
alshabaka aliraqya

جملة ا�شب�عية عامة ت�شدر "ن�شف �شهرية م�ؤقتا" 
عن �شبكة الإعالم العراقي

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

العالن:
Adver@magazine.imn.iq

ال�شنة ال�شاد�شة ع�شرة/ العدد

)380( 
2021 اآذار   30

تخليداً لذكراه تراأ�س حتريرها
الراحل جمعة احللفي

كاريكاتير العدد

32

20

18
6

قلب �شابة.. 
يجمع "عل�م احلياة" وفن�نها 

ف
املل

مرييل �شرتيب 
ا�شتعادة األق املا�شي

44

54

العالج ال�شعبي بالأل�ان

ن�شاٌء ين�شجن حياتهّن
 يف "اإزار ال�شماوة"

تراث

حتقيقات

خيال

فن�ن

8

ما بني روؤية �حلكومة يف تنظيم قانون مو�زنة مالية تلبي طموح وتطلعات �ل�شعب و�إعادة 
بناء موؤ�ش�شاته، وما بني روؤى متناق�شة وخمتلفة لقوى �شيا�شية عك�شت مفهوم �ملحا�ش�شة 

�لذي �أ�ش�شت عليه �لعملية �ل�شيا�شية، و�جه م�شروع �ملو�زنة �ملالية للدولة وهو م�شروع حيوي 
للدولة و�ملجتمع �شعوبات بالغة، هي �نعكا�س لعمق �خلالفات ما بني هذه �لقوى �لتي يريد 

بع�شها �أن حتّول قو�نني �لدولة �إىل م�شاريع مبقا�شات حما�ش�شاتية ومناطقية وحزبية. املدير الفني
مازن رحيم

الت�شحيح اللغ�ي
كاظم ابراهيم

وليد فرحان

مدير ق�شم التحرير
د.ح�شن عبد را�شي

مدير التحرير
ي��شف املحمداوي

رئي�س التحرير

د.�شباح زاير

36
ح�ّشان احلديثي:  العراق ه� بلد 

ثقافةالأدب والتجديد  يف ال�شعر

60

جمعة الالمي
ن  ملُ�شتيقظ� ا

والُنّ�ُم !

عالء هادي احلطاب 
Clubhouse

الك�ثر  بيين  مييا 
والت�راة

ي��شف املحمداوي

56

ح�شن العاين
املناطق املتنازع 

عليها!!

نرمن املفتي
حتطيم 
احلل�ى

alshabaka aliraqya 
magazine.imn.iq

ال�شاحلية/ �شبكة العالم العراقي
رقم اليداع يف دار الكتب وال�ثائق ببغداد 895  ل�شنة 2006

ب�شمة

متحف امل��شيقار حممد عبد ال�هاب...
ة لعمالق امل��شيقى العربية ذاكرة حيَّ

ريا�شة70

رهام ل�ؤي:  امتنى الحرتاف يف اإحدى 
الدول املتط�رة بكرة القدم 

تكن�ل�جيا66

78

92

ا�شرتي

ا�شل�ب حياة

اُد ف�شائح  يَّ الرجل الكُت�م..! �شَ
اأم ِبئٌر عميقة!

نباتات جتلب احلظ واملال واأخرى 
ب البيت! تخرِّ

الهايربل�ب..
و�شيلة النقل امل�شتقبلية

ك�ميديا م�قف
 من اإنتاج العراقية

واأمرية اأك�شن 
�شلطان

بن ال�لع والتجارة
طي�ر الزينة

مكتبته دليل على  عمق  
احل�شارة والثقافة ال�شالمية 

جامع اخلالين..



فتاة  كل  ولي�ست  واخلياطة،  الأزي��اء  عامل  جربت  اأنها 
اآلة  دوا�سة  على  بال�سغط  قدميها  تقنع  اأن  على  قادرة 

اخلياطة، لكن مه�سا وجدت يف ذلك �سغفًا كبريًا: 
اأ�سفُت  - والدتي خياطة، كنت كلما خاطت يل �سيئًا 
فكرة  لكن  اخلا�سة،  اأدواتي  من  اللم�سات  بع�ض  اإليه 

التعلم منها كانت اأعظم هدية قدمتها يل. 
املرء  اأن  الرا�سخ  لعتقادها  العيون،  مه�سا  ر�سمت 
مبا  اأو  ي�سعر،  مبا  ت�سعر  قد  عينيه،  وراء  خمبوء 
معار�ض  اأي�سًا يف  و�ساركت  عينيه،  لك من  ي�سمر 
عدة مكنتها من اأن حتوز ثقة هائلة بر�سومها، لكن 

املفاجاأة كانت حينما تخرجت يف الإعدادية، تخربنا بالقول:
- لقد كان حلمي دخول اأكادميية الفنون اجلميلة، لكني اكت�سفت اأنها غري 
موجودة يف مدينتي، حيث اأعي�ض يف ق�ساء طوزخرماتو، كانت خيبة اأمل 

كبرية، اأين �ساأمتكن من �سقل موهبتي وهوايتي؟ 
حبها  اأن  توؤكد  احلياة،  علوم  ق�سم  الرتبية  كلية  دخول  نور  اختارت  وقد 
لهذا الق�سم بداأ بعد درا�سته، لكنها بقيت تع�سق حبها الأول: عامل الألوان 

والر�سومات. 
- درا�ستي تختلف كليًا عما اأحلم به، �سرت اأ�سرتجع واأتذكر حتى تفا�سيل 
اأيعجز الإن�سان عن حتقيق  اأفكر:  ر�سومي لزميالتي من الطالبات، وبتُّ 
حلمه ب�سبب امل�سافة؟ اإذ اإن فكرة درا�ستي يف بغداد تكاد تكون م�ستحيلة، 

حاولت التاأقلم مع علم الأحياء، ومل اأترك �سغفي بالر�سم. 
 �لعودة �إىل �لر�شم

مه�سا  ا�ستطاعت  ا�ستثماره،  ت�ستطيع  وقت  على  وح�سولها  تخرجها  بعد 
اإذ بداأت كذلك يف  الر�سم وعامل اخلياطة،  اأكرث يف جمال  تطوير ذاتها 
عن  ف�ساًل  بيعها،  وحتى  وخياطتها،  الن�سائية  الثياب  خمتلف  ت�سميم 

انخراطها يف دورات لتعليم نف�سها الر�سم بالألوان الزيتية:
- لكوين ر�سامة فطرية، مل اأمتكن يف البدء من �سبط الدرجات اللونية 
لالألوان الزيتية، جربت مرارًا وتكرارًا ومل اأوفق، ثم �ساعدين اأحد ر�سامي 
اأتعلمه  الذي مل  الر�سم  اإىل عامل  بعودتي  �سعيدة  لقد كنت  طوزخرماتو، 

يومًا لكنني اأحببته كما اأحب حياتي. 
اأول ر�سمة مله�سا بالألوان الزيتية كانت قد �ساركت بها يف معر�ض لفناين 

طوزخرماتو، وقد اأعجبت امل�ساركني والفنانني جميعًا.
مل  وح�سب،  فتاة  وقلبي،  روح��ي  ت�سبه  اأنها  اأ�سعر  كنت  فتاة،  ر�سمت   -
اأخطط ل�سيء اآخر، حتى اأين مل اأفكر اإذا ما كانت �ستعجب امل�ساهدين اأم 
ل لأين اأر�سم ما ميليه علي قلبي، لكنهم مل ي�سدقوا يف بادئ الأمر اأن من 

ر�سم اللوحة امراأة ولي�ض رجاًل. 
�أول ر�شامة يف طوزخرماتو

منذ ذلك احلني بداأت دعوات امل�ساركات ترد دون هوادة اإىل مه�سا التي 
كانت اأول امراأة متار�ض الر�سم وت�سارك يف معار�ض طوزخرماتو، تقول: 

رغم  عائلتي،  من  كبري  بدعم  حظيت  لقد   -
ول  ومنغلق  حمافظ  �سبه  مكان  يف  اأعي�ض  اأين 
اإل  الرجال،  مع  للر�سم  الفتاة  تخرج  اأن  يتقبل 
اأن النا�ض اأنف�سهم حّملوين اأمانة ر�سمهم واحدًا 
اإث��ر الآخ���ر، لقد اأح��ب��وا اأع��م��ايل وب���داأت تردين 
زقاق  كل  ت�سلني من  ر�سم غري جمانية،  طلبات 
يف مدينتي، ل اأعلم، رمبا لأين الفتاة الوحيدة التي 

تر�سم يف هذا املكان ال�سغري. 
تعليم �لفن و�لألو�ن

وعلى الرغم من ن�ساطها وحيويتها املتقدة، اإل اأن 
مه�سا مل ترتك �سهادتها يف مهب الريح، بل اأحبت 
هذا العامل، كما توؤكد، وقد حاولت اأن تعمل يف اإحدى ال�سيدليات يف 

تخ�س�سها نف�سه لكن الهدية التي جاءت اإليها كانت كما تقول:
-مل اأح�سل على تعيني حكومي ولن اأنتظره يف ظل هذه الظروف، لكنني 
تلقيت دعوة من مدير الن�ساط الفني يف طوزخرماتو الذي عر�ض عليَّ 
العمل باإعطاء دور�ض الفنية بعد معرفته قابليتي يف الر�سم، لذا عملت 
يف مدر�سة للمتميزين، وهناك دّر�ست وعّلمت طالبي خطوات الر�سم 
الأكادميي  اأدر�ض تخ�س�سي  نف�سه كنت  الوقت  اليدوية ويف  والأعمال 

يف علوم احلياة.
من  وبناتهم  اأبناوؤهم  تعلمه  مبا  و�سعادتهم  الطلبة  ذوي  ا�ستجابة 
وفنية  تعليمية  دورات  يف  حتا�سر  فبداأت  املزيد،  على  حفزتها  مه�سا 
مع  الفنية  الندوات  يف  اأي�سًا  وت�سارك  للطلبة،  بالر�سم  متخ�س�سة 

ر�سامني اآخرين. 
�أحالم ل تنتهي

تطمح مه�سا نوري اإىل اإقامة معر�ض �سخ�سي ت�سعى لإجنازه وعر�سه 
هذه  على  ُتقدم  ام��راأة  اأول  لتكون  وقاعاتها  طوزخرماتو  معار�ض  يف 

اخلطوة يف الق�ساء، توؤكد:
- اأعمل الآن على ر�سم اأفكاري عما يعي�سه املجتمع من معاناة، ول�سيما 

معاناة املراأة واإبراز اأهمية دورها واأناقتها واإح�سا�سها يف احلياة.
لر�سم  لكنها متيل  الأل��وان،  وب�ستى  الر�سم  اأنواع  ومتار�ض مه�سا جميع 
البورتريه، ول�سيما وجوه الن�ساء، لأنها -كما توؤكد- تتح�س�ض العواطف 

وامل�ساعر يف وجوههن. 
اللوحة،  اأما عامل الأزياء فهو عامل اجلمال والأناقة مله�سا، متامًا مثل 
جمال  ميتزج  فيحييها،  حي  ج�سد  على  ت�سعها  ثم  وتلونها  تر�سمها 

اللوحة واألوانها مع الروح فيزداد هذا الفن جماًل، تقول:
- �سممت قطعًا كثرية لنف�سي ولوالدتي ولأقربائي، و�ساركت اأي�سًا يف 
دورة للخياطة، وحتى عندما اأ�سرتي مالب�ض جاهزة من ال�سوق فاإنني 
قطع  ت�سميم  على  اأعمل  لكني  البتكار،  اأح��ب  لأين  مل�ساتي،  اأ�سيف 
لالأزياء الرتكمانية، �ساأفعل هذا بعد اأن اأكمل معر�سي ال�سخ�سي الأول.

الأمر  �سيء،  كل  ومعرفة  الطالع  وحب  باملغامرات  مليئة  كانت  طفولتها 
الذي جعلها، كما توؤكد لنا، ت�سرع يف تعلم الفن الذي �سار ي�سري يف دمها، 

تخربنا: 
من  متكنت  والأك�س�سوارات،  اليدوية  الأعمال  مبمار�سة  مولعة  كنت   -
اأين  حتى  وال�سيليكون،  اخل��رز  با�ستخدام  ع��دة  واأ���س��اور  قالئد  �سناعة 
بهذه  والن�سغال  املدر�سية  واجباتي  من  اأت��ه��رب  كنت  امل��رات  بع�ض  يف 
ال�سناعات اليدوية، ومل اأكن اأ�سرتي الهدايا لالآخرين، بل كنت اأمنحهم 

عماًل مما �سنعته بحب.
ر�شم �حلياة

بداأت )مه�سا(، كما حتب اأن ُتنادى، الر�سم كذلك يف عمر مبكر، وداأبت 
توؤكد ملجلة  البتدائية،  املدار�ض  تقام يف  التي  املعار�ض  امل�ساركة يف  على 
اأين  ذلك  دائمًا،  الأول  املركز  على  اأح�سل  كنت  العراقية":  "ال�سبكة 

لكنني  اأر�سم،  ملا  وق�سايا  وق�س�ض  حكايات  و�سع  ر�سوماتي  يف  اأح��اول 
حينما كربت ف�سلت ر�سم البورتريه، الوجوه ال�سخ�سية، ونقل جتاعيدها 

واأوجاعها م�سّخرة الألوان وطاقتها يف الت�سوير. 
اأنها  توا�سل نور�سل احلديث عن �سغفها بالأعمال اليدوية فتخربنا كيف 

�سنعت اأ�سي�سًا للزهور من اأ�سالك الكهرباء فقط، تقول:
اإىل املخزن ويف  املنزل، اجتهت  اأدوات كهربائية يف  - كان لدينا خمزن 
بايل فكرة املعر�ض، وجدت خرطومًا جلهاز كهربائي عاطل، وبعد فح�سي 
�سيئًا  اللف  وبداأت  اأخذته  ال�سيلوفان،  ملّاعًا مثل  ملفوفًا  �سيئًا  اإياه وجدت 
مزهرية  عندي  �سارت  والثني  التعديل  من  �سيء  ومع  يدي،  حول  ف�سيئًا 
مبتكرة وغريبة، اأحبها والدي، ومتكنت من امل�ساركة بها يف معار�ض عدة.

لالأزياء ح�شتها
تعمل مه�سا بغري هوادة، جترب هذا وذاك، تف�سل فتعيد املحاولة، حتى 

ب������ص������م������ة

مل تدرك )نور�شل 
نوري(، تلك �لفتاة 

�ل�شغوف بحب �حلياة 
و�ل�شتك�شاف، �أنها 

ة بفنون  �شتغدو يومًا ُملمَّ
كثرية، متقنة �شناعتها، 

حتى در��شتها �لتي 
حتبها تختلف جذريًا 
عما تعي�شه ومتار�شه 

من �إبد�ع بالألو�ن، فهي 
تر�شم وتعر�س لوحاتها 

هنا وهناك، وت�شمم 
�لأزياء. 

اآية من�ش�ر

يجمع "عل�م احلياة" وفن�نها 
قلب �شابة.. 
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ما بني روؤية �حلكومة يف 
تنظيم قانون مو�زنة مالية 

تلبي طموح وتطلعات �ل�شعب 
و�إعادة بناء موؤ�ش�شاته، وما 

بني روؤى متناق�شة وخمتلفة 
لقوى �شيا�شية عك�شت مفهوم 

�ملحا�ش�شة �لذي �أ�ش�شت عليه 
�لعملية �ل�شيا�شية، و�جه 

م�شروع �ملو�زنة �ملالية للدولة 
وهو م�شروع حيوي للدولة 

و�ملجتمع �شعوبات بالغة، هي 
�نعكا�س لعمق �خلالفات ما 
بني هذه �لقوى �لتي يريد 

بع�شها �أن حتّول قو�نني 
�لدولة �إىل م�شاريع مبقا�شات 

حما�ش�شاتية ومناطقية 
وحزبية.

ح�شة الإقليم عامل مزمن يف تاأخريها

ايادعطية اخلالدي 

ال�شفقات احلزبية بدياًل عن 
الروؤى القت�شادية والتنم�ية

امل�ازنة...

2004 لغاية  وكما املوازنات املالية منذ العام 
موازنة عام 2021، فاإنَّ نقاط اخلالف ت�سود 
تغيب  فحني  والخ��ت��الف،  التالقي  نقاط  على 
ويح�سر  الدولة،  بناء  ومعايري  التنمية  خطط 
ال�سراع بوجه مناطقي، يحاول حتقيق مكا�سب 
�سيقة على ح�ساب امل�سالح العامة، فاإنَّ امل�سهد 
ف��و���س��وي��ًا وك��ل��م��ا ازداد الن��ق�����س��ام ط��ال  ي��غ��دو 

ماراثون النقا�سات وتعددت جولت احلوارات.
تعقيدات بالغة ال�سعوبة

اجلبوري  هيثم  املالية  اللجنة  لرئي�ض  فوفقًا   
اجتماعا  اأربعني  اأكرث من  املالية  اللجنة  عقدت 

اإىل  للدولة  العامة  امل��وازن��ة  خاللها  خ�سعت 
تعديالت و�سفت باأنها الأكرب يف تاريخ املوازنات 
بني  وا�سعة  اجتماعات  ع��ن   ف�سال  العراقية، 
وفد  م��ع  �سيما  ول  ال�سيا�سية،  ال��ق��وى  خمتلف 
وجهات  بني  التقريب  بهدف  كرد�ستان  اإقليم 
النظر، ومع هذا فاإن املوازنة التي ينتظر ماليني 
العراقيني اإقرارها، واجهت ك�سابقاتها تعقيدات 
اخلالفات  م�ساحات  تت�سع  اإذ  ال�سعوبة،  بالغة 
بني القوى ال�سيا�سية على م�سائل تتعلق بتحقيق 
تقا�سم  ب�ساأن  و���س��راع��ات  مناطقية  مكا�سب 
املحافظات  وح�س�ض  الوظيفية،  ال��درج��ات 

والوزارات لكن اخلالف الأبرز يف كل املوازنات 
العائق  ظل  الذي  الإقليم  ح�سة  ب�ساأن  يتمحور 
امل��وازن��ات  اأم��ام مترير جميع  وامل��زم��ن  الأك��رب 

املالية العامة للدولة منذ العام 2004.
الواقع فاإنَّ اخلالفات ب�ساأن ح�سة الإقليم  ويف 
وال�سرائب،  النفط  بيع  من  اإي��رادت��ه  وت�سليم 
مثلت منذ عدة �سنوات عقدة ل حتل ال ب�سفقة 
�سخ�سية  مب�سالح  الغالب  يف  ترتبط  �سيا�سية 

اأكرث مما ترتبط مب�سالح النا�ض.
وامل��ع��اي��ري  التنموية  واخل��ط��ط  ال����روؤى  غ��ي��اب 
تركها  امل��وازن��ات  عمل  تنظم  التي  الأ�سا�سية 
فري�سة ل�سراعات حزبية ومناطقية واجتهادات 
وم�سهدها  البالد  ظ��روف  بها  تتحكم  �سيا�سية 

ال�سيا�سي والنتخابي.
ه���ذه اخل���الف���ات ب��ح�����س��ب م��راق��ب��ني وخ���رباء 
اق��ت�����س��ادي��ني ان��ع��ك�����س��ت ���س��ل��ب��ا ع��ل��ى ال��واق��ع 
القت�سادي واخلدمي والجتماعي، كان من بني 
القت�سادية  وامل�ساريع  البنى  يف  تدهور  نتائجه 
وف�سل يف العمل وغياب خلطط التطوير والبناء.

ال�سيا�سية  ال���ظ���روف  اأنَّ  م��راق��ب��ون  وي��ع��ت��ق��د 
�سهدت  التي  البالد  بها  التي متر  والقت�سادية 
املنطقة  الح��ت��ج��اج��ات يف  اأك���رب  م��ن  واح����دة 

والعامل، قد تكون دافعا لتبني �سيا�سات جديدة 
تاأخذ بعني العتبار م�سالح العراقيني، ل �سيما 
و�سفت  برملانية  انتخابات  اإىل  ت�ستعد  اأن��ه��ا 
باملهمة واحلا�سمة يف بلورة م�سهد �سيا�سي يعرّب 

عن اإرادة وتطلعات العراقيني.
�لرئي�س على خط �لأزمة

وان�سداد  خمتلفة  بوجوه  وتكرارها  الأزمة  عمق 
برهم  اجلمهورية  رئي�ض  دف��ع  حلولها  خم��ارج 
بغداد  بني  وطني  حوار  اإىل  الدعوة  اإىل  �سالح 

والقليم.
اأ�سر الرئي�ض �سالح وجود خلل يف العالقة  وقد 
ب��ني ب��غ��داد وارب��ي��ل، وي��ج��ب و���س��ع ال��ع��الق��ة يف 
حقوقه  ط��رف  كل  ومعرفة  ال�سحيح  اأ�سا�سها 
اجلميع  يجل�ض  وط��ن��ي  ح���وار  ع��رب  وواج��ب��ات��ه 
را�سيا  يعد  مل  الب�سرة  يف  فاملواطن  ملناق�سته، 
اإقليم  يف  املواطن  وكذلك  املنظومة،  هذه  عن 

كرد�ستان غري را�ٍض عن هذه املنظومة.
واأقّر الرئي�ض يف حوار متلفز لإحدى الف�سائيات 
الد�ستور،  بنود  تف�سري  روؤى متباينة يف  "بوجود 
هذه  اأم��رن��ا،  نح�سم  اأن  يجب  النهاية  يف  لكن 
ت�سوبها  فقط  ولي�ض  الآن،  �سحية  غري  العالقة 
لإدامة  �ساحلة  تعد  مل  بناءاتها  لكن  امل�ساكل، 

هذا الو�سع احلايل". 
وكان رئي�ض اجلمهورية برهم �سالح، اأكد خالل 
الفائت،  الأ�سبوع  النيابية  املالية  اللجنة  لقائه 
اأه��م��ي��ة ال��ت��و���س��ل اإىل ح��ل��ول ج��ذري��ة وج��دي��ة 
الحت��ادي��ة  احلكومة  ب��ني  الد�ستور  اإط���ار  ويف 
اإق��ل��ي��م ك��رد���س��ت��ان، داع��ي��ًا اإىل عدم  وح��ك��وم��ة 
 2021 م��وازن��ة  يف  املواطنني  م�سالح  تعطل 
املحافظات  جميع  ح��ق��وق  �سمان  ج��ان��ب  اإىل 
واإن�ساف  ال��ب��رتودولر،  �سندوق  وخم�س�سات 
�سحايا الإرهاب والنازحني والطبقات حمدودة 
لالأجهزة  الالزم  املايل  الدعم  وتوفري  الدخل، 
ال�سعبي وال�سرطة  الأمنية من اجلي�ض واحل�سد 

والبي�سمركة.
غياب �لروؤية

القا�سي  ال��ربمل��ان  يف  ال�سابق  النائب  وي��ق��ول 
وائل عبد اللطيف: اإن املتتبع لقوانني املوازنات 
اأرقامها  ب�سخامة  تتمّيز  يجدها  للدولة  املالية 
التي تتجاوز املئة واخلم�سني ترليونًا، لكن هذه 
البالد  اأو�ساع  معاجلة  من  تتمكن  املوازنات مل 
اإنها  بل  ل  والتنموية  والجتماعية  القت�سادية 
الف�سل  من�سوب  م��ن  ورف��ع��ت  اأزم��ات��ه��ا  عّمقت 

والف�ساد.
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اإىل  ل� )ال�سبكة(  ولفت عبد اللطيف يف حديثه 
م�ساألتني،  اإىل  العامة  املالية  املوازنات  افتقار 
اأي  وغياب  والإي����رادات،  النفقات  تخمني  هما 
خطط للتنمية ميكن البناء عليها، وعلى ما يبدو 
روؤي��ة  و�سع  عن  عاجزة  النافذة  اجلهات  ف��اإنَّ 

لبناء البالد وتطويرها.
امل��وازن��ة  اأن  راأي��ن��ا  لقد  اللطيف:  عبد  واأ���س��ار 
تواجه خالفات بني القوى التي حتاول ال�ستئثار 
بهدف  وحمافظاتها  لوزاراتها  اأكرب  بح�س�ض 
وجدنا  اآخ��ر  جانب  من  حزبية،  مكا�سب  جني 
املالية  العالقة  ب�ساأن  م�ستمرة  اأزم��ة  هناك  اأن 

مع الإقليم.
الذي  النفط  اإر�سال  يريد  ل  الإقليم  اأن  وتابع 
برميل  املليون  من  يقرتب  ب��ات  وال��ذي  ينتجه 

يعطي  اأن  يريد  ول  �سومو،  �سركة  اإىل  يوميا 
اإىل  واملطارات  والكمارك  ال�سرائب  اإي��رادات 
بغداد  من  ويريد  يقرت�ض  اإن��ه  بل  ل  احلكومة 
اأن ت�سدد عنه ديونه، وهذه لي�ست تعامالت ين 
دولة  مع  دولة  تعامالت  بل هي  واإقليم،  حكومة 

اأخرى .
وي��ع��ت��ق��د ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف اأن ت�����س��ري��ع ال��ربمل��ان 
والغاز كفيل باخلروج من دائرة  النفط  لقانون 
هذا  لأن  موازنة،  كل  تتجدد يف  التي  املناكفات 
القانون يلزم الإقليم بت�سليم النفط اإىل �سركة 
املحكمة  من  لقرار  خا�سع  اأم��ر  وه��ذا  �سومو، 

الحتادية العليا.
اجلهات  لقيام  اأ�سفه  عن  اللطيف  عبد  واأعرب 
التي تتطلع اإىل من�سب رئا�سة الوزراء اإىل �سراء 

خالل  م��ن  املن�سب  اإىل  للو�سول  اأرب��ي��ل  دع��م 
التي  لرب��ي��ل  مقدما  تدفع  وت��ن��ازلت  �سفقات 
النواب،  جمل�ض  يف  نائبا  �ستني  من  اأكرث  متلك 
وهذا الأمر حدث يف حكومات املالكي والعبادي 

وعبد املهدي وا�ستمر مع حكومة الكاظمي.
   �ملادة 11

وبينما يوجه النائب ال�سابق يف الربملان القا�سي 
�سيا�سية،  لقوى  التهامات  اللطيف  عبد  وائ��ل 
باأربيل  امل��رور  خالل  من  اأزماتها  ت�سّفر  باأنها 
رئ��ا���س��ة  ع��ل��ى من�سب  م��ع��ه��ا  ���س��ف��ق��ات  وع��ق��د 
القانون يف هذه  دول��ة  ائ��ت��الف  ف��اإن  ال����وزراء، 
امل���رة يحمل ل���واء م��واج��ه��ة ام��ت��ي��ازات درج��ت 
انتزاعها عرب �سفقات حكومية من  اأربيل على 
قوى �سيا�سية تطمح باحل�سول على دعم اأربيل 
ال��وزراء، ويرف�ض ائتالف دولة  يف تويل رئا�سة 
املوازنة  قانون  م�سروع  من   11 امل��ادة  القانون 

العامة لعام 2021 .
 ويوؤكد النائب عن دولة القانون كاطع الركابي 
اتفاق  اإىل  الو�سول  دون  حت��ول  امل��ادة  ه��ذه  اأن 
لتمرير املوازنة، مت�سائال ملاذا يرف�ض الخوة يف 
الإقليم ت�سليم النفط املنتج هناك، ويتقا�سمون 
اجلنوبية  وامل��دن  قار  وذي  الب�سرة  نفط  معنا 

الأخرى.
املادة  القانون   دولة  لئتالف  بيان  و�سف  وقد 
11 باأنها "غري من�سفة وفيها حتميل للموازنة 
كرد�ستان  اإقليم  واأخطاء  اأعمال  لتبعات  العامة 
الذي يت�سرف فرديا وي�سعى اإىل ت�سديد ديونه 

مركزيا".
ديون �لإقليم

بيان ائتالف دولة القانون عّد "هذه املادة التي 
للديون  الحتادية  احلكومة  ت�سديد  على  تن�ض 
املرتتبة على اإقليم كرد�ستان تثقل كاهل املوازنة 
عالية؛  مديات  اإىل  امل��ايل  العجز  �سقف  وترفع 
ت�سكو  وقت  تبعاتها يف  ال�سعب  اأبناء  كل  يتحمل 
فيه احلكومة من اأزمة مالية دعتها اإىل ت�سمني 
املواطنني  كاهل  تثقل  فقرات  املوازنة  م�سروع 
وتزيد من حالة الركود القت�سادي الذي يعود 

بنتائج وخيمة على معي�ستهم".
امل�ستحقات  ت�سوية  اأول )تتم   11 املادة  وتن�ض 

الإقليم  املالية بني احلكومة الحتادية وحكومة 
قيام  بعد   ،2020 اإىل   2004 من  لل�سنوات 
مع  بتدقيقها  الحت��ادي  املالية  الرقابة  دي��وان 
وزارة  تقوم  بينما  امل��ايل،  الإقليم  رقابة  دي��وان 
املرتتب على ذمة  الدين  اأق�ساط  بتنزيل  املالية 
�سنوات  ع�سر  مل��دة  وجدولتها  الإقليم  حكومة 

ابتداء من العام 2021(.
ويقول الئتالف اإّنه يريد و�سع حد اإىل ما و�سفه 
ًا من اأنَّها لن تكون  باملجامالت واملحاباة، حُمذِرّ
ذات نفع؛ ل على املدى القريب ول البعيد وعلى 
ودون  بجد  م�سوؤولياتها  حتمل  ال�سيا�سية  الكتل 
جماملة لطرف على ح�ساب باقي اأبناء ال�سعب 
وامل�ساواة  بالعدل  التعامل  يكون  واأن  العراقي، 

بني كل املحافظات العراقية".
�حلل يف �إقر�ر قانون �لنفط و�لغاز

ويعتقد النائب كاطع الركابي الذي كان يتحدث 
الإقليم،  ب�ساأن ح�سة  اأنَّ اخلالف  ل� )ال�سبكة( 
عامالن  هناك،  املنتج  النفط  ت�سليم  وم�ساألة 

مزمنان يف تاأخري اإقرار املوازنات العراقية.
املالية  املوازنات  اإقرار  يف  التاأخري  اأن  وي�سيف 
ال�سعب  م�سالح  على  �سلبا  ينعك�ض  ل��ل��دول��ة 
ت��ت��اأخ��ر اخل��دم��ات وامل�����س��اري��ع،  اإذ  ال��ع��راق��ي، 
ًا من اأنَّ ا�ستمرار  ويزداد غ�سب ال�سعب، حُمذرِّ
�سيما  ل  جديدة،  تظاهرات  يفّجر  قد  التاأخري 
ت��ع��اين م��ن نق�ض  ال��ت��ي  يف امل����دن اجل��ن��وب��ي��ة 
النا�ض  اأو���س��اع  يف  وت��ده��ور  باخلدمات،  ف��ادح 

القت�سادية واملعي�سية.
موؤ�س�سات  مع  الإقليم  تعامل  الركابي  وانتقد 
وحماولة  ال�سفافية،  بغياب  ات�سم  الذي  الدولة 
تتوفر معلومات يعتد  اإذ ل  املناطقي،  ال�ستئثار 
بها عن اإيرادات الإقليم من النفط وال�سرائب، 
ب�ساأن  احلكومة  ل��دى  معلومات  اأي  تتوفر  ول 
العقود التي يربمها الإقليم مع خمتلف اجلهات.

اإىل  ت�سعى  ق��وى  وج���ود  ال��رك��اب��ي  ي�ستبعد  ومل 
ح�ساب  على  الإقليم  تهادن  حزبية،  م�سالح 

م�سلحة ال�سعب العراقي.
والغاز  النفط  قانون  اإقرار  اأنَّ  الركابي  ويعتقد 
تتكّرر  التي  املناكفات،  من  للخروج  احل��ل  هو 
وتخ�سع لأمزجة �سيا�سية وحزبية، ل عالقة لها 

مب�سالح ال�سعب العراقي.  
خالفات

فقط  يعود  ل  املوازنات  اإقرار  تاأخر  اأنَّ  والواقع 
اإىل م�ساألة ح�سة الإقليم من املوازنة واإن كانت 
متّثل املعرقل الأ�سا�سي اأمام متريرها منذ العام 
ت�سبق  التي  واملناكفات  النقا�سات  فاإنَّ   2004
ترا�ٍض  عملية  عرب  متر  امل��وازن��ات،  هذه  اإق��رار 
كعكة  اإىل  امل��وازن��ة  فيها  تتحّول  وحما�س�سة، 
طموحات  وتلبي  ال�سيا�سية،  القوى  تتقا�سمها 

حزبية و�سخ�سية يف بع�ض الأحيان.
القوى  ات�سعت فجوة اخلالفات بني  املرة  وهذه 
جمهورها  تر�سي  اأن  حت��اول  التي  ال�سيا�سية 
م��رارا  ف�سله  اأك���د  ال���ذي  التقليدي  باأ�سلوبها 

وتكرارا.
كتلة  ع��ن  ال��ن��ائ��ب  امل�����س��ع��ودي  ري��ا���ض  ويعتقد 
بد  فال  موازنة  كل  يف  يحدث  كما  ��ه  اأنَّ �سائرون 
من اتفاق ير�سي جميع الأطراف ال�سيا�سية قبل 

مترير هذا القانون.
موقف �لتحالف �لكرد�شتاين

ال��ك��رد���س��ت��اين ع��ن موقفه  ال��ت��ح��ال��ف  وي��داف��ع 
تخرج  باأنَّها  ال�سيعية،  ال�سيا�سية  القوى  ويتهم 
اإىل  القت�سادي  الفني  طابعها  من  امل��وازن��ات 

طابع �سيا�سي.
ويقول �سوان حممد طه م�سوؤول الفرع اخلام�ض 

"حكومة  اإّن  للحزب الدميقراطي الكرد�ستاين: 
الإق��ل��ي��م ك��ان��ت دائ��م��ا ج���ادة يف ���س��اأن ت�سفري 
اخلالفات عرب التو�سل اإىل اتفاق مع احلكومة 
ت��دور  اخل��الف��ات  اأنَّ  م�ستدركا  الحتادية"، 
اأمور �سيا�سية، تلقي بتبعاتها على طبيعة  ب�ساأن 
قوانني  م�ساريع  يف  وامل��ف��او���س��ات  احل����وارات 

املوازنة".
الد�ستور  اأن  تعتقد  الإقليم  حكومة  اأن  واأ�ساف 
املنا�سب  احلل  لإيجاد  الفي�سل  هما  والقانون 
جمل�ض  وع��ّد  الطرفني.  بني  اخلالفات  جلميع 
النواب اأ�سبح جزءًا من امل�سكلة من خالل تبنيه 

ملواقف �سيا�سية و�سفها باملناه�سة لالإقليم.
النواب  جمل�ض  داخ��ل  يحدث  ما  اأن  طه  واأك��د 
مواقف  وهي  فنية،  ولي�ست  �سيا�سية  "مواقف 
الرغم  على  املالية،  املوازنات  جميع  يف  تتكرر 
النفطية  واحل�س�ض  الن�سب  "حتديد  اأن  من 
القائمة  امل�ساورات  طبيعة  حتددها  فنية  اأم��ور 
"التدخالت  اأن  م��ن  ا  حُم���ذرِّ الأطراف"،  ب��ني 
امل��ح��اولت  ك��ل  وت��ع��ي��ق  ت��ع��رق��ل  ق��د  ال�سيا�سية 

الرامية اإىل ت�سوية اخلالفات".
اللجنة  ع�سو  التغيري،  كتلة  عن  النائب  ويقّر 
اهلل،  عبد  هو�سيار  ال��ن��واب،  جمل�ض  يف  املالية 
القوى  م��ع  دائ��م  ات��ف��اق  اإىل  التو�سل  ب�سعوبة 
اإقليم  ح�سة  لتحديد  اآل��ي��ة  ب�����س��اأن  ال�سيعية 

طائرة اللقاحات عند هبوطها يف مطار بغداد
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من  الآن  ون�����س��ع��ى  امل���وازن���ات  يف  ك��رد���س��ت��ان 
خ���الل ج����ولت م���ن احل������وارات م���ع خمتلف 
لتجاوز  توافقية  اآلية  لإر�ساء  ال�سيا�سية  القوى 

املعرقالت التي حتول دون اإقرار املوازنة.
اإق��رار  ت��اأخ��ر  �سبب  التحالف  يكون  اأن  ونفى 
املوازنة، اإذ اإنَّه ي�سعى اإىل التو�سل اإىل م�سروع 

موازنة يلبي م�سالح اجلميع.
تد�عيات �لتاأخري

وخّلفت ال�سيا�سات التي �سيغت بها املوازانات 
ال��واق��ع  ع��ل��ى  �سلبا  انعك�ست  اآث�����ارًا  امل��ال��ي��ة 
اإن  اإذ  والج��ت��م��اع��ي،  واخل��دم��ي  القت�سادي 
اقت�سادية  روؤي��ة  اإىل  تفتقد  امل��وازن��ات  اأغلب 
او  ال�سعد،  خمتلف  على  البالد  اأو�ساع  تعالج 

حتّقق تنمية يف خمتلف القطاعات .
مظهر  امل��ايل  اخلبري  يقول  ال�سدد  ه��ذا  ويف 
"املوازنات  اإن  ال�سبكة(:   ( ل�  �سالح  حممد 
يف  �سيما  ول  منها،  امل��اأم��ول  حتقق  مل  املالية 
م���ردود  ذات  مهمة  م�����س��اري��ع  اإن�����س��اء  جم���ال 

اقت�سادي".
بالتوقيتات  اللتزام  م�ساألة  اأّن  �سالح  ويعتقد 
امل�ستحيالت  من  امل��وازن��ة  لإق���رار  الد�ستورية 
ب�سبب  نادرًا  ال  مواعيدها  تتحّقق يف  لن  التي 
حجم اخلالفات التي ت�سهدها عملية اإقرارها، 
وال ملاذا و�سعت فقرة يف قانون الإدارة املالية 
النافذ ت�سمح لوزارة املالية الحتادية بال�سرف 

الفعلية  امل�سروفات  من  �سهريا   ١/١٢ بن�سبة 
لوحدات  ال�سابق  ال��ع��ام  م��وازن��ة  يف  اجل��اري��ة 
املالية  ال�سنة  دخولنا  ح��ال  يف  كافة  الن��ف��اق 
العامة،  للموازنة  قانون  ت�سريع  دون  اجلديدة 
مب�ساربها  ال�سيا�سية  اخلالفات  ت�ستد  فكلما 

وميولها كافة يتعطل الت�سريع.
وقال اإنَّ تاأخري اإقرار املوازنات رتب م�سكالت 
على  امل��وؤج��ل��ة  ال�����س��رف  ال��ت��زام��ات  بع�ض  يف 
امل�ساريع  اعتماد  تاأخر  وكذلك  املوازنة  ق��رار 
التي تتوىل ت�سغيل الآلف من فر�ض  اجلديدة 
الفقر  مكافحة  ب��رام��ج  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ع��م��ل 
اإ�سارة �سالبة  وم�ستجداتها، ف�سال عن اإعطاء 
اتخاذ  يف  اخلا�ض  القطاع  اأو  ال�سوق  قوى  اإىل 
وحالة  ال���رتدد  ب�سبب  ال�ستثمارية  ق��رارات��ه 

الاليقني ول�سيما ال�ستثمارية منها.
حرمان �ملحافظات �ملنتجة للنفط

�سرغام  القت�سادي  املحلل  يقول  جهته  من 
كل  يف  ي��ت��و���س��ل  مل  ال���ربمل���ان  اإن  احل���ي���دري: 
اإىل  املحا�س�سة  اإىل  تخ�سع  التي  م��وازن��ات��ه 
العك�ض  على  ال�سعب،  تطلعات  تلبي  م�سودة 
خطرية  بنودًا  تت�سمن  املوازنات  اأن  راأينا  لقد 
اأم��ر  وه���ذا  البيع  اإىل  ال��دول��ة  اأ���س��ول  تعر�ض 

خطري وخمالف للقانون .
واأ�ساف لقد راأينا اأن املوازنات مل تراِع العديد 
تعالج  ومل  النا�ض،  بحياة  املتعلقة  امل�سائل  من 

الأزمات وتراجع اخلدمات وال�سحة والتعليم، 
دائ��رة  يف  للنفط  املنتجة  املحافظات  واأب��ق��ت 

احلرمان.
اأنَّ اخلالف املزمن مع الإقليم كان  اإىل  ولفت 
املوازنة،  اإق��رار  تاأخر  يف  الأ�سباب  اأه��م  دوم��ا 
ب�سبب رف�ض حكومة الإقليم ت�سليم النفط اإىل 
كونه  بالد�ستور  الكرد  ويتحجج  �سومو،  �سركة 
�سحيح  غري  وه��ذا  خا�سة،  معاملة  مينحهم 
املعنية  اأن اجلهة  اإىل  بو�سوح  ي�سري  فالد�ستور 

بت�سويق النفط هي �سركة �سومو.
اإىل  التو�سل  يجري  اأن  احل��ي��دري  وا�ستبعد 
قانون النفط والغاز، الذي قد يحل جانبا مهما 
امل�سائل  لكون  الإقليم،  حكومة  مع  الزم��ة  من 
التي  اخلالفات  من  واأك��رب  عميقة،  اخلالفية 
تعيق التو�سل اإىل اتفاق ب�ساأن املوازنات املالية.

اأزمة  وجود  املتجددة  اخلالفات  حجم  ويظهر 
والقوانني احلاكمة  الد�ستور  تف�سري  عميقة يف 
اخل��الف��ات  اإي���ق���اع  ت�سبط  اأن  ينبغي  ال��ت��ي 
ال�سيا�سية والفنية حتت قبة الربملان وخارجها، 
املوازنة  قانون  اأف��رغ��ت  التي  اخل��الف��ات  تلك 
البالد  تنمية  اإىل  الهادف  املالية من م�سمونه 
ورق��ة  اإىل  وحولته  ال�سعب،  متطلبات  وتلبية 
جعلت  التي  ال�سيا�سية  واملناكفات  للم�ساومات 
اإقرار قانونها مير مبخا�ض ع�سري قبل اأن يرى 
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انتقل ال�شراع من خارج الأ�ش�ار اأو احلدود اإىل 
داخلها، ومن املتنازع بن الأوطان والدول، اإىل 
مدن ال�طن نف�شها، اأو ما يعرف با�شم "املناطق 
املتنازع عليها".. فكيف اأفهم واأعي وا�شت�عب 

هذه الطفرة ال�راثية اأو بالأحرى هذا النقالب 
املرّوع يف ث�ابت التاريخ، وه� انقالب مل يجد 

�شاحة لنزاعاته املخيفة غري �شاحة العراق...

ح�شن العاين 

ن�اعم

واإن�سانيتي  بعراقيتي  الإح�سا�ض  واأفقد  م�ساعري  تذبل  اأن  قبل 
عن  الدموية  دورت��ي  متتنع  اأن  قبل  ومذهبي..  وديني  وقوميتي 
احل�سارة  من  �سنة  اآلف  �ستة  وريثة  باأنَّها  واملباهاة  ال���دوران 
ع�سقه  عن  قلبي  يتوقف  اأن  قبل  امل�سمارية..  والكتابة  والقوانني 
املجنون وَوجِده ال�سويف حتت هيبة العلم العراقي وتراتيل الن�سيد 
كلما  )الهوم�سك(  اأعرا�ض  روحي  تت�سخم يف  اأن  وقبل  الوطني، 
اأن  بعد  ده��وك،  اأو  املحمودية  اأو  الكوت  اإىل  العا�سمة  غ���ادرُت 
اأ�سبحْت بغداد وطني ال�سغري ما مل متتد اإىل كرخها اأو ر�سافتها 
فيدرالية �سرق اأو غرب.. �سمال اأو جنوب، وما مل حتمها الأقدار 
تركماين..  اأو  اأو كردي  �سيعي.. عربي  اأو  �سني  اإقليم  اأطماع  من 
علماين..  اأو  فو�سوي  اأو  ملحد  اأو  �سابئي  اأو  اأيزيدي  اأو  م�سيحي 
قبل اأن واأن واأن.. وحني كنت عراقيًا بالفطرة والولدة والأمومة 
وامل��اء  واللهجة  واملالمح  وال�سكن  وال�سداقة  والقرابة  والأب���وة 
ت�ستوقفني  وال�سمرة والكرم والطيبة، كانت  التنور  واملحبة وخبز 
خ�سومات على اأر�ض اأو نهر اأو �سريط حدودي اأو مدينة اأو قرية 
متنازع على ملكيتها بني بلدين جارين، عدوين اأو �سديقني، كنُت 
يومها - قبل اأن اأخ�سر م�ساعري - ينتابني الأ�سى، لأنَّ نزاعًا قد 
يقود اإىل حرب ل حتمد عواقبها بني دولتني عربيتني مثاًل وهما 
�سقيقتان يف الت�سريحات الإعالمية وترتبطان بروابط متينة، من 
اللغة اإىل القومية والدين والتاريخ وامل�ساعر.. ولأنَّ �سراعًا ل يهداأ 
بني العراق اأو اأ�سقائه اأو جريانه على تلة ترابية هنا اأو بئر مهجورة 

هناك.
ال�سراع  معنى  وا�ستوعب  واأعي  اأفهم  واأنا  عدة  عقود  مدى  على 
بني دولة ودولة، ووطن ووطن، وحكومة وحكومة، وجي�ض وجي�ض، 
اأو  �سحراوية  حدودية،  تر�سيمات  اأجل  من  وع�سالت  وع�سالت 
اأو  الطغيان  منطق  فر�سها  جتاوزات  ب�سبب  اأو  جبلية..  اأو  مائية 
يكون  قد  بحٍق  يطالب  يظهر طرف  ما  ودائمًا  والقوة،  ال�ستهتار 
اأو  ب��اردة  حرب  اأو  م�سلح  ن��زاع  اإىل  ي��وؤدي  رمبا  يكون،  ل  اأو  حقًا 
ل  بالطبع  م�ساحلة..  اأو  حتكيم  اإىل  يقود  اأو  اإعالمية  مهاترات 
توجد يف عامل ال�سراعات هذه �سيٌغ واحدة، ول اأ�سباب متطابقة، 
بنف�سها  قائمة  حالة  فكل  م��وح��دة،  جاهزة  حلول  توجد  ل  كما 

يف  ولكنها  الواقعية،  اأو  الآنية،  اأو  التاريخية  ظروفها  وبطبيعة 
احلالت كلها جتري بعيدًا، اأو يف احلد الأدنى خارج اأ�سوار الوطن 
خ�سومة  اأول  منذ  عليه  واملتعارف  املعروف  هو  وه��ذا  ال��واح��د، 
�سهدتها الدول املتجاورة، اإىل ع�سرنا املبارك هذا، حيث انتقل 
اأو احلدود اإىل داخلها، ومن املتنازع  ال�سراع من خارج الأ�سوار 
بني الأوطان والدول، اإىل مدن الوطن نف�سها، اأو ما يعرف با�سم 
هذه  وا�ستوعب  واأعي  اأفهم  فكيف  عليها"..  املتنازع  "املناطق 
ثوابت  يف  امل��رّوع  النقالب  ه��ذا  ب��الأح��رى  اأو  الوراثية،  الطفرة 
التاريخ، وهو انقالب مل يجد �ساحة لنزاعاته املخيفة غري �ساحة 
�سريعًا  وانت�سارًا  كركوك،  يف  الأزلية  النار  من  ابتداء  العراق، 
كاأّنه اخلاليا ال�سرطانية التي و�سلت اإىل نينوى وحمرين ودياىل 

والنخيب والأنبار وكربالء والب�سية وذي قار واملثنى!!
ثم من يدري اإىل اأين تتوجه نريان ال�سعلة الأوملبية احلارقة غدًا، 
اأو بعد غد، وماذا �ستفعل معاول الفيدرالية ال�سفافة التي اأجنبت 
عليها..  املتنازع  وامل��دن  املحلية  واحلكومات  الأقاليم  هرطقة 
اللذين  والدميقراطية"  "الد�ستور  باأ�سوات  نت�سلح  الذين  ونحن 
�سعب  وحدة  يحفظان  ول  غريقًا  ينجدان  ول  مري�سًا  ي�سفيان  ل 
�سلفًا: مبارك على  اأن نقول  الفرجة، وال  ال  ول وطن، ل منتلك 
احللة اإذا طالبت ب�سم منطقة "الدورة" اإىل وطنها الفيدرايل.. 
مبارك على الفلوجة اإذا �سمْت حيَّ العامرية اإىل حكومتها املحلية 
وطالبْت بالنف�سال عن الرمادي، ومبارك على بغداد اإذا مل يبق 
الأمة  حديقة  �سوى  املحلية؛  العا�سمة  رقعة  �سمن  حدودها  من 
بني  عليها  اخل�سراء" املتنازع  "املنطقة  من  وجزء  الغزل  و�سوق 

كرادة مرمي وال�ساحلية!!

م�������ق�������االت

املناطق املتنازع عليها!!



اأ�سفى  ما  ط��وال،  ل�سنوات  رو�سيا  يف  عا�ست 
بحكم  و�سخ�سيتها  ثقافتها  تكوين  على  الكثري 
املهند�ض  ووال��ده��ا  الرو�سية  وال��دت��ه��ا  اأ���س��ول 
امل�سري. كان دخولها عامل التمثيل نقطة حتول 
يف حياتها الفنية فلعبت اأدوارًا مهمة يف ال�سينما 
مبهارة  املختلفة  اأدواره��ا  واأج��ادت  والتلفزيون 
والرتاجيدية.  والكوميدية،  العاطفية،  عالية: 
حترتم خ�سو�سيتها كثريًا ما جعلها بعيدة عن 
الأقاويل وال�سائعات التي تالحق بع�ض الفنانات 

بني احلني والآخر.
�سيفة  حلت  ك��رمي(  )نيللي  امل�سرية  النجمة 
عزيزة على "جملة ال�سبكة العراقية" عرب هذا 

احلوار:    

على  الكوميدية  الأدوار  من  ع��ددًا  ج�سدِت   *
اأنك ممثلة غري كوميدية، ما الذي  الرغم من 

جعلك تدخلني اأجواء الكوميديا؟
طاغية  كانت  الرتاجيدية  الفنية  اأع��م��ايل   -
د اجلمهور اأن  على الأعمال الكوميدية، لذا تعوَّ
يراين بهذا القالب اجلدي، على الرغم من اأنى 
ج�سدت كثريًا من الأدوار الكوميدية التي ظلت 
فيلم  منها  اأذك��ر  امل�ساهد،  ذاك��رة  يف  را�سخة 
)غبي مّنه فيه( وفيلم )اأحالم الفتى الطائ�ض( 
الغام�ض  )ال��رج��ل  و  ال��ع��ي��ون(  )�سحر  وفيلم 
اأج�سد  اأن  ا�ستطعت  هلل  احلمد  ب�سالمته(، 

خمتلف الأدوار ال�سينمائية والتلفزيونية.
* هل تتفقني اأن التمثيل قد �سرقك من موهبتك 

يف جمال عرو�ض الأزياء ورق�ض الباليه؟
لكنني  الأزي��اء،  اأخ�ض يف جمال عرو�ض  - مل 
اأعي�ض  كنت  عندما  البالية  رق�ض  باب  طرقت 
يف رو�سيا رفقة والدي ووالدتي فدخلت مدر�سة 
اآلة  على  العزف  اأي�سًا  وتعلمت  هناك،  الباليه 
البيانو، ما جعلني اأدخل الباليه بف�سل والدتي 
لأنها  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  للم�سي  �سجعتني  التي 
وكانت  الباليه،  رق�ض  لعرو�ض  متذوقة  كانت 
تتعلم  اأجعلها  �سوف  ببنت  "رزقت  ل��و  ت��ق��ول: 
اأبعدين  رمبا  ذلك،  مت  وفعال  الباليه"،  اأ�سول 
التمثيل عن الباليه بعد اأن توغلت فيه، فلم يعد 
والفعاليات  التمارين  لإجراء  الكايف  الوقت  يل 

كما  الرق�ض  يف  ال��الزم��ة 
كنت �سابقًا. 

ملدة  رو���س��ي��ا  يف  ع�سِت   *
كان  ه��ل  ���س��ن��وات،  ع�سر 
يف  الأث����ر  رو���س��ي��ا  لبيئة 

تكوين �سخ�سيتك؟ 
اأث��ر  اجلميلة  رو�سيا  لبيئة  ك��ان  بالتاأكيد،   -
ول�سيما  وثقافتي،  �سخ�سيتي  تكوين  يف  كبري 
الفن  جم��ال  يف  ح��اف��ل  ت��اأري��خ  لها  رو���س��ي��ا  اأن 
ع�ست  الباليه،  ورق�ض  الكال�سيكية  واملو�سيقى 
اأجمل اأيامي يف رو�سيا حيث تعلمت اأ�سياء كثرية 
على ال�سعيدين الفني وال�سخ�سي وحققت كل 
اخلو�ض  يف  ورغ��ب��ة  ميول  م��ن  اإل��ي��ه  اأ�سبو  م��ا 

بعوامل جديدة بالن�سبة يل. 
"الفوازير"  اأع��م��ال  يف  جت���ارب  ل��ِك  ك��ان��ِت   *
ليلة  "األف  مثل  املا�سي،  القرن  ت�سعينيات  يف 

"حلم  و  وليلة" 
ك��ي��ف  علم"،  وّل 
يف  جتربتك  تقيِّمني 
ال��ف��وازي��ر؟ ومل��اذا مل 
بعد  التجربة  تكرري 

ذلك؟
- جتربتي يف الفوازير كانت من اأجمل حمطاتي 
عندما  طيبًا  جناحًا  فيها  حققت  التي  الفنية 
لعمل  ال�سكري  العزيز  عبد  املخرج  اخ��ت��ارين 
ورغم   ،١99١ ع��ام  وليلة(  ليلة  )األ��ف  فوازير 
النقاد  بع�ض  من  يل  ُوجهت  التي  النتقادات 
وال�سحفيني حينها اإل اأن تلك الأقاويل مل توؤثر 
اأجده �سحيحًا وجديرًا  على م�سريي قدمًا مبا 
بالهتمام، وقد كانت اآخر اأعمايل يف الفوازير 
عام ٢000 مع املخرج �سالح عبد اهلل، اأعتقد 
املرئية  وال��و���س��ائ��ل  كليب  الفيديو  دخ���ول  اأن 

 

نيللي كرمي

الييعييراق..   زييييارة  يف  ترغب 

ح�ار: اأحمد �شمي�شم
ت�ش�ير: خالد ف�شة

تن�شيق: �شامي اجلابري

الفنانة امل�شرية

لي )ال�شبكة(:

ل اأبحث عن الأدوار 
بل عن الق�ش�س 

فنانة تقد�س فنها كثريً�، 
حفرت يف �ل�شخر وكافحت 
منذ بد�ياتها �لفنية ليكون 

لها ��شم فني لمع بني 
�لأو�شاط �لفنية �لعربية، 

خا�شت جتربة رق�س 
�لبالية منذ طفولتها قبل 

�أن تلج جمال �لتمثيل �لذي 
�أبدعت فيه. 

ج�شدت كثريً� من �لأدو�ر �لكوميدية 

�لتي ظلت ر��شخة يف ذ�كرة 

�مل�شاهد، �أذكر منها فيلم )غبي 

مّنه فيه( وفيلم )�أحالم �لفتى 

�لطائ�س( وفيلم )�شحر �لعيون( 

و)�لرجل �لغام�س ب�شالمته(..
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ظهوري مع �لفنانة �لر�حلة �لكبرية 

فاتن حمامة مثل يل رمزية كبرية 

كونها فنانة متاألقة بعطائها �لفني، 

لذ� فرحت كثريً� عندما عر�شت 

عليَّ �مل�شاركة يف م�شل�شل )وجه 

�لقمر(..

ا�ستمرارية  على  بظالله  األ��ق��ى  ق��د  احلديثة 
اأعمال الفوازير ودميومتها التلفزيونية.    

الفنانة  قبل  من  تر�سيحِك  اأن  تعتربين  هل   *
الكبرية الراحلة "فاتن حمامة" للعمل معها يف 
مبثابة  كان   ٢000 عام  القمر(  )وجه  م�سل�سل 

جواز مرورك نحو ال�سهرة والأ�سواء؟
الفنانة  م��ع  ك���ان ظ��ه��وري  ل��ق��د  ب��ال��ت��اأك��ي��د،   -
رمزية  يل  ميثل  حمامة  فاتن  الكبرية  الراحلة 
لذا  الفني،  كبرية كونها فنانة متاألقة بعطائها 
فرحت كثريًا عندما عر�ست عليَّ امل�ساركة يف 
اأنني  اأ�سدق  اأكن  ومل  القمر(،  )وجه  م�سل�سل 
لمعة،  جنمة  م��ع  التمثيل  جتربة  �س�اأخو�ض 
اأمثل يف الفوازير التلفزيونية  لأين كنت حينها 
و�سهرتي حمدودة، اأعترب نف�سي حمظوظة جدًا 
طريق  اأن��ار  ال��ذي  امل�سل�سل  هذا  يف  مب�ساركتي 

فني باجلمهور ب�سورة وا�سعة.    �سهرتي وعرَّ
�سيدة  كانت  "ال�سدفة"  اأن  يبدو  م��ا  على   *
فمثاًل  ال��ف��ن��ي��ة،  اأع��م��ال��ك  اأغ��ل��ب  امل��وق��ف يف 
)�سحر  فيلم  يف  للعمل  ر�سحتك  ال�����س��دف��ة 
العيون( بدًل عن فنانة اأخرى، كذلك احلال يف 

م�سل�سل )ذات( وفيلم )واحد �سفر(، لذا، 
هل اأنك ترتكني كل �سيء لل�سدفة اأم اأن 

اأعمالك  يف  م�سبقًا  تخطيطًا  هناك 
الفنية؟

الأ�سياء  اأت��رك  بطبيعتي  اأن��ا   -
ل��دي  لي�ض  ل��وح��ده��ا،  ت��اأت��ي 
ل��الأع��م��ال،  م�سبق  تخطيط 

ي�سبح  �سيء  كل  هلل  واحلمد 
احلاجة  دون  ي���رام  م��ا  على 

اإنني  حتى  التخطيط،  اإىل 
اأعمايل  بروفات  اأ�سور  ل 

م�سبقًا. 

التخل�ض  يف  �سعوبة  يجدن  الفنانات  بع�ض   *
من ال�سخ�سيات بعد التمثيل، هل مررِت مبثل 

هذه احلالة يف اأعمالك الفنية؟
- اأنا رمبا اأختلف عن باقي الفنانات من حيث 
ال�سخ�سيات  تقم�ض  م��ن  التخل�ض  �سعوبة 
من  ب�سهولة  اأتخل�ض  جتدين  لذا  التمثيل،  بعد 
يربطني  ل  اإذ  بتاأديتها،  قمت  التي  ال�سخ�سية 

بها اأي �سيء حال انتهاء عملية الت�سوير. 
التي  امل�سرية  دور)ال�سحفية(  ج�سدِت   *
العراق عام ٢003  اأحداث احلرب على  تغطي 
عام  اأن��ت��ج  ال��ذي  ن�سبي(  )ه���دوء  م�سل�سل  يف 
٢009، وعلى الرغم من اأن ق�سة امل�سل�سل تدور 

ت�سوير  يتم  مل  اأن��ه  اإل  العراق  ح��ول  اأحداثها 
تعتقدين  األ  ال��ع��راق!  داخ��ل  واح��د  م�سهد  ول��و 
اأم��اك��ن  يف  ال��واق��ع��ي��ة  ع��ن  ابتعد  امل�سل�سل  اأن 

الت�سوير؟ وكيف راأيت دورك يف امل�سل�سل؟
التي  الأع��م��ال  من  ن�سبي(  )ه��دوء  م�سل�سل   -
الفنانني  من  كبريًا  ع��ددًا  �سم  كونه  بها  اعتز 
العرب من جن�سيات خمتلفة، ف�ساًل عن ق�سة 
�سعبة  حقيقية  اأح��داث��ًا  تناولت  التي  امل�سل�سل 
فلي�ض  الت�سوير  م�ساألة  اأما  العراق،  على  مرت 
داخل  الت�سوير  عدم  حيث  من  فيها  دخل  يل 
اختار  من  هو  امل�سل�سل  خم��رج  اأن  اإذ  العراق 

اأماكن الت�سوير التي يراها منا�سبة للعمل.   
* ما حلم نيللي كرمي؟

- اأمتنى ال�سحة وال�سالمة لأ�سرتي واأ�سحابي 
واأن يعم ال�سالم ربوع الوطن العربي. 

* لو مل تدخلي جمال الفن، ماذا ميكن لنيللي 
كرمي اأن تكون؟

- �ساأكون فنانة اأي�سًا، اأحب جمال عملي كثريًا. 
* هل هناك دور ما ت�سعني اإىل جت�سيده ب�سغف؟

الق�سة  بقدر بحثي عن  ال��دور  اأبحث عن  ل   -
ما  ه��ذا  اإليها،  ت�سدين  التي  للعمل،  اجلميلة 

يهمني.
* هل من املمكن اأن نراِك يف بغداد قريبًا؟

حال  العراق  زي��ارة  يف  الرغبة  لدي  بالطبع   -
توفر الدعوة والظروف الأمنية املنا�سبة. 

عرب  العربي  جلمهورك  تقولني  م��اذا  اأخ��ريًا   *
جملة "ال�سبكة العراقية"؟

ال�سالمة  الكرمي  العربي  جلمهوري  اأمتنى   -
واأنا بحبهم بجد، و�سكرًا لك وملجلة ال�سبكة 

على هذا احلوار اجلميل. 
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نرمن املفتي 

فنجان حمبة
حتطيم احلل�ى

دولر  مليار   ١٧٥ اللكرتونية  لالألعاب  املنتجة  ال�سركات  حققت 
ب�سبب  قبلها  التي  ال�سنة  قدره ١9٪ عن  بنمو  املا�سية،  ال�سنة  يف 
العامل  دول  غالبية  فر�سته  الذي  التجوال  وحظر  كورونا  جائحة 

ولأ�سابيع طويلة..
ولي�ض  وللمثال  مهمًا،  اقت�ساديًا  م��وردًا  الأل��ع��اب  ه��ذه  اأ�سبحت 
�سنة  منت�سف  يف  اأطلقت  التي  )البوكيمون(  لعبة  فاإنَّ  احل�سر، 
من  بالرغم  دولر،  م��ل��ي��ارات   ٧ واح���د  �سهر  يف  حققت   ٢0١٨
خطورتها ومنعها يف العديد من الدول.. وك�سب عدد من املراهقني 
حول العامل ماليني الدولرات من امل�ساركة يف مناف�سات الألعاب 
الل��ك��رتون��ي��ة وه���م ج��ال�����س��ون يف ب��ي��وت��ه��م.. وت�����س��ري ال��درا���س��ات 
بينهم  العامل،  اإىل م�ساركة ٢0٧ ماليني لعب حول  القت�سادية 
الونالين  املناف�سات  يف  وافريقيا  الأو�سط  ال�سرق  من  الفًا   3٧٧
العامل،  دول  غالبية  يف  اأ�سلفنا  وكما  التام  التجوال  حظر  اثناء 
الذكية  الأجهزة  يف  ر�سيد  بو�سع  �سرائها  من  بدَّ  ل  األعاب  بينها 
مثل اليفون واليباد وغريهما، وهناك األعاب تكّلف دولرًا واحدًا 
لكل مرحلة، اأي اإنَّها لي�ست مكلفة للفرد ولكن لو نظرنا اإىل عدد 
الالعبني �سنك�سف الأرباح الهائلة لل�سركات امل�سّنعة، اأما الألعاب 
اأرباحها تاأتي من الإعالنات التي تن�سر بني مرحلة  املجانية فاإنَّ 
هذه  تدفع  وقطعا  منها،  التخل�ض  لعب  اأي  ي�ستطيع  ول  واأخ��رى 
اأثبتت  قلنا  وكما  اإّنها  اأي  للدولة،  ال�سرائب  الرابحة  ال�سركات 

نف�سها موردًا ماليًا قوميًا مهمًا.
هذه  مقدمة  يف  تقفان  املتحدة  وال��ولي��ات  ال�سني  كانت  واإن   
اليها  تلتفت  بداأت  واليابان  والهند  اأوروبية  دوًل  فاإنَّ  ال�سناعة، 
املناف�سة  �سوق  و�ستدخل  الربامج  ل�سركات  احلكومات  بت�سجيع 
اأي�سًا، ول  قريبًا، وعربيًا دخلت ال�سعودية والمارات هذا املجال 
من  ياأتي  ال�سهيونى  للكيان  الرئي�ض  املورد  اأنَّ  اإىل  الإ�سارة  نن�َض 

بيع الربامج اللكرتونية.
�سناعة الربامج والألعاب من ال�سناعات النظيفة؛ ل تلوث البيئة 

للمحافظة  العمل  مالب�ض  ارت��داء  فيها  العاملني  من  يتطلب  ول 
نازكة(..  كل�ض  )�سناعة  بلهجتنا  يعني  يرتدونه،  ما  نظافة  على 
اأين نحن من هذه ال�سناعة؟ تذّكروا ماذا فعلت بع�ض الإدارات 
مناهج  ُحدثت  حني  �سنتني  قبل  الأم��ور  اأول��ي��اء   وبع�ض  الرتبوية 
حينها  اللكرتونية!  ال�سناعات  اأ�سا�ض  هي  التي  الريا�سيات 
النهائية  للمرحلة  الريا�سيات  در�ض  يف  النجاح  اأ�سا�ض  اأنَّ  كتبت 
يف املدار�ض البتدائية لي�ض يف الدول الغربية فقط بل يف عدد من 
ول  ب�سيط.  وير(  )�سوفت  برنامج  �سنع  هو  اأي�سًا  العربية  الدول 
ي�سرتون  الذين  العراقيني  بعدد  اإح�سائية  لدينا  كانت  اإن  اأدري 

الألعاب اللكرتونية ول درا�سة باملبالغ التي دفعوها؟ 
نا يف نهاية ركب الألعاب، لأنَّ العراق  ل اأريد اأن اأحبط القارئ باأنَّ
دخل لعبة الف�ساد وما يزال لعبوها )م�سكورين( يحافظون على 
)مرتبة العراق( عامليا، فاإن مل يكن الأول، فهو دائما بني الدول 

اخلم�ض الأوىل يف قائمة الدول الأكرث ف�سادًا يف العامل..
واأقدمها  اأب�سطها  اإىل  واأ�سري  اللكرتونية  الأل��ع��اب  اإىل  وع��ودة 
وهي )candy crush( اأي )حتطيم احللوى( وبداأت جمانية 
تدمنها(  )جتعلك  الألعاب  هذه  اإعالنات  ح�سب  وهي  تزال  وما 
لها  واأ�سبحت  يحّدثونها  م�سنعيها  فاإنَّ  املناف�سة  يف  ت�ستمر  وكي 
ع�سرات الن�سخ ومبراحل ل عدد نهائيًا لها.. وهنا اأي�سًا، لدينا من 

ميتلك كفاءات وخربات نادرة يف حتطيم حلوى ال�سعب؛ 
اأمنياتهم واأحالمهم الب�سيطة بكهرباء م�ستمرة يف ال�سيف.

نا يف نهاية ركب  ل اأريد اأن اأحبط القارئ باأنَّ
الألعاب، لأنَّ العراق دخل لعبة الف�شاد وما يزال 

لعب�ها )م�شك�رين( يحافظ�ن على )مرتبة 
العراق( عامليا، فاإن مل يكن الأول، فه� دائما بن 

الدول اخلم�س الأوىل يف قائمة الدول الأكثير 
ف�شاداً يف العامل..



 ورغم ال�سائقة املالية التي مير بها البلد ف�ساًل 
العراقية  اأنتجت  ك��ورون��ا،  فايرو�ض  تف�سي  عن 
"�سطان  عنوانه  الظل  خفيف  رم�سانيًا  عماًل 
واأمرية اأك�سن" تغطي حلقاته اأيام �سهر رم�سان 
املبارك، وللحديث عن هذا امل�سل�سل التقينا كادر 

العمل للتعرف على تفا�سيله.
املتحدثني  اأول  ك��ان  حنون  علي  العمل  خم��رج 

قائاًل:
امل�سل�سل  هوعنوان  اأك�سن"  واأم��رية  "�سلطان 
الذي نعمل فيه حاليًا ومن املوؤمل اأن يعر�ض على 
املبارك.  رم�سان  �سهر  اأيام  يف  العراقية  �سا�سة 
كوميديا  يعتمد  كوميدي  اإطار  يف  يدور  امل�سل�سل 
املوقف بعيدًا عن الأداء التمثيلي التهريجي الذي 
العراقية  الف�سائيات  �سا�سات  غطى  الأ�سف  مع 
يعالج مو�سوعات  امل�سل�سل  الأخرية،  املدة  طوال 
باأ�سلوب نقدي خفيف مرحب به  اجتماعية لكن 
كثريًا يف البيوت العراقية، ونحن مطمئنون جدًا 
لأنه خاٍل من البذاءة ول يخد�ض حياء امل�ساهد. 

حكاية امل�سل�سل حكاية مت�سلة منف�سلة، وي�سارك 
العراقي منهم  التمثيل نخبة من جنوم الفن  يف 
جيهان  والإع��الم��ي��ة  دع��دو���ض  اإح�����س��ان  الفنان 
الطائي والفنانة كلوديا والفنان ذو الفقار خ�سر 
الكبار  الفنانني  من  �سرف  �سيوف  عن  ف�ساًل 
واآ�سيا  حميد  وغامن  جودي  جبار  الدكتور  منهم 
جتربتي  لي�ض  امل�سل�سل  ا�سماعيل.  وب�سرى  كمال 
الأوىل مع العراقية، اإذ اأجنزُت يف ما �سبق عماًل 
يف عام ٢004، واأنا ابن تلفزيون العراق، وعملت 
ل  العمل  ولكن.  ظرفاء  منها  كثرية  م�سل�سالت 
واأوىل  كثريًا،  عانينا  اإذ  ال�سعوبات،  من  يخلو 
امل�سقات كانت مع حظر التجوال الذي يتعار�ض 
الق�سية  هذه  جتاوزنا  وقد  الت�سوير،  اأوقات  مع 
المر  لكن  بغداد،  عمليات  قيادة  مع  بالتن�سيق 
الذي اجهدنا كثريًا هو اإ�سابة بطل العمل الفنان 
عن  اعتذاره  وقدم  كورونا  مبر�ض  ال�سيد  قا�سم 
الفنان  امل�سل�سل فحّل حمله  باقي حلقات  اجناز 
اإح�سان دعدو�ض ما ا�سطرنا اىل اإعادة م�ساهد 

قا�سم ال�سيد من جديد.
ك�ميديا هادفة

ب��دور  امل�سل�سل  بطل  دع��دو���ض  اإح�سان  الفنان 
�سعيد  ان��ا  قائاًل:  امل�سل�سل  عن  حت��دث  �سلطان 

م�سل�سل  وه��و  العمل  ه��ذا  يف  بامل�ساركة  ج���دًا 
"�سطان واأمرية اأك�سن" على قناة العراقية ومن 
علي  الكاتب  تاأليف  ومن  الدراما  مديرية  اإنتاج 
�سربي واإخراج الدكتور علي حنون، فكرة العمل 
اأنا  �سخ�سيته  اأج�سد  ممثل  حول  ت��دور  جميلة، 
ا�سمه �سلطان وهو بطل امل�سل�سل يتمنى اأن يكون 
ممثاًل معروفًا ي�سارك يف م�سل�سل لكن ل يعرف 
اإليه، ولذلك ي�ستعد ويتهياأ  اأي �سخ�سية �سُت�سند 
�سينا�سب  الدور  هذا  ان  منه  ظنًا  �سخ�سية  لكل 
وحماكاتها  ال�سخ�سية  ت��اأدي��ة  واأث��ن��اء  طموحه، 
كوميدي  باأ�سلوب  كثرية  مطبات  يف  يقع  للواقع 

�ساخر.
جتربتها  عن  حتدثت  الطائي  جيهان  العالمية 

الوىل يف التمثيل قائلة: 
مدى  على  واأن��ا  التمثيل  يف  الأوىل  جتربتي  هذه 
وكنت  ع��دة  اأع��م��ال  علّي  ُتعر�ض  كانت  �سنوات 
العالمية،  هويتي  اأفقد  اأن  من  خوفًا  اأرف�����ض، 
العالم  �سبكة  يف  الفر�سة  يل  اتيحت  الآن  لكن 
علي  والكاتب  ال��درام��ا  مديرية  وع��رب  العراقي 
���س��ربي وامل��خ��رج علي ح��ن��ون.. ه��ذه الأ���س��م��اء 
وتكون  التمثيل  جتربة  اأخو�ض  اأن  على  �سجعتني 
الفنان  اأم��ث��ال  كبار  فنانيني  مع  يل  جتربة  اأول 
ال��ف��ق��ار خ�سر  وال��ف��ن��ان ذو  اإح�����س��ان دع��دو���ض 

وكلوديا حنا، والذي �سجعني على العمل كونه من 
الأعمال الكوميدية هادفة التي نفتقر اإليها على 
الهابطة  الأعمال  كرثة  ب�سب  عدة  �سنوات  مدى 
العائلة  انتباه  و�سرفت  ال��ذائ��ق��ة  �سوهت  التي 

العراقية عن متابعة الدراما املحلية.
�سلطان  زوج��ة  اأخ��ت  �سخ�سية  العمل  يف  اأج�سد 
التي تقع دائمًا يف م�سكالت ب�سبب �سلطان هاوي 
التمثيل، امل�سل�سل �سيكون ممتعًا جدًا واأمتنى من 
كوميديا  لأنه  العمل  هذا  يتابعوا  اأن  امل�ساهدين 

رائعة وهادفة.
حني  ق��ال:  جانبه  من  خ�سر  الفقار  ذو  الفنان 
اأك�سن"  واأم���رية  "�سطان  م�سل�سل  ن�ض  ق���راأت 
ل�سخ�ض  جميلة  ق�سة  كثريًا،  الفكرة  اأعجبتني 
بطولة  دور  ب��اأداء  ويحلم  الكومبار�ض  دور  يعي�ض 
ق�سايا  اىل  التطرق  يجري  املعاجلة  هذه  وعرب 
حلول  ع��ن  البحث  ال��ع��راق��ي  املجتمع  يف  كثرية 
ب�سيطة لها.. �سخ�سيتي هي قريب �سلطان الذي 
فيها  يقع  التي  املطبات  من  دائمًا  املنقذ  يكون 

�سلطان يف واقع كوميدي جميل. 
ق�سم  ورئي�ض  الإنتاج  اإدارة  البياتي مدير  مروان 
من  امل�سل�سل  قائاًل:  حتدث  التلفزيونية  الدراما 
الفن  جنوم  من  ونخبة  دعدو�ض  اإح�سان  بطولة 
منف�سلة  مت�سلة  حلقة   ٢0 يف  ويقع  ال��ع��راق��ي 
يتحدث عن معاناة املواطن العراقي الب�سيط وما 

يتعر�ض له من مواقف يف ال�سارع او يف العمل.
ال�سيولة  �سحة  يف  تكمن  النتاجية  ال�سعوبات 
وجائحة  املالية  الزمة  اإن  تعرفون  وكما  النقدية 
النتاجية،  العميلة  يف  كثريًا  اأث��رت��ا  قد  ك��ورون��ا 
العراقية  قناة  الأخوة يف  بجهود  لكن احلمد هلل 
العمل  و�سيكون  ال�سعوبات  ه��ذه  ك��ل  جت��اوزن��ا 

جاهزًا للعر�ض يف �سهر رم�سان الكرمي. 

يف �شياق طموح قناة �لعر�قية �إىل تقدمي در�ما تليق 
بامل�شاهد �لعر�قي كما �عتادت منذ �شنني، بد�أت خطو�تها 
�لعملية لإجناز �أعمال در�مية ومنوعة تغني بها �ملائدة 
�لرم�شانية بعيدً� عن �لبتذ�ل و�ل�شفاف.

واأمرية اأك�شن 
ك�ميديا م�قف من اإنتاج العراقية

�شلطان
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حم�شن ابراهيم
ت�ش�ير ح�شن طالب



�ست لل�سور   ي�سم املتحف اأجنحة عدة خ�سّ
والذكريات اخلا�سة به مع عمالقة الفن مثل 
ي�سم  اآخر  كلثوم، وجناحًا  اأم  ال�سرق  كوكب 
جمموعة مهمة من الأو�سمة والنيا�سني التي 
وامل��ل��وك  ال��روؤ���س��اء  ك��ب��ار  م��ن  عليها  ح�سل 
التي  العامل  دول  كل  من  تقديرية  و�سهادات 
وهناك  ال��وه��اب،  عبد  ف��ن  وق���درت  كرمت 
�ست للمقتنيات ال�سخ�سية  قاعة اأخرى خ�سّ
مكتبته  من  ومن��وذج  به  اخلا�ض  العود  مثل 
تويف  ال��ذي  الهزاز  الكر�سي  وفيها  وغرفته 
كان  ال��ذي  الهجري  التقومي  وكذلك  عليه، 
موجودًا حلظة وفاته وجواز �سفره و�ساعاته 
لديه  املف�سلة  املالب�ض  من  وجزء  ونظاراته 
وبدلته التي ارتداها يف فلم الوردة البي�ساء 
وبع�ض الورق املكتوب بخط يده، وكذلك �سور 
نادرة مع بناته وزوجته وجنازته واآلة البيانو 
يحتوي  اآخ��ر  جناح  عن  ف�ساًل  به،  اخلا�سة 
وت�سّمى  اأغانيه،  لكل  �ساملة  مو�سوعة  على 
للزائرين  �ست  التي خ�سّ املو�سيقية  باملكتبة 
لتتيح لهم الفر�سة يف اأن يجل�سوا وي�ساهدوا 
ولقاءاته  وت�سجيالته  اأغنياته  لكل  وي�ستمعوا 
اخلا�سة والنادرة، ف�ساًل عن �سينما �سغرية 
اأفالمه وافتتح متحف عبد الوهاب؛  تعر�ض 
الذي يج�ّسد مراحل حياة املو�سيقار الراحل، 
ويقع  ع��ام ٢00٢،  م��ن ح��زي��ران  ال��راب��ع  يف 
العربية  للمو�سيقى  ال��ع��ايل  املعهد  داخ���ل 
امل�سرية  العا�سمة  قلب  يف  رم�سي�ض  ب�سارع 

القاهرة. 
رحلة د�خل �ملتحف

امل��ت��اح��ف يف معاهد  م��دي��ر  ���س��ام��ي  اأح��م��د 
املتحف  اأروقة  العربية حتّدث عن  املو�سيقى 
على  امل�سرية  الوب���را  دار  حر�ست  ق��ائ��اًل: 
الوهاب  عبد  حممد  املو�سيقار  متحف  فتح 
للزائر  الفر�سة  تتاح  كي  باملجان  للجمهور 
الأجيال  مو�سيقار  مقتنيات  على  للتعرف 
ما  اأول  ف��اإنَّ  الزائر  دخ��ول  وح��ني  واأعماله، 
الوهاب  عبد  حممد  الفنان  ع��ود  ي�سادفه 
الرحمن  "ب�سم اهلل  يده:  مكتوبًا عليه بخط 
الرحيم وبه ن�ستعني"، وقد �سنع هذا العود يف 

التي  القيادة  اإىل ع�سا  اإ�سافة  عام ١96٢، 
لإع��ادة  الع�سكرية  املو�سيقى  ف��رق  بها  ق��اد 
الأول  اجل���زء  ي��واج��ه��ك  ث��م  ب���الدي،  ن�سيد 
اإىل  تعود  وي�سم جمموعة �سور  املتحف  من 
و�سورًا  ال�سخ�سية  وبطاقته  الفنية  بداياته 
اأخرى لدار �سكنه و�سورًا لأخيه ال�سيخ ح�سن 
الذي كان يحاول اأن يعّلم عبد الوهاب قراءة 
وقد  الفنية،  ميوله  يكت�سف  اأن  قبل  القراآن 
�ساعده بعد ذلك يف تنمية قدراته املو�سيقية. 
ثم ن�ساهد الأ�سطوانة البالتينية التي ح�سل 
عربيًا  الأول  وك���ان   ١9٧٨ ع��ام  يف  عليها 
مليون  ملبيعات  وكانت  العامل  على  والثالث 
اأ�سطوانة لأغنية )الليل ملا خلي( التي غناها 

يف عام ١9٢3.
وهناك �سور لعقود مربمة بني عبد الوهاب 
 ١94٥ �سنة  اإىل  تعود  امل�سرية،  والإذاع���ة 
ف�سال عن املايكروفون اخلا�ض الذي �سّجل 
وقد  امل�سرية،  ل��الإذاع��ة  اأغانيه  اأول  عليه 
ا�ستمر معه طوال حياته حتى رحيله. وجند 

وجديٌر  بالفنان،  اخلا�سة  الأورغ  اآلة  اأي�سًا 
اأول من  بالذكر اأن حممد عبد الوهاب كان 
اأدخل الآلت الغربية يف املو�سيقى ال�سرقية. 
اأما اجلزء الآخر من املتحف فيحمل عنوان 
"عبد الوهاب وال�سينما امل�سرية" فقد مثل 
اآخ��ر من  اأف��الم. ويف مكان  �سبعة  وغّنى يف 
املتحف وهو غرفة البداع التي ت�سم مكتبه 
اخلا�ض حيث �سجل جميع خواطره واأحلانه، 
و�سورة  اخلا�ض  البيانو  الغرفة  هذه  وت�سم 
النوتات  وبع�ض  القد�سي  نهلة  زوج��ت��ه  م��ع 
املو�سيقية التي كان يكتبها بخط يده، وهناك 
اأي�سًا تقومي ُقطعت اآخر ورقة فيه يف 3 مايو 

١99١، وهنا كان قد توقف زمن الإبداع.
خ��ت��ام��ا ه��ن��اك ���س��ورة ل��ه م��ع زوج��ت��ه نهلة 
اإغ��ن��اء  يف  كبري  ف�سل  لها  ال��ت��ي  القد�سي 
املو�سيقار  واأولد  هي  بتربعها  املتحف  هذا 
بهم  اخل��ا���س��ة  املقتنيات  بجميع  ال��راح��ل 
ال�سورة  على  كتبت  مقولة  وهناك  للمتحف 
احلب  يجد  اأن  الرجل  ي�سعد  ما  اأكرث  وهي: 

داخل منزله والحرتام خارجه.

وح���ني ي��ق��ع ن��ظ��رك ع��ل��ى ج����دران املتحف، 
املو�سيقار  فنية متثل م�سرية  لوحات  تبهرك 
العود  واآل���ة  و���س��ب��اب��ه،  طفولته  يف  ال��راح��ل 
ومكتبه  مو�سيقاه،  اأجمل  عليها  عزف  التي 
كل  يف  يحتوي  الذي  تفا�سيله  بكل  وتاريخه 
اإبداعه  وه��ج  من  ب�سمات  على  منه  زاوي��ة 
الفني لتبحر اإىل مرفاأ الذاكرة التي ت�سدح 

بروؤى الفن حا�سرًا وم�ستقباًل. 

متحف �لإبد�ع
ذك��رى  ويف  م��ار���ض  �سهر  م��ن  ع���ام  ك��ل  يف 
ميالد مو�سيقار الأجيال حممد عبد الوهاب 
باملجان.  وللزائرين  للجمهور  املتحف  ُيفتح 
املتحف عام ٢000 حني قّررت زوجة  اأن�سئ 
القد�سي  نهلة  الكاتبة  ال��راح��ل  املو�سيقار 
الثقافة  وزارة  اإىل  مقتنياته  ك��ل  اإه����داء 
امل�سرية لأجل اإن�ساء متحف خا�ض به يكون 

جمال  يف  الوهاب  عبد  اإب��داع  على  �ساهدًا 
حمبيه  كل  يرتاده  ولكي  العربية،  املو�سيقى 
الفور  وع��ل��ى  ال��ع��رب��ي،  وال��وط��ن  م��ن م�سر 
بت�سميم  امل�سرية  الثقافة  وزارة  ا�ستجابت 
قاعات داخل معهد املو�سيقى العربية واختري 
املعهد حتديدًا لأنه كان اأول مكان وقف فيه 
اأول  ليقدم  امل�سرح  الوهاب على خ�سبة  عبد 

حفل له اأمام امللك.

ة ذاكرة حيَّ

لعمالق امل��شيقى العربية

متحف امل��شيقار 
حممد عبد ال�هاب

حا�شٌر يف �لذ�كرة �لتي كلما حلقت يف ف�شاء �مل�شهد �لفني ل بد لها �أن مت�شي �إىل قامة 
�شامقة من قامات �لفن �لعربي؛ مو�شيقار �لأجيال حممد عبد �لوهاب �لذي �رتقى �شلم 

�لإبد�ع بخطو�ت حفرت يف ذ�كرة �لزمن، وما يز�ل متوهجا رغم مرور �ل�شنني. يف 
ذكر�ه �خلالدة وفور �أن تتجه �إىل متحفه وتفتح لك �أبو�به حتى ت�شم عبق تاريخ بهي 

وتتهادى �إىل م�شامعك مو�شيقى تاأخذك بعيدً� �إىل زمن �لطرب �جلميل.
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القاهرة- ر�شا حممد

حر�شت د�ر �لوبر� �مل�شرية 

على فتح متحف �ملو�شيقار حممد 

عبد �لوهاب للجمهور باملجان 

كي تتاح �لفر�شة للز�ئر للتعرف 

على مقتنيات مو�شيقار �لأجيال 

و�أعماله..



بت�سوير  اهتم   ،٢004 عام  الأول  معر�سه  اأق��ام 
الطبيعة وال�سياحة واحلياة العامة.

 يقف الفنان الفوتوغرايف كرمي الالمي م�ستذكرًا 
ال��ف��وت��وغ��راف ع���ام١9٧3  ي��وم بدايته م��ع ع��امل 
ليقدم نف�سه بثقة تامة باإقامة معر�سه ال�سخ�سي 
الأول الذي حمل ذخرية عمره الفنية با�ستجالئه 
التي  اللقطات  تلك  خ��الل  من  العراقي  ال��واق��ع 
معار�ض  يف  وي�سعها  يجمعها  اأن  على  حر�ض 

اجلمعية العراقية للت�سوير.
،ع�سواحتاد  العراقيني  ال�سحفيني  نقابة  ع�سو   
العراقية  اجلمعية  ،ع�سو  ال��ع��رب  امل�����س��وري��ن 
للت�سوير/ املركز العام / بغداد. عن م�سريته يف 

عامل الفوتوغراف كان لنا هذا احلوار: 
ثنا عن البدايات يف عامل الت�سوير.. * حدِّ

دخلت  ح��ني  ع��ام��ًا  ع�سر  خم�سة  ع��م��ري  ك��ان   -
عامل الت�سوير الفوتوغرايف عام ١9٧3 يف حمل 
اأ�سالن(،  )م�سور  بغداد  يف  املعروف  امل�سور 
�ض وطّباع �ساليدات، حينذاك  عملت ب�سفة حممِّ
ت��ول��دت يف داخ��ل��ي رغبة ع��ارم��ة لح���رتاف هذا 
الفن. كانت البداية من خالل مرحلة معروفة من 
التي  والطبع،  التحمي�ض  الفن وهي  مراحل هذا 
لدخويل  الأوىل  باخليوط  الإم�ساك  اإىل  قادتني 
يف مهنة العمل ال�سحفي عام )١9٨٢( . عملت 
وجملة  )ال����راأي(  ج��ري��دة  يف  �سحفيًا  م�����س��ورًا 
)مراآة الأمة( و)نب�ض ال�سباب( و�سحف اأخرى.

* كيف تنظر اإىل ال�سورة الفوتوغرافية مبعناها 
الفني؟

الفوتوغراف  ع��امل  وجل��ت  عندما  اإنني  اأق��ول   -
لهذا  العامة  الفكرة  ا�ستلهام  من  يل  لب��د  ك��ان 
ونحن  حلظتها،  بنُت  ال�سورة  اأن  وه��ي  ال��ف��ن، 
متثل  الهاربة.  اللحظة  �سيادو  الفوتوغرافيني 
ال�سورة عندي حياة لأنها جت�سد م�سامني الروؤية 

احلقيقية واحلّية فيها.
* كيف تختار اللقطات النادرة؟

 - امل�سور احلقيقي مراقب عنيد حلركة احلياة 
التي رمبا  اللقطة  وميتلك حا�سة خا�سة لختيار 
واأ�ستطيع  اإليها،  ينتبه  اأن  دون  غريه  ي�ساهدها 
اإن امل�سور ي�سبه ال�ساعر فكالهما يج�سد  القول 

�سور معربة عن اأحا�سي�ض ا�ستثنائية.

وان�سدادًا  الإن�سان  اإىل  مياًل  اأعمالك  * جند يف 
اإىل الطبيعة..

اهتمامًا  العراق  يف  امل�سورين  ثاين  كنت  لقد   -
اخلطاط(  )حليم  الت�سوير  رائد  بعد  بالطبيعة 
الطبيعة  لأن  وال�سياحة،  بالطبيعة  يهتم  ال��ذي 
واأ���س��ب��ح��ت احل��ال��ة بني  الإن�����س��ان  ق��ب��ل  خلقت 
الكامريا  اأن  حني  يف  واح��دة،  والإن�سان  الطبيعة 
الإن�����س��اين  ال��واق��ع  ع��ن  تعبريية  و�سيلة  اأخ��ط��ر 
الطبيعة  عن  اأبحث  جتدين  لذا  احلياة،  وهموم 
األتقط ال�سورة املليئة  امللونة واحلياة العامة كي 
بالده�سة فقد اأ�سبحت كامريتي حتاور الطبيعة.

* ما امل�سافة بينك وبني عامل الفوتوغراف؟
مازالت  فتجربتي  العمر  بح�ساب  اأردتها  اإذا   -
فتية، اأما اإذا كان ال�سوؤال عن حبي لهذا العامل،  
فاأقول اإن كياين كله اأ�سبح ملكًا للفوتوغراف، يف 
قد  العامل  لهذا  حمبتي  نب�ض  اأرى  واح��دة  لقطة 
تكفيني اأن اأق�سي العمر كله من اجل املزيد من 

جمال اللقطات.
* مبن تاأثرت؟

- اأخ�ض بالذكر الفنان امل�سور )اأ�سالن( الذي 
اأ�سدى يل ن�سائح كثرية، لكنني ل اأريد اإن اأكون 
لهم  كانت  امل�سورين  من  الكثري  كذلك  مقلدًا. 
الذين  م��ن  املهمة  الن�سائح  في�ض  م��ن  ح�سة 

�سبقوين يف عامل الفن الفوتوغرايف.
* ما اأهم م�ساركاتك على �سعيد املعار�ض؟

العراقية  اجلمعية  معار�ض  جميع  يف  �ساركت   -
ذهبية  ونلت جوائز  والدولية،  املحلية  للت�سوير، 
فرتة  ط��وال  كثرية  تقديرية  و�سهادات  وف�سية 
م�ساركتي يف اجلمعية، كما ح�سلت على �سهادات 
ال�سياحة  وزارة  معر�ض  يف  �ساركت  تقديرية، 

وح�سلت على اجلائزة الأوىل و�ساركت يف دورة 
ال�سحافة  وك��ال��ة  ب��اإ���س��راف  الرقمية  الكامريا 

الفرن�سية / ال�سرق الأو�سط عام٢00٢.
املعار�ض خربة  اأ�سافت لك م�ساركتك يف  * هل 

ما؟
- نعم، لقد كانت مغامرة واأنا اأدخل امل�ساركات، 
ه��ذه  اإىل  �سبقتني  طيبة  اأ���س��م��اء  ه��ن��اك  لأن 
فزت  حينما  �سديدًا  فرحي  كان  وقد  الفعاليات، 
جمال  يف  ال�سياحة  حم��ور  يف  الأوىل  باجلائزة 
ت�سوير الطبيعة وال�سياحة، عرفت بعدها اأن مثل 
اإذ  املغامرة،  متعة  لالآخرين  تتيح  املعار�ض  هذه 
روؤية  اجلماعية  املعار�ض  هذه  خالل  من  تولدت 
املعار�ض  فنية يف  اأ�سافت يل خربة  فوتوغرافية 

التي تقيمها اجلمعية العراقية للت�سوير.
* هل ترى اأن فوزك باجلوائز اأو�سلك اإىل ماكنت 

تطمح اإليه؟
اأقولها مبو�سوعية، طريق الفوتوغراف  اأبدًا،   - 
احلياة  لأن��ه  لقطات  اأو  واح��دة  لقطة  حت��دده  ل 
كذلك  عري�سة  احلياة  تكون  ما  وبقدر  بعينها، 
بداية  يف  نف�سي  واأع��د  الفوتوغرايف،  الفن  يكون 

امل�سوار.
* م���ا ان��ط��ب��اع��ات��ك ع���ن اجل��ي��ل اجل���دي���د من 

امل�سورين؟
- ب��ع��د امل�����س��ارك��ات يف ال��ع��دي��د م��ن امل��ع��ار���ض 
الطاقات  من  العديد  وجود  �ساهدت  اجلماعية، 
املبدعة يف خلق �سور فنية بكامريات )الدجتال( 
وهم اجليل اجلديد من ال�سباب، وكانوا على قدر 
عال من الوعي ولديهم خربة وروؤية فوتوغرافية، 
امل�����س��ورون  يح�سدها  اجل���وائ���ز  اأك���رث  اأن  اإذ 

ال�سباب.

كرمي الالمي:

كامريتي 
حتاور  الطبيعة.. 

الف�ت�غرايف

�لفنان �لفوتوغر�يف 
كرمي �لالمي ي�شكل 
عالمة م�شيئة يف 

�لت�شوير �ل�شحفي، عمل 
يف �لعديد من �ل�شحف 

�ملحلية و�لعربية، و��شعًا 
ب�شمته �لإبد�عية يف 

كل مكان عمل فيه، 
فهو �ملعروف من خالل 
م�شاركاته يف �لعديد 
من معار�س �جلمعية 

�لعر�قية للت�شوير ونيله 
�لعديد من �جلو�ئز 

و�ل�شهاد�ت �لتقديرية.
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جت��ري  اأن  ال�سبكة"  "جملة  ارت����اأت  ه��ن��ا   
على  للتعرف  املو�سوع  هذا  عن  ا�ستطالعًا 
القاعات وكيفية معاجلتها،  انح�سار  اأ�سباب 

فكانت لنا وقفات مع بع�ض املعنيني بذلك.
الناقد الت�سكيلي )خالد خ�سري ال�ساحلي( 
وقيمة  يومية  قيمة  للفن  اإن  ق��ائ��اًل:  حدثنا 
ميكن  ل  قيمتان  وهما  امل�ساربات،  تخلقها 
اإىل  وي�سكالن معًا ما يدعو  بينهما،  الف�سل 
ال�سوق  لقوانني  تخ�سع  �سلعة  الفن  نعّد  اأن 
اأ�سبح  النه�سة  ع�سر  من  فابتداء  الفنية، 
مهنًة  والر�سم  �سراوؤها،  ميكن  �سلعة  الفن 

يحرتفها الفنان للك�سب املادي.
الثقافية  ال�سلعة  انتاج  اأن  ال�ساحلي  واأك��د 

ال�سلعة  اأطرافها  متكاملة،  عملية  ي�ستلزم 
واأن  والو�سط،  وامل�ستهلك  واملنتج  املنتجة 
اإغ����الق ال��ق��اع��ات ال��ف��ن��ي��ة يف ال���ع���راق، اأو 
�سوق  لك�ساد  منطقية  نتيجة  هو  انح�سارها، 
يف  و�سعيفة  بائرة  �سلعة  �سار  ال��ذي  الفن 
�سوق التداول، حالها ل ي�سجع على ال�ستثمار 
الفني  العمل  منتج  �سيكون  وعليه،  فيها. 
و�سي�سطر  الأك���رب،  اخلا�سر  هو  )الفنان( 
الفنانون اإىل الهجرة اجلماعية كما يح�سل 

الآن.
 اأم���ا ع��ن ا���س��ب��اب اخل��ل��ل، ف���اإن الأط����راف 
الأربعة تتبادل الأدوار بينها، اأ�سبابًا ونتائج، 
يف الوقت ذاته. اأما عن احللول فيقول: لبد 

من  ب��دءًا  العراقي  ال��واق��ع  يف  تغيريات  من 
ذكرته،  ما  بكل  مرورًا  التعليم  مراحل  اأوىل 
الثقافة  فيها  تنمو  اأج��واء  �ستتوفر  وقتذاك 

ب�سكل �سوّي.
�زدهار �لفن

الفنان  الت�سكيليني  جمعية  رئي�ض  نائب  اأما 
الفرتة  حديثه  يف  فذكر  اإبراهيم(  )ح�سن 
يف  الفنية  ال��ق��اع��ات  فيها  ازده����رت  ال��ت��ي 
وقتها  بغداد  �سهدت  ق��ال:  اإذ  الت�سعينيات 
على  الت�سكيلي  احل���راك  يف  ك��ب��ريًا  حت���وًل 
وتنوعها،  العر�ض  قاعات  ازدي���اد  م�ستوى 
وقد اأ�سهم ذلك يف تكوين مالمح جدية كان 
باأ�سباب  الت�سكيلي  امل�سهد  اإمداد  �ساأنها  من 

احل�سور والتفاعل وال�ستمرار.
م�ساألة  اأن  اإب��راه��ي��م  ح�سن  الفنان  وي��وؤك��د 
بالفن  يتعلق  وم��ا  العر�ض  ق��اع��ات  تطوير 
الت�سكيلي تعود اإىل دعم املوؤ�س�سات احلكومية 
وغريها، على اأنه جزء من �سرتاتيجية دعم 

الثقافة والفنون التي متثل تطور ال�سعوب. 
ومن املعروف اأن العالقة تبادلية بني الفنان 
والأه��ل��ي��ة،  احلكومية  الفنية،  وال��ق��اع��ات 
الو�سط  يف  دائمني  وتوا�سل  تفاعل  لإيجاد 
الثقايف واملهتمني واملقتنني لالأعمال الفنية، 
ال��ت��ي من  الفنية  الأع��م��ال  ت��ق��دمي  واأه��م��ي��ة 
جمالية  بقيم  الثقايف  امل�سهد  اإث��راء  �ساأنها 
مبجاميع  والتعريف  واإدارت��ه��ا،  وت�سويقها 

كبرية من الأعمال باأ�سهل الطرق.
القاعات  اأ���س��اب  ال���ذي  الن��ح�����س��ار  اأن  اإل 
امل�سهد  عافية  انكما�ض  اإىل  اأدي��ا  واإغالقها 
بني  التفاعلية  العالقة  غّيب  ما  الت�سكيلي، 
الفنان والقاعات الفنية والزائرين واملقتنني 

بنحو نهائي.

ربح وخ�شارة
���ار(، م��دي��ر ق��اع��ة  ال��ف��ن��ان )ح�����س��ن ن�������سّ
عن  حتدث  الت�سكيلية،  للفنون  )م���دارات( 
اأنهما  على  املادية  واخل�سارة  الربح  جانبي 
بلغت  مهما  وقال:  وال�ستمرار،  البقاء  ُكلفتا 
يف  اخلا�سة  الفنية  العرو�ض  قاعات  اأهمية 
املتنوعة  الفنية  وال���روؤى  للتجارب  طرحها 
ال��واق��ع  م��الم��ح  تكوين  يف  الكبري  ودوره����ا 
للمجتمع، مبا تنظمه من  والثقايف  اجلمايل 
ن�ساطات متنوعة وا�ستقطاب للنخبة املتنورة، 
اأن  يجب  ربحية  م�ساريع  بطبيعتها  اأنها  اإل 
وال�ستمرار  ال��ب��ق��اء  م��ق��وم��ات  فيها  تتوفر 
واملناف�سة كافة كاأي م�سروع ا�ستثماري اآخر، 
اإدارة  على  القدرة  املقومات  هذه  اأهم  ومن 
اخلدمة(،  )ال�سلعة/  املنتج  وجودة  املوارد، 

ث�����م حت��ق��ي��ق 
وغريها.  واإدارتها،  العائدات 

وقبل ذلك هنالك ُكلفتا البقاء وال�ستمرار، 
والنفقات  العاملني  واأج����ور  ك��الإي��ج��ارات 
واخلدمات.  الروتينية  ال�ستهالكية  لالأمور 
ثم ياأتي بعد ذلك تقييم حاجة )امل�ستهلك( 
اخلدمة(  )ال�سلعة/  ن��وع  اإىل  النموذجي 

املقدمة. 
التي  والتخبط  ال�سياع  معمعة  خ�سم  ويف 
ت�سبب بها �سوء التخطيط وح�ساب الأولويات 
اأهمية  ترتاجع  وال��ط��اق��ات،  الأم���وال  وه��در 
م��ا تطرحه  اأه��م��ي��ة  وت��ن��خ��ف�����ض  ال��ق��اع��ات 
للم�ستهلك من نتاجات اإىل ن�سب �سئيلة تكاد 
ل تذكر، اإذ اإن امل�ستهلك باتت عنده اأولويات 
الفنون  لأن  البقاء،  ملتطلبات  اقرتابًا  اأ�سد 

ل�شالت �لعر�س �لفنية �أهمية كبرية للفنانني �لت�شكيليني 
وللمتذوقني وع�شاق �لأعمال �لفنية، ناهيك عن قيمتها �لكبرية 

يف �إثر�ء �ل�شاحة �لفنية و�لرتقاء بالذ�ئقة �لب�شرية، ول �شك 
يف �أن �نح�شار هذه �لقاعات يعيق م�شرية �لفن �لت�شكيلي عامة، 

�ذ يتعذر على �لفنان يف حالة عدم وجودها ت�شويق �أعماله 
�لإبد�عية من �لناحيتني �ملادية و�ملعنوية.

التم�يل الذاتي اأهم اأ�شباب انح�شارها

�شالت الفن الت�شكيلي 
بن الإهمال والندثار

 

ا�شتطالع : زياد ج�شام
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ب��ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا ت���زده���ر 
ازده��������ار  ذروة  يف 
امل���ج���ت���م���ع���ات، ف��ه��ي 
ال�سحي  منوها  ثمرة 

وتقدمها. 
م��راج��ع��ة  اأب�����س��ط  ويف 
مل�����ع�����اي�����ري ل���ع���ر����ض 
جليًا  ن���رى  وال��ط��ل��ب، 
كثري  اأف������ول  اأ����س���ب���اب 
اخلا�سة  القاعات  من 
عن  اأ�سحابها  وتخلي 
حتول  ثم  م�ساريعهم، 
اإىل  الأم����ك����ن����ة  ت���ل���ك 
مزاولة ن�ساطات اأخرى 

اأكرث جدوى.
وع���ن اجل��ان��ب الإن�����س��اين يف 

هذه  اإن  ار:  ن�سّ يقول  الفن  ق��اع��ات  وج��ود 
وال���س��ت��ب��داد  الهمجية  تكافح  امل��وؤ���س�����س��ات 
وت�ساعد يف بناء الأخالق العالية يف املجتمع 
ة،  اخلريِّ القيم  لبث  اأماكن  فهي  وتعزيزها، 
لفتح  اأ���س��ا���س��ي��ة  ����س���رورات  ل��وج��وده��ا  واإن 
ة وخلق روح التفاوؤل والإح�سا�ض  الآفاق النريِّ

باجلدوى.
الدولة  اأن على  ار  اأما عن احللول فريى ن�سّ
اأن تقر ب�سرورة دعم هذه القطاعات وال�سري 
وتنميتها  لرعايتها  ق��ان��ون  ت�سريع  ب��اجت��اه 
بالأمر  لي�ض  وه��ذا  ال���زوال،  م��ن  وحمايتها 
الأبنية  الع�سري، فلدينا قوانني �سابقة حتمي 
اإذ ميكن  ال�سعبية،  واملهن  واحِلَرف  الرتاثية 
لهذا  منا�سبة  م��ال��ي��ة  تخ�سي�سات  و���س��ع 
�سندوق  تاأ�سي�ض  اإىل  ي�سار  اأن  اأو  املو�سوع، 
غري  جهات  قبل  من  والثقافة  الفنون  لدعم 

حكومية مهتمة.

تاأثري�ت حكومية
مدير  ج��ب��ار(،  )ب��ارع  الأ�ستاذ  يعتقد  فيما 
البلد  و�سع  اأن  ع��ن��اوي��ن(،  وملتقى  )معهد 
املربك �سيا�سيًا واقت�ساديًا قد يكون هو �سبب 
انح�سار القاعات الفنية، اإذ يرى اأن ال�سارع 

يف  الفنية،  ال��ق��اع��ات  م��ع  يتعامل  ال��ع��راق��ي 
ظروف كالتي نعي�سها، على اأنها �سيء ثانوي 
للمواطن  اأه���م  احتياجات  ل��وج��ود  و�سكلي 
 ... القت�سادي  والو�سع  والأمن  )اخلدمات 

الخ (.
اأن احللول رمبا تكمن يف  بارع جبار  ويعتقد 
احلكومية،  غري  واملوؤ�س�سات  املنظمات  دعم 
ال��ق��اع��ات  لتبعد  دول��ي��ة،  اأم  ك��ان��ت  حملية 
احلكومية  ال�سروط  عن  الفنية  والن�ساطات 
وتاأثرياتها. كما حتدث عن قاعة )عناوين( 
اأواخر القاعات التي افتتحت  وقال: هي من 
جمموعة  م��ن  �سخ�سية  وبجهود  ب��غ��داد  يف 
ك��ب��ادرة  �سخ�سي  وب��دع��م  الأ���س��خ��ا���ض  م��ن 
منهم للم�ساعدة يف تن�سيط احلركة الفنية، 
معار�ض  من خم�سة  اأكرث  اإقامة  وجنحت يف 
ال�سعبة  الظروف  تقاوم  فنية، وهي مازالت 
على  معنوي  دعم  اإىل  وحتتاج  ت�ستمر،  لكي 
وامل�سرفة  امل�سوؤولة  اجلهات  من  تقدير  اأق��ل 
على ن�ساطات مماثلة، واإل �سيكون م�سريها 
م�سري امل�ساريع ال�سابقة التي بداأت متفائلة 

ثم انتهت بالغلق.

عبء مادي
مديرة  ب�سفتها  احل��ل��و(،  )مينا  الفنانة 

بغداد(  )اأوج  ملركز 
اأغلق  ال��ذي  الثقايف 
نف�سها  ل��الأ���س��ب��اب 
ال��ت��ي دع���ت لإغ���الق 
ق�����اع�����ات وم����راك����ز 
ث���ق���اف���ي���ة ك����ث����رية، 
ح��دث��ت��ن��ا ع����ن ه���ذا 
ا�ستمر  ال��ذي  املركز 
وهو  �سنوات،  ث��الث 
يكن  مل  احلقيقة  يف 
جمرد قاعة للعر�ض 
بل  فقط  الت�سكيلي 
حت���ّم���ل ال��ق��ائ��م��ون 
ع���ل���ي���ه م�����س��وؤول��ي��ة 
اأ�سكال  ك��ل  دمي��وم��ة 
الفن يف العراق وتطويرها، اإذ اأ�س�سه الأ�ستاذ 
عراقيًا  بيتًا  ليكون  غ��ويل(  القره  )في�سل 

مميزًا يحت�سن الفنانني من عموم العراق.
ليلى  )ق��اع��ة  هناك  كانت  امل��رك��ز  ه��ذا  ويف 
اإذ  املتنوعة،  الت�سكيلية  للعرو�ض  العطار( 
اإجن��اح  اأج��ل  من  اأ�ِس�ست  اأنها  احللو  توؤكد  
امل�سرية الفنية يف العراق ولي�ض للربح املادي 
ا�ستمر  الذي  ن�ساطنا  يوؤكده  وهذا  اإطالقًا، 
طوال ثالث �سنوات دون اأي ربح اأو اأي تعامل 

مادي مع الفنانني جميعًا.
تقول مينا احللو: اإن اإغالق املركز، لالأ�سف 
مادية  لأ���س��ب��اب  ا���س��ط��رارًا  ج��اء  ال�سديد، 
يف  م��ك��ان  للمال  يكن  مل  وت�سيف:  بحتة. 
علينا  عبئًا  املركز  اإيجار  فاأ�سبح  خططنا، 
ومل نفكر بفتح كافترييا مثاًل لدعم امل�سروع 
ماديًا، علمًا اأنه كانت هناك مبادرة م�سكورة 
من وزير الثقافة ال�سابق )فرياد رواندزي( 
املخ�س�ض  الدعم  لكن  املركز ماديًا،  لدعم 
مل يكن كافيًا، واأرى اأن تدعم وزارة الثقافة 
املراكز الثقافية اجلادة والر�سينة بالتمويل 
اأن  اأو  للمراكز،  املقرات  اأو  املكان  بتوفري  اأو 
اخلا�سة  املوؤ�س�سات  اأو  البنوك  بع�ض  تدعم 
دول  اأغلب  يف  احلال  هو  كما  كهذه  م�ساريع 

العامل.

مينا امري احللو خالد ال�ساحلي

بارع جبار

ح�سن ابراهيم

ح�سن ن�سار

جمعة الالمي 

ذاكرة امل�شتقبل
املُ�شتيقظ�ن والُنّ�ُم !

ديارهم.   يف  حمرتمًا  العقل  كان  حني  الأمم،  علماء  من  غريهم  وبّزوا  العرب،  فيه  برع  الطب،  علوم  من  فرع  اليد"،  "�سناعُة 
ويكرث يف عراقنا، اأكرث من ن�سر بن �سيار، ما يزال ير�سل �سوته ملواطنني داعيا اإىل الوحدة و�سيانة البالد، ون�ساأل اهلل اأن يهدي 
اإىل الراأي الثاقب، والكلمة ال�سواء، ويجعلوا من العلم،  �ُسراة الكبار من قومنا، كما الدهماء والرعاع واأن�ساف املثقفني، ليعودوا 
بفروعه كافة في�ساًل يف حياتنا، واأّل يكونوا مثل ذلك الأموي مروان بن حممد، الذي مل ي�ستمع اإىل حتذيرات ن�سر بن �سيار بن رافع 

بن َجري بن ربيعة الكناين، الذي حتّدث كما يتحّدث اجلّراح يف الطب، اأو "�ساحب اليد" كما كانت العرب ت�سمي اجلّراح قدميًا.
الدعوة  فيه  �سنة ١٢0 هجرية، يف وقت كانت  ُخرا�سان يف  اأمية على  لبني  واليًا  العرب، وكان  ُدهاة  اأنَّه من  وُيوؤثر عن ن�سر هذا، 
العبا�سية ت�ستد يف هذه املنطقة التي جتمع ما بني اأفغان�ستان وبع�ض بالد فار�ض، حيث كان يوجد الداهية "اأبو م�سلم اخلرا�ساين". 
اإىل  "َمْرِو"، ثم  اإىل  اأحد، حتى متّكن اخلرا�ساين منه، فهرب  اأن ي�سمعه  العبا�ض، دون  اأمية من خطر بني  وكان ن�سر يحّذر بني 
"ني�سابور"، وهو ما يزال ُيح�ّسم بني اأمية، واأبرزهم مروان بن حممد، يف دم�سق، حتى قلَّ �سربُه، فكتب اإليه هذين البيتني اللذين 

يف�سران ما ل ميكن تف�سريه:

اأرى َخَلَل الرماِد ومي�َض ناٍر
راُم                          واأخ�سى اأن يكون لها �سِ

اأقوُل من التعّجب، ليت �سعري،
                        اأاأيقاظ اأمّية اأْم ِنياُم ؟!

والأمثلة ُت�سرُب ول ُتقا�ُض!

ْنو هوؤلء الوّراقني والكتَّاب  وكان بنو اأمّية يف حاجة اإىل �ساحب "�سناعة اليد" ليوقظهم. ولكن هيهات، بينما كان العقل والعلم �سِ
العرب، ومنهم "اجلاحظ"، الذي كتب يف اجلزء الثاين من "احليوان" ما يلي: "واأنا – حفظك اهلل - راأيت كلبًا مرَّ يف احلي ونحن 

بي ُي�سمى مهدياًّ من اأولد الق�سابني، وهو قائم ميحو لوحة، َفع�ضَّ وجهه". يف الُكتاب، َفَعر�َض له �سَ
ة الكلب دمرت وجه ال�سبي من جهة العني، اأي يف اأكرث املناطق  ولول �سيق امل�ساحة لأوردُت الن�ّض كاماًل . لكن اجلاحظ يقول اإن ع�سّ
اأ له ولأ�سرته، اأحد اجلّراحني العرب يف حينه، من طراز : اأبي  ح�سا�سية، بحيث اأن ال�سبي َتَب�ّسع تب�سيعًا كريهًا، لكن اهلل تعاىل، هيَّ

القا�سم خلف بن عبا�ض الزهراوي، �ساحب كتاب "التعريف ملن عجز عن التاأليف"، فخاط جرحه، وعاد ال�سبي جمياًل �سبوحًا.
 "و�ساحب اليد" هو النطا�سّي اجلّراح.

" كل �شيء َيرخ�ُس �إذ� َكرَث، �إّل �لعلم فاإنه �إذ� كرَث َغال "  
                          )َن�شر بن �َشّيار(
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منت�سبو �سبكة الإعالم العراقي، وطوال �سنوات عملهم ما بعد تغيري �سلطة 
الالنظام، تراهم دائمًا واأبدًا ي�سلطون ال�سوء على حقوق املواطن املبتلى 
بالأزمات، وهم اليوم ميار�سون حقهم الدميقراطي يف التظاهر للمطالبة 
باأب�سط حقوقهم، وهي قطعة اأر�ض �سكنية يف الوطن الذي ماتزال ال�سبكة 
ل�سان حاله وحال املواطن، وقد قدموا قوافل من ال�سهداء دفاعًا عن هذه 
الأر�ض، وكان ح�سول منت�سبي ال�سبكة علىحقهم يف الر�ض و�سيكًا لول 
لأ�سباب  الج��راءات  واإكمال  التوقيع  عن  اجلديد  العا�سمة  اأمني  امتناع 
غري مفهومة وغري منطقية ول م�سوغ لها، والدليل على ذلك اأنه يف الوقت 
جلنة  ورئي�ض  ال��وزراء  جمل�ض  امانة  توجيه  على  بالرف�ض  اأج��اب  ال��ذي 
ورئي�سه  المناء  جمل�ض  ومطالبة  النواب  جمل�ض  يف  والإعمار  اخلدمات 
اأرا�ض  منح قطع  وافق على  انه  ال  الب�سيط،  بهذا احلق  ال�سبكة  ورئي�ض 
قطعة  من  الكهرباء  ووزارة  املالية  الرقابة  ودي��وان  بغداد  اأمانة  ملوظفي 
الر�ض نف�سها يف موقع املر�سالت، وي�سر ال�سيد الأمني على المتناع عن 

ح�سولنا على حقنا اأ�سوة بزمالئنا يف الدوائر اأعاله.
يتدخل يف  اأن  الكاظمي  ال�سيد م�سطفى  ال��وزراء  رئي�ض  دولة  نتمنى من 
وغدًا  اليوم  �ست�ستمر..  وتظاهراتنا  ن�سكت عليه،  لن  الذي  املو�سوع  هذا 

يا اأمني العا�سمة.   

ما �شاع حٌق
وراءه ُمطالب

كتابة /ي��شف املحمداوي 
ت�ش�ير / كرم معت�شم
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مقداد عبد الر�شا

اكرث  م��ن  واح���دة  �سرتيب  م��ريل  تعترب 
الأو�سكار،  جوائز  عر�ض  على  املرتبعات 
ف��ازت  تر�سيحا  الع�سرين  ت��ع��دت  لقد 
م�ساعد  دور  ع��ن  واح���د  منها،  بثالثة 
املمثلة  تليها  الرئي�ض،  ب��ال��دور  واث��ن��ان 
تر�سحت  التي  هيبورن  كاثرين  الكبرية 
)دور  كلها  ب��اأرب��ع��ة  وف����ازت  م���رة   12
رئ��ي�����ض(، ث��م ت��اأت��ي ب��ي��ت��ي دي��ف��ز التي 

تر�سحت لثماين مرات وفازت باثنتني.
 بعد اأن انتهت مريل �سرتيب من جت�سيد 
دورها يف فيلم )جوليا( مع املخرج فريد 
زمنان و)منهاتن( مع املخرج وودي األن، 
اهم  من  واح��د  يف  للعمل  تر�سيحها  مت 
الفالم التي �سورت احلرب وب�ساعتها، 
للمخرج   1978 ال���غ���زلن(  )���س��ائ��د 
ردًا  الفيلم  ه��ذا  يعترب  كيمينو.  مايكل 
على فيلم كبول )القيامة الآن(. �سائد 
ا�سلهم  �سباب  ث��الث  حكاية  ال��غ��زلن 
معمل  يف  يعملون  ال�سرقية  اوروب���ا  من 
للحديد، تاخذهم احلرب يف فيتنام اىل 
الق�سة  املريرة،  والنهايات  املوت  اأت��ون 
ق��د كتبها المل����اين )اري����د م��اري��ا  ك���ان 
ع��ن��وان  1936 حت��ت  ع���ام  رمي�����ارك( 
كثريا  وطبعت  ترجمت  رف��اق(،  )ثالثة 
و�سع  الفيلم  ه��ذا  العربية،  اللغة  اىل 
مريل �سرتيب على بوابة النجاح واأّهلها 
لن تعود اىل امل�سرح الذي تخرجت منه 
م�سرحية   1975 ال��ع��ام  يف  قدمت  اإذ 
Trelawny of the wells وبعدها 

ا�شتعادة األق املا�شي
مرييل �شرتيب

1976 قدمت  العام  اى يف  واحد  بعام 
 wagon full of م�سرحية،27 
م�سرحية  يف  ا���س��رتك��ت  ث��م   cotton
احل�سور  هذا  )الي�ض(.  عنوان  حتمل 
الإنكليزي  امل��خ��رج  م��ن  جعل  الطاغي 
كارل رايز يتخلى يف البحث عن ممثلة 
جاءته  حينما  النكليزية  اللكنة  جتيد 
التحدث  جتيد  باأنها  واأقنعته  �سرتيب 
الرائع  دورها  فكان  الإنكليزية  باللكنة 
الفرن�سي(  ال�سابط  )ام��راة  فيلم  يف 
الذي ر�سحها جلائزة   1981 العام  يف 
لكن  رئي�ض،  دور  ممثلة  اف�سل  او�سكار 
كاثرين  املمثلة  اىل  ذه��ب��ت  اجل��ائ��زة 
باجلائزة  الثالثة  وللمرة  لتفوز  هيبورن 
عن دورها يف فيلم )البحرية الذهبية(. 
الفرن�سي(  ال�سابط  )زوج��ة  فيلم  يف 
ورذاذه  البحر  الفتتاح:  م�سهد  هناك 
وهي  املحلقة  الزوجة  وعباءة  املتطاير 
لو   ، رائ��ع  م�سهد  البحر،  باجتاه  ت�سري 
عربي  مبخرج  رايز  املخرج  ابدلنا  اننا 
وعناية  بدقة  امل�سمم  امل�سهد  هذا  يف 
الح�سا�ض  نف�ض  �سيعطي  فهل  فائقة 
ونف�ض اجلو الذي اعطاه رايز ؟ ا�سك، 
ل��ن��ل��ِق ن��ظ��رة ع��ل��ى ع���دد امل����رات التي 
�سرتيب اىل جوائز  فيها مريل  ر�سحت 
جلائزة  �سرتيب  ر�سحت  الو���س��ك��ار: 
ام��راأة  الأخ��رى يف  لأدواره���ا  الأو�سكار 
املالزم الفرن�سي )1981(، و�سيلكوود 
اإف��ري��ق��ي��ا  م��ن  واخل�����روج   ،)1983(

 ،)1987( وي��د  واأي����رون   ،)1985(
وبطاقات   ،)1988( ال�سر  ومالئكة 
 ،)1990( احل��اف��ة  على  م��ن  بريدية 
 ،)1995( مادي�سون  مقاطعة  وج�سور 
 ،)1998( ���س��ح��ي��ح  واح�����د  و����س���يء 
والتكيف   ،)1999( القلب  ومو�سيقى 
ب��رادا  ي��رت��دي  وال�سيطان   ،)2002(
وجويل   ،)2008( و�سك   ،)2006(
واأغ�����س��ط�����ض:   ،)2009( وج���ول���ي���ا 
الغابة  ويف   ،)2013( اأو�ساج  مقاطعة 
جينكينز  فو�سرت  وفلورن�ض   ،)2014(

)2016(، والربيد )2017(.
اداء دورها يف فيلم  انتهت من  ان  بعد 
املخرج  كان  الفرن�سي،  ال�سابط  زوجة 
من  ع���ن  ي��ب��ح��ث  ب���اك���ول(  ج���ي  )الن 
يف  الدوار  ا�سعب  م��ن  واح���دا  ي���وؤدي 
 ،1972 الرائع )اختيار �سويف(  فيلمه 
بولونية  ممثلة  اىل  ه��داه  البحث  ه��ذا 
الذي يحتاج  بالدور  للقيام  تعاقد معها 
ما  لكن  انكليزية،  بلكنة  ام����راأة  اىل 
حتى  اخل��رب  بهذا  �سرتيب  �سمعت  اإن 
ان  ب��اك��ول  ب��امل��خ��رج  متو�سلة  ه��رع��ت 
ارادت  لها ما  الدور، وفعال مت  مينحها 
واح��دا  ت��وؤدي  ان  �سرتيب  وا�ستطاعت 
ل��ت��ف��وز بجائزة  ادواره�����ا  ا���س��ع��ب  م��ن 
اكد  الفيلم  هذا  الفيلم،  عن  الو�سكار 
تتكلم  ان  ت�ستطيع  انها  على  مقدرتها 
�سادفت  العرثات  بع�ض  ع��دة،  بلكنات 
حياتها لنها ا�سرتكت مع ممثلني افذاذ 

منهم )روبرت دنريو، وجاك نيكل�سن( 
ظنا منها ان هذه امل�ساركة �ست�سعها يف 
ظنها  لكن  ال�سلم،  من  العلى  الدرجة 
خ��اب وج���اءت الف���الم مثل ح��رق��ة يف 
احلب(  يف  وال��وق��وع  و)ايرنويد  القلب 
خميبة لها ولل�سباك، ثم جاء )�سرخة 
دورا  فيه  وقدمت   1989 الظالم(  يف 
متهمة  للمحكمة  ت��ق��دم  زوج���ة  مهما، 

بقتل ولدها.
ب��ع��د ذل���ك وحققت  ت��وال��ت اف��الم��ه��ا   
الكثري من النجاح وتر�سيحات الأو�سكار 
وجوائز اخرى، لنن�سى دورها يف فيلم 
�ساركها  الذي  كاونتي(  مدينة  )ج�سر 
الذي  اي�ستوود(  )كلنت  فيه  البطولة 
او  يفعل  ان  باإمكانه  م��اذا  حائرا  وقف 
يعطي ازاء هذا الألق والداء الكبري. يف 
فيلم )ن�ساء  ا�سرتكت يف   2020 العام 
تلفزيوين  مب�سل�سل  اعقبته  �سغريات( 
)�����س����وت( ي��ح��م��ل ع���ن���وان )روؤو�������ض 
تتدحرج( ثم يف فيلم )حفل مو�سيقي(.

 والن تعمل يف انتاج فيلم يحمل عنوان 
ليوناردو  بطولة  يتكلم(  اجلميع  )دع 
اآدم  اإخراج  لوران�ض  وجنفر  كابريو  دي 
ا�ستطاعت  �سرتيب  م��ريل  لعل  مكاي. 
�سجل  ال���ذي  الل���ق  ذل��ك  لنا  تعيد  ان 
الأربعينيات  ف��رتة  اإب��ان  لفتا  ح�سورا 
ال�ستينيات:  فرتة  وحتى  واخلم�سينيات 

جنمات هالوود اللواتي اأحببناهن.

خ����������ي����������ال

ملاذا ظلت و�ستظل تتلكاأ الدراما املحلية؟ من هو امل�سوؤول عن هذا 
الرتاجع العجيب؟ نحن قلنا و�سنظل نقول، اإن تاريخ هذه البالد، قريبًا 

كان اأم بعيدًا، يحمل يف طياته الكثري من التعرجات واملنب�سطات التي 
توؤكد ح�سوره الوا�سح عربيا. من هو ال�سوؤول عن هذا التلكوؤ؟ الإنتاج 

؟ الفلو�ض واخلوف عليها من البعرثة؟ عدم القدرة على التوزيع؟ عدم 
الرغبة يف ا�ستقبال العمل املحلي عربيًا؟ عدم احرتام البع�ض من اأهل 
الأيادي الطوىل يف تاريخ هذه البالد؟ هذه األغاز بحق وحتتاج اىل فك.

هال �شينما

2-2
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ث������ق������اف������ة

ل��ك��ن خ��ط��ورت��ه ت��ك��م��ن ع��ن��د ت��ن��اول��ه ال�����س��اأن 
على  وتهكمه  ال��الذع��ة  ب�سخريته  ال�سيا�سي 
ال����دول ال��دي��ك��ت��ات��وري��ة وال����دول ال��ت��ي ت��ّدع��ي 
ن�سر  منع  اإىل  ت�سل  خماطر  الدميقراطية، 
ومنع  وامل��ج��الت  ال�سحف  يف  ال��ر���س��وم��ات 

الفنانني من العمل وطردهم!
ومن اأجل معرفة خبايا هذا الفن وما يواجهه 
مبدعوه يف العراق، اأجرينا هذا ال�ستطالع مع 
نخبة منهم ملعرفة تاأثري هذا الفن يف املجتمع 

وقدرته على ت�سخي�ض مواطن اخللل فيه.
النتماء اإىل ال�شعب

"هل  م��ف��اده  ���س��وؤال  على  اإجابته  معر�ض  يف 
يف  م���وؤث���رًا  ال�سيا�سي  ال��ك��اري��ك��ات��ري  زال  م��ا 
اأ�سبح  اأنه  اأم  لتطلعاتها،  وداعمًا  املجتمعات، 

�سالحًا يف اأيدي ال�سا�سة املتخا�سمني؟"
من  "اأبداأ  امل��ن��دلوي(:  )علي  الفنان  يقول   
يخ�ض  وفيما  ال�سوؤال،  من  الأخ���رية  الفقرة 
فاأجيب  اأمن���وذج���ًا،  ال��ع��راق��ي  ال��ك��اري��ك��ات��ري 
على  ك��اري��ك��ات��ري  م��ن  ين�سر  م��ا  ع��رب  ب����اأين 
يكاد  ال��ذي  )الفي�سبوك(  يف  ول�سيما  النت، 
الكاريكاتري  لر�سامي  املف�سلة  املن�سة  يكون 
الن�سر  يف  ح�سورًا  الأكرث  اأن  اأجد  العراقيني، 
فرج،  وب�سام  الفنانون خ�سري احلمريي،  هم 

ورائ�����د ن�����وري، وع�����ادل ���س��ربي، 
عبد،  و�سلمان  اجل����ازي،  وع��ام��ر 
ومن�سور البكري، وقد اأكون اأنا من �سمنهم." 
مو�سحًا اأن اأيًا من هوؤلء ل ينتمي اىل اأي من 
اإىل  ينتمون  بل  املتخا�سمة،  ال�سيا�سية  الفرق 
ي�سكل وحده  واأن كاًل منهم  العراقي،  �سعبهم 
لواء  وتيارًا وكتلة مرتا�سة ترفع  �سوتًا وحزبًا 
ال�سفافية، وترتافع عن حقوق ال�سعب املغلوب 
ي�ستطيع  م��ا  بكل  تطلعاته  وع��ن  اأم���ره،  على 
حتمًا  "وهو  م�سيفًا:  الكاريكاتري،  ب�سالح 

�سالح فعال وموؤثر".
ردًا  فقال  احل��م��ريي(  )خ�سري  الفنان  اأم��ا 
ومازال  كان  "الكاريكاتري  ال�سوؤال:  هذا  على 
فيها بالغة  تعبري  و�سيلة  لأنه  موؤثرًا،  و�سيظل 
الو�سول  من  ميكنانه  �سعبي،  وح�ض  ب�سرية 
من  لدينا  يح�سل  وم��ا  ب�سهولة،  النا�ض  اإىل 
القيا�ض  ي�سح  ل  الفن  لهذا  متعمد  اإق�ساء 

عليه".
�شالح ال�شخرية

اإجابته  اأو�سح يف  الفنان )عالء كاظم عبد( 
املجتمع،  �سرائح  جلميع  فن  الكاريكاتري  اأن 
الطبقتني  مبواجهه  الكادحة  الطبقة  فن  لأنه 
وهو  ال�سيا�سية،  والراأ�سمالية  الأر�ستقراطية 

ف فن �لكاريكاتري على �نه "�حد فنون �لر�شم  غالبًا ما يعرَّ
�ل�شاخرة، �لتي متيل �ىل �ملبالغة يف حتريف �ملالمح �لطبيعية يف 

�شخ�س ما �أو ج�شم ما"، لكن �أهم وظائفه تكمن يف ت�شليطه �ل�شوء 
على م�شاكل عدة: �جتماعية، وثقافية، و�شيا�شية، عرب ما يتناوله 
من مو�شوعات ح�شا�شة تثري �لقر�ء يف �ل�شحف وت�شري  �إىل مكامن 

خلل ما يف �لظو�هر �لجتماعية.
ا�شتطالع اأجراه: علي ال�ش�مري

�شالح اجلماهري ورعب 
ال�ّشا�شة الدائم

الكاريكاتري..

!
الثورة  وهاج�ض  احلق  و�سوت  املهم�سني  ميثل 
وروح التغيري، واأن الكرَّ والفّر �سي�ستمران بينه 
وبني نا�سرين ميثلون �سحفًا ووكالت �سحفية 
�سلطوية،  اآيديولوجية حزبية  العادة  حتمل يف 
كما اأن فنان الكاريكاتري، الذي ولدت اأعماله 
من رحم الأزمات التي تع�سف بالبالد ب�سبب 
تلك  تن�سجم  ل  ال�سا�سة،  بع�ض  م��غ��ام��رات 
"ر�سام  اأن:  م�سيفًا  توجهاتهم،  مع  الأعمال 
الكاريكاتري فنان يبلور فكره ال�ساخر جلدلية 
ل  قد  فني  منجز  يف  �سيا�سية،  اأو  اجتماعية 
الأح��زاب  اأو  ال�سلطة  اآيديولوجية  مع  ين�سجم 
ال�سيا�سي والجتماعي."  امل�سهدين  املوؤثرة يف 
يحمي  ال��ذي  القانون  غياب  اأن  اإىل  م�سريًا 
ال�سادقة  الإرادة  اأو  ال��راأي،  عن  التعبري  حق 
لتطبيقه، دفع كثريًا من الفنانني اإىل النزواء 
بعيدًا عن ال�ساحة الفنية، والكتفاء بر�سوم ل 
لتكوين  امللّحة  واحلاجة  العام  الهاج�ض  متثل 
مو�سحًا   اجلماهري،  يقود  واٍع  فكر  وت�سكيل 

خ�شري احلمريي

علي املندلوي
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بع�سهم  يخ�سع  قد  الأحيان  بع�ض  يف  "اأنه 
لتلك اجلهات امل�سبوهة، حتت �سربات الو�سع 
على  ال��ق��درة  وع���دم  القا�سية،  الق��ت�����س��ادي 
التي  امل�ستقلة  املوؤ�س�سات  وان��ع��دام  املجابهة 

حتت�سن هذا النوع من الفنون".
يف ح���ني ي��ذك��ر ال��ك��ات��ب )ج���اب���ر ح��ج��اب( 
مولز  اإب��راه��ام  ُي��ع��ّرف  ال��ف��ن:  مبجال  املهتم 
ال�سراع،  �سورة  "هو  بقوله  الكاريكاتري  فن 
م�ساغب،  فن  وه��و  منه،  ال�سيا�سي  ول�سيما 
يقتل." يطول  ول  ي��وق��ظ  ُي��دم��ي،  ول  ي��ج��رح 
الأ�سماء  وعن  الكاريكاتري  فن  عن  احلديث 
ال�سيا�سي،  ول�سيما يف اجلانب  فيه،  امل�ستغلة 
اإذ اإنه اجلانب الأكرب ا�ستغاًل فيه، ومن �سدة 
التالزم بينهما جنزم اأن الكاريكاتري مل يخلق 
اإل ليكون فنًا معار�سًا لل�سيا�سة، واأحد اأ�سكال 
)املقاومة بال�سحك( ومن هذا املنطلق ما زال 

الكاريكاتري موؤثرًا يف اجلماهري واملجتمع.
ك�شف الف�شاد

ما  لفكرة  اختزاله  يف  الكاريكاتري  ق��درة  اإن 
وت�سخي�سه عيوب ال�سيا�سة، جعلته يف مرمى 
اأحد  وبات  احلريات،  على  الناقمني  ال�سا�سة 
ت�سفحهم  عند  يخ�سونها  التي  كوابي�سهم 
لهذا  الأنباء،  وك��الت  اأو  واملجالت  لل�سحف 
الكاريكاتري  ر�سوم  منع  اإىل  منهم  كثري  يعمد 
تاأليب  خ�سية  ميولونها،  التي  ال�سحف  يف 

اجلماهري عليهم وعلى حكوماتهم.
 عن هذا اخلوف يقول الفنان علي املندلوي: 

ال�سوؤال!  يف  يكمن  اجل��واب  من  مهم  "جزء 
�سيا�سيًا  الكاريكاتري،  من  ال�سا�سة  فخوف 
ق��درت��ه على ك�سف  ن��اب��ع م��ن  اأم غ���ريه،  ك��ان 
ال�سوء  فيها  ي�سلط  التي  اللحظة  عوراتهم يف 
على الف�ساد، و�سوء اخلدمات، واملح�سوبيات، 
والنهب، والتخبط، و�سلب احلريات، والقمع، 
وغ���ريه���ا، يف ر���س��وم ك��اري��ك��ات��ريي��ة اأّخ����اذة 
ظريفة  وبلغة  عامة،  النا�ض  عليها  يتزاحم 
ووا�سحة للجميع وحمببة لهم" م�سيفًا: "وقد 
بل  فقط،  �سحفهم  اإىل  الن�سر  منع  ي�سل  ل 
والأخطر  الدولة،  وجمالت  �سحف  اإىل  ميتد 
الفنانني  املنفلت ملنع  بال�سالح  الرعب  اإ�ساعة 
مواقع  ومنها  ن�سر  و�سيلة  اأي��ة  يف  الن�سر  من 

التوا�سل الجتماعي!"
عن  فيجيب  احل��م��ريي  خ�سري  ال��ف��ن��ان  اأم���ا 
ال�سا�سة من الكاريكاتري، بقوله:  �سوؤال خوف 
اأن��واع  من  ن��وع  اأي  من  يتخوف  "ال�سيا�سي 
امل�سطنعة،  هيبته  من  يحط  اأن  ميكن  النقد 
عليها  ينطوي  التي  التهكمية  اللغة  فاإن  لذلك 
الأك��رث  هي  وتلميحًا،  ت�سريحًا  الكاريكاتري 

قدرة على تعرية ذلك الديكور املتهالك".
بالغة الر�شم

يف ح��ني ي��و���س��ح ال��ف��ن��ان ع���الء ك��اظ��م عبد: 
هو  كما  نقيًا  فنَا  الكاريكاتري  فن  "�سيبقى 
فن  فهو  احلديث،  التاريخ  م��دى  على  احل��ال 
الأزمة وتاأثريه اأكرب من األف كلمة، ول يحتاج 
لغة لفهمه، ولأنه فن عاملي ل ميكن حتجيمه اأو 

�سمه حتت جناح �سلطة اأو حزب، فلطاملا َمثل 
مواجهة  يف  ثوريًا  �ساخرًا  فكرًا  الكاريكاتري 
ازدواج��ي��ت��ه��م،  م��ع��ري��ًا  وال��ظ��الم��ي��ني،  الظلم 
التنوير  عرب  الواهنة  فكرهم  خيوط  ممزقًا 
م�سريًا  الأحيان."  بع�ض  يف  والثورة  والثقافة 
اإىل اأن خوف بع�ض النا�ض من فن الكاريكاتري 
البنية، ويحمل بعدًا  له مربراته، لأنه فل�سفي 
يفهمه  وم��وؤث��رًا  الفهم  �سهل  ���س��وري��ًا  ن��اق��دًا 

ال�سغري قبل الكبري.
ويف رده عن هذا ال�سوؤال، اأجاب الكاتب جابر 
حجاب: قلت قبل قليل اإن الكاريكاتري ما زال 
هنا:  واأ�سيف  واملجتمع،  اجلماهري  يف  موؤثرًا 
القهر  تعاين   التي  املجتمعات  تلك  ول�سيما 
اأن وجوده وانت�ساره  والت�سلط ال�سيا�سي، حتى 
ولهذا  ال��ع��ام��ة،  للحريات  مقيا�سني  ي��ع��دان 
الدكتاتورية  امليول  ذات  احلكومات  تخ�ساه 
الباحث  ق���ول  ه��ن��ا  وا�ستح�سر  املت�سلطة، 
"ال�سخرية  �سورن�سن(:  )ماجيكن  ال�سربي 
ومتدرج  �سري  ب�سكل  يعمل  �سالح  ال�سيا�سية 
ال�سقوط ممكنا." مو�سحًا  وخفي حتى يكون 
الكاريكاتري  لعمل  ال�����س��وري��ة  الطبيعة  اأن 
كثري  ويف  اجلماهري،  م��ن  ق��رب��ًا  اأك��رث  جتعله 
الن�ض  من  اأبلغ  ال�سورة  تكون  الأح��ي��ان  من 
الأ�سلوب  واأن  وانت�سارًا،  واأكرث تعبريًا  املكتوب 
الأق��رب  يكون  ما  غالبًا  احلر  )اجلرافيتي( 
الفنون  ي��ت��ق��دم  ���س��ار  اإذ  ت��ن��ف��ي��ذه،  لطريقة 
ملا  وتطلعاتها  اجلماهري  ث��ورات  يف  الأخ���رى 
والطاقة  ال�سيا�سية  الدعابة  روح  من  يحمله 
اأم  مطبوعًا  اأك���ان  ���س��واء  العالية،  التهكمية 
مر�سومًا على اجلدران. م�سيفًا اأن: "طبيعته 

يف  حتى  يوظف  مزدوجًا  �سالحًا  جعلته  هذه 
اخل�سام ال�سيا�سي ومل�سالح �سخ�سية �سيقة 
له  لي�ض  اإىل تهريج  اأي�سًا، لكنه هنا �سيتحول 

تاأثري اإل يف عقول ُمريديه." 
�شه�لة ال��ش�ل

التوا�سل  م��واق��ع  م�ساهمة  ع��ن  �سوؤالنا  ويف 
الكاريكاتريية   الر�سوم  انت�سار  يف  الجتماعي 
م��ن ع��دم��ه، حت��دث ال��ف��ن��ان علي امل��ن��دلوي 
قائاًل: "حتمًا �ساهمت تلك املواقع يف انت�ساره، 
ال�سحف  ل���وج���ود  وا����س���ح  ���س��م��ور  ف��ه��ن��اك 
املطبوعة يف ال�ساحة العراقية، بل اإننا ل نكاد 
جريدة  عدا  الكاريكاتري  ين�سر  مطبوعًا  نرى 
)املدى(، التي كان ير�سم فيها الفنان الراحل 
على  الن�سر  يف  هنغاريا  يف  املقيم  فرج  ب�سام 
منربها ويف موقعها وعلى �سفحته ال�سخ�سية 
يف ال��ف��ي�����س��ب��وك، )ق��ب��ل وف��ات��ه يف ال���س��ب��وع 
مكان  اإىل  الإ�سارة  تعمدت  وهنا   - املا�سي( 
�سالمته  ت��اأم��ني  ناحية  م��ن  لأهميته  اإقامته 
جميعًا  ن�ساطنا  انتقل  "ولهذا  م�سيفًا:   ،"–
بنحو خا�ض،  التوا�سل الجتماعي  اىل مواقع 
اإذ يوؤمن ن�سرًا فوريًا للر�سوم وعالقة مبا�سرة 
وم��ت��وا���س��ل��ة ب��ني ف��ن��اين ال��ك��اري��ك��ات��ري وب��ني 
يف  وجالياتنا  الداخل  يف  العراقي  واجلمهور 
اأبعد نقطة من املعمورة، ناهيك عن املتابعني 
يف العامل العربي، وعامليًا عرب م�ساركاتهم يف 

امللتقيات واملهرجانات الدولية".
راأي الفنان علي املندلوي طابقه راأي الفنان 

خ�سري احلمريي ب�ساأن اأهمية مواقع التوا�سل 
اأن  م�سيفًا  ر�سوماتهم،  ن�سر  يف  الجتماعي 
عن  بعيدًا  الكاريكاتري  "اأخذت  املواقع:  هذه 
التحرير  روؤ���س��اء  ومزاجية  ال�سحف  تعنت 

وتاأويالتهم وخماوفهم".
رقابة اأمنية

بهذا  فتحدث  عبد  كاظم  ع��الء  الفنان  اأم��ا 
م��واق��ع  �ساهمت  ل��ق��د  "نعم  ق��ائ��اًل:  ال�����س��اأن 
الكاريكاتري  عامل  برفد  الجتماعي  التوا�سل 
مبواهب عديدة، واإمكانيات كبرية، لكن تبقى 
هذه  ا�ستمرار  اأ�سا�ض  والإب��داع  املطاولة  روح 

املواهب."
يف حني اأ�سار الكاتب جابر حجاب يف حديثه 
مطلع  يف  اأخ���ذت  الكاريكاتري  فنون  اأن  اإىل 
النقد  يف  الأو���س��ع  اجل��ان��ب  الثالثة  الأل��ف��ي��ة 
ال�سيا�سي والجتماعي، عازيًا الف�سل يف ذلك 
التي  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  ظهور  اإىل 
بني  اجلغرافية  امل�سافات  اإل��غ��اء  يف  اأ�سهمت 
اجلماهري وال�سعوب، م�سيفًا اأن هذه املواقع: 
"اأّدت اإىل تقليل دور الرقابة الأمنية العاجزة 
اجلارف،  الإلكرتوين  ال�سيل  هذا  اإيقاف  عن 
فن  اأخ��ذ  التكنولوجي  تطوره  زاد  كلما  ال��ذي 

الكاريكاتري معه." 
�شخط اجلماهري

هو  ال���ر����س���م  اأن�������واع  اأ����س���ع���ب  اإن  "يقال 
ال�سوء  بت�سليط  مطالب  لأن��ه  الكاريكاتري، 
واحدة!؟" هذا  ر�سمة  يف  كبرية  م�سكلة  على 

اإىل �سيوف  به  توجهنا  الأخري هو ما  ال�سوؤال 
ا�ستطالعنا هذا، الفنان علي املندلوي اأجاب 
اأن  الكاريكاتري  لر�سام  ميكن  "كيف  بقوله: 
عدة  يف  الف�ساد  مثل  كبرية  م�سكلة  يختزل 
خطوط، ورمبا بالألوان وبدونها، اأو مع تعليق 
ب�سكل  بدونهما،  اأو  عدة،  كلمات  اأو  كلمة  من 
هزيل �ساخر وبر�سالة نقدية وحتليلية �سارمة 
ووا�سحة ومفهومة لل�سخ�ض املتعلم اأو الأمي، 
بل  لديهم  مقبوًل  ويكون  والكبري،  ال�سغري 
اأعتقد  يقبل عليه يوميًا جمهور ُيعد بالآلف؟ 

من هنا تنبع �سعوبة الر�سم الكاريكاتريي."
اأما الفنان خ�سري احلمريي فاأجاب قائاًل: "ل 
لكنه فن �سعب  الأ�سعب،  كان هو  اإذا  اأعرف 
حتمًا، ول ينجح يف الإم�ساك بزمامه �سوى قلة 

ممن يراهنون على اإغراء احلقيقة."
يف حني اأ�سار الفنان عالء كاظم عبد اإىل اأن 
الكاريكاتري فن حملي ي�ستمد عامليته بت�سليطه 
"على  م�سيفًا:  العاملية،  الأزمات  على  ال�سوء 
�سبيل املثال نراه ناطقًا يحمل �سخرية الن�ض 
يف اجلانب املحلي، معربًا باللهجة املحلية عن 
�سخط اجلماهري حلدث �سيا�سي اأو اجتماعي، 
يعربِّ  لأنه  الأ�سعب،  الأ�سلوب  فهو  عامليًا  اأما 
عن اأزمة عاملية بدون ن�ض كما ح�سل يف اأزمة 

كورونا."
الكاتب جابر  ال�سوؤال، قال  ويف رده على هذا 
حجاب: "ما زال فنانو الكاريكاتري احلقيقيون 
قلة يف ال�ساحة الفنية العامة، ملا يت�سم به هذا 
مب�سع  ت�سبه  ري�سته  لأن  �سعوبة،  من  الفن 
واأفعال  ال�سيا�سة  لعيوب  ك�سفها  يف  اجل��راح 

اأ�ساطينها."

جابر حجابعالء كاظم عبد



انتقل بعدها اإىل الت�سيك والوليات املتحدة، 
ثم اأقام اأخريًا يف اململكة املتحدة الربيطانية، 
حمطات غربة مل ينف�سل فيها عاطفيًا واأدبيًا 

عن وطنه العراق.
كتاب  بينها  ع���دة،  ك��ت��ب��ًا  احل��دي��ث��ي  اأ���س��در 
فيه  ق���ّدم  ج��زءي��ن،  يف  اخلمي�ض(  )ح��دي��ث 
ال�سعر العربي خا�سة والأدب عامة، بطريقة 
ال�سرعة  وع�سر  تتنا�سب  خمت�سرة  �سهلة 
اإىل  )الطريق  وكتاب  ال��ع��امل.  يجتاح  ال��ذي 
القمر(، وهو كتاب يف اأدب الرحالت مطبوع 
على نفقة جائزة ابن بطوطة لأدب الرحالت 
قدم فيه روؤيته الأدبية ملا يزيد عن 30 مدينة 

زارها واأّثرت فيه. 
كما اأن له خمطوطات يف طريقها اإىل الن�سر، 
مثل كتاب )ال�سّياب �ساعر الإن�سانية الأكرب( 
اأ�سلوب  عن  جديدة  حتليلية  روؤي��ة  فيه  يقدم 
ال�سّياب الإن�ساين يف كتابة الق�سيدة، وكتاب 
�سرية  كتاب  وه��و  دب��ي(،  يف  عامًا  )ع�سرون 
التي  والأ�سباب  دبي،  مدينة  فيه  يقدم  ذاتية 
واأ���س��ب��اب  ع��امل��ي��ًا،  جت��اري��ًا  م��رك��زًا  كّر�ستها 
التحول والتطور اللذين حدثا فيها من وجهة 

نظر اجتماعية اأدبية.
يف  احلديثي  ا�ست�سافت  ال�سبكة"  "جملة 

حوار عن منجزه الإبداعي، ابتداأناه ب�سوؤال:
وتاريخه  العربي  الأدب  درا�سة  اأهمية  ما   *

لَك؟
- تاريخ اآداب الأمم لي�ض ت�سل�ساًل للمحطات 
اإنه فهم  الأمة،  اآداب  بها  التي مرت  الزمنية 
م�سريته  ال��ع��ل��م؛  ه��ذا  ب��ه  م��رَّ  ال���ذي  للتطور 
�سرد  عملية  لي�ض  هو  وانحرافاته،  ومتغرياته 
لقواعد  فهم  هو  بل  اأزمانها،  َح�َسَب  لأحداث 
تعديل وت�سويب،  الأدب وما جرى عليها من 
وما ان�سق وتفرع منها لتكوين اأ�سول جديدة، 
الذي  الزمن  اإىل  ي�سل  بكل ذلك حتى  م��اّرًا 

فيه الأديب.
ال�سعب،  م��ن  �سيكون  ت��ق��دم  م��ا  على  ب��ن��اًء 
مبا  اآداب��ن��ا  يف  جن��دد  اأن  امل�ستحيل،  م��ن  ب��ل 

اأوًل ثم  يتنا�سب معه -اأي مع تاريخ الآداب- 
مع الآداب العاملية الأخرى، وهذا ل يعني اأن 
ال�ساعر لن ي�ستطيع اأن يكتب �سعرًا واأن الناثر 
لن يقدر على البيان اإن مل يّطلعا على تاريخ 
لكني  للكتابة،  �سرطًا  ذلك  اأجعل  ول  الأدب، 
اأقول اإن الأديب �سيكون �سّيق النظرة حمدود 
القامو�ض ق�سري الروؤية يف ا�ستقاء وا�ستدعاء 

املعلومة التاريخية وجتديدها وامل�سي فيها.
التاريخ  بني  ما  تباينًا  هناك  اأن  جتد  األ   *

احل�ساري للعراق وواقعه اليوم؟
الأمم كلها، لكن  تاريخ  التباين موجود يف   -
الرقعة  هذه  به  متر  ملا  خا�سة  حالة  العراق 
يدل  وهذا  �سريعة،  متغريات  من  اجلغرافية 
املوؤثرة  اأهميتها طبعًا، فاجلغرافيا غري  على 
اأثر  ويكمن  بها،  ياأبه  اأو  اإليها  ينتبه  اأح��د  ل 
�سائر  يف  التاأثري  على  بقدرتها  املنطقة  هذه 
وحتولت  ر�سالت  اأر���ض  فهي  الأر���ض،  بقاع 
�سبيه،  لها  لي�ض  ومتغريات  و�سيا�سية  دينية 
اأنظار الب�سر  لذا �ستبقى هذه املنطقة حمط 
وّلدة  اأر�سًا  �ستبقى  كما  لل�سيطرة،  وهدفًا 
ل��ع��ق��ول وخ��الق��ة ل��الأف��ك��ار، ول اأع��ت��ق��د اأن��ه 
�سياأتي يوم على اأر�ض ما بني النهرين لتنعم 
واإن ح�سل ذلك  وال�سكينة،  والأمان  بالهدوء 

ف�سيح�سل لفرتات ق�سرية. 
* براأيك كيف اأّثر موقع العراق اجلغرايف يف 

م�سرية الأدب العربي؟
- موقع العراق الأدبي جاء من موقعه الديني 
الفقهي، وهذه حقيقة، ولول انتقال العا�سمة 

الكوفة وتولية  اإىل  الإمام علي  الإ�سالمية مع 
كانتا  ملا  الب�سرة  على  ال���دوؤيل  الأ���س��ود  اأب��ي 
واحل��دي��ث،  ال��ق��راآن  لعلماء  ج��ذب  حمطتي 
لأق��دم  والتاأ�سي�ض  واللغة  الفقه  درا���س��ة  ث��م 

مدر�ستني لغويتني يف تاريخ العربية. 
القراآن  وعلوم  الفقه  يحتاج  واقعيني،  لنكن 
ل��الأدب  �ساملة  واللغة  اللغة،  اإىل  واحل��دي��ث 
وال���ب���الغ���ة وم����ا ي��ت��ف��رع م��ن��ه��م��ا م���ن ع��ل��وم 
املدار�ض  بني  والخ��ت��الف  وال�سرف،  للنحو 
للدرا�سة  عظيم  داف���ع  لأن���ه  ال��ت��ط��ور  اأ���س��ل 
اآخر  جانب  ومن  جانب،  من  هذا  والتجربة، 
جعل  ال��ق��وة  وم��رك��ز  العا�سمة  ب��غ��داد  وج��ود 
وال��ف��وز  عليها  للوفود  يتناف�سون  ال�سعراء 
وخلق  وعطاياهم،  واأمرائها  خلفائها  بنوال 
نه�سة  يف  ايجابيًا  اأّثر  للمناف�سة  عظيم  باٍب 
على  ينطبق  هذا  وباملنا�سبة،  العربي.  الأدب 
والفقه  واللغة  الأدب  على  ولي�ض  العلوم  كل 
فقط، واأعظم دليل هو تطور العقل الأوروبي 
لتعدد  والبتكار  وال�سناعة  العلوم  جمال  يف 
باب  وخلق  جتاربهم  واخ��ت��الف  مدار�سهم 
اللغة  اأ�سبحت  واإمنا  علمائهم.  بني  املناف�سة 
العربية اللغة الأو�سع والأعظم لكرثة الدرا�سة 

والتنويع والختالف.
وهو  القمر(  اإىل  )الطريق  كتاب  اأ�سدرَت   *
اأث��ارك  ال��ذي  م��ا  ال��رح��الت،  اأدب  كتاب يف 

وحّفزك لكتابته؟
- حني يزور املرء مدينة ويرى خ�سو�سياتها 
وما تختلف به عن بقية املدن، ثم يّطلع على 
وي�سرب  وتاريخها،  وجغرافيتها  اأهلها  طباع 
وهو  اإل  يرتكها  ل  هواءها،  وي�سم  مائها  من 
معي،  ح�سل  ما  وه��ذا  منها،  ب�سيء  حممل 
)الطريق اإىل القمر( هو كتاب و�سف و�سرد 
واأّثرت  التي زرتها  ملا حّملتني به بع�ض املدن 

يّف، فجاء الكتاب و�سفًا وتعريفًا لهذه املدن.
املدن كيانات ولي�ست جمادات، ومن مل توؤثر 
فيه مدينة زارها ومل ترتك فيه �سيئًا فلرياجع 
بال�سرورة،  اإيجابيًا  لي�ض  هنا  والأث��ر  نف�سه، 

ولد �لكاتب و�لأديب ح�ّشان �حلديثي يف حديثة، �إحدى مدن حمافظة 
�لأنبار، عام 1967، وعا�س فيها مرحلتي �لطفولة و�ل�شبا. �نتقل 

بعدها عام 1987 �إىل بغد�د �لتي عا�س فيها حتى هجرته من �لعر�ق 
عام 1999، مارً� بدول عدة بينها �لإمار�ت �لتي �أ�ش�س فيها �أول �شركة 

جتارية، ومنها بد�أ حياته �لعملية و�لتجارية. 

ح�ار اأجراه: د.عالء حميد 
ت�ش�ير: ح�شن طالب

احلديثي: 
العراق بلد 
والتجديد  الأدب 
يف ال�شعر

الكاتب

ح�ّشان
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ي�سيف  اأث��ر  هناك  حتمًا  لكن  �سلبي،  لعله 
�سيئًا ل�سخ�سية الزائر وكاأن املدن تتالقح مع 
زوارها فترتك منها �سيئًا فيهم، واإن ق�سرت 
نكتب  اأن  ن�ستطيع  كيف  هي  الفكرة  الزيارة. 
نقلنا  ق��د  فنكون  للنا�ض  ونبّينه  الأث���ر  ذل��ك 
جتاربنا يف مدن زرناها لأنا�ض مل يت�سنَّ لهم 

اأن يزوروها.
* لديَك خمطوطة عن �سعر ال�سّياب ومواقفه، 

ما اجلديد الذي �ستطرحه يف هذا الكتاب؟
اإنني  اأي  اأبدية،  ظاهرة  ال�سّياب  ظاهرة    -
بعدي  و�سياأتي  عنه،  يكتب  من  اأح��د  �ساأكون 
ال�����س��ّي��اب، وه��ك��ذا  م��ن ي��ج��د م��ا يكتبه ع��ن 
يف  وال�سبب  ع�سر،  ك��ل  يف  والأم����ر  احل���ال 
فكرته  يف  متجّدد  �ساعر  ال�سّياب  اأن  ذل��ك 
وتنتهي  ُيقراأ  ال�سعراء  غالب  ولأن  واأ�سلوبه، 
ما  �سعره  يف  ترك  فقد  ال�سّياب،  اإل  قراءته، 
اإنه  اإذا قلت  اأبالغ  يتجدد مع كل ع�سر، ولن 
يتجّدد مع كل قراءة، �سخ�سيًا اأجدين اأدرك 
مبعنى  ق��راءة،  كل  يف  اأكرث  ال�سّياب  ن�سو�ض 
اإن هناك �سيئًا يف ن�سو�سه يتو�سح مع جتدد 
يف  عليه  اأرك���ز  اأن  اأردت  م��ا  اإن  ال��ق��راءات. 
ال�سّياب  ا�ستثمر  كيف  هو  وباخت�سار،  كتابي 
يدور عليه  �سعره وجعلها حمورًا  اإن�سانيته يف 

كثري من ق�سائده. 
* يف ظّل ما ن�سهده من ات�ساع حركة ترجمة 
الأدب العراقي اإىل لغات اأجنبية، هل ميكننا 

القول بو�سوله اإىل العاملية؟
- ينق�سم ال�سعر العربي اإىل ق�سمني: القدمي 

ل�سعوبة  �سعب  انت�ساره  وه��ذا  الكال�سيكي، 
انت�سارًا  انت�سر  ال��ذي  واحل��دي��ث،  ترجمته، 
يف  اأن  اأج��د  وهنا  ال��رتاج��م،  لكرثة  عظيمًا 
يف  كبري  اأثر  للرتجمة  �سيكون  املقبلة  العقود 
نقل جتارب الأدباء والكت�ّاب العرب اإىل بقية 

اللغات، وبال �سك �سيكون ال�سعر اأ�سعبها.
* اأنت من املهتمني بالتاريخ، كيف تنظر اإىل 
جيل ما بعد �سقوط الديكتاتورية عام ٢003، 
هل هو امتداد لالأجيال ال�سابقة اأم اأنه نقطة 

حتول يف م�سرية الثقافة العراقية؟
- يجب اأن نعلم اأن كثريًا من الأدباء العراقيني 
التغيري ومل يتغري لديهم �سيء،  هاجروا قبل 
ه���ذا ج��ان��ب،  ال���داخ���ل،  لأدب����اء  ه��و  التغيري 
اأن هناك جياًل  اأجد  اأنني  الآخر هو  اجلانب 
من املجددين الكبار يف الداخل، يتبعهم جيل 
اإ�سافة  �سيحاولون  بهم  املتاأثر  ال�سباب  من 
لي�ض  وه��ذا  العربي،  الأدب  اإىل  حديثة  مل�سة 

العراق م�سدر  فلطاملا كان  اأمرًا جديدًا، 
ولي�ض  العربي،  الأدب  يف  جتديد 

ال�����س��ي��اب م��ن��ا ب��ب��ع��ي��د. ل��ك��ن من 
ال��ن��ظ��رة ال��ع��ام��ة ل اأج���د ف��رق��ًا 
وما   ٢003 قبل  م��ا  ب��ني  ك��ب��ريًا 

اإب���داع يف  بعدها، م��ا ح��دث م��ن 
ف��ردي يف  اإب���داع  هو  الفرتتني 

ن�����س��ب��ت��ه ال��ع��ظ��م��ى 
وب��ع�����ض احل���راك 
امل���وؤ����س�������س���ات���ي 
امل������ح������دود ه��ن��ا 
وه����ن����اك، وه����ذا 
الأدي���ب  اأن  يعني 

ال���ع���راق���ي م��ق��ات��ل 
ح��ق��ي��ق��ي ل��ل��ح��ف��اظ 

ع���ل���ى ت����راث����ه ال���ق���دمي 
ثم  اأوًل،  التليد  واإرث��ه 
به  والإب��داع  المتداد 

تفح�سنا  ولو  الزمن،  وحال  يتنا�سب  ما  اإىل 
العراق  اأن  لوجدنا  املعا�سر  الأدب��ي  تاريخنا 
ال�سعر  يف  والتجديد  الأدب���ي  اخللق  بلد  هو 
املدر�سة  انطالق  ذلك  على  دليل  وخري  اأوًل، 
العظيمة لل�سعر احلر التي امتدت لت�سمل كل 
اأثر  من  يزيد  وما  العربية،  والدول  الأم�سار 
عراقيًا  يكن  مل  الأ�سا�ض  اأن  فيها  العراقيني 
فقط، بل اإن الريادة عراقية اأي�سًا، وهذا ما 
يجعل ح�سة العراقيني يف الإبداع والتاأ�سي�ض 

له كبرية وموؤثرة.
ختامًا اأجد اأنه من الأهمية اأن ننا�سر الأديب 
العراقي واأّل ن�سعف من قدراته اأو نك�سر من 
ثقته، واأنا هنا ل اأتكلم عن املناف�سة، فهي اأم 
من  اأتكلم عن احلط  لكني  والإب��داع،  اخللق 
القدرات الفردية لل�سعراء والأدباء العراقيني 

بداعي احل�سد اأو املحاربة.
ي�ساند  اأن  كافة  والكّتاب  الأدب���اء  اأدع��و  اأن��ا 
اأدبًا  وجدوا  ما  متى  الآخر  البع�ض  بع�سهم 
حقيقيًا، حتى اإن مل يقاَبلوا باملثل، 
ف��الأ���س��ل ه��و ال��ن��ه��و���ض ب��ال��واق��ع 
يف  جلعله  فيه  والتجديد  الأدب���ي 
ول�سيما  العاملية،  الآداب  مقدمة 
ال��ن�����س��و���ض  اآلف  ن����رى  ن��ح��ن 
ال��ع��راق��ي��ة ت��رتج��م اىل 
اأم����ه����ات ال��ل��غ��ات 
ال���ع���امل���ي���ة، وب���ال 
�ستوؤثر  اإنها  �سك 
ف��ي��ه��م وحت��ّب��ب 

لغتنا اإليهم.
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 يرتافق اخلوف معنا، يقلُّ ويتزايد تبعًا للمحيط الذي ينعم 
والجتماعية  ال�سيا�سية  باملفاجاآت  يغلي  الذي  اأو  بالهدوء، 
واحلياتية، اأو بغدر الأنظمة التي تعاقبت علينا، وكاأنهم من 

�ساللة ال�سياطني... 
التي  ة(  )ال�سعلوَّ من  احلكايات،  من  اأوًل  اخل��وف  عرفنا 
كربنا  عندما  واجلّني.  ال�سرير  املارد  اأو  الأطفال،  تالحق 
بذور  ت�سكلت  وعندما  واملعلم،  الأهل  اأخافنا عقاب  قلياًل، 
وم�ساعرنا،  اأفكارنا  من  نخاف  �سرنا  وغريزتنا  وعينا 
حولنا،  ال��ذي��ن  اأك��رث  اأو  بع�ض  م��ع  تتعار�ض  لأن��ه��ا  الأوىل 
وغ��رائ��زن��ا  بعواطفنا  مرتبطة  م�ساعرنا  لأن  وال��ث��ان��ي��ة 
املحكومة دائما بقانوين )العيب واحلرام(، واحلكم عليها 

خميف بال�سرورة. 
للعراقي  كظل  ه��و  لنا،  اإخ��ال���س��ًا  امل�ساعر  اأك��رث  اخل��وف 
يالحقه اأينما حل، فنحن نخاف من جارنا الذي قد ي�سي 
بنا عند العيون املرتب�سة يف عتمة الليل، اأو يف زوايا نهارنا، 
مطاردون  اأننا  �سعور  �سطوة  حتت  لأننا  املطارات  ونخاف 
دائمًا، وبدون ذنب يذكر قد يلقى القب�ض علينا ونغيب خلف 
اأو كما يقال: خرج ومل يعد.. نرتعب  الق�سبان اأو نخطف، 
بلد غريب. ظلت  لهجتنا يف  ن�سمع  ونتحدث هم�سًا عندما 
اأختي مدة اأكرث من عامني تتحدث هم�سًا عن و�سع العراق 
وهي يف لندن، لأن ظالل ذئاب رجال الأمن تالحقها حتى 
يف منامها، وكلما نبهتها اإىل وجودها خارج العراق تقول: 
)�سحيح واهلل( ، لكنها تعاود الهم�ض من جديد... ل نثق 
مبا هو جديد يف و�سعنا لأن ماآ�سينا ازدادت مع التغيريات، 
هذا..  يومنا  وحتى  ال�سبعينيات  بعد  ما  عقود  يف  ول�سيما 
نتوقع خيبته، نخاف من المتحان  لأننا  نخاف من احلب 
املت�سائمة،  توقعاتنا  وفق  بالف�سل  �سينتهي  لأنه  احلياة  يف 
امل��اأ���س��اوي..  و�سعنا  خيبات  جبلتها  التي  طبيعتنا  ووف��ق 

نخاف من احلياة ونخاف من املوت، ويرعبنا طرق الباب 
لياًل او فجرًا، ورمبا حتى خالل النهار، لأن ال�سوؤال املدوي 
يرن داخل تالفيف اخلوف: من ج��اء!!!؟ مع كل الذي مر 
بنا، والذي نحت خوفنا كتمثال مهول اأمام واجهة وطننا، 
مقدمات  وموتنا  واغتيالتنا  تفجرياتنا  اأخ��ب��ار  واحتلت 

ن�سرات الأخبار املحلية والعربية والعاملية.
الدائرة  قبل  بنا من  والغدر  وامل��وت  اخل��وف  كل ذلك  مع   
التي حتيطنا، فما زلنا نكتب ال�سعر ونر�سم اأجمل اللوحات 
بالألوان ونفوز باجلوائز، ون�سدر مئات الكتب واأكرث �سنويًا، 
ع  ما زلنا ن�سقي حدائقنا ويلون اجلهمني اأ�سوار بيوتنا، ن�سيِّ
جارنا هذا ونح�سر عر�ض ذاك، ونطبق قول اأحمد �سوقي: 
جوانب  على  اأقيم  عر�سًا  وجدتها  احلياة  اإىل  نظرت  واإذا 
ماأمت... رغم خوفنا املزمن لكننا نعاند القهر ونثور، نتمرد 
ونواجه الظلم القاتل بالفكر وبال�سلم، لأننا كباقي ال�سعوب 
الياب�ض...  القهر مع خبزنا  ابتعلنا  واإن  نحب احلياة حتى 
�سنبقى نحن من و�سَع القانون الأول ومنا ظهر اأول حرف، 
�سنبقى بلد احل�سارات والنهرين ومليون نخلة عالية كعلو 
هويتنا  من  ما حقل اخلوف  يومًا  و�سيلغى  اأبنائها،  روؤو���ض 

لتعود عبارة )عراقي �سهم وكرمي كحامت الطائي(...

�شعاد اجلزائري

الهم�س العايل 
اخل�ف والكرم

عرفنا اخل�ف اأوًل من احلكايات، من 
ة( التي تالحق الأطفال، اأو املارد  )ال�شعل�َّ

ال�شرير واجلّني. عندما كربنا قلياًل، 
اأخافنا عقاب الأهل واملعلم، وعندما 
ت�شكلت بذور وعينا وغريزتنا �شرنا 

نخاف من اأفكارنا وم�شاعرنا.



ل�سفحات  الهائل  ال�ستخدام  عن  ف�ساًل 
ومواقع  الفي�سبوك  الجتماعي؛  التوا�سل 
ال�سرقة  ب��ات��ت ظ��اه��رت��ا  وق��د  الإن��رتن��ي��ت. 
منت�سرتني  ال��ت��ن��ا���ض(  ولي�ض  و)ال��ت��ال���ض 
ي��خ��ف��ى على  وم��ك�����س��وف ل  ب�����س��ك��ل ج��ل��ي 
املن�سور  اأك��ان  �سواء  الأ�سلي،  الن�ض  منتج 
اأم  فنية،  لوحة  اأم  م�سرحية،  اأم  ق�سيدة، 
اإلخ  درامية..  فكرة  اأم  فوتوغرافية،  �سورة 

من اأجنا�ض الإبداع الأدبي والفني. 
معروف اأن الظاهرة يف العراق لي�ست وليدة 
اليوم، بل تعود بنا اإىل حقبة الت�سعينيات من 
القت�سادي  احل�سار  ب�سبب  املا�سي  قرننا 
وانت�سار  ال��ع��ظ��ام،  م  ه�سَّ ال���ذي  ال�����س��اري 

ب�سبب  واحل���رم���ان  وال���ع���وز  ال��ف��اق��ة 
الكتب  وغ����الء  احل�����س��ار 

اإىل  و�سولها  وع��دم 
العراق، فبداأت 

ظ�������اه�������رة 

)ال�ستن�ساخ( ثم بيع )ال�سهادات( للمراحل 
الدرا�سية كافة من اأجل الهروب من جحيم 
احل�����س��ار وال��ط��اغ��وت وال��ع��م��ل ب��ه��ا خ��ارج 
لذلك  �ستى،  ودول  وليبيا  اليمن  العراق: يف 
كلفة  اأن  ومبا  وا�سع.  ب�سكل  التزوير  انت�سر 
الطباعة باهظة الثمن وغري متي�سرة لكثري 
من املبدعني، فقد انُتهكت )حقوق املوؤلف( 
ل  الن�سر  ودار  وه��و  كتابه،  ا�ستن�ساخ  عرب 
طبع  الذي  الإ�سدار  له  يتعر�ض  مبا  يعلمان 
م�ست�ساغة  الظاهرة  واأ�سبحت  مباكنتها، 
وطبيعية، فانت�سرت الثقافة ال�سرية، وجرى 
تداولها على نحو طبيعي، وتالقفتها العقول 

والقلوب والأيدي لي�سر كلفتها. 
ا�ستفحلت  ال��ظ��اه��رة  لكن 
ف���ق���دان  اإىل  واأدت 
والأ�س�ض  املعايري 
التي  والتقنيات 
�������رب ب���ه���ا  ��������سُ

عر�ض اجلدار، ومل ُيحد من ظاهرة �سرقة 
وكل  الإب���داع  جم��الت  كل  يف  املوؤلف  جهود 
حقول املعرفة ومن ي�ستغل يف اأي جمال فني 
الكتب  طالت  فاإنها  لذا  معريف،  اأو  اأدب��ي  اأو 
الر�سائل  يف  اجل��ه��ود  �ساعت  اإذ  امل��ه��م��ة، 
جهد  بغري  املكتوبة  اأو  امل�سروقة  اجلامعية 
منت�سرة  مكاتب  م��ن  ب��امل��ال(،  )امل�����س��رتاة 
اإن  حتى  العلن،  يف  الن�ساط  ه��ذا  مت��ار���ض 
طلبتها  تكلف  كانت  واجلامعات  امل��دار���ض 
ل�سراء  الإن��رتن��ي��ت  ق��اع��ات  اإىل  ب��ال��ذه��اب 
البحوث العلمية والفكرية املبذول فيها جهد 
معريف وفكري وعملي، بالك�سف وال�ستنباط 
من  فياأتي  النتائج،  واإظ��ه��ار  وال���س��ت��دلل 
اإىل  تو�سل  ومن  العلماء  ل�سرقة جهود  ياأتي 
يف  والوقت  واجلهد  الأنف�ض  ب�سق  احلقائق 
لي�سع  الكتاب  ي�سحب  زر  وب�سغطة  الكتابة، 
يا  غ��ريه..  ناحاًل جهد  ما عليه  ا�سم طالب 

لهول املاأ�ساة !!

ه  ُت�سوَّ والأدبية  والفكرية  العلمية  امل��ادة  اإن 
فيها  فيظهر  ف�����س��ول  منها  جُت���ت���زاأ  ح��ني 
النق�سان وفقدان الرتابط املنهجي، ف�ساًل 
عن ت�ستت الأفكار، وعليه فاإن هذا ل يحقق 
املراد، حتى يف جمالت اللوحة الفنية حني 
بت�سويه  الر�سم  اإمكانية  لديه  من  اأي  يقوم 
الو�سول  البّتة  ميكن  فهل  )الأم(،  الن�سخة 
بها  ي��ت��الع��ب  ك��م��ا  )الأم(  الن�سخة  اإىل 
املنا�سب  من  اأن  اأرى  لذا  النفو�ض؟  �سعاف 

جدًا اإجرائيًا:
اإيداع،  برقم  الوثائق  دار  الكتب يف  ت�سجيل 
حالة  يف  واملادية  املعنوية  احلقوق  ل�سمان 
انتحالها من قبل �سارق ما، و�سّن العقوبات 
وا�ستفحلت  تف�ست  ظ��واه��ر  ملنع  ال��رادع��ة 
ل  ح���دًا  بلغت  حتى  وان�����س��ط��رت  وت��ك��اث��رت 
يف  الن�سر  و�سوابط  قيم  اإر�ساء  مع  ُيطاق، 
ال�سخ�سية،  واملدونات  الإلكرتونية  املواقع 
الق�سائية على كل منتحل  الدعاوى  واإقامة 
ي�سرق ن�سًا اأو حتى خاطرة اأدبية اأو �سورة 
اإبداعية  مادة  اأو  فنية  لوحة  اأو  فوتوغرافية 
يف كل حقول اجلمال، وتوثيق العقد املربم 

بني املوؤلف والنا�سر ب�سهود.
الكتاب،  ت�سويق  ب�ساأن  اأم��ا 

وجت����رب����ة ال���ت���األ���ي���ف 
دور  يف  وال���ن�������س���ر 

ن�����س��ر ع��رب��ي��ة يف 

النا�سرين  اأغلب  �سوريا ولبنان والعراق من 
العراقيني، فغالبًا ما يحدث احتيال وخديعة 
كثرية  اأمثلة  �سربت  )وق��د  للحقوق  وغمط 
كما  الأ�سلم  احلل  ف��اإن  وعليه  ذل��ك(،  على 
اأرى يكون بتو�سعة عمل دار ال�سوؤون الثقافية 
واإن�����س��اء ف��روع يف ال��ف��رات الأو���س��ط وم��دن 
اجلنوب املبدعة املنتجة اخل�سبة يف حقول 

املعرفة والفكر والأدب والثقافة.
يف هذا ال�سياق �سدر كتاب )امللكية الفكرية 
)د.عالء  تاأليف  والبتكار(  الإبداع  م�سدر 
اأبو احل�سن اإ�سماعيل العالق( و)فائزة غني 
نا�سر( و)م�سطفى جا�سم حممد(، �سمن 
العربية  الثقافة  عا�سمة  بغداد  من�سورات 
ف�ساًل   ١٥ ع��ل��ى   ا���س��ت��م��ل  ال����ذي 
امللكية  م���ا  ه����ي: 
ال�����ف�����ك�����ري�����ة، 
وامل������ل������ك������ي������ة 
وحقوق  الفكرية 
املوؤلف، واحلقوق 
امل�����ج�����اورة حل��ق 
وامللكية  امل��وؤل��ف، 
واأ�سكال  الفكرية 

ال��ت��ع��ب��ري ال��ث��ق��ايف ال��ت��ق��ل��ي��دي، وال��ف��ل��ك��ل��ور، 
التقليدية،  وامل���ع���ارف  ال��ف��ك��ري��ة  وامل��ل��ك��ي��ة 
واحلقوق  املوؤلف  حلق  اجلماعية  والإدارة 
التجارية، والرباءات،  والعالمات  املجاورة، 
واملناف�سة  ال�سناعية،  والنماذج  والر�سوم 
املتعلقة  والت��ف��اق��ي��ات  امل�����س��روع��ة،  غ���ري 
تديرها  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  الت�سجيل  باأنظمة 
املوؤلف  حق  اتفاقيات  وملخ�ض  )الويبو(، 
اتفاقيات  وملخ�ض  امل���ج���اورة،  واحل��ق��وق 
مقدمة  يف  ج��اء  وق��د  ال�سناعية.  امللكية 
ال�سعائر  اأق����دم  ����ض١3)..وم���ن���ذ  ال��ك��ت��اب 
ومرورًا ببدايات املو�سيقى والرق�ض و�سعائر 
ال��دف��ن وال��ر���س��م يف ال��ك��ه��وف وال��ك��ل��م��ات 
امل�سرحي،  والتمثيل  والفولكلور  املكتوبة 
ح��ت��ى ا���س��ت��ع��م��ال ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��دي��ث��ة 
والإذاع��ة  والأف��الم  ال�سوتية  كالت�سجيالت 
والت�سجيل  احلا�سوب  وب��رام��ج  الال�سلكية 
الرقمي، ظلت الب�سرية تعّرف نف�سها وحتدد 
هويتها بالإبداع الثقايف والتعبري عنه ب�سكل 
املمكن  من  لعل  فنية،  واأداءات  اإب��داع��ات 
اأعمال  اأول  ومنذ  الفكرية.  بامللكية  و�سفها 
اخلزف التي حملت عالمة �ساحبها وبّينت 
�سمعته يف عداد رواد اخلزف يف بالد ما بني 
التجارية  بالعالمات  م��رورًا  النهرين، 
فيها  مبا  اليوم،  نعرفها  التي  احلديثة 
عليها  يطلق  ال��ت��ي  ال��ت��ع��ري��ف  اأدوات 
اأ�سماء احلقول على الإنرتنت وما ي�سار 
اعتمدت  اجلغرافية،  بالبيانات  اإليها 
لها  ت��ع��ري��ف  اأن��ظ��م��ة  ع��ل��ى  الب�سرية 

م�سداقيتها ول تقبل اخلطاأ.

يبدو �أن �لنتهاكات و�لتجاوز�ت بلغت حدها �لق�شى يف 
��شتباحة )حقوق �ملوؤلف(، لذلك فاإن ثمة �شرورة ق�شوى 

ت�شتدعي �ملحافظة على حقوق )�لن�شر و�لنا�شر( من خالل 
�لعوملة �لتكنولوجية وبروز �لإعالم �لإلكرتوين، 

 

 

�شباح حم�شن كاظم

امل�ؤلف وحق�ق امللكية
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كّنا يف العدد املا�سي من جملة ال�سبكة قد قّدمنا )فولدرات( تخ�ّض امل�سرح العراقي ووعدنا باأن منر على 
تاريخ الفن الت�سكيلي وبعده ال�سينما وحتى الإعالنات التي كانت تظهر وتروج يف �سحف وجمالت البالد، يف 
هذا العدد �سنمر على الفن الت�سكيلي ولعلنا ل نخطئ اإن اأكدنا ح�سور الفن الت�سكيلي يف البالد قبل غريه 
بع�ض من  اعتاد  الزمن حينما  الع�سرين يف حركة  القرن  دخول  مع  البداية  كانت  اإذ  الأخ��رى،  الفنون  من 
امل�ست�سرقني القدوم واكت�ساف ت�ساري�سها الآ�سرة، بعدها ا�ستطاع بع�ض من ال�سباب ومب�ساعدة حكومة تلك 
الأيام الرائعة ال�سفر اإىل اخلارج والتعّلم وبالتايل خلق تيارات عديدة ا�ستطاعت اأن تقول اإنَّ العراق الأول يف 

هذا الفن، متفوقا على ت�سكيل الوطن العربي. 

تنويه:
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كانت قاعة الرواق واحدة من اأهم القاعات التي كانت متالأ بغداد وكان اأحد امل�سوؤولني عليها الراحل موفق اخلطيب الذي راح اإثر حادث 
�سيارة رحمه اهلل، وكانت بغداد عبارة عن األوان وم�سرات ول مير يوم ال وجتد اأن معر�سا ت�سكيليا قد افتتح هنا او هناك، والأروع من ذلك 
توافق النا�ض وح�سورهم تلك الألوان والتحدث بها وعنها طويال، هذه القاعة واأعني الرواق كانت قد اأعدت معر�سا لل�سور ال�سخ�سية 
اأكرم �سكري، فرج عبو، فايق ح�سن، حافظ الدروبي، نوري  الت�سكيليني منهم،  البورتريت يف العام ١9٨4 وا�سرتك فيه خرية الفنانني 
اإبراهيم  �ساكر، خ�سر جرجي�ض،  علي  الطائي، حممد  �سعد  احمد،  الق�ساب، �سديق  عي�سى حنا، خالد  ال��راوي، حممد غني حكمت، 
العبديل، مقبل جرجي�ض، عدنان اأ�سود، عبد اجلبار �سلمان، يحيى الدراجي، موفق اخلطيب، ا�سماعيل العبيدي، ن�ساأت اللو�سي، مي�سر 
القا�سي، �سذى الراوي، غادة عبدالرزاق، جنيب يون�ض، عيا�ض عبد الرحمن، عادل العالق، �سعد حممد، �سالح زينل، حازم الب�ستاين، 

داخل الفولدر كتب:
ي�سر دائرة الفنون الت�سكيلية دعوتكم حل�سور حفل افتتاح معر�ض الفن العراقي املعا�سر للوحات ال�سخ�سية البورتريت يف متام ال�ساعة 
ال�سابعة من م�ساء يوم الربعاء امل�سادف ٢0-6-١9٨4 على قاعة الرواق الواقعة قرب فندق ع�ستار �سرياتون �ساحة اجلندي املجهول 

�سابقا، وحكاية هذه ال�سورة هي بورتريت للفنان الكبري جواد �سليم كان قد اأجنزه يف فلورن�سا عام ١960 لإحدى ال�سخ�سيات. 

مهم جد� 
 ليحق لأي �شخ�س �و موؤ�ش�شة �و جملة �و �شا�شة �و مو�قع �لكرتونية 

و�أية و�شيلة �عالمية �خرى ��شتعمال هذه �ل�شور  ) هي �ر�شيفي 
�ل�شخ�شي ومعي عقد �شر�ئها(، جملة �ل�شبكة �لعر�قية �لوحيدة لها  

�حلق بذلك وبعك�شه �شتكون �ملحاكم هي �لفي�شل.
مقداد عبد الر�شا

الذي  والنفالت   ٢003 اأح��داث  بعد 
اجل��م��ي��ع  اأ���س��ب��ح  اإذ  ال���ب���الد  ���س��اد 
ال�سلب  وب��داأ  الل�سو�ض  رحمة  حتت 
وال��ن��ه��ب، م��ن الأم���اك���ن ال��ت��ي مّت��ت 
ع��الوي  يف  ال��ف��ن��ون  دائ���رة  �سرقتها 
الأخ��رى،  الأماكن  من  وبع�ض  احللة 
الل�سو�ض راحوا يبيعون هذه التحف 
يعرفون  ل  لأنَّهم  الأ�سعار،  باأبخ�ض 

قيمتها، و�سادف اأن طردنا من ليلنا 
وال�سهر فيه اإىل ابتداع ليل يف النهار 
ينتهي يف ال�سدول الأخري لل�سم�ض؛ اإذ 
تتحول بغداد اإىل وح�سة، البع�ض من 
ال�سراق  لظاهرة  ت�سدى  املخل�سني 
بطريقة  بح�سرها  وقام  وال�سرقات 
طيبة، منهم ال�ستاذ الفا�سل ن�سري 
من  بع�سًا  ك��ّل��ف  ال���ذي  اجل��ادرج��ي 

لوحة  اأي  ب�سراء  الت�سكيلني  الفنانني 
اأو تخطيط يقع حتت اأيديهم مع مبلغ 
على  ال�سيطرة  مت��ت  وفعال  م��وؤم��ن، 
اإعادتها  ومت��ت  الأع��م��ال  من  الكثري 
النهاري  ب��غ��داد  ليل  اأم��اك��ن��ه��ا،  اإىل 
عند  تقريبًا  اأ�سبوع  كل  يجمعنا  كان 
�سخ�سيا  ال��وزي��ري��ة،  يف  اأث���ر  ق��اع��ة 
)دج��ت��ال(  ك��ام��ريا  ابتعت  ق��د  كنت 
يف  الت�سوير،  ه��و���ض  ع��ن��دي  و���س��ار 
اأحد تلك الأ�سابيع و�سلت اإىل القاعة 
اآن،  العني يف  وي�سر  ما يحزن  وراأيت 
اللوحات والتخطيطات  جمموعة من 
كبرية  طاولة  فوق  و�سعت  قد  كانت 
من  طلبت  اإع��ادت��ه��ا،  مت��ت  اأن  بعد 
اأ�سورها ومت يل ذلك،  اأن  الأ�سدقاء 
من تلك اللوحات والتخطيطات هذا 
ال�ساعر  اإىل  يعود  ال��ذي  التخطيط 
حم���م���د م���ه���دي اجل�����واه�����ري ق���ام 

باإجنازه الفنان الكبري جواد �سليم.



�لطاقة �لإيجابية للون
كانوا ل ي�سّمونها  الطاقة الإيجابية بل بواعث  
الأخ�سر  اللون  يف  يجدون   وهم  لالإن�سان، 
الطماأنينة،  الأبي�ض  ويف  وال�سرور  ال�سعادة 

ويف الأحمر نوعا من الهياج والقوة.
واذا جتولت يف قرى م�سر اليوم ووقفت عند 
مقابر الفالحني املجاورة لقراهم �ستجد اأنَّ 
للقرب ارتفاعًا حمّددًا تعلوه ما ي�سبه اللوحة 
خدمة  على  ل��ل��دلل��ة  ب���الأل���وان،  امل��ر���س��وم��ة 

املتوفى واإ�سعاره بالراحة وهو يف قربه !
الفرعوين  الإمي���ان  م��ن  نوعا  يعد  ذل��ك  اإنَّ 
بالآخرة  احلا�سرة  الدنيا  بارتباط  القدمي 
فيها  وم��ا  اله��رام��ات  جت�ّسده  معتقد  وه��و 
وم�ساكن  طعام  ودلئ��ل  واأ�سلحة  كنوز  من 
للن�ساء واخلدم واجلواري، لكن هذا مو�سوع 
تتخذه  ال��ذي  باللون  ل��ه  مبا�سرة  عالقة  ل 
على  يبعث  كئيب،  ترابي  لون  وهو  اله��رام 

الرهبة والدها�ض معا واإظهار القوة .
يف الع�سور البابلية املعروفة جتد قيامة متوز 
من العامل ال�سفلي وقت الربيع حيث الأزهار 
ال�سعادة  تقدم  واخل�سرة  ب��الأر���ض  حتيط 
اإىل  ع�ستار  حبيب  بقدوم  املحتفلني  للب�سر 
العامل من جديد، حيث تت�سربل بابل واملدن 
املفعمة  اجلميلة  بالألوان  القدمية  العراقية 
وال�سفر  والخ�سر  الليلكي  مثل  بال�سرور 
وقالن�ض  الن�سوة  جيد  على  قالئد  وت��ع��ّل��ق  
وه��و  الك���رب  ال��ك��اه��ن  يتلو  بينما  ل��ل��رج��ال 
البابلي و�سط  الطبيب الكرب قدا�ض اخللود 
فرح  النا�ض الذين ت�سفى اأمرا�سهم بالدعاء 

واللون معا !

�شر�ع �ملر�س مع �لألو�ن
اأك��د اأط��ب��اء م��ن األ���وان وع��ه��ود خمتلفة عّد 
العالج  من  نوعا  اإن�سانيا  املقبولة  الأل���وان 
ابن  الرئي�ض  وقال  الأمرا�ض،  �سد  النف�سي 
بدرجة  اللون  بربط  )9٨0-١03٧م(  �سينا 
حرارة اجل�سم، وقال اإن الأحمر يحّرك الدم 
واإنَّ اللونني الأزرق والأبي�ض يدفعانه للهدوء 

)يربدانه(.
 )١966-١٨٧3( بايل  غد  المريكي  العامل 
وهي  الأل����وان  قيا�ض  طيف  مو�سوعة  كتب 
مو�سوعة عن عالج الأمرا�ض باللون، وهناك 
ب�ساأن  واأطباء  نف�ض  لعلماء  وبحوث  درا�سات 

عالقة اللون بال�سفاء من الأمرا�ض.
كتب ودر��شات

عدا ما كتبه الطبيب الفيل�سوف ابن �سينا يف 
اللون  تاأثري  عن  الطب(  يف  )القانون  كتابه 
يف العالجات املر�سية قدميا، فاإنَّنا جند اأنَّ 
جمموعة من الدرا�سات قد ظهرت يف اأوربا 
الدكتور  كتاب  منها  املو�سوع،  ه��ذا  ب�ساأن 
)ال�����س��وء  ب��ع��ن��وان  ع���ام ١٨٧٧  ب��ان��وك�����س��ت 
واأ�سعته كدواء( وكتاب الدكتور اأيدوين بايت 
كما  ع����ام١٨٨٧،  وال��ل��ون(  ال�سوء  )م��ب��ادئ 
ظهر كتاب الدكتور دونالد واط�سن بعد هذا 
حتت عنوان )قامو�ض العقل والبدن( ليتو�سع 

يف �سرح مو�سوعة العالج بال�سوء.
ال��ب��ح��وث اخلا�سة  الأي����ام جت���رى  وب��ت��وايل 
بع�ض  وت��ق��ول  الإن�����س��ان،  على  ال��ل��ون  بتاأثري 
الأك���رث  ال�سفر ه��و  ال��ل��ون  ب����اأنَّ  ال��ب��ح��وث  
بع�ض علماء  ولذا ن�سح  البيئة  ان�سجاما مع 
اللون با�ستخدام هذا اللون داخل ال�سفوف 

باأنَّ  وقالوا  فاقعًا،  يكون  ال  الدرا�سية �سرط 
الدم  ي�ساعد يف خف�ض �سغط  الأزرق  اللون 
البهجة  يف  م�ساعدًا  الأخ�سر  اللون  وع��دوا 
يدعو  الرج��واين  اللون  اإنَّ  وقالوا  والتهدئة، 
الأزرق  للون  اإ�سافة  النف�ض  ا�ستقرار  اإىل 

اخلفيف.
�لفونغ �شوي

علم  هو  ال�سني  عند  �سوي  الفونغ  علم  يعد 
جزءًا  باللون  العالج  ويعّد  باملكان  الإحاطة 
منه اإذ عّد اللون الأحمر ممثال لعن�سر النار 
واللون الرمادي للدللة على املعدن والزرق 
للدللة على املاء والخ�سر لل�سجر وال�سفر 
للرتاب، واأعطوا لكل لون طاقته الإيجابية يف 

بناء الن�سان و�سفائه من مر�ض ما.
�ألو�ن للمر�س... �ألو�ن لل�شفاء

اأخذت نظرية العالج باللون م�سارات �ستى، 
فقالوا بوجود األوان للم�ساء واأخرى لل�سباح  
طريقا  الطعام  عند  املائدة  لون  كان  بينما 
طيبا يدعو لل�سعادة وقت التناول، اإذا كانت 
اأنَّ  علميا  ثبت  وق��د  جميلة،  هادئة  الأل���وان 
العنف  اإىل  مييلون  الذين  ال�سخا�ض  رب��ع 
اذا جل�سوا يف غرفة مطلية بلون فاحت فذاك 

يجعلهم اأكرث هدوءًا واأقّل �سخبًا.
الت�سكيليني  غري  من  اللون  علماء  جعل  وقد 

عرفت �لإن�شانية 
منذ �لقدم �لعالج 

باللون وحّدد 
علماء �لطاقة 

�لقد�مى، ونق�شد 
بهم رجال 

�لكهنوت �لبابلي 
و�لفرعوين �أنو�ع 

�لألو�ن �لتي متنح 
�لطاقة �لإيجابية 

لالإن�شان.

الييييعييييالج اليي�ييشييعييبييي 
بالأل�ان

با�شم عبد احلميد حم�دي

اللون  يعد  اإذ  ال�سفائية،  قدراتها  ل��الأل��وان 
الأ���س��ف��ر م�����س��اع��دًا يف ال���ت���ف���اوؤل وال��ل��ون 
اجل�سمية  ال��ط��اق��ة  على  باعثا  ال��ربت��ق��ايل 
وال��ذه��ن��ي��ة امل��ت��ج��ددة وال��ل��ون الح��م��ر ل��ون 
الطاقة واحليوية وال�سجاعة بقدر ما هو لون 

اليذاء و�سيادة ال�سادية ... اأحيانا.
�لألو�ن و�لغذ�ء 

دللت  الغ��ذي��ة  األ����وان  يف  العلماء  ووج���د 
بالفيتامينات  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل���ادة  غنى  على 
قدراته  وتطوير  اجل�سم  عالج  يف  امل�ساعدة 
واللون  الطماطة  يف  احلمراء  ال�سبغة  مثل 
يف  والزرق  واخل�����ض  ال�سبانخ  يف  الخ�سر 
ولكل  ال�ساي،  يف  ال�سواد  ول��ون  الباذجنان 

�سبغة لونية تدرجاتها وفاعليتها ال�سفائية.
�لبيولوجيا �ل�شوئية

ليحل  ال�سوئية  البيولوجيا  م�سطلح  ج��اء 
ودرج��ت  ب���الأل���وان  ال��ع��الج  م�سطلح  حم��ل 
البحوث اجلديدة يف الطب البديل عن الطب 
امل�سطلح  ه��ذا  ا�ستخدام  على  الكلينكي 
القدمي  امل�سطلح  ع��ن  ب��ال��ل��ون  وع��الج��ات��ه 
البيولوجية  العلوم  املتداول، وبذلك انفتحت 
اجل��دي��دة يف ط��ب ال��ل��ون والأع�����س��اب على 
عامل جديد من البحوث والتجارب التي تتم 

ل�سالح الن�سان.
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ت��ح��ق��ي��ق��ات

�ملدينة �لتي يقطنها نحو ثمانية ماليني ن�شمة، وتعاين من �رتفاع درجات 
حر�رتها �شيفًا، وحتيط بها �شتى �أنو�ع �مللوثات �لتي تنفث �أول �أوك�شيد �لكربون 

و�أول �أوك�شيد �لكربيت، تعر�شت �إىل و�حدة من �أكرب عمليات �لتجريف مل�شاحاتها 
�خل�شر، فقد �أزيلت ب�شاتني كبرية وحتولت م�شاحاتها �خل�شر وحد�ئقها �جلميلة 

�إىل كتل كونكريتية بفعل عمليات �لت�شييد و�لبناء خارج �لت�شميم �لأ�شا�شي 
للمدينة بخالف كل �لقو�نني �لبيئية �لتي تنظم حياة �ل�شكان.

 

 

فت ب�شاتينها وحت�لت م�شاتلها اإىل ع�ش�ائيات.. ُجرِّ

يعيد اإىل

؟
من

بغداد رونقها

ريا عا�شي

وبينما يلقي املواطنون اللوم على اأمانة بغداد 
يف  امل�سوؤولني  ف��اإن  بواجباتها،  اإيفائها  لعدم 
لبغداد  ويحدث  حدث  ما  اأن  ي��ربرون  الأمانة 
بني  �سراعات  اإىل  يعود  اخل�سر  ومناطقها 

جهات نافذة ل تقوى الأمانة على مواجهتها!
بي�ت بغدادية

ي��ق��ول ال��ب��اح��ث يف ت����راث ب���غ���داد )ب��ا���س��م 
عبداحلميد حمودي(: "لقد عرف البغداديون 
بولعهم بالأ�سجار والهتمام باحلدائق، وكان 
ال��ق��رن  ع�سرينيات  يف  ال��ب��غ��دادي  احل��و���ض 
يطلق  �سغرية  حديقة  على  ي�ستمل  املن�سرم 
التي  )البقجة(،  ت�سمية  البغداديون  عليها 
ال��رم��ان وال��ن��ارجن وال��زي��ت��ون  اأ���س��ج��ار  ت�سم 

وتتو�سطها بالطبع عمتنا النخلة املقد�سة." 
من  املي�سورين  "اأن  لل�سبكة:  ح��م��ودي  وب��نّي 
اأه�����ايل ب��غ��داد 
ت�����������������س��������ّور 
م���ن���ازل���ه���م 

اأو  )الآ���ض(،  ب�سجريات  ت�ستهر  غّناء  حدائق 
واأ�سجار  )اليا�ض(،  البغداديون  ي�سميها  كما 
احلم�سيات من نارجن وليمون وبرتقال، ف�ساًل 
عن التفاح الأبي�ض ال�سغري والرمان، ناهيك 
لدى  اخلا�سة  املنزلة  ذوات  الأ���س��ج��ار  ع��ن 

العراقيني من ال�سدر والزيتون والنخيل."
"مع  قائاًل:  بغداد  تراث  يف  الباحث  وي�سيف 
تقدم العمران وانتقال اأهايل الأحياء القدمية 
�سوارع  ذوات  حديثة  اأح��ي��اء  يف  ال�سكن  اإىل 
اإ�سفلتية وخزانات مياه اإ�سالة وجماري �سرف 
اأن  على  ال��ع��راق��ي  امل��ع��م��اري  حر�ض  �سحي، 
البيت  ت�سور  خ�سراء  م�ساحة  للمنزل  ي�سيف 
الأح��ي��اء  كانت  كما  ب��ج��اره  يلت�سق  ل  بحيث 

القدمية.
ب�سوارعها  ب��غ��داد  يف  كثرية  اأح��ي��اء  وع��رف��ت 
ا�ستهرت  مثاًل  فالبتاويني  اخل�سر،  واأزقتها 
البغداديون  ي�سميها  التي  ال�سدر  باأ�سجار 
نخيل  باأ�سجار  ا�ستهرت  والوزيرية  )النبقة(، 

جوز الهند والتني الأندل�سي واليوكالبتوز التي 
ال�سفن  من  معه  الربيطاين  امل�ستعمر  حملها 
بنخيلها  والكاظمية  الهند،  من  بها  جاء  التي 
البا�سق، والأعظمية بالنومي احللو، والكرادة 

ا�ستهرت بالنخيل والزيتون.
لرتاثهم  اأوفياء  ظلوا  البغداديني  اأن  والواقع 
وا�ستمروا يف تزيني حدائقهم بنباتات الزينة 
غري املثمرة، مثل اجلهنمي وال�سبوي واجلوري 
وزه��ور  وال�سلطاين  وال��رازق��ي  والغاردينيا 

الن�سرين."
واأ�سار حمودي اإىل اأن التدهور بداأ نتيجة حكم 
الطاغية واحلروب التي طالت البالد ب�سببه، 
اإذ دمرت احلرب غابات النخيل يف الب�سرة. 
لكن الكارثة حدثت بعد عام ٢003، اإذ جرى 
يف  وب�ساتينها  بغداد  م��زارع  على  كبري  زحف 
التي  وال��دورة  والعطيفية،  الكريعات،  مناطق 
والأ�سجار  النخيل  اإع��دام  جمازر  فيها  جرت 
ومنازل  بع�سوائيات  ا�ستبدلت  التي  املثمرة 
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كونكريتية.
بغداد تختنق

الكهرباء،  توفري  ع��ن  ال��دول��ة  عجز  وب�سبب 
ان��ت�����س��رت امل���ول���دات ال��ت��ي ي��ق��در ع��دده��ا يف 
تقذف  مولدة  اآلف  ثالثة  من  باأكرث  بغداد 
اأنواع امللوثات يف �سماء بغداد، ف�ساًل عن اأن 

الزحف العمراين بات قريبًا من م�سايف 
الدورة املتهالكة التي باتت �سحب دخانها 

تلوث مناطق �سا�سعة من بغداد.
الع�سوائي  ال���س��ت��رياد  لن��ف��ت��اح  ونتيجة 
ال�سيارات  ع��دد  ارتفع  فقد  لل�سيارات، 
العامة  امل��رور  دائ��رة  لح�سائيات  وفقًا 
اإىل  مليون  ن�سف  من  وحدها  بغداد  يف 
اأطنانًا من  خم�سة ماليني �سيارة، تخلف 
اأوك�سيد  وث��اين  اأول  ول�سيما  امل��ل��وث��ات، 
بغداد  �سوارع  بها  �ساقت  وقد  الكربون، 

ذرعًا واختنقت �سماوؤها.
اليو�سف(  )اإبراهيم جواد  الدكتور  يوؤكد 
احلم�����ل  ت��ق��ل��ي��ل  يف  الأ�س�جار  اأه��م��ي��ة 
�س����عاع ال�سم�س�ي ال�س����اقط  احل���راري لالإ
وم�س����اهمت��ه  بغ������داد  مدينة  رقع�����ة  عل�ى 
ف��ي تغيري من��اخ املدينة. ي�سري اليو�سف، 
)املعمار(  جملة  ن�سرته  علمي  بحث  يف 

يف  احل�سرية  ال�سوارع  ت�سجري  )اأث��ر  بعنوان 
اأن  اإىل  بغداد(،  ملدينة  العام  املناخ  حت�سني 
تقليل  ف�ي  ت�سهم  بكثافة  �س�جار  الأ زراع�����ة 
ف����ي ال�سيف، وجتعل  اله������واء  درج��ة ح��رارة 
مناخ املدينة يقرتب من حدود درجة الراحة 

احلرارية لالإن�س��ان.

ف�ي  ملحوظًا  ت��غ��ريًا  ثمة  اأن  البحث  ويظهر 
ال�س��ارع  ت�سجري  جّراء  احل�رارة من  درج��ات 
اقترب����ت  اإذ  القيا�سات،  فيه  اأج��ري��ت  ال����ذي 
من  ورطوبته وحتركه  اله��واء  ح��رارة  درج��ة  
ح���دود ال��راح��ة احل��راري��ة لإن�����س��ان املناط���ق 
نف�سها  بالكفاءة  تتحقق  ولم  اجلافة،  احلارة 

يف حالة التظليل بالكتل  البنائية.
كما اأظهر البحث اأن الت�سجري وزيادة املناطق 
الكهربائية  الطاقة  بتقليل  ي�سهمان  اخل�سر 
ما  وذل��ك  امل��ب��اين،  تكاليف  على  امل�سروفة 
ال�سوارع  بت�سجري  التو�سية  على  �سجعنا 
الح��ي��اء  ���س��وارع  ت�سجري  وك�����ذلك  الرئي�سة 
مناخ  تغيري  اأن  ذل��ك  �ساأن  من  لأن  ال�سكنية 

مدينة بغداد.
ثقافة الت�شجري

يف  ال�سابقة  والأ���س��ت��اذة  ت�ستذكراخلبرية 
حمالت  امل����راين(  )ت��وح��ي��د  ال���زراع���ة  كلية 
باإ�سراف  الطلبة  بها  ا�سطلع  التي  الت�سجري 
من  وع��دد  املطار  �سارع  بت�سجري  اأ�ساتذتهم 
الأحياء البغدادية، فقد كانت جامعات بغداد 
احلفاظ  ثقافة  النفو�ض  تغر�ض يف  ومدار�سها 
على  الطلبة  وت�سجع  ورعايتها،  النباتات  على 

زراعة الأ�سجار.
مبنظر  ج��دًا  اأُ�سعد  "كنت  امل��راين:  تقول 
عنرت  ت��راك��ت��ورات  ي��ق��ودون  وه��م  طلبتنا 
حاملني ال�ستالت وهم يرتدون �سداريهم 
املوحد، كان منظرهم  البي�ض فوق زيهم 

ي�سعرك بالبهجة حقًا."
واأعربت عن اأ�سفها لأن ذكرياتها اجلميلة 
يف �سوارع بغداد اخل�سر التي تفوح منها 
وال�سبوي  احلم�سيات  اأ���س��ج��ار  ع��ط��ور 
ملوث  بهواء  خمتنقة  باتت  والغاردينيا 
اإن  وقالت  وال�سيارات.  امل��ول��دات  نتيجة 
رملية  عوا�سف  اإىل  دائمًا  تتعر�ض  بغداد 
وكثبان متحركة، لذلك كنا ناأمل اأن تهتم 
الأ�سجار  زراع��ة  بتكثيف  املعنية  اجلهات 
امللوثات  م��ن  العا�سمة  �سكان  حلماية 
اأم��ر  يحدث  م��ا  لكن  العالية،  واحل���رارة 
منا  يحتاج  للبيئة  منظم  وتدمري  موؤ�سف 

البيئي  ال��ت��وازن  لإع���ادة  عظيمة  ج��ه��ود  اإىل 
لعا�سمتنا احلبيبة.

مبادرات 
النهو�ض  عن  احلكومية  اجلهات  عجز  واأمام 
للقيام  �سبابية  جمموعات  اندفعت  بواجباتها 
العا�سمة  �سوارع  لت�سجري  تطوعية  بحمالت 

بغداد واأحيائها.
عن  امل��ل��ك(  عبد  )ع��ام��ر  النا�سط  يتحدث   
اأعوام  قبل  جمموعتنا  "بداأت  قائاًل:  جتربته 
العمل يف تطوير اأحد �سوارع منطقتنا مبدينة 
وغ�سل  الر�سيف  �سبغ  اإىل  فعمدنا  احلرية 
التجربة  ه��ذه  واإن���ارت���ه،  وت�سجريه  ال�����س��ارع 
على  القريبة  الأح��ي��اء  م��ن  ال�سباب  �سجعت 
ل  )مل  فكرة  ج��اءت  ثم  �سوارعهم،  تنظيف 

نزرع �سوارع احلي وال�سارع العام(؟"
مواقع  يف  املو�سوع  ُن�سر  اأن  "بعد  وي�سيف: 
وت�سكيل  التن�سيق  جرى  الجتماعي  التوا�سل 
فرق العمل وتوزيع املهام، وجعلنا كل يوم جمعة 
يومًا للزراعة يف �سوارع بغداد واأحيائها، لكن 
واجهتنا م�سكلة وهي: من �سيتوىل �سقي هذه 
ال�سجريات؟ لذلك اأعتقد اأن حمالت التوعية 
بامل�سوؤولية  ال�سعور  على  ال��ن��ا���ض  وت�سجيع 
واملحافظة على نظافة حياة الأ�سجار واإدامتها 

هي م�سوؤولية املواطن واحلكومة معًا."
ع�سرينية،  ه����ادي،  )رف����ل  ال��ن��ا���س��ط��ة  اأم����ا 
احلي  وب��ن��ات  اأن��ا  "بداأت  فتقول:  موظفة(، 
قمنا  ث��م  ملنازلنا،  امل��ج��اورة  الأر���س��ف��ة  ب��زرع 
املزهرة  ال�ستوائية  الأ�سجار  اأق��الم  بتكثري 
ال�سحراوي  امل��ن��اخ  يف  العي�ض  ميكنها  التي 
وت��ق��اوم  عاليًا  وترتفع  واف���رة  ظ���الًل  ومت��ن��ح 
العط�ض، وعن طريق الفي�سبوك نقوم باإي�سال 

هذه الأقالم ومتابعة زراعتها."
نا�سطات  من  وجمموعة  اأنا  "اأتابع  وت�سيف: 
العمل  بغداد  اأمانة  فرق  تنهي  التي  املناطق 
ول�سيما  منها،  القريبة  الأر�سفة  فنزرع  فيها 

داخل الأحياء ال�سكنية."
خالفات و�شالحيات

العامة  امل��دي��ري��ة  يف  م�����س��وؤول  م�سدر  ي��ق��ول 
ا�سمه(:  ذكر  )رف�ض  والت�سجري  للمتنزهات 

ال�سالحيات  ب�ساأن  واخلالفات  "امل�سكالت 
من  كثريًا  عطلت  ال��دول��ة  اأرا���س��ي  وملكيات 
اخلطط وامل�ساريع لت�سجري عدد من املناطق 
ال�سعدون  ب���ارك  م��ث��ل:  ب��غ��داد  يف  احل��ي��وي��ة 
الأم��ان��ة  اأن  اإىل  م�����س��ريًا  ال����دورة،  ومنطقة 
ت��ت��ن��ازع ح���ول م��ل��ك��ي��ات ك��ورن��ي�����ض دج��ل��ة مع 
ا�ستثمار  دائرة  دفع  ما  املائية،  املوارد  وزارة 
بغداد ل�ستغالل هذا اخلالف مل�سلحتها، اإذ 
�سيدوا  م�ستثمرين  اإىل  الأرا�سي  تلك  منحت 
حرمان  والنتيجة   خمتلفة،  م�ساريع  عليها 
ميكن  كان  �سا�سعة  مناطق  من  بغداد  �سكان 
املتنزهات  م��ن  ك��ث��ري  لإن�����س��اء  ا�ستثمارها 
يف  كبرية  مبالغ  الأمانة  تتحمل  اأن  دون  من 

اإن�سائها.
ا�ستغلت  جهات  وج��ود  عن  امل�سوؤول  وك�سف 
م�����س��اح��ات ���س��ا���س��ع��ة داخ����ل ال��ع��ا���س��م��ة ويف 
م�ساتل  لتكون  خم�س�سة  كانت  �سواحيها 
الأ�سا�سي  الت�سميم  �سمن  خ�سرًا  ومناطق 
للعا�سمة، واأن عمليات ال�ستحواذ هذه جرت 
ذلك  يرتك  اأن  متوقعًا  القانون،  نطاق  خارج 

اآثارًا �سلبية على جمال املدينة وبيئتها.
حتولت  املهملة  الأرا�سي  من  كثريًا  اأن  كما   
اإىل مكبات للنفايات واإىل ع�سوائيات �سكنية 

مفاحتة  على  بغداد  اأم��ان��ة  وتعمل  متفرقة، 
بع�ض الوزارات، ول�سيما وزارة املالية، بهدف 
جتاوز املعرقالت التي تقف عائقًا اأمام جهود 
متنزهات  اإىل  الأرا�سي  تلك  لتحويل  الأمانة 

عائلية.
واأعرب عن اأ�سفه لتدهور واقع بغداد وحرمان 
�سكانها من ف�سحة وجود متنف�سات لالأهايل، 
فقد جرى ا�ستغالل مناطق خ�سر عدة كانت 
متنح بغداد رونقًا ميزها عن �سائر العوا�سم. 
ع�سرين  من  اأكرث  لإن�ساء  خطط  ُر�سمت  وقد 
متنزه  م�ساحة  مب�ساحتها  ت��ف��وق  م��ت��ن��زه��ًا 
فتحَت  مت��ام��ًا،  العك�ض  ح��دث  لكن  ال���زوراء، 
�ستار ال�ستثمار والإعمار جرى تخريب اأرا�ٍض 
العا�سمة،  يف  اخل�سر  املناطق  م��ن  وا�سعة 
ونحن حري�سون على بقاء الزوراء بعيدًا عن 
كونكريتية  كتل  اإىل  تتحول  ل  كي  ال�ستثمار 

وهي رئة بغداد الوحيدة اليوم. 
نخيل  اأن  العراقي  امل��واط��ن  ر  نذكِّ اأن  يبقى 
بغداد اليوم الذي نتذوق متره يف ال�سيف هو 
زرع اآبائنا واأجدادنا يف هذه املدينة، فلنحاول 
بقعة خ�سراء يف  النخيل وكل  ب�ساتني  حماية 
العراق لكي يعي�ض اأحفادنا وهم يتذوقون ثمار 

ما زرعنا و�سقينا.
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�لطريق �إىل �لأهو�ر
"احلّمار"  واملنار  الفهود  نواحي  اإىل  توجهنا 
م�����س��اف��ة جت����اوزت ٥00 كم  واجل��ب��اي�����ض ع��رب 
انطالقًا من بغداد عرب الطريق الدويل، وحاملا 
رائحة  مع  املمتزجة  الربيع  ن�سائم  لنا  لح��ت 
كانت  الأه��وار،  املعّطر مبياه  وال��ربدي  الق�سب 
�سمعنا؛  اإىل  تتناهى  النا�سرية  اأ�سوات مطربي 
اأبو عزيز ونا�سر حكيم وداخل ح�سن  ح�سريي 
ال�سهل  و���س��ب��اح  حممد  وك��م��ال  نعمة  وح�سني 
و�ستار جبار وغريهم املئات من املبدعني؛ اأدباء 

و�سعراء وعلماء.
والثقافة  بالعطاء  احل��اف��ل  ال��ت��اري��خ  ك��ل  وم��ع 
يف  اخلدمات  م�ستوى  اأن  اإل  والتمّيز  والإب���داع 
تلك املدن ل ي�سّر الناظرين، بدءًا من الطريق 
بق�ساء  املحافظة  مركز  يربط  ال��ذي  الرئي�ض 
ليكون  تو�سيعه  حماولة  من  بالرغم  اجلباي�ض 
والبنى  ال�سكنية  ب��ال��دور  وان��ت��ه��اء  مب��م��ري��ن، 

املطلوب  امل�ستوى  دون  زال��ت  ما  التي  التحتية 
بكثري، اأما من حيث الن�سان فاحلال يحتاج اإىل 
اأن لغة  اأكرث من وقفة وحكاية، على الرغم من 
ينبئان  الوجوه  على  املرت�سم  واحلزن  الأج�ساد 
ال�سائل بحقيقة احلياة هناك وفقر احلال الذي 

ترك معامل ق�سوته على الب�سر.
حياة �لأهو�ر

جا�سم  البيئي  والنا�سط  ال�ست�ساري  املهند�ض 
ذي  يف  الأه����وار  م�ساحة  اأن  اأو���س��ح  ال���س��دي 
يف  ال�سعف  اإىل  وترتفع  ك��م٢،   4000 تبلغ  ق��ار 
 ،١9٨٨ ع��ام  يف  ح�سل  كما  الفي�سان  �سنوات 
الت�سعينيات  يف  املريع  التجفيف  عمليات  اأن  ال 
من القرن املا�سي وتناق�ض كميات املياه ب�سكل 
من  الآتية  الأنهار  ويف  والفرات،  دجلة  يف  عام 
كل  كذلك،  العراق  جنوب  الإيرانية  الأرا���س��ي 
اأثر كثريًا يف م�ساحة الأهوار التي حاولت  ذلك 

ا�ستعادت عافيتها بعد ني�سان ٢003.

ك�سروا  املحليني  ال�سكان  اأن  الأ���س��دي  وي��وؤك��د 
اأبو حلية  الأهوار ك�سط  الرتابية ملنافذ  ال�سداد 
الإ�سالح،  ال�سمايل يف مدينة  اأبو زرك  يف هور 
هور  يف  وامل��واج��د  والبو�سامة  بحر  اآل  واأن��ه��ار 
واأبو  �سوباط  واأبو  اجلباي�ض  يف  الغربي  احلّمار 

ن�سلة واأبو جويالنة يف الأهوار الو�سطى.
وي�سري اإىل اأنه يف عام ٢00٥ و�سع مركز اإنعا�ض 
الأهوار خطة ل�ستعادة ٥٧00 كم٢ من الأهوار، 
وكانت ح�سة النا�سرية منها نحو ٢600 كم٢، 

ن�سمة  ال��ف   ٢00 ال�سكان  ع��دد  يبلغ  ح��ني  يف 
يتوزعون على القرى واملدن املحيطة، اأما الذين 
ي�سكنون قلب الأهوار فيبلغ عددهم ب�سعة اآلف، 
يعتمدون يف عي�سهم على �سيد الأ�سماك وتربية 
اجلامو�ض و�سناعة احل�سران من الق�سب وبيع 

احل�سائ�ض علفًا للحيوانات.
الأ�سدي يكّرر حقيقة وا�سحة للعيان؛ ملخ�سها 
اقت�ساديًا  تتغرّي حياتهم  الأهوار مل  �ساكني  اأّن 
اإىل  تلك  املائية  ان�سمام م�سطحاتهم  بعد  حتى 
اكت�سابها  ع��ن  ف�ساًل  العاملي،  ال���رتاث  لئحة 
ال��ع��راق،  يف  �سياحية  منطقة  ك��اأه��م  ال�سهرة 
كمعلم  بها  وال���دويل  املحلي  الع��الم  واهتمام 
"اإرادة"  توجد  ل  اأّن��ه  على  م�سددًا  ح�ساري، 
الأدوات  ت��ك��ر���ض  ومل  امل��ن��اط��ق،  ت��ل��ك  لتطوير 
"هنالك  ولي�ست  ال��ت��ط��وي��ر،  ل��ذل��ك  املنا�سبة 
ورفع  خدمتها  على  العمل  �ساأنها  من  توجهات 

�ساأنها".  
الع���الم���ي وال��ن��ا���س��ط امل����دين ج����واد ك��اظ��م 
معه  ا�سطحبنا  هناك،  ي�سكن  الذي  ا�سماعيل، 
الهور  اأبناء  مفردات  لنا  �سارحًا  الأ���س��واق؛  يف 
ل�سوء  اأمله  يخفي  اأن  غري  من  الأ�سياء،  واأ�سماء 
الطبيعية  املنتجعات  تلك  واإه��م��ال  التخطيط 
الأهوار  تطوير  عملية  اأن  على  و�سدد  اجلميلة، 
بل  ك��ب��ري،  جهد  اإىل  ول  اأم����وال  اإىل  حت��ت��اج  ل 
من  وتفكري  واإب��داع  وحر�ض  اأمثل  تخطيط  اإىل 
امل�سوؤولني، مبينًا اأنَّ الأهايل الب�سطاء هم الذين 
ب��اأدوات��ه��م  ال�سائح  م�ستلزمات  توفري  يتولون 

واإمكانياتهم الب�سيطة.   
هموم �جلياع

اإىل عمق الأه��وار يف امل�سحوف  اأن نتوجه  وقبل 

توقفنا قلياًل قرب ال�سارع العام ملدينة اجلباي�ض 
اتعبتها  التي  اجلنوبية  امل��راأة  كمال؛  اأم  لنلتقي 
الدنيا بعد اأن رحل زوجها رحمه اهلل تاركًا لها 
يف  معتمدة  غريها،  لهن  معيل  ل  بنات  خم�ض 

تدبري اأمور حياتها على بيع الأ�سماك.
الرعاية  رات��ب  اإن  ال�سابرة:  امل��راأة  هذه  تقول 
اأب�سط  ت��وف��ريه  وع���دم  �سحته  م��ع  الجتماعية 
الرعاية  دائ���رة  اأن  اإل  الأ�سا�سية  احل��اج��ات 
الجتماعية قطعت تلك 90 األف دينار قبل اأربعة 
الدولة  "وكاأّن  الأ�سباب،  معرفة  دون  من  اأ�سهر 

ا�ستكرثت املبلغ علينا". 
وه��ي  ال�سمك  ب���دم  م�سرجتني  ي��داه��ا  ك��ان��ت 
تفرت�ض الرمل وقد حر�ست على اأن يكون ال�سواد 
لها  واأدارت  اأن عاك�ستها احلياة،  ملب�سها، منذ 
ظهر الفرح، وحالها ل يختلف عن مثيالتها من 

ن�ساء مناطق الأهوار اللواتي يقول ل�سان حالهن: 
بيه  مير  بيعوين..  �سراي  الفرح  يهل   .. "فرح 

الفرح واأحزاين بعيوين".
�سعد  يحدثنا  كمال  اأم  عن  مرتين  بعد  وعلى 
رم�سان البالغ من العمر 3٥ عامًا، يعيل اأولده 
مع  اأ�سكن  يقول:  وح��ي��در،  وزينب  وهاجر  ن��ور 
عائلتي يف "خرابة"... قالها بحزن �سديد.. ثم 
اأماط اللثام عن وجهه قلياًل، ليقول: بيع ال�سمك 
ل ي�سّد احلاجة.. يوميتي اأحيانا ل يبقى يل منها 
�سوى خم�سة اآلف دينار.. ثم توّقف عن الكالم 
تاركًا خليالنا ترجمة اإح�سا�سه واأمنياته بالعي�ض 
الرغيد يف منزل لئق ودخل منا�سب وم�ستقبل 

�سعيد لأ�سرته. 
�مل�شحوف و�شط �لهور

طوياًل  املمتد  ال��ربدي  و�سط  الهادئة  الأج���واء 

تراث عاملي.. وفقر حملي

دخلت لئحة الي�ن�شك� وبقي ال�شكان خارجها

ما الذي حل باملاء واخل�شراء وال�جه احل�شن؟

اأه�ار العراق..

عندما �أ�شافت �لأمم �ملتحدة 
�أهو�ر �لعر�ق �إىل لئحة 
�لرت�ث �لعاملي منت�شف 
عام 2016 �شاد �عتقاد 

باأن �ل�شنو�ت �لعجاف �لتي 
عانى فيها �ل�شكان هناك 
طو�ل ثالثة عقود مرت 

بهم بدءً� من �لثمانينيات 
مرورً� باحل�شار �لقت�شادي 

يف �لت�شعينيات و�نتهاء 
بعام 2003، �شتكون جمرد 
ذكريات مريرة لن تتكرر، 
و�أن حقبة حافلة باخلري 

�شتحل �شيفًا د�ئمًا لن يغادر 
�ل وقد مالأ ربوعهم فرحًا 

وطماأنينة يف بلد وهبه 
�هلل كل مقومات �لتقدم 

و�لزدهار، لكن و�قع �حلال 
مل يكن كذلك �إذ ما كل ما 
يتمنى "�ل�شعب" يدركه.  

حتقيق: اأ�شماء عزيز
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النف�ض  الوا�سعة ترتك يف  الأه��وار  م�ساحة  عرب 
عبا�ض  الهور  اب��ن  النظري..  منقطع  ا�سرتخاء 
ال�سماك  الذي حمل معه  جواد كاظم �سديقنا 
وهي  "اجلبا�سة"؛  اإىل  و�سولنا  ح��ال  لي�سويها 
التي  امل��ي��اه  ف��وق  املرتفعة  ال�سغرية  اجل��زي��رة 
يبنيها الأهواريون باأنف�سهم وبطريقة اأجدادهم 
ال�����س��وم��ري��ني ب��ا���س��ت��خ��دام ال��ق�����س��ب وال��ط��ني، 
حتيطها اأجمات الق�سب والربدي من كل مكان، 
يقوده  امل�سحوف  �ساحب  علي  اأبو  كان  وقت  يف 
الباردة،  الأم���واج  و�سط  طريقه  لي�سق  برباعة 
املحليني  بال�سائحني  املحملة  ال��ق��وارب  وكانت 
ابتعدنا م�سافة بعيدة عن  متّر بنا عائدة، حتى 
النا�ض  ب�ساطة  اأن  انتباهنا  لفت  وقد  الياب�سة، 
واأن  وكرمًا،  طيبة  اأكرث  جعلتهم  حالهم  وع�سر 
خم�ض  فبعد  فيهم،  م��ت��ج��ذرة  ال��ري��ف  اأخ���الق 
مل  امل�سحوف  �ساحب  معنا  ق�ساها  ���س��اع��ات 
اإ�سرارنا  بعد  اإل  اأج��ر  اأي  منا  يت�سّلم  اأن  يقبل 
ال�سديد عليه، كما اأن جميع من �سادفناهم كان 
يكاد  اليهم  القادمني  واح��رتام  �سفتهم  احلياء 
اإثر  جياًل  توارثوها  اأخالقية  م�سوؤولية  يكون  اأن 
راأ�سمالهم  اأن  لنا  توؤكد  هناك  فالنا�ض  جيل... 
من  النبيلة  الجتماعية  القيم  وتر�سيخ  املحبة 
غري اأن تلوثهم متغريات الزمن وظروف احلياة 
وفاء من  مل�سة  تنتظر  اأعينهم  لكن  وتبدلتها... 
الدولة لالهتمام بهم من اأجل تعوي�ض معاناتهم 
ولكي ت�سّكل مناطقهم موردًا اآخر للدخل القومي 
بذلك  بالنهو�ض  الكفيلة  اخلطط  اإع���داد  بعد 
الفقر  عنهم  ي��رف��ع  مل  ال���ذي  ال��ع��امل��ي  ال���رتاث 

واحلرمان والإهمال.

جا�شم ال�شدي
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عالء هادي احلطاب 

خارج ال�شندوق

Clubhouse

التوا�سل  للفرد  التوا�سل الجتماعي  اأتاحت و�سائط 
مع خمتلف التوجهات والآراء والأفكار وال�سخ�سيات، 
اأماكن تواجدهم وطبيعة  النظر عن اختالف  بغ�ض 
�سخ�سياتهم وميولهم اليديولوجية وحتى النف�سية، 
اأهمية  التوا�سل  ع��امل  يف  الكبرية  القفزة  ول��ه��ذه 
للفرد يف  بالن�سبة  قرية �سغرية  العامل  كربى جعلت 
جتارب  على  ويطلع  خمتلفة  حمطات  بني  ينتقل  اأن 
رمبا مل ي�ستطع التعرف عليها طيلة حياته؛ لول هذه 
كثرية،  منافع  للب�سرية  قدمت  التي  الكبرية  التقنية 
باملقابل مت ا�ستثمارها ب�سكل �سّيئ من قبل مل ُيح�سن 

م للب�سرية.  ا�ستثمارها ككل اخلدمات التي ُتقدَّ
 Clubhouse املهمة تطبيق  الو�سائط  اإحدى هذه 
الذي ي�ستغل على م�ساحة احلديث ال�سفاهي املبا�سر 
درد���س��ة مغلقة بني  الأف���راد يف غرفة  ع��دد من  بني 
للنقا�ض ويتم  املتحاورين ويتم حتديد مو�سوع معني 
اإدارة  امل�سرفني على  للحديث من قبل  الدور  اإعطاء 

هذه الندوة اللكرتونية.
مفيٌد  التطبيقات  م��ن  ن��وع  هكذا  امل��ب��داأ  حيث  م��ن 
اأنَّه �سفاف ملرحلة ل ي�ستطيع مر�سى  ًا، ل �سيما  جدَّ
ول ميكن  وهمية  و�سفات  باأ�سماء  امل�ساركة  النفو�ض 
كما  اخل�سوم،  بني  وا�ستغاللها  الطروحات  فربكة 
مبا�سر  ب�سكل  الآخرين  معرفة  من  الفرد  ن  مُيكِّ اأنَّه 
طريق  ع��ن  ل  معهم؛  احل��دي��ث  طريق  ع��ن  ووا���س��ح 
اأنَّه  كما  عليهم،  ُيفرتى  اأو  عنهم  ُيقال  عما  ال�سماع 
اأفكار  على  والط��الع  احلديث  فر�سة  الفرد  مينح 
البلدان  خمتلف  ومن  الآخرين  وطروحات  وجتارب 
الأخرى،  والثنيات  والطوائف  والقوميات  والأدي��ان 
وهذا بحد ذاته خدمة كبرية يقّدمها العلم والتطور 

مع  التوا�سل  اإىل  ال�ساعني  ل��الأف��راد  التكنولوجي 
ما  اإي�سال  وكذلك  والثقافات،  التوجهات  خمتلف 
مبا�سر  ب�سكل  وثقافات  اأف��ك��ار  م��ن  اإي�ساله  يريد 
الثقافات  تلك  باإي�سال  يرغب  الذين  الأف��راد  اإىل 

واليديولوجيات اليهم. 
ي�ستثمرها  ملن  ثمينة  فر�سة  كهذه  جتربة  اأن  اعتقد 
بني  امل�سافات  تقّرب  اأن  وميكنها  ال�سحيح  بال�سكل 
خمتلف الأفكار التي تزداد تباعدًا وافرتاقًا بناًء على 
اأحادي  طرف  قبل  من  عنها  ُيكتب  وما  امل�سموعات 
ُتبنى  لذا  مناق�ستها،  اأو  تو�سيحها  دون  من  اجلانب 

عليها مواقف اأحادية من اجلانب الآخر. 
الفكري  باجلانب  ومهتمني  كم�ستغلني  علينا  يبقى 
الو�سول  �سعينا  نّدعي  والإعالمي  والثقايف  واملعريف 
الآخر  مع  ثقافتنا  بني  وتقارب  التقاء  م�ساحات  اإىل 
توجيه  خالل  من  التجربة  هذه  ا�ستغالل  ُنح�سن  اأن 
احلديث داخل هذه املن�سة ب�سكل يوؤدي اإىل التفاهم 
ل اخلالف واإن اختلفت الأفكار والطروحات، واأوىل 
خطوات ذلك عدم تخوين اخل�سوم وباإ�سرار م�سبَّق، 
لأنَّ جمرد تخوين الآخرين يدفعه اإىل تخوين مقابل 
وبهذا تنتهي احلاجة اإىل احلوار وتوا�سل الأفكار يف 

ما بيننا.

اأن جتربة كهذه فر�شة ثمينة ملن ي�شتثمرها 
بال�شكل ال�شحيح وميكنها اأن تقّرب امل�شافات 

بن خمتلف الأفكار التي تزداد تباعداً 
وافرتاقًا بناًء على امل�شم�عات وما ُيكتب 

عنها من قبل طرف اأحادي اجلانب من دون 
ت��شيحها اأو مناق�شتها، لذا ُتبنى عليها 

م�اقف اأحادية من اجلانب الآخر.



�شحى جميد �شعيد - اأربيل 
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تقول بع�ض الروايات اإن هذا العيد يخ�ض جميع 
اآلف  منذ  تعي�ض  كانت  التي  )الآري��ة(  ال�سعوب 
بعد  �سميت  التي  اجلغرافية  البقعة  يف  ال�سنني 
ثم  فار�ض  ببالد  الإمرباطوريات،  ع�سر  انتهاء 

تغري ا�سمها اإىل اإيران، اأو بالد الآريني.
يف  العام  هذا  جرت  املنا�سبة  بهذه  الحتفالت 
الوقائية،  ال�سحية  والقيود  كورونا  جائحة  ظل 
م���ع ذل���ك ���س��ه��دن��ا ح��رك��ة لف��ت��ة ل��ل��م��واط��ن��ني 
ال��ع��راق��ي��ني يف ���س��م��ال ال���ع���راق ���س��واء اأك��ان��وا 
�سائر  م��ن  اأو  الإق��ل��ي��م  حم��اف��ظ��ات  �سكان  م��ن 
العائالت  ات��خ��ذت  اإذ  ال��ع��راق��ي��ة،  املحافظات 
من  الربيع،  ب��داي��ة  اأو  ال��ن��وروز،  عيد  �سبيحة 
امل��ن��اط��ق اخل�����س��ر و���س��ف��وح اجل��ب��ال يف اأرب��ي��ل 
والتنزه.  لالحتفال  اأمكنة  وال�سليمانية  ودهوك 
وكالعادة كانت الدبكات والرق�سات الفلكلورية 
ارت��دوا  الأه��ايل  من  الأغلب  والأع��م  حا�سرة، 
معهم  م�ست�سحبني  الفلكلوري،  الكردي  ال��زي 

�سلفًا.  العائالت  جهزتها  التي  الطعام  وجبات 
التي  ال�سحية  للقيود  ك�سٌر  كاأنه  بدا  ذلك  كل 
يكون  اأن  البديهي  ومن  الوباء،  انت�سار  فر�سها 
الأهايل وجتمعاتهم  واحتفالت  النريان  اإ�سعال 
على �سفوح اجلبال واملناطق اخل�سراء عناوين 

ليوم النوروز يف ب�سمال العراق. 
من  ع����ددًا  التقينا  اجلميلة  امل��ن��ا���س��ب��ة  ب��ه��ذه 
عن  لالطالع  النوروز  بعيد  املحتفلة  العائالت 
املنا�سبة:  بهذه  بالحتفال  اإ�سرارهم  على  كثب 
)اأبو خديجة، كا�سب، ٥٥ عامًا( حتدث ل�"جملة 
ال�سغر  منذ  الحتفال  اعتدنا  قائاًل:  ال�سبكة" 
العام  يف  الحتفال  ن�ستطع  مل  املنا�سبة،  بهذه 
املا�سي خوفًا من تف�سي الوباء، لكن اليوم تبدو 
قررنا اخلروج  لهذا  اأف�سل،  ال�سحية  الظروف 
والحتفال بالنوروز للحفاظ على هذه الطقو�ض، 
وكنا  ال�سحية  القيود  مللنا  قائاًل:  وا�ستدرك 
بحاجة ملتنف�ض، اذ اأن اأغلب الأ�سر باتت وكاأنها 

للرتويح  بحاجة  ونحن  الوباء  ب�سبب  �سجن  يف 
النوروز  عيد  اأ�سل  عن  �سوؤال  ويف  النف�ض.  عن 
يقول اأبو خديجة اإن ثمة روايات كثرية تتحدث 
�سعبي  فولكلور  بع�سها  املنا�سبة،  طقو�ض  عن 
وما  النوروز  اأ�سل  لكن  ال�سن،  كبار  من  ن�سمعه 
اليوم  بهذا  الحتفال  اأن  التاريخ  كتب  قراأته يف 

ميثل احتفاًل بانت�سار اخلري على ال�سر. 
)اأم  التقينا  العيد  على مظاهر  اأكرث  ولالطالع 
حممد، مواطنة من اأربيل، ربة بيت، 3٥ عامًا( 
حرير،  منطقة  يف  عائلتها  م��ع  جال�سة  وه��ي 
قبل  بالعيد  لالحتفال  جهزت  قائلة:  حدثتنا 
اأيام من حيث خياطة املالب�ض الكردية واختيار 

والألوان  الكردية  تزين املالب�ض  اأك�س�سوارات 
األ���وان  م��ن  امل�ستوحاة  ال��رباق��ة 

وللعائلة،  يل  الربيع 
ف���������س����اًل 

عن حت�سري الأكالت الكردية املخ�س�سة للعيد. 
واأردفت: هذا العيد ل يختلف عن بقية الأعياد 
من حيث زيارة الأقارب واملعايدات والتربيكات.

�سنة  العيد يف كل  تنتظر  اأنها  اأم حممد ذكرت 
الأق���ارب  م��ع  ال��زي��ارات  لتبادل  اللهفة  بنف�ض 
والقيام برحالت جماعية، ت�سيف قائلة: لكننا 
يف هذا العام مل ن�ستطيع زيارة الأقارب واكتفيت 
الثالثة  واأبنائي  زوجي  من  املوؤلفة  وعائلتي  اأنا 
وابنتي باخلروج لوحدنا لنحيي هذا العيد الذي 
املحبة  فينا  يحيي  مايزال  وطنيا  رم��زًا  ي�سكل 
ب�ساأن  �سوؤالنا  على  وجوابًا  والأخ��وة.  والتالحم 
الحتفال هذا العام قيا�سًا بالعام املا�سي، قالت 
اأم حممد: يف العام املا�سي مل ن�سعر بلذة العيد 
وكان  كورونا  ب�سبب  الحتفال  من  حرمنا  فقد 
وعلى  العيد،  هذا  اأم��ا  ع��ام،  ب�سكل  �سيئًا  عاما 
من  املتخذة  الوقائية  الإج����راءات  من  الرغم 
اللتزام  نن�ض  ومل  احتفلنا  فاإننا  الإقليم،  قبل 

بالحتياطات املتبعة لتجنب الإ�سابة باملر�ض.
اأج��ل رفع  الأه��ايل كانت حا�سرة من   دع��وات 
الوباء عن النا�ض و�سط اأمنيات باأن يعم الأمن 

وال�سالم وال�سحة على جميع النا�ض. 
كان  ال�سحة  وزي��ر  اأن  يذكر 

قد اأعلن قبل اأيام من عيد النوروز ارتفاع عدد 
و�سط  اجلديدة  و�ساللتها  بكورونا  الإ�سابات 
واإهمال  والحتفالت  التجمعات  من  حتذيرات 
الجراءات الوقائية، كما اأعلنت �سلطات الإقليم 
والع�سرين  احل��ادي  من  اب��ت��داء  ر�سمية  عطلة 

وحتى اخلام�ض والع�سرين من اآذار. 
عيد  اأ�سل  عن  ال�سعوب  عند  الروايات  تختلف 
الكردية  ال��رواي��ة  فتقول  )ن����ريوز(،  اأو  ن���وروز 
والب�ستون  والكرد  )الفر�ض  الآري��ة  ال�سعوب  اأن 
والبلو�ض  الأوزب��ك��ي��ني  م��ن  وج���زء  وال��ط��اج��ي��ك 
جغرافية  ب��ق��ع��ة  يف  تعي�ض  ك��ان��ت  وغ���ريه���م( 
الرواية  وت�سري  الإم��رباط��وري��ات،  عليها  توالت 
كان  ملك  عانت من ظلم  ال�سعوب  تلك  اأن  اإىل 
اأو ال�����س��ّح��اك(، ال���ذي كان  ُي��دع��ى )اأزده����اق 
عليه  ثار  حتى  ظلمًا،  ويقتلهم  بال�سباب  يفتك 
ب� )كاوا  امللقب  ال�سباب، وهو )كيخ�سرو(  اأحد 
احلداد( الذي كان حفيدًا ل� )دياكو(، موؤ�س�ض 
الإمرباطورية امليدية يف ٧0١ -64٨ قبل امليالد. 

وبح�سب الرواية متكن كاوا احلداد يف 
امللك،  قتل  من  النهاية 

وخ����رج 

اإىل اجلبل لإر�سال اإ�سارة اإىل النا�ض، يقال اإنها 
ذلك  ومنذ  ال��ن��ار.  من  �سعلة  عن  عبارة  كانت 
ليلة  يف  ال��ن��ريان  اإ�سعال  تقليد  اأ�سبح  ال��وق��ت، 
اجلديد  "اليوم  على  يدل  تاريخيًا  رم��زًا  ن��وروز 

واحلرية والن�سر".
النوروز  ي��وم  يعد  اليون�سكو،  منظمة  وبح�سب 
و�سعوب  واأدي��ان  قوميات  به  الذي حتتفل  العيد 
احتفالية  مظاهر  يف  ال��ق��ارات  ع��رب  خمتلفة 
كبرية. وبح�سب املنظمة نف�سها يحتفل يف نريوز 
اأن  كما  العامل،  حول  اإن�سان  مليون   300 قرابة 
منظمة اليون�سكو اأدرجت العيد يف قائمة الرتاث 
 ٢009 ع��ام  منذ  للب�سرية  امل��ادي  غري  الثقايف 
العامل  ب��ل��دان  م��ن  كثري  يف  ر�سمية  عطلة  وه��و 
واأذربيجان  قرغيز�ستان  و  والعراق  اإي��ران  مثل 
وغريها من الدول التي تعرتف حكوماتها بهذا 

العيد.

عيد �لنوروز، منا�شبة لطاملا كانت لها خ�شو�شية لدى �لعر�قيني كافة، و�لكرد منهم 
بنحو خا�س، فهو عيد يحتفل فيه ل �أكر�د �لعر�ق ح�شب، بل �إنه يعد منا�شبة 

قومية لأكر�د �إير�ن وتركيا و�شوريا. عيد نوروز �أو كما يطلق عليه بالعربية )�ليوم 
�جلديد( ُيعرف بر�أ�س �ل�شنة �لفار�شية و�لكردية، وي�شادف يوم �حلادي و�لع�شرين 

من �آذ�ر/ مار�س من كل عام. 

ف�شحة �ش�ء و�شط قي�د ك�رونا
عيد الن�روز ..



عامر جليل اإبراهيم
ت�ش�ير: �شباح الإمارة
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التي هي يف طور  والرواق واملكتبة  وامل�سجد 
التو�سع وال�سيانة والدارة وباقي امللحقات.

القرن  بدايات  احليدري: يف  ال�سيد  ي�سيف 
التا�سع ع�سر امليالدي كانت هناك قبة فوق 
املرقد مبنية من اجل�ض والطابوق وبجانب 
املرقد م�سلى لأداء فرائ�ض ال�سالة اليومية 
لأن  الكبري نظرا  امل�سلى باحلجم  يكن  ومل 

رواد اجلامع هم فقط من اهايل املنطقة.
للجامع  م��ئ��ذن��ة  ب��ن��اء  مت  ١934م  ع���ام  يف 
جا�سم  احلاج  الأخوين  بيد  حاليا  املوجودة 
واحلاج زيدان خلف وعلى نفقتهم اخلا�سة 

وكان املرحوم ال�سيد حممد احليدري الذي 
ال�سيد  وال��ده  وفاة  بعد  اجلامع  اإمامة  توىل 
التي  واملئذنة  احليدري  جواد  ال�سيد  �سالح 

مت ذكرها مازالت قائمة حلد الن.
قاعة للمطالعة

١94٥م  ع��ام  يف  احل��ي��دري:  ال�سيد  يكمل 
مكتبة يف  ببناء  اجلامع  واإمام  متويل  با�سر 
احد جوانب اجلامع حتتوي على قاعة كبرية 
للمطالعة وقاعة كبرية اخرى خلزن الكتب، 
اقام  ١9٥٥م  ع��ام  يف  املكتبة  افتتاح  وعند 
احليدري،  حممد  ال�سيد  العالمة  املرحوم 
الإمام واملتويل ومب�ساعدة نخبة من املثقفني 
للكتاب  معر�سا  املكتبة  قاعة  ار���ض  على 
ال�سحف  من  املطبوعات  وجلميع  العراقي 
افتتح  وقد  الكتب.  اىل  اإ�سافة  واملن�سورات 
ال�سيخ  ال��راح��ل  الكبري  ال��ع��الم��ة  امل��ع��ر���ض 
اأ�سبحت  وب��ذل��ك  ال�سبيبي،  ر���س��ا  حممد 
اهلية  مكتبة  اك��رب  العامة  اخل��الين  مكتبة 
يف  الن  ه��ي  التي  اخل��دم��ات،  تقدم  عامة 
طور ال�سيانة والتو�سيع. قدمت هذه املكتبة 
وال��ب��اح��ث��ني  للطلبة  ج���دا  ك��ب��رية  خ��دم��ات 
خمتلف  ت�سم  واملكتبة  املوا�سيع  �ستى  يف 
املعارف والعلوم ول�سيما امل�سادر التي يلجاأ 
اليها طلبة املدار�ض والكليات ورواد املعارف 

واملثقفني. 
ي��ت��اب��ع ال�����س��ي��د احل���ي���دري: ت��ط��ور اجل��ام��ع 
بني  ثقافية  ل��ق��اءات  م��ع  وثقافيا  عمرانيا 
العاملني  م��ن  وج��م��ه��رة  اجل��ام��ع  م��وؤ���س�����ض 
من  نخبة  عنه  كتب  وق��د  الثقافة.  حقل  يف 
املفكرين منهم قا�سم اخلطاط من القاهرة 
وناجي  عراقي،  �سحفي  النعيمي،  وها�سم 
جواد املحامي والعالمة ال�سيخ حممد ر�سا 
البناين  الأدي���ب  ج���رداق  وج���ورج  ال�سبيبي 
مكتبة  كانت  كلمته:  يف  قال  الذي  املعروف 
اخلالين اول وجه جميل من وجوه احل�سارة 
ال�سليمة طالعني لدى زيارتي الوىل لبغداد 
رجل  وامل��ع��رف��ة  الفكر  يرعى  ان  عجب  ول 
اأولئك  وليد  فهو  احليدري  حممد  كال�سيد 
منحتهم  الذين  القدامى  واملفكرين  الدباء 

بغداد العربية. 
�لو�ئلي و�جلامع

يبني احليدري انه  يف عام ١9٧0م مت بناء 
القبة وامل�سلى اأو�سع مما كان عليه �سابقا، 
وخالل فرتة ال�سبعينيات كان هنالك ن�ساط 
جمال�ض  تقام  وكانت  ملحوظ  وعلمي  ثقايف 
فيها  يحا�سر  رم�سان  �سهر  اي��ام  يف  ع��زاء 
ال��وائ��ل��ي  اح��م��د  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  �سماحة 
من  كبري  عدد  يح�سر  وكان  اهلل(،  )رحمه 
بغداد،  حمافظة  انحاء  خمتلف  من  النا�ض 
الأمني  الأم��ر  �سدر  ال�سبعينيات  نهاية  ويف 
مبنع الدكتور الوائلي من القاء املحا�سرات 
الن�ساط  ان  احل��ي��دري  وي��ب��ني  امل��رق��د.  يف 
الثقايف والعلمي وبتوجيه من العالمة ال�سيد 
وهو  ١9٨3م  �سنة  املتويف  احليدري  حممد 
وال��ده عام  وف��اة  اإم��ام ومتويل اجلامع منذ 
١9٢6م وكان جمل�ض ال�سيد احليدري اآنذاك 
والثقايف،  العلمي  احلقلني  يف  اهتمام  حمل 
وبعد وفاة املغفور له ال�سيد حممد احليدري 
عبد  اأخيه  بيد  واملتولية  الإم��ام��ة  ا�سبحت 
الأم����ري احل���ي���دري، وه���و ح��اف��ظ ل��ل��ق��راآن 
وفاته  وبعد  ان��ذاك  وم�سهور  ب��ارز  وخطيب 
�سالح  ال�سيد  اجلامع  واإم��ام  املتويل  ا�سبح 
بعد  ا�سبح  ال��ذي  احل��ي��دري  حممد  ال�سيد 
بتوجيه  ال�سيعي  الوقف  دي��وان  رئي�ض  ذلك 
علي  ال�سيد  الأع��ل��ى  امل��رج��ع  �سماحة  م��ن 
وزي��را  ا�سبح  ثم  ظله(،  )دام  ال�سي�ستاين 
احليدري  �سالح  وال�سيد  وال��ع��م��رة.  للحج 

ملتزم باإقامة ال�سالة يوميا )جماعة(. 
وي�����س��ي��ف: ب��ع��د ���س��ق��وط ال��ن��ظ��ام وع���ودة 
العراقيني املهاجرين ا�سبح املجاهد ال�سيد 
اجلمعة  وخطيب  اإم���ام  احل��ي��دري  حممد 
الم��ور  من  ان  ويوؤكد  احلا�سر.  وقتنا  اىل 
رم�سان  �سهر  ايام  يف  املرقد  يف  تقام  التي 
ندوة خلتم القراآن الكرمي برعاية نخبة من 

القراء املميزين.
6000 م�شلٍّ

ي�����س��رح ال�����س��ي��د احل���ي���دري: يف ف���رتة من 
الفرتات كانت تقام �سالة اجلماعة، ولي�ض 

ب�سموخ متحديا  الواقف  انه جامع اخلالين 
�سالة  اول  احت�سن  عندما  الطائفية  دعاة 
م��وح��دة ب��ني اأط���ي���اف ال�����س��ع��ب ال��ع��راق��ي، 
القدمي  املكان  هذا  زارت  ال�سبكة"  "جملة 
ب��غ��دادي��ة  ال���ذي ميتلك ذك��ري��ات  امل��ت��ج��دد 
)�سالح  ال�سيد  التقت  حيث  ل��ه��ا،  ي�سهد 
وخرجت  اجلامع  اإم��ام  احل��ي��دري(  حممد 
بهذه احل�سيلة من املعلومات �سمن �سل�سلة 

ال�سياحة الدينية:
جامع ومرقد

يقول ال�سيد احليدري: هذا املكان هو جامع 

عثمان  بن  حممد  جعفر  اأبي  ال�سيخ  ومرقد 
ينتهي  ال���ذي  الأ���س��دي  العمري  �سعيد  ب��ن 
ن�سبه اىل ال�سحابي اجلليل عمار بن يا�سر 
)ر�ض(، وقد عرف باخلالين ن�سبة اىل بيع 
فتكون  اخل��اء  بك�سر  اخِل��الين  وقيل  اخل��ل، 
واملوادعة  ال�سداقة  اأي  اخِللة  من  ماأخوذة 
حقدًا  يظهر  مل  اإذ  العايل  احل�سن  واخللق 
و�ساحب  و�سديق  فهو خل  اأحد قطعا،  على 

لكل النا�ض فا�ستهر عند النا�ض باخلالين.
ي�سم  ك��ون��ه  �سهرته  اجل��ام��ع  ه��ذا  اكت�سب 
نائبا  ك���ان  ال���ذي  اخل���الين  ال�سيخ  م��رق��د 

ال�سفري  وهو  )عج(  املهدي  لالإمام  و�سفريا 
بعد  ال�سغرى  الغيبة  ع�سر  يف  ل��ه  ال��ث��اين 
�سعيد  بن  عثمان  الول  ال�سفري  وال��ده  وف��اة 
اىل  ٢6٥ه����  م��ن  �سفارته  وك��ان��ت  العمري، 
جمادي الأوىل 304ه�  ويروى اأنه حفر قربه 

بيده قبل وفاته ب�سهرين. 
م�شاحة �جلامع

يقول ال�سيد احليدري: اجلامع من اجلوامع 
١٢ك��م   ب��ح��دود  فم�ساحته  ن�سبيًا  الكبرية 
كلها ملك �سرف وم�سجلة وانا املتويل وهي 
واملرقد   واملئذنة  القبة  �سمنها  من  با�سمي 

يف �شاحة من �أهم �شاحات بغد�د يطل و�حد من �أقدم جو�مع 
�لعر�ق متاألقًا بهند�شته وقد�شيته، كان وليز�ل يج�شد منوذج 

�لوحدة �لوطنية، فمنه كانت تنطلق �لتظاهر�ت �ملناوئة 
لالحتالل �لربيطاين بد�ية �لقرن �ملن�شرم، عالوة على ذلك فهو 

ي�شم مرقد �لإمام حممد بن عثمان بن �شعيد �لعمري �لأ�شدي.

 

مكتبته دليل على  عمق  احل�شارة 
والثقافة ال�شالمية 

ي�شم مرقد الإمام حممد بن عثمان العمري)قد�س(

جامع اخلالين..



ال�سيد �سالح احليدري
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د.ح�شن عبد را�شي

رازونة

خ�اطر يف امل�ش�ر وال�ش�رة والت�ش�ير

)هو  تعاىل  قال  احل�سنى،  اهلل  اأ�سماء  من  امل�سور 
اخلالق البارئ امل�سّور(، وجاءت يف القراآن الكرمي 
تعابري اأخرى لها الدللة نف�سها لكن يف �سيغ �ستى؛ 
)هو الذي ي�سوركم يف الأرحام( و)لقد خلقناكم 
ورد  اأخ��رى  موا�سع  اأرب��ع��ة  وثمة  �سورناكم(،  ثم 
فيها اللفظ ب�سيغة الفعل )�سوركم( ومرة واحدة 
اخللق  مبعنى  ذلك  وكل  )�سورة(  ال�سم  ب�سيغة 
ال�سنع،  متقنة  خم�سو�سة  هيئة  على  والإب����داع 

�سبحان اخلالق العظيم.
وامل�سور الذي نعرفه يف ع�سرنا احلديث هو الذي 
والأ�سياء،  للنا�ض  �سورًا  فيلتقط  بالكامريا  يعمل 
�سديد  وع��ل��م  ف��ن  والت�سوير  متحركة،  اأو  ثابتة 
يف  مت�سارع  نحو  على  تطور  وقد  والدقة،  الإتقان 

العقود الأخرية.
املت�سددين  اأح��د  فيها  كان  حادثة  هنا  وحت�سرين 
�ساأل رجاًل  قد  الإلهية  املقا�سد  املتوعرين يف فهم 
عن ا�سمه فرد الآخر: ا�سمي رحيم، فقال املت�سدد: 
اأعوذ باهلل ل تكفر يا رجل، بل قل عبد الرحيم لأن 
كان  فما  احل�سنى،  اهلل  اأ�سماء  "رحيم" من  ا�سم 
من الرجل اإل اأن �ساأله: واأنت يا �سيخ اإذا اأردت اأن 
تنجز معاملة واحتجت �سورة اأو اأكرث للمعاملة فاأين 
�ستذهب؟ رد ال�سيخ: اأذهب اإىل امل�سور القريب من 
�سيخ..  يا  تكفر  ..ل  باهلل  اأعوذ  رحيم:  فرد  بيتي، 
فاإن امل�سور من اأ�سماء اهلل احل�سنى، فُبهَت ال�سيخ 

ومل يحر جوابًا.
وعلى طاري الت�سوير اأي�سًا، فقد لحظُت منذ زمن 
حمنة امل�سورين اإذا ما اأرادوا اأن ي�سوروا اأي مكان 
يف العراق، ول�سيما يف تقارير واأخبار يريدون بها 
اأن يظهروا وجهًا م�سرقًا، اأو رمبا يف م�ساهد درامية 

اأنف�سهم يف  يجدون  اإذ  )ت�سوير خارجي(  متثيلية 
�سالح  )لوكي�سن(  ت�سوير  موقع  وجود  عدم  ماأزق 
نحو  على  النظافة  لغياب  وذلك  الأنف�ض،  ب�سق  اإل 
غري  كونها  عن  ناهيك  �سوارعنا،  من  مطلق  �سبه 

�ساحلة ول م�ستوية ك�سائر �سوارع العاملني.
اإن هذا الأمر بات خارج كل نظام تفكري منطقي، 
فال اأمانة العا�سمة ول بلديات املحافظات معنيون 
بنظافة ال�سوارع و�سالحيتها لال�ستخدام الب�سري، 
العظيم،  البلد  ه��ذا  يف  اأح���دًا  يحا�سب  اأح���د  ول 

والو�سع يتفاقم كل يوم وما من ُمّدكر.
اأحمد  الذكر  خلالد  املميز  بالفيلم  ه��ذا  يذكرين 
ال�سورة حلوة( مع منى زكي  زكي )ا�سحك تطلع 
الروؤية  عن  النظر  وب�سرف  واآخرين،  علوي  وليلى 
وهي  دللة مهمة  ذو  فاإن عنوانه  للفيلم،  الدرامية 
اأن ال�سحكة والبت�سامة جديرتان باإ�سفاء اجلمال 
ع��ل��ى ال�����س��ورة ع��ل��ى ال��رغ��م مم��ا يف ال��واق��ع من 

تناق�سات واأحزان ومواجع.
واإنني اإذ اأ�سد على اأيدي م�سورينا الأعزاء الذين 
لنا  يقدموا  لكي  �سيء  كل  بذلوا جهودًا طيبة رغم 
�سورًا جميلة، اأقول لهم: ارفع الكامريا عن الأر�ض 

قلياًل.. بلكي تطلع ال�سورة حلوة.

لحظُت منذ زمن حمنة امل�ش�رين اإذا ما اأرادوا 
اأن ي�ش�روا اأي مكان يف العراق، ول�شيما يف 

تقارير واأخبار يريدون بها اأن يظهروا وجهًا 
م�شرقًا، اأو رمبا يف م�شاهد درامية متثيلية 

)ت�ش�ير خارجي( اإذ يجدون اأنف�شهم يف ماأزق 
عدم وج�د م�قع ت�ش�ير )ل�كي�شن( �شالح اإل 

ب�شق الأنف�س..

�سالة جمعة، عندما كانت يف عهد النظام 
املباد �سالة اجلمعة ممنوعة، فكنت ا�ستغل 
و���س��ورة اخ��رى من  الفاحتة  ���س��ورة  ق���راءة 
ب�سوت  جهرا  اجلمعة  يوم  الكرمي  القراآن 
نوح،  �سورة  مثل  طويلة  �سورة  واختار  عال 
هذه ال�سور الطويلة تغري النا�ض بال�ستماع 
واأم���ور  م��ع��امل  م��ن  فيها  م��ا  ومعرفة  اإليها 
 )6000( يتجاوز  احل�سور  وك��ان  اأخ���رى، 

�سخ�ض يف ال�سالة.
والإ�سالحات  الرتميمات  اأعمال  اأغلب  اإن 
ومن  التربعات  ام��وال  من  تنجز  الب�سيطة 
اغلب  حكومي،  تدخل  دون  املتويل  ام��وال 
لو كانت ب�سيطة،  النا�ض تتربع مببالغ حتى 

املكان  هذا  اعمار  يف  ي�ساركون  اأنهم  املهم 
وامل�سيحي  وال�سني  ال�سيعي  ي���زوره  ال���ذي 

وباقي الأديان بدون متييز. 
اخلم�سينيات  ففي  احلكومة  ناحية  من  اما 
للخالين  يتربعون  كانوا  املا�سي  القرن  من 
اأن  ثم  دينارًا   ١٥0 �سنويا  خا�سة  وللمكتبة 
واذا  �سنوات  ارب��ع  او  ثالث  بقي  املبلغ  هذا 
بوزارة املعارف ت�سدر قرارًا اآنذاك باإيقاف 

هذا املبلغ من التربع.
امل���زارات  ب��اق��ي  مثل  ن�سعي  ل  وي�سيف:   
لال�ستثمار بل �سوف نتو�سع يف العمران اىل 
�سركة  والن هناك  وتو�سعات مقبلة  قاعات 
الإم���ارات  م��ن  وه��ي  العمل،  ه��ذا  يف  تعمل 

يف  تنفذ  اهلل  �ساء  وان  خمططات  و�سعت 
القريب العاجل.

قبلة �لوطنية
يق�سد هذا املرقد عدد كبري من الزائرين 
هذا   ميثله  ملا  وخ��ارج��ه،  العراق  داخ��ل  من 
الوحدة  ملعنى  كامل  جت�سيد  فهو  اجلامع، 
كان  فقد  الن،  حتى  بنائه  منذ  الوطنية 
الدكتور  وخطيبها  الع�سرين   لثورة  منربا 
الرئي�ض  اخلطيب  الب�سري  مهدي  حممد 
فيه. كان النا�ض ي�ساهدون هنا ال�سخ�سيات 
جعفر  امل���رح���وم  منهم  وال��وط��ن��ي��ة  امل��ه��م��ة 
عبد  وال�سيد  ال�سويدي  ويو�سف  التمن  اب��و 
البزركان وغريهم.  الكرمي احليدري وعلي 
من  تخرج  الب�سري  اخلطيب  انتهاء  وبعد 
ج��ام��ع اخل����الين ت��ظ��اه��رات وط��ن��ي��ة �سد 
اأخرى  باأفواج  لتلتقي  الربيطاين  الحتالل 
احل�سرة  م��ن  ات��خ��ذت  التي  الوطنيني  م��ن 
اأم��اك��ن  خ��ان��ة  احل��ي��در  وج��ام��ع  الكيالنية 
الهدف ونف�ض امل�سري  لالنطالق نحو نف�ض 
وهذه احلركة هي ن�ساطات القرن الع�سرين 

يف مرقد وجامع اخلالين.
ي�ستدرك ال�سيد بالقول: بعد احلرب العاملية 
لالإمام  ع��زاء  جمال�ض  تقام  كانت  الوىل 
عن  اخلطيب  فيها  يتحدث  )ع(  احل�سني 
اىل  ي��وؤدي  ما  للعراق  الربيطاين  الحتالل 
م�سرية  يف  اجلامع  خارج  امل�ستمعني  خروج 

جماهريية �سد قوات الحتالل اآنذاك.
يف نهاية اللقاء قدم ال�سيد �سكره  وترحيبه 
ب� "جملة ال�سبكة" الغراء ومتنى لها املوفقية 

والنجاح.



ت��ح��ق��ي��ق��ات

مع  التحقيق  ه��ذا  اأج��رت  ال�سبكة"  "جملة   
البيطريني  واملتخ�س�سني  وال��ه��واة  امل��رّب��ني 

للتعرف على هذا العامل اجلميل. 
مهنة �أم هو�ية؟

يقول املرّبي )ماجد دب�ض( من جمعية طيور 
بع�سفور  تبتدئ  ما  اأول  الهواية  "اإن  الزينة: 
الع�سرات،  ل��دي��ك  ت�سبح  اأن  اإىل  وت��ت��ط��ور 
وتغدو حينها �سغلك ال�ساغل. املربون نوعان؛ 
للهواية  واآخ��ر  وجت��ارة،  هواية  يجعلها  الأول 
والهو�ض الذي يعي�سه مع الطيور، فيعمل على 
تطوير اأ�سنافها وفق درا�سات علمية ومتابعة 
التي  املتخ�س�سة  اجلمعيات  م��ع  م�ستمرة 

يوجد كثري منها يف العراق." 
ي�سرت�سل ال�سيد دب�ض قائاًل: "اأقمنا مع اأغلب 

اأبي  �سارع  يف  �سهريًا  ملتقًى  والهواة  املربني 
اجلديد  وطرح  الأفكار  تالقح  لغر�ض  نّوا�ض 
الأ�سناف  لتطوير  وال��درا���س��ات  البحوث  يف 
امللتقى  ثم حتول  للطيور،  الوراثية  واجلينات 
بعدها  التوا�سل،  مواقع  على  )كروبات(  اإىل 
 ،)NGO( م��دين  جمتمع  منظمة  اأ�س�سنا 
لكن  الزينة(،  لطيور  النهرين  )جمعية  هي 
الذي  املنظمات  بقانون  ا�سطدمنا  لالأ�سف 
اأي  ممار�سة  ع��دم  منها  كثرية  باأمور  قيدنا 
من  حكمًا  ا�ست�سفنا  لذلك  جت��اري،  ن�ساط 
املنظمة  ورئي�ض  العربية  م�سر  جمهورية 
 )WBO( )الدولية لطائر احلب )البادجي
)غالب النا�سر( وهو عراقي الأ�سل بريطاين 
األقيا  اللذين  اإن��ك��ل��رتا،  يف  مقيم  اجلن�سية 

والهواة يف  املربني  على جتمعات  حما�سرات 
حمافظات الب�سرة وكركوك وبغداد، نوق�ست 
فيها مو�سوعات مهمة منها اأن الطيور بداأت 
والطفرات  واللون  ال�سكل  ناحية  يف  تختلف 
�سهر  يف  و�سنقيم  ذل���ك،  اىل  وم��ا  ال��وراث��ي��ة 
ومعر�سًا  مهرجانًا  املقبل  ال��ث��اين  ت�سرين 
يكون احلكام فيهما من اأملانيا وم�سر لنخرج 
القيا�سات  وفق  عليها  نعمل  �سحيحة  باأ�س�ض 

العاملية لطائر )البادجي(.
نظرة طبية علمية 

بيطري،  طبيب  الربيعي،  )اأح��م��د  الدكتور 
تعريف  "ميكن  ق��ائ��اًل:  حدثنا  ���س��ن��ة(،   4١
اأي  باأنها  مب�سطة  ب�سورة  الوراثية  الطفرة 
الوراثية  امل���ادة  يف  ي��ح��دث  اأن  ميكن  تغيري 

للكائن احلي واأ�سبابها كثرية، كذلك اأنواعها 
مرغوب  غري  �سفات  اإنتاج  وهي  تاأثريها،  و 
)�سلبية(،  وهي  والأمرا�ض  كالت�سوهات  فيها 
اإذ  احل���دوث،  ن��ادرة  فهي  )الإيجابية(  اأم��ا 
تظهر �سفات مرغوب فيها مثل اللون ال�سكل 
الإن�سان  يحاول  ما  وه��ذا  وغريها،  والإن��ت��اج 

ا�ستحداثه بطرق علمية." 
ي�سيف الربيعي: "لو اطلعنا على ف�سيولوجية 
املبي�ض لدى اإناث الطيور لوجدنا اأن لها عمرًا 
ا�ستخدام  كرثة  واأن  البي�ض،  لإنتاج  حم��ددًا 
العمر  م��ن  تقلل  والفيتامينات  امل��ح��ف��زات 
الإنتاجي الطبيعي، فلو اأن الأنثى مقدر لها اأن 
تبي�ض ملدة خم�ض �سنوات يف الو�سع الطبيعي، 
عة  امل�سرِّ امل�ساعدة  العوامل  من  الإكثار  فاإن 
الإنتاج يف  عن  تتوقف  يجعلها  الإنتاج  لعملية 

�سن ثالث �سنوات."
�مللل و�لرتابة 

 ٥0 حكومي،  موظف  اخلفاجي،  �سهد  )اأب��و 
�سنة( لديه ق�سه اأخرى، اإذ يقول: "اإن هواية 
والببغاوات،  )الكناري،  الزينة  طيور  تربية 
الأخ��رى(  والأن��واع  احل��ب،  وطيور  والبالبل، 

اأما  الهاوي،  اأو  املربي  اأهواء  بح�سب  ت�سنف 
اأنا فاأقتني الكناري والبالبل، وهوايتي مل تاأت 
بداياتها  كانت  بل  الإط���الق،  على  ف��راغ  من 
بالتفجريات  ت�سج  بغداد  كانت  اأن  منذ  معي 
اأن��ا   ،٢009 و   ٢006 ع��ام��ي  ب��ني  الإره��اب��ي��ة 
واأع��ود  عملي  ينتهي  وح��ني  حكومي  موظف 
اأخ��رى  م��رة  اخل���روج  اأ�ستطع  ل  البيت  اىل 
ولكي  اآن��ذاك،  املتاأزم  الأمني  الو�سع  ب�سبب 
اأك�سر امللل والإحباط النف�سي والقلق، اجتهت 
ل��رتب��ي��ة ط��ي��ور ال��زي��ن��ة، وحت���دي���دًا ال��ك��ن��اري 

حديقة  يف  متنوعة  اأق��ف��ا���ض  يف  وال��ب��الب��ل، 
اإذ  البيت،  داخ��ل  اأماكن  يف  حتى  بل  املنزل، 
وممتعة  رائعة  الهواية  ه��ذه  وم��ازال��ت  كانت 
فقد  م��ه��م،  عن�سر  م��ن  اأك���رث  فيها  وج���دت 
كانت املالذ واملتنف�ض الوحيد بعد العمل من 
الظهرية اىل اليوم التايل، واأي�سًا كانت تزيد 
اإح�سا�ض  من  تثريه  ملا  الإن�ساين  احل�ض  من 

الألفة والتعاون وغريها."
يف  ل��ق��اءات  لنا  "كانت  اخل��ف��اج��ي:  ي�سيف 
ملتقيات الهواة ومزادات بيع الطيور و�سرائها 
�سوق  وحم��ال  بغداد  من  خمتلفة  اأم��اك��ن  يف 
الغزل والأعظمية وبغداد اجلديدة والكاظمية 
و�سارع فل�سطني، حيث وجدنا اأن اأعداد الهواة 
تزداد لأن النا�ض بداأت متيل اإىل تربية طيور 
الزينة كثريًا، وقد تعرفت على جمتمع جديد 
وال��ت��ف��اوؤل،  والطيبة  الب�ساطة  �سفاته  م��ن 
املهنة  ه��ذه  م��ن  يتخذون  ال��ذي��ن  ع��ن  ف�ساًل 

رزقًا لأطفالهم وقوت يومهم."
فرد من �لعائلة

غذائية،  م��واد  تاجر  الكرخي،  داوود  )اأب��و   
"تزوجت يف �سن اخلام�سة  يقول:  60 عامًا( 
ال���زواج  ت��اأخ��ري يف  وك���ان �سبب  والأرب���ع���ني 
التام بالتجارة وال�سفر الدائم لأين  ان�سغايل 
الغذائية  امل���واد  ت��وري��د  يف  تعمل  عائلة  م��ن 
ب��ام��راأة  ات���زوج  اأن  يل  اهلل  وق�سم  باجلملة، 
اهلل  يرزقنا  ومل  �سنوات،  بثماين  ت�سغرين 
الأطباء  مراجعة  من  يئ�سنا  اأن  وبعد  بطفل، 
اقتني  ال���زواج  قبل  كنت  ولأين  طائل،  بغري 
الكوكتيالت  وبع�ض  )كا�سكو(  اإفريقيًا  ببغاًء 
اقتني من  اأن  ق��ررت  ال��ط��ي��ور،  م��ن  ال��ن��ادرة 
القدرة  له  الذي  اجلميل  الطائر  هذا  جديد 
فعاًل  وا�سرتيت  والتعلم،  التكلم  على  الفائقة 
)ك��وك��و(  �سميته  ا�سهر  اأرب��ع��ة  ع��م��ره  ببغاء 
بيدي،  اإطعامه  على  وواظبُت  تربيته،  وبداأت 
النف�سية  حالتها  ب��داأت  زوجتي  اأن  ولحظت 
ف��ردًا  كوكو  واأ�سبح  ف�سيئًا،  �سيئًا  تتح�سن 
عزيزًا يف عائلتي، ول�سيما حني بداأ بالكالم، 
و�سعرت زوجتي حينها اأنه مبثابة طفل رزقنا 
اهلل به، فاقتنيت اأنثى من النوع نف�سه �سميتها 

تربية طيور �لزينة مو�شوع �شيق ي�شتهوي على 
�لدو�م كثريً� من �لعر�قيني، ولئن كانت جتارة 
هذه �لطيور وتد�ولها بني هو�تها وحمرتفيها 
حم�شورة يف �شوق �لغزل ببغد�د �شابقًا، فقد 

باتت لها �ليوم �أ�شو�ق كثرية يف مناطق �شتى من 
بغد�د و�ملحافظات.

يبداأ الأمر بع�شف�ر وقد ينتهي مبحمّية..

بن ال�لع والتجارة
طي�ر الزينة

�شرمد ارزوقي
ت�ش�ير: كرم معت�شم
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تدعو 

شبكة االعالم العراقي 
جميع الشركات التجارية )افراداً ومؤسسات( 

الراغبني ببث االعالنات  و احلصول على الرعايات 

للبرامج التلفزيونية واالذاعية االتصال على الرقم 

)07828070838(

او املراسلة عبر البريد االلكتروني 

Mark@imn.iq

)بندقة(، واإذا بها �سارت حتاورهما وتق�سي 
خري  اأ�سبحا  فقد  معهما،  بالن�سغال  وقتها 
ولداها،  وكاأنهما  تعاملهما  وهي  لها  اأني�سني 
واأنثى  ذك��ر  فيه  كناري  قف�ض  لدينا  و�سار 
هذه  غريت  لقد  وطماأنينة.  راحة  لنا  اأ�سافا 
على  اأقلق  اأعد  ومل  اللطيفة حياتنا  الكائنات 
زوجتي عندما اأ�سافر، فوجود الطيور فتح لنا 

اأبواب حياة جديدة."
 من �لهو�ية �إىل �لتجارة

طيور(  بيع  حمل  �ساحب  يا�سر،  اأب��و  )عمر 
حّدثنا قائاًل: "منذ �سغري كنت اأهوى اقتناء 
ا�ستطعت   ٢0١١ ع��ام  وبعد  ال��ربي��ة،  الطيور 
الزينة  طيور  من  جمموعة  على  اأح�سل  اأن 
الطيور  اىل  اهتمامي  حت��ول  ث��م  )ح��م��ام( 
امل���غ���ردة ب��اأن��واع��ه��ا، ك��ن��ت ا���س��ت��ورده��ا من 
نادرة  طيور  ل�سترياد  �سعيت  العراق،  خارج 
من  طيورًا  البلد  اىل  اأدخلت  حني  وجازفت 
جنوب اآ�سيا وهي )العندليب الياباين، ف�سي 
ال�سحاك،  والبلبل  اخل���وام،  وطائر  الأذن، 
اأخ��رى  ط��ي��ورًا  ا���س��ت��وردت  كما  التايلندي(، 
الهواية  بهذه  ولولعي  واأوروب���ا،  اإفريقيا  من 
حممّية  �سبه  منزيل  حديقة  جعلت  والعمل 
املختلفة  وال��ن��ب��ات��ات  الطبيعية  باأ�سجارها 
لأن  الطيور،  اأن���واع  ل��دي  فتكاثرت  الأخ���رى 

ويتكاثر،  ينتج  يتاأقلم مع اجلو  الطري عندما 
اخلارج  من  امل�ستوردة  الطيور  ت�سل  وعندما 
�سغرية  اأقفا�ض  يف  ت�سل  لأنها  منهكة  تكون 
هو  نفعله  �سيء  اأول  لذلك  كثرية،  وب��اأع��داد 
الطيور  للوقاية مع عزل  العالجات  اإعطاءها 
امل�سابة، وا�ستخدام املغذي ملدة يوم كونها ل 
ت�ستطيع الأكل، مع توفري التدفئة الالزمة لها 
لأن حركتها تكون حمدودة. اأما الأغذية فاإننا 
وكالء  لها  ر�سينة  عاملية  �سركات  مع  نتعامل 
يف العراق لأن لكل نوع من هذه الطيور خلطته 
اخلا�سة به، فهناك خلطات للكناري واأخرى 
للفنج�ض  وث��ال��ث��ة  )ال��ب��ادج��ي(  احل��ب  لطري 

والكولدن والكا�سكو وهكذا.

�لت�شدير بدل �ل�شتري�د
ال�سيد،  يقول )�سيف �سفاء، �ساحب حممية 
3١ �سنة(: "قبل ع�سر �سنوات بداأت هاويًا يف 
حدوث  اأي��ام  )البادجي(  احلب  طائر  تربية 
زوجني  حينها  اقتنيت  )الهاجريمو(،  طفرة 
اأحببت  معهما،  رحلتي  وب���داأت  الطيور  من 
الأمر ب�سدة وعملت على تطوير عملي وهديف 
بالطيور  خا�سة  حديقة  اأن�����س��ئ  اأن  الأك���رب 
وي�ستمتعوا  النا�ض  ي�ساهدها  لكي  ال��ن��ادرة 
موجودة  الطيور  هذه  اأنواع  فاأغلب  بجمالها، 
واإفريقيا،  اأ�سرتاليا  ويف  واأملانيا  هولندا  يف 
لأن  ال���س��ت��رياد  اإي��ق��اف  ع��ل��ى  نعمل  فنحن 
كبرية،  باتت  املرتاكمة  وخرباتنا  امكانياتنا 
لديه  وا�سط  حمافظة  من  �سديق  يل  فمثاًل 
جمموعة من الطيور من �ساللة جديدة حتمل 
�سفات نادرة وهي من اإنتاجه ال�سخ�سي، كما 
اأن لدينا مربني كرث ومزارع وحمميات، ونعمل 
)الت�سريب(  بعمليات  الطيور  تطوير  على 
اأن  اإذ  لإنتاج الطفرات ذات امل�ستوى العايل، 
طفرة )الهاجريمو بالك وينج( املوجودة يف 
�سنوات،  الآن نحن منلكها منذ خم�ض  م�سر 
ي�سل  الواحد  الطائر  و�سعر  عنها،  نعلن  ومل 
اىل ٧000 دولر اأمريكي، ونعمل على تكاثره، 
فاأن�سح الهواة واملربني اأن يعملوا على تطوير 
طيورهم من ناحية اإن�ساء املحميات النظامية 
واختيار  ال��دول��ي��ة  واملقايي�ض  الأب��ع��اد  ذات 
الآلية ال�سحيحة لتطوير الطيور من ناحيتي 

الأحجام والألوان يف املزاوجة." 
ل دعم من �لدولة 

اأن  املعنية  واجلهات  احلكومة  �سيف  ينا�سد 
يقول:  الطيور،  لت�سدير  قانونيًا  غطاء  توفر 
الت�سدير بخالف  �سارم مينع  قانون  "لدينا 
ب��ل��دان ال��ع��امل الأخ����رى ال��ت��ي ت��دع��م املربني 
بل  للت�سدير،  اأ�سا�سيًا  وجتعل منهم م�سدرًا 
ت�ساعدهم يف اإن�ساء املحميات مع توفري اأنواع 
الأعالف لهم، ولو �سرعت الدولة قانونًا يخدم 
الت�سدير فاأجزم اأين �ساأكون اأول امل�سدرين 
وباأنواع جديدة حتمل طفرات وراثية نادرة."
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ت������رج������م������ة

بالقلق  ال�سعور  �سوى  الأوىل،  للوهلة  كثريين،  ب��ال  على  يخطر  ل  قد 
واخلوف لدى �سماعهم كلمات كفريو�ض اأو كورونا، لكن ما راأيك لو حتول 
نعم، فريو�ض  اليومي؟  اإىل جزء من مظهرك وهندامك  الفريو�ض  هذا 
كورونا �سار مو�سة جديدة، انطلقت من اأحد �سالونات ت�سفيف ال�سعر 
الكينية نريوبي.  العا�سمة  الفقرية يف  ال�سعبية  الأحياء  اأحد  الواقعة يف 

ال�سالون يقدم لزبائنه، ال�سغار حتديدًا، )ت�سريحة كورونا(.

�شالونات �أعادت ت�شفيفة كورونا
)املدينة  ب�  اأي�سًا  ي�سمى  الفقرية،  نريوبي  اأح��ي��اء  اأح��د  هو  )كيبريا( 
القدمية  واأزق��ت��ه  جنباته  بني  احل��ي  ه��ذا  يحمل  ما  غالبًا  اخل�سراء(، 
املن�سية الأخبار املحزنة. لكن مع انت�سار كورونا انت�سرت هناك ت�سفيفة 
بهذا  الوعي  زي��ادة  منها  الغاية  اأن  ويبدو  كثريًا،  الفريو�ض  ت�سبه  �َسعر 
بفداحة  ال�سغريات  البنات  وتوعية  الفقرية  نريوبي  اأحياء  يف  املو�سوع 

هذا الفريو�ض.
ذات  ت�سريحة  وهي  اإفريقيا،  �سرق  كورونا يف  ت�سريحة  الفريو�ض  اأحيى 
هذه  �سعبية  وتعود  للفريو�ض،  املميز  ال�سكل  حتاكي  م�سفورة  م�سامري 
بقيود  املرتبطة  القت�سادية  امل�ساعب  اإىل  جزئيًا  املتزايدة  الت�سريحة 

فريو�ض كورونا.
تقول اأمهات يف حي نريوبي الفقري اإن هذه الت�سريحة رخي�سة وت�ساعد 

يف ن�سر الوعي بني النا�ض باأن فريو�ض كورونا حقيقي.
�لكينيات يرغنب يف �ل�شعر �مل�شتورد

عر هذه قد عفا عليها الزمن منذ �سنوات عديدة، اإذ  كانت ت�سفيفة ال�سَّ
ا�ستغنت عائالت كينية كثرية عن عمل ت�سريحة امل�سامري هذه، ول�سيما 
بعد ا�سترياد كثري من مراكز التجميل التجارية يف نريوبي خمتلف اأنواع 
الذي  الأمر  الهند وال�سني والربازيل،  عر احلقيقي وال�سناعي من  ال�سَّ
ن�ساء املدينة  ال�سوق املحلية، الذي عززته زيادة طلب  اإغراق  اأ�سهم يف 

عر هذه. على اأنواع ال�سَّ
تتناف�ض يف الوقت عينه مراكز جتميل كثرية ومثلها �سالونات �سعر على 
ح اأو امل�سفور  عر امل�سرَّ عر امل�ستوردة، �سواء ال�سَّ عر�ض �سور ت�سريحات ال�سَّ

يف معظم اأنحاء اإفريقيا.
ت�شفيفة كورونا تبث �لوعي 

يف �سالون موؤقت بجوار اأحد طرق حي كيبريا املزدحم يف قلب العا�سمة 
عر )�سارون رفا، البالغة من العمر  الكينية نريوبي، ت�سفر م�سففة ال�سَّ
قرون  ت�سبه  م�سامري  هيئة  على  ال�سغريات  الفتيات  �سعر  عامًا(   ٢4

ال�ست�سعار التي يطلق عليها النا�ض ت�سريحة )فريو�ض كورونا(.
بعد  لكن  اأن فريو�ض كورونا حقيقي،  الكبار  بع�ض  يعتقد  "ل  رفا:  تقول 
اأيديهم  تطهري  على  حري�سون  ال�سغار  الأطفال  معظم  اأن  يبدو  ذلك 
يلتزمون  ل  البالغني  من  "كثري  م�سيفة:  الطبية،"  الكمامات  وارت��داء 

بتعليمات النظافة والتعقيم، ولهذا ال�سبب اعتمدنا ت�سريحة كورونا."
يف  تت�ساعف  الختبار،  مبواد  الوا�سع  النق�ض  ومع  اآخ��ر،  اإىل  حني  من 
نريوبي اأعداد الإ�سابات مبر�ض كوفيد١9، ويبدو اأن الأعداد احلقيقية 
اأعلن عنها يف و�سائل الأعالم الكينية. ي�سعر  اأعلى بكثري مما  للحالت 
م�سوؤولو ال�سحة يف كينيا بالقلق من احتمال انت�سار الفريو�ض يف الأحياء 

الفقرية، ول�سيما املزدحمة منها.
قليلة �لتكاليف 

تقول ال�سيدة )مارجريت اأنديا(، اإحدى القاطنات يف حي نريوبي: "اإن 
يوافقها  معقولة،"  واأ�سعارها  اأنيقة  دوم��ًا  هي  كورونا  �سفائر  ت�سريحة 
موازنة  اأجل  من  اأنديا  ال�سيدة  وتكافح  احلي،  اأمهات  من  كثري  ال��راأي 
نفقاتها اليومية، م�سرية اإىل اأن هذه الت�سفيفة تتوافق مع ميول بناتها 
القيود  اأدت  فقد  الي�سرية،  كلفتها  عن  ف�ساًل  ورغباتهن،  ال�سغريات 
املتعلقة بفريو�ض كورونا اإىل خنق العمل اليومي ملاليني الب�سطاء الذين 

لديهم مدخرات قليلة اأو معدومة. 

ل  مثلي  لأ�سخا�ض  التكلفة  قليلة  ه��ذه  ال�سعر  "ت�سفيفة  اأن��دي��ا:  تقول 
ي�ستطيعون دفع ثمن ت�سريحات �سعر اأكرث تكلفة، ومع ذلك نريد اأن تبدو 

بناتنا اأنيقات يف الوقت نف�سه."
هذه الت�سفيفة ل تكلف �سوى ٥0 �سلنًا، اأي اأقل من دولر واحد للح�سول 
على �سفائر �سائكة، يف حني اأن متو�سط تكلفة اأية ت�سريحة �سعر اأخرى 
ل  مالية  تكاليف  وهذه  دولرات،  قيمته 4-٨  ما  تقريبًا  تعادل  كينيا  يف 

ي�ستطيع معظم النا�ض يف كيبريا حتملها بالوقت احلايل.
حتظى ب�شعبية لفتة

ال�سيدة  هي  اأخرى،  حالقة  �سالون  مالكة  التقت  الأملانية  الأنباء  وكالة 
)ليونيتا اأبوال، 40 عامًا( التي قالت بفخر: "منذ بدء انت�سار اجلائحة، 
معروفًا  �سالوين  بات  ذلك احلني  ومنذ  الت�سريحة،  هذه  بتطبيق  بداأنا 
الفتيات ال�سغريات  لدى اجلميع ب�سالون )مو�سة كورونا( ورواده من 

والن�ساء."
باأخذ  هذه  ال�سعر  ت�سريحة  يعملن  معها،  والعامالت  اإنها،  اأبوال  تقول   
اإىل �سفائر ممدودة نحو الأعلى على  خ�سالت �سعر �سغرية وحتويلها 
هيئة ت�سبه تلك التي تبدو عليها الربوتينات ال�سطحية للفريو�ض التاجي. 
وحتظى هذه الت�سريحة ب�سعبية كبرية لدى الفتيات ال�سغريات، ومنهن 
ربيعًا:   ١٢ العمر  من  البالغة  ال�سغرية،  الفتاة  بو�سيبوري(،  )ليتي�سيا 
اأعجنب بت�سريحة ال�سعر هذه والت�سريحة تبدو جيدة  "جميع �سديقاتي 

ول تنفك ب�سرعة."
ت�سيف ابوال، مالكة ال�سالون: "ناهيك عن الإ�سابات والوفيات، كانت 
لفريو�ض كورونا تداعيات جّمة على كثري من الفقراء، اإذ عاين جزء كبري 
من ال�سكان بالفعل من العواقب القت�سادية لأزمة كورونا، ول�سيما يف 
الأحياء الفقرية كحي كيبريا. فنظرًا لعمل كثري من ال�سكان يف القطاع 
اخلا�ض، خ�سر معظمهم وظائفهم وفقدوا زبائنهم. )ت�سريحة كورونا( 
خففت احلمل عن كاهل الآباء، الذين اأ�سبحوا ممتنني حل�سول بناتهم 

على ت�سريحات �سعر رخي�سة وغري مكلفة و�سهلة يف الوقت ذاته." 
ت�شريحة �لأوقات �ل�شعبة 

ت�سيف اأبوال: "اإن ت�سريحة كورونا ل حتتاج اإىل ا�ستخدام م�ستح�سرات 
الوقت  يف  منوهة  �ساخنة،"  وجبة  تكلفة  تتعدى  ل  وتكلفتها  كيميائية، 
اإىل بيوتهم، لذا  املياه  اأن �سكان احلي يعانون من �سعوبة و�سول  نف�سه 
ل ميكن لكثريين منهم احل�سول على ت�سريحة �سعر حتتاج اإىل الغ�سل 

والعناية بنحو دائم.
ُتلهم م�شوري نريوبي

من  م�سور  اأودي��ام��ب��و،  )دونويل�سون  اه��ت��م  ك��وف��ي��د-١9،  تف�سي  منذ 
نريوبي(، بت�سوير هذا النوع من الت�سفيفات، منذ ذلك احلني اأ�سبح 
مل  اإذ  عميقًا  �سيئًا  هذا  "كان  اأوديامبو:  يقول  املف�سل.  مو�سوعه  ذلك 

يفعله اأحد يف كينيا، بل مل يفعله اأحد يف اأي مكان اآخر."

قادت جملة ظروف خارجة عن �إر�دة �لنا�س، منها 

�نت�شار فريو�س كورونا، �إىل عودة ت�شريحة �مل�شامري 

�مل�شفورة �ل�شائكة �ملميزة �ل�شبيهة بفريو�س 

عر يف �لعا�شمة  كورونا �إىل �لكثري  من �شالونات �ل�شَّ

�لكينية نريوبي، لتخفف عن كاهل �لأ�شر �لفقرية 

�أعباء مادية جمة.

ت�شفيفة ك�رونا.. 
م��شة الع�شر 
لفتيات كينيا 

بريان اإجناجنا
ترجمة: اآلء فائق

abc عن م�قع
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ويبدو اأن كل هذا اأ�سبح اليوم واقعًا ملمو�سًا بعد 
الر�سوم  اأف��الم  يف  خيالية  فكرة  جمرد  كان  اأن 
كما  اأو  التكنولوجيا،  لنا  قدمته  هذا  املتحركة. 
حولت  التي  ال�سحرية  بالقوة  ن�سميها  اأن  ميكن 

اأفالم ديزين اإىل واقع.
حديثة  تكنولوجيا  هي  )الهايربلوب(  تكنولوجيا 
تعد  التي  والب�سائع  امل�سافرين  نقل  جم��ال  يف 
التي  ال�سرعة  ناحية  من  املجال  ه��ذا  يف  طفرة 
هو  عنها  اأعلن  من  اأول  التقنية.  ه��ذه  حققتها 
ي�سمي  التكنولوجيا، كما  امللياردير ملك  املخرتع 
الفكرة عام  فلقد طرح  )اإيلون ما�سك(،  نف�سه، 

اإذ  لتنفيذها،  العامل  ي��دي  بني  وو�سعها   ٢0١6
امل�سدر،  مفتوحة  )الهايربلوب(  تكنولوجيا  اأن 
يف  موؤ�س�سة  اأو  �سخ�ض  اأي  ي�ستطيع  وب��ذل��ك 
ميتلك  ك��ان  اإن   - ينفذها  اأن  بالعامل  مكان  اأي 
اأعلن  لقد  يطورها.  اأن  اأو  لذلك-  الكايف  امل��ال 
اأنه غري قادر على تنفيذ  ما�سك يف ذلك الوقت 
�سركتيه  م��ع  ال�سديد  لن�سغاله  امل�����س��روع  ه��ذا 
وقد  الأخ��رى،  وم�ساريعه   SpaceX و    Tesla
تنفيذ  على  للعمل  خا�سة  �سركات  اإن�ساء  جرى 
 Hyperloop ���س��رك��ة  م��ن��ه��ا  امل�����س��روع  ه���ذا 
 One، Hyperloop Transportation

.TransPod و Technologies
اأم����ا امل���ب���داأ ال����ذي ت��ع��م��ل ع��ل��ى اأ���س��ا���س��ه ه��ذه 
يجري  اإذ  ما،  حد  اإىل  ب�سيط  فهو  التكنولوجيا 
من  ومفرغة  باإحكام  مغلقة  اأنابيب  ا�ستعمال 
الحتكاك  م�ستوى  تقليل  اأجل  من  الهواء  �سغط 
هوائية  و�سادة  على  )طوافها(  احلواف  وارتفاع 
يف الفراغ الذي يف داخل الأنابيب، وبذلك تتمكن 
ب�سرعة  التحرك  م��ن  الكب�سولة  اأو  املق�سورة 
ال�ساعة  يف  ميل   ٧00-600 بني  ت��رتواح  خيالية 
اإليها القطارات  يف حني اأن اق�سى �سرعة ت�سل 
بذلك  وهي  ال�ساعة،  يف  ميل   ٢00 هي  ال�سريعة 

القطارات  من  مرات  ثالث  مبقدار  اأ�سرع  تكون 
م���رات من  واأ����س���رع مب��ق��دار ع�سر  ال�����س��ري��ع��ة، 
ال�سرعة  هذه  اإىل  وللو�سول  العادية.  القطارات 
التي تفوق �سرعة ال�سوت يجب اأن تبنى الأنابيب 
الدرا�سات  بع�ض  م�ستقيم.  خ��ط  على  الناقلة 
تف�سل اأن يتم اإن�ساء هذه الأنابيب باحلفر حتت 
الأر�ض، ول�سيما يف املناطق التجارية وال�سكنية، 
ارتفاع  بناءها معلقة على  وبع�سها الآخر يف�سل 

معني فوق الأر�ض.
وبالنظر ل�سخامة هذه التقنية فالبد من التفكري 
امل�سروع.  هذا  لتنفيذ  املطلوب  ال�ستثمار  بحجم 

يعتقد بع�ض املهتمني اأن هذه التكنولوجيا مكلفة 
الأول��ي��ة  فالتكلفة  ذل��ك  اإن��ك��ار  ميكن  ول  ج���دًا، 
وال�سيانة  الت�سغيل  تكلفة  لكن  حقًا،  كبرية  لها 
مما  بكثري  اأق��ل  هي  )الهايربلوب(  لتكنولوجيا 

يحتاجه خط القطارات ال�سريعة التقليدي.
عن  فف�ساًل  كثرية،  مميزات  التكنولوجيا  لهذه 
)الهايربلوب(  كب�سولت  ف��اإن  العالية  �سرعتها 
تعمل بالتيار الكهربائي، وهي بذلك تكون �سديقة 
عن  ف�ساًل  وم�ستقاته،  النفط  عن  بعيدًا  للبيئة 
ليثيوم،  ببطارية  م��زودة  �ستكون  كب�سولة  كل  اأن 
الكهربائي،  التيار  بانقطاع  تتاأثر  ل��ن  وب��ذل��ك 

يف  رحالتها  اإن��ه��اء  على  ق��ادرة  دائ��م��ًا  و�ستكون 
وقتها املحدد. اإن العوا�سف والأمطار والظروف 
خدمات  على  يذكر  تاأثري  لها  يكون  لن  اجلوية 
مباأمن  �ستكون  الكب�سولت  لأن  )الهايربلوب( 

داخل الأنبوب.
خيالية  ت��ب��دو  ق��د  ال��ف��ك��رة  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على 
فبع�ض  جديدة،  لي�ست  لكنها  قريب،  وقت  حتى 
ال��ف��راغ��ي  ال��ن��ق��ل  ف��ك��رة  اأن  تظهر  ال��درا���س��ات 
طرحت اأول مرة قبل مئة عام حني قدم املهند�ض 
ال��ربي��ط��اين )اإ���س��ام��ب��ارد ك��ي��ن��ج��دم ب��رون��ي��ل( 
م�سروعه الرائد يف جمال النقل الفراغي وحقق 
جتربة لنقل العربات با�ستعمال الهواء امل�سغوط 
متحف  اأن  يذكر  ع�سر.  التا�سع  القرن  نهاية  يف 
بالنموذج  يحتفظ  يزال  ما  بريطانيا  يف  برونيل 
الأويل الأ�سلي. وعلى الرغم من اجلهود احلثيثة 
حتى  احلياة  اإىل  يعد  ومل  توقف  امل�سروع  اأن  اإل 

اأعاد اإحياءه )اإيلون ما�سك(.
هذه  لال�ستثمار يف  اليوم  ت�سعى  الدول  من  كثري 
تاأثري كبري على م�ستقبل  التكنولوجيا ملا لها من 
النقل وامل��وا���س��الت يف ال��ع��امل، م��ن ب��ني ال��دول 
دولة  امل�سروع  هذا  تنفيذ  على  اليوم  تعمل  التي 
بالإ�سافة  و�سلوفاكيا  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
التي  ال���دول  م��ن  وغ��ريه��ا  اجلنوبية  ك��وري��ا  اإىل 
ادركت اأهمية هذه التقنية القادرة على اخت�سار 
الرحلة من وا�سنطن اإىل ال�سني يف وقت اأق�سر 
بكثري مما كانت ت�ستغرقه الرحلة التقليدية. ومن 
عام  هنالك رحالت جتارية يف  تكون  اأن  املتوقع 
اأ�سعارها بنحو 60 للرحلة، ويعد  ٢030 و�ستكون 
هذا �سعرًا باهظًا للنقل اليومي، لكن �سيتم تقليل 

هذه التكلفة لحقًا لتتنا�سب مع حاجة النا�ض.

منذ طفولتنا وحتى يومنا هذ� �شاهدنا كثريً� من �لأفكار �لغريبة 
و�لتكنولوجيات �حلديثة �لتي قدمتها �شركات �أفالم �لكارتون �لعاملية، ديزين 

وغريها. وكانت تلك �لغر�ئبيات تبدو للعامل �شربًا من �خليال مثل �لذهاب 
�إىل �لف�شاء و�ل�شيار�ت �لطائرة و�أخريً�، ولي�س �آخرً�، نقل �لأ�شياء و�لأ�شخا�س 

خالل �أنابيب ب�شكل منفرد �أو عن طريق مق�شورة كما يف �لقطار�ت. 

 

الييي�اقيييع اإىل  اخليييييييييال  ميييين 

و�شيلة النقل امل�شتقبلية
الهايربل�ب..

رفاه ح�شن
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الأ�سباب  اإح�ساء  يف  املخت�سون  احتار  لقد   
غري  واآخر  مبا�سر  �سبب  بني  �سنفوها  هم  لكنَّ
�سببني  اإىل  القائمة  تلك  بتقلي�ض  مبا�سر 
مهمني تتفرع منهما ع�سرات الأ�سباب؛ فكانت 
قائمة  راأ�ض  على  الفنية  والكفاءة  ال�سخ�سية 
يف  م��درب  اأي  مهمة  جناح  او  بف�سل  املتهمني 

عامل الكرة امل�ستديرة.
عو�مل �لنجاح متعددة

بع�ض  اآراء  على  ح�سلت  ال�سبكة(  جملة   (  
الريا�سيني  وال�سحفيني  العراقيني  املدربني 
واملتابعني لكرتنا ب�ساأن اأ�سباب ف�سل اأو جناح 
الالعب ال�سوبر الذي يتجه اإىل التدريب بعد 

مهمته  يف  ي�ساعده  التاريخ  وه��ل  الع��ت��زال، 
با�سم  املدرب  مع  البداية  فكانت  ؟  التدريبية 
قائال:   اخل�سو�ض  بهذا  حتدث  ال��ذي  قا�سم 
ل يوجد دليل مطلق على اأن الالعب املعروف 
اأو  جيدا  مدربا  يكون  الكروية  ال�ساحة  على 
غ��ري ج��ي��د، ل��ك��ن ي��ج��ب ت��وف��ر ع��وام��ل كثرية 
بعد  خربته  جيدا،  مدربا  يكون  اأن  اأج��ل  من 
العتزال من الأمور التي يوؤ�ّس�ض عليها لتكملة 
يكون  لكي  الأخ��رى  وال�سروط  املعطيات  بقية 
يف  للعمل  وحبه  املوهبة  ومنها  جيدا،  مدربا 
الدرا�سي،  وثقافته وحت�سيله  التدريب  جمال 
يف  املحطات  اأب��رز  هي  وما  كالعب  وم�سريته 

حياته كالعب وما هي الإجنازات التي حققها 
وكذلك  ال��وط��ن��ي��ة،  واملنتخبات  الأن��دي��ة  م��ع 
على  اأ�سرفوا  الذين  للمدربني  الفنية  القيمة 
من  وال�ستفادة  فيه  تاأثريهم  وم��دى  تدريبه 
بالتدريب  ال��ت��درج  عملية  كذلك  خرباتهم، 
اأ�سحاب  من  مدربني  مع  م�ساعدا  يعمل  كاأن 
عمليا  ي�ستفيد  لكي  الزمن  من  لفرتة  اخلربة 
يتدرج يف  اأن  تاأكيد يجب  وبكل  من خربتهم، 
احل�سول على ال�سهادات التدريبية الآ�سيوية، 
اإذ ل ميكن لأي مدرب اأن يقود اأي فريق بدون 
اأن يح�سل على ال�سهادة التدريبية التي جتيز 
الآ�سيوي،  الحت��اد  تعليمات  وح�سب  ذلك  له 

ال�سهادات  ه��ذه  على  فقط  يقت�سر  ل  واأن 
على  الذاتية  وبجهوده  احل�سول  عليه  واإمّن��ا 
لكي  تطويرية،  دورات  اأو  تدريبية،  معاي�سات 
لأنَّ  معلوماته،  جتديد  على  دائ��م��ا  يحافظ 
كرة القدم علم قابل للتطور والتجديد، ومن 
باملدرب  توافرها  يجب  التي  الأخ��رى  الأم��ور 
الفنية  الأم��ور  اإىل  وت�ساف  الإداري��ة  الكفاءة 
الآخرين،  ويقود  نف�سه  يقود  اأن  كيفية  وهي 
واجل��م��ه��ور  الإدارات  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  وكيفية 
والإعالم ويبقى النجاح يف اأي حمطة تدريبية 
ا�سمه  وفر�ض  املدرب  ل�ستمرار  مهمًا  عاماًل 

على ال�ساحة التدريبية.
�شخ�شية �ملدرب �أ�شا�س �لنجاح

ال�سابق  الوطني  املنتخب  لنجم  ك��ان  بينما 
�سالم �ساكر راأي قال فيه: الالعب اإذا كانت 
فيه موا�سفات القيادة داخل امللعب ميكنه اأن 
يكون مدربًا ناجحًا، لكن لي�ض كل لعب جيد 
اأن  يجب  لهذا  جيدًا،  مدربًا  يكون  اأن  ي�سلح 
فال  ح�سابات،  عدة  تفكريه  يف  الالعب  ي�سع 
وبعدها  ال��ت��دري��ب  جتربة  ويخو�ض  ي��ج��ازف 
يف�سل مع اأول فريق يدربه، ويظهر مبوقف ل 
الذي يطمح  يح�سد عليه، يجب على الالعب 
دورات  يف  نف�سه  ي��زج  اأن  م��درب��ًا  يكون  ب��اأن 

اأجل  من  امل�ستويات  متعددة  تدريبية 
اإ�سافة  اخل���ربة،  يكت�سب  اأن 

اإىل خربته ال�سابقة عندما 
الآخر  وال�سيء  كان لعبا، 
ال�����س��خ�����س��ي��ة ال��ن��ا���س��ج��ة 

ت�ساعدان  الفنية  والعقلية 
املدرب يف النجاح، �سواء كان 
لعبًا مغمورًا او لعبًا معروفًا.

�لتعاي�س مع �لأندية 
�لعاملية

اأما مدرب فريق نادي الكرخ اأحمد عبد 
اجلبار فقال: لي�ض كل لعب قادرًا على 

اإنها مهمة  التدريب،  ممار�سة مهنة 
على  تقع  كبرية  وم�سوؤولية  �سعبة 
الذي يفّكر  اإذ يجب على  عاتقه، 
يف اأن يكون مدربًا اتباع خطوات 

واإجن��ازات��ه  ما�سيه  ع��ن  النظر  بغ�ض  ع��دة، 
عندما كان لعبًا، اأوًل يجب اأن يكون املدرب 
امللعب  وخ��ارج  داخ��ل  قوية  �سخ�سية  �ساحب 
و���س��اح��ب ك��ل��م��ة م�����س��م��وع��ة م��ن ق��ب��ل جميع 
اأع�ساء الفريق، كثري من املدربني جنحوا يف 
مهامهم التدريبية بالرغم من ف�سل م�سريتهم 
الكرة  يلعبوا  مل  مدربون  هناك  بل  الكروية، 
يعود  وال�سبب  فرقهم  قيادة  يف  جنحوا  اأي�سا 
املدرب،  امتلكها  التي  القوية  ال�سخ�سية  اإىل 
جراء  امتلكها  التي  الفنية  الأم��ور  عن  ف�سال 
دخوله الدورات التدريبية والتعاي�ض مع اأف�سل 

الأندية العاملية.   
جنوم كرويون ف�شلو� يف �لتدريب

حاجم  نعيم  الريا�سي  ال�سحفي  وحت���دث 
ع��ن ف��ر���ض جن��اح امل��درب��ني وال���س��ب��اب التي 
عن  اآخرين  وتوؤخر  املقدمة  يف  بع�سهم  ت�سع 
جنحوا  مدربون  هناك  النجاح:  ركب 
العاملية  ال��ف��رق  اأق����وى  ق��ي��ادة  يف 
ال���ق���دم يف  ك����رة  ومل مي���ار����س���وا 
حياتهم، وال�سبب يعود اإىل 
الروؤية  امتالكهم 
ال����ف����ن����ي����ة 

الكبرية  ال�سخ�سية  ع��ن  ف�سال  ال��ك��ب��رية، 
جنومًا  جند  بينما  النجاح،  يف  ت�ساعده  التي 
�سوب  اللعب  اعتزالهم  بعد  اجتهوا  عامليني 
وك��ان  اإط��الق��ا  ينجحوا  مل  لكنهم  ال��ت��دري��ب 
الف�سل حليفهم، ما جعلهم يتجهون نحو العمل 
الإداري والأمثلة كثرية جدًا يف عاملنا الكروي. 

جناح حكيم وناجح
بهذا  راأي  �سليم  حممد  الريا�سي  للمتابع  وكان 
اخل�����س��و���ض ق���ال ف��ي��ه: امل����درب ال���ذي ميتلك 
�سينجح  بدون �سك  الفنية  والكفاءة  ال�سخ�سية 
غري  اأو  معروفًا  لعبًا  ك��ان  �سواء  التدريب  يف 
امل��درب  اأ���س��ا���س��ان لنجاح  م��ع��روف، احل��ال��ت��ان 
ناجح  ال�سيد  امل��ث��ال  �سبيل  فعلى  الفريق،  م��ع 
وكان غري  التدريب  مثري يف  ب�سكل  حمود جنح 
اأن  معروف ورمبا مل يلعب ال ما ندر وا�ستطاع 
املنتخب  قاد  بل  بنجاح،  العراقية  الفرق  يقود 
الأع���وام  يف  جيدة  نتائج  معه  وحقق  العراقي 
و�سخ�سية  فنية  لروؤية  امتالكه  ب�سبب  ال�سابقة 
�ساكر  حكيم  امل��درب  مع  ينطبق  واحل��ال  قوية 
ق �ساكر نتائج  الذي مل يكن لعبا معروفا، اإذ حقَّ
رائعة للكرة العراقية عندما قاد منتخب �سباب 
بطولت  يف  والوطني  الوملبي  واملنتخب  العراق 
عربية واآ�سيوية، ا�ستطاع اأن ينجح وي�سل بجميع 
بل  الذهبي،  املربع  اإىل  قادها  التي  املنتخبات 
اأفرح اجلماهري الريا�سية العراقية يف بطولت 
الفنية  للروؤية  حكيم  امتالك  نتيجة  ع��دي��دة، 
وال�سخ�سية القوية التي �ساعدته يف النجاح يف 
حكيم  الكابنت  ي��زال  ل  بل  التدريبية،  م�سريته 
خالل  من  التدريبي  النجاح  يف  م�ستمرًا  �ساكر 
قيادته لفريق نادي ال�سويق العماين الذي حّقق 

النت�سارات الكبرية يف الدوري العماين. 

�آلف �ملدربني �لكرويني 
تعاقبو� على تدريب 
�لفرق و�ملنتخبات يف 

�لعامل، جنح كثري  منهم 
يف م�شو�ره �لتدريبي، 

بينما تعرّث بع�شهم �لآخر، 
هوؤلء �ملدربون منهم من 
كان لعبا مغمور� ومنهم 
من كان )�شوبر �شتار( يف 

فريقه، مع ذلك قد ينجح 
�ملغمور ويف�شل )�ل�شوبر( 

وقد يكون �لعك�س �شحيحًا 
ولأ�شباب خمتلفة...

هل ي�شعفه التاريخ اأم 
كفاءته التدريبية

املدرب..
احمد رحيم نعمة
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اح���رتف  اأن  اأج���ل���ه 
الأن����دي����ة  اأح������د  يف 
املتطورة،  اخلارجية 
امل�ستوى  هلل  واحل��م��د 
ال��ع��ايل ال���ذي اأق��دم��ه 
على امل�ستطيل الخ�سر 

يوؤهلني لالحرتاف اخلارجي .
*ماذا تع�سقني غري كرة القدم؟

- اأع�سق الت�سوير الفوتوغرايف ب�سكل كبري 
جّدًا، بل اأ�سعى اإىل احرتاف الت�سوير. 

* براأيك ما �سبب تراجع الريا�سة الن�سوية؟
اإذ  - الريا�سة الن�سوية مهملة ب�سكل كبري، 
ل يوجد دعم من اأي جهة، لذلك تراجعت، 
فرقها  عن  ا�ستغنت  الأن��دي��ة  بع�ض  اإن  بل 
جميعها  ال��ري��ا���س��ي��ة  ول��الأل��ع��اب  الن�سوية 
تراجع خطري  اإىل  اأدى  مادية مما  لأ�سباب 
ب��الدي  ن��ادي  لكن  الن�سوية،  الريا�سة  يف 
ال�سنتني  وخ��الل  املعروفة  الأن��دي��ة  وبع�ض 
كبري  ب�سكل  دعمت  الأخ��ريت��ني  املا�سيتني 
وملختلف  الفرق  بت�سكيل  الن�سوية  الريا�سة 
�سعى  الذي  بالدي  نادي  �سيما  ل  الألعاب، 
اأقام  حيث  الن�سوية،  البطولت  اإقامة  اإىل 
املا�سية  ال�سنة  ك��روي��ة  ب��ط��ول��ة  م��ن  اأك���رث 
اإدارة  عليه  ت�سكر  كبري  جهد  وهو  واحلالية 
تدريبية  دورة  من  اأك��رث  اأق��ام  كما  النادي، 
العراقيني  امل�سوؤولني  م��ن  امتنى  ن�سوية، 
امل�ساركة  اأجل  من  الن�سوية  الريا�سة  دعم 
النتائج  وحتقيق  اخلارجية  البطولت  يف 

اجليدة.
*ماذا تتمّنى رهام لوؤي؟

هذا  ُيزال  اأن  للجميع  اإن�سانية  اأمنية  هي   -
اإذ  وق��ت،  اأق��رب  يف  العامل  عن  الفايرو�ض 

وا�سحًا على  تاأثريه  يزال  كان ول 
جممل احلياة مبا فيها الريا�سة، 

الريا�سية  ال��ن�����س��اط��ات  جميع  اأوق����ف  اإذ 
وال��ب��ط��ولت، امت��ن��ى م��ن اهلل ع��ز وج��ل اأن 
اإىل  وت��ع��ود احل��ي��اة  ال��ف��اي��رو���ض  يقينا ه��ذا 
اخلارجية،  البطولت  يف  ون�سارك  طبيعتها 
بح�سور  تكمن  ال��ق��دم  ك���رة  متعة  اإن  ب��ل 
اجلماهري العا�سقة للعبة ولول اجلماهري ملا 

كانت هناك متعة للكرة. 
*هل تتابعني الزياء واملو�سة؟ 

- اكيد يف النهاية انا فتاة  ولكن يكون ذوقي 
يف الزياء دائما نحو ال�ستايل الريا�سي اكرث 

ولي�ض كل املو�سة ت�سلح للكل 

*ه�����ل ت��ت��اب��ع��ني 
دوريات وبطولت عاملية يف كرة القدم؟

- كرة القدم العاملية  وجميع الدوريات اتابع 
اللعب اجلميل  واحب متابعة الدوري املحلي 

اكرث 
*هل انت طموحة؟ 

- نعم ب�سكل كبري امتنى ان ابرز يف لعبتي 
واحلق عاليا يف �سماء الحرتاف 

م��واك��ب��ة  الع����الم يف  دور  *ك��ي��ف جت��دي��ن 
الريا�سة الن�سوية؟   

على  ال�����س��وء  ي�سلط  ان  يجب  الع����الم    -
فنحن  اك��رث  الن�سويه   ال��ري��ا���س��ه  م�ساكل 
جميع  من  الهتمام  ع��دم  ج��دا   له  بحاجة 
النواحي ف املهتم الوحيد للريا�سه الن�سويه 
ب�����س��ورة ع��ام��ه ه��و الع�����الم  وال��ري��ا���س��ة 
اهتمام على جميع  َاي  الن�سويه لحتظى ب 
النواحي ريا�سة م�سلومه ومَل تاأخذ حجمها 

الكايف يف املجتمع. 
*ماذا تعني لك الريا�سة؟ 

- الريا�سة؛ عاملي الذي ابدع فيه 
*كلمة اخرية؟ 

التي ت�سلط ال�سوء  -�سكرا ملجلتكم الرائعة 
يف  ال�سباقة  وه��ي  الن�سوية  الريا�سة  على 
و�سكرا لك على هذه  ن�ساطاتنا،  متابعة كل 

ال�ست�سافة. 

من لعبات �لكرة �ملتميز�ت، قدمت كثريً� للريا�شة 
�لن�شوية �لعر�قية، ��شبحت ��شافة كبرية لفريق بالدي  

�لذي متثله حاليًا، و�لنتائج �لتي حققها �لفريق يف 
مو��شمه و�لبطولت خري  دليل على ذلك.

 ��شتطاعت �لالعبة رهام لوؤي �ن تربز  يف فريقها، و�أن 
حتوز  �لثقة بالنف�س د�خل �مللعب...

رهام ل�ؤي: 
لعييييبيييية نييييييييادي بيييييالدي

امتنى الحرتاف يف اإحدى 
الدول املتط�رة بكرة القدم 

ح�ار/ اأمرية حم�شن

جملة ال�سبكة العراقية التقت لعبة الفريق 
هذا  ف��دار  ب��الدي  لنادي  الن�سوي  ال��ك��روي 

احلوار: 
*ما �سبب اختيار كرة القدم بالذات؟

ال��ق��دم،  ك��رة  اأع�سق  واأن���ا  طفولتي  منذ   -
مار�ستها يف املدر�سة عندما كنت يف املرحلة 
لعبت  عندما  للكرة  حبي  وزاد  البتدائية، 

لنادي بالدي.
*كيف ترين جتربتك يف نادي بالدي؟

نادي  لإدراة  والح��رتام  التقدير  كل  اأكن   -
فيه،  تعمل  التي  التدريبية  وللكوادر  بالدي 
م�سرية  لإجن���اح  ت�سعى  واح���دة  عائلة  فهم 
�سعادتي  اأوج  اأك��ون يف  �سك  ب��دون  ال��ن��ادي، 
ع��ن��دم��ا اأ�����س����ارك ال��ف��ري��ق يف ال���وح���دات 

تقام،  التي  البطولت  خ��الل  او  التدريبية 
مع  هوايتي  ممار�سة  عند  كبرية  متعة  اأجد 
زميالتي يف الفريق وتكون املتعة اأكرب عندما 
كاأخت  معي  يتعاملن  الفريق  لعبات  اأج��د 
مع  ال�ستمرار  اإىل  يدفعني  ما  وه��ذا  لهن 
التي قدمت يل  نف�ض الفريق رغم العرو�ض 

من فرق بغدادية اأخرى.  
*اأي الأندية قدمت لك عرو�سًا للعب معها؟

مع  قدمتها  التي  املميزة  العرو�ض  بعد   -
ال�سابقة،  ال��ك��روي��ة  ال��ب��ط��ولت  يف  الفريق 
للعب  الأندية عرو�سًا  الكثري من  قدمت يل 
حبي  لكنَّ  م��ع��روف��ة،  اأن��دي��ة  واأغلبها  معها 
اأمورًا كثرية  لنادي بالدي الذي تعلمت فيه 
جعلني اأ�سّر على البقاء، فلم اأجد يف النادي 

والت�سجيع  ال�سادقة  الأب��وي��ة  املعاملة  اإل 
الدائم يل من قبل اجلميع.

كرة  ع��امل  دخ���ول  ل��ك يف  الأول  *ال��داع��م 
القدم؟

- عائلتي لها الف�سل الأول يف دخويل عامل 
يل  ال��داع��م��ني  اأول  وه��ي  الن�سوية،  ال��ك��رة 
ل  القدم،  كرة  املف�سلة  ريا�ستي  لختياري 
�سيما والدي الذي كان املحفز الرئي�ض يل، 
اأ�سرفت  التي  التدريبية  الكوادر  اإىل  اإ�سافة 
تتحّقق  اأن  امت��ن��ى  م��ه��ارات��ي،  تطوير  على 
رغبتي يف اأن اأ�سبح لعبة كرة قدم حمرتفة.

*وما ق�سة الحرتاف الذي تفكرين به؟
الكروي  الح��رتاف  اإىل  يطمح  لعب  كل   -
اخل��ارج��ي، واأن���ا طموحي ال��ذي اأع��م��ل من 
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اللجنة  اإدارة  ج��ع��ل  ال�����س��ع��ب  الأم����ر  ه���ذا 
الفار  بتقنية  بال�ستعانة  تفّكر  التطبيعية 
يف  احل��ك��ام  جل��ن��ة  اأنَّ  �سيما  ل  م�ستقبال، 
"فيفا" رّحبت  القدم  لكرة  ال��دويل  الحت��اد 
يف  )ب��ال��ف��ار(  بال�ستعانة  ال��ع��راق  بخطوة 
تفاديًا  املقبلة  الفرتة  خالل  املمتاز  ال��دوري 

لكرثة الأخطاء التحكيمية. 
جهودنا �شائعة 

البيت  به  الذي ميّر  ال�سعب  الأمر   عن هذا 
التحكيمي واأمور اأخرى حدثنا عنها اأ�سحاب 
التحكيمي ومدربي الأندية واملتابعني؛  ال�ساأن 

فكانت البداية مع احلكم الدويل علي �سباح 
من  ق��دم  مهما  العراقي  احلكم  ق��ال:  ال��ذي 
الفريقني  اإق��ن��اع  ي�ستيطع  فال  ع��اٍل  م�ستوى 
امل��ت��ب��اري��ني، ال��ف��ري��ق ال��ف��ائ��ز مي��ت��دح احلكم 
خ�سارته  باأ�سباب  يلقي  اخلا�سر  وال��ف��ري��ق 
هذا  على  تعودنا  وق��د  امل��ب��اراة،  حكام  على 
النتقاد، بل اإنَّ اجلماهري ت�سب جام غ�سبها 
من  بالرغم  الفريق،  خ�سر  اذا  احلكام  على 
الفرق  اأغلب  اإنَّ  اإذ  فريقهم،  م�ستوى  �سعف 
اخل�سارة  �سماعة  وت�سع  باخل�سارة  تقبل  ل 
على عاتق حكم املبارة بالرغم من معرفتهم 

اأن  يعلم  اأنَّ اجلميع  اعتقد  الفريق،  به�سا�سة 
يكون  ما  اأروع  يقّدم  دائما  العراقي  احلكم 
وي�سل باملباراة اإىل بر الأمان والدليل اختيار 
احلكام العراقيني �سمن النخبة الآ�سيوية، ل 
ننكر اأن هناك اأخطاء حتكيمية حتدث خالل 
املباريات، فاحلكم ب�سر ومعر�ض للخطاأ لكن 

لي�ض بهذا الكم من الأخطاء.
تقنية �لفار

ت��رك��ي:  ح�سني  ال����دويل  احل��ك��م  ق���ال  بينما 

احل��ك��م ال��ع��راق��ي م��ظ��ل��وم م��ه��م��ا ق����ّدم من 
جم��ه��ود، م��وا���س��م ع��دي��دة واأن���ا اأح��م��ل راي��ة 
الداخلي  التحكيم  �سوح  يف  تاألقت  التحكيم، 
الكرة،  ب�سوؤون  املعنيني  وب�سهادة  واخلارجي 
عموما يف هذا املو�سم ح�سلت بع�ض الخطاء 
بهذا  لي�ض  لكن  املباريات  خ��الل  التحكيمية 
الندية  بع�ض  تناولته  ال��ذي  الكبري  احلجم 
الفريق!  بخ�سارة  �ساهم  احلكم  اأن  وادع��ت 
كانت  مهما  متميز  دائما  العراقي  فاحلكم 
العرو�ض  اأروع  قدموا  حكام  ولدينا  الظروف 
يدخل  اأن  نتمنى  اخلارجية،  امل�سابقات  يف 
ال��فار حيز التنفيذ يف املو�سم املقبل من اأجل 

ا�ستمرار الأمور ب�سكل طبيعي و�سل�ض.
�أخطاء كارثية

امل����درب ح�����س��ن اأح��م��د ق���ال ع��ن الأخ��ط��اء 
العراقية  الأن��دي��ة  م��ن  العديد  التحكيمية: 

خالل املو�سم احلايل ظلمها احلكام، فالظلم 
هذا  النقاط،  خ�سارة  الفرق  كّلف  التحكيمي 
واجلماهري  الندية  اإدارات  الذي جعل  الأمر 
ال��ري��ا���س��ي��ة وامل��ت��اب��ع��ني ب�����س��رورة الإ���س��راع 
بتواجد تقنية الفيديو الفار يف املو�سم املقبل، 
الكارثية،  احل��ك��ام  اأخ��ط��اء  على  لل�سيطرة 
املو�سم  ه��ذا  يف  الطلبة  فريقنا  تعّر�ض  لقد 
من  الكثري  فريقنا  كلفت  كارثية  اأخطاء  اإىل 
�سوء  ب�سبب  نخ�سر  مباراة  من  اأكرث  النقاط، 
التحكيم ول ندري اإىل اأي حال ن�سل، بل اإنَّ 
بع�ض الفرق امل�ساركة يف الدوري ا�ستكت من 
اجلانب التحكيمي، امتنى اأن يطبق الفار من 
اأجل عدم �سياع جهود الفرق ب�سبب احلكام.

�لأخطاء �لتحكيمية لي�شت 
وليدة �ليوم

النفط  ن���ادي  ف��ري��ق  امل�����س��رف على  وحت���ّدث 

التحكيمية  الأخ��ط��اء  ق��ائ��ال:  كاظم  م�ستاق 
اإذ ظلمنا  اأزلية،  اإنَّها  بل  اليوم،  وليدة  لي�ست 
اأكرث من مرة يف املو�سم املا�سي وفقد فريقنا 
ويف  التحكيمية،  الأخطاء  ب�سبب  عدة  نقاطًا 
اأ�سبح  بحيث  الأخ��ط��اء  زادت  املو�سم  ه��ذا 
وم�ستوى  كبريًا  جمهودًا  يقّدم  الذي  الفريق 
غري  ج��زاء  ركلة  بف�سل  اخلا�سر  ه��و  راق��ي��ًا 
�سحيحة يحت�سبها حكم املباراة والدليل على 
احلكم  اأنَّ  جيدًا  نعلم  حرج،  ول  حدث  ذلك 
ب�سر ويخطئ، اأعتقد اأن تقنية الفار لو توفرت 
منذ بداية املو�سم لختلف الأمر كثريًا، نتمنى 
يف  ال��ف��ار  بتقنية  احل��ك��ام  جلنة  ت�ستعني  اأن 
املو�سم املقبل من اإجل اإنهاء م�سل�سل الأخطاء 

الكارثية التي حتدث خالل املباريات.
�أخطاء مل حتدث يف مو��شم 

�شابقة
الأخ��ط��اء  حممد:  جابر  امل���درب  ق��ال  بينما 
اإطالقا،  عادية  غري  املو�سم  هذا  التحكيمية 
لقد  �سابق،  ك��روي  مو�سم  اأي  يف  حتدث  فلم 
خ�سارة  على  التحكيمية  ال��ق��رارات  اأج��ربت 
جمريات  على  �سيطرتها  برغم  الفرق  بع�ض 
لكن  ال��رائ��ع،  ل����الأداء  وتقدميها  امل��ب��اري��ات 
املباريات  القاتلة حالت دون و�سول  الأخطاء 
امل�ساكل  بع�ض  ح��دث��ت  ب��ل  الأم����ان،  ب��ر  اإىل 
جراء القرارات اخلاطئة، وهذا �سيء طبيعي 
فعند احت�ساب حكم املباراة لركلة جزاء غري 
اخلطاأ  احت�سب  الذي  الفريق  يدفع  �سحيحة 
م��ع احلكم  وال��ك��الم  الح��ت��ج��اج  اإىل  ���س��ده 
وبالتايل �سماع الكالم غري الالئق مع اإ�سهار 
البطاقات امللونة لت�سل بعدها الأمور اإىل ما 
املو�سم  هذا  يف  ح�سلت  وقد  عقباه  يحمد  ل 
اأكرث من جمادلة ب�سبب �سوء التحكيم، اأمتنى 
اأن جتد جلنة احلكام احلل لتفادي الكوارث 
�ستنقذ  التي  الفار  تقنية  باإح�سار  التحكيمية 
�ستبقى  ولولها  التحكيمي  الظلم  من  الفرق 
المور على ما هو عليه الآن، بل �ستزداد �سوءا 

اذا مل تدخل تقنية الفار!    

معاناة فرق �لأندية �لعر�قية بخ�شو�س �جلانب �لتحكيمي مل تنتِه، بل 
و�شل �لأمر ببع�س �لفرق يف مو��شم �شابقة �ىل �لن�شحاب من م�شابقة 
�لدوري �لكروي ب�شبب �لأخطاء �لتحكيمية �لقاتلة، ويف هذ� �ملو�شم 

�ل�شتثنائي �لذي يقام بدون جمهور ب�شبب جائحة كورونا، ح�شل كثري من 
�لأخطاء �لتحكيمية �لتي ظلمت فرقًا عدة

يف دوري الكرة العراقي 

اأخطاء حتكيمية �شرتغم 
التطبيعية على ال�شتنجاد بالفار!

بغداد /اأمرية حم�شن 
ت�ش�ير / �شباح الربيعي 
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 تاألق مع النا�شئن 
وا�سح لالعب موريبا  وتاألق  بعد عرو�ض مميزة 
مدرب  كومان  رون��ال��د  ق��ّرر  النا�سئني  فريق  مع 
للم�ساركة يف  الفريق  لقائمة  ا�ستدعاءه  بر�سلونة 

الدوري الإ�سباين.
الفتى ال�اعد 

ال��ث��ام��ن ع�����س��ر ليتم  ي��ك��م��ل م��وري��ب��ا ع��ام��ه  مل 
الالعب  ه��ذا  ن��ال  اإذ  بر�سلونة،  اإىل  ا�ستدعاوؤه 
الرب�سا،  نادي  على  والقائمني  املهتمني  اإعجاب 
فاأطلق الإعالم ال�سباين على هذا الالعب لقب 
الفرن�سي  بالنجم  له  ت�سبيها  اجلديد(   )بوجبا 
يونايتد  مان�س�سرت  و���س��ط  لع���ب  ب��وج��ب��ا،  ب���ول 
غينيا،  من  اأ�سول  له  كليهما  اإنَّ  اإذ  الإجنليزي، 

كما يلعبان يف نف�ض املركز بخط الو�سط.
�شّن مبكرة 

وهو  اإ�سبانيا  اإىل  و�سل  موريبا  الواعد  الالعب 
الليبريي،  ووالده  الغينية  والدته  ب�سحبة  �سغري 
قبل  اإ�سبانيول،  ن��ادي  البداية  يف  اكت�سفه  حتى 
اإىل  لين�سم  خدماته،  على  بر�سلونة  يح�سل  اأن 
اأكادميية لما�سيا وهو يف عمر ال�سابعة، ا�ستطاع 
كما  اإ�سبانيا،  ملنتخب  العمرية  الفئات  مع  اللعب 
لعب موريبا يف كاأ�ض العامل حتت �سن �سبعة ع�سر 

عاما. 
اأغلى لعب نا�شئ

حري�ض  بر�سلونة  ن��ادي  اأن  م�سادر  اأك���دت 
الالعب  خدمات  على  احلفاظ  على  للغاية 
الأع��ل��ى  ال��الع��ب  م��ورب��ي��ا، وجعله  ال��واع��د 
يبلغ  ب��رات��ب  النا�سئني،  �سفوف  يف  اأج���را 
جزائي  ���س��رط  م��ع  �سنويا،  ي���ورو  مليوين 

حتى  املمتد  بعقده  يورو  مليون   ١00 بقيمة 
�سيف ٢0٢٢، واأ�سارت امل�سادر اإىل اأن خروج 
�ساحب  بر�سلونة  و�سط  لعب  األينيا،  األيك�ض 

يف�سح  خيتايف  ن��ادي  اإىل  معارا  عاما،   ٢3
الطريق اأمام موريبا للح�سول على فر�سة 

مع الفريق الأول للنادي الكتالوين خالل 
الفرتة املقبلة.

م�شاركة فتحت له الأب�اب 
ال��واع��د  بر�سلونة  لع��ب  م�ساركة  عند 
اأ�سا�سيا  الليجا كان  موريبا لأول مرة يف 
اأمام ديبورتيفو األفي�ض يف املباراة التي 

اإر�سال  من  متكن  اإذ  للبلوجرانا،   ٥-١ انتهت 
فران�سي�سكو  ل��ل��ربت��غ��ايل  احل��ا���س��م��ة  ال��ت��م��ري��رة 
افتتح  ال��ذي  الأول  ال��ه��دف  منها  ج��اء  ترينكاو 
املباراة، حتى �سار بهذا الهدف اأ�سغر لعب يف 
والع�سرين يقدم متريرة حا�سمة  القرن احلادي 
يف مباراته الأوىل بالليجا وذلك بعمر ١٨ عاما، 
وا�ستهر موريبا لأول مرة حينما �سجل 3 اأهداف 
يف �سباك ريال مدريد مع فريق بر�سلونة الرديف 
مميزًا  كان  الأول  الهدف  عاما،   ١٥ بعمر  وكان 
اإذ اأحرزه موريبا من منت�سف امللعب ليلفت اإليه 
�سارك  الإ�سبانية،  القدم  لكرة  املتابعني  اأنظار 
ملك  كاأ�ض  يف  بر�سلونة  مع  الأوىل  للمرة  موريبا 
انتهت  ال��ت��ي  كورنيال  اأم���ام  ب��امل��ب��اراة  اإ�سبانيا 
اأن كان قد ا�ستدعي  ل�سالح بر�سلونة ٢-١، بعد 
ملباراة غرناطة يف الدوري الإ�سباين التي انتهت 
اأن  دون  ولكن  بر�سلونة  ل�سالح  نظيفة  برباعية 

ي�ستخدمه املدرب رونالد كومان.
اأي املنتخبات ميثل م�ريبا؟ 

اأ�سبح  م��وري��ب��ا  ل��الع��ب  امل��م��ي��زة  ال��ع��رو���ض  بعد 
كونه  والليبريي  الغيني  املنتخبني  من  مطلوبًا 
يحق له متثيلهما رغم حمله اجلن�سية الإ�سبانية، 
ملنتخبات  العمرية  للفئات  اللعب  وم�ساركته 
املاتادور، اإل اأنَّ ظروف فريو�ض كورونا امل�ستجد 
لكن  الإج���راءات،  بع�ض  اأعاقت 
اأن موريبا  يبدو  على ما 
��ك ب��ف��ر���س��ة  م��ت��م�����سّ
منتخب  م��ع  اللعب 
اإ�����س����ب����ان����ي����ا يف 

امل�ستقبل. 

من الفئات العمرية يف بر�شل�نة 
اإىل النج�مية

منذ فرتة لي�شت 
بالق�شرية ونادي 
�لرب�شا يعتمد 
بالدرجة �لأ�شا�س 
على �أبناء ناديه من 
�لفئات �لعمرية، �إذ 
خّرج يف �ل�شنو�ت 
�ل�شابقة جمموعة 
كبرية من �لالعبني 
�لذين تاألقو� مع 
�لفريق، ومن بني 
�أبرز جنوم بر�شلونة، 
�لنجم �لو�عد 
موريبا�لذي مثل 
نا�شئة بر�شلونة 
و�أ�شبح �أغلى لعب 
نا�شئ.  

 

اإعداد/ جملة ال�شبكة

م�ريبا..
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اإذ اإنَّ عملية نق�سان الوزن من الأمور التي 
ت�سغلك كما ت�سغل كثريًا من النا�ض.
خارج املنزل وداخله

يف بع�ض الأحيان ت�سعر بالك�سل عندما يتعلق 
الأمر بالذهاب للخارج وممار�سة الريا�سة، 
الريا�سة  ممار�سة  اأن  وج��د  البع�ض  لكن 
للممار�سة  الأم���ث���ل  احل���ل  امل���ن���زل  داخ����ل 
الأم��ر  يتطلبه  م��ا  ك��ل  اإذ  ال���وزن،  وتخفيف 
وكيف  املنزل  يف  امل�سي  على  تتعرف  اأن  هو 

ت�ستخدمه لتحقيق هدفك؟.
اأب�شط الريا�شات لتخفيف 

ال�زن
تعّد ريا�سة امل�سي من اأب�سط الريا�سات التي 
نق�سان  يف  �سك  بال  ت�ساعد  وه��ي  متار�ض 
الوزن واإعطائه �سحة وحيوية، بل ت�ساعد يف 
تفعيل حركة اجل�سم لالأع�ساء كافة، فامل�سي 
داخل املنزل من اأجل احل�سول على اللياقة 
�سعرة   300 اإىل  ي�سل  م��ا  ي��ح��رق  البدنية 
حرارية يف ال�ساعة لل�سخ�ض الذي يبلغ وزنه 
١٥٥ كيلو غرامًا، وهو اأمر ب�سيط جدًا، حتى 
نومك  للم�سي يف غرفة  كانت ممار�ستك  لو 
على  اأي�سا  امل�سي  ممار�سة  وميكن  املريحة، 
جهاز اجلري الذي يتواجد يف اأغلب املنازل، 
فكل ما حتتاجه يف املنزل هو م�ساحة كافية 
وبع�ض  م��ن��ا���س��ب  ري��ا���س��ي  وح����ذاء  لل�سري 
مبنتهى  ال�سري  اأج��ل  م��ن  املريحة  املالب�ض 
متابعة  خ��الل  امل�سي  ميكنك  ب��ل  ال��راح��ة، 
برنامج تلفزيوين مدته 30 دقيقة، فقد تقوم 
عر�ض  وخالل  دقيقة،   ١٢ يعادل  ملا  بامل�سي 
مدته �ساعة واحدة، ميكنك ت�سجيل ما ي�سل 
فقد  الكارديو.  متارين  من  دقيقة   ٢4 اإىل 
ميتلكون  الذين  الأ�سخا�ض  الأط��ب��اء  ن�سح 
امل�سي  ريا�سة  مبمار�سة  ال���وزن  يف  زي���ادة 
اأهمها تكون  داخل املنزل وباأوقات متفرقة؛ 

يف ال�سباح .

بدون �شك �أن �مل�شي د�خل �ملنزل ي�شهم يف تخفيف �لوزن 
ب�شكل غري �عتيادي، و�حل�شول على وزن �شحي، حقيقة 

�أنَّ م�شاألة نق�شان �لوزن من �لأمور �لتي ت�شغل تفكري 
�أ�شحاب �لوزن �لثقيل ممن يريدون �لتعايف من م�شكلة 

�ل�شمنة�ملفرطة

 

اإعداد/ جملة ال�شبكة 

من اأجل تخفيف 
ال�زن... ماذا تفعل 

داخل املنزل
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اس��������رت��������ي

وف�شائح  �أنباء  وكالة  "�أ�شرُع 
مية  ة عاملية".. مقولة َتهكُّ وط�شَّ
�شاخرة ومتو�رثة، ُي�شار بها 
ة �إىل �لن�شاِء  وبو�قعيٍة ُمرَّ
�للو�تي ل ت�شتقر �لأ�شر�ر 
و�لود�ئع �ل�شفاهية يف �أفو�ههّن 
�أكرث من دقائق معدودٍة، علمًا �أن 
هنالك يف �خلفاِء جي�شًا ن�شويًا 
ممتع�شًا ل ُي�شمع له �شوت لأنه 
اد �لف�شائح  يَّ يعّد �لرجل �شَ
و�لرثثار �لأنيق و�لِبئر �ملخت�شة 
بط�سِّ �لأ�شر�ر �لن�شوية، ل دفنها 
وكتمانها، كما ُي�شاع يف �ملجتمع..

 

اآمنة عبد النبي- ال�ش�يد

الرجل الكُت�م..!
اُد ف�شائح اأم ِبئٌر عميقة! يَّ �شَ

ي���ا ت���رى م���ا ح��ك��اي��ة ���س��ن��ادي��ق ال���ودائ���ع 
الن�سوية التي تتحول فجاأة اإىل وقوِد حرٍب 
كامل  نف�سه  الرجل  يعّد  وملاذا  وخ�سومة، 
الكتمان  على  وح��ده  ال��ق��ادر  الأو���س��اف، 
العميق يف جمتمٍع �سرقٍي ن�ساأ فيه اجلميع 
على كثرِي من العاداِت غري العادلة، اأحقًا 
اأن ثمة معارك )ميدياوّية( وقودها الرجل 

واملراأة معًا؟

ثرثارة وه�ّشة
فُيجيبها  كلمة  مئة  امل��راأة  تتحدث  "قد 
ب�سراحة  لأن���ه  واح�����دٍة،  بكلمة  ال��رج��ل 
اأك��رث  ي��وؤم��ن ب��الأف��ع��ال والأ���س��رار  �سخ�ض 
من الأقوال والرثثرة، وهذا ما يجعلها يف 

حالة من اله�سترييا والتظلم"..
ب��ه��ذا الت���ه���ام امل��ب��ا���س��ر، ال��ب��ع��ي��د مت��ام��ًا 
ال�سويدية  ال��ع��ا���س��م��ة  م��ن��اخ  ب����رودة  ع��ن 
)�ستوكهومل( بداأ املهند�ض املدين )حميد 

غ�سان( راأيه ممتع�سًا:
ميكن  ل  ��ة  ه�����سّ خم��ل��وق��ات  "الن�ساء 
ائتمانهّن على اأي �سٍر نظرًا لعدم قدرتهن 
على الح��ت��ف��اظ ب��ه اأك���رث م��ن ٢4���س��اع��ة، 
ما يف جعبتها  كل  اإحداهن  تط�ّض  واأحيانًا 
م��ن اأ���س��رار بعد دق��ائ��ٍق م��ع��دودات، لي�ض 
هذا فح�سب بل اإنهن يف�سني تلك الأ�سرار 
لأ�سخا�ض ل يهّمهم الأمر مطلقًا، وال�سبب 
ث��رث��ارة،  بطبيعتها  امل����راأة  اأن  ذل���ك  يف 
وتنطلق  ظاهري،  �سخ�سيتها  يف  الغ�سب 
بخالف  حماذير،  اأو  توقف  دون  باإ�سهاب 
على  النطواء  دائمًا  ل  يف�سّ الذي  الرجل 
ع��ن��دم��ا حت��دث  وح��ت��ى  واأ����س���راره،  نف�سه 
اأب��رز  ف��اإن  وخ��الف  خ�سومة  الن�ساء  بني 
البغي�سة  واحلرب  اخل�سومة  تلك  اأدوات 
املحفوظة  وال��ودائ��ع  الأ���س��رار  اإف�ساء  هي 
عن  مبناأى  يكون  اأن  يفرت�ض  مما  بينهّن، 

كل �سيء."

ف�شائح و ذكورة
اأُف�ساها  والف�سائح  الأ���س��رار  "غالبية 

يومًا  ن�سمع  مل  بل  ثرثرتهم،  يف  ال��رج��ال 
ام���راأة  مب�سيبة  ف�سف�ست  ام�����راأة  اأن 

وجعلتها ُم�سغة يف اأفواه النا�ض"..
الكمال  نظرية  على  و�ساخر  راف�����ض  ردٌّ 
�����س��ة يف ع��ق��ول ك��ث��ري م��ن ال��رج��ال  امل��ع�����سِّ
)نهار  املرتجمة  قول  حِد  على  ال�سرقيني، 

عالء الدين( املقيمة يف بريطانيا:
الفارغ  الكالم  بهذا  املراأة  اتهام  "ق�سية 
اأ�ساًل،  الذكورية  احلقيقة  لتلك  درء  هو 
و�سياد  وم��ه��ذار  ث��رث��ار  ال��رج��ل  اأن  علمًا 
ف�سائح! لكن كل ما يف الأمر اأنه ن�ساأ على 
اأن كل ما يخرج من فمه ُدَرر، اأو يف اأ�سواأ 
الأحوال خطاأ ب�سيط، واأن ل اأحد يقول له 
توقف. املراأة فقط هي َمن يعرت�سها الفيتو 
على كل �سيء يف جمتمعاتنا ال�سرقية، ولو 
يف  والت�سهري  الطعن  ق�سية  اأي�سًا  لحظنا 
غالبًا  لوجدناها  ميديا  ال�سو�سيال  مواقع 
الرجال  ب��اأي��دي  وُت�ساع  وتنت�سر  ت��ب��داأ  م��ا 
ويتلقفها املجتمع الذكوري واأبطاله، كاملو 
الأو�ساف، مل ن�سمع يومًا اأن امراأة ف�سحت 

خ�سو�سيات امراأة اأخرى، اإّل ما ندر".

بئٌر وب�شر
اإف�ساء  والإنرتنت يف  الهاتف  اأ�سهم  "رمبا 
منافذ  ك��رثِة  ب�سبِب  امل���راأة  عند  الأ���س��رار 
على  جُتربها  التي  الجتماعي  التوا�سل 
الف�سف�سة، لكن الرجل لي�ض مبع�سوم"..

النا�سط  بهما  بداأ  وا�سحان  وهدوء  توازن 
املدين )ح�سن الكعبي( الذي حاول م�سك 
ع�سا الختالف والت�سنج من املنت�سف اإذ 

يقول:
تطبع  اإجماًل  هو  واإف�ساوؤه  الكالم  "نقل 
دون  بجن�ٍض  له  عالقة  ل  اإن�ساين  و�سلوك 
قلتها  اأو  وكرثتها  ن�سبية،  فالق�سية  اآخ��ر، 
وتربوية.  اجتماعية  مبحددات  مرتبطتان 
اأكرث  املراأة  اأما ق�سية الرتكيز على جن�ض 
من الرجل فاإن الأمر هنا يعود اإىل �سببني: 
يف  الأ�سعف  الكائن  هي  امل��راأة  اأن  اأولهما 
لالتهامات  عر�سة  يجعلها  ما  املجتمع، 

الآخر  ال�سبب  اأم��ا  ال�سلبية.  وال�سلوكيات 
فله عالقة مبكانة الرجل يف هرم القيادة 
من  تعفيه  التي  الجتماعية  وامل�سوؤولية 
يف  النافذة  رجولته  بحكم  �سيئة  �سفة  كل 
املمكن  فمن  وعليه  الأح���وال.  بكل  البيت 
اأو  زوج��ت��ه  ي�سف  اأن  اجتماعيًا  وال���وارد 
ل  هي  باملقابل  لكن  ثرثارة،  باأنها  يتهمها 
ت�ستطيع اأن ترد عليه باملثل، بل تاأخذ دور 
املدافع عما األ�سق بها فقط، وحتى الن�سج 
ومدى تعلقِه بالقدرة على حفظ الأ�سرار اأو 
منطقيًا  اأ�سا�ض  ول  له  اإف�سائها فال �سحة 

لتف�سريه لأن املو�سوع نف�سي بامتياز".

�ن�شحاق وتو�رث
ام��راأة  اأم  ك��ان  رج��اًل  اإن�سان،  اأي  اإن   "
نقل  على  معتادة  ث��رث��ارة  اأ���س��رة  يف  ين�ساأ 
حتى  معه  الأم���ر  ي�ستمر  ���س��وف  ال��ك��الم، 
ال��رثث��رة  تهمة  واإل�����س��اق  ع��م��ره،  ن��ه��اي��ة 

باملراأة فقط هو نق�ض ذكوري مري�ض"..
رد فعل ناقم على النحياز الذكوري، جاء 
التحليالت  جمال  يف  املتخ�س�سة  ج��واب 
)ارجوان  �ستوكهومل  م�ست�سفى  يف  الطبية 

داود( قائلة:
الظاملة  التهمة  بتلك  للمراأة  عالقة  "ل 
ذك��وري��ة  ل�سلطة  طبيعي  ن��ت��اج  ه��ي  ال��ت��ي 
م���ت���وارث���ة ل ه����مَّ ل��ه��ا ����س���وى اإ���س��ع��اف 
باإبراز  ت��ارة  وتهدميها،  امل���راأة  �سخ�سية 
ال��ن��ق�����ض امل�����س��ح��ك يف ع��ق��ل��ه��ا، واأخ���رى 
برتكيز الكالم على �سبهات، ك�سيق وعيها 
امل�ساكل  اإذك��اء  خلف  وهرولتها  ون�سجها 
وتدوير الأزمات الأ�سرية، اإنه تكنيك عريف 
املفعول  �ساري  ي��زال  ما  وم��ت��وارث،  ق��دمي 
امل��راأة  اأن  العلم  مع  العقول،  من  كثري  يف 
م�ستوى  على  املهنية  بجدارتها  نق�سته 
واأثبتت  والأ�سرية  ال�سخ�سية  العالقات 
اأ�سرار  على  التامة يف احلفاظ  جاهزيتها 
ن�ساء  اأع��رف  اأنا  والرجل،  والبيت  احلياة 
ب�سيطات يكتمن ال�سر ويحفظَنه على مدى 

طويل".
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ينا�سبني،" هذا ما  الذي  ال�سريك  اأفكر يف 
احل�سني،  )وداد  الآن�سة  احلديث  به  ب��داأت 
كلمة  عند  توقفت  ع��ام��ًا(،   25 م��وظ��ف��ة، 
وا�ستمراره  حديثها  يف  لكنها  "ينا�سبني"، 

اأوقفتني كلمة اأخرى "يليق بي".
قلت لها: يبدو اأنك مغرورة.. مع العتذار؟

يل  �سابة  اأنا  بل  مغرورة،  ل�ست  ل،  اأجابت: 
اأن  لها  ميكن  ل  التي  امل�ستقلة  �سخ�سيتي 
�سريك،  اأّي  ال�سريك،  �سخ�سية  يف  ت��ذوب 
ملزاجه  مر�ساة  عنها  التنازل  يل  ميكن  ول 
الحرتام  يريد  فكما  الذكوري،  لتفكريه  اأو 
فاأنا  �سخ�سيتي،  باحرتام  اأطالبه  ل�سخ�سه 
ويل  اقت�ساديًا  ومكتفية  متعلمة  اإن�سانة 
ال�سريك عن  اأبحث يف  لذا  واأفكار،  م�ساعر 
لو  واأمتنى  النواحي  كل  من  الالئق  امل�ستوى 

يكون قريبًا مني ومن تطلعاتي.

�أهلي �ختارو� �ل�شريكة
�سنة(   23 جامعي،  طالب  قا�سم،  )و�سام 
فقد  املو�سوع،  ه��ذا  يف  اأفكر  ل  "اأنا  ق��ال: 
هذا  ا�ستغربت  يل."  بالن�سبة  الأم��ر  ُح�سم 
اجلواب من �ساب جامعي، فقلت له �سائلة: 

كيف ُح�سم الأمر ومن ح�سمه؟
خطيبتي،  عائلة  م��ع  عائلتي  اتفقت  ق��ال: 
لكنها  ب�سنة  ت�سغرين  التي  عمي  ابنة  وهي 
ب�سهادة  وظيفة  على  ح�سلت  اإذ  موظفة، 
اأّل  كبري  احتمال  فهناك  اأنا  اأما  الإعدادية، 

اأح�سل على وظيفة بعد تخرجي.
* وهل هذا �سبب كاف لختيار ال�سريكة؟

اأ�سباب كثرية، لكنه �سبب  - هذا واحد من 
مهم، ف�ساًل عن اأنها ابنة عمي وهي جميلة 

اأي�سًا. 

�شريكتي �لتي �أحب
حدثني  �سنة(   28 موظف،  �ستار،  )اأحمد 
عن العرو�ض يف اختيار ال�سريكة: "قدم يل 
لختيار  املغرية  العرو�ض  من  كثريًا  الأه��ل 
�سريكة حياتي، ول�سيما اأنهم كانوا ينظرون 
بقلق اإىل تقدم �سّني، واأن كثريًا من زمالئي 

تزوجوا  قد  اجلامعة  يف  معي  كانوا  الذين 
واأولد،  عائلة  لديهم  واأ�سبحت  وا�ستقروا 
اأو  حكومي  عمل  على  ح�سل  م��ن  ومنهم 
يعمل يف القطاع اخلا�ض. رف�ست عرو�سهم 
املغرية من ناحية جمال العرو�ض اأو من ناحية 
و�سعها املادي، واأ�سررت على اختياري على 
الرغم من اأنها مل حت�سل على فر�سة عمل 
تكون  اأن  فاأنا قررت  اأقربائي،  تكن من  ومل 
عن  اأري��د  التي  العائلية  احلياة  يف  �سريكتي 
التي  الإن�سانة  هي  وحمبة  ب�سعادة  اأعي�سها 
الكلية،  ق�سة حبي اجلميلة يف  معها  ع�ست 
وقد تعاهدنا على اأن ن�سري بحياتنا معًا، فهي 
اأي�سًا رف�ست كثريًا من العرو�ض املغرية من 

اأجل حبنا الذي لبد اأن نعي�سه ب�سعادة."

�أريد زوجة حتبني وت�شون �أ�شرتي
 )حامد ح�سان، موظف، 30 �سنة( ذكر يل 
له  و�سببت  بها  مر  التي  املواقف  من  بع�سًا 
اإ�سكالت جعلته منطويًا على نف�سه ومنعزًل 
اإذ  به  املحيطني  الأ�سخا�ض  من  كثري  عن 
د  معقَّ اأين  الأمر  بداية  يف  اأهلي  "ظن  قال: 
ال�سريكة  اختيار  على  الإق���دام  عن  عاجٌز 
عني  عو�سًا  ففكروا  ذل��ك،  يف  التفكري  اأو 
تنهال  عرو�سهم  وب���داأت  املو�سوع  ه��ذا  يف 
علّي م��ن اأق���ارب اأم��ي واأب���ي ومم��ي��زات كل 
تكرار  اأخ�سى  كنت  الفتيات.  تلك  من  فتاة 
يف  م��ع��ي  ح�سل  ك��م��ا  ال��رف�����ض  اأو  ال��ف�����س��ل 
املحاولت ال�سابقة، ما دعاين اإىل العتكاف 
والنعزال لكي ل ُيطرح املو�سوع جمددًا، مل 
اأو مادية، بل  اأطلب موا�سفات جمالية  اأكن 
كنت اأرغب فقط يف اإن�سانة حتبني وت�سون 
اأبحث  ل  اأري��ده،  ما  كل  عائلتي لحقًا، هذا 
عن موظفة اأو ربة بيت، بل عن امراأة تقدر 
وتن�سر  تعي�ض احلب  �سليمة  اأ�سرة  بناء  على 

ال�سعادة."

لها موظفة وجميلة �أُف�شِّ
�سنة(   25 كا�سب،  قا�سم، جامعي،  )جليل 
ل اأن تكون �سريكة  قال بكل و�سوح: "اأنا اأف�سّ

حياتي موظفة وتنا�سبني يف العمر وعلى قدر 
من اجلمال."
�ساألته: ملاذا؟

اأح�سل  مل  جامعة  وخريج  �ساب  اأن��ا  ق��ال: 
قد  حرة،  اأعماًل  واأمار�ض  بعد  وظيفة  على 
اأجد عماًل يف يوم، ويتعذر علّي ذلك يف اأيام 
اأخرى من  اإىل  اأنتقل من مهنة  اأخر، لذلك 
ل  وحتى  اليومي،  م�سرويف  اأتدبر  اأن  اأج��ل 
العمر،  واأنا يف هذا  اأكون عالة على عائلتي 
لديها  موظفة  بزوجة  اأفكر  ترينني  لذلك 
راتب �سهري ثابت معلوم ميكننا اأن نرتب يف 
عليه  اأح�سل  ما  مع  الأ�سرية  حياتنا  �سوئه 

من عملي اليومي احلر."

لها ربة بيت �لبع�س ُيف�شِّ
الأكادميية  الباحثة  حديث  يف  ا�ستوقفني 
علم  ق�سم  يف  ال��ت��دري�����س��ي��ة  جم��ي��د،  )ه��ب��ة 
الجتماع / كلية الآداب/ جامعة بغداد( ما 
البيوت،  لرّبات  ال�سباب  تف�سيل  ذكرته عن 
اإذ قالت "يف�سل معظم ال�سباب الزواج من 
املوظفة،  امل���راأة  من  ال���زواج  على  بيت  رّب��ة 
العراقي  املجتمع  طبيعة  اإىل  يعود  وذل��ك 
الذكورية، اإذ يف�سلون اأن تكون الزوجة اأقل 
منهم من ناحية امل�ستوى الفكري والعمري، 
كما اأنهم يف�سلونها �سغرية يف ال�سن وذات 
يعود  جذابة،  وجمالية  ج�سدية  موا�سفات 
ذل��ك اإىل اأ���س�����ض الخ��ت��ي��ار ل��ل��زوج��ة ال��ذي 
اأ�سبح قائمًا على معايري ج�سدية ل فكرية، 
بني  الفكري  التوافق  ذلك عدم  وينجم عن 
الزوجني الذي تظهر نتائجه �سلبًا فيما بعد 

على بناء الأ�سرة."

الأ�سئلة  ل��ه��ذه  اأج��وب��ة  ع��ن  اأب��ح��ث  طفقُت 
وغ���ريه���ا اأث����ن����اء ح��دي��ث��ي م���ع ك��ث��ري من 
مواقع  �سواء يف  اأعرفها،  التي  ال�سخ�سيات 
اأي�سًا، قبل  اأو بني الأقارب  العمل املختلفة، 
اأن اأطرح تلك الأ�سئلة على �سباب مل ُيقدموا 

بعد على اختيار ال�سريك.

تبلورت  ال��ت��ي  الأف���ك���ار 
بحثًا عن الإجابات �سارت يف 
اجتاهات عدة، لكني مل اأكن راغبة 
يف اأن اأفر�ض قناعات اأجيال اأكرب �سنًا من 
ال�سباب بعقود، لأن لكل جيل اأفكاره ونظرته 
وامل�ستقبل،  احلياة  �سوؤون  يف  نظره  ووجهة 
اإذ اإن هذا اجليل ل يفكر بالعقلية التي كنا 
نفكر بها، لأن من �ساأن ذلك اأن يعني توقف 
يدفع  ما  هو  فالختالف  وجمودها،  احلياة 

اإىل التطور مع احلفاظ على الثوابت.

�أبحث عن �شريك ينا�شبني
بل  الوقت  هذا  يف  الزواج  يف  اأفكر  ل  "اأنا 

كيف ترى �شريك حياتك امل�شتقبلي؟

ال�شباب وحمنة 
الإقدام على الزواج

ا�شتطالع: فكرة الطائي

كيف يفكر �ل�شباب حني 
ُيقدمون على �لزو�ج؟ كيف 
�شيكون �شريك �حلياة 
�مل�شتقبلي؟ وما �لأ�ش�س 
�لتي يقوم عليها �لختيار 
�ل�شليم وبناء �لأ�شرة 
�ل�شعيدة؟ وملاذ� �لرتدد 
يف �لإقد�م على تنفيذ 
م�شروع �حلياة؟

هبة جميد
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اإذ بينت �سل�سلة القناة  اإىل التوقف عن تناول ال�سوكولته،  اأننا بحاجة  ل يعني فقدان الوزن 
الرابعة لفقدان الوزن  How to Lose Weight Well على �سا�سة التلفزيون و�سهدت 
احللقة الأخرية ظهور �سديقني هما هينا البالغة من العمر 3٧ عاما ودروثي البالغة من العمر 
اإىل  خا�ض  ب�سكل  امل�ساهدون  اجنذب  وال�سوكولته،  القهوة  حمية  يجربان  وهما   - عاما   3٨
ويبني   يكون حقيقيا   اأن  اجليد جدا  من  اأنه  يبدو  لكن  ال�سوكولته،  نظام    Dhruti حتدي 

تفا�سيل وخمارج هذا النظام الغذائي اللذيذ الذي يعتمد على ال�سوكولته.
ما هي حمية ال�سوكولته؟

فكرة حمية ال�سوكولته هي تناول ال�سوكولته الداكنة ولكن باعتدال واأو�سح مقدمو الربنامج 
التلفزيوين: "يتعلق هذا النظام الغذائي بتدريب ال�سنان احللوة على التخل�ض من ال�سوكولته 

منخف�سة ال�سكر".
 ٧0 من  اأكرث  على  حتتوي  التي  الداكنة  ال�سوكولته  دروثي  تاأكل  �سوف  وجبة،  كل  وبعد  "قبل 
يف املئة من الكاكاو، وهي ن�سبة اأعلى اأي�سا يف م�سادات الأك�سدة"، ومن املفرت�ض اأن ي�ساعد 

تناول املزيد من "ال�سوكولته اجليدة" يف التوقف عن تناول "ال�سوكولته ال�سيئة".
حمية ال�سوكولته م�ستوحاة من كتاب الدكتور ويل كلور، تناول ال�سوكولته  لإنقا�ض الوزن ومن 

اجلدير بالذكر اأن اأحد عمالء دكتور كلور خ�سر اأكرث من ١00 رطل يف هذا النظام الغذائي.
-اأراد الطبيب اأن يك�سر اأ�سطورة كون ال�سوكولته �سارة لنا، لأنها يف الواقع مليئة مب�سادات 
الأك�سدة التي ميكن اأن ت�ساعد يف اإنقا�ض الوزن، ا�ستغرقت خطة حمية ال�سوكولته ثمانية 

اأ�سابيع حتى تكتمل اإجماًل.
اأون�سة واحدة من ال�سوكولته الداكنة  اأنه يجب تناول  وتن�ض القواعد ال�سا�سية على 
ال�سلبة يوميا مع اأكرث من ٧0 يف املئة من الكاكاو ويجب تق�سيم الكمية حتى تاأكل قلياًل 

قبل وبعد كل وجبة متوازنة.

�لأع�شاب �ل�شارة هي حقيقة موؤ�شفة للب�شتنة ولكن كيف 
ميكن منعها من �لنمو يف حديقة �لبيت؟

احل�شائ�س ال�شارة 
يف حديقة املنزل

ترجمة : ثريا ج�اد

معينة  اأج��زاء  يف  ال�سارة  الأع�ساب  تزدهر 
الطق�ض  ح�سب  وذل��ك  امل��ن��زل  حديقة  م��ن 
الأع�ساب  اإزال���ة  تعد  اإذ  ال��رتب��ة،  وظ���روف 
احلديقة،  على  احلفاظ  من  جزءًا  ال�سارة 
ال�سارة  الأع�ساب  من  التخل�ض  كان  وكلما 
اأ�سهل  اأ�سبحت  كلما  ومت�سق  منتظم  ب�سكل 
ال�سارة  الأع�ساب  اإزال��ة  وتت�سمن  واأ���س��رع 
ولكن  فيها،  امل��رغ��وب  غري  النباتات  اإزال���ة 
كيف ميكنك منع ظهور الأع�ساب ال�سارة يف 

املقام الأول؟ 
ما �حل�شائ�س؟

احل�سي�ض من الناحية الفنية نبات يف املكان 
اخلطاأ ومع ذلك، ميكن اأن تكون اأي�سًا �ستلة 

�سيء  اأو  اآخ��ر،  نبات  من  فيها  غري مرغوب 
اأكرث �سررًا وتغلغاًل ولن نتمكن اأبدًا من منع 
ولكن  متامًا،  النمو  من  ال�سارة  الأع�ساب 
هناك طرقًا ميكن من خاللها منع ظهورها 
وتعد البقع العارية من الرتبة اأر�سًا خ�سبة 
وملنع  واملعمرة  ال�سنوية  احل�سائ�ض  لتكاثر 
من  التاأكد  علينا  يجب  ال�سارة،  الأع�ساب 
اأن )احلدود( خمزنة جيدا ملنع ازدهار هذه 
النباتات املزعجة واإذا كان لديك اأي فجوات 
يف حدودك، فيمكن �سدها عن طريق زراعة 

الأرا�سي التي تغطي النباتات.
يف �حلدود

الأع�ساب ال�سارة تتواجد يف اأماكن خمتلفة 

ال�سنوية  احل�سائ�ض  بذور  تعي�ض  اأن  وميكن 
عدة �سنوات يف الرتبة لأنَّها تنبت يف درجات 
ح���رارة اأق���ل م��ن معظم ن��ب��ات��ات احل��دائ��ق 
متكنا  واإذا  كبرية،  ب�سرعة  تنمو  اأن  وميكن 
من التعرف على ال�ستالت يف مرحلة مبكرة  
اإزال��ة  ق�سد  دون  ب�سرعة  اإزال��ت��ه��ا  فيمكن 
الزهور اأو �ستالت اخل�سراوات ولإزالة هذه 

ال�ستالت ميكن ا�ستخدام اليد اأو املجرفة.
وم��ن ال�����س��روري ج���دًا احل��ر���ض على قطع 
اأج��زاء خلفها ميكن  اأي  ت��رك  لأن  اجل��ذور 
اأن يوؤدي اإىل اإعادة النمو ويجب التاأكد من 
القيام بذلك قبل اأن تتاح لها فر�سة لإنتاج 

البذور وانت�سارها.

ال�سيء  بع�ض  الأم��ر غريبا  اأن  ن��درك  نحن   
وغري مرغوب به من قبل الكثري من النا�ض 
ولكن التجربة اأثبتت اأن النوم مع و�سع ف�ض 
م��ن ال��ث��وم حت��ت ال��و���س��ادة ل��ه ت��اأث��ري مهدئ 
كبري وفعال ويجعل الن�سان ينام بكل هدوء 
مع  الثوم  املوجودة  يف  الكربيتية  امل��واد  لأن 
الثوم  رائحة  لأن  مريح،  تاأثري  لها  الرائحة 
قليل  ب�سكل  الو�سادة  �سوف ت�سل من خالل 
مما ي�ساعد يف النوم ب�سهولة اأكرب وبالإ�سافة 
اأي�سًا على حت�سني جودة  �ستعمل  اإىل ذلك، 
واأعمق(  اأ�سرع  )تنام  اأخرى  وبعبارة  النوم 

وما الذي نريده  اأكرث من ذلك؟ 
اأو ف�سني )مبا يف  ومن الف�سل و�سع ف�ض 
ذلك ق�سر( حتت الو�سادة و�ستالحظ التاأثري 

�ستنام كالطفل!. 
تفوح  لن  النوم  غرفة  لأن  للقلق  داع��ي  ول 
منها رائحة الثوم عندما ت�ستيقظ يف �سباح 
اليوم التايل ول اأنت كذلك، �سيظل اجلميع 
عملية  حقًا  اإنها  بجانبك!  اجللو�ض  يريدون 

ت�ستحق املحاولة.
املعدة

الثوم مفيد لأ�سياء اأخرى اأي�سًا، فعلى �سبيل 
معدتك،  يف  م�سكلة  تواجه  كنت  اذا  املثال 
من  ك��وب  �سرب  ميكن  امل��ع��دة،  حم�ض  مثل 
الطازج،  الثوم  من  القليل  له  ي�ساف  امل��اء، 

نعم اإن طعمها مقزز لكّنها ت�ساعد!

ث�م حتت 
ال��شادة

حمية ال�شك�لتة 
الداكنة واإنقا�س ال�زن

عن ديلي اك�شربي�س
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تظهر يف كل مو�سم ت�ساميم جديدة من 
احلقائب، التي يجب اأن متتلكها كل امراأة 
الكتف  حقيبة  منها  مالب�سها،  خزانة  يف 
نوعا  ي��وم  ذات  كانت  التي  الكال�سيكية، 
من حقائب اليد الرئي�سة يف الت�سعينيات، 
ما  ح��دث  اأو  اخل���ارج  يف  اأم�سية  لق�ساء 
رائعة،  ملونة  ت�سميمات  ولها  العمل،  بعد 
ذات  الكبري  احلجم  ذات  احلقائب  اأم��ا 
املثالية  الإ�سافة  فهي  الكال�سيكي  اللون 
فاخرًا  اإح�سا�سًا  مينحها  مما  امراأة،  لكل 
اللون  اختيار  ميكنك  مظهر،  باأي  يرتقي 
تنا�سب  التي  الأل��وان  يعّد من  فهو  الأ�سود 
كل �سيء واختيار اآمن وميكن ارتداوؤها يف 
كل املوا�سم، وهناك العديد من اخليارات 
من  امل�سنوعة  ا�ستك�سافها،  ميكن  التي 

الكرو�سيه،  ال��ق��م��ا���ض،  ال��غ��زال،  جلد 
والكثري من اخلامات الأخرى املتاحة 

اختيار  ميكنك  حاليًا،  ال�سوق  يف 
يكون  و�سوف  التجارية  العالمة 

لها مظهر خا�ض، تاأتي بظالل 
خيار  وهي  جميلة  كال�سيكية 

منا�سب لك.

تتمّيز عباءة 
)�لب�شت( ب�شكلها 

�لتقليدي �لر�شمي 
باعتمادها على 

�لألو�ن �لرت�بية 
و�للون �لأ�شود..

اإعداد/ هبة الزيدي

م��شة ن�شائية 
ع�شرية

الب�شت

وتعّد هذه العباءة واحدة 
من اأكرث العباءات تف�سياًل 
لل�سيدات تبعا لأناقتها 
وجمالها وطرازها الذي 
يحمل مل�سة ع�سرية، 
لتكون مو�سة منا�سبة 
جلميع الأوقات ال�سباحية 
اأو امل�سائية، وتوفرت 
فيها اأي�سا جميع الألوان 
والنق�سات والتطريزات 
املختلفة لتتالءم مع الذوق 
الن�سائي الع�سري، وميكن 
ارتداوؤه مع جينز وكعب 
عاٍل او ف�ستان اأبي�ض وبع�ض 
الك�س�سوارات من العقود 
او الأقراط، وميكن ارتداوؤه 
مع احلقائب كبرية احلجم، 
هناك الكثري من الت�ساميم 
اجلذابة التي اأبدعتها 
املاركات املختلفة لتنا�سب 
جميع الأعمار، ويوجد �سغل 
يدوي يتميز بالب�ساطة 
والأناقة واجلمال، كما 
توجد ب�ستات بر�سومات 
الورود من الت�ساميم 
الع�سرية متنحك اإطاللة 
اأنثوية مع مل�سة مرتفة، 
ويلعب التن�سيق دورًا مهمًا 
جدًا يف اأن حت�سل املراأة 
على الإطاللة التي تتمناها.

حقائب ن�شائية ميكن 
حملها يف كل م��شم
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اعداد وت�ش�ير: تغريد العبديل

طريقة �لإعد�د: 
وامل��اء  ال�سكر  ن�سيف  ال��ن��ار،   على  ق��در  يف   *
مت��ام��ًا،  ال�سكر  ذوب���ان  حتى  بامللعقة  ون��ح��ّرك 
والفانيليا  الليمون  ع�سري  من  قطرات  ون�سيف 

ويرتك لدقائق ثم يرفع من النار. 
وال�سكر  البي�ض  ن�سيف  عميقة،  كا�سة  يف   *
وال���زي���ت ومت����زج ج���ي���دًا، ث���م ن�����س��ي��ف اجل���وز 
الهند،  ج��وز  وم��ربو���ض  والبق�سماط  واخل��م��رية 
فرن  ق��ال��ب  يف  وت�سب  ج��ي��دًا  امل��ك��ون��ات  تخلط 
الزبدة على حرارة متو�سطة  اأو  بالزيت  مدهون 

ملدة ن�سف �ساعة.
* بعد اإخراجها من الفرن ن�سيف اإليها ال�سرية 

ترتك  و  كليًا  تت�سّرب  حتى  )القطر(  اجلاهزة 
جانبًا.

وال�سكر  احلليب  يو�سع  ال��ن��ار  على  ق��در  يف   *
والن�سا ونحركها جيدًا حتى ي�سبح املزيج كرمييًا 
املكونات  متتزج  حتى  وحترك  الفانيليا  وت�ساف 

كلها.
* ترفع املكونات من النار وترتك لتربد الكرمية 
)�سانتي(  اجل��اه��زة  الكرمية  ت�ساف   ، قلياًل 
على  نح�سل  حتى  الكهربائية  باخلفاقة  وتخفق 

كرمية ناعمة متما�سكة. 
الكيكة  طبقة  اإىل  اجلاهزة  الكرمية  ن�سيف   *
الرغبة  ح�سب  اأو  باجلوز  وتزين  جيدًا  وت�ساوى 

وتقدم باردة.

�ملقادير
ال�سكر  م��ن  ك��وب��ان   : ال�����س��رية )ال��ق��ط��ر( 
من  �سغرية  ملعقة   - امل��اء  م��ن  ك��وب��ان   -

الفانيليا اأو الهيل املطحون. 
* كوب �سكر. 

* كوب م�سحوق البق�سماط. 
* ن�سف كوب زيت. 

* كوب ون�سف من مربو�ض جوز الهند. 

* اأربع بي�سات. 
* اأربعة اأكواب من احلليب ال�سائل. 

* كوب من اجلوز املك�ّسر. 
* كوب من م�سحوق الن�سا.

* ملعقة كبرية من اخلمرية. 
* ن�سف كوب من ال�سكر. 

* ملعقة كبرية من الفانيليا. 
* علبة كرمي �سانتيه

حل�ى قرب�س الرتكية

طريقة �لإعد�د:

ن�����س��ع حلم  ع��م��ي��ق��ة  ك��ا���س��ة  * يف 
امللح  اإليه  ون�سيف  املغروم  الدجاج 
جميعًا  والبهارات  الأ�سود  والفلفل 

وتخلط جيدًا.
امل����ف����روم  ال���ب�������س���ل  ن�����س��ي��ف   *
والبقدون�ض والفلفل املفروم والثوم 
باليد  وت��ع��ج��ن  ال��ل��ح��م  م��زي��ج  اإىل 

جيدًا.
اخلليط  اإىل  ال��ط��ح��ني  ن�سيف   *
تتكّون  حتى  باليد  بالعجن  ون��ب��داأ 
ت�سكيلها،  ممكن  متما�سكة  عجينة 

تو�سع يف الثالجة ملدة �ساعة.
* ننقع اأعواد ال�سواء اخل�سبية ملدة 
العجينة  نخرج  ب��امل��اء،  �ساعة  رب��ع 
من الثالجة ون�سكل منها دوائر، ثم 
وت�سف  ال�سواء  اأعواد  على  ن�سّكلها 
بعد  بالفرن  اخلا�ض  امل�سبك  على 

دهنه بقليل من الزيت.
على  ال��ف��رن  يف  امل�سبك  ن��دخ��ل   *
ن�سف  ملدة  متو�سطة  حرارة  درجة 
ب�سكل  الكباب  ين�سج  حتى  �ساعة 

كامل. 
* ن�����س��ع��ل ق��ط��ع��ة ف��ح��م ���س��غ��رية 
ون�سعها يف ورق ق�سدير مع ر�سها 
مع  ون�سعها  ال��زي��ت  م��ن  بقطرات 
الفرن  باب  نغلق  ثم  الكباب  اأ�سياخ 
دقائق  خم�ض  مل��دة  اإطفائه(  )بعد 
اللذيذة  ال�سواء  تتغلغل رائحة  حتى 

اإىل الكباب.
امل�سوية،  الكباب  اأ�سياخ  نخرج   *
وال�سماق  احل��ار  اخلبز  مع  وتقدم 

و�سرائح الليمون واملخلالت. 

كباب دجاج 
�لكمية تكفي 7 �أ�شخا�س بالفرن

)تكفي خلم�شة �أ�شخا�س(

تعد حلوى قرب�س �لرتكية  )Kıbrıs tatlısı( من �حللويات 
�لرتكية �مل�شهورة و�ل�شعبية ب�شيطة �لتح�شري ، ومكوناتها 

متوفرة يف �لبيت، ف�شال عن  قيمتها �لغذ�ئية و�لعنا�شر 
�ملفيدة للج�شم يف مكوناتها �لغنية و�ل�شحية... معنا �شوف 

تبهرين �أفر�د �أ�شرتك باأطيب �لو�شفات. 

* كيلو �سدر دجاج مفروم مع 150 غرام من 
)لّية خروف(. 

* ب�سلة مفرومة ناعمًا. 
* ف�سا ثوم مربو�سان. 

* كوب بقدون�ض مفروم. 
* حبة فلفل اأحمر حلوة مفرومة. 

* حبة فلفل اأحمر حار مفرومة )اختياري(. 
* ملح وفلفل اأ�سود. 

ة �سغرية من البابريكا.  * ر�سَّ
ة �سغرية من الكمون.  * ر�سَّ

ة �سغرية من الزعرت املطحون.  * ر�سَّ
* ملعقتان كبريتان من الطحني. 

يعد حلم �لدجاج من �للحوم �ملف�شلة و�ملتوفرة لدى كثري  من �لنا�س ملا يحتويه 
من عنا�شر غذ�ئية و�أحما�س �أمينية مفيدة لالإن�شان، ف�شال عن رخ�س ثمنه 
و�شهولة �شر�ئه. وكباب �لدجاج من �لأطباق �لعر�قية �لتقليدية �لتي ميكن 
حت�شريها يف �لفرن بدل ��شتخد�م منقل �لفحم، �إ�شافة �إىل �خللطة �للذيذة 
�لتي تزيد من نكهة �لكباب �مل�شوي. 

�ملقادير:
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االبراج.. اعداد: الباحث الفلكي.. علي البكري

عليكم  اآخ��ر،  جانب  من  ال�سحية  باملتاعب  ت�سعرون  �سحيا.تدريجيا 
الفرتة.ماليا. ه��ذه  خ��الل  اإف�سائها  وع��دم  اأ���س��رارك��م  على  احل��ف��اظ 

اأن  عليكم  لذا   . املالية  فر�سكم  حت�سني  لأجل  الوقت  لبع�ض  حتتاجون 
، تكونوا اأكرث �سربا وان تركزوا  اأكرث  كي ت�سلوا لنتيجة مر�سية 

كما اأن عليكم احلذر من نقا�سات مع ال�سريك والت�سكيك 
به فالوقت ل ي�سجع على ذلك .   

طبيعة  ذات  لق�سية  ومتابعته  خطواته  يف  منكم  الكثري  يرافق  احلظ 
لت�سالتكم.  اأهمية  �ستكون  كما  الآخرين  مع  �سراكة  تخ�ض  قانونية 
على  يح�سل  والبع�ض  عمله  تخ�ض  جديدة  اأفكار  بطرح  يقوم  البع�ض 

منحة اأو زمالة درا�سية. ن�ستطيع يف هذا الوقت اأن نتعامل 
بدبلوما�سية مع من حولنا. فر�سة ملن يعاين تعطاًل يف 

الإجناب. 

ال�سغط  من  بالرغم  املهنية  اأعمالنا  متوا�سل  ب�سكل  نتابع  العائلة: 
اأو�ساعنا  ان  ،ن�سعر  العائلة  داخ��ل  تواجدنا  اأث��ن��اء  يرافقنا  ال��ذي 
النف�سية لهذا اليوم غري م�سجعة وقد نلجاأ لالختباء خلف ع�سبيتنا 

بتحرك  يبداأ  والبع�ض  حمتملة  ملواجهة  تقودنا  قد  التي 
لكنه قد  لها �سلة بعمل مع �سركاء  جديد يف موا�سيع 

يزيد من اجلهد املبذول لنا .

عن  والبتعاد  ميزانيتكم   و�سبط  املرونة  من  للكثري  حتتاجون  ماليا 
الإ�سراف فالوقت ل يزال يف هذا اجلانب ي�سري ببطء ،البع�ض عليه 
اأو  خارجي  ب�سفر  للقيام   فر�سة  ال�سفر:هناك   . �سابقة  فواتري  دفع 

ات�سال مع طرف خارجي كما اأنكم ت�ستطيعون ك�سب عمل 
�سمن موؤ�س�سة �سياحية اأو ذات اهتمامات ثقافية فنية.  

نقدي  مبلغ  ي�سله  والبع�ض  ك�سبه  يف  تنجحون  مايل  مك�سب  املال: 
العمل هو الو�سع الأكرث اأهمية لكم حيث تزداد حظوظكم يف هذا 
املو�سوع والبع�ض يح�سل على ترقية وظيفية. الوقت مهم للح�سول 

القيام  فر�سة  ت��زداد  العاطفة:  �سخ�سية.  مطالب  على 
التكوينية  الزوايا  زواج  رغم  اأو  لإمتام خطبة  بتحرك 

ال�سيقة لهذا املو�سوع.  

قد يتعر�ض البع�ض خليبة اأمل يف نتائج قرار قانوين وقد ي�سعر البع�ض الأخر 
ال�سفر:  والنف�سي.  ال�سحي  الغمو�ض فيما يدور حوله يف اجلانب  بنوع من 

درا�سية  منحة  على  للح�سول  اخل��ارج��ي   ال�سفر  فر�ض  ت��زداد 
�سركة خارجية،   مع  بالتعاقد  يرغب  ملن  وفر�سة  خارجية 

الكثري منكم  تزداد ان�سغالته  يف اجلانب الجتماعي.

النف�سية  ال�سغوط  من  مزيد  وهناك  امل��زاج   يف  بتغري  ن�سعر  �سحيا: 
حتيط بنا تلزمنا النتباه ل�سحتنا.العمل: البع�ض يبحث ب�سكل متوا�سل 
عن مواقع جديدة يف العمل الوظيفي عليكم احلذر من خ�سارة عالقة 

عاطفية اأو اأن ينك�سف اأمرها ما ي�سبب لكم بع�ض امل�ساكل 
لذا عليكم ترك الأمور ت�سري ب�سكلها الطبيعي. 

يقرتب  والبع�ض  مهمني  اأ�سخا�ض  مع  ات�سالت  منكم  الكثري  يجري 
البتعاد عن اخلالفات وعدم  اأوراق ر�سمية. عليكم  التوقيع على  من 
تطويرها.ماليا: تزداد م�ساريفكم املالية ب�سكل ي�سبب لكم النزعاج 

،انتم  الر�سمية  اأوراق��ه  ترويج  �سعوبة يف  يجد  والبع�ض 
اأمام وقت مهم اإذا اأردمت   النجاح فيه.

من  عمل  على  احل�سول  وت�ستطيعون  كثريا  لديكم  العمل  فر�ض  ت��زداد 
خالل �سديق، لديكم فر�سة ملن يرغب بالبدء بدورة عالجية .عاطفيا: 

عليكم جتنب املواجهة مع احلبيب فقد تخ�سرون هذا احلبيب 
على  التوقيع  ي�ستطيع  البع�ض  و  ع�سبية  حالة  نتيجة 

عقد عمل.

�لثور�حلمل

�ل�شرطان�جلوز�ء

�لعذر�ء�لأ�شد

�لعقرب�مليز�ن

�جلدي�لقو�س

�حلوت�لدلو

و�هلل �علم

اأحوالنا ونح�سل على  اأكرث مرحا حيث تتغري  ن�ستعيد طاقتنا ونبدو 
بع�ض املطالب املتاأخرة ، تزداد فر�سة ح�سولنا على اأعمال مب�ساعدة 
احد الأ�سدقاء ووقت مهم. اإذا اأردنا اأن نقوم بدورة عالجية ناجحة 

وخ�سو�سا  بال�سركاء  اك��رب  ب�سكل  اله��ت��م��ام  عليكم 
العاطفيني وحذار من الندفاع واخذ الأمور بعناد فقد 

نت�سرف ب�سكل �سلبي . 

وتبدو  العمل  لديكم  ي��رتاك��م  وق��د  حولكم  م��ن  ال�سغوط  ت���زداد 
النتباه  عليكم  لذا  املتابعة،  من  ملزيد  بحاجة  ال�سحية  ظروفكم 
متاعبكم  عاطفيا.تزداد  الطرقات.  على  مركباتكم  قيادة  عند 

اتفاقًا مع  يكمل  اأن  البع�ض  ي�ستطيع  وقد ل  ال�سركاء  مع 
ال�سريك ب�سبب بع�ض الظروف التي حتيل بينهما.  

عمل  ف��ر���س��ة  ع��ل��ى  واحل�����س��ول  اأع��م��ال��ك��م  جت���اه  تطلعاتكم  ت����زداد 
يف ه����ذا ال���وق���ت اأي�����س��ا مي��ك��ن��ك��م اإج������راء ب��رن��ام��ج ن��اج��ح ل����دورة 

لديكم   . ال���زائ���دة  الأوزان  بع�ض  م��ن  للتخل�ض  ع��الج��ي��ة  
فر�سة جيدة لالرتباط العاطفي والكثري ي�سعى لتعزيز 

�سراكته على ال�سعيدين املايل والعاطفي.

�لكلمات �لفقية 
١- �ساحب ال�سورة فنان عراقي )�ساب( – 

مت�سابهة. 
٢- عامل كيميائي فرن�سي.

3- من اأغاين جناة ال�سغرية )م( - ن�سف 
و�سام - من ال�سجار)م(.

4- يف الوجه )م(- من الطيور اجلارحة - 
جمع ناقة )م(.

٥- يف اجل�سم – ابي. 
6- الرفعة والعظمة - من ال�سركات العاملية.

٧- لعب كرة قدم برتغايل.
٨- دولة اوروبية.

9- ن�سف دام�ض - من الفواكه.
١0- دولة يف �سرق اآ�سيا )م(.

�لكلمات �لعمودية 
١- مطربة عراقية )راحلة(. 

٢- علم مذكر - ه�سبة تقع يف بالد ال�سام.
3- الزاِئُد على الَعقد من واحد اإىِل ثالثة )م( 

- من الكالت اللذيذة )م(.
4- يف الفم )م( – خ�سم – مت�سابهة.

٥- من اأفالم عادل اإمام - حروف مبعرثة.
6- علم مذكر - مدينة تاريخية يف العراق )م(.

٧- مر�ض �سدري )م( - اإطار + حرف.

٨- من الحجار الكرمية )م(.
9- من القارات.

١0- نادي كرة قدم اجنليزي.

حّل �لكلمات �ملتقاطعة �لعدد �ل�شابق

العاطفي  والف�سل  )بوتني(  الرئي�ض 
التكويني 

...بوتني ولد ..٧..١0...١9٥٢
..لودميال بوتني ..ولدت 6-١-١9٥٨

�لقو��شم �مل�شرتكة بني �لزوجني 

بوتني 
اخلريطة الفلكية 

القمر ..يف اجلوزاء
املريخ ..يف القو�ض 

امل�سرتي..الثور
زحل....يف امليزان

لودميال 
..القمر يف ال�سرطان

...املريخ يف القو�ض
....امل�سرتي يف امليزان

......زحل يف القو�ض
�خلريطة �لرقمية 

بوتني     )٧-6-٧(
لودميال )6-١-3(

 )6( ال��رق��م  ه��و  امل�����س��رتك  القا�سم 
امل�سرتك ووجود كوكب املريخ يف برج 

القو�ض للزوجني 
ال�سعيفني  امل�سرتكني  هذين  وبرغم 
ا�ستمرت  عالقتهما  لكن  التاأثري  يف 

ثالثني عامًا .
ل��ك��ن ع��ن��د دخ����ول ال���زوج���ة ال��ف��رتة 
ال�سلبية انهارت العالقة بني الزوجني.

اأزواج وزوجات والف�شل العاطفي التك�يني 
الباحث الفلكي.. علي البكري

اعداد: ثريا ج�اد الكلمات املتقاطعة
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)د�ئمًا ما تكون �أ�شعار �مل�شغولت و�ل�شناعات 

�ليدوية �أغلى، ففيها مل�شة خمتلفة  تنبع من روح 

�شانعها. يف هذه �ل�شفحة، �شنعطي �أفكارً� ل�شناعات 

يدوية ممكنة من مو�د �أولية رخي�شة �لثمن �أو من 

مو�د و�أغر��س متوفرة يف �لبيت(.

- �ذ� كانت لديِك مالب�س قدمية ل ت�شلح 

لال�شتخد�م؟ �لآن حان وقت ��شتخد�مها 

كـحقائب مميزة ذ�ت �أ�شكال "مطرقعة" 

مثاًل �لتي�شريتات و�حلمالت ميكنك حياكتها 

و��شتخد�مها لتكون )جنطة( من �شنع يدك.

ا�شنع بنف�شك

هناك كثري من �لأفكار �ل�شهلة 
و�لب�شيطة �لتي ميكن ��شتخد�مها 
لإعادة تدوير �لأ�شياء �لقدمية 
�ملوجودة يف �أغلب �ملنازل ميكن 
�أن ن�شنع منها �شيئا ما وميكن 

�ل�شتفادة منها مرة �أخرى من 
مالب�س وعلب معدنية وزجاجات 
مياه وم�شروبات غازية وغريها. 
هناك بع�س �خلطو�ت �لب�شيطة 
من �ملمكن �ّتباعها ل �شيما ربات 

�لبيوت..

- �شر�ويل  
�جلينز �لقدمية 
و�مل�شتهلكة ميكن 
�شنع غطاء منها 
ملفكرتك كما يف 
�ل�شورة وهكذ� 
حت�شلني على 

  cover)غالف(
ممّيز، يعي�س 
طوياًل وبه 

حامل لالأقالم 
�أي�شًا.

- عندما تخرج �لع�شافري من �لقف�س بال 

عودة! ل د�عي لأن حتزين، على �لأقل تركت 

لِك مكانًا جديدً� لو�شع �جلر�ئد و�لكتب 

و�ملجالت و�ل�شموع وكل ما يخطر ببالِك 

وي�شّبب �لفو�شى على طاولت �ملنزل.

- عندما ترغبني بطلب طعام )دليفري( 
من �أحد �ملطاعم عادة ما ياأتيك يف علب 
من �لفوم، حاويل �أن ل تتخل�شي منها بل 

نظفيها بعد �لنتهاء من تناول �لطعام 
و��شنعي منها مقلمة ثابتة، ميكن و�شعها على 
�ملكتب �أو علبة لالأغر��س �ل�شغرية كالأزر�ر 

و�لدبابي�س و�لأدو�ت �ملكتبية.
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اعداد :ثريا ج�اد

مالب�س قدمية
تتحّ�ل اإىل 
حقائب
واأغلفة مفكرات



كان  اإذا  ول�سيما  زهيدة،  اأ�سعاره غري  تزال  وما 
جميلة  هند�سية  وبتن�سيقات  فخارية  اأوان  يف 
من  غالبًا  وهم  له،  رين  امل�سدِّ �سوى  يح�سنها  ل 
)ع�سا  عن  الأ�ساطري  فيها  تكرث  التي  ال�سني 

مو�سى(، وهذا ا�سمه يف العراق فقط.
اللبالب 

تختلف الآراء يف اللبالب الداخلي، وهو م�ستورد 
اأي�سًا، اإذ اأن هناك �سعوبًا تطلق عليه لقب )جالب 
الزوجية(،  ال�سعادة  )جالب  وبالتايل  ال��رثوة( 
باأنه  وت�سفه  اأخ��رى  �سعوب  عنها  تبتعد  بينما 
و  اأ�سحابه،  باإفال�ض  ويت�سبب  البيوت  )يخرب( 

يت�ساءمون لو �سادفوه يف مكان ما.
ال�شدرة

يهتم العراقيون ب�سجرة ال�سدر )النبق(، ويرونها 
باأن  يوؤمن  مباركة ويتجنبون قطعها، فهناك من 
العائلة،  اأف���راد  اأح��د  وف��اة  يف  �سيت�سبب  قطعها 
اأحدهم مع قطع ال�سجرة،  ورمبا ت�سادفت وفاة 

ما زرع اخلوف يف نفو�ض الآخرين.
ال�شّبري 

النباتات  م��ن  اأن��واع��ه  بجميع  ال�سّبري  يعترب 
البيت  داخل  �سواء  البهجة،  متنح  التي  اجلميلة 
طاقة  اأ�سلفنا  كما  والبهجة  احل��دي��ق��ة.  يف  اأو 

احلظ  يجلب  ب��اأن��ه  يعتقد  م��ن  هناك  اإيجابية، 
واملال وال�سعادة، بينما يحذر اآخرون من اقتنائه 
يف اآنية كنبات زينة، اأو من زرعه يف احلديقة لأنه 
اإل بعد انتظار  يت�سبب يف عدم حتقيق الأمنيات 
ال�سرب،  من  م�ستق  ا�سمه  اأن  وال�سبب  طويل، 
لكن هناك من يعتقد اأنه مينع احل�سد من خالل 

اأ�سواكه التي توؤذي عني احلا�سد!
خرافة

العتقاد باأن هناك نباتات  جتلب احلظ واملال، 
ب�سوء  تت�سبب  وثالثة  احل�سد،  من  حتمي  واأخرى 
اإمنا هي  له،   اأو تطبيقيًا  اأ�سا�ض علميًا  احلظ ل 
جيل  ومن  اآخر،  اإىل  جمتمع  من  تنتقل  خرافات 
اإىل اآخر، التي ل تختلف عن خرافات اأو ثقافات 
نذير  اليمنى  العني  )رفة  اأن  مثل  اأخرى  موروثة 
باطن  )ح��ك  واأن  خ��ري(  ب�سري  والي�سرى  ���س��وؤم 
و)حك  متوقع  غري  �سيف  ق��دوم  يعني  ال��ق��دم( 
والأي�سر  مال  ت�سلم  يعني  الأمي��ن(  الكف  باطن 
يعني �سرف ما عندك.. اإن كل ما �سبق ل عالقة 

له باحلظ.
حمظ�ظ ومنح��س!

هو  م��ن  اإذن  الن�سيب،  يعني  اللغة  يف  احل��ظ 
املحظوظ وهل هناك �سخ�ض ل حظ له ويالزمه 

النح�ض دائمًا؟
كنت  بالطاقة،  اتخ�س�ض  اأن  وقبل  �سخ�سيًا، 
هو  ه��ذا  ب��اأن  وموؤمنة  احل��ظ،  قليلة  نف�سي  اأرى 
قدري، لكنني بعد الدرا�سة اأيقنت اأننا نحن من 
بتعريف  اأي�سًا.  نفقده  من  ونحن  حظنا  ن�سنع 
ب�سيط فاإن الطاقة الإيجابية تعني الإميان باهلل 
والعمل  املحبة  على  بقدرتنا  والإمي��ان  �سبحانه، 
ولكن  وانتهازها  الفر�سة  مع  والتعامل  والنجاح 

لي�ض انتهاز الآخرين، فالو�سولية طاقة �سلبية.
اإن �سربة احلظ التي ن�سمع بها هي لي�ست ثروة 
فر�سة  هي  اإمنا  متوقع،  غري  جناحًا  اأو  مفاجئة 
مبا  ننجح  حتى  ن�ستثمرها  احلياة  اأو  العمل  يف 

خططنا له.
ال�سيئ جعلها  اإن حظها  ر�سالتها  �سحر يف  تقول 
واإنها  عنها  عائلتها  اأف��راد  واأبعد  اأ�سدقاء  بال 

)حت�سد( املحظوظني الذين لديهم اأ�سدقاء.
اإن�سانة مل حتاول  اأنها  يبدو من �سرحها حلالتها 
اأن تتخل�ض من طاقتها ال�سلبية، فقد ا�ستخدمت 
والف�سل  �سلبيتها مثل )احل�سد  اإىل  ت�سري  كلمات 
)ع�سا  خرافة  اإىل  اللجوء  ثم  ومن  واحل��زن(، 
الطاقة  اإن  �سابقة  موا�سيع  يف  قلنا  مو�سى(.. 
�ساحبها  من  ينفرون  الآخ��ري��ن  جتعل  ال�سلبية 
اإن  الإيجابية.  طاقتهم  على  توؤثر  لأنها 
احل��ظ  لتجلب  ���س��ح��ر  م��ا حت��ت��اج��ه  ك��ل 
مفيد،  بعمل  فراغها  وق��ت  مت��الأ  اأن  هو 
ومن  احللويات  �سناعة  تتعلم  اأن  مثاًل 
مواقع  على  �سفحة  حللوياتها  تفتح  ثم 
فورًا،  تنجح  الجتماعي، قد ل  التوا�سل 
لكنها حماولة ت�سنع حظها من خاللها 
اأن  من  ولب��د  احللويات.  ت�سنع  اأن  قبل 
زينة  كنبات  مو�سى(  )ع�سا  مع  تتعامل 
نقيًا ومنظرًا جمياًل  مينح غرفتها هواء 
مرتبًا..وقطعًا فاإن اخلطوة الأهم هي اأن 
توؤمن بقدراتها وتثق يف نف�سها واأن تنطلق 
من حبها ال�سوي لنف�سها نحو الآخرين..
بالطاقة  ���س��ي��م��ل��وؤه��ا  ���س��ب��ق  م��ا  ك��ل  اإن 
اأهلها  اأحاديث  و�ستكون حمور  الإيجابية 
و�ستجد العديد من الأ�سدقاء احلقيقيني 

حولها.

يف مو�شوع �شابق حتدثنا 
عن �أهمية �لنباتات 

�لد�خلية، فهي ت�شاعد 
يف تنقية �جلو، ف�شاًل عن 

منظرها �جلميل �لذي 
مينح كثريً� من �لهدوء 

�لذي ينتج �لطاقة 
�لإيجابية، وقلنا �إن 

�لنباتات ديكور وعالج 
نف�شي.

نباتات جتلب احلظ واملال 
ب البيت! واأخرى تخرِّ

اأن�شام ال�شاجلي

ر�شالة وفكرة

ر�سالة  م��ن  امل��و���س��وع  ه��ذا  كتابة  ف��ك��رة  ج���اءت 
 3٢ حقيقي،  غري   ا�سم  )�سحر،  ال�سيدة  بعثتها 
�سنة خريجة وتبحث عن عمل( ت�سكو فيها �سوء 
اأنها مالأت زوايا غرفتها  حظها على الرغم من 
يف بيت اأهلها بنبات )ع�سا مو�سى( اأو )�سيقان 
م�ستل  يف  البائع  من  �سمعت  اأن  بعد  البامبو(، 
اأنها  اأنه يجلب احلظ، ول�سيما  بيتها  اإىل  قريب 
طريقًا  تعرف  ومل  تخرجها  منذ  النح�ض  تواجه 
اإىل احلظ.. كنت قد خططت للكتابة عن احلظ، 

�سوء  اأو  احل��ظ  )نباتات  مو�سوع  م��ن  و���س��اأب��داأ 
احلظ( على اأن اأكمل املو�سوع عنه )عن احلظ( 

يف عدد قادم، اإن �ساء اهلل.
ع�شا م��شى

امل�ساتل  اإىل  دخ���ل  ال��ن��ب��ات  ه���ذا  اأن  امل��ع��روف 
املا�سي  ال��ق��رن  ت�سعينيات  ب��داي��ة  يف  العراقية 
كنبات زينة بفوائد عديدة، منها اأن �ساقًا واحدة 
�سيقان جتلب احلظ  وثالثة  ال�سعادة  منه جتلب 
وخم�سة جتلب املال! مع حتذير اأن ل ي�سبح عدد 
ال�سيقان زوجيًا لأنه �سيجلب �سوء احلظ! وكانت 
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خفُت كثرياً وت��شلُت به اأّل يع�د ثانية 
اىل بيتنا اأو حتى �شارعنا: �شحك 

واأغلق الهاتف، من ي�مها انقطع )ح( 
عن حمادثتي، حزنت وقلقت عليه يف 
اآن واحد، ترى ما الذي حّل به! وكيف 

اأعرف اأخباره وه� ل يرد على مكاملاتي 
ول اعرف �شيئًا اآخر عنه.

امليزان 

امليزان 

يف

يف ها قد عادت �حلياة �ىل �لأور�ٍق �لذ�بلة، 
و�بتلت �لأر�س �لعط�شى بالغيث، وبقي قلبي 

ي�شاأل متى يحل �لربيع على �وتارِه لتعزف حلن 
�حلياة من جديد.

الريح  مهب  يف  ري�سة  وكاأنني  والثقة  احلنان  فاقدة  ولأنني 
�سقيقي  من  كل  يدخل  حينما  لياًل  اأحدثه  وبداأت  ا�ستلطفتُه 
لذا كان هو  واأبقى وحيدة،  ووالدي اىل غرفهم وزوجاتهم، 
بّي  ّم��ر  ما  كل  عليه  ق�س�سُت  واأني�سي،  وحدتي  يف  رفيقي 
اأحداٍث  املو�سوع وكان يحدثني عن  اأحداث، فهّون علّي  من 
ويف  اي�سًا،  هو  ول  عنه  اأ�ستغني  ل  اأ�سبحُت  وهكذا  م�سابهة 
اأحد الأيام طلب مني حبيبي )ح( اأن نلتقي يف ال�سوق او اأي 
اآثار  ولكن  و�سيم،  �ساب  هو  فاإذا  وذهبُت،  اأنا  اأختاره  مكان 

الفقر والعوز وا�سحة على مالب�سِه..
اأعمل  فاأنا  العمل  مبالب�ض  جئتك  وق��ال:  افكاري  علّي  قطع 
حماًل  افتح  اأن  طموح  وعندي  البنزين،  حمطات  احدى  يف 
جتاريًا �سغريًا، ولكن حينما اأجمع مبلغه، وبعد حديث ق�سري 
افرتقنا، ولكنه كان يراقبني، عرفت ذلك منه حينما ات�سل 

لياًل ليخربين باأنه عرف مكان بيتي!!
حتى  اأو  بيتنا  اىل  ثانية  يعود  اأّل  به  وتو�سلُت  كثريًا  خفُت 
�سارعنا: �سحك واأغلق الهاتف، من يومها انقطع )ح( عن 
حمادثتي، حزنت وقلقت عليه يف اآن واحد، ترى ما الذي حّل 
به! وكيف اأعرف اأخباره وهو ل يرد على مكاملاتي ول اعرف 

�سيئًا اآخر عنه.
هو،  اأنه  وعرفت  هاتفي،  رن  نيام  واجلميع  هادئة  ليلة  ويف 
وقلقي،  خم��اويف  ع��ن  ل��ه  وع���ربُت  وا���س��ح  با�ستياق  حدثته 
فهداأين وقال: هذه الأيام ان�سغلت بالبحث عن حمٍل ووجدت 

حماًل �سغريا�ض قريبًا من �سكني ولكن �سوف اأتخلى عنه!
�ساألتُه: ملاذا؟

كان  فما  و�سكت  املبلغ!  اكمال  اأ�ستطع  مل  لأنني  اأجابني: 
كي  تخربين  مل  مل��اذا  له،  اللوم  ووجهت  وانتف�سُت  ال  مني 
له:  قلُت  ثم  الذهبية،  احللي  وبع�ض  نقود  لدي  ا�ساعدك، 
وانت:  اأنا  لي�ض م�سروعك فقط، بل م�سروع م�ستقبلنا،  هذا 
مل ميانع بل قال يل: اأحتاج).......( فهل عندِك هذا املبلغ؟

اأجبته بكل فرح.... نعم: متى تريده؟
واتفقنا على موعٍد وذهبت، اذ مل يكن املكان بعيدًا من بيتنا! 
يل:  قال  اآخ��رون،  اأ�سخا�ض  فيها  حمراء  �سيارة  من  ترجل 
ال�سيارة  اىل  م�سرعًا  وعاد  املبلغ  اأعطيته  ا�سدقائي.  هوؤلء 
لتبداأ �سحكات الأ�سدقاء و�ساروا م�سرعني، من يومها وقلبي 

ل  خاطئة..  اأو  �سحيحة  تكون  قد  ع��دة،  اأم��وٍر  عن  يحدثني 
اأعرف!

املتزوجات  �سقيقاتي  احدى  اأحّدث  اأن  اجلراأة  لدي  تكن  مل 
بالأمر خ�سية اأن يف�سحنني اأمام والدي لذا التزمُت ال�سمت.

كان يهاتفني يوميًا، يف يوٍم طلب مني مبلغًا اآخر و...واآخر... 
ما عندي  باأن  واخربتُه  تلبية طلبُه  اعتذر عن  ب��داأُت  بعدها 
قد نفد، ويف احدى الليايل �سمعُت طرقًا على بابنا، فتحت 
الباب فوجدته اأمامي يف حالة يرثى لها و�سرخ بي اأن اأخبئُه 
لأن ال�سرطة تتبعُه. ده�سُت مِلا راأيت و�سمعت و�ّسل عقلي عن 
وا�ستيقظ  مكان،  كل  من  ال�سرطة  اأحاطتنا  وهنا  التفكري 
ا�سقائي ووالدي ب�سبب ال�سجة، و�سرحت ال�سرطة لهم اأنهم 
من  عديدة  �سكاوي  وعليه  زم��ٍن،  من  املحتال  هذا  يتابعون 
وهمية  باأعماٍل  يوهمهم  اأي�سًا،  رجال  قبل  ومن  فتيات  قبل 
وحمالت ل واقع لها، ب�سراحة )ي�سحك على النا�ض( هذا 

ما خل�سُه احد اأفراد ال�سرطة....
لأنتزع  اأع�سابي  وفقدت  عليه  حقدي  م�ساعر  ث��ارت  وهنا 
ا�ستغراب  و�سط  بها  وطعنته  مني  بالقرب  كانت  �سكينًا 
اجلميع! �سرخ والدي: ما عالقتِك به؟ و�سرخ اأ�سقائي: منذ 
متى تعرفني هذا الفا�سد؟ اأما �سقيقتي الكبرية التي كانت يف 
زيارة لنا فقالت يل: اأمل يكفك موت والدتنا ب�سببك؟ والآن 

ت�سوهني �سمعتنا!!
لأن )ح( بني احلياة  ال�سجن  ال�سرطة اىل  قادتني    وهكذا 

واملوت!! 
واأنا يلّح علي �سوؤال: مْن اأو�سلني اىل هذه احلالة؟  درو�سي،  يف  جمدة  طالبة  كنت  الع�سرين:  ابنة  )ت(  قالت 

برتك  باإقناعي  والدي  حماولت  ف�سلت  لذا  الدرا�سة  اع�سق 
اأم��ي  ال��درا���س��ة كما ح�سل م��ع اخ��وات��ي ال��ك��ب��ريات، ك��ان��ت 
ت�سجعني على ال�ستمرار فيها واأن اأبني م�ستقبلي واأّل اأ�سمع 
كالم والدي، اأ�سبحت يف الثالث املتو�سط ولكي اجنح بتفوق 
ببع�ض  حما�سرات  اأخ��ذ  يف  ت�ساعدين  اأن  اأم��ي  من  طلبت 
الدرو�ض، ومل متانع بل ا�ستطاعت اقناع والدي بذلك، وافق 
حينما عرف اأنه ل يدفع اي مبلغ منه، بل من اأمي احلبيبة، 

لأنها ورثت عن والديها عقارات كثرية وهذا �سبب غناها.
جتاوزُت الن�سف الأول من العام الدرا�سي بنجاح وبداأنا يف 
الن�سف الثاين، كانت اأمي ترافقني اىل درو�ض التقوية، اأما 

اأن تنتظرين اأو تعود ايّل لحقًا.
ويف يوم من الأيام حدث ما مل يكن يف احل�سبان.

اليوم  قالت: يف هذا  ثم  نف�سًا عميقًا  �سمتت )ت(..اأخ��ذت 
البيت  اىل  ع���ادت  املعهد،  اىل  اأم���ي  فيه  اأو�سلتني  ال���ذي 
البيت..  اأعمال  اإجن��ازه��ا  بعد  ايّل  تعود  اأن  على  كعادتها، 
دقائق و�سمعنا دوي انفجار هائل، حطم نوافذ املعهد، ال اأنه 
مل ُي�سب اأحد باأذى، حالة من الذعر 
احلا�سرين  على  �سيطرت  واخل��وف 
اأثناء  املعهد،  من  م�سرعني  وخرجنا 
اأ�سالء  �ساهدُت  البيت  اىل  ع��ودت��ي 
اجلثث مرمية هنا وهناك وجتمعات 
اجلثة  ه��ذه  ف��وق  النا�ض  من  �سغرية 
عن  و�ساألت  البيت  اىل  ع��دُت  وتلك، 
اأمي كان جواب والدي: مل ت�سل اىل 

الآن!! امل تكن معِك!
اجبتُه بخوف وقلق.... لقد عادت فورًا ومل تنتظرين!!

واجل���ريان  ووال����دي  �سقيقي  عنها  للبحث  اجلميع  وه���ّب 
اع��رف��ُه...  ل  �سيء  على  ويلومونني  اأم��ي  عن  يبحثون  الكل 
وقد  النفجار  �سحايا  من  واح��دة  كانت  اأنها  اخل��رب  وج��اء 
عيني  نور  اأم��ي  ح��دث،  ما  حتمل  ا�ستطع  مل  بعباءتها،  لفت 
اأنا  �سوتي  باأعلى  و�سرخُت  ال�سبب  اأنا  ب�سببي!  ا�ست�سهدت 
ال�سبب وغبُت عن الوعي، نقلوين على اإثرها اىل امل�ست�سفى 
لأرقد ب�سعة اأيام، ثم خرجت لأرى الوجوه احلزينة العاب�سة 

وعيون اجلميع تتهمني اأنني كنُت ال�سبب، نعم.. انا ال�سبب.
تغريت ت�سرفات والدي وجميع مْن يف البيت اأي�سًا اإذ ات�سمت 
بالق�سوة  واأق�سمت اأن اترك الدرا�سة، التي احبتها اأمي اكرث 
واأخ��دم من يف  باأعبائِه،  اأقوم  البيت  بقيت يف  وهكذا  مني، 
البيت، واأحتمل تلميحاتهم ل تنتهي، �سقت ذرعًا بها و�سكوت 
يح�سنوا  ب��اأن  ك��ث��ريًا  حدثهم  ال��ذي  الكبري،  خل��ايل  احل��ال 

معاملتي وان احلادث ق�ساٌء وقدر، لكن دون جدوى!
بعد م�سي فرتة ق�سرية تزوج والدي امراأة اأخرى، واأ�سبحت 
�سيدة البيت، مل حتمل عني امل�سوؤولية، بل زادت م�سوؤولياتي 
فكنُت األبي لها ما تريد بناًء على اأوامر اأبي..يف هذه الفرتة 
الهاتف  عرب  )ح(  على  تعرفت  بها،  م��ررُت  التي  الع�سيبة 

قلبي.. يف مهب 
الريح

رجاء خ�شري
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خ�شري احلمريي

تاأتينا جاهزة ومطموغة يف تالفيف جيناتنا  وت�سرفاتنا  كثري من �سفاتنا 
املق�سود  ما  )قلت:  كابر.  عن  كابرًا  اآبائنا،  عن  نتوارثها  التي  امللولوة، 
ك��اب��ِر....  عن  كابرًا  امل��ك��ارَم  )ورَث  ال��ف��رزدق  فاأجابني  كابر(  عن  بكابٍر 
�سرِت  بواحدة  كنِت  ح�سني  اأم  )يا  فقلت  فخاِر(  يوم  كل  الد�سيعة  �سخُم 

باثنتني..!!(..
وعواطفنا  انفعالتنا  ب�سفرة  حم�سوة  املت�سابكة  �سال�سلها  يف  اجلينات  هذه 
الطفرات  بع�ض  مع  فيه،  �سنخيب  الذي  واملجال  فيه  �سنربع  الذي  واملجال 
كنت  ف��اإذا  اليان�سيب،  �سحبة  غ��رار  على  حياتنا  يف  حت�سل  التي  الوراثية 

حمظوظًا حظيت برقم الطفرة الفائزة وطفرت )اإن كانت الطفرة حممودة(، 
واإذا كنت مطموغًا باخليبة فبدًل من الطفرات فاإن ن�سيبك.. العرثات.

النم�ساوي  ال��راه��ب  مغامرات  م��ن  اب��ت��داًء  طويلة  برحلة  اجلينات  ت  م��رَّ
درا�ستنا  اأثناء  البزاليا  من  ننفر  وجعلنا  عّقدنا  الذي  مندل(،  )جريجور 
ر�سم  اإىل  و���س��وًل  الب�سرية،  الكرومو�سومات  باكت�ساف  م���رورًا  الثانوية، 
خارطة اجلينوم الب�سري الكاملة، ثم املبا�سرة يف اأبحاث لتح�سني املورثات 
وانتقائها، مبا ي�سع عبارتنا اخلالدة )كابرًا عن كابر(.. يف موقف ل حت�سد 

عليه!
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ي��شف املحمداوي

مي�شا
ما بن الك�ثر والت�راة

ل  التفات  حالة  يف  يجعله  اليوم  العراقي  املواطن  يعي�سه  ما 
اأر�سيف  مع  �سريعة  بلحظات  ول��و  لينعم  ال���وراء،  اإىل  اإرادي 
و�سط  يعي�ض  وهو  يتجاهلها  اأن  لعاقل  ميكن  ل  ل�سور  الذاكرة 
اأزمات ل تعد ول حت�سى ومل ينزل اهلل بها من �سلطان، حالت 
غريبة وعجيبة على جمتمعنا الذي ع�سفت به ويالت احلروب 
البلد  هذا  على  الدخيلة  بل  امل�ستوردة  واملحرمات  والإره��اب 
الذي ذنبه الوحيد اأن اهلل حباه بنعٍم اأ�سغرها يح�سدنا عليها 

القا�سي والداين، فكيف احلال بنعمنا الكبرية والكثرية؟
الذي  الأزيل  �سوقي وحنيني  املقدمة هو  ل�سرد هذه  ما دعاين 
ال�ستثناء  باج  ول  �سفر  جواز  دون  من  والذاكرة  القلب  يغازل 
وفاتنتي  مدينتي  يف  ع�ستها  حلياة  التجوال  بحظر  اخلا�ض 
مي�سان احلبيبة، فع�سقها كالداء الذي لي�ض له دواء، وكالقدر 

الذي ل مفر منه.
دخلت املدر�سة البتدائية يف منت�سف �ستينيات القرن املا�سي 
الزمن  ذلك  يف  العمارة  ملدينة  الزاهية  اللوحة  لكم  و�ساأر�سم 
املبهر واملده�ض مقارنة بالزمن الذي نعي�ض تعا�سته وويالته يف 

يومنا هذا.
الوثبة  ه��ي  م��دار���ض؛  ث��الث  "اجلديدة"  منطقتي  يف  كانت   
اأمي  ال�سعيد ودعاء  للبنني، لكن حظي  اأي�سًا  للبنني والنربا�ض 
اختار يل مدر�سة الكوثر البتدائية املختلطة لتكون اأول خطى 
التي  البنات  وحمبة  والإن�ساين  الأخ��الق��ي  واجل��م��ال  املعرفة 
اأرى العراق بكل  تعرفت عليها بتلك املدر�سة، يف ال�سف كنت 
م�سمياته؛ هو من ي�سغل تلك الرحالت )كما هو الآن(!، وجدت 
نف�سي والطالبة املندائية ماجدة؛ جارتي يف منطقتي و�سريكتي 
�سليوه  الطالب  اليوم(!،  حا�سل  هو  )كما  الدرا�سة  مقعد  يف 
�سند�ض  الطالبة  مبعية  يجل�ض  املو�سل  اإىل  تعود  اأ�سوله  الذي 
البياتي  ال��رتك��م��اين  ب�سحبة  حممود  ال��ك��ردي  ال�سامرائي، 
اإنَّ  بل  املدر�سة،  بل جميع �سفوف  ال�سف  بقية  وهكذا  اأحمد، 

واأق�سم  واملعلمات،  املعلمني  وبقية  املديرة  ي�سمل  اخلليط  هذا 
بروح ولدي ال�سهيد علي باأنَّ هذا ما راأيته ووجدته يف مدينتي 

ومدر�ستي، فاأين تلك احلياة الآن؟
مدار�سنا  يف  يتكرر  دائما  نراه  الذي  امل�سهد  هذا  اإىل  انظروا 
وهي  ال�سالمية  الرتبية  در���ض  معلمة  علينا  تدخل  ال��ي��وم!، 
)من  قائلة:  ال�سف  وتخاطب  �سامراء  من  اأ�سولها  عمارتلية 
يحب يبقى بدر�ض الدين ومن يحب يطلع خارج ال�سف(، فتجد 
اأغلب التالميذ امل�سيح اأو ال�سابئة يخرجون اإىل �ساحة املدر�سة 
امل�سهد  )وهذا  الدين،  در�ض  انتهاء  بعد  ال�سف  اإىل  ويعودون 
يتكرر يوميا يف اأغلب مدار�ض العراق اجلديد(!، ويف منت�سف 
�ستينيات القرن املا�سي كانت لنا وجبات غذاء �سباحية توزع 
علينا يوميا باإ�سراف املديرة، وك�سوة �ستائية واأخرى �سيفية يف 
بلد تذهب ثروته النفطية لل�سركات الحتكارية، ولي�ض كما هو 
حا�سل اليوم يف مدار�ض الطني البدائية، وكاأن ر�سولنا العظيم 
)�ض( قال: "اطلب العلم ولو كان يف الطني ولي�ض يف ال�سني".

وختاما اأقول كنت اأذهب مع والدتي رحمها اهلل لزيارة كني�سة 
اليهودي  املعبد  ت�سم  التي  ال��ت��وراة  منطقة  يف  الأح���زان  اأم 
وكني�سة اأخرى، فتقوم والدتي ب�سبغ باب الكني�سة باحلناء ثم 
تقوم بكن�ض باحة الكني�سة وهي تتمتم بالدعاء عند باب اهلل، 
ولي�ض عند باب ال�سلطان كما ت�ستنجد ب�سراخها اليوم اأمهات 

ال�سهداء والأرامل.  

دخلت املدر�شة البتدائية يف 
منت�شف �شتينيات القرن املا�شي 

و�شاأر�شم لكم الل�حة الزاهية 
ملدينة العمارة يف ذلك الزمن 

املبهر واملده�س مقارنة بالزمن 
الذي نعي�س تعا�شته وويالته يف 

ي�منا هذا.

متك سال _ متك كما #alshabaka aliraqya 98


