة تخفيف 
ثم  ط��ارئ،  اأي  من  خوفًا  ال�ضيارة  �ضرعة 
وتوجهنا  ك���ورك  جبل  اإىل  اأخ����ريًا  و�ضلنا 
ال�ضماء  من  الأج��واء  كانت  التلفريك،  اإىل 
قمة  اإىل  و�ضلنا  وعندما  للغاية،  ممتعة 
مرور  وبعد  بكثافة،  الثلج  ت�ضاقط  اجلبل 
وهممنا  الغداء  وجبة  تناولنا  الوقت  بع�ض 
مليئة  رائعة  اأوقاتًا  ق�ضينا  اأن  بعد  بالعودة 
وامل�ضحك  املفاجئ  لكن  وامل���ودة،  باحلب 
�ضيارتنا  اإىل  عودتنا  اأثناء  اأننا  باملو�ضوع 
نتمكن  ومل  الثلج  يف  غ��رزت  ق��د  وجدناها 
اإل مب�ضاعدة بع�ض من كانوا  من اإخراجها 
هناك من ال�ضياح، تقول اأم ح�ضنني اإنها هي 
من اأخرجتها وكان زوجها يدفع ال�ضيارة مع 
الرحلة  هذه  اأن  اإىل  منوهة  النا�ض،  بع�ض 
فيها  املواقف  واأن  بال�ضعادة،  مليئة  كانت 

�ضتبقى ذكريات على اأمد الدهر.
مرادف  ال�ضتاء  ف�ضل  اأن  من  الرغم  وعلى 
بع�ض  يف  عليه  متعارف  هو  كما  للخمول، 
يف  خمتلفًا  ي��ب��دو  الأم���ر  اأن  اإل  الأح���ي���ان، 
اإذ  ال��ث��لث،  كرد�ضتان  اإقليم  مافظات 
لل�ضياح  قبلة  اإىل  ال�ضياحية  تتحول مناطقه 
اجلبال  فت�ضبح  الثلوج،   ت�ضاقط  مع  حتى 
ومنتجعات  ب��ال��ث��ل��وج  امل��غ��ط��اة  وال�����ض��ف��وح 
يف  متنف�ضًا  الأم��اك��ن  م��ن  وغ��ريه��ا  التزلج 
�ضخب  من  للهروب  والعطل  الأ�ضبوع  نهاية 
احلياة اليومية وال�ضتمتاع باملناخ والطبيعة 

اخللبة.

لأكرث  الأهم  امللتقى  يكون  رمبا  كورك  جبل 
على  الثلوج  ت�ضاقط  لكرثة  وذل��ك  ال�ضياح، 
ترتفع  اجلبل  هذا  قمة  املرتامية،  �ضفوحه 
قرابة ٢١٢7 مرتًا عن م�ضتوى �ضطح البحر 
الأر����ض.  �ضطح  م�ضتوى  ع��ن  ١٥٠٠م���رت  و 

ال�ضعود اإىل قمة اجلبل يكون عر التلفريك 
الناظرين  اأم��ام  يوفر  ما  ال�ضياح،  لأغلب 
م��ن��اظ��ر خ���لب���ة ط�����وال ���ض��ري م��ق�����ض��ورة 
تطل  ال�ضماء  يف  مرتفعات  على  التلفريك 

على عموم املنطقة. 

ل �ضك يف اأن ال�ضياحة عمومًا تاأثرت بطبيعة 
العراق  يف  لي�ض  ك��ورون��ا،  بجائحة  احل��ال 
لكن  كافة،  املعمورة  اأ�ضقاع  بل يف  فح�ضب، 
رغم القيود املفرو�ضة والإجراءات الوقائية 
ما تزال عائلت عراقية كثرية حتاول اإيجاد 

رغم كورونا و�ضعوبات اأخرى

ما اإن ترتدي اجلبال يف 
كرد�ستان العراق ثوبها 

االأبي�ص يف ف�سل ال�ستاء 
عند ت�ساقط الثلوج، حتى 
تتحول بع�ص املناطق اإىل 
مقا�سد لل�سياح. فاملناطق 

ال�سمالية يف ال�ستاء لها جمال 
�ساحر اأي�سًا. وال�سياحة 

يف املحافظات ال�سمالية ال 
تختلف كثريًا اأثناء ف�سل 

ال�ستاء قيا�سًا بف�سل ال�سيف. 
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فري�ضكو وقفة ت�ضامنية م�ضرفة للتنديد بالعمل 
الجرامي القذر؛ يوم عمل الإرهاب على تفجري 
�ضارع املتنبي يف العام / ٢٠٠7، اإذ اأطلق م�ضروع 
ائتلف املتنبي وكان حقا م�ضروعا ثقافيا مهما 
فران�ضي�ضكو  ���ض��ان  اأدب����اء  وزم����لوؤه  ه��و  ع��م��َل 
من  الكثري  لي�ضمل  نطاق  لأو�ضع  تو�ضعته  على 
وا�ضعة  واأجزاء  الوليات المريكية )١٤ ولية( 
من غرب اأوروبا و�ضرقها )ب�ضمنها خم�ض مدن 
على  اآث��ر  وق��د  كنديتني  ومدينتني  بريطانية(، 
جمع العديد من اأدباء العامل حتت �ضعار "�ضارع 
املتنبي يبداأ من هنا"، اإذ �ضاهم يف تلك الفعالية 
الت�ضامنية اأكرث من ٢٦٠ اأديبا وفنانا من اأقطار 
ب��ارزون؛  عراقيون  مثقفون  ومبعيتهم  املعمورة 
الدليمي  لطفية  الروائية  ال�ضيدة  منهم  اأذك��ر 
الوليات  ومن  نف�ضها  فري�ضكو  من  واأمريكيون 
الأخرى مثل ال�ضحفي المريكي امل�ضهور انتوين 
لل�ضحافة  �ضحفيا  مرا�ضل  عمل  ال��ذي  �ضديد 
يف  منيته  حتني  اأن  قبل  ببغداد  هنا  المريكية 
الرا�ضي ال�ضورية قبل ب�ضعة �ضنوات اإثر نوبات 

على  متخفيا  ت�ضّلل  اإذ  ح���اّدة،  رب��و 
�ضوريا  اإىل  ج���واده  �ضهوة 

ل��ت��غ��ط��ي��ة اأخ����ب����ار 
امل�����ع�����ارك 

الدائرة هناك.
اأجل لي�ضت كل اأمريكا تّت�ضم بوجوه كاحلة �ضود 
�ضحنات  مثل  دموّية  وبطلعات  بالعنف  متغ�ضنة 
رام�ضفيلد او ديك ت�ضيني اأو كولن باول ودمامة 
جورج بو�ض الب والبن وعنجهية دونالد ترامب 
ومن لّف لّفهم من دعاة وممتهني القوة اخل�ضنة 
ال��رع��ن��اء وق��ارع��ي طبول احل���روب م��ن اأزاع��ر 
البي�ض، فهناك من  والبيت  البنتاغون  و�ضقور 
فهم  يح�ضى؛  ول  يعّد  ل  ما  البي�ض  احلمائم 
اأ�ضدقاوؤنا ون�ضراوؤنا وكثريا ما وقفوا اإىل جانب 

ق�ضايانا.
وم��ث��ل��م��ا اأن��ه��ك م��ر���ض ال��ط��اع��ون اأه����ل �ضان 
فران�ضي�ضكو اأربع �ضنوات مطلع القرن الع�ضرين 
اأر�ضها  وزلزلت  �ضنة ١9٠٠ حتى ١9٠٤(  )من 

بفعل زلزاٍل مدّمر واأ�ضعلت احلرائُق قرابة 
واأ�ضبح  امل��دي��ن��ة  اأرب����اع  ث��لث��ة 

ن�ضف �ضكانها بل 
م�����اأوى 

جديد  م��ن  نه�ضت  ها  لكنَّ  ،١9٠٦  / ال��ع��ام  يف 
ال�ضياح  ن�ضارة وغدت مهوى  واأندى  ُحّلة  باأبهى 
وبناء  والعمران  الإب��داع  عن  الباحثني  ومق�ضد 

الإن�ضان ال�ضليم الطوّية.
العالق  الرماد  وتنف�ض  بغداد  �ضتنه�ض  ما  يوما 
طهورا  غ�ضل  دجلة  مب��اء  ج�ضدها  وتغ�ضل  بها 
وتنزع ما علق بها من ركام ووعث تراب احلروب 
من  الطائفية  وخ��رق  الكراهية  �ضربال  وتنزع 
والتاآخي  املحبة  حرير  وتلب�ض  الناعم  جلدها 
والت�ضامح ويت�ضع �ضدرها رحبا وا�ضعا بعد خناق 

دام اأطول مما كّنا نتوقع.
كّل  وُتن�ضينا  �ضباح  ذات  اإلينا  �ضتطلع  حتمًا 
ماآ�ضي ال�ضنوات العجاف واحلروب غري املررة 
ولعمري  ح��ّق،  وج��ه  دون  نزفت  التي  وال��دم��اء 
يقول قراآننا  دانيًا مثلما  ال�ضباح  اأرى هذا  اإيّن 
الكرمي: األي�ض ال�ضبُح بقريب.

كان اأهلها ي�ضّمونها بغداد نظرًا لرقّيها الباهر 
وتنوعها الثقايف ل�ضاكنيها من خمتلف الأجنا�ض 
اإنَّ كثريًا من  اإذ  العقائدي،  وتعّددها  والأعراق 
تت�ضابه  "فري�ضكو"،  بها  تتمّيز  التي  ال�ضفات 
اإىل حّد كبري ما كان لبغداد من �ضمّو ح�ضاري 
والن�ضجام  وال��ف��ن  والأدب  العلم  يف  ورف��ع��ة 
اختلف  على  البغداديني  بني  والتاآخي  املذهل 

اأديانهم وقومياتهم.
ال�ضحفّي  وه��و  عامليا  املعروفني  اأبنائها  اأح��د 
 )١997  –  ١9١٦( ك��اي��ن  ه��ريب��رت  ال��ن��اج��ح 
الذي حاز على جائزة البوليتزر بجدارة و�ضليل 
 / �ضحيفة  يف  عمل  اإذ  الزاهية،  املدينة  ه��ذه 
ا�ضم  مدينته  على  واأطلق  تاميز  اجنل�ض  لو�ض 
مبدينة  ان��ب��ه��ارًا  ال�ضّكان  ب��ني  واأ���ض��اع��ه  ب��غ��داد 
عّلم  ال��ذي  ال�ضامّي  ومكانها  ورفعتها  الر�ضيد 
اأخرى  "فري�ضكو" بغداد  تكون  اأن  تيّمنًا  العامل 
يرى  كان  فيه،  يعي�ض  ال��ذي  اجلديد  العامل  يف 

وحا�ضنة  الثقافات  لتنوع  منبعًا  بغدادنا  يف 
وكم  والأدبية  الفكرية  والجتاهات  اللغات  لكل 
الليلة  تكون  اأن  ومتّنى  الأل��ف  الليايل  �ضحرته 
ال�ضيدة  اأقا�ضي�ض  م��ن  الأل���ف  بعد  ال��واح��دة 
فران�ضي�ضكو  �ضان  يف  وتهناأ  �ضهرزاد  اخلالدة 

نف�ضها وكاأنَّها بغداد الأم�ض.
ومعاملها  واأه��ل��ه��ا  ل��ب��غ��داد  احل����ّب  ه���ذا  ب��ق��ي 
وعقول  قلوب  يف  را�ضخا  وح�ضارتها  التاريخية 
�ضّكان "فري�ضكو" اإىل الآن، فما زالوا يفخرون 
با�ضم عا�ضمتنا احلبيبة  باأنهم �ضّموا مدينتهم 
الروائي  اأحفاد  ه��وؤلء  اأرواح��ه��م،  اإىل  القريبة 
روب��رت  امل��ت��األ��ق  وال�ضاعر  لندن  ج��اك  الكبري 
فرو�ضت وظلوا اأبناء خمل�ضني لل�ضحفي البارع 
يف  جلّيا  احل��ّب  ه��ذا  متّثل  وق��د  كاين  هريبرت 
المريكّي  واملكتبّي  والنا�ضر  ال�ضاعر  مبادرة 
الأوائل  النجب  لهوؤلء  البار  البن  "بو�ضوليل" 
حينما وقف هو و�ضحبه ال�ضعراء املعا�ضرون من 

يطلق على مدينة �سان فران�سي�سكو 
االمريكية التابعة اإىل والية 
كاليفورنيا اأنَّها حا�سرة رعاة 

الليربالية، وي�سّمونها ت�سغريًا 
ينعتون  مثلما  حتّببًا  "فري�سكو"، 

االأطفال ويدّلعونهم اخت�سارًا 
وتوّددًا، ولكن هل خطر ببال 

اأحدكم اأن هذه املدينة الزاهية 
ذات اجل�سر املعّلق امل�سهور ومن 
معاملها البارزة؛ ج�سر البوابة 

 )Golden Gate Bridge( الذهبية
الذي اأبهر الب�سرية ببنائه 

وت�سييده واالآخر ج�سر اخلليج 
املعّلق بينها وبني اوكالند 

)Oakland Bay Bridge(  اللذان 
�سّيدا عامي 1936 و1937 وهما 

يعّدان من اأطول اجل�سور يف العامل 
واأكرثهما جمااًل وجذبًا لل�سياحة.

فري�ضكو اجلميلة 
ه ببغداد تت�ضبَّ



وكان يف الأ�ضا�ض قاعة ا�ضتقبال امللك ل�ضيوفه، 
التي توؤدي اىل قاعة العر�ض، وحتى الآن حتتفظ 
جدران الأثر املبني من الآجر  بال�ضور املذهلة 
بالفخامة  يوحي  كله  والبناء  عليها  املحفورة 

والأبهة مع اأول م�ضاهدة له عن بعد. 
املدائن

�ضلمان  واأخ����ريًا  امل��دائ��ن،  طي�ضفون،  �ضلوقيا، 
نهر  يحت�ضنها  جزيرة  ل�ضبه  اأ�ضماء  كلها  باك، 

تاريخها  على  ع��لوة  ج��ه��ات،  ث��لث  م��ن  دجلة 
ببنائها  قام   ، �ضنة  قبل ٢٥٠٠  اأُ�ض�ضت  العريق،  
�ضلوق�ض الأول نيكتار، اأحد قادة جي�ض الإ�ضكندر 
وفاته،  بعد  اإمراطوريته  اقت�ضموا  اإذ  الأك��ر، 
هذه  من  ال�ضرقي  اجلزء  ن�ضيبه  من  كان  الذي 
اإىل  ال�ضرق  املمتدة من �ضوريا يف  الإمراطورية 
فاأطلق  املدينة  اإليه  ون�ضبت  الغرب،  يف  الهند 
الفرثية  الإمراطورية  ثم جاءت  �ضلوقيا،  عليها 
التي احتلت العراق ومناطق اأخرى عام ١٤١ قبل 
قرب  املنطقة  نف�ض  يف  عا�ضمتها  وبنت  امليلد، 
الغزو  كان  ثم  طي�ضفون،  با�ضم  و�ضميت  �ضلوقيا 
الثانية  الفار�ضية  الإمراطورية  اأو  ال�ضا�ضاين 
اأي�ضًا  طي�ضفون  من  اتخذت  التي  ٢٢٤م،  ع��ام 
عا�ضمة لها، وا�ضتمرت ملا يزيد على اأربعة قرون 
قبل اأن ت�ضهد املدينة اأحد اأهم اأحداث التاريخ ، 
اآخر  كانت  للمدينة، حيث  الإ�ضلمي  الفتح  وهو 
قلع الإمراطورية ال�ضا�ضانية التي �ضقطت بعد 
معركة القاد�ضية عام ٦٣7م، ومت تغيري ا�ضمها، 
�ضبب  اأن  ويقال  )امل��دائ��ن(،  بالعربية  ف�ضميت 
هذه الت�ضمية هو اأن املدينة تتكون من عدة مدن 

�ضغرية.
اإىل   العا�ضمة بغداد ويق�ضم  الق�ضاء جنوب  يقع 
ثلث نواٍح هي: النهروان وناحية الوحدة وج�ضر 

دياىل. 
على  الأر����ض  جنة  ا�ضم  الق�ضاء  اأه���ايل  يطلق 

املدائن حتببًا وتغنيًا بجمال هذا املكان.
يف  املوغل  املقو�ض  البناء  ذلك  ك�ضرى(،  )طاق 
اأقامه  �ضانعيه،  ج��روت  ق�ضة  يحكي  ال��ق��دم 
ك�ضرى لي�ضبح فيما بعد مقرًا للأكا�ضرة، كانوا 

وكانوا  الأبي�ض(  )الق�ضر  ا�ضم  عليه  يطلقون 
امراطورية  ثالث  اأروقته حكم  بني  يديرون من 

يف العامل القدمي، مل يبق منه �ضوى هذا الطاق.
وما  الفريدة  وعمارته  تاريخه  كل  من  بالرغم 
يحمله من رموز، اإل اأنه اأ�ضبح مكانًا مهمًل بعد 
اأو  اأن كان وجهة �ضياحية مهمة �ضواء للعراقيني 
للمجاميع ال�ضياحية الأجنبية، وكان قربه جممع 
دجلة  �ضاطئ  على  جن���وم(  )خم�ضة  �ضياحي 
مبا�ضرة  ي�ضم فنادق وم�ضابح ومطاعم وملعب 
وكاأنها   لرتميمة  اأعمال  بع�ض  وهناك  اأط��ف��ال، 

جتري على ا�ضتحياء!
املوقع  ه��ذا  زارت  العراقية"  ال�ضبكة  "جملة   
الأثري ال�ضياحي املهم مبرافقة الباحث الآثاري 

)علي مهدي �ضلمان( الذي حدثنا قائًل: 
املعمارية  ال�ضواهد  اأب��رز  من  ك�ضرى  اإي��وان  يعد 
املدائن من  تعد  القدمي، كما  العراق  الأثرية يف 
وقد  الرافدين،  ب��لد  ح�ضارة  يف  املهمة  امل��دن 
اأطلق عليها العرب منذ القدم ا�ضم املدائن لأنها 
احلموي  ياقوت  يذكرها  مدن  �ضبع  على  حتتوي 
فيقول: "�ضمتها العرب املدائن لأنها �ضبع مدائن 

بني كل مدينة واأخرى م�ضافة قريبة او بعيدة."
الت�سمية

عند  يعرف  اإذ  ع��دة،  ت�ضميات  امل��دائ��ن  لإي���وان 
العامة با�ضم )طاق املدائن( ن�ضبة اىل املدينة، 
وكلمة  ب��ن��اه،  م��ن  اىل  ن�ضبة  ك�ضرى(  )ط��اق  او 
ا�ضتعارتها  الأ�ضل  فار�ضية  كلمة  هي  )اإي���وان( 
اللغة العربية ولها معاٍن عدة منها ما يعني البيت 

امل�ضقف غري م�ضدود الواجة.
تاريخ االإيوان

مي�ضي �ضلمان بالقول:� الإيوان هو جزء من بناية 
كبرية تعرف بالق�ضر الأبي�ض يتجه نحو ال�ضرق، 
اأنو  ك�ضرى  ال�ضا�ضاين  امللك  اىل  ب��ن��اوؤه  ين�ضب 
�ضريوان )٥٣١-٥79م( لعتقاد بع�ض الباحثني 
التي  تلك  ت�ضبه  معمارية  عنا�ضر  على  باحتوائه 
بع�ض  وه��ن��اك  ال�ضاد�ض،  ال��ق��رن  خ��لل  ���ض��ادت 
مت  قد  البناء  ه��ذا  تاريخ  ب��اأن  يعتقد  الباحثني 
اأرد�ضري او ابنه امللك  اإما يف عهد امللك  ت�ضييده 
بذلك  م�ضتندين  )٢٤٠-٢7٢م(  الأول  �ضابور 
يف  وردت  التي  التاريخية  الإ���ض��ارات  بع�ض  اإىل 

النبوية  ال�ضرَي  يف  ذك��ره  ورد  ال��ذي  الأث���ر  ه��ذا 
)م��ول��د  "مبولده  اإن����ه  ت��ق��ول  ال��ت��ي  ال�����ض��ري��ف��ة 
ال�ضلة  اأف�����ض��ل  اآل���ه  وع��ل��ى  عليه  امل�ضطفى 
وال�ضلم( ان�ضق اإيوان ك�ضرى" ما يزال �ضاخ�ضًا 
التي  بغداد(  املدائن )٣٥ كلم جنوب  يف مدينة 
اإىل  ا�ضتنادًا  باك(  )�ضلمان  العراقيون  ي�ضميها 
الفار�ضي املحمدي(  ال�ضحابي اجلليل )�ضلمان 
عاجل  اهتمام  اإىل  بحاجة  لكنه  فيها،  املدفون 

يف  ترتدد  موثقة  غري  اأخبارًا  هناك  اأن  ول�ضيما 
مواقع التوا�ضل الجتماعي تقول اإنه اأ�ضبح اآيًل 

اإىل ال�ضقوط.
اإح��دى  تقول  كما  ك�ضرى،  ط��اق  ف��اإن  تاريخيًا، 
الروايات، من اأهم الآثار املتبقية من اأحد ق�ضور 
حني  ببنائه  اأم��ر  ال��ذي  الأك��ت��اف(  ذو  )�ضابور 
ال�ضيفية،  عا�ضمته  )طي�ضفون(  املدائن  كانت 
موته،  بعد  وان��ت��ه��ى  �ضنة   ٢٠ ال��ب��ن��اء  وا�ضتمر 

عامر جليل اإبراهيم- مي�ضاء فا�ضل
ت�ضوير/ ح�ضني طالب

طاق ك�ضرى ي�ضتغيث!

ْنُع اإْن�ٍص جلنٍّ   َلي�َص ُيدَرى: اأ�سُ
نُع جنٍّ الإْن�ِص �َسَكنوُه اأْم �سُ

بهذا البيت ال�سعري البليغ 
و�سف ال�ساعر العبا�سي 

البحرتي طاق )اإيوان( ك�سرى 
معربًا عن ده�سته حني راآه اأول 
مرة. هذا االأثر الذي كان من 
عجائب الدنيا القدمية، وما 
يزال من عجائب الهند�سة 

املعمارية الأنه اأكرب بناء عال 
ب�سقف قو�سي دون اأعمدة 

�ساندة له.

من جّنة الأر�ش:

علي مهدي �ضلمان
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تنح�ضر  رمب��ا  ع��ام  وب�ضكل  املكتوبة،  امل�ضادر 
مدة زمن بنائه ما بني نهاية الع�ضر الفرثي اىل 

بداية الع�ضر ال�ضا�ضاين.
التخطيط والوظيفة

�ضيا�ضية،  وظيفة  ذا  مبنى  الأبي�ض  الق�ضر  كان 
واإق��ام��ة  لل�ضتقبال  وم��ك��ان  للحكم  مقر  فهو 
والعظمة  ال�ضخامة  ميزة  امتلك  لذلك  الولئم، 
الإي��وان  يخ�ض  وفيما  عليه،  طاغية  كانت  التي 
الذي كان يغطي �ضاحة العر�ض يف الق�ضر، فهو 
يعتر اأكر اإيوان اأثري حلد الآن، وب�ضبب بروزه 
ال�ضائع وال�ضفة الغالبة يف الق�ضر الأبي�ض طغى 
ب�ضهرته على جميع الأواوين املكت�ضفة حلد الآن، 
اأجزاء هذا الق�ضر الذي  اأهم  ويعد الإيوان من 
اأما  اأج��زاوؤه . يبلغ ارتفاع الإي��وان ٣٥ م  تعددت 
عر�ض فتحته فتبلغ ٢٥م وامتداده الطويل حوايل 
ور�ضفت  واجل�ض  الآج��ر  من  اأ�ض�ضه  بنيت  ٥٠م 
على  العراقي  املعمار  عمل  وقد  عمودي،  ب�ضكل 
من  زاد  ال��ذي  الأم��ر  وق��وي،  متني  ب�ضكل  بنائه 
�ضقف  حمل  لت�ضتطيع  الق�ضر  ج���دران  �ضمك 
يبداأ من ٤م اىل ١م  ب�ضمك  ال��ذي كان  الإي��وان 

يف الأعلى.
تطل واجهة الإيوان على ال�ضرق، وله ثلثة اأبواب 
والثالث  الي�ضار  من  والآخ���ر  اليمني  من  واح��د 
الإيوان هناك  ي�ضار  الغربي، واىل  قرب اجلدار 
اجلدار  ويحتوي  الإي��وان،  قمة  حتى  يعلو  ج��دار 
اخللفي للإيوان مدخًل  يقع على موره الطويل 
يف�ضي اىل �ضل�ضلة من الغرف ال�ضغرية املت�ضلة 
ببع�ضها عر فتحات الأبواب ومنها قاعة وا�ضعة 
على  غرفة  توجد  كما  الإي���وان،  بعر�ض  مغلقة 
اأ�ضغر من القاعة  كل جانب من جانبي الإي��وان 
جدران  اأن  امل�ضادر  خلل  من  ويعتقد  املغلقة، 
الإي�����وان ال��داخ��ل��ي��ة ك��ان��ت حت��ت��وي ع��ل��ى بع�ض 
تو�ضح  بالف�ضيف�ضاء  نفذت  احلربية  امل�ضاهد 
كانت  كما  )اأنطاكيا(،  ملدينة  ك�ضرى  ح�ضار 
الإيوان  الأخرى من جدران  الأج��زاء  بع�ض  هنا 
مك�ضوة بزخارف ملونة، وكانت الأر�ضيات باألواح 
من املرمر ال�ضميك، ثم غطيت ب�ضجاد احلرير 
عليها مناظر اأ�ضجار وحدائق، ويقال اإن ك�ضرى 
كان  امل��دع��وي��ن  ل�ضتقبال  ي�ضتعد  ك��ان  عندما 
العر�ض  فوق  و�ضعت  ذهبية  و�ضادة  على  يجل�ض 
يف نهاية الإيوان ويظهر مرتديًا ملب�ض مزخرفة 
ذات ن�ضيج ذهبي وفوق راأ�ضه تاج عظيم م�ضنوع 
والأحجار  باللوؤلوؤ  مطعم  والف�ضة  الذهب  من 
الكرمية، ويقال اأي�ضًا اإن وزنه كان عظيمًا يقدر 
بال�ضقف  يعلق  كان  فاإنه  لذلك  كغم،   9٠ بنحو 

ب�ضل�ضل طويلة من الذهب .
مراحل ال�سيانة واالأ�سرار

الإي���وان  ك��ان   ١٨٨7 ع��ام  حتى   : �ضلمان  يقول 
من  حت�ضره  كبري  ق��و���ض  م��ن  يتكون  مكتمًل، 
ال�ضمال واجلنوب واجهتان كل واجهة عبارة عن 
واأقوا�ض،  اأعمدة  قوامها  حقول زخرفية عمارية 
يف  الفي�ضانات  ب�ضبب   ١٨٨7 �ضنة  بعد  لكن 
اجلهة  وبقيت  ال�ضمالية  الواجهة  انهارت  حينها 
عام  كذلك  املبنى  ت�ضرر  وقد  فقط،  اجلنوبية 
حدثت  التي  )طي�ضفون(  معركة  ب�ضبب   ١9١٥
عن  ف�ضًل  والريطانية،  الرتكية  ال��ق��وات  بني 
من  العديد  اىل  اأدت  التي  الطبيعية  ال��ظ��روف 
املبنى  على  ج��رى  وق��د  املبنى،  على  الأ���ض��رار 
زمنية  اأوق���ات  يف  ال�ضيانة  اأع��م��ال  من  العديد 

خمتلفة اأولها كان يف عام ١9٢٤ حني مت تدعيم 
الوحدات  من  ب�ضفوف  املبنى  ج��دران  اأ�ضافل 
اأملانية  بعثة  عام ١9٢٨ عملت  ويف  الكونكريتية، 
يف املوقع تناولت الأجزاء اجلنوبية والغربية من 
�ضاندة  دعامات  �ضيدت   ١9٤١ �ضنة  يف  املوقع. 
للمبنى من قبل وزارة العمل اآنذاك، لكن مبرور 
�ضررًا  ت�ضكل  الدعامات  هذه  اأ�ضبحت  الزمن 
قامت  فقد  لذا  للمبنى،  اجلنوبية  الواجهة  على 
درا�ضات من قبل ا�ضت�ضاريني لغر�ض تقوية جميع 
املقدمة  ال��درا���ض��ة  منها  نذكر  املبنى،  اأج���زاء 
الإيطاليني  ال�ضت�ضاريني  املهند�ضني  قبل  من 
املذكورة  الواجهة  ت�ضبيك داخل  اقرتحوا  الذين 
الإ�ضمنت،  وم��ادة  احلديد  ق�ضبان  من  ب�ضبكة 
ب�ضبكة ذات ق�ضبان  ترتبط  ال�ضبكة  اإن هذه  ثم 
عامي  بني  الواجهة.  هذه  باأ�ض�ض  مثبتة  اأ�ضمك 
العامة  الآث���ار  مديرية  با�ضرت   ١97١-١97٠
والرتاث( مبراحل  للآثار  العامة  الهيئة  )حاليًا 
املدائن  موقع  وتطوير  والتنقيب  لل�ضيانة  عدة 
وك��ان  امل��دائ��ن  متحف  ب��ن��اء  منها  ع���ام،  ب�ضكل 
مظلوم(،  الوهاب  عبد  )طارق  الآثاري  برئا�ضة 
بني  ت��وا���ض��ل  ه��ن��اك  ك��ان  ال�ضبعينيات  وخ���لل 
اجلانب  قدم  اإذ  والإيطايل،  العراقي  اجلانبني 
الإيطايل عددًا من املقرتحات حلفظ املبنى من 
اأقيمت حول الإيوان  خلل عمل �ضقالة حديدية 
الإيطايل  املهند�ض  قيادة  حتت  به  امل�ضا�ض  دون 
القو�ض،  وحماية  ب�ضيانة  قام  الذي  )كارديل( 
ج��دي��دة  منا�ضبة  ل��وا���ض��ق  ا���ض��ت��خ��دام  مت  وق���د 
�ضاعدت يف متا�ضك اأجزاء القو�ض وتدعيمه، بعد 
لإنقاذ  بو�ضع خطة  الإيطايل  اجلانب  قام  ذلك 
القو�ض،  الأج��زاء املنهارة من هذا  بناء  واإع��ادة 
كذلك اأجريت اأعمال �ضيانة عليه من قبل �ضركة 
)اإيفر�ض( اجليكية �ضمن م�ضروع بغداد عا�ضمة 

الثقافة العربية ل�ضنة ٢٠١٣.
واالآن

طاق ك�ضرى ي�ضتغيث، ولبد من اتخاذ اإجراءات 
�ضريعة للمحافظة على الطاق لأهميته التاريخية 

وال�ضياحية واإعادة اإعمار املجّمع ال�ضياحي. 
وفري  مهم  م��ايل  وارد  ال�ضياحة  اإن  قولنا  نكرر 

ي�ضاهم يف دعم وتعزيز الو�ضع القت�ضادي.
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شبكة االعالم العراقي 
جميع الشركات التجارية )افراداً ومؤسسات( 

الراغبني ببث االعالنات  و احلصول على الرعايات 

للبرامج التلفزيونية واالذاعية االتصال على الرقم 

)07828070838(

او املراسلة عبر البريد االلكتروني 

Mark@imn.iq
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هذه القرود تغمر نف�ضها يف املاء امل�ضبع بالبخار حتى خدودها مع ت�ضاقط 
�ضبه  حيوانات  اإليها  للناظر  وتبدو  بالفراء،  املك�ضوة  روؤو�ضها  على  الثلوج 

تاأملية.
ال�ضاخنة،  الينابيع  اإىل  الباحثون دائمًا يف �ضبب جلوء قرود املكاك  ي�ضتبه 
درا�ضة  لكن  �ضتاًء،  التدفئة  على  حل�ضولها  هو  غالبًا  ال�ضائد  فالعتقاد 
اأخبار الرئي�ضيات،  Primates املعنية بتغطية  ُن�ضرت يف جملة  جديدة 
ومنها القرود، اأكدت اأن قرود املكاك تلوذ بالينابيع ال�ضاخنة لتخل�ض نف�ضها 

من ال�ضد والتوتر كذلك!
�سمال بارد

ما  اأو  اليابانية،  املكاك  قرود  تعي�ض  العامل،  يف  الرئي�ضيات  جميع  بني  من 
لوحظ  الزمان،  من  لعقود  اليابان.  �ضمال  اأق�ضى  يف  الثلج،  بقرود  تعرف 
اأنها ت�ضتحم يف ينابيع )جيغوكوداين( ال�ضاخنة، واملعروفة لدى اليابانيني 
بينابيع )الأون�ضن( امل�ضخنة بالطاقة احلرارية الأر�ضية واملوجودة حتديدًا 

اأ�ضبح �ضلوك هذه القردة مببًا جدًا  اليابانية، فلقد  يف مدينة )ناغانو( 
للنا�ض لدرجة بات يرتدد لروؤيتها اآلف ال�ضياح يف العامل، الذين غالبًا ما 
ي�ضافرون �ضماًل ليتزامن وقت ا�ضتحمامهم يف هذه الينابيع احلارة مع ذروة 

وقت ا�ضتحمام هذه القرود.
اليابان بلد العيون ال�ساخنة

مبا اأن اليابان بلد ن�ضط من الناحية الركانية، فاإنها حتتوي على كثري من 
الينابيع ال�ضاخنة. وقد ا�ضتهرت اليابان بوجود اأكرث من األفني وخم�ضمئة من 
الينابيع ال�ضاخنة اأو )الأون�ضن( يف �ضتى جزرها. وغالبًا ما توجد الينابيع 
ال�ضاخنة باليابان يف البيئات الطبيعية ك�ضواطئ البحار اأو الوديان ال�ضيقة 

اأو بني اجلبال.
ال�ضتاء قا�ضيًا،  الذي يكون فيه  الوقت  اليابان، ويف  املناطق اجلبلية يف  يف 
جتد قرود املكاك تت�ضكع يف بركة مياه هادئة، غالبًا ما تتعر�ض هذه الركة 
لت�ضاقط ثلوج كثيف ودرجات حرارة ت�ضل حد الجنماد. املنطقة املحيطة 

اأون�ضن ال�ضاخنة هي واحدة من املناطق املعروفة برودة اأجوائها،  بينابيع 
وال�ضتاء  كبرية  ب��درج��اٍت  ال�ضفر  حتت  ما  اإىل  حرارتها  درج��ة  ت�ضل  اإذ 
قمم جبالها  وتغطي معظم  العام  دائمة طوال  ثلوجها  اأن  كما  اأبدي،  فيها 

واأرا�ضيها.
املكاك وحب اال�ستحمام

غالبًا ما ت�ضتحم قرود املكاك يف ينابيع اأون�ضن ال�ضاخنة يف الهواء الطلق، 
معرة بوجوهها عن مدى �ضعورها بالراحة وال�ضرتخاء.

وملعرفة مدى الفائدة التي ح�ضلت عليها قرود املكاك من العيون ال�ضاخنة، 
تتبعت جمموعة من الباحثني من جامعة كيوتو اليابانية اثنتي ع�ضرة اأنثى، 
ني�ضان  �ضهر  �ضلوكها يف مو�ضمني خمتلفني؛ مو�ضم ولدتهن، من  ولحظت 
الأول.  كانون  حتى  الأول  ت�ضرين  �ضهر  من  ال�ضتاء  ومو�ضم  حزيران،  حتى 
اإطالة  ا�ضتحمت كثريًا ملعرفة ما هدفها من  التي  القرود  اإىل  العلماء  نظر 
اجللوكوكورتيكويد  ي�ضمى  هرمون  كمية  املجموعة  قا�ضت  ثم  ال�ضتحمام. 
امل��اأخ��وذ م��ن عينات ب���راز ال��ق��رود. وي��اأت��ي ه��ذا ال��ه��رم��ون ال���ذي يعرف 
عندما  وُينتج  ال�ضتريويد  هرمونات  عائلة  من  ال�ضكرية(  ب�)الق�ضرانيات 
يتعر�ض قرد املكاك للإجهاد، وينتجه املكاك غالبًا يف ماولة للحفاظ على 

درجة حرارة ج�ضمه يف توازن بني احلرارة  والرودة.
العيون ال�ساخنة بيئة لتكاثر املكاك

اإن ما ي�ضرتعي النتباه هو ا�ضتخدام قرود املكاك العيون ال�ضاخنة الطبيعية 
الريح  برودة  والوقاية من  اإليها لل�ضتجمام  تلجاأ جموعها  اإذ  التدفئة،  يف 
ا�ضتخدمت  ال��ق��رود  اأن  اأك��دت  البحث  فريق  نتائج  لكن  حولها،  واجلليد 
الإناث  اأن  لوحظ  وقد  ال�ضتاء،  اأ�ضهر  يف  متكرر  نحو  على  احلارة  الينابيع 
اللئي يتبواأن مكانة اجتماعية اأعلى يتمتعن باأخذ حمامات لفرتات زمنية 

اأطول، كما ُر�ضد تورطهن يف نزاعات مع نظرياتهن.
عندما قا�ض الباحثون بعد ذلك كمية اجللوكوكورتيكويد عند الإناث اللئي 

التوتر  هرمون  من  اأقل  م�ضتويات  وج��دوا  اأط��ول،  لفرتات  حمامات  اأخ��ذن 
الإناث  اأن  يعني  الإطلق. هذا  على  ي�ضتحممن  اللواتي مل  بالإناث  مقارنة 

عانني من اإجهاد اأقل يف ماولة لتنظيم درجة حرارة اأج�ضامهن.
عيون جزر هون�سو اليابانية

تكرث  حيث  اليابانية  هون�ضو  جزر  يف  اجلليد،  قرد  اأو  املكاك،  قرد  يعي�ض 
العيون ال�ضاخنة الطبيعية يف مناطق يغطيها اجلليد يف ال�ضتاء. وتبلغ درجة 
درجة حرارة  ت�ضل  اأن  مئوية يف حني ميكن  درجة  نحو ٤٠  العيون  حرارة 
اجلو حولها ٢٠ درجة حتت ال�ضفر. اأول مرة يلحظ فيها النا�ض جلوء هذا 
النوع من القرود للعيون ال�ضاخنة لل�ضتحمام والتدفئة كان يف عام ١9٦٣، 
اليابانيني  الكهنة  العادة من  تلك  تعلمت  قد  القرود  اأن  املخت�ضون  ويعتقد 
التاريخ �ضوهدت جموع القرود  الذين ي�ضتحمون يف تلك املياه، ومنذ ذلك 
مبا  منها  جمموعة  كل  وحتتفظ  ال�ضاخنة،  العيون  يف  ال�ضتاء  ف�ضل  خلل 
يتوفر قربها من عيون �ضاخنة وتتعارك مع اأي دخيل وغريب وتطرده منها. 

وقد ي�ضل عديد الواحدة من "قبائل" قرود املكاك اإىل ١٥٠ ع�ضوًا.
العيون ال�ضاخنة مكان اجتماعي للمكاك

ويحت�ضن  فيه  جتتمع  للمكاك  اجتماعيًا  مكانًا  ال�ضاخنة  العيون  ت�ضكل 
احل�ضرات  عن  بحثًا  بع�ض  �ضعر  بع�ضهم  وُيفّلي  للتدفئة،  بع�ضًا  بع�ضهم 
القردة  .تهتم  بينهم  والتعاطف  التقارب  الأم��ر  ذلك  ويعزز  بهم،  العالقة 
على  حتمله  ولدته  وبعد  بطنها،  يف  احلمل  اأثناء  حتمله  فهي  بابنها،  الأم 
عمره  وي�ضبح  يكر  حتى  نف�ضه  على  يعتمد  كيف  وتعلمه  وتطعمه  ظهرها 
ثلثة اأعوام ون�ضف العام ويغدو بالغًا جن�ضيًا، حينها يكون عليه النطلق 
اأخرى. تختار الأنثى الذكر عند  ومغادرة القبيلة ليبحث لنف�ضه عن قبيلة 
التع�ضري، وهي تختار عادة الذكر الألفا -اأي كبري القرود- وهو الذي يعتني 
ول  العيون  قرب  الآخ��ر  البع�ض  مع  بع�ضها  القرود  اإن��اث  وتعي�ض  بالقبيلة. 

يفارقن القبيلة.

وجدت درا�سة جديدة اأن 
قرود املكاك، مثلنا متامًا، 

قد تتكيف مع الطق�ص 
ال�ستوي باأخذ احلمامات 

الدافئة. وهناك �سبب 
يجعل قرود املكاك )وهي 
قرود من ف�سيلة �سعادين 
العامل القدمي، متو�سطة 

احلجم تعي�ص يف الغابات( 
تبدو هادئة جدًا لدى 

متابعتها عن قرب اأو 
لدى ت�سفحك ل�سورها يف 

االإنرتنيت. 

تلوذ بالينابيع ال�ضاخنة لتقليل التوتر
قرود املكاك

عن موقع / نا�ضيونال جيوغرافك

�ضارة جيبنز
ترجمة: اآلء فائق
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فراير  �ضباط/  �ضهر  مطلع  العامل  فوجئ 
)جيف  اأعلنه  الذي  التنحي  بقرار  اجل��اري 
ل�ضركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  ب���ي���زو����ض(، 
هي  تكن  مل  ال�ضتقالة  ه��ذه  لكن  اأم���ازون، 
ال�ضنوات  يف  ال��ع��امل  �ضدمت  ال��ت��ي  الأوىل 
بيل غيت�ض موؤ�ض�ض �ضركة  اإذ قدم  الأخرية، 
من  الول  الربع  يف  ا�ضتقالته  مايكرو�ضوفت 
�ضنة ٢٠٢٠ وقد برر ذلك برغبته يف التفرغ 

للأعمال اخلريية.
عزا  فقد  ب��ي��زو���ض(،  )جيف  اإىل  ب��ال��ع��ودة 
تخ�ضي�ض  يف  رغبته  اإىل  التنحي  �ضبب 
القدمي  �ضغِفِه  على  للعمل  الوقت  من  املزيد 
 Blue ا�ضتك�ضاف الف�ضاء عر �ضركته  يف 
الرتكيز  يف  رغبته  عن  ف�ضًل   Origin
ال��ت��ي  ب��و���ض��ت  ال��وا���ض��ن��ط��ن  �ضحيفة  ع��ل��ى 
ر�ضالة  يف  اأو�ضح  كما   ٢٠١٣ �ضنة  ا�ضرتاها 

التنحي اخلا�ضة به.
َمْن جيف بيزو�ض؟

لقد كان بيزو�ض اأول من ا�ضت�ضرف امل�ضتقبل 
تكنولوجيا  ا�ضتخدام  يف  التو�ضع  اأن  وعرف 
يف  �ضيوؤدي  الإنرتنت  و�ضبكات  الت�ضالت 
الكبري يف خدمات  التطور  اإىل هذا  النهاية 
البيع حول العامل، ولقد راأى م�ضتقبل املحال 
ل  الآت��ي  التطور  مواكبتها  واأهمية  واملتاجر 

بيزو�ض  اأ�ض�ض  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  م��ال��ة. 
�ضركة Amazon عام ١99٤، وقد كانت 
الكتب  لبيع  ب�ضيط  موقع  يف  تتمثل  البداية 
ال�ضركة  ال�ضائع عن  الراأي  وكان  امل�ضتعملة، 
منذ  فا�ضلة  اأن��ه��ا  ال��ت��ج��اري��ة  الأو����ض���اط  يف 
طويًل  ت�ضمد  ول��ن  �ضتنهار  واأنها  البداية 
وموؤ�ض�ضها  ال�ضركة  لكن  املناف�ضني،  اأم��ام 
ال�ضركة  اإذ حققت  اأثبتا عك�ض ذلك متامًا، 
بح�ضولها  الأوىل  �ضنتها  اأرباحًا ممتازة يف 
على طلبيات من ٥٠ ولية اأمريكية و٤٥ دولة 
�ضنوات  خم�ض  غ�ضون  يف  ثم  العامل،  حول 
اأُدرج�����ت اأ���ض��ه��م ال�����ض��رك��ة يف ���ض��وق امل���ال، 
اأرباحًا  ال�ضركة  حققت   ١997 عام  وبحلول 
تقدر ب� ٥٤ مليون دولر. وانتقل بيزو�ض بعد 
الكتب  لبيع  ب�ضيط  موقع  �ضاحب  من  ذلك 
امل�ضتعملة اإىل واحد من اأغنياء العامل، وها 
العامل" يف  يف  رجل  "اأغنى  باأنه  نف  �ضُ قد 
بلغت  اأن  بعد   ٢٠٢٠ �ضنة  من  الثالث  الربع 
�ضخ�ض  اأول  وكان  دولر،  مليار   ٢٠٠ ثروته 

ت�ضل ثروته اإىل هذا الرقم.
كانت حياة بيزو�ض مليئة بالإجنازات، نذكر 
الكهربائية  الهند�ضة  ق�ضم  منها تخرجه يف 
 Princeton وعلوم احلا�ضوب يف جامعة
بعد  ال�ضرف،  مبرتبة   University

تخرجه �ضغل من�ضب نائب املدير يف �ضركة 
D.E. Shaw والأمر املهم حقًا هو كونه 
ذلك  يف  املن�ضب  هذا  �ضغل  �ضخ�ض  اأ�ضغر 
الوقت. وا�ضتمر يف العمل يف هذا املجال ملدة 
اأربع �ضنوات، ثم يف الثلثني من عمره قرر 
بيزو�ض ترك الوظيفة واأخذ اخلطوة الأوىل 
اإنه  م��رارًا  ق��ال  لقد  اخلا�ض،  م�ضروعه  يف 
واأخذ  املحاولة  عدم  فكرة  من  يخاف  كان 
زمام املبادرة، لكن يبدو اأنه من ُح�ضن حظه 
عمل  التي  الفكرة  اإىل  فبالنظر  ح��اول،  اأنه 
من  كثري  لي�ض هناك  الوقت  ذلك  عليها يف 
كم�ضروعه،  م�ضاريع  جناح  على  املوؤ�ضرات 
ثاقبة  كانت  البعيد  امل��دى  على  روؤيته  لكن 
بيزو�ض  فقد متكن  الهدف متامًا،  واأ�ضابت 
من  بو�ضت  الوا�ضنطن  �ضحيفة  �ضراء  من 
قدره ٢٥٠  عائلة غراهام عام ٢٠١٣ مببلغ 
التي حتمل  �ضركته  اأ�ض�ض  مليون دولر، كما 
ا�ضم Blue Origin خلدمات الطريان 
الإعلم  �ضرًا خمفيًا عن  وجودها  التي ظل 
حتى قررت ال�ضركة �ضراء قطعة اأر�ض لبناء 
حيث  الإط��لق  لتجارب  خم�ض�ضة  من�ضاأة 
خدمات  تطوير  على  ال�ضركة  ه��ذه  تعمل 
رحلت  تنظيم  بهدف  الف�ضائية  الرحلت 

�ضياحية اإىل الف�ضاء م�ضتقبًل.

لكن  املهمة،  اأمازون  مبادرات  يف  منخرطًا  �ساأظل  تنفيذيًا،  رئي�سًا  " ب�سفتي 
�سيكون لدي اأي�سًا الوقت والطاقة اللذان اأحتاجهما للرتكيز على �سندوق 

 Blue اليوم االأول، و�سندوق بيزو�ص اإيرث، و�سركة ا�ستك�ساف الف�ساء
بها".                                                            �سغوف  اأنا  التي  االأخرى  واالأ�سياء  بو�ست،  الوا�سنطن  و�سحيفة   Origin

بيزو�ص" جيف  تنحي  ر�سالة  "من 

اأك����م����ل ب���ي���زو����ض درا�����ض����ت����ه ال���ع���ل���ي���ا يف 
 Carnegie Mellon ج���ام���ع���ة 
University حيث ح�ضل على �ضهادة 
والتكنولوجيا  العلوم  يف  الفخرية  الدكتوراه 
اأف�ضل  لقب  على  ح�ضل  كما   ،٢٠٠٨ ع��ام 
 U.S. موؤ�ض�ضة  اختارته  حني  اأمريكا  قادة 
 ،News & World Report
 The ف�������ض���ًل ع����ن ت���ك���رمي���ه م����ن ق���ب���ل
الإب���داع  درع  بجائزة   Economist
 The ال�ضهري  القراءة  اخرتاعه جهاز  عن 
Amazon Kindle، ويف عام ٢٠١٢ 
ا�ضم   Fortune جم��ل��ة  عليه  اأط��ل��ق��ت 
من  الأول  كانون  ويف  ال�ضنة،  اأع��م��ال  رج��ل 
للمتاجر  الوطني  الحت��اد  منح  نف�ضه  العام 
امليدالية   Amazon �ضركة  بالتجزئة 
متاجر  كاأف�ضل  اإي��اه��ا  م�ضنفًا  الذهبية 

التجزئة يف ذلك العام.
بالتجربة  يتعلق  ما  يف  �ضيء  كل  ه��ذا  لي�ض 
ل  اإذ  الناجحة،  و�ضركاته  لبيزو�ض  الرائدة 
يف  ال�ضخ�ض  ه��ذا  اإجن���ازات  ح�ضر  ميكن 
ذلك  م��ن  ال��رغ��م  على  لكن  العجالة،  ه��ذه 
اأن  وق��رر  تنحى  اأن��ه  اإل  ال�ضاحق،  النجاح 
اأنه  الوا�ضح  من  اأخ��رى..  م�ضاريع  يف  يركز 

كان �ضغوفًا بها منذ ال�ضغر.

ما احلكمة من تنّحي 
موؤ�ض�ش Amazon؟

رفاه ح�ضن
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بح�سور وزير ال�سباب عدنان درجال وحمافظ الب�سرة اأ�سعد العيداين ورئي�ص بعثة 
املنتخب الكويتي حمود فليطح واحلار�ص الكويتي ال�سابق عبد الر�سا عبا�ص ورئي�ص 
واأع�ساء الهيئة التطبيعية العراقية، اأقيمت على ملعب جذع النخلة يف الب�سرة قبل 
اأيام املباراة الودية احلبية بني منتخبنا الوطني واملنتخب الكويتي التي كانت فاحتة 

خري وطريق الحت�سان العراق خلليجي 25.

يحت�ضن ملعب جذع النخلة 
يف الب�ضرة خليجي 

بعد كرنفال مباراة العراق والكويت 

بغداد / امرية حم�ضن 

25هل
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درجال متفائل
الب�ضرة  مدينة  جاهزية  اأكد  درجال  عدنان  والريا�ضة  ال�ضباب  وزير 
وا�ضتعدادها ل�ضت�ضافة خليجي ٢٥ ،واأ�ضاف لقد كان كرنفال مباراة 
ر�ضالة  �ضيوجه  الكويتي  فالوفد  بامتياز،  ناجحًا  والكويت  ال��ع��راق 
فيها  يوؤكد  اخلليجي،  التعاون  جمل�ض  يف  اإخواننا  كل  اإىل  اطمئنان 
التي  املباراة  اأن  اإىل  واأ�ضار    ،٢٥ خليجي  احت�ضان  العراق  ا�ضتطاعة 
لتكملة  املنتخبني  ا�ضتعدادات  �ضمن  كانت  النخلة  جذع  على  اأقيمت 
م�ضوارهما يف الت�ضفيات املزدوجة لبطولتي كاأ�ض العامل ٢٠٢٢ واأمم 

اآ�ضيا ٢٠٢٣.  
اآن االأوان ال�ست�سافة البطوالت

ال�ضحفي الريا�ضي املخ�ضرم غازي �ضايع تطرق اإىل مو�ضوع احت�ضان 
ملعبنا  مدرجات  ت�ضت�ضيف  اأن  بد  ل  قائًل:    ٢٥ خلليجي  العراق 
تنظيم  عن  الغريب  بالبلد  لي�ض  فالعراق  الأوان  اآن  لقد  البطولت، 
البطولت، فقد ا�ضت�ضاف العديد منها وكانت يف قمه النجاح واللتزام 
والتنظيم، نحن اأر�ض البطولت وعلى اأ�ضحاب ال�ضاأن الريا�ضي ووزارة 
جذع  وملعب  الب�ضرة  تكون  كي  والعزمية  ال�ضرار  موا�ضلة  ال�ضباب 

النخلة منارا للبطولت لإ�ضعاد جماهرينا الريا�ضية املتعط�ضة للكرة .
 جناح الكرنفال العراقي الكويتي

ب��ي��ن��م��ا ق���ال ال�����ض��ح��ف��ي ال��ري��ا���ض��ي ك��اظ��م ال��ط��ائ��ي: ن��ع��م ال��ع��راق 
ق������ادر ع���ل���ى ال���ض��ت�����ض��اف��ة لأ����ض���ب���اب ك���ث���رية م���ن���ه���ا، خ���رت���ه يف 

م������ن ه�������ذا امل�����ج�����ال م�����ع وج���������ود ب����ن����ى حت��ت��ي��ة 
وملعب  �ضياحية  واأم��اك��ن  وف��ن��ادق  ملعب 
ت��دري��ب وم�����ض��ت��ل��زم��ات اأخ�����رى، وي��ع��د لقاء 
الكويت فر�ضة رائعة لإقناع القرار الر�ضمي 
بوجود ع�ضو الحتاد اخلليجي ال�ضيخ اأحمد 
والطاقم  الكويتي  الحت��اد  رئي�ض  اليو�ضف 
الع��لم��ي  وال��ن��ق��ل  ال��ق��ط��ري  التحكيمي 
ال�ضتقبال  بح�ضن  الب�ضرة  اأهل  وثقافة 

بال�ضيوف  وال��رتح��ي��ب 
والج�������واء الي��ج��اب��ي��ة 
املحافظة،  ملعب  يف 
ت��ق��ام  اأن  مت��ن��ي��ات��ن��ا 

خليجي ٢٥ يف العراق.
القرار �سيا�سي

ق�����ال امل�������درب ب��ا���ض��م 
قا�ضم: العراق قادر على 
 ٢٥ خليجي  ا�ضت�ضافة 
توفرت  ل��و  الب�ضرة  يف 
وح�ضم  ال�ضادقة  النية 
القرار من قبل ال�ضقاء 
يف اخلليج، اإذ اإن اأب�ضط 

دليل على قدرة العراق واختبار ح�ضن النوايا من قبل ال�ضقاء املقارنة 
اأن  �ضبق  الذي  اليمن  يف  اإخواننا  لدى  اإمكانيات  من  متوفرا  كان  مبا 
ن�ضم بطولة اخلليج وما موجود يف العراق من المكانيات، اإذ ل يوجد 
اأي وجه للمقارنة يف جميع المكانيات مع احرتامنا وتقديرنا لخواننا 
التحتية  البنى  ه��ذه  كل  وبعد  العراق  واليوم  اليمني،  ال�ضعب  اأبناء 
وامللعب قادر على تنظيم بطولة اأو�ضع واأ�ضمل من بطولة اخلليج وعدد 
الفرق امل�ضاركة فيها، لذا اعتقد اأن القرار �ضيا�ضي اأكرث ما هو ريا�ضي، 
لكن ل نبخ�ض ول ننكر اجلهود اخلال�ضة وامل�ضاعر ال�ضادقة من بع�ض 
مبد  الآخرين  بال�ضقاء  كبري  اأملنا  ال�ضقاء، 
العراقي  وال�ضعب  للعراق  العون  يد 
امل����ردودات  م��ن  البطولة  ل��ه��ذه  لأن 
فيما  ال��ع��لق��ات  وتوطيد  الن�ضانية 
من  اأك���رث  العربي  اخلليج  اأب��ن��اء  ب��ني 
�ضتكون  بالتاأكيد  الفنية،  امل����ردودات 
عن  ال�ضامل  احلظر  لرفع  خ��ري  ب���ادرة 

الكرة العراقية، و�ضي�ضجل التاريخ باأحرف من نور لخواننا من اخلليج 
ومن الدول العربية الأخرى التي كانت �ضّباقة لدعم هذا امللف.
مباراة الكويت طريق الإقامة البطوالت

اأّن��ه  بني  اجلوية  القوة  وه��داف  العراقي  املنتخب  جنم  ح�ضني  اأمي��ن 
يف  الكويت  فريق  مع  لقاءنا  حتت�ضن  وملعبنا  يو�ضف  ل  اإح�ضا�ض 
جذع النخلة و�ضط  فرحة اجلماهري املحبة للكرة واملتلهفة للقاء كان 
كرنفال رائعا، اجلميع ا�ضتمتع به ول تهمنا نتيجة اللقاء بقدر ما يهمنا 
احلدث نف�ضه، كنا �ضعداء جميعا، امتنى اأن تتكرر مثل هذه الحداث 
والكرنفالت لت�ضعد بها اجلماهري الريا�ضية العراقية وتكون بادرة خري 

خلليجي ٢٥ يف العراق ويف ملعب جذع النخلة. 
خليجي 25 اأمل مقبل

بينما قال مدرب فريق نادي الكرخ اأحمد عبد اجلبار: هو حدث يفرح 
اجلميع اذا كان م�ضجعًا ريا�ضيًا اأو غري ريا�ضي، نحن  نتمنى اأن يرفع 
احلظر نهائيا عن ملعبنا ون�ضتعيد بطولتنا واأجمادنا التي نحن اأحق 
بها، املباراة الودية التي احت�ضنها جذع النخلة يف الب�ضرة بني العراق 

والكويت هي الأمل كي ت�ضتعيد جماهرينا الكروية فرحتها وهي جال�ضة 
على املدرجات ت�ضجع فريقها او الفرق التي �ضت�ضارك يف  الكرنفالت 
اخلليج  بطولة  ال��ع��راق  ي�ضت�ضيف  اهلل  �ضاء  اإن  املقبلة،  الريا�ضية 

اخلام�ضة والع�ضرين يف الب�ضرة؛ امتنى ذلك. 
الب�سرة جاهزة ال�ستقبال البطوالت

وحتدث مدرب فريق نادي احل�ضني كرمي ح�ضني عندما قال: ب�ضفتي 
اأن البنى  اأن يكون خليجي ٢٥ يف الب�ضرة، ل �ضيما  اأحب  اأوًل  عراقيًا 
التحتية جاهزة ل�ضتقبال الفرق، اإذ من املمكن رفع احلظر من خلل 
جناح بطولة اخلليج، فالعراق منار للبطولت كان ول يزال من بطولة 
ن�ضم  نحن  الآن  للبطولت،  اآمن  ملذ  فهو  اخلليج،  كا�ض  اإىل  العرب 
�ضوتنا اإىل ال�ضوات اخلرية التي تطالب بعودة الروح للكرة العراقية 
واملدرجات التي هي الأخرى متعط�ضة لهتافات اجلماهري الكروية وهي 
ت�ضاند فريقها، واأف�ضل دليل هو تنظيم هذه املباراة الودية بني العراق 
الفنية كي يعلم املعنيون  التنظيم والأمور  اأكمل وجه يف  والكويت على 

اأننا قادرون على ا�ضت�ضافة خليجي ٢٥ يف الب�ضرة.
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ع��ل��ى عر�ض  ال��ه��ن��داوي رح��م��ه اهلل  ��ع  ت��ربَّ  
�ضبعينيات  يف  والآ�ضيوية  العربية  البطولت 
وثمانينيات القرن املا�ضي مّققًا لقب بطل 
اأجمل  ب�ضاحب  يلقب  وك��ان  م��رة،   ١١ اآ�ضيا 
عن  اآ�ضيا،  بطولت  جميع  يف  ج�ضم  واأكمل 
ث ع��دد م��ن مبيه،  ال��ه��ن��داوي حت��دَّ رحيل 
فكانت البداية مع رمز ريا�ضة بناء الأج�ضام 
الذي  الطويلة  ال�ضنوات  رفيق  الكيار  علي 

قال: 

رحيل الرموز
رائعًا يف كل  اإن�ضانا  كان  اأبا علي،  رحم اهلل 
يف  ن�ضارك  ندر،  ما  اإل  نفرتق  ل  كّنا  �ضيء، 
الوىل  املراكز  تكون  اخلارجية،  البطولت 
ريا�ضة  كانت  �ضك،  اأي  ب��دون  ن�ضيبنا  من 
ال�ضبعينيات  لعقود  وقتنا  يف  الأج�ضام  بناء 
وعطائها  ازده��اره��ا  اأوج  يف  والثمانينيات 

البطولت  ملح  حينها  العراق  كان  اإذ  ال��رّث، 
ما  اأبطال  من  ميتلك  ملا  والآ�ضيوية  العاملية 
اأ�ضماءهم  ترّدد  الريا�ضية  جماهرينا  زالت 
ال�ضديق  الأب����رز  ك��ان  وق��د  ال�����ض��ف��اه،  على 
اأعزي  الهنداوي،  عبا�ض  املرحوم  ال�ضدوق 
فقد  برحيله،  ال��ري��ا���ض��ي  وال��و���ض��ط  نف�ضي 
التحق بالباري عّز وجّل رمز اآخر من رموز 

ريا�ضتنا العراقية.

ة  يف القلب غ�سّ
احتاد  رئي�ض  احل�ضن  عبد  فائز  ق��ال  بينما 
بناء الأج�ضام: حزننا كبري لوفاة الأ�ضطورة 
يف  الج�ضام  بناء  لريا�ضة  ال��روح��ي  والأب 
العراق الكابن عبا�ض الهنداوي،  بطل اآ�ضيا 
املا�ضي  القرن  �ضبعينيات  ل�ضنوات طوال يف 
الطيب  والقلب  اجلميلة  البت�ضامة  �ضاحب 
الكثري  منه  تعّلمنا  لقد  العالية،  والأخ���لق 

يف  ت��رك  رحيله  الريا�ضي،  م�ضوارنا  خ��لل 
عرفناه  ال��ذي  الإن�ضان  ه��ذا  ة،  غ�ضّ القلب 
اأبا لكل الريا�ضيني قبل اأن يكون بطًل عامليًا 
البطل  اأيها  برحيلك  �ضدمنا  لقد  وم��درب��ًا، 
وفجعنا بفقدك، رحمك اهلل اأبا علي وامللتقى 

يف جنان اخللد اإن �ضاء اهلل.

فجعنا برحيله
الأج�ضام عماد  ببناء  ال�ضابق  الدويل  النجم 
جا�ضم قال بحق �ضديقه: وداعا اأخي احلبيب 
حبيبي  علي  اأب��ا  وداع���ا  ال��ه��ن��داوي،  عبا�ض 
�ضدمنا  لقد  درب��ي،  ورفيق  عمري  و�ضديق 
نعم  كنت  لقد  بفقدك،  وفجعنا  برحيلك 
الأب والأخ وال�ضديق احلنون، مبوتك فقدت 
وبناء الج�ضام رمزًا من  العراقية  الريا�ضة 
رموزها الكبار وانهدم ركن من اأركانها، لقد 
التي  والنت�ضارات  البطولت  اأيام  عا�ضرته 

حتّققت للعراق بريا�ضة بناء الأج�ضام، لقد 
تربعنا وقتها على عر�ض البطولت الآ�ضيوية.

قّدم الن�سائح للريا�سيني
�ضوريا  علي  الج�ضام  ببناء  العاملي  البطل 
حتّدث قائًل: تاريخ نا�ضع البيا�ض للمرحوم 
يكون خلل  ما  اأروع  قّدم  الهنداوي،  عبا�ض 
م�ضريته الريا�ضية التي نفتخر بها، لقد كان 
ميار�ض  ظ��ّل  لقد  اهلل،  رحمه  للعبني  اأب���ًا 
ورغم  اللعب،  اعتزاله  بعد  حتى  ريا�ضته، 
على  يحر�ض  ك��ان  ���ه  اأنَّ اإل  بال�ضن  ت��ق��ّدم��ه 
ذاتي  بدافع  والأندية  القاعات  جميع  تفّقد 
ولي�ض بدافع الوظيفة، ويقّدم لهم الن�ضائح 
والإر�ضادات من خلل املوؤمترات والندوات، 
التي  ون�ضائحه  اإر�ضاداته  على  ن�ضري  اليوم 
تغمده  اللهم  الريا�ضيني،  على   ميليها  كان 

برحمتك الوا�ضعة يا اأرحم الراحمني.

الهنداوي.. تاريخ م�سّرف
ح��اج��م:  نعيم  ال��ري��ا���ض��ي  ال�ضحفي  وق���ال 
ح��ق��ي��ق��ة امل���رح���وم ال���ه���ن���داوي ك����ان م��ث��اًل 
عندما  مرة  ذات  التقيته  العالية،  للأخلق 
عن  حديث  وبينه  بيني  ودار  اللعب  اعتزل 
م�ضتقبل ريا�ضة بناء الأج�ضام وهل يعود اإىل 
العراق  اإنَّ  بحرارة  فقال  التتويج،  من�ضات 
اللعاب  وجلميع  الريا�ضية  باملواهب  مليء 
الأج�ضام  بناء  ريا�ضة  �ضيما  ل  الريا�ضية، 
التي �ضّمت العديد من النجوم الذين حققوا 
اخلارجية،  البطولت  يف  للعراق  الإجن��ازات 
التي  البطولت  بالرقام  وَثّقُت  يل  بالن�ضبة 
البطل ووقت اعتزاله ودخوله  توج فيها هذا 
اآ�ضيا  لقب  على  ح�ضل  لقد  التدريب،  عامل 
على  ح�ضل  كما   ،)١9١-٨٤97١( للأعوام 
للأعوام  م��رات  خم�ض  عامليا  الرابع  املركز 
وك��ان   ،)١97١-٦97٢-  ١97١-١97٠(

يلقب ب�ضاحب اأجمل ج�ضم يف بطولت اآ�ضيا 
تدريب  على  اأ�ضرف   ١99٣ ع��ام   ويف  كافة، 
املنتخب الأردين وح�ضل على بطولة العرب، 
لتدريب   ١99٨ يف  الكويت  اإىل  انتقل  بعدها 
وبناء  تطويره  يف  و�ضاهم  الكويتي  املنتخب 
عام  الإم��ارات  اإىل  وانتقل  الفرق،  من  عدد 
تاأ�ضي�ض  يف  فاعلة  م�ضاهمة  له  وكانت   ٢٠٠٣
ب��ن��اء الأج�����ض��ام،  ف��رق وو���ض��ع ج���ذور للعبة 
العامل  بطولة  الإم��ارات  ا�ضت�ضافت  وبف�ضله 
وك��ان على  م��رة  لأّول  لها  اإجن��از حتّقق  وه��و 
يد مدرب عراقي، لقد قّدم الهنداوي رحمه 
اهلل الكثري لريا�ضة بناء الأج�ضام، اإذ �ضيبقى 
رمزًا خالدًا يف قامو�ض النجوم الذين خدموا 

الريا�ضة العرقية.

عر�ص البطوالت
فقال:  عودة  رحيم  الريا�ضي  ال�ضحفي  اأما 
يوما بعد اآخر نوّدع جنوم الريا�ضة العراقية، 
ريا�ضية  رم���وزًا  ودعنا   ٢٠٢٠ ال�ضنة  خ��لل 
اأحمد  املرحومون  كورونا،  بفايرو�ض  اأ�ضيبت 
را���ض��ي ون��اظ��م �ضاكر وع��ل��ي ه���ادي وك��رمي 
العام اجلديد ٢٠٢١  من  اأيام  وقبل  �ضلمان، 
البطل  اإّن���ه  اأخ����رى،  ريا�ضية  ق��ام��ة  ودع��ن��ا 
الهنداوي،  عبا�ض  الأج�����ض��ام  لبناء  العاملي 
بالبنان،  ل��ه  ي�ضار  ع��راق��ي��ًا  بطًل  ك��ان  لقد 
ترّبع  الأج�����ض��ام،  بناء  لريا�ضة  الكثري  ق��ّدم 
بكل  والقارية  املحلية  البطولت  عر�ض  على 
واإبداعه  تاألقه  وا�ضل  بل  وا�ضتحقاق،  جدارة 
خرته  نقل  فقد  مدربًا  اأ�ضبح  عندما  حتى 
م��ن خ��لل ت��دري��ب��ه ال��لع��ب��ني يف الإم����ارات 
املتقدمة  الدول  اأ�ضبحتا من  اللتني  والأردن، 
اإىل  يعود  والف�ضل  الأج�ضام  بناء  ريا�ضة  يف 
تعليم  على  يحر�ض  كان  لقد  ال��دويل،  بطلنا 
خلل  من  اللعبة  فنون  العراقيني  اللعبني 
بريا�ضة  اخلا�ضة  والقاعات  للندية  زيارته 
بناء الج�ضام، رحمه اهلل كان ميتلك ج�ضمًا 
من�ضقًا يبهر املتابع للبطولت حتى اأطلق عليه 
حينها �ضاحب اجل�ضم الو�ضيم، �ضيبقى ا�ضم 

الهنداوي مفورًا يف قلوب مبيه. 

ودعت االأو�ساط الريا�سية العراقية قبل 
اأيام النجم الدويل عبا�ص الهنداوي البطل 

العاملي ببناء االأج�سام، اإثر مر�ص ع�سال 
اأملَّ به، رحل الهنداوي الرمز الريا�سي 

العراقي ملتحقا بركب النجوم الذين كانوا 
عنوانا للتاألق واالإبداع يف �سوح البطوالت 
اخلارجية، لقد ترك رحيله اإرثًا كبريًا يف 

قلوب اأبناء ال�سعب العراقي ملا ميتلك من 
تاريخ متخم باالإجنازات لريا�سة بناء 

االأج�سام العراقية،

بعد اإجنازات عاملية م�ضّرفة

املوت يغّيب جنم ريا�ضة بناء الأج�ضام 

بغداد/ اأحمد رحيم نعمة

عبا�ش الهنداوي
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تاألق وا�سح
خلل الفرتة الأخرية من الدوري الإنكليزي، 
برزت الكثري من الأ�ضماء اللمعة يف الدوري، 
كثري  يف  تاألق  اإذ  بروين  النجم  اأبرزها  كان 
فريق  خللها  من  �ضاعد  التي  املباريات  من 
ال�ضيتي يف ح�ضم اأكرث من مباراة، كان اأهمها 
وال�ضتي  اليونايتد  بني  ما  الديربي  م��ب��اراة 
اآخر  و�ضناعة  هدف  باإحراز  فيها  قام  التي 
واأ�ضبح ي�ضّكل ثنائيًا كبريًا وقويًا مع اللعب 

الأرجنتيني اأجويرو. 
موا�سم اأ�ستثنائية

ال�ضابعة من عمر اللعب كيفن كانت بداية 
فريق  من  اأنطلق  عندما  له،  الكروي  التاريخ 
الكرة  اأ���ض��ول  علمه  ال���ذي  امل��غ��م��ور  دروغ���ن 
وا�ضح  ب�ضكل  تالق  �ضنوات،   7 معه  وا�ضتمر 
متخطيا زملئه يف الفريق وكان اأداوؤه دائما 
حا�ضما، ما جعل الكثري من املتتبعني يتوقعون 
اأن ي�ضبح لعبا كبريا يف ال�ضنوات القادمة، 
ت��األ��ق��ه ال��لف��ت م��ع دروغ���ن ن��ال م��ن خلله 
يف  التحق  اإذ  الأن��دي��ة،  م��ن  العديد  اهتمام 
�ضن ١٤ مع نادي لغونتواز ومن هناك بداأت 
المر  مدربيه،  انتباه  �ضّد  وق��د  تاألقه  رحلة 
الذي جعله يتدرج �ضريعا بعد خو�ضه مع هذا 
املدربون  ويعّد  ا�ضتثنائية،  موا�ضم   ٣ النادي 

اإىل  ان�ضمامه  اأن  اأ�ضرفوا عليه حينها  الذين 
لغونتواز �ضاعده كثريا ومّكنه من اأن ي�ضبح 
�ضنه  �ضغر  رغ��م  بلجيكا  يف  معروفا  لع��ب��ا 

اآنذاك.
اإجنازات كبرية لربوين

من  البلجيكي  جينك  ن��ادي  م�ضوؤولو  متّكن 
عام  اح��رتايف  عقد  على  اللعب  مع  التوقيع 
بروين  دي  اقتنع  اإذ  �ضنوات،   ٤ ٢٠٠٨م��دت��ه 
ال��ت��األ��ق يف  ل��ه وب���داأ رح��ل��ة  امل��ق��دم  بالعر�ض 
الأوىل  ال��درج��ة  دوري 
مل  وعمره  البلجيكي 
ع��ام��ا،   ١7 ي��ت��ج��اوز 
خ���ا����ض ع��ل��ى م���دار 
ال����ف����رتة 9٣  ت���ل���ك 
بعد  الكروية،  مباراة 
جينك،  مع  ناجحة  �ضنوات   ٤
اأث����ار ب��روي��ن اه��ت��م��ام ال��ع��دي��د م��ن الأن��دي��ة 
متّكن  ال��ذي  ت�ضيل�ضي  اأب��رزه��ا  الإنكليزية، 
متّكن  اأن  بعد  معه  التعاقد  م��ن  م�����ض��وؤول��وه 
اأبراموفيت�ض  روم���ان  ال��رو���ض��ي  امليلياردير 
�ضنعت  وقد  لفريقه،  مغر  عر�ض  تقدمي  من 
�ضيما  ل  بلجيكا،  يف  احلدث  حينها  ال�ضفقة 
اأنَّها تزامنت مع قدوم مواطنه اإيدين هازارد 
وتواجد البلجيكي الآخر لوكاكو قبل مغادرته 
الإعلم  و�ضائل  جعل  ما  برومويت�ض،  لوي�ضت 
القوة  مبثابة  الثلثي  يكون  اأن  تتوقع  هناك 

ال�ضاربة للبلوز.
اأف�سل �سفقة

ق�ضرية،  لفرة  ك��ان  ت�ضيل�ضي  اإىل  التحاقه 
ملو�ضم  اإع��ارت��ه  البلوز  م�ضوؤولو  ق��ّرر  بعدها 
واحد اإىل فريدر برمين الأملاين، لكن الدويل 
اأول  نف�ضه،  فر�ض  م��ن  ا�ضتطاع  البلجيكي 
مباراة   ٣٣ لعب  البوند�ضليغا  يف  له  مو�ضم 
واحرز ١٠ اأهداف، حينها مت اختياره كاف�ضل 
القائمني  جعل  م��ا  املو�ضم  نهاية  يف  �ضفقة 
ب�ضكل  معه  التعاقد  يف  يفّكرون  الفريق  على 
نهائي، بعد انتهاء مو�ضم ٢٠١٢-٢٠١٣، اأ�ضر 
مورينيو مدرب ت�ضيل�ضي على ا�ضتعادة بروين 
موا�ضلة  ورف�ض  باإمكانياته  انبهر  اأن  بعد 
اإعارته لأي فريق اآخر، لكن اللعب عاد من 

جديد لنقطة ال�ضفر بعد اأن عجز عن فر�ض 
ظل  يف  للفريق  الأ�ضا�ضية  الت�ضكيلة  يف  نف�ضه 
اإذ  البلوز،  ميتلكها  كان  التي  النجوم  كوكبة 
جعله  ما  ن��ادرة،  الفريق  مع  م�ضاركته  كانت 
الثاين  الفريق  مع  مباريات  بخو�ض  يكتفي 

للإبقاء على لياقته البدنية.
الالعب رقم واحد

اأروع  فولف�ضبورغ  م��ع  ت��واج��ده  خ���لل  ق���دم 
املان  م�ضوؤويل  جعل  ما  وامل�ضتويات  العرو�ض 
اللعب  م��ع  مفاو�ضات  يف  ي��دخ��ل��ون  �ضيتي 
انتقاله من فولف�ضبورغ  اأعلن يف ٢٠١٥  الذي 
يف  ي��ورو  مليون   ٥٥ بقيمة  ال�ضيتي  ن��ادي  اىل 
ماريا  دي  بعد  انتقال  اأغلى  ثاين  تعّد  �ضفقة 
لعب  ال�ضيتي  مع  له  الأول  العام  يونايتد،  ملان 
تعّر�ض  ه  ولكنَّ بليجريني  ت�ضكيلة  يف  اأ�ضا�ضيًا 
لإ�ضابة اأمام ايفرتون اأبعدته عن امللعب ملدة 
�ضهريني تقريبا، وبعد عودته من الإ�ضابة مل 
الإ�ضابة،  قبل  عليه  كان  الذي  امل�ضتوى  يقدم 
ومع رحيل بليجريني وقدوم جوارديول انتاب 
جميع اللعبني القلق لتغرّي مدر�ضة اللعب من 
اأن  م��درب لآخ��ر وان��ت��اب اخل��وف دي بروين 
يحدث معه مثل ما حدث مع جوزيه مورينهو 
ولكن حدث العك�ض فمع جوارديول اأ�ضبح دي 
بروين اللعب رقم واحد يف ت�ضكيلة ال�ضيتي 

فهو اللعب الذي يبني عليه اخلطط.
يف ٢٠١9، �ضّجل دي بروين هدفني يف مباراة 
اأر�ضنال يف  املمتاز على  الدوري  الفوز ٣٠ يف 
هدفه  ب��روي��ن  دي  و�ضّجل  الإم����ارات،  ملعب 
امل�ضابقات يوم ٢٦  لل�ضيتي يف جميع  رقم ٥٠ 
فراير ٢٠٢٠ يف فوزه ٢١ اأمام ريال مدريد يف 

مباراة دور ١٦ يف دوري اأبطال اأوروبا.
اأف�ضل  جائزة  على  ح�ضل  املو�ضم،  نهاية  يف 
لع��ب يف ال����دوري الإجن��ل��ي��زي امل��م��ت��از بعد 
مت��ري��رة   ٢٠ ومت��ري��ره  ه��دف��ا،   ١٣ ت�ضجيله 
حا�ضمة وخلق ١٠٤ فر�ض من اللعب املفتوح، 
البطولت  من  اأي  يف  للعب  عدد  اأك��ر  وهو 

اخلم�ض الكرى يف اأوروبا منذ عام ٢٠٠٦.
يف ٢١ �ضبتمر ٢٠٢٠، �ضّجل دي بروين و�ضنع 
يف م��ب��اراة ال��ف��وز ٣–١ خ���ارج اأر���ض��ه اأم��ام 

وولفرهامبتون واندررز .

من اأهم الالعبني الذين 
يعتمد عليهم املنتخب 
البلجيكي، بروين 
�ساحب الـ 25عاما 
بعد عدة انتقاالت بني 
االأندية االأوروبية 
يلعب حاليا مع نادي 
مان�س�سرت �سيتي 
االنكليزي. 

اعداد/ جملة ال�ضبكة

تاألق مثري يف الدوري 
النكليزي ي�ضتحق الإ�ضادة

دي بروين
كيفن
لبلجيك��ي ا
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اسرتي رياضة 

�ضابقاته  التمرين مثل  ونكرر هذا   ، اليمنى 
١٠ مرات.

اخلام�ش
على  نتمدد  منا�ضبة،  ح�ضرية  اية  على   
�ضمهما  بعد  ال��ذراع��ني  ن�ضع  البطن، 
ا�ضفل اجلبهة ، ُيرفع ال�ضاقني املمدوتني 
 ، ث��وان  لع�ضر  الردفني  ع�ضلت  ل�ضد 
واي�ضا  ال�ضاقني ببطء  ونبدا بخف�ض 

نكرر التمرين ١٠ مرات.
ال�ضاد�ش

ن��ت��م��دد ع��ل��ى ال��ظ��ه��ر، ط��ب��ع��ا ل 
ن��ن�����ض��ى احل�������ض���رية، ون�����ض��م 
الي�ضرى  ال�ضاق اليمنى ونرفع 
ب�ضد  ت�����ض��ع��رن��ا  ب��ا���ض��ت��ق��ام��ة 
الع��ل��ى  اىل  ال��ع�����ض��لت 
م��ع و���ض��ع ال��ي��دي��ن ح��ول 
ف��خ��ذ ال��ي�����ض��رى ب��ق��وة 
احلركة  هذه  وت�ضتمر 
 ، ثانية  ع�ضرين  ملدة 
مع  التمرين  ون��ك��رر 
تغيري حركة ال�ضاقني 

١٠ مرات اي�ضا.

 التمرين الأول 
على  ال���ض��ت��ن��اد  و���ض��ع  م��ن  التمرين  ي��ك��ون 
الركبتني واليدين مع مد الظهر كليًا وتركيز 
الظهر  يتم حتريك  ثم  الأ�ضفل،  اىل  النظر 
 ، م�ضتديرا  ن�ضعره  ان  اىل  قو�ض  �ضكل  على 
ونكرر  الول،  الو�ضع  اىل  اخرى  مرة  ونعود 

التمرين ١٠مرات.
            

الثاين
نحرك  ث��م  واليدين  الركبتني  اىل   نرتكز  
الظهر ببطء حتى ن�ضعر انه جتويفا ح�ضل 
حتت الظهر، ونركز النظر اىل العلى وثم 
 ١٠ التمرين  ونكرر  الول  الو�ضع  اىل  نعود 

مرات اي�ضا.
  الثالث   

التمارين  ح�����ض��رية  ع��ل��ى  بالظهر  ن��ت��م��دد 
اخرى،   منا�ضبة  ح�ضرية  اية  او  الريا�ضية 
ن�ضم ال�ضاقني متاما ون�ضع الذراعني جانبا، 
 ، ثوان  لع�ضر  والرداف  اخل�ضر  برفع  نبداأ 
التمرين،  ونكرر  الول  الو�ضع  اىل  نعود  ثم 

١٠ مرات.                     
الرابع 

رتكز على الركبتني واليدين ، ثم مند ال�ضاق 
وببطء  بالتدريج  الي�ضرى  وال��ذراع  اليمنى 
ثم  الظهر مم���ددا،  ب��ق��اء  الن��ت��ب��اه اىل  م��ع 
والذراع  الي�ضرى  ال�ضاق  مع  احلركات  نكرر 

االجهاد ي�سبب بع�ص االآالم يف العمود الفقري لالإن�سان، فيكون ال�سعور باأمل 
الظهر وا�سحا، ولتجنب االآالم يف الظهر يجب تقوية الع�سالت  املحيطة بالعمود 

الفقري، وهذه بع�ص التمارين الريا�سية الب�سيطة التي ت�ساعد يف تقوية 
ع�سالت الظهر، وتطبق التمارين لكل واحد منها ع�سر مرات.   

�ضتة متارين لتقوية الع�ضالت 
املحيطة بالعمود الفقري

اإعداد/ جملة ال�ضبكة   
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فكرة الطائي
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لكن هولء الباء ل يدركون اأن حمل الأعباء 
اأب��ن��ائ��ه��م ���ض��وف يجعل  وت��خ��ف��ي��ف م��ع��ان��اة 
باخلوف  ي�ضعرون  اتكاليني  اأ�ضخا�ضًا  منهم 
الإق��دام  اأو  امل�ضوؤولية  حتمل  من  وال�ضعوبة 
حتى  امل�ضوؤولية  من  �ضيء  فيه  فعل  اأي  على 
يف  لأن  ال��زواج  عن  يعزف  الأبناء  بع�ض  اأن 
الأمر بناء اأ�ضرة من زوجة وزوج واأبناء وهذه 

م�ضوؤولية اإ�ضافية.
اإىل التفكري يف كيفية  قادتني هذه الظاهرة 
الأ�ضرة  اأفراد  بني  بامل�ضوؤولية  ال�ضعور  غر�ض 
ميكن  �ضليمًا  ج��ي��ًل  نبني  ل��ك��ي  ال���واح���دة 

ال��ب��لد  ب��ن��اء  يف  م�ضتقبًل  عليه  الع��ت��م��اد 
اأن  اإذ  وتقدمها،  ازده��اره��ا  يف  وامل�ضاهمة 
فهي  الأ�ضرة،  من  تبداأ  الأوىل  البناء  خطوة 
هذا  دع��اين  املجتمع.  يف  الأ�ضا�ضية  ال��ن��واة 
الآب��اء  من  ع��دد  مع  مناق�ضته  اإىل  املو�ضوع 
ل����ل����وق����وف ع��ل��ى 

ال�ضلبية  �ضواء  احلالة،  ه��ذه  مظاهر  بع�ض 
اأم الإيجابية بغية الو�ضول اإىل خطوط عامة 

ملعاجلتها.
اخلوف على االأبناء

لثلثة  اأم  )مدّر�ضة،  �ضلمان  زه��رة  ال�ضيدة 
اإىل  دف��ع��ن��ي  اأولدي  ع��ل��ى  "خويف  اأولد(: 
اأن  املفرت�ض  من  التي  كافة  الأعمال  اإجن��از 
�ضغارًا،  الأولد  ك��ان  ح��ني  ه��ذا  ينجزوها، 
يف  اخلطاأ  اأدرك��ت  الأولد  كر  اأن  بعد  لكني 
هذا الت�ضور، ول�ضيما اأين تربوية يفرت�ض اأن 
اأ�ضلك ال�ضلوك العلمي يف تن�ضئة اأولدي، لكن 

العاطفة وغريزة الأم غلبتا العلم."
* كيف تداركِت هذا اخلطاأ؟

يهتمون  ل  ب��ات��وا  الأولد  اأن  اأدرك���ت  ح��ني   -
لأجلهم،  اأعملها  ال��ت��ي  ال��ك��ث��رية  ب��الأع��م��ال 
و������ض�����اروا ي��ط��ال��ب��ون��ن��ي ج��م��ي��ع��ًا ب��ت��ل��ب��ي��ة 
قررت  منها،  الب�ضيطة  حتى  احتياجاتهم، 
مدة  البيت  اأت���رك  اأن  زوج���ي  م��ع  ب��الت��ف��اق 
تركي  �ضبب  الأب  ح  يو�ضّ اأن  على  ق�ضرية 
البيت واأن عليهم اإ�ضلح و�ضعهم واأن يتحمل 
ويتوىل  البيت  يف  م�ضوؤوليته  منهم  واحد  كل 
بنف�ضه تلبية احتياجاته والواجبات واملهمات 
التي عليه مبحبة وتعاون وتفاهم فيما بينهم.

العتماد على البنات
ال�����ض��ي��دة ك��رمي��ة ر���ض��ا )م��ت��ق��اع��دة( تقول 
بناتها  رعاية  اأجل  من  مبكرًا  تقاعدت  اإنها 
بعد  فجاأة  نف�ضي  راأي��ت  واأ�ضافت:   اخلم�ض 
�ضغريات  بنات  خم�ض  اأم���ام  وال��ده��م  وف��اة 
وم�����ض��وؤول��ي��ات ك��ث��رية، ج��رب��ت يف ال��ب��داي��ة 
ليتولني  �ضنًا  الأك��ر  البنات  على  العتماد 
ف�ضًل عن  منها،  اأو جزءًا  البيتية  الواجبات 
ال�ضغريات،  اأخواتهن  تخ�ض  التي  الأعمال 
وذلك بغية زيادة الثقة يف اأنف�ضهن للعتماد 
ال��واج��ب��ات  معظم  اإجن����از  يف  النف�ض  ع��ل��ى 
يف  اأم��ه��ات  ي��ك��نَّ  لأن  واإع���داده���ن  البيتية 
امل�ضوؤوليات  حتمل  على  ق���ادرات  امل�ضتقبل 

العائلية.
اأ�سرار غري منظورة

عن  اأف�ضح  )كا�ضب(  ك��رمي  ف��ار���ض  ال�ضيد 
ملحظاته على �ضلوك زوجته يف تعاملها مع 
�ضغرية  كل  زوجتي  "تتابع  ق��ال:  اإذ  الأولد، 
يعودون من مدرا�ضهم،  للأولد حني  وكبرية 
م��واد  وحت�ضري  ال��درو���ض  ج��دول  تتابع  فهي 
وت��رت��ي��ب خ��زان��ات ملب�ضهم  ال��ت��ايل  ال��ي��وم 
ُتعنى  اأن��ه��ا  ن��وم��ه��م، مبعنى  ف��ر���ض  وت��رت��ي��ب 
منذ  اأفهمتها  تخ�ضهم.  وكبرية  �ضغرية  بكل 
خاطئ  ت�ضرف  ه��و  تفعله  م��ا  اأن  ال��ب��داي��ة 
وغري تربوي، اإل اأنها مل تعر كلمي هذا اأي 
يوا�ضل:  ثم  احلديث  عن  يتوقف  اهتمام." 
"اأ�ضيبت زوجتي فجاأة بوعكة �ضحية األزمتها 
ال��ب��ي��ت يف فو�ضى  ف��غ��رق  اأي���ام���ًا،  ال��ف��را���ض 
ي�����ض��رّيون  ك��ي��ف  الأولد  ي��ع��رف  مل  ع��ارم��ة، 
يلتفون  راحوا  اأنهم  ال�ضغرية، حتى  اأمورهم 
النهو�ض  منها  يطلبون  والدتهم  �ضرير  حول 
وهي ل ت�ضتطيع ذلك. عندها اأدرَكْت اخلطاأ 
اإذ  ت�ضحيحه،  اإىل  و�ضعت  فيه،  وقعْت  الذي 
قامت بتوزيع بع�ض الواجبات ال�ضغرية على 
الأبناء لتدريبهم على حتمل امل�ضوؤولية وغر�ض 

روح العمل اجلماعي داخل الأ�ضرة." 
الأ�ضرية  واملعاجلات  احل��الت  تلك  قادتني 
ل�ضتمزاج  العلم  اأهل  من  املتخ�ض�ضني  اإىل 

�ضحر  الدكتورة  مع  حديثي  فكان  اآرائ��ه��م، 
بكلية  الجتماع  ق�ضم  يف  التدري�ضية  كاظم، 
"كلنا  قالت:  التي  بغداد،  جامعة  يف  الآداب 
ياأخذ  ع��امل  اأول  الأ���ض��رة  اأن  حقيقة  نعرف 
والنف�ضية،  الجتماعية  ب�ضمته  منه  الطفل 
لذلك تكون تن�ضئة الأبناء وتربيتهم على القيم 
تزرع  لأنها  الأ�ضرة  واجبات  اأه��م  من  واملثل 
البذرة الأوىل يف الن�ضء اجلديد، وكلما كانت 
الوجداين  للجانب  وم�ضبعة  حانية  الأ���ض��رة 
والتزامًا  اإح�ضا�ضًا  اأك��رث  كانوا  الأب��ن��اء  عند 
بهذه القيم. من هنا يبداأ الطفل بالتعود على 
والإخ��وة  الوالدين  جتاه  بامل�ضوؤولية  ال�ضعور 
داخل الأ�ضرة، فهو م�ضوؤول عن مقابلة املحبة 
مب�ضاعر المتنان والحرتام املتبادل لت�ضري 
الأ�ضرة  ح��دود  من  اأبعد  اإىل  امل�ضوؤولية  هذه 
وتنطلق نحو اجلريان والأ�ضدقاء واملجتمع."

 وترى الدكتورة اأن للم�ضوؤولية اجتاهني؛ مادي 
فرد،  كل  ينجزها  التي  الواجبات  يف  يتجلى 
ومعنوي يتمثل بنوع من الن�ضباط يف ال�ضلوك 
اأم��ام  ال�ضخ�ض  �ضورة  على  للحفاظ  العام 
ذلك  ياأتي  ثانيًا،  الآخرين  واأم��ام  اأوًل  نف�ضه 
املوؤ�ض�ضات  بني  امل�ضرتك  العمل  مع  مرتادفًا 
وانتهاًء  الأ�ضرة  بالفرد بدءًا من  التي حتيط 
من  يعمل  فالكل  للمجتمع،  العام  بالقانون 
زاويته لرت�ضيخ �ضورة الإح�ضا�ض بامل�ضوؤولية، 
اأنواعها،  ب�ضتى  الإعلم  و�ضائل  مقدمتها  يف 
ملا  ج��دًا  احل�ضا�ض  الوقت  ه��ذا  يف  ول�ضيما 
يف  �ضطوة  من  الجتماعي  التوا�ضل  لو�ضائل 
توجيه الراأي العام وتعبئة ال�ضعور بامل�ضوؤولية 

نحو الخلقيات العالية واحرتام احلقوق.
حديثها  خ��ت��ام  يف  �ضحر  ال��دك��ت��ورة  واأك���دت 
ال��وال��دي��ن  ب��ني  الح�����رتام  ك���ان  "كلما  اأن����ه 
الوقت  يف  عملي  نحو  وعلى  بو�ضوح  حا�ضرًا 
البيت  وخ���ارج  داخ���ل  امل�����ض��اع��دة  يف  نف�ضه 
تاأكيدًا  ذلك  كان  كلما  الأبناء،  اأنظار  واأمام 
العالية  والثقة  والألفة  بامل�ضوؤولية  للإح�ضا�ض 
موؤ�ضرات  يجعل  ما  والأب��ن��اء  الوالدين  بني 
اأع�ضاء  بني  وا�ضحة  بامل�ضوؤولية  الإح�ضا�ض 

الأ�ضرة."

ال ي�ستطيع االآباء، عن ق�سد اأو من دونه، الكف عن النهو�ص مب�سوؤوليات االأبناء 
كافة وعدم تركهم يتحملون م�سوؤولية قرارتهم وحياتهم اخلا�سة التي يبغون 

اأن ير�سموها الأنف�سهم بعيدًا عن �سلطة االآباء، لذلك يبالغ االآباء يف اأوقات 
كثرية بال�سعور املفرط جتاه االأبناء ال�سغار والكبار على حد �سواء...

االأ�سرة هي اأول عامل ياأخذ الطفل منه 

ب�سمته االجتماعية والنف�سية، لذلك 

تكون تن�سئة االأبناء وتربيتهم على 

القيم واملثل من اأهم واجبات االأ�سرة 

الأنها تزرع البذرة االأوىل يف الن�صء 

اجلديد..

اأ�ضا�ش بناء الأ�ضرة 

ومتا�ضكها الجتماعي 

اللتزام الأخالقي بامل�ضوؤولية لدى الأبناء



وقاحة وغباء
مبيوعتها  حياتنا  اقتحام  متطفلة  لأية  يحق  "ل 
وف���راغ���ه���ا، ول���ن ي��ت��م��ك��ن اأح����د م���ن م��ن��ع��ي من 

املراقبة، ل زوجي ول غريه"..
املدينة  م��ن  ت���رددات���ه  ُب��ث��ت  م��راق��ب��ة،  ب���رج  اأول 
التي  قادر(  )هناء  للزوجة  كان  ماملو،  ال�ضويدية 

ق�ضت لنا مراراتها بانفعال:
اأك����رث م���ن م���رة ح��ظ��رين زوج����ي م���ن �ضفحته 
م�ضكلة  احلظر  هذا  �ضبقت  وطبعًا  الفي�ضبوكية، 
ت�ضببت  للطلق،  بعلقتنا  ت�ضل  اأن  كادت  كبرية 
بها اإحدى املجهولت يف �ضفحته، التي ا�ضطررت 
منها  ظنًا  اأخرته  وبدورها  واإهانتها،  ملرا�ضلتها 
تت�ضرف  كانت  لإزاحتي.  كافية  الذريعة  تلك  اأن 
ال�ضفحة  يف  ردوده���ا  لوقاحة  حد  ول  ب�ضلفة 
البيت خاٍل من زوجة  املتاأخرة وكاأن  وات�ضالتها 
واأطفال. الف�ضاء الفرتا�ضي هو حياة اجتماعية 

م�ضاعرنا  فيها  ُت��راع��ى  اأن  ي��ف��رت���ض  حقيقية 
ل  مت��ام��ًا،  البيت  يف  جال�ضون  ك��اأن��ن��ا  بالكامل 
مع�ضوًل  كلم  ول  خلوة  ول  انعزال  ول  انف�ضال 
مي��ك��ن اأن ي��ك��ون م��ق��ب��وًل يف م��واق��ع ال��ت��وا���ض��ل. 
وكالعادة فاإن الرجال هنا هم احَلملن الوديعة 
وال�ضداقات  اخليانات  لنفي  جاهزة  وحججهم 
لغريهم،  يحق  ل  ما  لهم  يحق  واإنهم  امل�ضبوهة، 
بينما  الغارب  على  احلبل  لهم  ُي��رتك  مل��اذا  واإل 
مُننع نحُن من و�ضِع �ضورنا، وتقت�ضر �ضداقاتنا 

على الأهل واملقربني فقط!
لوثة وف�سول

ال��زوج��ة  اإّل  تتبعها  ل  واملُ��لح��ق��ة  "املراقبة 
عن  م�����ض��وؤول��ني  ل�ضنا  ع��ق��ل��ي��ة،  ب��ل��وث��ة  امل�����ض��اب��ة 
عاطفتها املاأزومة و�ضكوكها املر�ضية التي حتتاج 

للمعاجلة، ل للمراقبة"..
بهذا الرد احلاد، بداأ ال�ضيف )رائد احلمداين( 
املراقبة  ع��ن  �ضتوكهومل  العا�ضمة  م��ن  حديثه 

قائًل:
لن اأ�ضمح لأية امراأة مبراقبتي وملحقة علقاتي 
داخل مواقع التوا�ضل الجتماعي، ولن اأتردد يف 
حذف وحظر من اأظنه �ضببًا مبا�ضرًا يف ازعاجي 
كانت  واإذا  بف�ضوله،  اخلا�ضة  حياتي  واإرب���اك 
علقات  تكت�ضف  عندما  بالنت�ضار  ت�ضعر  املراأة 
�ضريكها عر امللحقة والتج�ض�ض، فماذا تفعل لو 
النهيار  تتخيل حجم  اأن  لها  مل يكن خائنًا، هل 
املعنوي يف م�ضاحة الثقة، هل فكرت للحظة ماذا 

اأبقت من كرامته كرجل؟
من  ا�ضتغرب  �ضاكر(  )ليث  ال�ضحفي  الكاتب 
بتحجيم  الن�ضائي  الف�ضول  هذا  توظيف  عملية 

حريات الرجل، قائًل بامتعا�ض:
نظرًا للواقع املُعا�ض فاأنا اعتقد اأن غالبية الن�ضاء 
تهدئة  ل��غ��ر���ضِ  امل��راق��ب��ة  عمليات  اإىل  ي��ل��ج��اأن 
الو�ضاو�ض التي متلأ روؤو�ضهن، الق�ضية ل علقة 
لها اإطلقًا بتدمري البيوت، بل و�ضلنا اإىل مرحلة 
حرجة ُتف�ضر فيها اأب�ضط كلمة جماملة اأو تعليق اأو 
اإ�ضارة على اأ�ضا�ٍض مغلوط وظٍن �ضيئ، والغا�ضب 
للزوجة  يحق  ل  ل��ه،  راأي  ل  طبعًا  هنا  املُحتقن 
اإن  ب��ل  وك��ب��رية،  �ضغرية  ك��ل  يف  نف�ضها  اإق��ح��ام 
هنالك اأمورًا معينة و�ضخ�ضية، واأحيانًا ح�ضا�ضة 

منه  مقربات  ن�ضاء  عند  ال���زوج  يودعها  ج���دًا، 
اإبلغ زوجته مطلقًا لأ�ضباب  ويحر�ض على عدم 
وتقديرات تخ�ضه، ول يعني اأن هذا الإخفاء هو 

خيانة وطعن لوجودها.
ذكورة وفكرة

بعقله،  يفكر  مما  اأكرث  بغريزته  الرجل  "يفكر 
اأن  دون  خيانة  امل���راأة  ت�ضميه  مبا  يقوم  قد  ل��ذا 
هو  وه��ذا  قلبه،  يف  قيمة  اخلفية  للع�ضيقة  تكون 

الفارق البايولوجي بينهما "..
)حنني  والقت�ضاد  الإدارة  جمال  يف  املخت�ضة 
نظرها  بوجهِة  عمان،  من  �ضاركتنا  الدليمي( 

املحايدة، قائلة بهدوء:
علم  دون  امل�ضاعر  يف  ال�ضريك  دخ���ول  جم��رد 
ال��زوج  ه��و خيانة، م��ادث��ة  ال���زوج  اأو  ال��زوج��ة 
لمراأة اأخرى واإعطاوؤها قدرًا من الغزل والكلم 
الزوجة هو خيانة،  ت�ضمعه منه  الذي ل  املع�ضول 
وتفكري الزوجة بغري زوجها هو خيانة اأي�ضًا، لأن 
غري  اآخ��ر  ل�ضريك  املقد�ضة  احلب  م�ضاعر  منح 
الوقت  مرور  ومع  خيانة،  هو  احلقيقي  ال�ضريك 
وجودها.  واأ�ضا�ض  الزوجية  احلياة  متعة  ت�ضرق 
كانت يل �ضديقة مقربة، اكت�ضفت خيانة زوجها 
و�ضائل  على  طويًل  وقتًا  يق�ضي  ك��ان  ال��ذي  لها 
لها  ي�ضمح  ول  الفي�ضبوك،  وحت��دي��دًا  التوا�ضل، 
بلم�ض هاتفه لدرجة اأنه �ضار ينام ليًل يف غرفة 

اأخرى، لكنها مل تعط للمو�ضوع اأي اهتمام اإىل اأن 
�ضمعت بال�ضدفة حديثه يف الهاتف مع ع�ضيقته 
وتفكريه يف الرتباط بها، والزوجة حاليًا مطلقة 
اإدم��ان  ف��اإن  ج���ّراء ه��ذه اخليانة. لكن م��ع ه��ذا 
على  دل��ي��ًل  لي�ض  التوا�ضل  ب��رام��ج  على  ال��رج��ل 
كثرية  اأح��ي��اٍن  يف  يلجاأ  ال��رج��ل  اإن  ب��ل  خيانته، 
من  التق�ضري  اأو  الكبت  نتيجة  املواقع  هذه  اإىل 
اأو  الزوجة، وحتى لو حادث الرجل امراأة اأخرى 
م�ضطلح  عليه  نطلق  اأن  �ضهًل  فلي�ض  عليها،  رد 
ح�ضاب  من  اأعمق  اخليانة  مفهوم  لأن  اخليانة 
وه��م��ي ي��ق��وم ال��رج��ل ب��احل��دي��ث م��ن خ��لل��ه مع 
واقع  اأن  اإىل  هنا  الإ�ضارة  امراأة جمهولة. جتدر 
احلال يف جمتمعاتنا ال�ضرقية، وحتى يف بيوتنا، 
وما  رج��ال  "هو  كثريًا  م�ضامعنا  على  يتكرر  اأن 
ينعاب"، وهذا الكلم ل ي�ضح اإطلقًا، وهو لي�ض 
للظلم  تتعر�ض  جمتمعاتنا  يف  فاملراأة  باجلديد، 
للحكم  اأداة  التفكري هو  الناحية، وهذا  من هذه 
ويحق  لأن��ه رجل  الأم��ور ل�ضاحله  على كثري من 
له، ولكن اأنِت اأنثى ل يحّق لك، واأب�ضط مثال على 
ذلك اأنا �ضخ�ضيًا، اإذ ل اأ�ضع �ضورتي ال�ضخ�ضية 
الجتماعي  التوا�ضل  مواقع  يف  ح�ضاباتي  على 
و�ضائل  باتت  لأنها  وال��دي،   من  دون طلب  حتى 
اأقف يف  بل  الأهل  األوم  ل  لذلك  واإ�ضاءة،  ابتزاز 

جانبهم هنا.

برُج مراقبٍة ن�سوي، ال يغفُل 
حلظة وال يرتدُد يف التقاِط 
اأيِة ا�سارٍة ُمنبهٍة عن وجوِد 
تعليٍق مع�سوٍل اأو ر�سالٍة 
خفّيٍة اأو ُرمبا طنطنٍة ليليٍة 
متاأخرة يف ح�ساِب الزوِج 
امل�سبوه، الذي اأ�سبح حتت 
دائرِة االتهام وي�سرُخ يف 
كِل مكاٍن: يف بيتنا برُج 
مراقبة!

اآمنة عبد النبي-ال�ضويد
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 الرجال ي�ضرخون:

يف بيتنا برج مراقبة!

جّراء دخولهم مواقع 
التوا�ضل الجتماعي..



 YouGov اأج��رت��ه��ا  ج��دي��دة  درا���ض��ة  لت  تو�ضّ
اأقنعة الوجه  13 باملئة فقط من مرتدي  اأّن  اإىل 
القابلة لإعادة ال�ضتخدام يقومون بغ�ضلها ب�ضكل 
الوجه  اأقنعة  ت�ضبح  �ضحيحة.  وبطريقة  متكّرر 
غري جمدية اإذا مل تكن نظيفة، لذا من ال�ضروري 

جتريدها من اجلراثيم بانتظام.
كم مّرة يجب اأن تغ�سل قناع 

وجهك؟
مت ت�ضميم اأغطية الوجه امل�ضنوعة من القما�ض 

بحيث يتم غ�ضلها بعد كل ا�ضتخدام.
والعطا�ض  ال�ضعال  من  قطرات  حتب�ض  الأقنعة 
هذه  حتتوي  اأن  وميكن  القما�ض  طبقات  داخ��ل 
والفريو�ضات،  اجلراثيم  على  جيدًا  القطرات 
الوجه  غطاء  ا�ضتخدام  قبل  اإزالتها  يجب  التي 

مّرة اأخرى.
اإذا مل يتم غ�ضل الأقنعة بعد ال�ضتخدام، ميكن 
داخل  الأخ��رى  واجلزيئات  البكترييا  ترتاكم  اأن 
القما�ض، مما ي�ضكل خطرًا يزداد خطورة مبرور 

الوقت.
على  خطرًا  املغ�ضولة  غري  الوجه  اأقنعة  ت�ضّكل  ل 
ال�ضحة العامة فح�ضب، بل اإنَّها �ضت�ضّبب ت�ضّققات 

وتهّيج اجللد وم�ضاكل جلدية اأخرى.
كيف نغ�سل القناع؟

يغ�ضل قناع الوجه كل يوم بعد ال�ضتخدام ويجب 
و�ضعه يف الغ�ضالة لغ�ضله جيدًا.

ت�ضبح  "ل   :GotParts747 خ��ب��ري  وق����ال 
الغ�ضيل  عمليات  بعد  فاعلية  اأقل  القما�ض  اأقنعة 
املتعددة، طاملا يتم غ�ضلها وفقًا لتعليمات ال�ضركة 

امل�ضنعة".

بخ�ضائ�ضها  القما�ضية  الأق��ن��ع��ة  �ضتحتفظ 
يجب  ولكن  الزمن،  من  طويلة  لفرتة  الوقائية 
غ�ضلها دائمًا يف درجة حرارة عالية، با�ضتخدام 

املنظفات ل�ضمان اإزالة اأي جزيئات �ضارة."
ميكن غ�ضل معظم الأقنعة عند 60 درجة مئوية، 
يف  الغ�ضيل  اإىل  الآخ��ر  البع�ض  يحتاج  قد  لكن 
التاأكد  ال�����ض��روري  م��ن  ل��ذا  ب���رودة،  اأك��رث  دورة 
وهناك  الغ�ضالة  يف  و�ضعها  قبل  التعليمات  من 
اأقل فعالية مبرور  اأ�ضبحت  الأقنعة  اإنَّ  يقول  من 

الوقت، لكن هذا لي�ض �ضحيحًا يف العادة.
اأو�ضح اخلراء يف GotParts747 اأنَّه يف حني 
اأن بع�ض الأقنعة مثل الأقنعة اجلراحية واأجهزة 
التنف�ض لها تاريخ انتهاء �ضلحية، فاإن الغالبية 
ال�ضتخدام  لإع��ادة  القابلة  الأقنعة  من  العظمى 
نف�ض  على  �ضتحافظ  القما�ضية  الوجه  واأغطية 
ل  هذا  ولكن  الوقت  مبرور  الكفاءة  من  امل�ضتوى 
يعني اأنَّه ميكنك غ�ضل قناعك كل يوم وال�ضتمرار 

يف ارتدائه ل�ضنوات.
ومع ذلك، من الأف�ضل اأن يكون لديك ثلثة اأقنعة 
اأو اأكرث بالتناوب للتاأكد من اأن لديك دائما قناعا 
نظيفا اإذا مل يكن لديك الوقت لغ�ضل القناع الذي 

ارتديته بالأم�ض.
هل يجب غ�ضل الأقنعة التي ت�ضتخدم ملرة واحدة؟

كل لأن الأقنعة التي ت�ضتخدم ملرة واحدة لي�ضت 
ا�ضتخدامها.  واإع����ادة  لغ�ضلها  ع��ادة  م�ضّممة 
الوجه  اأغطية  م��ن  "العديد  اخل��ب��ري:  واأو���ض��ح 
فريو�ض  من  مرتديها  حلماية  الآن  امل�ضتخدمة 

كورونا ميكن التخل�ض منها".
التفلون  اأقنعة  ت�ضمل  التي  اخليارات،  هذه  متيل 

املنتظم  ال�ضتخدام  اإىل  اجلراحية،  والأقنعة 
وعيادات  امل�ضت�ضفيات  مثل  الطبية  الأو�ضاط  يف 

الأ�ضنان والعيادات.
م�ضتوى  واحدة  ملرة  ت�ضتخدم  التي  الأقنعة  توفر 
اأعلى من احلماية لكل من مرتديها ومن حولهم، 

مع تقليل خماطر انتقال التلوث".
هل االأقنعة القابلة الإعادة 

اال�ستخدام اأف�سل؟
ت�ضتخدم  التي  الأقنعة  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على 

فهي  للبيئة،  مفيدة  لي�ضت  واح���دة  مل��رة 
على الأرجح خيار اأكرث اأمانًا، ومع ذلك 

القابلة  الوجه  اأغطية  تكون  ما  غالبًا 
لأولئك  بالن�ضبة  عملية  اأك��رث  للغ�ضل 
منخف�ضة  مواقف  يف  يعي�ضون  الذين 
لإع��ادة  القابلة  والأقنعة  املخاطر، 
يف  ف��ع��ال��ة  اأداة  ه��ي  ال���ض��ت��خ��دام 
طاملا  كورونا"،  ف��ريو���ض  مكافحة 
ويف  �ضحيح،  ب�ضكل  غ�ضلها  ي��ت��م 
درجة حرارة عالية مبا فيه الكفاية، 

من  امل�ضنوعة  ال��وج��ه  اأقنعة  �ضتوفر 
من  جيدة  م�ضتويات  ملرتديها  القما�ض 

احلماية لفرتة طويلة قادمة.
عن الديلي اك�ضربي�ش

تعّد اأقنعة الوجه القابلة الإعادة اال�ستخدام 
اأف�سل بكثري للبيئة وتوّفر املال، ولكن كيف ميكن 

غ�سلها مبا يكفي بانتظام؟

 

�ضحتك..

اأقنعة الوجه غري املغ�ضولة ت�ضّبب 
خطراً على ال�ضّحة العامة 

ترجمة:ثريا جواد
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اعداد وت�ضوير: تغريد العبديل

طريقة االإعداد: 
*- يغ�ضل الروكلي جيدًا ويقطع اإىل قطع �ضغرية، ويفرم الب�ضل ناعمًا.

*- ت�ضخن الزبدة يف قدر على النار وي�ضاف الروكلي ويقلب ملدة دقيقتني وبعدها يرفع من 
القدر.

*- يف القدر نف�ضه ن�ضيف الب�ضل ويقلب حتى ي�ضقر لونه ون�ضيف الطحني ويقلب حتى ميتزج 
مع الزبدة، بعدها ن�ضيف احلليب وماء الدجاج اأو اللحم ويقلب املزيج حتى يغلي.

*- ن�ضيف الروكلي وامللح والفلفل الأبي�ض والكمون ومكعب ماجي ونقلب جيدًا.
النار  من  ترفع  اأن  وقبل  املزيج،  ويثخن  املكونات  تن�ضج  حتى  النار  على  ال�ضوربة  ترتك   -*

ن�ضيف الكرمية ال�ضائلة وتقلب وترفع من النار، ت�ضاف �ضرائح من الليمون عند التقدمي.

املقادير
*- ن�ضف كيلو بروكلي 
*- حبة ب�ضل متو�ضطة 

*- ملعقة كبرية من الزبدة 
*-  ملعقتان كبريتان من الطحني 

*- كوبان من  احلليب 
*- كوب من ماء الدجاج اأو اللحم 

*- ملح وفلفل اأبي�ض 
*-كوب كرمية �ضائلة 

*- مكعب ماجي وكمون 

�ضوربة الربوكلي 
الكرميية

طريقة االإعداد:
ن�ضيف  اإناء زجاجي كبري  *- يف 
الطحني  م��ن  ك��وب��ني  م��ع  احلليب 
واخلمرية وال�ضكر ويقلب اخلليط 
جميعًا  امل��ك��ون��ات  مت��ت��زج  ح��ت��ى 
ملدة  تتخّمر  حتى  وت��رتك  وتغطى 

دقائق.   10
ن�ضيف  دق���ائ���ق،   10 ب��ع��د   -*
اإىل  وال��زع��رت  امل��ل��ح  م��ع  الطحني 
اخلليط  ونقّلب  ال�ضابق  اخلليط 
متما�ضكة  عجينة  على  لنح�ضل 
ولينة ون�ضيف اإليها زيت الزيتون 
مع  ال��زي��ت  يختلط  حتى  ونعجن 

العجينة.
*- ن��ع��م��ل م��ن ال��ع��ج��ي��ن��ة ك��رات 
�ضغرية اأو كبرية )ح�ضب الرغبة( 
وُتفتح بال�ضوبك حتى نح�ضل على 

مك املقبول. ال�ضُّ
الفرن  اإىل  العجينة  ن��دخ��ل   -*
ت��ت��م��ا���ض��ك  اأن  ح���د  اإىل  ف��ق��ط 
ون�ضتطيع العمل بها )لأن مكونات 

احل�ضوة مطبوخة وجاهزة(. 
الفرن  م��ن  العجينة  ن��خ��رج   -*
ق��ل��ي��ًل... ن�ضيف  ل��ت��رد  وت���رتك 
على  وتفرد  اجل��اه��زة  ال�ضل�ضة 
ال��ع��ج��ي��ن��ة ون�����ض��ي��ف ر���ض��ة جنب 
مكونات  باقي  ن���ّوزع  ث��م  ب�ضيطة 
وت��ر���ض  العجينة  ع��ل��ى  احل�����ض��وة 
باجلنب املب�ضور ور�ضة زعرت وزيت 

زيتون.
*- ن��دخ��ل ال��ب��ي��ت��زا ال��ف��رن مل��دة 
متو�ضطة  ن��ار  على  �ضاعة  ن�ضف 
وبعد  الأ�ضفل،  من  النار  ون�ضعل 
النار  ن�ضعل  املنا�ضبة  امل��دة  م��رور 
م��ن الأع��ل��ى مل���دة ق�����ض��رية حتى 
ي����ذوب اجل���نب وي��ك��ت�����ض��ب ال��ل��ون 
اجلميل، ُتخرج البيتزا من الفرن 
اأو  املعتاد،  املثلث  بال�ضكل  وتقطع 

ح�ضب الرغبة.

اأطباق الربوكلي الداعمة ملناعة اجل�ضم

)تكفي لع�سرة اأ�سخا�ص(

 يعد طبق �سوربة الربوكلي من االأطباق اللذيذة 
و�سريعة التح�سري.

للربوكلي فوائد �سحية كثرية من اأهمها اأن 100 غم منه متنح اجل�سم 30 ملغم من فيتامني �سي، ما يدعم جهاز 
املناعة، ف�ساًل عن كونه خزينًا ملختلف الفيتامينات واملعادن التي يحتاجها اجل�سم ل�سحة اأف�سل وعن كونه من 

م�سادات االأك�سدة ويخل�ص اجل�سم من ال�سموم..

املقادير:
*- خم�ضة اأكواب من الطحني 

*- كوبان من احلليب ال�ضائل الدافئ
*- ملعقة �ضغرية ملح 

*-  ملعقتان كبريتان من اخلمرية الفورية 
*- ملعقة كبرية من ال�ضكر 

*- ر�ضة من الزعرت الري )اختياري( 
*- ربع كوب من زيت الزيتون 

احل�سوة: 
*- ن�ضف كيلو بروكلي مقطع وم�ضلوق 

*- ب�ضلة مقطعة �ضرائح رفيعة
*- كوبان من اجلنب الق�ضقوان املب�ضور 

*- جزر مقطع وم�ضلوق 
*- علبة فطر مقطع 

*- علبة ذرة 
*- �ضل�ضة بيتزا: حبة ب�ضل مفرومة ناعمًا 

ث���وم م��ه��رو���ض��ان وح��ب��ت��ا طماطم  وف�����ض��ا 
معجون طماطم  كبرية  وملعقة  مب�ضورتان 
وملعقة كبرية �ضل�ضة الفلفل الأحمر احللو 
وملعقة كبرية من الكات�ضب وثلث ملعق 
زيت الزيتون وملح وفلفل اأحمر حلو و�ضطة 
يف  الزيتون  زي��ت  يو�ضع  الرغبة،  ح�ضب 
املقلة وي�ضاف اإليه الهيل ويقلب ومن ثم 
ن�ضيف  الثوم،  رائحة  تظهر  اأن  اإىل  الثوم 
الطماطم املب�ضورة وباقي املكونات وترتك 
حتى  امل�ضتمر  التقليب  مع  ملدة  النار  على 

تتما�ضك قليًل وت�ضبح جاهزة. 

البيتزا من االأطباق اللذيذة التي ال ي�ستطيع اأي طبق اآخر 
اأن يناف�سها، وهناك اأنواع خمتلفة منها، واأية ربة بيت ماهرة 
ت�ستطيع اأن تبتكر نوعها اخلا�ص من خالل احل�سوة، وال�سيما 
املتكونة من اخل�سراوات اآلتي قد ال يحبها االأطفال مثل الربوكلي 
وغريه من اخل�سراوات ال�سرورية لنموهم.

بيتزا الربوكلي بعجينة 
الع�ضر دقائق
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 يحتاج جميع الرجال اإىل بدلة واحدة او اثنتني 
ويجب  لأج�ضادهم،  الأقل م�ضممة متاما  على 
والأزرق  وال��رم��ادي  الأ���ض��ود  باللون  التم�ضك 
يف  لرتدائها  الأل���وان  اأف�ضل  اإنَّهما  ال��داك��ن، 
اختيار  عند  الر�ضمية،  املواعيد  او  احلفلت 
البدل ذات املخطط العمودي يعّد منطا جديدا 
وكل�ضيكيا، كما يجب على الرجل اأن يبتعد عن 
ارتداء القم�ضان ذات الياقة العري�ضة كثريا، 
واأن يكتفي بقمي�ض بياقة م�ضتقيمة ويف اجتاه 
واترك  القمي�ض  اأزار  جميع  يغلق  ول  عمودي 
اأك��رث  اإطللتك  لتكون  مفتوحا  منها  العلوي 
الأعلى مفتوحني،  اأو ترك زرين من  ع�ضرية، 
كما اأنها تعك�ض مظهر الرجل املحرتف بامتياز.

اجلينز الرجايل دليل اأناقتك
يلعب  الأح���ي���ان  م��ن  ك��ث��ري  يف 
اجلينز  ���ض��راء  يف  ال��ل��ون 
دورًا  اأي�����ض��ا  ل��ل��رج��ال 
الكل�ضيكية  اأ�ضا�ضيًا، 
ت��زال زرق��اء  تظل ول 
الأ�ضود  لكن  بالتاأكيد، 
�ضعبية  ذا  اأي�ضا  اأ�ضبح 
كبرية، ميكن اجلمع بني 
ال���ل���ون���ني 

الرغم  ب�ضكل مثايل مع ملب�ض خمتلفة، على 
اأي�ضا،  الع�ضرية مطلوبة  املو�ضة  األوان  اأن  من 
وميكن ارتداوؤه يف جميع املنا�ضبات، ويعّد جينز 
اليومية،  احلياة  يف  ترحيب  رفيق  هو  الرجال 
قطعة  اجلينز  وال��ع��م��ل،  ال��ف��راغ  اأوق����ات  ويف 
ملب�ض ل غنى عنها يف يومنا هذا، لكن اختيار 
من  هو  بل  ال�ضهل،  بالأمر  لي�ض  القطعة  تلك 
الت�ضوق،  يف  الرجل  تواجه  التي  الأمور  اأ�ضعب 
واأ�ضول  قواعد  له  منا�ضبة  قطعة  اختيار  ف��اإنَّ 

على كل رجل اأن يعتمدها قبل �ضراء اجلينز.
 ح���ّدد خ���راء امل��و���ض��ة ق��واع��د ع��ام��ة ل�ضكل 
كي  الرجالية  اجلينز  وق�ضات  الرجل  ج�ضد 
نن�ضى  ل  اأن  يجب  كما  واأنيقا،  متنا�ضقا  ياأتي 
األ��وان  متنح  التي  الأب��ي�����ض  ال��ل��ون  تي�ضريتات 
وحيوية  اإ���ض��راق��ة  املتو�ضطة  اجلينز  بناطيل 

رائعة.
اأحذية ريا�ضية غري ر�ضمية

ت��ع��ّد ال��رتان�����ض��وزات ال��ري��ا���ض��ي��ة م��ن اأك��رث 
للرجال،  بالن�ضبة  وراح��ة  تنوعا  اخل��ي��ارات 
كما يعّد الت�ضميم الكل�ضيكي اختيارًا رائعًا 
امللب�ض  م��ن  ك��ب��رية  جمموعة  م��ع  لرت��دائ��ه 
مع  الطويلة  ال�ضراويل  اأو  اجلينز،  �ضيما  ل 
اأو  اإىل امللعب،  اجل��وارب، �ضواء كنت تتجه 
امل�ضي مل�ضافات طويلة، او تقابل ال�ضدقاء يف 
اأحذية  لرت��داء  نهائي  دليل  فهذا  املقهى، 
فقد  ل��ل��رج��ال،  ر�ضمية  غ��ري  ري��ا���ض��ي��ة 
خزانة  يف  اأ�ضا�ضيًا  عن�ضرًا  اأ�ضبح 
بداية  وام��راأة ومع  ملب�ض كل رجل 
ماركات  حت��اول  جديد  مو�ضم  كل 
ت�ضكيلة  تقدمي  الرجالية  الأحذية 
م��ت��م��ي��زة وم��ت��ن��وع��ة، ك��م��ا توجد 
من  م�ضنوعة  اأخ��رى  موديلت 
بالأحذية  الأ�ضبه  الأ�ضود  اجللد 
الكل�ضيكية املدببة من الأمام، 
ويتلءم مع املنا�ضبات الر�ضمية 
عملية  واإن  ال��ع��م��ل،  و���ض��ه��رات 
ُتعد  امللب�ض  مع  احل��ذاء  تن�ضيق 
الرجل  اهتمام  على  قويا  دليل 

باأناقته.

تتحكم الظروف 
واملنا�سبات يف اختيار 
املالب�ص، وبالن�سبة 
للرجال، فان القواعد 
الكافية يف احلياة التي 
حتكم كيفية ارتداء 
املالب�ص ب�سكل جيد، 
وت�سبح اأكرث ثراًء 
وتنوعا، اال اأنَّ �سمات 
الرجل الذي يرتدي 
مالب�ص جيدة تظل 
كال�سيكية ب�سكل عام، 
وميكنه ب�سهولة اإ�سافة 
األوان واأمناط جديدة 
اإىل املزيج ح�سب 
االجتاهات واملوا�سم.

 

بني الكال�ضيك 
والكاجوال

اإعداد/ هبة الزيدي

مالب�ش الرجال 
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االبراج.. اعداد: الباحث الفلكي.. علي البكري

ل  البع�ض  يواجهها  نف�ضية  �ضعوبات  وهناك  نف�ضيا  منكم  التعب  ينال 
ل  اأم��ور  يف  التدخل  وع��دم  لذلك  النتباه  عليكم  لذا  ال�ضركاء،  �ضيما 

ترز  فر�ض  ماليا..هناك  ال��ق��ادم..  الوقت  خلل  تعنيكم 
تركة  تخ�ض  موا�ضيع  يف  امل��ايل  اجلانب  يف  اأمامكم 

مالية او لتق�ضيم مرياث.

ين�ضط  قد  والكثري  اجتماعي  طابع  ذات  دع��وة  منكم  الكثري  يتلقى 
عليكم  عاطفي  مبو�ضوع  املرتبطة  تلك  �ضيما  ل  مببادرة  القيام  يف 

ويبدو  املالية  م�ضروفاتكم  ماليا.تزداد  ل�ضحتكم.  النتباه 
غري  النفقات  تزايد  خلل  من  الرتياح  عدم  عليكم 

ال�ضرورية، 

من يرغب يف التقدمي اإىل وظيفة جديدة او لتدعيم عمله ب�ضكل اأف�ضل 
ال�ضغوط  وحتمل  املثابرة  اأج��واء  �ضمن  ولكن  بذلك  القيام  ي�ضتطيع 
التي ترافقه.عاطفيا.. لي�ضت الأجواء اإيجابية فقد تت�ضرفون ب�ضكل 

مت�ضرع يف معاجلة مو�ضوع عاطفي مما يت�ضبب ذلك يف 
خ�ضارة ال�ضريك او احلبيب.

مع  التعاقد  او  فال�ضفر  جانب  من  اأك��رث  يف  اإيجابية  تغريات  اأم��ام  اأنتم 
�ضركات قادمة من خارج البلد قد يكون هي اأهم واأف�ضل املحاور لديكم.. 
احلظ..قد يتفاجاأ الكثري منكم يف حدوث تغريات غري متوقعة يف اجلانب 

ال�ضخ�ضي اإذ تزدهر اأو�ضاعكم وتبدون بواقع جديد وخمتلف 
يف احل�ضول على الكثري من املطالب املعلقة.

يبدي  والكثري  مكثف  ب�ضكل  املالية  م�ضروفاتكم  ت��زداد 
اأفراد عائلته لرعايته..  انزعاجه وهناك من يرافق اأحد 
النف�ضي  اجلانب  يف  ال�ضغوط  حولكم  من  �ضحيا..تزداد 

مبتاعب  يت�ضبب  مما  ال�ضغط  اآث��ار  عليكم  وتبدو 
�ضحية.

ت�ضعرون بعدم الرغبة ويبدو عليكم الك�ضل والكثري �ضيجد اأنَّه 
املزدحمة  الأماكن  ارتياد  وترك  البيت  يف  اأكر  ب�ضكل  متوتر 

تغريات  لإج���راء  مريح  و�ضع  يف  .�ضخ�ضيا..ل�ضتم 
ت�ضري  الأمور  ترك  بل  ال�ضخ�ضي  ال�ضعيد  على 

بروتينية.

يحاول  والكثري  العمل  يف  ال�ضغوط  حولكم  م��ن  ت���زداد   
لتح�ضني  ي�ضعى  من  وهناك  مهنية  فر�ضة  على  احل�ضول 
ي��زال  ال�����ض��ف��ر..ل  ل�ضحتكم..  ان��ت��ب��ه��وا  امل����ايل،  و���ض��ع��ه 

بو�ضعكم جتربة حظكم يف ال�ضفر واإجراء بع�ض 
التعديلت على و�ضعكم املايل.

 يلعب احلظ دورًا اإيجابيًا يف الكثري من الأمور التي حتتاج اإىل 
مبادرة ومنكم من يح�ضل على فر�ضة مالية ومن ي�ضكو تعطيل 
الإجناب الوقت اإيجابي.ماليا.. الوقت ي�ضري لبع�ض املردودات 

تاأثري  حت��ت  ت��زال��ون  ل  كما  الإ���ض��اف��ي��ة  املالية 
ال�ضغوط جراء الزوايا امل�ضكلة يف خارطتكم. 

.ت���ع���ززون ات�����ض��الت��ك��م وال��ك��ث��ري ي�����ض��ع��ر ب��ن�����ض��اط ج��ي��د يف 
يحاول  مل��ن  ج��ي��دة  فر�ضة  تعد  والنف�ضي،  ال��ب��دين  اجل��ان��ب 

ومنكم  تعليمية  ل���دورة  ال��دخ��ول  او  اختبار  م��ن اجتياز 
اإىل  حتتاجون  �ضحيا..  ق��ري��ب..  ب�ضفر  يقوم 
اإجراء تغرّي يوافق اأو�ضاعكم ال�ضحية املرتبكة.

الثوراحلمل

ال�سرطاناجلوزاء

العذراءاالأ�سد

العقربامليزان

اجلديالقو�ص

احلوتالدلو

واهلل اعلم

بو�ضعكم التقدم بطلباتكم ملوا�ضيع تخ�ض الدرا�ضة وال�ضفر 
اأو للح�ضول على بع�ض القرو�ض املالية والبع�ض يوقع اأوراقًا 
ر�ضمية.. عاطفيا.. اإيقاع العاطفة يبداأ بالتحرر من القيود 

اأن  وت�ضتطيعون  امل�ضرق  اجل��ان��ب  يف  وال��دخ��ول 
تتقدموا ملو�ضوع خطبة اأو زواج

ينجح الكثري منكم يف احل�ضول على فر�ضة مالية وهناك حترك 
ل  كبري.�ضحيا..  نف�ضي  �ضغط  اأجواء  حتت  لكن  للبع�ض  اإيجابي 

بل  م�ضحونة  اأج��واء  حتت  العمل  الوقت  هذا  خلل  ينا�ضبكم 
البع�ض  املا�ضية،  الفرتة  خلل  له  و�ضلتم  ما  درا�ضة 

ي�ضعى لتغريات وظيفية.

بعد ال�ضغط الذي رافقكم خلل الوقت القريب اأنتم الآن يف اأجواء 
عليكم  لذا  �ضعيد  من  اأكرث  وعلى  مببادرة  القيام  وبو�ضعكم  احلظ 

ال�ضتفادة من ذلك. الدرا�ضة..يلعب احلظ دورًا كبريًا وبارزًا 
فر�ض  على  ال��رج  هذا  مواليد  من  الكثري  ح�ضول  يف 

درا�ضية حتى واإن مل يكونوا مناف�ضني لهم.

الكلمات االفقية 
١-����ض���اح���ب ال�������ض���ورة ف���ن���ان من 

�ضخ�ضيات )ولية بطيخ(. 
٢-ممثل اأمريكي.

٣-غري نا�ضج، بطارية بالجنليزية.
٤-مت�ضابهة – والد )م( – �ضالة.

٥-جمع المنية )م(.
٦-�ضوت الهاتف - من الفواكه.

7-للندبة - ارتكب ذنبًا.
٨-�ضل�ض – مت�ضابهة.

9-معلق بي ان �ضبورت.
١٠-دولة اأوروبية.

الكلمات العمودية 
١-�ضاعر عبا�ضي. 

٢-علم موؤنث - �ضيف تركي )م(.
 – اتيان  ثلثا   - بالجنليزية  ٣-اأن��ت 

ذرية.
٤-من املهن - وحدة قيا�ض – �ضق.

 - اإجنليزي  حرف   - كوبا  ٥-ن�ضف 
عك�ض ميني )م(.

٦-من القبائل العربية – مايكروفون.
7- حرف نفي – علقم.

٨-نادي كرة قدم اإجنليزي.
9-علم موؤنث.

١٠-مدينة اإيطالية.

حّل الكلمات املتقاطعة العدد ال�سابق
تت�ضكل  التي  ال��زواي��ا  الرتبيع..  زاوي��ة   -١
�ضبيل  على  تت�ضكل  وه��ي   )9٠( ب��درج��ة 
ال�ضرطان  مع  )احلمل  الأب��راج  بني  املثال 
�ضلبي  التوافق  نوع  اجل��دي(  مع  ...احلمل 

ال  حقيقية  ت��ف��اه��م��ات  ي��وج��د  ل  م��ع��ط��ل، 
بخا�ضية معقدة .

تت�ضكل  التي  ال��زواي��ا  التثليث..  زاوي��ة   -٢
الأب��راج  بني  تت�ضكل  وه��ي   )١٢٠( بدرجة 
القو�ض(  مع  ال�ضد....احلمل  مع  )احلمل 
تفاهمات  م��ع  م��وج��ب  جيد  ال��ت��واف��ق  ن��وع 

حقيقية. 
تت�ضكل  التي  ال��زواي��ا  املقابلة..  زاوي��ة   -٣
الأب��راج  بني  تت�ضكل  وهي   )  ١٨٠( بدرجة 
)احل��م��ل م��ع امل��ي��زان( ن��وع ال��ت��واف��ق يولد 
فيه  الكواكب  حلول  نتيجة  وتوترًا  مواجهة 

لكنه كعلقة بني  الأبراج جيدة .

الأب���������راج ع���ل���م  يف  ق�����اع�����دة 
الباحث الفلكي.. علي البكري

اعداد: ثريا جواد الكلمات املتقاطعة

الزوايا التكوينية 
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املتنوعة  احلقائب  ال�ضيدات  من  كثري  ت�ضتخدم 
ل  وتكاد  املختلفة   واأل��وان��ه��ا  و�ضكلها  بحجمها 
اليدوية  البيت من احلقائب  اأي خزانة يف  تخلو 
وحتى حقائب ال�ضفر وهناك طرق عديدة ميكن 
كما  )اجل��ن��ط(  احلقائب  ه��ذه  م��ن  ال�ضتفادة 

يطلق عليها. 
طاولة جميلة

مي��ك��ن ا���ض��ت��خ��دام احل��ق��ائ��ب ال��ق��دمي��ة وذل��ك 
برتكيب اأرجل معدنية اأو خ�ضبية لها يف القاعدة 
بّراقة  ب��األ��وان  وتزيينها  تلوينها  املمكن  وم��ن 
وجذابة اأو اإبقاوؤها على لونها ال�ضلي واحل�ضول 
ال�ضالة  يف  و�ضعها  ثم  وم��ن  اأنيقة  طاولة  على 

)الهول( اأو يف غرفة النوم ح�ضب الرغبة. 
�ضيدلية البيت

ب��الإم��ك��ان ال���ض��ت��ف��ادة م��ن احل��ق��ائ��ب القدمية 
وقوية  مكمة  بطريقة  اجل���دار  على  وتثبيتها 
بع�ض  و�ضع  ثم  ومن  فيها  الرفوف  بع�ض  وو�ضع 

الدوية والعلجات الطبية.
كر�ضي مريح

احلقائب  ا�ضتخدام  ميكنك  البيت  ربة  عزيزتي 
كر�ضي  اأو  )قنفة(  اأريكة  اإىل  القدمية وحتويلها 
وذل��ك  امل��ن��زل  ا���ض��ت��خ��دام��ه يف  م��ري��ح ميكنك 
فيها  قما�ض  وو���ض��ع  احلقيبة  ح�ضو  طريق  ع��ن 

وتنجيدها.
مكتبة �ضغرية

احل��ق��ائ��ب ال��ك��ب��رية ال��ط��ول��ي��ة ال�����ض��ك��ل ميكن 
طريق  عن  وذل��ك  �ضغرية  كمكتبة  ا�ضتخدامها 
اأرج��ل  وتركيب  ال�ضغرية  الرفوف  بع�ض  و�ضع 
لها ومن ثم و�ضع بع�ض الكتب؛ �ضواء العلمية اأو 
الأدبية اأو كتب الطبخ  اأو و�ضع مزهرية مملوءة 
اإح���دى زواي��ا  األ��وان��ه وت��زي��ني  ب��ال��ورد مبختلف 

البيت.

احلقائب القدمية
ا�ضتخدامات متعّددة

اعداد:ثريا جواد
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)دائمًا ما تكون اأ�سعار امل�سغوالت وال�سناعات 

اليدوية اأغلى، ففيها مل�سة خمتلفة  تنبع من روح 

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

يدوية ممكنة من مواد اأولية رخي�سة الثمن اأو من 

مواد واأغرا�ص متوفرة يف البيت(.



يف احلاوية.
 امل�ضوؤولية

لي�ض  واللتزام  اأب��دًا  �ضعبة  لي�ضت  الوقاية  اإذن 
اأي��ام  بعد  �ضهل  يكون  �ضعبا  ن��راه  وم��ا  معيبا 
اجلديد.. حياتنا  اأ�ضلوب  يكون  اأن  الأوان  واآن 

كل  لي�ض  ن��ح��ن..  امل���لم  اإن  ال��ب��داي��ة  يف  ق��ل��ت 
اجلهات  اأو  احلكومة  ب�ضبب  هو  ي�ضيبنا  ف�ضل 
املخت�ضة، ول اأريد اأن اأخرج عن �ضياق املو�ضوع، 
الحياء  نظافة  اآخ��ر،  مثال  اإىل  �ضاأ�ضري  لكنني 
بغداد  اأمانة  مهمة  لي�ضت  وال���ض��واق  ال�ضكنية 
تقع  اإمن��ا  املحافظات،  يف  البلدية  ال��دوائ��ر  او 
ن�ضبتها الكر علينا، وكذلك الوقاية من كورونا 
وتقليل عدد الإ�ضابات م�ضوؤوليتنا نحن، اللتزام 
العمل  وزم��لء  عوائلنا  واأف��راد  �ضينقذنا  وحده 

والدرا�ضة واأثناء الت�ضوق.
واأخريًا..

يف  يجري  عما  جميعا  ر�ضا  بعدم  نتحدث 
البلد ونطالب بال�ضلح والتغيري، ل بّد اأول 
اأفراد  ونغرّي  الف�ضل  اإىل  نحن  نتغرّي  اأن 
عوائلنا، ال�ضلح قطعا يبداأ من البيت.. 
الل���ت���زام ب��ال��ت��وج��ي��ه��ات والج������راءات 
ال�ضحية للوقاية من كورونا هو الفي�ضل 
نحو  والتغيري  ال���ض��لح  ن��ري��د  ك��ّن��ا  اإن 
الف�����ض��ل.. لنعّد ه��ذا الل��ت��زام حت��دي��ًا، 
التي  العديدة  التحدي  مباريات  تتذكرون 
بداأت من خلل مواقع التوا�ضل الجتماعي 
للمثال  عراقيون،  امل�ضاركني  بني  كان  ودائما 
كان  الذي  الثلج(  )دلو  ولي�ض احل�ضر، حتدي 

يتطلب 
او  ال��راأ���ض  على  بالثلج  ممتلئ  دل��و  �ضكب  اإم��ا 
مر�ض  ع��ن  ال��وع��ي  لن�ضر  دولر  مب��ئ��ة  ال��ت��رع 
الذي  التحدي  هذا  لنجّرب  الع�ضلي.  الت�ضلب 
�ضن�ضميه )حتدي اللتزام( الذي ل يلتزم يدفع 
الوك�ضجني  قناين  ل�ضراء  �ضيجمع  معينا  مبلغا 
مبهام  بالقيام  الأ���ض��رة،  داخ��ل  يكلف،  او  مثل 
�ضيمنحنا  حت��د  واح��د..ه��ك��ذا  ليوم  التنظيف 
�ضيكون  والفائز  والفوز،  امل�ضاركة  متعة  املتعة، 
امللتزم بالجراءات كافة على مدى اأ�ضبوع، وهو 
وامل�ضاركة  للتحدي  دعوة  وهذه  التحدي..  مدة 

فيه..وال�ضحة والعافية للجميع.

هل ف�ضلنا؟
اإىل  ي�ضري  اأّنه  واأخ�ضى  �ضاّرًا  لي�ض  الرتفاع  هذا 
حياتنا  اأ�ضلوب  تغيري  يف  ما  لدرجة  )ف�ضلنا( 
�ضواء  ال�ضحة،  وزارة  بتوجيهات  الل��ت��زام  يف 
داخل البيوت اأو يف العمل والأ�ضواق واجلامعات 
مع  اللتزام  ا�ضت�ضهلنا  او  الماكن  من  وغريها 
ف��اإّن  احلالتني  ويف  الإ�ضابات،  ع��دد  انخفا�ض 

الذي يوجه اليه اللوم هو نحن..
�ضنة  م��ن  اأك��رث  منذ  ���ض��درت  التي  التوجيهات 
ومع التاأكيد اليومي عليها لي�ضت �ضعبة التنفيذ 
ومن  جدًا  مكلفة  الإ�ضابة  بينما  مكلفة  ولي�ضت 
الأكرث  اإىل  الإ�ضارة  نن�ضى  التكاليف ل  بني هذه 
يعني  ل  بها  الل��ت��زام  بينما  ال��وف��اة،  وه��و  كلفة 
حياتنا  اأ�ضلوب  تغرّي  اإمنا  الإ�ضابة  جتنب  فقط 
النظافة  بينها  نواح عدة ومن  الأف�ضل من  نحو 

واحرتام الآخر وحماية اأفراد ال�ضرة..
مثال يحتذى

والأم  بيت(  ربة  �ضنة،  )اأم ح�ضن، ٤٥  ال�ضيدة   
لأربعة اأبناء وثلث بنات وجميعهم طلبة، الكر 
)ح�ضن( يف �ضنته الخرية من درا�ضته اجلامعية 
وال�����ض��غ��رى )م��ي�����ض( يف ال�����ض��ف ال�����ض��اد���ض 
لبيع  دك��ان��ا  ميلك  كا�ضب،  وزوج��ه��ا  الب��ت��دائ��ي 
الإ�ضابات  اأوىل  مع  باأنها  تقول  الغذائية،  املواد 
قررت  الجتماعي،  بالتباعد  ويقينها  بغداد  يف 
ول�ضغر بيتها، اأن حتّول ق�ضما من �ضالة اجللو�ض 
يف  الآخ��ران  وبقي  لولدين،  منام  اإىل  )الهول( 
اأن من رحمة اهلل علينا  النوم.. وت�ضيف  غرفة 

اأي  ال�ضابون،  يقتله  اخلبيث  الفريو�ض  هذا  اأن 
امللح  وا�ضتخدمت  فقط  الغايل  ولي�ض  �ضابون، 
يف تعقيم الفواكه واخل�ضراوات وملول مطهر 
والغرف  املطبخ  يف  ال�ضطح  لتنظيف  خمّفف 
واجلميع ل يغادرون البيت دون ارتداء الكمامة 

وو�ضع )اجلل املطهر( يف اجليوب.
من  اأنظف  البيت  اأ�ضبح  الأي���ام،  م��رور  "مع 
ال�ضابق وتعّود الولد والبنات واأبوهم على غ�ضل 
ولزيادة  اخلارج،  املطهر يف  وا�ضتخدام  اليدين 
املناعة ا�ضتخدمت الفواكه واخل�ضراوات وقللت 
ا�ضتخدام ال�ضكر وامللح، لأّن �ضراء الفيتامينات 
مكّلف بالن�ضبة لعائلتي"، تقول اأم ح�ضن وت�ضيف 
لعبة  وك��اأّن��ه  بفرح  يطبقونه  الل��ت��زام  ه��ذا  ب��اأن 
جماعية بني اأفراد الأ�ضرة واأبعد عنهم جميعا. 
يرتدي  ح�ضن  اأب���و  ا�ضتمر  نف�ضه،  ال��وق��ت  ويف 
واآخر  وقت  بني  يتقنها  التي  دكانه  يف  الكفوف 
كي ل يلوث اأكيا�ض النايلون حني ي�ضع فيها املواد 

وي�ضلمها للم�ضرتين.
به  يحتذى  مثل  وعائلتها  ح�ضن  اأم  اأ�ضبحت 
عن  ج��ارت��ه��ا  وت��وق��ف��ت  ال�ضكنية  ملتهم  يف 
والإج��راءات  بالتعليمات  بالتزامها  ال�ضتهزاء 
بعد  )اإ�ضاعة(  كورونا  وب��اأن  املطلوبة  ال�ضحية 
جميع  باإ�ضابة  وت�ضبَّبت  بالفريو�ض  اأ�ضيبت  اأن 
اأفراد عائلتها وكاد زوجها يفقد حياته وتعلَّمت 
دون  النفايات  حاوية  ترك  عدم  منها  جاراتها 
اأمام  والكفوف  الكمامات  رمي  وعدم  تغطيتها 
الباب اإمنا و�ضعها يف كي�ض نايلون وربطه ورميه 

ا�ستنادا اإىل البيانات اليومية لوزارة ال�سحة، فاإنَّ االإ�سابات امل�سّجلة 
بفريو�ص كورونا بداأت ترتفع جمددًا بعد اأن �سهدت الأ�سابيع انخفا�سا 

ملحوظا وجميعنا نعلم بوجود اإ�سابات ال ت�سّجل واأق�سد الذين يجرون 
التحاليل الطبية املطلوبة خارج املختربات العامة ويخ�سعون اإىل 

العالج يف البيت..

حتدي اللتزام 
بالإجراءات ال�ضحية

دعوة اإىل امل�ضاركة يف:
اأن�ضام ال�ضاجلي
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قالت )ز..( اجلميلة، واحلزن ليفارق نربة 
�ضوتها ونظرة عينيها، اإنه مل يقنع بالعودة اإىل 

الدرا�ضة لكنه وعدها بالعمل لياًل ونهاراً كي 
يتمكن من ادخار املال حلني تخرجها والتقدم 

اإىل خطبتها، عّله يقنع والدتها.

امليزان 

امليزان 

يف

يف
ليل طويل ميُر ثقياًل تت�سرت وراءه هموم 

ومعاناة، لكن االأماين والدعوات ال تنقطع 
يف نفو�ص يراودها االأمل. ومع اأذان الفجر 

يرتفع �سوت الدعاء ليوم نق�سي فيه كليًا على 
الغرابيب ال�سود التي حتاول اأن تخطف االأمل 

واحلب، ولكن هيهات، فمهما كرب الوجع فاإن 
اليوم الذي نحلم به لي�ص بعيدًا بعون اهلل 

وهمة الغيارى من العراقيني. 

قا�ضيًا ا�ضطرهم اإىل املغادرة فورًا. مل تعرف )ز..( كيف 
تت�ضرف، "نظرُت اإىل والدي ع�ضى ان يقف بجانبي أو 
مينع امي من الكلم ال�ضيئ بحقهم، لكن والدي كان ل 

حول له ول قوة امام جروت امي."

لكن يف  له،  اإل  تكون  لن  بانها  اأيام وعاهدته  بعد  التقته 
اأن يعمل كثريًا ليجمع ما يقدر عليه لتامني  املقابل عليه 
زواجهما.   مي��ان��ع  ل  وال��ده��ا  اأن  ول�ضيما  م�ضتقبلهم، 
تتفوق  اأن  ق��ررت  التي  درا�ضتها  يف  )ز..(  وا�ضتمرت 
يعمل  )ع..(  وا�ضتمر  كمعيدة،  التعيني  لت�ضمن  فيها 
والدتها  ب��ان  �ضعرت  وح��ني  املهن،  خمتلف  يف  نهار  ليل 
عدم  على  معه  اتفقت  تلفونها،  على  وتتن�ضت  تراقبها 
اللقاء والت�ضال وهي يف البيت. "ولتقطع والدتي اأملي، 
فاجاتني بانني اأ�ضبحت خطيبة لبن خالتي الرثي جدًا، 
الذي مل ينه حتى الدرا�ضة املتو�ضطة".. لكنها �ضرت ومل 
حتاول اأن تعاند والدتها وطالبتها بالرتيث حتى تخرجها. 
كان )ع..( يت�ضل بها خلل دوامها يف الكلية ويطمئنها 
كان  التخرج،  قريبًا. ويف حفل  بات  بان حتقيق هدفهما 
وحني  والدتها  وابلغ  خالتها  اب��ن  وج��اء  حا�ضرًا  )ع..( 
عادت اىل البيت رات والدها �ضامتًا بينما والدتها قررت 
بانها اأ�ضبحت خمظوبة ر�ضميًا لبن خالتها والزواج خلل 
اأ�ضهر. بعد اأيام ات�ضل )ع..( ليب�ضرها بالبدء مب�ضروعه 
اخلا�ض �ضباحًا، ويف امل�ضاء �ضيعمل يف مهنته الأخرى يف 
اأحد الأ�ضواق الكرى، وليًل يعمل على دراجته البخارية 
م�ضروعه  وكان  )ديلفري(.  البيوت  اإىل  امل��واد  باإي�ضال 

اخلا�ض بيع اأدوات كهربايية )بالة( يف الباب ال�ضرقي..
بهزة  منطقتنا  يف  �ضعرنا  الرد  قار�ض  �ضتوي  يوم  "يف 

على  والقلق  اخل��وف  انتابني  مل��اذا  اأع���رف  ول  خفيفة، 
ح��ب��ي��ب��ي، خ��ف��ي��ة ات�����ض��ل��ُت ب���ه، ل��ك��ن��ه مل ي��ج��ب، ك��ررت 
الت�ضال وكان هاتفه مغلقًا، ما ا�ضطرين اإىل الت�ضال 

بوالدته التي مل جتب اأي�ضًا."

ومن الأخبار العاجلة، عرفت )ز..(  بالتفجري الإرهابي 
النتحاري يف �ضاحة الطريان، وم�ضاء اليوم نف�ضه، عرفت 
با�ضت�ضهاد )ع..(.. �ضرخت كاملجنونة وهرعت اإىل بيت 
اأهله "واأنا ا�ضرخ اأن ارتاحي يا اأمي، فقد ا�ضت�ضهد حبيبي 

الذي حرمتني منه."

منهارة  وهي  البيت  اإىل  رجوعها  بعد  والدها  احت�ضنها 
وقال لها اإنه الآن �ضعيد يف اجلنة.

اأي�ضًا،  كثريًا  اأمي  وظلمتنا  اأبي  يا  كثريًا  اأحببته  "لقد 
ر�ضاها  ليك�ضب  اأخ��رى  عمل  فر�ضة  عن  بحث  ب�ضببها 
�ضاعدين  اأب��ي  يا  فر�ضة،  املجرم  الأره��اب��ي  مينحه  ومل 

وكن معي، لن اأتزوج اأبدًا."

اأم  تقف  ل  اأن  ومتنت  بدموعها  ق�ضتها  )ز..(  واأنهت 
اأخرى اأمام اأحلم ابنتها امل�ضروعة..

                                                                  

تتمكن  اأطرافها لن  اأحد  العدد تختلف،  ق�ضيتنا يف هذا 
اأما  ال�ضمري،  مكمة  اإىل  �ضوى  اإحالته  من  امل�ضتكية 
نف�ضه يف  ال���ذي فجر  الن��ت��ح��اري،  الأ���ض��ا���ض��ي،  امل��ج��رم 
�ضاحة  الطريان، فح�ضابه عند اهلل �ضبحانه الذي ل يقبل 
الظلم وقتل الأنف�ض الريئة، وعند قواتنا امل�ضلحة البطلة 

مبختلف م�ضمياتها التي ثارت وم�ضتمرة تثار لل�ضهداء. 
الإدارة  كلية  خريجة  �ضنة،  )ز..٢٤  الق�ضية  �ضاحبة 
هي  اإمن��ا  اإليها،  نذهب  مل  بغداد(،  والقت�ضاد-جامعة 
قراء  من  باأنها  نف�ضها  وقدمت  املجلة  اإىل  جاءتنا  التي 
اأم��ه��ات  رمب��ا  ق�ضيتها،  لعر�ض  اختارتها  ال��ت��ي  املجلة 

اأخريات يتعظن مما ارتكبته اأمها معها. 

والداين  القا�ضي  ومن  جريانها  من  ت�ضمع  )ز..(  كانت 
يف منطقتهم عن )ع..(، ال�ضاب الطموح اخللوق، الذي 

درا�ضته  ترك  على  الظروف  اأرغمته 
واأربعة  )الأم  وال��ده  تركهم  اأن  بعد 
اأن  عليه  وك���ان  ه��و  اأك���ره���م  اأولد 
عندما  �ضدفة  اإليه  تعرفت  يعيلهم(. 
اأن  وكادت  ال�ضارع  تعرثت يف  م�ضاعدتها حني  اإىل  �ضارع 
حب  لق�ضة  �ضرارة  كانت  امل�ضاعدة  تلك  اأر�ضًا،  ت�ضقط 
حاولت  الدب��ي،  ال�ضاد�ض  ال�ضف  يف  وهي  ب��دات  كبرية 
لها  تعهد  حني  يف  الدرا�ضة،  مقاعد  اإىل  بالعودة  اإقناعه 
بان نهاية ق�ضتهما �ضتكون الزواج، وهي تعرف م�ضبقًا ان 
والدتها حتلم برجل اإما ثري اأو �ضاحب �ضهادة عليا يليق، 

كما كانت تقول، مب�ضتوى عائلتها وجمالها

�ضوتها  ن��رة  لي��ف��ارق  واحل���زن  اجلميلة،  )ز..(  قالت 
لكنه  الدرا�ضة  اإىل  بالعودة  يقنع  مل  اإنه  عينيها،  ونظرة 
املال  ادخ��ار  من  يتمكن  كي  ونهارًا  ليًل  بالعمل  وعدها 

حلني تخرجها والتقدم اإىل خطبتها، عّله يقنع والدتها.
 " كنُت اأقدر ت�ضحيته واأمتنى له اخلري كله، كان يكرين 
ودخلت  الإع���دادي���ة  اأك��م��ل��ُت  وحينما  ���ض��ن��وات،  بخم�ض 
وما  الكلية  م�ضالك  منه  ت��اخ��ذين  ان  خ�ضي  اجلامعة، 
يحدث فيها من ق�ض�ض، لذا اقرتح  ان يتقدم خلطبتي 
و�ضعه  حت�ضن  حني  اإىل  درا�ضتي  ان��ا  واأكمل  اأهلي،  من 
مقرتحه،  على  "وافقت  وا�ضافت  )ز..(  قالت  املادي"، 
واعتقدُت أن امي �ضت�ضاعدين يف المر، ول�ضيما انهم 

ي�ضكنون منطقتنا وم�ضهود لهم بال�ضمعة الطيبة."

يدها،  لطلب  )ز..(  بيت  وخالته  والدته  مع  )ع..(  زار 
كلمًا  ا�ضمعتهم  الزيارة  �ضبب  والدتها  عرفت  اإن  وما 

ا�ضت�ض��هاد ق�ض��ة حب

رجاء خ�ضري
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خ�ضري احلمريي

واملعار�ضة  الرف�ض  ع��ن  ال�ضائد  ب�ضكله  يعّر  ق��ح،  ع��راق��ي  م�ضطلح  ال��دردم��ة.. 
اأو موقف  اأو ظرف �ضخ�ضي  اأو و�ضع معي�ضي  والنزعاج، النزعاج من �ضلوك معني 
تعي�ض، فنحن ندردم حني ل يعجبنا �ضيء، وندردم حني نتعرّث ب�ضيء، وندردم اأحيانا 

لل �ضيء!
ومن اأجل اأن ل تختلط عليكم الأمور، فاإنَّ للدردمة اأ�ضولها، فهي تنطلق من )�ضوجة( 
عميقة ي�ضاف اليها موقف بايخ، كاأن تراجع دائرة لتتابع معاملتك التي م�ضى عليها 
اأكرث من �ضهر.. فيقال لك اإنَّها عند ممود، فت�ضتب�ضر خريًا وت�ضاألهم اأين ممود، 
فيجيبونك باأنَّه جماز ملدة �ضهر.. فل ميكنك اأن تكبت رغبتك الدفينة بالدردمة التي 

قد ت�ضتمر يف هذه احلالة ملدة �ضهر.

اأو اإنك تعمل وتكّد وحني تذهب لت�ضلم اأجرك يقول لك املحا�ضب )ماكو( تخ�ضي�ض، 
فلي�ض اأمامك �ضوى اأن ترفع عقريتك بالدردمة، اأو تذهب ل�ضراء دوائك املعتاد من 
وتدفع  يدك  فتمّد  كنغر،  وكاأنه  مفاجئ  ب�ضكل  قفز  قد  �ضعره  اأن  وجتد  ال�ضيدلية 

�ضاغرا، واأنت تدندن مبقطع منا�ضب من .. مقام الدردمة..
معنك�ضة  وجباه  غا�ضبة  بوجوه  يبدون  فهم  عموما،  للمدردمني  متابعتي  خلل  ومن 
اأو ال�ضتممة )من  اأو الدمدمة  وقلوب بي�ضاء، ي�ضدر عنهم كلم اأقرب اىل التمتمة 
ال�ضتيمة(، كاأنهم يكّلمون اأنف�ضهم ويكّلمون النا�ض اأجمعني يف الوقت ذاته. وهم بذلك 
لت�ضريب  الوقود  �ضاحنات  نهاية  من  تتدىل  التي  املعدنية  ال�ضل�ضلة  توؤديه  ما  ي��وؤدون 

الطاقة الفائ�ضة اإىل ال�ضارع منعا ل�ضتعال ال�ضاحنة .. وانفجارها مع حمولتها!
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د. علي ال�ضاله    �ضاعر بابلي

يف املنتهى

من  الغنى  وه��ذا  التنوع  بهذا  ك��ان  العراقي  امل�ضهد  اأن  اأعتقد  ل 
ل يف العقود الثلثة  قبل، فبعد اأن كان امل�ضهد �ضعريا بامتياز حتوَّ
اأ�ضماء مبدعة  ال�ضرد فيه بطريقة مهمة وظهرت  ليتقّدم  الأخرية 
اأنف�ضهم  ال�ضعراء  و�ضار  وعامليًا  عربيًا  ح�ضورًا  بع�ضها  حّقق  فيه؛ 
يناف�ضون اأنف�ضهم بالتحوُّل اإىل الكتابة الروائية واإن اأخفق بع�ضهم.

لقد كان ملاآ�ضي العراق اأثر وا�ضح يف هذا التحوُّل، كما اأن الهتمام 
لعبا  قد  والدراما  ال�ضينما  يف  احلديث  التقني  واحل�ضور  العاملي 
والروائية  ال�ضردية  بالكتابة  الهتمام  يف  دوريهما  الآخ��ران  هما 

خ�ضو�ضا.
لقد قّدمت الأجيال اجلديدة يف ال�ضعر وال�ضرد والت�ضكيل والدراما 
العام  ال�ضيا�ضي  املزاج  وحّولت  جريئة،  ومو�ضوعات  جديدة  روؤى 
ب�ضبب غياب الرقابة واخلوف التي حكمت العراق اجلمهوري التي 
كانت مدداتها ال�ضيا�ضية والدينية والجتماعية فاعلة وقا�ضمة يف 

الن�ض الأدبي واللوحة الت�ضكيلية على حدٍّ �ضواء.
بالن�ضو�ض  الكمي  التقدم  ف��اإّن  وجمايل  ن�ضقي  فهم  وف��ق  وعلى 
اأكر  والإ�ضافة  والتجديد  الن�ضج  خيارات  ترك  قد  والإ�ضدارات 
الكرتونيًا قد جعل كمية  والكتابة  الن�ضر  ا�ضت�ضهال  واإن كان  واأكرث 
النتاجات املتدنية كبريًا هو الآخر، وقد تنطبق هذه امللحظة على 
اآداب  العربي ب�ضكل عام ورمّبا ميكن تعميمه على  الثقايف  امل�ضهد 

لغات اأخرى.
التي ظهرت منذ  اأ�ضريًا للأ�ضماء الكبرية  الت�ضكيلي  ويظل امل�ضهد 
والعاملي  العربي  حل�ضورها  املا�ضي  القرن  وثمانينيات  �ضبعينيات 
تلك  ل�ضيما  ال��ك��رى  الت�ضكيلية  الفعاليات  اأزم��ن��ة  ولنت�ضارها 
الأ�ضماء التي عا�ضت يف الغرب اأو اأح�ضنت الو�ضول اليه، لأن الفن 

الت�ضكيلي مثله مثل املو�ضيقى ل يحتاج لغة ول ترجمة. 
الداخل  اأدب��ي  بني  املحددات  �ضعف  نلحظ  اأن  املهم مبكان  ومن 
واخلارج الذي �ضاد يف العقود الأربعة الأخرية مع تداخل امل�ضهدين 

وتقارب احل�ضور والتوا�ضلٍ.
اإنَّ امل�ضهد الثقايف العراقي اليوم ثري وحّر وذلك �ضرط الإبداع.
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