
ريا�ضة70

قانون �لأندية �لعر�قية بعيون �أ�ضحاب 
�ل�ضاأن �لريا�ضي

54

مو�طنون:�حلظر ر�ضا�ضة 
حتقيقات�لرحمة للقطاع �خلا�ص

تكنولوجيا66

48

80

92

حتقيقات

��ضرتي

��ضلوب حياة

�لثقة و�حلب ي�ضهمان يف �إ�ضاعة
ثقافة �لعتذ�ر 

بع�ص م�ضكالت �ل�ضتخد�م �ل�ضيئ 
ملو�قع �لتو��ضل �لجتماعي

�إدمان �لإنرتنت..  مر�ص خطري 
لبد من �لنتباه �إليه

alshabaka aliraqya

جملة ��ضبوعية عامة ت�ضدر "ن�ضف �ضهرية موؤقتا" 
عن �ضبكة �لإعالم �لعر�قي

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

�لعالن:
Adver@magazine.imn.iq

�ل�ضنة �ل�ضاد�ضة ع�ضرة/ �لعدد

)378( 
2021 �ضباط   28

تخليد�ً لذكر�ه تر�أ�ص حتريرها
�لر�حل جمعة �حللفي

كاريكاتير العدد

32

22

20

8

�لر�حل فار�ص مهدي.. ِحرفية �لإخر�ج 
وفر�دة �لأ�ضلوب 

بيت �جلدة..  عامل من �لألو�ن يبهج 
جدر�ن منزل يف �لكاظمية 

غالف �لعدد
ت�ضوير:بالل �حل�ضناوي

ف
�ملل

�أحالم كور��ضاو�

46
من �أغاين �ملو�ضل �ل�ضعبية

تر�ثفند �جلارة �لتي �أخذت �حلبيب لل�ضاحر

خيال

فنون

فنون

10

حتى قبل اأن تتمّكن قوة من ا�صتخبارات وزارة الداخلية يف كركوك من مداهمة منزله واإلقاء القب�ض عليه بتهمة انتحال �صفة 
دولية وتزوير وثائق، كان املتهم الذي يقّدم نف�صه ب�صفة ع�صو املحكمة الدولية حلل املنازعات الدولية، وممثل املحكمة الرتكية 

حلل املنازعات، يعقد اجتماعا مع �صخ�صية �صيا�صية بارزة. ال�صرطي الذي انتحل �صفة قا�ض يف املحكمة الدولية للمنازعات، 
عّرف بن�صاطاته املتعّددة واملتنوعة وتظهر �صور وفيديوهات ن�صرها على �صفحاته املتعددة على الفي�صبوك اأنَّه التقى ع�صرات 

ال�صخ�صيات ال�صيا�صية والع�صكرية والربملانية، واأقام عدة جتمعات وموؤمترات ح�صرتها �صخ�صيات �صيا�صية بارزة، واأينما حلَّ 
الرجل حظي بحفاوة وترحيب كبريين.

�ملدير �لفني
مازن رحيم

�لت�ضحيح �للغوي
كاظم �بر�هيم

وليد فرحان

مدير ق�ضم �لتحرير
د.ح�ضن عبد ر��ضي

مدير �لتحرير
يو�ضف �ملحمد�وي

رئي�ص �لتحرير

نرمني �ملفتي

السنة السادسة عشرة
العدد )378( 28 شباط  2021

العراقية

اأنا مع الثقافة 
هة  احلرة ال املوجَّ

االإعالمية

فيفيان غامن: 

زيارة البابا اإىل العراق ..
 دالالت روحية واإن�سانية

هل نحرق غاباتنا
من اأجل امل�سكوف!؟

جميالت فوق 
رفوف املهمالت

36
�ل�ضعرية �لعر�قية وحتولتها 

ثقافةبعد 2003

58

جمعة �لالمي
جارتنا  �ضيلة 
ف�������ض���ي���ل���ة 

�ملرهون!

عالء هادي �حلطاب 
�مل����ت����ن����زه����ات 
خارج �لتغطية   

علي �ل�ضاله
ثقافة �ملحو 

و�لتلفيق

74

ح�ضن �لعاين
نوروزيات 

ر�ق�ضة!

نرمني �ملفتي
�ملحبة تليق 

بالعر�ق

alshabaka aliraqya 
magazine.imn.iq

�ل�ضاحلية/ �ضبكة �لعالم �لعر�قي
رقم �ليد�ع يف د�ر �لكتب و�لوثائق ببغد�د 895  ل�ضنة 2006

ب�ضمة

جّنات �لطفل �ملفقودة:
 "�مل�ضرح، �ل�ضينما، �لكتاب، �ملر�ضم"

�أحقًا �أن تقنيات �جليل �خلام�ص 
خطرة على �ل�ضحة؟

عودة �لدببة
�إىل مو�طنها �لأ�ضلية 
يف جبال �لعر�ق 

جنمة �ملنتخب �ل�ضوي�ضري 
�ملحرتفة يف �لدوري �لنكليزي..  

ليمان:
�ل��ي�����ض��ا



وحتظى الزيارة التي و�سفت باحلدث اال�ستثنائي باهتمام عاملي وعراقي 
كبري، الأنه البلد الذي �سهد اأقدم احل�سارات االإن�سانية، وم�سقط راأ�س 
الديانات  تالقي  مع  موعد  على  )ع(،  اخلليل  اإبراهيم  االأنبياء  اأب��ي 
وكرامته،  وحريته  االإن�سان  قيم  تعزيز  هو  دائمًا  والهدف  االإبراهمية، 
عا�سها  قا�سية  اأح��داث  بعد  وال�سيما  والتعاي�س،  املحبة  اإىل  وال��دع��وة 
العراقيون يف ال�سنوات االأخرية، بعد �سيطرة تنظيم )داع�س( على مدن 

عراقية وقتل و�سبي وت�سريد �سكانها.
الفاتيكان  من  وف��د  بو�سول  �ُسبقت  اأي��ام،  اأربعة  ت�ستمر  التي  ال��زي��ارة 

لالطالع على ترتيباتها ومتابعة االإجراءات االأمنية على االأر�س.
ترحيب كبري

اأو�ساط ر�سمية و�سعبية عن �سعادتها بزيارة البابا، فقد رحب  واأعربت 
رحلة  "اإن  تدوينة  يف  وق��ال   ، بالزيارة  �سالح  برهم  اجلمهورية  رئي�س 
– مهد احل�سارة، وم�سقط  النهرين  اإىل بالد ما بني  البابا فران�سي�س 
راأ�س اإبراهيم والد املوؤمنني، ر�سالة �سالم للعراقيني من جميع االأديان، 

و�ستعمل على تاأكيد قيمنا امل�سرتكة يف العدل والكرامة".
وتابع اأن "زيارة البابا اإىل العراق، بالد ما بني النهرين، واأر�س الر�سل 
ودعمًا  تاريخيًا،  حدثًا  متثل  اإبراهيم،  والنبي  اأور  وموطن  واالأنبياء، 

جلميع العراقيني مبختلف تنوعاتهم".    
باأجمعها،  واملنطقة  العراق  اإىل  �سالم  ر�سالة  اأنها متثل  "كما  واأ�ساف، 
وتوؤكد وحدة املوقف االإن�ساين يف جمابهة التطرف وال�سراعات، وتعزز 

التنوع والت�سامح والتعاي�س".
ت  وزارة اخلارجية عن �سرورها بزيارة  قدا�سة البابا  من جانبها، عبرّ

فرن�سي�س بابا الكني�سة الكاثوليكية اإىل العراق.
لقاء الأديان 

جانب  من  البابا  لزيارة  االإع��الم��ي  املن�سق  ه�سام،  األبري  االأب  و�سدد 
الكني�سة يف العراق وراعي كني�سة تهنئة العذراء مرمي، على اأهمية مكانة 
اأور الروحية واحل�سارية، لي�س للم�سيح فقط، بل جلميع االأديان، ولذلك 
فاإن قدا�سة البابا يريد اأن يلتقي جميع االأديان يف بيت النبي اإبراهيم، 

ويريد اأن يلقي خطابه هناك. 
زيارة  اأراد  عندما  الثاين  بول�س  يوحنا  البابا  اأن  اإىل  األبري  االأب  ولفت 
ا�س يف  باإقامة قدرّ الزيارة  وعورّ�سها  العراق عام ٢٠٠٠، مل تتحقق تلك 
الفاتيكان قرب رمز ميثل اأور الأنه اأراد اأن يقود النا�س اإىل احلج الروحي، 

فزيارة اأور تعني احلج الروحي وهو مكان يتقرب فيه النا�س اإىل اهلل .
وقال  االأب ه�سام اإن زيارة البابا اإىل بالد الرافدين متثل حدثًا  تاريخيًا، 
وهي زيارة غري م�سبوقة اإىل مهد احل�سارات، واأن لها دالالت واأهدافًا 
متعددة ، فهو اأول بابا يزور العراق الذي ي�سكل بلدًا مهمًا، لي�س ملكانته 

التاريخية واحل�سارية، بل لقيمته الدينية بالن�سبة للم�سيحيني.
وبالطبع  وال�سالم،  املحبة  ر�سالة  �سيحمل  البابا  قدا�سة  اأن  واأو���س��ح 
 ، ال�سالم  ر�سالة  على  كداللة  و�سعت حمامة  الر�سمي  ال�سعار  حتى يف 

مبينًا اأن من طبيعة قدا�سة البابا فرن�سي�س عندما يزور اأي بلد 
اأو امل�سيح، بل مع كل ال�سعب، لذلك فهو  اأن اليتحدث م مع الكاثوليك 

�سيتحدث اىل ال�سعب العراقي بكل اأديانه، الأنه ي�سعى اىل اإر�ساء املحبة 
وال�سالم يف هذا البلد.

يف  ال�سي�ستاين  علي  ال�سيد  اهلل  اي��ة  �سيلتقي  البابا  قدا�سة  اأن  واأك��د 
بالن�سبة  ال�سي�ستاين  ال�سيد  يحتلها  التي  للمكانة  نظرًا  النجف  مدينة 
اىل امل�سلمني يف العراق والعامل، والأن قدا�سة البابا يوؤمن باهمية حوار 
وامل�سيحيني عن  امل�سلمني  اىل  ر�سالة  �سيكون  اللقاء  واأن هذا   ، االأدي��ان 
جميعنا  نتعلم  ولكي  جميعًا،  يتعلموا  كي  بينها،  والتعاون  احلوار  اأهمية 

منهما اأهمية احلوار والتعاون وال�سالم بيننا.
 احلج اىل اأور   

اإن زيارة قدا�سة بابا الفاتيكان اىل   وقال الكاتب الدكتور علي املو�سوي 
اأور ال�ساخمة، حيث �سيوؤم النا�س هناك، لهو حدث روحي كبري، فحينما 
البابا  ال�سمحاء، فاإن  ال�سماِء  النبيلة مع �سرائع  ُم االن�سانيُة  القيرّ تتعانُق 
ُي�سبح باملنظوِر اجلمايل امل�سرتك هو اأول حاٍج ان�ساين ملهِد احل�سارات 

العراقية واأح�ساِن مدينة اأور االأثرية ومهد النبي ابراهيم )ع(.
والت�سامح  املحبة  قيرّم  فيها  تتوارُث  اأر�ٌس  وال�سالم   املحبة  اأور  اأن  واأكد 
لقاءات  احل�سارية  اأوره��ا  تربِة  من  تنبثق  اأن  غرابة  فال  واالإن�سانية، 
التالقي العميق بني امل�سيحيِة واالإ�سالم من اأجل توطيد الطماأنينِة وبثها 
للعامِل اأجمع من اأر�ِس اعتادت اأن ت�سع ح�سارًة وتعاي�سًا واإميانًا حقيقيًا 
ُينع�س القلوب ويدفعها لل�سالِم ويجعلها اأكرث حمبٍة لدرجة اأن التطرف 

الوحيد الذي ُي�سمح به هو تطرف احلب وال�سعادة.
وتابع: هناك قرب بيت اأبي االأنبياء يف مهِد اوٍر ال�ساخمة والذي باإمكانه 
االآخِر  على  واالنفتاح  الت�سامح  قيم  تعزيِز  يف  فريدًا  منوذجًا  ي�سكل  اأن 
ببل�سمِة  االأليم  املا�سي  العراقيني على تخطي  ت�سجيع  واأي�سًا  وحماورتِه 
امل�سرتك  العي�س  قوانني  وتر�سيخ  النمو  اأج��ل  من  والتالحم  اجل���راِح 
واحرتام التنوع والتعددية، الن م�سيئة االختالِف  بني االأمم يف معتقداتها 
الثقافية وطرق تفكريها هو باحلقيقِة قدٌر اإلهي ق�ست بِه حكمة الباري، 
اأمامنا خيار غري الر�سوِخ حلواِر احلياة من اأجل احلياة  لذلك مل يعد 

لدرجة ُي�سبح فيها التنوُع ف�سيلة وفر�سة للتفاهِم .
 و�سدد املو�سوي على اأننا ُنراهن على اأن االأخوَة االإن�سانية �سوف تتجلى 
يف اأرقى �سورها بني قدا�سة البابا فرن�سي�س بابا الفاتيكان  بني املرجع 
اللقاء  االأ�سرف، هذا  ال�سي�ستاين يف النجف  ال�سيد علي  الديني االأعلى 
املُطعم بنكهِة التعدديات يح�س العامل باأ�سرِه على تاأ�سيِل قيِم التعاي�ِس 
ال�سلمي واعتماد احلوار كثقافٍة واأ�سلوب حياة، وال�سيما اأن هذه الزيارة 
�سريافقها العديد من الفعالياِت واالأن�سطة التي ُتبعث من خاللها ر�سائل 
خمتلِف  بني  والتالقي  واالعتدال  الوعي  خطاب  ِعب  العامل  اإىل  مهمة 
الديانات والثقافات القائمة على مبداأ اأننا �سركاٌء ال غرماء يف االأوطان 

وبعيدًا عن لعبة االآيديولوجيات واملعتقدات واالأديان.

�إياد  عطية
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الوحيد الذي �ساهدته يف بغداد معهم، لذا بقي را�سخًا يف حياتي وذاكرتي، 
واأيقظ ع�سقًا للرتاث يف روحي، حتى اأينيَّ احتفظُت ببع�س اأ�سياء ورثتها عن 

اأمي، كالفانو�س النفطي، ال�سجاد العراقي واخلو�س. 
ون منزل والديها "بيت اجلدة" وذلك الأن والدتها كانت  كان اأهل احلي ي�سمرّ
�سديدة الكرم مع اجلميع، وحتمل من اللطف الذي يجعلها توزع اأحيانًا الغداء 

والع�ساء بني اجلائعني واملارين قرب عتبة منزلها، حيث كانت جتل�س دائمًا:
- حينما اأخبين العامل، اأنيَّه ميكنه م�ساعدتي يف ترميم واجهة املنزل، واأكد 
يل اأنيَّ الر�سام الذي �سري�سم الواجهة، �سبق اأن �سارك بر�سوماته يف �ساحة 

التحرير، �سعرت بفرح غامر، وكان �سديد اللطف معي. 
اأثر الفرا�صة

الفرا�سة"  "اأثر  فريق  متطوعي  اأح��د  وه��و  خليفة،  علي  الر�سام  ح�سر 
الفنان  اأخذ  حيث  واأزقتها،  املدينة  �سوارع  بتجميل  ُيعنى  الذي  التطوعي، 
علي على عاتقه ن�سر الفرحة على وجه اأم علي وعائلتها بر�سوماته املبهجة، 

تخبنا اأم علي: 
- مل اأطق االنتظار حتى اأكمل ر�سم اجلدة فوق باب البيت، لقد ر�سم والدتي، 
جدة احلي واجلميع، كان كل �ساعة تقريبًا، يناديني مل�ساهدة خطوات عمله 

ور�سوماته، لقد كان مذهاًل. 
ن الر�سام علي خليفة من ر�سم هذه الواجهة املمتعة بيوم واحد فقط،  متكرّ
اأم علي  لي�سيف اإىل واجهة املنزل واحلي مل�سة من احلب والفرح، وليمنح 
رها بوالدتها وت�سعرها بامتنان دائم، اإذ حتدثنا ب�سعادة  ر�سمة تخيلية تذكُّ

وطيبة وابت�سامة �ساحرة على حمياها: 
التي ت�سعرين كاأنيَّها حتر�س معي  الر�سمة  اأمي بهذه  اإيلرّ طيف  اأعاد  - لقد 
العمل،  ه��ذا  اأح��ب��وا  احل��ي  اأب��ن��اء  الأن  و�سعيدة  للغاية،  ممتنة  اأن��ا  منزيل، 
ق -  لو حتقرّ االأمر -  �سيكون  ون فعل ذلك ملنازلهم، تخيلوا،  يتمنرّ وجميعهم 

نزهة يف االألوان. 
احلنني اإىل الرتاث 

حنني  هذه  بر�سمته  اأ�سعل  ال��ذي  الر�سام  خليفة،  علي  مع  لنا  حديث  ويف 
اأجن��زه،  مبا  و�سعادته  حما�سه  لنا  فاأكد  ال�سعبي،  تراثهم  اإىل  العراقيني 
واأخبنا اأنيَّه قبل يوم من ر�سم هذه اجلدارية، كان ير�سم عند اأحد املنازل 
على  مل�ساته  اإ�سافة  العمال   اأحد  منه  طلب  العمل،  انتهاء  وعند  القريبة، 

منزل اأم علي، فيكمل لنا قائال: 
لت باإح�سار فريق ي�ساعدين يف اإمتام  - اأح�سر لنا العامل االأ�سباغ، واأنا تكفرّ
اجلدارية، رغم اأنيَّ بع�سهم ت�ساءلوا: مل قد اأر�سم ر�سمة حتتاج جهدًا هائاًل 
علي  اأم  اإ�سعاد  اأردت  لكني  البيت؟  هذا  مثل  مرئي  وغري  منعزل  مكان  يف 
وكنت اأحبذ فكرة اأنيَّ الزقاق بحاجة ملن يهتم به وهو اأوىل واأهم من غريه 

الأنيَّه �سي�سيف بهجة الأهايل احلي. 
كّل هذا العمل تطوعي

اأبهرته  وقد  واحد،  يوم  يف  اللوحة  ر�سم  اإمتام  من  خليفة  الت�سكيلي  ن  متكرّ
قدرة اأم علي على الكرم والرتحاب، موؤكدًا:

- مل تفر�س عليرّ ما يجب اأن اأفعله اأو اأين اأ�سع ال�سيدة عند واجهة منزلها، 
كانت رغم عدم معرفتها بنا، واثقة متامًا مبا نفعل، رحبت بنا، وغمرتها 

الفرحة بوجود �سيدة العباءة على واجهة دارها. 
اأعماله  اأهم  من  لرمبا  هو  الزقاق  هذا  يف  فعله  ما  اأنرّ  علي  الر�سام  ويرى 
التطوعية التي �سارك بها على مدى �سنني يف خمتلف االأزقة واملدن، الأنيَّه مل 

يكن �سوى منفذ ومتنف�س لعائلة تعي�س بني اأزقة املا�سي، يقول:
"اأثر الفرا�سة" التطوعي، املعني بر�سم الواجهات واالأزقة  - انتمي لفريق 
م�ستمرًا  تطوعيًا  �سنوات عماًل  اأكرث من ثالث  منذ  نعمل  نحن  واالأر�سفة، 
للر�سم يف كل مكان وزمان، ول�سنا م�سجلني منظمًة ر�سمية، وال نتلقى دعما 

من جهة، نعمل بحب، وهذا كاف. 

عمرانه  يف  ي�سبه  فالبيت  �سورة،  قربه  وتلتقط  تقف  اأن  الباب  منك  يطلب 
وت�سميمه البغدادي اأغلب املنازل الرتاثية القدمية، التي مل يتبقيَّ منها �سوى 
�سعبية  اأيقونة  ي�سبح  اأن  لت  ف�سيَّ �سيدته  لكن  الزمن،  ي�سارع  عددًا حمدودًا 
ممتعة، وذلك بو�سع ر�سومات بغدادية مميزة على واجهته، متثيَّل ج�سد �سيدة 
نخلة  قربها  الباب،  على  تقف  اأحمر،  وثوب  تقليدية  بعباءة  جميلة  عراقية 
عراقية رائعة، وجمموعة من ال�سبابيك والفواني�س، واأجواء عراقية خال�سة.  

الكرم املمتع
اأن طرقت  بعد  بيتها،  اندها�سي بجدران واجهة  ا�ستقبلت  التي  ال�سيدة  هذه 
بابه الأعرف �سبب وجود هذه اللوحة، �سحبتني من يدي واأدخلتني اإىل منزلها 

الب�سيط الرثي بدفء روحه ومن فيه، حيث ت�سكن مع اأبنائها وزوجاتهم.
رحلوا،  الذين  وزوجها،  بوالديها  رها  يذكرّ الأنيَّه  كثريًا،  منزلها  علي  اأم  حتب 
وهذه االأمتار ال�سغرية هي كل ما متلك مع اأوالدها، حيث بداأت الفكرة عندما 

طلبت من اأحد العمال اأن ي�سلح رطوبة منزلها وي�سبغ جدرانه التي تهراأت، 
تخبنا وهي تدوف ابت�سامتها بحالوة التمر التي كانت ت�سنعها:

وطالءه  الرطوبة  من  منزيل  وترميم  معاونتي  العمال  اأحد  ا�ستطاع  لقد   -
متهالكًا  املنزل  وكان  لالآخرين،  تقدميها  على  داأب  م�ساعدة  اأعمال  �سمن 
ن يف وقت ق�سري من اإعادة غرف املنزل، نظيفة وبي�ساء.  ب�سبب القدم، فتمكرّ

الرتاث الذي نبحث عنه
ر الفطور وتطلب منا البقاء لتناوله معهم وقد حتلرّق  تخبنا اأم علي وهي حت�سرّ
حولها االحفاد، عن ولعها بالرتاث العراقي والتفا�سيل ال�سعبية، الأنها جزء 
داخل مدينة  النع�س خان  فيه، وحتديدًا يف حي  وترعرت  ولدت  موروث  من 
عيون،  ال�سبع  وزرق��ة  البخور  ورائ��ح��ة  املحلية  التفا�سيل  حيث  الكاظمية، 

والعباءة العراقية التي جتررّ خلفها �سحكات ال�سغار واأمنياتهم، وت�سيف: 
ال�سيء  هو  ولرمبا  عائلتي،  مع  البغدادي  املتحف  اإىل  ذهبُت  �سغري  منذ   -

تقرير: �آية من�ضور
ت�ضوير:ح�ضني طالب

بيت �جلدة..  
عامل من �لألو�ن يبهج 

جدر�ن منزل يف �لكاظمية 

اأحب مدينتي اأزقتها، وهذا 
احلب غالبًا تبادلني اإياه املدينة 

نف�صها، التي تبهرين باجلمال 
الذي حتمله، ق�ص�ض مده�صة 

تناديني، واأ�صخا�ض مينحونني 
احلب، ومل اأكن اتوقع اأينَّ 

�صاأجد بيتًا ي�صحبني ملعرفة 
تفا�صيله وق�صته، نعم بيت، قادم 

من اخليال وحكايات اجلدات 
ال�صعبية، ارتاأت �صاحبته اأن 

يكون ب�صمة مميزة، يقع يف 
اأحد اأحياء �صاحية الكاظمية 

البغدادية.
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حتى قبل اأن تتمّكن 
قوة من ا�صتخبارات 
وزارة الداخلية يف 

كركوك من مداهمة 
منزله واإلقاء 

القب�ض عليه بتهمة 
انتحال �صفة دولية 
وتزوير وثائق، كان 

املتهم الذي يقّدم 
نف�صه ب�صفة ع�صو 

املحكمة الدولية 
حلل املنازعات 

الدولية، وممثل 
املحكمة الرتكية 

حلل املنازعات، يعقد 
اجتماعا مع �صخ�صية 

�صيا�صية بارزة.

بني �لهروب من �جلهات �لأمنية 
و�لحتيال عليها!

�إياد �خلالدي

ال�سرطي الذي انتحل �سفة قا�س يف املحكمة 
بن�ساطاته  ف  ع���ررّ ل��ل��م��ن��ازع��ات،  ال��دول��ي��ة 
وفيديوهات  وتظهر �سور  واملتنوعة  دة  املتعدرّ
ن�����س��ره��ا ع��ل��ى ���س��ف��ح��ات��ه امل���ت���ع���ددة على 
ال�سخ�سيات  ع�سرات  التقى  اأنيَّه  الفي�سبوك 
ال�سيا�سية والع�سكرية والبملانية، واأقام عدة 
�سخ�سيات  ح�سرتها  وم��وؤمت��رات  جتمعات 
حظي  الرجل  ح��ليَّ  واأينما  ب���ارزة،  �سيا�سية 

بحفاوة وترحيب كبريين.
كيف  اأدري  "ال  منه:  املقربني  اأح��د  ويقول 
اأقنع االآخرين، ال �سيما الذين كانوا يعرفون 
وهو  الدكتوراه  نال  وباأنيَّه  �سرطيا  كان  ��ه  اأنيَّ
مل  مل��اذا  اأدري  وال  االإم���الء،  يعرف  بالكاد 
ف من ن�ساطاته وتدخالته بكل �سيء بل  يخفرّ
وانتقد رئي�س املحكمة العليا"، وي�سيف "اال 
كانت  واإن  التعيينات  يف  م�سبوطا  كان  ��ه  اأنيَّ

ًا"!. املبالغ التي يطلبها عالية جدرّ
يجادل  اأي�سًا  مقربني  بح�سب  املتهم  وك��ان 
يف القرارات التي ت�سدرها املحاكم،  وعلى 
فاإنيَّهم  ب��اآرائ��ه  اقتناعهم  ع��دم  من  الرغم 
اأولئك  �سيما  ال  وده  ك�سب  على  يت�سابقون 
الذين يبحثون عن وظائف لهم والأوالدهم، 
الباحثني  اأع��داد من  بتعيني  فقد ذاع �سيته 
مقابل  واأمنية،  حكومية  بوظائف  عمل  عن 
مبالغ كبرية متثرّل م�سدرًا  اأ�سا�سيًا لالأموال 

التي يجنيها.
ويف �سفحته على الفي�سبوك، يعلن القا�سي 
املزعوم بني حني واآخر اأنيَّ حمكمة املنازعات 
الدولية التي تراأ�سها اأ�سدرت حكما ل�سالح 
��ه��ا  ���س��رك��ة م��ت��ن��ازع��ة م��ع دول����ة، واأنيَّ
حكمت بباءة جهة من تهمة 
"اذا  اأحدهم:  ويعلق  ما، 
ك����ان ه����ذا ال��ق��ا���س��ي 
ال�����������ذي ت�������س���در 
اأح��ك��ام��ا  حمكمته 
دول������ي������ة ت���دي���ن 
وت�������بئ وحت��ك��م 
امل����ن����ازع����ات  يف 
ال�����دول�����ي�����ة، ف��م��ن 

املوؤكد  لو كنت م�سوؤوال واعرف نف�سي غاط�س 
االح���رتام  اي���ات  ل��ه  اق���دم  قطعا  بالف�ساد، 
ق�سايا  وحت����ال  ال��زم��ن  ي����دور  ان  خم��اف��ة 
الدولية  املحاكم  اىل  الفا�سدين  امل�سوؤولني 
و�ساأحتاج م�ساعدته"..( لكن هذا ما حدث 
يف الواقع، اإذ يظهر حر�س موؤ�س�سة حكومية 
بينما  للمتهم  الع�سكرية  التحية  يوؤدون  وهم 
مديرها،  للقاء  املوؤ�س�سة  تلك  بدخول  يهم 
�سفحته  يف  ال�سورة  تلك  املتهم  ن�سر  وق��د 
على الفي�سبوك التي توثرّق ن�ساطاته اليومية، 
بل  ال  حمكمته،  ت�سدرها  التي  وال��ق��رارات 
املحكمة  يف  قا�س  �سفة  بانتحال  املتهم  اإنيَّ 
الدولية للمنازعات، منح باحثني مثله يف دول 
متنحهم  ق��رارات  واإ�سدار  �سهادات  اأخ��رى 
�سفة الع�سوية يف حمكمة النزاعات الدولية 
اآخرهم  ولعل  لندن  يف  امل��زع��وم  مقرها  يف 
�سخ�س تون�سي، يعلن ح�سوله على ع�سوية 

م ال�سكر للمتهم على دعمه. املحكمة ويقدرّ
ب��االأخ��ط��اء  ومليئة  ركيكة  مقالة  وبح�سب 
و�سحفي،  كاتب  ��ه  اأنيَّ يزعم  �سخ�س  ن�سرها 
ث ف��ي��ه��ا ع��ن م�����س��رية وك��ف��اح املتهم  حت����درّ
اإنيَّ  فيها  وق���ال  االإن�����س��ان،  ح��ق��وق  بق�سايا 
اجلامعات  م��ن  العليا  �سهادته  ن��ال  املتهم 
بتجمع  التقطت  �سورة  وبجانبها  امل�سرية، 
اعتاد املتهم اأن ينظمه يف عدد من العوا�سم 
العربية، وين�سره كن�ساط له يف �سفحته على 

الفي�سبوك.
على  ن�سر  فقد  قا�ٍس  ��ه  اأنيَّ املتهم  يدلل  ولكي 
اأخ��رى،  دول  من  ق�ساة  مع  �سورًا  �سفحته 
لهم  نف�سه  م  ي��ق��درّ ك��ان  ���ه  اإنيَّ مقربون  وي��ق��ول 
كقا�س يف حمكمة لت�سوية النزاعات الدولية، 
لهم،  زمياًل  ي�ستقبلون  اأنيَّهم  الطبيعي  ومن 
هو  وهذا  التذكارية،  ال�سور  معه  ويلتقطون 
يوؤكدون  مقربيه  بع�س  اأنيَّ  حتى  يريده،  ما 
���ه بات  واأنيَّ ال���دور  ال��رج��ل ك��ان ق��د عا�س  اأنيَّ 
ف كرجل ق�ساء، لكن م�ستواه العلمي  يت�سررّ

كثريا ما يف�سحه.
ظاهرة دولية 

ال�سخ�سيات  انتحال  ق�س�س  اأنيَّ  وال��واق��ع 

���س��واه،  دون  بلد  على  تقت�سر  وال  م��ث��رية، 
وينتحل النا�س يف املجتمعات العربية وظائف 
اأمنية وع�سكرية، بالنظر ملا يتمتع به منتحل 
زيها  يرتدي  اأن  يكفي  التي  ال�سخ�سية  هذه 
اأي�سًا،  وخ��وف  وتقدير  هيبة  من  الع�سكري 
على  ل��الب��ت��زاز  القابلة  اجل��ه��ات  ي��دف��ع  م��ا 
انتحال  اأنيَّ ق�س�س  الواقع  له، ويف  الر�سوخ 
املجتمعات  �سائعة يف  باجلي�س  �سفة �سابط 
ومنها،  والف��ت  مثري  بع�سها  لكنيَّ  العربية، 
�سفة  ب��ان��ت��ح��ال  م�سر  يف  اأح��ده��م  جن���اح 
ب  يرحرّ اإذ  فتاة،  من  الزواج  بهدف  �سابط، 
ال�سرطة  ب�سباط  بناتهم  ب��اق��رتان  االأه���ل 
يخفي  ال�سخ�س  ه��ذا  ظ��لرّ  وق��د  واجل��ي�����س، 
عمله احلقيقي عن زوجته واأوالده على مدى 
ع�سرين عاما، واأظهرت �سور متعددة له اأنيَّه 
ي نف�سه برتبة اأعلى وفقا لل�سياقات  كان يرقرّ
اأمره،  يكت�سف  ومل  �سابط،  كاأي  الع�سكرية 
اال بعد اأن اأقام حفلة اإحالته على التقاعد يف 

اأحد الفنادق.
اأ�صهر ق�صايا النتحال 

التون�سي  ذها  نفرّ التي  االنتحال  عملية  وتعد 
اأ�سهر  �سيكلي،  جيلبري  ي��ه��ودي  اأ���س��ل  م��ن 
ق�سايا االنتحال ده�سة واإثارة التي تناولتها 

ال�سحافة يف العامل.
باأنيَّه  �سحاياه  اإيهام  اإىل  �سيكلي  عمد  وقد 
وزير الدفاع الفرن�سي لودريان، وكان يطلب 
حترير  اأج��ل  من  فديات  لدفع  اأم��واال  منهم 
ال�سرق  منطقة  يف  خمتطفني  فرن�سيني 
هذه  حتويل  يكون  اأن  على  زًا  ُمركِّ االأو�سط، 
ال  ال�سرية،  درج��ات  باأعلى  حماطا  االأم��وال 
�سيما اأن �سيا�سة باري�س قائمة على عدم دفع 

فديات لتحرير الرهائن الفرن�سيني.
 واأطلق �سيكلي �سرارة احتياله عام 2015، 
�سكوك  م��ت��ج��اوزًا  الن�سب  ط��ري��ق  ووا���س��ل 
ع��دة  ت��ل��ق��وا  ال��ذي��ن  الفرن�سيني  املحققني 

ه. بالغات �سدرّ
طريقة  على  احتياله  يف  �سيكلي  واعتمد   
فرن�سيني،  وغري  فرن�سيني  باأثرياء  االت�سال 
�����ه م���ن ك��ب��ار  ع���ي اأنيَّ ب��وا���س��ط��ة ���س��خ�����س ي���درّ

منتحلو �ل�ضخ�ضيات..
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موعد  ترتيب  مهمته  ل��ودري��ان،  م�ساعدي 
املزعوم.  الوزير  "�سكايب" مع  برنامج  عب 
ز �سيكلي مكتبا  والإمتام م�سهد االحتيال، جهرّ
وو�سع  ال��وزي��ر،  ملكتب  فخامته  يف  م�سابها 
الفرن�سي  الرئي�س  و�سورة  فرن�سا،  علم  فيه 
اال�ستعانة  مع  هوالند،  فران�سوا   - حينها   -
منخف�سة  روؤي���ة  ل�سمان  خافتة  ب��اإ���س��اءة 

ت�سو�س على من يحادثونه.
اأب��اط��رة  اأح��د  لينياك،  بيرتو�س  غ��ي  وك��اد   
فري�سة  يقع  اأن  فرن�سا،  يف  اخلمور  �سناعة 
مبلغا �سخما  االأخري طلب  اأن  لوال  ل�سيكلي، 

للغاية، رف�س لينياك تقدميه.
بدا  "لقد  الفرن�سية:  اخل��م��ور  ملك  وق��ال   
ل��ودري��ان  ��ه  وك��اأنيَّ �سكايب(  مكاملة  )خ���الل 
الوطن.  اأجل  من  كخدمة  م�ساعدتي  وطلب 
طلب  لو  �ساأوافق  كنت  الأنيَّني  خميف  االأم��ر 

مني مبلغا اأقل مما طلب".
يفت�ض اجلي�ض ويعنّي اأمراء 

اأفواجه
الع�سكرية  ال�سفات  منتحلي  اأنيَّ  الغالب  ويف 
يحاولون حتا�سي اجلهات الع�سكرية، خ�سية 
م�ست�سار  ل�سفة  منتحاًل  لكن  اكت�سافهم، 
ركن  ل��واء  برتبة  ال���وزراء  لرئي�س  ع�سكري 

ي���������س����ك����ن 
م����ن����ط����ق����ة 
ال��ط��وب��ج��ي 
ب��غ��داد،  يف 
األ��������ق��������ي 

القب�س عليه العام الفائت بعد 
متابعته من قبل خلية الر�سد واملراقبة، كان 
ميار�س االحتيال على جهات ع�سكرية، فهو 
يزور القطعات يف ال�سمال واجلنوب، ويقوم 
بتفتي�س الفرق الع�سكرية املنت�سرة يف البالد 

ويلتقي بقادة كبار يف اجلي�س.
على  امل��ت��ه��م  �سفحة  ع��ل��ى  ���س��وٌر  وت��ظ��ه��ر 
القواطع،  خمتلف  يف  ج��والت��ه  الفي�سبوك 
ل  يتجورّ وه��و  اأخ���رى  ���س��ورة  يف  يظهر  كما 
ومل  ع�سكرية،  قوات  بحماية  باالهوار  فيها 
تقت�سر لقاءات هذا املتهم على القادة، بل 
كان يحر�س على لقاء املحافظني وامل�سوؤولني 
هذا  عمله  ا�ستغل  وق��د  الع�سائر،  و�سيوخ 
بنقل  قيامه  خ��الل  م��ن  االأم����وال  جني  يف 
التو�سط  واإىل  اآخ��ر،  اإىل  قاطع  من  �سباط 
االألوية  اآمرية  مهام  لت�سليمهم  قادتهم  لدى 
وال����وح����دات، وم���ن خ��الل��ه��م جن��ح بتعيني 
م��ادي��ة،  مبالغ  مقابل  اجلي�س  يف  اجل��ن��ود 

ا�ستغلها  ال�سباط،  مع  عالقات  �سبكة  وبنى 
لتحقيق مكا�سب مادية.

وتك�سف م�سادر مطلعة عن اأنيَّ املتهم انتحل 
�سفة م�ست�سار برتبة لواء ركن، على الرغم 
واأنيَّ  االبتدائية،  درا�سته  يكمل  مل  ��ه  اأنيَّ من 
ر�سده  قبل  عنه  باالإبالغ  �ساهموا  مواطنني 
�سفة  انتحال  بتهمة  الق�ساء  اإىل  واإحالته 

اأمنية.
واظب  ��ه  اأنيَّ عن  املتهم  من  مقربون  ويك�سف 
وكانوا  واالأم��راء،  بقادة اجلي�س  اللقاء  على 
لهم  ينقل  اأن  مب��ج��رد  ب��االرت��ي��اح  ي�سعرون 
حتيات رئي�س الوزراء، ويتبارون يف ما بينهم 

لتحقيق طلباته.
م�ست�سار  �سفة  بانتحال  املتهم  مت��ادى  وقد 
نف�سه  وج��د  اأن  بعد  ال����وزراء  رئي�س 
يف ب��ي��ئ��ة ت�����س��وده��ا ال��ف��و���س��ى 
مع  اج��ت��م��اع��ات  يعقد  ك��ان  اإذ 
بتفتي�س  وق��ام  ال�سباط،  كبار 
القطعات الع�سكرية املنت�سرة يف 

حمافظتي االأنبار واملو�سل.
من  اأنيَّ  �سمعنا  اأح��ده��م  وي��ع��لرّ��ق 
اأن  يحاول  ال�سفات  ه��ذه  ينتحل 
فقراء،  مواطنني  على  خاللها  من  يتحايل 
على  ي��ح��ت��ال  ح��ت��ى  �سفة  ينتحل  اأن  ل��ك��ن 
�سات ر�سمية  اأمر مل ن�سمع به من قبل.  موؤ�سرّ

 انتحال �صفة الأطباء
ال��ت��ي تغري  امل��ه��ن  ال��ط��ب م��ن  وت��ع��درّ مهنة 
كثريين بانتحالها، وفتح عيادات خا�سة لهم 
الك�سب  بهدف  اأطباء،  اأنيَّهم  فيها  يزعمون 
�سخ�س  �سقط  الفائت  االأ�سبوع  ويف  املايل، 
ينتحل �سفة طبيب يف املو�سل باأيدي مفارز 
عليه،  القب�س  األ��ق��ت  التي  الوطني  االأم���ن 
يف  اأري��ح��ي��ة  بكل  عمله  مي��ار���س  ك��ان  بينما 

عيادته املكتظة باملراجعني.
اإنيَّ  باملحافظة  االأم��ن��ي��ة  امل�����س��ادر  وت��ق��ول 
النور  لديه عيادة يف حي  املنتحل  ال�سخ�س 
للمراجعني  الدوائية  الو�سفات  وي�سرف 
والتعليمات  ال�����س��واب��ط  خ���ارج  وامل��ر���س��ى 
عام  منذ  العمل  ه��ذا  ومي��ار���س  وال��ق��ان��ون، 

ون�سف العام.
االأولية  التحقيقات  بعد  امل�سدر:  واأ���س��اف 
على  حا�سل  باأنرّه  واع��رتف  بفعلته  اع��رتف 

�سهادة ثالث متو�سط فقط. 
وتعلرّق اإميان طاهر وهي مواطنة كانت تزور 
الطبيب، "كان اهلل يف عوننا، ال اأعرف ماذا 
اأف��ع��ل، كنت اأراج��ع��ه منذ ع��ام وو���س��ف يل 

عالجًا ل�سغط الدم".
على  ي��ق��ب��ل��ون  امل��راج��ع��ون  "كان  وت�����س��ي��ف 
��ه  الأنيَّ ب��ل  قليلة،  ك�سفيته  الأنيَّ  لي�س  عيادته 
من  العك�س  على  كثريا،  وي�ساألنا  بنا،  يهتم 
بع�س االأطباء الذي يريد اأن ينتهي منك كي 
حميد  يت�ساءل  وب�سخرية  االآخر"،  ي�ستقبل 
اإبراهيم "ه�سه الزم نطلب من الطبيب منا 
باجلامعة الن  �سورته من جان  يطلع  وجاي 
النا�س مو  اأرواح  ر،  ال�سهادة مو ثقة هم تزورّ

لعبة"!
�صفراء الإن�صانية!

الطفولة  �سفراء  �سفة  اأن  من  الرغم  وعلى 
لكن  ح��ك��وم��ي��ة،  وظ��ائ��ف  لي�ست  وال�����س��الم 
من  العديد  وت�سري  عددهم،  ازداد  دعادتها 
هذه  ينتحلون  من  اأغلب  اأنيَّ  اإىل  املوؤ�سرات 
مواقع  على  اأعمالهم  ميار�سون  ال�سفات 
الفي�سبوك  �سيما  ال  االجتماعي،  التوا�سل 

وتوتري.
اأغلب من  اإنيَّ  يو�سف  يعقوب  املحامي  ويقول 

ميار�س  ��ه  اأنيَّ ي��درك  ال  �سفري،  �سفة  ينتحل 
ت�سل  وق���د  ال��ق��ان��ون،  عليه  ي��ع��اق��ب  ف��ع��ال 
اأحكامه اإىل ال�سجن لع�سر �سنوات وغرامات 

مالية كبرية.
بها  اهلل  اأن��زل  ما  ت�سميات  وجود  اإىل  ولفت 
من �سلطان ك�سفري االإن�سانية و�سفري احلب 
التي  الت�سميات،  م��ن  و���س��واه��ا  وال�����س��الم، 
املنزلة  من  ن��وع  اإ�سفاء  اأ�سحابها  يحاول 

االجتماعية على اأنف�سهم.
حكومية  جهات  الأنيَّ  ا�ستغرابه  عن  واأع��رب 
هذه  منتحلي  م��ع  ت��ت��ع��اون  حكومية  و�سبه 
من  ت��ت��اأك��د  اأن  دون  م���ن  ال�����س��خ�����س��ي��ات 
هذه  على  ح�سلوا  اأي���ن  وم��ن  م��زاع��م��ه��م، 
بع�س  ممار�سة  لهم  تتيح  ال��ت��ي  ال�سفات 

االأن�سطة غري القانونية.
والواقع اأنيَّ االأمم املتحدة واملنظمات التابعة 
لها هي التي تلجاأ اإىل التعاون مع �سخ�سيات 
ببع�س  للقيام  منطقتها  مكانة يف  لها  عامة 
�سفري  �سفة  ومتنحهم  االإن�سانية،  االأعمال 
احل�سنة(  للنوايا  املتحدة  االأمم  ك�)�سفري 
وهو تكليف ت�سريفي مل�ساهري العامل 

املتحدة،  املختلفة لالأمم  املنظمات  قبل  من 
وهي لي�ست �سفة �سيا�سية دبلوما�سية كالتي 
الدول  لدى  املختلفة  ال��دول  �سفراء  يحملها 
االأخرى. واأهداف هذا التكليف هو امل�ساعدة 
تعاجلها  ال��ت��ي  الق�سايا  خمتلف  دع��م  يف 
اأو  اجتماعية  كانت  �سواء  املتحدة؛  االأمم 
بال�سحة  متعلرّقة  اأو  اقت�سادية  اأو  اإن�سانية 
امل�ساهري  ا�ستخدام  من  فالغر�س  والغذاء. 
والدعم  الوعي  ن�سر  يف  ت�سهم  �سهرتهم  اأن 
جتاه هذه الق�سايا. وميكن لهذا التكليف اأن 
اأو اإقليمي اأو حملي  يكون على م�ستوى دويل 
ومن  ال�سهرية.  ال�سخ�سية  دول��ة  نطاق  يف 
�سفري  لقب  على  ح�سلت  التي  ال�سخ�سيات 
من قبل االمم املتحدة املمثلة اجنلينا جويل 
واملطرب كاظم ال�ساهر واملمثل عادل اإمام.

االن�سياع  رف�س  �سخ�سا  اأن  زميلة  وت��روي 
الإ�سارة رجل املرور، طالبا منه ف�سح الطريق 
���س��األ��ه رجل  وع��ن��دم��ا  �سفري،  ���ه  الأنيَّ اأم��ام��ه، 
املرور، �سفري يف اأي بلد اأنت؟ فاأجابه �سفري 
ال�سرطي  يتمالك  مل  وعندها  ال��ع��راق،  يف 
ذلك  م��ن  وال�سخرية  �سحكته  اإط���الق  م��ن 
ال��ع��راق  يف  وال�سفري  ال��ع��راق��ي  ال�سخ�س  
وي�سوق �سيارة برقم غري ديبلوما�سي، ليجيبه 

ال�سخ�س بع�سبية: "اأنا �سفري االإن�سانية".
راأي ر�صمي

الداخلية  وزارة  با�سم  الناطق  ويرف�س   
انتحال  عمليات  ت�سمية  املحنا  خالد  اللواء 
بالظاهرة،  االأمنية  �سيما  ال  ال�سخ�سيات 
مبينا اأنيَّها ت�سرفات فردية، يجري ر�سدها 
ومتابعتها من قبل االأجهزة االأمنية العراقية 
هذا  يف  معه  ونتفق  املواطنني،  مع  بتعاون 

الراأي.
ظاهرة عاملية 

ال�سبكة  مل��ج��ل��ة  امل��ح��ن��ا  ال���ل���واء  وي�����س��ي��ف 
ال�سخ�سيات  انتحال  عمليات  اإنيَّ  العراقية 
�سيا�سي  بو�سع  ترتبط  وال  م��وج��ودة،  كانت 
اأمنا  ال��دول  اأكرث  يف  جتري  فهي  وع�سكري، 
على  القب�س  األقى  بنف�سه  واأنه  وا�ستقرارا، 
�سخ�س م�سري قبل العام ٢٠٠٣ كان ينتحل 

املتهم انتحل �صفة م�صت�صار برتبة 

لواء ركن، على الرغم من اأنَّه مل يكمل 

درا�صته البتدائية، واأنَّ مواطنني 

�صاهموا بالإبالغ عنه قبل ر�صده 

واإحالته اإىل الق�صاء بتهمة انتحال 

�صفة اأمنية.

هنالك ت�صميات ما اأنزل اهلل بها من 

�صلطان ك�صفري الإن�صانية و�صفري احلب 

وال�صالم، و�صواها من الت�صميات، التي 

يحاول اأ�صحابها اإ�صفاء نوع من املنزلة 

الجتماعية على اأنف�صهم.

املنتحل ل�سفة قا�سي دويلاملنتحل ل�سفة م�ست�سار يف رئا�سة الوزراء
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كانت  االأم��ن  اأج��ه��زة  اأنيَّ  كما  طبيب،  �سفة 
�سخ�سيات  على  با�ستمرار  القب�س  تلقي 

تنتحل �سفات ع�سكرية واأمنية.
ويوؤكد اللواء املحنا اأنيَّه على الرغم من عدم 
املنتحلني  اأع��داد  ب�ساأن  اإح�سائيات  وج��ود 
املعطيات  ف���اإنيَّ  وحكومية،  اأمنية  ل�سفات 
كانوا  عليهم  املقبو�س  غالبية  اأن  ت��وؤ���س��ر 
بهدف  وع�سكرية  اأمنية  �سفات  ينتحلون 

االبتزاز وحتقيق مكا�سب اأمنية.
املواطنني لالإبالغ عن كل من  ويدعو املحنا 
مبينا  ال�سخ�سيات،  ينتحلون  باأنيَّهم  ون  ي�سكرّ
كبريا  ع��ددا  اأن  عن  ك�سفت  التحقيقات  اأنيَّ 
من املنتحلني لل�سخ�سيات ميار�سون اخلداع 
التوا�سل  و���س��ائ��ل  ب��ا���س��ت��خ��دام  والت�سليل 
وم�سميات،  �سفات  وانتحال  االجتماعي، 

تدفع البع�س اإىل الوثوق بهم.
العقوبات  ق��ان��ون  ١٦٠م���ن  امل���ادة  وبح�سب 
العراقي املعدل يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد 
وظيفة  انتحل  م��ن  ك��ل  �سنوات  ع�سر  على 
القوات  اأو من وظائف  العامة  الوظائف  من 
امل�سلحة، اأو قوى االأمن الداخلي، اأو االأجهزة 
اأو  فيها  ل  تدخرّ اأو  اال�ستخبارية  اأو  االأمنية 
اأو من مقت�سياتها  اأجرى عماًل من اأعمالها 
بغري حق وذلك دون �سفة ر�سمية اأو اإذن من 

جهة خمت�سة .
اأو  التزوير  ارتكب جرمية  املنتحل  كان  واإذا 
هوية  اأو  وثيقة  امل��زورة  املحررات  ا�ستعمال 
االأم��ن  ق��وى  اأو  امل�سلحة  ال��ق��وات  اإىل  تعود 
الداخلي اأو االأجهزة االأمنية اأو اال�ستخبارية، 

دا. ُعدرّ ذلك ظرفا م�سدرّ
 راأي علمي

النف�س  بعلم  املخت�سة  العمري  حال  وتقول   
من  لي�س  عديدة  دواف��ع  هناك  اإن  للمجلة، 
اإىل  االأ�سخا�س  بع�س  تدفع  التك�سب  بينها 
من  حكومية،  و�سخ�سيات  �سفات  انتحال 
بينها اإنيَّهم يحاولون تعوي�س اإح�سا�س داخلي 
اإىل  ي�سعى  بع�سهم  واأنرّ  مهمني،  غري  باأنيَّهم 
وجمتمعه،  حميطه  يف  مكانة  على  احل�سول 
مهن  يعمل يف  ب��اأن  يحلم  ك��ان  م��ن  وه��ن��اك 
ولهذا  انتحلها،  التي  ال�سخ�سيات  و�سفات 
ال�سخ�سيات؛  هذه  �س  بتقمرّ ينجحون  فهم 
وال  االأخ����رى،  الوظيفية  او  االأم��ن��ي��ة  ���س��واء 
�س  تقمرّ اأحدهم  اأن  �سمعنا  ما  اذا  ن�ستغرب 
عاجلت  طبية  و�سفات  واأع��ط��ى  طبيب  دور 
يجرون عمليات  اأنيَّهم  اأو حتى  النا�س،  بع�س 
ب�سيطة، لكن بالتاأكيد اأن هذا النجاح حمدود 
وت�سرفات  اأع��م��ال  اإىل  يدفع  بالتايل  وه��و 

خطرية تلحق االأذى باالأفراد واملجتمع.

يندرج  ال�سخ�سية  انتحال  اأن  العمري  وتبنيرّ 
ال�سديد،  النف�سى  اال�سطراب  اأن���واع  حتت 
�سوا اإىل ف�سل  وميار�سه االأ�سخا�س ممن تعررّ
يعانون  اأ�سخا�س  اأو  عنيفة  نف�سية  و�سدمات 
ما ميكن ت�سميته باحلرمان االجتماعي، مثل 
الف�سل يف احل�سول على وظيفة او مكانة او 
ه  لكنيَّ حتقيقه  اإىل  يتطلع  ك��ان  مما  من�سب 
فلجاأ  بلوغها،  يف  يفلح  مل  عديدة  والأ�سباب 
اإىل تعوي�س الف�سل بانتحال ال�سخ�سية التي 
اإح�سا�س  عن  ناجم  اأمر  وهو  بها  يحلم  كان 
بالنق�س املتولد لديه، وهذا النوع يعد االأكرث 
االن��ت��ح��ال  مب��ر���س  امل��ه��وو���س��ني  ب��ني  �سيوعا 
عن  مغايرة  اأخرى  �سخ�سيات  يدعون  ممن 

�سخ�سياتهم احلقيقية.
اآخ����ر مم���ن ينتحل  ن���وع  وب��ال��ط��ب��ع ه��ن��اك 
ال�سخ�سيات مل يتح�سل على موؤهل جامعى 
اأو  الطبيب  �سخ�سية  ينتحل  ه  ولكنيَّ متميرّز، 
النوع  وذلك  املال،  نحو جني  �سعيا  ال�سابط 
ال�سيكوباتية  ال�سخ�سية  و�سف  عليه  ينطبق 
مباالة  وال��ال  ال�سلبية  اأع��را���س  تعانى  التى 
وع����دم االك������رتاث ح��ي��ال ت�����س��رف��ات��ه��ا مع 
االآخرين، وهنا يقوم بتزييف هويته احلقيقية 
اأغرا�سه  لتحقيق  اأخ��رى  �سخ�سية  منتحاًل 

حتى ولو على ح�ساب غريه.

اإن م�صاريع ال�صتثمار يف مناطق حيوية 

لي�صت �صوى �صفقات م�صبوهة تعقد حتت 

لفتة ال�صتثمار التي يح�صل مبوجبها 

امل�صتثمر على اإعفاءات كمركية تتيح له 

اإدخال �صتى الب�صائع بدون ر�صم كمركي 

حتى اإن كانت لي�صت لها عالقة مب�صروعه..
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�أن م�ضاركة �لآخرين يف دبكات �لأعر��ص حتديد�ً 
ُتعدُّ )ف�ضاًل( �أو )دينًا( و�جب �ل�ضد�د.. �أرق�ُص �ليوم 

يف منا�ضبتَك، ترق�ص غد�ً يف منا�ضبتي.. علمًا باأن 
�مل�ضاركة على �أهميتها �لعتبارية لي�ضت بدياًل عن 

تقدمي �لهدية!!

ح�ضن �لعاين 

نو�عم

االأنهار  �سفاف  على  االأبناء  يولد  يقال:  بالغية طريفة  الأغرا�س 
�سمك  �سيادو  وهم  االأه��وار  ويولدون يف  ال�سباحة،  يجيدون  وهم 
يف  اأم��ا  وك��رم،  جود  اأه��ل  وهم  ال�سحراء  يف  ويولدون  ماهرون، 
بطون  يف  وهم  الكردية  الدبكة  االأبناء  فيوؤدي  العراق  كرد�ستان 

اأمهاتهم، ال فرق يف ذلك بني االإناث والذكور!
اأجنَب هذا التعلق ال�سديد بني اأهلنا الكرد وبني دبكاتهم جملة من 
التقاليد الثابتة، منها اأنرّ هذا الرق�س الفولكلوري بات رفيق النا�س 
كرد�ستان،  ربوع  يف  املحلية  و�سفراتهم  واأفراحهم  اأعرا�سهم  يف 
واحتفاالته.. ومنها  نوروز  ال�سعيدة، خا�سة عيد  ويف منا�سباتهم 
وهو االأهم يف تقديري، اأن م�ساركة االآخرين يف دبكات االأعرا�س 
حتديدًا ُتعدُّ )ف�ساًل( اأو )دينًا( واجب ال�سداد.. اأرق�ُس اليوم يف 
على  امل�ساركة  باأن  علمًا  منا�سبتي..  يف  غدًا  ترق�س  منا�سبتَك، 

اأهميتها االعتبارية لي�ست بدياًل عن تقدمي الهدية!!
عن  ان��ق��ط��ع  مل  خ��ل��ت،  ���س��ن��وات  ب�سع  واإىل   ،١97٠ مت���وز  م��ن��ذ 
ال�سياحة  الأغرا�س  اأم  ال�سحفي  للعمل  �سواء  كرد�ستان،  زي��ارة 
ر، كنُت حري�سًا على ا�سطحاب  واال�سطياف، والأنني رجل متح�سرّ
زوجتي يف زياراتي جميعها.. ويف اأي ف�سل من ف�سول ال�سنة، مبا 
الوحيد  ال�سبيل  هو  ذلك  الأنيَّ  ال�سحفي،  العمل  رحالت  ذلك  يف 
كي تتوقف عن ولولتها وطلباتها التي ال تنتهي وتقريعها املررّ الأنرّ 
ا�سطحب  وف��الن  القاهرة،  اإىل  و�سافرا  زوجها  اأخذها  )فالنة 
تركيا  يف  زوجها  مع  ال�سيف  اأم�ست  وفالنة  لبنان  اإىل  زوج��ه 
وفالن.. وفالنة!!(، ولكوين ل�ست فالنًا، وال اأقدر على مدرّ قدميرّ 
ب�سفرات  �سكوتها  وا���س��رتي  غ�سبها  اأطفئ  كنُت  حل��ايف،  خ��ارج 

ب�سيطة داخل حدود الوطن اجلميل..
يف �سيف يعود اإىل ثمانينات القرن املا�سي، �سافرنا معًا كالعادة، 
�سحفية  حتقيقات  جمموعة  لكتابة  )�سقالوة(  وجهتنا  وكانت 
ح�سن  و�ساء  املدينة،  ه��ذه  يف  ال�سياحية  احلركة  طبيعة  تغطي 
على  وماليًا  اجتماعيًا  املرموقة  �سقالوة  عوائل  اإحدى  اأنرّ  احلظ 
ع  جتميَّ وقد  العري�س،  البنها  �سخمًا  حفاًل  تقيم  كانت  يبدو،  ما 
االأعرا�س  تق�سي  كما  فيها  وامل�ساركة  بالدبكة  لال�ستمتاع  املئات 

والتقاليد..

الراق�سني  وم�ساركة  حريتي،  امتالك  امتنى  واأن��ا  عمري  طوال 
عامة والراق�سات خا�سة دبكاتهم.. ولكن كيف ميكن حتقيق هذه 
االأمنية وَمْن مينحك احلرية، وباأية معجزة تاأتي ال�سجاعة، وعني 
ُه الفرح.. وهي  زوجتك تر�سد عينيك اإذا زاغتا، ووجهك اإذا م�سرّ
)الرجال  ومفاده:  احلتمي  الن�سوان  لقانون  تخ�سع  كله  ذلك  يف 

جمموعة من اخلارجني على القانون(!!
يف هذه املرة، ي�ستحق املوقف املاثل اأمامي ت�سحية من نوع خا�س، 
الذي  فاجلمال  لة،  املعطرّ )للرجولة(  ا�ستح�سارًا  ي�ستحق  مثلما 
وندم  وخوفهن،  الن�ساء  غرية  اأث��ارت  التي  ال�سابة  تلك  حتتكره 
يف  واحدة  مرة  ولو  بطولتي  ت�ستنفر  كانت  وح�سرتهم،  املتزوجني 
احلياة.. ومن دون ا�ستئذان زوجتي، توجهُت اإىل احللقة م�ستثمرًا 
قانون ال�سماح الذي يجيز يل اختبار اأي مكان اأو موقع، واقرتبُت 
من ال�سابة التي مل يخلق مثلها يف العباد، وب�سورة طبيعية و�سعُت 
الكائن  عن  وكتفها  ويدها  كفها  ف�سلُت  اأن  بعد  كفي،  يف  ها  كفرّ
املجاور لها، ووا�سلُت الدبكة واأنا يف قمة االنت�ساء بحيث اندجمُت 
يف )اجلو( باإح�سا�سي وعواطفي وعقلي وم�ساعري اإىل احلد الذي 
ن�سيُت نف�سي )اأحدهم حاول ف�سل يدها عن يدي فلم اأ�سمح له، 
احل�سور  راأي��ت  انتبهُت..  اإذا  حتى  الدبكة(،  قوانني  متنا�سيًا 
والراق�سات  الراق�سون  الزغاريد مبن فيهم  ي�سفقون ويطلقون 
الذين ان�سموا اإىل اجلمهور.. واأنا الوحيد يف ال�ساحة الذي اأوؤدي 
جانبي  واإىل  الكردية(  )املو�سيقى  اإيقاع  على  العربية(  )الدبكة 
زوجتي وهي ت�ساركني الدبكة.. ماذا ح�سل؟ ال اأدري.. وما زلت 
اأجهل كيف غابت ال�سابة وكيف ح�سرت الزوجة و.. وكيف جرت 
وكاأنرّ كل �سيء مت  اال�ستف�سار منها  بالطبع ف�سلُت عدم  االأمور.. 

بقدرة قادر!!

م�������ق�������االت

نوروزيات ر�ق�ضة!



االإع��الم  جم��ال  يف  واأب��ح��رت  مواهبها  تنوعت 
تقدمي  يف  ال�سا�سة  عب  باهرًا  جناحًا  وحققت 
االأدب���ني  وق����راءة  االإذاع�����ة  تع�سق  ال���بام���ج. 
البامج  كل  يف  ر�سالتها  واالإنكليزي.  العربي 
تليق  اإعالمية  م��ادة  حتقيق  هي  تقدمها  التي 
ب��امل��ت��اب��ع��ة، وب���ث خ��ط��اب م���دين ت��ن��وي��ري عب 
اأثر  عن  باحثًة  املتعددة،  ومظاهرها  الثقافة 

اجتماعي، ولو بعد حني.
 االإعالمية فيفيان غامن كانت يف �سيافة "جملة 

ال�سبكة العراقية."

* ح�سلِت على �سهادة البكالوريو�س يف هند�سة 
ال�سيا�سية،  العلوم  ثم  احلا�سبات  براجميات 

حو�ر: حم�ضن �إبر�هيم - ت�ضوير: بالل �حل�ضناوي

تتمنى �لعودة �إىل �لإذ�عة

التقيناها يف �صارع الثقافة، ويف اأزقته تعرفنا على 
م�صرية عملها، ويف اأكرث من مكان كانت لها خطوات 

ت�صتحق الإ�صادة.
ح�صلت على �صهادة البكالوريو�ض يف هند�صة براجميات 

احلا�صبات، ثم يف العلوم ال�صيا�صية. 

�أنا مع �لثقافة 
هة  �حلرة ل �ملوجَّ

فيه  جنحِت  ال��ذي  االإع��الم  كان  هدفِك  لكن 
ملاذا  متميزة،  ثقافية  برامج  مقدمة  ب�سفة 

اخرتِت الثقافة دون املجاالت االأخرى؟
يف  قدمته  مل��ا  التقييم  ه��ذا  ي�سعدين  اأواًل   -
وما  قناعتي،  كانت  الثقايف.  االإع��الم  جمال 
واجهها  ال��ت��ي  العنيفة  ال��ه��زات  اأن  زال����ت، 
املجتمع منذ عقود واإىل يومنا هذا، اجتماعيًا 
ر�سم  اإع���ادة  اإىل  احل��اج��ة  ت��وؤك��د  و�سيا�سيًا، 
عما  والبحث  وفنه،  بثقافته  اجلمهور  عالقة 
ميكن و�سفه بلمحات فيها اإ�سراق من النتاج 
�سمنًا  حتمل  الثقايف،  واحل��راك  االإب��داع��ي 
التغيري  بفكرة  حتمية  وعالقة  فعلية  قيمة 

نريد  ال��ذي  الفعل  يكون  حينما  االجتماعي، 
ت�سليط ال�سوء عليه يف اإطار ا�ستعادة الثقافة 
لدورها احلقيقي، ال اأن تكون ملحقة وموؤجلة، 
فاإين  هنا  من  و�سعبي.  ر�سمي  م�ستويني  على 
غري  ال�سلوكيات  ومواجهة  التغيري  باأن  اأعتقد 
واإعالء  الثقافية  النه�سة  تاأتي من  املتح�سرة 
ال�سوؤال  وجعل  الفكر  واإعمال  الثقافة  قيمة 
هذا  املجتمع.  يف  البديهيات  من  ة  واملحاجرّ
هو الدور احلقيقي للثقافة، يف اأن تكون على 
والبامج  وعيهم،  يف  وتوؤثر  بالنا�س  �سلة 
فما  الدور،  هذا  لتحقيق  و�سيلتنا  الثقافية 
قيمة اأن ت�سع العائلة لوحة فنية يف بيتها 

هي  اأي��ن  بابها،  بنظافة  تهتم  ال  وه��ي 
من  على  الفن  يفر�سها  التي  القَيم 

يقتني اأعمااًل منه.
* ع��ب اإج���رائ���ِك ح�����وارات ع���دة مع 
واق��ع  تقيِّمني  كيف  وفنانني،  مثقفني 

الثقافة العراقية االآن؟
-  على مر الزمن، م�سار االإنتاج الثقايف 
العراقي كان حيًا وفيه ا�ستمرارية منذ 

ت�سعف  رمبا  العراقية،  الدولة  تاأ�سي�س 
فتزدهر  ما،  فرتة  يف  ال�سيا�سية  القيود 

هذه  حُتكم  اأو  الفنية،  واجلماعات  املبادرات 
اأخرى،  مراحل  يف  و�سطوتها  قب�ستها  القيود 
اأي اأن هذا التداخل ال�سيا�سي اأثرّر يف الفاعلية 

الذي  االإن��ت��اج  عن  مبعزل  فقط،  الثقافية 
هناك  فعاليات،  هناك  اليوم  ا�ستمر.. 

ن�سر، هناك اأ�سماء يف االأدب والفن، لكن ت�سعر 
اأن تاأثري ذلك حمدود اجتماعيًا، واأن االأغلبية 
يف الو�سط تعمل وتفكر يف جمموعات �سغرية 
املبادرة  هي  تاأخذ  وال  بينها،  فيما  تلتقي  ال 
بنف�سها، ناهيك عن غياب دور وزارة الثقافة 
يف احلكومات املتعاقبة لتطوير املجتمع ثقافيًا 
واإح����داث وع��ي م��غ��اي��ر، وه��ن��اك االحت���ادات 
اأنها  يبدو  التي  امل�ستقلة  الثقافية  واملوؤ�س�سات 
ف�ساد  من  الواقع  م�ساعب  عبور  ت�ستطيع  ال 
وان������ع������دام 

بال  ال�سفر،  من  العمل  على  الذاتية  القدرة 
دعم اأو متويل حكومي.

الثقافة(  )���س��ارع  برنامج  �سابقًا  ق��دم��ِت   *
تقدمني  واليوم  العامة،  العراقية  �سا�سة  على 
ذاتها،  ال�سا�سة  على  الثقافة(  )اأوان  برنامج 

ما ر�سالتِك االإعالمية والثقافية منهما؟
- الر�سالة االأولية يف كل البامج التي اأقدمها 
هي حتقيق مادة اإعالمية تليق مبتابعة املتلقي، 
اأما الر�سالة اجلوهرية فهي بث خطاب مدين 
ت���ن���وي���ري ع����ب ال��ث��ق��اف��ة 
وم���ظ���اه���ره���ا امل���ت���ع���ددة، 
ولو  اجتماعي  اأثر  عن  بحثًا 

ب�سكل ب����ع����د ح����ني.  يظهر  الثقافة  تاأثري 
هة واملوؤدجلة،  تراكمي، الثقافة احلرة ال املوجيَّ
وجتد تفاعالت هذا الرتاكم يف اأفكار النا�س 

واأحاديثهم و�سلوكهم بطريقة ما.

* ك��ث��ري م��ن االإع���الم���ي���ات ي��ط��م��ح��َن اإىل 
منها  يقدرّ التي  البامج  نوعية  يف  التغيري 
دائ��رة  داخ���ل  ف��اأن��ِت  مت��ام��ًا،  عك�سِك  على 
اخلروج  تخافني  هل  �سنوات،  منذ  االأم��ان 

منها؟
اإعالمنا  على  ينطبق  الطموح  ه��ذا  رمب��ا   -
يف  بالتخ�س�س  ف��اأوؤم��ن  عني  اأم���ا  امل��ح��ل��ي، 
جنح  اإذا  االإع���الم،  ومنها  كافة  املجاالت 
االإع���الم���ي يف ت��خ�����س�����س وب����رع ف��ي��ه، 
يحقق  ل��ك��ي  ي�ستمر  اأن  ل��ه  ف��االأف�����س��ل 
وال�سيما  الح��ق��ًا،  عنه  ُتذكر  له  ب�سمة 
ودراي��ة يف  وامتلك خ��بة  نف�سه  ر  اإن ط��ويَّ
ما  ويتابع  يعرفه  اجلمهور  و�سار  جماله، 

يقدمه يف البامج التي تخ�س�س بها.
التبني  يف  م��ي��زة  ل��ه��ا  الثقافية  ال��بام��ج 
االآن،  وه��ي حم��دودة  وال��ط��رح،  والتقدمي 
يف �سوء هذا الكم الكبري من البامج 
على  م��ن  ال�سيا�سية  احل��واري��ة 
جنومها  لها  التي  ال�سا�سات،  كل 
واالأ�����س����وات امل��رت��ف��ع��ة ف��ي��ه��ا، الأن 
تقنيات  لي�س  ال��ث��ق��ايف  االإع�����الم 

�لإعالمية

فيفيان غامن: 

�لتغيري ومو�جهة �ل�ضلوكيات غري �ملتح�ضرة 

تاأتي من �لنه�ضة �لثقافية و�إعالء قيمة �لثقافة
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وتراكم  ر�سينة  وثقافة  لغة  هو  بل  وح�سب، 
االإمكانيات  هذه  املعرفة.  يف  و�سمولية  وتنوع 
التي يتمتع بها مقدم البامج الثقافية توؤهله 
االأخ��رى، �سخ�سيًا  البامج  اأن��واع  لتقدمي كل 
قلياًل  اأبعد  البامج  من  اأخرى  اأنواعًا  قدمت 
من دائرة الثقافة يف االإذاعة والتلفزيون، لكن 
الثقافية الأنها تن�سجم  اأف�سله هو البامج  ما 

مع ثقافتي واهتماماتي وتوجهي يف احلياة.
باللغتني  ل��الأدب  جيدة  قارئة  باأنِك  نعرف   *
االإن��ك��ل��ي��زي��ة وال��ع��رب��ي��ة، ب���راأي���ك ه���ل ت��ع��دد 
مة  القراءات ي�سهم يف �سقل املوهبة لدى املقدِّ

واملذيعة؟
والقراءة  �سيء،  لكل  املفتاح  هي  ال��ق��راءة   -
لكل  �سرورية  خمتلفة  جم��االت  يف  املتنوعة 

اإن�سان، �سواء اأعمل يف 
االإعالم اأم يف غريه. العقل ُتبنى فيه م�ساحات 
جديدة من التفكري، واملخيلة تبلغ �سورًا وروؤى 
كانت غائبة عنها؛ كل ذلك وفقًا للتغذية التي 
القراءة، لذا من املنطقي جدًا  اإياها  متنحنا 
اأن ت�سهم )القراءة التي تعتمد على اختيارات 
ل  وت�سكرّ املوهبة  �سقل  يف  ومتعددة(  ملهمة 

مة واملذيعة. الوعي لدى املقدِّ

�سات يف املهنة،  اأنِت من االإعالميات املتمررّ  *
باع  ولها  �سة  متمررّ االإع��الم��ي��ة  تكون  عندما 
على  ذل��ك  يفر�س  م��اذا  االإع���الم،  يف  طويل 

االإعالميات اجلديدات؟ هل يخيفهن؟

اأن يكون ذلك  اأمتناه  اأمتنى ذلك، الذي  - ال 
لالإعالميات  وح��اف��زًا  ل��الق��ت��داء،  م�����س��درًا 
كفاءتهن  تطوير  على  لال�ستغال  اجلديدات 
امل��ج��ال  اأن  ال��ع��م��ل االإع���الم���ي، وال���س��ي��م��ا  يف 
للظهور  متاحة  م�ساحة  وهناك  اجلميع،  ي�سع 
الدافع  كان  اإذا  احلقيقي،  والتميز  واالإب��داع 
ال�سادق للعمل واالجتهاد موجودًا، واأال يكون 
التفكري بال�سهرة متقدمًا على ح�ساب املهنية 

و�سروط تقدمي املادة االإعالمية للم�ساهد.

* عملِت يف االإذاعة التي انتميت لعاملها منذ 
زمن طويل، اأال تفكرين يف العودة اإليها؟

العودة  واأمتنى  ي��وم،  كل  االإذاع��ة  يف  اأفكر   -
الأثريها الرحب الذي احت�سن �سوتي �سنوات 
ال��بام��ج االإذاع��ي��ة،  ت��ق��دمي  اأث��ن��اء عملي يف 
التلفزيون،  عن  خمتلف  اآخ��ر  ع��امل  االإذاع���ة 
امل�ستمع  يدخله  بب�ساطته  عامل �سحري جميل 
اأكرث  التلفزيون  فقط،  املقدم  �سوت  مبفتاح 
من  كثريًا  ياأخذ  وم�ساعب،  وتنوعًا  ا�ستباكًا 
وقتي وجهدي، لكن االأمنية تبقى حية اأن اأعود 

اإىل االإذاعة يومًا ما.

عن  بعيدة  �سخ�سية  حياة  اإن�����س��ان  لكل   *
�سخب االإع���الم واالأ���س��واء االإع��الم��ي��ة، هل 
اأخذِك هذا املجال من حياتك ال�سخ�سية؟ اأو 
هل وقفت بني خيار النجاح املهني على ح�ساب 

احلياة العائلية؟
اإح���داث  على  والعمل  االأول���وي���ات  ترتيب    -
ال���ت���وازن يف احل��ي��اة ه��و اجل����واب ع��ل��ى ه��ذا 
كبريًا  ج��زءًا  يحتل  العمل  اأن  رغ��م  ال�سوؤال، 
واأ�سا�سي،  موجود  التوازن  اأن  اإال  وقتي،  من 
العمل  ال�سر يف احلفاظ على طاقة  وهذا هو 
لدي  اأنا  احلياة.  يف  وا�ستمرارها  والعالقات 
والكبرية  ال�سغرية  بعائلتي  رائ��ع��ة  ع��الق��ة 
و�سديقاتي، وهم اأكرث الداعمني يل يف عملي 
االإعالمي، يف املقابل اأعدرّ نف�سي ابنة و�سديقة 
يف  اأجلهم  من  حا�سرة  ودائ��م��ًا  لهم  ممتازة 
العمل  اأعباء  بلغت  مهما  ومنا�سبة  موقف  كل 

وم�ساغله.
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نرمني �ملفتي 

فنجان حمبة
�ملحبة تليق بالعر�ق

العراقيون  يتناقلها  ال��ت��ي  ال��رواي��ة  لنتذكر 
اآدم  �سفهيًا من جيل اإىل اآخر والتي تقول باأنيَّ 
اهلل  اإىل  مت�سرعًا  ل�سنوات  يبكي  ا�ستمر  )ع( 
التي  اجلنة  ي�سبه  مبكان  ينزله  اأن  �سبحانه 
يف  وينزله  �سبحانه  له  وي�ستجيب  منها.  طرد 
بحواء  يلتقي  وهناك  العراق،  جنوب  القرنة؛ 
التاريخ،  يف  حقيقي  ح��برّ  فعل  ب��اأول  لريتبطا 
ذلك الفعل الذي اأجنب الب�سرية وجعل املحبة 
تبداأ من هنا، من العراق، لت�سود العامل، رغم 

جرمية قابيل الذي قتل �سقيقه هابيل.
 - بول�س  )القدي�س  الفاتيكان  تعتب  ر�سميا، 
�سمعون  اي�سا  ي�سمى  وال��ذي  يونا  بن  �سمعان 
ال�سفا املولود يف �سوريا التي كانت تتبع والية 
الرومانية(  االمباطورية  فرتة  يف  فل�سطني 
حتى  م��ي��الدي��ة   ٣٣ يف  تن�سيبه  مت  ب��اب��ا  اأول 
ميالدية   ٦٣ يف  ن��ريون  عهد  يف  ظلما  اإعدامه 
يكون  وقد  روما  يف  الكني�سة  �س  اأ�سيَّ الذي  وهو 
البابا الوحيد من اأ�سل عربي، وخالل قراءاتي 
مل اأ�سادف اأنيَّ اأيًا من الباباوات قد زار العراق 
الذي  فرن�سي�س  البابا  اإع��الن  ولغاية  منذئذ 
يف  �ستبداأ  التي  للعراق  زيارته  عن   ٢٦٦ رقمه 
ر  5 اآذار، وكان البابا يوحنا بول�س الثاين قد قررّ
ه مل  لكنيَّ الثانية  االلفية  بدء  الإعالن  اأور  زيارة 

يزرها الأ�سباب اأمنية. 
اإنيَّ زيارة البابا حدث قد ال ي�سهده العراق رمبا 
لقرون قادمة، لذا ال بديَّ من تغطية هذه الزيارة 
التاريخية �سحفيًا من خالل االإعالم العراقي 
اأن  عراقيني  ل�سحفيني  الفر�سة  تتاح  واأن 

العراق  املحبة يف  تاريخ  نعرف  الأنيَّنا  يحاوروه، 
املمتد منذ االأزل واإن حاول البع�س يف العقود 
ر �سفو هذه املحبة واإن ف�سلوا  اأن يعكرّ االأخرية 
هم ومع االأ�سف جنحوا اأحيانًا، فقط  غالبًا، لكنيَّ
ال�سحفي العراقي �سيتمكن من اإي�سال ر�سالة 
يواجهه  مب��ا  االأدرى  فهو  ه��ذه  املهمة  املحبة 
دياناته  مبختلف  العراقي  وال�سعب  ويعانيه 

وطوائفه واأعراقه بحاجة اإىل هكذا ر�سالة.
قًا اأنيَّ االإعالم العاملي �سيغطي هذه  اأعرف م�سبيَّ
للراأي  يك�سفوا  اأن  واآم��ل  الئ��ق  ب�سكل  ال��زي��ارة 
العام العاملي اأنيَّ البابا اختار العراق حيث ولد 
اإبراهيم )ع( ليبعث  اأبو االأنبياء النبي  اأور  يف 
قد  فالعراق  ال��ع��امل..  اإىل  منه  �سالم  ر�سالة 
اآخ��رون  يظلمه  وقد  حكامه  يظلمه  وقد  يتعب 
ال��ع��راق  �سيبقى  اأب����دًا  ��ه  ل��ك��نيَّ ب��رثوات��ه  ط��م��ع��ًا 
العامل  يف  وانت�سرت  هنا  ول��دت  التي  واملحبة 
وليعرف  منه.  منطلقة  العامل  وت�سود  �ستعود 
اأنيَّ املحبة تليق بالعراق والعراقيني  العامل كلرّه 
الذين بتنوعهم اجلميل وبعون اهلل �سيجتازون 

امل�ساعب كلرّها.

فقط �ل�ضحفي �لعر�قي �ضيتمكن 
من �إي�ضال ر�ضالة �ملحبة �ملهمة هذه 

فهو �لأدرى مبا يو�جهه ويعانيه 
و�ل�ضعب �لعر�قي مبختلف دياناته 

وطو�ئفه و�أعر�قه بحاجة �إىل 
هكذ� ر�ضالة.

هناك م�صاحة متاحة 

للظهور والإبداع والتميز 

احلقيقي، اإذا كان الدافع 

ال�صادق للعمل والجتهاد 

موجودًا...



كان باحثًا عن اجلمال بعني املوهوب واملتمر�س يف اآن واحد، يلتقط ال�سور 
ُه الفني املتقد، متخذًا من الواقع ملهمًا له.  لي�سفي عليها ح�سيَّ

جعلته بيئته يتح�س�س اجلمال ليعبِّ عنه مبلحمية الرمز وجمال ال�سورة، 
متمثاًل مبوهبة طورها بعد�سته التي كانت عينه الثالثة، التي كانت ترتجم 
د  ما يجول يف خاطره من ع�سق للت�سوير. �سبح بخياله الرحب وراح يج�سِّ
مالمح املدرا�س الواقعية والتعبريية والرمزية يف لقطاته ليعبرّ عن احلياة 

املعا�سة اآنذاك. 
يف منطقة باب ال�سيخ ببغداد ولد فار�س مهدي عام ١957، وكان م�سرح 
و�سينما روك�سي و�سينما الفردو�س بوابات دخوله اإىل هذا العامل الف�سيح؛ 
عامل الفن وال�سينما وامل�سرح حني كان والده ي�سطحبه يف �ستينيات القرن 
عالقته  د  وطرّ الذي  االرتياد  ذلك  وامل�سرحيات،  االأفالم  مل�ساهدة  املا�سي 
اأن  يعتقد  فهو  �سيء،  كل  قبل  االأول  �ساغله  اأ�سبحت  حتى  ال�سينما  مع 
ال�سورة تعنيه قبل الكلمة. مل يكتِف فار�س مهدي بهذا القدر، بل ح�سل 
على ماكنة عر�س �سينمائي ليعر�س بها اأفالمًا �سامتة ت�سبع �سغفه رغم 
وبعد  لديه،  املف�سلة  كانت  املغامرات  واأفالم  االأ�سطورية  االأفالم  �سمتها. 
كان  الفن،  واختار  الهند�سة  كلية  يدخل  اأن  رف�س  الثانوية  درا�سته  اإكمال 

اأين  هو:  ذهنه  يف  ي��دور  ال��ذي  وال�سوؤال  االأف��الم  يتابع  حني  ي�سغله  ال��ذي 
فيها  وتخرج  اجلميلة  الفنون  بكلية  بعدها  التحق  الثقافة؟  هذه  من  نحن 
وح�سل يف ما بعد على �سهادة املاج�ستري ثم الدكتوراه.  قدم يف درا�سته 
للكاتب  التم(  )اأغنية  فيلم  هو  االأول  اإخ��راج��ه؛  من  فيلمني  االأكادميية 
.عمل  مرتني(.  ت�سرق  ال  )ال�سم�س  هو  الثاين  والفيلم  ت�سيخوف،  اأنطوان 
البامج  كثريًا من  واأخرج  مونتريًا وخمرجًا،  العراق  تلفزيون  الراحل يف 
اأو�سع  عة واالأفالم الوثائقية يف ذلك الوقت ليدخل عامل الدراما من  املنورّ
اأبوابه، فهو لديه اأ�سلوب اإخراجي مميز يرتكز على الواقعية. اأخرج اأعمااًل 
وغريها،  ال�سر(  ومملكة  ال�سمع،  وبيت  عراقية،  )ق�س�س  منها:  ع��دة 
عمل مديرًا لتلفزيون العراق، ان�سمرّ بعد ذلك اإىل �سلك التدري�س يف كلية 
الفنون اجلميلة ق�سم الفنون ال�سمعية واملرئية.، تاألق يف م�سريته الفنية، 
يف  الف�سل  ويعود  والثقايف،  الفني  الو�سط  يف  االأ�سماء  اأه��م  من  واأ�سبح 
وتاأثره  االأكادميية،  درا�سته  مرحلة  يف  والعلمي  الثقايف  لالكت�ساب  ذلك 
باأ�ساتذته؛ الراحل بدري ح�سون فريد، والفنان امل�سري حممد توفيق الذي 
ا�ستطاع  االأ�سماء  ومن خالل هذه  ال�سينما،  ق�سم  يعمل حما�سرًا يف  كان 
مهدي اأن يتقن تقنيات التمثيل يف ال�سينما والتلفزيون. اأحب فار�س مهدي 

العمل مع الفنانني ممن ميتلكون احلرفية االأكادميية اأمثال قا�سم حممد 
ويو�سف العاين ومنا�سل داود، تلك احلرفية التي �ساعدت مهدي يف عملية 

التوا�سل واإظهار العمل يف اأبهى �سورة.
فار�س مهدي يوؤمن باأن املمثل املبدع هو من يحافظ على مقومات عنا�سر 
والتوغل يف ر�سم املالمح  واأبعادها،  ال�سخ�سية  املتمثلة يف حتليل  التمثيل 
يف  وال�سيما  املمثل،  وظيفة  تكمن  وهنا  املكياج،  فن  خالل  من  اخلارجية 
االأدوار ذات امل�ستوى العايل، ف�ساًل عن اإميانه باأن املخرج يجب اأن يكون 
ذا ثقافة وخبة وجتربة يف م�سريته الفنية، واأن يكون مطلعًا على االأدب 
مفتاح  �سبيال  هما  مهدي  لدى  واملطالعة  فالقراءة  وال��روائ��ي،  امل�سرحي 

التاألق والنجاح والتكامل لكل خمرج.
اآخر اأعماله كان فيلم )امل�سور قي�سر( الذي يتحدث عن الطبيب قي�سر 
املبادرات  وتوثيق  التحرير  �ساحة  تظاهرات  يف  عينيه  اإح��دى  فقد  الذي 
�سيطر  كندا.  يف  وُعر�س  العمل  اأجُن��ز  ال�ساحة،  �سهدتها  التي  االإيجابية 
املر�س على مهدي ثم تطور اإىل )عجز كلوي(، ورقد يف م�ست�سفى الريموك 
اإثر  املنية  وافته  للعالج حيث  كندا  اإىل  متجهًا  العراق  غادر  ثم  بغداد  يف 

اإ�سابته بفايرو�س كورونا يف اأحد م�ست�سفيات كند

يف بالد املهجر رحل املخرج والأكادميي العراقي الدكتور فار�ض مهدي اإثر اإ�صابته 
بفايرو�ض كورونا. رحيل مهدي ترك اأثرًا حزينًا يف الأو�صاط العراقية الفنية 
والثقافية. مهدي، الذي كان منذ �صباه مولعًا بالدراما والت�صوير الفوتوغرايف 

وال�صينمائي، منت لديه تلك املوهبة حتى بات ل يفارق كامريته، 

فار�ص مهدي
�ل�����ر�ح�����ل

ام  ك��ان��ت  تلفزيونية  ال���درام���ا،  تو�سف  ه��ك��ذا  ال��واق��ع  على  مت��رد 
ومراآته،  الواقع  �سدى  انها  البع�س  يعتقد  ما  مثل  ولي�س  �سينمائية، 
ولكل كاتب وجهة نظر ي�سطرها على الورق معلنا مترده ورف�سه ملا 
يت�سدى  اأو  الناجعة  احللول  لو�سع  البع�س  يتجه  ورمبا  معي�س،  هو 
حلركة ت�سحيحية للمجتمع عب الكتابة، فالدراما كائن ال ي�ستطيع 
التنف�س اإال يف بيئة واقعية تكون االأر�سية املنا�سبة التي ي�ستند اإليها 
الكاتب لتقدمي فكرته وحالة الرف�س اإزاء حدث ما، وم�ساألة الواقعية 
يف الدراما هي م�ساألة ن�سبية تختلف فيها الروئ من كاتب اىل اآخر، 
فبع�س النا�س يرون اجلانب امل�سرق من الواقع وبع�سهم االآخر يرون 
اجلانب املظلم، واختالف الروئ �سين�سحب على امل�ساهدين تلقائيًا 
حني  حدث  ما  وهذا  وراف�س،  موؤيد  بني  ما  فريقني  اإىل  فينق�سمون 
عنه  ُع��رف  ال��ذي  هاتف  اأحمد  للكاتب  )فايرو�س(  م�سل�سل  عر�س 
على  الواقع  تتناول  اأعمااًل  وقدم  الدراما،  يف  املاألوف  عن  اخل��روج 
من  وق�سية" وغريها  "ه�سترييا" و"رجال  م�سل�سل  مثل  مغاير  نحو 
العراقي  ال�سارع  يف  وا�سعًا  جداًل  اأحدث  فايرو�س  م�سل�سل  االعمال. 
يف  ح�سا�س  وت��ر  على  وع��زف  نابية  األفاظًا  ادخ��ل  ان��ه  كاتبه  واتهم 
املجتمع العراقي، تلك االألفاظ التي ن�سمعها دائمًا يف االأعمال العربية 
واق�سى منها يف العاملية ونرتجمها ب�)تبًا( و)عليك اللعنة( وتنا�سى 
بع�س النقاد اأن اأحداث امل�سل�سل هي اأحداث واقعية رغم التنويه يف 
بداية كل حلقة على اأن االأحداث وال�سخ�سيات هي من وحي اخليال، 
وهنا ارتاأت الف�سائية التي عر�س على �سا�ستها العمل الناأي بنف�سها 
عن اأي ت�سابه يف االأ�سماء جتنبًا للمالحقة القانونية، ولي�س من باب 
الدفاع عن امل�سل�سل اأو الكاتب، ولكن طرق باب احلقيقة رمبا يكون 
�سعبًا على االآخرين، احلقيقة التي يتغا�سى عنها ق�سم من املتابعني 
�سا�سة  على  عر�س  ل��و  �سي�سدق  ك��ان  م��ن  اإي��اه��ا،  معرفتهم  رغ��م 
ومن  بغداد،  ج�سور  اأحد  على  من  بطفليها  األقت  ام��راأة  اأن  التلفاز 
كان �سي�سدق اأن امراأة قتلت زوجها باالتفاق مع ع�سيقها، ومن كان 
�سي�سدق ان ع�سابة ما تدخل اىل بيوت املواطنني جهارًا نهارًا لتقتل 
وت�سرق وتغت�سب، من كان �سي�سدق اأن م�ستوى التعليم �سينحدر اىل 
ال�سوء  ي�سلط  ان  الذي يجب  املظلم  امل�ستوى، هذا هو اجلانب  هذا 
عليه. للم�سل�سل ح�سنات كثرية ابرزها انه فتح الباب للكتاب االآخرين 
�سباب  بروز جنوم  ف�ساًل عن  تفا�سيله  بكل  الواقع  باب  يطرقوا  ان 
تاأثري كبري على  �سيكون ذا  يب�سر بجيل جديد  من كال اجلن�سني ما 

الدراما العراقية.  

حم�ضن �إبر�هيم

فايرو�ص �حلقيقة!

ها�ضتاك

ِحرفية �لإخر�ج وفر�دة �لأ�ضلوب
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�سينما  ك��ان��ت  كما  لهم  متخ�س�سة  ك�سينما   
امل�سرحية  ال��ع��رو���س  اأو  ال�����س��ح��ري،  ال��ف��ان��و���س 
اأو  املكتبات،  اأو  املن�سور،  م�سرح  يف  كانت  التي 
املرا�سم، اأو االإ�سدارات الثقافية وغريها.. فاأين 
هي االآن؟ لذلك خرجنا بهذه املناجاة والت�ساوؤل 
اإىل  العوامل  اإعادة هذه  اإىل  ن�سل  علرّنا  واملتابعة 

اأطفالنا..
�أحالٌم ملمو�ضة

ال�سف  يف  كنت  اأن�ساها،  لن  اأربعاء  ليلة  كانت 
من  ال�سباح  اإىل  اأمن  مل  اإذ  االبتدائي،  اخلام�س 

اإىل �سينما االأطفال  فرحتي ا�ستعدادًا للذهاب 
مدر�سية  �سفرة  برفقة  ج��ورج(  )ن�سرين  مع 

طاملا انتظرتها، مل اأن�َس اأجواء ال�سينما، ترقبنا، 
م�ساهدتنا للفيلم، وقطع اللقطة بعد اجلزء االأول 
من الفيلم ورجوع االأ�سواء لتناق�سنا ن�سرين عما 
والتفكري  التحليل  روح  فينا  وتبعث  �ساهدناه، 
والت�ساوؤل، منتهى اجلمالية واملتعة واملعرفة التي 
كنا ن�سعر بها كاأطفال.. فكل طفل كان يتابع هذا 
مدر�سته  تاأخذه  اأن  ويحلم  بل  املهم،  البنامج 

يومًا اإليه.

ك��ذل��ك ك���ان )امل��ر���س��م ال�����س��غ��ري(، ه��ذا 
ومع  معه  طفولتنا  كانت  الذي  البنامج  
احلدائق  يف  احللقات  ي�سور  وهو  جب  خالد 
واالأم���اك���ن االأث���ري���ة م��ع االأط���ف���ال، ح��ي��ث ك��ان��وا 
وتاريخها  املدينة  اآث��ار  على  ويتعرفون  ير�سمون 
اأحببناها  طاملا  التي  امل�سرحيات  كذلك  معًا.. 
على م�سرح املن�سور وغريه مثل م�سرحية )قطر 
مع  االأطفال  تغمر  التي  ال�سعادة  وكمية  الندى( 
هي  اأي��ن  لهم..  املخ�س�سة  والعرو�س  امل�سرح 

االآن؟

وفقدناه..  عليه  كنا  مل��ا  ب��اأمل  زال  م��ا  الت�ساوؤل 
االأط��ف��ال  مكتبات  ع���امل  اأي���ن  اأي�����س��ًا  اأت�����س��اءل 
لها،  والعائلية  املدر�سية  ورحالتنا  املتخ�س�سة، 
بجوار  للطفل  ع��ام��ة  مكتبة  ه��ن��اك  ك��ان��ت  ح��ني 
الكتب  واإ���س��دارات  والباليه،  املو�سيقى  مدر�سة 
التي  الطفل  ثقافة  دار  من�سورات  �سمن  املهمة 
وميولهم  اأع��م��اره��م  ح�سب  خم�س�سة  ك��ان��ت 
العلمية  م��ن��ه��ا  م�����س��ل�����س��الت،  ���س��م��ن  و�سغفهم 
نن�سى  وال  وغ��ريه��ا،  والتاريخية  والق�س�سية 
اأهمية  م��ن  لهما  وم���ا  و)امل���زم���ار(  )جم��ل��ت��ي( 
كمطبوعني متخ�س�سني بعامل الطفل الذي كان 

متوا�ساًل معهما بحب و�سغف..
رحلة �جلّدة

التدري�سية املتقاعدة )جنلة حممد( تتحدث اإىل 

اأحفادها )االآيباديني( و)البوبجينب( عن عوامل 
اأوالده��ا  تاأخذ  كانت  التي  االأط��ف��ال  ون�ساطات 
للطفل  متكامل  عامل  هناك  كان  فتقول:  اإليها، 
مع  رحلتي  كانت  اإذ  واحل��روب،  احل�سار  برغم 
العراقي  املتحف  اإىل  ب��ال��ذه��اب  ت��ب��داأ  اأط��ف��ايل 
الذي كان فيه متحف خا�س باالأطفال، مع وجود 
طة  ومب�سرّ م�سوقة  ق�س�سًا  لالأطفال  يحكي  كادر 
العراقية  احل�سارة  معامل  عن  اأعمارهم  ح�سب 
اإىل  باأخذهم  الرحلة  لتكتمل  التاريخ،  وق�س�س 
االأطفال  م�سرحيات  وعرو�س  املن�سور  م�سرح 
القائمون  كان  بل  ال�سحري،  الفانو�س  �سينما  اأو 
اأخ��رى  فقرات  يعر�سون  العرو�س  قاعات  على 
بعد  اأو  قبل  �سلمان(  )ها�سم  كعرو�س  لالأطفال 
امل�سرحية اأو الفيلم، ليخرج الطفل واأهله فرحني 

م�ستمتعني معًا..  
ت�سيف جنلة: كذلك كنت اآخذ اأوالدي اإىل متحف 
دائرة  ر�سامو  هناك  يقوم  حيث  احلديث  الفن 
االأطفال  ثقافة  دار  ر�سامو  اأو  الت�سكيلية  الفنون 
بتعليم االأطفال الر�سم، ثم بعد ذلك يقيمون لهم 
هذه  �سارت  فاأين  بر�سوماتهم،  خا�سًا  معر�سًا 

الن�ساطات التي كان يتمتع بها الطفل؟
ملاذ� فقدنا �ضينما �لطفل وم�ضرحه؟

اأول توقفنا بحثًا عن االإجابات كان مع  الدكتور 
ال�سينما  دائ���رة  مدير  مو�سى(  ح�سن  )اأح��م��د 
وامل�سرح الذي اأجابنا: اإن دائرة ال�سينما وامل�سرح 
الذاتي،  التمويل  ذات  املوؤ�س�سات  من  اأ�سبحت 
تعتمد  واإنتاجًا،  �سناعة  اأنواعها،  بكل  وال�سينما 
على ميزانية مالية خا�سة، مبعنى اأن عدم وجود 

)اأنا �صحوت من الطفولة.. ل 
ت�صُح اأنَت اأبدًا(

كانت ر�صالة ال�صاعر الإ�صباين 
اأنتونيو  ما�صادو  اإىل ابنه اإبان 

احلرب الأهلية..
ولكوين اأّمًا قبل اأية �صفة 

اأخرى، فاإن هّمي هو ذاته هّم 
اأغلب الأمهات والآباء معي يف 

اأن ننقذ اأطفالنا من هيمنة 
وخماطر الهجمة الإلكرتونية 

التي اأخذتهم اليها متامًا، 
و�صلبتهم عواملهم الطفولية 
واملعرفية والرتفيهية التي 

هم باأم�ضِّ احلاجة اإليها، هذه 
العوامل التي ما عادت موجودة 

اأ�صاًل، لالأ�صف،

�ل�ضبيل

ج���ّن���ات �ل��ط��ف��ل �مل��ف��ق��ودة 
�ملر�ضم" �لكتاب،  �ل�ضينما،  "�مل�ضرح، 

كيف
رجاء �ل�ضجرييل�ضتعادتها
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تخ�سي�س مايل هو ال�سبب يف عدم وجود �سينما 
التخ�س�س  اإىل غياب  اإ�سافة  باالأطفال،  خا�سة 
االبتعاد  ت�سبب يف  ما  الطفل،  �سينما  الدقيق يف 
عرو�س  وفيه  فموجود  الطفل  م�سرح  اأما  عنها، 
ظل  يف  املدار�س  دوام  عدم  وب�سبب  االآن،  حتى 
دور  ا�ست�سافة  على  حاليًا  نعمل  كورونا  جائحة 

االأيتام.
اأي�سًا )د. ح�سني علي  ت�ساوؤلنا   فيما يجيب عن 
هارف(، رئي�س املركز الثقايف العراقي للطفولة 
العراقية  الطفولة  اإن  فيقول:  ال��دم��ى،  وف��ن��ون 
لها  كفلتها  التي  حقوقها  من  كثري  من  حمرومة 
االتفاقية الدولية حلقوق الطفل التي كان العراق 

من اأوائل املوقعني عليها.. ومن بني تلك احلقوق 
االأ�سا�سية حق احلياة وحق ال�سحة وحق التعليم 
الطفل  اإن  قلت  اإن  اأب��ال��غ  ول��ن  ال��رع��اي��ة..  وح��ق 
اأب�سط حقوقه يف ممار�سة  العراقي حمروم من 
طفولته من خالل اللعب يف ظل غياب ف�ساءات 

لعب ومرح مفتوحة اأو مغلقة ..
االأحياء  يف  العامة  احلدائق  �سحة  اإن  وي�سيف: 
املدار�س  وخلورّ  جت��اري��ًا،  وا�ستثمارها  ال�سكنية 
ا�ستغاللها  ب�سبب  اأي�سًا  ريا�سية  �ساحات  من 
ف�ساًل  اأخ��رى،  الأغرا�س  اأو  كمحال  وا�ستثمارها 
عن خلو املدار�س من املرا�سم وقاعات امل�سرح اأو 
املو�سيقى، جعل منها اأماكن غري حمببة للطفل، 
��ة وبيئة ط���اردة. ك��ل ه��ذا يف ظ��ل عدم  ب��ل ج��افرّ
وجود بنية حتتية لثقافة الطفل تلبي احتياجاته 
ال�سينما  دور  مثل  واال�ستمتاع،  واللهو  املرح  من 
ف�ساًل  املو�سيقية،  والقاعات  امل�سارح  و�ساالت 
عن املكتبات التي خلت منها حتى املدار�س. اإذًا 
اأماكن  من  حقيقيًا  حرمانًا  تعاين  الطفولة  فاإن 
تعمل على حت�سني تن�سئتها االجتماعية والثقافية 

واجلمالية .
 وي�سري هارف اإىل عدم اهتمام االإعالم بالطفل 
اأكرثها،  وما  العراقية،  الف�سائيات  حتى  قائاًل: 
مل متنح م�ساحة كافية ووافية لبامج االأطفال، 
لهذه  وقت  اأي  متنح  ال  الف�سائيات  بع�س  اإن  بل 
املطربني  اإىل  االإ�سارة  من  البد  كذلك  البامج، 

لالأطفال  اأغاٍن  اإنتاج  ابتعد غالبيتهم عن  الذين 
يف األبوماتهم ..

ينهي هارف حديثه قائاًل: هناك تق�سري جماعي 
املوؤ�س�سات  تتحمله  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ط��ف��ول��ة  ب��ح��ق 
نحتاج  وقطعًا  املعنيرّة،  وال�����وزارات  احلكومية 
احتياجات  م��ع  يتعاطى  حكومي  م�����س��روع  اإىل 
الطفولة العراقية ويف مقدمتها اإن�ساء بنى حتتية 
عراقية،  حمافظة  كل  يف  يكون  اأن  اأي  لثقافتها، 
ومكتبة  �سينما  ودار  م�سرح  مدينة،  ك��ل  يف  ب��ل 
ل��الأط��ف��ال ..وي��ب��ق��ى االح��ت��ي��اج االأه���م و االأك��رث 
ف�سائية  الإط��الق  ال�سعي  هو  و���س��رورة  اإحل��اح��ًا 

ة. للطفل العراقي لتلبية احتياجاته امللحرّ
�مل�ضرح �جلو�ل

من جانبه، يجيب املخرج )ح�سني علي �سالح(، 
وجود  عن  الطفل،  مل�سرح  الوطنية  الفرقة  مدير 

م�سرح طفل من عدمه قائاًل:
جتعل  التي  الثقافة  ه��ذه  لدينا  لي�ست  لالأ�سف   
االأهل ي�سطحبون اأطفالهم اإىل امل�سرح مل�ساهدة 
هة للطفل كما  العرو�س امل�سرحية اخلا�سة واملوجِّ
وهذا  العربية،  البلدان  من  الكثري  يف  احلال  هو 
ملثل  ال�سحيح  التاأ�سي�س  وج��ود  ع��دم  م��ن  نابع 
بظروف  وميرُّ  مريَّ  قد  البلد  ولكون  الثقافة،  هذه 
وتتدهور  والدمار،  احلروب  ويالت  من  ع�سيبة 
القطيعة  ه��ذه  ح��دث��ت  ف��ي��ه،  الطبيعية  احل��ي��اة 
الكبرية بينه وبني جمهوره من االأطفال، بل وحتى 
نفذتها،  التي  جتربتي  خ��الل  من  واأن��ا  الكبار، 
ال  ج��ورّ م�سرح  اإن�ساء  يف  اخلا�سة،  نفقتي  وعلى 
اإن  اأب��ال��غ  ال  يكونوا،  اأينما  الأط��ف��ال  اإىل  يذهب 
ال�سطحاب   االأم��ور  باأولياء  نتو�سل  كنا  اإننا  قلت 
اأطفالهم اإىل امل�سرح، وال�سيما اأننا نلم�س اإحلاح 
اأطفالهم عليهم، اإال اأن الكثري منهم ال ي�ستجيب. 
وي�سري �سالح اإىل نقطة مهمة اأخرى هي اأن اأغلب 
املوؤ�س�سات املعنية ال تويل اهتمامًا لهذا املو�سوع،  
اإىل  تابعة  دائ��رة  هي  التي  االأطفال  ثقافة  ف��دار 
ال�سحري  الفانو�س  م�سرح  ولديها  الثقافة  وزارة 
اخلا�س لعرو�س م�سرح الطفل، مثاًل، مل تخطط  
الأن يكون هناك عر�س ثابت ي�ستمر لفرتة معينة 
اأي  الثقافة،  هذه  تزرع  لكي  حمدد  برنامج  وفق 
امل�سرح،  اإىل  الأطفالها  العائلة  ا�سطحاب  ثقافة 
وطبعًا هذا يتطلب �سبًا كبريًا وجهدًا م�ساعفًا 

تعمل  ال��ذي  اجلميل  التقليد  هذا  لنا  يكون  لكي 
اإن  �سالح:  ي�سيف  ال��ع��امل.  بلدان  معظم  عليه 
ال�سينما  دائ��رة  يف  تقريبًا  تتكرر  نف�سها  احلالة 
وامل�����س��رح وب��اق��ي امل��وؤ���س�����س��ات، ب��ل وح��ت��ى ل��دى 
دائ��رة  يف  اأن��ن��ا  "اإال  امل���دين،  املجتمع  منظمات 
خا�سًا  برناجمًا  و�سعنا  قد  وامل�سرح  ال�سينما 
للعرو�س، وكان من اأولوياتنا اأن ت�ستمر العرو�س 
ن�ستقطب  كي  طويلة  لفرتات  باالأطفال  اخلا�سة 
منا  قدرّ وفعاًل  م�سارحنا،  اإىل  واملدار�س  العوائل 
عرو�سًا ح�سرتها اأعداد جيدة من العائالت، اإال 
اأن وباء كورونا واالأحداث التي ح�سلت يف البلد 
نرتيث يف  جعلتنا  ا�ستقرار  وعدم  تظاهرات  من 

برناجمنا".
طفل  م�سرح  ع���ودة  اإم��ك��ان��ي��ة  ع��ن  ���س��وؤال��ن��ا  ويف 

متخ�س�س، كما كان يف ال�سابق، يجيبنا:
للطفل  م�سرح  اإىل  ن�سل  اأن  املمكن  من  طبعًا.. 
واالأه����داف  ال��ن��واي��ا  ك��ان��ت  اإذا  متكامل  ب�سكل 
واق��ع  انت�سال  يف  �سادقًا  همًا  وحتمل  حقيقية 
اجلهود  كل  بتظافر  يتم  وهذا  العراقي،  الطفل 
وبرعاية خا�سة من الدولة، مثاًل اأن تكون هناك 
هيئة خا�سة  بالطفولة ُتخ�س�س لها اأموال كافية 
�سليم،  ب�سكل  وتنفذ  تخطط  متخ�س�سة  وكوادر 
اأن  م��ن  يقني  على  ف��اأن��ا  كهذه  هيئة  خ��الل  وم��ن 
كبري،  �ساأن  له  �سيكون  امل�سرحية  العرو�س  واقع 
املوؤ�س�سات  بني  والتن�سيق  التعاون  يجب  كذلك 
ووزارة  الرتبية  كوزارة  بالطفل  املعنية  واجلهات 
وحتى  ب��ل  امل���دين،  املجتمع  ومنظمات  الثقافة 
نقلة  �سُيحدث  التعاون  هذا  اإن  االأهلية،  الفرق 
نوعية كبرية يف م�سرح الطفل، ففي جتربتنا يف 
ال الحظنا ت�سوق االأطفال وتفاعلهم  امل�سرح اجلورّ
مع عرو�س هذا امل�سرح،  لكن لالأ�سف مل جند اأي 
تعاون، ومل ُي�سمح لنا بدخول املدار�س، ومل نلحظ 
َلنا  و�سَ حني  يف  املعنية،  اجلهات  من  اهتمام  اأي 
دعم من امل�سرح العربي الكندي يف كندا عندما 
التوا�سل  و�سائل  ع��ب  التجربة  ه��ذه  ���س��اه��دوا 
واأزي���اء  لل�سوت  مِبك�سر  وجهزونا  االجتماعي 

لدمى حيوانية وداتا �سو.
ويوؤكد �سالح على نقطة مهمة هي �سرورة عودة 
امل�سرح املدر�سي اإىل ما كان عليه، ملا له من تاأثري 
كبري يف خلق �سخ�سية الطفل و�سقلها واإعدادها 

اإعدادًا �سحيحًا واعيًا، ولنتذكر دائمًا اأن الطفل 
العراقي ي�ستحق منا الكثري الأنه ُحِرَم من اأب�سط 
هذه  اإع��داد  يف  اأمينني  نكون  اأن  وعلينا  حقوقه 
تعود  لكي  ال�سواب  ة  جادرّ على  وو�سعها  االأجيال 
وح�سارته  بثقافته  ل��ل��ع��راق  احلقيقية  ال��ه��وي��ة 

وتاريخه العريق .
�حلاجة �إىل وقفة جاّدة

يف  املخت�سة  اأح��م��د(،  االأم���ري  عبد  زينب  )د. 
جمال م�سرح الطفل وم�سرح الدمى، ت�سارك يف 

االإجابة قائلة:
امل�سرح ب�سكل عام، وم�سرح الطفل ب�سكل خا�س، 
القدرة  متتلك  التي  الفنية  الو�سائط  م��ن  ه��و 
القيم  وتعزيز  واإر�ساده  الطفل  وعي  ت�سكيل  على 
االرتقاء  عن  ف�ساًل  لديه،  واالأخالقية  الرتبوية 
بذائقته اجلمالية من خالل خلق عوامل �ساحرة 
هو  ال��ت��ي  اجلمالية  وال�����س��ور  باحلركة  زاخ���رة 
بحاجة اإليها، عوامل تكاد تكون ُمزاحة اأو مفقودة 
ودوره��ا  باأهميتها  ال��وع��ي  �سعف  هيمنة  بفعل 
اإىل  عدنا  فلو  الطفل،  تن�سئة  يف  املهم  الفاعل 
الوراء بنظرة فاح�سة  لثالثة عقود خلت لوجدنا 
تخرج  مل  العراق  يف  الطفل  م�سرح  عرو�س  اأن 
ترتبط  التي  )املنا�سباتية(  العرو�س  اإط��ار  عن 
املوؤ�س�سات  وال�سيما يف  االرّ،  لي�س  معينة  مبنا�سبة 
امل��ع��ن��ي��ة ال��ر���س��م��ي��ة، ف�����س��اًل ع��ن امل��ه��رج��ان��ات 
امل�سرحية التي تعنى بالطفولة، فهي االأخرى واإن 
اأُقيمت لدورة اأو دورتني اأو خم�س دورات كاأق�سى 
حد، ال ُيكتب لها اأن ت�ستمر يف دوراتها الالحقة، 
وذلك ل�سعف الوعي، كما ُقلت، اإىل جانب �سعف 
املخ�س�سة  امل�سارح  اأن  كما  لها!!  املادي  الدعم 
اأ�سبحت  ندرتها،  رغم  الطفل،  م�سرح  لعرو�س 
اليوم جمرد ف�ساء يبكي اأجماده التي كان يزخر 
بها!! اأين �سينما الفانو�س ال�سحري واأين م�سرح 

دار ثقافة االطفال؟ 
امل�سرحية  احلركة  تفعيل  اأن  اإىل  اأحمد  وت�سري 
يحتاج  اأي�����س��ًا،  ال��دم��ى  وم�سرح  الطفل،  مل�سرح 
ال��دول��ة،  موؤ�س�سات  قبل  م��ن  ج���ادة  وق��ف��ة  اإىل 
احلكومة  تتبناها  خا�سة  �سيا�سة  اإىل  ويحتاج 
بتفعيل حقيقي لدور مديريات الن�ساط املدر�سي 
واملنتديات واملوؤ�س�سات الثقافية يف بغداد وق�سور 
الثقافة يف املحافظات، وذلك بتخ�سي�س برامج 
عمل حقيقية لتفعيل هذه احلركة وبث احلياة يف 
مفا�سلها، ال اأن تبقى العملية امل�سرحية اخلا�سة 
اأ�سرية ملهرجانات وعرو�س )منا�سباتية  بالطفل 
الطفولة  تخدم  ال  تبداأ،  حني  تنتهي  احتفائية( 
)بروباغندا(  جمرد  فهي  احتياجاتها،  تلبي  وال 

للموؤ�س�سات القائمة عليها .
مقرتح و�أمل

ختامًا يحدثنا الناقد والباحث ال�سينمائي مهدي 
�سينما  لرفد  �سيقدمه  مقرتحًا  لديه  اأن  عبا�س 

خا�سة باالأطفال، يخبنا به قائاًل:
مع  الطفل  ل�سينما  ك��ب��رية  بحاجة  ف��ع��اًل  نحن 
االأطفال  واأفالم  االأنيمي�سن  اأفالم  اإنتاج  ازدياد 
يف العامل، فاأمريكا وحدها تنتج اأكرث من ثالثني 
فيلم اأنيمي�سن �سنويًا، باالإ�سافة اإىل دول عديدة 
وفرن�سا  واليابان  وال�سني  كوريا  مثل  العامل  يف 
هة  املوجيَّ االأف��الم  ع�سرات  تنتج  التي  وبريطانيا 
االخت�سا�س  ذات  موؤ�س�ساتنا  ل��ك��ن  للطفل، 
فيلم  اإنتاج  على  قادرة  فهي غري  م�سلولة متامًا، 
عر�س  دار  تبني  فكيف  دق��ائ��ق،  خم�س  ط��ول��ه 
امل��والت  يف  االآن  باتت  ال�سينما  دور  لالأطفال؟ 
وزيونة،  وب��غ��داد  املن�سور  يف  وبالتحديد  فقط 
اأن  وب��االإم��ك��ان  وال�سغار  للكبار  مفتوحة  وه��ي 
ن��ق��رتح حت��دي��د ق��اع��ة خ��ا���س��ة ل��الأط��ف��ال فقط 
وهي  لهم،  خا�سة  اأفالمًا  وتعر�س  بهم  حتتفي 
االأ�ستاذ  على  و�ساأطرحها  ممكنة  اأراه���ا  فكرة 
)زيد اخلفاجي( �ساحب دور ال�سينما يف املوالت 
بعد  اإال  ذلك  فعل  ميكن  ال  واأكيد  ذلك،  لتحقيق 

انتهاء اأزمة كورونا.
واأهلية  حكومية  ومنا�سدات  اأم��ن��ي��ات  ب��ني  وم��ا 
مبحاوالت عودة �سينما وم�سرح ومر�سم ومكتبات 
عواملهم  عن  بقية  للحديث  زال��ت  ما  االأط��ف��ال، 

االأخرى..
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مت��ن��ح يف ه����ذا احل���ف���ل ج���ائ���زة االف�����س��ل 
والت�سوير  واالخ�����راج  التمثيل  ح��ق��ول  يف 
ال�سينما  وتقنيات  الت�سويرية  واملو�سيقى 
ف�سال عن احلقول  اأزي��اء،  ت�سميم  واأف�سل 
االأخرى، لكن ما ال يعرفه امل�ساهد اأن هناك 
حتت  اال�سواأ  لالأعمال  مينح  اآخ��ر  اأو�سكارًا 
م�سمى جائزة )التوتة الذهبية( وهي جائزة 
فيلم  الأ�سواأ  ومتنح  االأو�سكار  نقي�س  �سنوية 
واأ�سواأ ممثل. ويقام حفل توزيع اجلوائز قبل 

ليلة من حفل توزيع جوائز االأو�سكار. 

الأف�صل والأ�صواأ
على  ال��ذه��ب��ي��ة  ال��ت��وت��ة  ج��وائ��ز  تقت�سر  مل 
اأ�سماء مغمورة يف عامل ال�سينما، بل ح�سل 

على تلك اجلائزة جنوم ح�سلوا على جائزة 
القائمة  نت  وت�سمرّ ممثل.  الأف�سل  االأو�سكار 
اال�سواأ جمموعة كبرية من م�ساهري هوليوود 
ويل  ت��راف��ول��ت��ا،  دي���ب، ج��ون  منهم، ج��ون��ى 
فرييل، وبرو�س ويلز، ومن املمثالت جينيفر 
مكارثي،  ميلي�سا  م��ريي��ن،  هيلني  ج��ارن��ر، 
ن�ستغرب  وال  هريد.  اآمب  �سيفريد،  اأماندا 
�سماء  يف  المعة  واأف��الم  اأ�سماء  ظهور  حني 
هوليوود ح�سلت يف مهرجانات �سابقة على 
واأف�سل  ممثل  الأف�سل  اأو�سكار  جوائز  عدة 
)جوكر(  فيلم  االأ���س��واأ،  قائمة  �سمن  فيلم 
الذي ر�سح لنيل اإحدى ع�سرة جائزة اأو�سكار 
اأفالم مر�سحة لت�سنيف  كان �سمن خم�سة 
)رامبو(  فيلم  ح�سل  بينما  اال�سواأ،  جوائز 

ثمانية  ع��ل��ى  ���س��ت��ال��ون  �سيلف�سرت  للممثل 
بالنجوم  املتخم  )كات�س(  فيلم  تر�سيحات، 
النجمة  اال���س��واأ،  جائزة  لنيل  اأي�سًا  ��َح  ُر���سِ
ج��ائ��زة  ع��ل��ى  ح�سولها  ب��ع��د  ب���ريي  ه���ايل 
وب��ع��د ع��ام��ني فقط  االأو���س��ك��ار ع��ام ٢٠٠٢ 
حازت على جائزة اأ�سواأ ممثلة عن دورها يف 
جيم�س  املخرج  اأما  الوحو�س(،  )كرة  فيلم 
كامريون وامللقب ب�سائد اجلوائز فر�سح هو 
منا�سفة  الذهبية  التوتة  لنيل جائزة  االآخر 
مع املمثل �سيلف�سرت �ستالون عن فيلم رامبو 
ليفوز   ١985 عام  اأنتج  الذي  االول(  )الدم 

الفيلم بجائزة اأ�سواأ �سيناريو وق�سة.
كابريو  دي  ل��ي��ون��اردو  العاملي  النجم  اأم��ا   
احلائز على اأو�سكار اأف�سل ممثل لعام ٢٠١٦ 

فقد نال ح�سته اأي�سا من جوائز االأ�سواأ عن 
فيلم )الرجل ذو القناع احلديدي( كما مت 
تر�سيحه جلائزة اأ�سواأ ممثل لعام ٢٠٠٠ عن 

دوره يف فيلم ال�ساطئ.
النجم  وه��و  ال�سينما  ع��امل  يف  كبرية  قامة 
لنيل  مرات  ثماين  ح  تر�سرّ الذي  بات�سينو  ال 
جائزة االأو�سكار وفاز باإحداها عن دوره يف 
ه ان�سم  فيلم  )عطر امراأة( عام ١99٣.لكنرّ
وح�سل  الذهبية  التوتة  جوائز  قافلة  اإىل 
فيلم   عن  م�ساعد  ممثل  اأ�سواأ  جائزة  على 

)جاك وجيل(.

الراق�ض مع الذئاب
النجم كيفن كو�سترن الفائز بجائزتي اأف�سل 

)الراق�س  فيلم  عن  خم��رج  واأف�سل  فيلم 
لينال  اأي�سا  �سوء احلظ  الذئاب( الزمه  مع 
)روب��ن  فيلم  دوره يف  ع��ن  االأ���س��واأ  ج��ائ��زة 
هود( يف العام ١99٢. ليعاود احل�سول على 
العام ١99٦ الأ�سواأ خمرج  ذات اجلائزة يف 

اأنيَّه  وممثل عن فيلم )�ساعي البيد(.حتى 
ه  مت تر�سيحه جلائزة القرن الأ�سواأ ممثل لكنيَّ

خ�سر اأمام النجم �سيلف�سرت �ستالون.
النجم  ح�سل  ال�سينمائية  حياته  جممل  يف 
عن  اأو���س��ك��ار  جائزتي  على  جيب�سون  ميل 
اأف�سل فيلم واأف�سل اإخراج عن فيلم )القلب 
ال�سجاع( يف عام ١99٦وح�سل على جائزة 
التوتة الذهبية عن اخراجه لفيلم )هاك�سو 
�ساندرا  النجمة  ح�سلت  بينما  ري����دج(، 
الذهبية  التوتة  على   ٢٠١٠ العام  يف  بولوك 
عن دورها يف فيلم )كل �سيء عن �ستيف(، 
ج��ائ��زة  ع��ل��ى  ال���ت���ايل  ال���ي���وم  يف  لتح�سل 
االأو�سكار الأف�سل ممثلة عن دورها يف فيلم 

)البعد االآخر(.

ينتظر ع�صاق ال�صينما يف كل عام حفل جوائز 
الأو�صكار املعروفة بجوائز الأكادميية، وهي 
جوائز متنح للجدارة الفنية والتقنية يف جمال 
�صناعة ال�صينما وتعّد اجلوائز الأرفع يف جمال 
�صناعة ال�صينما، وينظم �صنويا يف �صهر �صباط 
حفل توزيع الأو�صكار على �صالة م�صرح كوداك يف 
مدينة لو�ض اجنلو�ض، ويعّد هذا احلفل هو احلدث 
البرز الذي يحظى بتغطية اإعالمية وا�صعة 
وم�صاركة الكثري من جنوم الفن يف العامل.

�لتوتة �لذهبية
جائزة �أو�ضكار 
للفلم �لأ�ضو�أ

�إعد�د: جملة �ل�ضبكة
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لي�س فقط على  اأعلى،  اإىل  اأن ترتقى  القيم 
على  بل  فح�سب،  النخبوي  الثقايف  امل�ستوى 
عن  الدفاع  من  ابتداًء  االأخ��رى  امل�ستويات 
بالدفاع  وان��ت��ه��اًء  الب�سيط  االإن�����س��ان  قيمة 
القيم  فهذه  ووحدته،  وكرامته  الوطن  عن 
املتح�سرة  املجتمعات  جناح  متثل  التى  هي 

وتطورها.
رموز حملية

الفنانني  اأع��م��ال  يف  بدقة  النظر  ا  اأمعنرّ لو 
البلد  غ��ادروا  الذين  العراقيني  الت�سكيليني 
اأعمالهم  هوية  اأن  لوجدنا  خمتلفة  الأ�سباب 
ذلك  اأَر�َسَخ  �سواء  العراقية،  هي  احلقيقية 
كليهما.  يف  اأم  امل�سمون،  يف  اأم  ال�سكل،  يف 
ففي كثري من االأحيان جند الفنان العراقي 
هناك يعمل على الرموز املحلية كال�سومرية 
حتى  وغريها،  احلديث  وال��رتاث  والبابلية 
اأم��ا  ل��وح��ات��ه جت��ري��دي��ة ب��ح��ت��ة!  واإن ك��ان��ت 
الفنانني  ن�ساطات  واملهم يف  االآخر  اجلانب 
فهو  اخل����ارج،  يف  ال��ع��راق��ي��ني  الت�سكيليني 
ب�سكل  "عراقيون"  اأن��ه��م  على  تقدميهم 
اأو  ك��ال��دي��ن  اأخ����رى  اأي���ة �سفة  جم���رد ع��ن 

الطائفة اأو املذهب.. 
قدم كثرٌي من الت�سكيليني العراقيني ن�ساطات 
فنية خمتلفة خارج العراق، ر�سدها االإعالم 
دقيق،  ب�سكل  االجتماعي  التوا�سل  ومواقع 
وكلها  وغ��ريه��ا،  �سخ�سية  م��ع��ار���س  منها 
العراق  ا�سم  رف��ع  هو  واح��د  اإن��اء  ت�سب يف 
العاملية، وخري مثال على ذلك  االأو�ساط  يف 
الكورد،  العراقيون  الفنانون  جنح  عندما 
اأم��ني،  الدين  و�سدر  كمال،  �سوان  ومنهم 
و�سريوان بارن، و�سريوان �ساكر، وا�سماعيل 
من  عدة  باأ�سماء  تطول  والقائمة  اخلياط، 
هوية  جمعتهم  خمتلفة  مذاهب  اأو  ديانات 
باأ�سلوبهم  اإبداعاتهم  وقدموا  واح��د،  وطن 
اأم  ر�سمًا  اأم  نحتًا  اأك��ان  �سواء  الت�سكيلي، 
العامل،  يف  تنت�سر  اأعمالهم  واأخ��ذت  خزفًا، 
اأو  قومية  هوية  منهم  اأي  على  تطلق  مل  اإذ 
النقاد  كل  اأن  جند  بل  دينية،  اأو  مذهبية 
كتبوا  الذين  والغربيني  العرب  واالإعالميني 

ع��ن جت��ارب��ه��م، و���س��ف��وا ك��ل واح���د منهم 
من  جمموعة  وه��ذه  العراقي"،  ب�"الفنان 
العراقي  الت�سكيل  رواد  من  الفنانني  مئات 
الذين حققوا جناحات باهرة على امل�ستوى 
يف  اأم  الت�سكيلي  ال��ف��ن  يف  ���س��واء  ال��ع��امل��ي 
مل  اإن  اأغلبهم،  ب��اأن  علمًا  االأخ��رى،  الفنون 
الفنون  كلية  يف  تخرجوا  قد  جميعهم،  نقل 
اجلميلة اأو معهد الفنون اجلميلة يف بغداد. 

ظو�هر معقدة
م�سوؤولية  عامة،  ب�سورة  الفنانون،  ل  حتمرّ
ظ���واه���ر م��ع��ق��دة ك���ث���رية يف امل��ج��ت��م��ع��ات 
لغة  الفنانون  اأب��دع  اإذ  واحلديثة،  القدمية 
خا�سة اخرتقت كل اال�سطرابات يف تاريخ 
اأ�سياء  توثيق  اأكان ذلك يف  الب�سرية، �سواء 
اأو  الطبيعية  كالكوارث  �سلبية،  اأو  اإيجابية، 

احلروب اأو اأية ق�سية اأخرى تالم�س احل�س 
االإن�ساين واالإح�سا�س باالآخر.

يرتقى  اأن  يجب  الفنان  دور  ف��اإن  ل��ذل��ك، 
يرتقى  موؤثرًا  اإيجابيًا  عن�سرًا  دومًا  ليكون 
بهذه العالقة التبادلية اإىل اأعلى امل�ستويات، 
جم��االت  يف  الفنانني  ع��م��وم  اأن  وال�سيما 
املجتمع  ���س��ف��وة  ي�سكلون  ك��اف��ة  االإب�����داع 
وي��ح��ظ��ون ب��اإع��ج��اب خ��ا���س م��ن ���س��رائ��ح 
الت�سكيلية  للحركة  واملتابع  كافة،  املجتمع 
العراقية �سيجد اأنها حافلة باملنجزات منذ 
انطالقها حتى اليوم، واأن هناك كثريًا من 
الفنانني و�سلوا اإىل م�ستويات عاملية بف�سل 
ثقافاتهم ووعيهم وجمهوداتهم واحتكاكهم 
العربي  ق��ب��ل  امل��ح��ل��ي  الت�سكيلي  ب��ال�����س��اأن 

والعاملي.

لكل رقعة على الأر�ض 
تاريخها وتراثها اللذان 
يحددان وجودها وهويتها.

 ول �صك يف اأن الفن 
الت�صكيلي هو اأحد اأهم ما 
مييز هذه الرقع باألوانها 
واأ�صكالها واأحجامها، 
باعتباره مرايا الأزمنة، 
لعالقته بالكتابة والر�صم 
والنحت واخلزف والعمارة. 
فالفن الت�صكيلي هو نتاج 
ح�صاري وتعبري ثقايف يقدم 
كل ما يف احلياة الإن�صانية 
يف �صّتى ميادينها، باحثًا يف 
نفو�ض الآخرين عن �صعور 
جمعي م�صرتك، ك�صجل 
توثيقي لآثار الأمم.

�لت�ضكيلي �لعر�قي �ضفري�ً ثقافيًا
ي���ف���ت���خ���ر ب���ه���وي���ت���ه �أي����ن����م����ا ح��ل

الفنانني  م��ن  كثري  اإمل���ام  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
ال��ع��امل،  دول  يف  ال��ع��راق��ي��ني  الت�سكيليني 
اأو  ال��درا���س��ة،  اأو  الهجرة،  طريق  ع��ن  اإم��ا 
وغريها،  اإبداعية  ملتقيات  يف  امل�ساركات 
اإال اأننا جندهم متم�سكني بهويتهم الوطنية 
على  ينطبق  وه��ذا  وح�سارتهم،  وتراثهم 
انتماءاتهم  بكل  العراقيني  الفنانني  اأغلب 

وقومياتهم ودياناتهم.
�أ�ضحاب ح�ضارة

الت�سكيلي  بالفن  واملتخ�س�س  املتتبع  يرى 

على  م��ت��م��ي��زون  ال��ع��راق��ي��ني  امل��ب��دع��ني  اأن 
االأو�سط،  ال�سرق  يف  الفنانني  من  اأقرانهم 
احل�سارة  اإىل  االأوىل  بالدرجة  ذلك  ويعود 
عن  ولوحتدثنا  ميتلكونها.  التي  العريقة 
يف  ف�سنجد  العراقي  الت�سكيل  تف�سيالت 
كل حمافظة من حمافظات العراق مبدعني 
متميزين لهم روحية خمتلفة عن نظرائهم 
البيئة  ت��اأث��ريات  حيث  اأخ��رى،  حمافظة  يف 
االأخ������رى. وهنا  وال��ق�����س��اي��ا االج��ت��م��اع��ي��ة 
بعيدًا عن  الفن ب�سورة عامة  اأهمية  تت�سح 

ما  واإذا  والطوائف،  الديانات  اأو  القوميات 
يوؤديها،  التي  االأ�سا�سية  الوظائف  اأدرك��ن��ا 
يف  ي��رى  خا�سة  طبيعة  ذو  اإن�سان  فالفنان 
االآخ���رون.  ي��راه  ال  ما  به  املحيطة  االأ�سياء 
عما  التعبري  حقق  الفنان  ف��اإن  ذل��ك  وعلى 
بداخله من اأحا�سي�س وانفعاالت مع غريه من 
الفنون،  بني  تبادلية  وهناك عالقة  النا�س. 
من حيث هي قيمة ثقافية تطرح اإىل العامة، 
متفاعل  حى  كتج�سيد  املجتمع،  عموم  وبني 
هذه  على  فيجب  لالإن�سان،  العليا  القيم  مع 

زياد ج�ضام
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جملة �ل�ضبكة
ت�ضوير:�ضباح �لمارة

يكون  اأن  على  اجلميلة  مدينتنا  ب��غ��داد  اع��ت��ادت 
الأبنائها ذلك ال�سخب اليومي البهيج، يف �سوارعها 
اأوالده��نيَّ  يودعَن  وهنيَّ  االأمهات  اأ�سوات  واأزقتها، 
يف  الريح  حفيف  و�سوت  مدار�سهم،  القا�سدين 
وزهر  ال��ورد  �سجريات  وبني  اليوكالبتو�س  اأ�سجار 
الليمون ال �سيما يف ربيع كالذي نحن مقبلون عليه.

ها ا�ستجابت لنداء امل�سوؤولية، الذي اأوجب على  لكنيَّ
ملواجهة  االأزم��ة  خلية  بتعليمات  االلتزام  اجلميع 
اأيام اجلمعة وال�سبت  وباء كورونا، باحلظر الكلي 
ومثلها  االأ�سبوع،  اأيام  �سائر  يف  واجلزئي  واالأحد، 
فعلت املحافظات العراقية الكرمية االأخرى، فبدت 

ال�سوارع على هذا النحو من الهدوء وااللتزام.
االأمنية  القوات  والأبنائنا يف  كافة  للعراقيني  حتية 
وعافية  و�سحة  وقت،  كل  يف  علينا  ي�سهرون  وهم 

للجميع.

�ضو�رع بغد�د 
�ملحرو�ضة

�أثناء �حلظر
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مقد�د عبد �لر�ضا

ماذا  يعرف  اأن  يريد  الطفل،  ي�ساك�س  الطفل 
يعني كل هذا ال�سحر وهذا اجلمال الذي يغلف 
مينح  ال��ذي  اخل��الب  الف�ساء  هذا  كل  ال�سماء، 
املطر  حتمي  ال�سم�س  وال�سعادة؟  ال��ه��دوء  ه��ذا 
ة  حم��ريِّ اأ�سئلة  لهم  ع���ادة  االأط��ف��ال  وت��راق��ب��ه، 
اأمه  الولد  ي�ساأل  اأجوبة.  تتطلب  اأحيانًا  وكبرية 
يحدث  متى  الثعالب،  زواج  ع��ن  حدَثته  ال��ت��ي 
تبداأ  ال��ذي  الوقت  يف  االأم  جتيبه  ال��زواج؟  هذا 
لنا  يحلو  كما  ال�سحك،  اأو  باملطر،  فيه  ال�سماء 
اأن ن�سميه. االأوالد لهم ف�سول عجيب يحاول اأن 
يخرج لي�ساهد هذا الزواج طاملا اأن املطر ينهمر 
يف اخلارج و ياأخذ قو�س القزح بخياله ويدفع به 
امل�ساهدة  هذه  واأن  وممانعتها  االأم  رف�س  اإىل 
�ست�سبب له عقابًا �سديدًا، لكن الولد مل يعد ياأبه 
باإطاعة االأوامر اأمام هذا ال�سحر اخلالب ويهرع 
لي�ساهد هذا الزواج حتت هذه القبة امل�ستدمية. 
لكْن للع�سيان عقاب، حتمل االأم خنجرًا وتطلب 
من ابنها الذي عاد اإىل البيت اأن يقتل نف�سه الأنه 

ع�سى االأوامر. 
يتلقى  اخلوخ  فردو�س  اإىل  االبن  ي�سل  وعندما 
اأزه��ار اخلوخ، وتلك  االآخ��ر، وهو قطف  العقاب 
ه��ذا  ك��ل  ي��واج��ه  اأن  ط��ف��ل  ع��ل��ى  �سعبة  مهمة 
اأو�سع  فو�ساه  اأن  جند  لذلك  ال�سا�سع،  الف�ساء 
ما  بق�سوة،  االأوراق  بتقطيع  يبداأ  تنظيمه.  من 
يدل على الفو�سى التي تعم روح االإن�سان وعدم 
اإن  ��اذ.  اأخرّ انتظامه مع ما يدور حوله من جمال 
االإن�سان لي�ست له القدرة على اكت�ساف الطبيعة، 
وحينما يتحداها جتده يقبع حتت رحمتها راجيًا 
اخلال�س، عا�سفة الثلج ت�سرب التحدي وتطيح 
به فماذا يظل؟ يظل الرجاء والرحمة واخلنوع، 

�أحالم كور��ضاو�
هذا الرجل يغطيه الثلج فال ميلك �سوى الطاعة 
طاملا يقال اإن هناك �سوءًا عند نهاية النفق، يف 
اأن  طاملا  نهاية  له  اأن  يبدو  ال  ال��ذي  النفق  هذا 
ع بني طموحاته ال�سخ�سية وخياله  االإن�سان موزيَّ
يف حماولة للح�سول على اإن�سانيته باأية طريقة. 
النفق  هذا  القابعون يف  اجلنود  احلروب،  تبداأ 
هذا  ب��روؤي��ة  لهم  ي�سمح  ال  ال��ق��امت  اجل��و  وه���ذا 
ال�سابط القادم اإليهم، كلٌب يعوي وقد ُعلقت يف 
رقبته اأ�سابع ديناميت، ي�سري ال�سابط بخطوات 
خا�سر حرب، وحينما يحاول الو�سول اإىل نهاية 
النفق يجد هناك �سابطًا اآخر يوؤدي له التحية 
املعركة!  اأثناء  مي��وت  �ساهده  قد  باأنه  ويخبه 
ال�سابط  ويتهم  احلديث  هذا  ال�سابط  يرف�س 
ال�سابط  ميتثل  والكوابي�س.  بالهلو�سة  االآخ��ر 
امل�سهد  ويبدو  الع�سكرية،  التحية  ويوؤدي  لالأمر 
االأوام���ر  ت�سدر  حينما  ج��دًا  لل�سخرية  م��ث��ريًا 
خطابًا  ال�سابط  يلقي  كي  والتحية  باال�ستعداد 

كبريًا فيهم. 
احتجاج  �سيحة  اأكب  هو  للكتيبة  النهو�س  هذا 
احتجاج  اإن���ه  وال���دم���ار،  وامل���وت  احل���رب  على 
كورا�ساوا على اخللل الذي يجتاح روح االإن�سان 
طموح  احل��رب،  طموح  قلقة.  موازينه  ويجعل 
اخل�سائر واملوت حتى يف الربح، يلقي ال�سابط 
اخلطاب ويخبهم اأنهم جميعًا اأموات واأنه هو 
التحية  اجلميع  ي��وؤدي  امل��وت.  هذا  امل�سوؤول عن 
اإىل  للعودة  ي�ستديرون  و�سخرية،  وب�سعوبة 
الطبيعة  اإىل  العودة  املعتم،  النفق  ذلك  داخل 
مرة اأخرى ولون ال�سم�س االأ�سفر الباهت الذي 

يعود بنا اإىل بناء فان كوخ اجلميل. 
بحبور  ط��اٍغ  كوخ  فان  اجل��و،  يف  حتلِّق  الِغربان 

كبري وكاأن املخرج يقارن بني نفق احلرب وهذا 
مغرم  كورا�ساوا  اأن  لنتذكر  ���اذ،  االأخرّ اجلمال 
التحية  ج��اءت  وم��ن هناك  ك��وخ،  ف��ان  بلوحات 
اإن االإن�سان بطبيعته يعد واحدًا  وجاء ال�سالم. 
مل  اذا  االأر���س  �سطح  على  النماذج  اأجمل  من 
ُتزج روحه يف اأتون املنفعة ال�سخ�سية والت�سابق 
الطبيعة  غ�سب  اإىل  اأخ��رى  م��رة  نعود  املفزع. 
ت�سدرها  التي  واحِلمم  فوجي  وجبل  القا�سي 
التحذير  ه��ي  االن��ف��ج��ارات  ه���ذه  ال���باك���ني، 
على  الطبيعة  كفة  رجحان  يوؤكد  ال��ذي  الكبري 
يف  النا�س  له،  الكامل  والتحذير  االإن�سان  روح 
فزع ورعب يهربون من هذا الغ�سب ويحاولون 
اأبدًا التو�سل، واأثناء هذا الهروب جند اأن هناك 
امراأة اأعدت خطابًا �سديدًا �سد من خطط لكل 
هذا الرعب وتلك البامج النووية التي يت�سابق 
االأج�ساد  ال�سغار،  قدرة  من  للحط  الكبار  بها 

اأملًا كاأنها قد حتولت اإىل مومياوات  التي تتلوى 
ال تقوى على االإتيان باأية حركة. 

قد  ه��ن��ا  االأول  احل��ل��م  يف  اجلميلة  الطبيعة 
حتولت اإىل لون املوت، لون الرماد، املومياوات 
تتحرك كاأنها اآتية من زمن �سحيق تثري الغرابة 
ب�سهية  اآخر  بع�سًا  منها  بع�س  يلتهم  واخلوف، 
مروعة كاأن املخرج اأراد اأن يقول لنا اإنه ع�سر 
احليطة  واحل���ذر،  باحليطة  علينا  ال��زوم��ب��ي، 
واحل���ذر مم��ن واأم���ام م��ن؟ اإن��ه ال��غ��ول الكبري 
الذي بات قريبًا من موتنا جميعًا، على الرغم 
من كل هذا التناق�س الذي و�سعنا فيه املخرج 
والريبة  اخلوف  كفة  رجحان  تاأكيد  وحماولته 
واملوت املقبل ال حمالة، اإال اأنه يف اجلانب االآخر 
لنا  ليوؤكد  واالإن�سانية  الكبرية  مبعرفته  ي�ستعني 
على  من  االإن�سان  روح  حمو  امل�ستحيل  من  اأن��ه 

�سطح االأر�س.

خ����������ي����������ال

منذ زمن طويل واأنا اأدور يف فلك ال�سينما وم�ساهدتها واملتعة واال�ستقرار النف�سي والوجودي الذي ت�سببه، هذه 
ة يتعلق مو�سوعها باالأحالم، اأحالم نوم  امل�ساهدات لها الف�سل يف بقائي حمبًا لها، من جملتها راأيت اأفالمًا جمرّ

لها اأ�سخا�سها اإىل حكايات م�سلية ورائعة يف الوقت نف�سه، وما  واأحالم طفولة واأحالم يقظة، هذه االأحالم حورّ
املخرج فيديريكو فلليني اإال منوذج �ساحر لهذا النوع من الق�س، تعالوا لن�ساهد واحدًا من اأجمل اأفالمه، اأتذكر 

اأو اأماركورد، كل ذاكرته هي اأحالمه يف هذا الفيلم الرائع، اأ�ساأل اأحيانًا: األ�سنا نحن ب�سرًا ونحلم كبقية اأبناء 
االأر�س؟ اإذًا ملاذا لي�ست لنا القدرة على ت�سجيل تلك االأحالم حتى واإن كان ذلك عن طريق خطوط ب�سيطة قد 

تنفع الذين ال يحلمون، اأو عذرًا، احلاملني طوياًل؟

هال �صينما
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اأما كتاباته االإبداعية فنجد فيها ِحرفة املبدع 
يف ال�سرد، وهو اخلبري بفنونه واأ�سراره. وهو 
مطالبًا  االإن�سان  اإىل  ينحاز  كتبه  ما  كل  يف 
ينبغي  كما  ليعي�س  اآدميته  واحرتام  بحقوقه 
له اأن يعي�س على هذه االأر�س التي تتنازعها 

ال�سراعات واحلروب.
ع��ن ع��وامل��ه، امل��ت��ن��وع��ة وال���رثي���ة، ح��اورن��اه 

كبري،  عربي  مثقف  بعيني  العامل  لنكت�سف 
واملثقلة  املكثفة  االإج��اب��ات  تلك  يف  وجن��د 
تتميز  جليرّة  اأط��روح��ات  وال���روؤى  ب��االأف��ك��ار 
باجلراأة يف االإ�سارة اإىل النكبات وال�سجاعة 

لتجاوزها.
اأن  ال���ع���رب���ي  االأدب  ي�����س��ت��ط��ي��ع  م�����اذا   *
ال�سيا�سية  الهيمنة  ظ��ل  يف  وينجز  يحقق 

واالقت�سادية العابرة للقارات؟
وله  االإن�����س��اين،  �سوته  ال��ع��رب��ي  ل���الأدب   -
التحديات  كل  رغ��م  �سوته  ق��ول  اإمكانيات 
التي تواجه العرب، وال�سيما يف بع�س الدول 
الهيمنة  ب�سبب  ر  الت�سررّ التي طالها  العربية 
يقول  اأن  ممكن  العربي  االأدب  اخلارجية، 
االنغالق  من  ر  حت��ررّ ما  اإذا  ب�سفافية  ذات��ه 

والغبي،  االأعمى  االنغالق  ذلك  ذات��ه،  على 
اإذا ما انفتح على  االأدب العربي يقول ذاته 
قول االإن�سان فيه، االإن�سان بو�سفه اإن�سانًا ال 
كاالأ�سياء،  ب�سرعة  ميررّ  ب�سري  كائن  د  جمررّ
فيهم فال  االإن�سان  اإذا مل يحرتموا  والعرب 
مل  اإذا  االأدب  وكذلك  الوجود،  يف  لهم  اأث��ر 

يحرتم االإن�سان �ساع يف هباء احلياة.
* لنتحدث ب�سراحة.. ماذا ي�ستطيع االأدب 
اأن يقدم لالإن�سان املعا�سر املحاط باالأجهزة 
االأدب  قراءة  الرغبة يف  لديه  الذكية؟ وهل 
اإغ���راءات  م��ن ح��ول��ه  ك��رثت  وق��د  ل�ساعات 
اأن  وال�سيما  االجتماعي؟  التوا�سل  مواقع 

القراءة يف العامل العربي �سعيفة اأ�ساًل؟
- االأجهزة الذكية هي اأدوات لنقل املنقول، 
الواقع  الرغبة يف قراءة  االإن�سان  نعم، لدى 
ملعرفة  كان �سادقًا  اإذا  ل�ساعات  االأدب  كما 
ما يجري، وامل�ساألة ترتبط بالعوز للمعرفة، 
م�ساعدة،  اأدوات  هي  الذكية  االأدوات  هذه 
لكن تبقى القراءة املبا�سرة للواقع وللمكتوب 

هي االأ�سا�س.
املا�سي  ال��ق��رن  ب��داي��ات  اإىل  ع��دن��ا  اإذا   *
اأدبية  م�ساريع  ثمة  كانت  حني  ومنت�سفه- 
عربية نه�سوية- واأجرينا مقارنة مع امل�سهد 
تراجعنا  اأننا  �سنجد  هل  ال��راه��ن،  االأدب��ي 
حققنا  اأننا  اأم  وفكريًا؟  اأدبيًا  اخللف  اإىل 
للقرن  عليها  التاأ�سي�س  ن�ستطيع  اإجن��ازات 

اجلديد؟
اإىل اخل��ل��ف على  ت��راج��ع��ن��ا  ن��ح��ن  ن��ع��م،   -
اأ���س��ع��دة ع��دي��دة.. ت��راج��ع ج���ذري. واأن���َت 
�سليَّ  ال��ذي  االأخ��ري  ب��ريوت  انفجار  الحظت 
الثقافية  امل�ساريع  كل  الب�سر،  وقتل  احلياة 
ه�سًا  البديل  وج��اء  انتهت!  الرثية  العربية 
هزياًل، اأ�سبح املثقف ُيباع وي�سرتى، وانهار 
كثري من امل�ساريع الثقافية، واأ�سبح الكتاب 

هزياًل.
الفل�سفة  يف  كمتخ�س�س  منظورك،  من   *
كيف  اأي�سًا،  وروائ��ي  اأدب��ي  وناقد  احلديثة 
م واقع الرواية العربية املعا�سرة؟ اأتراها  تقيِّ
املرتدي  الواقع  اإىل عمق  تغ�س  �سطحية مل 

اأنها جنحت  اأم  امل��اأزوم؟  االإن�سان  اأو طبيعة 
العقبات  جت��اوز  ويف  للعقبات  الت�سدي  يف 

واخلطوط احلمر؟
ال��رديء  منها  االأب��ع��اد،  دة  متعدرّ ال��رواي��ة   -
العربية  اجل��وائ��ز  ومتكنت  اجل��ي��د،  ومنها 
العربية،  الرواية  تقدمي  اإع��ادة  من  املعنية 
اأحيانًا،  كثرية  ب�سكوك  م�سوب  تقدمي  وهو 
لكنه قدم الرواية العربية، املهم اأن الرواية 

هي قمة االأدب العربي.
يف  ال��ع��رب��ي  االأدب  م�ستقبل  ت��رى  كيف   *
�سعيد  على  العربي  املواطن  يعانيه  ما  ظل 
املعي�سية  واالأزمات  والقراءة  التعليم  تراجع 

واحلروب واالأوبئة؟

تقدمي  يعيد  اأن  من  العربي  ل��الأدب  بدرّ  ال   -
اأن  له  ميكن  وعندئذ  جديد،  من  االإن�سان 
م�ستقبل  وهنا  ومكانته،  وكيانه  ذات��ه  يجد 
االأدب، الأن االإن�سان يف عمومه، والعربي يف 

خ�سو�سيرّاته، هو املهم.
بالنقد  �ست  تخ�سرّ النقديرّة  رحلتك  يف   *
والق�سة  ال��رواي��ة  يف  االإم���ارات���ي  ال�����س��ردي 
الق�سرية، فلماذا ا�ستغلت على هذا االأدب؟

- كنت يف اأبوظبي هناك اأعي�س يف املجتمع 
االإماراتي حيث يوجد املبدعون االإماراتيون 
والن�سو�س االإماراتية، كل �سيء كان متاحًا، 
وكانت الرغبة عندي قائمة، كذلك املمكنات 
الفكرية والروؤيوية واالأدواتية، ف�سرعت بحب 
ة عاليني وجنحت يف الكتابة عن ال�سرد  وهمرّ
االإماراتي، ون�سرت ثمانية كتب اأعتز بها عن 

الرواية والق�سة الق�سرية االإماراتية.
ال��ث��ق��ايف؛ فاأنت  ع يف االإن��ت��اج  اأن���َت م��ت��ن��ورّ  *
وناقد.  وروائ��ي،  االأوىل،  بالدرجة  فيل�سوف 
خم�سة  نحو  الكتابة  يف  رحلتك  على  م�ست 
وثالثني عامًا اأبدعت فيها، فما حكاية هذا 

التعدد؟
- بداأت فيل�سوفًا، لكنني كنت اأقراأ كل �سيء، 
الثمانينيات  بداية  يف  اجلامعية  حياتي  يف 
االهتمام  دي  متعدرّ اأ�ساتذتي  بع�س  وج��دت 
يقولون:  كانوا  الدر�س  قاعة  ويف  بالكتابة، 
عندك َنَف�س �سردي عندما تتكلرّم، كنُت اأ�سع 
ر يومًا  هذا الكالم يف ذاكرتي من دون اأن اأفكرّ
اأن اأكتب رواية. لكن يف النتيجة كتبت ثالث 
الفل�سفة  اأما  منها.  اثنتني  ن�سرت  رواي��ات، 
منذ  فيها  عرفت  التي  الرئي�سة  امل��ادة  فهي 
وما  الع�سرين،  القرن  ثمانينيات  منت�سف 

اأزال اأكتب فيها!
اأن��ك  �سمعت  ف..  وم�����س��رِّ ط��وي��ل  ت��اأري��خ   *
ة اأخرى، اأر�سيفك وقد و�سل اإىل  ن�سرت، مررّ

د ذلك؟ ١٣ جزءًا، هل توؤكرّ
- نعم، كالمك �سحيح، فقد ا�ستغرق ذلك 
الدوؤوب )ع�سر  العمل  مني عامًا كاماًل من 
�ساعات يوميًا( وحتى االآن اأكملته اإلكرتونيًا 

وتراين اأعتز به وبتجربة الكتابة تلك.

الفيل�صوف والروائي 
والناقد العراقي 
د  الدكتور )ر�صول ُممَّ
ر�صول(، ا�صٌم ل يجهله 
من يتابع امل�صهد الفكري 
والأدبي يف الوطن 
العربي. متتاز كتاباته 
الفل�صفية بال�صمول، 
والفكرية بالعمق، 
والنقدية باملو�صوعية.

د ر�ضول: ر�ضول حُممَّ
�لرو�ئي و�لناقد �لعر�قي

حو�ر: �ضامر �أنور �ل�ضمايل 

�لإن�ضان هو �لأهم .. و�مل�ضاريع 
�لثقافية �لعربية �نتهت!
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*ال�ساعر كاظم الوا�سطي يحدثنا قائاًل :
باأن  يعتقدون  من  مع  اأختلف  اجلانب،  هذا  يف 
و�سائل التوا�سل االجتماعي هي ال�سبب يف نوعية 
�سعرية،  ون�سو�س  ق�سائد  من  فيها  ُين�سر  ما 
لهم  ُيتيح  للجميع،  الو�سائل ف�ساء مفتوح  فهذه 
وعناوينها  باأ�سكالها  والكتابة  التعبري  حرية 
املختلفة، وهي لي�ست م�سوؤولة عن "اال�ست�سهال" 
يف كتابة ال�سعر، بل اإن من يكتبون هذه الن�سو�س 
ُيظهرون حقيقة ما هم عليه، ومدى اإمكانياتهم 
بع�سنا  ي��راه  ما  فمع  املجال،  هذا  يف  نهم  ومتكرّ
هناك  الو�سائل،  هذه  بالن�سر" يف  جدير  "غري 
التي  اجل��ي��دة  ال�سعرية  الن�سو�س  م��ن  كثري 
التوا�سل  مواقع  يف  الظهور  فر�سة  لها  اأتيحت 
االفرتا�سية، وال�سيما يف زمن �سمور املطبوعات 
"الَغَلبة"  اأتفق مع تو�سيف  تها. ال  الورقية و�سحرّ
الكتابة  يف  االأن���واع  بقية  على  ال�سعبي  لل�سعر 
اإن ثمة بيئة ثقافية و�سيا�سية كان  ال�سعرية، بل 

لها تاأثري كبري يف اأن يكون لل�سعر ال�سعبي انت�سار 
لل�سراعات  وكان  املجتمعي،  الو�سط  يف  اأو�سع 
هذا  تر�سيخ  يف  دوٌر  واالآيديولوجية  ال�سيا�سية 
التاأثري، والرتويج االإعالمي له، ليكون فاعاًل يف 
الذهن العام، ذلك اأن لغة ال�سعر ال�سعبي قريبة 
من املوروث الثقايف للجمهور، وذات تاأثري اأكب 
يف م�ساعره، لكن هذا ال يعني اأن ال�سعر ال�سعبي 
من  هناك  اإن  ب��ل  ال��واق��ع،  لهذا  كنتيجة  ُوج��د 
معينة،  لغايات  وتوظيفه  ا�ستخدامه  على  يعمل 
وكثريًا ما ف�سلت مثل هذه املحاوالت يف التاأثري 
على اإبداع اأ�سماء �سعرية مهمة يف العراق، مثل 
وكاظم  خلف،  ال�سيد  وعريان  النواب،  مظفر 
جمايليهم،  من  كرث  واآخرين  كاطع،  ا�سماعيل 
ت�سعها  ال��ت��ي  املعايري  م��ع  ل�سُت  بعدهم.  وم��ا 
"جلان خا�سة" تفر�س ال�سروط التي تعتقدها، 
تقييم  يف  تتزعزع  ال  ثوابت  نظرها،  وجهة  من 
بون اأنف�سهم  �سعرية الن�سو�س، وال مع من ين�سرّ

حرا�سًا على بوابة وحيدة لل�سعر. فاأبواب ال�سعر 
اليوم عديدة، ومن االأف�سل اأن يكون بابه ف�ساء 
احل��ي��اة امل��ف��ت��وح ع��ل��ى ك��ل االأ���س��ي��اء. م��ن ه��ذا 
االأجمل،  �سيعلو  االإ�سدارات  يف  الكمي  الرتاكم 
وما ي�ستحق البقاء، مازلت اأميل اإىل املطبوعات 
الورقية، كحال اأبناء جيلي، لهذا امتنى اأن تكون 
والفن  باالأدب  اأو  بال�سعر،  ُتعنى  جمالت  هناك 
ر مدى تناغمها مع  عامة، لكن ال اأ�ستطيع اأن اأقدرّ

ثقافة االأجيال اجلديدة.
يف  املتخ�س�سة  نا�سر،  ع��ذراء  الدكتورة  *اأم��ا 
العراقية  ال�سعرية  اأن  ف��رتى  واحل��رب،  ال�سعر 
النظام  تغري  بعد  العراق  يف  جرى  مما  تنُج  مل 
على  اأج��اب��ت  ل��ذل��ك   ،٢٠٠٣ ال��ع��ام  ال�سيا�سي 

ت�ساوؤالت "جملة ال�سبكة" على نحو االتي:
�سيء  كل  يف  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  اأث��رت 
ين�سحب  اأن  الطبيعي  م��ن  ل��ذل��ك  احل��ي��اة،  يف 
اأقدم  هو  ال��ذي  ال�سعر  كتابة  على  التاأثري  هذا 

يف  التوا�سل  مواقع  �سمحت  اإذ  االأدبية،  االأن��واع 
اخلبة  قلة  مع  بالظهور  الكتابات  لكل  العراق 
على  تعمل  غالبًا  الر�سينة  الثقافات  واملوهبة. 
ذاك��رة  يف  تاركة  االأدب��ي��ة  الن�سو�س  )ف��ل��رتة( 
واحلقيقية.  املهمة  ال�سعرية  التجارب  ال�سعوب 
ال�سعر  عن  نتحدث  كنا  اإذا  ال�سعر،  نوعية  اأما 
احلقيقي، فهذا ال يتاأثر بالو�سيلة بل باالأحداث 
العظيمة التي متر بها ال�سعوب، فُتحدث هزات 
الفنون  يف  نوعية  ت��غ��ريات  اإىل  ت���وؤدي  نوعية 
احل�سر،  ال  املثال،  �سبيل  فعلى  ال�سعر،  ومنها 
التي  الع�سرين  ال��ق��رن  يف  العظمى  احل���روب 
اأثرت ب�سكل دراماتيكي يف كتابة ال�سعر واأنتجت 
اأنواعًا �سعرية جديدة. اأعتقد اأن مقارنة ال�سعر 
الف�سيح بال�سعر ال�سعبي لن تكون عادلة، ذلك 
اأن ال�سعر ال�سعبي اأقرب الأنواع الفنون ال�سفاهية 
عامة  تكلفة،  دون  جتتذب،  التي  اال�ستعرا�سية 
لغوي  فن  فهو  الف�سيح  ال�سعر  اأم��ا  اجلمهور، 

ف��ل�����س��ف��ي ي��ح��ت��اج ج��م��ه��ورًا 
ل��غ��وي��ة  ث��ق��اف��ة  ذا  خ���ا����س���ًا 
القدرة  متنحه  واجتماعية 
ع��ل��ى ت���ذوق ه���ذا ال��ن��وع من 
تكلفه  يتطلب  ال��ذي  الفنون 
الأنه  عالية،  واإن�سانية  ثقافية 
ال يخاطب اجلمهور عامة بل 
االجتماعية  الُنخب  جمهور 
ال��ت��ي ل��دي��ه��ا ال���ق���درة على 
ا�ستيعاب الن�سو�س ال�سعرية 
اأعتقد  وتذوقها.  الف�سيحة 
جلان  وجود  املجدي  من  اأنه 
يف  ال��ن�����س��ر  دور  يف  رق��اب��ي��ة 
تقدير  اأق���ل  يف  اأو  ال��ع��راق، 
هذا  تنحو  التي  ال��دور  دع��م 
جمموعات  الإن��ت��اج  املنحى، 
���س��ع��ري��ة ت�����س��ن��ع ه���ي ُن��خ��ب 
قراء متذوقني لل�سعر اجليد. نعم اأنا مع اإ�سدار 
والكتابة  بال�سعر  خمت�سة  وجم���الت  �سحف 

االإبداعية ب�سكل عام، 
التاريخ  ع��ب  فنا  عريَّ مهم  اأدب���ي  طق�س  وه���ذا 

بالتجارب ال�سعرية املهمة.
رده  يف  ز  ركرّ فرعون  كامل  الب�سري  الروائي   *
التوا�سل  بو�سائل  اللغوي وعالقته  على اجلانب 
خا�سًا  ا�ستعمااًل  ال�سعر  ي��رى  اإذ  االجتماعي، 
للغة، وهو ما ي�سع ال�ساعر اأمام م�سوؤولية كبرية، 
الإجن��از  فح�سب  املتخيرّل  ح���دود  عند  تقف  ال 
يقلرّ  ال  اآخر  اإىل جانب  ذلك  تتعدى  بل   ، الن�سرّ
اأهمية عنه، متعلق بالو�سائط التي حتمل املادة 
القدمية  الو�سائل  عن  النظر  وبغ�س  ال�سعرية. 
امل��ادي،  وج��وده  لتحقيق  الن�سرّ  اليها  جلاأ  التي 
اإال اأن تلك الو�سائل اختلفت ملا حلقها من تطور 
االأخرية  لل�سيحة  و�سواًل  التاريخ  مراحل  طوال 

اختزال  من  اأحدثته  وما  التكنولوجيا  عامل  يف 
لكن  وتلقيه.  ال�سعري  الن�س  كتابة  يف  زمني 
التوا�سل  و�سائل  يف  للنظر  الالفت  التعدد  هذا 
تراعي  اإيجابية  ج��وان��ب  ل��ه  الكبري  و�سيوعها 
قد  اإليه،  و�سل  الذي  التقني  وامل�ستوى  الع�سر 
اأمر يف  الثقافة، وهو  االأمر متداويل  يفرح هذا 
اإ�سكاالت  ي�سمر  اأن��ه  مع  فعاًل،  االأهمية  غاية 
واملتداول  املكتوب  الن�س  بطبيعة  تتعلق  متنوعة 
اأحيان  يف  ي�سل  اإذ  و�سعفه،  جودته  حيث  من 
الكم  جتاوز  ا�ستطعنا  اإذا  االبتذال،  حدرّ  كثرية 
�سنقع  �سعرًا،  ي�سمى  ال��ذي  الكالم  من  الهائل 
حتمًا على ن�سو�س اإبداعية مهمة، تدين الواقع 
التي  الفو�سى،  بهذه  �سمح  ال��ذي  االفرتا�سي 
�ساعر  ا�سم  حلمل  عني  املدرّ من  كثريًا  اأجنبت 
خ��راب  على  ال�سلوك  ه��ذا  وانعك�س  غ��ريه،  اأو 

الذائقة.
الف�سيح  ال�سعر  ب��ني  باملقارنة  يتعلق  م��ا  ويف 
لكل  ف��اإن  ال�سعبي،  وال�سعر  املختلفة  باأ�سكاله 
بع�س  يف  وامل��ت��داخ��ل  اخل��ا���س  جمهوره  منهما 
لل�سعر  تقام  االآن  املهرجانات  اأك��ب  االأح��ي��ان. 
الف�سيح كاملربد واجلواهري واملتنبي واحلبوبي 
على  طاغ  ح�سور  ال�سعبي  لل�سعر  لكْن  وغريها، 
يبر  ما  وه��ذا  التلفزيونية،  القنوات  م�ستوى 
�سرائح  بع�س  ميل  عن  ف�ساًل  ال�����س��وؤال،  ط��رح 
املجتمع لهذا النمط، ملالم�سته م�ساعرهم بلغة 
قريبة من فهمهم، لغة تتعامل مبفردات متداولة 
ومعاناتهم  همومهم  تعك�س  املعنى،  وا�سحة 

باأ�سلوب يتنا�سب ووعيهم الثقايف.
يدعو   ٢٠٠٣ بعد  ظهر  ال��ذي  ال�سعري  النتاج 
وجود  م�ساألة  لكن  �ساعرة،  اأمة  الأننا  للتفاوؤل، 
ق�سية  ن�سر  دار  ك��ل  يف  الكتب  لفح�س  جلنة 
مهمة جدًا، حتى يتحقق يف االأقل ال�سرط الفني 
غًا  م�سورّ ذل��ك،  بعد  لن�سمن،  ال�سعرية  للكتابة 

لل�صعر يف الثقافة العراقية مكانة مميزة، وله احل�صور الأبرز يف منجزها. لكن 
بعد 2003 مل ينُج هذا املنجز من الوقوع حتت تاأثري التغرّي الذي اأ�صاب احلياة 

يف العراق. لهذا ا�صتطلعت "جملة ال�صبكة" اأراء النقاد وال�صعراء ب�صاأن املتغريات 
التي اأ�صابت ال�صعرية ون�صو�صها، اإذ طرحت عليهم جمموعة من الت�صاوؤلت التي 

دارت حول التحول الذي اأوجدته مواقع التوا�صل الجتماعي وتزايد جمهور 
ال�صعر ال�صعبي واأزمة املطبوعات والإ�صدارات ال�صعرية.

 

�ل�ضعرية �لعر�قية 
وحتولتها بعد 2003

 عالء حميد �إدري�ص

ال�ساعر كاظم الوا�سطي

عذراء نا�سر

�إذ� كنا نتحدث عن �ل�ضعر �حلقيقي، فهذ� ل يتاأثر 
بالو�ضيلة بل بالأحد�ث �لعظيمة �لتي متر بها �ل�ضعوب، 

فُتحدث هز�ت نوعية توؤدي �إىل تغري�ت نوعية يف �لفنون 
ومنها �ل�ضعر..
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اأق�سد  ال  االإب��داع��ي،  امل�ستوى  حول  الختالفاتنا 
االإنتاج  يف  ل�سرورته  الفني،  بل  الفكري  الرقيب 
والتلقي، اأما هذا الكم الهائل من النتاج، اإذا مل 

ي�ستجب لل�سرط االأول فال مبر لوجوده.
جم��الت  اأو  �سحف  وج���ود  م��ن  ج���دوى  اأرى  ال 
الن�سر،  دور  ل��ك��رثة  وذل���ك  بال�سعر،  خمت�سة 
تكاليف  حتمل  على  ماديًا  االأدباء  بع�س  ومقدرة 
بالقارئ،  يتعلق  مهم  عامل  وهنالك  الطباعة، 
بالك  فما  ال��ورق��ي،  للكتاب  ق��راء  لدينا  فلي�ست 
اأمية ثقافية متف�سية  اأو املجلة، هناك  باجلريدة 
اأو  احلا�سوب  اأمام  للذات  وا�ستالب  املجتمع،  يف 

الهاتف.
ت��ع��ار���س��ًا بني  *ال�����س��اع��ر ك��اظ��م غ��ي��الن ال يجد 
التعاطي  يف  الت�ساهل  �سد  لكنه  ال�سعر،  اأن��واع 
ال�سعر  ن�سر  �سد  ل�ست  ي��ق��ول:  اإذ  ال�سعر،  م��ع 
يتحمل  التي  الن�سر  ال�سهولة يف  لكنني �سد هذه 

املعنية  ال�سفحات  حم��ررو  االأوىل  م�سوؤوليتها 
مواقع  فعب  خطورة،  واأ�سد  اأبعد  االأمر  بال�سعر. 
التوا�سل االجتماعي )في�سبوك( وم�ستقاته تتم، 
لنماذج  العراقي  ال�سعر  لتمثيل  دعوات  متت،  اأو 
من اأ�سباه ال�سواعر. حتى اأ�سبح ال�سعر العراقي 
اأ���س��ح��وك��ة م��ن خ��الل من���اذج امل�����س��ارك��ات التي 
من  الن�سر،  يف  االآن  احلا�سلة  الفو�سى  جت��ري. 
وجهة نظري، ماهي اإال جزء من م�سروع الفو�سى 
واأح��زاب  موؤ�س�سات  خلفه  تقف  ال��ذي  اخلالقة 
بحاجة  بخرابها  ال�ساخبة  املرحلة  وجيو�س. 
بال  �سجاع  وف�سح  �سجاعة  نقدية  ممار�سة  اإىل 
اأما  اأكادميية.  جمامالت  وال  ثقافية  اإخوانيات 
االإ�سدارات ال�سعرية فل�ست بال�سد منها �سريطة 
اأن تكون م�سحوبة بوعي وم�سوؤولية ثقافية، اإال اأن 
هذا بات رديف الفو�سى نف�سها. املطبوع ال�سعري 
بفعل  ج���دًا  مهمل  وامل��ج��الت  ال�سحف  ب��ح��دود 
مكد�سة  )االأق���الم(  جملة  اأن  بدليل  االإن��رتن��ت، 
مهم  االأخ��ري  عددها  بينما  املجالت،  بور�سة  يف 
ننتظرها يف  التي  االآلية  ناهيك عن غياب  جدًا، 

التوزيع.
بني  اإجابته  يف  رب��ط  �سغيدل  اإي��ه��اب  ال�ساعر   *
من  ال�سعر  يف  يجري  وم��ا  االجتماعي  اجل��ان��ب 
ب�سكل  والكتابة  ال�سعر  اأن  يرى  لذلك  حت��والت، 
الإي��ق��اع  وانعكا�س  احل��ي��اة  م��ع  تفاعل  هما  ع��ام 
مواقع  اجتاحا  ومثلما  التفكري،  وط��رق  العي�س 
ال��ت��وا���س��ل ال��ب��ي��وت وال��غ��رف وت��دخ��ال يف ط��رق 
واالأيقونات  االخت�سارات  عب  وال��ك��الم  احل��ب 
الذي  تاأثريهما  لهما  فحتما  �سيء،  كل  واأث��را يف 
العك�س  على  ب��ل  احل��ي��اة،  ع��ن  مب��ع��زل  لي�س  ه��و 
الذات مع  لعملية تفاعل  الرا�سد  ال�سعر هو  فاإن 
وينبغي  حم�سو�سًا  بات  التاأثري  وهذا  املوجودات، 
جزءًا  اأن  رغم  والدار�سون،  النقاد  ير�سده  اأن 
ذات  تراكيب  ا�ستخدام  مثل  وا�سحًا  يبدو  منه 

ملتقطة  ما،  حد  اإىل  تبدو،  و�سور  �سريع  اإيقاع 
واقعية،  كونها  من  اأك��رث  اإلكرتونية  �سا�سة  من 
اجل��دي��دة..  الكلمات  بع�س  ال�ستخدام  اإ�سافة 
الخ، وهذا التاأثري جعل ال�سعر اليوم مييل لليومي 
ومعاجلة  بالكليات  ان�سغاله  من  اأكرث  والهام�سي 
لو  ال�سابق،  يف  ك��ان  كما  ال��ك��بى  امل��و���س��وع��ات 
االآن  ن�سميه  الذي  العربي  ال�سعر  اأ�سل  اإىل  عدنا 
باملعنى  �سعبيًا  كان  الف�سيح" لوجدناه  "ال�سعر 
الذي تق�سده، بالنهاية االإن�سان الب�سيط عالقته 
وال�سفاهية  التعبري  جمال  يف  تنح�سر  بال�سعر 
البيت  ن��ق��ل  ع��ن��د  ال�����س��اع��ر  حم��ل  نف�سه  وو���س��ع 
الف�سيح  ال�سعر  اأن  يعني  ال  وه��ذا  اجلملة،  اأو 
انعكا�سًا  يكن  مل  م��ا  ف���رتات  يف  لكنه  نخبوي، 
والتهومي  لاللتبا�س  يجنح  فراح  املجتمع  لق�سايا 
ب�سبب  الوا�سحة ورمبا ذلك  اللغوية غري  والكتل 
بعيدًا  ما جعله  ال�سيا�سية، وهذا  االأنظمة  طبيعة 
اأن مواقع التوا�سل  عن متناول النا�س، هنا اأجد 
هذه  اإع���ادة  يف  م��ا  ب�سكل  اأ�سهمت  االجتماعي 
تتخلى  الن�سو�س  جعل  ما  ما،  حد  اإىل  العالقة 
و�سوحًا،  اأكرث  وت�سبح  وااللتبا�س  الغمو�س  عن 
اأي�سًا ينبغي ر�سده وفح�سه عب درا�سات  وهذا 

واأوراق بحثية متخ�س�سة.
فاإن  الن�سو�س  وفح�س  الرقابة  جلان  عن  اأم��ا 
القا�سية  االأن��ظ��م��ة  على  امل���وؤاخ���ذات  اأك���ب  م��ن 
وتفح�س  ت��راق��ب  اأن��ه��ا  والدكتاتورية  والعنيفة 
اأ�سعر  لذا  بذلك،  مه  حتجِّ وهي  االإبداعي  النتاج 
�سوف  ما  يومًا  الأنها  اللجان  ه��ذه  من  باخلوف 
تتمادى وتخدم اآيديولوجيا معينة، فكتابة ب�سيطة 
رقيب  من  اأف�سل  جمانية،  كتابة  امل�ستوى،  ودون 
اأنا  نعم  الوقت،  مبرور  )الزيتوين(  يلب�س  �سوف 
جمموعة  نحن  اأ�سدرنا،  اأن  و�سبق  الفكرة،  مع 
ُتعنى  ال��ت��ي  "م�سقى"  جملة  �سباب،  اأ���س��دق��اء 
ب�سبب  اأع��داد  اأربعة  بعد  توقفت  لكنها  بال�سعر، 
قلة الدعم، واأي�سًا تزامن اإعداد العدد اخلام�س 
مع انتفا�سة ت�سرين فتوقف العمل دون اأن نحدد 
اأنها  باب  بها من  باأ�س  الفكرة ال  للعودة،  موعدًا 
وتر�سد  لل�سعر  نوعيًا  جمهورًا  تخلق  اأن  ميكن 
تالئم  �سعرية  روؤى  وتقدم  اجلديدة  الن�سو�س 

مزاج احلياة.

الروائي كامل فرعون

ال�ساعر اإيهاب �سغيدل

يرى �ل�ضعر ��ضتعماًل خا�ضًا للغة، وهو ما ي�ضع �ل�ضاعر 
�أمام م�ضوؤولية كبرية، ل تقف عند حدود �ملتخّيل فح�ضب 

لإجناز �لن�ّص، بل تتعدى ذلك �إىل جانب �آخر ل يقّل 
�أهمية عنه، متعلق بالو�ضائط �لتي حتمل �ملادة �ل�ضعرية
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كنت   ويومها  ع��م��ري،  م��ن  الع�سرينات  يف  كنت  عندما 
بالعراق، اعتقدت اأنيَّ عمر االربعينات هو ال�سيخوخة بكل 
جتلياتها وانحناءاتها، الأنيَّ الن�ساء بهذا العمر يخجلن من 
فيتلفعن  الوجه،  على  اأ�سراقتها  تبثرّ  التي  االألوان  ارتداء 
فاح�سة  االأل��وان  باقي  ن  ويعدرّ والرمادي،  والبني  باالأ�سود 
وتك�سر هيبة عمرهن. وهنا يبداأ تدريجيا انطفاء احلياة 
ال�سحوب  ويبداأ  والرومان�سية  احلب  فيختفي  عيونهن  يف 
بالزحف على العيون ثم الروح، الأنيَّ كلرّ َمْن حولهن �سنرّف 
هذا العمر كبوابة لل�سيخوخة، واأن عمرها �سيمنح خلدمة 
اأال عب هذا  اأوالدها وعائلتها فقط، وال تتحقق كينونتها 

الدور فقط.
فراأيت  اأوروب���ا،  يف  كنت  الثالثينات،  بلغت  عندما  لكن 
العجائز،  اأج�ساد  على  يتاألق  وبريقها  االألوان  اأ�سراقة  اأن 
في�سع  الغامقة،  االل���وان  ت��رت��دي  َم��ْن  بينهن  جت��د  ال  ب��ل 
م باالأبي�س وكاأنيَّهن �سحن حلوى مع  عليهن االأحمر املُطعيَّ
ال�سماء  بلون  م  املُطعيَّ امللكي  االزرق  يلب�سن  او  الفراولة، 
وكاأنهن يف موكب مهيب، اأو يتو�سحن بالزهري مع حذاء 
بكعب �سغري يتنا�سب مع مقدرة اأج�سادهن التي اأرهقتها 

ال�سنني واأبقت على اأرواحهن املزدهرة..
ال�سوارع  يف  االأل����وان  ه��ذه  ت�ساهد  اأن  اع��ت��ي��ادي  منظر 
واملقاهي واالأ�سواق �سمن اأناقة مفرطة متكئة على عكازة 

�سنوات العمر، وغري مبالية بوطئة كرثة عدد �سنواته..
اللون  عن  تخلرّيت  وجتاوزتها  االربعني  بلغت  عندما  اأم��ا 
وما  و�سبابي  مراهقتي  فرتة  طوال  ع�سقته  الذي  االأ�سود 
ة  امل�سعيَّ االألوان  عن  اأبحث  كاالوروبيات  بداأت  لكنرّي  زلت، 

التي توؤثر بال�سرورة يف اإ�سراقة الروح.
بيئة  من  اأين  ومبا  خارقة،  ب�سرعة  اخلم�سني  اإىل  قفزت 
لذلك  الكونكريتية،  والتقاليد  والقهر  االأ���س��ود  ت��ت��وارث 

االأل��وان،  قامت  اإىل  �سيعيدين  ال�ستني  بلوغي  اأنيَّ  اعتقدت 
الأنيَّ احلياة �ستنحدر نحو �سفحها االأخري، و�ستخبو اأ�سواء 
انتيكية،  حتفة  مثل  احلب  و�سي�سبح  تدريجيا،  امل�ساعر 
و�ساأ�سع  الن�سيان،  حيطان  على  يعلرّق  برواز  �سمن  توؤطر 
م�ساعر الرومان�سية على رفوفها املهملة، ليعلوها الرتاب 
وتختفي األوانها ال�ساخنة تدريجيا، ال �سيما عندما ي�ساب 
ن من اأزاحة الغبار عنها، لكنرّي  اجل�سد بالوهن فال يتمكرّ
اأنيَّ  فاكت�سفت  منت�سفه،  حتى  وجت���اوزت  ال�ستني  بلغت 
زيرّها  عمرية  مرحلة  كل  يف  وتلب�س  يوميا،  تتجدد  احلياة 
اجلديد، واأنيَّ احلب مل ولن يتوقف، الأنيَّه كالنبات املت�سلرّق 
النوافذ  عب  خفية  ويت�سلل  اجت��اه  كل  يف  ب��اأوراق��ه  ميتد 
يحبو  ومثلنا،  معنا  ينمو  احل��ب  ال�ستقباله.  املفتوحة 
الن�سج  �سن  ويبلغ  وين�سج  يراهق  ثم  اأوال،  االأر���س  على 
تقليدية،  غري  �سيغ  اإىل  يتحول  وقد  الياأ�س،  ي�سيبه  وال 
كع�سقنا ملكان مفقود، او حلبيب مل جنده بعد، ورمبا ن�سع 
كل ما منتلكه من عاطفة وحب يف ح�سن حفيد، او يف حلم 

لق�سة قد نعي�سها قبل اأن نتجاوز ال�سبعني وما بعدها..
ده عدد �سنوات العمر  احلياة تتجدد يوميا ب�سباب ال يحدرّ
ين�سب  ال  وعطاء  حب  من  والقلب  ال��روح  يغمر  مبا  بل 

اأبدًا... 
احلب ال يخ�سع الأرقام وعدد �سنوات العمر بل مبا متليه 
ب�سر، طبيعة،  ما يحيطنا من  بكل  وولعنا  علينا عاطفتنا 
وجمال ُخلق لنا �سواء يف عالقة حب، او يف ن�س �ساحر، 
ود من  ابت�سامة طفل ورمبا حركة  او يف  اأخ��اذة  لوحة  او 
اإن�سان مر بالقرب منا، او بجملة غزل اأر�سلت خفية حتت 

�سرت ظلمة الليل. 
املهم هنا اأن ن�سعر بهذا احلب وال عالقة ل�سنوات العمر 

بهذا االإح�سا�س اجلميل، الأنيَّ احلب ال ي�سيخ اأبدًا....

�ضعاد �جلز�ئري

�لهم�ص �لعايل 
�حلب ل ي�ضيخ 
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يف  �سعوبًة  حياته  يف  الباحث  يجد  ذل��ك  وم��ع 
وال�سهر،  باليوم  لوفاته  الدقيق  التاريخ  معرفة 
جهدًا  احل��دث  ه��ذا  بتوثيق  املهتمرّ  يبذل  مل  وم��ا 
اته  يف البحث بوثائق ذلك الزمان و�سحفه ودوريرّ
اأنرّ تاريخ  ق من  رة للجميع، فلن يتحقرّ غري املتي�سرّ
وهذا   ،١9٣٦ �سباط   ٢٣ االأح��د  ي��وم  هو  رحيله 
غياب  بلغه  الذي  املدى  على  دلياًل  ينه�س  وحده 
 ، ة يف تاريخ العراق الثقايفرّ توثيق املنا�سبات املهمرّ
بها  املنوط  �سات  املوؤ�سرّ اإهمال  اأي�سًا  ر  يوؤ�سرّ وهو 
اأجيال  ذاكرة  يف  الرموز  هذه  اإ�سهامات  تر�سيخ 
احليرّة  االأمم  تفعل  كما  ذكراها  واإحياء  جديدة، 

جتاه خالديها.
عامًا   85 م��رور  ذك��رى  اإذن  ت�سهد  ���ام  االأيرّ فهذه 
د الذي نحا منحى  على رحيل ذلك ال�ساعر املجدرّ
الكرديرّ  وال��وف��اة،  املولد  البغداديرّ  الفال�سفة، 
الفكريرّ يف  التنوير  اد  االأروم��ة، الذي يعدرّ من رورّ
، فلم تكن حياة الزهاوي  العربيرّ العراق والعامل 

ًة عن منجزه  ومواقفه واأدواره الفكريرّة تقلرّ اأهميرّ
ال�سهرية  ن�سر �سنة ١9١٠ مقالته  ، فحني  االأدب��يرّ
���د(  )امل���وؤيرّ ب��ج��ري��دة  عنها"  وال���دف���اع  "املراأة 
مطالبني  فني  املتطررّ ث��ائ��رة  وث���ارت  ��ة،  ال��ق��اه��ريرّ
��ف بيانًا  ��ة امل��ث��قرّ ب���اإه���دار دم���ه، ك��ت��ب مب�����س��وؤول��يرّ
جريدة  عب  با�سا  ناظم  بغداد  وايل  اإىل  هه  وجرّ
اأرجوه  "والذي  فيه:  قال  البغداديرّة،  )الرقيب( 
من  تقت�سرّ  ال  اأن  هو  الد�ستوريرّة  احلكومة  من 
بتعليمهم  ُتعنى  بل  بدمي…  هم  اأكفرّ ال�سابغني 
واإن��ق��اذه��م م��ن اجل��ه��ل ل��ئ��الرّ متتد اأي��دي��ه��م يف 

ٍد اآخَر مثلي". امل�ستقبل اإىل منكيَّ
�سن�ستعيد يف هذه ال�سطور وقائع اليوم االأخري يف 
نادرة  ر�سالة  عنها  ك�سفت  كما   ، الزهاويرّ حياة 

وم�سادر من ذلك الزمان وثرّقت احلدث.
نت ر�سالة �سخ�سيرّة، مل ي�سبق ن�سرها  فقد ت�سمرّ
اللبناينرّ  الطبيُب  بغداد  من  بها  بعث  قبل،  من 
)اأي   ١9٣٦ اآذار   ١ ي��وم  املعلوف  ف��رح  اإبراهيم 

االأب  اإىل  ال���زه���اوي(  وف����اة  م��ن  اأ���س��ب��وع  ب��ع��د 
�سفرة  يف  ك��ان  ال��ذي  الكرملي،  م��اري  اأن�ستا�س 
يف  االأخ���رية  اعات  ال�سرّ تفا�سيَل  ال��ق��اه��رة،  اإىل 
جمل�س  �سهده  وما  موته،  وحلظة  ال�ساعر  حياة 
�سكرّ  "ال  فيها:  قال  فة،  عزائه من مواقف متطررّ
، وقد  اأنرّك عرفَت بوفاة ال�ساعر الكبري الزهاويرّ
اأم��ني ح�سب  قهوة  كان يف  وفاته  قبل  ��ه  اأنرّ فهمُت 
عاد  املغرب  وقبل  �سيئًا،  ي�سكو  يكن  ومل  عادته، 
زوجته  ودعا  فرا�سه،  على  وا�ستلقى  البيت،  اإىل 
اإالرّ  طلبه،  الزوجُة  فلبرّت  ل��ه(،  )لتفرك  زه  لتغمرّ
اأنرّها الحظت بعد دقيقٍة اأنرّ زوجها ال حرارة فيه، 
فنادته ولكن بدون جواب...". وقهوة اأمني هذه، 
الزهاوي  مقهى  اليوم  ى  ت�سمرّ التي  نف�سها  هي 

املطلرّة على �سارع الر�سيد.
ثمرّ اأردف ذلك الطبيب الذي له اهتمامات اأدبيرّة 
على ح�سور  املواظبني  اد  ال��رورّ من  وكان  ولغويرّة، 
جمل�س الكرملي الثقايفرّ الذي كان يقيمه �سبيحة 
كلرّ يوم جمعة يف كني�سة الالتني ببغداد: "وقيل اإنرّ 
رجال الدين اأ�سربوا عن ح�سور جمل�س الفاحتة 

البع�س  اأنرّ  اإالرّ  ملحدًا،  ك��ان  الرجل  اأنرّ  ة  بحجرّ
اهلل  رحمه  الرجل  الأنرّ  الفاحتة؛  ح�سر  )ثالثة( 

قال يف اأثناء وجوده يف املقهى: ا�ستغفر اهلل!".
ما  اأوف���ى،  تفا�سيل  م��ع  ال��رواي��َة،  ه��ذه  د  وتع�سرّ
كان  التي  القاهريرّة  )الر�سالة(  جملرُّة  اأوردت���ه 
بعددها  الزيرّات،  ح�سن  اأحمد  االأدي��ب  رها  يحررّ
فيه:  وج��اء   ،١9٣٦ اآذار   ٢ ي��وم  ال�����س��ادر   ١٣9
رًا على  "ذهب الزهاويُّ يوَم االأحد املا�سي متاأخِّ
غري عادته اإىل قهوته املختارة يف منعطف �سارع 
خالد بن الوليد ببغداد، وكان اأ�سدقاوؤه وتالميُذه 
اُره قد حتلرّقوا حول مقعده اخلايل ينتظرون  و�ُسمرّ
كاهَن اأبوللو و�ساعر الفكر احلديث؛ دخل متوكئا 
�سه  جُلالرّ يب�سم  وهو  حممود،  خادمه  ذراع  على 
�سكا  ثمرّ  ال�ساحب؛  واالأمل  الفاين  ال�سراج  ب�سمة 
اأعلى كتفه  اأملًا يف  املمتع  �سوٍط من احلديث  بعد 
االأم�����س،  ليلة  كتب  م��ا  ك��رثة  اإىل  َع���زاُه  االأمي���ن 
بها  يحيرّي  اأخ��رى  ق�سيدًة  ينظم  ليَله  ق�سى  اإذ 
�سيزورها  الذي  النيابيرّ  الوفد  ل�سان  على  م�سَر 
ا قريب؛ ثمرّ اجتزاأ باأكِل قليٍل من الَكْماأة، ومل  عمرّ

�سديقه  على  واقرتح  البيت،  يف  الغداء  اإىل  يعد 
اأن  الُعقاب  [جريدة[  �ساحب  بحري  االأ�ستاذ 
ورد  ًا  م�سريرّ فلما  في�ساهد  ال�سينما  اإىل  يذهبا 
بغداد منذ قريب، ولكنرّ االأمل ا�ستد َبْرحه والقلب 
بلهجته  وق��ال  �سديقه  على  فاأقبل  وجيُبه؛  زاد 
يق�سي  يكاد  االأمل  هذا  اإنرّ  اأفندم!  )يا  ة:  اخلا�سرّ
يا   . قواي.  ُتنهك  الع�سبيرّة  النوبات  وهذه   ، عليرّ
ثمرّ  االآالم!(  ه��ذه  من  اأنقذين  الراحمني  اأرح��م 
حترّى  يدخلها  يكد  ومل  داره؛  اإىل  يعود  اأن  رغب 
فدعوا  ي�سيق،  وبالنف�س  يت�سع  ب��ال��داء  اأح�����سرّ 
ظهر  بعد  الرابعة  ال�ساعة  ح��وايل  الطبيَب  اإليه 
وال�سديق  احلياة!".  فارق  قد  كان  ولكنه  االأحد 
يون�س  نف�سه  هو  ال�سينما  دار  اإىل  �سحبه  ال��ذي 
وال�سخ�سيرّة  واملذيع  وال�سحفيرّ  حالة  الررّ بحري، 

االإ�سكاليرّة امل�سهورة.
وكان الزيرّات افتتح هذا العدد من جملرّته بكلمٍة 
باأغاريد  يهزُج  كان  "الزهاويُّ  فيها:  قال  موؤثرّرٍة 
اأ�سداوؤها  ُد  ف��ت��رتدرّ دج��ل��َة،  �سفاف  على  الفجر 
النيل و�سواحل  َبَرَدى وخمائل  َرَبواِت  املوقظُة يف 

و�سل  الذي  هو  واأمثاله  الزهاويرّ  واأدب  املغرب. 
القلوب العربيرّة يف جماهل القرون ال�سود بخيوٍط 

ٍة غري منظورة". اإلهيرّ
فقد  بنتًا،  وال  ولدًا  وراءه  ال�ساعر مل يرتك  والأنرّ 
زوجه  باإعطاء  ًا  خا�سرّ قانونًا  احلكومُة  عت  �سررّ
كانت  بينما  كاماًل،  يتقا�ساه  كان  الذي  الراتَب 
فكاأنرّ  فقط.  الن�سف  على  تق�سرها  القوانني 
اأكرمته مدافعًا عنيدًا عن املراأة طوال  احلكومة 
اأن�سف  ال��ذي  اال�ستثنائيرّ  ال��ق��رار  بهذا  عمره، 

�سريكة حياته. 
ُة  الثقافيرّ ونخُبها  بغداُد  �سيرّعت  التايل  اليوم  ويف 
�ساعَرها الكبري، ت�سييعًا مهيبًا �سارك فيه رئي�ُس 
اململكة،  اأعيان  وكباُر  احلكومة  واأع�ساُء  الوزراء 
اأبي حنيفة  االإمام  ودفن على مقربة من �سريح 
النعمان باالأعظميرّة. واألقى اجلواهريُّ على قبه 

ق�سيدًة باكيًة قال يف مطلعها:

على ُرغِم اأْنِف املوِت ِذْكُرَك خالُد       
تِرنُّ ب�سْمِع الدْهِر منَك الق�سائُد

ل يكاد يخلو كتاٌب مدر�صيٌّ يف 
عموم العامل العربّي، ُيعنى 
بالأدب يف نهايات القرن التا�صع 
ع�صر والثلث الأّول من القرن 
الع�صرين، من ق�صيدٍة لل�صاعر 
د جميل �صدقي  العراقّي املجدِّ
الّزهاوي )١863-١٩36(، 
فقد كان هو ومناف�صه معروف 
الر�صايف )١875-١٩45( 
ميثالن قطبي الزعامة 
ال�صعرّية يف العراق، وبعد وفاة 
ال�صاعرين امل�صرّيني اأحمد 
�صوقي وحافظ اإبراهيم قال 
الدكتور طه ح�صني اإّن زعامة 
ال�صعر انتقلت للعراق اإىل 
الزهاوّي والر�صايّف. 

وقائع �ليوم �لأخري 
يف حياة �لزهاوّي

ح�ضني حمّمد عجيل

يف �لذكرى �ل� 85 لرحيل �ل�ضاعر �لتنويرّي



من  جمابهتها  حم��اوالت  كل  ُتف�سل  رغبة 
واحلياة  العامل  هذا  اإىل  تنظر  اأقلية  قبل 
امل��وت،  �سدنة  ي��راه  عما  خمتلف  مبنظار 
نظرة من يراقب بحكمة م�سوبة باخلوف، 
نظرة من َيعلم باأنه َيعلم وال ي�ستطيع فعل 
العامل؟  اإنقاذ  ميكننا  اأحقًا  لكن،  �سيء! 
ه��ذا ال�����س��وؤال ه��و م��ا غ��ام��ر ب��ه ال��روائ��ي 
املطبوعة  االأوىل  روايته  يف  اأك��رم  ح�سن 
عن دار الرافدين، التي اختار لها عنوانًا 
ة الإنقاذ العامل(، عب رحلة  مثريًا: )خطرّ
بعد  متتاليني  ي��وم��ني  بقي  ال���ذي  بطلها 
ه يف يومه  والدته من غري ا�سم! فوهبه عمرّ
الثالث ا�سمًا م�ستقًا من احلرب و�سنواتها 
ال��ع��ب��ث��ي��ة، وجن��ات��ن��ا م��ن��ه��ا ب��اأع��ج��وب��ة: 
لكن ه��ل ح��ق��ًا جن��ون��ا منها؟  )ح�����س��ن(، 
ذواتنا  ت�سكيل  تعيد  التي  احل��روب  ه��ذه 
اأ�سخا�سًا  النهاية  يف  لنكون  جديد،  من 
خمتلفني جدًا عما كنا عليه قبل خو�سها؟ 

دخان اأ�صود 
ة ح�سن: "اإن اأردت  تبداأ الرواية بعبارة جديَّ
على  حتاذر  اأن  اأواًل  عليك  العامل،  اإنقاذ 
نقودك من التلف،" وهي حكمة اتخذتها 
اجلدة بعد حماولة قام بها زوجها الإنقاذ 

العامل �سابقًا، مغامرة انتهت بف�سل 
معًا.  ونف�سه  العامل  اإنقاذ  يف  اجلد 
التفكري  عند  �سعبة  الفكرة  تكن  مل 
ث  ُيحدرّ )ح�سن(  كان  ما  هذا  بها، 
اقت�سرت  ب�سيطة،  خطة  نف�سه،  به 
مكان  كل  من  امل�سلحني  "دفع  على: 
ثم  االأر����س،  من  �سيرّقة  زاوي��ة  اإىل 
نعبئهم يف براميل كبرية وندحرجها 
لنا  تتيح  خ��ط��ة  ال��ت��ل��ة،  اأع��ل��ى  م��ن 
ال���ع���ودة اإىل احل���ي���اة، وت�����س��م��ح يل 
يف  وامل�سي  امَلطريرّة  بدلتي  بارتداء 
ال�سوارع املبتلرّة من دون دخان اأ�سود 
يغلف املدينة، من دون وجوه اأجنبية 
يف  وت�سرخ  م�سرعة  ب�سيارات  متر 
يفكر  م��ن  لكن  اب��ت��ع��دوا.  وجوهنا: 
اإن��ه��اء ح���رب م��ا واإن���ق���اذ �سيء  يف 

من  نف�سه  باإنقاذ  اأواًل  يفكر  اأن  عليه  ما، 
بالعداء  ابتداأت  الداخلية، حروب  حروبه 
من )عنرّون( ندرّ )ح�سن( وغرمي طفولته 
اإىل  وت��ت��ح��ول  ب��ع��ده��ا  لتت�سعب  االأزيل، 
حماولة اإنقاذ دجاجة من املوت، ويا لهذه 

املهمة ال�ساقة يف زمن اجلوع!" 
اأبناء احُلب 

امل����وت ح��ا���س��رًا بقوة  ك���ان  ال���رواي���ة  يف 
مل  الذي  العم  موت  املعتادة،  ب�سورياليته 
واح��دة،  دمعة  الرواية  بطل  عليه  ي��ذرف 
يعود  ث��م  ق�����س��رية،  ف��رتة  ا�ستمر  غ��ي��اب 
ور�سائل  ت�سجيالت  عب  �سوته،  اأو  العم، 
اأخيه  واأخبار عاجلة يف�سيها البن  �سوتية 
رحلته  اأج���ل  م��ن  بيعها  �سيمتهن  ال���ذي 
طفولته  بحبيبة  وال��ل��ق��اء  اجل��ن��وب  اإىل 
اأن يجاهد فيها  )زينة(، رحلة كان عليه 
ودجاجته،  حياته،  ثالث:  حيوات  الإنقاذ 
هذه  يف  )ح�سن(  يت�سلح  مل  له.  وم�سجرّ
املغامرة اإال مبا قالته له )اأم عليوي( بائعة 
�سينقذون  ه��م  احل��ب  اأب��ن��اء  "اإن  ال��ل��نب: 
العامل،" وهو ما كان متاأكدًا منه، اإنه هو 
ابن حب، جمع بني جندي خائف مرعوب، 
وفتاة جنوبية اأطعمته قطعة بطاطا وقلياًل 

من ال�ساي، بعد عودته مهزومًا من حربه 
االأخرية.

دجاجُة مريان 
تواجه  التي  تلك  اأق�سى احلروب  اإن  يقال 
وه��ذا ما واجهه )ح�سن( يف  بها ذات��ك، 
اأن  ���س��رورة  اإدراك���ه  اإن  النبيلة.  مهمته 
ي��ك��ون ك��اذب��ًا ك��ب��ريًا وخم��ادع��ًا م��ن اأج��ل 
االنت�سار يف مغامرته، اأعاقه كثريًا، كيف 
املهمة؟  هذه  يف  جنح  اإن  لباءته  �سيعود 
ما  روا�سب  من  التخل�س  �سي�ستطيع  وهل 
علق به اأثناء حماولته هذه!؟ هل �سينجح 
لينقذ  ط،  خطيَّ كما  العامل  اإنقاذ  يف  حقًا 
اإىل  ط��وي��ل��ة  ال��رح��ل��ة  ب��ع��د؟  فيما  نف�سه 
اجلنوب، واحلفاظ على حياته من القتلة 
�سعب جدًا، كما هو احلال باحلفاظ على 
حياة دجاجة )مريان( الذي عا�س ومات 
كدجاجة يف �سجن ي�سبه قف�س الدجاج. 
الرحلة هي  هذه  املهمات يف  اأ�سعب  لكن 
�ساحب  امليت،  ه  عمِّ حياة  على  احلفاظ 
دائمًا  ك��ان  ال��ذي  ه  عمرّ املتكررة!  امليتات 
حتى  اأخيه،  اب��ن  مع  للتوا�سل  ح��اًل  يجد 
واإن كان عب طائرة ورقية: "كيف حالك 
للحرب جم��ددًا،  اأخ��ي، هل عدمت  ابن  يا 
كيف لكم ذلك؟ اأعرف اأنك مل 
وهذه  احل��رب،  بحدوث  ترغب 
يريد  اأح��د  ال  اأن  امل�سكلة،  هي 
يومًا  من�����سِ  مل  لكننا  احل���رب 
حربًا  فيه  وخ�سنا  اإال  واح���دًا 
النا�س  مع  تكن  مل  اإن  �سر�سة، 

فمع اأنف�سنا.
بخم�سة  تنتهي  )ح�سن(  رحلة 
ما  �ستعرفها  مهمة،  هوام�س 
االأوىل  ال��رواي��ة  ه��ذه  ت��ق��راأ  اإن 
اأك��رم،  ح�سن  الروائي  لكاتبها 
التي �سدرت ب� )١١٦(  �سفحة 
م���ن ال��ق��ط��ع امل��ت��و���س��ط، وه��ي 
ن�سر  الذي  للكاتب  اأوىل  جتربة 
قبلها ق�س�سًا ق�سرية عدة يف 

�سحف عراقية وعربية.

ل يراودك ال�صك واأنت 
تقلب �صفحات هذه 
الرواية، يف اأن املهمة 
التي قرر بطلها اأن 
يخو�ض غمارها �صتكون 
مهمة م�صتحيلة، لي�ض 
لعدم الإميان بقدرتنا 
على اإنقاذ العامل، بل 
لرغبة الب�صر العجيبة 
يف زراعة احلرب والدم 
واخلراب وقطف 
ثمارهما موتًا! 

علي �ل�ضومري 

خّطة لإنقاذ �لعامل..! 

السنة السادسة عشرة العدد )378( 28 شباط 2021 متك سال _ متك كما #alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

43 ث������ق������اف������ة42



السنة السادسة عشرة العدد )378( 28 شباط 2021 متك سال _ متك كما #alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

45 ح��ك��اي��ة ص��ور44

 

كنا نقراأ يف اخلوايل من االيام بع�س اعالنات ال�سحف التي حتثنا على 
اأن تقتني احدى  ال�سهر يف ليايل بغداد، بغداد املحبة واجلمال، فاأنت ما 
ال�سحف املحلية حتى يطالعك اعالنًا على �سفحاتها الداخلية يقول لك 
التي كانت  ال�سينما  انت اي االماكن تختار؟ هل  الليلة فتحتار  ت�سهر  اأين 
�سينما  يف  اجنبيًا  اأو  عربيًا  فيلمًا  تختار  اأم  م�ساءًا؟  احد  يوم  كل  تتبدل 
الكرخ  اىل  وتعب  غرناطة  وبعدها  اخليام  ثم  ميامي،  روك�سي،  او  ريك�س 
لتجد ريجنت و�سينما بغداد، كلها كانت حتثك على املتعة واملعرفة او تختار 
املطربة  او  الغربي  اال�ستعرا�س  فيها  "الكباريهات" انت وعائلتك الن  اي 
فهناك  كله  ه��ذا  ت��ود  ال  ان��ك  اأو  العذبة،  ال�سرقية  الراق�سة  او  الكبرية 

اعالنات امل�سرح على الرغم من قلته.
دعك من كل هذا فاأنت بامكانك اأن تختار احد نوادي الرتفيه العائلي حيث 
يعد  فلم  االن  هذا  كل  امنحى  الليلة،  يحيها  مطرب  او  غناء  فرقة  هناك 
لتلك االماكن من وجود، ومل يعد للطرب اهله وجال�سه، با�سبعك ال�سغري 
ت�سغط على هاتفك املحمول لتنفتح لك الدنيا برمتها وبامكانك انتقاء اي 
وت�ساهد  ت�ستمع  ال�سديد  ت�ساهد لكن لال�سف  واي االفالم  االماكن تدخل 
لوحدك، �ستظل لوحدك طاملا ان حتمل �سجنا اجنزه لك العامل احلديث، 
كنا جنزع من جملة فرق ت�سد، اإال جتدونها االن قد �ساعت برتحيب كبري 
ال�سجن  هذا  يف  نقيم  وحدنا  ل�سنا  يقول:  قائل  رب  املاخوذون؟  نحن  منا 

الكبري فالعام كله داخله، نعم كل العامل يدخل يف احليز ويف النفق، لكن 
الذي يحب  العامل هناك خيارات بامكان اي �سخ�س ان يختار املكان  يف 
الذهاب اليه واال�ستمتاع، يف حديث يل قبل ايام مع �سديق عب املحمول 
كنا نت�سامر ونتذكر ايام حبور، قال يل تعرف ان بغداد بعد ال�ساعة الثانية 
ع�سر ليال ت�سبح مكانا موح�سا خميفا الميكن لك ان تخطو بحرية فيها، 
مكان ياأمه القتلة واالفاقون والكر�ستاليون، قلت له من اين يل ان اعرف 
انا الذي ا�ستكني يف البيت عند ال�ساعة ال�سابعة م�ساء وهذا الوقت يذكرين 
بعد  البيت  خ��ارج  البقاء  على  يحرم  اهلل  رحمه  ابي  كان  حينما  بطفويل 
ال�سورة  العقاب فادحا، حكاية هذه  �سيكون  واإال  ال�ساعة اخلام�سة م�ساء 
تعود اىل االيام اخلوايل وبغداد احلب وال�سالم، اجلالغي البغدادي والعام 
١9٦٢، يف ال�سورة راحلون منهم، الفنان خليل الرفاعي، حممود قطان، 
الفنان �سعوبي ابراهيم، الفنان احلاج ها�سم الرجب والفنان علي الدبوو 

الفنان ح�سني عبداهلل، رحم اهلل اجلميع واحيا بغدادنا من جديد.

مهم جدا 
 ليحق لأي �صخ�ض او موؤ�ص�صة او جملة او �صا�صة او مواقع الكرتونية 

واأية و�صيلة اعالمية اخرى ا�صتعمال هذه ال�صور  ) هي ار�صيفي 
ال�صخ�صي ومعي عقد �صرائها(، جملة ال�صبكة العراقية الوحيدة لها  

احلق بذلك وبعك�صه �صتكون املحاكم هي الفي�صل.
مقد�د عبد �لر�ضا

احلنني،  من  والكثري  وااللفة  ال��دفء  حتمل  ال�ستاءات 
الكمال،  النف�س ويرتقي بها اىل م�ساف  ال�ستاء يهذب 
العطف  روح  من  الكثري  حتمل  البالد  �ستاءات  كانت 
والتعاون وامل�ساعدة، اذكر طفولتي وتلك القرية جلوالء 
بروية  يتهادى  ال��ذي  النهر  يحر�سها  بهدوء  تنام  التي 
بكل  ن�سطف  �سباحا  كنا  الرقراق،  دي��اىل  نهر  وح��ب، 
الهياب  الرجل  ذلك  من  خوفا  القلق  من  وب�سىء  الفة 
يرفعها  ان  وما  ع�ساه  يحمل  كالثلج  نا�سعا  كان  الذي 
حتى ن�سرخ كلنا بهمة واحده يحيا الوطن، كنا �سغارا 
مل نكن نعرف ماذا يعني حب الوطن لكن تلك الدرو�س 
وكيف  ال��وط��ن  نحب  كيف  علمتنا  التي  ه��ي  املخل�سة 
ابو  عبدالرحمن  كيف؟  حمبتنا،  على  الوطن  يحر�س 
عوف مدير املدر�سة تتهلل ا�ساريره حينما يعلم ان معونة 
الطلبة  على  بتوزيعها  �سيقوم  وان��ه  و�سلت  قد  ال�ستاء 
فتح  ال�سغار اىل  بالغة نرتاك�س نحن  بعفوية  الفقراء، 
تلو  واح��دا  الطالب  على  ينادي  الرجل  ويبداأ  االكيا�س 
االخر يعطيهم تلك املعونة بفرح غامر من اجلميع، حتى 

ان البع�س من الطلبة املو�سورين يتمنون ان تهدى لهم 
البع�س من تلك املالب�س، مل يكن هناك تنابز وال ي�سعر 
احد من ان هذا فقري وذلك غني الننا بعد انتهاء اليوم 
ن�سرع جميعا بحب اىل بيوتنا، الفرق، هكذا علمنا الوطن 
وبهذه الطريقة تعلمنا الوطنية وكيف ن�سعى للمحبة دون 
التي  ال�سورة  ت�سبه  ال�سور  من  الكثري  هناك  ف��وراق، 
الفرق  واملحبة،  بالتعاون  عامر  بغداد  كانت  ذكرتها، 
يف اى �سىء كل له خط ي�سري عليه بحرية تامة �سرطه 
املواطنة، ومن هذه ال�سروط انبثق الكثري من اجلمعيات 
االن�سانية واالجتماعية والتعاونية، جمعية حماية االيتام 
وجمعية حماية االطفال كما تبدو يف هذه ال�سورة التي 
االطفال  ختان  االع��ل��ى،  يف  املثبتة  اليافطة  يف  حتكي 
الفقراء من قبل جمعية حماية االطفال يف العراق، ولعل 
رحمه  الها�سمي  يا�سني  هو  ال�سورة  و�سط  يقف  ال��ذي 
اهلل، �سورة باهرة وال اجمل اناقة وتهذيبا، مات املدير 
االن�سان  وا�سبح  البالد  واقفرت  ابو عوف  عبدالرحمن 

مرتب�سا الخيه االن�سان.



وعبد  ا�سكندر  وو�سيم  زكي  وحممد  خيوكة 
مطرب  باأدائها  ا�ستهر  كما  حبيب،  امل�سيح 

املقام �سالح الكويتي.
حتكي االأغنية التي ال ُيعرف موؤلفها عذابات 
منها  خطيَبها  جارُتها  خطفت  التي  الفتاة 

وتقول لها معاتبة :
عفاكي عفاكي  على فند العملتينو

اأنا تعبتو وانا �سقيتو على احلا�سر اأخذتينو
و)الفند( هي اخلطة اأو اللعبة التي ابتدعتها 

اجلارة خلطف احلبيب وهي تقول لها:

 �سفتي ولد عالكيف
تو�سلتي بابو يو�سف

�سهرتيلو ليايل ال�سيف
عيرّارة �سلون اأخذتينو

ثم تك�سف �سر ذلك التعلق فتن�سد :
�سفتينو ابن جتار 

حميتيلو املاي احلار
وديتينو عند ال�سحار

�سحرتيلو واأخذتينو
القر�سنة  ت��ل��ك  ���س��ر  تك�سف  ب��ذل��ك  وه���ي 
ومرحهن،  ال��ب��ن��ات  غ��ن��اء  و���س��ط  منزعجة 
ت�سحرهن مو�سيقى تلك االأغنية املرحة رغم 
جراء  احلبيب  خ�سرت  التي  احلبيبة  االآم 

)فند( اخلاطفة.

  يا ق�صيب البان احفظلي 
حبيبي

اأي�سًا و�سط  اأغنية )يا ق�سيب البان( تغنى 
اخلطبة  منا�سبات  يف  ن�سوية  اح��ت��ف��االت 
ة، وقبل اأن نقف عند مالمح  والزفاف واحلنرّ
االإ�سارة  من  لنا  البد  ال�سهرية  االأغنية  هذه 
به  تتو�سل  ال��ذي  البان  ق�سيب  ال�سيخ  اإىل 

من�سدات االأغنية، فمن هو؟
ال�سيخ ق�سيب البان هو اأبو عبد اهلل احل�سني 
االإمام  اأحفاد  من  وهو  احل�سني،  يحيى  بن 
وعا�س  ال�سالم،  عليهما  علي  ب��ن  احل�سن 
ب���ني47١  ه��ج��ري��ني  وع��ام��ني  م��ئ��ة   )١٠٢(
بنات  من  واح��دة  وت��زوج  للهجرة  اإىل57٣ 

ال�سيد عبد القادر الكيالين.
وقد لقب ال�سيد احل�سني بن يحيى احل�سني 
بلقب )ق�سيب البان( حتى طغى اللقب على 
بل  ج��دًا،  جمياًل  كان  الأنه  ال  �سعبيًا،  ا�سمه 
لكونه كان ر�سيق القوام بهيرّ الطلعة مهيب 
القدمية،  املو�سل  يف  معروف  مقاُمه  الوجه 
منب�سطة  اأر���س  على  مقامًا  م�سجده  وك��ان 
ال�سينية  اأر���س  ت�سمى  �سنجار  ب��اب  ق��رب 
يف  اإليها  النا�س  ي��اأت��ي  حيث  النب�ساطها، 
املو�سل  اأطعمة  ومعهم  واملنا�سبات  االأعياد 
واملخلل  الك�سكا  مثل  ال��ل��ذي��ذة،  ال�سعبية 

ة و�سواها. والكبرّ
املتزوجات  ال�سابات  عند  ال��ع��ادة  وك��ان��ت 
مع  قلياًل  حمواتهن  عن  يبتعدن  اأن  حديثًا 
ق�سيب  )ي��ا  اأغ��ن��ي��ة  ليغنني  �سويحباتهن 
الزوجُة  فيها  ت�سكو  التي  ال�سهرية  البان( 
ح��م��اَت��ه��ا وت�����س��ف ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ال��ع��م��ل 
يف  وا�ستغاللها،  ج��وره��ا  ع��ن  واال�ستقالل 
حني يقدم ال�سباب قبل الغداء وبعده الدبكة 
املنزل،  اإىل  العودة  قبيل  ال�سهرية  املو�سلية 
يف  م�سرورًا  وَطِعَم  وغنى  اجتمع  قد  والكل 
فناء ح�سرة ال�سيخ اجلليل.. ق�سيب البان.

  الأغنية
تقول بع�س اأبيات اأغنية )يا ق�سيب البان(

يا ق�سيب البان احفظلي حبيبي

الأطبخ الك�سكا واأغلق باب بيتي
ة  ر للتخفيف من حنق الكنرّ والبيت االأول حمويَّ

من حماتها واالأ�سل اأن تغني بداية:
يا ق�سيب البان ثكلني حماتي

الأطبخ الك�سكا واأغلق باب بيتي
واحلمي ملن تقوم بزعجتا
حنكا يغجف وتنحل بزمتا

وك��ل��م��ة )ث��ك��ل��ن��ي( دع���وة ع��ل��ى احل��م��اة اأن 
ي��اأخ��ذه��ا امل����وت، وق���د ي��ظ��ل )ح��ن��ك( امل��ا 
)يرجف( غ�سبًا الن�سراح الزوجة و�سرفها 
اأطعمة  من  و�سواها  )الك�سكا(  طعام  على 
ت�سفها االأغنية املاكرة ال�ساخرة من احلماة 

اإذ يقول بع�س اأبياتها:

الأطبخ الك�سكا واأقلي حلمتا
واأعمل الدوملا واأك�سغ قيمتا

واأبعج عيون احلمي ما �سوقتا
ويل مفجوعة كن جنيتي

احلماة  هجو  يف  امل��رح��ة  االأغنية  وت�ستمر 
ال��زوج��ة  �سنعتها  ال��ت��ي  االأط��ع��م��ة  وم����دح 
و�سويحباتها  ل��زوج��ه��ا  ال�سابة  احل�سناء 
البان  ق�سيب  جامع  ف�ساء  اإىل  بها  وجاءت 
ممتعًا  وقتًا  االأخ��ري��ات  مع  لتق�سي  املهيب 
اأعياد  كانت  مثلما  �سعيدًا  يعود  اأن  نتمنى 

املو�سل العامرة ومنا�سباتها.

عفاكي.. اأيتها اجلارة
ال�سعبية االأ�سيلة  اأغاين املو�سل  اأ�سهر  ومن 
اأغنية )عفاكي عفاكي على فند العملتينو(، 
املو�سلية  ال�سعبية  االأغنية  م��وؤرخ��و  ويقول 
ماأخوذة  دومًا  تردد  التي  املو�سل  اأغاين  اأن 
وبع�سيقة  م��اردي��ن  هي  مناطق؛  ث��الث  من 

واملو�سل ذاتها.
م��ن اأغ����اين م��اردي��ن اأغ��ن��ي��ت��ا )���س��ع��ادو ما 
ماتت( و)حمبوبة قلبي( ومن اأغاين منطقة 
املو�سل  م�سيحيو  ي��ردده��ا  ال��ت��ي  بع�سيقة 
اأغاين )ويلي ويلي( و)زعالنه لي�س( و)ويل 

التي  ال�سعبية  املو�سل  اأغ��اين  اأم��ا  داده(، 
منها:  فكثرية  واالأع��ي��اد  االأف���راح  يف  ت��ردد 
�سنتني  – قبل  �سماق  – يا  البان  ياق�سيب 

خطبني- البامكي- عفاكي.
املو�سل  اأغ���اين  اأ�سهر  م��ن  اأن  وج��دت  وق��د 

بغداد  يف  امل��ق��ام  مطربو  غناها  ال��ت��ي 
اأغنية )عفاكي( التي اأداها اأبو حميد، 
 )١945-١894( ال��ق��ن��درج��ي،  ر�سيد 
املقام  من�سد  وغناها  ع���زوري،  بتخت 
ال�سهري يو�سف عمر مرارًا و�سط اجلوق 

ح�سن  املطربون  اأداه��ا  وكذلك  البغدادي، 

من �أغاين �ملو�ضل �ل�ضعبية
فند �جلارة �لتي �أخذت 

�حلبيب لل�ضاحر 
 وحكاية ق�ضيب �لبان

با�ضم عبد �حلميد حمودي

ي�صي العنوان بخلط حالتني غنائيتني واجتماعيتني كان 
جمتمع املو�صل احلدباء ل ين�صاهما يف اأية منا�صبة �صعيدة 

رغم الختالف التف�صيلي يف حال الزوجة املرحة ال�صعيدة.. 
كما نرجو دومًا، وحالة احلبيبة التي ُخطف منها احلبيب.
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�لعزة بالإثم 
االأ���س��ر  م��ن  كثري  داخ���ل  يف  وت�سيع،  ���س��اع��ت، 
كان  لو  حتى  بالراأي  التم�سك  ثقافة  العراقية 
"العزة  الكرمي  ال��ق��راآن  �سماها  كما  اأو  خطاأً، 
باالإثم"، وال�سيما بني الكبار يف العائلة؛ االأب اأو 
االأخ الكبري الذي يدرك ت�سرفه اخلاطئ جتاه 
نف�سه  مينح  وال  اللفظي،  جت��اوزه  اأو  االآخ��ري��ن 

فر�سة االعتذار لالآخر بغية اإ�سالح اخلطاأ.
 يف هذا ال�سدد حتدث يل ال�سيد )اأحمد كاظم 
ق��ائ��اًل: حدثت مواجهة  اأع��م��ال ح��رة(  ج��واد، 
اأخي االأ�سغر، وجتاوزت عليه بكثري  بيني وبني 
من االألفاظ التي ال اأعرف كيف خرجت 
م�سدوهًا  فبقي  بحقه،  فمي  م��ن 
ل�سماعه هذه االألفاظ، وبعد اأن 
هداأت فورة غ�سبي وجدُت اأن 
وتافه،  بائ�س  كله  ذلك  �سبب 
واأوالده  اأوالدي  ت�ساجر  فقد 
دق��ائ��ق  وب��ع��د  بينهم،  فيما 
عادوا اإىل اللعب معًا. يوا�سل 
ال�سيد اأحمد حديثه عن الواقعة 
اإىل  اأفقت  حني  م�سيفًا:  العائلية، 
نف�سي اأدركت مقدار اخلطاأ الذي ارتكبته 
بحق اأخي االأ�سغر واحرتمت فيه �سمته وعدم 

الرد على جتاوزاتي.
* هل فكرت يف االعتذار من اأخيك؟

- فكرت كثريًا لكني مل اأبادر خ�سية اأن يت�سور 
لذلك  م��ن��ي،  �سعف  ه��و  الفعل  ه��ذا  اأن  اأخ���ي 
الرغم  على  منه  موقفي  على  م�سرًا  بقيت 
خ�سامهم،  ع��ن  يتوقفوا  مل  االأط��ف��ال  اأن  م��ن 
اأردت  امل�سرتك،  ولعبهم  لهَوهم  وا�سلوا  ب��ل 
نحو  على  اأخ���ي  وب��ني  بيني  االأم����ور  ت�سري  اأن 

طبيعي من دون اأن اأقدم االعتذار.
�حلب وثقافة �لعتذ�ر

ي��ح��دث��ن��ا ال����دك����ت����ور ه�����الل ع���ب���د ال�������س���ادة 
بجامعة  االجتماع  علم  يف  حيدر)متخ�س�س 
كثرية،  الف�سائل  قائاًل:  الف�سائل  عن  بغداد( 
فح�سن اجلوار ف�سيلة، وال�سدق ف�سيلة، كذلك 
ن�سوء  منذ  اهتمام  اإىل  ف�سيلة حتتاج  االعتذار 
االإن�سان تتبعه املتابعة والتعزيز، هذا االهتمام 
الذي يحيط بالفرد وما فيه من ف�سائل يجب اأن 
ياأخذ يف احل�سبان اأن اأفكار االإن�سان و�سلوكياته 
متررّ مب�سارات اخلري وال�سر وال�سواب واخلطاأ. 
االآخ��ر،  على  امل�سارات  اأح��د  يطغى  فقد  وعليه 
وذلك  دائمًا  اأو  موؤقتًا  يكون  قد  الطغيان  هذا 
ح�سب ُاُطِر التن�سئة التي حتدد نوع امل�سار. ومبا 
اأننا ب�سدد الف�سائل فاإن على م�سارات اخلري 
�سخ�سية  الرا�سخة يف  تكون هي  اأن  وال�سواب 
االإن�سان و�سلوكياته مع االآخرين. وب�سبب فطرة 
التوجيه  القابلة لل�سواب واخلطاأ فاإن  االإن�سان 
اخلطاأ  عن  ال��رتاج��ع  اإىل  ير�سدنا  االإ�سالمي 

واال�ستمرار بال�سواب.
*هل االعتذار وجٌه من وجوه ال�سعف؟

ب�سكل  االعتذار  لفظة  يذكر  الكرمي  القراآن   -
ينطقون  ال  ي��وم  )ه��ذا  تعاىل  قوله  يف  وا���س��ح 
 .)٣5 )املر�سالت:  فيعتذرون(  لهم  ي��وؤذن  وال 
بد  ال  واج��ب  اخلطاأ  عن  بالعودة  واال�ستدراك 
منه، فهو ال يدل على ال�سعف بل اإنه دليل قوة، 
اأخطاأمت  فيما  جناح  عليكم  )ولي�س  تعاىل  قال 
غفورًا  اهلل  وك��ان  قلوبكم  تعمدت  ما  ولكن  به 
رحيما( )االأحزاب: 5(. فاالإن�سان الذي يرتكب 
اخلطاأ مع اهلل تعاىل يجد باب املغفرة مفتوحًا 
ذكر  لقد  وج��ل.  عز  الباري  من  اعتذر  ما  اإذا 

نحن خطاوؤون، لكن من منا يعرتف باأخطائه وي�صعى اإىل اإ�صالحها؟ وكيف 
يكون �صكل الإ�صالح؟ هل العتذار و�صيلة من و�صائل اإ�صالح اخلطاأ؟ هذه 

الأ�صئلة واأخرى كثرية غريها ت�صب يف هذا املو�صوع رحُت اأناق�صها مع نف�صي من 
اأجل ر�صم خطوط هذه الق�صية التي اأبغي اأن اأر�صدها واأتعرف عليها من خالل 

جتارب اأ�صخا�ض َخربوا الأمر و�صعوا اىل اإ�صالح هذه  الأخطاء ومعاجلتها.

ي�ضهمان يف �إ�ضاعة
ثقافة �لعتذ�ر 

�لثقة و�حلب
فكرة �لطائي

فاطمة خ�سريهالل عبد ال�سادة
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ويريحها  النف�س  يرورّ�س  االعتذار  اأن  اجلاحظ 
النف�سية  واملتاعب  والهموم  االأحقاد  كل  ويبعد 

عن ذات الفرد. 
* هل نحن بحاجة اإىل تر�سيخ ثقافة االعتذار؟

االعتذار  ف�سيلة  تر�سيخ  اإىل  بحاجة  النا�س   -
منذ بداية تن�سئتهم الأبنائهم وبناتهم باتباعهم 
لبناء  االإ�سالمية  بالثقافة  ي�ستعني  تربويًا  نهجًا 
�سخ�سية اإن�سانية قائمة على الت�سامح والغفران 
اأب��ن��اء  م��ا ���س��وف ي�سيع ال��رح��م��ة وامل����ودة ب��ني 
االأوىل  التن�سئة  فاإن  وكما هو معروف  املجتمع. 
التاأثري  تبداأ باالأ�سرة، �ساحبة الدور االأكب يف 
تفاعله  وكيفية  للمجتمع  االإن�سان  نظرة  على 
االجتماعية  ال�سلوكيات  باتباع  االآخ��ري��ن،  مع 
ال�سليمة وتنمية القدرة على التمييز بني اخلطاأ 
وال�سواب واحلق والباطل. يجب اإر�ساء قواعد 
ثقافة جمتمعية  اإىل  االعتذار وحتويلها  ف�سيلة 
يف  ين�ساأ  الذي  فاالإن�سان  االإمكان.  قدر  �سائدة 
عن  االعتذار  لديه  يكون  �سليم  غري  اأ�سريرّ  جورّ 
معدومًا  يكن  مل  اإن  م�ستوياته  اأدن��ى  يف  اخلطاأ 

اأ�ساًل من قامو�س مفرداته.
دور االأب واالأم يف اإ�ساعة �سلوكيات االعتذار

جوانب  اإىل  هالل  الدكتور  مع  احلديث  قادين 
عدة من اأوجه هذا املو�سوع الرتبوي احل�سا�س 
اإ�ساعة  يف  االأبوين  دور  اإىل  حواراتنا  وقادتنا 
ثم  اأواًل  االأ���س��رة  داخ��ل  ال�سلوكيات  ه��ذه  مثل 
اإ�ساعتها يف عموم املجتمع اإذ قال: اإن على االأب 
واالأم اأن يكونا �سادقني مع اأبنائهم، واأن يوفوا 
موؤاتية  الفر�سة  اإن مل تكن  اأما  لهم،  بعهودهم 
الأبنائهم  االع��ت��ذار  فعليهما  ال��وع��د  لتحقيق 

خليل  ج��بان  ق��ال  وكما  بالوعد.  الوفاء  لعدم 
يجرح  ال  اخل��ط��اأ  ع��ن  االع���ت���ذار  اإن  ج����بان: 
كرامتك بل يجعلك كبريًا يف نظر من اأخطاأت 
كثري  يف  مذلة.  ولي�س  ُخُلق  فاالعتذار  بحقه. 
وامل�ساكل  بع�س اخل�سومات  تن�ساأ  االأحيان  من 
بني الب�سر وقد يكون مفتاح احلل لها هو كلمة 
الغ�سب.  نار  وتطفئ  الفهم  �سوء  تزيل  اعتذار 
اأنها ما زالت  اإال  اأهمية ف�سيلة االعتذار  ورغم 
اآثار  االعتذار هو حمو  اإن  وجود حمدود.  ذات 
ه  اأخ��ط��اأن��ا يف حقرّ ال��ذن��ب، االع��ت��ذار يكون مل��ن 
لالعتذار  ن�سارع  واأن  و�ساطة،  وبدون  مبا�سرة 
واأن  الظن،  ل�سوء  لل�سيطان فر�سة  تكون  ال  كي 
زمن  فيه  مبا  ذات��ه  اخلطاأ  على  املعتذر  يركز 
باأ�سلوب  االعتذار  يكون  اأن  على  اخلطاأ،  وقوع 
منا�سب. اإن انت�سار ثقافة االعتذار مينحنا ر�سا 
اهلل تعاىل وي�سفي القلوب ويزيد اأوا�سر املحبة 
واالإخاء ويطهر املجتمع من �سوء الظن واحلقد.

*وما موانع اإ�ساعة هذه الثقافة؟
- من موانع انت�سار ثقافة االعتذار جهل النا�س 
ومن  االإ���س��الم.  يف  وقيمته  االع��ت��ذار  مبفهوم 
املوؤ�سف اأن يكون �سعف ثقافة االعتذار موجودًا 
موؤ�س�سات  م��ن  والكثري  االأف���راد  م�ستوى  على 
وامل�ست�سفيات  اجل��ام��ع��ات  وم��ن��ه��ا  امل��ج��ت��م��ع 

و�سركات االت�ساالت وغريها. 
�أنا وزوجي

موظفة(  احل�سن،  عبد  فا�سل  )اإميان  ال�سيدة 
ح��دة  تخفيف  اىل  دائ��م��ًا  ت�سعى  اإن��ه��ا  ت��ق��ول 
على  ه��ذه  تنعك�س  ال  حتى  البيت  يف  التوترات 
كانت  تقول:  اإذ  �سلبيًا،  انعكا�سًا  االأ�سرة  اأفراد 

وت��وت��رات  م�ساحنات  ال��زوج��ي��ة  حياتنا  ب��داي��ة 
اأننا  وخ��الف��ات ب��ني زوج���ني، على ال��رغ��م م��ن 
العمل،  يف  وزم��ال��ة  ح��ب  ع��الق��ة  بعد  ت��زوج��ن��ا 
هذه  تذويب  اإىل  االأح��ي��ان  من  كثري  يف  �سعيت 
اخلالفات وامت�سا�سها من اأجل اإدامة حياتنا 
وكنت  تكون،  اأن  نتمنى  كنا  ما  وف��ق  الزوجية 
دائ��م��ة االع��ت��ذار م��ن اأج��ل اإدام���ة احل��ب، لكن 
عن  اأع��ت��ذر  اأين  متاأخر  وق��ت  يف  اأدرك  زوج��ي 
يف  ال�سبب  هو  ك��ان  واإمن��ا  اأرتكبها  مل  اأخ��ط��اء 
ذلك، فاعتذر واأ�سلح من �سلوكه داخل االأ�سرة.

و�ضائل �إ�ضالح �خلطاأ
تقول الباحثة االأكادميية يف علم النف�س )فاطمة 
اخلطاأ  اإ�سالح  و�سائل  اإن  امل�سعودي(:  خ�سري 
واأ�ساليبه داخل االأ�سرة عديدة ميكن لها اأن تقي 
االأ�سرة الوقوع فيه، ومنها على �سبيل املثال بناء 
هناك  تكون  فعندما  االأ�سرة،  اأف��راد  بني  الثقة 
ثقة متبادلة بني الزوجني اأواًل ومع االأوالد ثانيًا 
اأن  اإ�سالح اخلطاأ �سهاًل وب�سيطًا، كذلك  يكون 
الزوجني  بني  والت�سامح  االعتذار  ثقافة  ت�سود 
واأفراد االأ�سرة عامة وبناء عالقة اأ�سرية فاعلة 
اأن  الب��د  اأن��ه  كما  وال��وئ��ام،  احل��ب  اأ�س�س  على 
االأخطاء   تدارك   على  العراقي  الرجل  يت�سجع 
وكيانها،  االأ���س��رة  ع��ن  االأول  امل�����س��وؤول  لكونه 
تكون  واأن  وقتها  يف  االأخ��ط��اء  معاجلة  وعليه 
التوجيه  اأو  لالعتذار  ال�سادقة  النوايا  لدينا 
االإ�ساءة  بق�سد  ولي�س  االأخطاء  ت�سحيح   نحو 
من  اأك��ب  موقع  يف  اخلطاأ  ن�سع  واأالرّ  والتوبيخ 
حجمه احلقيقي بل يجب ح�سره داخل االأ�سرة 

وعدم ن�سره بني النا�س.
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جمعة �لالمي 

ذ�كرة �مل�ضتقبل
�ضيلة جارتنا ف�ضيلة �ملرهون!

هنيئًا لنا وللنا�س اأجمعني، ف�سل ال�ستاء حيث املطر والف�سيلة. وهل من ف�سيلة تعدل االإن�سان الذي هو اخلليفة 
االإلهي يف االأر�س، بن�سرّ القراآن الكرمي؟. والف�سيلة �سجرة معروفة، لي�س بخ�سرة اأوراقها، وال بوارف ظلها، وال 
بطيب ثمارها، وال بداللة هبوط جذورها يف ظالم ال قبل لنا به، فقط ... واإمنا الف�سيلة ُتعرف مبا هي عليه: اإنها 

ة اإلهية قبل اأن يخلق اهلل الكون. موجودة، قبل اأن ي�سفها الب�سر، و�سنرّ
والف�سيلة من دون االإن�سان، تبقى معلقة يف مكان اآخر ال نعرفه، واإمنا نحن نعرف الف�سيلة الأنها جتاورنا، والأننا 
ن�ساكنها، فهي �سجرة ال متكث وحيدة، واإن من ميار�سها �سوف يحظى بجريان وما اأكرثهم. واالأفا�سل هم جريان 
الف�سيلة، والف�سيلة جارة الف�سالء. والفا�سل يكون فا�ساًل لي�س يف جتنبه الرذيلة، واإمنا يف �سعيه احلثيث كي 

ال ي�ستهيها.
ي نف�سك باملجاهدة واملكابدة  والف�سيلة تزكية للنف�س، فاأنت ت�ستخرج التب من الرتاب بالنار احلامية. واأنت تزكرّ
وال�سب. وكفى بال�سب ف�سيلة، اإنه اأحد �سفات املوىل عزرّ وجل. وال�سابر عامل عليم، واأهل الف�سيلة واأربابها، 
اأ�سناف العلماء ومنازل العرفاء، فال ف�سيلة كما هي الف�سيلة بال علم، وال ف�سيلة من دون معرفة، كما يقول 

�سقراط.
هو  اجلمال،  اإىل  �سفاته  ًا  فمغريرّ �ساغرًا،  اإليك  ياأتي  جتعله  حتى  القبح  واحتقارك  ظاهرة،  ف�سيلة  واجلمال 

الف�سيلة التي عناها عدد من الكتاب املبزين يف اأكرث من موؤلف واأْزَيد من دفرت. والف�سالء بيارق �سهادة.
مَتليَّ – رعاك اهلل، يف هوؤالء الفتية الذين يق�سدون اال�ست�سهاد فداًء للعراق، كما يذهب اأحدهم اإىل مدر�سته، فهو 
يتاأبرّط دمه، كما يتاأبط ذلك الفتى دفاتره املدر�سية. فهم ميتحون من في�س ذلك االإن�سان الذي تعلم الف�سيلة، 
كلمة كلمة، من ربه وربنا، ومن خالقه وخالق ما نعرف من خملوقات، وما ال نعرف من غري املخلوقات التي ال 

نعرف.
وحماربة الفقر يف جمتمعنا .. ف�سيلة.

واالإم�ساك بفقر الروح .. ف�سيلة، ال يعرفها اإال الفا�سلون . واإذا ما اأردت اأن اأن�سح نف�سي، قبل غريي، فل�سوف 
اتعظ بقول المراأة فرن�سية، هذا ن�سه: اأول ن�سائح الف�سيلة، الت�سحية بالنف�س. ومن يروم �سيامًا هو الطاعة 

كلها، فليكن حرًا يف دنياه، ويف دينه.
وحتية جلارتنا ف�سيلة املرهون، التي خلعت �سيلتها من على راأ�سها، وجعلت منها كفنًا الأول �سهيد مبدينة العمارة، 

�سقط دفاعًا عن م�سر وفل�سطني واجلزائر واخلليج العربي . 

" الف�صائل  اأمهات  من  " ال�صتقامة 
)ممد عبده(

م�������ق�������االت



دميومة  تهديد  �ساأنه  من  و�سيك  بخطر  تنذر  عتبات  على  اليوم  نقف  فهل 
غاباتنا الوطنية التي تعر�ست غري مرة الأعمال احلرب والتخريب املتعمد 
والتجريف الذي اأفقد املدن اأ�سوارها الطبيعية؟ عن هذا املو�سوع وحيثياته 
وخماطره القائمة ر�سدنا مظاهر يف بغداد، وزرنا بع�س االأماكن التي تعدرّ 
م�سادر رئي�سة لت�سويق اخل�سب، وبداأت خطوتنا باحلديث مع ال�سيد )براق 
غفوري( �ساحب )�سكلرّة حطب( يف منطقة العطيفية فاأجاب على اأ�سئلتنا 

بهذا اخل�سو�س مو�سحًا:
بني  يتنوع  ع��راق��ي  خ�سب  ه��و  ال�����س��وق  يف  امل��ع��رو���س  اخل�سب  جممل  اإن 
والنارجن  والتفاح  لل�سوي،  وال��ت��وت   وامل�سم�س  والكالبتو�س  ال�سف�ساف 
وبع�س  الدين  و�سالح  وا�سط  حمافظتا  هما  زراعتها  وم�سادر  للرناكيل، 
املحاوالت  بع�س  اإال  اللهم  ا�سترياد حالية،  توجد فكرة  وال  بغداد.  اأطراف 
املحدودة �سابقًا لكنها مل تنجح نظرًا جلودة اخل�سب العراقي، وارتفاع كلف 
االإنتاج والنقل للم�ستورد. اأما عن طريقة احل�سول عليه فال توجد، �سمن 
علمي، مهنة حمددة بقطع اخل�سب اأو احلطابة، بل هناك )كوا�سي�س( من 
اأو يف  والدبوين  وا�سط  �سهول  �سا�سعة يف  املمتدة على م�ساحات  ب�ساتينهم 
�سهول �سالح الدين حيث ينقلون اأطنانًا من اجلذوع اإىل بغداد، ونقوم نحن 
لالأ�سجار من  يوجد قطع  وال  ال�سوق،  بتقطيعها ح�سب طلب  )ال�سكلرّة(  يف 
ال�سوارع، بل من الب�ساتني اخلا�سة فقط، على اأن يكون ذلك من االأ�سجار 
فيبيعها  واأخ��رى  تتكد�س بني فرتة  املثمرة، حيث  اأو غري  امليتة  اأو  املري�سة 

الفالحون لنا. 
كل �صيء حطب ونار!

حيث  من  ب��راق:  يقول  ال�سجرة  نوع  بح�سب  امل�ستهلك  احلطب  نوعية  عن 
اال�ستعمال يف هذا الوقت ال فرق بني نوع واآخر، فكله حطب قابل لال�ستعال 
املطاعم  من  ياأتي  عليه  الطلب  اأغلب  ف��اإن  نعرف  وكما  نف�سها.  بالكفاءة 
وجود  وعدم  ال�سوق  انفتاح  هو  االآن  يفرق  ما  امل�سكوف.  ال�سمك  واأ�سحاب 
االأبواب  كانت  حني  ال�سابق  يف  كما  احلكومية  اخل�سبية  لل�سناعات  �سركة 
يتحول اخل�سب  اأن  قبل   بكميات كبرية  ع  ت�سنرّ واالرائك  واملقاعد  والغرف 
قبل  اآنذاك  كثرية  نار وحطب، ف�ساًل عن وجود معامل خ�سب خا�سة  اإىل 
اأن يدخل امل�ستورد. اإن تاريخ مهنتنا يف بغداد يعود اإىل مئات ال�سنني وقد 
�سناعة  حيث  اجلعيفر  منطقة  يف  بداياتنا  وكانت  اأجدادنا  عن  توارثناها 
االأثاث املنزيل والزوارق النهرية و)ربود( امل�ساحي ثم تو�سع العمل والطلب 

على اخل�سب يف �ستى اال�ستعماالت. 
غابات املو�سل 

 مل يكن باالإمكان تنا�سي ح�سة املو�سل وغاباتها من هذا اجلور، وال�سيما 
اأهلك.  اأهلك احلرث والن�سل فيما  اإرهابي غادر  اإىل عدوان  اأنها تعر�ست 
هناك  من  اأفادنا  العراقي  االإع��الم  �سبكة  مرا�سل  عمر(  )اأيهم  الزميل 
�س غابات املو�سل لالأذى املبا�سر هو املعارك التي جرت  باأن "اأكرث ما عررّ
لالحتماء  مكانًا  الغابات  �سكلت  حيث  واالأي�سر،  االأمين  املدينة  جانبي  بني 
وفلول  العراقية من جهة  االأمنية  القوات  بني  املتبادل  والق�سف  والق�سف 

الق�سف  هذا  اأخ��رى.  ناحية  من  واالأبنية  الغابات  بني  املتغلغل  االإره��اب 
من  بالقليلة  لي�ست  م�ساحة  متثل  التي  الغابات  اأ�سجار  من  بكثري  اأودى 
غابات املو�سل. ال�سيء االآخر الذي اأ�سررّ بهذه امل�ساحات اخل�سر هو القطع 
اجلائر الذي جنم عن بع�س الت�سرفات الفردية وقتذاك، اأي الفرتة التي 
من  بالغابات  املحيطة  املناطق  يف  االأه��ايل  عانى  اإذ   ،٢٠١4 عام  �سبقت 
�سحة كبرية يف الوقود واملحروقات ملدة لي�ست بالق�سرية، وعليه فقد عمد 
كثري من هوؤالء للعبور اإىل هذه املنطقة وقاموا با�ستخدام جذوع االأ�سجار 
َل حمافظ نينوى اآنذاك )دريد ك�سمولة(  و�سيلة للتدفئة والطبخ، حتى تدخرّ
واأمر مبنع ذلك وت�سييج الغابات على مراحل اإىل اأن مترّ ت�سييجها بالكامل 
يف الوقت احلا�سر. لكن تبقى هذه الرثوة الوطنية بحاجة اإىل املزيد من 
اإىل عقود طوال، وهذه  العناية واجلهد الأنها م�ساحة معطاء ميتد عمرها 
مهمة مديرية احلدائق والغابات التي تتبع بلدية املو�سل، وهذا الذي ما زلنا 

ناأمله ونتطلع اإليه يف القريب.
ن�صو�ض قانونية

مادته  يف   ٢٠٠9 ل�سنة   )٣٠( رقم  وامل�ساجر  الغابات  قانون  و�سوح   رغم 
ال�سابعة الذي عدرّ "الغابات وامل�ساجر اال�سطناعية اململوكة لدوائر الدولة 
والقطاع العام ثروة وطنية ومن املن�ساآت املخ�س�سة للنفع العام وال يجوز 
اأن  اإال  للقانون"..  وفقًا  اإال  كانت  جهة  اأية  من  تقلي�سها  اأو  بها  الت�سرف 
اأو يتهرب من م�سوؤولية املوقف احلا�سر،  ن االأمور،  هناك دائمًا طرفًا يهورّ
لكن م�سهد الدخان املت�ساعد ليل نهار على االأر�سفة البد اأنه يوؤ�سر خ�سارة 
فادحة تهدر كل يوم غري قابلة لالإح�ساء اأو ال�سبط، وحرائق ت�ستعر لي�س 
قلب  يف  حرائق  اأي�سًا  هي  بل  فح�سب،  يحرتق  وطنًا  ترقب  التي  قلوبنا  يف 

اخل�سب امل�ستعل ب�سمت.

تنتظم الغابات وامل�صاحات اخل�صر �صمن ت�صنيف الرثوات 

الطبيعية يف جميع البلدان، وحتظى بحماية قانونية وت�صريعات 

د لهذه الرثوات، وقد ُتخ�ص�ض  متنع القطع اجلائر والإتالف املتعمَّ

-كما يف العراق- �صرطة خا�صة م�صوؤولة عن حماية الغابات مزّودة 

ب�صلطة قانونية وبنود جزائية �صارمة، يف الوقت الذي نلحظ 

عمليات ا�صتهالك مفرط غري م�صبوق با�صتخدام اخل�صب املقطوع 

من اأجل �صواء ال�صمك امل�صكوف الذي ن�صهده بكثافة يف ال�صوارع 

والأر�صفة، ف�صاًل عن اأ�صكال اأخرى ل تقل ا�صتهالكًا لأ�صناف اأخرى 

م�صّنعة من اأجل مطاعم ال�صاورما على الفحم والنارجيلة باأ�صناف 

اأغلى ثمنًا واأندر م�صدرًا. 

حتقيق: ح�ضن جو�ن - ت�ضوير: يو�ضف مهدي

هل نحرق غاباتنا
من �أجل �مل�ضكوف!؟
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ال����وزراء  اإىل رئ��ي�����س جم��ل�����س  ال��ت��و���س��ي��ات 
الإقرارها.

عن  متخ�س  اللجنة  ل��ه��ذه  اج��ت��م��اع  اآخ���ر 
من  فقرة  وع�سرين  وخم�س  عدة  اإج��راءات 
ثالثة  التام  التجوال  حظر  فر�س  �سمنها 
اأيام )اجلمعة وال�سبت واالأحد( واأربعة اأيام 
من احلظر اجلزئي من الثامنة م�ساء حتى 
اخلام�سة �سباحًا، وفر�س لب�س الكمامة مع 
فر�س غرامة مقدارها خم�سة وع�سرون األف 
االأعرا�س  اإقامة  ومنع  يلب�سها،  ال  ملن  دينار 
واملاآمت يف القاعات ورفع االأذان ومنع �سالة 
اأعداد  وحتديد  التجمعات  ومنع  اجلماعة، 
وغلق  واخلا�سة،  العامة  ال�سيارات  راكبي 
وامل�سابح  وامل��والت،  واملقاهي  الكافيرتيات 
واأن  ال�سينما،  ودور  الريا�سية  والقاعات 
ال��دوام،  تقلي�س  مع  بعد  عن  الدرا�سة  تتم 

وغرامة املخالف خم�سة ماليني دينار.
 

الكمامة ول الغرامة
�ساألت "جملة ال�سبكة" عددًا من مت�سفحي 
مواقع التوا�سل االجتماعي عن قرار اللجنة 
وباقي  وال�سامل  اجل��زئ��ي  احلظر  بفر�س 

الفقرات فكانت ردودهم كاالآتي:
موؤ�س�سة  يف  تعمل  عامًا،   ٣١( ثامر  فاطمة 
ويف  احلل،  هو  لي�س  احلظر  تقول:  ثقافية( 
حال كان كذلك، فهو احلظر التام وال�سامل، 
وهذا يف احلاالت الق�سوى ولي�س يف الو�سع 
ت�سيف  ال���ع���راق.  يف  ل��الإ���س��اب��ات  احل���ايل 
االل��ت��زام  ع���دم  يكمن يف  اخل��ل��ل  ف��اط��م��ة: 
الثقافة  يف  ق�سور  لدينا  الوقاية،  ب�سروط 
املجتمعية، ودور الدولة وموؤ�س�ساتها هو رفع 
جدي  ب�سكل  وتثقيفة  املواطن  ل��دى  الوعي 
االإع��الم  مكاتب  بتو�سيات  االكتفاء  وع��دم 
اأن تكون على متا�س  والف�سائيات، بل يجب 
مبا�سر مع املواطن، واأنا م�ستعدة اأن اأ�سرتي 
عائلتي  حلماية  ال�سوداء  ال�سوق  من  لقاحًا 

فاأنا اأذهب يوميًا للعمل.
عامًا(   ٣5 تلفزيوين،  )خم��رج  ن��زار  خملد 
اإج��راء  ي��ق��ول: احلظر ال يعد ح��اًل، ب��ل ه��و 
غري  وه���ذا  �سحيح،  بنحو  طبق  ل��و  وق��ائ��ي 
ع��دم  ب�سبب  ل��الأ���س��ف  ال��ع��راق  يف  م��وج��ود 
الفايرو�س،  من  الوقاية  يف  املجتمع  جدية 
مل  واحلكومة  االأخ���ري  احلظر  نهاية  فمنذ 
اأغلقت  اإنها  بل  اأخ��رى  لنك�سة  نف�سها  تهيئ 

االأم��ر  يف  والغريب  احل��ج��ر،  م��راك��ز  بع�س 
اآلية  اللقاح وح��ددت  باأخذ  ب��داأت  ال��دول  اأن 
لتوزيع اجلرعات، واآخرها كانت لبنان التي 
مراكز  حتديد  ومت  االأوىل  ال�سحنة  ت�سلمت 
التوزيع والفئات امل�ستهدفة، ونحن حتى االآن 

ال نعرف كيف ومتى �سوف يوزع اللقاح.
اللقاح،  ب�سراء  اأرغ��ب  بالقول:  ن��زار  يختم 
لي�س بال�سرورة من وزارة ال�سحة، اإذا كان 
م�سروقًا  ولي�س  قانونية،  بطريقة  م�ستوردًا 
مع  يحدث  كما  ال�سحة  وزارة  خم��ازن  من 

اأدوية مر�سى ال�سرطان.
تقول:  عامًا(  )�سحفية،٣٠  ها�سم  �سجى 
املواطنني  تزاحم  ي�سبب  اجلزئي  احلظر 
اأي���ام ال����دوام يف دوائ���ر ال��دول��ة واالأ���س��واق 
وال�سوارع. يف العام املا�سي حني كان احلظر 
وجل�سات  ال��زي��ارات  العوائل  تبادلت  كليًا 
يف  يكمن  اخللل  بالوباء،  تباِل  ومل  ال�سمر 
�سعف الوعي ال�سحي لدى املواطن العراقي 
مقتنعة  ول�سُت  احلياة،  قيمة  يقدر  ال  وه��و 

باللقاح واإن توفر لن اآخذه.
اأن:  ترى  ع��ام(  بيت،٣5  فار�س)ربة  حنني 
ي�ساحبه  ان  ويجب  احلل  من  جزء  احلظر 

وزارة ال�صحة والإ�صاعة
عملت وزارة ال�سحة م�سكورة بجهود حثيثة 
العام  يف  الوباء  ال�ستيعاب  �ستى  وحم��اوالت 
اأهم  اأح��د  االأبي�س  اجلي�س  وك��ان  املا�سي، 
عنا�سر الدفاع عن املواطن العراقي يف اأيام 
�سحة  من  بالرغم  املر�سى  واأغلب  االأزم��ة، 
املواد واندثار البنى التحتية الالزمة الحتواء 
االأزمة كانوا �ساكرين الأفراد اجلي�س االأبي�س 

الذين عملوا يف اأق�سى الظروف واأ�سدها.
زلنا  ما  الوباء  على  عام  م��رور  بعد  اأننا  اإال 

ننتظر اللقاح حتى اليوم.

اللجنة العليا لل�صحة وال�صالمة 
الوطنية

لل�سحة  العليا  اللجنة  الوزراء  جمل�س  �سكل 
اإثر   ٢٠٢٠ اآذار   ٢٦ يف  الوطنية  وال�سالمة 
العليا  اجلهة  ت  وُع��درّ ك��ورون��ا،  وب��اء  انت�سار 
كورونا،  فريو�س  انت�سار  مبكافحة  املعنية 
برئا�سة رئي�س جمل�س الوزراء وع�سوية عدد 
ال��وزراء  العام ملجل�س  واالأم��ني  ال��وزراء  من 

وحمافظ البنك املركزي العراقي وم�ست�سار 
االأمن الوطني وعدد اآخر من امل�سوؤولني.

ومن مهام اللجنة و�سع ال�سيا�سات واخلطط 
والتن�سيق  تنفيذها،  على  واالإ�سراف  العامة 
م���ع ال�����س��ل��ط��ات ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة وال��ق�����س��ائ��ي��ة 
مبكافحة  ال�سلة  ذات  الدولية  واالأط���راف 

انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد.
على  االإ�سراف  فهي  االأزم��ة  خلية  مهام  اأما 
اخلدمات  وتقدمي  االح��رتازي��ة  االإج���راءات 
رفع  عليها  اأن  كما  للمواطنني،  ال�سحية 

نحن نعي�ض يف بلد اإذا ارتفعت درجات احلرارة فيه 
تعّر�صنا لأزمة، واإذا اأمطرت ال�صماء تغرق مدننا يف �صرب 
ماء، وُق�صارى ما تتخذه الدولة من اإجراءات هو ت�صكيل 
اللجان، لكن هل اأوجدت هذه اللجان لنا حلوًل لأي من 
اأزماتنا املا�صية اأو الراهنة؟

مو�طنون:

�حلظر ر�ضا�ضة �لرحمة للقطاع �خلا�ص

ل خطط و��ضحة ملجابهة �لوباء

ريا عا�ضي- ت�ضوير:يو�ضف مهدي
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ال��ت��زام م��ن ال��ن��ا���س ب�����س��ورة ج��دي��ة، لكن 
لالأ�سف الوعي املجتمعي متدٍن لدرجة اأنهم 
حتى االآن يعتقدون اأن املر�س لي�س خطريًا، 
بل اإن ق�سمًا كبريًا منهم ال يعرتفون بوجوده. 
الدولة من جهتها مل توفر حتى االآن اأجهزة 
تفي  اأوك�����س��ج��ني  معامل  وال  كافية  تنف�س 
توجد  ال  امل�ست�سفيات  بع�س  ويف  بالغر�س 
ال��ك��وادر  اأن  كما  للمر�سى،  كافية  ة  ��ررّ اأ���سِ
من  مت�سرر  وال��ك��ل  كافية،  غ��ري  ال�سحية 
احل���ظ���ر، وال���س��ي��م��ا ال���ط���الب واأ���س��ح��اب 
هو  املت�سرر  غري  الوحيد  احل��رة،  االأعمال 

املوظف الذي يعد وجوده وعدمه واحد.
رميا عدنان )موظفة يف القطاع اخلا�س،٢٦ 
اإذا ما قابله  عامًا( تقول: احلظر حل جيد 
التزام املواطن، لكن الوعي متدٍن لالأ�سف، 
من جهة اأخرى احلظر �سيوؤثر تاأثريًا �سلبيًا 
واأ�سحاب  والك�سبة  العمال  على  مبا�سرًا 

االأعمال اخلا�سة، اإن �سوء تخطيط احلكومة 
وجهل املواطن �سيعيداننا اإىل املربع االأول.

احلظر طلقة الرحمة على 
القطاع اخلا�ض والعمالة يف 

العراق
يقول:  خم�سيني(  )ت��اج��ر  ال�سفار  ل���وؤي 
اإن���ه ر�سا�سة  ال���وب���اء،  اأ����س���واأ م��ن  احل��ظ��ر 
والعمالة  اخلا�س  القطاع  كل  على  الرحمة 

يف البلد.
ال�����س��ي��د ح�سني  االآخ����ر ���س��رح  يف اجل��ان��ب 
وال�سوؤون  العمل  جلنة  رئي�س  )نائب،  عرب 
االجتماعية( يف لقاء متلفز قائاًل: القرارات 
�ستنتج عنها م�ساكل  توؤخذ على عجالة  التي 
اأن يدفع مبلغ خم�سة  اأين للفقري  اأكب، فمن 
الكمامة،  ارت��داء  لعدم  دينار  األف  وع�سرين 
يف  يوؤخذ  مل  كذلك  ثمنها،  ميلك  ال  لعله  اإذ 

احل�سبان اأن العمال املياومني تعتمد حياتهم 
العمل  على  ح�سولهم  على  عيالهم  وق��وت 

يوميًا.
زين حممد )�ساحب مقهى،٣٢ عامًا( يقول: 
دون  ع�سوائيًا  تعمل  الدولة  اأن  له  يوؤ�سف  ما 
اإمهالنا  عليهم  ك��ان  مثاًل  م�سبقة،  خطط 
�سريعة  حاجيات  ن�سرتي  ال  لكي  وتنبيهنا 
بني  امل��ه��ام  لتق�سيم  خ��ط��ة  ول��و���س��ع  ال��ت��ل��ف 

العاملني كي ال يخ�سر الكل عملهم.
يف  خ��ا���س  عمل  ق��ط��اع  اأك���ب  زي���ن:  ي�سيف 
واملطاعم  ال�سياحي،  ال��ق��ط��اع  ه��و  ال��ع��راق 
األ��ف  وع�سرين  اأرب��ع��ة  ق��راب��ة  تبلغ  امل�سجلة 
ال�سحة  وزراة  ملفات  ل��دى  م�سجل  مطعم 
بدون  املطاعم  ه��ذه  ُتغلق  ف��اإن  وال�سرائب، 
التي  الفرتة  عن  معلومات  وال  م�سبق  اإع��الم 
لالقت�ساد  ك�سر  فذلك  فيها  االغ��الق  �سيتم 

وزيادة يف البطالة.
عمل  ُع��ط��ل  ال�سابق  احل��ظ��ر  يف  ي��ق��ول:  ث��م 
اللجنة  ع��ام��ل،  األ��ف  اخلم�سمئة  ي��ق��ارب  م��ا 
باأين  واأق��رت  مطعمي  يف  العمل  اأوقفت  التي 
التزمت باالإغالق �سبعة اأ�سهر، �سلمتني كتابًا 
ملراجعة دائرة ال�سمان الأين كنُت قد �سجلُت 
االجتماعي،  ال�سمان  ل��دى  مطعمي  عمال 
بكتاب  طالبوين  العمل  وزارة  راجعت  وحني 
ت�سليمي  رف�ست  ال��ت��ي  ال�سحة  وزارة  م��ن 
اأجور  تخفي�س  هو  طلبته  ما  وكل  كتاب،  اأي 
كل  لهم  اأدفعها  اأن  علي  يجب  التي  ال�سمان 
اأ�سهر، واأمانة العا�سمة اأجبتني على  ثالثة 
باأثر  االإغالق  النفايات رغم  رفع  ر�سوم  دفع 
من  ال��ع��زاب  لت�سريح  ا�سطرين  م��ا  رج��ع��ي 

. العاملني لديرّ
اأن  الدولة  من  اأطلب  ال  بالقول:  زين  وختم 
تدعمني، لكن اأن تتعامل باأ�سلوب ِحريف ال اأن 
تدفع  "اإن مل  باأ�سلوب:  تتحدث  تاأتيني جلنة 
خالفنا  كاأننا  حملك"،  ونغلق  ة  �سبرّ �سن�سع 
ال�سغوط  هذه  جناية،  ارتكبنا  اأو  التعليمات 
وارتفاع �سعر الدوالر وعدم تعوي�س خ�سائرنا 
جعل الكثري منا يفكرون بهجرة العمل وفتح 

م�ساريع يف دول اجلوار بداًل عن العراق.

م�������ق�������االت

عالء هادي �حلطاب 

خارج �ل�ضندوق

�ملتنزهات خارج �لتغطية 

مدنها  بقية  ع��ن  ال���دول  عوا�سم  متتاز 
�����س��ات��ه��ا و���س��وارع��ه��ا  ب��ح�����س��ري��ة م��وؤ���سرّ
جذب  مدينة  ها  بعدرّ العامة،  ومرافقها 
كما  البالد،  وخارج  داخل  من  لالآخرين 
واالأم��ن��ي  ال�سيا�سي  ال��ق��رار  مركز  ��ه��ا  اأنيَّ
االقت�سادي  وحتى  والثقايف  واخل��دم��ي 
اقت�سادية،  العا�سمة  تلك  تكن  مل  واإن 
م فاإنيَّ العا�سمة  باالإ�سافة اإىل كل ما تقدرّ
االأجانب،  اأمام  وواجهته  البلد  وجه  تعدرّ 
التنفيذية  واأجهزتها  ال���دول  تهتم  ل��ذا 
العا�سمة  اإظهار  على  ال�سديد  باحلر�س 
العوا�سم  ُتعدرّ  لهذا  ميكن،  ما  باأف�سل 

ح�سرية خدماتيا. 
لدينا،  خمتلف  االأم���ر  اأنيَّ  ًا  ج���ديَّ وا���س��ح 
العالقة  ذات  اجل��ه��ات  حت��ر���س  مل  اإذ 
ح�سرية  اإظ��ه��ار  على  ب��غ��داد  اأم��ان��ة  يف 
ال��ع��ا���س��م��ة ب���غ���داد، ت��ل��ك امل��دي��ن��ة التي 
ن  بالتيَّمدُّ العامل  عوا�سم  كبيات  �سبقت 
اأمانة  تق�سري  على  مثال  وخري  والرقي، 
ال�ساحات  للعديد من  اإهمالها  بغداد هو 
ال  التي  الوا�سعة  واملتنزهات  اجلميلة 
وجهود عظيمة  كبرية  اأم��وال  اإىل  حتتاج 
على  جمالية  واإ�سفاء  اخلدمة  الإدخالها 
حتتاجه  ما  كل  بل  بغداد،  ومدن  �سوارع 
فقط  واملتنزهات  احلدائق  تلك  تنظيف 
وت��وف��ري االإن����ارة ل��ه��ا، ال اأق���ل م��ن ذلك 
بغداد  األ��ق  م�سروع  اأنيَّ  ويكفي  اأك��رث،  وال 
من  اأك��رث  وتطوير  باإن�ساء  ل  تكفرّ ال�سابق 

ع�سر �ساحات كبرية يف جانبي الر�سافة 
لكنرّ  جميل،  وتنفيذ  بت�ساميم  والكرخ 
حتى هذه ال�ساحات اجلميلة تواجه اليوم 
اإهمااًل، ف�سال عن �سارع اأبو نوا�س الذي 
بع�س  وترتيب  تنظيف  �سوى  يحتاج  ال 

حدائقه واإنارتها. 
م��ن��ازل �سغرية  يقبع يف  ال��ذي  امل��واط��ن 
املناطق  وا�سعة ال �سيما يف  اأو �سقق غري 
اإىل  يحتاج  بال�سكان  املكتظة  ال�سعبية 
اأماكن وم�ساحات خ�سراء لق�ساء بع�س 
الذي  الوقت  يف  والرتفيه،  للتنزه  الوقت 
نعي�س اأزمة جائحة كورونا وما ي�ستتبعها 
بني احل��ني واالآخ��ر من اإج���راءات حظر 
الأيام  املنازل  يف  املكوث  ي�ستلزم  �سحي 

متعددة. 
قبل  من  ب�سيط  جهد  فعال  نحتاجه  ما 
�ساحات  لتنظيف  وكوادرها  بغداد  اأمانة 
واإدخ��ال��ه��ا اخلدمة  ب��غ��داد  وم��ت��ن��زه��ات 
اأماكن  اإىل  للقذارة  ب��وؤر  م��ن  وحتويلها 
ورون��ق��ه��ا  ب��غ��داد  ج��م��ال  ُت��ظ��ه��ر  جميلة 

احل�ساري.

مل حتر�ص �جلهات ذ�ت �لعالقة يف 
�أمانة بغد�د على �إظهار ح�ضرية 

�لعا�ضمة بغد�د، تلك �ملدينة �لتي 
�ضبقت كربيات عو��ضم �لعامل 

ن و�لرقي... مدُّ بالتَّ
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الغنية  العائالت  ت�سرتي  اإذ  ال��بي��ة،  احل��ي��اة 
باملنزل،  اإبقائها  يف  ترغب  التي  ية  البنِّ الدببة 
م�سيفًا اأنه يف بع�س االأحيان ي�سرق ال�سيادون 

�سغارها من اأمهاتهم.
ورغم االختالف بني بريفكاين و�سعيد يف كيفية 
يتفقان  اأنهما  اإال  اجل��ب��ال،  يف  الدببة  اإط��الق 
اإبقاء  مينع  قانون  اإىل  بحاجة  العراق  اأن  على 

احليوانات البية يف املنازل.
هذه  اآث��ار  على  اأكرث  ال�سوء  ت�سليط  اأجل  ومن 
اخلطوة واإيجابياتها التقينا الطبيب البيطري 
)فار�س العنزي(، ويف �سوؤالنا عن مدى جناح 
هذه اخلطوة يقول العنزي: اإن عملية االإطالق 
يتعلق  بع�سها  عدة،  خماطر  على  تنطوي  هذه 
الطعام،  احل�سول  على  الدببة  ه��ذه  ب��ق��درة 
وف��رة  على  االأ���س��ر  يف  اع��ت��ادت  اأن��ه��ا  وال�سيما 
اأو  ط��رائ��ده��ا  �سيد  ع��ل��ى  تعتد  ومل  ال��ط��ع��ام 

الو�سول اإىل الطعام يف البية. 
ت��ت��ح��ول ه��ذه  اأن  ���س��وؤال ع��ن اح��ت��م��االت   ويف 
النا�س،  حلياة  تهديد  اإىل  البية  احليوانات 
اأو�سح العنزي اأن هذا االأمر يعتمد على قدرة 
اإىل م�سادر طعامها،  الو�سول  الدببة يف  هذه 
ويف حالة عدم قدرتها على هذا االأمر كونها مل 
اإبرّان  تعتد على بذل جهد للو�سول اإىل الطعام 
اإىل تهديد  اأ�سرها يف االقفا�س، فرمبا تتحول 
كونها رمبا تتجه اإىل الطرقات املاأهولة بالنا�س 

فتخيفهم وتت�سبب مب�سكالت. 
اأن عملية اإطالق �ستة دببة  جتدر االإ�سارة اإىل 
يف البية تزامنت مع هجوم هذه املجموعة من 
الدببة على �سحفيني ومتفرجني ورجال اإنقاذ 
اجلميع  وه��روب  للمواطنني  تابعة  و�سيارات 
تلك  يف  �سراحها  اأطلق  التي  الدببة  من  خوفًا 

املنطقة. 
هذه  يف  النا�س  اآراء  على  ال��وق��وف  ولغر�س 
اخلطوة التقينا ال�سيدة اأم ح�سنني )ربة منزل، 
٣5 عامًا( و�ساألناها عن راأيها بوجود الدببة يف 
البية، تقول اأم ح�سنني: اإن اخلطوة قد تكون 
عملية  ترافقها  اأن  يجب  لكن  للبيئة  اإيجابية 
اجلهات  قبل  من  م�ستمرين  واإ���س��راف  رعاية 
اأن  خ�سية  الدببة  ه��ذه  حركة  على  املخت�سة 

ت�سيف  بال�سكان.  ماأهولة  مناطق  اإىل  ت�سل 
برية  حيوانات  بوجود  ال�سعور  اإن  ح�سنني:  اأم 
قريبة  مناطق  يف  اأي�سًا  متوح�سة  تكون  رمب��ا 
ورمبا ت�سل اإىل الطرقات الوا�سلة بني املناطق 
اخلوف  بخلق  كفيل  وح��ده  الطعام،  عن  بحثًا 
اأو  املخت�سة  اجلهات  نطالب  لذا  داخلنا،  يف 
هناك  يكون  ب��اأن  اخلطوة  ه��ذه  عن  امل�سوؤولة 
وتنقالتها  الدببة  ه��ذه  حركة  على  اإ���س��راف 

حفاظًا على اأرواح النا�س.
اأر�سالن  اأبي  ال�سيد  على  ذاته  ال�سوؤال  طرحنا 
)كا�سب، 45 عامًا(، فاأو�سح قائاًل: اإن الكثري 
من العائالت تخرج للتنزه يف املنا�سبات وتتجه 
من  عدد  اإط��الق  وبعد  االآن  لكن  اجلبال،  اإىل 
يف  التنزه  م��ن  خ�سية  ه��ن��اك  �ستكون  الدببة 
وعلى  اجلبال،  على  واملفتوحة  البية  املناطق 
الدببة  بو�سع هذه  تقوم  اأن  املخت�سة  اجلهات 
ع��دم  لن�سمن  مت��ام��ًا  م��ع��زول��ة  حم��م��ي��ات  يف 
يبقى اجلميع  كي  املحميات  خروجها من هذه 
يف ماأمن منها، ويقول اأبو اأر�سالن اإن اخلطوة 

بحد ذاتها جميلة وتبدو اإيجابية للبيئة .
هذه  اإط���الق  توقيت  اأن  اإىل  االإ����س���ارة  جت��در 
الدببة تزامن مع عيد احلب، ولعل هذا يحيلنا 
اإىل تاأمل عالقة الدببة بعيد احلب، فكثري من 
النا�س رمبا ال يعرفون روابط هذه العالقة، فما 
عالقة الدب الذي يو�سف باالفرتا�س والتوح�س 
اأو  ب��ال��وف��اء  يت�سف  ال  اأن���ه  وال�سيما  ب��احل��ب، 
االألفة، املعلومات ت�سري اىل اأن ال�سبب الوحيد 
هو  احلب  بعيد  الدباديب  عالقة  يف�سر  ال��ذى 
امتالكه احلا�سة ال�ساد�سة وحا�سة ال�سم القوية 
بجدارة  امل���راأة  متتلكهما  اأم���ران  وهما  لديه 
لتك�سف  ال����زواج  ب��ع��د  ك��ث��ريًا  بهما  وت�ستعني 

خطوات حبيبها!
ومع خطوة اإطالق �سراح هذه الدببة يف البية، 
من  عليها  حفاظًا  اإيجابية  باأنها  و�سفت  التي 
احلا�سة  تكون  اأالرّ  املواطنون  ياأمل  االنقرا�س، 
املناطق  باجتاه  قوية  الدببة  لهذه  ال�ساد�سة 
املاأهولة بال�سكان واأن تبقى موجودة يف املناطق 

البية بعيدًا عن املواطنني.

اإىل  ال��دب��ب��ة  ع���ودة  اخل��و���س يف طريقة  وق��ب��ل 
الظهور من جديد، ال بد من االإ�سارة اإىل كيفية 
انقرا�س هذه الدببة من �سمال العراق ومناطق 
اأخرى فيه، اإذ �سهدت الفرتات ال�سابقة ن�ساطًا 
من  كثري  اأ�سر  اإىل  اأدى  ما  لل�سيادين،  دوؤوب��ًا 
احل��ي��وان��ات ال��بي��ة، وم��ن��ه��ا ال��دب��ب��ة، بهدف 
ال��ت��ج��ارة ت��ارة وب��ه��دف االق��ت��ن��اء ت��ارة اأخ��رى. 
لالأ�سف هذا هو حال عدد كبري من احليوانات 
البية يف اأغلب البلدان العربية. وال �سك يف اأن 
احلروب اأثرت تاأثريًا كبريًا اأي�سًا يف هجرة عدد 
اأي�سًا.  اأو اختفائها  كبري من احليوانات البية 
وبالعودة اإىل اآليات ظهور الدببة يف جبال �سمال 
الكوردي  التعاون  منظمة  اأطلقت  فقد  العراق 
االأمريكي للمرة الثانية �ستة دببة يف جبل َكارا 
باإقليم كورد�ستان، على غرار ما قامت به قبل 

عامني، اإذ اأطلقت حينها ثالثة دببة االأمر الذي 
ُجلب  وقد  اجلبال،  يف  اأعداها  بازدياد  �ساهم 
خم�سة من هذه الدببة من حمافظتي الب�سرة 
والنا�سرية جنوب العراق، ق�سم منها تبع بها 

اأ�سحابها، كما اأن واحدًا منها من اأربيل. 
االأم��ريك��ي  ال��ك��وردي  ال��ت��ع��اون  منظمة  رئي�س   
وت�سريحات  بيانات  يف  قال  بريفكاين(  )بلند 
اأع������داد ه��ذه  زي�����ادة  اإىل  ن���رم���ي  ���س��ح��ف��ي��ة: 
ال�سنوات  مدى  على  انقر�ست  التي  احليوانات 
بريفكاين  لفت  كما  احل��روب.  ب�سبب  االأخ��رية 
باأعمال  للقيام  جديدة  خططًا  لديهم  اأن  اإىل 
كورد�ستان،  باإقليم  اأخ��رى  مناطق  يف  مماثلة 
يف  دببة  �ستة  اإط��الق  اأع��وام  �ستة  قبل  و�سملت 

جبل هلكورد اأي�سًا. 
وقال بريفكاين اأن الهدف من جلب هذه الدببة 

الق�ساء على  الأج��ل  ه��و  ال��بي��ة  واإط��الق��ه��ا يف 
عن  ف�ساًل  امل��ن��ازل،  يف  الدببة  تربية  ظاهرة 
احلفاظ عليها من االنقرا�س. واأو�سح اأن ثالثة 
من الدببة التي اأطلقت ذكور، مو�سحًا اأن هذه 
احليوانات  تنوع  على  للحفاظ  جاءت  اخلطوة 
حد  على  ك��رد���س��ت��ان،  اإقليم  ج��ب��ال  يف  ال��بي��ة 

و�سفه. 
يف  الدببة  هذه  بحياة  يتعلق  مت�سل،  �سياق  يف 
يف  والنا�سط  البيطري  الطبيب  يقول  البية، 
اإن  �سعيد(:  )�سليمان  احليوان  حقوق  جم��ال 
املنازل  يف  االأ���س��ود  اأو  النمور  اأو  الدببة  تربية 
وي�سري  العراقيني،  لدى  جديدة  نزعة  اأ�سبحت 
خلطر  معر�سة  ال��دب��ب��ة  ه���ذه  اأن  اإىل  �سعيد 
غري  ال�سيد  ب�سبب  ال��ع��راق  يف  االن��ق��را���س 
تدابري حلماية  امل�سروع واحلروب وعدم وجود 

كان �نقر��ضها و�ضيكًا

الدب يعاود الظهور يف جبال 
العراق ال�صاخمة �صمال 
البالد من جديد، لكن هذا 
الظهور اجلديد مل يكن 
طبيعيًا، بل كان عرب م�صاعدة 
الن�صان.
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تاأريخ عريق
اللطيف  عبد  القادر  عبد  ق�سي  اال�ستاذ  يقول 
الزبيدي مدير املدر�سة: اختيار مدر�سة اإعدادية 
من  ف��ه��ي  اع��ت��ب��اط��ًا،  ي��ك��ن  للبنني مل  امل��ن�����س��ور 
متميزة  اجتماعية  مكانة  ولها  العريقة  املدار�س 
العام ١9٦7 وكانت حينها  �ست يف  تاأ�سيَّ البلد،  يف 
لت اإىل حكومية، ومنذ  مدر�سة اأهلية ومن ثم حتورّ
اأن ت�سلمتها يف العام ٢٠١٣ نعمل معا وكل الهيئة 

الطالب  يحتاجه  ما  كل  توفري  على  التدري�سية 
ال�سخ�سيات  من  الكثري  جت  خررّ املدر�سة  وهذه 
املهمة التي �ساهمت يف بناء البلد منذ تاأ�سي�سها 

وحلد االآن.
املا�سي  ال��ع��ام  ال��ف��ن��ون يف  ف��رع  ا���س��ت��ح��داث   - 
كل  وف���اق  ب��اه��رًا  جن��اح��ًا  ح��ق��ق   ٢٠٢١/٢٠٢٠
قبل  من  احلثيثة  املتابعة  ب�سبب  وذلك  التوقعات 
بال�سيد  متمثلة  الرتبية  ووزارة  التدري�سي  الكادر 

تربية  ع��ام  وم��دي��ر  وزي��ر  وكيل  القي�سي/  ف��الح 
اجلديد  الفرع  بهذا  واهتمامهم  االوىل  الكرخ 

وتوفري كل الكوادر الفنية املخت�سة.    
- يقبل الطالب املتقدم لفرع الفنون بعد تخرجه 
القبول  ���س��روط  وف��ق  املتو�سطة  ال��درا���س��ة  م��ن 
والواجبات  املوحد  بالزي  واالل��ت��زام  به  املعمول 
ب�سدد  ون��ح��ن  الفنية  والفعاليات  والتح�سري 
اال�ستعداد ملهرجان كبري وفعاليات اأخرى لتقدمي 

الزبيدي:  واأ�ساف  العاجل  القريب  يف  اإجنازاته 
للبنني(  املن�سور  )اإعدادية  مدر�ستنا  ت�سدرت 
مبعدالتها العالية يف املجموعات الطبية يف العام 
ال  رق��م  وه���ذا  طالبًا   ١47 نحو   ٢٠١9  /٢٠١8
ي�ستهان به، اأي قبل احلجر ال�سحي ووباء كورونا 

الذي اجتاح العامل. 
الفنون  ف��رع  م��ن  تخرجه  بعد  الطالب  يقبل   -
كلية  ومنها  االدبية  الكليات  كل  يف  مدر�ستنا  يف 
والكلية  الريا�سية  وال��رتب��ي��ة  اجلميلة  الفنون 
والرتبية  ال�سيا�سية  والعلوم  واالعالم  الع�سكرية 

الريا�سية واالداب وغريها.
��ضتحد�ث جتريبي

املن�سور  اإع��دادي��ة  يف  الفنون  ف��رع  ا�ستحداث 
�سيعمم  جن��ح  ل��و  وفيما  )جت��ري��ب��ي(  ه��و  للبنني 
�سفاف  ال�ست  ذكرته  ما  هذا  امل��دار���س،  كل  يف 
الفنون  كلية  خريجة  الفرع  م�سوؤولة  اجلبار  عبد 
فرع  قالت:  اإذ  الفنية،  الرتبية  ق�سم  اجلميلة/ 
قت يف العام املا�سي  الفنون هو جتربة جديدة طبِّ
ومدة الدرا�سة فيه ثالث �سنوات بعد التخرج من 
اأربعة  فيه  الطالب  ويدر�س  املتو�سطة  الدرا�سة 
واالجنليزية  العربية  اللغة  وهي  اأ�سا�سية  درو�س 
والريا�سيات والرتبية اال�سالمية، باالإ�سافة اإىل 
واجلمالية  الفنية  الرتبية  وت�سم  الفنون  درو�س 
وت��اري��خ ح�سارة  وال��زخ��رف��ة  ال��ع��رب��ي  واخل���ط 
والرتبية الفنية وكلرّها يف ال�سف الرابع االعدادي 
وت�ساف اليها درو�س التحليل والنقد وعنا�سر فن 
الريا�سة يف  اإىل  اإ�سافة  االإ�سالمي  الفن  وتاريخ 
ال�سف اخلام�س االعدادي وجميع مناهج الفنون 

هي جديدة وكتبت يف العام املا�سي. 
واأ�سافت عبد اجلبار: الدرا�سة يف فرع الفنون 
هي درو�س اأ�سا�سية ولي�ست اخت�سا�سًا واحدًا، 
للفرع  تقريبًا  م�سابه  وه��و  ع��ام(  )ف��ن��ون  اأي 
اأ�سئلة  هناك  البكالوريا  امتحانات  ويف  االأدب��ي 
معنية  ة  قبل جلنة خا�سرّ و�سعت من  به  ة  خا�سرّ

بالفنون.   
�ضروط �لتقدمي

للطالب  واملقابالت  لالختبارات  جلنة  لت  ت�سكرّ
على  امل�سرف  دعدو�س  ود.اإح�سان  مني  موؤلرّفة 
اخت�سا�س  ���س��ب��اح/  اح��م��د  واال���س��ت��اذ  ال��ف��رع 
خمتلفة  باخت�سا�سات  وجميعنا  نحت  ت�سكيلي 

ما  متنوعة  اأ�سئلتنا  وكانت  االآخ��ر،  عن  الواحد 
كانت  وال��ب��داي��ة  وامل�سرح  والفنون  االل���وان  ب��ني 
التعامل  وكيفية  و�سوء(  )ظ��ل  الر�سا�س  بقلم 
بالتعلم  الطالب  يبداأ  ثم  ومن  االأ�سا�س  الأنيَّه  معه 
والتطور وا�ستخدام التلوين الأنيَّه من غري املعقول 
اأن اأطلب من الطالب املتخرج حديثًا من الدرا�سة 
املتو�سطة اأن ير�سم يل مودياًل على �سبيل املثال، 
وهدفنا  ًا  ج��درّ مب�سطة  االخ��ت��ب��ارات  كانت  لهذا 
واالأخذ  الطالب  اإمكانيات  تطوير  هو  باالأ�سا�س 

بيدهم.  
�لكرخ و�لر�ضافة

البنات  مدار�س  يف  للفنون  واحد  فرع  ا�ستحدث 
والبنني يف جانبي الكرخ والر�سافة، ففي الكرخ 
االوىل ٢ والثانية ٢ والثالثة ٢ اأي اأ�سبح موجودًا 
ويف  املحافظات  با�ستثناء  مديرية  كل  يف  تقريبًا 
يجهلون  الطالب  من  العديد  كان  املا�سي  العام 
لهذا  االعدادية،  املدار�س  يف  للفنون  فرع  وجود 
عملت الكثري من االعالنات )ممولة( والدعايات 
اإيجابية  النتائج  وكانت  ميديا  ال�سو�سيال  ويف 
ومفرحة ويف العام املا�سي كان عدد الطالب ال 

يتجاوز ٢9 ولكنه و�سل اإىل       ١4٠ من جمموع 
 8 تق�سيمهم من  ال�سنة ومت  ٢5٠  طالبًا يف هذه 
اإىل ١٠ �سعب ويحتوي ال�سف الواحد  من ١٢-

ليوم  وال��دوام  االيام  ح�سب  وتوزيعهم  طالبًا   ١5
واحد يف اال�سبوع وتكملة بقية اال�سبوع )اونالين( 
ب�سبب اأجواء كورونا و�سرورة التباعد االجتماعي 
ومن اجلدير بالذكر اأن فرع الفنون يختلف متامًا 
عن معهد الفنون اجلميلة التي تكون الدرا�سة فيه 

ملدة خم�س �سنوات. 
مناهج جديدة

املناهج  تعامل الطالب مع  يتم  ال�سوؤال هو كيف 
اجلديدة؟

اأ�سارت ال�ست �سفاف: كان در�س الرتبية الفنية 
غري  در���س��ًا  وع��درّ  مهم  وغ��ري  مهماًل  ال�سابق  يف 
مناهج  فهناك  االآن  االأمر  اختلف  ولكن  اأ�سا�سي 
لغر�س  ال��ت��ل��ي��غ��رام  يف  وق���ن���وات  وحم��ا���س��رات 
على  لت�سهيلها  الفيديوات  وت�سوير  تلخي�سها، 
ويف  اال���س��الم��ي،  الفن  ت��اري��خ  با�ستثناء  الطلبة 
مدر�ستنا توجد قاعتان على و�سك االنتهاء منها 
للر�سم  والثانية  للمو�سيقى  واح��دة  وت�سليحها؛ 
وجميعها بجهود فردية من قبل بع�س الطالب 
ه��ذه  امت���ام  ك��ب��ري يف  ب�سكل  ���س��اه��م��وا  ال��ذي��ن 
القاعات بالتعاون مع املدر�سني، لتكون جاهزة 
وج��ود  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ج��دران��ه��ا  على  للر�سم 

م�سرح كبري ي�سع لنحو ٣5٠ متفرجًا.
�لت�ضوير و�ملو�ضيقى

فرع  لتطوير  البناءة  االفكار  من  العديد  هناك 
الرتبية  وزارة  اإىل  اق��رتاح��ي  ومنها  ال��ف��ن��ون 
فالكثري  واملو�سيقى،  الت�سوير  مادتي  باإدخال 
وموهبتهم يف  فيهم حبهم   مل�ست  الطالب  من 
املو�سيقى  اإىل  اإ�سافة  فيه  واإبداعهم  الت�سوير 
مدر�س  لديها  املدر�سة  وبالفعل  الروح(  )غذاء 

قت العام املا�صي يف بغداد وهي ا�صتحداث فرع  جتربة جديدة وجميلة ُطبِّ
للفنون يف املدار�ض العدادية اإ�صافة للفرعني الأدبي والعلمي بفرعيه 

)الحيائي والتطبيقي( ومت اختيار اإعدادية املن�صور للبنني يف جانب الكرخ 
لتطبيق هذه التجربة البناءة والفريدة من نوعها.

 

 

�ملد�ر���ص �أغل��ب  م��ن  تال�ض��يه  بع��د 
ثريا جو�د/ �آية من�ضور- ت�ضوير: كرم �لع�ضم

فرع �لفنون يعود بقوة من بو�بة 
�إعد�دية �ملن�ضور للبنني

�سفاف عبد اجلبار ق�سي الزبيدي

احدى لوحات الطالب

�سياء عقيل
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اجلميلة  ال��ف��ن��ون  معهد  م��ن  باملو�سيقى  معني 
اآلة البيانو التي ت�سبه اإىل حد كبري  للعزف على 
لي�س  التي  العملية  الدرو�س  من  وهو  االورك  اآلة 

فيها منهج ولي�س اإلزاميًا، اأي نظري.
مهرجان �ضنوي 

العام  يف  افتتح  الفنون  ف��رع  �سابقًا  ذك��رت  كما 
�سنوي  م��ه��رج��ان  اإق���ام���ة  ال��ن��ي��ة  ويف  امل��ا���س��ي 
يف  املوهوبني  الطالب  من  دفعة  باأول  لالحتفال 
املدر�سة التي هي عبارة عن لوحة جميلة تغازل 

جدرانها االألوان التي تبث روح االأمل والتفاوؤل. 
�لتدري�ص �أ�ضبح غري روتيني 

الفنون  واأ�ستاذ  املجاين،  املحا�سر  يوؤكد  بينما 
امل��دار���س  يف  ال�سابق  تدري�سه  اأنيَّ  عقيل  �سياء 
االعتيادية، كان روتينيا ولي�س �سمن اخت�سا�سه، 
هذا  حترتم  وال  الفنون،  تدعم  ال  لكونها  وذل��ك 
-كنت  ق��ائ��ال:  يخبنا  اإذ  ج���دًا،  املهم  ال��در���س 
اأ�سعر باالحباط، حينما يتم زج در�س الفنية يف 
ح�ستي  باأخذ  مطالبتي  ثم  االخرية،  احل�س�س 
كما  االأخ��رى،  املناهج  اأ�ساتذة  قبل  الوحيدة من 
والتعليم  الفنية يف عهد كورونا  كان اللغاء مادة 
ح�سرت  حتى  نف�سي،  يف  حزين  اأثر  االلكرتوين 

اإىل هنا ف�سعرت بقيمة هذا الدر�س. 
�لن�ضاطات ل تتوقف

لالأ�ستاذ  ���س��ف��اف،  ال�سيدة  ال���س��ت��دع��اء  وك���ان 
كبريا  �سببا  ال��ف��ن��ي��ة،  در����س  وت��ق��دمي��ه  ع��ق��ي��ل، 
الفعاليات  العديد من  �سنع  لتحفيزه، وحماولته 
اأينيَّ  رغ��م  م�ستمر  ب�سكل  للطلبة  والن�ساطات 
ا�ستطيع الدوام ليومني فقط يف اال�سبوع، اال اأين 
اأجل  من  ال�سبت،  وحتى  يومي،  وب�سكل  اأح�سر 
التح�سري ل�سفوف الطلبة، لكوين اأقوم بتدري�س 

جميع املراحل. 
فعاليات �لعطلة

يقدمها  التي  االأن�سطة  اأه��م  ع��ن  حديثه،  ويف 
اال�ستاذ عقيل مع طالبه، يخبنا متحدثا:

�سبت،  يوم  كل  اختيارية،  فعالية  لهم  -�سنعت 
حب  يف  اأك���رث  ت�ساعدهم  عملية  فعالية  وه��ي 
ولدينا  امل�سرح،  بتدري�سهم  اأق��وم  كما  موادهم، 
عمل م�سرحي من تقدمي الطلبة واإع��دادي، كما 
نا من �سنع فيلمني من متثيل الطلبة عر�سا  ومتكرّ
ا�ستح�سان  والقى  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  يف 
وا�سادة الكثري من امل�ساهدين مبا ت�سنع اإعدادية 
ور���س  اإع����داد  على  ال��ي��وم  ونعمل  كما  ال��ف��ن��ون، 
تدريبية لفرز كلرّ ذي موهبة باخت�سا�س يفيده. 

�ضعر وم�ضرح وحب
اال�ستاذ  يعملها  التي  االخ��رى  الن�ساطات  وم��ن 
ال�سعر  الإلقاء  حما�سرات  هي  طلبته،  مع  �سياء 
وتعليم  االل��ق��اء،  على  وال��ت��م��ري��ن  وال��ق�����س��ائ��د، 
اأنيَّ  �سياء،  اال�ستاذ  روؤي��ة  وبح�سب  اإذ  الكتابة، 
درا�ستهم  يف  متوفقني  غري  يكونون  قد  الطلبة 
الفني،  وحر�سهم  الفنية  ميولهم  لكن  النظرية، 
هي  االأ�سا�سية  الغاية  الأنيَّ  بالتاأكيد  �سينقذهم 

ا�ستخراج خال�سة فنية من الطلبة املوهوبني.
�آفاق

ب�سكل  يح�سر  الذي  �سياء،  اال�ستاذ  لنا  وي��روي 
ح�سابه  وعلى  الر�سمية،  العطل  يف  حتى  يومي 
وبقيمته  در�سه،  بقيمة  الكبري  �سعوره  اخلا�س، 
ه اأ�سبح ال  عت اآفاقه الفنية حتى اأنيَّ كفنان، اإذ تو�سيَّ
ر بتثبيته كمدر�س يطمح لتوثيق خدمته، اأكرث  يفكرّ
من حما�سه امل�ستمر لتعليم الطلبة الفن النبيل، 

فيكمل قائال:

-قبل دخويل اإعدادية الفنون، كنت اأقوم بتدري�س 
ما  جل  منهج،  دون  من  ع�سوائي،  ب�سكل  الطلبة 
لكنني  والنخلة،  ال�سم�س  ر�سم  هو  لهم،  مه  اأقدرّ
مراحل،  لثالث  اجلمالية،  الرتبية  م  اأق��درّ اليوم 

وبدرو�س ميلكها الذوق الفني. 
 130 فنانًا بالفطرة

ر�س اال�ستاذ �سياء اأكرث من ١٣٠ طالبًا، وهم  ويدرّ
وحمبني  بالفطرة،  موهوبة  بغالبية  يوؤكد،  كما 
فنانني  اليوم  واأملك  كثريا،  ولدرا�ستهم  لعملهم 
اأمر  وهذا  بفروعه،  الفن  جمال  لدخول  مهيئني 
الفنون  مبعهد  حم�سورا  ال��ف��ن  ك��ان  اإذ  رائ���ع، 
اجلميلة، او اأكادميية الفنون، وهذا ال�سيء، يجب 
الأوالده��ا،  االإعدادية  فر�س  على  العوائل  اأحيانا 
متعة  فيحرمهم  تركه،  ميكن  "تابو" ال  بو�سفها 

اكت�ساف مواهبهم. 
ومن الفروع التي من املقرر ا�ستحداثها، هو فرع 
االآالت،  اإدخ��ال  على  التعاون  يتمرّ  اإذ  املو�سيقى، 
بالتاأكيد،  التي  املو�سيقى،  على  الطلبة  وتدريب 
�ست�سيف للمعهد، بهجة ورونقا مده�سا كما يقول 

�سياء. 
ع�ضق �لفن

ب�سكل  يح�سر  ال���ذي  احل��ل��ي��م،  ع��ب��د  ال��ط��ال��ب 
حلمه  اأج��ل  من  غريب،  اأب��و  ق�ساء  من  م�ستمر، 
درا�سة  ة  وب�سدرّ يتمنرّى  كان  يوؤكد:  الفن،  بدرا�سة 
اأجل  من  ر  فقررّ االأ�سكال،  من  �سكل  ب��اأي  الفنون 
حماميا،  ي�سبح  اأن  له  يريد  الذي  والده  اإر�ساء 
دخول االإعدادية ومن ثم دخول اأكادميية الفنون 
الفي�سبوك،  يف  من�سور  �سادفه  حتى  اجلميلة، 
يحث الطلبة على التقدمي الإعدادية الفنون، كان 
املو�سوع يف بادئ االمر �سعبا على والدي، رغم 
معرفته ال�سديدة بحبي للر�سم واخلط، ولقدرتي 
لكن  االأل��وان،  اأن��واع  الر�سم بجميع  املمتازة على 
فنانا، جعل  اأ�سبح  اأن  تريدين  التي  اأمي  ت�سجيع 
يوافق على م�س�س، حتى �ساهد حما�سي  والدي 
وك���م احل���ب ال���ذي ات��ل��ق��اه ف��اأ���س��ب��ح ف��خ��ورا بي 

و�سعيدا! 
واخل��ط،  ال��ر���س��م  مهنة  احلليم  عبد  ومي��ار���س 
ويطمح كذلك لدرا�سة اآلة الكمان عند ا�ستحداث 
الفنون  اأكادميية  لدخول  ويطمح  املو�سيقى،  فرع 

بعد تخرجه. 

تدعو 

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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ت������رج������م������ة

اأ�صواوؤنا ال�صاطعة جتذب 
الآخرين

يف  ال��ف��ري��دة  م��واه��ب��ن��ا  ب��ا���س��ت��خ��دام  ميكننا   
احلياة اأن ن�ساأل اأنف�سنا كيف ميكننا م�ساعدة 
اكت�ساف  نعيد  عندما  وخدمتهم.  االآخ��ري��ن 
مع  مل�ساركتها  متحم�سني  ن�سبح  اهتماماتنا، 
اإذ ال  اأبعدهم عنا،  اأو حتى  الينا  النا�س  اأقرب 
ميكن الأ�سوائنا ال�ساطعة اإال اأن تلهم االآخرين 

وجتذب اأ�سخا�سًا اإيجابيني وحمبني حلياتنا.
ممار�صة الغفران الذاتي

ميكننا  اأخ��رى  طريقة  هي  اأنف�سنا  م�ساحمة 
كذلك  حلياتنا،  احل��ب  م��ن  امل��زي��د  جلب  بها 
وم�ساعر  امل��وؤمل��ة  ال��ذك��ري��ات  م��ن  التحرر  ف��اإن 
املا�سية،  باالأفعال  املرتبطة  والذنب  اخل��زي 
وقبول اأنف�سنا متامًا كما نحن يف هذه اللحظة، 
والثقة  التعاطف  �سيمكننا من امل�سي قدمًا يف 
م�ساحمتنا  نقدم  اأن  اأي�سًا  ميكننا  بالنف�س. 
عب  ثقة  واأكرث  اأقوى  عالقات  لبناء  لالآخرين 

قبول االآخرين كما هم.
ممار�صة احلديث الذاتي الإيجابي

بالق�س�س  نتم�سك  االأح���ي���ان  م��ن  ك��ث��ري  يف 
ال�سارة حول ما نعتقده، التي نوا�سل تكرارها 
فعل  م��ن �سعوبة  ال��رغ��م  وع��ل��ى  اأذه��ان��ن��ا،  يف 
اأفكارنا،  تغيري  اأن  اإال  االأحيان،  بع�س  ذلك يف 
والق�س�س التي نرويها الأنف�سنا، يكون يف نطاق 
االإيجابي عن  اإن ممار�سة احلديث  �سيطرتنا. 
�سيبنيان  الداخلي  مونولوجنا  وحتويل  النف�س 
من  بالتحرر  لنا  وي�سمحان  بالنف�س  الثقة 
حتى  تخدمنا  تعد  مل  التي  القدمية  االأف��ك��ار 

نتمكن من اغتنام الفر�س للبدء من جديد.
ال�صتغراق يف التاأمل

اإعادة  على  اأي�سًا  اجللو�س يف �سمت  ي�ساعدنا 
التوا�سل مع طبيعتنا االأ�سا�سية: روحنا. عندما 
التي  لالأفكار  امل�ستمر  التدفق  نهدئ  نتاأمل، 
الوعي  ينبوع  يف  ونغو�س  اأذه��ان��ن��ا،  يف  ت��دور 
تطوير ممار�سة  لنا  �سي�سمح  واحلب.  ال�سايف 
اأ�سا�س  على  روحنا  مع  بالتوا�سل  للتاأمل  ثابتة 
جلب  كلما  ال��ت��اأم��ل،  مار�سنا  فكلما  منتظم، 
لنا ذل��ك احل��ب وال��ت��وازن وال��ه��دوء يف حياتنا 

اليومية.
ق�صاء الوقت مع الأحبة

الذين  االأ�سخا�س  م��ع  ال��وق��ت  ق�ساء  ميكننا 
نعيد  الذي  احلب  مب�ساركة  وذلك  يدعموننا، 
يف  ال��وق��ت  ق�ساء  اإن  اأنف�سنا.  يف  اكت�سافه 
م�سافات  كامل�سي  املرحة،  االأن�سطة  ممار�سة 
نزهة، هي طرق ميكننا  الذهاب يف  اأو  طويلة 
روابط  واإن�ساء  بع�سنا  ب�سحبة  اال�ستمتاع  بها 

اأوثق.
المتنان

ميكننا  التي  امل�ساعر  اأه��م  اأح��د  هو  االمتنان 
يف  �سيء  وكل  اجلميع  نقدر  عندما  مراعاتها. 
الطريق،  عن  تخرج  لدينا  االأن��ا  ف��اإن  حياتنا، 
حا�سرنا  يف  وعقالنيون  متوازنون  باأننا  ن�سعر 
وممتلئون باحلب للوفرة التي نحن حمظوظون 
يت�سع  كما  حلظة،  كل  يف  لنختبها  يكفي  مبا 

امتناننا، كلما ات�سع احلب يف قلوبنا.
التطوع

اإن تخ�سي�س جزء من وقتنا خلدمة االآخرين 
هو و�سيلة اأخرى لتو�سيع قلوبنا، وبغ�س النظر 
دائمًا  هناك  ف��اإن  حياتنا،  �سعوبة  م��دى  عن 
الفريدة  ومواهبنا  الهتمامنا  بحاجة  �سخ�سًا 
تدعونا  التي  االأ���س��ب��اب  ه��ي  كثرية  وطاقتنا. 
امل�سردين  مل�ساعدة  التطوع  منها  التطوع،  اإىل 
يف  التطوع  ي�ساعدنا  اأن  ميكن  احليوانات،  اأو 
الذين  االآخرين  مع  والتوا�سل  بالر�سا  ال�سعور 
يعملون اأي�سًا على حت�سني عاملنا. اإن للحب قوى 

�سافية عجيبة وفوائد �سحية مده�سة:
 احلب يقلل من الكتئاب

ال�سحة  )جم��ل��ة  ن�سرته  ث��اق��ب  تقرير  �سلط 
واخل���دم���ات االإن�����س��ان��ي��ة( ال�����س��وء ع��ل��ى اأن 
املتزوجني اأبلغوا عن حاالت اكتئاب اأقل مقارنة 
ل��ل��خ��باء، ميكن رب��ط هذا  ب��ال��ع��زاب. وف��ق��ًا 

بحقيقة اأن العزلة االجتماعية مرتبطة بارتفاع 
معدالت االكتئاب الأن االإن�سان كائن اجتماعي. 
لذا، فاإن الرفقة يف هذه احلالة، كالزواج من 
�سريك، وفرت للنا�س الدعم واحلب الذين هم 

يف اأم�سِّ احلاجة اإليه، ما يطرد �سبح الكاآبة.
 ال�صفاء ال�صريع

ت�سدق،  ال  �سفاء  ق��وى  للحب  ف���اإن   حرفيًا،   
االإيجابية  العالقات  اأن  ت�سدق  ال  اأو  �سدق 
اجل��روح  �سفاء  يف  ت�سهم  اأن  ميكن  واحل���ب 
النقطة،  هذه  الإثبات  اأ�سرع.  بنحٍو  والتئامها 
والية  بجامعة  الطبي  املركز  يف  العلماء  در�س 
اأوهايو اجلروح التي قد ي�ساب بها املتزوجون 
تلتئم  اجل��روح  ه��ذه  اأن  ف��وج��دوا  حياتهم،  يف 
اأ�سرع لدى ال�سركاء الذين عا�سوا حياة زوجية 
عالقة  ت�ساركوا  الذين  باأولئك  مقارنة  �سعيدة 

عدائية مع �سركائهم.
اإك�صري احلياة

اأن  بقوته  ميكن  ال��ذي  احل��ي��اة  اإك�سري  احل��ب 
يغرق اأي حزن، وي�سفي اجلروح وي�سيف معنى 
اإننا  ذل��ك.  على  يوافق  العلم  حتى  ل��وج��ودك. 
نحتاج اأن نكون اأكرث انفتاحًا على فكرة احلب 
قال  ومثلما  جنده،  عندما  جمده  يف  ونت�سم�س 
�سك�سبري ذات مرة: "احلب املن�سود جيد، لكن 
التفكري  عدم  اإىل  يدعو  ما  هناك  يكن  مل  اإذا 
اأن  دائمًا  ال�سرور  دواعي  ملن  اأف�سل." اإن  فهو 
جتد احلب عندما تبحث عنه، لكن من االأف�سل 

اأن جتد احلب دون ال�سعي، األي�س كذلك؟
  ال�صيطرة على الأمل

ي�سكو املحبرّون عادة من االأمل اأقل مقارنة مبن 
مل يجدوا �سريكًا حمبًا بعد. اأكد هذه احلقيقة 
عدد من الباحثني يف جامعة والية نيويورك يف 
الت�سوير  در�سوا  حيث   Stony Brook
 )fMRI( الوظيفي  املغناطي�سي  بالرنني 
فح�س  فبعد  ل��الأ���س��خ��ا���س،  ال���دم���اغ  مب�سح 
الت�سوير بالرنني املغناطي�سي الوظيفي ل� ١٢7 
املتزوجني  اأن  الباحثون  وج��د  م�سارك،  األ��ف 
اأبلغوا عن حاالت اأقل من ال�سداع واآالم الظهر 

مقارنة باالأ�سخا�س الذين مل يتزوجوا بعد.

ن�ستحق  ال  اأننا  ن�سعر  كثرية  اأحيان  يف  لكننا 
بني  خا�س  ب�سكل  �سائد  ال�سعور  ه��ذا  احل��ب. 
يوؤمن  اأال  يجب  االإدم��ان.  يعانون  الذين  اأولئك 
اأنهم ي�ستحقون  لل�سفاء  اأولئك الذين يتماثلون 
احلب فح�سب، بل يجب عليهم اأي�سًا اأن يكونوا 
وتبادله  حولهم  ممن  احل��ب  لقبول  منفتحني 
معهم يف املقابل، هذا يف حال اأرادوا اأن يكونوا 

ناجحني ويف طريقهم اإىل ال�سحة والعافية.

حب الذات هو اأهم حب ميكننا دعوته حلياتنا. 
اإذا كنا نهتم باأنف�سنا ونحبها، فيمكننا م�ساركة 
التي  الطرق  بع�س  اإليك  االآخرين.  مع  احلب 
من  املزيد  واإدخ���ال  قلبك  تو�سيع  بها  ميكنك 

احلب يف حياتك:
 تنمية حب الذات

تتمثل اإحدى طرق تنمية حب الذات يف اإعادة 
احلقيقي  هدفنا  وحتديد  مبواهبنا  االت�سال 

اتبعته  م��ا  غالبًا  كهذا  واأ���س��ل��وب  احل��ي��اة،  يف 
متعدد  رئي�س  )مفهوم  الهندو�سية  )الدارما( 
املعاين يف الديانات الهندية(. كتب د. ديباك 
يف   dharma ال��دارم��ا  ق��ان��ون  ع��ن  �سوبرا 
ال�سبعة  ال��روح��ي��ة  ال��ق��وان��ني  ك��ت��اب��ه وه���و م��ن 
اإعادة االت�سال بهدفنا  للنجاح، وكيف ميكننا 
احلقيقي يف احلياة باإن�ساء قائمة مبا نتمتع به 

اأثناء التعبري عن مواهبنا.

احلب هو العن�صر الأ�صا�صي 
ل�صفاء النا�ض، فعندما ن�صعر 

به، فاإننا نتوا�صل مع ذاتنا 
احلقيقية، التي هي اأ�صا�صًا 

متكاملة ول ت�صوبها �صائبة. 
وعليه، فاإننا كلما ا�صتطعنا روؤية 

كمال الروح يف حياتنا وحياة 
الآخرين ممن حولنا من النا�ض، 

فاإننا �صرعان ما نح�ض بعمق 
احلب واملحبة وال�صفاء.

عن موقعي/ جوبر� و�إندين تاميز

نريمال ر�نيجا
ترجمة: �آلء فائق

 �حلب وقوته �ل�ضحرية �ل�ضافية..

اإن تخ�صي�ض جزء من وقتنا خلدمة 

الآخرين هو و�صيلة اأخرى لتو�صيع 

قلوبنا، وبغ�ض النظر عن مدى �صعوبة 

حياتنا، فاإن هناك دائمًا �صخ�صًا 

بحاجة لهتمامنا ومواهبنا الفريدة 

وطاقتنا. 

السنة السادسة عشرة العدد )378( 28 شباط 2021 متك سال _ متك كما #alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

65 64



منذ بداية اخللق والعامل ي�صري على كفتي ميزان؛ الأبي�ض والأ�صود، 
اخلري وال�صر، اجليد وال�صيئ، الإيجابي وال�صلبي. ومل يقت�صر 

ذلك على الكائنات احلية بل �صمل اأي�صًا كل اجلمادات مبا يف ذلك 
الأدوات التي �صنعها الإن�صان مل�صاعدته يف ت�صهيل حياته، و�صوًل 

اإىل يومنا احلايل واآخر ما تو�صلت اإليه التكنولوجيا، فكل ما اأنتجته 
التكنولوجيا احلديثة كان �صيفًا ذا حدين، والأمر يعود يف النهاية 

اإىل طريقة ا�صتخدامنا لها.

نتحدث اليوم عن )تكنولوجيا اجليل اخلام�س( 
كثري  تغيري  �ساأنها  ومن  علمية،  طفرة  تعد  التي 
من  تقدمه  ملا  والتوا�سل  االت�سال  مفاهيم  من 
القريب.  امل�ستقبل  خدمات مل نكن نحلم بها يف 
االأرب��ع��ة  لالأجيال  تطويرًا  التقنية  ه��ذه  ج��اءت 
فهي  مييزها  ما  اأم��ا  مل�سكالتها.  وح��اًل  ال�سابقة 
ال�سرعة  متو�سط  من  فبداًل  الفائقة،  ال�سرعة 
الرابع  اجليل  خدمات  قدمته  الذي  لال�ستجابة 
و�سلت  ثانية   / ميللي   50 اإىل  و���س��ل  وال���ذي 
1 / ميللي ثانية  اإىل  تكنولوجيا اجليل اخلام�س 
قيا�سي  رق��م  وه��و  اال�ستجابة،  ل�سرعة  كمعدل 
القَيم  ه��ذه  ول��ك��ون  التكنولوجيا.  ه��ذه  حققته 
متييز  الب�سر  نحن  ن�ستطيع  فلن  ج��دًا،  �سغرية 
�ستكون  العالية  كفاءتها  لكن  بينها،  ال��ف��رق 
بها  واالآالت  االأجهزة  ات�سال  عند  جدًا  وا�سحة 
االأجهزة  دعم  لغر�س  ممت  �سُ االأ�سل  يف  الأنها 
الذكية وتقنيات اإنرتنت االأ�سياء التي حتتاج اإىل 
قدرة و�سرعة يف نقل االأوامر والبيانات وت�سلمها 
االأجيال  قدمتها  التي  القدرات  من  بكثري  اأك��ب 

احلالية وال�سابقة.
العلماء  ي�سنها بع�س  التي  اإذًا ملاذا هذه احلرب 
واملنظمات غري احلكومية على هذه التكنولوجيا 
يقول  كما  واأك��رث  املميزات  هذه  بكل  تتمتع  التي 
عاملًا   250 من  اأك��رث  وقع  اإذ  عليها؟  العاملون 
اإىل االأمم املتحدة ومنظمة  على عري�سة قدمت 
ال��ع��م��ل يف  ب��اإي��ق��اف  ت��ط��ال��ب  ال��ع��امل��ي��ة   ال�سحة 
اأن  من  فيها  ح��ذروا  اخلام�س،  اجليل  �سبكات 
الهواتف  غرار  على  لالإ�سعاع،  الباعثة  االأجهزة 
خطر  ترفع  اأن  ميكن  ال��ب��ث،  واأج��ه��زة  النقالة 

االإ�سابة بال�سرطان.
وهنا َيح�ُسُن بنا اأن نتعرف اأواًل على طريقة عمل 
االإجابة على ذلك  لنتمكن من  التكنولوجيا  هذه 
نطاق  اخلام�س  اجليل  �سبكة  تعتمد  اإذ  ال�سوؤال، 
االأجيال  يف  امل�ستخدمة  تلك  من  اأعلى  ت��رددات 
GHz ومن املتوقع   3.4 ال�سابقة اذ تنطلق من 
القريب،  امل�ستقبل  يف   GHz  26 اإىل  ت�سل  اأن 
اأق�سر،  امل��وج��ات  كانت  ال���رتددات  علت  وكلما 
الهوائيات  عدد  زي��ادة  بال�سرورة  يتطلب  وذلك 
خماوف  يثري  ما  اخلام�س،  اجليل  �سبكة  لن�سر 

يعني  ذلك  الأن  احلكومية  غري  املنظمات  بع�س 
زيادة عدد االأبراج والهوائيات املر�سلة وامل�ستقبلة 
لالإ�سارة وذلك نتيجة لزيادة الرتدد الذي يوؤدي 
اإىل اأن تكون املوجات ق�سرية جدًا وبذلك حتتاج 
كانت عليه  اأقرب مما  اأب��راج على م�سافات  اإىل 

يف ال�سابق لتتمكن من العمل بالكفاءة املتوقعة.
االأجيال،  مر  وعلى  االت�ساالت،  تكنولوجيا  اإن 
ك���ان���ت ت��ع��ت��م��د ع���ل���ى امل����وج����ات ال���رادي���وي���ة 
اأنها  على  ت�سنيفها  التي مت  والكهرومغناطي�سية 
ال�سرطانية  باالأورام  االإ�سابة  اأ�سباب  واحدة من 
على  واالأب��ح��اث  التجارب  من  كثري  اإج���راء  بعد 
طويلة  اأوقاتًا  املوجات  لهذه  بتعري�سها  الفئران 
التجارب  ه��ذه  على  وب��االع��ت��م��اد  م��ع��ني،  ب���رتدد 
امل�سموح  ل���ل���رتددات  معينة  ح���دود  حت��دي��د  مت 
من  �ستكون  ح��ت��م��ًا  ف��اإن��ه��ا  واإال  با�ستخدامها 
اإىل  وبالعودة  ال�سرطانية.  االإ�سابات  م�سببات 
حياتنا اليومية فاإننا نتعر�س ب�سكل م�ستمر لهذه 
واملايكرويف  ال��رادي��و  ا�ستخدام  عند  امل��وج��ات 
الأ�سعة  التعر�س  عند  وحتى  ال��ذك��ي،  والهاتف 
ال�سم�س، لذلك من الواجب احلذر عند التعامل 
معها اأي�سًا وعدم ح�سر تاأثري هذه املوجات على 

تقنيات اجليل اخلام�س فقط.
وبذلك يتبني اأنه ال يوجد، حتى االآن، دليل قاطع 
تقنيات  ه��ي  اخلام�س  اجليل  تقنيات  اأن  على 
م�سرطنة، ف�ساًل عن اأن املخاوف متعلقة باالأ�سعة 
الكهرومغناطي�سية التي نتعر�س لها ب�سكل يومي 
من م�سادر طبيعية او �سناعية االآن. اإن كل هذه 
النقاط مل ت�سفع لهذه التكنولوجيا لدى كثريين، 
دول  ب�سع  با�سرت  فقد  ذل��ك  من  الرغم  وعلى 
املتحدة  الواليات  مثل  التكنولوجيا  هذه  باعتماد 
التكنولوجيا  هذه  بتفعيل  ب��داأت  التي  االأمريكية 
يف بع�س الواليات وكذلك بع�س الدول االأوروبية 
اإذ تعد  واأ�ستونيا،  مثل موناكو و�سوي�سرا وفنلندا 
اجليل  �سبكات  بن�سر  با�سر  من  اأول  ال��دول  هذه 
اخل��ام�����س، اأم���ا اأمل��ان��ي��ا ف��ق��د وف���رت ال����رتددات 
اقة  ال�سرورية حتى االآن، يف حني تعدرّ ال�سني �سبرّ
يف هذا املجال اإذ ن�سرت �سبكات اجليل اخلام�س 
العا�سمة  بينها  من  مدينة  خم�سني  من  اأكرث  يف 

بيجني و�سنغهاي.

�أحقًا �أن تقنيات �جليل 
�خلام�ص خطرة على �ل�ضحة؟

رفاه ح�ضن
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ظل  يف  ال��ع��الج  تكاليف  ال��ي��وم  ل  يتحمرّ م��ْن 
اأكرث  يعي�سه  ال��ذي  ال�سعب  امل��ادي  الظرف 
اإدارة  ت�سهم  ه��ل  العراقيني،  الريا�سيني 
النادي الذي يلعب له يف مرحلة العالج، اأم 
مع  ح�سل  كما  العنوان!  هو  التهمي�س  يكون 
ث ب�ساأن هذا  العبني اعتزلوا الريا�سة، حتدرّ
املو�سوع الكثري من الالعبني الذين اأ�سيبوا 
وعانوا  املباريات  اأثناء  �سديدة  باإ�سابات 
االدارات  وتخلي  الباهظة  التكاليف  ب�سبب 

عن م�سوؤولياتها يف متابعة عالجهم.
النادي يتهرب ب�صبب التكاليف

الوطني  املنتخب  جن��م  م��ع  ال��ب��داي��ة  كانت 
الذي حتدث  �سالم ها�سم  ال�سابق  العراقي 
دوري���ات  "يف  ق��ائ��ال:  امل��ع��ه��ودة  ب�سراحته 

ال��ع��امل ل��ك��رة ال��ق��دم، ي��ك��ون ه��ن��اك �سرط 
هو  الالعب  مع  التعاقد  �سروط  �سمن  من 
ف��اإذا  ال��ع��الج،  تكاليف  ل  تتحمرّ االإدارة  اأن 
اأ�سيب الالعب اأثناء املباريات اأو يف الوحدة 
التدريبية للفريق تكون تكاليف العالج على 
جميع  يف  عليه  متفق  ه��ذا  االإدارة،  عاتق 
االأندية، بغ�س النظر عن االإ�سابة اإذا كانت 
ل بكل �سيء من  قوية اأو �سعيفة، االإدارة تتكفرّ
الفريق،  مع  للعب  اأخ��رى  مرة  العودة  اأج��ل 
دائ��م��ًا  ال��ن��ادي  ل  يتحمرّ ال  ال��ع��راق  يف  لكن 
يالقي  الالعب  ي��رتك  اإذ  ال��ع��الج،  تكاليف 
الباهظة  العالج  تكاليف  ل  وحتمرّ م�سريه 
تتهرب  االأندية  اأغلب  اإنيَّ  يف بع�س االحيان، 
الالعبني  اإ�سابات  ع��الج  تكاليف  دف��ع  من 

وقد مررت بهذه التجربة من قبل ومع اأندية 
كثرية.

اإدارة النادي تكّفلت بعالجي
اأموري  الكهرباء  نادي  اأما جنم دفاع فريق 
عيدان فقال: لقد عانيت كثريًا من االإ�سابة 
مع  ب��ي  اأمل���ت  اإ���س��اب��ة  ال�سابقة،  ال��ف��رتة  يف 
منتخب �سباب العراق يف وقتها واأبعدتني عن 
املالعب مو�سمًا كاماًل ودخلت مرحلة عالج 
ل االحتاد بعالجي داخل البالد  مكثرّف،  تكفرّ

كثرية هي الإ�صابات التي حت�صل يف مالعبنا الريا�صية لالعبني وملختلف الألعاب 
الريا�صية، اإذ تكون اأ�صد الإ�صابات يف لعبة كرة القدم التي حتظى بجماهريية وا�صعة، اإذ 

اأبعدت الإ�صابة البليغة الكثري من النجوم الريا�صيني يف املوا�صم ال�صابقة.

 

�لالعب  ع��الج  يف  ت�ضارك  �أن��دي��ة 
و�أخرى تتهّرب لأ�ضباب مادية

�إ�ضابات �لنجوم

 !
بغد�د/ �أمرية حم�ضن

لكنرّي ف�سلت العالج يف لبنان على ح�سابي، 
مع نادي الكهرباء يف الوقت احلايل حدثت 
لت  اإدارة النادي تكفرّ اإ�سابة خفيفة لكن  يل 

لت امل�ساريف كافة.   بعالجي وحتمرّ
عالجي خارج العراق 

وم�سرف  ال�سابق  ال�سرطة  جن��م  ث  وحت���درّ
الفريق ها�سم ر�سا عن االإ�سابة البليغة التي 
اإنيَّها  قائاًل:  جالل،  اأحمد  النجم  لها  �س  تعررّ
اأدى  املوهوب،  الالعب  لهذا  عة  مرورّ اإ�سابة 

اأحمد  امل��داف��ع  تدخل  وبعد  القوي  ال�سقوط 
اإبراهيم لقطع الكرة اإىل اإ�سابة بليغة بك�سر 
ال�سرطة  اإدارة  الي�سرى،  �ساقه  يف  وا���س��ح 
نقلت الالعب اإىل لبنان لتلقي العالج الكامل 

ل النادي جميع تكاليف العالج.    و�سيتحمرّ
التكاليف العالية

اأم��ا العب ن��ادي زاخ��و اأجم��د وليد فقال: يف 
نا�سئة  ملنتخب  لعبت  عندما  �سابقة  �سنوات 
ال�ساق  يف  بليغة  اإ�سابة  اإىل  �ست  تعررّ العراق 
ل  وتكفرّ ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال���وح���دات  اإح����دى  يف 
احتاد الكرة العراقي حينها بعالجي، 
اهلل  رحمه  وال���دي  م��ن  مب�ساعدة 
من  الثانية  املرحلة  اأكمل  حيث 
اخلا�س،  ماله  من  العالج 
ومت���اث���ل���ت ل��ل�����س��ف��اء 
ب���ع���ده���ا، ك��م��ا 
ح����دث����ت يل 
اإ�������س������اب������ة 
ل�����ي�����������س�����ت 
ب���ال���ق���وي���ة يف 
ن�����ادي ال��ط��ل��ب��ة؛ ت��رك��ت 
لت  الفريق على اإثرها بعد اأن حتمرّ
االأن��دي��ة  بع�س  ع��الج��ي،  تكاليف 
الالعبني  ع���الج  تكاليف  تتحمل 
���س��ون ل��الإ���س��اب��ة مع  ال���ذي���ن ي��ت��ع��ررّ
الفريق خالل املباريات اأو يف الوحدات 
التدريبية، بينما هناك اأندية ترتك الالعب 
تتوىل  جهة  ع��ن  يبحث  اأم���ره  م��ن  ح��رية  يف 
الريا�سة  اعتزل  الالعبني  وبع�س  عالجه، 

بعد اإ�سابة حرمته من اإكمال م�سريته.
اإ�صابة طفيفة

بوك�سنغ  الكك  بلعبة  اآ�سيا  بطل  ث  حتدرّ بينما 
من  لعبتنا  ق��ائ��اًل:  االإ�سابة  عن  جمبل  علي 
فيها  تكون  التي  ال�سر�سة  القتالية  االأل��ع��اب 
على  قائمة  فيها  والنزاالت  حتمية  االإ�سابة 
اأكرث  فيها  تكون  االإ�سابة  اإن  بل  االحتكاك، 
خ��ط��ورة م��ن االأل��ع��اب االخ���رى، وق��د حدثت 
اأ�سارك  فلم  �سنتني  قبل  طفيفة  اإ�سابة  يل 
االحت��اد  اإدارة  لكن  حينها،  اآ�سيا  بطولة  يف 

ال بعالجي. والنادي الذي انتمي له تكفرّ

تن�صل بع�ض الإدارات
املو�سوع:  ب�ساأن  قا�سم  با�سم  امل��درب  وق��ال 
الذي  الالعب  عالج  النادي  يتكفل  بالتاأكيد 
ي�ساب وهذا ال�سرط موجود يف جميع عقود 
يتم  وهل  العالج  نوعية  تبقى  لكن  الالعبني، 
من  يختلف  هذا  خارجه،  اأو  العراق  بداخل 
وح�سب  االإ�سابة  �سدة  وح�سب  اآخ��ر  اإىل  ن��اٍد 
االإم��ك��ان��ي��ة امل��ادي��ة ل��ك��ل ن����اٍد، ك��ذل��ك ت��وؤث��ر 
اإدارة النادي والتزامها االأخالقي  م�سداقية 
االإدارات  بع�س  العقد،  ب�سروط  والقانوين 
داخ��ل  امل�ساب  ال��الع��ب  ع��الج  م��ن  تتن�سل 
وخارج العراق في�سطر الالعب امل�ساب اإىل 
اإىل  العودة  اأج��ل  من  عالجه  تكاليف  ل  حتمرّ

املالعب.
اللعب للفرق ال�صعبية

الريا�سي  ال�سحفي  املتحدثني  اآخ��ر  وك��ان 
حممد �سليم الذي قال: كثري من الريا�سيني 
اع��ت��زل��وا ال��ري��ا���س��ة ب��ع��د اإ���س��اب��ت��ه��م خ��الل 
هنالك  ال��ك��رة،  العبي  �سيما  ال  ال��ب��ط��والت، 
مواهب كروية برزت خالل مباريات الدوري، 
ب�سبب  امل�سوار  موا�سلة  يف  ت�ستمر  مل  ها  لكنيَّ
االإ�سابة التي نالت منهم، اإذ اإن اأغلب االندية 
ترتك من ميثلها بعد االإ�سابة يواجه م�سريه 
اأثناء  حتدث  مل  االإ�سابة  كانت  اذا  �سيما  ال 
واإمنا  التدريبية  الوحدة  اأو  الفريق  مباريات 
حدثت جراء لعبه للفرق ال�سعبية، وهذا االأمر 
القانونية  حقوقه  و�سمن  النادي  �سالح  يف 
الالعب  النادي مينع  اإن  اأي  العبيه،  حلماية 
ال  اأ�سيب  واذا  ال�سعبية  للفرق  اللعب  م��ن 

تتحمل اإدارة النادي تكاليف 
عالجه، توجد يف عقد 

الالعب فقرة ت�سمن 
����س���الم���ة ال���الع���ب 

ال���ن���ادي على  وجت���ب 
لكن  العالج  تكاليف  حتمل 

من دون خمالفة �سريحة ل�سروط التعاقد، اإن 
كانت  الالعبون  لها  �س  يتعررّ التي  االإ�سابات 
التي و�سعها  ال�سروط  اأولويات  وما زالت من 
)الفيفا( ل�سمان م�ستقبل الالعب وقد عملت 

يف �سوئها االحتادات واالندية.
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ال�سليمة  النيات  بوجود  االأفكار  ن�سج  خالل 
النا�سع  الوجه  تعيد  متعافية  بيئة  خلق  الأجل 

للريا�سة العراقية.
غياب ال�صوابط والقوانني

على  علرّق  الطائي  كاظم  الريا�سي  ال�سحفي 
الو�سول  اأنيَّ  اأو���س��ح  اأن  اأود  بقوله:  القانون 
اأف�سل  القانون  يحكمها  م�سرتكة  �سيغة  اإىل 
خط  وه��ي  وال��ق��وان��ني  ال�سوابط  غ��ي��اب  م��ن 
اأنيَّها  اإال  نختلف،  اأو  نتفق  قد  االأول  ال�سروع 
حالة ال بد منها، تنظيم �سوؤون وعمل االأندية 
امل�سهد  �سبابية  ج��راء  االأم��ري��ن  عانت  التي 
من  بالعديد  ومرورها  ال�سالحيات  وتداخل 
االجتهادات،  نحن مع �سن القوانني الريا�سية 
ر�سم دقيق  بدرّ من  ال  لكن  �ستى،  يف جماالت 
للم�ستقبل الريا�سي وحتديد ما ينفع ال�سباب 
االأندية  ترعاها  مظلة  حتت  خطواته  وير�سي 
التي متتلك م�سوغات دميومتها من بنى حتتية 
وا�ستثمارات واإدارات ناجحة وم�سادر متويل 
عملية  وبرامج  وخطط  جيدة  األعاب  وقاعدة 
اآنية وطويلة االأمد، اإ�سدار قانون خطوة اأوىل 
تتبعها خطوات، اإذ باالإمكان تعديله وبحث ما 

ي�ستجد من تعديالت لتقوي من اأ�س�سه.
تعدد املنا�صب

اأم��ا امل���درب ال��ك��روي علي ج��واد ف��ق��ال: لقد 
االأندية  قانون  مو�سوع  ب�ساأن  النقا�س  ط��ال 
املنا�سب  على  املت�سارعني  ب��ني  الريا�سية 
وزاد اللغط يف ما يخ�سرّ تركيبته، لكنه جاء 
اأعدرّ  لقد  العراقية،  الريا�سة  وتطور  خلدمة 
البع�س  وتطلعات  ت�����س��ورات  وف��ق  ال��ق��ان��ون 
ممن كانوا �سمن جلنة �سياغته وهم اأ�سا�سًا 
ي�سغلون منا�سب رئا�سية على م�ستوى االأندية 
واأن���دي���ة امل��ح��اف��ظ��ات، ل��ذل��ك ج���اءت بع�س 
فقرات القانون ب�سورة ال تخدم البع�س، الأنرّ 
القانون ي�سرتط تويل من�سب واحد فقط وال 

ي�سمح باأكرث من من�سب. 
اأ�صحاب امل�صالح 

كرمي  ال�سابق  ال�سرطة  ك��رة  جن��م  واأ���س��ار 
ما  التي  واال�سطفافات  التخندقات  اإىل  نافع 
الريا�سي من دون  الو�سط  ال�سائدة يف  زالت 
حال  على  ناأ�سف  حقيقة  ق��ائ��ال:  ا�ستثناء؛ 

ال�سفلي  ال��درك  اإىل  انحدرت  التي  الريا�سة 
ب�سبب بع�س الذين ال يهمهم �سوى م�ساحلهم 
اخل��ا���س��ة، ب�����س��راح��ة امل�����س��ك��ل��ة ل��ي�����س��ت يف 
الذين  باالأ�سخا�س  )اخلطاأ(  واإمنا  القانون، 
ريا�ستنا  ت��راج��ع  يف  الرئي�س  ال�سبب  ك��ان��وا 
التي  ال��ق��وان��ني  ع��ت  ��رِّ ���سُ واإن  حتى  ل��ل��وراء، 
الكثري  جند  الريا�سية  األعابنا  وتطور  تخدم 
م�ساحلهم  �سربت  ال��ذي��ن  املعار�سني  م��ن 
ي�سعون اإىل اإعادة )اخلربطة(!  ما علينا اإال 
التي  ريا�ستنا  واملنافقني عن  املنتفعني  اإبعاد 
تعاين من اأمرا�س كثرية ورمبا املوت اإذا بقي 

اأ�سحاب الزوايا املظلمة يعار�سون.
قانون فيه الكثري من الثغرات

العبادي  داخل  الريا�سي  ال�سحفي  ث  وحتدرّ
باالإحباط من  القانون ومل يخِف �سعوره  عن 
اإقراره بهذه ال�سيغة، يقول: اإنيَّ قانون االأندية 
الثغرات،  من  الكثري  وفيه  الطموح  يلبي  ال 
وك�����اأنرّ ال��ق��ان��ون ج���اء ع��ل��ى م��ق��ا���س بع�س 
ريا�ستنا،  لقيادة  موؤهلني  يكونوا  مل  الذين 
االأح��زاب  بع�س  بهم  دفعت  اأغلبهم  اإن  بل 
العراقية،  الريا�سة  دم��رت  التي  ال�سيا�سية 
بعناوين  جديدة  واأنظمة  قوانني  اإىل  نحتاج 
الج��ت��ه��ادات  تخ�سع  وال  وال��ت��ق��دم  ال��ت��ط��ور 
جديدًا  قانونًا  يريد  فاجلميع  �سخ�سية،  
م�سوؤولية  اأمام  اجلميع  وي�سع  للطموح  ملبيًا 
تطبيقه، لكن بالتاأكيد اأي قانون يخدم مبداأ 
التغيري والتجديد �سيعار�سه امل�ستفيدون من 

القوانني ال�سابقة.
اإقطاعيات م�صغرة

العراقي  الوطني  املنتخب  دف��اع  جن��م  اأم��ا 
ال�سابق كاظم مط�سر فقال: اإن قانون االأندية 
العراقي،  الريا�سي  ال�سارع  طموح  من  اأق��ل 
االأندية  �ستبقى  ال�سيق  املنظور  هذا  وفق  اإذ 
من  ج��اءت  متخلفة  اإداري���ة  لهيئات  اأ���س��رية 
ال�سباب  وزارة  م��ن  �س  املخ�سرّ امل��ال  اأج��ل 
ال��ن��ادي  اليها  ينتمي  ال��ت��ي  امل��وؤ���س�����س��ات  اأو 
واإال  م�سغرة،  الإقطاعيات  تر�سيخ  والقانون 
ما اجلدوى من اإدارات زادها ف�سلها الذريع 
ًا مبنا�سبها، ناهيك عن وجود االأقارب  مت�سكرّ
واالأ�سدقاء يف عموميات االأندية، يجب اإيجاد 
بالرت�سيح  االندية  اإدارات  تلزم  ت�سريعات 
لدورة او دورتني كحد اأعلى، مع اإلزام االندية 
لكي  ثانويتني،  واثنتني  رئي�سة  لعبة  مبمار�سة 
مبواردها  الت�سرف  النادي  الإدارة  يت�سنى 

وتقود تعاقداتها ب�سكل اأمثل.
منافع �صخ�صية

راأي  ع��ودة  رحيم  الريا�سي  لل�سفي  وك��ان 
الريا�سة  اإنيَّ  ف��ي��ه:  ق���ال  امل��و���س��وع،  ب�����س��اأن 
واأنظمة جديدة  اإىل قوانني  العراقية بحاجة 
بعيدًا عن االجتهادات  النور الأول مرة،  ترى 
ال�سابقة التي كان لها دور يف تدين ريا�ستنا،  
موؤخرا  �سدر  الذي  اجلديد  القانون  اأنيَّ  اأرى 
م�سوؤولية  اأمام  اجلميع  وي�سع  للطموح  ملبيًا 

تطبيقه.

تباينت ردود اأفعال اأ�صحاب ال�صاأن الريا�صي ب�صاأن قانون الأندية الريا�صية 
العراقية، ل �صيما بعد اأن وجدت الأندية عددًا من فقرات القانون ل تنا�صب عملها، 

بل مي�ض م�صاحلها، مطالبة برف�ض الفقرات التي ل ت�صب مب�صلحة الأندية، لكن على 
الرغم من العرتا�صات ال اأّن هذا القانون فيه الكثري من الإيجابيات.

قانون �لأندية �لعر�قية بعيون 
�أ�ضحاب �ل�ضاأن �لريا�ضي

 )جم���ل���ة ال�����س��ب��ك��ة( ال��ت��ق��ت ال���ع���دي���د من 
االأن��دي��ة  وم��درب��ي  الريا�سيني  ال�سحفيني 

ال�ستطالع اآرائهم ب�ساأن هذا املو�سوع.
ازدواجية املنا�صب

الريا�سي  ال�سحفي  امل��ت��ح��دث��ني  اأول  ك���ان 
ب��دون �سك جاء  ق��ال:  ال��ذي  العزاوي  جا�سم 
لتطلعات  ملبيًا  الريا�سية  االأن��دي��ة  ق��ان��ون 

)االألغام(  وج��ود  برغم  العراقية،  الريا�سة 
فا�سل  حدرّ  و�سع  اأجل  من  فقراته،  بع�س  يف 
تنظم  التي  القوانني  ان��ع��دام  ب�ساأن  للجدل 
اأن  ال��ب��ل��د، وال مي��ك��ن  ال��ري��ا���س��ي يف  ال��ع��م��ل 
جلهة  حمابيًا  البملان  يتبناه  قانون  يح�سب 
خ�سع  ال��ق��ان��ون  الأنيَّ  معينني  اأ���س��خ��ا���س  اأو 
الت�سويت  قبل  والقراءة  واملراجعة  للدرا�سة 

عليه، اإال اأن هناك وجهات نظر عند البع�س 
رغباتهم  مع  تتما�سى  االأج��واء  يريدون  ممن 
منفعة  يجرده من  ما  القانون  يجد يف  قد  اأو 
قيام  منع  القانون  مييرّز  ما  واأب��رز  �سخ�سية، 
يف  �سيما  ال  الريا�سي  العمل  يف  دكتاتورية 
اأول  اإنيَّ  القول  لذلك ميكن  املنا�سب،  ازدواج 
الغيث قطرة وممكن اأن ينهمر م�ستقبال من 

حاوره/ �أحمد رحيم نعمة

ب�������ني م�������وؤي�������د وم������ع������ار�������ص ل���ه
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االأندية  قبل  من  معهم  التعاقد  اأو  للمنتخب  اإما 
االأ�سفر  الفريق  العبي  اأب��رز  بني  ومن  املعروفة، 
م  ق��درّ ال��ذي  �سهاب  ع��دي  ال��الع��ب  املو�سم  لهذا 
ليتم  مم��ي��زًا  م�ستوى  ال��ف��ري��ق  م��ب��اري��ات  خ��الل 
ل�سفوف  كاتانيت�س  امل��درب  قبل  من  ا�ستدعاوؤه 
جملة  الريا�سية  م�سريته  عن  العراقي،  املنتخب 
ثنا عنها يف هذا احلوار:  ال�سبكة ا�ست�سافته ليحدرّ

*من اأي الفرق الريا�سية كانت انطالقتك؟ 
- ب��داي��ت��ي ك��ان��ت م��ع ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة ل��ن��ادي 
ثم  ومن  فيه،  العمرية  الفئات  مثرّلت  اإذ  املو�سل، 
فريق  وك��ان  للفريق،  االأول  اخل��ط  م��ع  �ساركت 
زاخو بداية م�سواري الكروي يف الدوري العراقي، 
ولعبت بعدها لفريق اأربيل وهو فريق كبري تعلرّمت 
املهمة  كانت حمطتي  واأخ��ريًا  كثرية،  اأ�سياء  فيه 
عدي  ا�سم  �سنع  ال��ذي  ال��ك��رخ  ن��ادي  فريق  م��ع 
�سهاب، هذا النادي الكبري له ف�سل على معظم 
اإن �ساء  النجوم، فهو منجم لالعبني املتميزين، 
اهلل اأكون عند ح�سن ظن الهيئة االإدارية املتاألقة 

دوما والكادر التدريبي املميز.
*هل تتمنرّى اأن متثرّل اأحد االأندية اجلماهريية؟ 

اأن  ويطمح  يحلم  الع��ب  اأي  تاأكيد،  بكل  نعم   -
م�سريته  خالل  اجلماهريية  االأندية  اأح��د  ميثرّل 
بالن�سبة  اأنا  وا�سحة،  ب�سمة  له  لتكون  الكروية 
يف  ال��رائ��ع  امل�ستوى  اأق���دم  ال��ك��رخ  م��ع  حاليا  يل 
األوان  عن  الدفاع  يف  ي�سب  وتفكريي  املباريات 
الكرة ال�سفراء وحتقيق النتائج اجليدة، فاإدارة 
ملا  اجلميع  على  ف�سل  و�ساحبة  مميزة  النادي 

متتلك من عقلية رائعة.
*  ما �سعورك عندما مترّ ا�ستدعاوؤك لتمثيل اأ�سود 

الرافدين؟ 
- �سعور ال يو�سف وهي اأمنية الالعبني جميعهم 
بارتداء فانيلة املنتخب الوطني العراقي كما اأنيَّه 
ظن  ح�سن  عند  اأك��ون  اأن  اأمتنرّى  بالفخر،  �سعور 

املدرب.
*راأيك باملحرتف الذي يلعب بالدوري العراقي؟ 

 ، حمرتفني  اإىل  يحتاج  ال  ال��ع��راق��ي  ال���دوري   -
املحرتفني  م��ن  بكثري  اأف�سل  العراقي  ال��الع��ب 
جميع   امل��ح��ل��ي  لالعبنا  ت��ه��ي��اأت  ل��و  امل��وج��ودي��ن 
الالعبني يف  اأف�سل  لكان  وامل�ستلزمات  الظروف 

املنطقة.

*ما تقييمك للدوري الكروي العراقي؟ 
اأف�سل  من  املو�سم  ه��ذا  العراقي  ال���دوري   _
املوا�سم، من ناحية تقارب امل�ستويات وال فرق بني 
حالة  اجلميع  وامل�ستوى،  النتائج  يف  واآخر  فريق 
ال��دوري يف  بقوة برغم  تتناف�س  الفرق  و  واح��دة 

مرحلته االأوىل. 
*هل حققت طموحك الريا�سي؟

واأن��ا يف  اأمامي طوياًل  الطريق  زال  ما  - حقيقة 
بداية امل�سوار، امتنى اأن اأ�سل اإىل اأبعد مدى يف 

عامل الكرة امل�ستديرة.
*هل تطمح باالحرتاف؟ 

- اأكيد لكي تتوج م�سرية الالعب بالنجاح يحتاج 
طموحي،  هو  االح��رتاف  عربيا،  ا�سمه  يبز  اأن 
اإن �ساء اهلل ومن خالل امل�ستوى الذي اأقدمه يف 

املباريات �سيكون البوابة نحو االحرتاف.
*اأين ت�سع فريق الكرخ يف رحلة الدوري؟ 

- و�سط الرتتيب، كون هذا املو�سم ال يوجد فارق 
م ما عليه  كبري بني م�ستويات الفرق، الفريق قدرّ
خالل املباريات لكن اأخفقنا يف البع�س منها، اأما 
ب�سبب احلظ الذي مل يحالفنا، او اأخطاء ب�سيطة 
نتائج  قنا  حقرّ ذلك  ورغ��م  النقاط  بع�س  كلفتنا 

جيدة يف املباريات. 
*راأيك بدوري هذا املو�سم؟ 

م من جميع النواحي، وال  - املو�سم احلايل منظرّ
توجد فيه تاأجيالت تعرقل م�سريته وتقتل طموح 
الفرق، نتمنى اأن ي�ستمر الدوري يف م�سريته التي 
�سار عليها بكل �سال�سة من اأجل انتهائه يف الوقت 

الذي مت حتديده. 
*ال��ت��غ��ي��ري يف امل���درب���ني ه���ل ي���وؤث���ر يف ال��ف��ري��ق 

وم�ستواه؟ 
- نعم يوؤثر حتى يف نف�سية الالعبني، ال �سيما اأن 
لكل مدرب خطة وتكتيكا خا�سا يف الالعب وهذا 
تفكريه،  وي�سو�س  الالعب  نف�سية  يف  كثريا  يوؤثر 
املفرو�س اأن يكون الالعب يف حالة نف�سية جيدة 
وهذا  اجلميع  ير�سي  ب�سكل  للعب  ي�ستعد  لكي 
على  �سلبيًا  يكون  وقد  اإيجابيًا  يكون  قد  التغيري 

الالعبني.  
*كيف وجدت التحكيم هذا املو�سم؟ 

بل  للحكام،  مو�سم  اأف�سل  يعدرّ  املو�سم  ه��ذا   -
اأف�سل من املو�سم ال�سابق الذي كرثت فيه  اإنرّهم 

اأجل  من  كبريا  جهدا  يبذل  فاحلكم  االأخ��ط��اء، 
اإي�سال املباراة اإىل بررّ االأمان، متنياتي حلكامنا 

باال�ستمرار يف التاألق.
*عدي بعيدا عن الكرة؟

- اإن�سان متوا�سع، اأ�ساعد واأخدم اجلميع، اأحب 
عائلتي كثريا.

*هل تتابع الدوريات والفرق العاملية؟ 
العاملية، فهي متعة  اأتابع الدوريات  تاأكيد  - بكل 
القدم، بل ميكن اال�ستفادة من متابعتها ال  كرة 
�سيما الدوري االنكليزي واال�سباين الذي يتواجد 

فيه جنوم الكرة العاملية.
* اأي الفرق تتابع؟ 

فريق  م��ب��اري��ات  تبقى  لكن  اجل��م��ي��ع،  اأت��اب��ع   -
بر�سلونة لها طعم خا�س بالن�سبة يل. 

* الالعب املف�سل لك؟ 
- االأ�سطورة مي�سي، فهو العب �ساحر يف امللعب 
وميتع االآخرين يف فنونه الكروية داخل ال�ساحة. 

*كلمتك االأخرية؟
لنا،  الريا�سية  امل�سرية  وملتابعتك  لك  �سكرا   -
هي  التي  الرائعة  العراقية  ال�سبكة  ملجلة  و�سكرا 

جملة العائلة العراقية. 

نادي الكرخ من الأندية الريا�صية العراقية املعروفة 
برفد املنتخبات الوطنية باملواهب الريا�صية  بل 

اإنَّه مطة اإبداع وتاألق الالعبني، اإذ اإن اأغلب لعبي 
املنتخبات الوطنية والأندية املعروفة تاألقوا مع 

الكرخ ليتم ا�صتدعاوؤهم؛ 

 

�لالعب �لعر�قي �أف�ضل من 
�ملحرتفني �ملوجودين يف �لدوري

�لكناري دفاع  جنم 

ع�����دي ���ض��ه��اب
ملجلة �ل�ضبكة:

حاورته / �مرية حم�ضن 
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يونايتد  ه��ام  و�ست  ن��ادي  م��ع  ليمان  لعبت 
م�ساركتها  ع��ب  �ساهمت  ع���دة،  م��وا���س��م 
بت�سدر فريق ناديها الدوري نتيجة االأهداف 
�سباك اخل�سوم،  �سجلتها يف  التي  اجلميلة 
نادي  اإىل  األي�سا  ان�سمت  املو�سم  ه��ذا  ويف 
من  االإع��ارة  �سبيل  على  لل�سيدات  اإيفرتون 
املو�سم  هذا  نهاية  حتى  يونايتد  هام  و�ست 

.2021
واأعربت األي�سا بعد ان�سمامها اىل فريق نادي 
ايفرتون عن �سعادتها لبدء ف�سل جديد يف 
للعب  للغاية  متحم�سه  اأنا  قالت:  اإذ  حياتها 
واإح����راز االأه����داف وال��ف��وز م��ع اإي��ف��رت��ون، 
�سعور  اإن����ه  حقيقة 
هنا،  اأكون  اأن  رائع 
ف��ف��ري��ق اإي��ف��رت��ون 
ن��������اٍد ك���ب���ري وق���د 
جيدًا  اأداًء  ق��دم��وا 
وانا  مبارياتهم،  يف 
ه��ن��ا ج��ئ��ت الأك����ون 
لقد  م���ع اجل��م��ي��ع، 
االأول  خ��ي��اري  ك��ان 
هنا  اإىل  امل���ج���يء 
ج��دًا  �سعيدة  واأن����ا 
ب�����ح�����دوث ذل�����ك. 
حًقًا  متحم�سة  اأن��ا 
كرة  دوري  خلو�س 

القدم لل�سيدات. 
بالن�سبة  واأ�سافت 
ب��ك��ل  اأح���������اول  يل 
اأن  واإ�سرار  عزمية 
اأ���س��ج��ل االأه����داف 
اأمكاناتي  اأ�سع  واأن 
خ��دم��ة  يف  ك����اف����ة 
ال��ف��ري��ق، واآم���ل اأن 
اأترتقي اىل امل�ستوى 
املطلوب. اأعتقد اأن لدي طاقة كبرية ميكنني 

العمل على كثري من االأ�سياء.  

بداية موفقة
 BSC.يف عام 2017  لعبت يف نادي فراون

يف ���س��وي�����س��را  ق��دم��ت م��ن خ��الل��ه ع��رو���س 
رائ��ع��ة اأج����بت  ن���ادي و���س��ت ه��ام يونايتد 
و�ست  ف��ري��ق  م��ع  �ساهمت   ، معها  للتعاقد 
كانت  التي  اجلميلة  االه���داف  اح���راز  م��ن 
املباريات  يف  الفريق  فوز  يف  البارز  العنوان 
، حتى مت اأختيارها كاأف�سل العبة يف الدوري 
االنكليزي مرات عدة ، وحتاول هذا املو�سم 
ايفرتون يف  الهدافني مع فريق  اىل �سدارة 

كاأ�س االحتاد االنكليزي لل�سيدات.

تاألق مع املنتخب ال�صوي�صري  
�ساركت األي�سا ليمان  يف 25 مباراة دولية مع 
خالل  قدمت  ال�سوي�سري،  الوطني  املنتخب 
باحرازها  عالية  فنية  فوا�سل  م�ساركتها 
ال�سوي�سري،  للمنتخب  املر�سومة  لالهدف 
�سد  احرزته  الذي  اجلميل  الهدف  خا�سة 
الفوز  عنوان  كان  الذي  البلجيكي  املنتخب 
الكبري يف  ال��دور  لها  ك��ان  امل��ب��اراة، كما  يف 
ال�سوي�سري  للمنتخب  املتالحقة  النجاحات 
احرازها  خالل  من  االوربية  البطوالت  يف 

لالهداف احلا�سمة.  

من الالعبات اجلميالت 
اللواتي قدمن فوا�صل 
رائعة على اأدمي 
امل�صتطيل الخ�صر، 
لي�صا ليمان �صاحبة 
الــ22 عامًا برزت 
ب�صكل مثري للده�صة 
يف مباريات املنتخب 
ال�صوي�صري لكرة القدم 
عندما اأ�صبحت هداف 
املنتخب الوطني. 

�أعد�د/ جملة �ل�ضبكة

جنمة �ملنتخب �ل�ضوي�ضري 
�ملحرتفة يف �لدوري �لنكليزي..  

ليمان:
�ل��ي�����ض��ا
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وو�حلظ �لتحّيز�لتنّمر
جميالت فوق رفوف 

!�ملهمالت

اإنهنرّ يف احلقيقِة �سحايا �سامتات ودمًى مرمية 
يف �سلِة املهمالت!

لعنة وغو�ية
يظلم  اجلمال  اأن  ثقة  على  اأنا  ظلمني،  " مثلما 
ينظر  امراأة  �ساحبته  كانت  اإذا  ويركنه  �ساحبه 

اإليها الرجال نظرة ال�سهوة املُتنازع عليها "..
العا�سمة  م���ن  ب���داأن���ا   ، امل�����ررّ االع�����رتاف  ب��ه��ذا 
هاين"  "اإيڤون  التجميل  خبرية  مع  �ستوكهومل 

ة: التي حتدثت عن جتربتها بغ�سرّ
الفهم  �سوء  ب�سبب  اأكرث من مرة،  خ�سرت عملي 
الذي يحدث كتمويه عن هدف �ساحبه االأ�سلي، 
الأن املراأة اجلميلة التي يح�سدها اجلميع هي يف 
احلقيقة كائن غواية يف نظر الرجال، وهي اأكرث 
الأن  احلياة،  وجوده يف معرتك  الإثبات  يتعب  من 
على  ال  �سكلها،  اأ�سا�س  على  ُتبنى  اإليها  النظرة 
قدراتها، ومطلوب منها اأن ُتثبت العك�س ملن هم 
اإحدى  واجهُته يف  ما  هو  اإيالمًا  واالأك��رث  حولها. 
املرات حينما عرثُت على وظيفة كنت يف حاجة 
طيب،  رجل  يديره  حالقة  �سالون  يف  لها  ما�سة 
تاأتي  واإذا بزوجته  ابت�سم يل احلظ،  اأخريًا  قلت 
ثائرتها، ال  فتثور  بوجودي  وُتفاجاأ  ال�سالون  اإىل 
ل�سيء وال ل�سبب يذكر واإمنا لظنها باأنني �ساأحل 
اأمام  للت�سليم  �سي�سطر  الرجل  هذا  واأن  حملها 
جمايل الذي �سيغويه الحمالة!! وعلى اإثرها �سار 
اأن  اأو  ط��ردي  بني  ت��ه  وخ��ريرّ طويل  ج��دال  بينهما 

ترتك هي البيت."
حرب نف�ضية

املجتمع  ملعايري  طبيعية  نتيجة  هو  ا  حظنرّ " �سوء 
اأبعدت  اأنها  اإذ  واالإع��الم،  الرجال  يدعمها  التي 
املُفلرتة  الوجوه  قبل  ال��روح  اأب�سار  عن  النفو�س 

هالٌة ذهبيٌة كبرية ُتالحق اجلميالت اأينما ذهنب، وحتيطهن بامتيازات 
وُفر�ٍض تعزز حظوظهن الوفرية يف احلياة، وباملقابل ُتثري التنّمر والكره 

والغرية لدى الأقل منهن جماًل. غري اأن الأ�صرار التي ك�صفتها كوالي�ض تلك 
احل�صناوات املُ�صطهدات، كانت ُمغايرة لتلك ال�صمعة الفارهة. 

 

�ل�ضويد/ �آمنة عبد �لنبي
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عة." واملُقنرّ
املقيمة  االجتماعية  الباحثة  ب��داأت  كهذا  بعتٍب 
األبا" حديثها عن حمنة اجلمال  "�سارا  يف كندا 

والُقبح واحلظ العاثر، قائلة:
هذه الفكرة ُمروٌج لها وبال جمهود، الأن اأ�سوات 
الرجال وجعجعاتهم يف الغالب تت�سدر الواجهة، 
اال���س��ت��ع��را���س��ات  لتلك  ���س��ط��وع��ًا  وب��ذل��ك جن��د 
اإذ  املتحفظة،  وال�سيما  جمتمعاتنا،  يف  الذكورية 
على  الن�ساء  بينما  باآرائهم،  يجاهرون  جندهم 
التحيرّزات  م��ن  الكثري  ح��ال  ذل��ك،  م��ن  العك�س 
التي ت�سب يف ال�سياق ذاته، اأو مثلما ُيقال دومًا 

جيبه." اإالرّ  يعيبه  ال  "الرجل 
هذا  ي��ك��ون  عندما  حتى  اأن���ه  امل�سحك  ال��واق��ع 
يعيبه  ���س��يء  ف��ال  يعيبه،  وجيبه  ف��ق��ريًا  ال��رج��ل 
ال��ت��وارث  ه��ذا  وب��رتاك��م  ل��ذل��ك،  اجلميع،  بنظر 
اأع��ب��اًء  دائ��م��ًا  امل���راأة  ل  ويحمرّ يظن  بقي  ال��ظ��امل 
اإ�سافية لكي تثبت اأنها اإن�سانة ذات معرفة وا�سعة 
والخ،  والدين  والريا�سة  ال�سيا�سة  يف  بحواراتها 
بينما هنالك رجال ال يفقهون يف هذه االأمور وال 
من  قلرّل  هنا  فاملجتمع  اإذًا  منهم.  ينتق�س  اأحد 
اإذ  الرجال،  وال�سيما  اجلميع،  اأمام  االأنثى  �ساأن 
ُتنعت  الت�سنع  تهتم مبعايري  ال  التي  االأنثى  جتد 
بالرجولة اأو كما ُيقال "م�سرتجلة"، وجعل الكثري 
منهن فعاًل ين�سغلن مبظهرهن اخلارجي ويرتكن 

جانبًا.  بها  اهلل  رزقهن  التي  العظيمة  عقولهن 
�سد  الن�ساء  بني  االأم���ور  ه��ذه  يف  التنمر  وحتى 
بنات جن�سهن ين�ساأ اأي�سًا ب�سبب املجتمع وطريقة 
الرتبية، ذلك اأن معظم الن�ساء ترعرعن يف بيوت 
والأننا  ال���زواج.  االأه��م هو  االأن��ث��ى  ه��دف  جعلت 
احل��روب  ب�سبب  ال��رج��ال  يف  نق�س  م��ن  ن��ع��اين 
وغريها، ت�سبح املناف�سة هنا متداخلة مع التنمر 
والت�سقيط واأمور كثرية مرتبطة باآليات احلروب 
النف�سية والت�سنع. وبالرغم من اأنني ال اأعرتف 
باأن هنالك اأنثى غري جميلة، واأرى اأن كل الن�ساء 
باأن  فعاًل  اأق��ررّ  اأنني  اإالرّ  االإط��الق جميالت،  على 
املراة اجلميلة ال جتد �سعوبات يف م�ساألة الوقوع 
يف  �سعوبات  جت��د  وال  ال��ع��الق��ات،  اأو  احل��ب  يف 
وال  م�ساعدة،  اأو  اهتمام  اأو  عمل  اأو  زوج  اإيجاد 
اأو التقليل من �ساأنها، ولي�س كما  تتعر�س للتنمر 
يدعي الراأي العام، فاإن كونها جميلة ال مينع من 
اأنها ت�ستطيع اأن تكون اأنثى ذات �سخ�سية موؤثرة 

يف املجتمع اأبدًا.
فطرة وبالهة

لي�س  االفرتا�س  هذا  بلهاء..  اجلميلة  املراأة   "
الن�ساء  مع  م�سبقة  معرفة  من  نابع  اإنه  بل  عبثًا 

اجلميالت وهن يتحملن م�سوؤولية ذلك".. 
هذا ما نوهت له الكاتبة "زينب االإدري�سي" التي 
وامل���راأة  ال��رج��ل  على  امل��زدوج��ة  بالالئمة  األ��ق��ت 

كليهما، قائلة:
ال اأع��ت��ق��د ب��ن��ظ��ري��ة ال���رج���ل ال����ذي ت�����س��ط��اده 
لقلة  رمب��ا  اجلميالت،  لفراقه  وتئن  القبيحات 
الو�سيم  ال��رج��ل  فكرة  الخ��ت��الف  اأو  الو�سيمني 
االأنثوي  اجلمال  ق�سية  اأما  جمتمعنا،  يف  اأ�ساًل 
دائمًا  االأم��ر  فلي�س  املحيط،  اأنظار  يلفت  ال��ذي 
على هذا النحو، بل يح�سل العك�س اأحيانًا، اإذ اأن 
اجلمال نف�سه يقتل االإبداع وُي�سعر املراأة اجلميلة 
باأنها لي�ست يف حاجة للثقافة جلذب الرجل، اأما 
ق�سية التنُمر والت�سقيط ما بني الن�ساء �سد بنات 
امراة  اجلميل  الرجل  يختار  فحينما  جن�سهن، 
متو�سطة اجلمال، لكنه يراها جميلة اجلميالت، 
وباعتقادي  بع�سهن،  من  الغرية  هو  هنا  ال�سبب 
على  تتغلب  اأن  للمراأة  ميكن  وال  فطري  اأمر  اأنه 

هذه اخل�سلة اإالرّ بزيادة الوعي.
جاذبية و�ضحر

اأول  من  وثقافتها  املراأة  �سحر  الرجل  يلم�س   "
قبل  احلوار  اإدارة  يف  ذكائها  جاذبية  من  وهلة، 

براعتها يف ت�سفيف �سعرها وكحلها"..
عن االأنوثة وذبذباتها الهائلة يف اخرتاق الرجل، 
نة العراقية املُغرتبة "خلود املعلمچي"  بداأت املدوِّ

حديثها، قائلة:
قد يتعلق �سوء حظها بقلق الرجل الو�سيم الناجح 
مه التوارث وعجز عن مواجهة الغرية  الذي �سخرّ
واإعجاب االآخرين بها، والأجل اأن يقلل من )دوخة 
وراء  واجل��ري  املتاعب  له  جلبت  التي  ال��را���س( 
اجلميلة التي اختارها، ي�سطر هنا لالن�سحاب. 
اختيار  عن  للعزوف  مهم  �سبب  اأي�سًا  هنالك 
تعتقد  التي  العائالت  من  كثري  لدى  اجلميالت 
يدفعهم  ما  وُمكلفة،  عالية  مطالبهن  اأن  خطاأً 
للتوجه اإىل امراأة متو�سطة اجلمال واحلال، علمًا 
اأن املراأة اجلميلة تعاين كثريًا من التنمر الن�سوي 
واأحيانًا  واحل�سد  الغرية  هو  املُبا�سر  �سببه  الذي 
االأق��ل  الن�ساء  بع�س  ل��دى  املتاأ�سل  الكره  كثرية 
حظًا باجلمال واملت�سفيات بردود الفعل الغا�سبة 
يعانني من  وال�سيما حني  تر�سي غرورهن،  التي 
المباالة اجلن�س االآخر، لذلك اأنا اأعتقد اأن اأعظم 
وهمها  بل  امل���راأة،  جهل  لي�س  هو  للمعرفة  ع��دو 
باملعرفة الذي يوفر لها تبيرًا للهروب من رحلة 

تطوير الذات.

م�������ق�������االت

يو�ضف �ملحمد�وي

مي�ضا
�ّتباع �لهوى

و�سرقة  الف�ساد  ظاهرة  اأخ��ب��ار  اأ�سبحت 
التي  الرئي�سة  العناوين  م��ن  ال��ع��ام  امل��ال 
�سواء  االإع��الم��ي��ة،  ال��ق��ن��وات  جميع  مت��الأ 
عدمه،  من  ال�سولة  هذه  بطل  ا�سم  بذكر 
اأنيَّ  املبتلى  امل��واط��ن  نظر  يلفت  م��ا  ولكن 
اأو  الفا�سد  ه��ذا  بحق  ال�����س��ادرة  العقوبة 
التي  ال�سرقة  حجم  م��ع  تتنا�سب  ال  ذاك 
ف�ساد  هناك  فمثال  ب�سببها،  واأدي��ن  فعلها 
مليارات  اإىل  ت�سل  وب��اأم��وال  دامغة  باأدلة 
الدنانري يحكم على �سارقها بعقوبة عامني 
ًا  اأو اأربعة اأعوام واأحيانا يكون احلكم غيابييَّ
ل��ه��روب امل��ج��رم خ��ارج ال��ب��الد، ب��ل هناك 
اأحكام بتبيرات غري مفهومة وعلى �سبيل 
العام  املدير  على  "حكم  احل�سر  ال  املثال 
عامني  ملدة  بال�سجن  الفالنية  ال��وزارة  يف 
لت�سبرّبه يف هدر املال العام دون ذكر املبلغ 
اأي  وعلى  عملية  اأي  ويف  وكيف  امل��ه��دور، 
القرارات  تلك  يجعل  ما  وه��و  م�سروع؟"، 
الب�سيط  املواطن  ت�ساوؤل  مو�سع  القانونية 
التغيري  "منذ  ي��ق��ول:  ح��ال��ه  ل�سان  ال���ذي 
يف  املعاناة  حبي�س  واأن���ا  ه��ذا  يومنا  واإىل 
اأزم��ة  اإىل  الكهرباء  اأزم��ة  فمن  �سيء،  كل 
تراجع  ومن  التموينية،  البطاقة  مفردات 
غياب  اإىل  احل��ك��وم��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م  م�����س��ت��وى 
م�ستويات  تزايد  ومن  ال�سحية،  الرعاية 
اإىل غياٍب الأب�سط  االأمان  اجلرمية وغياب 
فقرًا،  البلدان  اأكرث  يف  املتوفرة  اخلدمات 
يئن،  �سوته  باأعلى  وقلبي  من...  اإىل  ومن 

ويختل�س  الفالين  الوزير  اأو  املدير  وياأتي 
ير�ساه  ال  مب��ا  ت��ك��ون  وعقوبته  امل��ل��ي��ارات 
فاأين  الب�سري،  العقل  وال  القانون  وال  اهلل 
لهذا  يحق  اأال  االأحكام؟"،  تلك  العدالة يف 
ر  َب يوما ما وت�سديَّ ر لو ُن�سِّ املواطن اأن يفكرّ
موقع امل�سوؤولية يف هذه الدائرة اأو تلك اأن 
ال  الكر�سي  ه��ذا  يف  �سبقوه  كمن  يختل�س 
�سيما اأنيَّه يعرف متاما اأنيَّ مدة العقوبة التي 
�سينالها م�سابهة ملن �سبقوه يف هذا اجلرم 
وتغني  �ستغنيه  التي  املليارات  تلك  مقابل 
اأحفاد اأحفاده الذين �سينعمون بهذا الرثاء 
ما  اأعوام  اأعياه طيلة  الذي  العوز  بدال عن 
بعد التغيري، لكن هذا املواطن الذي اأ�سبح 
كتلة  اأو  جلهة  تابعًا  يكون  اأن  عليه  م�سوؤواًل 
فة، الأنيَّه من  �سيا�سية ل�سمان االأحكام املخفرّ
ولن  الكتل مل  اأو  االح��زاب  تلك  تبعية  غري 
يحظى باملن�سب وال املليارات، وعليه اتباع 
الهوى لكون "اتباع الهوى يعمي عن احلق، 
كل  مادة  وهما  االآخ��رة  ين�سي  االأمل  وطول 

ف�ساد" كما ورد يف االأثر. 

هناك ف�ضاد باأدلة د�مغة 
وباأمو�ل ت�ضل �إىل مليار�ت 

�لدنانري يحكم على �ضارقها 
بعقوبة عامني �أو �أربعة 

�أعو�م و�أحيانا يكون �حلكم 
ًا لهروب �ملجرم خارج  غيابيَّ

�لبالد..



�ضرمد �رزوقي 

السنة السادسة عشرة العدد )378( 28 شباط 2021 متك سال _ متك كما #alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

81 اس��������رت��������ي80

ه��ذا م��ا اع��رتف ب��ه ال���زوج عند جم��يء زوجته 
يف  احلا�سوب  على  املطاأطاأ  راأ�سه  فوق  ووقوفها 
الليل وهو يتبادل م�ساعر  اأواخر  �سالة ال�سيوف 
اإح��دى  م��ع  اأب(  الوات�س  )ك��ام��ريا  ع��ب  ال��غ��رام 

ع�سيقاته االفرتا�سيات..
ال�سكوك  ه��ذه  من  تتخل�س  اأن  الزوجة  حاولت 
ت�ساورها  ظلت  ال��ت��ي  ال��دائ��م  القلق  وه��واج�����س 
غري  )افرتا�سيات(  اأخ��ري��ات  ع�سيقات  بوجود 
التي اعرتف بها زوجها بعد تلك الليلة الغرامية 
التي ق�ساها مع تلك املراأة، لكن من دون جدوى 
الزوجية  فرا�س  وهجِر  زوجها  حالة  تغري  بعد 
وخروجه الدائم بخالف ما كان معتادًا عليه، ما 
دفع با�ستمرار امل�ساكل بينهما اإىل احلد الذي بلغ 

حد طلب الزوجة الطالق منه اإىل غري رجعة.
"ال�سبكة  جملة  اقتن�ستها  التي  امل�ساهد  اأح��د 
العراقية" اأثناء جتوالها يف اأروقة حمكمة بغداد 

الطالق  طلب  دع��اوى  اإح��دى  والتقاطها  الكرخ، 
عامًا،   4٠ ك،   – )اأ  املدعية  ال��زوج��ة  قبل  من 
ارتكبها  التي  اخليانة  ب�سبب  اأوالد(  الأربعة  اأم 
واأبرزها  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  يف  زوجها 

الفي�سبوك، على حد قولها. 

حتولت الغرام 
متكنت الزوجة االأربعينية )اأم �سارة(، بعد جهد 
م�سٍن، من م�ساهدة الر�سائل التي جعلتها تتاأكد 
راأي��ت  اأ�سافت:  زوجها،  بخيانة  اإح�سا�سها  من 
الر�سائل وتاأكدت من خيانته مع اأكرث من امراأة، 
م�سكلة  كل  وبعد  االأوان،  ف��وات  بعد  واكت�سفت 
حت�سل بيني وبينه، اأنه كان يبحث عن امراأة من 

الفي�س يتحدث معها. 
اله  جورّ و�سع  يختار  دائ��م��ًا  ك��ان  ا�ستدركت:  ثم 
الليل،  اآخر  مكاملة يف  يتلقى  وعندما  )�سامت(، 

يهم�س  ويقف  ال�سالة  م��ن  يخرج  نائمة،  واأن���ا 
واأنا  اخلارجي  الباب  خلف  اأذن��ه  على  واملوبايل 
ويف  )ال��ه��ول(.  �سباك  م��ن  متخفية  اإل��ي��ه  اأن��ظ��ر 
احلمام  اإىل  للذهاب  و�سحوت  نائمة  كنت  ليلة 
وقفت  اإذ  افرتا�سي،  واقع  يف  خيانته  فاكت�سفت 
اأمامه ف�ساهدت وجه املراأة، وفورًا اأغلق الهاتف 
اأنه جاءته مكاملة فيديو من  واأنكر ذلك، واأق�سم 
وجد  الكامريا  فتح  وعندما  معروف،  غري  رقم 
النوم وحت��اول  ترتدي مالب�س  وه��ي  امل��راأة  ه��ذه 
يعرفها  اأن��ه  متاأكدة  كنت  لكني  به،  تتحر�س  اأن 

ويخونني عب الفي�سبوك. 
بيت  اإىل  فيه  ذهبت  ي��وم  ويف  اأ�سهر،  ع��دة  بعد 
اأيام، رجعت متعمدة وب�سكل مفاجئ  اأهلي لعدة 
وكاد  دمت  �سُ عليه،  املتفق  اليوم  قبل  بيتي  اإىل 
غرفتي  فرا�س  يف  وجدته  حلظة  علي  يغمى  اأن 
مع نف�س املراأة التي �ساهدت وجهها يف الكامريا، 

واأ�سافت: عندي كل االأدلة التي تثبت خيانته واأنا 
اأك�سب  �سوف  اأين  املحامية،  ومعي  اليوم،  واثقة 

دعوى الطالق يف احلكم النهائي.

 بني الطالبة واأ�صتاذها.. 
جارتنا  ب��و���س��اط��ة  تقليديًا  زواج����ًا  "تزوجنا 
عنه،  وال���دي  و���س��األ  خلطبتي،  تقدم  القدمية، 
�سهادة  على  حا�سل  جامعي  اأ�ستاذ  اأن��ه  وتبني 
الدكتوراه منذ فرتة قريبة ومن عائلة حمرتمة، 
�سنوات  خم�س  م���رور  وب��ع��د  عليه،  اأب���ي  ف��واف��ق 
ومفعمة  جميلة  حياتنا  كانت  لطفلني،  واإجنابي 
االأ�سرية." هذا  التفا�سيل  باحلب والتفاهم بكل 
"ال�سبكة  ل�  ع��ام��ًا(    ٢9 م،  )خ.  به  حتدثت  ما 
اهتمامه  قل  ف�سيئًا  �سيئًا  واأ�سافت:  العراقية" 
عاتقي  على  م�سوؤولياته  كل  واألقى  البيت  ب�سوؤون 
والتفاعل  وال��درا���س��ات  البحوث  بحجة  وان�سغل 
مع طلبته وطالباته على )الوات�س اأب(، واختلف 
ت��اأخ��ر و���س��ول��ه اإىل ال��ب��ي��ت و���س��رح��ان  ح��ت��ى يف 
وان�سغاله  نومه،  وقت  يف  حتى  با�ستمرار،  فكره 
ال�سكوك  بداأت  امل�ساء.  طيلة  باحلا�سبة  امل�ستمر 
احلا�سبة  ن�سي  امل�����س��اءات  اأح��د  ويف  ت�����س��اورين، 
ام، اأخذين الف�سول اإىل  مفتوحة ودخل اإىل احلمرّ
بينه  الغزل  حمادثات  فقراأت  وت�سفحها  فتحها 
ا�سمها،  وعرفت  الكلية،  يف  طالباته  اإحدى  وبني 
الفي�سبوك  يف  �سفحتي  على  �سادقتها  وب��دوري 
ا�ستدرجتها  يوم  ويف  طيبة،  بها  عالقتي  وجعلُت 
على  واتفاقهما  زوج���ي  م��ع  ق�ستها  يل  ف���روت 
الزواج يف ال�سر اإذ اأنه قد �سارحها و�سرح لها كل 

تفا�سيل حياتنا.
ما  هذا  بالقول:  حياتها  اإليه  و�سلت  مبا  وتختم 
واأ���س��ررُت  منه  الطالق  وطلب  ملواجهته  دفعني 
ورفعت  وندمه،  حماوالته  كل  رغم  الطالق  على 
حتى  كاماًل  عامًا  ا�ستمرت  التي  الدعوى  عليه 
وافق القا�سي بعد اأن تفاهمت مع طليقي وتخليت 

عن حقوقي الزوجية.

انتقام .. وندم 
واملقاطع  بالر�سائل  متلب�سًا  خيانته  ك�سفت 
ال�����س��وت��ي��ة م��ع اأك����رث م��ن ام�����راأة يف ال��ت��وا���س��ل 

االجتماعي )الفي�سبوك – وات�س اأب(، واعرتفت 
ب�سكل ودي ملوكلها املحامي )املجتبى اخلال�سي( 
الذي حل �سيفًا على "جملة ال�سبكة" وحدثنا عن 
اإحدى امل�ستكيات على زوجها )�س. اأ، ٣8 عامًا، 
ام الأربعة اأوالد( بعد اأن طلبت منه توكيله ل�سمان 
حقوق اأبنائها االأربعة للنفقة ال�سهرية طوال فرتة 
هجر زوجها وطالقها منه، واأو�سحت له بعد اأن 
دون  من  �سريحة  وبلهجة  ودي  وب�سكل  به  وثقت 
خجل: "البد اأن ترد له ال�سفعة �سفعتني، وتنتقم 
منه وتثاأر لنف�سها باإقامة عالقة مع رجل غريه يف 
التجربة مع �ساب  الفي�سبوك." وبالفعل خا�ست 
من  يبلغ  اإذ  �سنة،  بنحو١٢  ي�سغرها  افرتا�سي 
ثالثة  معه  عالقتها  وا�ستمرت  عامًا،   ٢٦ العمر 
حُتمُد  ال  ما  فيه  الذي حدث  اليوم  وجاء  اأ�سهر. 
تركته  ذل��ك  بعد  لكنها  امل��ح��ذور،  ووق��ع  ُعقباه، 
ث��اٍن وثالث  اأخ���رى م��ع �ساب  واأق��ام��ت ع��الق��ات 
مدمنة  ���س��ارت  ي��وم  ال��راب��ع  ال�ساب  بلغت  حتى 
على اخل��و���س ب��غ��رام ج��دي��د ب��ني ف��رتة واأخ���رى 
اأعمارهم  تتعدى  ال  ال�سباب  من  غالبيتهم  وكان 

الثالثني عامًا!!
املحامي  ملوكلها  اأ(  ال�سيدة )�س.  اعرتفت  ويوم 
فات،  قد  االأوان  كان  الكبري،  بندمها  الها�سمي 
ال�سعور  وف��ق��دت  و�سرفها  نف�سها  خ�سرت  فقد 

باالأمومة اإزاء اأبنائها االأربعة.

ال�صرر اأو اخلالف.. 
يحدثنا احلقوقي )حممد الها�سمي( عن اأعداد 

اء اخل��ي��ان��ة ال��زوج��ي��ة يف  ح���االت ال��ط��الق ج����ررّ
التوا�سل االجتماعي قائاًل:

تقام  التفريق  دع���اوى  واأغ��ل��ب  ك��ث��رية  احل���االت 
والت�سرف  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  ب�سبب 
لهذه  ال�سحيح  غري  واال�ستخدام  امل�سوؤول  غري 
م�سكالت  يف  ال���زوج  اأو  ال��زوج��ة  فتقع  امل��واق��ع، 
كثرية، كاأن ترتبط بعالقة �سداقة، وهذه العالقة 
تتطور اإىل اأكرث من �سداقة وتذهب اإىل موا�سيع 
في�سطر  الطرفني،  اأحد  ب�سمعة  ت�سر  قد  اأخرى 
االأحوال  اأمام حماكم  اإقامة دعوى  اإىل  اأحدهما 

ال�سخ�سية لغر�س التفريق اأو انتزاع احلقوق. 
 ي�سيف الها�سمي عن مادتي ال�سرر واخلالف يف 
قانون االأحوال ال�سخ�سية وحتديدًا املواد 4٠ و4١ 
و 4٢ قائاًل: هذا القانون موجود، لكنه يحتاج اإىل 
وممكن  الفيديوية،  االأف��الم  ومنها  قطعية  اأدل��ة 
اأحدهما على ذلك  اأن يح�سل  الزوجة  اأو  للزوج 
املحكمة.  اإىل  وتقدميه  الهاتف  فتح  خ��الل  من 
ت�سريع  ن�ستطيع  ال  اأننا  اإىل  االإ���س��ارة  اأود  وهنا 
االإن�سان  الأن  احل��االت،  هذه  ملثل  جديدة  قوانني 
يف  اأو  عمله،  مكان  اأو  غرفته،  يف  يختلي  عندما 
يحتوي  وهو  اخلا�س  بهاتفه  يت�سرف  �سيارته، 

على رمز ال اأحد ي�ستطيع العبث به.

الدعاوى الكيدية
الكيدية،  الدعاوى  هي  كثرية  الها�سمي:  يردف 
وج��ود  ادع���اء  اإىل  الطرفني  اأح��د  يلجاأ  اأح��ي��ان��ًا 
فيخ�سر  قرار ل�ساحله،  انتزاع  الأجل  اأمور كهذه 

جمرد  هذا  خيانة،  لي�صت  "هذه 
عامل اإلكرتوين افرتا�صي يبعدين 

عن امللل ويخلق عندي الراحة 
النف�صية، وهذه جمرد امراأة 
غريبة ل اأعرف �صكلها ول 

هيئتها ول حتى �صكنها، ومل األتق 
بها على اأر�ض الواقع اإطالقًا.." 

بع�ص م�ضكالت �ل�ضتخد�م �ل�ضيئ 

ملو�قع �لتو��ضل �لجتماعي

خيانات زوجية وطالق و�بتز�ز..
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الزوج  واأحيانًا  قاطع،  دليل  وجود  لعدم  الدعوى 
هو من يطلب التفريق حني تكون الزوجة املتورطة 
تزايد  يف  ال��ط��الق  ون�سب  االإ�سكالية،  ه��ذه  يف 
)الع�سرينيات(،ومع  اأعمار  يف  وال�سيما  م�ستمر، 
اأن امليول واالنحرافات ال ترتبط بعمر معني، لكن 
العقدين  بني  ال�سغرية  االأعمار  عام،  نحو  على 
هذه  معهم  حت�سل  م��ن  اأك���رث  وال��ث��ال��ث  ال��ث��اين 

امل�سكلة، ولكال اجلن�سني.

البتزاز الإلكرتوين 
ت�سكو  كانت  االأخوات،  اإحدى  ات�سلت  اأيام  "قبل 
من ابتزاز اأحد االأ�سخا�س يف مدينة بغداد كانت 
يبتزها،  و�سار  الفي�سبوك،  يف  عليه  تعرفت  قد 

ك���ارت   )٣٠( اإل���ي���ه  اأر����س���ل���ت  وق����د 
موبايل فئة )١٠٠( األف دينار، وحتى 
فا�ستنجدت  م�ستمر،  االب��ت��زاز  االآن 
التخل�س منه."  اأ�ساعدها يف  بي كي 
)الدكتور  احلقوقي  اأو�سحه  ما  هذا 
حممد نعمان الداودي( رئي�س احتاد 

احلقوقيني العراقيني قائاًل: 
ب�سخ�س  ب��االت�����س��ال  ب����دوري  ق��م��ُت 
يقابلها  لكي  االأم��ن��ي��ة  اجل��ه��ات  م��ن 
عن  اأم��ا  )�سكوى(.  ر�سمية  دع��وى  لها  وي�سجل 
ت�سريع قوانني للحد من االبتزاز االإلكرتوين، فاأنا 
اإحدى حماكم  املو�سوع يف  لدي درا�سة عن هذا 
للزواج  القانونية  ال�سنيَّ  فاإن  تعلم،  وكما  العراق. 
�سرعًا وقانونًا حمددة ومعروفة، ومن غري املمكن 
املجتمع  منظمات  يف  لكننا  ذلك،  يف  نتدخل  اأن 
املدين، واأنتم يف املوؤ�س�سات االإعالمية، يقع علينا 
الندوات  عب  اخل�سو�س  بهذا  التوعية  واج��ب 
الطالق  ن�سب  تقليل  يف  مهمة  فهي  والتجمعات، 

وتوعية ال�سباب.
 

اأن�صب احللول..
العبادي(،  ندى  )الدكتورة  االجتماعية  الباحثة 

قالت ل�"ال�سبكة العراقية": اإن احللول لهذه 
اتباعها  يجب  ع��دة  اأم���ورًا  تتطلب  امل�سكلة 
ال�سبط  عملية  اأب��رزه��ا  العائلة،  ِقبل  م��ن 
االأجنبية  وامل�سل�سالت  للبامج  االجتماعي 
وو�سائل التوا�سل االجتماعي. هنالك مواقع 
اأ�سبحت �سبه اإباحية ومن ال�سهولة اأن تلجاأ 
الزوجة  حتى  بل  ال�ساب،  اأو  ال�سابة،  اإليها 
االعرتاف  ويجب  النف�سي،  الفراغ  حالة  يف 
بحاجتها للمعا�سرة اجلن�سية ب�سبب وحدتها 
اإن كانت مطلقة اأو اأرملة، اأو متزوجة واأ�سيب 
اأي�سًا  والعك�س  اجلن�سي،  بال�سعف  زوجها 
�سحيح. كما يتطلب ذلك م�ستوى عاليًا من 
التفاهم بني الزوج والزوجة والثقة بينهما، 
امل�سل�سالت  م�ساهدة  ع��دم  على  واالت��ف��اق 
كل  تعر�س  التي  للحياء  اخلاد�سة  االأجنبية 
التوا�سل  وو�سائل  القنوات  كثري من  يوم يف 
االج��ت��م��اع��ي، ه���ذه ال��و���س��ائ��ل ح��دي��ث��ة على 
وال  رقيب  عليها  يوجد  وال  العراقي  املجتمع 
�سوابط قانونية وهي ت�سهل عملية اخليانة، 
وهذا �سجع كثريًا من الن�ساء غري الواعيات 
على الدخول اإىل هذا املنزلق والوقوع يف فخ 

اخليانة الزوجية.

م�������ق�������االت

ر�زونة
قطار معلَّق

دة  م�سورّ اأق��راأ  واأنا  اإح�سا�سي  به  اأ�سف  ما  اأجد  ال 
 ،2021 لعام  االحتادية  العراق  موازنة  قانون 
قدرتهم  على  كتبوها  م��ن  اأه��ن��ئ  اب��ت��داًء  لكنني 
النحوية  االأخ��ط��اء  من  العدد  ه��ذا  ارتكاب  على 
االأه��م��ي��ة  ب��ال��غ��ة  ر�سمية  وث��ي��ق��ة  يف  واالإم��الئ��ي��ة 
وثيقة  اإنها  بالقول  واأثني  االحت��ادي��ة.  كاملوازنة 
اختبارات  يف  اعتمادها  وميكن  �سوريالية،  �سبه 
عليها  يطلع  ال���ذي  ذا  فمن  العقلية،  ال�سالمة 
وقد  واخلبال،  اجلنون  عالمات  عليه  تظهر  وال 

ت�ساألون: ملاذا؟
مل  ج���دًا  غني  بلد  م��وازن��ة  ع��ن  اأح��دث��ك��م  تعالوا 
اإال اقرت�س منه، تخيل معي عزيزي  اأحدًا  يرتك 
الليموزين  �سيارته  من  ينزل  مليارديرًا  القارئ 
بكامل اأناقته ويطلب منك اأن تقر�سه األف دينار 
كبيات  مالك  اأو  ف��الف��ل!  �سندويت�سة  لي�سرتي 
�سيجارة..  اأن تعطيه  النفط مثاًل يطلب  �سركات 

االأمر يف غاية الغرابة والعبث.
�سفحات  ت�سع  ي��ق��ارب  م��ا  ال��ق��رو���س  ت�ستغرق 
اأن  �سبق  الأغ��را���س  خ�س�ست  وق��د  الوثيقة،  من 
اأن  غ��ري  م��ن  امل��ل��ي��ارات  ع�سرات  لها  خ�س�ست 
التي  مثاًل  كالكهرباء  ت��ق��دم،  اأي  فيها  يتحقق 
50 مليار دوالر،  ابتلعت حتى االآن ما يزيد على 
اأريد  وال  ال�سومال،  كهرباء  من  اأ�سواأ  تزال  وما 
القرو�س  التفا�سيل عن  اأخو�س يف مزيد من  اأن 
لفت  ما  اأن  لها، غري  التي خ�س�ست  واالأغرا�س 
ال�سادرات  �سمان  وكالَتي  قر�س  هو  انتباهي 
الفرن�سية والكورية البالغة قيمته مليارين ون�سف 
املليار دوالر املخ�س�س مل�سروع "القطار املعلرّق".. 

يا  معلرّق!  قطار  قلت؟  م��ا  اأح��ب��ائ��ي  �سمعتم  ه��ل 
لل�سعادة!

�سائل،  ي�ساأل  قد  االأم��ر؟  يف  الغريب  وما  ح�سنًا، 
فاأجيب متوكاًل على اهلل:

ف�سلت حكومته يف  بلد  اأننا  �سيدي هو  يا  الغريب 
وه��ا هي  ط��رق اهلل،  ع��ادي من  اأي طريق  تعبيد 
�سوارعنا تئن من احلفر واملطبات وال من ُم�سعٍف 
اإع��ادة  يف  االآن  اإىل  ف�سلنا  اأننا  كما  جميب،  اأو 
على  ال�سوارع  يف  العادية  النقل  حافالت  ت�سيري 
احلافالت  واأ�سبحت  القدمية،  خطوطها  وف��ق 
هواهم،  على  ونها  ي�سريِّ معه  ومن  لل�سائق  ملكًا 
من  النا�س  لدى  كما  عاديًا  قطارًا  منلك  ال  واأننا 
حولنا، وحينما ا�ستقدمنا واحدًا من ال�سني �سار 
واإياب،  النا�س يرجمونه باحلجارة يف كل ذهاب 
لكنها  اأما �سككه فهي خارج اخلدمة منذ عقود، 

تعاند نف�سها كم�سنٍّ يزعم اأنه قادر على الزواج.
وقد كان ينبغي لنا اأن نتدرج يف ا�ستقدام و�سائل 
ما  اأو  اأواًل  ب���)ال��رتام(  فناأتي  احلديثة،  النقل 
املحطات  ثقافة  ونتعلم  ال�سوارع،  بقطار  ي�سمى 
عامة  )م��ب��اول(  اإىل  نحولها  اأن  ال  واح��رتام��ه��ا، 

جمانية كما هو حال حمطات البا�س.
اأين هي البنية التحتية لهذا القطار؟ واأين �ستعلق 
بغداد  مرتو  م�سروع  اأن  نتذكر  وتعالوا  حمطاته؟ 
الذي انطلق منذ اأكرث من 40 عامًا ما يزال حبًا 
على ورق، وقد ابتلع هو اأي�سًا مليارات الدوالرات 
بغري طائل، فهل �سنحظى بقطارنا املعلرّق بعد اأن 
يكون النا�س قد هجروا هذه الو�سيلة؟ وهل �سيظل 

م�ستقبلنا معلقًا وجمهواًل اإىل اأجل غري م�سمى؟

د. ح�ضن عبد ر��ضي



ين�صح العديد من الأطباء ب�صرورة اإزالة ب�صيالت ال�صعر التالفة 
بالليزر ب�صكل دائم، وميكن للذين خ�صعوا لالإزالة اأن يتوقعوا 

عودة بع�ض ال�صعر يف املنطقة امل�صتهدفة للنمو، يف 
بع�ض احلالت قد يكون من املمكن اإزالة ال�صعر 

بالكامل، يعتمد ذلك على اذا كانت الب�صيالت 
تنمو اأم ل، ومهارة ال�صخ�ض الذي يزيلها.

�إز�لته بالليزر

تتلف �أو تدمر
ب�����ض��ي��الت �ل�����ض��ع��ر

هل

�إعد�د/ هبة �لزيدي

ال�سعر  عندهم  ينمو  عندما  االأ�سخا�س  معظم 
كان  مما  و�سوحًا  واأق��ل  اأفتح  يكون  جديد،  من 
عليه من قبل، الأنيَّ الليزر يتلف ب�سيالت ال�سعر، 
اإىل  يحتاجون  لذلك  تدمريها،  يف  يف�سل  ه  ولكنيَّ
جديد  من  �سينمو  النهاية  ويف  عالجات،  ع��دة 
وقد يكون من ال�سعب تدمري كل ب�سيلة، عندما 
وي�سبح  ًا  ج��ديَّ ق�سريًا  اأو  خفيفًا  ال�سعر  يكون 

مقاومًا للعالج.
الإزالة ولون الب�صرة

اأخرى  ال�سخ�س طرقًا   يف هذه احلاالت يختار 
احل��الوة،  اأو  بال�سمع  ال�سعر  نتف  مثل  الإزالتها 
اأك��ب  ب�سرعة  النا�س  بع�س  عند  ال�سعر  ينمو 
ومرات اأبطاأ، وعند حدوث ذلك ميكنهم اختيار 
االإزال��ة  وتكون  ل��الإزال��ة،  العالجات  من  املزيد 
ب�سكل اأف�سل مع االأ�سخا�س ذوي الب�سرة الفاحتة 
و�سعرها الداكن، الأن عالجهم يكون اأف�سل من 
غريهم، اأما ذوو الب�سرة الداكنة وال�سعر الفاحت 
ال�سعر  ويجدون  اأكرث،  عالجات  اإىل  فيحتاجون 
ينمو مرة اأخرى، واأ�سبح من املعروف اأن الليزر 
ينتج اأطوااًل موجية تعمل ب�سكل اأف�سل على 
ا�ستهداف  الداكنة، وكيفية  الب�سرة 
على  يعتمد  ال�سعر،  اإزال���ة 
جهاز  ن���وع  اخ��ت��ي��ار 
ال������ل������ي������زر 
املنا�سب.

كرمي التخدير
باحلرقة  العالج  اأثناء  االأ�سخا�س  بع�س  ي�سعر 
كرميًا  ي�سعون  االأطباء  معظم  الراحة،  عدم  اأو 
اإزالتها، وبع�سهم ال  رًا على املنطقة املراد  خمدرّ
يف  اإحمرار  فيحدث  التخدير  لكرمي  ي�ستجيبون 
لون اجللد، ال �سيما ذوي الب�سرة ال�سمراء، وبعد 
االإزالة جتنرّب التعر�س الإ�سعة ال�سم�س الأنها تهيج 
اجللد، مما يزيد من احتمال االإ�سابة بالبثور، 
وعلى من يعاين من اأمل �سديد اأو حمى اأو ق�سور 
هذه  ملعاجلة  طبية  عناية  اأق��رب  اإىل  االإ���س��راع 

احلالة.
الليزر واحلمل

فرتة  اأث��ن��اء  العملية  ب��ه��ذه  االأط��ب��اء  ين�سح  ال 

اجلنني،  يف  توؤثر  الليزر  �سربات  الأنيَّ  احلمل، 
عند  ال�سعر  منو  لزيادة  �سائعة  مناطق  وتوجد 
احل���ام���ل، ع��ن��د ال��ث��دي��ني وامل���ع���دة، ل��ك��ن ه��ذه 
ال�سعريات تت�ساقط من تلقاء نف�سها بعد الوالدة، 
ال�سعر  اإزالة  با�ستخدام  الطبيب  يو�سي  ولذلك 

بالليزر بعد انتهاء احلمل، لتكون اأكرث اأمنا.
مدة اإزالة ال�صعر

نهاية  يف  ه  لكنرّ دائمة،  بالليزر  ال�سعر  اإزال��ة  تعدرّ 
من  االنتهاء  مبجرد  اأخ��رى،  مرة  ينمو  املطاف 
ال��ع��الج��ات ق��د حت��ت��اج اإىل اإع����ادة ت��اأه��ي��ل ملدة 
�سنتني اإىل �ست �سنوات على االأقل، وتكون هناك 
ال�سنة،  م��رات يف  اأرب��ع  اإىل  واح��دة  م��رة  مل�سات 
الأنرّ بع�س االأ�سخا�س �سينمو عندهم ال�سعر مرة 
اأخرى، ب�سكل اأدق واأقل خ�سونة مما كان عليه يف 
موجودة  اخل�سن  ال�سعر  مناطق  وتكون  ال�سابق، 
والبكيني،  االأب���ط  وحت��ت  ال�ساقني  اأ�سفل  عند 
الرقيق  الوجه  �سعر  اأما  اأ�سرع،  ب�سكل  ت�ستجيب 
اجلل�سات،  من  االنتهاء  بعد  اأبطاأ،  منوه  فيكون 
على  للحفاظ  ع��ام��ني،  مل��دة  ب��االإزال��ة  �ست�ستمر 

املنطقة خالية من ال�سعر اإىل االأبد.
و�صالت ال�صعر الطبيعي 

وال�صطناعي
احل��ايل،  ع�سرنا  يف  ال�سعر  و�سالت  اأ�سبحت 
واالأط����وال  واالأن������واع  االأل�����وان  بجميع  م��ت��وف��رة 
اأنيَّ  اإال  ال�����س��ع��ر،  طبيعة  ب��اخ��ت��الف  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
ا�ستخدامها حتول من حاجة اإىل مو�سة، ويجب 
ان يكون اختيار الو�سالت قريبة على لون ال�سعر 
الطبيعي، ليعطي مظهرًا جذابًا بعد االنتهاء من 
اختيار  الن�ساء يف  بع�س  الرتكيب، حتتار  عملية 
الو�سالت، منها تعتمد على ال�سريط الال�سق او 
ت�سفيفة  خيارات  معدنية،  م�سابك  او  احلياكة 
عندما  لها  ح�سر  ال  عمليا  بك  اخلا�سة  ال�سعر 
يتعلرّق االأمر بالتمديدات، فهي متنحك املزيد من 
احلرية للتخل�س من ق�سات واألوان غري متوقعة، 
مبجرد اأن تنظر يف املراآة، �ست�سعر كاأنيَّك �سخ�س 

جديد متامًا.
ملحقات الو�صالت

على  ال�سريع  التثبيت  اأي  )االك�ست�سني(  يعتمد 
�سرعة  وت�سل  تريدها،  التي  االإ���س��اف��ات  ع��دد 
يف  ي�سبرّب  وال  �ساعة،  اإىل  دقيقة   45 من  عملها 

وتكلفته  موؤقتا،  يكون  تطبيقه  الأنيَّ  ال�سعر،  تلف 
اأقل، اأما ال�سريط الال�سق فيكون مظهره طبيعيًا 
ب�سكل عام عند تثبيته، وتكون متديداته م�سطحة 
لالأ�سرطة  ال�سعرية  اللحمية  القاعدة  الأنيَّ  ًا،  جدرّ
من  جيدة  كمية  ب��رتك  ًا،  ج��ديَّ رقيقة  االأ�سافية 
تغطية  ل�سمان  واجل��ان��ب  االأع��ل��ى  م��ن  �سعرك 
اللحمة بال�سريط الال�سق، على عك�س امل�سارات 
التي قد تخيطها، وهو خيار رائع لل�سعر الناعم 
اأن  لل�سعر، ويجب  اأكرث  الأنيَّه يزيد مظهر وكثافة 
�سعرك  لون  مع  والق�س  والطول  اللون  يتطابق 

الطبيعي قدر االإمكان.
العناية بامللحقات

ف��رتة  الأط����ول  ال�سعر  و���س��الت  ع��ل��ى  للحفاظ 
ممكنة، نقوم بتنظيف االمتدادات عندما جتف 
من  للتخل�س  اجل��ذر  م��ن  اإم�ساكها  م��ع  فقط، 
واٍق  رذاذ  ا�ستخدام  مع  ال�سروري،  غري  ال�سد 
من احلرارة الإطالة عمر الو�سالت، واالحتفاظ 
الال�سق،  ال�سريط  بعيدًا عن  والزيوت  باملرطب 
وا�ستخدامها  ال��رب��اط،  ف  تخفرّ اأن  ميكن  ���ه  الأنيَّ
وا�ستخدام  نهاياته،  اإىل  ال�سعر  منت�سف  من 

خاٍل  و�سامبو  ًا،  ج���درّ قوية  طبية  �سرائط 
بفر�ساة  ومت�سيطها  الكبيتات،  من 

خا�سة، للحفاظ على �سعرك اآمنًا 
ومنع الت�سابك، ونن�سح باإجراء 

�سيانة كل ٦ � 8 اأ�سابيع ح�سب 
من���و ���س��ع��رك، وع��ن��د اإزال����ة 

الو�سالت �ستحتاج اإىل زيت 
االإ�سرار  دون  بها  خا�س 

ب�سعرك.
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�عد�د وت�ضوير: تغريد �لعبديل

طريقة الإعداد: 
* - مُت�سح حبات الفِطر بقطعة قما�س مبللة باملاء حتى تنظف وتقطع اإىل �سرائح خفيفة  )اإذا 
كان طازجًا(، اأما اإذا كان الفِطر معلبًا فنتخل�س من املاء وُي�سطف وُيجفف وُيقطع اإىل �سرائح.

* - يو�سع مقدار من الزبدة يف قدر على النار ويرتك حتى يذوب ثم ت�ساف �سرائح الفًطر 
وتقلب حتى ين�سف ماوؤها وحتم�س وترفع من القدر.

واملاء مع  اإليه احلليب  لونه وي�ساف  ي�سمر  ونقلبه حتى ال  الطحني  نف�سه ن�سيف  بالقدر   - *
التحريك امل�ستمر كي ال يتكتل .

* - يرتك اخلليط حتى يغلي بعدها ن�سيف امللح والفلفل االأ�سود وجوزة الطيب ومكعب ماجي 
ونقلب، ثم ن�سيف الفِطر املحمو�س.

* - قبل اأن ترفع ال�سوربة من على النار ن�سيف الكرمية ونقلبها مع املكونات االأخرى، وترتك 
اإىل  النار حتى نح�سل على قوام كرميي لذيذ، وُت�سب يف �سحن التقدمي  ملدة دقيقتني على 

جانب �سرائح الليمون والبقدون�س .

املقادير

او  الطازج  الفِطر  من  حبرّات  ع�سر   -  *
املعلرّب .

* - ثالث مالعق طحني .
* ملعقة كبرية من الزبدة .

* - ملح وفلفل اأبي�س .
���ة م��ن ج��وزة  * - م��ك��ع��ب م��اج��ي وَر����سرّ

الطيب. 
* - كوبان من احلليب ال�سائل.
* - كوب من الكرمية ال�سائلة.

* - كوبان من املاء. 

�ضوربة �لفِطر

طريقة الإعداد:
ناعمًا،  الب�سل ويفرم  ُيق�سر   - *
ويفرم الفلفل االأحمر ناعمًا اأي�سًا 

وترتك املكونات جانبًا .
ال��زي��ت��ون يف  ي�����س��خ��ن زي���ت   - *
مقالة وي�ساف الب�سل وُيقلب مع 
الفلفل  ي�ساف  بعدها  ملح،  ر�سة 

االأحمر ويحم�س.
* - ي�ساف �سدر الدجاج وُيقلب 
ويرتك حتى ين�سف ماوؤه ويحم�س، 
وع�سري  والرا�سي  اللنب  ن�سيف 
وُتقلب  كلها  والبهارات  الليمون 
امل���ك���ون���ات ج���ي���دًا ح��ت��ى مت��ت��زج 

جميعًا.
* - ن�سيف معجون الفلفل االأحمر 
وُيقلب مع املكونات االأخرى وتبقى 
م��اوؤه��ا،  ين�سف  حتى  ال��ن��ار  على 
للتقدمي  جاهزًا  اخلليط  وي�سبح 
وممكن  واخل�����س��ار  ال�سلطة  م��ع 
ويقدم  اخلبز  اأو  ال��رز  مع  تناوله 

حارًا اأو باردًا .

�ضينية حلم �لدجاج 
�ملفروم �حلار

يكفي ل�صبعة اأ�صخا�ض 

)تكفي خلم�صة اأ�صخا�ض(

تعد �صوربة الفِطر اللذيذة من ال�صوربات الغنية بالعنا�صر 
الغذائية املفيدة للج�صم، ومن الأطباق التي ل تكّلف الكثري، 

اإ�صافة اإىل كونها من الأطباق ال�صهية التي �صيت�صابق عليها 
اأفراد عائلتك لتناولها وطلبها منك مرارًا ...

املقادير:
مع  م��ف��روم  دج���اج  ���س��در  كيلو  ن�سف   -  *

. اخلروف  ليرّة  من  غرام   100
* - حبة ب�سل كبرية .

* - حبة فلفل اأحمر حلو .

* - ف�سا ثوم مبو�سان. 
* - ملعقة كبرية من اللنب. 

* - ملعقة �سغرية من الرا�سي.
* - ن�سف كوب ع�سري الليمون. 

* - ر�سة هيل مطحون وفلفل اأبي�س.

* - ملعقة كبرية من البابريكا.
* - ر�سة �سغرية من ال�سطة.

* - زيت زيتون. 
االأحمر  الفلفل  معجون  طعام  ملعقة   -  *

البارد. 

  يعترب الدجاج من اللحوم البي�صاء الأكرث ا�صتهالكًا يف العامل 
كله، وي�صتخدم يف العديد من الطبخات، �صواء الأطباق الرئي�صة 

اأو الب�صيطة ، لكونه زهيد الثمن ولذيذ الطعم ول�صهولة  طبخه 
و�صرعته، ف�صاًل عن فائدته ال�صحية لحتوائه على الربوتني 

والفيتامينات واملعادن.املكون الأ�صا�صي يف طبقنا لهذا العدد هو 
حلم الدجاج املفروم، وهو �صريع الإعداد ويفيد كوجبة 

غداء اأو ع�صاء ب�صيطة املكونات ولذيذة الطعم ... 
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االبراج.. اعداد: الباحث الفلكي.. علي البكري

ان�سغاالتنا  ت��زداد  اإذ  والعمل،  العائلة  يخ�س  ما  يف  املتاعب  نحو  نتجه 
كثريًا، يرافقها تزايد النفقات املالية. قد نكون حادي املزاج لذا يتطلب 
منا اأن نكون ودودين اأكرث واأن نبتعد عن االأماكن التي تثري ح�سا�سيتنا، 

عة كما عليكم اال�ستفادة  البع�س يقوم ب�سفر يف ظروف م�سجرّ
من اأجواء التح�سن العاطفي خالل هذه الفرتة والتحرك 

با لالأخطاء. ب�سكل منتظم وبطيء جتنرّ

اإمكانية القيام بتغيري كال�سفر واالنتقال من مكان اإىل اآخر قد تبقى من 
�سمن االأفكار امل�سيطرة علينا، البع�س يرغب يف الدخول يف دورة تعلرّم 
لغة اإ�سافية، نحتاج لل�سيطرة على بع�س امل�سروفات الفائ�سة. ن�ستطيع 

حت�سني  ن��ح��اول  اآخ��ر  �سعيد  على  �سكن،  دار  ن�سرتي  اأن 
عالقاتنا مع االآخرين وملن يرغب يف البدء بالعمل يف 

ع لذلك. جمال اال�سترياد والت�سدير الوقت م�سجرّ

على  احل�سول  كفر�س  امل��ايل  اجلانب  يف  مهمة  اأو�ساع  اأم��ام  اأنتم 
قرو�س كما جتدون حظًا مميرّزًا يف ذلك وميكنكم القيام  بخطوة على 
الفرتة.  الت�سرع خالل هذه  بوا  والوظيفي، فقط جتنرّ املايل  ال�سعيد 

اأنتم بحاجة للكثري من التاأين يف اتخاذ قرارات جريئة يف 
حياتكم خالل االأ�سابيع القادمة.          

على  احل�سول  من  متكنكم  ال�سخ�سي  ال�سعيد  على  مهمة  تغريات 
الكثري من الفر�س االيجابية التي ت�ساعدكم يف احل�سول على مكا�سب 
اختبار  اجتياز  ت�ستطيعون  وامل��ايل  االجتماعي  ال�سعيد  على  كثرية، 
فعليكم  العاطفي  ال�سعيد  االآخرين، على  اهتمام  اأنتم حمور  بنجاح. 

العاطفية  عالقاتكم  ت�ستمر  كي  التنازالت  بع�س  تقدمي 
بنجاح واإبقاء  م�ساريعكم طي الكتمان لهذه الفرتة.

تكوينيًا دخلتم يف وقت حتتاجون لرتتيب اأو�ساعكم ح�سب اأهميتها، 
قد و�سلتم اإىل خيارات جديدة عليكم التفكري جديًا مبا حققتموه 

موازيًا للجهد املبذول خالل هذا الوقت.
�سريع  تغريرّ  باإجراء  لكم  ت�سمح  مرونة  فيها  امل�سكلة  الزوايا 

وملحوظ وعدم ترك االأمور تاأخذ طابعًا روتينيًا.

عليكم االنتباه ل�سحتكم من وقت الآخر وتوخي احلذر مع الزمالء، االأمور 
فر�س  عن  البحث  اأو  اخلارجي  ال�سفر  تطلعاتكم  تخدم  التي  االيجابية 
نحو  التحرك  يف  احلظ  فر�س  وزي��ادة  اإ�سايف  جمال  يف  كالعمل  اأف�سل 

دعم  على  وقد حت�سلون  قر�س م�سريف  على  احل�سول 
من روؤ�ساء العمل.

اأكرث من  اأفكاركم، فهناك  اأكرث من حدث قد يغريرّ  وقت يحمل لكم 
تغيري يف خريطتكم التكوينية.

قد ت�سعرون بقوة العاطفة تربطكم مبقربيكم لهذه الفرتة وجتنبكم 
اخلالفات، اأما يف العمل فعليكم اأن تكونوا جمتهدين اأكرث 

ن�سوب  وجتنرّب  مهنية  ومكا�سب  بفر�س  فوزكم  لدعم 
مواجهات مع الزمالء.

ال�سفر والقرارات التي حتتاج اإىل تفكري دقيق وحظ كبري تقرتبون 
لكن  الفرتة،  هذه  يف  النجاح  تالقي  خطواتكم  اأن  وجتدون  منها 
عليكم احلذر على �سعيد ال�سراكة املالية والعاطفية وترك االأخبار 

املحبطة.
ببع�س  بالقيام  امللحة  الرغبة  اأنف�سكم  يف  جتدون  قد 

التغيريات االإدارية .  

مع  واالخ��ت��الف  والت�سرع  والعناد  االن��دف��اع  عن  االبتعاد  عليكم 
�س عالقتكم العاطفية الختبار قوي  احلبيب اأو ال�سريك وقد تتعررّ
مما قد ي�سبب يف اإنهائها فعليا، عليكم اأن تدركوا اأنيَّ االأمور لهذا 

الوقت قد تاأخذ طابعا خمتلفا واال�ستمرار يف اإبداء مرونة 
لهذه  الطاقة  م�سارات  من  اال�ستفادة  يف  لننجح  اأكب 

الفرتة.

الثوراحلمل

ال�صرطاناجلوزاء

العذراءالأ�صد

العقربامليزان

اجلديالقو�ض

احلوتالدلو

واهلل اعلم

على الرغم من االنعكا�س االيجابي يف اأفقكم التكويني على ال�سعيد 
النف�سي واالجتماعي عليكم ا�ستثماره.

ال��ك��ث��ري م��ن��ك��م ي�����س��ع��ى ل��ل��ق��ي��ام ب��خ��ط��وة ج���دي���دة  وع��ل��ى ج��ان��ب 
اآخ������ر ت���ن���ج���ح���ون يف ع���ق���د ����س���راك���ة م���ال���ي���ة ع��ل��ي��ك��م دف���ع 

وتقبرّل حتوالت مهنية ب�سدر رحب  م�ساريف مرتاكمة 
وعدم الت�سرع برد فعل غري منا�سب مع ال�سريك.  

ن�ستعد للدخول يف جتربة جديدة يف العمل، تلك التي يلعب اأحد الزمالء 
ناجحة وهي فر�سة  مالية  �سراكات  ننجح يف عقد  وقد  بارزًا  دورًا  فيها 
اأي�سا لك�سب قر�س مايل. يف هذا الوقت علينا اأن ناأخذ من فرتة الأخرى 

ق�سطًا من الراحة وعدم حتميل اأنف�سنا اأكرث من طاقتها، نحن 
بحاجة اإىل اأن نكون اأكرث مرونة مع احلبيب ونبعده عن 

املواجهة لهذه الفرتة.  

على  احل�سول  يف  الرتدد  عدم  علينا  كبرية،  بطاقة  نبدو 
نتوقعه،  ب�سكل مل  غايتنا  نحقق  فقد  �سابقا،  تعرثرّ  متطلب 
نا نكون حماطني بالكثري من  فرتة مريحة جدًا، ال �سيما اأنيَّ
االأحباب واالأ�سدقاء ون�ستطيع اأن نت�سرف مبرونة عالية، 

اجلانب  تخ�س  م�ساألة  يف  مببادرة  نقوم  اأن  علينا  لذا 
املايل.

الكلمات الفقية 
١-�ساحبة ال�سورة فنانة عراقية )�سابة(. 

٢-من اأغاين هيثم يو�سف.
٣-علو - من ال�سركات العاملية.

4-ن�سف تدمر - دولة �سرق اأوروبا.
5-علم مذكر )م(. 

٦-عملة نقدية �سغرية )م( - مدينة جنوب 
غرب اإيران.

7-مكان �سبيه باحلانة - دولة عربية.
8-عك�س ميت )م( - ماركة �سيارة )م(.
9-�سل�سلة اأفالم اأمريكية بطولة �سلف�سرت 

�ستالون.
١٠-من الف�سول - اأوراق جتارية.

الكلمات العمودية 
١-مغني راب �سهري.  

٢-العب عربي يف نادي ليفربول.
 – اأم��ريك��ي  مغني   - اخلم�سة  االأ���س��م��اء  ٣-م��ن 

�سقي.
وكالة   - اأع�سر  ن�سف   - )م(  ن�سب  4-ح��رف 

االأنباء العراقية.

5-اإبرة )مبعرثة( - مو�سع االجتماع )م(.
٦-ممثلة لبنانية يف م�سل�سل عرو�س بريوت.

7-رايل )مبعرثة( - من اأنواع الثعابني )م(.

8-ميرن )مبعرثة(.
9-يجمع )م(.

١٠-نتحرك يف مكاننا )م(.

حّل الكلمات املتقاطعة العدد ال�صابق

ولد زين الدين زيدان يف تاريخ )٢٣-٦-١97٢( 
ن تاريخ ميالده  وينتمي اإىل برج ال�سرطان ويتكورّ
 )5( الرقم   )٢-٣-5( الرقمية  اخلريطة  من 
من يوم ميالده والرقم )٢( رقم البج التكويني 
امليالد  ت��اري��خ  جمع  حا�سل  م��ن   )٣( وال��رق��م 
الكلي، عند البحث يف تاريخ ميالد هذا الالعب 
�سارك  التي  العامل  لكاأ�س  البطوالت  عدد  جند 
 )١-٢٠٠٢-٢٠٠٦998( ال�سنوات  لهذه  فيها 
زيدان  الفلكية  �سنة ١998 دعمت اخلريطة  يف 
قوة  ب�سبب  وهذا  الكرة  عامل  يف  اإيجابي  ب�سكل 
احلظ التي كانت ترافقه ما جعله يظهر باأعلى 
الدور  يف  لفريقه  قيادي  وح�سور  فني  م�ستوى 

الذي لعبه يف البطولة التي تورّجت بها فرن�سا.
 اإن قوة احلظ وقفت ب�سكل متوازن مع اخلريطة 

ج  تورّ التوازن  وهذا  الرقمية  واخلريطة  الفلكية 
واأ�سفى  والفن  واالإب��داع  اللعب  ح��االت  باأف�سل 
�سنة  احل��ظ  خذله  حني  يف  االأداء  على  �سحرا 
متعة  وح��رم��ن��ا  ل��الإ���س��اب��ة  ت��ع��ر���س  اإذ   ٢٠٠٢
ة اأخرى يف �سنة  امل�ساهدة، اأخريًا عاد احلظ مررّ
وقد  احلظ   من  كبرية  قوة  لزيدان  كان   ٢٠٠٦
الو�سول  وا�ستطاع  فريقه  اأي�سا  منه  ا�ستفاد 
لالأ�سف  لكن  النهائية  امل��ب��اراة  اإىل  فريقه  مع 
تخلرّى احلظ يف تلك املباراة عن املبدع زيدان، 
مع  من�سجم  غري  فعل  ب��رد  زي��دان  ف  ت�سررّ اإذ 
�سمعة واإمكانية هذا الالعب فطرد من املباراة 
كان  لقبا  فرن�سا  لتخ�سر  ايطاليا  اأمام  النهائية 
�سحنة  ب�سبب  ل  املف�سرّ العبها  مع  اإليها  االقرب 

غ�سب ت�سبرّبت بذلك.

)زين �لدين زيد�ن(.. موهبة كروية �لفذة

�لباحث �لفلكي.. علي �لبكري

�عد�د: ثريا جو�د �لكلمات �ملتقاطعة
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حبات �خلرز

ميكن �سناعة اك�س�سوار خا�س باليد با�ستخدام اخلرز امللونة وكل 
ما نحتاجه بع�س املواد مثل: 

�سلك معدين قابل للثني
اعة اأ�سالك معدنية قطرّ

 حلقة معدنية قابلة لالإغالق والفتح وحلقة معدنية 
�سغرية.

املعدنية  احل��ل��ق��ة  و���س��ع  )ي��ت��مرّ  معدنية  قطعة   
ال�سغرية داخلها(.

قفل معدين، وكما�سة، باالإ�سافة اإىل اخلرز. 
طريقة �لعمل: 

ال��ي��د امل��ن��ا���س��ب ل�سنع  اأخ����ذ ق��ي��ا���س  ����س���رورة 
ملء  يتمرّ  وبعدها  بالعمل  البدء  قبل  )ال�سوار( 
ال�سلك املعدين بحبات اخلرز وهو مت�سل بالبكرة 
اخلا�سة به، اإذ ي�ساعد ذلك يف اإمكانية التحكم 
بطول ال�سوار ويتمرّ اال�ستمرار بو�سع اخلرز حترّى 
ن�سل اإىل القيا�س املطلوب ومن ثم و�سع القطعة 
يف  ال�سغرية  املعدنية  احللقة  وبعدها  املعدنية 
ويتمرّ  ال�سوار  جانبي  على  االأط���راف  يف  داخلها 
تثبيت القفل املعدين على اأحد االأطراف ل�سهولة 
ال�سلك  ف��رد  يتمرّ  بعدها  الحقًا،  وفتحه  اإغالقه 
تقليم  من  والتاأكد  الكما�سة  با�ستخدام  ه  و�سدرّ
واالأ�سالك  اخليوط  وتاأمني  املعدنية  االأط���راف 

جتنبًا للتعر�س الأيرّ اأذى.
�أ�ضاور من �ملطاط

اأ���س��اور  لديها  يكون  اأن  الفتيات  اأغ��ل��ب  ترغب 
م�سنوعة من املطاط وذلك ل�سهولة ارتدائها وخلعها 

دون احلاجة ال�ستخدام امل�سبك واملواد املطلوبة هي:
خيط مطاطي �سفاف رفيع ومتني 

رفيعة  واإب���رة  الو�سط  م��ن  املثقوب  امل��ل��ون  اخل��رز  م��ن  جمموعة 
وق�سرية 

خطو�ت �لعمل:
يتنا�سب  املطاطي مبا  اخليط  ق�س  ثمرّ  املنا�سب  اليد  قيا�س  اأخذ 
التقليل من طول اخليط ب�سعة  القيا�س املطلوب، مع مراعاة  مع 
�سنتيمرتات ب�سبب اخلا�سية املطاطية له. بعدها تتمرّ تعبئة اخليط 
املطاطي باالإبرة ثمرّ ملء اخليط باخلرز امللون عن طريق االإبرة 
وبعد تعبئة اخليط بالعدد املنا�سب من اخلرز امللون يتمرّ اإخراجه 
من االإبرة، ثمرّ ربط طريف اخليط ببع�سهما البع�س مع التاأكد من 
اإحكام الربط. بعد ذلك حت�سلني على �سوار جميل ميكن ارتداوؤه 

يف كل االأوقات.

ه���د�ي���ا مم��ي��زة 
تثري �لإعجاب

�لأ�ضاور
�إعد�د/ جملة �ل�ضبكة 

تعد الأ�صاور اأجمل من الأعمال اليدوية 
التي ميكن امتامها بطريقة ب�صيطة يف اأوقات 
الفراغ وهي من الهدايا املميزة ذات القيمة 
املعنوية الرائعة وغري املكلفة التي تدل على 
الفن والإبداع والبتكار، اإذ ميكن تقدميها يف 
خمتلف املنا�صبات والأوقات، يف
عيد امليالد وغريها.

)دائمًا ما تكون اأ�صعار امل�صغولت وال�صناعات 

اليدوية اأغلى، ففيها مل�صة خمتلفة  تنبع من روح 

�صانعها. يف هذه ال�صفحة، �صنعطي اأفكارًا ل�صناعات 

يدوية ممكنة من مواد اأولية رخي�صة الثمن اأو من 

مواد واأغرا�ض متوفرة يف البيت(.

��ضنع بنف�ضك
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العديد من  م�سابهة يف  افتتاح مراكز �سحية  مت 
االإدم��ان، مثله  اأن هذا  املتقدمة، وال�سيما  الدول 
تت�سبب  التي  النف�سية  االأمرا�س  من  غريه،  مثل 
ي�سعب  التي  الع�سوية  االأم��را���س  من  بالعديد 
التي  االجتماعية  امل�ساكل  من  والعديد  عالجها، 
اإليها يف مو�سوع مقبل، باإذن اهلل، وهي  �سن�سري 
واالأم��را���س  النف�سية  امل�ساكل  عن  �سوءًا  تقل  ال 

الع�سوية.
هروب اإىل احلياة الثانية!

ب��داأوا يالحظون  واأمهات  اآب��اء  الندوة حتدث  يف 
االأبناء  على  طراأت  التي  ال�سوية  غري  التغيريات 
)اأم  ال�سيدة  االإن��رتن��ت.  على  االإدم����ان  ب�سبب 
حالة  اإىل  اأ���س��ارت  ���س��ة(  م��درِّ �سنة،   45 اإمي���ان، 

التي  جامعية(  خريجة  ٢٣�سنة،  )اإمي��ان،  ابنتها 
اأ�سبحت فيها تعي�س يف  اأدمنت االإنرتنت لدرجة 
se - )للعامل االفرتا�سي، وال�سيما لعبة ا�سمها  
تبذل  مل  باأنها  االأم  وت��ع��رتف   )ond life
اإذ  خطيبها  عن  ابنتها  انف�سلت  حني  جهودها 
اللعبة  هذه  خالل  من  اإحباطها  ن�سيان  حاولت 
افرتا�سية،  حياة  توؤ�س�س  اأن  حتاول  جتعلها  التي 
ت��ت��زوج فيها وت��ن��ج��ب وت��ع��م��ل، وغ���ري ذل���ك من 
الن�ساطات احلياتية، ولكن يف اخليال. وبعد �سنة 
الذي  باال�سم  مبناداتها  اإميان  طالبتهم  تقريبًا، 
عن  ت�ساأل  واأ�سبحت  اللعبة  يف  لنف�سها  اختارته 
)اأطفالها( وملاذا تاأخروا يف العودة من املدر�سة 
وباتت ال تاأكل اإال القليل الأنها )تناولت طعامها يف 
بيتها!( واأرغم تفاقم حالتها النف�سية وال�سحية 
الطبيب  اإىل  ي�سطحباها  اأن  على  ال��وال��دي��ن 
حاول  كما  الكاآبة،  �سد  اأدوي��ة  لها  و�سف  ال��ذي 
)بيتها  ب�  التفكري  عن  مبنعها  عالجها  الوالدان 
اأن  وال�سيما  ين  االأمررّ يعانيان  وهما  االفرتا�سي( 
طبيبها املعالج حذرهما من اأن ا�ستمرار حالتها 
امل�ستع�سية �سريغمه على اإدخالها اإىل م�ست�سفى 

االأمرا�س العقلية والنف�سية..
النجاح يف املزرعة

يهمل  جعله  فقد  �سنة(   ١٦ )اأحمد،  اإدم��ان  اأم��ا 
اأن  درا�سته، وهو يف ال�سف االأول املتو�سط، بعد 
االأوائل  بتفوق وكان من  االبتدائية  اأنهى درا�سته 
�سنة،  والده )يحيى، 48  على حمافظته، حتدث 
من  الثاين  الن�سف  ففي  حالته،  عن  موظف( 
ال�سنة االأوىل له يف املتو�سطة طالبُه مدير مدر�سة 
واملدر�سني  املدير  ب��اأن  وفوجئ  باحل�سور  ابنه 
اإىل الدرو�س، لذا فقد  انتباهه  ي�سكون من عدم 
اجلوال  هاتفه  باإدخال  يقوم  الأن��ه  م��رارًا  عوقب 
الدرو�س،  اأثناء  به  وين�سغل  املدر�سة  اإىل  �سرًا 
الإدمانه،  حل  اإيجاد  عن  االإدارة  عجزت  وح��ني 
مت االت�سال بالوالد الذي عجز بدوره، فقد كان 
اأن  ويحاول  )امل��زرع��ة(  لعبة  على  مدمنًا  اأحمد 
يفوز على الذين ي�ساركونه يف اللعب )اأونالين( 
لذا  االأم��وال،  املراحل وك�سب  ليتمكن من )بيع( 
وي�سري  ف�سله..  ومت  املتو�سط  االأول  يف  ر�سب 
الف�سل كان حدًا فا�ساًل يف حياة  اأن  اإىل  يحيى 

ملعرفة حالة  االإن��رتن��ت  اإىل  ال��وال��د  اب��ن��ه، وجل��اأ 
ما  الذي  عالجه  يحاوالن  والدته  مع  وب��داأ  ابنه، 
االأوىل  اخلطوة  وكانت  فيه،  م�ستمرين  ي��زاالن 
الهواتف  عن  واال�ستغناء  البيت  عن  النت  قطع 
الذكية والتفاف اإخوته حوله.. وببطء بداأ اأحمد 

يتح�سن.
هدوء يف البيت!

بينما حتدثت ال�سيدة )اأ�سماء، ٣٢�سنة، خريجة 
وربة بيت( عن تواأميها )زينة وزين، 8�سنوات( 
اأ�ساب  م�ستع�سٍ  مر�س  من  ُيعاجلان  اللذين 
عينيهما وال�سبب، كما اأكد الطبيب املعالج، هو 
ل�ساعات  الذكية  واالأل���واح  بالهواتف  االن�سغال 
اأنها  اإذ  ال�سبب،  باأنها  اأ�سماء  وتعرتف  ط��وال. 
اقتنت لهما األواحًا ذكية وهما يف ال�سنة الثالثة 
من عمرهما كي ين�سغال بها فتتفرغ هي الأعمال 
ا�ستخدام  اإىل  ال�����س��غ��ريان  وا���س��ط��ر  ال��ب��ي��ت، 
ال��ن��ظ��ارات ال��ط��ب��ي��ة وه��م��ا يف ال�����س��اد���س��ة من 
عمرهما، لكن االأم مل تنتبه اإىل حتذير الطبيب 
بوجوب اإبعادهما عن االألواح الذكية الأنها كانت 

جتعلهما )هادئني!)
اعرتاف

�سحية  م�ساكل  على  ال��ن��دوة  يف  تعرفنا  كذلك 
ع���دي���دة اأ���س��اب��ت امل��دم��ن��ني ع��ل��ى االإن���رتن���ت. 
وكانت هاجر )٣٠ �سنة، خريجة ال تعمل وغري 
الذي  اإدمانها  اإىل  ت�سري  متزوجة( جريئة وهي 
ال حتاول ال�سفاء منه! رغم اأن هذا االإدمان اأدى 
اأ�سابعها  ومفا�سل  العنقية  فقراتها  اإ�سابة  اإىل 
وابتعادها عن النا�س وعن اأفراد اأ�سرتها، وقالت 
اأم��را���س  م��ن  يحميها  االف��رتا���س��ي  عاملها  اإن 

املجتمع والعنف!
اأخريًا..

)االإدم���ان  امل�سكلة  ه��ذه  اإىل  االنتباه  من  الب��د 
باإن�ساء  املطالبة  اأن  واأعتقد  االإن��رتن��ت(،  على 
اأننا  وال�سيما  ممكنة،  غ��ري  لعالجها  م��راك��ز 
نفتقر اإىل العدد الكايف من مراكز عالج اإدمان 
اأن  التذكري  من  البد  لكن  واملخدرات،  الكحول 
واأن  العالج  �سهل  لي�س  مر�س  االإنرتنت  اإدم��ان 
عواقبه  عن  خطورة  تقل  ال  االجتماعية  عواقبه 

ال�سحية.. اإن مل تكن اأخطر.

اإدمان الإنرتنت
كان هذا البيان حافزًا يف تنظيم ندوة )اأونالين 
اأزال ملتزمة بالتباعد االجتماعي،  طبعًا(، فما 
وال�سيما اأن هناك من ال يلتزم بارتداء الكمامة، 
اأي اأن التباعد االجتماعي بدون ارتداء الكمامة 
ال يقي مت��ام��ًا م��ن ك��ورون��ا. ك��ان حم��ور الندوة 
يو�سف  اأ�سبح  ال��ذي  االإن��رتن��ت(  )اإدم���ان  ع��ن 
البحوث  وتناق�س  امل��وؤمت��رات  وتعقد  باملر�س، 
والدرا�سات التي تتناول كل زواياه علميًا ونف�سيًا 
تعقد  جامعاتنا  يف  رمب��ا  واجتماعيًا..  وطبيًا 
غالبية  لكن  نف�سه،  العنوان  حتت  كهذه  ن��دوات 

اجلامعات توقفت عن اإر�سال الدعوات حل�سور 
نقراأ  نعد  ومل  عناوينها،  كانت  مهما  ندواتها 
اإعالنًا لها عن ندوة، ورمبا كانت هناك ندوات 
مرة  لكننا،  متخ�س�سة  علمية  جمعيات  تقيمها 
اأخرى، مل ن�سمع عنها، بينما جند على االإنرتنت 
كورونا  جائحة  بعد  وال�سيما  ال��ن��دوات،  مئات 
دول  غالبية  يف  التجوال  بحظر  ت�سببت  التي 
على  املدمنني  عدد  ازدي��اد  اإىل  اأدى  ما  العامل، 
االإنرتنت لدرجة دخل تعريف امل�سطلح )اإدمان 
واالعتيادية  الطبية  املو�سوعات  اإىل  االإنرتنت( 

املعروفة.

مر�ٌض م�صتع�ٍض
على  العاملية  ال�سحة  منظمة  ن�سرت   ٢٠١9 يف 
موقعها بحثًا عن اإدمان االإنرتنت عامة واإدمان 
األعاب االأونالين خا�سة، واقتب�ست قواًل  للدكتور  
عالج  "اإن  هيغو�سي(:  )�سو�سومو  ال��ي��اب��اين  
االإدمان على االألعاب  اأ�سعب من عالج االإدمان 
على الكحول واملخدرات، الأن االإنرتنت متاح يف 
"  يذكر اأنه يوجد يف اليابان 84 مركزًا  كل مكان.
ويراأ�س  االإنرتنت.  على  االإدم��ان  ملعاجلة  �سحيًا 
)هيغو�سي( اأول مركز منها )كوريهاما(، الذي 
تاأ�س�س عام ٢٠١١. ومع منت�سف العقد احلايل، 

يوؤكد الإعالم الرقمي 
اآخر  يف   DMC
بياناته اأن عدد 

م�صتخدمي مواقع 
التوا�صل بلغ 25 

مليون م�صتخدم ن�صط، 
واأن عدد م�صتخدمي 

�صبكة الإنرتنت 
يف العراق و�صل 

اإىل  30.52 مليون 
م�صتخدم بحلول عام 

.2021

 مر�ص خطري لبد من �لنتباه �إليه

�أن�ضام �ل�ضاجلي

�إدمان �لإنرتنت..
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�أنا نادم لأّنني مل �أحذر زوجتي و�أهلها ونادم 
لأين بدل �أن �أقنع و�لدتي بخطورة خططهما 

وبنف�ضيتهما �ل�ضريرة، �أطعتها بعدم �إبالغ 
�لآخرين وزوجتي"، يقول )م..( وي�ضيف �أن 

و�لدته ندمت �أي�ضا، ولت �ضاعة مندم..

�مليز�ن 

امليزان 

يف

يف تعال واأ�صمع مني، ما مل تقلُه لك ال�صنوات، 
فقد اختزلت لك ذكريات واآلمًا وحنينًا ل 
تتوقف عند زمن معني، فاأنا ع�صقت ال�صمت 
والهذيان معًا، فهما عندي �صّيان كما الع�صق 
والن�صيان ل يختلفان عندي، فقد جتّمدت 
ب�صريتي! �صاعدين يا اهلل .... يا اهلل، كي 

اأن�صى.

جمع  )���س...(   من  وطلب  غرفته  اإىل  دخل  بينما  زوجته..  �سد 
مالب�سهما واأغرا�سهما ب�سرعة و�سيذهبان للعي�س مع اأهلها ريثما 
يوؤجر بيتا قريبا منهم. حاولت )�س( اأن تعرف �سبب هذه ال�سرعة 
يف اتخاذ هكذا قرار "مل اأقل لها �سيئًا خ�سية عليها وعلى اجلنني 
باأن  خمنت  تكون  قد  حال،  اأي  على  اأح�سائها".  يف  يتحرك  الذي 
ت�سرفات �سقيقته ال�سبب، ومل يبلغ )م...( اأي �سخ�س يف العائلة، 
بال�سكوت  التي طالبته  لوالدته  احرتاما  قراره  ب�سبب  والده،  حتى 

وعدم احلديث عما �سمعا يف تلك املحادثة.
ما  و���س��رع��ان  اأه��ل��ه��ا،  عند  اإقامتنا  تطل  مل   " )م...(:  ي�سيف 
فقد  ال�سعداء،  �سنا  وتنفرّ بيتهم  من  قريبا  م�ستمال  ا�ستاأجرنا 
دائما  كنت  لكنني  اجلارحة..  والكلمات  الد�سائ�س  من  تخل�سنا 
واأ�سكرها  اأقبلها  اأعود  وحينما  اإىل عملي،  اأذهب  عليها حني  قلقا 
الأنها التزمت بتعليماتي بعدم فتح الباب الأي طارق حتى واإن كان 
اأقرب النا�س وكلما �ساألتني عن �سبب خويف وقلقي ومنعي اإياها من 

زيارة اأهلي، كنت اتهرب من اجلواب احرتاما لكلمة اأمي".
من  بطلب  املحافظات  اإح���دى  اإىل  )م...(  �سافر  كبري،  وبقلق 
�ساحب ال�سركة التي يعمل بعد اأن ف�سل يف اإقناعه بعدم الذهاب، 
واأودع زوجته، كما يقول، اأمانة عند اأهلها مع رجاء باأن ال ي�سمحوا 
التعليمات،  اإىل  ا�ستماعه  وبعد  بيتهما لوحدها،  اإىل  بالذهاب  لها 
د حياة ابنته، ومل يجبه  اإن كان هناك اأي خطر يهدرّ �ساأله والدها 

�سوى بابت�سامة قلقة بدورها. 
اأعمال  م��ن  لالنتهاء  معه  �سافر  ال��ذي  املكتب  يف  زميله  الح��ظ 
ال�سركة، قلقه جعله ي�ساأله عما به، فحدثه )م...( بالق�سة و�سبب 
قلقه عليها بعد ما �سمعه يف تلك املحادثة، مما دفع �سديقه اإىل 
ال�سغط عليه ليعود فورا واإبالغ )�س..( واأهلها ليحذروا �سقيقته 
ال�سباح  يف  العودة  ر  وق��ررّ زميله  ب��راأي  )م...(  اقتنع  عمه.  وابنة 
التايل لكن خمابرة من والدته جعلته يوؤجل القرار، اإذ اأبلغته باأن 
اأفرحه اخلب وطلب  تركيا،  اإىل  ال�سفر  وابنة عمه قررتا  �سقيقته 
من والدته اأن متنح �سقيقته مبلغا من املال هدية منه �سريده اليها 

حني عودته ..
الأداة  ثمنًا  �سيكون  املبلغ  هذا  اأن  بخلدي  يدر  "مل  )م...(:  يكمل 
اجلميع  بينما  لالختباء،  ذهبتا  فقد  زوجتي"..  �سد  اجلرمية 
كان  الذي  اأي�سا  )م..(  توقع  وهكذا  بالفعل  �سافرتا  اأنهما  توقعوا 
�سفر  وبعد  عليها..  لالطمئنان  بزوجته  ال�ساعة  مدار  على  يت�سل 
�سقيقته وابنة عمه االفرتا�سي، ات�سل )م..( بزوجته واأبلغها باأنيَّه 

�سيكون يف البيت غدًا.
االأطعمة  وتهيئة  لتنظيفه  بيتها  اإىل  بالذهاب  )���س..(  ا�ستاأذنت 
من  تنتهي  اأن  ف��ور  ب��ه  �ستلحق  باأنها  والدتها  واأبلغتها  لزوجها 
الطبخ. و)�س..( يف بيتها، دق الباب و�سارعت اإىل فتحه متوقعة 
دعتهما  وابنة عمها،  ب�)ع...(  تفاجاأت  ها  لكنرّ والدتها،  القادم  اأن 
اإىل الدخول ورحبت بهما، وهي يف املطبخ لتح�سري ال�ساي لهما، 
فلم يبلغها زوجها بكمية ال�سر الذي حتمالنه �سدها.. اإذ هجمتا 
عليها يف املطبخ، م�سكت ابنة العم يديها لتمنعها من الدفاع عن 
اأثناء  نف�سها و�سوبت �سقيقته امل�سد�س اإىل راأ�سها.. و�سمع )م..( 
هي�ستريية  نوبة  ب��اأنرّ  �سقيقته  قالت  اإذ  اعرتافاتهما،  التحقيقات 
مع  وقتلها  زوجته  ج�سد  اأنحاء  يف  الر�سا�سات  كل  لتفرغ  انتابتها 
االأم  وج��اءت  البيت  غادرتا  جرميتهما،  نفذتا  اأن  وبعد  جنينها. 
اكت�سفت  البيت  اإن دخلت  ما  ها  لكنرّ مفتوح،  الباب  الأن  وا�ستغربت 
تردد  دون  واتهم  ف��ورًا  )م...(  عاد  به،  االأه��ل  وات�سل  اجلرمية 
�سقيقته وابنة عمه اللتني مت التو�سل اإىل مكان اختبائهما من خالل 

متابعة اإ�سارات هاتف )ع..(..
اأن  بدل  الأين  ونادم  واأهلها  زوجتي  اأحذر  الأنرّني مل  نادم  اأنا  "نعم 
اأطعتها  ال�سريرة،  وبنف�سيتهما  خططهما  بخطورة  والدتي  اأقنع 
والدته  اأن  وي�سيف  )م..(  يقول  وزوجتي"،  االآخرين  اإبالغ  بعدم 

ندمت اأي�سا، والت �ساعة مندم..
مت حتويل )ع...( اإىل الطبيب للتاأكد من قواها العقلية، بينما ابنة 
ت عن حقدها  عمه مل تظهر اأي دالئل ت�سري اإىل خلل عقلي وعبرّ

ت باأنها لي�ست نادمة.. على )�س..( واأ�سررّ
ينهي )م....( حديثه قائال: "خ�سرت زوجتي احلبيبة وابني الذي 
�ستتخذ  التي  العقوبات  اأق�سى  على  نادمًا  ل�سُت  واأنا  الدنيا،  يَر  مل 
بحق اختي وابنة عمي، اللتني اعرتفتا بكل �سيء واأنا اأي�سًا ا�ستحق 
ال�سرير  واحلقد  �سقيقتي  مكر  حقيقة  واإخفائي  ل�سكوتي  العقاب 

البنة عمي"...

كان )م....( يناجي نف�سه بالكلمات التي و�سعتها يف املقدمة وهو 
ينتظرين، ومل اأحاول مقاطعته حتى انتهى وانتبه اإىل وجودي. بدا 
�سابا و�سيما رغم احلزن العميق الوا�سح يف عينيه وتقاطيع وجهه، 
ق�سا�سهما  عمه  وابنة  �سقيقته  تنال  اأن  وينتظر  �سنة   ٢9 عمره 

العادل.
اأحب )م..( زميلته )�س...( التي كانت تدر�س معه يف كلية االآداب، 
يف ق�سم قريب من ق�سمه، ومل يفاحتها ب�سعوره جتاهها، ويِف بداية 
املرحلة النهائية، جتراأ و�ساألها اإن كانت مرتبطة، واأ�سعده جوابها 
بالنفي ليبلغها بحبه وباأنه يريد االرتباط بها بعد التخرج، وجاوبته 
بابت�سامة وباأنيَّها كانت تنتظر هذا اليوم فهي حتبُّه اأي�سا. واأ�سبحا 
من  اأيام  وبعد  املحا�سرات.  اأثناء  اال  يفرتقان  ال  اليوم  ذلك  منذ 
ًا بوعده لها. "وابنة  التخرج، فاحت والدته للذهاب اإىل خطبتها باررّ

عمك التي با�سمك منذ والدتكما، ماذا �سيقول اأبوك واأنا الأهلها؟"، 
العهود  اأمي هذه  "يا  لها:  والدته، ف�سحك )م...( وقال  له  قالت 
ت�سلح  ال  ع��ادات  وهي  و�سرب،  الدهُر  عليها  اأكل  قد  واالتفاقات 

لزمننا، ارجوك يا اأمي".
واأقرباء  خاله  وتدخل  �سقيمة  كانت  والديه  مع  نقا�ساته  كل  لكن 
اآخرون حماولني اإقناع والديه باختياره الفتاة التي يريد االرتباط 
�سيحول  عمه  بابنة  عنه  رغما  )م...(  ارتباط  باأنيَّ  واأبلغوهما  بها 
ال  اأن  ب�سرط  م�س�س  على  الوالدان  وواف��ق  جحيم،  اإىل  حياتهما 
ت�سكن  واأن  عماًل  يجد  اأن  قبل  ال��زواج  يتم 
اأهله. وافق )م..(  العرو�س معهم، يف بيت 
اأهل  وواف��ق  اخلطوبة  ومتت  ال�سروط  على 
��ه��ا  )�����س..( على ���س��روط وال��دي��ه رغ��م اأنيَّ
ًا لوالدين  كانت االبنة الوحيدة واملدلرّلة جدرّ

مهند�سني وفرا لها حياة مرفهة.
بعد اخلطوبة باأ�سهر معدودة، وجد )م...( 
ة ومت الزواج  عمال يف �سركة ا�سترياد خا�سرّ
وجاءت )�س...(  للعي�س مع اأهله وجعل توا�سعها وب�ساطتها وحبها 
)ع..(  �سقيقته  عدا  اجلميع  يحبها  اأن  الأهله  واحرتامها  لزوجها 
ها للقيل  التي تكبه ب�سنتني والتي مل تتزوج ب�سبب ع�سبيتها وحبرّ
ن من اإكمال درا�ستها ب�سبب ك�سلها، ويبدو  والقال كما اأنيَّها مل تتمكرّ
اأن عدم تقدم اأي �سخ�س، غريب اأو قريب، خلطبتها قد دفعها اإىل 
قواها  ت�ستخدم  وبداأت  والديها،  وبني  االخوة  بني  امل�ساكل  افتعال 
التي يحبها اجلميع،  ال�سابة  العرو�س  ال�سريرة هذه �سد )�س..( 
جاوبته  لزوجته،  الوا�سح  كرهها  �سبب  عن  )م...(  �ساألها  وحني 

اأحبها"! اهلل  يجعلني  مل  ق�سمتها،  وهذه  اهلل  من  "احلب 
التي  الأم��ي  �سقيقتي  اأم��ر  "�سكوُت  قائال:  ق�سته  )م..(  ويكمل 
حمبوبة  غري  باأنها  الإح�سا�سها  اأختي  معاناة  عن  طوياًل  حدثتني 
واقنعتني اأمي اأن نتعامل معها بحب وحنان وحتما �ستتغري يوما".. 
كبرية  مبحبة  )ع..(  يعامالن  ���س....(  )م....وزوج��ت��ه  واأ�سبح 
لالإيقاع  االعيبها  وا�ستمرار  ترتكبه �سد )�س..(  ما  لها  ويغفران 
بها مما ا�سطر )م...( اأن يراقبها بدون علمها كي يحمي زوجته 
الطيبة وكان يخب والدته بكل التفا�سيل لتطالبه بدورها بال�سب.

�سقيقته  اأن  �سدفة  �سمع  عمله،  اإىل  للذهاب  يتهياأ  وه��و  ي��وم  يف 
وفهم من  له،  زوجة  اأرادوه��ا  التي  عمه  ابنة  اإىل  ث  تتحدرّ )ع...( 
خالل املحادثة اأن اخلطط التي تنفذها �سد زوجته اإمنا هي )ابنة 
عمه( من تر�سمه لها. واأ�سرع اإىل والدته لت�سمع باذنيها ما يجري 

حقدها دفعها �ىل �رتكاب 
 جرمية مروعة

رجاء خ�ضري

السنة السادسة عشرة العدد )378( 28 شباط 2021 متك سال _ متك كما #alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

95 ف���ي ال��م��ي��زان94

alshabaka
aliraqya



السنة السادسة عشرة العدد )378( 28 شباط 2021 متك سال _ متك كما #

97

alshabaka aliraqya ك��اري��ك��ات��ي��ر96

خ�ضري �حلمريي

اأنا حزين للغاية على مفردة )�ساللة( بعد اأن فقدت هيبتها وداللتها الفخمة 
لها  نقف  ا  كنرّ امل��ج��ردة،  املجهر  بعني  ُي��رى  ال  فايرو�س  جم��رد  اإىل  لتهبط 
باال�ستعداد اأثناء درا�ستنا الثانوية احرتاما ملكانتها، قالت ال�ساللة الفالنية 
وحكمت ال�ساللة العالنية، وفالن �سليل ال�ساللة الفالنية، وعالن من �ساللة 
والبطولة  للمجد  رديفًا  نذكرها  ا  كنرّ اأن  فبعد  جد،  عن  اأب��ا  احلكم  ت��وارث 

وعظام الرجال، بتنا نذكرها رديفًا للمر�س والعدوى وال�سعال.
كائن هالمي  اأمامك  ينط  كلمة )�ساللة( يف كوكل حتى  تنقر  اأن  ما  اليوم 
ره، وكاأينيَّ به جال�س هناك يف اأحد  ره وحتورّ نه وتكورّ ى الب�سرية بتلورّ ز، يتحدرّ مقزرّ
تفرعات الق�سيبات الهوائية مل�سكني من امل�ساكني يداور بني نتوءاته البارزة، 

�سالالت جديدة  ليبتكر  العك�س  اأو  اليمني  ويثبته يف  الي�سار  من  نتوءًا  يرفع 
متجددة تبقيه على راأ�س ن�سرات االأخبار الأطول فرتة ممكنة. 

فلم ن�ستوعب ال�ساللة الكورونية االأوىل ونتعاي�س مع اأفانينها ويكت�سف العامل 
اللقاحات الالزمة لعالجها حتى رمتنا ب�ساللتها الثانية ثم الثالثة يف نبة 
و)بخور(  واأ�سرتازينكا  و�سينوفارم  ومودرنا  و�سبوتنك  لفايزر  �سارخ  حتٍد 

نكا.
كمامة  تعلوها  اأن  من  اأنوفهم  ت�ستنكف  الذين  واأولئك  ب�)جفة(  هذا  كل 

ب�)جفة(..
ا�سرتوا اأنوفكم رجاًء ..و�سال..الت �ساعة مندم!
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د. علي �ل�ضاله    �ضاعر بابلي

يف �ملنتهى

ماذا لو مل يكن �سدام يف تاريخ العراق؟
ى الت�ساوؤل عن اخلراب احلا�سل واأ�سبابه، وهل ميكن  �سوؤال طاملا �سغلني ونحن يف حمرّ
اأن نقارن بني زمنني كان اأحدهما اأ�سا�س كل الكوارث، بل هو الذي جريَّ اإىل اأخطاء 

تالية وخطاياه؟
ورمبا علينا اأن نواجه االأخطاء والف�ساد املنت�سر اليوم بعقلية �سليمة تقوم على النظر 
اثنتني، ولي�س بعني واحدة ، فاحلا�سر ابن املا�سي وال ميكن ف�سلهما  اإليها بعينني 
يف  انتع�ست  ظاهرة  مثاًل  الر�سا  فتف�سي   ، واالأ�سواأ  االأف�سل  بعقلية  بينهما  واملقارنة 
ثالثة  الع�سكري  واجل��رنال  اجلامعي  االأ�ستاذ  رات��ب  كان  عندما  احل�سار  �سنوات 
�سقوط  بعد  دوالر   اآالف  ثالثة  راتبهما  اأ�سبح  عندما  تتوقف  مل  لكنها  دوالرات، 
اإن االعتياد  اأن الر�سوة منت�سرة لديهما، بل للقول  الدكتاتورية، ولي�س املق�سود هنا 
َره والطمع وحماولة االإثراء ال�سريع باأي طريق كان، فالذي �سرق  على الف�ساد يولد ال�سيَّ
لياأكل قد اعتاد ال�سرقة ومل يعد قادرًا على اإيقافها، وهو ي�سرق اليوم ليبني ق�سورًا، 
اأو لي�سرتي اأحدث ال�سيارات، اأو ليخزن املال امل�سروق للزمن االأ�سود الذي تنتهي به 

�سلطته و�سطوته.
ماذا يفعل هوؤالء الل�سو�س الذين يكنزون اليوم ماليني الدوالرات بكل هذه االأموال، 

ون باالكتفاء وال�سبع؟ ومتى �سيح�سرّ
اأن  اأم  اأن الف�ساد مقت�سر على طبقة واحدة من امل�سوؤولني والتجار واملقاولني،  وهل 
االمر تطور لي�سل اإىل بع�س �سغار املوظفني يف الدوائر، وال�سيما يف الدوائر املتعلقة 
ال��وزارات  العطاءات يف  ف�س  ناهيك عن جلان  العقارات،  بيع  اأو  االأم��وال  باإقرا�س 

واملوؤ�س�سات؟
اإن الت�سليم ب�سيوع الف�ساد يف كل مكان والرتكيز على هذه  الفكرة هو حماولة فا�سدة 
مواقع  يف  للف�ساد  الراف�سني  ومقاومة  مناعة  والإ�سعاف  النا�س  لتيئي�س  بامتياز  
امل�سوؤولية. ولعل الت�ساوؤل عن منطلق مكافحة الف�ساد وهل نبداأ بالروؤو�س الكبرية اأم 
تنطلق  اأن  يجب  الف�ساد  االأمر، فمحاربة  تهرب من  اإمنا هو  الو�سطى،  اأو  ال�سغرية 

وتنطبق على اجلميع دون متييز حتى يف التوقيت، وذلك هو اأ�سا�س العدالة .
ولن  بالعراق،  حلرّت  م�سيبة  كل  بداية  هو  �سدام  اإن  الأقول  االأول  ال�سوؤال  اإىل  اأعود 
هة، فجرائم اليوم هي جزء من جرائم  ر عن جرائمه تلميٌع مدرو�س من قناة موجرّ يكفِّ
�سدام دون اأن يعني ذلك تبئة املجرمني املبا�سرين احلاليني اأو التقليل مما اقرتفوه.

ثقافة �ملحو و�لتلفيق 
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