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با�صتثناء دول اخلليج فاإنَّ اأغلب الدول العربية وبينها العراق تواجه �صعوبات بالغة يف توفري اللقاحات اخلا�صة بكوفيد 19، بينما 
ترتفع معدالت االإ�صابة بالفريو�س حتى بلغت ذروتها االأ�صابيع املا�صية اإذ جتاوزت اأربعة اآالف اإ�صابة، كما ارتفعت ن�صبة احلاالت 

ال�صعبة واحلرجة لتبلغ نحو %20 من االإ�صابات، وفقا لبيانات وزارة ال�صحة.�صهدت مواقع التوا�صل االجتماعي حمالت تذمر 
وانتقادات وا�صعة اّتهمت وزارة ال�صحة بالتق�صري والتهاون يف حماية اأرواح العراقيني واإي�صال اللقاح اليهم باأ�صرع وقت، فالوزارة 
التي وعدت النا�س مرارًا بو�صول اللقاح يف موعد حمّدد، ف�صلت يف االإيفاء بالتزاماتها، والواقع اأنَّ خطة الوزارة يف احل�صول على 

اللقاح واجهت تعقيدات بالغة، وثمة معطيات كبرية توؤكد اأنَّ خطط جلبه تعّثت حتى يف دول كربى مثل كندا..
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ب��ك��ل ما  امل��در���س��ة، ف��ح��اول��ت  اإىل  ع��ودت��ي 
�ساعات  ت�ساعدين  وِح��َي��ل،  ط��رق  من  اأملك 
اإ�سافية من ت�سليح ال�سيارات ومتلُّق اإ�سايف 
و�سحكات مفتعلة، حتى وافق وحتقق حلمي. 

كيف يكون احللم؟
حلم مي�سون هو التخرج يف اجلامعة، در�ست 
ال�ساد�س  مبواد  خارجيًا  امتحانًا  وامتحنت 
امتحنت  �سنتني،  وبعد  وجنحت،  االبتدائي 
املتو�سط  الثالث  بدرو�س  اخلا�س  اخلارجي 
وجنحت اأي�سًا، ثم اخلارجي اخلا�س مبواد 
حليفها..  النجاح  فكان  االإع��دادي  ال�ساد�س 
والدة  عملية  وكاأنها  �سهاًل،  الطريق  يكن  مل 
االأم����ل من  ي��ح��اول �سنع  الإن�����س��ان  ج��دي��دة 
العدم، لكنها مي�سون املكافحة، التي وا�سلت 
وجهها  ارت�سمت على  ب�سحكة  معنا  حديثها 
الربيء:  لقد كان االأمر �ساقًا للغاية، اأ�سلح 
اأحيانًا  واأخبز  اأدر�س  ذلك  واأثناء  ال�سيارات 
وولعي  �سغفي  لكن  لالآخرين،  اخلبز  واأبيع 
االأك��رب،  الهو�س  كان  االأمريكية  بال�سيارات 
جيدًا  املهنة  هذه  م��ردود  يكن  هذا، مل  ومع 
اإذ ال يثق اجلميع مبا قد  رمبا لكوين ام��راأة 

اأقدمه، لكنني ا�ستطيع فعل كل �سيء. 
النجاح االأول 

العربية  اللغة  درا���س��ة  م��ن  مي�سون  متكنت 
وال��ن��ج��اح مب��ع��دل جيد ج���دًا، وال��ت��خ��رج يف 
اأو  العمل  فر�س  اأن  ونعلم  ب��غ��داد،  جامعة 
�سعبة  لي�ست  ال��ب��الد  ه���ذه  يف  ال��ت��وظ��ي��ف 
االأم��ر  م�ستحيلة،  تكون  تكاد  ب��ل  وح�سب، 
الذي جعلها ت�ستجيب لنداء ال�سيارات فقط 
العامل  والدخول يف مرحلة جديدة من هذا 

اإذ تخربنا: 
�سيارتنا  امل��رات،  اإح��دى  يف  تعطلت،  لقد   -
)املچرقعة( واأراد والدي بيعها بثمن بخ�س، 
عملية  الأن  ال��ن��ف��اي��ات،  مكب  يف  رميها  اأو 
ت�سليحها تتطلب مبلغًا كبريًا مل يكن متوفرًا 
اأعمل  و�سرت  نومه  اأوق��ات  اغتنمت  لدينا، 
فيه  ينام  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  ت�سليحها  على 
و�سادته،  حتت  مفاتيحها  ي�سع  كان  فقط، 
وكان ا�ستخراجها من حتت راأ�سه اأ�سعب من 

والدها  ية  حدِّ على  مي�سون  ت�سحك  احلياة، 
ه ال�سديد لهم وخوفه الذي جعله يجرب  وحبِّ
فيما  ال��درا���س��ة  ت��رك  على  واأختها  مي�سون 
ال�سيارة  ت�سغيل  ج��رب��ت  ت�سيف:   م�سى، 
وربطها،  ترتيبها  واإع��ادة  اأ�سالكها  بتعديل 
اإال  االأمر  ي�سدق  مل  اأ�سلحتها!  لقد  ناديته: 
ال�سيارة قد عادت  حينما وجد حركة نوافذ 
فيها:  متوقفًا  �سيء  ك��ل  ك��ان  احل��ي��اة،  اإىل 
التربيد  وحتى  االإ���س��ارة،  واأ���س��واء  النوافذ، 

والتدفئة متكنت من اإ�سالحهما. 
مغامرات الوالد وفتاته

توؤكد مي�سون اأن والدها كان مبثابة مهند�س، 
جمنونة،  اأف��ك��ارًا  وير�سم  ب�سمت  ط  يخطِّ
هذه  حت��وي��ل  واأخ��ت��ه��ا  مي�سون  م��ن  ويطلب 
اخلياالت اإىل واقع.. ت�سحك وهي ت�سرتجع 
كيف اأنهم �سنعوا اأرجوحة، وقف�سًا للطيور، 
معدات  م��ن  كهرباء  �سبكة  تاأ�سي�س  وحتى 

وحديد خردة من )ال�سكراب(. 
خال�سة،  متعة  يل  بالن�سبة  االأم���ر  ك��ان   -
ب�سب  حتى  مولعٌة  احلديد،  حتدي  هوايتي 
تعلمته من  ه��ذا  ك��ل  ب��االإ���س��م��ن��ت،  االأر�����س 

والدي الذي رحل مبكرًا )رحمه اهلل( وترك 
يل مهنًا متعددة اأبرع فيها.

الطريق اجلديد للحياة
من  بالتنقل  ب��داأت  مي�سون،  وال��د  وف��اة  بعد 
ينا�سب  ع��م��ل  ع��ن  ب��ح��ث��ًا  اآخ���ر  اإىل  م��ك��ان 
ه��واي��ت��ه��ا )احل���دي���دي���ة(، ف��وج��دت ور���س��ة 
بهم  وكانت  و�سبغها،  ال�سيارات  لت�سليح 
حاجة لعامل، وهي اليوم تعمل معهم وتنتظر 
حتدثنا  لت�سلِّحها،  ال�سيارات  ق��دوم  بحب 
ميتلئ  ال��ذي  وقلبها  الوا�سعة  اأحالمها  عن 

باأمنيات كثرية:
اأجل  من  قرو�س  على  احل�سول  حاولت   -
جمع  فيها  اأ�ستطيع  بي  خا�سة  ور�سة  اإن�ساء 
يف  العي�س  اإىل  ي�سطررن  اللواتي  الفتيات 
اأطمح  ال  لهن،  جيدة  بيئة  فاأوفر  ال�سوارع، 
اإىل �سيء اأكرث من م�ساعدتهن، حني اأذهب 
كل يوم اإىل ناحية ج�سر دياىل، اأ�سادف يف 
اأحلم  العاطالت،  الفتيات  ع�سرات  طريقي 
بجمعهن وتوفري موؤونة جيدة لهن من عملي 
لي�س  اإنه  م�ستحيل؟  حلمي  فهل  الور�سة،  يف 

م�ستحياًل و�ساأعمل على حتقيقه.

كيف كانت البداية؟
قرب  والدها،  بيت  يف  كانت  مي�سون  بداية 
ج�سر دياىل، حيث تركت املدر�سة االبتدائية، 
وعملت مع والدها الذي ميلك متجرًا للمواد 
ع�سكرية  عجالت  م�سلِّح  وهو  االحتياطية، 
الدبابات  ت�سليح  يف  برع  قد  كان  حمرتف 
تلك  اأحبت  ال�سغرية  مي�سون  وامل��درع��ات، 
وتعاي�ست  الغيار  وقطع  احلديدية  االأج��زاء 

معها.
مع  التعامل  كيفية  تعليمي  وال���دي  ب���داأ   -
تبدو  كانت  الياء،  حتى  االأل��ف  من  ال�سيارة 
كاأُحجية يل، ثم فككت رموزها �سيئًا ف�سيئًا، 

ال�سيارة  اأفكك  اأن  على  ق��ادرة  �سرت  حتى 
الرابعة ع�سرة من عمري،  واأنا يف  اليابانية 
ية  بحدِّ وي��ر���س��دين،  يتابعني  وال���دي  وك���ان 
لذا  ب�سرعة،  اأت��ع��ل��م  اأن  اأج���ل  م��ن  اأح��ي��ان��ًا 
ملعرفة  ال�سيارة  التمّدد حتت  اأتقن  اأ�سبحت 

ما عّلتها وت�سليحها.
ية واأحالم مولودة.. �صيارة م�صحِّ

مي�سون  �سلَّحتها  التي  االأوىل  ال�سيارة  كانت 
العراقيون  درج  التي  "اإي�سوزو"  �سيارة  هي 
على ت�سميتها "اأزوزة"، بعد �سنة واحدة من 

التدريب حتت اإ�سراف والدها، تقول: 
-كنت خائفة واأنا اأ�سّلح �سيارة للمرة االأوىل، 

ومل يحبذ والدي اإر�سادي لت�سحيح اأي خطاأ 
بالغة:  ب�سهولة  اأخ��ربين  لقد  فيه،  اأق��ع  قد 
واأن  �سيء،  كل  عمل  تتعلمي  اأن  منك  اأري��د 
ال تعتمدي على اأحد يف يوم ما، ومل ي�سدق 
�ساحب ال�سيارة اأن من اأ�سلح عطل �سيارته 

هي فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا فقط!
مدر�ستها  ل���رتك  ا���س��ط��رت  ال��ت��ي  مي�سون 
زميالتها  يوم  كل  ت�ساهد  كانت  االبتدائية، 
حتلم  ك��ان��ت  امل��در���س��ة..  اإىل  يتجهن  وه��ن 
بالعودة اإىل الكتب واملناهج، اإذ طلبت ذلك 

من والدها.
فكرة  وال���دي  يتقبل  مل  االأم���ر  ب���ادئ  يف   -

مي�ش�ن.. 
حققت حلَمها يف الع�دة اإىل الدرا�شة

ع احلديد ميكانيكية ت�شلِّح ال�شيارات وتط�ِّ

ب������ص������م������ة

مل تكن حياة مي�صون 
�صهلة، هذه الفتاة 

التي تعي�س حياتها 
وترَبع يف مهن �صتى، 

تت ا�صمها يف  ثبَّ
عامل رجايل بحت، 

حتى اأنها مل تكن 
تتوقع اأن تبلغ هذا 

النجاح يف مهنة 
اخت�س بها الرجال، 
حتلم اأن تعي�س لكي 

تنجز كثريًا مما 
فاتها اإجنازه، واأن 

ت�صبح )فيرتجية(، 
تتقن مبهارة ت�صليح 
ال�صيارات واإعادتها 

اإىل احلياة. 
اآية من�ش�ر

ت�ش�ير:�شباح المارة
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با�صتثناء دول اخلليج فاإنَّ 
اأغلب الدول العربية وبينها 

العراق تواجه �صعوبات 
بالغة يف توفري اللقاحات 

اخلا�صة بكوفيد 19، بينما 
ترتفع معدالت االإ�صابة 

بالفريو�س حتى بلغت 
ذروتها االأ�صابيع املا�صية اإذ 

جتاوزت اأربعة اآالف اإ�صابة، 
كما ارتفعت ن�صبة احلاالت 

ال�صعبة واحلرجة لتبلغ 
نحو 20% من االإ�صابات، 

وفقا لبيانات وزارة ال�صحة.

ال�شحة تعد بخطة لتطعيم 60 % من العراقيني

اياد اخلالدي 
رجاء ال�شجريي

لقاحات ك�رونا ما بني الإجناز 
الطبي والقلق ال�شعبي 

حمالت  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  �سهدت 
ال�سحة  وزارة  اّتهمت  وا�سعة  وانتقادات  تذمر 
بالتق�سري والتهاون يف حماية اأرواح العراقيني 
فالوزارة  وقت،  باأ�سرع  اليهم  اللقاح  واإي�سال 
يف  اللقاح  بو�سول  م���رارًا  النا�س  وع��دت  التي 
بالتزاماتها،  االإيفاء  يف  ف�سلت  حم��ّدد،  موعد 
على  احل�سول  يف  ال���وزارة  خطة  اأنَّ  وال��واق��ع 
معطيات  وثمة  بالغة،  تعقيدات  واجهت  اللقاح 
كبرية توؤكد اأنَّ خطط جلبه تعرّثت حتى يف دول 
كربى مثل كندا، ب�سبب عجز ال�سركات املنتجة 
عن تلبية الطلب العاملي، فهذه املرة االأوىل التي 
اللقاح طلبًا يغّطي �سكان  اإنتاج  تواجه �سركات 

من  اأك��رث  عددهم  البالغ  االأر�سية  الكرة 
�سبعة مليارات ن�سمة.

غ�صب وا�صتغراب
واأعرب مواطنون عن ا�ستغرابهم 

كبري  ت��ق��ّدم  بتحقيق  اخلليج  دول  جن��اح  م��ن 
ينتظر  بينما  الفايرو�س،  �سد  التطعيم  بحملة 
اأ�سوة  اللقاح،  و���س��ول  االآن  لغاية  العراقيون 
بالدول الفقرية، مع اأنَّ بالدهم غنية ولديها ما 

يكفي ويزيد من االأموال جللب اللقاح.
خربًا  التوا�سل  مواقع  على  نا�سطون  وت���داول 
نفته وزارة ال�سحة ب�ساأن ح�سول جمموعة من 
بو�سول  علمها  ونفت  اللقاح،  على  ال�سيا�سيني 
لقاح قّدمته دولة عربية اإىل كتلة �سيا�سية، االأمر 
الذي دعا ع�سو مفو�سية حقوق االإن�سان، علي 
البياتي، اإىل املطالبة بفتح حتقيق ب�ساأن حقيقة 
تاأخري  اأ�سباب  بتو�سيح  طالب  كما  ح��دث،  ما 
ح���م���ل���ة ال��ت��ط��ع��ي��م 
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املنطقة،  اأخ��رى يف  ب��دول  مقارنة  ال��ع��راق،  يف 
ويعتقد نا�سطون على مواقع التوا�سل اأنَّ العديد 
�سد  التطعيم  تلّقوا  وعوائلهم،  ال�سيا�سيني  من 

الفايرو�س، يف دول عربية واأجنبية جماورة.
عن  ك�سفت  )كورونا(  اإنَّ  ناجي:  جبار  ويقول 
تراجع م�ستوى الرعاية ال�سحية يف البالد، واأن 
الرعاية  غياب  من  امل�سايف  يف  يعاين  املري�س 
و�سوء االهتمام واأخطاء الت�سخي�س، واأن النا�س 
ال تعلق اآمااًل على احلكومة يف جلب اللقاح، فقد 
رفل  وتعتقد  العراق،  قبل  ال�سومال  اإىل  و�سل 
النا�س  اأنَّ  البيئة،  وزارة  عادل وهي موظفة يف 
واأنَّ اهلل  املخيف،  اللقاح  باأخبار  تهتم كثريًا  ال 
لطيف بهذا ال�سعب، ولعل يف تاأخر اللقاح رحمة 
ومنقذًا  اآم��ن��ًا  و  مفيدًا  ك��ان  اإن  ل��رى  للنا�س، 

للب�سرية كما يقولون.
مبادرة )كوفاك�س(

وعلى ما يبدو فاإن وزارة ال�سحة و�سعت كامل 
تقودها  م��ب��ادرة  وه��ي  )كوفاك�س(،  يف  ثقتها 
اللقاحات  وحت��ال��ف  العاملية  ال�سحة  منظمة 
لالأوبئة  اال���س��ت��ع��داد  وم��رك��ز   )Gavi( غ��ايف 
توفري  اإىل  التحالف  هذا  ويهدف   .)CEPI(
اللقاحات اإىل كل دول العامل باأ�سعار معقولة اأو 
جمانا، ال �سيما الدول التي ال تتمكن من حتمل 

نفقات اللقاحات، من خالل �سندوق خا�س.

جميع  فاحتت  اأّنها  اأك��دت  ال�سحة  وزارة  لكّن 
ال�سركات  وبينها  للقاح  املنتجة  ال�����س��رك��ات 
املنتجة للقاح فايزر ولقاح �سركة ا�سرتازينكا، 
واأنَّها اتفقت مع �سركة فايزر على تزويد العراق 

باللقاح اأواخر �سهر �سباط.
وكان وزير ال�سحة ح�سن التميمي، قد حتّدث 
وزارت��ه  اأبرمتها  عقود  ع��ن  اأ�سهر  ثالثة  قبل 
امل�ساد  اللقاح  من  جرعة  مليون   17.5 ل�سراء 
لفايرو�س كورونا، وقال التميمي لو�سائل اإعالم 
 17.5 �سراء  على  تعاقد  "العراق  اإنَّ  عراقية: 
مليون جرعة من لقاح كورونا، وهي دفعة تكفي 
نحو 20 باملئة من اإجمايل عدد ال�سكان البالغ 
)نحو 37 مليونا وفق اأحدث اإح�ساء ر�سمي(".
16 مليون جرعة لقاح من  واأو�سح: اأن"هناك 
مليون  و1.5  الربيطانية،  اأ�سرتازينكا  �سركة 
جرعة من لقاح �سركة فايزر االأمريكية، جرى 

تخ�سي�س املبالغ الالزمة لها".
 احلماية القانونية

يف  العراقية  ال�سحة  وزارة  اأعلنت  اأيام،  وقبل 

بيان و�سول اللقاحات امل�سادة لفريو�س كورونا 
اإىل البالد يف الربع االأول من عام 2021.

وزارة  مع  اتفاقها  عرقلت  فايزر  �سركة  لكن 
ال�سحة، بطلبها احلماية القانونية التي تطلبها 
اأي  م��ن  حلمايتها  للقاح  املنتجة  ال�����س��رك��ات 

م�ساءلة عن تبعات ا�ستخدام اللقاح.
ويف حماولة الإمتام العقد مع �سركة فايزر اأحال 
جائحة  مواجهة  قانون  م�سروع  الوزراء  جمل�س 

كورونا اإىل جمل�س النواب.
امل�سوؤولية  من  االإع��ف��اء  على  امل�سروع  وين�ّس 
املدنية واجلزائية لل�سركات امل�سنعة واملجّهزة 
العلمية  واملكاتب  وممثليها  وامل�سوقة  واملوزعة 
ووزارة ال�سحة وت�سكيالتها والعاملني فيها من 
االأ�سرار الناجتة عن توفري اأو ا�ستخدام املواد 
الطبية الالزمة للوقاية اأو العالج من فايرو�س 
كورونا، وتتحّمل الدولة تعوي�س املت�سررين من 
جائحة  ملواجهة  الالزمة  االأن�سطة  اأو  االأعمال 
توؤدي  التي  املتعمدة  االأعمال  با�ستثناء  كورونا، 
با�ستخدام  اجل�سيمة  االإ�سابة  اأو  الوفاة  اإىل 

اإحدى املواد الطبية.
فنية  جلنة  ت�سكيل  اأي�����س��ًا  ال��ق��ان��ون  ويت�سّمن 
االأ�سرار  لتحديد  ال�سحة؛  وزارة  يف  خمت�سة 
التعوي�س  ومقدار  املنتج  ا�ستعمال  عن  الناجتة 
وطريقة متويل  عملها  اآلية  و  اأع�ساوؤها  وُيحّدد 

جمل�س  ع��ن  ي�سدر  ب��ق��رار  االأ���س��رار  تعوي�س 
الوزراء.

من  دفعة  اأول  و�سلت  ال�سهر  ه��ذا  مطلع  ويف 
اجلانب  من  هدية  بغداد  اإىل  �سينوفارم  لقاح 
�سخ�س،  األف   ٢٥ للقاح  تكفي  بكمية  ال�سيني 
من العاملني يف القطاع ال�سحي الذين يحظون 
باالأولوية يف خطة عراقية مثرية للجدل تهدف 
اإىل اإي�سال اللقاح اإىل ٦٠ باملئة من العراقيني، 
الدول  اأغلب  اليه  ت�سعى  الذي  الهدف  لتحقيق 
من  نه  حت�سّ للمجتمع  م��ن��اع��ة  حتقيق  وه���و 

االإ�سابة بالفايرو�س.
�سركتي  مع  التعرث  ملعاجلة  جدية  حماولة  ويف 
فايزر وا�سرتازينكا، عملت وزارة ال�سحة على 
اأبرمت  فقد  اأخ��رى،  لقاحات  لتاأمني   حماولة 
جمهورية  م��ع  االإط���ار  ه��ذا  يف  اتفاقا  ال���وزارة 

ال�سني.
والبيئة  ال�سحة  وزير  اأنَّ  اأو�سح  للوزارة  بيان 
�سفري  مع  اتفق  التميمي  حممد  ح�سن  الدكتور 
جمهورية ال�سني ال�سعبية يف العراق على توريد 
وب�سكل  �سينوفارم  ل��ق��اح  م��ن  ج��رع��ة  مليوين 
ع��اج��ل اإ���س��اف��ة اإىل ب��اق��ي ت��ع��اق��دات ال���وزارة 

ال�سابقة لتغطية اأكرب ن�سبة من املواطنني.
اأ�صباب فنية

من جهته اأرجع ع�سو جلنة ال�سحة والبيئة يف 
الربملان ح�سن خالطي  تاأخر و�سول اللقاحات 
اأن تكون هناك  نافيا  الأ�سباب لوج�ستية وفنية، 
على  احل�����س��ول  دون  ح��ال��ت  م��ال��ي��ة  اأ���س��ب��اب 
املتعلقة  املالية  التخ�سي�سات  الأنَّ  اللقاحات 

ب�سراء لقاح "فايزر � بيونتيك"، موؤمنة.
تلقي  على  اتفق  العراق  اأنَّ  )ال�سبكة(  ل�  واأكد   
الدفعة االأوىل، وتقّدر بنحو  1.6 مليون جرعة 
لفايرو�س  بيونتيك" امل�ساد   � "فايزر  لقاح  من 
ت�سريع  على  الربملان  ت�سويت  بعد  "كورونا"، 

قانون احلماية املتعلق باللقاحات.
اأب��رم��ت  ال�سحة  وزارة  اأنَّ  خ��الط��ي  واأو���س��ح 
جرعة  ماليني   8 ا�سترياد  على  مبدئيا  اتفاقا 
"اأ�سرتازينكا"  الربيطاين  اللقاح  من  اأخ��رى 
يف  و�سولها  ونتوقع  "كوفاك�س"،  ة  من�سّ عرب 

غ�سون ب�سعة اأ�سهر.

لعملية  ج��اه��زة  ال����وزارة  اإن  خ��الط��ي:  وق���ال 
ال�سحية  املالكات  اإع��داد  جرى  فقد  التلقيح، 

املتخ�س�سة الإعطاء اللقاح اإىل املواطنني.
موقعا  اأن�����س��اأت  ال���وزارة  اأن  خالطي  واأ���س��اف 
يحّبذ  ه  لكنَّ املواطنني،  طلبات  لتلقي  الكرتونيا 
يف  املبا�سر  الت�سجيل  عرب  العملية  جت��رى  اأن 
لهذه  تخ�سي�سها  جرى  التي  واملراكز  امل�سايف 

العملية. 
اخلائفون من اللقاح

لطيف  جا�سب  الكرخ  �سحة  ع��ام  مدير  وق��ال 
احلجامي: اإنَّ عملية تطعيم املالكات ال�سحية 
من  ع���ددًا  اأنَّ  ع��ن  ك�سفت  �سينوفارم،  بلقاح 
بالتطعيم،  ي��رغ��ب��ون  ال  واملمر�سني  االأط��ب��اء 
احل��ج��ام��ي يف  ظ��ه��ر  وق���د  الأ���س��ب��اب خمتلفة، 
وهو  في�سبوك  يف  �سفحته  على  ن�سره  فيديو 
يتلقى اللقاح، مبينا اأنَّ تلقيه اللقاح كان بهدف 

ت�سجيع  زمالئه املرتددين عن تلقي اللقاح.
عن  حتدثت  التي  ال�سائعات  احلجامي  ونفى 
منح اللقاح اإىل االأطباء فقط، موؤكدًا اأّنَه �سمل 

جميع العاملني يف القطاع ال�سحي.
بعد  ال�سحية  حالته  عن  احلجامي  وحت��ّدث   
اأع��را���س  م��ن  عانى  ���ه  اأنَّ مبينا  اللقاح،  تلقيه 

واالأمل  االرت��ي��اح،  بعدم  و�سعر  ب�سيط  وتوعك 
الطبيعية  حالته  اإىل  عاد  بعدها  �ساعتني،  ملدة 
واإىل ممار�سة عمله، موؤكدا )اأنَّ ال خيار اأمامنا 
�سوى التطعيم، ال �سيما بعد اأن ثبت اأن االإ�سابة 
ح�سانة،  توفر  ال  منه،  وال�سفاء  بالفايرو�س 

كتلك التي يوفرها اللقاح(.
وكان م�سوؤول يف وزارة ال�سحة قد ك�سف عن اأنَّ 

30% من العراقيني ال يرغبون بتلقي اللقاح.
من  ���س��واء  اللقاح؛  رف�س  م�ساألة  اأنَّ  وال��واق��ع 
املواطنني او املالكات ال�سحية، م�ساألة عاملية، 
تلقيح  مركز  يف  ل��ل��راأي  ا�ستطالع  اأظ��ه��ر  فقد 
وربع  املمر�سات  ن�سف  اأن  باأملانيا،  هامبورغ 
يريدون  ال  اال�ستطالع  �سملهم  الذين  االأطباء 
العاملني  من  ن�سبيًا  كبريًا  عددًا  واأنَّ  التطعيم، 
م�ستعدين  غ��ري  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  جم��ال  يف 
اأج��زاء  بع�س  يف  كورونا  فايرو�س  لقاح  لتلقي 
من اأوروبا والواليات املتحدة، وبالطبع اأنَّ هذا 
االمر مقلق خلرباء ال�سحة، وقد يوؤثر يف جهود 
مكافحة الفايرو�س من خالل التطعيم ال�سامل.

االإ���س��اب��ات  فيها  تت�ساعد  ال��ت��ي  اأم��ريك��ا  ويف 
تلقي  االأم��ريك��ي��ني  م��ن   %  40 ن��ح��و  ي��رف�����س 
اللقاح امل�ساد لفايرو�س كورونا امل�ستجد، وفقًا 

ال�ستطالع راأي اأجراه مركز "بيو" لالأبحاث.
ارباك يف املعلومات

عزوف  طار�س  ح�سن  حيدر  الدكتور  ويف�ّسر 
يف  االرت��ب��اك  ب�سبب  اللقاح،  تلقي  عن  النا�س 
امل��ع��ل��وم��ات امل��ت�����س��ارب��ة ع��ن ال��ف��اي��رو���س وع��ن 

 " تعاقد العراق على �صراء 17.5 

مليون جرعة من لقاح كورونا، وهي 

دفعة تكفي نحو 20 باملئة من اإجمايل 

عدد ال�صكان البالغ )نحو 37 مليونا 

وفق اأحدث اإح�صاء ر�صمي(".

رف�س اللقاح؛ �صواء من املواطنني او 

املالكات ال�صحية، م�صاألة عاملية، 

فقد اأظهر ا�صتطالع للراأي يف مركز 

تلقيح هامبورغ باأملانيا، اأن ن�صف 

املمر�صات وربع االأطباء الذين �صملهم 

اال�صتطالع ال يريدون التطعيم...

طائرة اللقاحات عند هبوطها يف مطار بغداد

مواطن يتلقى اجلرعة االوىل من اللقاح
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االإق���رار  رف�سوا  ال��ذي��ن  النا�س  واأنَّ  ال��ل��ق��اح، 
باأهمية  اإقناعهم  ميكن  ال  الفايرو�س،  بوجود 
اأنَّه اأجنز يف وقت قيا�سي  تلقي اللقاح، ال�سيما 
يف  تاأخذ  التي  االأخ���رى  اللقاحات  مع  مقارنة 
الغالب وقتا طويال قد ميتد اإىل اأكرث من �سبع 

�سنوات.
معلومات  اإنَّ  ل���)ال�����س��ب��ك��ة(:  ط��ار���س  وق���ال 
�سّربها اأطباء - ال ت�ستند اإىل اأدلة – تقول اإّن 
له م�ساعفات م�ستقبلية،  تكون  قد  الفايرو�س 
من  يخ�سني  ال��الئ��ي  ال��ن�����س��اء  ع��ل��ى  �سيما  ال 
تاأثري  يخ�سون  من  وهناك  بالعقم،  اإ�سابتهن 
النا�س  نلوم  اأن  اللقاح يف �سحتهم، وال ينبغي 
فاملعلومات  ال��ل��ق��اح،  تلقي  يخ�سون  ال��ذي��ن 
عن  وك�سفت  تغرّيت،  الفايرو�س  عن  املتوفرة 
اأن هناك خلال يف الربوتوكوالت التي اعتمدت 
اجلائحة،  تف�سي  بداية  يف  خطورته  لتخفيف 
لذلك فاإنَّ هناك من يريد اأن ينتظر النتائج. 
للنا�س حتى  اأقول  اأن  اأريد  وي�ستدرك طار�س: 
اأنَّ  احلقيقة  فاإنَّ  م�ساعفات،  هناك  كانت  لو 
تقارن  ال  امل�ساعفات  واأن  خطري،  الفايرو�س 
مب��خ��اط��ر ح��م��اي��ة اأن��ف�����س��ن��ا واحل�����س��ول على 
التلقيح وما يتوفر عن معطياته اأنَّه لقاح  اآمن.

للقاح   ال�سريرية  التجارب  اأن  واأ�ساف طار�س 
Modern، على �سبيل املثال، اأظهرت فعالية 

بن�سبة ٪94.5 وهذا يعني اأن 95 �سخ�سًا من 
اأ�سل مئة ممن هم معر�سون لالإ�سابة ميكن 

حمايتهم.
ونفى ما ي�ساع عن احتمال وجود �سبهات ف�ساد 
جهة  اأي  اأنَّ  مبينا  اللقاحات،  تعاقدات  مبلف 
فيها  ب�سفقات  بالدخول  تغامر  اأن  ميكنها  ال 
�سبهة ف�ساد يف ملف يهم حماية اأرواح النا�س، 
وا�سحة  خلطط  غياب  هناك  يكون  قد  لكن 
عدم  �سرورة  على  م�سددا  بعناية،  ومر�سومة 

اإخ�ساع هذا امللف للمزايدات ال�سيا�سية.
دعوات لالمتناع عن تلقي اللقاح

باأهمية  جتادل  عالية  اأ�سوات  فثمة  هذا  ومع 
وفعالية اللقاحات، فالطبيب ماجد العاين ما 
برح ي�سّكك بجدوى اللقاح، ويقّلل من خطورة 
الفايرو�س، ال بل اإنَّه يرجع الوفيات بالفايرو�س 

اإىل الربوتوكوالت العالجية.
الأكرث  العاين  ت�سريحات  )ال�سبكة(  وتابعت 
اإىل  املواطنني  فيها  دع��ا  اإع���الم،  و�سيلة  من 
باأن  ذل��ك  م��رّبرا  اللقاح،  تلقي  عن  ال��ع��زوف 
على  وح�سلوا  بالفايرو�س  اأ�سيبوا  العراقيني 

املناعة.
الفايرو�س  اأن  اعتقاده  عن  الطبيب  واأع��رب 
حتى  اأ�سعف  وه��و  ح��االت��ه،  اأ�سعف  يف  االآن 
تظهر  التي  العادية  االنفلونزا  فايرو�س  من 

اأعرا�سها وتاأثريها يف ج�سم االإن�سان اأكرث من 
كورونا.

يف  عملت  التي  نا�سر  يا�سمني  الطبيبة  لكن 
خط الدفاع االأول مبركز احلمزة املتخ�س�س 
املواطنني  ح��ّذرت  كورونا،  فايرو�س  مبعاجلة 
اإىل  ت��دع��وه��م  اأ����س���وات  اإىل  اال���س��ت��م��اع  م��ن 

العزوف عن تلقي اللقاح.
اإجناز علمي

وقالت الطبيبة ل� )ال�سبكة(: لقد خ�سرنا ب�سبب 
هذا الفايرو�س اأحبة، وفقدنا نحو ثالثمئة من 
علمي  اإجن��از  اللقاح  واإن  الطبية،  مالكاتنا 
واملجتمع  العلماء  جلهود  وثمرة  م�سبوق،  غري 
ومعايري  اإج����راءات  اإىل  خ�سع  وق��د  ال���دويل، 
طبية، ومّر ب�سل�سلة اختبارات قبل طرحه اإىل 

النا�س. 
التي  املزاعم  نا�سر  يا�سمني  الطبيبة  وفّندت 
ل�سركات  م��وؤام��رات  اللقاح  اأنَّ  ع��ن  تتحّدث 
اأنَّ هذه ال�سركات  تهدف لك�سب املال، موؤكدًة 
تتبع دواًل ت�سع �سحة مواطنيها يف املقام االأول، 
اأغلى ما متلكه هذه الدول، وال  كونهم ميثلون 
ميكنها اأن تتالعب ب�سحتهم واأرواحهم بهدف 

التك�سب املايل ل�سالح �سركات الدواء.
لها  تتبع  التي  الكربى  ال��دول  اأنَّ  اإىل  ولفتت 
حتاول  من  هي  اللقاح  اإن��ت��اج  �سركات  اأغلب 
الهيمنة على اللقاحات، واإبرام ال�سفقات مع 

تلك ال�سركات.
وقالت اإنَّه منذ بدء عمليات التلقيح مل يربز اأي 
دليل طبي على اأنَّ االأ�سخا�س الذين توفوا بعد 
تلقيهم جرعة منه كانت وفاتهم ب�سبب اللقاح، 

بل الأ�سباب اأخرى.
باأنَّ العراقيني �سيح�سلون  واأعربت عن ثقتها 
على اللقاح، واأنَّ اجلهود قائمة للح�سول عليه 
تتحّدث  املوؤ�سرات  جميع  واأنَّ  وق��ت،  باأ�سرع 
احل��د من خماطر  اللقاح يف  ه��ذا  عن جن��اح 
الفايرو�س، ال بل اإنَّ العديد من املوؤ�سرات التي 
يجري بحثها تعتقد باإمكانية اأن ال يت�سّبب من 
امللقحني،  غري  اإىل  العدوى  بنقل  اللقاح  تلقى 
اأمام  الطبية ذلك فنحن  البحوث  اأثبتت  واذا 

اإجناز علمي كبري.
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علينا العرتاف م�شف�عًا باحلزن 
والأ�شف اأنَّ تلك ال��شائل با�شم حرية 

الإعالم والتعبري عن الراأي جنحت 
بامتياز يف اخرتاع لغة جديدة، 

بداأت من اأف�اه �شيا�شيي الطائفية 
و)مثقفيها(، وانتهت عند ل�شان 

ال�شارع..

ح�شن العاين 

ن�اعم

وجه  على  منهم  وال�سيا�سيون  ع��اّم��ة،  ال��ع��راق��ي��ون 
وخالفاتهم،  اختالفاتهم  ك��رثة  على  اخل�سو�س، 
وتباين وجهات نظرهم يف مئة ق�سية وق�سية، اإال اأنَّهم 
رمّبا  والق�سايا،  االآراء  من  كبري  عدد  على  متفقون 
 ،٢٠٠3 ني�سان  بعد  املبكر  اكت�سافهم  اإحداها  كانت 
الدبابة  نقلتها  ب�ساعة  اأ�سهر  الطائفي  التاأجيج  اأنَّ 
االأوىل  ال�سيغة  انبثاق  منذ  البالد،  اإىل  االأمريكية 
لت�سكيل جمل�س احلكم، واأن املحتل ما كان له اأن يروج 
لب�ساعته ويعرث لها على اأ�سواق لوال وجود )اأطراف( 
يف العملية ال�سيا�سية هّياأت االأ�سواق الالزمة وتعاطت 
مع هذه الب�ساعة الفا�سدة وك�سبت من ورائها الكثري!! 
وتنفيذ  االحتالل،  هيمنة  على  طويل  زمن  مي�ِس  مل 
اأهدافه املر�سومة حتى اكت�سفنا جميعًا، مبن يف ذلك 
)االأط��راف(  تلك  اأنَّ  الطرف،  ون�سوان  مّنا  االأميون 
املدين  احلاكم  �سلطات  اإليها  اأوكلت  التي  العراقية 
له  وال���رتوي���ج  ال��ط��ائ��ف��ي  ال��ت��اأج��ي��ج  اح��ت�����س��ان  مهمة 
من  كبرية  جمموعة  على  كليًا  اعتمادًا  تعتمد  كانت 
االعرتاف  وعلينا  م�سمياتها،  ب�ستى  االإع��الم  و�سائل 
با�سم  الو�سائل  تلك  اأنَّ  واالأ���س��ف  باحلزن  م�سفوعًا 
بامتياز  جنحت  ال��راأي  عن  والتعبري  االإع��الم  حرية 
اأف���واه �سيا�سيي  ب���داأت م��ن  لغة ج��دي��دة،  يف اخ���رتاع 
ال�سارع،  ل�سان  عند  وانتهت  و)مثقفيها(،  الطائفية 
الف�سائيات  اإح��دى  تتحّدث  اأن  غريبًا  يعد  مل  ولهذا 
مثال عن قيام )ال�ُسّنة( بتهجري )ال�سيعة( يف مدينة 
)الكاظمية(، وهي ال تتحّرج اأو تاأخذها ذرة حياء من 
هذا اخلرب املفربك، وباملقابل تفربك ف�سائية اأخرى 
)ال�ُسّنة(  بتهجري  قاموا  )ال�سيعة(  اأنَّ  مفادها  ق�سة 
يف مدينة )االأعظمية( وبلغ الفعل ال�سوء بالف�سائيات 
بالعروة  ربي ومت�ّسك  اإال من رحم  ا�ستثناء،  من دون 
عن  ق�س�س  واخ���رتاع  اأخ��ب��ار  ابتكار  اإىل  ال��وث��ق��ى، 
ال  و�سيعة(،  )�ُسّنة  امل�سلمني  ب��ني  املتبادلة  ج��رائ��م 

االإتيان مبثلها  يعجز عن  بل  لها اجلبني فقط،  يندى 
العاملون يف اأفالم اخليال العلمي! 

ولكن بطريقتي اخلا�سة، حني  اأ�ستحي كذلك،  ال  اأنا 
االإع��الم  و�سائل  غ��ّذت  التي  ال��روؤو���س  تلك  اأق��ول عن 
االأجنبي  مهمات  تنفيذ  لنف�سها  وارت�ست  الطائفي، 
اإّنهم  ب�سرته،  ول��ون  ونوعه  ا�سمه  عن  النظر  بغ�س 
مل  ول��و  منّمقة،  اأخ��ب��ار  ومفربكو  و�ساقطون  ك��ذاب��ون 
يكونوا كذلك ملا ن�سبوا اأعمال القتل والذبح والتهجري 
مر�ساة  ابتغاء  احلقيقة  ولقالوا  وال�سيعة  ال�ُسّنة  اإىل 
من  براء  وال�سيعة  ال�ُسّنة  اإنَّ  والنا�س:  وال�سمري  اهلل 
ال�سلوكيات  ه��ذه  من  واأرف��ع  واأنبل  ب��راء  واهلل  ذل��ك، 
التي لن يقدم عليها اإال ماأجورون ممولون حم�سوبون 
على الطائفيني ظلمًا وكذبًا.. ولكن من يحا�سب هذه 
اأن  الو�سائل القذرة ويوقفها عند حّدها؟ واأين ميكن 
ت�سرب  اأن  من  اأ�سعف  التنفيذية  واأجهزتنا  ن�ستكي 
وطبقتنا  العينني،  مع�سوب  وبرملاننا  حديد،  من  بيد 
ال�سيا�سية على العموم من�سغلة باأمرين ال ثالث لهما، 
ماذا  ثم  االنتخابات..  يف  والفوز  املغامن  من  املزيد 
وراءه  تقف  الطائفي  االإع��الم  متويل  اأنَّ  اكت�سفنا  لو 
العناوين بدورها  ال�سيا�سية وهذه  العملية  عناوين يف 
واالأ�سدقاء(  )االأ�سقاء  فلكي من  حت�سل على متويل 
الذين ال ميّولون جماعتهم ال�سيعة بحفنة كهرباء وال 
جماعتهم ال�ُسّنة بخيمة نازحني، بل ميّولونهم ب�سالل 

الطائفية ومبنتهى اجلود والكرم!!

م�������ق�������االت

الأ�شقاء والأ�شدقاء!!



مبا�سر  ب�سكل  النخب  هذه  مع  توا�سلنا  لقد 
اخلال�سات  هذه  فيها  جمعنا  اأ�سئلة  لنطرح 
قراءتها  حيث  من  تتنوع  روؤى  تب�سط  التي 

لهذا احلدث الكبري:
درا�سات  موؤ�س�س معهد  �سلوم(،  كتب )�سعد 
التنوع الديني وع�سو املجل�س العراقي حلوار 
االأرا�سي  اإىل  االأوىل  الرحلة  منذ  االأدي��ان:  
املقد�سة يف عام 19٦4، كان ال�سرق االأو�سط 
وجهة رئي�سة للرحالت البابوية. ومع اأن هذه 
املنطقة،  دول  من  العديد  �سملت  الرحالت 
منذ  العراق  زي��ارة  يف  ينجح  مل  البابا  ف��اإن 

عقود. 
مع ذلك، حاول البابا الراحل )يوحنا بول�س 
من  اأك���رب،  ت��اأث��ري  على  يح�سل  اأن  ال��ث��اين( 
زيارته  اأن�سطة  تركيز  نطاق  تو�سيع  خ��الل 
امل�سيح.  مل��ي��الد  الثانية  االأل��ف��ي��ة  مبنا�سبة 
حمطات  اإح����دى  بو�سفه  ال���ع���راق،  وي�����س��م 
االإبراهيمية  للتقاليد  -وفقًا  حيث  الرحلة، 
الثالثة- بداأ النبي اإبراهيم رحلته االإميانية 
من مدينة )اأور(. لذا، فقد ت�سمنت خطط 
ثالث  االأو���س��ط  ال�سرق  اإىل  االأول��ي��ة  �سفره 
التي  املقد�سة  االأر���س  اإىل  رحلته  رح��الت: 
اإىل  ورحلته  اآذار،  �سهر  نهاية  يف  ح��دث��ت 
مو�سى  ت�سلَّم  حيث  �سباط،  يف  �سيناء  جبل 
عهد اإ�سرائيل، لكن رحلته الثالثة التي كانت 
اأر�س  اإىل )اأور( مل تتحقق. وهكذا خرجت 
وخ�سر  البابوية،  الرحلة  م�سار  من  اإبراهيم 
الدويل  املجتمع  يف  االندماج  فر�سة  العراق 
حرب  بعد  الدولية  العقوبات  من  عقد  بعد 

اخلليج عام 1991. 
الراهنة  التاريخية  الزيارة  اأن  املتوقع  ِمن 
اإب��راه��ي��م،  ال��ن��ب��ي  مل��ه��د  فرن�سي�س  ل��ل��ب��اب��ا 
وال�سالة يف اأور، �سرتدد �سدى جناح يوحنا 
يف  املغرب  اإىل  �سافر  عندما  الثاين،  بول�س 
ودعاهم  ال�سباب  خاطب  حيث   ،198٥ عام 
مع  وعَقد  للجميع،  �ِسلمي  م�ستقبل  خلق  اإىل 
العاملي  "اليوم  املختلفة  الطوائف  ممثلي 
يزي"، الذي ُيقام  لل�سالة من اأجل �سالم اأَ�سِّ
بانتظام منذ عام 198٦، وال�سيما اأن ال�سباب 
العراقيني خرجوا يف ت�سرين االأول ٢٠19 يف 

كتبت نخب عراقية 
مثقفة، من خمتلف 
التخ�ص�صات، تعليقات 
�صبقت زيارة البابا 
فرن�صي�س اإىل العراق، 
ت فيها  اأو واكبتها، عربَّ
عن اآرائها يف ما تعنيه 
هذه الزيارة التاريخية 
وروؤيتها لدالالتها 
الكثرية يف هذا التوقيت.

 

كيف قراأت النخُب العراقية 
زيارة البابا فرن�شي�س للعراق

ح�شن ج�ان
ت�ش�ير: �شفاء عل�ان

ت���رح���ي���ب���ًا ب����احَل����رب الأع����ظ����م
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ثورة طاحمة خللق مثل هذا امل�ستقبل جلميع 
مواطنيهم. 

ب��ي��ن��م��ا ك��ت��ب امل���خ���رج امل�����س��رح��ي )ك��اظ��م 
ار( روؤية عربَّ فيها عن تفاوؤله وترحابه  الن�سّ
املجيدة  ال��زي��ارة  ه��ذه  دالالت  ت��ن��وع  ق��ارئ��ًا 
العراق  اإىل  البابا  زي��ارة  اأن  اأظ��ن  ق��ال:  اإذ 
ور�سائل  االإيجابية  املوؤ�سرات  من  كثري  فيها 
اأن  لها  التي كان مقررًا  الزيارة  االأمل. هذه 
تكون عام 1999، واأوىل ر�سائلها اأن االأديان 
ميار�س  ال��ذي  العنف  عن  البعد  كل  بعيدة 
دائرة  يف  ومدنه  العراق  و�ست�سع  با�سمها، 
ال�����س��وء ال��ع��امل��ي ل��ف��رتة م��ن ال��زم��ن. البابا 
حتركاته  كل  يف  الفقراء  النا�س  من  قريب 
وم��ن  الالتينية  اأم��ريك��ا  م��ن  ال��ق��ادم  وه���و 
يجري  مبا  واإح�سا�سًا  ن�ساأًة  اآير�س  بوين�س 
الزيارة، رمبا مع  اأن  العامل. كما  هناك ويف 
توفر ظروف مالئمة واإرادة حقيقية، �ستفتح 
اإبراهيم،  للنبي  الروحي  للحج  وبابًا  اأفقًا 
اقت�سادية و�سياحية  اأن فيها خُمرجات  كما 
هامة، وال�سيما اأن اأور ت�سكل املدينة املباركة 
من  مقربة  على  اإبراهيم  النبي  بيت  حيث 
تاريخي  ق��دا���س  هناك  و�سيكون  زق��ورت��ه��ا، 
تاريخ بالدنا، والأول  رمبا يقام الأول مرة يف 
هي  عراقية  مدن  خم�س  البابا  �سيزور  مرة 
النجف وبغداد واأربيل واملو�سل والنا�سرية، 
الكرادلة  م��ن  حم��دود  ع��دد  معه  و�سيكون 
بتفا�سيلها.  الزيارات  ملتابعة  واالإعالميني 
االأديان هذا  لقاء  العامل يف  وهنا �سيكت�سف 
حجم الكنائ�س واالأديرة يف الكوفة واحلرية 

كني�سة،   33 لوحدها  ت�سم  التي  والنجف 
كما اأن يف بغداد وغريها من املدن ع�سرات 
االر�س  هذه  اأن  العامل  و�سيعرف  الكنائ�س. 
ن�ساأت وعا�ست فيها اأديان �سماوية مبا فيها 
الدين البهائي الذي ال يتجاوز عمرة املئتي 
اأعلن عن والدته يف بغداد، ويف  الذي  عام، 
الطب  مدينة  االآن  ت�سغلها  التي  احلديقة 
املعروفة، واأظن اأن لقاء االأديان هذا هو لقاء 
روحي اإمياين ور�سايل ال عالقة له بتاأويالت 
اأية  واأن  واأالعيبها،  بنظرياتها  وال  ال�سيا�سة 
هي  الزاوية  هذه  من  لها  ا�ستثمار  حماولة 
حماولة جلّر الزيارة اإىل جدل بيزنطي غري 

منتج وال يتفق مع اأهداف الزيارة.
)عبا�س  الكاتب  االأ�ستاذ  يرى  جانبه،  من 
عبود( مدن العراق، بح�سب دالالت الزيارة، 
موا�سيع ثراء وتنوع �سامل تقدم لبلد يحمل 
غنى وتنوعًا خالقًا فيقول:خم�س مدن تدخل 
لها  االأعظم  احَلرب  بزيارة  جم��ددًا  التاريخ 
هي ح�سب ترتيب الزيارة: بغداد.. عا�سمة 
العبا�سيني التي ارتبطت اأخبارها باالإرهاب 
معها  يتعاطى  وال��ي��وم  والف�ساد  والفو�سى 
والتعاي�س.  لل�سالم  وقبلة  كواجهة  العامل 
عا�سمة  املوؤمنني)ع(  اأمري  مثوى  النجف.. 
اخل���الف���ة ال���را����س���دة وم���رك���ز امل��رج��ع��ي��ة 
ال��دي��ن��ي��ة وم���وط���ن ال��ف��ق��ه��اء م��ن��ذ ال��ق��رن 
اخل��ام�����س ال��ه��ج��ري، وع��ن��دم��ا ي��ت��وج��ه لها 
نظريه  لقاء  اإىل  يتوجه  فاإنه  الفاتيكان  بابا 
يف امل��ك��ان��ة وال��ت��اأث��ري االإن�����س��اين واالإمي���اين 
اليوم  ب��ه  نفخر  ال��ذي  ال�سي�ستاين  االإم���ام 

بالنجف حا�سرة  نفخر  مثلما  رمزًا عراقيًا 
اإ�سالمية اإىل جانب االأزهر ال�سريف. اأور.. 
النا�سرية موطن اإبراهيم اخلليل )ع( ومهد 
احل�سارات منذ ٥٠ قرنًا من عمر الب�سرية، 
العبادة  مظاهر  اأول  �سهدت  التي  املدينة 
االوىل.  الديانات  اأر�سها  على  التقت  التي 
ثم املو�سل.. نينوى مدينة الو�سل بني املدن 
االآ�سوريني  موطن  واحل�����س��ارات،  واالأن��ه��ر، 
والكلدان، مدينة اآ�سور بانيبال و�سنحاريب، 
االأدي��رة  واأر���س  ع�ستار  احل��ب  اإلهة  مهبط 
ا�سم  حمل  ال��ذي  ال�سهل  ففيها  والرهبان، 
ال�سريان  كنائ�س  احت�سن  ال���ذي  ن��ي��ن��وى 
كني�ستي  �سم  كما  واالأرثوذك�س،  الكاثوليك 
الذي  ال�سهل  والكلدانية،  االآ�سورية  امل�سرق 
ا�ستهر باأنه املوطن التاريخي للم�سيحيني يف 
تلكيف وبغديدي واألقو�س وكرمل�س وبع�سيقة 
التي  املدينة  اأرب��ي��ل..  وتل�سقف.  وبرطلة 
وامل�سيحيون  الكرد  و�سكنها  الكلدان  �سيدها 
ب�سالم  املكونات  كل  اأر�سها  على  وتعاي�ست 

وتراحم. 
لهذه  الروحية  النكهة  تعود  البابا  جولة  يف 
احل�سارية  االإ���س��راق��ة  وت��ع��ود  ��ي��ات  امل�����س��مَّ
كثريًا  لالإن�سانية  قدمت  التي  امل��دن  لهذه 
احَلرب  زي��ارة  اإن  والف�سالء.  الف�سائل  من 
التاريخي  احليف  عن  الغبار  تزيل  االأعظم 
الذي حلق بالعراق و�سّوه وجهه احل�ساري، 
قدمت  مثلما  لالإن�سانية  ق��دم  ال���ذي  وه��و 
وحقب  ع�سور  طوال  وفلورن�سا  وروما  اأثينا 

خمتلفة..
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نرمني املفتي 

فنجان حمبة
ي�م بط�ل عمر

على  �سفحتي  يف  من�سورًا  اأك���ّرر  االأم،  عيد  يف 
الذي  ذل��ك  عبقريًا  ك��ان  )ك��م  يقول:  الفي�سبوك 
ابتكر عيد االأم يف الربيع، الأنَّه تنّباأ باأنَّ اأمًا مثلك 
الرج�س  اأزهار  من  باقة  واأهدي  يومًا(،  �ستكون 
اإىل اأمي )�سالم اإىل روحها يف جنتها( التي كانت 
حتّبها وت�سبهها. كانت اأمي ومثلها غالبية االأمهات 
العراقيات معطاءة و�سبورة.. يف منتدى فانكوفر 
ثماين  ب��ني  م��ن  كنُت   ،٢٠٠٦ ح��زي��ران  لل�سالم، 
�سخ�سيات األقينا كلمات االفتتاح، قّدمني عريف 
اجلريئة  العراقية  ب��امل��راأة  اإي��اي  وا�سفًا  احلفل 
العامل،  يف  االأخ��ط��ر  ُي��َع��دُّ  بلد  يف  �سحفية  لكوين 
حينها، يف تهديد حياة ال�سحفيني. �سكرته على 
كلماته وقلت باأنني امراأة عراقية جريئة، ال لكوين 
يف  اأم���ًا  ل��ك��وين  اإمن���ا  �سعبة  ظ���روف  يف  �سحفية 
طالبًا جامعيًا،  ابني حينها  وكان  الظروف،  هذه 
عطاء  واأكرثهن  العامل  ن�ساء  اأج��راأ  ب��اأنَّ  واأ�سفت 
و�سربًا هي االأم العراقية واأي اأم يف مثل ظروفها 
االأمهات،  اأيقونة  العراقية  اأخ��رى..االأم  بلدان  يف 
بلدنا  يجعل  اأن  �سبحانه  اهلل  تدعو  �سالتها  ويِف 
�سهدائه  ملعظم  ينبت  مل  ال��ذي  البلد  هذا  اآمنًا، 
�سارٌب، تدعوه �سبحانه اأن يجعل ابنها بطل حياة 
�سهيد ولي�س �سهيدًا �سعيدًا.. هذه االأم التي اأخذت 
جتف  اأن  قبل  التظاهر  �ساحات  يف  ابنها  موقع 

دموعها؛ اإن جفت..
ماليني من االأمهات العراقيات اأ�سبحن مرغمات 
احل�سة  تنتظر  م��ن  وبينهن  الأ�سرهن  معيالت 
التموينية التي اختزلت يف ثالث مواد، وبال�سدفة 
�سهريًا،  توّزع  ًا  جدَّ النادرة  وبال�سدفة  معًا  توّزع 

اأف���راد  جميع  ي�سبع  اأن  تنتظر  ت�ستلمها  وح��ني 
اأ�سرتها ومن ثم متّد يدها ملا تبقى يف ال�سحن. 
هذه االأم بحاجة اإىل اأن متتد اليها اأيدي الرعاية 
تنتبه  واأن  احلكومة  اأعني  تراها  واأن  االجتماعية 

اليها جلنة املراأة يف جمل�س النواب..
بطول عمر،  يوم  اإمّن��ا  �سنة،  بطول  يوم  االأم  عيد 
اأن  االإم��ك��ان  ق��در  ن��ح��اول  اأمهاتنا  نحب  والأّن��ن��ا 
هذا  كان  مهما  ت�سرفاتنا،  من  اخلجل  جننبهن 
الفا�سدين ال يفكرون  الت�سرف �سغريًا، فما بال 
وهم  واح���دة  للحظة  يتوقفون  ه��ل  باأمهاتهم؟ 
ذنب  لي�س  ج��دي��د؟  ف�ساد  م�����س��روع  يف  ي��ف��ّك��رون 
احلجم  ه��ذا  اإىل  و�سل  ف�سادهم  ب��اأن  اأمهاتهم 
ل�سن  االأ���س��ف،  مع  لكّنهن،  اخل��ي��ال،  يفوق  ال��ذي 
وهم  الطائفيني  بال  وما  اأبنائهن..  ح�سابات  يف 
ميعنون باملحا�س�سة؛ اأال يفكرون باأمهاتهم؟ اأين 
بال االإرهابيني من اأمهاتهم وهم يزدادون اإرهابًا 
اأن  دون  اأمهاتهم  اإىل  ي�سيئون  هوؤالء  كل  وعنفًا؟، 
يرفَّ لهم جفن.. وكاأنني اأ�سمع �سوتًا يقول اإنَّهم 
ال يخ�سون اهلل �سبحانه، فكيف يخ�سون اأمهاتهم؟

اأنَّ اأجراأ ن�شاء العامل واأكث�رهن عطاء و�شرباً هي 
الأم العراقية واأي اأم يف مثل ظروفها يف بلدان 

اأخرى..الأم العراقية اأيق�نة الأمهات، ويفيِ 
�شالتها تدع� اهلل �شبحانه اأن يجعل بلدنا اآمنًا، 
هذا البلد الذي مل ينبت ملعظم �شهدائه �شارٌب، 

تدع�ه �شبحانه اأن يجعل ابنها بطل حياة �شهيد 
ولي�س �شهيداً �شعيداً.. 



اأ�سهر متتالية  عملت كوادر �سبكة االعالم ثالثة 
لتطل  وهويتها  االإذاع��ة  ب�سكل  االرتقاء  اأجل  من 
برامج  م��ن  اجل��دي��دة  بحّلتها  م�ستمعيها  على 
املرئي  االإذاع����ي  بثها  ع��رب  وح����وارات  وت��ق��اري��ر 
املبا�سر اجلديد من على من�سة مواقع التوا�سل 
االجتماعي )الفي�سبوك(، بغية اإي�سال اخلطاب 
املتزنة  االجتماعية  ب�سبغته  املعتدل  الديني 
بكل  العربي  العامل  يف  الدينية  االأح��داث  وتناول 

حياد ومو�سوعية.
ال�سبكة" كانت لها جولة يف �ستوديوهات  "جملة 
التطور  اآل��ي��ات  على  للوقوف  واأروق��ت��ه��ا  االإذاع���ة 
مديرها  لقاء  عرب  الفرقان  اإذاع��ة  يف  احلا�سلة 

وعدد من االإذاعيني العاملني فيها.

خطط براجمية واعتدال مدرو�س
الفرقان  اإذاع����ة  م��دي��ر  م��ع  ك��ان  االأول  ل��ق��اوؤن��ا 
)م�سطفى عبد الكرمي ال�سائغ( الذي ا�ستقبلنا 
ر�سمنا خطة عمل  قائاًل:  بحفاوة كبرية وحدثنا 
وما  الع�سر  االإذاع��ة مع متطلبات  الإعادة هيكلة 
حتديد  اإىل  اجتهنا  لذا  اليوم،  امل�ستمع  يحتاجه 
ال��ربام��ج  ن��وع��ي��ة  بتحديد  ت���ارة  ال��ع��م��ل،  م�����س��ار 
امل��واد  اإي�سال  كيفية  يف  اأخ��رى  وت��ارة  املقدمة، 
توؤثر فيهم، ف�ساًل  اإىل اجلمهور وكيف  االإذاعية 
ال��ربام��ج  ت��ق��دمي  طريقة  ع��ن  ابتعدنا  اأن��ن��ا  ع��ن 
الكال�سيكية التي مر عليها زمن طويل، وارتاأينا 
على  اجتماعية  بلم�سة  دينية  االإذاع��ة  تكون  اأن 

بقوة  حا�سر  واأن��ه  ح��ي��اة(،  الدين  )اأن  اأ�سا�س 
الربامج  بث  زيادة  اإىل  فعمدنا  امليادين،  كل  يف 
االإذاعية املبا�سرة، اإذ كانت اأغلب برامج االإذاعة 
�ساعات  اإىل 1٠   8 لدينا من  ت�سجيلية، ف�سارت 
الثامنة  ال�����س��اع��ة  م��ب��ا���س��رة م��ن  ي��وم��ي��ة  ب��رام��ج 
�سباحًا حتى الثانية ع�سرة لياًل، مع اأر�سفة املواد 

االإذاعية التي كانت حتفظ بطريقة ع�سوائية.
اإىل  ن�سعى  ن��زال  وم��ا  حاولنا  ال�سائغ:  اأ���س��اف 
يف  املتخ�س�سة  االأكادميية  ال�سخ�سيات  اختيار 
الفكر االإ�سالمي لتقدمي الربامج االإذاعية وطرح 
احلمالت  ظل  يف  وو�سوح  �سفافية  بكل  االأفكار 
التخريبية التي ت�سعى اإىل ت�سويه الدين واإظهاره 
من  الرغم  على  حقيقته،  عن  مغايرة  ب�سورة 

الديني  التنظري  بعيدة عن  االأ�سا�سية  اأن مهمتنا 
الدين يف  يكون  تعالج م�ساألة كيف  اإنها  ما  بقدر 
اأن  نحاول  ونحن  احلقيقية،  ب�سورته  املجتمع 
عن  غابت  التي  اخل��الف  نقاط  طال�سم  نفك 

امل�ستمع.
براجمية  خطط  تقدمي  يف  بداأنا  ال�سائغ:  يتابع 
تقدمي  ع��رب  امل�ستمع  تطلعات  ت��خ��دم  ج��دي��دة 
من  اأف�سل  اح���رتايف  ب�سكل  االإذاع��ي��ة  املناهج 
يكون  اأن  ب��ه  ونعني  املنهاج(  )تعريق  ال�سابق 
اأن  ال  املعامل،  وا�سحة  عراقية  بب�سمة  املنهاج 
اإ�سالمي  اأو  عربي  اأفقي  باجتاه  متنوعًا  يكون 
عرب  االأذان  بث  يكون  اأن  اإىل  عمدنا  ل��ذا  ع��ام، 
وق���ّراء  ف�سيحة  ع��راق��ي��ة  ب��اأ���س��وات  االإذاع�����ة 
امل�سابقات  يف  الفائزين  من  حمرتفني  عراقيني 
الفرقان  اإذاع���ة  اإن��ت��اج  م��ن  ه��ي  التي  الوطنية 
ح�سرًا، ف�ساًل عن اأننا اأدخلنا ب�سمة مو�سيقية 
اإ�سالمية خا�سة باالإذاعة تعزز هويتها االإعالمية 
بني �سائر االإذاعات االأخرى وجعلناها ت�سبق بث 
نقدمها  التي  اليومية  االإ�سالمية  املحا�سرات 
الدكتور  كال�سيخ  كبار  منابر  خطباء  باأ�سوات 
وال�سيخ  ال�����س��ع��راوي،  وال�سيخ  ال��وائ��ل��ي،  اأح��م��د 
االإبراهيمي  جعفر  وال�سيخ  اإب��راه��ي��م،  ع��دن��ان 
و�سواهم، من غري اأن منيل اإىل جهة دون اأخرى 
االع��ت��دال  انتهجنا  ب��ل  اآخ����ر،  دون  م��ذه��ب  اأو 
بثنا  يف  التطرف  على  وال��رد  مدرو�س  نحو  على 

االإذاعي.
مهم  جانب  اإىل  اجتهنا  اخلطوات  هذه  كل  بعد 
ال�ستوديوهات  تاأهيل  اإعادة  االإذاعة هو  جدًا يف 
تواكب  فنية  حديثة  بتقنيات  املبا�سرة  االإذاعية 
البث  نحو  انطلقنا  هنا  من  االإع��الم��ي،  التطور 
املرئي املبا�سر الذي تاأخرت عنه اإذاعة الفرقان 
طوياًل لتلتحق بركب زميالتها )اإذاعة العراقية( 
و)اإذاعة جمهورية العراق( يف البث املرئي، وال 
يخفى على اأحد كيف اأ�سبح البث املرئي حاجة 
وهلل  االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  عرب  �سرورية 
ردود  وتلقينا  اجلانب  ه��ذا  يف  انطلقنا  احلمد 
وامل�ساهدين،  امل�ستمعني  م��ن  اإيجابية  اأف��ع��ال 
من  االأ���س��ل��ي��ة  هويتها  االإذاع����ة  تفقد  ال  ول��ك��ي 
عدد  هناك  كان  ت��رى(،  وكاأنك  )ت�سمع  منطلق 

امل�سموع،  البث  نطاق  �سمن  ظلت  الربامج  من 
متذوقي  بني  التوازن  من  حالة  خللق  املرئي،  ال 

الربامج املرئية وامل�سموعة.
االإذاعة واإغراءات ال�صا�صة

ال��ربام��ج  امل��ذي��ع��ة وم��ق��دم��ة  ق��ال��ت  م��ن جهتها، 
حتول  اإن  حممود(:  )اإنعام  الفرقان  اإذاع��ة  يف 
املرئي  البث  اإىل  امل�سموع  البث  االإذاع��ة من  بث 
خ��ط��وة م��وف��ق��ة يف ظ���ل ال��ت��ط��ور احل��ا���س��ل يف 
اإي�سال  اأجل  من  احلديثة  االإلكرتونية  التقنيات 
اأكرب عدد من اجلمهور  اإىل  االإعالمية  الر�سالة 
عرب براجمنا اجلديدة الدينية االجتماعية التي 
املرئي  فالبث  امل�ستمعني،  من  كبرية  فئة  تهم 
عملت به اأغلب االإذاعات العراقية والعربية الأن 
اأغلب النا�س قد يغادرون املذياع حال مغادرتهم 
يجعل  املرئي  البث  لكن  حمالهم،  اأو  مركباتهم 
امل�ستمع على مقربة من املذياع اأينما يكون عرب 

مواقع التوا�سل االجتماعي.
اإن دخول  املخرج االإذاعي )ر�سول جمعة( قال: 
خطوة  يعد  املرئي  البث  حيز  الفرقان  اإذاع���ة 
اأغلب  يف  احل��ا���س��ل  التكنلوجي  االن��ف��ت��اح  نحو 
االجتماعي  التوا�سل  مواقع  با�ستثمار  االإذاعات 

بداأت تفقد  االإذاعة  لزيادة عدد متابعيها، كون 
جمهورها موؤخرًا لكرثة وجود القنوات الف�سائية 
االإذاع��ة  ب��داأت  لذا  املرئية،  ال�سا�سة  واإغ��راءات 
مكانتها  على  لتحافظ  اأخ��رى  بو�سائل  ت�ستعني 
املرئي،  التناف�س  هذا  و�سط  وح�سورها  واألقها 
البث  ا���س��ت��خ��دام  اإىل  االإذاع�����ات  ع��م��دت  ف��ق��د 
فعلت  وهكذا  الفي�سبوك،  عرب  املرئي  االإذاع��ي 
هذه  تدخل  اأن  ا�ستطاعت  التي  الفرقان  اإذاع��ة 
على  لتطل  امل�سموع  املرئي  البث  عرب  النافذة 

م�ستمعيها باأبهى حمتوى.
فيما ي��ذك��ر م��ق��دم ال��ربام��ج االإذاع����ي االأدي���ب 
ت�سلم  اأن  بعد  امل�����س��ع��ودي(:  )ع���الء  وال�ساعر 
اإذاعة  مدير  مهمة  ال�سائغ  م�سطفى  االأ�ستاذ 
مفا�سل  على  االإبداعية  مل�ساته  اأ�سفى  الفرقان، 
وتوفري  احلديثة  ال�ستوديوهات  ومنها  االإذاع��ة، 
اأماكن جميلة جللو�س املوظفني واملكاتب االأنيقة 
ودي���ك���ورات االإذاع�����ة واالأل�����وان ال��زاه��ي��ة التي 
املرئي  البث  ودخ��ول  االإذاع��ة  هوية  مع  تتنا�سب 
طرح  يف  واالنفتاح  الع�سر  تطور  يواكب  ال��ذي 
املوا�سيع الدينية االجتماعية التي تقارب الواقع 

الذي نعي�سه.

يف خطوة ملواكبة التطور االإعالمي االإذاعي العربي، �صرعت اإذاعة الفرقان 
يف �صبكة االإعالم العراقي بافتتاح �صتوديوهات اإذاعية حديثة من حيث 
التقنية بعد اأن جرى تاأهيل ال�صتوديوهات القدمية واإعادة احلياة اإليها 

بجهود كبرية ا�صتثنائية ب�صواعد كوادر ال�صبكة املاهرين من الق�صم الهند�صي 
ومديرية امل�صاريع وق�صم الديكور وق�صم االإبداع.

َت�شرُع يف البث الإذاعي املرئي

مل�اكبة التط�ر الإعالمي

الفرقان" "اإذاعة 

اأحمد �شمي�شم - ت�ش�ير: ي��شف مهدي

عالء امل�سعوديانعام حممودر�سول جمعة
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اخت�سر  الكلمات  بهذه  الوجود"،  �سر  فالغنا   .. وغنِّ الناي  "اأعطني 
االإن�سانية  للم�ساعر  ترجمة  من  الغناء  ماميثله  جربان  خليل  جربان 
كلماته  وينتقي  بغنائه  يرتقي  من  هناك  وم��ازال  الع�سور.  مر  على 
بحر�س وباإح�سا�س اإىل ف�ساءات اإن�سانية حتّلق بها الروح الب�سرية بني 
ما يعربِّ عن خلجاتها وما يطربها. والغناء العراقي منذ ن�ساأته االأوىل 
كان مراآة ملجتمع قد عانى ماعانى من ويالت وحروب، لكن ذلك الغناء 
قي يف الكلمات واللحن واالأداء، فانتج ذلك الغناء  بقي حمافظًا على الرُّ
اأ�سماء حافظت على نقاء  اأ�سماء م�سهورة يف خارطة الغناء العراقي، 
الكلمة وحالوة االأداء ورفرفت يف �سماء الذائقة العراقية، �سنعت من 
اأغنيات مثل ن�سمة باردة يف ليلة  اأحزانها مو�سيقى و�سعرًا لت�ساغ لنا 
وحتى  االأغنية،  ب�ستان  يف  اأينعت  مطر  كغيمات  وتتجلى  قائظ،  �سيف 

ماي�سمى بالغناء ال�سعبي فاإنه مل يخرج من تلك البوتقة.
اأ�سبح �ساعرًا فقال  �سوؤاله كيف    ولعل ما�سرح به احلاج زاير، حني 
�ساعر م�سويني." وهذا  ولن  بكل حيله  الهوى  "هزين  امل�سهورة  كلمته 
واأداًء.  وحلنًا  �سعرًا  العراقي  الفن  ب��اب  ط��رق  من  كل  على  ين�سحب 

فالبعد االإن�ساين هو املحرك االأ�سا�س لكل عنا�سر الفن.
) طار�س الب�سرة(، اأغنية اجتاحت مواقع التوا�سل االجتماعي قّدمها 
ال��رتاث  على  اإالعتماد  خ��الل  من  ح�سورها  اأك��دت  موهبة  ذوو  فتية 
الغنائي العراقي. ورغم �سغر �سن هوؤالء الفتية، اإال اأنهم مل ينجرفوا 

مع تيار االأغنية الهابطة ومل يرددوا ما يخد�س ذائقة الغناء العراقي.
ل��ريددوا  فيها  جتمعوا  �سغرية  غرفة  �سوى  الفتية  ل��ه��وؤالء  تتوفر  مل 
ال�سدق  لكن كمية  االأغاين،  تلك  لت�سوير  اأغنياتهم مع جهاز موبايل 
امل�ستمعني  اآذان  اأ�سواتهم تطرق  ما جعلت  يغنون هي  ما  وال��دفء يف 
من  االإنتاج  �سبل  كل  له  توفرت  من  هناك  املقابل  ويف  ا�ستئذان.  دون 
جدًا  ع��اٍل  م�ستوى  على  واإخ���راج  ت�سوير  واأج��ه��زة  مو�سيقي  �ستوديو 

و�سعراء كلمات وملحنني ليتحفونا ب�سمفونية )ابراهيم ارحمني(.
 م�سكلة تلك االأغنية التي اأدتها )ع�سفورة بغداد(، كما حتب اأن تطلق 
على نف�سها، لي�ست بكمية االإ�سفاف يف كلماتها، لكن بطريقة اإخراجها، 
وكمية االنحطاط الفكري يف حمتوى االأغنية، ذلك التلويث الذي يقفز 
�سكل  على  االأغنية  تلك  لك  لتظهر  املوبايل  جهاز  فتحت  كلما  اإليك 
ل. اأّي ذنب اقرتفناه، نحن واالأجيال الالحقة، اإذا ما بقيت  اإعالن مموَّ

)ع�سفورة بغداد( تنادي على اإبراهيم من اأجل اأن يرحمها!؟ 

حم�شن اإبراهيم

ع�شف�رة بغداد 
وطار�س الب�شرة

ها�شتاك

واأكمل  املا�سي،  القرن  ثالثينيات  يف  املو�سل  مدينة  يف  ب��اك  ح��ازم  ول��د 
بغداد  اإىل  بعد مع عائلته  فيما  لينتقل  فيها  واالإعدادية  االبتدائية  درا�سته 

يف نهاية اخلم�سينيات.
حكايته مع الزعيم وعارف

�سغف باك بالت�سوير منذ �سغره، ومنذ اأن اأهديت له اأول كامريا فوتغرافية 
ا�ستهوته االأماكن القدمية يف املو�سل وحركة �ساكنيها، بداأ بتوثيق تلك احلياة 
التي اأ�سبحت فيما بعد اأيقونة بارزة يف فن حازم باك الفوتغرايف. انتقل اإىل 

بغداد حيث بداأت خطواته االأوىل يف عامل االحرتاف. 
عامل ال�سحافة كان خطوته الثانية اإذ واكبت عد�سته 
)حم�سن  االأ�ستاذ  يروي  وهنا  العراق،  وروؤ�ساء  ملوك 
اأح��دى  ال��ع��راق��ي��ة،  ال�سحافة  رواد  اأح���د  ح�����س��ني(، 
اإذ قال  احلوادث التي ح�سلت مع امل�سور حازم باك 
"اإنه ذهب برفقة باك الإجراء مقابلة مع عبد ال�سالم 
عارف، وبعد اأن اأقنع عبد ال�سالم عبد الكرمي قا�سم 
اأهمية  مبينًا  ال�سورة،  اللتقاط  جانبه  اإىل  بالوقوف 

ن�سرها يف تلك الظروف لتعزيز عالقتهما االأخوية، والتقط حازم ال�سورة 
املطلوبة،  لكن الذي حدث اأن تلك ال�سورة عززت خالفاتهما، فقد ن�سرتها 
�سحيفة اجلمهورية يف عددها رقم ٢٥ ال�سادر يف 14 اآب 19٥8  مقلوبة عن 
طريق اخلطاأ، اإذ ظهر اليمني ي�سارًا والي�سار ميينًا، ويدل على ذلك و�سع 
كان مق�سودًا،  اأن ذلك  وجماعته ظنوا  قا�سم  الكرمي  عبد  لكن  امل�سد�س، 
ال�سورة  طبع  اأن��ه  متاأكدًا  ب��اك  ح��ازم  ك��ان  املو�سوع.  يف  حتقيق  واأج���ري 
ب�سكل �سحيح، ولدى تفتي�س �سعبة الزنكوغراف حيث كانت ال�سور حتفر 
متهيدًا للطبع ح�سب طريقة الطبع يف تلك االأيام، مل يعرثوا على 
اإىل  الرجوع  ولدى  متامًا،  اختفت  فقد  ال�سورة، 
الفلم ال�سالب ظهر اأن ال�سورة �سحيحة يف الفلم، 
الزنكوغراف  من  كان  اخلطاأ  اأن  تاأكدنا  واأخ��ريًا 

لكن جماعة قا�سم ظلوا على راأيهم."
مدر�صة فوتغرافية

مل يكتِف حازم باك مبا اكت�سبه من خربة حملية، 
اأبعد من ذلك، كانت الدورات  بل كان يطمح اإىل 

اخلارجية ن�سب عينيه، لذا �سارك يف دورات تخت�س بفن الفوتغراف يف 
دول اأوروبية عدة ح�سل فيها على الدبلوم يف الت�سوير، ف�ساًل عن منحه 

�سهادة اأ�ستاذ ت�سويرعاملي من اأمريكا. 
اأن �سغفه االأول يف الفوتغراف بقي  اإال  وبرغم انتقاله لل�سكن يف بغداد، 
العامليني  امل�سورين  زمالئه  من  عدد  وب�سهادة  ب��اك،  ح��ازم  مو�سليًا. 
والعراقيني، كان مدر�سة فوتغرافية ذات طابع خا�س تختلف عن املدار�س 

االأخرى.
طفرة يف عامل الت�صوير

ال�سرقي،  ال��ب��اب  يف  ال�سعدون  منطقة  ويف  اخلم�سينيات،  اأواخ���ر  يف 
افتتح باك اأول �ستديو خا�س للت�سوير ليكون حمط اأنظار ال�سخ�سيات 
به من ح�س فني احرتايف يف عامل  يتمتع  ملا  اآن��ذاك  ال�سهرية  البغدادية 

الت�سوير.
بداأ حازم باك بعد ذلك بخطوة جريئة ليحقق طفرة يف عامل الت�سوير 
القرن  �سبعينيات  ويف  العراق،  اإىل  امللون  الت�سوير  اإدخاله  خالل  من 
املا�سي افتتح خمتربًا لطباعة ال�سور امللونة. للراحل موؤلفات عدة يف فن 
الت�سوير،  كما  �ساهم يف ن�سر املقاالت والبحوث الثقافية املتخ�س�سة 
العراقية  وامل��ج��الت  ال�سحف  اأغ��ل��ب  يف  الفوتوغرايف  الت�سوير  بفن 

والعربية واالأجنبية املخت�سة بفن الت�سوير. 
الثورة  جريدة  يف  البغدادية،  ال�سحف  اأغلب  يف  �سحفيًا  م�سورًا  عمل 
 1973 �سنة  ت�سرين  حرب  بعد�سته  وّثق  الت�سوير،  لق�سم  رئي�سًا  اأ�سبح 
كرا�س  يف  العراقي  اجلي�س  م�ساركة  توثيق  خالل  من  اجلوالن  ومعارك 
نقابة  وع�سو  املو�سل،  يف  الت�سوير  جمعية  موؤ�س�سي  اأحد  وهو  م�سور، 
للت�سوير،  العراقية  للجمعية  موؤ�س�س  وع�سو  العراقيني،  ال�سحفيني 
فن  يف  موؤلفاته   من  العربي(،  )امل�سور  جملة  حترير  هيئة  يف  وع�سو 
الت�سوير: كتاب حتمي�س وطبع االأفالم وال�سور باالأ�سود واالأبي�س �سنة 

198٥ ، كتاب الت�سوير باالألوان للهواة واملحرتفني �سنة 1987 . 
اأقرانه   عن  ومتيز  التجارب  من  بكثري  مّر  �سحفي  م�سور  باك  ح��ازم 
ليوثق احلياة  واأه��واره،  العراقي بجباله و�سهوله  الواقع  بلقطات حتاكي 

االإن�سانية بجمالية واحرتاف.

حازم باك

رمز من رموز املو�صل وعينها التي وّثقت 
حياة �صاكنيها، حامل اإرث اأجداده، فهو 

حفيد امل�صور )اإليا�س �صنبل( الذي كان من 
اأوائل امل�صورين يف املو�صل.

اأيق�نة بارزة
يف فن الت�ش�ير
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التمثيل  جت��رب��ة  ���س��م��ري   حم��م��د  خ��ا���س 
كبار  اأم��ام  ووق��ف  وامل�سرحي  التلفزيوين 
ماجد  الفنان  اأمثال  العراقيني  الفنانني 
واآخرين.  الربيعي  اإنعام  والفنانة  يا�سني 
ي�سعى اإىل النجومية واالحرتاف يف جماله 

الفني الذي اأحبه منذ الطفولة.
ال�ساب  الفنان  التقت  ال�سبكة"  "جملة 
ال�سوء على  لت�سليط  حممد �سمري الالمي 

جتربته الفنية الفتية..
ثنا كيف دخلَت جمال الفن، وال�سيما  * حدِّ

الكوميديا ال�سعبة؟
التمثيل  اأع�����س��ق  واأن�����ا  ط��ف��ول��ت��ي  م��ن��ذ   -
متابعًا  كنت  اإذ  وال��ك��ام��ريات،  واالأ���س��واء 
العراقية  امل�سل�سالت  م��ن  لكثري  ج��ي��دًا 
التلفزيوين  التمثيل  فاأحببت  والعربية، 
يف  ال�سرارة  ب��داأت  هنا  من  كبري،  ب�سغف 
دخ���ويل ع���امل ال��ف��ن واخل��و���س يف جم��ال 
من  الكثري  تعالج  التي  الهادفة  الكوميديا 
بطريقة  االجتماعية  ال�سلبية  الق�سايا 
مهذبة جميلة ت�سر امل�ساهدين، و�ساركت يف 
عدد من االأعمال الفنية مع كبار الفنانني 
اإنعام  والفنانة  يا�سني  الفنان ماجد  اأمثال 

الربيعي يف عمل جاد.
برناجمك  عرب  اإي�ساله  تريد  ال��ذي  ما   *
يف  تبثه  ال��ذي  عراقية(  )دقائق  ال�ساخر 

قناتك على اليوتيوب؟
- ما اأريد اإي�ساله اإىل اجلمهور عرب  قناتي 
متابع،  مليون  يتابعها  التي  اليوتيوب،  يف 
هي ر�سائل اإن�سانية واأخالقية ذات م�سحة 
مقتبل  يف  ال�سباب  وال�سيما  ك��وم��ي��دي��ة، 
وعدم  الكبري  احرتام  على  وحّثهم  العمر، 
وما  ت�سرفاتهم،  يف  اأ�سرهم  اإىل  االإ�ساءة 
يبدر منهم من اأفعال قد تبدو غري م�سوؤولة 
الت�سامح  روح  اإ���س��اع��ة  ك��ذل��ك  وع��ب��ث��ي��ة، 
اأنني  ع��ن  ف�ساًل  االأف�����راد،  ب��ني  وامل��ح��ب��ة 
اأ�سعى عرب قناتي يف اليوتيوب اإىل تن�سيط  
اأجل  من  احلقيقية  اخلريية  االأعمال  دور 

م�ساعدة النا�س والرتاحم فيما بيننا.
)اأبواب  * حدثني عن دورك يف م�سرحية 

ال�سهرة(..
ال�سهرة( ج�سدت  )اأب��واب  م�سرحية  - يف 
�سخ�سية ريفية عراقية اأ�سيلة، وقد اأثرت 
امل�سرحي  ب��اأدائ��ي  احل��ا���س��ري��ن  اإع��ج��اب 
العراقيني  الفنانني  وال�سيما  ال��ر���س��ني، 
اأمثال  امل�سرحية  عر�س  ح�سروا  ال��ذي��ن 
الفنان كاظم القري�سي والفنان اإياد را�سي 
جائزة  ح��زت  وق��د  املخرجني،  من  وع��دد 
العمل  ه��ذا  يف  دوري  ع��ن  ممثل  اأف�����س��ل 

امل�سرحي.
* هل تلقيَت دعمًا من فنانني معروفني؟

االإي��ج��اب��ي  ب��ال��دع��م  حظيت  لقد  ن��ع��م،   -
والت�سجيع على امل�سي مبوهبتي الفنية من 
دائمًا  يل  يقولون  كانوا  معروفني  فنانني 

بالتمثيل." جدير  "اإنك 
* ما الذي حتتاجه واأنت يف بداية م�سوارك 

الفني؟
�سبحانه  اهلل  رح��م��ة  اإىل  اأواًل  اح��ت��اج   -
اإذ  ثانيًا،  بي  املتابعني  ثقة  واإىل  وتعاىل، 
يف  اال�ستمرار  اأ�ستطيع  كنت  مل��ا  ل��واله��م 
جمال الفن وتقدمي كل النجاحات الفنية، 
كل  بعد  الثقة  بهذه  اأح�س�ست  احلمد  وهلل 

عمل قدمته.
* ما ن�ساطاتك املقبلة؟

املرتقبة  الفنية  االأعمال  من  كثري  لدي   -
املقبل،  امل��ب��ارك  رم�سان  ل�سهر  اأجهزها 
ولدّي اأي�سًا جمموعة من االأفكار اجلديدة 

الغريبة �ساأنفذها قريبًا باإذن اهلل.

يوتيوبر 
وفنان �صاب 

يف مقتبل 
العمر، لديه 

طموح كبري يف 
اإي�صال ر�صالته 

الفنية اإىل ال�صباب 
الواعي املثقف عرب 

قناته على اليوتيوب يف 
برناجمه ال�صاخر )دقائق 

عراقية(، الذي يتناول 
اأحداثًا واقعية ُتطرح 

بطريقة كوميدية �صاخرة 
هادفة من اأجل ت�صليط 

ال�صوء على امل�صكالت 
االجتماعية التي حتدث يف 

املجتمع العراقي. 

حممد �شمري الالمي:
ر�شالتي اإن�شانية واأخالقية 
ذات َم�شحة ك�ميدية

الفنان ال�شاب

حاوره: اأحمد �شمي�شم
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اإنها ثروة هائلة تعادل حاليًا حوايل 53.5 
مليون جنيه اإ�سرتليني، وف�ساًل عن اأفالمها 
واأ�سلوبها  باأناقتها  اأي�سًا  �سوفيا  ت�ستهر 
عليها  حت�سد  جموهرات  جمموعة  ولديها 

ُيقال اإنها ت�ساوي ماليني.

الع�صر الذهبي
اإيطالية  ممثلة  ع��ام��ًا   86 ل��وري��ن  �سوفيا 
ا���س��ت��ه��رت ب���اأدواره���ا يف اأف����الم ه��ول��ي��وود 
الكال�سيكية، عملت مع بع�س اأعظم ممثلي 
الذهبي مبا يف ذلك كالرك غيبل  الع�سر 
ام���راأة تفوز  اأول  وك���اري غ��ران��ت، وك��ان��ت 
فيلم  ع��ن  ممثلة  اأف�سل  اأو���س��ك��ار  بجائزة 
فيلم يف  باأعلى جائزة  وفازت  اأجنبية  بلغة 

اإيطاليا �ست مرات. 
اأعظم  من  واح��دة  بكونها  �سوفيا  ت�ستهر 
املعهد  �سماها  وق��د  هوليوود  يف  املمثالت 
21 جنمة  اأعظم  االأمريكي للفيلم من بني 

يف �سينما هوليوود الكال�سيكية.
العا�سمة  يف   1934 ع��ام  �سوفيا  ول���دت 
فيالين  �سوفيا  ب��ا���س��م  روم���ا  االإي��ط��ال��ي��ة 
���س��ك��ول��ون وك����ربت وع��ا���س��ت م��ع وال��دت��ه��ا 
 Pozzuoliيف جدتها  منزل  يف  واأختها 
اخلام�سة  �سن  ويف  نابويل،  من  بالقرب   ،
جمال  ملكة  م�سابقة  �سوفيا  دخلت  ع�سرة 
اإيطاليا واختريت يف اآخر ثالث مت�سابقات 

Miss E -" بلقب  وف��ازت  النهائيات     
."egance 1950

على  م���رة  اأول  ل���وري���ن  ���س��وف��ي��ا  ظ��ه��رت 
 16 العمر  من  تبلغ  كانت  عندما  ال�سا�سة 
للمخرج  الراهن(  )الو�سع  فيلم  يف  عامًا 
االأمريكي مريفني لريوي عام 1951 وبعد 
كثري  يف  ثانوية  اأدوار  على  ح�سلت  ذل��ك 
املنتج  مب�ساعدة  االإي��ط��ال��ي��ة  االأف���الم  م��ن 
ال��ذي  بونتي  ك��ارل��و  االإي��ط��ايل  ال�سينمائي 
التقته عندما كان عمرها 16 عامًا وهو يف 
ال�سابعة والثالثني واأ�سبح فيما بعد زوجها 

عام 1966 حتى وفاته عام 2007.
�سورة  غرّي  الذي  ال�سخ�س  هو  كارلو  كان 
اإىل  عائلتها  ا���س��م  وغ��ري  للعامة  �سوفيا 

لورين.

اأدوار متنوعة 
اأول دور بطولة لها كان يف الفيلم االإيطايل 
1953 ووا���س��ل��ت الح��ق��ًا  )ع���اي���دة( ع���ام 
مع  )ليلتان  فيلم  يف  رئي�سية  اأدوار  لعب 
الذي  ن��اب��ويل(  )ذه��ب  وفيلم  كليوباترا( 
 1954 ع��ام  �سيكا  دي  فيتوريو  اأخ��رج��ه 
وغ��ال��ب��ًا م��ا ُي��ن��ظ��ر اإل��ي��ه ع��ل��ى اأن���ه دوره���ا 
املتميز، وفيلم )املركب( اأحد اأ�سهر اأفالم 
الكوميديا الرومان�سية االمريكية مع النجم 
عن  ف�ساًل   1958 ع��ام  يف  غرانت  غ��اري 

دي  فيتوريو  اإخ��راج  من  )ام��راأت��ان(  فيلم 
اأف�سل  ج��ائ��زة  ع��ل��ى  ح�سل  ال���ذي  �سيكا 
وجائزة  ال�سينمائي  كان  مهرجان  يف  اأداء 

االأو�سكار الأف�سل ممثلة.
كانت �سوفيا واحدة من اأ�سهر املمثالت يف 
ال�ستينيات، وت�سدرت  هوليوود طوال عقد 
عندما   1964 ع���ام  ال�����س��ح��ف  ع��ن��اوي��ن 
تلقت مليون دوالر لتظهر يف فيلم )�سقوط 
الك  جانب  اإىل  الرومانية(  االمرباطورية 

جيني�س وكري�ستوفر بالمر.
)فيلم  ال�سهرية  االأخ��رى  اأفالمها  بني  من 
غيبل  النجم كالرك  مع  نابويل(  بداأت يف 
وفيلم  ب��ريت��ون  ريت�سارد  م��ع  و)ال��رح��ل��ة( 

)اأرابي�سك( مع غريغوري بيك.
االأو���س��ك��ار  ج��ائ��زة  ع��ل��ى  �سوفيا  ح�سلت 
العاملية  ال�سينما  يف  الإ�سهاماتها  الفخرية 
غلوب  ال��غ��ول��دن  وج��ائ��زة   1991 ع��ام  يف 

الفخرية يف عام 1995.
الذهبي  الع�سر  م��ن��ذ  التمثيل  وا���س��ل��ت 
)ت�سعة(  فيلم  يف  ظ��ه��رت  اإذ  ل��ه��ول��ي��وود 
جنبًا   ،2009 عام  مار�سال  روب  للمخرج 
وموؤخرًا  لوي�س،  دي  دانيال  مع  جنب  اإىل 
ال���درام���ا  ف��ي��ل��م  يف  ال��ب��ط��ول��ة  دور  ل��ع��ب��ت 
ُعر�س  ال��ذي  املقبلة(  )احلياة  االإيطالية 
علىNetflix  يف ت�سرين الثاين من العام 

املا�سي.

�ش�فيا ل�رين
اأيق�نة اإيطاليا

ا�صت�صافت لورين الفرين 
مقدمة الربامج ال�صهرية 
على اإذاعة بي بي �صي 
النجمة االيطالية ال�صهرية 
�صوفيا لورين وحتدثت معها 
عن م�صريتها الفنية وعن 
ثروتها التي تقدر بحوايل 
ملوقع وفقًا  دوالر  مليون   75
 CelebrityNetWorth.com 
االمريكي..

عملت مع اأعظم ممثلي الع�شر الذهبي

عن ديلي اك�صربي�س

السنة السادسة عشرة العدد )379( 15 آذار 2021 ف���������ن���������ون متك سال _ متك كما #alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

25 24



اأثارتا  الفنية  االأعمال  اإخراج  ور�سوم  العمل  اآلية 
اإن  يقول  من  فهناك  وراف�����س،  موؤيد  بني  ج��داًل 
اإنها  يقول  واآخر  الفنية،  اأعمالنا  يحمي  القانون 
اأجرت  لهذا  الت�سكيلي.  الفنان  على  عبئًا  ت�سكل 
جملة "ال�سبكة العراقية" ا�ستطالعًا حتدثت فيه 

مع اأ�سحاب ال�ساأن.   

يحدثنا )الدكتور علي عويد(، مدير عام دائرة 
ال��ع��راق��ي��ة،  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  ال��ع��ام��ة يف  ال��ف��ن��ون 
ب�سفته رئي�س جلنة اإخراج االأعمال الفنية، عن 
ما  �ُسرق   ٢٠٠3 عام  "بعد  قائاًل:  املو�سوع  هذا 
تعد  ال��ت��ي  املتحفية  االأع��م��ال  م��ن   ٪9٥ ي��ق��ارب 
لذلك  الثقافية،  العراق  ذاك��رة  من  مهمًا  ج��زءًا 

العليا  اجلهات  من  التوجيهات  جاءت 
الفنية  االأعمال  اإخ��راج  بقانون  العمل  يعاد  ب��اأن 
مقتنيات  تعد  التي  تلك  اأو  بالفنان،  اخلا�سة 
العراق،  من  اإخراجها  ُيراد  التي  النا�س،  لعامة 
اأم عن  بغداد  اأكان ذلك عن طريق مطار  �سواء 
على  للحفاظ  وذل��ك  احل��دودي��ة،  املنافذ  طريق 

تلك  الوطنية كي ال يخرج عمل من  ال��رثوة  هذه 
االأعمال التي �ُسرقت من متاحفنا."
فح�س الأعمال

الوطني  املتحف  مدير  الدليمي(،  )علي  الفنان 
الوزارة، حتدث  اللجنة يف  للفن احلديث ومقرر 
اإلينا موؤكدًا: اإن هذه االآلية لي�ست بجديدة، بل اإن 
بدايات  ت�سكلت مع  الفنية  االأعمال  اإخراج  جلنة 
من  اأع�ساء  ثالثة  ت�سم  وهي  الت�سعيني،  العقد 
اأحدهم  الت�سكيلية:  الفنون  دائ��رة  يف  الفنانني 
مقرر اللجنة، ف�ساًل عن رئي�س اللجنة الذي هو 

املدير العام للدائرة.
"واجب  الدليمي  ق��ال  اللجنة  عمل  اآل��ي��ة  وع��ن 
بعد  وال�سيما  وتدقيقها،  االأعمال  فح�س  اللجنة 
عام ٢٠٠3، وتعمل اللجنة وفق اآلية مدرو�سة، اإذ 
تطلب من املواطن الذي يريد اإخراج اأعمال فنية 
ن�سختني  من  االأعمال  ت�سوير  مع  طلبًا  يكتب  اأن 
اأوليات  مع  باإحداهما  االحتفاظ  لغر�س  ملونتني 

وختم  املوافقة  كتاب  مع  ترفق  واالأخرى  الطلب، 
�سور االأعمال مع اللوحات نف�سها مع الكتاب، اإذ 
جتري يف املنافذ احلدودية كافة مطابقة اخلتم، 
واأي عمل ال يحمل ختم الدائرة املخ�س�س لهذا 
هذه  م��ن  الكثري  وح���دث  ُم��ه��رب��ًا،  ي��ع��ّد  الغر�س 
القب�س على  يلقى  اإذ  ال�سدد،  االإ�سكاليات بهذا 
اأ�سهرًا  اأو  اأيامًا  حامل اللوحات ويزج يف ال�سجن 

حتى تثبت براءته من املحكمة!!!"
اأو الفنان ر�سومًا مالية  "يدفع املواطن  واأ�ساف: 
دينار  األ��ف   1٥ وه��ي:  اإخ��راج��ه  يريد  عمل  لكل 
املقلَّد  للعمل  دي��ن��ار  األ��ف  و٢٠  االأ���س��ل��ي،  للعمل 
الطابع  ذات  االأع��م��ال  اأو  امل�ست�سرقني  كلوحات 
احلريف اأو ال�سعبي، ثم ُيزود بكتاب ر�سمي بتوقيع 
اإخ���راج  م��ن  املمانعة  ب��ع��دم  يفيد  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
دائرة  لكون  الر�سوم  هذه  و�سعت  االأعمال.  هذه 
)التمويل  م��ب��داأ  وف��ق  تعمل  الت�سكيلية  الفنون 
ملوا�سلة  االأج��ور  ه��ذه  ُت�ستوفى  لذلك  ال��ذات��ي(، 

عمل الدائرة."
اإرث ال�طني

م��ن ج��ان��ب اآخ����ر، حت���دث ال��ف��ن��ان )د. ج��واد 
االإداري��ة جلمعية  الهيئة  ب�سفته ع�سو  الزيدي( 
فيها  الثقايف  وامل�����س��وؤول  العراقيني  الت�سكيليني 
الفنية  االأع���م���ال  اإخ����راج  ق�سية  "تعد  ف��ق��ال: 

 ال يحق لك اأن تخرج باأعمال فنية من العراق اإىل اأي بلد اآخر، 
اإال بعد اإجراءات قانونية يف وزارة الثقافة العراقية ودفع ر�صوم 

مادية عن كل عمل تبلغ بني 15 اإىل 20 األف دينار، �صواء اأكنت 
فنانًا ت�صكيليًا تنوي اإقامة معر�س �صخ�صي خارج العراق، اأم مواطنًا 

لديك اأعمال فنية تريد اأن تاأخذها معك اإىل اخلارج.

اإجراءات اإخراج الأعمال الفنية

حماية اإرث وطني اأم تع�شٌف ُمهني

 

ا�شتطالع : زياد ج�شام

علي الدليمي

الدكت�ر علي ع�يد
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وت�سويقها والر�سوم املفرو�سة عليها من الق�سايا 
العراق،  يف  وال�سيما  وحديثًا،  قدميًا  االإ�سكالية 
وموؤ�س�ساتيًا،  اأمنيًا  بو�سفه منطقة غري م�ستقرة 
وحدث يف اأزمنة متعاقبة تزوير الأعمال من قبل 
يف  حكومي  بغطاء  العمل  هذا  امتهنت  جماعات 
حقلي الر�سم والنحت وبع�سها يقع �سمن االإرث 
الإخراج  ا�سرتاطات  و�سع  اأوجب  وهذا  الوطني، 
اإمكانية  االأعمال الفنية وفر�س ر�سوم معينة مع 
ر�سد هذه العملية مبا ال ي�سر بالر�سيد الوطني 
م��ن ه��ذه االأع��م��ال ع��رب حتقيق رق��اب��ة حكومية 
االأعمال  على  ر�سوم  و�سع  م�ساألة  اأن  بيد  عليها. 
من  اإليها  النظر  يقت�سي  اإخراجها  اأثناء  الفنية 
زوايا كثرية، ففي حالة اأعمال الفنان ال�سخ�سية 
اأرى اأن من حقه ال�سخ�سي اأن يت�سرف مبنجزه 
الفني مبا ي�ساء دون �سوابط اأو فر�س ر�سوم على 
اإخراج هذه االأعمال مهما كان ت�سنيفها، �سواء 
اأم  الوطن،  خارج  معار�س  اإقامة  لغر�س  اأكانت 
بحقوق  يرتبط  �سخ�سي  ح��ق  فهو  لت�سويقها، 
م بقانون من  امللكية الفكرية، وهذا يجب اأن ينظَّ
اأم غري  اأكانت ر�سمية  املوؤ�س�سات اخلا�سة �سواء 
املعار�س  اأن  اأج��د  اأين  كما  تخ�س�سية.  ر�سمية 
للفن  راعية  موؤ�س�سات  تقيمها  التي  اجلماعية 
املفرو�سة  الر�سوم  من  اأي�سًا  تعفى  اأن  يفرت�س 
العراقي  ال��ف��ن  بن�سر  تتعلق  الأ���س��ب��اب  عليها، 

وت�سويقه وو�سوله اإىل االآخر.
عراقية  فنية  الأعمال  االإخراجية  كانت  اإذا  اأما   

يختلف،  هنا  االأمر  فاإن  جتارية  الأغرا�س  خدمة 
وعدم  عليها  م�سددة  الرقابة  تكون  اأن  يجب  اإذ 
ت�سل  اأن  ب��ل  فقط،  ال��ر���س��وم  بفر�س  االك��ت��ف��اء 
وطنيًا ال ميكن  اإرث��ًا  بو�سفها  اإخراجها  منع  اإىل 
اإفراغ  االأ�سكال وعدم  باأي �سكل من  به  التفريط 
ي��وازي  ال��ذي  الثقايف  الر�سيد  ه��ذا  من  الوطن 
مدخرات الوطن االأخرى واالنتباه اإليها والف�سل 
بينها وحتديد ذلك بقوانني ت�سري على اجلميع."

راأٌي مغاير
 اأم���ا ال��ف��ن��ان )د. حم��م��ود ����س���رّب(، وه���و اأح��د 
الفنانني الن�سطني خارج العراق وكثريًا ما يتنقل 
مغاير  راأي  له  فكان  واأخ��رى،  دولة  بني  باأعماله 
"اأعتقد  اإذ قال:  الفنية،  اإخراج االأعمال  اآلية  يف 
االأه��م��ي��ة وم��ن جوانب  ب��ال��غ  امل��و���س��وع  اأن ه��ذا 
اإذ  للفنان  االعتباري  اجلانب  اأهمها  متعددة، 
وكلما  )عّتال(،  اإىل  االإج��راءات  هذه  يف  يتحول 
اأ�سد  )م�سيبته(  كانت  كلما  اللوحات  عدد  زاد 
باأحجام  االأع��م��ال  تكون  ح��ني  وال�سيما  وط���اأة، 
كبرية وم�سدودة على اخل�سب، اإذ تبتدئ )رحلة 
ل��ل��وزارة م��رورًا  ال��ب��اب اخل��ارج��ي  ال�سقاء( م��ن 
باال�ستعالمات و�سواًل اإىل دهاليز دائرة املعار�س 
االإج�������راءات م��ن ت�سوير  م��ن��ه��ا  ت��ب��ت��دئ  ال��ت��ي 
االأعمال، اإىل قيا�سات االأعمال، اإىل م�ستم�سكات 
ر�سمية، اإىل ا�ستح�سال املوافقة باإخراج )العربة 
اخل�سبية اخلا�سة بنقل االأعمال من مراأب وقوف 
ال��وزارة  باب  عن  يبعد  ال��ذي  االأهلي  ال�سيارات 
فاإن  ولالأ�سف  بالقليلة(،  لي�ست  م�سافة  الرئي�س 
)عجلة(  نق�س  من  ت�سكو  البدائية  العربة  هذه 
املهدي  د.�سفيق  ال�سابق  العام  املدير  زمن  منذ 
اأ�سبه  االأعمال  نقل  عملية  يجعل  ما  اهلل،  رحمه 

بلعبة �سريك.
ح�سل معي اأكرث من مرة وبعد اإكمايل اإجراءات 

خارج  اإىل  موفدًا  العام  املدير  كان  اأن  املعاملة 
مقره  لكن  اآخر،  عام  مدير  عنه  وينوب  العراق، 
خارج الوزارة و�سيادته ال )يوقع الربيد( اإال بعد 
ال�ساعة الثانية ظهرًا وم�سوؤولو احل�سابات الذين 
ت�سلم  يوقفون  القب�س(  )و�سل  الفنان  ي�سلمون 
املبالغ املرتتبة ال�ساعة )11(، ح�سب تعليماتهم!!

اأراها، من وجهة  معاملة اإخراج اللوحات الفنية 
نظري ال�سخ�سية، عملية تع�سفية بحق الت�سكيل 
العراقي وبحق الفنان العراقي، وعلى اجلميع اأن 
ينظروا اإىل الفنان، مهما كان اخت�سا�سه، على 
اأنه واجهة جميلة ومهمة من واجهات املجتمع واأن 
ُيعامل باحرتام وتقدير من لدن موؤ�س�سات الدولة 

ولي�س العك�س."
املطار  اإجراءات  نن�سى  اأاّل  علينا  "طبعا  ي�سيف: 
وبلوحاتك  التفتي�س  رج��ل  بك  )ي�سك(  حينما 
اأو )متهم(، ويجب اأن  ب(  ويعاملك كاأنك )مهرِّ
تتحلى باأعلى درجات ال�سرب واالأخالق واأن تكون 
عليه  يرتتب  ذلك  الأن  تقوله  كالم  اأي  يف  ح��ذرًا 
حجزك اأنت واللوحات حتت طائلة القانون، فعلى 
اأر�سية املطار واإبراز  الفنان فر�س االأعمال على 
ختم دائرة املديرية العامة للفنون الت�سكيلية ثم 
املعاملة،  الإج���راءات  املخ�س�سة  ال�سور  اإب��راز 
فاإن  نق�س ختم  االأختام، ويف حال  اإبراز  كذلك 

املو�سوع يحتاج اإىل ق�سة اأخرى."
منربكم  "من  قائاًل:  حديثه  �سربَّ  الفنان  يختتم 
هذا، واأنتم دائرة اإعالم ر�سمي ومهني، اأطالب اأن 
تو�سلوا �سوتنا الإعادة النظر بهذه )االإجراءات( 
التهريب  عملية  اإن  واأق��ول  الفنان،  بحق  املُهينة 
ولي�س  بها  متخ�س�سون  واأنا�س  اأخرى  طرق  لها 
الفنان العراقي الذي ي�سعى كادحًا لبث اجلمال 
واإث��ب��ات ذات��ه رغ��م ك��ل اإح��ب��اط��ات احل��ي��اة التي  

تعرتي امل�سهد."

د. ج�اد الزيدي

د. حمم�د �شرب
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جمعة الالمي 

ذاكرة امل�شتقبل
املحب�بتان!

قبل مدة قليلة عنَّ يل اأن اأفتح بريدي االإلكرتوين، فوجدُت من بني ر�سائل اأخرى، ر�سالة من 
�سيدة خليجية، ت�سمنت اعتذارًا رقيقًا، ملا ت�سفه بكلمات "غري منا�سبة" �سدرت منها بحقي . 
مكثُت برهة من الوقت اأُقلب اأمري يف اأمر فكرة قد نويُت الكتابة ب�سددها، حول امراأة بغدادية 
ا�سمها: حمبوبة. واأخريًا ا�ستقّر فكري على اأن اأكتب يف �ساأن هذه ال�سيدة اخلليجية، التي قالت: 
"اأرجو اأن تدعو اهلل ليغفر يل ما بدر مني بحقك، ونحن يف االأول من �سهر رم�سان املبارك". 
اهلل،  – رعاها  فهي  واالع��ت��دال،  الت�سدد  هو  واأن��ا،  ال�سيدة  تلك  ال��راأي،  اختالفنا يف  موطن 
دينها، ممن  اأبناء  من  )االآخ��ر(، حتى  ترى يف  ال  باأفكارها،  الثقة  �سديدة  الآرائها،  متع�سبة 

يخالفها يف الراأي، اإاّل خارجًا عن املّلة.
ال�سيدة  تلك  عليها  التي  والغلو  الت�سدد  من  احلالة  تلك  مثل  يف  البغدادية،  حمبوبة  تكن  ومل 
اخلليجية، فقلت يف نف�سي الأبحث يف بع�س قوامي�سي عن الن�سوة �� عراقيات وعربيات، ع�سن 
يف العراق  وبالد العرب اأيام كان عند العرب قدر من العلم واملروءة، فوجدت كثريات لديهن 
زكائب من املروءة وجواالت من العلم، وهو ما نفتقده يف اأيامنا هذه من بع�س رجاالت العرب، 

ومنهن جارية ا�سمها: ُغ�سن!
و"تاريخ  واالأ�سداد"  و"املحا�سن  الذهب"  و"مروج  "االأغاين"  يف  "حمبوبة"  اأخبار  وجدت 
بقيت  اأبّية،  وفّية  وال�سوت،  الوجه  ح�سنة  �ساعرة  هي  فاإذا  وغريها،  وغريها..  اخللفاء" .. 
حتتفظ بالوّد للخليفة املتوكل يف �سعده ونح�سه. ويقال اإنَّها نزلت من �سامراء )�سر من راأي( 
اإىل بغداد، بعدما حّل من كوارث يف �سراة قومها، فاأهملت نف�سها، وتركت زينتها، حتى ماتت 

كمدًا وح�سرة.
وعندما ُقتَل املتوكل، قالت حمبوبة فيه:

اأي عي�س َيطيُب يل 
              ال اأرى فيه َجعفرا

َملكًا قد راأته عيني
               طريحًا معّفرا

يف  العبا�س  بني  �سرية  من  معروف  هو  كما  املُلك،  طريق  على  القتيل  املتوكل،  و"جعفر" هو 
اأيامهم.

وهلل يف خلقه �سوؤون.

" وال�صُد ُيظهر ُح�صنُه ال�صدُّ "  
                          )عمر بن اأبي ربيعة(

م�������ق�������االت



كتابة /ي��شف املحمداوي 
ت�ش�ير / ح�شني طالب

العراق... الدولة الوحيدة من بني دول العامل التي اأدمنت لوعة احلظر 
وعا�سرت �ساعاته قبل اأن يفر�سه علينا فايرو�س كورونا القاتل، لكوننا 
عجاف  ل�سنني  فحرمنا  طويلة  ل�ساعات  التغيري  بعد  لوعته  تعودنا 
االإره��اب مبختلف  اأم��راء  الكهوف من  بف�سل ج��رذان  بغداد  ليل  من 
م�سميات ع�ساباتهم من القاعدة اإىل داع�س وما بينهما من الوحو�س، 
عد�سة جملة �سبكة االإعالم العراقي طافت �سوارع العا�سمة يف نهارات 
اجلمعة وال�سبت واالأحد املفرو�س فيها احلظر الكلي، وبليل بقية اأيام 
اأن  النهار  يف  راأيناه  وما  اجلزئي،  احلظر  فيها  يفر�س  التي  االأ�سبوع 
الطيور وحدها التي ال تلتزم بهذا القاطع لرزق العمال والك�سبة وال�سور 
احلامي حلياتهم من �سهام هذا املر�س املتوح�س، اأما العجالت واملارة 
ال�سوارع واالأر�سفة، لكن هذا احلظر وجد نف�سه مهمال  قد افتقدتها 
ومركونا يف زاوية الن�سيان يف ا�ستقبال احلرب االأعظم بابا الفاتيكان 
على  بالتواجد  حريتها  الطيور  لتفتقد  )ع(  الكاظم  االإم��ام  وزي��ارة 

االأر�سفة خ�سية منا نحن الب�سر.

الطي�ر ل تلتزم 
باحلظر
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مقداد عبد الر�شا

حينما  امل��ن�����س��رم،  ال��ق��رن  ثمانينيات  يف 
رونالد  )املمثل(  االأم��ريك��ي  الرئي�س  حط 
يف  واأق��ام  االبي�س  البيت  يف  رحاله  ريكن  
للواليات  رئي�سًا  �سنوات  �سدة احلكم ثماين 
يدفع  اأن  فيها  ا�ستطاع  االأمريكية  املتحدة 
�سا�سة  عرب  التاألق  اإىل  كبريتني  مبوهبتني 
يف  اأ�سطورتني  منهما  يجعل  واأن  ال�سينما 

االداء.
االثنان هما روبرت دينريو ومرييل �سرتيب، 
األق  لنا  يعيدا  اأن  ا�ستطاعا  البارعان  هذان 
ال�سنوات التي لعب فيها الكبار و�ساهموا يف 

اإر�ساء �سحر االأداء. 
�سرتا�سبوغ  يل  اأن�ساأه  ال��ذي  املمثل  �ستديو   
دفعة  تخريج  يف  الف�سل  ل��ه  ك���ازان  واإل��ي��ا 
لهم عالقة  كانت  الذين  املمثلني  مهمة من 
وطيدة ب�سحر امل�سرح وروعته، فكان مارلون 
براندو، بول نيومن، مونتغمري كلفت، جاك 
ون��رتز،  �سيلي  ب��وات��ي��ي��ه،  ���س��دين  نيكل�سن، 
ماك�سمليان �سل، اآل با�سينو. هذا اال�ستديو 
التعبري،  يف  �ستن�سالف�سكي  طريقة  اعتمد 
الذي  االأ�سلوب  وهو  )املنهج(  ماي�سمى  اأو 
ياأتون من  له عالقة كبرية بامل�سرح، الذين 
اأكرث  طاغيًا  ح�سورهم  يكون  عادة  امل�سرح 

من االأ�ساليب االأخرى.
اال�ستديو،  هذا  من  �سرتيب  مرييل  تاأت  مل 
م��ن عرفوا  اأه���م  م��ن  واح���دة  ك��ان��ت  لكنها 
وه��ذا  امل�����س��رح،  م��ن  ج���اءت  لقد  طريقته، 
الطريق  على  قدميها  ت�سع  اأن  يف  كفيل 
ماكان  وه���ذا  ال�ساحر،  واالأداء  الر�سني 

ا�شتعادة األق املا�شي
مرييل �شرتيب

لقد  قدمتها،  التي  العظيمة  امل�سرية  عرب 
وليامز  تن�سي  روح  فيه  م�سرح  من  ج��اءت 
واآرثر ميللر، وفيه ح�سلت على الكثري من 

اجلوائز والتفاف النّظارة حولها.
ال��والدة التي كانت  ال��وراء حيث  اإىل   لنعد 
بعد  نيوجر�سي،  مدينة  يف   19٥1 العام  يف 
�سغفها  حّط  االأولية  الدرو�س  من  االنتهاء 
بيل  مدر�سة  فكانت  التمثيل،  لعبة  على 
من  ���س��ن��وات  ث��الث  ط��ري��ق،  خ��ري  للتمثيل 
التي  العالية  وال��ه��ّم��ة  العميقة  ال��درا���س��ة 
جعلتها تنطلق بثقة كبرية للعمل يف جمال 

التمثيل. 
وهي  ال،  مَل  الكوميديا،  اإىل  ميلها  د  جت�سَّ
اأجمل  م��ن  ب��واح��د  بعد  فيما  �ستربع  التي 
الكوميدية )املوت يقرتب 199٢(  اأدوارها 
برو�س  واملمثل  زماك�س  روب��رت  املخرج  مع 
تكون  اأن  ا�ستطاعت  ع��ال  باقتدار  ول�س. 
ج�سدن  اللواتي  املمثالت  اأه��م  من  واح��دة 

اأدوارًا يف م�سرح �سيك�سبري. 
احلب،  يف  �سك�سبري  اأوقعها  كامل  ملو�سم 
ظهر  اإذ  وامل���ج���ن���ون،  ال���ط���اغ���ي  احل����ب 
بكل  اأحبته  حياتها،  يف  ك��زال  جون  املمثل 
مرييل  بني  احلب  اإن  قيل  حتى  م�ساعرها 
�سرتيب وجون كزال يبدو وكاأن لي�س هناك 

حمبون على وجه االأر�س غريهما.
هذا اجلون كزال الذي �سعدت بالعمل معه 
)�سائد  �سمينو   مايكل  للمخرج  فيلم  يف 
فيلم  على  ردًا  كان  ال��ذي   )1978 الغزالن 
اأربكها  احلب  هذا  االآن(،  )القيامة  كبوال 

متامًا وجعلها تقيم ثالثة اأ�سهر بالقرب من 
مات جون  بال�سرطان.  اأ�سيب  يوم  حبيبها 
وت�سدع  عليه،  كبريًا  حزنًا  فحزنت  كزال 

قلبها جراء هذا الغياب.
الكبري:  حبها  ع��ن  يوقفها  مل  ذل��ك  لكن 
التمثيل. قبل )�سائد الغزالن( كان املخرج 
الرائع  فيلمه  يف  اختارها  قد  زمنان  فريد 
للغاية،  �سعبًا  اخ��ت��ب��ارًا  وك��ان  )ج��ول��ي��ا(، 
تقف  اأمامها  التج�سيد،  يف  كبريًا  تناف�سًا 
باقتدار  ج�سدت  التي  ريدكريف  فاني�سا 
التي  فوندا  جني  كذلك  جوليا،  دور  كبري 
جي�سن  والكبري  هلمن،  ليليان  بدور  قامت 

ريباردو�س بدور دا�سل هامت.
جنح الفيلم جناحًا كبريًا ومّهد اخلطوات 
على  �سرتيب  ملرييل  وال�سحيحة  االأوىل 

بوابة ال�سينما الكبرية.
اإىل  بذاكرتنا  نعود  جعلتنا  بدايتها  منذ   
اأيام جمد هوليوود، اأيام كريتا كاربو، بيتي 

ديفز، انكريد بريكمن، اآفا كاردنر.
دخلت والأول مرة عامل التلفزيون وج�سدت 
دورًا مهمًا يف الفيلم التلفزيوين )املحرقة( 
يف  يختارها  اآلن  وودي  املخرج  جعل  الذي 
مهمًا  دورًا  لعبت  حيث  )مانهاتن(  فيلم 
)جل ديفز( الذي ح�سلت فيه على جائزة 

)البافتا( عن دور م�ساعد.
روب��رت  امل��خ��رج  يكن  ال��ع��ام 198٠ مل   يف 
حينما  لذلك  بعد،  عليها  تعرف  قد  بنتون 
مع  البطولة  ت�سارك  زوج��ة  يجد  اأن  اأراد 
فيلمه  يف  هوفمن  دا���س��ن  الكبري  املمثل 

الكبري واملهم )كرمير �سد كرمير( ات�سل 
على  فه  يعرِّ اأن  منه  وطلب  بهوفمن  بنتون 

مرييل �سرتيب.
يقول عنها هوفمن، وعن هذا اللقاء الذي 
"للمرة االأوىل  مت بينها وبني املخرج بنن: 
التقيها، كان ت�سدعها وا�سحًا من �سكوتها 
املطبق والعميق حزنًا على احلبيب كزال."

وب�سرعة فائقة ا�ستطاعت اأن تكون الزوجة 
على  الفيلم  ليح�سل  الفيلم،  يف  البارعة 
جوائز كبرية ومهمة: اأف�سل فيلم، واأف�سل 
خمرج روبرت بنن، واأف�سل ممثل دا�سن 
مرييل  م�ساعدة  ممثلة  واأف�سل  هوفمن، 

�سرتيب.
كذلك فاز الفيلم بجائزة اأف�سل �سيناريو. 
ت��األ��ق��ت ���س��رتي��ب ك��ث��ريًا يف ه���ذا ال����دور: 
من  ج��زء  اإنها  ال��ن��زول،  �سهلة  "دموعي 
حياتي امل�سطربة، الدور هو الذي يدفع بي 
الرفقة،  غياب  الغياب،  تذكر  التذكر،  اإىل 
اأجه�س  فائقة  وب�سرعة  كزال،  جون  غياب 

بالبكاء."
اأحيانا نت�ساءل: هل الن�سيان نعمة اأم نقمة؟ 
كانت  لها،  بالن�سبة  نعمة  الن�سيان  ك��ان 
اأحالمها.  نحو  ب�سرعة  امل�سي  يف  ترغب 
هل احلياة عبارة عن تذكر واأمل وتطلع اإىل 
�سور املغيبني؟ اأم اأن احلياة البد اأن تعا�س 

بكل مافيها من اأحزان واأفراح ؟ 
احللم  دائ����رة  يف  ن��ك��ون  اأن  ه��و  وج���ودن���ا 
املفتاح  هي  )اأ�سعى(  كلمة  اإن  واالإجن���از، 
الوحيد الذي يدلنا على زهو احلياة واألقها.

خ����������ي����������ال

من بني الع�سرات من املمثلني اأجزم اأنني اأ�ستطيع اأن اأفرز املمثل اجليد 
من املمثل ال�سعيف، املمثل اجليد هو الذي عادة ما يكون مهمومًا 
ب�سحر األعابه. حينما ج�سد املمثل الرو�سي كريت�سينكا دور الزوج 

املخدوع يف فيلم )اآنا كارنينا(، اأبهر العامل باأدائه، مل يكن املخرج هو 
من اأجنز هذه الرباعة، بل هي املوهبة التي تولد مع ال�سرخة االأوىل. 

عن هذا التج�سيد الرائع يقول كريت�سينكا حينما �ساألوه كيف متكن من 
اأن يكون بهذا االألق، قال: "تلك اللحظة وكل الزمن."

هال �صينما

2-1
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اجلهد  ب��ذل  اإىل  دف��ع��ه  م��ا  وه���ذا  ال�سعر،  ب��ق��وة 
مّما  خالية  االأعمال  هذه  تظهر  لكي  واملراجعة 
اأ�سابها �سابقًا من خلل ونق�س، الأنه اأ�سار اإىل ما 
واجهه يف حتقيقها: "حلظة �سروعي يف االإعداد 
تبداأ  اأن  ال�سعرية، حر�ست على  ال�سّياب  الأعمال 
ق�سائد  يف  وخمل�س  جاد  بتحقيق  الطبعة  هذه 
الطبعات  ي�سوب  مب��ا  م�سبقًا  لعلمي  ال�ساعر، 
نق�س،  م�سكالت  من  الكاملة  لالأعمال  ال�سابقة 

وعدم دقة، واأخطاء،  بالدرجة االأ�سا�س."
تباين الن�ش��س

العمل  هذا  مع  رحلته  خ�سري  حممود  علي  يذكر 
بالبدء مبالحقة امل�سادر وخمطوطات الق�سائد، 
ين�َس  اأنه مل   كما  �سابقة،  من طبعات  �سدر  وما 
ال�سحف واملجالت والبدايات االأوىل لل�سّياب يف 
طباعته ل�سعره، وي�سف خ�سري ال�سعوبات باأنها 
كثرية، اأبرزها كان التباين يف ن�سو�س الق�سائد 
ال�سابقة،  ال��ك��ام��ل��ة(  )االأع���م���ال  يف  امل��ن�����س��ورة 
يف  من��وذج��ًا  ق��دم  لهذا  امل��ج��الت،  يف  واملن�سورة 
)ليلة  ق�سيدة  يف  الكثرية،  باالأخطاء  يتعلق  ما 
اجللبي(  ابنة  )�سنا�سيل  ديوان  من  العراق(  يف 

و)اإقبال(، ويذكر خ�سري هذا املقطع:
" كاأين و�سط هذا الكون حيث ي�سوطني العط�س

نواة حولها ارجتف الع�سري احللو يف ثمرة
ويحرقها �سداها

وانتظرت: �سيغ�سل الغب�س
�سداي، يحيلني �سجرة

مت�س املاء، يقرع يف مداها الن�سغ !"
بب�ساطة  "ميكن  خ�سري:  حممود  علي  يقول  هنا 
ال�سطر  يف  املعنى  وقطع  ال���وزن  خلل  مالحظة 
االأخ���ري م��ن املقطع ال��ذي ب��دا يل م��ب��ت��ورًا، ومع 
ال�سطر  وج���دت  الق�سيدة  ملخطوطة  ع��ودت��ي 

االأخري من املقطع، على النحو التايل:
اآالف  الن�سغ  م��داه��ا  يف  يقرع  امل���اء،  مت�س   "

الدرابك حني ترتع�س."
ع��ن )دار  ���س��در  ال���ذي  ال��ك��ت��اب  ه��ذا  يظهر يف 
خ�سري  حممود  علي  ال�ساعر  جهد  الرافدين(، 
وا�سحًا وملمو�سًا، يف حماولة جلعل نتاج ال�سّياب 
فيها  وق��ع��ت  ال��ت��ي  ال��ه��ّن��ات  م��ن  خاليًا  ال�سعري 

الطبعات ال�سابقة.

وثيقة  مّثلت  ال�سّياب  كتبها  التي  الن�سو�س  اأن 
اأدبية وتاأريخية مهمة، تك�سف عن اأحوال الثقافة 
ال��ذي  العميق  وال��ت��ح��ول  ال��ع��راق  يف  وامل��ج��ت��م��ع 
فيها،  ال�سعر  واأن��واع  ال�سعرية  الثقافة  يف  جرى 
تكوين(  ومن�سورات  الرافدين  )دار  عملت  لهذا 
ال�سّياب  اأعمال  وحتقيق  مراجعة  م�سروع  على 
ال�ساعر  بتحقيقه  ا�سطلع  اإ���س��دار  ال�سعرية، 
العربي  ال�ساعر  وقدمه  خ�سري(،  حممود  )علي 

)اأدوني�س(.
التبا�س ال�شعر

التي  املقدمة  ج��اءت  جزءين،  يف  طبع  امل�سروع 
ال�سّياب  دور  يف  رحلة  عن  لتعرّب  اأدوني�س  كتبها 
جمتمعه.  هموم  يتاأمل  ال��ذي  واملثقف  ال�ساعر 
يذكر اأدوني�س فيها كيف بداأت عالقته مع ال�سّياب 
اإ�سرافه  �سبقها  التي  )�سعر(  جملة  دع��وة  عرب 
ال�سّياب )اأن�سودة املطر(.  على طباعة جمموعة 
ة عن  باأنها معربِّ بال�سّياب  �سلته  اأدوني�س  ي�سف 
ال�سيا�سية  جوانبها  يف  تاريخية  مرحلة  التبا�س 
اأن االأبرز فيها التبا�سًا كان هو  والثقافية، يكفي 
عالمة  ال�سّياب  كان  فقد  وتاأثريه،  ودوره  ال�سعر 
ثقافية تبنت انتقااًل جذريًا يف النظام املو�سيقي، 
كما يعرب اأدوني�س، نظام قائم على االأوزان التي 
اأحمد الفراهيدي، وال نن�سى  �ساغها اخلليل بن 
من  العربية  ال�سعرية  احلالة  عليه  ا�ستقرت  ما 
هذه  انطلقت  ال�سّياب،  قبل  فنية  وقيم  مفاهيم 
العرب  ت��اري��خ  ح��وى  �سعري  ت���راث  م��ن  احل��ال��ة 
حتول  اآخ��ر  جانب  وم��ن  احل��ي��اة،  يف  وذائقتهم 
مطالب  عن  للك�سف  معيار  اإىل  ال�سّياب  منجز 

اآيديولوجية ابتغت التقدم واأ�س�سه.

بذور الف�شل
يرى اأدوني�س يف منوذج ال�سّياب اأنه عّرى احلالة 
لهذا  التغيري،  تلم�س  على  قدرتها  وعدم  العربية 
يقول يف مقدمته لهذه االأعمال: "غري املمار�سات 
ترافقها،  كانت  التي  والكتابات  واالأق��وال  احلّية 
يف  تت�سمن،  اأنها  الب�سرية  ل��ذوي  تك�سف  كانت 
الو�سول  اإمكان  يف  الف�سل  بذور  والروؤية،  الفهم 
مدنية  دميقراطية  عربية  جمتمعات  بناء  اإىل 
يف  وحرياته،  االإن�سان  حقوق  اح��رتام  على  تقوم 
والعرقية."  الدينية  االنتماءات  عن  كامل  معزل 
النقا�س  من  وا�سعة  م�ساحة  التحدي  هذا  وحاز 
مرَّ  ال�سّياب  الأن  واأدوني�س،  ال�سّياب  بني  واحلوار 
بتجربة اآيديولوجية. اإن غياب التاأمل يف تاريخية 
اأدوني�س   – لهما  بالن�سبة  ظل  العربية  الثقافة 
تغيري  تعيق  التي  االأ�سا�سية  املع�سلة  وال�سّياب- 
جعل  اإىل  التاأمل  غياب  اأدى  اإذ  الثقافة،  ه��ذه 
خمرجات الثقافة العربية ت�سبح �سل�سلة متقطعة 

ومنح�سرة يف االأحداث املتقطعة.
اأدوني�س يف نقا�سه مع ال�سّياب اإىل غياب   ي�سل 
اجل��ذر،  املا�سي-  فيغيب  االأح���داث،  )اأ���س��ول( 
يعود  ال  والفهم،  الروؤية  عن  املا�سي  غاب  واإذا 
الفراغ،  يف  عالقة  كلحظة  اإال  بح�سبه  احلا�سر 
ومهما كان فهم اللحظة بارعًا وذكيًا ، فاإنه يظل 

جزئيًا وعابرًا.
ت�ش�رات ذهنية

يجمل  ن�سًا  و�سعره  ال�سّياب  يبقى  ذل���ك،  م��ع 
اأغ��ل��ب م��ا ن��واج��ه م��ن اأزم����ات م��ا زال���ت ت�سكل 
هو  �سعره  يف  اأراده  ما  جلَّ  الأن  اليومية،  حياتنا 
اأن ال�سعر  اإذ  اإزاحة الثبات والدفع نحو التغيري، 

الذهنية  بت�سورات  اأم�����س��ك  ق��د  �سياغاته  يف 
العربية وجعلها حاكمة على النظرة اإىل ال�سلطة 
واملجتمع والعامل، هذا ما اأ�سره اأدوني�س: "فبداًل 
من اأن تتحول اإىل حركة نقدية �ساملة وجذرية، 
لالأ�س�س  ك��ذل��ك  واإمن���ا  وح��ده��ا،  لل�سيا�سات  ال 
وت�سدر  اإليها  تنتمي  التي  والفكرية  التاريخية 
عنها، ا�ستمرت وت�ستمر، على العك�س، يف �سياقها 
املبا�سر،  ال�سيا�سي  الظاهر  تعالج  التقليدي: 
بغ�سب على االآخر، ور�سى عن الذات، اأو تعاجله 
اأو  التاريخ  يف  اأ�سبابه  جت��د  الت�سويغ  م��ن  بنوع 

املرحلة."
حتقيٌق جاد

حقق  ال���ذي  خ�����س��ري(،  حم��م��ود  )ع��ل��ي  ال�ساعر 
هذه االأعمال ال�سعرية، ي�سف رحلته معها باأنها 
املبكر،  عمره  منذ  مبكرة  ب��داأت  �سلة  ا�ستعادة 
املا�سي  القرن  ت�سعينيات  منذ  يطالعها  اأخذ  اإذ 
مرحلة  يف  �ساعت  التي  )اال�ستن�ساخ(  بطريقة 

اأنها  على  اإليها  وينظر  احل�سار، 
خ�����ارج امل����ن امل���ت���اح يف 

الف�سل الدرا�سي.
ي��ت��ع��ام��ل خ�����س��ري مع 

ن���������س ال�������س���ّي���اب 
اأن��ه  على  ال�سعري 
روح��ه،  ثغور  يفتح 
فيه  راأى  ل���ه���ذا 
�ساطعًا  ب��ره��ان��ًا 
ع�����ل�����ى ق��������درة 
على  االإن�������س���ان 
دح�������ر ال����زم����ن 

مي�صك ال�صّياب بح�صوره املميز يف ال�صعر العراقي، لكونه اأحد ال�صانعني املهمني 
لل�صعر احلر الذي حّوله اإىل مرجٍع يف بيان اجتاهاته، لذلك ي�صتبك مع منَتج 

ال�صّياب ال�صعري كل من اأراد اأن يقراأ اأو يكتب ال�صعر احلر، ومع اأهمية تراث 
ال�صّياب ال�صعري، لكنه واجه م�صكلة التدوين واملراجعة، اإذ تعددت امل�صارب 

التي تبّنت توثيق �صعره واإ�صداره يف مطبوعات.

ال�شّياب يع�د.. 
د. عالء حميد

يف طبعة جديدة لأعماله ال�شعرية

علي حممود خ�سري

اأدوني�س
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ن�سو�س  )�سمعون..  ال�سعري  دي��وان��ه  اأ���س��در 
حرجة( بطريقة اال�ستن�ساخ يف عام 1997، ويف 
بيانًا �سعريًا يف جملة الطليعة  عام 1999 ن�سر 
االأدبية عما اأ�سماه )الن�س احلرج(، وهو ن�ّس 
جامع لالأجنا�س. هاجر من العراق عام ٢٠٠٠، 
البعث  ونظام  للديكتاتورية  معار�سته  واأعلن 
املعار�سة  وج��رائ��د  جم��الت  يف  عمل  املقبور. 
جملتا  )ب��غ��داد(،  )ال��زم��ان(،   : مثل  للنظام 
حمررًا  عمل  كما  و)امل�سلة(،  ثقافية(  )اأوراق 

بعد  بغداد  اإىل  عاد  ثقافية.  واأوراق  امل�سلة  يف 
�سحف  يف  وعمل   ،٢٠٠3 عام  الطاغية  �سقوط 
و)ال�سباح  و)ال�سباح(  )بغداد(  بينها  عدة 

اجلديد( و)العامل(.
معدًا  احل��رة  قناة  يف   ٢٠٠4 عام  يف  عمل  كما 
ليلتحق   ،٢٠18 ع��ام  حتى  )اأب���واب(  لربنامج 
االإخبارية(  )العراقية  قناة  يف  بالعمل  بعدها 
وبرنامج  ج��دي��دة(،  )�سفحة  لربنامج  م��ع��دًا 

)العا�سرة( مع الزميل كرمي حمادي. 

يف  املثقف  )خ��ري��ف  منها:  ع��دة  كتبًا  اأ���س��در 
وكتاب   ،٢٠11 عام  التنوير  دار  عن  العراق( 
 ،  ٢٠1٢ ع���ام  ال��ت��ن��وي��ر  دار  ع��ن  )امل��ك��اري��د( 
عام  التنوير  دار  عن  فرو�س(  خ��ردة  و)دفاتر 
التنوير  دار  عن  الغرام(  )وق�سخون    ،٢٠13
عن  الثقايف(  والعنف  و)ال�سرية   ،٢٠1٦ عام 
 ،٢٠17 ع��ام  الكوفة  جامعة  دار���س��ات  م��رك��ز 
دار  ع��ن  الرئا�سية(  املعاطف  )ليلة  ورواي���ة 
اآخ��ر  وك����ان   ،٢٠18 ع���ام  ل��ن��دن  يف  احل��ك��م��ة 

مبدع امتاز بالكتابة عن 
طبقة امل�صحوقني واملهّم�صني 
يف املجتمع العراقي. ولد 
يف بغداد العام 1967، 
وعا�س طفولته بني منطقتي 
جميلة وال�صيخ عمر التي 
ولد فيها، تخرج يف كلية 
اللغات عام 199٤ ق�صم اللغة 
الفرن�صية، ح�صل على �صهادة 
البكالوريو�س ثم املاج�صتري 
فالدكتوراه يف االأدب العربي. 
كتب ال�صعر منذ نهاية 
الثمانينيات ون�صر يف ال�صحف 
العراقية واملجالت العربية 
منذ عام 1990، جرب كتابة 
الدرا�صات النقدية ابتداًء من 
عام 1991.

حممد غازي الأخر�س: 
�شني مل ت�ثق يف الأدب  ع�امل املهمَّ

مبا  ي�ازي اآلمهم وعمقها

ح�ار اأجراه: علي ال�ش�مري

الكاتب والباحث والروائي

الثقافة  املثقف..  )جحيم  كتاب  اإ���س��دارات��ه 
واالآيديولوجيا يف العراق( عام ٢٠٢1.

اإنه ال�ساعر والكاتب والباحث وال�سحفي حممد 
غازي االأخر�س، الذي اأجرينا معه هذا احلوار 

يف "جملة ال�سبكة"، حوار ابتداأناه ب�سوؤال:
الرواية،  ثم  والبحث  النقد  ثم  بال�سعر  •بداَت 

اأي هذه الفنون هو االأقرب اإىل روحك؟
� ال�سك يف اأن ال�سعر هو احلبيب االأول، بح�سب 
بيت اأبي متام ال�سهري، اأحنُّ اإليه كثريًا، لكنني 
تراجع  اأولوياتي،  �سلم  اأول  يف  اأ�سعه  اأع��د  مل 
واأ�سبح �سغفًا �سخ�سيًا، اأحيانًا وبدون اأن اأقرر، 
وم��رات  �سيئًا،  واأك��ت��ب  والقلم  ال��ورق��ة  اأم�سك 
اإن  ت�ستغرب  وقد  )التلفون(،  يف  اأكتب  اأخ��رى 
اإال  اأتذكرها  وال  ق�سائدي  اأن�سى  اأنني  عرفت 

روحي  اإىل  االأق��رب  ف��اإن  االآن  اأم��ا  بامل�سادفة. 
يف  وال�سيما  وامل��ق��ال��ي��ة،  النقدية  الكتابة  ه��ي 
اإنها  ال�سعبي.  وال���رتاث  االأنرثبولوجيا  حقلي 
همٌّ دائم يت�سدر اهتماماتي دائمًا، حدث هذا 
اأي�سًا  هناك  االأخرية.  �سنة  الع�سرين  االأمر يف 
مهنتي  هي  التي  واالإع���الم  لل�سحافة  الكتابة 
اأع�سق  اأنا  �سواها،  اأجيد  ال  التي  حاليًا، مهنتي 
هذا املهنة وحمظوظ اأنني اأجدتها وارتبط بها 

م�سريي. 
ما  دائمًا  احلّية  ال�سعوب  اأن  جيدًا  •نعرف 
حت��ت��اج اىل ت��وث��ي��ق م��ا م���رت ب��ه م��ن ازم���ات 
بتوثيق  العراقيون  وك��وارث، هل جنح  وح��روب 

جحيمهم امل�ستمر منذ اكرث من خم�سة عقود؟
� اإىل حد معقول، جنحوا يف توثيق جزء ب�سيط 

مما مّروا به، الأن ما مّروا به مل ميّر به �سعب 
لتوثيقه  كربى  موؤ�س�سات  جهود  ويحتاج  اآخ��ر، 
جنح  من  اأن  هنا  املالحظ  وثقافيًا،  اإبداعيًا 
يف تدوين بع�س تلك االآالم هم االأفراد وبفنون 
فردية، كالرواية والت�سكيل وال�سعر، اأما الفنون 
اجلماعية التي حتتاج عماًل موؤ�س�سيًا كال�سينما 
هذه  ت�ستطع  مل  فلالأ�سف،  وامل�سرح  والتلفزيون 
مررنا  مم��ا  املهم  ال�سيء  ت��دوي��ن  املوؤ�س�سات 
غياب  اإىل  راج��ع  ه��ذا  م�ستمر،  جحيم  من  به 
يتعلق  ال  وال�سعف  املوؤ�س�سات،  تلك  �سعف  اأو 

باإمكانياتها بل بروؤاها و�سرتاتيجياتها. 
ال�سوء  �سلطَت  املثقف(،  كتابك )خريف  * يف 
العراقية، وهو  الثقافة  العنف وان�ساقه يف  على 
من  الكثري  لقناعات  عنيفة  ه��ّزة  اث��ار  كتاب 
القراء، برايك هل مازال العنف وما ي�ساحبه 

من ق�سوة موجودًا يف اأدب ما بعد ٢٠٠3؟
زال  م��ا  ال��ث��ق��ايف  العنف  ت��اأك��ي��د،  بكل  ن��ع��م،   -
الظروف  الأن  اأق�سى!  بدرجة  ولرمبا  م��وج��ودًا 
تتغري،  اأو  تغب  مل  للعنف  املنتجة  املو�سوعية 
االأب��ن��اء اأع����ادوا اإن��ت��اج عنف االآب����اء وب��اآل��ي��ات 
تكون  ق��د  االأف��ك��ار  وم��ق��والت خمتلفة،  ج��دي��دة 
فاعلني،  زاال  ما  واأن�ساقه  العنف  لكن  تغريت، 
مرَّ  �سدام  بعد  ما  ع��راق  اأن  تعرف جيدًا  اأن��ت 
االإرهاب  بدءًا من  العنف،  بف�سول مرعبة من 
الطائفية  باحلرب  م���رورًا  الدامية  وعملياته 
من  وا�ستخرجت  اأق�سى،  القلوب  جعلت  التي 
اأرواح اجليل اجلديد اأ�سواأ ما فيها. اإن ما جرى 
عند  مثيله  جرى  الفعلية  االأ�سلحة  حاملي  عند 
حاملي االأ�سلحة الرمزية من مثقفني، فكان اأن 
الثقايف  العنف  روح  اجلديدة  الظروف  اأنع�ست 
يف  وا���س��ح��ًا  ذل��ك  ظهر  املثقفني،  ه���وؤالء  عند 
روؤاهم  يف  الت�سامح  روح  وغياب  احلادة  لغتهم 
اإن  اأق���ول  لكن  باملطلق،  اأحت���دث  ال  ال�سيقة، 

غالبيتهم اندرجوا يف هذا ال�سياق ومتثلوه. 
بامل�سكوت  �سغفك  ي��ع��رف  كتبك  ي��ق��را  م��ن   *
)امل��اري��د(  كتابك  وال�سيما  ثقافتنا،  يف  عنه 

السنة السادسة عشرة العدد )379( 15 آذار 2021 متك سال _ متك كما #alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

37 ث������ق������اف������ة36



تنا�سيهم  مت  ان��ا���س  ح��ي��وات  فيه  نب�سَت  ال��ذي 
عمدًا وحموهم من ذاكرة املو�س�سات الر�سمية 
هذه  بوابات  بفتح  اأغ��راك  ال��ذي  ما  وثقافتها، 

العوامل؟
بيئة  اأنني ع�ست يف  هو  اأغ��راين يف ذلك  ما   -
متو�سطة،  عائلة  من  اأنني  من  بالرغم  فقرية، 
فقد كان )املكاريد( يحيطون بي من كل جانب، 
ويف  العمل  يف  اللعب،  و���س��اح��ات  امل��در���س��ة  يف 
الدرا�سة اجلامعية. ما الحظته بعد تكون وعيي 
االأدب  يف  توّثق  مل  املهّم�سني  ه��وؤالء  ع��وامل  اأن 
ب�سكل يوازي حجم االآالم وعمقها. كنت اأعجب 
الكتابة  ملهمة  ت�سدوا  ممن  املثقفني  �ساأن  من 
بتدوين  اك��ت��ف��وا  فهم  ال��ث��ق��اف��ة،  ذاك���رة  وم���لء 
حيوات الطبقتني الو�سطى والرثية، ال يف ال�سرد 
فقط، بل يف الكتابة املقالية والدرا�سات، وحتى 
اإال  املهم�سني  حياة  غابت  املرئية  الفنون  يف 
ن��ادرًا. الحظت ذلك كما الحظه غريي، وحني 
ت�سّنت يل فر�سة كتابة �سيء عنهم ا�ستثمرتها 
كتبي  يف  �سواء  وعرفته؛  راأيته  ما  اأوث��ق  ورحت 
ومقاالتي اأو يف االأفالم الوثائقية التي �سنعتها 

م�ستمتعًا  وكنت  اأع��ده��ا،  التي  ال��ربام��ج  يف  اأو 
بذلك الأنه �سغف قدمي لكنه متجدد.  

كتابك  ب�سان  �سحفي  ح��وار  يف  موخرًا  قلَت   *
�سي�سدر  ال���ذي  امل��ث��ق��ف(،  )جحيم  اجل��دي��د 
بني  االيديولوجي  ال�سراع  اإن  معناه  ما  قريبًا، 
الي�ساريني والقوميني وتهمي�سهم للم�ستقلني يف 
القرن املا�سي، افقد الثقافة اهم �سفة يفرت�س 
ان تت�سف بها وهي احلرية، برايك هل ما زال 
هذا ال�سراع موجودًا اأم اأنه ارتدى ثيابًا جديدة 

اليوم؟
- نعم، ال�سراع االآيديولوجي ما زال موجودًا، 
لكنه اأخذ ا�سكااًل جديدة، فهو مرة يظهر على 
اأو  �سكل �سراع طائفي يوظف الثقافة الإدامته 
تربيره وتقدمي الوقود الفكري له، ومرة يظهر 
على �سكل ا�ستقطاب �سيا�سي حاد بني جبهتني 
اأو خندقني، واحدة علمانية وليربالية واالأخرى 
االآيديولوجي،  ال�سراع  اأن  املحزن  من  دينية. 
واخلم�سينيات  االأرب��ع��ي��ن��ي��ات  يف  ك���ان  ك��م��ا 
وال�ستينيات، ينحدر غالبًا باجتاه تخوين هذه 
خارجية،  ق��وى  متثل  اأنها  يف  لتلك  اجلماعة 

من  املثقفني  ب��ني  مثاًل  ال��ي��وم  يجري  م��ا  وه��و 
�سفة  مبواجهة  املحور  ه��ذا  �سفة  ال�سفتني، 
اأيامنا هذه امتداد الأيام  املحور امل�ساد. نعم، 

اآبائنا، االآيديولوجيا حتركنا وت�ستويل علينا. 
املعاطف  )ل��ي��ل��ة  ع���وامل  ت��ك��ون  ان  ع��م��دَت   *
الرئا�سية(، روايتك االأخرية، عوامل غرائبية، 
ه���ل ه���ي حم���اول���ة ل��الب��ت��ع��اد ع���ن ال��واق��ع��ي��ة 

والتوثيقية التي امتازت بها كتبك ال�سابقة؟
- رمبا ما تقوله �سحيح، هو نوع من التعوي�س 
اأمار�سه دائمًا، الكتابة حلٌّ لت�سريب ما منرُّ به 
اأن  اأتعرف، مثاًل،  اأزمات نف�سية وثقافية.  من 
الأدحر  كتبته  كنت  الغرام(  )ق�سخون  كتابي 
االنفجارات  دخان  من  باالختناق  �سعوري  به 
ال��ع��راق؟ قلت  وم��زاج امل��وت ال��ذي ع�سناه يف 
لعوامل  التفاتي  مربرًا  الكتاب  مقدمة  يف  هذا 
ال�سوارع  يف  يتجولون  القتلة  بينما  الع�ساق 
روايتي  على  ينطبق  نف�سه  ال�سيء  واحل��ارات. 
من  ه��روب  اإنها  الرئا�سية(،  املعاطف  )ليلة 
الواقعية التي اأحر�س على البقاء يف م�سمارها 
على  تقوم  التي  كتبي  يف  �سواء  الوقت،  ط��وال 
االإع��الم��ي  عملي  يف  اأو  ال��وث��ائ��ق  يف  احل��ف��ر 
الواقع. نعم،  البقاء يف  اأي�سًا على  الذي يقوم 

مالحظتك يف ال�سميم. 
* لنتحدث عن ال�سحافة واالعالم، ما الذي 

منحاك اياه وما الذي �سلباه منك؟ 
- ال�سحافة واالإعالم منحاين الكثري والكثري 
جدًا، حياتي تقوم عليهما منذ �سنوات طوال، 
عّمقا معاريف وجعالين اأقف على اأر�س �سلبة، 
واملهنيني  االأنقياء  من  الكثري  على  ع��ّرف��اين 
م��الأوا  وزم��الء  كبار  اأ�ساتذة  من  والعباقرة، 
حياتي بالن�ساط واملعاين الكبرية. اأما ما �سلباه 
�سحتي،  بع�س  �سلبًا  رمبا  الكثري،  فلي�س  مني 
احلا�سبات  �سا�سات  ب�سبب  تدهورتا  عيناي 
بع�س  مني  �سلبا  التلفون،  واأخ��ريًا  والالبتوب 
ال��ربام��ج  يف  عملي  ب��ع��د  وال���س��ي��م��ا  ه���دوئ���ي، 
ال�سيا�سية، فاأنا م�سطر لق�ساء �ساعات ملتابعة 
مني  اأخ��ذ  وه��ذا  التحليالت،  وق��راءة  االأخبار 
العديدة  كتبي  الإكمال  �ساأخ�س�سه  كنت  وقتًا 
التي تنتظرين، مع هذا اأنا اأحب حياتي وعملي 

ول�ست م�ستعدًا لتغيري م�ساريهما.
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وت�سّكل وعيه  الفكري  تكّونه  االإن�سان يف مرحلة  يبداأ 
بالتحزب  يبداأ  ثم  دي��ن،  اأو  ما،  فكرة  اإىل  باالنتماء 
ثم  عنها،  الدفاع  مرحلة  اإىل  بعدها  وينتقل  لفكرته 
يت�سارع من اأجلها وقد ي�سل اإىل القتل دفاعا عنها 
ويتطور،  املجتمع  رح��م  يف  التطّرف  يتكّون  .هكذا 
وعينا  ويحجب  الدماغ  خاليا  اإىل  تدريجيا  ويت�سّرب 
طائفي،  ح��زب��ي،  ���س��راع  اإىل  بالتايل  ليتحول  عنا، 

قومي، اثني....الخ 
ظهر  بالق�سرية  لي�ست  ف��رتة  قبل  واالأ���س��ح،  اليوم، 
ب وانحياز )مديني(، ن�سبة اإىل املدينة،  عندنا تع�سّ
روائ��ي  ���س��وم��ري،  �ساعر  مثل  م��ف��ردات  فانت�سرت 
ومغّني  جن��ف��ي،  مو�سيقي  ب��اب��ل��ي،  ن��ّح��ات  ب�����س��ري، 
نا�سري، واحلقيقة مل اأ�سمع بالبغدادي، وكاأنَّ بغداد 
م�سّب كل االأواين امل�ستطرقة كونها العا�سمة مركز 
ابن  ت�سميات  ظهرت  اأي�سا  وباملقابل  الفعاليات... 
�سليماين  اربيلي،  واملو�سلي،  الفلوجة  ابن  الرمادي، 

او عينكاوي....الخ .
ومكانه  مبدينته  يفخر  مّنا  كاًل  اأّن  فيه  �سّك  ال  مما 
االأول، حيث االثر الذي ال مُيحى، واأينما حّل �سيبقى 
دروب��ه��ا  ب�سمات  ف���اإنَّ  ت��ل��ك،  اأو  امل��دي��ن��ة  ه��ذه  اب��ن 
اأعمالنا؛  يف  اأثرها  تركت  �سمائها  وجنوم  ومقاهيها 

كتابة، ر�سما، نحتا، او حلنا، وحزنا عراقيا اأبديا. 
هذا هو اأثر املدينة يف الروح والوعي، لكن، ومثل كل 
العامل، يبقى االنتماء االأو�سع؛ مظلتنا جميعا العراق 
وعراقيتنا، والأنَّ هذا االنتماء تعّر�س لهزات وخيبات 
وانك�سارات، ب�سبب ان�سياعنا للخارج ولي�س للداخل، 
املح�سو�س  حتزبنا  وب�سبب  للقلب،  ولي�س  للجلد 
انزوت  فقد  وعينا،  يت�سّكل خارج  الذي  اأو  واملربمج، 

عراقيتنا خوفا، وظهر على ال�سطح االنتماء املدينُي، 
واالأكرث غرابة اأنَّه ظهر يف الو�سط الثقايف، فلم يقل 
ومهند�س  جنفي،  حما�سب  اأو  �سومري،  معلم  اأح��د 
فلوجي.. فهل االنتماء )املديني( �سيخلق لنا طائفية 
باأ�سماء  ت�سّمى  اأح���زاب  عنها  تتوالد  ق��د  ج��دي��دة؟ 
املقبلة..  االنتخابات  قائمة  يف  تنزل  وق��د  مدنها، 
ا�ستثني بحديثي هنا املدن املنكوبة، مثل املو�سل اأيام 
نكبتها، اأو النا�سرية والنجف وغريها اأيام االنتفا�سة 
من  الكثري  اأّن  من  بالرغم  اأه��وال،  من  بها  حّل  وما 
فعل  عن  هنا  احتدث  لكّني  النكبات،  توجتها  مدننا 
الهوية  دون  املدينة  با�سم  )يتحّدد(  ثقايف  اإجناز  اأو 
الفكري عام  تاأثريه  اأنَّ  بالرغم من  واالأعم،  االأ�سمل 
ذلك  �سيلغي  هل  عراقي  ال�سياب  قلنا  فاإن  و�سامل.. 
ب�سريته، وهل حتّدث العرب عن اجلواهري كنجفي، 
دليم  من  الدليمي  نزيهة  اأو  كبغدادية  زها حديد  اأو 
ينت�سر  عندما  لكن  مدننا،  نحّب  كّلنا  وغريهم....  
مو�سلي..  ال��رم��ادي،  اب��ن  ب�سري،  ب��غ��دادي،  تعبري 
مق�سود  بتخطيط  تدريجيا  التعابري  هذه  وترت�ّسخ 
عن  بعيدًا  وامل�سترت  املخفي  بوعينا  مق�سود،  غري  اأو 
تق�سيم جديد  اأ�سرى  اأنف�سنا  �سنجد  الظاهر،  الوعي 

خلقناه نحن ولي�س االأحزاب الطائفية.

�شعاد اجلزائري

الهم�س العايل 
املدينية والطائفية 

مما ل �شّك فيه اأّن كاًل مّنا يفخر مبدينته 
ومكانه الأول، حيث الثر الذي ل 

مُيحى، واأينما حّل �شيبقى ابن هذه 
املدينة اأو تلك، فاإنَّ ب�شمات دروبها 

ومقاهيها وجن�م �شمائها تركت اأثرها 
يف اأعمالنا؛ كتابة، ر�شما، نحتا، او حلنا، 

وحزنا عراقيا اأبديا...



التي  ال�سرقية،  الوطن  حل��دود  املتاخمة  دزة  قلعة  ابنة  فال�ساعرة 
ال�سهداء  واأن��ه��ار دم��اء  �سهدت ح��روب االأخ���وة وت��داخ��ل اخل��ن��ادق 
وتدخل  والقتال  الن�سال  من  طويلة  حقب  عرب  ت�ساقطوا  الذين 
النا�س  م��ق��درات  على  الهيمنة  يف  الطامعة  االجنبية  االأ���س��اب��ع 
الذي   19٦8 عام  زال  كه  ال�ساعرة  ولدت  فقد  اأرا�سيهم،  ومتزيق 
رحاب  اإىل  وانتقلت  ال�سيا�سي  النظام  يف  دراماتيكيًا  حت��واًل  �سهد 
راأت  الق�سرية  حياتها  من  �سنة  خم�سني  وعرب   ٢٠18 عام  االأبدية 
من االأهوال والتحوالت ما مل يره غريها، فهي ابنة اجلبل املمتلكة 
ل�سرب الطبيعة و�سالبة جبالها ال�سم و�سمن هذه االأجواء تفّجرت 
طاقتها ال�سعرية املذهلة، كان ذلك حتديدًا يف منت�سف عام 1987، 
الإمكاناتها  االإنتباه  لفتت  التي  ال�سعرية  حماوالتها  اأوىل  كتبت  اإذ 
الفجائع  تلك  لكل  امل�ستوعبة  اجلميلة  بحروفها  امل�ساغة  التعبريية 
بالدماء  العراقية  احلياة  لونت  التي  ال�سنوات  تلك  اأجنبتها  التي 
�سوى  ذنب  من  لهم  يكن  مل  �سهداٍء  على  ترحمًا  وفا�ست  والدموع 
عراقيتهم وانتمائهم لهذه االأر�س املخ�سبة باملراثي والهموم، ويبدو 
يل اأن ال�ساعرة كه زال كتبت هذين الن�سني ��� وداعًا ��� و ��� هذه الليلة 
��� يف زمن متقارب، فاأجواء الن�سني توحي بهذه املرارة التي تر�سح 
من خالل لغتها والتي ت�سري وت�سّرح مبا يكتنف حياتها من غمو�س 
وم�سري جمهول. ففي ��� هذه الليلة �� التي ترجمها كرمي علي نلتم�س 
حجم اخليبة وفداحة الظالم والظلم التي اأورثتها احلروب وخلفت 
اليتامى وجي�س االأرامل والفتات النعي ال�سود، لنقراأ ونكت�سف ذلك 
الواقع الذي تدينه كه زال ابراهيم وتطلق عليه اللعنة بلغة معرّبة، 
اإذ تقول : هذه الليلة / ليلة م�سوؤومة ال يغم�س يل جفن / كل �سيء يف 
هذا الزمن امللعون خمتلف / الينابيع دون خرير وهدير / والطيور 
منكفئة على نف�سها / دون غناء / مدينتي ت�سبه خربة / حني اأ�سمع 
كل هذا االأنني وال�سراخ / من اخلرابة االأبدية / هناك امراأة �سهيد 
اأية   ........ �سنينها  عفة  فقدت  خبز  وك�سرة   / طفليها  الأج��ل   /
حياة هذه التي ت�سفها عني ال�ساعرة التي جتعلك تعي�س حلظاتها 
لبعدك  الواقع  اأر���س  على  تع�سها  مل  اأن��ك  رغم  خيالك  يف  املرعبة 
عن تفا�سيلها، فينابيعها دون خرير وهدير وطيورها خر�ساء دون 
اأزقتها، واالأدهى  غناء / واملدينة مبا فيها خربة واملوت يرك�س يف 
اإليه ال�ساعرة اإىل امراأة ال�سهيد التي باعت  تاأخذنا  من املرارة ما 
بعار  مغمو�سة  خبز  وك�سرة  طفليها  حياة  اأج��ل  من  متلك  ما  اأع��ز 
اأطلقتها  الن�س كان �سرخة مدوية  اأن هذا  اجل�سد املهان. واعتقد 
كه زال ابراهيم لت�ستنه�س �سمري العامل بالت�سامن مع ماأ�ساة اأهلها 
و�سواه  الن�س  وبهذا  اأيامها،  و�سواد  قراها  وهزائم  اأيتامها  ودموع 
ربوع  اإىل  يعود  واال�ستقرار  ال�سالم  نور  ابتداأ  االأ�سوات اخلرية  من 

ال�ساعرة وثلوج جبالها واأوراق اأ�سجارها ... ورغم كل ما جرى ظلت 
كه زال ترى احلياة بقتامتها ولكّنها قتامة من نوع اإن�ساين يثري االأمل 
واحلزن والتحدي، فهي تقول يف �� وداعًا �� ترجمة عدالت عبد اهلل 
يف  عنه  امل�سكوت  ويف�سح  امل�سطربة  النف�س  خفايا  عن  يك�سف  ما 
يا  الروح  من  الوردية  االأمطار  اأّيتها  وداعًا  حياتية حمبطة:  جتربة 
اأمواج املائية من بحر العيون يا �سهور ربيع العمر وداعًا. فهي هنا 
تطلق �سيحات الوداع بعد اأن خ�سرت اأجمل اأيامها وعانت ما عانته 
من اآالم الفقد وانتهاك الن�سغ احلياتي و�سارت ال جتد مالذًا اآمنًا 
حلياة تليق بها وبقومها، ومل تعد قادرة على �سنع اجلمال والتم�سك 
بحريتها املحا�سرة بالتابوات والنواهي الظالمية  : يا حلم يا نف�س 
يا حب كوي�ستان توديعك كان تاأففًا مل يكن يف مو�سوعة فكري، كان 
ح�سن  يف  الرجال  خيمة  حتت  الليايل  تلك  تذكر  هل  حزينًا  نغمًا 
القيم وال�سخور قلنا لك انَت لنا ونحن لِك. ومع كل ما يف الواقع 
مل   / ال�ساعرة   / فاإنها  متالحقة،  وانهيارات  وقتامة  �سوداوية  من 
على  القا�سي  الزمن  �سغوطات  اأجربتها  بل  اإرادت��ه��ا  ط��وع  تغادر 
اأعلى  املغادرة، ولكّنها ظلت مت�سبثة به )انَت لنا ونحن لك( وتلك 
الثقيلة  الهزائم  جمابهة  على  واالإ�سرار  وال�سجاعة  الت�سحية  قيم 
وال�سعي بكل ب�سالة ل�سنع الغد الو�ساء بعيدًا عن اأ�سوات املدافع يف 
حروب خا�سرة ال طائل منها ... اإن ال�ساعرة كه زال ابراهيم خدر 
اأبرزها،  الكردية  باللغة  �سعرية  جمموعة   ))٢1(( اأ�سدرت  التي 
قبل اأن حتبني، �سذرات الع�سق، تو�سالت قبلة ومرتجمة اإىل اللغات 
الفار�سية / االملانية / الرو�سية / الالتينية، ومل يرتجم لها العربية 
�سوى خمتارات حتت عنوان �� عني الع�سق ح�سن املحبة ��� عام ٢٠٠3، 
ولوال هذه الرتجمة الوحيدة النادرة ملا اأطلعنا على واحدة من اأهم 
�ساعرة  زال  كه  كون  العراق... عدا عن  الكردي يف  ال�سعر  جتارب 

ت�ستحق اأن يقراأها كل املهتمني بال�سعر العراقي بلغاته املختلفة.

ن�صان �صعريان اأ�صافا هّمًا 
ثقياًل على النف�س واأنا امتعن 
فيهما، واأجد اأنَّهما امتلكا 
طاقة تدمريية يف اإدانة 
واقٍع اأنتجهما، وجعل من 
ال�صاعرة كه زال ابراهيم 
خدر قارئة بعني مب�صرة 
وروؤية واعية ملا يحيط بها 
من قتامة و�صواد وانك�صار 
خل�صت من خاللهما معاناة 
قومها يف جمابهة �صغوطات 
احلياة وحتدياتها يف 
ظل ظروف القهر والظلم 
واالمتهان.

يف )هذه الليلة( 
ك�ه زال اإبراهيم

)وداعًا(

 �شكر حاجم ال�شاحلي 
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للكاتب بال �سك. فكتاب: )األف حكاية  حتت�سب 
وحكاية لالأطفال(، بقلم الدكتور �سفيق مهدي، 
الطفل  ثقافة  لفل�سفة  حقيقيًا  جت�سيدًا  ُي��ع��ّد 

ولالأ�ساليب احلديثة يف التعاطي معه. 
 - يتاألف الكتاب من األف حكاية وحكاية، حتمل 
االإر���س��ادات  وتقدمي  اخليال  على  اللعب  طابع 
مبا�سرة،  غ��ري  ب��ط��رق  وال�سلوكية  االأخ��الق��ي��ة 
املوجهة  الطرافة  جو  ي�سودها  حكايات  وهناك 
ال��ن��اح��ي��ة  م���ن  ال��ط��ف��ل  �سخ�سية  ت��ق��وي  ال��ت��ي 
لتقول  لطيفة  ب�سيطة  بطرق  فجاءت  النف�سية، 
ة عطر عابرة. منها مثاًل  املراد مثل ر�سَّ املغزى 
)ع�سا  عنوان  حتمل  التي  الثانية  الليلة  حكاية 

ال�سوق  اإىل  يذهبان  واجل��د  فاحلفيد  ج���ّدي(، 
ل�سراء بع�س احلاجات، وبعدما يقطعان م�سافة 
ع�ساه.  يجلب  اأن  ن�سي  اأنه  اجلد  يتذكر  طويلة 

فيقول احلفيد:
�سر  عن  مت�سائاًل  جدي،  اإيّل  فنظر  "ابت�سمت، 

ابت�سامتي، فقلت:
� لكنَك يا جدي �سرت من البيت اإىل هذا املكان 

من غري ع�ساك!
�سحك جدي �سحكة رقيقة، وقال:

اإىل  و�سلنا  حتى  �سرينا،  ووا�سلنا  ح��ق!  معك   �
ال�سوق، وا�سرتى جّدي ما اأراد، وعدنا." �س ٦

� لقد اأفاد الكاتب من مو�سوع الذاكرة اجلمعية 

ال��ك��ّت��اب  ا���س��ت��خ��دم  م��ا  ف��ك��ث��ريًا  الق�س�س،  يف 
ق�س�س ليلى والذئب، كٌل ح�سب خياله والهدف 
يجعل  اأن  اأراد  هنا  فالكاتب  ورائ��ه.  من  املبتغى 
)ليلى( تتغلَّب على الذئب لي�س بقوتها الع�سلية، 
بل مبا متتلكه من فكر وذكاء. لقد الحق الذئب 
حتمل  جدتها،  بيت  اإىل  مّتجهة  وه��ي  )ليلى( 
تلهيه  ولكي  ب��ه،  ف�سعرت  ل��ذي��ذة،  كعكة  بيدها 
اختباأ  التي  ال�سجرة  له عظمة طرية قرب  رمت 
وراءها، نقتطف من الليلة الرابعة احلكاية التي 

بعنوان: )حيلة ليلى(:
"مل���ا راآه���ا الذئ���ب، �س���ّمها، فوجده���ا عظم���ة 
ب�س���راهة،  ياأكله���ا  فاأ�س���رع  لذي���ذة،  طري���ة 

من منا مل يقراأ اأو ي�صمع عن كتاب "األف ليلة 
وليلة"؟ ومن منا مل تبهجه تلك احلكايات اأو ترتك 

يف نف�صه اأثرًا طيبًا؟ لكن، اأن ن�صمع االآن حكايات 
بثوب جديد قريبة من مفهوم الطفل ورغباته، 

بعيدة عن الغرابة يف اإلبا�س �صخ�صيات احلكاية 
اأثواب اجلان والعفاريت، فهذا �صرب من احلكمة يف 

تناول احلكاية، وطريقة منهجية ناجعة لتقدمي 
كل ما هو مفيد للطفل،

حول���ه  نظ���ر  ذل���ك،  م���ن  انته���ى  وعندم���ا 
انطلق�ت  فق�د  يجده�ا!  فل�م  ليل�ى،  ع���ن  باحث���ًا 
ه�و  ك��ان  بينم�ا  اجل�����دة،  بي�ت  اإل�����ى  م�س�رعة 

من�سغاًل باأكل العظمة!"
يف الليلة اخلام�سة التي بعنوان: )تيما واملظلَّة( 
التي  ال�سغرية  الهواج�س  اإىل  الكاتب  ياأخذنا 
فهل  م��ا،  موقف  اأم��ام  فهو  الطفل،  فيها  ر  يفكِّ
هذه  يف  ُيقدم،  ال  اأم  الفعل  على  الطفل  ُيقدُم 
الليلة يحاول الكاتب توجيه بو�سلة تفكري الطفل 
اأو�سكت  اإذا  فيت�ساءل:  ال�سحيح،  االجت��اه  نحو 

ال�سماء اأن متطر، فهل �ستاأخذ )تيما( مظلتها، 
ما  تاأخذها،  اأن  عليها  اأن  اجل��واب  ياأتي  ال؟  اأم 
دة بالغيوم. هذا التوجيه جاء  دامت ال�سماء ملبَّ
بطريقة غري مبا�سرة وباأ�سلوب �سل�س قريب اإىل 

فهم الطفل ووعيه.
� يف الليلة الرابعة ع�سرة التي بعنوان: )الثعلبان 
واالأرنب( جند ب�ساطة الفكرة وقوتها يف الوقت 
ذاته، فهي تعلم الطفل كيف ي�ستثمر الفر�س من 
ناحية، ومن ناحية اأخرى تريه نتائج االأمور غري 
وملا  االأرن��ب،  على  الثعلبان  تقاتل  فقد  املتوقعة. 

ا�ستد اخلالف، نقتطف:
ال�سجار  وا�ستد  قبلك!  راأيتها  اأنا  اإنها يل!  بل   �"
االأرنب  تكون  اأن  على  اتفقا  حتى  الثعلبني،  بني 
الهجوم  اأرادا  وع��ن��دم��ا  االث��ن��ني.  ن�سيب  م��ن 
ا�ستغلت  فقد  اختفت،  قد  االأرن��ب  كانت  عليها، 
�سرعتها."  باأق�سى  ه��ارب��ة  وول��ت  �سجارهما، 

�س13
اإىل  الكاتب  يتجه  ع�سرة  اخلام�سة  الليلة  يف 
تالم�س  لطيفة  بطرق  ل��الأط��ف��ال  ر�سائل  ت��رك 
)حجرة  بعنوان:  الليلة  الرقيقة.  م�ساعرهم 
وجهت  امل��رجت��ل��ة  اجل���دة  فحكاية  احل��ف��ي��دة(، 
�سلوك الطفلة باأ�سلوبها اجلذاب، وجعلتها ترتب 

غرفتها على غري املعتاد.
الكاتب  يلفت  والع�سرين،  ال�سابعة  الليلة  يف   �
بحكاية  االأ�سوات  اأن��واع  تعلم  اإىل  الطفل  انتباه 
لطيفة حتت عنوان: )اأ�سوات( فالطفل )با�سل( 
يقف يف احلديقة في�سمع اأ�سواتًا خمتلفة لطيور 
والدجاجة  وال���زرزور  احلمامة  منها:  عة،  متنوِّ
اأ�سحاب  اأي��ن  الطفل:  فيت�ساءل  والع�سفور.. 
تلك االأ�سوات؟ فهو ال يرى اأحدًا، فتاأين اخلامتة 
من  اأن  )با�سل(  الطفل  يكت�سف  حني  اللطيفة 
كان يطلق تلك االأ�سوات هي الببغاء، فقد كانت 

تقلِّدها.
ي�سل  حتى  املنوال  هذا  على  الق�س�س  ق  وتتدفَّ
القارئ اإىل الق�سة االأخرية التي ليلتها هي الليلة 
املوؤلف حكاياته  ينهي  بذلك  االأل��ف.  بعد  االأوىل 
م جهدًا كبريًا على ما يبدو يف  التي قدَّ عة  املتنوِّ
ال�سليم  التفكري  نحو  الطفل  بيد  اآخ��ذًا  تاأليفها 

واخليال املمتع.
اليومية،  الطفل  حياة  من  ماأخوذة  الق�س�س   �
اأنها  كما  الت�سرف،  يف  وحكمة  دفعًا  يعطيه  ما 
تن�سط فكره، وجتعله يفا�سل بني االأمور، كذلك 

تعزز �سخ�سيته، وتنمي اإدراكه ملا حوله.
لنا  ي�سمن  جيدًا  بناء  الطفل  �سخ�سية  بناء  اإن 
لثمن  ومقدر  يقول  ملا  م��درك  واٍع  جيل  اإن�ساء 
العمل الذي يقوم به. من هنا تاأتي اأهمية الكتابة 
لالأطفال لتفتح الباب وا�سعًا اأمام االإبداع املثمر 
ي�سبح  حتى  وتنميه  التجربة  ت�سقله  ال���ذي 

ز. الرافعة االأوىل جليل جديد متميِّ

األف حكاية وحكاية للدكت�ر �شفيق مهدي

كتاٌب يخاطب وعي الطفل 
وينّمي قدراته

�شريعة �شليم حديد
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اأنوار بغداد من خالل حكايات  اأن اأعيد ع�سر  اأوّد  اأنوه باأّين  اأن  قبل احلديث عن ال�سور وحكاياتها اأرغب 
بغداد  تلفزيون  من  م  ُقدِّ وثائقي  برنامج  يف  وهكذا،  الت�سكيل  وبعدها  ال�سينما  ثم  بامل�سرح  اأوال  تبداأ  عّدة، 
حتت عنوان "روافد امل�سرح العراقي" ا�سرتك فيه خرية الفنانني امل�سرحيني،على مدى �ساعتني تقريبا اأثارت 
انتباهي �سيدة كانت تدخل امل�سرح؛ �ساألتها املرا�سلة مل جئت اإىل امل�سرح؟ قالت: ال حياة بدون م�سرح، واأي 

م�سرح كان يقّدم وقتها؟ لنتابع.

تنويه:
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حملت الفرقة القومية للتمثيل اأيام جمدها م�سرحية البيك وال�سايق التي 
ماتي  وتابعه  بونتال  ال�سيد  م�سرحية  عن  ال�سائغ  �سادق  ال�ساعر  اأعدها 
امل�سرح  وقف  يومها  ج��الل،  اإبراهيم  االأ�ستاذ  واأخرجها  برخت  لربتولد 
التي  املوا�سيع  من  الكثري  ون�سر  العراقي  للم�سرح  عاليا  ي�سفق  امل�سري 
ح اأن امل�سرح  اأ�سادت بهذا العر�س الباهر، لكن اأهم ما ن�سر كاريكاتري يو�سّ
اإىل وجوده  لينبهك  يدق  العراقي  امل�سرح  �سبات وهذا جر�س  امل�سري يف 

الكبري. 
ال  لكّنهم  حياتهم،  من  االأب��د  اإىل  ويطردونه  االإقطاعي  النا�س  ين�سى  قد 
اإىل االأمور قبل مرور �سنني  يتخّل�سون منه، من عقليته واأخالقه ونظرته 
اأن  وا�ستطاعوا  املنقر�س  )الوح�س  تغلبوا على هذا  قد  كانوا  واذا  طويلة، 
يقيدوه بال�سال�سل يف بلدهم، فهناك بالد اأخرى واأنا�س اآخرون من حقهم 
يت�سل  �سيئا  كّله  ذلك  اإىل  اأ�سف  منه،  ويتعلموا  بكفاحهم  ي�ستفيدوا  اأن 

بالعمل الفني نف�سه كعمل فني، فهو ال بّد اأن يجمع بني عن�سرين 
يف اآن واحد، املحلية والعاملية والزمنية واخللود، فاذا فر�سنا اأن 
اأماكن  من  اختفى  قد  ومكان  بزمان  املرتبط  االقطاعي  بونتال 
كثرية من العامل واأنَّه �سائر حتما اإىل الفناء يف اأكرث من مكان، 
فال بّد اأن يبقى بونتال منوذج االن�سان املتقلب بني اخلري وال�سر، 
ال�سعف والقوة، والرحمة والق�سوة واالن�سانية والوح�سية، وال �سّك 
اأنَّ هذا النموذج �سيبقى ما بقي على االر�س اإن�سان يعطف على 

اأخيه االن�سان او يق�سو عليه.
كتب املخرج يقول:

لعمله  وو�سيلة  اأداة  الفن  وك��ان  باأ�سله،  �سريف  عامل  االإن�سان 
لتحويل  واأداة  خربته  الفن  ك��ان  ل��ذا  خلربته،  نتيجة  وبالتايل 
ظهرت  طموحاته  االإن�سان  بداأ  وعندما  اأغرا�سه،  اإىل  الطبيعة 
اأداة  واأ�سبحت  الطبقية  امل��واق��ف  فاتخذ  طبقاته  يف  ال��ف��روق 
االن�سان وخربته موازية النتماءاته الطبقية، فكان �سياع االن�سان 
وازدواجيته وكان الفن للفن ح�سيلة، هذا نتيجة ظهور االقطاع 
والربجوازية والراأ�سمالية وتقلب الروح الع�سكرية عزل الفن عن 
عموم النا�س واأ�سبح خلا�سته هذه، فكانت حركة الفن للفن قد 
التاريخية  احلركة  اأنَّ  اال  الطبقات،  هذه  حكم  خالل  من  طغت 
وما  وطيبا  �سريفا  عامال  زال  ما  الطيب  واالن�سان  االن�سان  اأن 
زال ميار�س عمله وو�سائل عمله وخربته وو�سحت حركته بعد اأن 

اأخذت مداها الزمني.
ا�سرتك يف العمل، �سيوف ال�سرف:

يو�سف العاين، قا�سم حممد، حم�سن العزاوي، غزوة اخلالدي، 
عواطف نعيم. 

مّثل االأدوار:
خليل عبد القادر، خليل الرفاعي، فاطمة الربيعي، �سعاد عبد اهلل يف اأروع 
عبا�س،  اأفراح  الربيعي،  زهرة  �سليمة خ�سري، حميد اجلمايل،  اأدواره��ا، 
ال�سبتي،  �سهام  �سفيق، فار�س عجام،  �سامل  اأحمد،  قحطان فرحان، علي 
هاين هاين،  حامت �سلمان، مع طلبة االكادميية ومعهد الفنون اجلميلة اإذ 

قاموا باأدوار العمال. 

مهم جدا 
 اليحق الأي �صخ�س 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.
مقداد عبد الر�شا

افتتح م�سرح بغداد ب�سكل ر�سمي مب�سرحية متوز يقرع الناقو�س 
مْت بتاريخ 1٢-1٢-198٦ كتبها اال�ستاذ عادل كاظم  التي ُقدِّ
جت�سيد  يف  ا�سرتك  احلميد،  عبد  �سامي  اال�ستاذ  واأخرجها 
اأ�سبحوا  االأدوار نخبة من اال�ستاذة وطالب االكادميية الذي 
اأع�ساء فيما بعد يف الفرقة؛ فرقة امل�سرح الفني احلديث التي 
قد  كان  ال��ذي  حممد  قا�سم  العاين،  يو�سف  العمل،  اأجن��زت 
ال�سوفيتي، زينب، مي  امل�سرح يف االحتاد  توا من درا�سة  عاد 
خليل  فيا�س،  فاروق  الق�سب،  �سالح  يو�سف،  روميو  �سوقي، 
�ساموئيل،  ازادوه��ي  اأدواره،  اأجمل  من  واحد  القادر يف  عبد 
كرمي عواد، �سمم الديكور واملالب�س اال�ستاذ الت�سكيلي �سياء 
للموؤلف  �سهرزاد،  الدكتورة  اختارتها  املو�سيقى  ال��ع��زاوي، 

املو�سيقي كارل اورف )كارمينا بورانا(.
داخل الكتيب خط عادل كاظم كلمته:

خال�سة،  روؤي��ا  وت�سخ�سها  الفنية  احلقيقة  عن  تك�سف  لكي 
بنقطة  مت�سك  خيوط  ثالثة  اليها  ت�سّد  اأوت��اد  ثالثة  بني  اأن��ت 
الو�سط، ولكي تقف عند هذه النقطة ومتار�س عملية الك�سف 
والت�سخي�س، اأنت اإزاء ثالثة منطلقات ت�سعب الروؤيا وجتمعها 
التي  الفنية  القيمة  ت��درك  اأن  ه��ي،  اخلطوط  واح��د،  اآن  يف 
اأن  ت��ردع،  ال  باإيجابية  االأ�سياء  معوقات  تعي�س  اأن  تقدمها، 
الروؤيا اخلال�سة، هنا فقط ميكن  يريد  روؤي��اك ملن ال  تو�سح 
�سالح  وا�سعا  الفني،  اخللق  حميطات  مب��اأث��رة  تخو�س  اأن 
وجوههم  يخطط  الذين  بعدك  خمّلفا  كتفك،  فوق  ال�سدق 
تقول  اأن  امل�سرحية  والكربياء، حتاول  والكذب  االدعاء  جذام 
اإن جيلنا هذا يبحث عن التربير واملعنى الذي افتقد فيه حقوق 
االن�سان العامة، افتقد فيه جوهره االإن�ساين بفعل تقاليد ن�ساأ 

عليها زمنًا بعد زمن.
اإنَّ ال�سم�س ال ميكن اأن تكون عاقرا ال تنجب ال�سوء والليل ال بّد 
اأن يرى هدب الفجر وحوار الذين يقفون على خ�سبة �سّماء، ال 

بّد اأن يبلغ االذان ال�ساغية، وع�سرات الذين ياأتون للم�سرح ال 
بّد اأن تزيد كثافتهم يوما اإثر يوم.

املخرج يكتب:
يتجه معظم الكتاب املحدثني اإىل ا�ستغالل االأحداث التاريخية 
املخرج  على  يفر�س  ذل��ك  املعا�سرة،  لالأفكار  واإخ�ساعها 
امل�سرحي  العر�س  وتاأطري  والزمانية  ال�سفات املحلية  اإ�سفاء 
فما  الدقيقة،  بالتفا�سيل  التقيد  اإىل  احلاجة  غري  من  بها 

يعر�س من اأفكار اأهم بكثري من اخللفيات التي ت�سندها.



17٦٥م مدينة مبنية من الطني ويف باديتها ملح 
كثري.

االأمر  تطلَّب  19٢1م  عام  العراق  ا�ستقالل  عند 
ر�سمية  لغة  العربية  اللغة  الإح��الل  كاماًل  عامًا 
ودوائ��ر  الر�سمية  املخاطبات  يف  الرتكية  ب��دل 

)الطابو(.
املحلي  احل��ك��م  ق���وة  اإىل  ال�سهيد  زي���د  ي�����س��ري 
وفر�س  الر�سوة  حيث  من  الفا�سدة  ال�سارمة 
االإتاوات كما هو االأمر يف العهد العثماين، اإ�سافة 
اإىل وجود )ال�سقاة( يف املدينة وخارجها. وينقل 
اأنه  الق�ساب،  العزيز  عبد  مذكرات  عن  املوؤلف 
جاء اإىل ال�سماوة قائممقامًا عام 19٠9م ووجد 
نق�س  ب�سبب  اقت�سادية  �سائقة  تعي�س  املدينة 

املواد الغذائية.
 الر�صوة 250 األف لرية!

�سفينتني  وج��ود  للق�ساب  ال�سماوة  اأه��ايل  �سكا 
اإىل  نقلها  متعهدون  يريد  باحلنطة  حمملتني 
الب�سرة باأمر من م�ساعده! اأمر الق�ساب بتفريغ 
وطرد  االأه��ايل  على  وتوزيعها  ال�سفينتني  حمولة 
يف  العثماين  اجلي�س  قائد  تدخل  وهنا  وكيله، 
الب�سرة واأر�سل برقية اإىل القائممقام يوؤكد فيها 
حلاجة  الب�سرة  اإىل  ال�سفينتني  اإر�سال  وج��وب 
برقية  اإىل  الق�ساب  يلتفت  مل  اإليهما.  اجلي�س 
االإ�سراع  ال�سماوة  جتار  من  وطلب  اجلي�س  قائد 
مبلغ  اأن  علم  وقد  بغداد،  تتدخل  لئال  بالتفريغ 
اللريات  من  األفًا   ٢٥٠ بلغت  اجلي�س  قائد  ر�سوة 

الذهبية.
 غزوات اخلارج و�صراع الداخل

ي�سري املوؤلف اإىل اأن ال�سماوة كانت تعاين اأيامها 
االإبل  وخطفهم  الوهابيني  االإخ��وان  غ��زوات  من 
خ�سرة  ف�سول  يف  احل��الل  و�سلب  الربيع  وق��ت 
االأر�س من الرعاة املحليني يف )ب�سّية( و�سواها، 
ف�ساًل  املتداعي،  املدينة  �سور  اإىل  الو�سول  حتى 
)رباط  ال�سيخ  بني  القبلي  الداخلي  النزاع  عن 
)طفار  وال�سيد  الغربي  اجلانب  �سيخ  ال�سلمان( 
اإىل  اإ���س��اف��ة  ال�����س��رق��ي،  اجل��ان��ب  �سيخ  جعفر( 
ا�ستمر �سنوات منها �سنة  الذي  الفي�سان  مو�سم 
1918م التي هلكت فيها املوا�سي وانهارت البيوت 
�سكة  وُقلعت  واالأك��واخ  االأ�س�س  ال�سعيفة  الطينية 

االأ�سا�س  هو  بال�سيارات  التنقل  و�سار  القطار 
ومل�سافات قريبة.

االأ�سفر  اجل��راد  هجوم  وقائع  املوؤلف  يروي  كما 
م�سلوقًا،  ب�سرائه  االأطفال  وهو�س  املدينة  على 
البيوت  يف  العذب  امل��اء  ان��ع��دام  اإىل  ي�سري  كما 
بحيث ت�سطر الن�سوة اإىل احل�سول على املاء من 
والقدور حتى  الفرات وهن يحملن )امل�ساخن( 
ع�سو  ح�سن  امل��ريزا  ا�ستطاع  حني  19٥4م  عام 

املجل�س البلدي توفري املياه ال�سافية.
كانت دور الوجهاء واملوظفني قبل ت�سكيل اأنابيب 
من  املاء  الإي�سال  بال�سّقاء  ت�ستعني  العذبة  املياه 
تنار  املدينة  �سوارع  وكانت  معلوم،  باأجر  النهر 
بالفواني�س النفطية لياًل لعدم وجود الكهرباء يف 

املدينة.
قامت  املا�سي  القرن  خم�سينيات  منت�سف  يف 
اأ�سرة )االإمامي( بن�سب ماكنة كهرباء يف ملك 
لهم قرب اجل�سر القدمي كان موقعها على ي�سار 
منهم  الدولة  ا�سرتتها  ثم  االإمامي،  �ساكر  خان 
بعد هذا لتاأمني بع�س احتياجات املدينة حتى مت 
الربط الكهربائي املوحد مطلع �سبعينيات القرن 

الع�سرين.
 االأوائل

19٢٢م،  عام  كانت  وجدت  ر�سمية  مدر�سة  اأول 
االأوىل،  االأرب��ع��ة  ال�سفوف  على  اقت�سرت  وق��د 
���س��اه��م يف ب��ن��ائ��ه��ا امل���ت���ن���ورون م���ن ع��ائ��الت 
و)اآل  و)ال��ده��ان(  ق��دوري(  و)اآل  )االإماميني( 

�سعيد(، وهي مدر�سة املن�سور.

اأول مدر�سة ابتدائية متكاملة يف )عكد  افتتحت 
مدر�ستني  اإىل  املدر�سة  �سطرت  ثم  النجارين(، 
ومديرها  الر�سيد(  )ه��ارون  هما  1947م  ع��ام 
خ�����س��ر ال�����س��ي��خ حم��م��د وم��در���س��ة )امل���اأم���ون( 

ومديرها عبد الر�سا الغّرة.
كانت  املوحدة  املدر�سة  اأن  املنا�سبة  بهذه  واأذكر 
وال��دي )عبد احلميد  ب��اإدارة  حتى عام 194٦م 
)اأب��ي  مدر�سة  اإىل  م��دي��رًا  نقله  قبيل  ح��م��ودي( 

�سخري( ذلك العام.
كنت طالبًا يف ال�سف الثاين االبتدائي قبل نقلنا، 
وكان املعاون هو االأ�ستاذ خ�سر، ومعلم الريا�سة 
جرب،  �سمخي  اأ�ستاذنا  االبتدائي  االأول  وال�سف 
ومن  امل��ت��ع��ددة،  الريا�سية  مب��ه��ارات��ه  ال�سهري 
اجلغرافيا،  اأ�ستاذ  االأمري  عبد  ال�سادة:  معلمينا 
اأ�ستاذ  كرجي  واملعلم  الريا�سيات،  معلم  وزّي��ا 
الطبيعيات، وكانت والدة كرجي اليهودي �سديقة 
م�سيوي  علي  احل���اج  زوج���ة  احل��اج��ة  جلارتها 
وجارتها اأم حميد، وهي جدتي االأثرية، وقد كنا 
ن�ستاأجر الدار املجاورة لبيت احلاج علي م�سيوي 

ممنهجة  ميدانية  درا�سة  ال�سهيد  زيد  لنا  قدم 
عن مدينته الفخور بتاريخها ال�سيا�سي وبعطائها 
الوا�سح  والت�ساقها  واحل��ي��اة  الفكر  يف  املتنوع 

بحركة البناء اجلديدة يف عراق اليوم.
الكتابة نوع من العبث

بعد ذلك اجلهد الكبري يف توثيق التاريخ ال�سفاهي 
ا�ستمر  ال���ذي  اخل���ري،  ل�سماوة  املتنوع  اجلميل 
ل�سنوات، يهدي املوؤلف عمله املهم هذا اإىل زوجته 
وولده وبناته، الذين اقتطع من حياته وحيواتهم 
وقتًا طوياًل مكت�سفًا اأن يف الكتابة لونًا من العبث، 
لكنه هنا عبٌث منتج قدم تاريخ ال�سماوة احلديث 
الكاتب  مهارة  فيها  بدت  ا�ستق�سائية  درا�سة  يف 
كتابه  ف�سول  يف  احلقيقة  اإي�سال  على  وقدرته 
والتقاليد  وال��ع��ادات  واملعمار  التاريخ  يف  املتنوع 
كل  ويف  وال�سجاعة،  النهر  وحركة  وال�سحافة 
لة،  ب�سِ ال�سماوة  اإىل  ميّت  وعملي  فكري  جمرى 
املدينة  ت��اري��خ  بنقل  ال�سهيد  زي���د  ق���ام  بحيث 

ال�سفاهي وفولكلورها على الورق وو�سعه اأمامنا.
قد  ه��ذا  التوثيقي  كتابه  اإن  ال�سهيد  زي��د  يقول 
�سورة  تو�سيف  يف  كتبها  رواي���ات  ث��الث  �سبقته 
واأحداث  و�سخو�س  مراحل  وعلى  دراميًا  مدينته 
عدة، وهو ين�سح قارئ الكتاب باأن يعود اإىل تلك 
الدرامي  ال�سردي  التج�سيد  فيها  ليجد  الروايات 

لهوية املدينة.
 ال�صماوة - كتاب املدينة

فيه  ن��ق��راأ  ال��ذي  الكتاب  م��ن  االأول  الف�سل  ه��و 
مقدمة تاريخية عن العراق منذ العهود القدمية 
خريات  �سرق  الذي  العثماين  احلكم  نهاية  حتى 
البالد �سنوات طوااًل ا�ستمرت حتى نهاية احلرب 
غ��ادر  ع��ن��دم��ا  ي���رتك،  اأن  دون  االأوىل  ال��ع��امل��ي��ة 

العراق، �سوى جادة خليل با�سا املرتبة يف بغداد.
األي�س.. ا�صمها القدمي

عرفت ال�سماوة قبل االإ�سالم با�سم )األي�س(، وقد 
ا�سرتاحة  حمطة  االإ�سالمية  اجليو�س  اتخذتها 
ول��ت��ج��م��ي��ع امل��ق��ات��ل��ني حت��ت ن��خ��الت��ه��ا ال���وارف���ة، 
.يف  ال�سيباين  حارثة  بن  للمثنى  مقامًا  وكانت 
نت  ُدوِّ بوثيقة  ال�سماوة  اإىل  اأ�سري  العثماين  العهد 
باأنها قرية زراعية تقع على  ع��ام149٢م ت�سفها 
عام  االأمل��اين  الرّحالة  ووجدها  العط�سان،  نهر 

يف القرن الع�شرين
زيد ال�شهيد يدّون 
تاريخ املدينة

با�شم عبد احلميد حم�دي

اأ�صدر الكاتب الروائي زيد ال�صهيد موؤخرًا كتابه املو�صوعي )ال�صماوة 
قًا مدينته اجلميلة التي حتت�صن ال�صحراء  يف القرن الع�صرين(، موثِّ
مطلة على )ب�صّية( وحوافها، مت�صاوقة مع ق�صاء ال�صلمان الذي يقع 

يف قلب البادية، لي�صري �صلعها اجلنوبي ب�صهم نادر 
اإىل ق�صاء )اخل�صر(، بوابة مركز حمافظة 

املثنى؛ ال�صماوة.

ال�شماوة

زيد ال�سهيد
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املطلة على الب�ستان.
)خديجة  م��در���س��ة  ه��ي  ل��ل��ب��ن��ات  م��در���س��ة  اأول 
افتتحت  وقد  اخلم�سينيات،  منت�سف  الكربى( 
و�سارت  1947م  عام  للبنني  ال�سماوة  متو�سطة 

ثانوية متكاملة عام 19٥٠-19٥1م.
اأول �سينما هي )�سينما عبد االإله( عام 1948م 
االإمامي  الرزاق  عبد  عملها  على  واأ�سرف  بناها 
يف  املحافظ  االجت��اه  معار�سة  من  الرغم  على 
ال�سعب(  )�سينما  اإىل  ا�سمها  اأبدل  وقد  املدينة، 

بعد ثورة 14 متوز19٥8.
با�سم  الحقًا  عرفت  التي  لل�سماوة،  حمافظ  اأول 
وقد  الغني،  عبد  ع��ادل  هو  املثنى(،  )حمافظة 
اأعلنت يف 3٠ ت�سرين الثاين 19٦9م منف�سلة عن 
اأق�سية  و�سمت  )القاد�سية(  الديوانية  حمافظة 

ال�سماوة واخل�سر وال�سلمان ونواحيها.
 احلرب والت�صييق على احلريات

احلركة  عن  تاريخية  جولة  يف  امل��وؤل��ف  ياأخذنا 
يف  رج��ال��ه��ا  وت��ظ��اه��رات  ال�����س��م��اوة  يف  الوطنية 
انتفا�ستي 19٥٢ و19٥٦م، ودور احلرب العراقية 
االأرزاق  وق��ط��ع  والعنف  التجويع  يف  االإي��ران��ي��ة 
مّلوا  الذي  الهاربني  ال�سلطة  اإعدام  بل  واالآذان! 

حربًا طويلة ال خمرج منها.

  

و�صوّية �صوّية لرببوتي!
وقبلها  الع�سرين،  ث��ورة  ذك��رى  امل��وؤل��ف  ي�ستعيد 
�سعيد  حم��م��د  ال�سيد  ال��ك��ب��ري  امل��ج��اه��د  ح��رك��ة 
االأ���س��رف  النجف  م��ن  انطلقت  التي  احلبوبي، 
اإىل ال�سعيبة ملواجهة القوات الربيطانية الغازية 
جتمع  اإىل  اإ�سافة  االأوىل،  العاملية  احلرب  اأثناء 
املكوطر  هادي  ال�سيخ  وق��وات  الفراتية  الع�سائر 
اأحمد  ال�سيخ  بزعامة  الكردية  والقوات  و�سحبه 
ال�سيخ  ك��ان  اإذ  بربوتي،  ج�سر  ق��رب  البزرجني 
بربوتي ال�سلمان ي�سرف على توزيع الطعام واملاء 
للقوات املتجمعة متهيدًا النطالقها اإىل ال�سعيبة .

اجلّنة  )ثلثني  ي��ردد:  املهوال  �سوت  انطلق  هنا 
�ساح  وهنا  املكوطر،  ال�سيخ  واملق�سود  لهادينا( 
واك���راده(  اأحمد  ل�سيخ  )وثلث  ال��ث��اين:  امل��ه��وال 
فغ�سب ال�سيخ بربوتي الذي اأ�ساف ومنح وتعب، 
ف�ساح املهوال: )و�سوّية �سوّية لرببوتي(، فابت�سم 
ي�ستطيع  اأحد  ال  اأن  يدرك  وهو  ال�سلمان  بربوتي 
التي  احل�سنة  الذكرى  لكنها  اهلل،  جنة  تق�سيم 

ي�ستحق.
حروب ودفاتر حكم وانقالبات

كانت  الثانية  العاملية  احلرب  العراق  دخول  قبل 

تنق�سم  ومفكريها  ال�����س��م��اوة  ���س��ب��اب  ع��واط��ف 
املع�سكر  تاأييد  هو  االأول  اجت��اه��ات؛  ثالثة  بني 
الزعيم  هتلر  ت��اأي��ي��د  ه��و  وال��ث��اين  اال���س��رتاك��ي، 
االأملاين النازي، والثالث هو االجتاه الوطني العام 
اإ�سافة اإىل االجتاه القومي. وعند اندحار الفا�سية 
ا�ستحقاقاتها  عن  تبحث  العربية  ال��دول  ب��داأت 
بل  يذكر،  �سيئًا  يعطونا  مل  الذين  احللفاء  من 
اإىل  اأدت  العربية مبعاهدات جائرة  الدول  كبلوا 
من  ن��وع��ًا  منحت  وث���ورات  متعددة  انتفا�سات 
التما�سك  ح�ساب  على  ولكن  الوطني  اال�ستقالل 
املجتمعي، اإذ كان للدميقراطية املطلوبة وقودها 
يف ال�سماوة و�سواها من مدن العراق، وقد اعتقل 
وقتل املئات من ال�سيوعيني نتيجة انقالبي البعث 
اخلليج  حربي  اإىل  و�سواًل  19٦3-19٦8م  عامي 

االأوىل والثانية.
ال�صماوة .. هيكلية مدينة 

فيه  ي�ستعر�س  ال��ذي  الثاين  الف�سل  عنوان  هو 
وق�سميها:  الطينية  املدينة  عمارة  ال�سهيد  زيد 
ال�سراي وال�سوب الكبري، و�سورها الدائري الذي 

اأزيل عام 1937م.
الكبري  ال�����س��وب  هيكلية  الف�سل  ه��ذا  يو�سح 
اأهلية خدمية.  واأبنية  واأبنيته من دوائر حكومية 
ويتابع املوؤلف تف�سيالت ال�سوق الكبري املعمارية 
مثل  فروعه  وتخ�س�سات  وب�سائعه،  وت�سقيفه 
وباعة  واالأح��ذي��ة  والنجارين  اخلياطني  اأ���س��واق 
الطيور  بيع  وع��الوي  العباءات  وباعة  الرب�سيم 

واالأبقار و�سواها.
عكد )الداحرة( وعكد )العرايا(

اإىل فقرات منها:  التوثيقي  املوؤلف ف�سله  يق�سم 
الدخول اإىل ال�سوق من اجل�سر اخل�سبي، واأنواع 
الطرف  عكود  عند  يقف  ثم  الفرعية،  االأ�سواق 
عاقول،  اآل  ودربونة  اجلامع  عكد  ومنها  الغربي 
وعكد الداحرة وعكد النجارين، وعكد ال�سبو�سة 
وعكد  احلبوب(،  وجتار  املجار�س  لكرثة  )ن�سبة 
ال�سادة وعكد العرايا، و�سبب الت�سمية اأن بغداديًا 
مالب�س  بال  ع��راة  اأطفاله  فوجد  ال��زق��اق  دخ��ل 
والت�سق  هال�سلوخ(  )لي�س  منده�سًا  ف�ساأل 
و�سمي  الداحرة،  عكد  وهناك  بالعكد.  ال�سوؤال 
هذا  يف  العثمانية  القوات  الندحار  اال�سم  بهذا 

عكد  وهناك  لها،  االأه��ايل  ت�سدي  بعد  الزقاق 
اليهود الذي يروي زيد ال�سهيد اأن �سبب الت�سمية 
بني  ح�سل  نزاعًا  الأن  بل  اليهود،  لوجود  لي�س 
�سكنة  طفار  ال�سيد  ��َه��َم  ف��اتَّ العكد  يف  جانبني 
ف�سار  معه،  وقوفهم  لعدم  يهود  باأنهم  الزقاق 

ا�سمه عكد اليهود.
 عكد امل�صن�صل

وهو عكد اآخر ا�ستهر بهذه الت�سمية الأن احلاكم 
االأوىل  العاملية  احل��رب  يف  لل�سماوة  العثماين 
وتكبيلهما  ووال��ده  نور  ال�سيد  على  بالقب�س  اأمر 

بال�سال�سل يف ذلك الزقاق. 
ويوؤرخ املوؤلف للبيوت العامرة يف �سوارع الق�سلة، 
نا�سر  الفوتوغرايف  امل�سور  جهد  اإىل  م�سريًا 
املدينة  حم���الت  ت��وث��ي��ق  يف  اجل��ي��الوي  ح�سني 

و�سوارعها ونا�سها.
حمطة قطار ال�صماوة

بناوؤها عام 1937م  واأعيد  اأُ�س�ست عام 1919م 
املدينة  لتجارة  الرئي�س  الع�سب  ت�سكل  الأنها 
يجري  التي  املحطة  اأنها  كما  الركاب،  وحركة 
ف��ي��ه��ا ت��ب��دي��ل ال���ق���ط���ارات، ف�����س��اًل ع��ن وج��ود 
للركاب  ع��رب��ت��ان  ه��ي  )اجل��ط��ل��ة(، واجل��ط��ل��ة 
لنقل  واحل��م��والت  الب�سائع  بقطار  ترتبطان 
اإىل  ال�سماوة  من  امل��ار  اخل��ط  على  امل�سافرين 
الرميثة ثم احلمزة فالديوانية لت�سهيل مراجعة 
باملراجعني  والعودة  ودوائرها  املحافظة  مركز 

وفق وقت حمدد.
تاأ�سي�س  كما يخ�س�س املوؤلف ف�ساًل كاماًل عن 
حمافظة ال�سماوة منذ 1-1٠-19٦9م وهي مادة 
تفا�سيل  يجدون  الذين  للمتابعني  مهمة  توثيقية 
وتقاليد  ال��ع��ائ��الت  ال��ب��ي��وت وجم��ال�����س  ع��م��ارة 
والت�سوير  الت�سلية  واأماكن  واالأعياد  املنا�سبات 
تاريخ  عند  املوؤلف  ويقف  واملكتبات.  والفنادق 

اليهود يف املدينة وعائالتهم ورحيلهم.
 الف�صول التالية

املهنية  وال��واج��ب��ات  االأن�سطة  يف  ث��الث��ة:  وه��ي 
والفنية  الريا�سية  واحلركات  واجلماعة  للفرد 
الكّتاب  ون�����س��اط��ات  ال�����س��م��اوة  يف  وال�سحافة 
احل�سينية  املنابر  وخطباء  واالأدب���اء  وال�سعراء 

ومثقفي الدواوين.

 

ر  االإماميون ودورهم يف حت�صّ
ال�صماوة

ودور  االإمامية  باالأ�سرة  يتعلق  ملحق خا�س  وهو 
رجالها يف التحديث والتطوير منذ قدوم رئي�سها 
ال�سماوة  اإىل  حم�سن(  ال�سيد  مرعي  )ال�سيد 
العثماين م�ستقرًا  اإماما يف اجلي�س  اأن كان  بعد 
وكان  فيها،  الأمالك  وحائزًا  املدينة  يف  واأ�سرته 
)ح�سن  ال�سيد  منهم  ك��رث  واأح���ف���اد  اأوالد  ل��ه 
االإمامي( الذي �سار رئي�سًا للبلدية عام 19٠9م 
وعمل على التطوير اجلزئي فيها، ومنهم )عبد 
كهرباء  مولدة  اأدخ��ل  ال��ذي  االإم��ام��ي(  ال�ستار 
ومنهم  1934م،  ع��ام  للمدينة  بالنفط  تعمل 
جلنة  يف  ع�سوًا  ك��ان  ال��ذي  االإم��ام��ي(  )عبا�س 
باأموال  املتو�سطة  املدر�سة  لبناء  التربعات  جمع 
االأهلية  اأع�ساء جلنتها  من  كان  التي  التربعات 
ال�سادة: عبا�س الهر، وحمد الغريب، و�سنان اآل 

رباط، و�ساكر الزعريي.
�سعد  ال�سيد  ابن  ال�سيد رعد،  املوؤلف عن  وينقل 
وقا�سي حمكمة  اليوم  االإماميني  االإمامي عميد 
على  م�سخة   3٦ ن�سبت  اأ�سرته  اأن  ال�سماوة، 
نهر الفرات ل�سقي املزروعات، واأن هذه االأ�سرة 
انعدام  زم��ن  يف  الثلج  ل�سناعة  معماًل  اأن�ساأت 
على  النفط  لبيع  وكاالت  واأنها حققت  الكهرباء 

كما  واخل�سر،  واحل��م��زة  ال�سماوة  يف  االأه��ل��ني 
اأوجد عبد ال�ستار االإمامي اأعمااًل للن�ساء يف نقل 

املنتجات الزراعية و�سواها، فقال ال�ساعر:
هل حجالك �سايبك دفعل يكول
من �سفت ن�سوان بالكويل تدور

االإمامي  عبا�س  اأن  مفاده  خ��ربًا  املوؤلف  وينقل 
هو اأول من فتح جتارة ت�سويق احلنطة وال�سعري 
الدنانري  اإىل  االأ�سعار  فارتفعت  ال�سماوة  خارج 
بعد اأن كانت االأوزان تقدر بالفل�سان احلمر فقال 

ال�ساعر وردد النا�س:
هل حجالك �سايبك كود وفن�س

عال�سعري الوزنته ب�س بفل�س
واليوم مبيت دينار ادغاره

وي��ت��وىل امل��وؤل��ف يف امل��ل��ح��ق ال��ث��اين ت��وث��ي��ق دور 
حلركة  واإ�سنادها  الع�سرين  ث��ورة  يف  ال�سماوة 
املجاهد ال�سيد حممد �سعيد احلبوبي قبل ذلك.

باأ�سماء احلكام  قائمة  املوؤلف  النهاية و�سع  ويف 
وحمافظني  قائممقامني  من  لل�سماوة  االإداري��ني 

حتى اليوم.
اأخريًا

هذا  التوثيقي  ال�سهيد  زي��د  االأ�ستاذ  جهد  يعد 
من االأعمال املهمة تاريخيًا، وفولكلورًا يف ثقافة 
ال�سماوة، وثبتًا ُيرجع اإليه يف كل حني ال�ستثنائية 

اجلهد املبذول يف �سياغته ودقة م�سادره.
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مكرها  تبداأ  القاتلة  الرحلة  تلك  خ��الل 
والطفل  امل��راه��ق  تفكرِي  على  بال�سيطرِة 
ب��ا���س��ت��خ��داِم ج���ٍو ظ��الم��ي م���ن ال��رع��ِب 
واملو�سيقى الكئيبة، ف�ساًل عن اإيحائها له 

بتهيوؤاٍت �سادرٍة من هاتفِه اأثناء الليل.

ادمان ورعب
)ح.ج( مراهق عراقي ُمغرتب مع عائلته 
يتعدى  ال  عامًا،  الع�سرين  يقارب  ما  ُمنذ 
عمره ال�ساد�سة ع�سرة، ُوجد منتحرًا داخل 
احلمام الذي اأغلقه من الداخل باإحكام، 
اأن  "مرمي" لدرجة  لعبة  على  مدمنًا  كان 
ذويه انتبهوا لذلك االأمر فاأقنعوه بحذفها، 
هذه  الثمن  فكان  خل�سًة،  لها  عاد  ��ه  اأنَّ اإاّل 
املرة حياته الربيئة، تقول والدة ال�سحية 

وهي خمتنقة بدمعتها:
طريقة موته ك�سرت قلبي، كان �سابًا لطيفًا 
ومطيعًا يل، وجميع اأ�سدقائه يحبونه الأنَّه 
يف  عليه  الحظت  وودودًا،  اجتماعيًا  كان 
غريبًا،  ان��ع��زااًل  لوفاته  ال�سابقة  ال�سهور 
ويف اإحدى املرات وبوقت متاأخر من الليل 
غرفته  من  ي�سدر  خُميفًا  �سوتًا  �سمعت 
وطلبت  قلقت  لعبة،  يف  فتاة  اأنَّها  فات�سح 
منه حذفها بعد اأن اأخربين اأخوته باأدمانه 
اأنَّني  غري  االأم��ر،  وانتهى  فحذفها  عليها 

لياًل  الوقت  كان  احلادثة،  بيوم  تفاجاأت 
فت�سورته خارج  بداخل غرفته  اأجده  ومل 
نا اكت�سفنا باأنَّه اأغلق احلمام  البيت، اإاّل اأنَّ
عليه من الداخل لي�سنق نف�سه، واأن تطبيق 

اللعبة كان مفتوحًا.

مناف�صة وكرامة
اأوام��ره��ا  تعطي  �سيطانية،  "تطبيقات 
وااّل  تريد  ما  يفعل  ب��اأن  للطفل  املبا�سرة 
اأمام  وُيهان  بها،  اال�ستمرار  من  �سُيحرم 
االأه��ل  توجيه  وبغياب  ب��اجُل��ن،  زم��الئ��ه 

يخ�سر عمره ثمنًا لوهِم كرامته".
اال���س��رة  مب��ج��ال  املُخت�سة  ب����داأت  ه��ك��ذا 
وال��ط��ف��ل م���ن م��دي��ن��ة م��امل��و )حم��ا���س��ن 

الزبيدي( حديثها، قائلة:
اأمام  فوبيا اخلوف من اخل�سارة والظهور 
بها  اال�ستمرار  على  قادر  اأنَّه  على  اأقرانه 
الطفل يف  اأن  كما  ولي�س جبانًا،  قوي  واأنَّه 
غري  عقله  ي��زل  مل  االوىل  عمره  م��راح��ل 
مكتمل وال ميّيز بني ال�سح واخلطاأ ب�سكل 
اأ�سبحت  العائلية  ال��ع��الق��ات  والأن  ت���ام 
ف��اإنَّ  التقنيات،  ب�سبب  تقريبا  معدومة 
الطفل يق�سي وقتًا مع االلعاب االلكرتونية 
اأكرث مما يق�سيه مع والديه، والطبيعي هنا 
اأبنائهم  حياة  عن  الوالدان  يغيب  حينما 
طوال  االلكرتونية  االألعاب  مع  ويرتكانهم 
�سببًا  باالألعاب  اإن�سغالهم  عادين  الوقت، 
لهدوء البيت والتخل�س من االزعاج وهذه 
هي الفجوة الكبرية ما بينهم وبني اأبنائهم 
لذلك  ال���وق���ت،  م����رور  م��ع  �ستكرب  ال��ت��ي 
االنانية  عن  بالتخلي  االآب��اء  دائمًا  نن�سح 
االأطفال  مع  بالتوا�سل  امل�سوؤولية  وحتمل 
الن�سغاالت  جل��ذب��ه��م  �سبل  وا���س��ت��ح��داث 
معًا  ك��اخل��روج  اأحيانا  متعة  اأك��رث  اأخ���رى 
وعمل  هم  تخ�سّ ب��اأع��م��ال  م�ساركتهم  او 
فقرات  فيه  اأطفالهم  مع  باالتفاق  ج��دول 
معهم  مبتابعتها  ال��وال��دان  يلتزم  يومية 
اإىل  اإ���س��اف��ة  م��ه��ارات��ه��م،  تنمية  وك��ذل��ك 
الو�سع  واإ�سالح  االأوالد  الوالدين مع  ودّية 

االجبار  وت��رك  عليه  وال�سرب  بالتدريج 
والعراك والتخويف، وعند ال�سعور بالعجز 
اخت�سا�سيني  م��ع  ال��ت��وا���س��ل  ُي�ستح�سن 

مل�ساعدتهم  يف تخطي املحنة.

اإيذاء وا�صطراب
الفرد  عقل  يخطُف  نف�سي،  "ا�سطراب 
تدريجيًا  ويحتله  مراهقًا  اأم  ك��ان  طفاًل 
ال�سريرة  االدم���ان  مرحلة  ي�سل  اأن  اإىل 
الدماغ،  اأداء  كيفية  تغيري  اإىل  وامل��وؤدي��ة 

وحتى هيكلتِه"..
ه���ذا م��ا ذه���ب ال��ي��ه ال��ب��اح��ث يف جم��ال 
قائاًل:  املعلم(  )و�سام  النف�سي  التحليل 
�ُسّخ�س  حديث  نف�سي  ا�سطراب  هناك 
وهو  ال�سايكولوجيا  يف  املخت�سني  ِقبل  من 
ا���س��ط��راب األ��ع��اب االن��رتن��ت ال��ت��ي منها 
ت��وؤدي  ال��ت��ي  م��رمي  ولعبة  االزرق  احل���وت 
كونها  حيث  من  االنتحار  فكرة  تغلغل  اإىل 
وب�سرية  �سمعية  مب���وؤث���رات  م�سحوبة 
ان��ف��راد  ح��ال��ة  يف  وت�سعه  عقله  تخطف 
ويجربه  ما  بفكرة  عليه  ي�ستحوذ  �سلوكي 
املحاكاة  نتيجة  وع��ي  بال  تطبيقيها  على 
بالنهاية  ليدخل  واقع  والال  الواقع  بني  ما 
يف مرحلة �سبابية توؤدي اإىل ا�ست�سالمه ملا 
االفرتا�سي  العامل  اأن  ومبا  عليه،  يفر�س 
م�ستخدميه  اأغ��ل��ب  على  املهيمن  اأ�سبح 
وبني  بينه  ما  التفريق  عدم  هي  فالنتيجة 
ال��ع��امل ال��واق��ع��ي ب��ل جت��دي��ن��ه ي��دخ��ل يف 
مثل  االألعاب  م�ستوى  على  حمموم  تناف�س 
على  تعمل  ال��ت��ي  وم���رمي  االزرق  احل���وت 

منه  تطلب  كاأن  املُ�سيطر،  النف�سي  اجلزء 
فيلم رعب  النوم مل�ساهدة  اال�ستيقاظ من 
وبطبيعة  واالن��ت��ح��ار،  اأع�سائه  اإي���ذاء  اأو 
احلال عدم متابعة االبن من قبل والديه له 
االثر البالغ يف انحراف �سلوكياته، باعتبار 
األقي  اأنَّ قلب احلدث كاالأر�س اخلالية ما 

فيها من �سيء نبت.

فخ الهرمونات
ي��ق��وده  واحل��م��ا���س��ة  ال��ه��رم��ون��ات  "فخ 
الكرتونية  انفعالية  مل�ساعر  اوتوماتيكيًا 

خطرة، خ�سو�سًا اذا كان طفاًل"
"غفران الرا�سي"  هكذا بداأت االعالمية 
امل�ساعر  ف��خ  ح��ول  ب��و���س��وح  ت�سخي�سها 

والهرمونات، قائلة:
واأ���س�����س  ال�سحيحة   ال��رتب��ي��ة  "قواعد 
معاملة  يف  االب���وي���ن  ق��ب��ل  م��ن  ال��ت��ق��ارب 
اأ�سلوب  واتباع  للطاعة  وك�سبهم  االطفال 
الرتهيب والت�سكيك ب�سلوكياتهم، كل تلك 
داخ��ل  تخلق  ف�سوف  غ��اب��ت  اذا  االآل��ي��ات 
اإرادي  ال  رغبة  عدم  واملراهقني  االطفال 
يف�سح  ما  وهو  واال�سغاء،  الطاعة  لرف�س 
اإرادة  على  التحدي  روح  ل�سيطرة  املجال 
حتى  طائ�س  بن�سر  يطمع  وجعله  املراهق 
�سيما  ال  مغٍر  لكّنه  افرتا�سيًا،  ك��ان  واإن 
او  خيبة  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  لالأ�سخا�س 
ف�سل او عدم ت�سجيع واعرتاف بنجاحاتهم 
طريقة  ك��ان��ت  اذا  �سيما  ال  ال��واق��ع��ي��ة، 
االإغراء اأخاذة ومعززة لهرمونات ال�سعادة 

واحلما�س.

غابُة امل�ت تبتلع اأبناءنا �شنقا

مرمي".. "لعبة 
 رعب الكرتوين قاتل!

حتّفُز فيه روحًا تناف�صية 
�صريرة جُتربه على طاعتها 
وتنفيذ املهمات اخلم�صني 
القاتلة التي تاأمرُه بها اإىل 
اأن ينتهي به املطاف مرميًا 
من اأعلى �صطح البيت اأو جثًة 
متدلية من �صقِف احلمام املُغلق، 
هربًا منها!
اإنَّها لعبُة "مرمي" الفتاة 
ال�صائعة يف غابِة املوت التي 
تطلُب من م�صتخدمها امل�صاعدة 
بخبٍث لكي تعود ملنزلها.

اآمنة عبد النبي - ال�ش�يد

حما�سن الزبيديو�سام املعلمغفران الرا�سي
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وكفالتهم  والفقراء  املحتاجني  لرعاية  دعوة 
اإىل  امل�سيء  االإن�����س��ان  دع��ا  كما  اجتماعيًا، 
اخلالفات  بنبذ  ووّج��ه  واال�ستقامة،  التوبة 
ون�سر ال�سالم وال�سلح بني اأبناء املجتمع، وال 
اأنزل القراآن  اأن اهلل تعاىل  نغفل عن حقيقة 
الكرمي للحكم به ولي�س لو�سعه على الرفوف.

* ما الذي ينبغي اأن نفعله يف هذا اليوم؟
- ما ينبغي اأن نفعله هو توقري القراآن وتنفيذ 
ال��ك��رمي��ة وع���دم حتريفه  اأح��ك��ام��ه واآي���ات���ه 
وتالوته  كلماته  تعنيه  ما  بغري  اأو  بالتف�سري 
تعاليمه  تقت�سيه  مبا  والعمل  م�ستمر،  بنحو 
اأي مبعنى تطبيق ما يقوله  اأنف�سنا،  ولو على 
القراآن يف االأحكام واالأخالق حتى اذا كانت 
القراآين  اجليل  ك��ان  فقد  رغباتنا،  تخالف 
االأول )ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم( يحفظون 

االآية ويطبقونها على اأنف�سهم قبل اأن يحفظوا 
كثري من  اإىل  اليوم  نحتاج  ولهذا  بعدها،  ما 
وموؤ�س�ساتنا  بيوتنا  يف  الكرمي  القراآن  خلق 
ال��ق��راآن  بخلق  فنحارب  اليومية،  وحياتنا 
والظلم  الر�سوة  ونرف�س  املنت�سر،  الف�ساد 
وتوفري  والعدل  لالإ�سالح  وندعو  والفو�سى، 
االأمن وفر�س العمل واحرتام حقوق االإن�سان 
وحرية الراأي واآنذاك نكون قد احتفلنا �سدقًا 

بكتاب اهلل تعاىل يف يومه ويف االأيام كلها.
اأرّبي اأوالدي على اخللق الكرمي

يف  احلمداين"  "�سلمى  ال�سيدة  تخرجت 
وعملت  امل�ستن�سرية،  اجلامعة  الرتبية  كلية 
يف  االإ�سالمية  والرتبية  العربية  للغة  مدر�سة 
اإحدى املدار�س املتو�سطة يف حمافظة احللة، 
بيوت  م��ن  لبيت  زي��ارت��ي  اأث��ن��اء  بها  التقيت 
املو�سوع،  ه��ذا  يف  معها  وحت��ّدث��ت  اأقربائي 
اأف��ّك��ر  كنت  ت��زوج��ت،  اأن  "منذ  يل:  ق��ال��ت 
وفق  على  �ساحلة  تربية  اأوالدي  تربية  يف 
قلق  يف  اأك��ون  ال  حتى  االإ�سالمية،  التعاليم 
ن�ساأتهم  �ستكون  وكيف  م�ستقبلهم  على  دائم 
تلك  فيهم  اأغر�س  اأخ��ذت  فقد  امل�ستقبل،  يف 
يف  �ساحلة  ق��دوة  ليكونوا  االأخالقية  القيم 

املجتمع".
�سهل  االأم���ر  ه��ذا  اأن  تتوقعي  "ال  وت�سيف: 
جدًا حتى واإن كانوا �سغارًا، فما تغر�سينه يف 
�ساألتها  يقلع يف حلظات"،  اأن  �سنوات ميكن 
على  "�ستكونني  فاأجابت  ذل��ك؟   يكون  كيف 
اأجل  من  بيتك  خ��ارج  مع  �سراع  يف  ال���دوام 
ال�سراع  ويبداأ  اأوالدك،  تربية  على  احلفاظ 
واملدر�سة  ال�سارع  مع  ثم  النا�س  اأق��رب  مع 

وميدان العمل، فلكل منا فهمه 
االإ���س��الم��ي��ة  للقيم  وت�����س��وره 
من  فمنهم  االأب��ن��اء،  تربية  يف 
يعّده  من  ومنهم  تزمتًا  َي��ع��ّده 
االأطفال  واأّن  اأوان��ه  قبل  زرع��ًا 
من  ليتعّلموا  يرتكوا  اأن  بد  ال 
التجربة، وثمة من يح�سدونك 
بالطريقة  اأوالدك  تربية  على 
القراآن،  منهج  على  ال�سحيحة  االإ�سالمية 
الذي �سّن النهج ال�سليم للرتبية الذي �سينتج 

عنه بناء جمتمع �سليم".
االإ�صالم دين �صامل

الدكتور "عالوي مزهر امل�سعودي التدري�سي 
يف كلية العلوم االإ�سالمية بجامعة كربالء"، 
قال: عندما نتحّدث عن الدين االإ�سالمي وما 
حركات  من  احلا�سر  الوقت  يف  له  يتعّر�س 
م�سادة حتاول حرفه واال�ساءة اليه، علينا اأن 
اأنَّه دين �سامل ومتكامل لكل  ننظر اإليه على 
نواحي احلياة كما اأنَّه دين للب�سرية جمعاء". 
اإ�ساعة  ميكننا  كيف  عالوي:  الدكتور  �ساألت 
ن�ستذكر  ونحن  االأ�سرة  يف  االإ�سالمية  القيم 
للقراآن  العاملي  ال��ي��وم  العظيم،  ال��ي��وم  ه��ذا 

الكرمي؟ 
�سالح  يعني  االأ���س��رة  ���س��الح  اإن  اأج��اب��ن��ي: 
وقوة  املجتمع  ف�ساد  يعني  وف�سادها  املجتمع 
اهتم  ل��ذل��ك  للمجتمع،  ق���وة  ه��ي  االأ����س���رة 
االإ���س��الم اه��ت��م��ام��ًا ك��ب��ريًا ب��االأ���س��رة وجعل 
يوؤكده  الذي  االآخ��ر  االمر  عظيمًا،  �ساأنًا  لها 
اإ�ساعة  هو  باالأ�سرة  االهتمام  بعد  االإ�سالم 
اأفراد  بني  والتحاب  والتفاوؤل  الت�سامح  روح 
النا�س  بني  الطيبة  الكلمة  واإف�ساء  املجتمع 
وتغليب احلكمة والعقل يف تعامالتنا اليومية، 
والتم�سك  العبادة  اإىل  النا�س  كل ذلك يدعو 
بدين اهلل، وجادلهم بالتي هي اأح�سن، القرار 
ال�سائب، الكلمة ال�ساحلة ال�سحيحة، فهذا 
ونبذ  واملغفرة  العفو  قيم  ي�سيع  الذي  الدين 
دين  هو  العباد  بني  امل�ساواة  واإ�ساعة  العنف 

اهلل، دين احلق.

القراآن منهج رباين
املهم  املو�سوع  بهذا  بالتفكري  ان�سغايل  اأثناء 
روحيًا وفكريًا واإن�سانيًا، وقفت على جمموعة 
من اال�سئلة التي وددت اأن ا�ست�سف اإجاباتها 
بع�سا  طرحت  لذلك  االخت�سا�س،  اأهل  من 
الهادي  "الدكتور عبد  االأ�سئلة على  من هذه 
العلوم  كلية  يف  التدري�سي  الزيدي،  حممود 
مفتاح  وك���ان  بغداد"  بجامعة  االإ���س��الم��ي��ة 

احلديث ال�سوؤال االآتي:
للقراآن  العاملي  باليوم  * ما دالالت االحتفال 

الكرمي؟ وهل يكفي يوم واحد لذلك؟
اأجمع  العامل  من  ي�ستحق  الكرمي  القراآن   -
كبريًا،  اهتمامًا  فقط  امل�سلمني  من  ولي�س 
ع��ب��ادة واع��ت��م��ادًا وع��م��اًل، على م��دى العام 

ولي�س يومًا واحدًا، فهو املنهج الرباين االأخري 
ويف  باتباعه،  جمعاء  االإن�سانية  كلفت  الذي 
منا�سبة  ونحيي  نذكر  امل��ب��ارك  ال��ي��وم  ه��ذا 
يومه  اختيار  توافق  التي  وامل��ع��راج  االإ���س��راء 
امل��ب��ارك ه���ذا، وب��ه��ذا ال��ت��ذك��ري اإمن���ا ندعو 
اتخاذ  اإىل  عامة  وال��ع��امل  خا�سة  امل�سلمني 
حياتنا  يف  منهجًا  وتعاليمه  ال��ق��راآن  اأحكام 
بالقراآن  احلقيقي  االحتفال  هو  وهذا  كلها، 

الكرمي ومكانته. 
القراآن  ي�سيعها  التي  االإن�سانية  الدرو�س  *ما 

الكرمي بني الب�سر كافة؟
- نزل الكتاب الكرمي على قلب النبي )عليه 
ليكون  رم�سان  �سهر  يف  وال�سالم(  ال�سالة 
يف  وحتديدًا  للعاملني  ورحمة  ونذيرًا  ب�سريًا 

ليلة القدر، ونتعلم من هذا اأن القراآن الكرمي 
النبي  كان متابعًا ومواكبًا لالأحداث ولدعوة 
املوقف  لتو�سح  تنزل  اآي��ات  فكانت  الكرمي، 
االإ�سالم من حدث ما،  لبيان موقف  واأخرى 
واأخرى تف�سح اأهل الكفر، واآيات اأخرى تاأتي 

مب�سرة امل�سلمني بن�سر ما. 
اأخالق  من  عليه  نقف  اأن  ميكن  ال��ذي  ما   *
و�سلوكيات يف القراآن الكرمي لت�سحيح م�سار 

املجتمع ونحن نحتفل يف يومه املجيد؟
- دعا القراآن الكرمي النا�س اإىل انتهاج اخللق 
القومي وال�سلوك احل�سن لت�سيري حياتهم على 
القراآن  �سّدد  فقد  ونافع،  و�سليم  اآم��ن  نحو 
مما  احل�سن  اخللق  وعلى  العدل  اتباع  على 
فهي  احلديثة،  الت�سريعات  من  كثري  اأغفله 

ال اأنكر اأينَّ وجدت 
�صعوبة بالغة يف 
الكتابة عن هذا اليوم 
العظيم يف حياة ال�صعوب 
االإ�صالمية واالإن�صانية 
جمعاء، وكيف جنعل 
من هذا اليوم فر�صة 
للتذكري واإ�صاعة القيم 
االإ�صالمية بني اأفراد 
االأ�صرة، واحرتت ملن 
اأتوجه باأ�صئلتي، هل 
اأذهب اإىل املوؤ�ص�صات 
الدينية اأم لذوي 
االخت�صا�س االكادميي 
يف اجلامعات اأم لبع�س 
االأ�صر التي اأعرفها؟ 
ا�صتقر قراري يف 
البداية اأن تكون 
انطالقتي مع ذوي 
االخت�صا�س االأكادميي.

ا�شتطالع: فكرة الطائي

يف الي�م العاملي للقراآن الكرمي
القيم القراآنية منهج عمل 
ود�شت�ر جمتمع فا�شل

د.مزهر امل�سعوديد.عبد الهادي الزيدي
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ال�ساب الثالثيني من مدينة الكاظمية ال�سكريي اأحمد مّر مبوقف �سعب 
جدًا عندما اأ�سيب اأحد اأقاربه بفايرو�س كورونا امل�ستجد واأ�سبح م�ستوى 
االأوك�سجني عنده �سفرًا وكاد اأن يفارق احلياة لوال ظهور اأحد املتربعني 
يف اللحظات االأخرية باأ�سطوانة اأوك�سجني وهبته احلياة فنجا من املوت. 

و�سيارته  وماله  ال�سخ�سية  وجهوده  نف�سه  ينذر  اأن  اأحمد  قرر  عندئٍذ 
واحل��االت  امل�ست�سفيات  على  وتوزيعه  االأوك�سجني  ل�سراء  اأب(  )البك 
اخلا�سة والفردية واملنازل الإنقاذ اأرواح النا�س، وق�س�سه ال تنتهي بدءًا 
من ق�سة ال�ساب عثمان االأعظمي، ثم �سار النا�س من اأبناء املحافظات 
اأيام املحنة  الغربية واجلنوبية يطرقون بابه للح�سول على االأوك�سجني 

التي ع�سفت بالعراق يف ذروة اإ�سابات كورونا قبل اأ�سهر خلت.
اأحمد ال�سكريي للحديث عن جتربته  "ال�سبكة العراقية" التقت  جملة 

التي مازال م�ستمرًا فيها رغم توفر االأوك�سجني اليوم.
واإ�سراره  املعركة احلقيقية  الذي جعله يخو�س تلك  الدافع  �ساألناه عن 
واأخي  ابن عمي  ثم قال: )مهدي(،  فيها، �سمت لربهة  االنت�سار  على 
ورفيق طفولتي، ابتلي بهذا املر�س وو�سل م�ستوى االأوك�سجني عنده اإىل 
الإنقاذه  اأ�سطوانة  عن  بحثًا  االأب��واب  ال�سفر، فطرقت جميع  يقارب  ما 
واأُنقذت حياته  االأخ��رية،  اللحظات  املحقق، فظهر متربع يف  املوت  من 

بالتفاتة اإن�سانية بحتة.
ميلكون  ال  الذين  الب�سطاء  النا�س  يف  فكرت  لل�سفاء  متاثل  اأن  وبعد 
املر�سى  م�ساعدة  يف  التجربة  اأخو�س  اأن  فقررت  القنينة،  تلك  ثمن 
ا�ستطعت  العرق، وقد  اأو  اأو املذهب  الدين  اأو  النظر عن االنتماء  بغ�س 
متربعني  ومن  الب�سيط  مايل  من  اأ�سطوانة  االأل��ف  يقارب  ما  اأجمع  اأن 
حم�سنني، ون�سرت اإعالنًا يف موقعي على الفي�سبوك يحمل رقم هاتفي، 
الذي مل ي�سمت مطلقًا على مدار ال�ساعة منذ ن�سره، حتى و�سل احلال 
عن  ف�ساًل  و�سواحيها  بغداد  مدن  جميع  من  منا�سدات  ا�ستقبايل  اإىل 

املحافظات الغربية واجلنوبية.

عائلة عراقية...
حتديدًا،  ال�سفينة  حي  االأعظمية،  مدينة  يف  تقيم  اأرملة  عمر(،  )اأم 
اأنا اأم لثالثة اأوالد وبنت:  )رف�ست التقاط ال�سور لها والأبنائها( تقول: 
عمر وعثمان وعائ�سة وبكر، وقد اأ�سيب ابني االأو�سط عثمان )٢٢عامًا( 
بهذا الفايرو�س، و�سرت ال اأعرف ماذا اأعمل واإىل اأي طريق اجته، واأنا 
ووجدت  حلظة،  يف  مني  �سي�سيع  الذي  ولدي  معاناة  عيني  باأم  اأ�ساهد 
ا�سمه  النا�س  ي�ساعد  ل�سخ�س  هاتف  رقم  مع  الفي�سبوك  على  من�سورًا 
اأ�سدق  مل  جمانًا.  االأوك�سجني  اأ�سطوانات  لهم  يقدم  ال�سكريي  اأحمد 
ذلك اإال بعد اأن ات�سلت به، وح�سلت منه على اأ�سطوانة االأوك�سجني التي 
اأنقذت ولدي، بل بقي على توا�سل معي حتى و�سل عدد االأ�سطوانات التي 
ح�سلت عليها منه حلني متاثل ولدي عثمان لل�سفاء اإىل �سبع اأ�سطوانات، 
وال اأملك اإال الدعاء لهذا ال�ساب الذي كان �سببًا يف �سعادة عائلة كادت 

اأن تفقد اأحد اأبنائها.
امل�شكالت واملع�قات 

ملء  فكلفة  االأ�سطوانات،  ملء  مبالغ  تاأمني  يف  كانت  الكربى  امل�سكلة 
وبح�ساب  خم�سة،  اإىل  دينار  اآالف  ثالثة  من  تبلغ  الواحدة  االأ�سطوانة 

عددها، ي�سبح املبلغ كبريًا جدًا يف بع�س االأحيان.
اخلري  اأهل  من  كبري  عدد  هنالك  هلل  احلمد  لكن  ال�سكريي:  ي�سرت�سل 
الذين كانوا يراقبون عملي ومل يتوانوا  حلظة عن جمع التربعات من اأجل 
اإنقاذ النا�س، وكلهم متفقون على ق�سية واحدة هي م�ساعدة العراقيني 

بجميع األوانهم واأ�سكالهم.
فهي  لل�سكريي(،  )وال��ك��الم  اأواجهها  كنت  التي  االأخ��رى  امل�سكلة  اأم��ا 
ال�سيطرات وحظر التجوال الكلي اأو اجلزئي، و�ساأروي لك حادثة ح�سلت 
معي يف اأحد م�ست�سفيات بغداد، ففي الثالثة بعد منت�سف الليل واأنا داخل 
رف�س  �سيارتي  يف  اأ�سطوانة   ٢٥٠ ال�  يقارب  ما  اأحمل  امل�ست�سفى  باحة 
االأ�سطوانات  باإنزال  يل  ي�سمح  اأن  االأوك�سجني  �سعبة  يف  اخلفر  املوظف 
على الرغم من معرفتي باحتياج امل�ست�سفى لالأوك�سجني، واأجهل الدوافع، 
ا�ستبدال  على  اأرغمناه  النا�س  وجتمهر  وال�سراخ  واللتيا(  )التي  وبعد 

ع على و�سل بت�سلمها. االأ�سطوانات الفارغة بالتي لدّي واأن يوقِّ
اآلية التجهيز واخلزن

وعن اآلية خزن اأ�سطوانات االأوك�سجني وجمعها وترتيبها وحملها، �ساألنا 
اأنا ووالدي ندير حمل مواد غذائية وعندنا  ال�سكريي عن ذلك، فقال: 
خ�س�سته  ال��ذي  اجل��زء  من  اإم��ا  يجري  التجهيز  وك��ان  �سغري،  خم��زن 
اأو من م�سنع  ال�سيف،  املحل، مراعيًا درجات احل��رارة يف  من خمزن 
االأوك�سجني الذي كنت اأ�سطر للذهاب اإليه ثالث مرات  اأو اأربعًا يف اليوم 
وامل�ست�سفيات  املحتاجني  املر�سى  وجتهيز  االأ�سطوانات  لت�سلم  الواحد 

واأبناء املحافظات.
نخ�ة العراقيني

وال��ده  اأ�سيب  �سخ�س  من  ات�سال  وردين  االأي��ام  اأح��د  يف  اأحمد:  يقول 

ووالدته وزوجة اأخيه يف اآن واحد، املت�سل يرجوين م�ساعدته يف حمنته 
الع�سيبة هذه.

)علي عالء الدين(، من حمافظة كركوك، يقول: عندما و�سل احلال 
بعائلتي اأن اأ�سابها هذا الوباء القاتل واأنا يف حرية من اأمري، التفت 
اإيلَّ اأخي )فرا�س( الذي كانت زوجته من امل�سابني فقال يل: قراأت 
من�سورًا يحتوي على رقم هاتف ل�سخ�س من بغداد ي�ساعد النا�س يف 
توفري االأوك�سجني، ات�سل بي وو�سلني ب�سيارة اإ�سعاف ف�سلمته اأربع 
اأ�سطوانات يف وقت واحد، يف حني كانت هنالك �سحة يف القناين، 
وبعد اأن متاثلت عائلته لل�سفاء اأعاد القناين، لكن بطريق ال�سدفة 
وجد عائلة اأخرى حتتاج اإىل هذه القناين، فاأخربين مبوقف املر�سى 
فزودته باإحدى وع�سرين قنينة، وي�سيف: اأر�سلت له اأي�سًا عالجات 
وفيتامينات و)بالزما( الأن و�سع تلك العائلة كان حرجًا وال ميلكون 

العالج وامل�ستلزمات االأخرى.
يف ختام اللقاء بنّي لنا ال�ساب اأحمد ال�سكريي اأن حمافظة االأنبار، 
كما  املبادرة،  كبرية من  لها ح�سة  كانت  الفلوجة،  وال�سيما مدينة 
و�سلت قناين االأوك�سجني اإىل حمافظات اجلنوب اأي�سًا، ومنها ذي 
قار واملثنى، من الذين كانوا يت�سلون بنا عن طريق االإعالن، وهنا 
لنتعارف  وقبائل  �سعوبًا  اإن اهلل خلقنا  وقال:  اأحمد  اغرورقت عينا 
اأتقاكم،  اهلل  عند  اكرمكم  اإن  �سبحانه  وقال  ونتعا�سد،  ونت�سامن 
اأحمد  يختم  دين كذا وذاك من مذهب كذا.  اإن هذا من  يقل  ومل 
حديثه قائاًل: اأمتنى اأن يبقى االإن�سان العراقي يتعامل بعفويته ورّقته 

واإن�سانيته التي فطره اهلل عليها.

هنالك جنود جمهولون غري 
الذين ن�صمع عنهم، هم اأولئك 
الذين نذروا اأنف�صهم واأموالهم 
ووقتهم لتاأمني خدمة يحتاجها 
النا�س يف زمن جائحة كورونا. 
وما )اأحمد ال�صكريي( اإال 
واحد من ع�صرات اجلنود 
الذين مل ي�صلط �صوء االإعالم 
عليهم، اأو هو من الذين ال 
يف�صحون عن اأعمالهم ابتغاء 
مر�صاة اهلل، وال�صعور بال�صعادة 
عندهم مقرتن بتقدمي اخلري.

ق�شة ر�شمها �شاب عراقي

اأحمد ال�شكريي

�شرمد ارزوقي

يف اأحلك ظروف ال�باء..

 ينذر نف�شه وماله 
لإنقاذ املر�شى
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عامر جليل ابراهيم 
ت�ش�ير ح�شني طالب
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بزيارة  ت�سرفت  العراقية"  ال�سبكة  "جملة 
ال�سوء  لت�سليط  ال�سريف  وامل��رق��د  امل���زار 
ع��ل��ى ه���ذه ال��ب��ق��ع��ة ال��ط��اه��رة م���ن اأر����س 
)م��ع��امل  �سل�سلة  �سمن  امل��ق��د���س��ة  ك��رب��الء 
نوري  عالء  ال�سيد  والتقت  واأث��ري��ة(،  دينية 
عبود اخلر�سان االأمني اخلا�س ملزار علي بن 

احلمزة )ر�س(.
ن�شبه وولدته ووفاته:

اخلر�سان:  عبود  ن��وري  ع��الء  ال�سيد  يقول 
العبا�س )ع(،  االإمام  اأحفاد  املزار هو الأحد 
ال�سيد علي بن احلمزة بن احل�سن بن  وهو 
العبا�س  الرابع  جده  العبا�س؛  بن  اهلل  عبيد 
الفرتة  ه��ي  فيها  عا�س  التي  ال��ف��رتة  )ع(، 
واملاأمون  الر�سيد  ه��ارون  وعا�سر  العبا�سية 
العبا�سيني من نحو �سنة ٢٠٠ه� حتى ٢٥٠ه� 

وبع�س املعلومات قد تكون مفقودة.
ق�شته:

ويوؤكد اخلر�سان اأنَّ �ساحب املرقد ال�سريف 
وق�سى  الفرتة  تلك  علماء  من  جليل  ع��امل 
النا�س  بني  الوعي  ون�سر  التفقه  يف  حياته 
وهو  احل��ق  كلمة  اإع��الء  �سبيل  يف  واجل��ه��اد 
ال�����س��الم،  عليهم  ال��ب��ي��ت  اآل  ذراري  اأح���د 
ويوجد اأحد اإخوته وي�سّمى اأبا ها�سم حممد 
كلها  املنطقة  وهذه  طويريج  يف  احلمزة  بن 
�سور  ي�سّمى  ال�سور  وهذا  ا�سمه،  على  ت�سّمى 
ابن احلمزة او منطقة ابن احلمزة الأنَّ القرب 
قدمي موجود يف هذا املكان منذ 11٥٠ �سنةٍ.

تفا�شيل املزار 
املزار  م�ساحة  اأنَّ  ال�سيد اخلر�سان  وي�سيف 
هي ٦٢٠ مرتًا، وي�ستمل املزار على ال�سحن 
وال�����س��ري��ح ال�����س��ري��ف وال��ق��اع��ة امل��وج��ودة. 
م�ساحة ال�سريح نحو 8٠ مرتًا مربعًا والقاعة 
الداخلية ٢٠٠ مرت مربع وباقي امل�سيدات من 
�سمن ال�سحن ال�سريف، والبناء يتاألف من 
ال�سالة  وق��اع��ة  وال�سباك  ال�سريف  القرب 
االأر�سي  الطابق  هو  هذا  والرجال،  للن�ساء 
والبناء متعّدد الطوابق ويتكّون من طابق اأول 
وثاٍن يحتوي على قاعات وغرف اإدارية وهذه 

الزائرين  مبيت  منها هي  الغر�س  القاعات 
وت�ستخدم لالجتماعات واملنا�سبات الدينية 
اأهميته  والثقافية، يبقى هنا موقع املزار له 
الأنَّه يف مركز مدينة كربالء املقد�سة، وعليه 
ل�سيافة  ن�ستخدمها  ال��ق��اع��ات  ه��ذه  حتى 
الزائرين الذين ياأتون من بقية املحافظات 
وي�سيف  املليونية،  ال���زي���ارات  يف  ال�سيما 
امل��زار  يف  مبيت  يوجد  اخل��ر���س��ان:  ال�سيد 
فقط يف الزيارات املليونية حيث يت�سع املزار 
املبيت  و�سائل  وجميع  زائ��ر  ال��ف  نحو  اىل 
وبطانيات  ف��ر���س  م��ن  امل����زار  يف  م��وج��ودة 
وغريها. يحتوي املزار على قبة قطرها �ستة 
 ٢3 بحدود  ارتفاعها  واح��دة  ومنارة  اأمتار 
ن�ساء،  �ست  منهم  موظفًا   ٢9 يوجد  م��رتًا، 
مق�سّمني ح�سب ال�سعب االإدارية واحل�سابات 
واالإعالم، وبعد اكتمال اإجناز بناء املزار مل 

يعد عدد املوظفني كافيًا.
 توجد يف املزار �سحيات مبنية على م�ساحة 
1٠٠ مرت مربع من طابقني؛ كل طابق فيه 18 
وحدة �سحية، وجمموعها 3٦ وحدة �سحية 

مق�سمة منا�سفة بني الرجال والن�ساء.
اخلمي�س  يومي  يف  تكون  اخلا�سة  الزيارة   
بالزيارة  ونتاأثر  اأ�سبوع،  كل  من  واجلمعة 
)ع(  احل�سني  لالإمام  واالربعينية  املليونية 
لقرب املزار، اأما موقع املزار فيقع يف اجلهة 
للمحافظات  ال���زوار  م�سار  على  اجلنوبية 

ال��و���س��ط��ى واجل��ن��وب��ي��ة، ه���ذا ع���ن ال����زوار 
من  فياأتون  االأجانب  ال��زوار  اأما  العراقيني، 
اخلليج،  ودول  واإي���ران  والباك�ستان  الهند 
العامة  االأم���ان���ة  ع��ل��ى  متويلنا  يف  ونعتمد 
للمزارات ال�سيعية ويوجد تعاون مع العتبتني 
العبا�سية واحل�سينية اللتني ت�ساعداننا جهد 

امل�ستطاع.
مراحل الإعمار

نهاية  يف  بالقول:  اخلر�سان  ال�سيد  ومي�سي 
كانت  الت�سعينيات  وب��داي��ة  الثمانينيات 
وال�سوؤون  االوقاف  دائرة  اىل  املزار  عائدية 
وبعدها  امل��ب��اد،  ال��ن��ظ��ام  زم��ن  يف  الدينية 
العامة  االأم��ان��ة  اىل  ��ّم  ���سُ ٢٠٠8م  �سنة  يف 
هدم  عملية  ب��داأت  ثم  ال�سيعية،  للمزارات 
واآخر  �سنة ٢٠1٠م،  بنائه يف  واإع��ادة  املزار 
وكان  الت�سعينيات،  يف  للمزار  كانت  عمارة 
يتاألف من قبة �سغرية وحرم �سغري وعندما 
ب��داأت  للمزارات  العامة  باالمانة  ارتبطنا 
ا�ستمالك  وناأمل  والتو�سعة،  الهدم  عملية 
االأرا�سي املجاورة للمزار لكي ي�سبح �سرحًا 
الأنَّ  اجلليل  العامل  ه��ذا  مبقام  يليق  دينيًا 

اأهمية املزار وموقعه يتطلبان التو�سعة.
فيقول  امل��زار  يحتاجه  مبا  تزويدنا  عن  اأم��ا 
كان  امل��زار  اإدارة  ت�سلمت  حني  اخلر�سان: 
مغلقًا، يف زمن ال�سيخ �ستار اجليزاين طلبت 
منه اأن اأفتح املزار فكانت االأعمال التي نقوم 

يقع مزار علي بن احلمزة يف مركز مدينة كربالء يبعد نحو 
500م عن العتبة العبا�صية املقد�صة، ويقع يف منطقة باب خان 

قرب باب طويريج، وهو اأحد املزارات التابعة لالأمانة العامة 
للمزارات ال�صيعية ال�صريفة.

 

حفيد اأبي 
الف�شل العبا�س
عليهم ال�شالم

عليمزار
احلمزة بن
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د.ح�شن عبد را�شي

رازونة

بارك�د وما ي�شبهه

ق�سدت ذات يوم قريبًا يل وكان متوعكًا، ومن عادة من 
"�سوغة" قد تكون وردًا  يده  اأن يحمل يف  يزور املر�سى 
لدى  و"ركي"  فاكهة  اأو  بعينها،  وثقافات  �سعوب  ل��دى 
�سعوب وثقافات �سواها، لذا نزلت على اأحد باعة الفاكهة 
على  واأحيانًا  االأر�سفة  على  بكرثة  املنت�سرين  واخُل�سر 
اأكيا�س  ب�سعة  حملت  اأن  بعد  املهم  "التبليط"،  ال�سارع 
يجل�س  حيث  اإىل  �سواها  والتفاح  وامل��وز  الربتقال  من 
"الكا�سري" اأخذ ي�سع االأكيا�س على ميزان ميكانيكي من 
ذوات ال�ساعات، لكنه كان يجعل وجه امليزان ناحيته، فال 
انتهى  ان  وبعد  حقًا،  االأ�سياء  وزن  كان  كم  الزبون  يرى 
من وزن كل االأ�سياء �ساألته ممهدًا ل�سوؤايل بالقول: اأرجو 
للزبون  ت�سمح  وال  تزن  ملاذا  ولكن  كالمي،  يزعجك  اأاّل 
امليزان  اأ�ساهد  اأنا  علي:  فرّد  ال��وزن؟  مقدار  مب�ساهدة 
يرى  اأن  وقانونًا  �سرعًا  املهم  لكّن  له:  قلت  يكفي.  وهذا 
الزبون ذلك ويقتنع، فقال كالمًا مفاده: هل تتهمنا باأننا 
اإذ  التعبري  هذا  ي�ستخدم  مل  هو  امليزان" طبعًا  "ُنخ�سر 
�سمعه  اأن��ه  اأو  �سمعه  على  مير  مل  اأو  يومًا  يقراأه  مل  لعله 
يفقه  اأن��ه  عندي  واالأرج��ح  معناه،  يفقه  ولكنه مل  وق��راأه 
جل  اهلل  عليه  �سّدد  ما  يخالف  جعله  الطمع  لكن  معناه 

وعال، وما جّرمته القوانني الو�سعية اأي�سًا.
عليه  درج  وما  التقليدي  احلديدي  بامليزان  هذا  ذكرين 
كثري من الباعة - يف غياب ال�سمري االأخالقي والديني، 
باملعيار  عبث  من  املخالفني-  يحا�سب  قانون  غياب  ويف 
احلديدي و"تطفيف" وزنه قدر امل�ستطاع، وغري ذلك من 

اأفانني ال�سرقة والف�ساد.
امل�سهور  الكندي  ���س��ارع  يف  �سيدلية  اإىل  ذهبت  اأم�����س 
ال�سيدالين  و�سلمت  و�سيدلياته،  وم��ذاخ��ره  باأطبائه 
اأرجاء  و�سمااًل يف  الرجل ميينًا  الطبية، فذهب  الو�سفة 

املكان جالبًا هذا الدواء وذاك، ثم جعل يعر�س كل علبة 
االآلة  على  ال�سعر  باركود  فيه  املثبت  اجلانب  من  دواء 
معرفة  يف  فر�سة  اأية  للزبون  يكون  اأن  غري  من  القارئة 
لتلك  احلقيقي  ال�سعر  هو  وكم  االآل��ة؟  تلك  ق��راأت  م��اذا 
يتبادر  ورمبا  حلظتها  علي  األّح  الذي  وال�سوؤال  االأدوي��ة؟ 
اإىل اأذهانكم االآن اأنتم اأي�سًا هو: اإن كان بائع اخل�سرة 
ي�سران  فلماذا  الزبون  خ��داع  ينويان  ال  االأدوي��ة  وبائع 
ت ال�سرائع والقوانني على �سرورة  على اإخفاء �سيء ن�سّ
جعال  لو  وللنا�س  لهما  اأف�سل  يكن  اأمل  فيه؟  ال�سفافية 
اأن  اأتظنون  بب�ساطة؟  وقانونيتني  �سرعيتني  معاملتيهما 
االأم��ور؟  زمام  بيدهم  ومن  للحكام  الزمة  �سمة  الف�ساد 
لكنهما  مواطنني،  اخل�سرة  وب��ائ��ع  ال�سيدالين  األي�س 

فا�سدان؟ 
قف�سات اأخرية:

قوانني  ثمة  ك��ان  �سنة  اآالف  خم�سة  قبل  دولتنا  يف   -
ومينعونهم  االأ�سواق  يف  الباعة  و"حمت�سبون" يحا�سبون 
من الغ�س والتطفيف، فلماذا تعجز دولة اليوم عن ذلك؟
االأط��ب��اء  ح��ي  ن�سكن  كنا  ف��ي��ق��ول:  اأح��ده��م  يحدثك   -
مثقفون  "كلهم"  راٍق..  حي  من  له  ..ي��ا  ال�سيادلة  اأو 

و"اأوادم"!!
، وعمرَة من  - تقّبَل اهلل زيارة من يزور، وحجَّ من يحجُّ

َيعتمر، ودربا�سة من ُيدرب�س.

اإن كان بائع اخل�شرة وبائع الأدوية ل ين�يان 
خداع الزب�ن فلماذا ي�شران على اإخفاء �شيء 

ت ال�شرائع والق�انني على �شرورة ال�شفافية  ن�شّ
فيه؟ اأمل يكن اأف�شل لهما وللنا�س ل� جعال 

معاملتيهما �شرعيتني وقان�نيتني بب�شاطة؟

�ستار  ال�سيخ  فرتة  وكانت  موؤقتة  كلها  بها 
امل��زارات  بع�س  من  تلقينا  وق��د  ق�سرية، 
ك��م��رق��د ال�����س��ري��ف��ة ب��ن��ت احل�����س��ن وم��رق��د 
اأثاثًا ومفرو�سات  االإمام عون ومرقد احلر 
خليفة  ال�سيخ  زمن  ويف  وغريها،  ومكيفات 
اجلوهر ح�سل تطور يف املزارات كافة من 
ناحية االإعمار وجميع املزارات �ُسملت بهذه 
�سيانة،  اأم  اإع��م��ارًا  اأك��ان��ت  �سواء  احلملة 
من  ومكيفات   )R.O( مياه  على  وح�سلنا 
العبا�سية  العتبة  م��ن  ذل��ك  وبعد  االأم��ان��ة 
ال���ذي ذك��رت��ه  ال��ت��ع��اون  امل��ط��ه��رة، ح�سب 

واأكملنا كل لوازم املزار.
على  الن�ساطات  من  بعدد  امل��زار  ي�سطلع   
مدار ال�سنة، يقول اخلر�سان: نحن مبّلغون 
من االأمانة العامة ب�سرورة اإحياء الوالدات 
ودورات  قراآنية  دورات  ونفتح  والوفيات، 
املتنوعة  والن�ساطات  للمنت�سبني  تثقيفية 
م��دار  ع��ل��ى  م�ستمرة  وال��دي��ن��ي��ة  الثقافية 

ال�سنة.
زمن  ويف  للمزار  رئي�س  واح��د  ب��اب  توجد   
بعدما  ال�سريح  �سباك  تبديل  مت  اجلوهر 
املتهالك،  احلديد  من  قدميًا  �سباكًا  ك��ان 
فقامت ور�سة ميثم التمار ب�سناعة ال�سباك 

وكان بقيا�س ٢ ×3 م وارتفاع ٢.7٠م.
تفا�صيل دار ال�صيافة امللحق 

باملزار
يقول:  اإذ  حديثه  اخلر�سان  ال�سيد  ويختم 
اأر�سها  واأحلقت  عقارات  ثالثة  ا�ستملكنا 
ال�سيخ  ب��ن احل��م��زة يف زم���ن  مب���زار ع��ل��ي 
عبا�س ال�ساعدي وهي عبارة عن دور قدمية 
موجودة بجوار املزار، ملكيتها اأ�سبحت اىل 

االأمانة العامة للمزارات. ويف عهد �سماحة 
ال�سيخ خليفة اجلوهر ُهّدمت هذه العقارات 
لت�سّيد عليها داٌر لل�سيافة ف�ساًل عن تو�سعة 
طابق  منها  الطوابق،  من  مبجموعة  امل��زار 
الطابق  ث���اٍن،  وط��اب��ق  اأول  وط��اب��ق  اأر���س��ي 
تو�سعته  ج��رت  ال�سريف  للمرقد  االأر���س��ي 
القاعة  وُو���س��ّع��ت  م��رب��ع��ًا،  م���رتًا   ٦٠ بنحو 
اخلا�سة  االأم��ني  وغرفة  للمزار  الداخلية 
ومدخل اىل دار ال�سيافة و�سالة ا�سرتاحة؛ 
اأم��ا  االر���س��ي،  الطابق  اىل  بالن�سبة  ه��ذا 
وغرف  قاعات  على  فيحتوي  االأول  الطابق 
اأي�سًا  ت�ستخدم  ال��ق��اع��ات  وه���ذه  اإداري����ة 
االجتماعات،  لعقد  وت�ستخدم  لل�سيافة 
اأي�����س��ًا ال��غ��رف االإداري����ة اخلا�سة  وه��ن��اك 
مبنت�سبي املزار، اأما الطابق الثاين في�ستمل 
 9 وع��دده��ا  ال�سويتات  م��ن  جمموعة  على 
خم�س�سة لل�سيوف من الزائرين و�سيوف 
الأّننا  ال�سيعية،  للمزارات  العامة  االأم��ان��ة 
والعبا�سية  احل�سينية  العتبة  من  قريبون 

لنكون يف خدمة ال�سيوف. 



ت��ح��ق��ي��ق��ات

باالأ�ساطري  مغمورًا  العيد  ه��ذا  ك��ان  ولطاملا 
النظر  وبغ�س  القدمية،  اخليالية  واحلكايات 
اليوم  الثابت  ف��اإن  وت�سابهها،  اختالفها  عن 
هو اأن عيد النوروز ميثل فرتة قدوم الربيع، اأو 

بدايته على وجه التحديد.  
ال ُيعرف بال�سبط اإىل اأي زمن يعود االحتفال 
اإىل  ُت�سري  احلالية  التقديرات  لكن  بالنوروز، 
ذلك   ومع  �سنة،  اآالف   3 عن  يقل  ال  عمره  اأن 

ن�ساأته  دق��ي��ق   ب�سكل  ال��ت��اري��خ  كتب  تذكر  مل 
وتفا�سيله. 

على مر القرون تطورت هذه الطقو�س البدائية 
وتراكمت  وتو�سعت،  ن��وروز  مبنا�سبة  القدمية 
تاأثريات  ذات  لت�سبح  تدريجيًا  االحتفاالت 
كرد�ستان  اإقليم  يف  اأك��رب.  وثقافية  اجتماعية 
املنا�سبة  بهذه  االحتفال  يقت�سر  رمبا  العراق 
على االأكراد يف الغالب، وكانت وال تزال اإحدى 

املنا�سبات املهمة لدى اأكراد العراق ، فمع يوم 
�سفوح  اإىل  االأ�سر  اأغلب  تنطلق  النوروز  عيد 
على  جماعية  رح��الت  يف  واحل��دائ��ق  اجلبال 

االأغلب لالحتفال بهذا اليوم .
تبدل  ال��ي��وم  وحتى  ك��ورون��ا  جائحة  منذ  لكن 
الوقائية  االإج�����راءات  ظ��ل  يف  مت��ام��ًا  احل���ال 
فر�ست  االأوىل  االإجراءات  الفريو�س،  ملواجهة 
ظل  ويف  اليوم،  اأم��ا  ع��ام.  قبل  �ساماًل  حظرًا 

اإج�����راءات احل��ظ��ر اجل��زئ��ي اأح��ي��ان��ًا وق��ي��ود 
ارتداء الكمامة واحلفاظ على م�سافة التباعد 
الرحالت  اإىل  العودة  ميكن  فال  االجتماعي، 
رح��الت  على  تقت�سر  رمب��ا  ال��ت��ي  اجلماعية 
للعائالت ب�سكل منفرد، ورمبا خروج العائالت 
الهواء الطلق على �سفوح اجلبال واملناطق  يف 
اخل�سراء وما يف ذلك من جمازفة االختالط 

مع االآخرين اإال اأنه اأقل خطرًا من التجمعات.

اأكد( مواطن يبلغ من العمر �ستني عامًا  )اأبو 
يقول اإن منا�سبة عيد النوروز كانت، وما تزال، 
الربيع.  بقدوم  لالحتفال  كبرية  فرحة  متثل 
جتمع  اإن  بل  الربيع،  على  االأم��ر  يقت�سر  وال 
العائالت واالأقارب يف هذه املنا�سبة على مدار 
االأوا�سر  تعزيز  يف  ي�سهم  كان  النهار  �ساعات 
بني االأُ�سر، ناهيك عن تاأثرياته يف الرتويح عن 
به  االحتفال  اإمكانية  عن  �سوؤال  ويف  النف�س. 

اأكد قائاًل:  اأبو  اأجاب  اليوم يف ظل الفريو�س، 
كورونا،  مبواجهة  يتعلق  ما  يف  بالتفاوؤل  ا�سعر 
علينا  ي�سيطر  اخل��وف  ك��ان  املا�سي  العام  يف 
ومل نخرج لالحتفال بهذه املنا�سبة وال غريها، 
اإح�سائيات  ب�ساأن  مطمئنة  االآن  االأخبار  لكن 
االإ�سابات، ولذلك  رمبا اأذهب واأ�سرتي فقط 
لالحتفال  اجلبال  اأح��د  �سفح  على  مكان  اإىل 
االإج�����راءات  ب��ق��ي��ود  االل���ت���زام  م��ع  باملنا�سبة 

يف احلادي والع�صرين من اآذار يف كل عام، ت�صهد املحافظات ال�صمالية للعراق 
منا�صبة احتفالية بعنوان عيد النوروز، اأو النريوز، كما يحلو للبع�س ت�صميته.  

وبغ�س النظر عن اأبعاد هذه املنا�صبة والدول التي حتتفل فيها، فاإن طقو�س 
االحتفال تكاد تت�صابه وتهيمن على االحتفاالت التي ت�صتمر اأ�صبوعني وتت�صمن 

زيارات االأقارب والتنزه وال�صفر وتناول االأطعمة التقليدية. 

الحتف��ال يف  الرغب��ة  ب��ني 
واحلذر من ال�باء

اأعياد الربيع

�شحى جميد �شعيد
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نخرج  نحن  قائاًل:  ا�ستدرك  لكنه  الوقائية. 
احلفاظ  مع  اأعمالنا  ممار�سة  اإىل  يوميًا  االآن 
اخل��روج  اأن  واأع��ت��ق��د  الكمامة،  ارت���داء  على 
الطلق  ال��ه��واء  وامل��ت��ن��زه��ات يف  احل��دائ��ق  يف 
ممار�سة  خالل  التجمع  من  حتى  خطرا  اأق��ل 

اأعمالنا اأو جتوالنا يف االأ�سواق للتب�سع .
الرتقب ال�سعبي لهذا العيد يبدو اأنه طغى على 
عبء جائحة كورونا. توجهنا بال�سوؤال اإىل )اأم 
االأ�سرة  بيت، 3٠ عاما( عن رغبة  ربة  ي��ارا.. 
من عدمها يف امل�ساركة بهذا العيد. اأجابتنا اأم 
يارا، بعد ح�سرة خيمت على حمياها، فقالت: 
الرغبة  ل��دي  اللعني،  الوباء  ه��ذا  ينتهي  متى 
اأطفايل  على  خ��ويف  لكن  واأ�سرتي،  باخلروج 
من  خوفًا  البيت  داخل  البقاء  اأف�سل  يجعلني 

عدوى الفريو�س، 
وال�سيما 

يف 

التي  لكورونا،  اجلديدة  ال�ساللة  تف�سي  ظل 
غريهم،  من  اأكرث  االأطفال  ت�سيب  اإنها  يقال 
اأط��ف��ايل.  بحياة  امل��ج��ازف��ة  اأ�ستطيع  ال  واأن���ا 
املنا�سبة  ه��ذه  ا�ستقبال  كيفية  عن  �ساألناها 
داخل املنزل، تقول اأم يارا اإنه ال ميكن تعوي�س 
اأنا واأ�سرتي اتفقنا على  االحتفال متامًا، لكن 
املنزل،  داخل  ا�ستثنائيًا  اليوم  ذلك  يكون  اأن 
ونزينها  حتديدًا  املنزل  حديقة  اإىل  و�سنلجاأ 
وجنل�س معًا، واالأهم يف هذه الظروف اأن نكون 

حري�سني على �سحة من حولنا . 
ومن اأجل ت�سليط ال�سوء اأكرث على املنا�سبة يف 
االأ�سر  خروج  واحتماالت  كورونا،  جائحة  ظل 
الدكتور  ح��اورن��ا  املنا�سبة،  بهذه  لالحتفال 

طبيب  القا�سي  )اأك��رم 
ب�����اط�����ن�����ي�����ة( 

هذه  خالل  االحتفاالت  خطورة  عن  و�ساألناه 
�سرورة  هناك  اأن  القا�سي:  اأج��اب  ال��ف��رتة. 
ب�سكل  لتعريفهم  للمجتمع  التوعية  للمزيد من 
اأكرب مبخاطر الوباء الأخذ املزيد من احليطة 
واحلذر، فقد بداأنا نلحظ عدم التزام البع�س 
بعيد  االحتفال  اأن  �سحيح  الكمامة.  بارتداء 
ويف احلدائق،  الطلق  الهواء  يكون يف  النوروز 
تت�سبب  اأن  �ساأنها  م��ن  جتمعات  اأي���ة  اأن  اإال 
ي�سيف  احل���ل���ول،  ع��ن  ����س���وؤال  ويف  ب��ك��ارث��ة. 
القا�سي: اأن احللول تكمن يف االلتزام الكامل 
ونعلم   املفرو�سة،  ال�سالمة  اإج���راءات  بقيود 
ق�سوتها، لكن ال بد منها، ع�سى اأن ينتهي هذا 

الوباء خالل االأمد القريب .
احتفاالت النوروز تاأتي يف ظل اأمنيات باأن يعم 
هذا  ينتهي  واأن  البالد  ربوع  وال�سالم  االأم��ن 

الوباء اللعني.
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عالء هادي احلطاب 

خارج ال�شندوق

ما بعد زيارة البابا 

مّثلت زيارة البابا فر�سة كبرية للعامل يف اأن يتعرف على 
�سوء كربيات  دائرة  يكون حتت  اأن  وللعراق، يف  العراق، 

و�سائل االإعالم الدولية.
نعم ك��ان ال��ع��راق حم��طَّ اأن��ظ��ار و���س��ائ��ل االإع����الم، لكن 
لتلك  مواد  كانت  وال�سراع  والدماء  والقتل  االنفجارات 
مل  ل��ذا  ال��ع��راق،  ا�سم  تناولها  يف  االإعالمية  املوؤ�س�سات 
يعرفوا عن العراق �سوى لغة احلرب وما تبعها من ماآ�ٍس 

وحمن.
اإيجابية  اإعالمية  مب��ادة  العراق  ا�سم  اق��رتن  امل��رة  ه��ذه 
دينية  �سخ�سية  اأه��م  ب��زي��ارة  ا�سمه  اق��رتن  اإذ  للعراق، 
اأر�سه، وما  روحية لقرابة ثلث �سكان الكرة االأر�سية اإىل 
زارها،  التي  باالأماكن  تعريف  من  الزيارة  تلك  عن  نتج 
والن�ساطات والفعاليات التي قام بها، فتعّرف العامل على 
اأهم  فيه  ع��راق  و�ساهدوه،  عنه  �سمعوا  ال��ذي  ع��راق غري 
العامل،  يف  احل�سارات  واأق��دم  واأع��رق  الدينية  االأم��اك��ن 
اأن  اإرث االأنبياء وامل�سلحني، عرفوا  اأن يف العراق  عرفوا 

يف العراق �ُسنَّ اأول القوانني والت�سريعات. 
وقتال،  و�ساحة �سراع  غابة  لي�س  العراق  اأن  اأي�سا  عرفوا 
ُيكَرم فيه  اأر���س �سالم وحمبة واأخ��اء وم��ودة، بلد  اإنه  بل 
ال�سيف وُيَعز فيه الغريب، بلد لكل �سرب يف اأر�سه حكاية 
وق�سة، بالنتيجة بلد ي�ستحق اأن ُيزار ويتعرف عليه العامل 
الفاتيكان وحقق حلم حياته بزيارة  بابا  كما تعرف عليه 

اأر�س العراق. 
هذا االأمر �سيدفع ماليني الب�سر ممن يقتدون بالفاتيكان 
مليًا،  يفكروا  اأن  اإىل  الروحي  زعيمهم  رون خطوات  ويقدِّ
اليوم اأو غدا، بتقليد واتباع خطوات البابا، الأنهم يدركون 
- اأن �سخ�سية مهمة كفرن�سي�س، بابا الفاتيكان، ال يقدم 
مع  احل�سا�س  الظرف  هذا  يف  العراق  زي��ارة  خطوة  على 

وه�سا�سة  املنطقة  �سراع  كورونا وخماطر  انت�سار جائحة 
االأو�ساع يف العراق واملنطقة - اإال الأجل ما ي�ستحق كل تلك 
زيارته  باأهمية  يقينًا  االأمر  وازداد  والت�سحية،  املخاطر 
الزيارة  ه��ذه  عمق  ثّبتت  ت�سريحات  من  عنه  �سدر  ما 
اأن هذا االأمر �سين�سحب  واأهميتها، لذا فمن املتوقع جدًا 
عن  ف�ساًل  ال��ع��امل،  يف  ومهمة  ك��ب��رية  �سخ�سيات  على 

املهتمني بالتاأريخ واحل�سارة والفكر والدين وغريهم.
حتقق  ما  نوظف  اأن  اإىل  اليوم  احلاجة  باأم�سِّ  نحن  هنا 
بت�سويق  جنتهد  اأن  يف  االأق��ل،  على  �سياحيًا  مل�سلحتنا، 
ال�ساحلة  االآم��ن��ة  البيئة  ت��وف��ري  با�ستمرار  ح�سل  م��ا 
التاأريخ  لدينا  فنحن  اأر�سنا،  اإىل  ال�سّياح  خمتلف  لقدوم 
واحل�سارة ال�ساربة يف عمق الوجود، ولدينا املاء العذب 
ولدينا  وال�سهول،  وال��ودي��ان  اجل��ب��ال  ولدينا  واأه����واره، 
ي�سر  ما  كل  لدينا  يحبها،  ملن  �سم�سها  ووف��رة  ال�سحراء 
الناظرين والباحثني، ما نحتاجه فقط اأن ننجح يف ت�سويق 
اإىل  باالإ�سافة  ذلك  ا�ستثمرنا  اإذا  عندها  تقدم،  ما  كل 
عمل  فر�س  �سنوفر  املقد�سة  العتبات  لزيارات  ا�ستثمارنا 
كبرية ل�سبابنا وفر�س ا�ستثمار وبنى حتتية كبرية ملدننا، 
وموؤ�س�سات  حكومة  جميعًا،  عاتقنا  على  يقع  االأمر  وهذا 

ومنظمات جمتمع مدين ونخبة جمتمع وعامة النا�س.

اقرتن ا�شم العراق مبادة اإعالمية اإيجابية 
للعراق، اإذ اقرتن ا�شمه بزيارة اأهم �شخ�شية 

دينية روحية لقرابة ثلث �شكان الكرة 
الأر�شية اإىل اأر�شه، وما نتج عن تلك الزيارة 
من تعريف بالأماكن التي زارها، والن�شاطات 
والفعاليات التي قام بها، فتعّرف العامل على 

عراق غري الذي �شمع�ا عنه و�شاهدوه..



ت������رج������م������ة

تكونوا  مل  رمب���ا  ال��ت��ي  احل��ق��ائ��ق  بع�س  اإل��ي��ك��م 
موقع  عنها  ك�سف  الغابات،  هذه  عن  تعرفونها 
)ذا كلت�سر ترب(، التي �ستجعلكم تنظرون اإىل 

العامل بنحو خمتلف. 
االأمازون �صخمة ب�صكل حمريِّ للعقل

مليونني  م�ساحة  على  االأم����ازون  غ��اب��ات  متتد 
الدقة،  وج��ه  على  م��رب��ع،  ميل  املليون  ون�سف 
ت�سع  العامل يف  املطرية يف  الغابات  اأكرب  وتوجد 

دول من جمموعة بلدان اأمريكا الالتينية.
تنوعها خارج نطاق اجلداول 

البيانية
على الرغم من اأن هذه االأرقام مثرية للجدل، اإال 
اأن اأف�سل التقديرات العلمية ت�سري اإىل وجود ما 
ال يقل عن 4٠ األف نوع من النباتات وثالثة اآالف 
نوع من االأ�سماك و 13٠٠ نوع من الطيور و43٠ 
األف نوع  نوعًا من الثدييات ومليونني وخم�سمئة 

خمتلف من احل�سرات.
�صّكان االأمازون لي�صوا قلة

املتلقي  خيال  اإىل  املطرية  الغابة  ت�ستح�سر  قد 
املرعبة،  ورمب��ا  الغريبة  ال��ربي��ة  للحياة  ���س��ورًا 
كذلك،  مهم  �سكانها  ع��دد  ف��اإن  ذل��ك  وب��رغ��م  
منهم  ف��رد،  مليون   ٢1 نحو  غاباتها  ي�سكن  اإذ 
بعد  تت�سل  مل  منعزلة  قبيلة   ٥٠ بنحو  يقدر  ما 

باحل�سارة احلديثة.
اإنها لي�صت رئة االأر�س

ياأتي هذا اللقب اخلاطئ من حقيقة كون الغابات 
اإىل  االأوك�سجني  م��ن  باملئة   ٢٠ ت�سخ  امل��ط��رية 
العامل يوميًا، اأكرث بكثري من اأي نظام بيئي اآخر. 
اإال  اأن هذا قد يكون �سحيحًا،  وعلى الرغم من 
اأن املادة النباتية املتحللة فيها تنتج اأي�سًا الكمية 
نف�سها تقريبًا من ثاين اأك�سيد الكربون، ما يعني 
اأن الغابات املطرية  يف حالة توازن اإىل حد ما. 

الذي  االأوك�سجني  من  العظمى  الغالبية  تاأتي 
الدقيقة  احلية  الكائنات  من  الواقع  يف  نتنف�ُسُه 

يف جميع حميطات العامل.
اختفاوؤها ينذر باخلطر

اأ�سرع مما نعتقد، يختفي 1.٥ فدان  رمبا حتى 
ينقر�س  ومعها  ثانية،  كل  االأم��ازون  غابات  من 
ما معدله 137 نوعًا كل يوم. متثل اإزالة الغابات 
ن�سبة  يف  ازدي���ادًا  وحدها  االأم���ازون  منطقة  يف 
الكاربون  انبعاثات  من  ب�٪3٠  تقدر  االنبعاثات، 
هي  ما  على  االأم��ور  ا�ستمرت  ما  واإذا  العاملية، 
عليه، فلن يتبقى اأي �سيء يف غ�سون 4٠ عامًا. 
معظم الدمار الذي حل بها كان الإف�ساح املجال 
لرتبية املوا�سي على اأر�سها، لذا فقد حان الوقت 

للتفكري يف خف�س ا�ستهالكنا للحوم احلمراء.
كلما توغلت فيها ازدادت ظالمًا

اأجزاء كبرية من غابات  االأفياء كليًا على  تغلب 

ال�سم�س  �سوء  من  فقط   ٪1 اأن  اإذ  االأم���ازون،  
ميكن اأن مير عرب املظلة ال�سميكة. عندما نقول 
كل  نق�سد  فنحن  ال�سميكة(،  )املظلة  م�سطلح 
ما حتملُه الكلمة من معنى، فهي �سميكة حقًا، اإذ 
تتكاثف االأ�سجار والنباتات العالية ب�سكل يحجب 
�سوء ال�سم�س بن�سبة 99 باملئة، ما يجعل القاع يف 
ظالم دام�س، وهذا يعطى جمااًل رائعًا الزدهار 
ال�سم�س،  �سوء  حتتاج  ال  التي  النباتات  بع�س 
ال��واق��ع،  يف  اأي�����س��ًا.  للحيوانات  منا�سبة  وبيئة 
دقائق   1٠ نحو  االأم��ر  ي�ستغرق  متطر،  عندما 
املوجودة يف  ال�سجريات  اإىل  املياه  تت�سرب  حتى 

االأ�سفل.
 اأ�صجار الديناميت!

من  ك��ث��ري  ع��ل��ى  ب��اح��ت��وائ��ِه��ا  االأم������ازون  تتميز 
�سدارة  يف  تاأتي  الغريبة،  والنباتات  احليوانات 

قائمة النباتات الغريبة تلك االأ�سجار التي ت�سمى 
)اأ�سجار الديناميت( اأو )�سندوق الرمال(.

ما  اإىل  يرجع  اال�سم  بهذا  ت�سميتها  يف  وال�سبب 
يحدث للثمار بعد ن�سجها، فبداًل من اأن ت�سقط 
على االأر�س تنفجر الثمار ليطري ما بها من بذور 

مل�سافة قد ت�سل حتى 1٥٠ قدمًا!
ال�صفادع الزجاجية

االأم��ازون  يف  االأ�سجار  اأغ��رب  عن  حتدثنا  كما 
هذه  من  كبري  ن�سيب  اأي�سًا  هناك  فللحيوانات 
االأم��ازون  غابات  يف  وقتًا  ق�سيت  فاإذا  الغرابة، 
املثال،  �سبيل  فعلى  منها،  كثريًا  تالحظ  ف�سوف 
هة،  ال احل�سر، هناك �سفادع ملونة واأخرى مموَّ
اأن  اإذ  اآخر،  �ساأٌن  فلها  الزجاجية  ال�سفادع  اأما 
لك  يتيح  ال�سفاف  الزجاج  ي�سبه  ال��ذى  جلدها 
الفر�سة لروؤية اأع�سائها الداخلية و�ستعرف كم 

هي باردة!
يف  ترغب  قد  التي  ال�سفافة  لل�سفادع  وخالفًا 
عن  االب��ت��ع��اد  عليك  يتوجب  منها،  االق����رتاب 
جذابة  األوانها  اأن  �سحيح  ال�سامة،  ال�سفادع 
وزاه���ي���ة، ل��ك��ن اح���ذر االق�����رتاب م��ن��ه��ا، الأن��ه��ا 

�ست�سبب لك ال�سلل الفوري ثم املوت.
اأطول نهر يف العامل

املعروف لدى كثريين اأن النيل هو اأطول نهر يف 
العلماء  من  جمموعة  اإج��راء  بعد  لكن  العامل. 
االنفجار  تقنيات  م�ستخدمني  معقدة  درا���س��ة 
من  االأم����ازون  نهر  تتبع  فعليًا  ج��رى  املفاجئ، 
اأنه ميتد مل�سافة  جبال االأنديز يف بريو، ليجدوا 
)٦8٠٠  كيلومرت(، اأي انه اأطول من النيل بنحو 
1٠٥ كم. يف كلتا احلالتني، لي�س ثمة �سك يف اأنه 

اإذ ي�سخ ٥٥ مليون  اأكرب نهر من حيث احلجم، 
جالون من املياه يف املحيط االأطل�سي يف الثانية 

الواحدة.
نهر االأمازون يجري اإىل الوراء!

 ٢٠٠٦ عام  اأجريت  جيولوجية  درا�سة  اكت�سفت 
اأن اأقدم روا�سب االأنهار وجدت بالفعل اأعلى من 
االفرتا�سات،  من  كثري  وبعد  م�سدرها.  منبع 
مياه  اأن  م��ف��اده  ا�ستنتاج  اإىل  العلماء  تو�سل 
اإىل  ال�سرق  م��ن  جت��ري  اأن  اع��ت��ادت  االأم����ازون 
�سعود  مبجرد  اجتاهها  غ��ريت  لكنها  ال��غ��رب، 
مليون  نحو 1٠٠  منذ  القارة  االأنديز عرب  جبال 

�سنة.
تعتمد الغابات على اأفريقيا للنمو

مبا  م�ستمرًا  اإم���دادًا  االأم���ازون  غابات  تتطلب 
تربتها  يف  املنع�س  والفو�سفور  بالغبار  يعرف 
العلوية ملوا�سلة االزدهار. وجدت درا�سة حديثة 
وتقنيات  ال�سناعية  االأق��م��ار  �سور  ا�ستخدمت 
اجل�سيمات  اأن  املتقدمة  الغبار  �سحابة  منذجة 
اأفريقيا،  ل�سمال  الكربى  ال�سحراء  يف  ُتلتقط 
وتنفجر فوق املحيط االأطل�سي قبل اأن ت�ستقر يف 
اأكرب �سحراء  اأن  للنظر  االأمازون. ومن الالفت 
اأكرب  تغذي  التي  هي  العامل  يف  قطبية(  )غ��ري 

غابة مطرية يف العامل واأكرثها تنوعًا بيولوجيًا.
االأمازون م�سدر لكثري من طعام العامل واأدويته

ياأتي اأكرث من 8٠ باملئة من اأ�سناف الطعام يف 
العامل من غابات االأمازون املطرية، مبا يف ذلك 
اأك��رث من ٪٢٥ من  ف��اإن  الطب،  اأم��ا يف  القهوة، 

االأدوية احلديثة حتتوي على مكونات اأمازونية.

متتد غابات االأمازون املطرية على جانب كبري من قارة اأمريكا 

اجلنوبية، وهي من اأكرب الغابات املطرية يف العامل واأكثها تنوعًا 

بيولوجيًا، ومليئة باملفاجاآت. ورغم غمو�صها وفتنتها، تظل 

االأمازون واحدة من اأكث النظم البيئية على وجه االأر�س التي 

كثت الكتابة عنها وتعددت الدرا�صات فيها. 

حقائق مذهلة عن غابات 
هاري �شتي�ارتالأمازون املَطرية

ترجمة: اآلء فائق

عن م�قع/ ذا كلت�شر ترب
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توفري البيئة والرعاية املالئمتني لهذه الفئة 
من النا�س اليوم ويف امل�ستقبل، فمع ارتفاع 
اأعداد امل�سّنني حول العامل انخف�س باملقابل 
اال�ستعداد  ميلكون  الذين  االأ�سخا�س  عدد 
ال�سن  يف  الكبار  االأ�سخا�س  لرعاية  الكايف 

وتلبية طلباتهم وتوفري كل احتياجاتهم دون 
القيام  وحتى  الطبية  الرعاية  من  تق�سري 
اأّن  بالفعاليات اليومية. وال ميكننا اأن ننكر 
هذه املهمة �سعبة جدًا وحتتاج اإىل كثري من 
اأن  وال�سيما  ال�سدر،  و�سعة  وال�سرب  القوة 
يعانون  الفئة  هذه  �سمن  النا�س  من  كثريًا 
كثريًا من االأمرا�س مثل ال�سيخوخة اأو عدم 
القدرة على احلركة حتى لق�ساء حاجتهم، 
من هنا جاءت احلاجة لتدخل التكنولوجيا 
امل�سّنني  م�ساعدة  �سبيل  يف  املجال  هذا  يف 
رعاية  اأف�سل  تقدمي  يف  ال�سحي  وال��ك��ادر 

لهذه الفئة.
هذا  يف  رائ���دة  جتربة  لليابان  كانت  لقد 
لي�س  املرتفع  امل�سّنني  ع��دد  ل��ك��ون  امل��ج��ال 
باالأمر اجلديد على دولة مثل اليابان، لذلك 
فهي تدر�س اإيجاد احللول لهذه امل�سكلة منذ 
���س��ن��وات، ول��ق��د ق��دم��ت ال��درا���س��ات ع��ددًا 
امل�سّنني  حياة  لت�سهيل  املمتازة  احللول  من 
وط��ب��ي��ع��ة ع��م��ل ال���ك���ادر ال����ذي ي��ع��م��ل على 
الذي �سنعته  الروبوت  بداية من  رعايتهم، 
من  الذي  اليابانية،  داين(  )�سايرب  �سركة 
اإذ  االأ�سخا�س،  حمل  يف  امل�ساعدة  �ساأنه 
يتم ارتداوؤه على منطقة الفخذ ويعمل على 
تخفيف �سغط وزن ال�سخ�س املحمول على 
كانت  وق��د  يحمله،  ال��ذي  ال�سخ�س  ظهر 
اإذ  ج���دًا،  اإيجابية  العاملني  اأف��ع��ال  ردود 
لنا  وّفر  الروبوت  هذا  "اإن  اإحداهن:  تقول 
اأحمل رجاًل  م�ساعدة كبرية، وال�سيما حني 

مري�سًا �سخم احلجم."
على  ال�سركة  ه��ذه  اإنتاجات  تقت�سر  ومل   
ه���ذا ال���روب���وت ف��ح�����س��ب، ب���ل ه���ي ت��ق��دم 
مرتديها  متنح  اأخ���رى  ومنتجات  مالب�س 
على  القابلية  ا�ستعادة  على  وت�ساعده  القوة 

احلركة.
م��ن ج��ان��ب اآخ���ر، ب��ات م��ن امل��ع��روف لدى 
احليوانات  لوجود  الكبري  التاأثري  اجلميع 
بوجودها  بالك  فما  بيئة،  اأي��ة  يف  االأليفة 
بالوحدة  ال�سعور  من  يعانون  اأ�سخا�س  مع 
ال��ع��الج  �ستكون  ح��ت��م��ًا  ف��ه��ي  وال��ه��ج��ران، 

اأن  نن�سى  ال  لكننا  احل��االت،  لهذه  املنا�سب 
هي  الرعاية  اإىل  حتتاج  احل��ي��وان��ات  ه��ذه 
ال�سركات،  من  كثري  عمد  لذلك  االأخ��رى. 
ت�سنيع  اإىل  )���س��وين(،  �سركة  بينها  وم��ن 
روبوتات على هيئة حيوانات األيفة تعمل على 
اإذ ال  العناية به،  ت�سلية املري�س ف�ساًل عن 
�سكلها  على  الروبوتات  هذه  فائدة  تقت�سر 
املري�س  ُي�سعر  ال���ذي  وملم�سها  اللطيف 
حيوان  مبلم�س  ال�سعور  وي�سبه  ب��ال��دفء 
مبراقبة  اأي�����س��ًا  ت�سطلع  لكنها  حقيقي، 
الفعاليات احليوية للم�سن اأو املري�س وتعمل 
على تذكريه مبواعيد اأخذ الدواء وغري ذلك 
من اخلدمات التي تقدمها هذه الروبوتات 
اأمنوذجًا  )ب��اري(  الروبوت  ويعد  اللطيفة، 

لهذا النوع من التكنولوجيا.
)اأمويبا  تدعى  اأخ��رى  �سركة  ب��ادرت  كما 
ت�سلق  على  قادر  روبوت  بتطوير  اإينريجي( 
الدرج لغر�س اإجناز املهام اليومية مثل رمي 
جتارب  اأج��ري��ت  ولقد  وغ��ريه��ا،  النفايات 
بناية  يف  اأج��ري��ت  واح��دة  بينها  من  كثرية 
م�ساعد،  على  حتتوي  ال  طوابق  �سبعة  من 
وقد حمل الروبوت كي�س النفايات، ومتثلت 
الروبوت  اإمكانية  على  التعرف  يف  التجربة 
ثم  ال�سالمل  ع��رب  وال��ن��زول  ال�سعود  على 
خم�س�س  مكان  اأقرب  اإىل  النفايات  حمل 
اإيجابية  التجربة  تلك  كانت  وقد  لرميها، 

جدًا القت ا�ستح�سان ال�سكان.
رمبا ال�سوؤال املهم هنا هو كيف ا�ستطاعت 
اأن  واأظ��ن  االإجن��از،  هذا  اأن حتقق  اليابان 
احلاجة  اأهمها  ع��دة  الأ�سباب  يعود  االأم��ر 
الفعلية لهذه الروبوتات وخدماتها اللطيفة، 
التكنولوجيا  مع  االإيجابي  النا�س  تفاعل  ثم 
املتناف�سة  ال�سركات  التي تطرحها  احلديثة 
ذلك  النا�س  بع�س  ويعزو  املجال.  ه��ذا  يف 
يف  وتغلغلها  االأف���ك���ار  ه���ذه  ان��ت�����س��ار  اإىل 
املجتمع ب�سبب اأفالم الكارتون وامل�سل�سالت 
واأو�سح  املجال،  هذا  يف  املوجهة  اليابانية 
ال�سهري  الكارتون  م�سل�سل  ذلك  على  مثال 

)اأ�سرتو بوي(.

تقريبًا  العامل  بلدان  فكل  ي�سيخ"،  "العامل 
ون�سبتهم  ال�سن  كبار  اأعداد  يف  منوًا  ت�سهد 

بني �سكانها."
ت��راج��ع  اإىل  ذل����ك  يف  ال�����س��ب��ب  وُي����ع����زى 
فقد  ال��ع��م��ر،  متو�سط  وزي����ادة  اخل�سوبة 

�سكان  من   ٪1٦ اأن  االإح�سائيات  اأظهرت 
بحلول  فوق  فما   ٦٥ بعمر  �سيكونون  العامل 
 ٦ لكل  واح��د  م�سن  بن�سبة  اأي   ،٢٠٥٠ عام 
اأفراد حول العامل، اأما يف القارتني االأوروبية 
اأن  املتوقع  من  ف��اإن  ال�سمالية  واالأمريكية 

يكون ربع �سكان القارتني بعمر ٦٥ فما فوق، 
كل ذلك جاء نتيجة لتو�سع الفجوة بني عدد 

املواليد ومتو�سط العمر ل�سالح االأخري.
زي��ادة  �سبب  معاجلة  لي�س  مو�سوعنا  لكن 
ارتفاع متو�سط العمر  الب�سري، واإمنا كيفية 

هذه هي العبارة التي افتتحت بها منظمة االأمم املتحدة مدونتها عن اإح�صائيات 
اأعداد امل�صّنني حول العامل التي اأظهرت ارتفاعًا كبريًا منذ عام 2018، اإذ بداأ العامل 

ي�صهد زيادة وا�صحة يف اأعداد امل�صّنني ن�صبة اإىل املواليد احلديثة.
 

روب�تات احلي�انات الأليفة 
وتاأثريها على امل�شّنني

رفاه ح�شن
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"كورونا" اإال �سبعة  اللعني  الفايرو�س   مل ميهله 
ومل  �سيء  كل  تاركًا  اجلليل  �سباح  رح��ل  اأي��ام، 
واملحّبني  الع�ساق  نفو�س  يتبَق �سوى ذكرياته يف 

من اجلمهور الريا�سي العراقي.
ها الكبري وداعًا اأيُّ

وداع��ًا  قائاًل:  �سديقه  رث��ى  ج��واد  علي  امل��درب 
منا  كورونا  �سرقتك  لقد  اخللوق،  الكبري  اأيُّها 
والعمل  االح��رتام  �سوى  منه  اأج��د  مل  غفلة،  يف 
اجلدي من اأجل حتقيق ما ي�سبو اليه، لقد كان 
رحمه اهلل لطيفًا حمّبًا للجميع ومل يغ�سب اأحدًا 
االأ�سدقاء  وعرفها  يرددها  كلمة  دائمًا  ويقول 

واالأحبة )م�ستاكني(. 
فار�س اآخر

ها�سم  ال�سابق  ال���دويل  احل��ار���س  ق��ال  بينما 
من  اآخ���ر  ف��ار���س��ًا  ال��ي��وم  وّدع��ن��ا  لقد  خمي�س: 
اإذ ترجل عن �سهوة  فر�سان الريا�سة العراقية 
جواده، كان نعم ال�سديق املحب، �ساحب الوجه 
النادر  والهدوء  اجلميلة  واالبت�سامة  الب�سو�س 

واالإجنازات املهمة على جميع امل�ستويات، عملت 
ما  بكل  رائعًا  اإن�سانًا  ووجدته  قليلة  فرتة  معه 
ي�سكنه  اأن  اهلل  اأ�ساأل  معنى،  من  الكلمة  حتمل 

ف�سيح جنانه. 
م�شتاكني" "م�شتاكني.. 

اأما ال�سحفي الريا�سي ح�سن �ساحب فقال بحق 
املرحوم �سباح عبد اجلليل:  وداع��ًا.. �سديقي 
الرائع كنت دائمًا ترّدد كلمة )م�ستاكني( �سنظل 
ن�ستاق اإىل لقائك احللو، لقد فقدنا اليوم رمزًا 
علينا  عزيزًا  اإن�سانًا  العراقية؛  الكرة  رموز  من 
العربية  املالعب  يف  وجال  �سال  غيورًا،  والعبًا 
البطولة  لالأنظار يف  ب�سكل الفت  برز  والعاملية، 
اأقيمت  التي   197٦ يف  اخلليج  لكاأ�س  الرابعة 
هدفًا  اأح��رز  اإذ  ال��دوح��ة،  القطرية  بالعا�سمة 
اأول  وكانت  الكويتي،  املنتخب  مرمى  يف  رائعًا 
اخلليج  بطوالت  يف  العراقي  للمنتخب  م�ساركة 
وفيها اأي�سًا �سجل هدفا اآخر يف مرمى ال�سعودية 
عنوانًا  الراحل  كان  لقد   ،1/7 للعراق  وانتهت 

ممّيزًا  والعبًا  العراقية  الكرة  م�سار  يف  ب��ارزًا 
يف املنتخبات الوطنية العراقية، قّدم الكثري من 

االإجنازات مع زمالئه يف املحافل الدولية.
ف�شله ل ين�شى

�سالم  اأمن��ار  ال�سابق  ال��ك��روي  النجم  وحت��ّدث 
بحزن عميق عن الراحل، قائاًل: لقد كان الراحل 
�سباح عبد اجلليل معلمًا يل واأبًا واأخًا و�سديقًا 
رحمه اهلل وجعل اجلنة داره، كان ير�سدين اإىل 
الطريق ال�سحيح خالل م�سواري الكروي، اأمور 
كثرية تعّلمتها منه، لن اأن�سى ف�سله اأبدًا، بل اإنَّه 
اإىل  و�سلوا  الذين  الالعبني  من  الكثري  �ساعد 
مراحل متقدمة خالل م�سوارهم الكروي بف�سل 

توجيهاته ال�سحيحة. 
جنح لعبًا ومدربًا

حميد  جبار  لبنان  يف  املحرتف  امل��درب  وع��رّب 
�سباح  النجم  رحيل  نتيجة  العميق  حزنه  عن 
يخطف  اأخ��رى  م��رة  ق��ال:  عندما  اجلليل  عبد 
ومدربًا  كبريًا  دوليًا  والعبًا  و�سديقًا  اأخًا  املوت 

يومًا بعد يوم تت�صاقط اأوراق جنوم الكرة العراقية، باالأم�س وّدعنا النور�س 
ال�صاحر اأحمد را�صي وناظم �صاكر وكرمي �صلمان وعلي هادي وعلي ح�صني، 

ب�صبب وباء  كورونا اأ�صبحنا نوّدع النجوم واحدًا تلو االآخر، واليوم رحل عّنا 
بغري وداع اإىل جوار الباري عز وجل جنم الكرة العراقية ال�صابق املدرب �صباح 

عبد اجلليل �صاحب التاريخ الريا�صي النا�صع الذي كان اأحد جنوم منتخبنا 
الوطني العراقي امل�صارك يف البطوالت الدولية واخلليجية.

عملوا  الذين  من  للكثريين  ومر�سدًا  مقتدرًا 
كرة  �سماء  يف  متاألقًا  اجلليل  عبد  ك��ان  معه، 
ب�سكل  واخلليجية  خا�س  بوجه  العراقية  القدم 
جنم  وك��ان  املا�سي  القرن  �سبعينيات  يف  ع��ام 
اتذكر  اخلليج،  كاأ�س  يف  عراقية  م�ساركة  اأول 
فقد  التدريبي  ال�سعيد  على  اأم��ا   197٦ ع��ام 
حّقق العديد من االإجنازات مع اأكرث الفرق التي 

اأ�سرف عليها، لينجح مدربًا والعبًا. 
للتاأريخ عن�ان

كنت  عندما  فقال:  حاجم  نعيم  ال�سحفي  اأما 
اللقاء  اجلليل  عبد  �سباح  الكابن  مع  اأج��ري 
ال�سحفي كان ميتعني باأر�سيفه الغني؛ ي�سرد يل 
اأمورًا مل اأعرفها من قبل، قال يل عن م�ساركته 
بع�س  قلقًا  كنت  لقد   :197٦ خليجي  يف  االأوىل 
ال�سيء واأنا اأ�سارك يف البطولة، لكن يف مباراتنا 
ًا، ا�ستمراري  مع الكويت قدمت م�ستوى راقيًا جدَّ
املتبقية جعلني  املباريات  العطاء يف  نف�س  على 
الت�سكيلة  �سمن  اختياري  على  املدربني  اأج��رب 
كنت  لقد  العراقي،  الوطني  للمنتخب  الرئي�سة 
اأه��داف  ويل  والهجوم  للو�سط  وانتقل  اأداف���ع 
اعتزاله  ع��ن  يل  وحت���ّدث  تعلمون،  كما  كثرية 

ال��ك��رة واجت��اه��ه ���س��وب ال��ت��دري��ب عندما 
التدريب  يف  جنحت  اأيّن  اأعتقد  قال: 

يف  جنحت  اإذ  املعنيني  وب�����س��ه��ادة 
لكرة  العراقي  الدوري  لقب  حتقيق 

القدم مرتني، مع فريق الزوراء تّوج 
مو�سم ٢٠٠٠- العراقي يف  الدوري  بلقب 

عن  نقاط   8 وبفارق  نقطة   7٠ بر�سيد   ،٢٠٠1
القوة اجلوية ثاين الرتتيب، وبت�سجيل 8٠ هدفًا 
ال�سرطة  عن  هدفًا   ٢٠ وبفارق  هجوم  كاأقوى 
ثاين اأقوى هجوم، وعام ٢٠٠٥ حققت االإجناز 
مع فريق القوة اجلوية، الذي تّوج باللقب بالفوز 

للمرحوم  ك��ان  النهائي،  يف  امليناء  على   ٢-٠
ب��االإجن��ازات  حافل  تاريخ  اجلليل  عبد  �سباح 

الرفيعة.
فراق الأحبة

عبد  العراقي  الوطني  املنتخب  حرا�س  م��درب 
النجم  بفقدان  حزنه  ع��ن  ع��رّب  ناعم  ال��ك��رمي 
وداع��ا  ق��ائ��اًل:  اجل��ل��ي��ل،  عبد  �سباح  ال��ك��روي 
الطيبة،  واالبت�سامة  الطيب  القلب  ل�ساحب 
وداع����ًا ل��الإن�����س��ان ال��رائ��ع ال���ذي اأح���ّب النا�س 
الكثري  ق��ّدم  ال��ذي  اجلليل  لعبد  وداع��ًا  جميعًا، 
لقد  الطويلة،  م�سريته  خ��الل  العراقية  للكرة 

جنح كالعب مع املنتخبات الوطنية 
القرن  �سبعينيات  يف  العراقية 
امل���ا����س���ي، وع���ن���دم���ا اع��ت��زل 
م�سريته  يف  اأي�سًا  جنح  اللعب 
التدريبية مع  االأندية العراقية، 
امل�سّرفة  االإجن���ازات  حّقق  اإذ 

الكرة  ع�ساق  ي���زال  ال  ال��ت��ي 
لقد  ي��ت��ذك��رون��ه��ا، 

واكبته يف اأكرث 
م������ن ن������اٍد 

اأ�����س����رف 

اأب���ًا واأخ���ًا وحم��ب��ًا جلميع  على ت��دري��ب��ه، وك���ان 
الرفيع،  خللقه  اأحّبه  اجلميع  اإنَّ  بل  الالعبني، 

اليوم نودعه واالأمل يعت�سرنا.    
فقدان النج�م

يرثي  لعيبي  عبا�س  البدنية  اللياقة  م���درب 
عبد  �سباح  العراقية  املنتخبات  جنم  �سديقه 
اجلليل قائاًل: باالأم�س بكينا على توديع االأحبة 
جنوم الكرة الراحلني اأحمد را�سي وعلي هادي 
على  نبكي  واليوم  �سلمان،  وكرمي  �ساكر  وناظم 
ال��دائ��م��ة،  االبت�سامة  �ساحب  احلبيب  ف���راق 
العراقي �سباح  الريا�سي  الو�سط  حمبوب 
ع��ب��د اجل��ل��ي��ل، ل��ق��د ك���ان رحمه 
اإن�سانًا رائعًا يف تعامله مع  اهلل 
االآخرين، واكبته ل�سنوات عدة، 
كان حري�سًا كل احلر�س على 
عمله، لذلك كان النجاح حليفه 

يف مهامه التدريبية.     

اأ�شدقاوؤه وتالميذه
 ي�شتذكرونه باأمل

 �شباح عبد اجلليل
وداعًا

بغداد/اأحمد رحيم نعمة
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هدافة  ح��اورت  العراقية(  ال�سبكة  )جملة 
ال��ق��وة  ون����ادي  ال��ع��راق��ي  ال��وط��ن��ي  املنتخب 
اجلوية الن�سوي عن اأحالمها وطموحاتها يف 

عامل املدورة ال�ساحر: 

* ملاذا كرة القدم بالذات وهي لعبة حتتاج 
اإىل جهد، متى ركلت اأول كرة يف حياتك؟

- منذ �سغري واأنا اأمار�س كرة القدم ب�سغف 
كبري، واأعلم جيدًا اأّن الكرة حتتاج اإىل جهد 
كبري اأكرب من قدراتي البدنية ك�سيدة، لكن 
اجلهد مرتبط باالجتهاد اأي�سًا، ومن يجتهد 

ينل الثمرة وقد جنحت يف هذا التحدي.
* من اأعطاك الدافع ملمار�سة كرة القدم؟

ال��داف��ع  م��ا يعطيني  ك��ان دائ��م��ا  وال���دي    -
التلميذة  كنت  وقد  اللعبة  ملمار�سة  املعنوي 

الناجحة.
* هل كانت هناك م�سايقات عند لعب الكرة 
الأول مرة، ما نوع ال�سعوبات التي وقفت يف 

طريقك؟
قبل  من  م�سايقات  هناك  كانت  بالتاأكيد   -
ال�سعوبات  جميع  اج��ت��زت  لكن  املجتمع، 
يجري،  ما  بكل  اأهتم  ومل  اإيجابية،  ب�سورة 
ولن  الكروية  م�سريتي  يف  اأجن��ح  اأن  ق��ررت 

متنعني املعرقالت.

فيها  م�ساركتك  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال��ب��ط��والت   *
فعالة؟

املحلية  البطوالت  من  العديد  يف  �ساركُت   -
ال  االأول،  املركز  فيها  وحققت  واخلارجية 
�سيما مع فريق القوة اجلوية، خطفنا الدوري 
املو�سم  ه��ذا  ويف  م��رة  م��ن  الأك���رث  الن�سوي 

نراهن على التتويج و�سنح�سد اللقب.
الريا�سة  اأو���س��اع  ت��ردي  �سبب  ما  براأيك   *

الن�سوية يف العراق؟
- تردي اأو�ساع الريا�سة الن�سوية يف العراق 
ن��اجت عن ع��دم وجود  القدم  ك��رة  وحت��دي��دًا 
الريا�سة،  على  امل�سوؤولني  قبل  من  الدعم 
الريا�سة الن�سوية عانت االأمرين يف ال�سنوات 
دعم  اجلوية  القوة  ن��ادي  اأنَّ  اإال  ال�سابقة، 

املو�سمني؛  يف  جيد  ب�سكل  الن�سوي  الفريق 
نتائجنا  يف  الدعم  وب��ان  واحل��ايل،  ال�سابق 
لقبها  اأحرزنا  اإذ  الدوري  بطولة  يف  اجليدة 

بجدارة.
*من له الف�سل يف و�سولك اإىل هذا امل�ستوى 

العايل؟
- كما قلت �سابقًا كان والدي �ساحب الف�سل 
االأول واالأخري من بعد اهلل يف تاألقي واإبداعي 

يف مالعب الكرة.
*هل لعبت لغري القوة اجلوية؟

الريا�سية،  االأندية  العديد من  مثلت  نعم   -
االأول  بيتي  اجلوية  القوة  ن��ادي  يبقى  لكن 
نادي  هي  لها  لعبت  التي  االأندية  واالأخ��ري، 
الن�سوي  ال�����دوري  يف  ال��ن��ا���س��ط   ����س���ريوان 
درع  ع��ل��ى  معهم  وح�����س��ل��ت  ال��ك��رد���س��ت��اين 
هداف  بلقب  وتوجت  الكرد�ستاين،  الدوري 
ال�����دوري ب������٥٢ ه��دف��ًا م��ع ال��ق��وة اجل��وي��ة، 
الفردية؛  االألقاب  العديد من  وح�سلت على 
م��ن��ه��ا اأف�����س��ل الع���ب وه����داف ل��ع��دي��د من 

املوا�سم. 
* اأي االأندية العاملية ت�سجعني؟

الذي  اال�سباين،  بر�سلونة  ن��ادي  اأ�سّجع    -
املو�سم  ه��ذا  يف  لكّنه  جمنونة،  ك��رة  يلعب 

تراجع وال اأدري �سبب تراجعه. 
*ما طموحك كالعبة؟

- ط��م��وح��ي حت��ق��ي��ق ح��ل��م��ي ب���االح���رتاف 
املانيا،  قريبًا يف  و�سيتحقق ذلك  اخلارجي، 

البلد الكروي املهم يف عامل امل�ستديرة.
*هل اأنت واثقة من حتقيق حلم االحرتاف؟

وبطموحي  الكروية  باإمكانياتي  واثقة  اأنا   -
ب��ل��دان  يف  االح����رتاف  اإىل  ت�سعى  ك��الع��ب��ة 
بنف�سي  ثقتي  القدم،  بكرة  وعريقة  معروفة 
رئي�س  مدخل  او  �سلبة  ق��اع��دة  ومب��ه��ارات��ي 
وحتّمل  التالق  وا�ستمرار  االجن��از  لتحقيق 
له  خّططت  م��ا  ك��ل  ق��دم��ت  اأن���ا  امل�سوؤولية، 
املزيد  اأقدم  اأن  طموحي  املعنيني،  وب�سهادة 
النجاحات  واأح�سد  املقبلة  م�سريتي  خالل 

تلو االأخرى.

جنمة الق�ة اجل�ية
 زينب عبا�س:
احرتايف يف املانيا 
بات قريبًا

العبة ممّيزة، قّدمْت الكثري 
للكرة الن�صوية العراقية، 
بل اأ�صبحت القوة ال�صاربة 
لفريق القوة اجلوية الذي 
متثله حاليًا، والنتائج التي 
حتّققت لالأزرق خري دليل 
على براعة هذه الالعبة 
التي ا�صتطاعت اأن حترز 
االأهداف احلا�صمة يف عدد 
كبري من املباريات املهمة 
للفريق اجلوي.

ح�ار: اأمرية حم�شن
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الوطني  املنتخب  ت�سكيلة  اىل  ا�ستدعاه  بعدها 
امل�����درب ك��ات��ان��ي��ت�����س، ع���ن م�����س��ريت��ه ال��ك��روي��ة 
ال�سبكة  )جملة  التقت  الريا�سية  االأمور  وبع�س 
العراقية( احلار�س اأحمد با�سل؛ فدار معه هذا 

احلوار: 
*ما عدد موا�سمك مع فريق ال�سرطة؟ 

نادي  لفريق  فيها  لعبت  كروية  موا�سم  �ستة   -
ب�سهادة  يكون  ما  اأروع  فيها  قدمت  ال�سرطة، 

املتابعني واملعنيني.
* هل كان ان�سمامك للقيثارة جمازفة؟

البع�س  ال�سرطة  لفريق  ان�سمامي  بداية  يف   -
عليهم  رّددت  ل��ك��ن  جم���ازف���ة،  ���ه���ا  اإنَّ يل  ق���ال 
خالل  قدمته  ال���ذي  ال��ع��ايل  الفني  بامل�ستوى 
املباريات، وهذا طبعا ا�ستحقاق طبيعي بح�سب 
موؤهالتي الفنية، اإنَّ تواجد حّرا�س مب�ستوى عاٍل 
واإثبات  بنف�سي  العالية  الثقة  الفريق منحني  يف 
وجودي كحار�س �ساب يلعب يف فريق كبري، الذي 
واالنطالقة  احلقيقية  البداية  مبثابة  وج��دت��ه 

بعدها  ليكون  واالأ���س��واء  والتاألق  ال�سهرة  نحو 
املنتخبات  نحو  البوابة احلقيقية  ال�سرطة  نادي 
الوطنية، كونه ميتلك مدرب حرا�س مميزًا؛ وقد 
منحني الفر�سة للتواجد بكل ثقة بني اخل�سبات 

الثالث.
ال�سعب  املرمى  حرا�سة  مركز  اخ��رتت  *مل��اذا 

جدًا؟
واحد  ل�سبب  املرمى  حرا�سة  ملركز  اختياري    -
الأنَّها م�سوؤولية كبرية واأنا اأحب املجازفة وحتّمل 
اإذ  امل�سوؤولية، وقد جنحت يف اجتياز ال�سعاب، 
�سرت  ما  وه��ذا  نف�سي  من  واثقًا  زلت  وما  كنت 

عليه يف م�سريتي الكروية.
ال��دوري  يف  احلقيقية  فر�ستك  وج��دت  ه��ل    *

العراقي اأم يف البطولة االآ�سيوية؟
ويف  ال�����س��رط��ة  ف��ري��ق  م��ع  وج��دت��ه��ا  فر�ستي   -
فريق  فيها  قّدم  التي  بالذات  االآ�سيوية  البطولة 

القيثارة اخل�سراء اأروع ما يكون.  
تكون  اأن  على  ال��ب��داي��ة  م��ن  �سّجعك  م���درب   *

حار�سًا؟
اأو  البداية  تدريبي يف  على  اأ�سرف  من  - جميع 
التقدير واالح��رتام ملا بذلوه  اأكن لهم كل  حاليا 
تعليمي  على  اإ���س��راف��ه��م  خ��الل  جهد  م��ن  معي 

اأ�سول الوقوف بني اخل�سبات الثالث.
للمنتخب  االأول  احلار�س  تكون  اأن  تتمنى  هل   *

الوطني العراقي؟
- ن��ع��م امت��ن��ى ذل���ك وات��ط��ّل��ع ال��ي��ه، وه���و حلم 
االأ�سا�سية  الت�سكيلة  �سمن  يكون  اأن  الع��ب  كل 
للمنتخب الوطني العراقي، اأعمل كل ما بو�سعي 
للو�سول اإىل هذا املكان املهم واأنا قادر على ذلك 
يف  فريقي  مع  اأق��دم��ه  ال��ذي  العطاء  خ��الل  من 

مباريات الدوري.
* ملاذا مل حترتف خارجيًا؟

- مركز حرا�سة املرمى يختلف عن بقية املراكز، 
فر�سة احلار�س قليلة اأو �سبه معدومة لالحرتاف 
�سعب يف  اأمر  ه  اأنَّ اأعتقد  اخلارجية،  االأندية  يف 

ظل هذه الظروف املعقدة.

ما  احل�����ايل..  امل��و���س��م  دوري  ان���ط���الق  *ق��ب��ل 
مْت لك؟ العرو�س التي ُقدِّ

م��ْت يل  - ن��ع��م، ك��ث��رية ه��ي ال��ع��رو���س ال��ت��ي ُق��دِّ
عراقية  اأندية  ومن  احل��ايل   املو�سم  بداية  قبل 
معروفة، اإال اأين  ف�سلت البقاء يف قلعة القيثارة 
العريق  ال��ن��ادي  ه��ذا  اأحببت  ك��وين  اخل�����س��راء 
طيلة  و�ساندتني  معي  وقفت  التي  وجماهريه 

ان�سمامي للفريق.
درع  على  احل�سول  يف  ال�سرطة  حظوظ  •ما 

الدوري؟
من  اأقوى  بل  قوي جدًا،  احلايل  املو�سم  -دوري 
الفرق متقاربة من حيث  دوري املو�سم املا�سي، 
على  ق��ادر  فريقنا  اأن  اإال  وامل�ستويات،  النتائج 

خطف لقب الدوري.
*ماذا تقول عن االإ�سابة البليغة التي تعر�س لها 

الالعب اأحمد جالل؟
اأحمد  باإ�سابة  كبريًا  حزننا  وكان  فزعنا  لقد   -
موهوب  العب  جالل  كثريًا،  عليه  تاأملت  جالل، 
امل�ستطيل  اأدمي  على  رائ��ع��ة  م�ستويات  وي��ق��ّدم 
االأخ�����س��ر، اأمت��ن��ى الأح��م��د ال�����س��الم��ة وال��ع��ودة 

ال�سريعة اإىل املالعب.
*اأف�سل مو�سم بالن�سبة لك؟

دوري  مباريات  يف  �سيما  ال  املا�سي  املو�سم   -
وت�سم  تناف�سية  االآ�سيوية  البطولة  اآ�سيا،  اأبطال 

نخبة فرق القارة.
*مباراة تاألقت فيها؟

التي  الو�سط  نفط  نادي  فريق  اأم��ام  مباراتنا   -
مباراة  كانت  لقد  النجف،  ملعب  على  اأقيمت 
يت�سّدر  الو�سط  نفط  فريق  اأنَّ  �سيما  ال  �سعبة، 
اإ�سرار الالعبني وتقدميهم  الدوري وقتها، لكن 
للم�ستوى العايل جعل فريقنا يقدم عر�سًا مميزًا 
باإحراز هدف وثالث نقاط ثمينة، كانت فاحتة 

خري يف طريقي.
عن  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  ي��ت��اأه��ل  ه��ل  *ب���راأي���ك 

جمموعته االآ�سيوية؟
نهائيات  اإىل  ال��ت��اأه��ل  يف  منتخبنا  ح��ظ��وظ   -
تدريبيًا  ك����ادرًا  منتلك  ك��ب��رية،  ال��ع��امل  ك��اأ���س 
الذين  الالعبني  م��ن  رائ��ع��ة  وجمموعة  مم��ّي��زًا 
واإثبات  العراقية  اإفراح اجلماهري  با�ستطاعتهم 

علو كعبهم.

 

اأحمد با�صل حار�س �صاب اأثبت جدارته مع فريق نادي ال�صرطة للموا�صم 
املا�صية، وحتى املو�صم احلايل، دافع عن عرينه بكل جدارة وا�صتحقاق، لعب 

للمنتخب االأوملبي العراقي، قّدم خالل املباريات اأروع العرو�س وامل�صتويات.

ح��ار���س ���ش��ب��اك ال��ق��ي��ث��ارة اخل�����ش��راء

ملجلة )ال�شبكة(: اأحمد با�شل
املجازف��ة ه��ي عن���ان تاألق��ي بني 

حاورته/ اأمرية حم�شن اخل�شبات الثالث  
ت�ش�ير/ �شباح المارة
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 مل ت�ستمر داليا يف لعب الكرة، نتيجة اإ�سرار 
القدم لالأوالد  اأنَّ كرة  واالأقارب على  االأهل 
لعبة  للبنات، مكرهة اجتهت �سوب  ولي�ست 
تبنّي يف هذا احلوار  كما  بوك�سينغ(  )الكك 

الذي اأجريناه معها.
 * متى كانت البداية مع كرة القدم؟

القدم،  ك��رة  اأم��ار���س  واأن���ا  ال�سغر  منذ   -
حينها كنت يف عمر 12 عاما. 

مار�ست  هل  القدم،  لكرة  ممار�ستك  *مع 
األعابًا اأخرى؟

لكنَّ  القدم،  كرة  على  مدمنة  كنت  لقد   -  
ممار�ستي  رف�سوا  االأق���ارب  وبع�س  االأه��ل 
��ه��ا  اأنَّ بحكم  ع�سقتها  ال��ت��ي  ال��ل��ع��ب��ة  ل��ه��ذه 
من  ممار�ستها  جتوز  وال  االأوالد  على  حكٌر 
لعبة  ملمار�سة  ف��ا���س��ط��ررت  ال��ب��ن��ات،  قبل 
)الكراطي( اأي الكك بوك�سينغ وتاألقت فيها 

هي االأخرى.
ممار�ستك  كانت  املغربية  االأندية  اأي  *مع 

للكرة؟ 
االحمر  النجم  ن��ادي  م��ع  ال��ك��رة  لعبت    -  
قدمت  ال��ت��ورك��ي،  ون���ادي  البي�ساء  ب��ال��دار 
ب�سهادة  رائعة  مباريات  م�ساركاتي  خ��الل 
لي�ست  ل��ف��رتة  لعبت  واالإع������الم،  امل��ع��ن��ي��ني 
لعبة  اإىل  اجت���ه���ت  ب��ع��ده��ا  ب��ال��ط��وي��ل��ة، 
وحققت  رائع  ب�سكل  ومار�ستها  )الكراطي( 
على احلزام  فيها  اإذ ح�سلت  نتائج جيدة، 
�ساركت  الوطنية، وقد  البطوالت  االأ�سود يف 
يف ريا�سة الكك بوك�سينغ ملدة ثالث �سنوات.

 *هل تركت الكرة لالأبد؟ 
بعدها  معًا،  اللعبتني  ومار�ست  اأتركها  مل   -
القدم،  كرة  يف  تدريبية  دورات  عدة  دخلت 
ال�� �سهادة  القدم  كره  دبلوم  على  ح�سلت 

�سيبو  اكادميية  يف  م��درب��ة  االآن  واأن���ا   ،  D
بي  قناة  يف  واملحلل  املغربي  ال��دويل  النجم 

ان  �سبورت.
*راأيك بالكرة العراقية، هل تتابعينها؟

ما  يف  متمّيزة  العراقية  الكرة  بالتاأكيد   -   
تقدمه، لقد خطا املنتخب العراقي خطوات 
نن�سى  وال  املا�سية  ال�سنوات  خ��الل  كبرية 
اإجنازه يف العام 2007 عندما خطف كاأ�س 

الكرة  اأما  رائعًا،  بالفعل منتخبًا  اآ�سيا وكان 
دعم  اإىل  بحاجة  فهي  العراقية  الن�سوية 
النهو�س  اأج��ل  م��ن  كبري  واهتمام  ورع��اي��ة 

بواقعها.
الريا�سة  على  كورونا  فايرو�س  تاأثري  ما    *

املغربية؟
باأكمله  ال��ع��امل  دّم���ر  ال��ف��اي��رو���س    -  ه��ذا 
بحيث مل ي�سلم منه اأي بلد يف العامل، بل اإنه 
اأزمة  عاماًل  احلياة،  جم��االت  جميع  اأوق��ف 
اأ�سبحنا  حتى  كافة.  البلدان  يف  اقت�سادية 
يف حرية من اأمرنا، لقد انت�سر الفايرو�س يف 
احلمد  لكن  املغرب،  يف  كبري  ب�سكل  بدايته 
هلل ا�ستطعنا اأن نلتزم بالتو�سيات ال�سحية 
ونتعاي�س مع هذا الوباء اخلطري، امتنى من 
وتعود  العامل  من  الوباء  هذا  ي��زول  اأن  اهلل 

احلياة اإىل طبيعتها. 
الفئات  تدريب  حاليا  اختيارك  �سبب  *م��ا 

العمرية يف كرة القدم؟
ال�سغار  الالعبني  اأعمار  لتدريب  توجهي   -
م��ا ب��ني 5 و14 ع��ام��ًا ج��اء م��ن اأج��ل تهيئة 
ًا  هذه الفئات ال�سنية للعب واأنا م�سرورة جدَّ

بالعمل مع هذه االأعمار.

دايل لوبرتو من 
الريا�صيات املغربيات 
املتميزات يف كرة 
القدم، مار�صت كرة 
القدم وهي بعمر 12 
عاما، قّدمت خالل 
م�صريتها الكروية اأروع 
ما يكون من خالل 
م�صاركتها مع نادي 
النجم االأحمر يف الدار 
البي�صاء.

 بغداد/ احمد رحيم نعمة 

ل� "ال�شبكة العراقية":
منع�ين من كرة القدم

فاخرتت )الكك ب�ك�شينغ(

دايل ل�برت� 
املدربة املغربية
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احلائط  على  ال�سغط  التمارين  هذه  اأول 
ال��ذراع  ع�سالت  تقوية  يف  ي�ساعد  ال��ذي 
تطبيقه  ون�ستطيع  خا�سة،  ب�سورة  واليد 
الذراع  قريبًا من اجلدار مع مد  بالوقوف 
الذراع  ليكون  الكتف  وبجانب  نحو اجلدار 
ان�سمام  ع��ن  ف�ساًل  م�سطحة،  ح��ال��ة  يف 
تاأخذ  عندها  بع�سها،  مع  اليدين  اأ�سابع 
نف�سًا طوياًل مع اأخذ �سهيق، ثم �سّد اجل�سم 
ك��اأن��ك  ب��اجت��اه احل��ائ��ط  وال�����س��غ��ط عليه 
البداية،  و�سع  اإىل  العودة  واأخ��ريًا  تدفعه، 
15-12 لثالث  التمرين من  ُيف�سل تكرار 

جوالت.
وي���ك���ون ال��ت��م��ري��ن ال���ث���اين ال����ذي ُي��ط��ب��ق 
ثني  م��ع  الكر�سي  ح��اّف��ة  على  باجللو�س 
عر�س  ع��ن  واالب��ت��ع��اد  وال��ي��دي��ن  الركبتني 
قلياًل  امل��وؤخ��رة  ت��رف��ع  بعدها  ال��ف��خ��ذي��ن، 
الذراعني  ثني  مع  القدمني،  اىل  واإنزالها 
مع  للخلف،  ورفعه  ببطء،  اجل�سم  خلف�س 
قدر  االأ�سفل  اىل  منحنية  الذراعني  اإبقاء 

االإمكان. 
اأما التمرين الثالث الذي ي�ساهم يف تقوية 
ع�سالت اليدين، فهو يحتاج اىل الدمبل�س 
ثالث  جمموعات  اإىل  ُيق�سم  اإذ  واحلديد، 

يطبقه  ان  مي��ك��ن  وال����ذي   7 ���س��ك��ل  ع��ل��ى 
القدمني  ج��ع��ل  م��ع  ب��ال��وق��وف  ال�سخ�س 
اأو  االأثقال  يحمل  وهو  الكتفني،  مبحاذاة 
ثّم  لالأ�سفل،  اليدين  اإن��زال  مع  الدمبل�س 
موازيتني  ال��ذراع��ان  ت�سبح  حتى  رفعهما 
التمرين  وتكرارهذا  اإنزالهما  ثّم  لالأر�س، 

7 مّرات.
اإم�ساك  فيها  يتم  الثانية  املجموعة  بينما 
مب��وازاة  ال��ذراع��ان  تكون  عندما  االأث��ق��ال 
ال�سدر  باجتاه  رفعهما  يجب  ثّم  االأر���س، 
وبعدها  م���ّرات،   7 اي�سا  العملية  وت��ك��رار 
يجب اإنزال الذراعني ومدهما اىل اال�سفل 
ثّم رفعهما لالأعلى نحو ال�سدر لكي تكون 
وتكرار  لالأ�سفل  وخف�سهما  كاملة  دورة 

ذلك 7 مّرات.
تقوية  يف  ي�ساعد  ال��ذي  االأخ���ري  التمرين 
ك��االآت��ي،  وي��ك��ون  ال��رووؤ���س  ثالثية  الع�سلة 
اال�ستلقاء على البطن بعدها ُيدفع باجل�سم 
نحو االأعلى ف�ساًل عن تثبيت اجل�سم على 
والعنق  الظهر  جعل  مع  باليدين  االأر����س 
وبعد  م�ستقيم،  خط  �سكل  على  وال�ساقني 
اأ�سبوعني ُتالحظ نتيجة اإيجابية من ناحية 

تقوية ع�سالت اليد.

�شل�شة متارين تق�ية 
ع�شالت الذراع

تعّد التمارين الريا�صية 
عن�صرًا مهمًا يف حياة 
االإن�صان، فف�صاًل 
عن زيادة احلركة 
الن�صاطية، فهي ت�صارك 
يف عالج كثريين 
وتعطيهم الدميومة 
يف موا�صلة العمل، 
اليوم ن�صتعر�س بع�س 
التمارين الريا�صية 
التي ت�صاهم يف تقوية 
ع�صالت الذراع.

اأعداد/ جملة ال�شبكة
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اس��������رت��������ي

كم مرة �صمعنا من 
معارفنا اأو اأ�صدقائنا 
بعد انتهاء عالقاتهم 
العاطفية اأقواال 
توؤكد اأنَّهم لن يعيدوا 
الكرة مع �صركاء 
م�صابهني ملن �صبقوهم، 
فن�صمع عبارات مثل 
)لن ارتبط برجل 
يحمل �صفات زوجي/ 
حبيبي ال�صابق(. )لن 
اأفّكر بامراأة مثلها مرة 
اأخرى(؟  

 

دلل ج�يد

نكّرر الأخطاء نف�شها يف
اختيار �شريك احلياة

ملاذا
ومع ذلك جندهم يكّررون االأخطاء نف�سها 
ويختارون اأ�سخا�سا م�سابهني ملن �سبقوهم، 
االأمر الذي يجعلهم يعي�سون امل�ساكل نف�سها 
�سديقة  اأو  �سديق  م��ن  فكم  اأخ���رى،  م��رة 
اأ�سخا�س  مع  ذاتها  ال�سكوى  منهم  �سمعنا 
خمتلفني معّللني هذه املعاناة ب�سوء احلظ اأو 

معاندة االأقدار لهم!
��ه��م  ��ه��م حتى ل��و ق��ال��وا اإنَّ االأم���ر ال��الف��ت اأنَّ
امل��رة  ه���ذه  م��غ��اي��رة  بطريقة  ���س��ي��خ��ت��ارون 
ت�سري  ما  وه��ذا  نف�سه،  اخلطاأ  ف�سيكّررون 
اأجراها علماء  اإليه االأبحاث اجلديدة التي 
النف�س االجتماعي يف جامعة تورنتو اإذ توؤكد 
اإنَّ القول قد يكون اأ�سهل من فعله، فقد تبني 
مع  احلب  عن  يبحثون  ما  غالبًا  النا�س  اأن 

النوع نف�سه من االأ�سخا�س مرارًا وتكرارًا.
وهو  الباحثني يف اجلامعة  اأحد  اأجرى  وقد 
جيف  النف�س  علم  اأ�ستاذ  مع  ب��ارك  يوبني 
�سخ�سيات  ت�سّمنت  درا���س��ة  م��اك��دون��ال��د 
ال�����س��رك��اء احل��ال��ي��ني وال�����س��اب��ق��ني ل��� 33٢ 
لعدة  ال��درا���س��ة  ت��ل��ك  وام��ت��دت  �سخ�سًا، 
�سنوات. وكانت نتيجتها االأ�سا�س هي وجود 
�سركاء  �سخ�سيات  كبري يف  وت�سابه  تنا�سق 
بع�س  اأن  يعني  م��ا  الرومان�سيني  ال��ف��رد 
�سخ�سيات  اختيار  اإىل  مييلون  االأ�سخا�س 
يطرح  وهذا  �سابقا،  عرفوهم  ملن  م�سابهة 
الت�سرف،  ه��ذا  وراء  ال�سبب  عن  ت�ساوؤال 

وكيف يكّرر االإن�سان اأخطاءه نف�سها؟
ترّبر الدرا�سات النف�سية هذا ال�سلوك بعدم 
تقول  اإذ  والتغيري  االخ��ت��ي��ار  على  ال��ق��درة 
الدكتورة واملعاجلة النف�سية االمريكية تينا 
رومان�س  دكتور  )دليل  كتابها  يف  تن�سينا 
للعثور على احلب اليوم(: "اإنَّ هذا ال�سلوك 
لدينا  االإن�سان  غريزة  مع  متامًا  يتما�سى 
لها.  وف��ق��ًا  وال��ع��م��ل  االأمن����اط  ع��ن  للبحث 
قدمية  اأمن���اط  �سمن  امل��رء  يعمل  فعندما 
وماألوفة، ال يحتاج اإىل التفكري يف ما يفعله.  
باأ�سياء  للقيام  مرنًا  اجل�سد  يكون  وع��ادة 
ماألوفة دون احلاجة اإىل التفكري فيها. وهذا 
من  والتخل�س  العمل  يف  ح��ّرًا  عقله  ي��رتك 
التوتر"، مبعنى اأّن االإن�سان يختار ما يعرف 

�سابقا الأنَّ عقله قد تدّرب على التعامل معه 
وتعّود عليه، لذا يعود اإىل اخليارات امل�سابهة 
الأنَّها جتعل عقله اأكرث ا�سرتخاء حتى لو كان 

ا�سرتخاء حزينًا ال �سعادة فيه.
من  للخارجني  ك��ث��رية  ن�سائح  ت��ق��ّدم  ل��ذا 
وعدم  الرتيث  منها  ناجحة،  غري  عالقات 
وع��دم  ج��دي��د،  �سريك  اختيار  يف  الت�سرع 
ال�سعي اإىل تعوي�س الفراغ العاطفي من دون 
تفكري هذه املرة، فالتجارب ينبغي اأن تكون 
اأكرث  االإن�سان  اأن جتعل  وقادرة على  مفيدة 
اأكرث حر�سًا وقدرًة  وبالتايل  وعيا ومعرفة، 

على فعل االأمور ب�سكل �سحيح.
اأ�سهل   يف احلقيقة غالبًا ما تكون االأق��وال 
ك��ث��ريًا م��ن االأف��ع��ال ولكن م��ن اأج��ل تغيري 
االختيار ال بّد اأن يكون التغيري من الداخل، 
فاخلرباء النف�سيون ين�سحون بعدم التاأثر 
االأق��ل يف  على  وال��وع��ود  والثناء  ب��االط��راء 
ما  على  الرتكيز  وينبغي  العالقة،  ب��داي��ة 
الأي  ميكن  اإذ  يقوله،  ما  ال  ال�سريك  يفعل 
اأحبك،  اأن��ا  )حبيبي،  ي��ق��ول:  اأن  �سخ�س 
اأنه  ي�سمن  ال  ه��ذا  لكن  كله(،  عاملي  اأن��ت 
املطلوبني،  واالحرتام  باالهتمام  �سيعاملك 
اأن كل �سخ�س لديه منط حياة  ف�سال عن 
االأم���ور  م��ع  وتعامله  ت�سرفاته  يف  يتمّثل 
اأن يعرفه  املختلفة، وهو االأمر الذي ينبغي 
االإن�سان يف �سريكه، فكل �سلوك ال يتنا�سب 
العالقة  اإجن��اح  يجعل  والوعود  الكالم  مع 

غري م�سمون. 
التي  ال�سعادة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر  وم��ن 
واأعني  البدايات،  يف  امل��رء  عليها  يح�سل 
ب��داي��ة اأي ع��الق��ة ت��ك��ون ك��ب��رية ومم��ي��زة 
ولكن  واالكت�ساف،  بالده�سة  الأنَّها مرتبطة 
جتعلنا  ق��د  البداية  لتلك  فاح�سة  نظرة 
نرى اأنَّها ال تختلف عن كونها اإعادة ل�سكل 
ملن  م�سابه  �سخ�س  مع  ال�سابقة  العالقة 
احلذر  يجعل  ما  وهذا  عنه.  االنف�سال  مت 
�سحة  مدى  ندرك  كي  �سرورة  البداية  يف 
اأنَّ كل  االختيار واإمكانية دميومته. وبراأيي 
ثم  النف�س  فهم  من  تبداأ  �سحيحة  خطوة 

تنتقل اإىل كل فعالية اأخرى يف حياتنا.
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لفوائده  ق��رون  لعدة  االأخ�سر  بال�ساي  اأ�سيد  لقد   
ال�سحية العديدة وميكن اأن يكون احلل ملنع ال�سلع 

وامل�ساعدة يف زيادة منو ال�سعر.
عالج ت�شاقط ال�شعر 

ويزيد  ال�سلع  اأن مينع  االأخ�سر  لل�ساي  كيف ميكن 
على  العالجات  بع�س  حتتوي  اإذ  ال�سعر،  منو  من 
خ�سائ�س قوية تعطي نتائج مبهرة يف اأكرث احلاالت 
ووف��ق��ًا  ال�����س��ع��ر،   ت�ساقط  ذل��ك  يف  مب��ا  احتمالية 
للدرا�سات وخرباء ال�سحة فهناك �سبب لالعرتاف 
امل�سروبات  اأك��رث  اأح��د  باعتباره  االأخ�سر  بال�ساي 
يف  ي�ساعد  اأن  ميكن  الكوكب  ه��ذا  على  ال�سحية 

زيادة منو ال�سعر.
مب�سادات  غنيًا  بكونه  االأخ�����س��ر  ال�ساي  ي�ستهر 
االأك�سدة، اإذ اإنَّ معظم م�سادات االأك�سدة املوجودة 
با�سم  تعرف  تاأتي من مركبات  االأخ�سر  ال�ساي  يف 
االك�سدة  مب�سادات  يعرف  نوع  وهي  )الفالفانول( 
الفالفانوالت  �سنف  من  مركب  هو  و)الكاتي�سني( 
ي�سهم  الذي  االأخ�سر  ال�ساي  يف  وقوة  وفرة  االأك��رث 
واأن��واع  القلب  باأمرا�س  االإ�سابة  خطر  بانخفا�س 
معينة من ال�سرطان وت�ستخدم م�ستخل�سات ال�ساي 
االأخ�سر يف العديد من االأغرا�س االأخرى، مثل منع 

ت�ساقط ال�سعر ومنوه.
ب�سكل طبيعي يف  موجود  الكات�سني  اأو     EGCG  
جدًا  مفيد  ��ه  اأنَّ كما  النباتية  االأطعمة  من  العديد 
اجللدية  احلليمة  وخاليا  ال�سعر  ب�سيالت  ل�سحة 
ويعالج  وترققه،  ال�سعر  ت�ساقط  تقليل  يف  وي�سهم 
املتق�سرة  اأو  املتق�سرة  الراأ�س  وفروة  الراأ�س  ق�سرة 
وال�سدف وي�ساعد ال�ساي االأخ�سر يف احلفاظ على 
بينما  ال��راأ���س  لفروة  املنا�سبة  الربوتني  م�ستويات 

يرطب ويغذي اأي�سًا.
ماذا قالت الدرا�سات؟

االأمريكية  الوطنية  املكتبة  يف  ن�سرت  درا���س��ة  يف 
ال�سعر  لنمو  التحليل  من  مزيد  اإج��راء  مت  للطب، 
الب�سري بوا�سطة ال�ساي االأخ�سر واأ�سارت الدرا�سة 

يف  �سائع  م�سروب  هو  االأخ�سر(  )ال�ساي  اأنَّ  اإىل 
املفيدة  اآث��اره  اأن  املعتقد  ومن  العامل،  اأنحاء  جميع 
لل�سرطان  امل�����س��ادة  خ�سائ�سه  م��ث��ل  املحتملة 
epiga -  مم�سادات االأك�سدة يتم تو�سطها بوا�سطة
وهو   ،  )locatechin-3 -gallate )EGCG

اأحد املكونات الرئي�سة للبوليفينول.
وتابعت: "مت االإبالغ موؤخرًا عن اأن )الكات�سني( قد 
يكون مفيدًا يف الوقاية اأو العالج من ال�سلع الوراثي 
  5alpha-reductase ن�ساط  تثبيط  طريق  عن 

ب�سكل انتقائي."
تلقت  التي  الفئران  �ست  تعرَّ الدرا�سات،  اإحدى  يف 
  EGCG �عالجًا مو�سعيًا بال�ساي االأخ�سر الغني ب
تتلق  مل  التي  تلك  م��ن  بكثري  اأق��ل  �سعر  لت�ساقط 

العالج.
م�شاب�ن بالثعلبة

 10 يف درا�سة جتريبية ممولة من ال�سركة، تناول 
م�ساركني م�سابني بالثعلبة االأندروجينية )ت�ساقط 
ال��رج��ال  ع���ادة  ي�سيب  ال���ذي  ال��ه��رم��وين  ال�سعر 
والن�ساء الذين ترتاوح اأعمارهم بني 50 وما فوق( 
اأ�سبوعًا   24 Forti5  ملدة  مكماًل غذائيًا ي�سمى 
امل��ئ��ة من  80 يف  ل��دى  ك��ان  ال��درا���س��ة   نهاية  ويف 

امل�ساركني حت�سينات كبرية يف منو ال�سعر.
كيف يزيد EGCG من� ال�شعر؟

اأثناء ت�ساقط ال�سعر تتغريَّ دورة منو ال�سعر الطبيعي 
االأندروجني  ت�سمل  مراحل  ثالث  ال��دورة  ن  وتت�سمَّ
االنتقالية(،  )املرحلة  وال��رتاج��ع  ال�سعر(،  )من��و 

والتيلوجني )ت�ساقط ال�سعر(.
ه��ن��اك ن��وع��ان م��ن ال��ه��رم��ون��ات، وه��م��ا ه��رم��ون 
ميكنهما  وديهدروت�ستو�ستريون،  الت�ستو�ستريون 
ال�سعر  ت�ساقط  وزي���ادة  ال�سعر  منو  مرحلة  تقليل 
EGCG ميكن  اأن  االأبحاث  اأظهرت  االخري  ويف 
ت�ساقط  ويبطئ  الهرمونات  هذه  تاأثريات  يثّبط  اأن 

ال�سعر.

كما هو احلال مع معظم االأ�صياء يف احلياة، مع تقدمنا يف ال�صن، حتدث 
تغيريات ال مفر منها واأحد هذه التغيريات التي ميكن اأن ت�صّبب الكثري 
من الفزع واخلوف عند الرجال والن�صاء هو مالحظة �صعر اأقل على 
روؤو�صنا ومع ذلك ومن خالل اللجوء اإىل الطبيعة،  ميكن وقف هذه 

اللعنة القدمية املرّوعة.

 

مينع ال�شلع ويزيد 
من من� ال�شعر

ال�شاي الأخ�شر..

ترجمة:ثريا ج�اد
عن ديلي اأك�شربي�س
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بتنظيف  فيها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  امل���رات  ع��دد  اإنَّ 
الأن  نظرًا  ولكن  لك،  مرتوك  اأمر  امليكروويف 
اأن  ومي��ك��ن  ب�سهولة  يعلق  اأن  ميكن  الطعام 
ق�سرية،  زمنية  فرتة  يف  كريهة  روائح  ي�سّبب 
الطعام عدة  ت�سخني  اإعادة  اإذا متْت  �سيما  ال 
اأن  اأي�سًا  املنتظم  التنظيف  ف�سي�سمن  مرات 

يدوم جهازك لفرتة اأطول.
اإذا كنت  رائعة  الليمون �سيحة  ا�ستخدام  يعد 
حتاولني جتنب ا�ستخدام املنظفات الكيميائية 
بخ�سائ�سها  م��ع��روف��ة  وه���ي  مطبخك  يف 

امل�سادة للفطريات والبكترييا.
طريقة التنظيف

اأو  امليكروويف  يف  �ساحلًا  وع��اًء  باملاء  املئي 
اإبريق قيا�س حتى ميتلئ ن�سفه تقريبًا ثم

واع�سري  ن�سفني  اإىل  كاملة  ليمونة  قّطعي 
الع�سري يف املاء و�سعي الليمون، ثم

اأعلى  على  امليكروويف  يف  اخلليط  ت�سعني 
درجة حرارة ملدة ثالث دقائق مبجرد االنتهاء 
ولكن  امل��ي��ك��رووي��ف  ب��اب  تفتحي  ال  ذل��ك  م��ن 
اأو  طعام  اأي  من  الرطوبة  يزيل  حتى  اتركيه 
نحو  اأو  دقائق  وبعد خم�س  الداخل  من  �سحم 
واأخرجي  الوعاء  من  بعناية  اأخرجيه  ذل��ك، 
ال�سينية الدوارة اإذا كان امليكروويف اخلا�س 
من�سفة  وبا�ستخدام  واح��دة  على  يحتوي  بك 
داخ��ل  ام�سحي  االإ���س��ف��ن��ج  اأو  ال�����س��ح��ون 
يخرج  حتى  وان��ت��ظ��ري  امل��ي��ك��رووي��ف 
ال��ه��واء م��ن امل��ي��ك��رووي��ف قبل 
واإذا مل  الباب  اإغالق 

ميكنك  اليد  متناول  يف  ليمون  اأي  لديك  يكن 
ا�ستخدام طرق اأخرى تعمل اأي�سًا يف معاجلة 
ا�ستخدام طريقة  واالأو�ساخ، وميكنك  الدهون 
مماثلة ولكن ا�ستبديل الليمون باخلل واأ�سيفي 
االأبي�س  اخل��ل  من  كبرية  واح��دة  ملعقة  نحو 
امليكروويف  يف  و�سعيها  امل��اء  من  كوبني  اإىل 
والباب  امليكروويف  ام�سحي  االنتهاء  ومبجرد 

حتى تزول البقايا.
�صراب خل التفاح 

بو�سفه   - ال��ت��ف��اح(  )خ���ل  ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب   
ه  الأنَّ متوفرًا عند اجلميع،   - اأ�سا�سيًا  عن�سرًا 
من  العديد  وح��ل  ال���وزن  اإن��ق��ا���س  يف  ي�ساعد 
احلاالت ال�سحية، لكن طعمه لي�س لطيفًا على 

االإطالق.
م�صتويات ال�صكر

الفوائد  م��ن  ع��دد  على  ال��ت��ف��اح  خ��ل  يحتوي 
م�ستويات  تنظيم  م��ن  للج�سم،  ال�����س��روري��ة 
احل��رة،  اجل��ذور  حتييد  اإىل  ال��دم  يف  ال�سكر 
على  للح�سول  التفاح  خل  جميعًا  �سن�سرب 
الطعم  هذا  مثل  له  يكن  مل  اإذا  الفوائد  هذه 
تيك  م�ستخدمو  �سارك  احل��ظ  وحل�سن  امل��ر، 
ت���وك و���س��ف��ات ���س��راب خ��ل ال��ت��ف��اح وك�سفت 
مل�سروب  و�سفاتها  عن  امل�ستخدمات  اإح��دى 
االآخرون  وامل�ساء، وجّرب  لل�سباح  التفاح  خل 
كيفية  عن  يبحث  �سيء  وكل  مماثلة  و�سفات 
جعل ع�سري التفاح لذيذًا عند مزجه مع بع�س 
على  ال��ق��درة  لديها  التي  الب�سيطة  املكونات 

حت�سني ال�سحة. 
مل تكن هناك درا�سات 
التفاح  خ��ل  ع��ن  كافية 
الإث���ب���ات ف��ع��ال��ي��ت��ه ح��ق��ًا، 
بع�س  اأظ���ه���رت  ول��ك��ن 

لالأك�سدة  م�ساد  التفاح  خ��ل  اأن  ال��درا���س��ات 
اأن  اأخرى  درا�سات  ووجدت  للبكترييا  وم�ساد 
وينظم  ال��وزن،  اإنقا�س  يف  ي�ساعد  التفاح  خل 
ومينع  الدم،  وجلوكوز  الدم  يف  الدهون  ن�سبة 
فقدان العظام وقد يلعب دورًا يف تقليل خطر 

االإ�سابة بال�سرطان.
املواد احلافظة واملبيدات

تقول الدكتورة ديبورا يل عن النوعية االأف�سل 
ل�)خل التفاح(: املنتجات الع�سوية خالية من 
املواد احلافظة واملبيدات واخلل غري امل�سفى 
الأّن بقايا اللب مل يتم تر�سيحها وهذه البقايا 
اإ�سافية  �سحية  فوائد  ولها  بروبيوتيك  هي 
فهناك  التفاح  خل  من  زجاجة  اختيار  وعند 

�سرورة للتاأكد من اأنَّها عكرة ولي�ست �سفافة.
"ال ت�سرب اخلل �سرفًا، خّففه  وا�سافت  يل: 
ملعقة  نحو  اإىل  مل   1٥ هي  ون�سيحتي  دائمًا 
واحدة ممزوجة يف كوب كبري من املاء، مرتني 
يف اليوم و)خل التفاح( هو حم�س قوي وميكن 
اأن يكون مادة اآكلة للمريء )احللق( كما ميكن 

اأن يتلف مينا االأ�سنان. 
و�صفة ال�صباح

يف�سل اأن ي�سرب خل التفاح مع ال�ساي االأخ�سر 
وميكن ا�ستخدام اأي �ساي اآخر

ثم ت�سيف ملعقة كبرية من خل التفاح وتقلبها 
املمكن  وم��ن  ال�����س��اي،  ك��وب  ي��ربد  اأن  مبجرد 
مكونات  اإ�سافة  اأو  �ساخنًا  امل�سروب  ت��ن��اول 

اأخرى مثل الع�سل اأو الليمون لتح�سني املذاق.
و�صفة امل�صاء

و�سفة امل�ساء تكون خمتلفة قلياًل يف الليل عند 
�سرب خل التفاح كل ليلة قبل النوم وميكن لك 
اإ�سافة ملعقة �سغرية من القرفة املطحونة ثم 
متامًا  يربد  حتى  واتركه  ال�ساخن  املاء  اأ�سف 
وملعقة  الليمون  ع�سري  من  كبرية  ملعقة  مع 

كبرية من خل التفاح واأ�سربه.
اأو  التفاح  خ��ل  بطعم  ت�ستمتع  ال  كنت  اإذا 
مل ي��ك��ن ل��دي��ك ال���وق���ت الإع������داد ه��ذه 
الو�سفات، فال يزال باإمكانك دمج خل 

التفاح يف نظامك الغذائي.

 يعّد تنظيف امليكروويف من االأمور ال�صرورية جدًا للحفاظ 
على مطبخ نظيف وذلك با�صتخدام الليمون فقط للتخل�س من 

الرائحة الكريهة املاألوفة لدى ربات البيوت.

م��ن��اع��ة ل��ل��ج�����ش��م وت��ع��ق��ي��م 
فّعال للمطبخ

خل التفاح والليم�ن
�شيدت��يلك

 

 

ترجمة : ثريا ج�اد
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ت�سعر املراأة بامللل من اأ�سلوبها احلايل وتبحث 
الإ�سفاء  وع�سرية،  جديدة  �سعر  ق�سات  عن 

تغيري جّذاب على االإطاللة.
مظهر اأكث �صبابية

اإر�ساًء  االأك��رث  الق�سرية  ال�سعر  ق�سات  تعّد 
مع  ناعمًا  ي�سبح  الذي  الرقيق  ال�سعر  ل��ذوات 
يجب  رق��م،  جم��رد  العمر  ال�سن،  يف  تقدمهن 
اأن تكون �سغريًا حتى يكون لديك �سعر ق�سري 
احلياة  اإ�سافة  اإىل  تتطلع  واأن  املظهر،  رائ��ع 
تريدين  كنت  اإذا  ل�سعرك،  وال�سباب  واحلجم 
مظهرًا اأكرث �سبابًا، ففكري يف تغطية الرمادي 
بدرجات غنية من االأحمر اأو البني اأو الذهبي.

وجوه م�صتديرة
ال�سهرية  الق�سرية  ال�سعر  ق�سات  م��ن  ك��ل 
ميزة  لها  امل�ستديرة،  ال��وج��وه  ذوات  للن�ساء 
يبدو  وجهك  �سكل  جتعل  االأق���ل  على  واح���دة 
وجهك  تنحف  ال��ب��وب  ق�سات  واأن  اأ���س��ي��ق، 
وجمااًل،  تاألقا  مظهرك  من  وتزيد  امل�ستدير 
فهناك عدة ق�سات ال جتعل وجهك يبدو اأكرث 
تكون  الدافئة  البنية  االأل���وان  واأن  ا���س��ت��دارة، 
اأي�سًا  اللواتي يتمتعن  للن�ساء  مثالية، ومنا�سبة 

باأوجه طويلة ورائعة.
فن الكونتور الإبراز جمال الوجه
واإب���راز  لنحت  االأب��ع��اد،  الثالثي  املكياج  يعّد 
نهائية  مل�سة  على  للح�سول  الوجه،  جماليات 
غري المعة وخالية من التجاعيد حتاكي الب�سرة 
الطبيعية وتعّزز بنية العظام وهو مثايل للجلد 
البنية  االأ���س��ب��اغ  تعمل  املتو�سط،  اإىل  ال��ف��احت 

التظليل  الإع����ادة  م��ع��ًا  وال��رم��ادي��ة  واحل��م��راء 
توهجًا  وت�سفي  الوجه،  على  واالأبعاد  الطبيعي 
اجلميلة،  الوجه  خطوط  على  وم�سرقًا  براقًا 
التجميل  م��راك��ز  م��ن  العديد  انت�سرت  حيث 
اخلا�سة بهذا املجال، ويجب التاأكد من حمتوى 
وموثوقة  طبيعية  ت��ك��ون  ب���اأن  املنتجات  ه��ذه 

واالأهم من ذلك تكون غري نافذة ال�سالحية.
طبيعة الب�صرة

الدهنية،  حيث  من  الب�سرة،  طبيعة  تختلف 
والعادية، واحل�سا�سة، واملختلطة، من االأف�سل 
للب�سرة  الكرميية  امل�ستح�سرات  ا�ستخدام 
البودرة  م�ستح�سرات  العادية،  او  احل�سا�سة 
للب�سرة الدهنية، امل�ستح�سرات الزيتية للب�سرة 
للب�سرة  ال�سميكة  امل�ستح�سرات  اأم��ا  اجلافة، 
فلمن تعاين من م�ساكل كثرية يف الب�سرة، منها 
وحب  الوا�سعة  وامل�سامات  ال�سوداء  ال��ه��االت 

ال�سباب.
التدرجات اللونية 

نحتاج ب�سكل اأ�سا�سي اإىل لون اأفتح واأغمق من 
لون ب�سرتك )بدرجة اأو درجتني( للو�سول اإىل 
تنا�سب  التي  اللونية  للتدرجات  االأهم  اخلطوة 
لون ب�سرتك ولنحت الوجه، لذلك اختيار اللون 
ال�سحيح املطابق للون الب�سرة بو�سع القليل منه 
املنا�سبة  الدرجات  اختيار  ثم  ومن  اليد،  على 
بداًل  الكرميي  الكونتور  باختيار  وُين�سح  لك.  
من البودرة، وذلك ل�سهولة توزيعه ودجمه مع 
يكون  ما  اأقرب  النهائي  ال�سكل  ليبدو  الب�سرة، 

اإىل مظهر الب�سرة الطبيعية.

ات ال�صعر ب�صكل ال ح�صر له، ولكن تبقى  جمال املراأة هو �صعرها، تتنوع ق�صّ
ة االأكث مالءمة ل�صكل وجهك، الذي يربز  االأولوية دائمًا اإىل الت�صريحة والق�صّ

مدى جمالها واأناقتها واإطاللتها املميزة، وتكون دائمًا متابعة اأحدث �صيحات 
املو�صة يف االأحذية واالك�ص�صوارات واملالب�س و�صتايالت ال�صعر. 

اإعداد/ هبة الزيدي

ق�شات ال�شعر الع�شرية 
دليل اأناقتك
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اعداد وت�ش�ير: تغريد العبديل

طريقة االإعداد: 

ال��زب��دة  ن�سيف   ... ال��ن��ار  ع��ل��ى  ق���در  يف   *
ونحركها حتى تذوب.

نار  على  ج��ي��دًا  ويقلب  ال�سميد  ي�ساف    *
هادئة اإىل اأن ي�سبح لونه اأ�سقر فاحتًا. 

مع  بالتدريج  وال�سكر  احلليب  ي�ساف    *
قوية  نار  على  جيدًا  التحريك  يف  اال�ستمرار 

ون�سيف عود القرفة.
*  ن�ستمر بالتحريك مع اإ�سافة مربو�س جوز 
الهند، ون�ستمر بالتحريك حتى ي�سبح املزيج 

متما�سكًا ومتجان�سًا.
وتو�سع  للتقدمي  طبق  يف  املاأمونية  ت�سب    *
بالقرفة  وتزين  القيمر  اأو  الق�سطة  فوقها 
الرغبة )ميكن  واملك�سرات بح�سب  والق�سطة 

تناولها مع اخلبز(.

املقادير
* كوب �سميد

* 5 اأكواب حليب �سائل 
*  كوب �سكر

**ملعقتان كبريتان من الزبدة 

* عود قرفة )دار�سني( اأو قرفة مطحونة 
جوز  م��ربو���س  م��ن  كبريتان  ملعقتان   *

الهند
* علبة ق�سطة اأو قيمر 

*   جوز اأو بندق اأو لوز اأو ف�ستق للتزيني 

املاأم�نية احللبية بالق�شطة

طريقة االإعداد:

هذه  يف  �ساعة...  مل��دة  االأرز  ينقع   *
وال�سجر  ال��ب��اذجن��ان  نحفر  االأث��ن��اء 
ونفرغهما من الداخل، وتفرم بواقي 
الباذجنان وال�سجر وتو�سع يف كا�سة 

كبرية.
الب�سل من كل اجلهات حتى  ندق   *
يلني ونزيل القمع االأعلى ومن حتت، 
ب��اإخ��راج  ون��ب��داأ  ط��ول��ي��ًا  �سقًا  ونعمل 

الطبقات الواحدة تلو االأخرى.
مع  ون�سيفه  الب�سل  بقايا  نفرم   *
اللحم اإىل خليط ال�سجر والباذجنان 

ون�سيف الرز املنقوع.
امللح  البهارات،  ال��رز،  اإىل  ن�سيف   *
دهنًا  ن�سع  واللن...  املربو�س  والثوم 
ون�سّف  عميق  ق��در  قعر  يف  زي��ت��ًا  اأو 
الباقالء  من  كمية  مع  ال�سلق  �سيقان 

واأ�سالع حلم غنم )اإن وجدت(.
* نقوم بح�سو ورق العنب ثم ال�سجر 
والباذجنان والفلفل والب�سل وال�سلق 
الب�سل  بالرتتيب:  وت�سف  باحل�سوة 

ثم ال�سلق فباقي اخل�سار.
ملدة  عالية  ن��ار  على  القدر  يو�سع   *
10 دقائق وي�ساف اإليه الزيت وامللح 
الليمون  وع�سري  ل��ن  ك��وب  ون�سف 

احلام�س.
مع  متو�سطة  نار  على  القدر  * يرتك 
حتى  وي��رتك  امل��اء  من  كمية  اإ�سافة 
كلها  املكونات  وتن�سج  امل��اء  ين�سف 

وتقدم حارة مع اخلبز واملخلالت .

الدوملة باللنب
تكفي الكمية لـ 10 اأ�صخا�س 

)تكفي خلم�صة اأ�صخا�س(

تعد املاأمونية من االأطباق املف�صلة التي تقدم �صباح كل يوم 
جمعة يف وجبة االإفطار يف مدينة حلب. ويحكى اأن من اأول 

اأبدع يف �صنع  طبق ماأمونية طباخ يدعى )ماأمون(، لذلك 
�صميت بهذا اال�صم وتقدم مع اجلبنة املاحلة اأو الق�صطة، 

وانتقلت اإىل جميع اأنحاء الوطن العربي. وهي من االأطباق 
اللذيذة التي تقدم يف املنا�صبات واالأعياد واالأفراح يف حلب 

وباقي املحافظات ال�صورية.

املقادير:
*  3 اأكواب رز 

مفروم  غنم  حلم  كيلو  ن�سف    *
خ�سن 

*  ن�سف كيلو �سجر )كو�سا( 

* باقة �سلق 
* ورق عنب ح�سب الرغبة

* ربع كيلو فلفل اأخ�سر واأحمر 
* ن�سف كيلو باذجنان 
* باقة �سبنت مفرومة 

* باقة بقدون�س مفرومة 
*  خم�س حبات ب�سل كبرية 

* ف�سا ثوم
* لن زبادي )االأف�سل املدخن( 
* زيت اأو دهن )�سمن حيواين(

* ليمون حام�س )اخياري( 
* ملح وفلفل اأ�سود

* فلفل اأحمر )بابريكا( 
* �سماق و�سّطة 

* باقالء مفلَّ�سة )اختياري(. 

  تعد الدوملة من االأطباق 
الفلكورية العراقية 

التي ال مناف�س لها يف 
اأيام العطل واملنا�صبات 
واجلمعات العائلية... 

اليوم �صنقدم �صيئًا 
جديدًا؛اكلة الدوملة 
بالطريقة املتبعة يف 

�صمال وطننا احلبيب... 
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االبراج.. اعداد: الباحث الفلكي.. علي البكري

وتغريات  والفكري  النف�سي  ال�سعيد  على  جيدة  اجتماعيا...اأجواء 
حمتملة يجريها الكثري منكم يف اجلانب ال�سخ�سي واملايل والكثري يهتم 

خالل هذا الوقت باجلانب االجتماعي وتكثيف ورفع م�ستوى 
العالقات اإىل اأعلى م�ستوى كما بو�سعكم تلقي دعوة من 

�سديق اأو حبيب وفر�سة للح�سول على مك�سب مايل 

اأو  العمل  رئي�س  ملقابلة  فر�سة  اإي��ج��اد  منكم  الكثري  عمليا...يحاول 
بالروتينية  تت�سم  واأج��واء  ظ��روف  حتت  لكن  ر�سمي  بواجب  االلتحاق 

اأف�سل  وق��ت  فهناك  طبيعي  ب�سكل  النتائج  تقبل  عليكم 
للخروج بنتائج م�سجعة الوقت منا�سب للقيام مبو�سوع 

يخ�س اإجراء ترميمات داخل املنزل.  

ال�سفر...ت�ستطيعون القيام بتحرك كالقيام ب�سفر خارجي والتقدمي 
ي�سعى  البع�س  الدرا�سة.  يف   جيدة  درج��ات  ت�سجيل  يف  يرغب  ملن 
اإنكم  تن�سوا  ال  لكن  ال�سياحي  العمل  جانب  يف  توكيل  على  للح�سول 

ما  �سر  اإف�ساء  ع��ن  واالب��ت��ع��اد  لذلك  احل��ظ  اإىل  بحاجة 
ترغبون القيام به. 

االرتياح  عدم  من  حالة  يف  وتبدون  املالية  م�سروفاتكم  ماليا.تزداد 
االنتباه  عليكم  �سحيا  لرعايته  اأ�سرته  اأفراد  احد  البع�س  يرافق  وقد 
اليوم فاالأجواء قد ال تدعم  التوقيع على عقود مالية خالل هذا  عند 

يف  ال��دخ��ول  يحاول  من  وهناك  طويل   لوقت  ا�ستمراره 
م�سروع ا�ستثماري لكن مع �سركاء جدد.

يف  املرتبطة  تلك  خ�سو�سا  حولكم  من  ال�سغوط  العاطفة..تزداد 
اجلانب املايل كما �سيجد الكثري منكم نف�سه يف �سراع مع ال�سريك 
العاطفي عليكم عدم الت�سرع يف اتخاذ اأي قرار البع�س ي�ستطيع اأن 

يقوم ب�سفر خارجي  وفر�سة ملن يرغب يف حت�سني و�سعه 
وعدم  الوقت  لهذا  اإيقاعكم  �سبط  .عليكم  اجتماعيا 

التذمر. 

متنوعة  ات�ساالت  ت�سله  والكثري  قريب  ب�سفر  القيام  ال�سفر..حتاولون 
االأخبار هناك فر�سة يف احل�سول على عمل من خالل ال�سفر اأو العمل 

للكثري  بحاجة  العاطفي  الو�سع  ي��زال  .ال  االإع��الم  جمال  من يف 
الدعم واملرونة البع�س منكم ي�ستطيع التوقيع على عقد 

جتاري .

قد يلعب احلظ دورا جديدا  معكم يف ح�سولكم على بع�س املتطلبات 
امللحة التي حتتاج اإىل دعم احلظ .وفر�سة ملن ي�سكو تعطيل االإجناب 
الوقت ي�سمح بالبدء بربنامج يف خ�سو�س هذا املو�سوع وهناك من 

ي�سله مبلغ مايل من خالل قر�س اأو مكافاأة مالية.

عائليا..ين�سب اهتمام الكثري منكم يف تلبية متطلبات العائلة والكثري 
اأو  العاطفي  لالرتباط  روتيني  املالية.عاطفيا..وقت  نفقاته  ت��زداد 
اأو  الدخول  يف �سراكة مالية  بو�سعكم التعامل مبو�سوع له �سلة ببيع 

�سراء عقار الوقت القادم قد ي�سعكم يف جو من الفر�س 
يف اجلانب املايل واملهني.

البع�س  عليه  يح�سل  مايل  مك�سب  على  احل�سول  فر�س  ماليا..تزداد 
باجتاه  حتركاتكم  يف  تن�سطون  الوقت  ولنف�س  ال��ربج  ه��ذا  مواليد  من 

ب��ه العمل يف اأماكن جديدة رغم  ال�سغط النف�سي الذي ت�سعرون 
اإج���راء  يف  فر�سة  ع��ل��ى   يح�سل  ق��د  منكم  البع�س 

مرا�سيم زواج حذار من تقلب مزاجكم.

الثوراحلمل

ال�صرطاناجلوزاء

العذراءاالأ�صد

العقربامليزان

اجلديالقو�س

احلوتالدلو

واهلل اعلم

ب�سغط يف اجلانب  ي�سعر  والكثري  العمل  العمل..يرتاكم من حولكم 
والكثري  ات�ساالت  اإج��راء  رغبة يف  يواجه عدم  قد  البع�س  ال�سحي 
اإعماله .عند قيادة مركباتكم على  اإن الوقت �سيق يف اجناز  �سجد 

من  جيدة  حالة  يف  تكونوا  اأن  عليكم  ال�سريعة  الطرقات 
الرتكيز للتخل�س من امل�ساكل.

اأو�ساعكم  لرتتيب  وموفقة  ايجابية  بداية  يف  �سخ�سيا..انتم 
خالل  منكم  الكثري  الزم  ال��ذي  النف�سي  احل��اج��ز  واجتياز 
ب�سفر  �سلة  لها  مبوا�سيع  القيام  بو�سعكم  املا�سية  االأ�سابيع 

�سراكة مالية من  الدخول يف  او جتربة ح�سكم يف  بعيد 
خالل ا�ستثمار.

اأمزجتكم وت�سعرون بعدم االرتياح والكثري منكم ينال  �سحيا...تتغري 
عليكم  املواقف  اجت��اه  ح�سا�سني  وتبدون  ونف�سيا  ج�سديا  التعب  منه 

نتائج  دون  اأنف�سكم  واإره��اق  العمل   �ساعات  من  االإكثار  عدم 
وا�سحة  انتم اأمام تغريات �سريعة قد تغري الكثري من 

اأو�ساعكم اإذا ا�ستطعتم الت�سرف ب�سرب وهدوء.

الكلمات االفقية 
1-�ساحب ال�سورة فنان عراقي )�ساب(. 
٢-العب عربي كرة قدم يف نادي ليفربول.

3-ظرف مكان )م( - اأكلة �سعبية.
4-من القارات - مر�س �سدري.

٥-حرف ن�سب - جمع اأناء )م(.
٦-من الغازات )م(.

7-من يكتب ال�سعر )م(.
8-مدينة اأكدية.

9-من اخل�سراوات.
1٠-العب كرة قدم يف نادي بر�سلونة )م(.

الكلمات العمودية 
1-�سبكة ات�ساالت  

٢-دولة عربية – ي�سجد )م(.
3-حطام - مكان لو�سع الزهور )م(.

4-ن�سف اأحلم - ماركة �سيارة )م( - حرف 
تخيري.

٥-علم مذكر )م( - ثلثا مربد )م(.
٦-ظاهرة طبيعية -  نوع كيميائي )ذّرة اأو 

جزيء(.
7-�سارق - دق )م( - رائحة زكية.

8-من اأنهار العراق.
9-راعي بقر باالجنليزية.

1٠-حمافظة م�سرية.

حّل الكلمات املتقاطعة العدد ال�صابق

الدرجات ٠-1 من جميع الربوج تدل يف التوقعات على ابتداء �سيٍء ما. 
الدرجات ٢9 من كل الربوج تدل يف التوقعات على انتهاء �سيٍء ما. 

درجات  تعد  امليزان، اجلدي(  ال�سرطان،  املنقلبة )احلمل،  الربوج  من   1-٠ الدرجات 
حا�سمة للغاية، تدل هذه الدرجات يف التوقعات على االبتداء التي تتخذ طابع القفزات 
يبداأ حتت  ما  االأربعة،  االنقالب  و  االعتدال  الف�سول  نقاط  الربوج متثل  النوعية، هذه 

تاأثري هذه الربوج قد ي�ستمر وقد ال ي�ستمر.
الربوج املنقلبة تدل على بدايات قوية ولكنها تفتقد اإىل ا�ستقرار الربوج الثابتة اأو مرونة 
عالقة  ابتداء  اإىل  التوقعات  يف  ترمزان  امليزان  من   1-٠ الدرجتني  املج�سدة،  ال��ربوج 

عاطفية. 

اأ�شرار الدرجات الفلكية

الباحث الفلكي.. علي البكري

اعداد: ثريا ج�اد الكلمات املتقاطعة
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قطع  ا���س��ت��ع��م��ال  مي��ك��ن  امل��ث��ال  �سبيل  ع��ل��ى 
ت�ساميم  عدة  اإىل  حتويلها  بعد  البال�ستيك 
من خالل قطع االأجزاء الزائدة منها والقيام 
وا�ستعمالها  االأخ���رى  االأج���زاء  بقية  بتلوين 
علب  ا�ستخدام  ميكن  اأو  للتخزين  كحاويات 
اأ�سكال  اإىل  وتقطيعها  الق�سدير  اأو  االملنيوم 
خمتلفة ومتنوعة وتلوينها ومن ثم ا�ستخدامها 
ها كعلبة  يف الزينة وميكن ا�ستعمالها بعد ق�سّ
مثل  الغازية  امل�سروبات  زجاجات  لل�سموع.. 
من  ا�ستعمالها  ميكن  اآب  وال�سفن  البيب�سي 
واإدخ���ال  منها  اجلانبي  اجل��زء  قطع  خ��الل 
هذه  داخ��ل  ت��راب  وو�سع  الطرفني  من  حبل 
الزجاجة وتعليقها بعد زراعة النباتات فيها. 

-املالب�س القدمية ميكن اجلمع بني االأقم�سة 
املختلفة وامللونة وا�ستعمالها كمفار�س و�ستائر 

ق�سرية.
اإ�صاءة رومان�صية بال�صمع

رومان�سية  اإ���س��اءة  لعمل  اأف��ك��ار  ع��دة  هناك 
طريق  عن  وذلك  ال�سمع  با�ستخدام  وهادئة 
ما  وك��ل  املعدنية  العلب  اأو  ال�سل�سة  علب 
البيت  يف  املتوفرة  االأدوات  بع�س  نحتاجه 
وم�سامري  معدنية،  وع��ل��ب  م��ط��رق��ة،  وه���ي، 

طويلة، و�سمع.
العلبة  لتثقيب  وامل�سمار  املطرقة  -ن�ستخدم 
ومن  متفاوتة  مب�سافات  اخلارج  من  املعدنية 
باإ�سعالها  ونقوم  الداخل  يف  ال�سمع  ن�سع  ثم 
ونغلق ال�سوء لن�ستمتع بال�سكل اجلميل لل�سوء 

الهادئ.
االأ�صاور واالك�ص�صوارات القدمية

اإك�س�سوارات مميزة وع�سرية  للح�سول على 
ما عليك �سيدتي اجلميلة �سوى اإح�سار بع�س 
قدمية  واإك�س�سوارات  اأ���س��اور  وه��ي  االأدوات 
ب��األ��وان  ملونة  وخ��ي��وط  بتجديدها،  ترغبني 
�سغرية  خ�سبة  ال�سقة،  مادة  وجريئة،  زاهية 
ثم  وم��ن  الال�سقة  امل��ادة  لو�سع  اأداة  اأي  اأو 
الغبار،  من  جيدًا  االأ���س��اور  بتنظيف  تقومني 
وتوزعينها  عليها  الال�سقة  املادة  ت�سعني  ثم 
على ال�سوار باأي اأداة ثم تقومني بلف اخليط 
حول ال�سوار وتاأكدي اأن ال ترتكي م�سافة بني 

كل لفة خيط.

.. واأ�شاور 

واأ�شياء اخرى
�شمعاً

ديكور املنزل يعك�س الذوق ال�صخ�صي 

لربات البيوت وباالإمكان اال�صتفادة من 

االأ�صياء القدمية املرتوكة يف البيت مع 

بع�س التحويرات الب�صيطة واإظهارها ب�صكل 

جميل ومريح للعني،

ا�شنع بنف�شك
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اأخرى،  امراأة  مع  بعالقة  اإليها  ا�ساء  الذي   
واده�سني �سبي قرر اأن ي�سامح زميله.

ال�صبي املده�س
مع  ق�سته  �سنة(   1٦ )اأحمد،  ال�سبي  روى 
زميله الذي كان يغ�س يف االمتحان النهائي 
�سعر  وح��ني  املا�سية،  الدرا�سية  ال�سنة  يف 
برمي  قام  الحظه،  قد  القاعة  مراقب  ب��اأن 
كانت  التي  ال�سغرية  االإلكرتونية  ال�سماعة 
قدمه،  قرب  ف�سقطت  اأحمد  على  اأذن��ه  يف 
وجاء املراقب و�سحب دفرت اأحمد الذي دافع 

ي�ساره  على  الذي  زميله  اإن  وقال  نف�سه  عن 
هو من كان يغ�س، واأرجع املراقب دفرت اأحمد 
ودفرت زميله وتاأكد من �سدقه لوجود اأخطاء 
كانت  االآخر  اأجوبة  بينما  اأجوبته،  بع�س  يف 
�سحيحة، وبرغم ما مل�سه املراقب، كان البد 
من التحقيق معهما، وهكذا مل يكمل اأحمد 
النتائج،  اإع��الن  ويوم  اليوم،  ذلك  امتحان 
كل  يف  جيدة  ب��درج��ات  ناجحًا  اأح��م��د  ك��ان 
املواد، ومكماًل باملادة التي مت التحقيق معه 
يوم االمتحان، مل يحقد على زميله، وذهب 
اإىل بيته موؤكدًا له اأنه �ساحمه، ومعربًا عن 
ا�ستعداده ليعاونه يف الدرا�سة، خجل زميله 
من ت�سرفه. هذه ال�سنة، اأحمد ي�سبق زميله 
ب�سف الن االأخري منع  من اإكمال االمتحان 
يف  ي�ساعده  ي��زال  م��ا  لكنه  الغ�س،  ب�سبب 
اأحمد  وق��ال  �سديقني،  واأ�سبحا  الدرا�سة 
باركا  وال��دي��ه  اإن  ال��ور���س��ة  يف  للم�ساركني 
زمالئه  من  عدد  اأدانها  بينما  خطوته،  له 
يبال  مل  لكنه  ال�سخ�سية!  �سعيف  واعتربوه 
براأيهم الأنه يعرف اأن " الت�سامح �سينري له 

دربه".
نن�صى اأم نتنا�صى؟

واقعيًا  تدريبًا  لوحدها  اأحمد  ق�سة  كانت 
على الت�سامح يف ور�سة العمل، لكن )بثينة، 
ت�ستطيع  ال  اإنها  قالت  خريجة(  �سنة،   ٢8
على  باال�ستحواذ  �سقيقها  فعل  تن�سى  اأن 
اأنها غري متزوجة وال تعمل  مرياثها بذريعة 
وهو يتحمل م�ساريفها، كذلك قالت )وداد، 
3٥ �سنة، خريجة وربة بيت( اإنها لن تن�سى 
اأن  �ساحمته  اإن  وتخ�سى  لها  زوجها  خيانة 
3٠�سنة،  )ح�سني،  وقال  ن�سيت،  اأنها  يعتقد 
مهند�س( الذي عوقب يف عمله ب�سبب خبث 
لكنه  يوؤذيه،  اأن  ح��اول  اإن��ه  واأنانيته،  زميله 
ف�سل واالآن يريد اأن ي�ساحمه كي يتمكن من 

اال�ستمرار يف وظيفته.
التدريب والنجاح

ع��ل��ى م���دى اأي����ام ال��ور���س��ة ال��ث��الث��ة، وبعد 
تدريب  ب��داأن��ا  الق�س�س،  اإىل  اال���س��ت��م��اع 
يتذكروا  اأن  امل�ساركني  الت�سامح، طلبت من 

يومًا طيبًا  كان  قد  اإليهم  اأ�ساء  من  كان  اإن 
زميلتها  اإن  ن���دى  ق��ال��ت  وب��ال��ف��ع��ل  م��ع��ه��م، 
واأن  )�سلفة(  باقرتاح  يومًا  قامت  املعاونة 
عرفت  اأن  بعد  تت�سلمها  من  اأول  ندى  تكون 
اأنها ال متلك مااًل كافيًا لدفع الق�سط الثاين 
�سرائها.  على  �سجلت  التي  ال�سقة  ثمن  من 
وف��اج��اأ ح�سني اجل��م��ي��ع ب���اأن زم��ي��ل��ه ال��ذي 
اأ�ساء اإليه هو من كان قد وجد له العمل يف 
املكتب الهند�سي. فيما قالت بثينة اإنها حني 
اأ�سيبت بكورونا مل يرتكها �سقيقها وزوجته 

على مدار ال�ساعة. 
رمبا  اإلينا  اأ�ساوؤوا  الذين  اأن  جميعا  اتفقنا 
ب�سبب الغرية اأو االأنانية، اأو الأي �سبب اآخر، 
اأ�سدوا  واأنهم  اأي�سًا  حلوة  �سفات  ميتلكون 
بهذا  لنتم�سك  اإذن،  بع�سه.  اأو  اإلينا جمياًل 
اإ�ساءتهم،  على  ون�ساحمهم  اجلميل  الفعل 
لكننا  ب�سر،  النهاية  فنحن يف  نن�سى،  ال  قد 
اأن  على  اجلميع  اتفق  ننتا�سى.  اأن  ن�ستطيع 
طاقة  منحهم  قد  بالت�سامح  التفكري  جمرد 
نف�سية  راح��ة  ومنحهم  املحبة  على  كبرية 
كبرية، واأن هذه الطاقة �ستوؤثر على حت�سني 
اأدائهم يف العمل وتقوي عالقاتهم االأ�سرية، 
واعرتفت وداد باأن زوجها اعتذر مرارًا عن 
ترتك  مل  واأن��ه��ا  جتاهها  اخلاطئ  ت�سرفه 
البيت الأنها حتبه كثريًا، وتذكرت كيف وقف 
له  م�ساحمتها  واأن  ليتزوجها  اأهله  وجه  يف 

تعني عودة ذلك احلب الكبري.
اأخريًا..

�سبحانه  اهلل  ي��اأم��رن��ا  ال��ك��رمي،  ال��ق��راآن  يف 
�سدق  جمياًل(  �سفحًا  )فا�سفح  بال�سفح 
ويِف   .8٥ االآية  احلجر،  �سورة  العظيم.  اهلل 
ر�سولنا  ي��ق��ول  ال�سريف  ال��ن��ب��وي  احل��دي��ث 
الكرمي امل�سطفى )�سلى اهلل عليه وعلى اآله 
)ما  العفو  و  الت�سامح  عن  و�سّلم(  االأطهار 
عبدًا  اهلل  زاد  وما  �سدقة،  من  مال  نق�س 
اإال رفعه  اأحد هلل  توا�سع  ِعزًا، وما  اإال  بعفو 
ي�سفح  ال��ذي  اأن  ن��ق��راأ  ال�سرح  ويف  اهلل(، 
عزًا  يزيده  �سبحانه  فاإنه  اإليه  اأ�ساء  عمن 

ويجعله مقدرًا بني النا�س.

طاقة املحبة وطاقة الغل
ات�سلت ال�سيدة )ندى، 4٥ �سنة، اال�سم غري 
ال���واردة يف هذا  االأ���س��م��اء  وك��ذل��ك  حقيقي 
اأ�سبحت  فقد  الن�سيحة،  طالبة  املو�سوع( 
وما  املتو�سطة،  امل��دار���س  اإح��دى  يف  مديرة 
وتكتب  عليها  تتقول  التي  معاونتها،  ت��زال 
التقارير غري املن�سفة عن تدري�سها وترفعها 
رغم  مت��ل،  اأو  تكل  ال  امل���ادة،  م�سرفة  اإىل 
وتاأكدت  املتو�سطة  اإىل  ج��اءت  امل�سرفة  اأن 
وا�ستنادًا  التقارير.  تلك  كذب  من  بنف�سها 

حتاول  املعاونة  ه��ذه  كانت  فقد  ن��دى،  اإىل 
لكنها  املديرة،  هي  تكون  اأن  جهودها  بكل 
ف�سلت واأ�سبحت ندى املديرة بدون وا�سطة 
التي  الن�سيحة  و�سدقها..  بكفاءتها  ب��ل 
املعاونة  هذه  مع  التعامل  كيفية  هي  طلبتها 
اإىل  وتنقلها  تعاقبها  اأن  ت�ستطيع  االآن  وهي 
حدثتها  �سكنها.  منطقة  عن  بعيدة  مدر�سة 
تف�سح  التي  االإيجابية  وطاقته  الت�سامح  عن 
الطاقة  وتوقف  ت�سود  الأن  للمحبة  املجال 
تتعب  التي  وال��ك��ره،  ال��غ��ّل  طاقة  ال�سلبية، 

�ساحبها قبل االآخرين..
ور�صة عمل

الت�سامح،  عن  عمل  ور�سة  عن  االإع��الن  مع 
الور�سة  طبعًا  اأ�سماءهم،  الع�سرات  �سجل 
ب��االج��راءات  ملتزمني  بعد،  عن  اأون��الي��ن، 
ال�سحية يف مواجهة جائحة كورونا. مل تكن 
ال�سيدة ندى لوحدها، فهناك من يحاول اأن 
ومن  عمله  يف  يوؤذيه  اأن  تعمد  من  ي�سامح 
ا�ستحوذ  ال��ذي  �سقيقها  ت�سامح  اأن  حت��اول 
على مرياثها، والتي حتاول اأن ت�سامح زوجها

مل تكن �صدفة اأن نقيم ور�صة 
عمل للت�صامح مع االإعالن عن 
زيارة قدا�صة البابا فرن�صي�س 

اإىل العراق، وحتى قبل اأن 
نتابع تفا�صيل الزيارة، كّنا 

على يقني باأن الت�صامح هو اأهم 
ر�صائل هذه الزيارة..

 اإميان وق�ة �شخ�شية وحمّبة 

اأن�شام ال�شاجلي

 الت�شامح
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قّررُت ترك اخل��س يف امل��ش�ع مرة 
اأخرى، ولكن هذه ال�شربة جعلتني 

اأكرث اإ�شراراً على التم�شك بحقي 
باملرياث وليح�شل ما يح�شل!!

امليزان 

امليزان 

يف

يف ال تقل حرفًا، فقد مللُت احلروف التي تنطقها 
فهي خاوية مثلك، ال تبلُّ ريقًا وال ت�صبع 

جوعًا، فعالم اال�صتماع لها، عذرًا ل�صنواتي 
املا�صية واالآتية. الأنني مل اكت�صف هواين اال 
بعد ما انق�صت، فعالم الندم، وعالم االعتذار، 

وقد اأنذر الرحيل باملجيء.....

من  رف�ستُه  ال��ذي  عمي  ابن  من  وتزوجُت  اجلامعة  اأكملُت 
اأ�سرية  وكاأنني  معي  تعامله  خل�سونة  البداية  منذ  اأعماقي 
عنده، بعد اأيام من زواجنا بداأت نياتهم اخلبيثة. عرفت اأن 
ناق�ستهم  لهم،  اأتنازل عن مرياثي  اأن  هو  ال��زواج  ثمن هذا 
بتفا�سيل دقيقة واأن ما تركه والدي هو من حّقي فقط، ولكن 
هذا  على  معهم  حياتي  وا�ستمرت  لكالمي،  �ساغية  اآذان  ال 
املنوال، اجنبُت اأثناءها ابنتني، وهذا اأزعجهم اأي�سًا، الأّنهم 
هذه  بيدي،  االأم��ر  وك��اأن  االن��اث،  ولي�س  الذكور  يرغبون يف 
تخفف  التي  بخالتي  التقي  حينما  وت�سمحل  تخف  املعاناة 
واالحتمال....  ال�سرب  على  وت�سجعني  اأعانيه  مما  كثريًا 
اللقاءات مع خالتي كانت ال ت�سعدهم، بل يعّدونها ال�سبب يف 
عدم موافقتي على ما يطلبونه مني وهو التنازل عن املرياث.

بل  اهتمامهم،  ���س��ّر  ع��ن  زوج���ي  و���س��األ��ُت  ي��وم جت����راأُت  يف 
اإ�سرارهم على تنازيل عن حقي! فبادرين ب�سربة قوية على 

وجهي جعلتني اأ�سمت!
هذه  ولكن  اأخ���رى،  م��رة  املو�سوع  يف  اخلو�س  ت��رك  ق���ّررُت 
ال�سربة جعلتني اأكرث اإ�سرارًا على التم�سك بحقي باملرياث 

وليح�سل ما يح�سل!!
وتعّود زوجي على �سربي ب�سبب اأو بدونه، �سكوته لوالدته التي 
تاأخرت  الأّنني  زارتني خالتي  يوم  بجانبه �سدي، ويف  وقفت 
ي�ستفزها  وكاأّنه  ب�سّدة  ي�سربني  زوج��ي  ف��راأت  زيارتها،  يف 
دون  وال�ستم،  ال�سرب  عن  لتوقفه  تدخلت  الت�سرف،  بهذا 
ب�سقيقِه  خالتي  ا�ستنجدت  وق�سوة،  عنفًا  ازداد  بل  ج��دوى 
ولكن االأخري اعتذر بحجة اأّنه يوؤدب زوجته، ولي�س من حّقه 

التدخل.
ال اأعرف كيف �سقطُت اأر�سًا من يده فارتطم راأ�سي بحافة 
دفع  املنظر  هذا  دمائي،  يف  وغرقُت  بجانبي  التي  النافذة 
نحو  قوتها  بكل  زوج��ي  ودفعت  الفوري  التدخل  اإىل  خالتي 
اجلدار الذي خلفه، ثم انكبت فوقي تنادي با�سمي وهي تبكي 
وتدعوين للنهو�س من االأر�س ومرافقتها اإىل بيتها، هذا ما 
عرفته عقب ا�ستيقاظي من الغيبوبة، وبعد اأن متاثلُت لل�سفاء 

رافقُت خالتي بعد خروجي من امل�ست�سفى.
البيت  اإىل  ليعيدين  زوج��ي  احل��دث جاء  اأي��ام من هذا  بعد 
خ�سيُت  اأفعل،  مل  اإن  عيني  اأم��ام  خالتي  �سيقتل  اأّن��ه  مهّددًا 
منه ومن نظراته القا�سية اخلبيثة التي ينظر بها اإىل خالتي 

اأن حتدثت مع خالتي  بعد  ا�ستغفرُت اهلل وعدُت معه  واإيّل، 
واأقنعتها، لئال ينّفذ تهديده، وافقت على راأيي وهكذا عدُت 
يومها  ومن  الرهيب،  ال�سجن  اإىل  وطفلتاي  اأنا  اأخ��رى  مرة 
به  تو�سلُت  مرة  من  وكم  وطفلتّي،  اإياي  تعذيبه  كابو�س  بداأ 
اأن يرتك الطفلتني فما ذنبهما ليعذبهما هكذا، فاأجابني بكل 
وقاحة )الأجعلك تتاأملني اأكرث( ثم ي�سيف تنازيل عن املرياث 

واأعطيك حريتك، اأطلقك وتاأخذين الطفلتني.
وفكرت وقالت )و(:

ملاذا هذا االإحلاح على املرياث؟
اأجابني بق�سوة اأ�سد: الأّنه كثري جدًا، فهل تتمتعني به وحدك!!!
فقدت  عندها  اأ�سافت:  ثم  قلياًل  توقفت  )و(  بكت  وهنا 
�سربي واأجبتُه اأنني لن اتنازل عن �سرٍب من اأمالك والدّي: 
ا�ست�ساط غ�سبًا  اإىل اجلحيم، عندها  واأهلك  اأنت  ولتذهب 
ا�ستطعت  لكنني  وح�����س��ي��ًا،  ���س��رب��ًا  وب��ن��ت��ّي  ي�سربني  وب���داأ 

اإخراجهما من البيت الأبقى وحدي مع الوح�س الكا�سر.
وفجاأة دخل �سقيقه ال�سغري، توقعُت اأن يخل�سني من اأنياب 
الذئب ال�سرير، ولكّنه على العك�س، �ساعده باإعطائه �سكينًا 
انزلقت  جرميته  وينفذ  يل  ي�سل  اأن  وقبل  بها،  لي�سربني 
قدميه بال�سجادة فوقع اأر�سًا ومل ينه�س بعدها، �سرخ عليه 
�سقيقه اأن ينه�س ويقتلني ويتخل�س مني لكّنه مل يجبه، تقدم 
اليه �سقيقه لرياه ي�سبح بربكة دماء غزيرة وقد فارق احلياة 
اهلُل  نف�سي...  قلُت مع  وب�سمت  �سقيقه...  و�سرخُت و�سرخ 

انتقم يل...
اجتمع اجلريان حينما �سمعوا �سراخنا، والغريب اأّن �سقيقه 
لهم  واأق�سمت  قتلته،  من  اأن��ا  باأّنني  ال�سرطة  اأم��ام  اتهمني 

باأنني بريئة كرباءة الذئب من دم يو�سف....
وقد اأثبتت التحريات باأّن احلادث قد حدث ق�ساء وقدر، بعد 
اأن �سقط زوجي على ال�سكني التي بيده، ولكنني دفعُت ثمن 
اإكمال االجراءات  اإىل حني  هذا احلدث وهو فراقي البنتّي 

الروتينية الأخرج اليهما. هذه هي حكايتي مع الزمان!!!

 
 

 
العمر، جميلة املالمح، و�سوتها  الثالثني من  )و( امراأة يف 
اخلافت يزيدها جمااًل واأنوثة، حدثتني بعد اأن عرفت هدف 

زيارتي لها فقالت:
اأنا يتيمة الوالدين منذ �سغري، تربيُت يف بيت خالتي التي 
اأحبتني كثريًا، مل تفرق بيني وبني اأبنائها، بل كانت تف�سلني 
اأنَّ والديَّ توفيا بحادث  اأحيانًا، حينما كربُت عرفُت  عليهم 
لذا  االأق����ارب،  اأح���د  زف���اف  حفل  يف  ع�سوائي  ن��ار  اإط���الق 
اأخذت خالتي م�سوؤولية تربيتي مع اأطفالها، كنت متفوقة يف 
درا�ستي، وعند االنتهاء من درو�سي اأ�ساعد خالتي يف اأعمال 
البيت، ما يدفعها ملدحي اأمام بناتها وت�سمعهم كالمًا جارحًا 

لعدم م�ساعدتهم اإياي.

�سارت احلياة على هذه الوترية، مل يعكر �سفو حياتي �سوى 
اأ�سمعهم  اإذ كنت  واآخ���ر،  ب��ني ح��ني  وال���دي يل  اأه��ل  زي���ارة 
يتجادلون مع خالتي ب�سببي، مل اأعرف وقتها ال�سبب احلقيقي 

الذي يكمن وراء هذا ال�سجار ل�سغر عمري اآنذاك..
اأم��وٍر عدة، من  �ساألت خالتي عن  قلياًل  ولكن حينما كربُت 
بينها �سبب اخلالف بينها وبني اأهل والدي؛ فاأجابتني خالتي 
بالقول: )هم يريدون اإعادتِك اليهم اأو يرتكونِك معي مقابل 

اأن تتنازيل اأنِت لهم عن حقِك يف مرياث والدك(.
بعد �سمت اأ�سافت )و(:

ح���زن���ُت ك���ث���ريًا ل�����س��م��اع ه���ذا ال��ك��الم 
وتو�سلُتها  خالتي  اأح�سان  يف  وارمتيُت 
اأاّل ت�سمح لهم باأخذي!! من يومها ع�سُت 
يف خوف ورعب كلما جاوؤوا لزيارتي.... 
ك��ربت ودخ��ل��ت اجل��ام��ع��ة واحل���ال كما 
ه��و م��ع اأه���ل وال����دي ع��ل��ى ال��رغ��م من 
م�ساألة  على  االأول  املحّر�س  جدي  وفاة 
وهو  خالتي  زوج  �سوت  �سمعي  اإىل  تناهى  ي��وٍم  امل��رياث، يف 
يحّثها على اأن تاأخذ القرار ال�سحيح ب�ساأين وحّل امل�سكلة مع 
اأهل والدي! راأيُت خالتي تبكي وتذكر اأمي بحٍب وحنان مما 

حدا بي اإىل اأن اأدخل غرفتي واأبكي اأنا اأي�سًا:
بداأت ت�سرفاته  الذي  وزوجها  امل�سكالت بني خالتي  وبداأت 
اأهل  مع  اأذه��ب  هل  كثريًا،  وفكرت  خالتي،  ومع  معي  تتغرّي 
اإكرامًا  واحتّمل  اأ�سمد  اأم  واأنهي اخلالف مع خالتي  والدي 

لتعّلق خالتي بي!!
ملا  لال�ستماع  وطلبني  الكبري  عمي  ح�سر  االأي���ام  اأح��د  يف 
عمي:  قال  معهم،  وجل�سُت  لالأمر  امتثلُت  خلالتي،  �سيقوله 
اأنا اأرغب بتزويج ابنة اأخي )التي هي اأنا( من ابني الكبري! 
واال �سناأخذها بقوة القانون! تهديده هذا اأيقظ يّف اإح�سا�س 
لذا  وبعائلتها،  بها  عمي  �سيفعلُه  وما  خالتي،  على  اخل��وف 
تدخلُت فورًا وطلبُت من عمي اإعطائي بع�س الوقت للتفكري 
واأخذ القرار اخلا�س بحياتي امل�ستقبلية، وافق اجلميع على 

اقرتاحي هذا.
وفاحتتني  غرفتي  اإىل  لياًل  خالتي  دخلت  )و(:  اأردف��ت  ثم 
باملو�سوع، و�ساألتني ماذا اأنوي؟ اأجبتها �ساأوافق على الزواج 
من ابن عمي، الأنهي هذه امل�ساحنات بينك وبينهم، واأو�سحت 

لها، اأنني اأخاف تهديداتهم ال�سيئة لِك!!

كفة الطمع ت�شاوي 
كفة امل�ت

رجاء خ�شري
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خ�شري احلمريي

اأ�سطوانة  عادت  ال�سيني  �سينوفارم  لقاح  من  �سحنة  اأول  و�سول  مع 
اإىل  ك��ورون��ا  ا�سمه  فايرو�س  بوجود  املقتنعني(  و)غ��ري  )املقتنعني( 
الدوران، ما يوؤكد حاجتنا اإىل لقاح اآخر �سد فايرو�س م�ست�سٍر ا�سمه 
هو حا�سل  كما  ال��ذراع  اأعلى  �ساحبه يف  يزرق  ال  املوؤامرة(،  )نظرية 
حاليًا، واإمنا يف ف�ّس املخيخ امل�سوؤول عن التخطيط والتن�سيق التاآمري!

رة( اأنه  املالحظ على �سلوك فايرو�س كورونا مبوجتيه )االأ�سلية واملحوَّ
خطة  يف  بالعدوى،  النظرية  هذه  اأ�سحاب  اإ�سابة  يوؤجل(  )اأو  يتجنب 
هذه  به  توؤمن  ال��ذي  ال��درام��ي  املوقف  لتاأجيج  ح�سرته  من  مك�سوفة 

املوؤامرة  اقتناعًا مب�سك خيوط  اأتباعهم  ويزيد  يزيدهم  اجلماعة مبا 
التي تو�سلوا اإليها، وبناًء عليه نتوقع اإحجام اأ�سحاب هذه القناعة عن 
الت�سجيل  يف  كورونا  بوجود  املقتنعني  )اخلّوافني(  اهلل  عباد  مناف�سة 

الأخذ اللقاح.
�سة(  جاءنا �سينوفارم و�سياأتي بعده فايزر الذي يطالب مبخازن )جمرِّ
ي�سلنا  ورمبا  جتري�سًا،  اأقل  مبخازن  يطالب  الذي  موديرنا  ياأتي  وقد 
من  وغريها  جون�سن  اآند  وجون�سن  ونوفافاك�س  و�سبوتنك  اإ�سرتازنكا 

اللقاحات واالأم�سال التي تنتجها العقول )املتاآمرة(! 
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ي��شف املحمداوي

مي�شا
غ�شب الرب

اأغلب الظن بل اأجزم لو اأنَّ الفنان االأمريكي الراحل هاري 
دين �ستانتون كتبت له احلياة اإىل يومنا هذا وعا�س ماأ�ساة 
فيها:  يقول  التي  ال�سهرية  كلمته  عن  حاد  ملا  كورونا  وب��اء 
يف  �سيء  كل  متقباًل  احلال  بك  ينتهي  �سوف  النهاية،  "يف 
احلياة  الكره،  الفقد،  احلب،  املخاوف،  املعاناة،  حياتك، 
ما  عليه  يزيد  وق��د  حال"،  اأي  على  درام��ي  بفيلم  �سبيهة 
ال��ذي  اخلفي  القاتل  ه��ذا  م��ع  معاناة  م��ن  ال��ي��وم  ن�ساهده 
وكاأنَّه  م�سدره،  معرفة  عن  احلديثة  التكنولوجيا  عجزت 
فيلم �سينمائي فر�س علينا اأن ن�ساهده؛ ي�ستعر�س ماأ�ساتنا 

وي�ستعمرنا بطغيانه ووح�سيته من غري رحمة.
عنها  ال�سوؤال  وبقي  رجعة  غري  من  غادرتنا  الرحم  �سلة 
االجتماعي  التوا�سل  و�سبكات  النقالة  الهواتف  غياهب  يف 
عليها  اأكل  قد  اأفراحنا  امل�ستبد،  الدكتاتور  هذا  من  خ�سية 
االأع��را���س يف  واأه��ازي��ج  اأغ��اين  واأ�سبحت  و�سرب،   املر�س 
واالأم  ولده  من  يخاف  الوالد  املفرت�س،  احلوت  هذا  جوف 
تخ�سى ابنتها وال يتزاورون اذا اأ�سيب اأحدهم بالداء، والذي 
اهم  ومتنَّ عهدهم  كما  م�سيعيه  يجد  ال  البالء  ه��ذا  يقتله 
اأو  باخلفاء  امليت  على  تتلى  الفاحتة  �سورة  ق��راءة  لت�سبح 
من خالل �سبكات التوا�سل واالكتفاء بكلمات نراها ون�سعر 
نا كاملغلوب على اأمره يف ترديدها "البقاء  باأنَّها خجولة ولكنَّ
ثراه  اهلل  طيب  هلل،  البقاء  االأح���زان،  خامتة  حياتكم،  يف 
التي  العزاء  م�ساعر  من  وغريها  جناته،  ف�سيح  واأ�سكنه 
املعهودة  والروابط  امل�ساعر  من  تخلو  الفقيد  عائلة  تراها 
بني االأ�سر والع�سائر العراقية، واالأغرب من ذلك اأنَّ بع�س 
املتوفني دفنوا يف مقابر خا�سة للم�سابني بالفريو�س بعيدًا 
ملغاة  زيارتهم  يجعل  ما  وهذا  وذويهم،  اأهلهم  مقابر  عن 
متاما خ�سية من االإ�سابة لتمحى اأ�سماء ال�سحايا متامًا من 

اأر�سيف الذاكرة .

واحل��ذر  اخل��وف  ب�سبب  النا�س  ب��ني  االإن�سانية  العالقات 
عراقي،  اأي  يت�سورها  ولن  مل  انحطاط  درجة  اإىل  و�سلت 
فمن الذي يفّكر باأنَّ اأحد كبار ال�سن ي�سيبه االإعياء ويغمى 
الإنقاذه،  يهرع  اأو  له  ينتبه  من  جتد  ومل  الطريق  يف  عليه 
خ�سية من هذا القاتل املخفي الذي ي�سميه البع�س بالغ�سب 
الرباين وحا�سا هلل الرحيم الغفور اأن ينت�سر لغري اخل�سال 

احلميدة.
االنهيار  من  الكبرية  ح�ستها  اأخ��ذت  التعليمية  املوؤ�س�سة 
والرتبوية  العلمية  الدوائر  جميع  تفلح  مل  ال��ذي  املاأ�ساوي 
العاملية واملحلية يف اإيجاد احللول لدميومة ا�ستمرار الطلبة 
على مقاعدهم الدرا�سية، وهذه من اأكرب املاآ�سي التي متر 
بها امل�سرية الرتبوية يف العامل ولي�س بالعراق فقط، فاأ�سبح 
ا�ستيعاب معريف  للطالب جمانيًا من غري جهد وال  النجاح 
لل�سحايا من هذه ال�سريحة وكاأنَّ هذا الكابو�س يقودنا نحو 
داع�س  ع�سابات  خّططت  كما  والظالم  اجلهالة  ع�سور 
ومن �سابهها بالفكر الوح�سي اأن تغّذي وترّبي �سبابنا عليه 
ومل ولن تفلح، وها هو عيد املعلم هذا العام و�ساحب العيد 
كاملنفي عنوة خارج خريطة ر�سالته الرتبوية بعد اأن اأ�سبح 
قاله  ما  متنا�سيا  وال��ن��ت،  احلا�سوب  و�ساية  حتت  طالبه 
دًا مبرارة املخذول "قم "للمن�سة" وفها  اأحمد �سوقي وُمردِّ

التبجيال ... كاد امل�سنجر اأن يكون ر�سوال". 

امل�ؤ�ش�شة التعليمية اأخذت ح�شتها الكبرية من 
النهيار املاأ�شاوي الذي مل تفلح جميع الدوائر 

العلمية والرتب�ية العاملية واملحلية يف اإيجاد 
احلل�ل لدمي�مة ا�شتمرار الطلبة على مقاعدهم 

الدرا�شية، وهذه من اأكرب املاآ�شي التي متر بها 
امل�شرية الرتب�ية يف العامل ولي�س بالعراق 

فقط...
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