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ولفتاة �صغرية لي�س اال.
حمالت ومبادرات 

تن�صم  اأن  م��ن  روان  متّكنت   ٢٠١٣ ع��ام  يف 
اقراأ"  اأنا  عراقي  "اأنا  مهرجان  منظمي  اإىل 
متتالية  دورات  خم�س  ا�صتمر  الذي  للأطفال 
على  اعتمد  كنت  ت��ق��ول:  ب��اب��ل،  حمافظة  يف 
اإح�صار  النا�س على  ال�صو�صيال ميديا يف حث 
ا�صتطعت  كما  ال��ق��راءة،  اأج���ل  م��ن  اأبنائهم 
املخ�ص�صة  الكتب  من  قليل  غري  ع��دد  جمع 

للأطفال.
يف  روان  ت��رغ��ب  مل  ال����ذي  االأط���ف���ال  ع���امل 
العام ٢٠١٤ مع  مغادرته، عادت و�صادفته يف 
اإذ  ال��ع��راق،  يف  حدثت  التي  ال��ن��زوح  موجات 
�صارت ترى اأن االأطفال النازحني م�صوؤولية كل 
والدها  ناق�صت  لذا  املجتمع،  يف  و�صغري  كبري 
بفكرة الذهاب اىل اأماكنهم و�صرد احلكايات 
لهم، الأنها - كما تقول - ال متلك ال�صلطة وال 
القوة التي متكنها من حمايتهم وتوفري احلياة 
تتابع  اأف�����ص��ل،  ل��واق��ع  ونقلهم  لهم  ال��رغ��ي��دة 

حديثها:
- والدي كان ياأخذين يوميًا الأروي لهم ق�صة 
جديدة ومع مرور الوقت �صعرت الأول مرة يف 
حياتي اأن العطاء يهبك الراحة، لذا قررت اأن 
وال  معنا  "كن  م�صروع  فاأ�ص�صت  الفكرة  اأط��ور 

تهملنا للأطفال النازحني". 
�منح �حلب لطفل نازح

وكان  اأعوام  ثلثة  �صامل  روان  م�صروع  ا�صتمر 
يركز على ال�صحة النف�صية للأطفال وحماولة 
حمو مناظر العنف التي ت�صكلت يف خميلتهم 
)عزفًا،  يت�صمن  كان  امل�صروع  النزوح،  اأثناء 
وغناًء، ومر�صمًا حرًا، وعر�س اأفلم �صينمائية 
ل���لأط���ف���ال، وم�����ص��اب��ق��ات ���ص��ع��ري��ة واأدب���ي���ة، 
وم��ه��رج��ان��ات، وم�����ص��رح��ي��ات ع���دة، واأل��ع��اب��ًا 
�صعبية، وتوزيع هدايا وق�ص�س( وبجهود اأ�صبه 
امل�صروع  جنح  ووالدها  روان  بذلتها  بالفردية 
وا�صتطاعا اكت�صاف مواهب االأطفال، حماولني 

تطويرها قدر امل�صتطاع. 
اإىل  ال��ن��ازح��ني  ع���ودة  م��ع  امل�����ص��روع  انتهى   -
امل�صروع  ه��ذا  اإث��ر  وعلى  امل��ح��ررة  مناطقهم 

 Tulip Human ج��ائ��زة  ع��ل��ى   ح�صلت 
Rights الدولية يف عام ٢٠١٨ التي متنحها 
امل��وؤث��رة  لل�صخ�صيات  الهولندية  اخل��ارج��ي��ة 
ال�صعادة  غمرتني  جمتمعاتها..  يف  والنا�صطة 
اأثناء  خطابًا  واألقيُت  حينها  الفخر  و�صعور 
ت�صلمي اجلائزة عن التحديات التي واجهتني 

اأثناء امل�صروع وعّما �صاأفعله م�صتقبًل.
م�شروع �آخر وطاقة ال تنتهي

ويف العام نف�صه اأدركت روان اأن جميع االأطفال 
عن  بها  ي��ع��رون  ثقافية  ب��رام��ج  اإىل  بحاجة 
اللتقاط  ف�صحة  لتكون  واآرائ���ه���م  طاقاتهم 
)بال�صلم  م�����ص��روع  اأن�����ص��اأت  ل��ذا  االأن��ف��ا���س، 
نرتقي للأطفال( الذي مولته منظمة )ب�صمة 
يف  االأط��ف��ال  علمت  اإذ  ال�صويدية،  القريب( 
ور�صات متخ�ص�صة الر�صم والعزف على اأيدي 

اأ�صاتذة متخ�ص�صني.
يتوقف، هذه اجلميلة  باحلياة مل  روان  �صغف 
التي ت�صع طاقة وت�صجيعًا للآخرين، ا�صتطاعت 
كذلك اأن ت�صدر ديوانها ال�صعري االأول بعنوان 
اجتماعية،  ن�صو�صًا  �صم  ال��ذي  "تواقيع" 
كما  العراقي،  الواقع  فيها  تناولت  و�صيا�صية، 

تراه فتاة يف التا�صعة ع�صرة.
عامل �لكامري�

كما بداأت روان يف حتويل اأفكارها اإىل االإعلم 
واالأح��داث  للواقع  انعكا�صًا  ت��راه  كانت  ال��ذي 
ال��ي��وم��ي��ة يف ال�����ص��ارع ال���ع���راق���ي، وم�����ص��اح��ة 
وتقدمي  باإعداد  ب��داأت  لذا  بحيادية،  للتعبري 

�صفحتها  على  ن�صرتها  ق�صرية  فيديوهات 
برنامج  لتقدم  اآن��ذاك  وا�صعًا  اإعجابًا  والق��ت 
من  وهو  نف�صه،  العام  يف  بالعراقي(  )�صريك 
اإعدادها وتقدميها، ف�صًل عن برنامج ق�صري 
على مواقع التوا�صل االجتماعي وهو )ختيلن 
الطيب،  با�صم  الفنان  اإخ��راج  من  روان(  مع 
ت�صيف بالقول:  ركزت يف جميع حلقاتي على 
وروؤيتهم  اجلديد  اجليل  تهم  التي  الق�صايا 
ولكل  والثقايف  واالجتماعي  ال�صيا�صي  للواقع 
لقد  ب��ه،  ال��ب��وح  ن�صتطيع  وال  لنا  يح�صل  م��ا 
للعمل  اأب��واب��ًا  يل  فتح  لكنه  كبريًا  حتديًا  كان 
مع موؤ�ص�صة املدى يف برنامج )كلم عراقي( 

الذي كان امتدادًا ملا قدمته �صابقا. 
�جلامعة �المريكية و�لنجاح 

اأكر يف  اأن تدخل بحرفية  االآن حتاول  حتى 
راأيها  يكون  واأن  ال�صحفي  للمجال  مرة  كل 
تخ�ص�صها  يكون  اأن  ق��ررت  ل��ذا  ت��اأث��ري،  ذا 
مبنحة  قبولها  بعد  ال�صحافة  هو  اجلامعي 
درا�صية يف اجلامعة االأمريكية يف ال�صليمانية 
تكمل  النا�صطني..  لل�صباب  �صنويا  ُتعطى 

حديثها وهي تبت�صم: 
املدين  والن�صاط  لل�صحافة  حبي  ينته  مل   -
عند هذا احلد بل يزداد يوما بعد يوم حتى 
اأين اأن�صاأت م�صروع )ق�صة حياتي( مع مركز 
باجلامعة  اخل��ا���س  اجل��ن��دري��ة  ال��درا���ص��ات 
على  وي��رك��ز  فيها،  اأدر����س  التي  االمريكية 
ن�صر ق�ص�س الن�صاء املوؤثرات اللتي حتدين 
ظروفهن وحققن اأهدافهن اخلا�صة والعامة، 
اختيار  م�صوؤولية  امل�����ص��روع  ه��ذا  يف  ات���وىل 

الن�صاء وحترير ق�ص�صهن قبل الن�صر. 
وحتى  املقبلة  اخلطوات  من  كثري  روان  لدى 
هذه اللحظة هي فخورة مبا قدمته و�صعيدة 
رافقتها  قدمتها  التي  امل�صاريع  كل  باأن  اأكرث 
ومعنوية  ومادية  اجتماعية  كثرية  حتديات 
قائلة:  تختم  معظمها،  على  تغلبت  اأنَّها  اال 
الف�صل كل الف�صل هلل ثم الأبي الذي �صاندين 
الذي  يف كل خطواتي وكان وما زال اجلدار 
و�صك  على  ب��اأن��ن��ي  اأ���ص��ع��ر  ح��ني  عليه  اأت��ك��ئ 

ال�صقوط.

�حلرب �لتي ت�شنع �حلياة
تروي روان حكايتها مع االأيام الع�صيبة، وكيف 
اأنَّها كانت حبي�صة املنزل ب�صبب احلرب، االأمر 
اأن تبداأ بدايات جديدة،  الذي ا�صطرها اىل 
كانت  بابل  حمافظة  اأن  من  بالرغم  تقول: 
هادئة ن�صبيًا اآنذاك اال اأن خماوف عائلتي مل 
البقاء يف  على  اأخوتي  اأجرين  ب�صهولة،  تنته 
املنزل، وهذه العزلة جعلتني اأجته اإىل قراءة 
الق�ص�س وحفظ ق�صائد االأطفال، وم�صاهدة 
ف��ي��دي��وه��ات اأط���ف���ال ال����دول امل��ت��ط��ورة على 
حقوقهم  وميار�صون  يلعبون  وه��م  اليوتيوب 
اليومية، ومن دون م�صايقات يف حماولة مللء 
َ كل االأطفال -  وقتي، و�صرت اأ�صاأل نف�صي: ملمِ

عدانا - يعي�صون كما يجب اأن يعي�صوا. 

�لتمثيل هو �حلل
انتهاء  بعد  م��رة  الأول  ال��واق��ع  على  مت���ردْت 
االأط��ف��ال  ثقافة  دار  م��ع  فانخرطت  احل��رب 
و�صاركت  والدها،  يديره  كان  الذي  بابل  فرع 
وال�صعر  للتمثيل  التعليمية  ور�صاتها  اأغلب  يف 
اأنَّها �صارت جزءًا من فرقتها  والعزف، حتى 
تعلمت  اأن  بعد  اأي�صًا  واملو�صيقية  امل�صرحية 

العزف على البيانو.. توا�صل حديثها:
- �صاركت يف ما يقارب ١٤ م�صرحية واأخذت 
على  وح�صلت  معظمها  يف  البطولة  اأدوار 
جائزة اأف�صل ممثلة م�صرح طفل على م�صتوى 
العراق يف عام ٢٠١٤ �صمن م�صابقة اأن�صاأتها 
يف  االأط��ف��ال  ثقافة  دور  ب��ني  الثقافة  وزارة 

خمتلف املحافظات. 
�ل�شغوط �ملتو��شلة

ع��زف��ت ال��ن�����ص��ي��د ال��وط��ن��ي وامل��ق��ط��وع��ات 
حتى  ع��دة  حمافل  يف  املختلفة  املو�صيقية 
�صارت  �صنها  �صغر  م��ن  وب��ال��رغ��م  ��ه��ا  اأنَّ
من  وبالرغم  ع��دة،  خمتلفة  حفل  عريفة 
نظرة املجتمع وانتقادات االأقارب اللذعة 
اأنَّها  ال�صن"  اإال  "ممثلة �صغرية  الأنَّها  لها 
اأع��وام  �صبعة  قرابة  التمثيل  يف  ا�صتمرت 

حتى بلغت الثانية ع�صرة.. تو�صح قائلة: 
اأ�صئلة  يثري  التمثيل  يف  انخراطي  ك��ان   -
ت�صرت  �صوكت  اجلريان الأمي )بنتج  كرت 
عني  احل��ي  اأط��ف��ال  وابتعاد  روح��ه��ا(  على 
كوين ممثلة، ال اأدري مل كانوا يرون التمثيل 
الرجل  دون  ل��ل��م��راأة  ت��وّج��ه  تهمة  اأو  �ُصبة 

ب������ص������م������ة

كان لطفولتها �لتي بد�أت تت�شكل 
يف �شنو�ت �لقلق و��شطر�ب �لو�شع 

�الأمني يف �لعر�ق �أثر بالغ يف 
تكوين �شخ�شية حديدية، ال 

تخاف �شيئًا، ل�شان قوي، وقدرة 
على �شنع �الأمل يف �لبالد، مربهنة 

�أنَّ �جليل �جلديد قادر على 
�شياغة جديدة الأحالم �لبالد 

و�أهلها، رو�ن �شامل، ق�شة كبرية 
لفتاة بعمر �لزهر، �أر�دت �أن تكون 

خري ممثل جليل ولد ون�شاأ يف 
ظروف �الحتالل و�لعنف �لناجم 

عنه.
اآية من�ش�ر

روان �شامل..
 �شديقة الأطفال

واملدافعة عن حق�ق النازحني
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اأحمد �شمي�شم
ت�ش�ير: واثق خزاعي/ ح�شني طالب  
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العراقية  قناة  �صا�صة  على  من  يطل  اإذ 
امل�صائية  الرم�صانية  االأج����واء  و�صمن 
)�صلطان  ال��ه��ادف  الكوميدي  امل�صل�صل 
امل�صاكل  يتناول  ال���ذي  اأك�����ص��ن(  واأم���رية 
نظيفة  كوميدية  بطريقة  االجتماعية 
هادفة بعيدًا عن االإ�صفاف الذي نلحظه 
يف كثري من االأعمال الكوميدية االأخرى. 

ي�����ص��م امل�����ص��ل�����ص��ل ن��خ��ب��ة م���ن ال��ف��ن��ان��ني 
دعدو�س،  اإح�صان  الفنان  هم:  العراقيني 
والفنانة كلوديا حنا، والأول مرة االإعلمية 
جيهان الطائي، وذو الفقار خ�صر، و�صياء 
ج��ودي،  جبار  وال��دك��ت��ور  �صامي،  ال��دي��ن 
وناظم زاهي، وغامن حميد، واآ�صيا كمال، 
وبتول عزيز واآخرون، امل�صل�صل من تاأليف 
على �صري واإخراج الدكتور علي حنون، 

ومن اإنتاج �صبكة االإعلم العراقي.  
"جملة ال�صبكة" رافقت جمريات ت�صوير 
من  الفني  العمل  طاقم  والتقت  امل�صل�صل 

ممثلني وفنيني...  
ك�ميديا هادفة 

�صبكة  يف  الدرامي  االإنتاج  مديرية  مدير 
عكفنا  قال:  نادر  وديع  العراقي  االإع��لم 
يف  درام��ي  كوميدي  م�صل�صل  اإن��ت��اج  على 
م  ُقدِّ عّما  يختلف  جميل  اجتماعي  اإط��ار 
النكتة،  على  تعتمد  كوميدية  اأعمال  من 

اأك�صن  واأم�����رية  ���ص��ل��ط��ان  م�صل�صل  ل��ك��ن 
عر  وامل��وق��ف،  واحلكاية  الق�صة  يعتمد 
يف  تظهر  ال��ت��ي  الرئي�صة  ال�صخ�صيات 
وكلوديا  دعدو�س،  اإح�صان  وهم  امل�صل�صل 
حنا، وجيهان الطائي، وذو الفقار خ�صر، 
االجتماعية  الق�صايا  يعالج  امل�صل�صل 
املعتمة  امل��ن��اط��ق  على  ال�����ص��وء  وت�صليط 
ننتبه  ال  ال��ت��ي  االج��ت��م��اع��ي��ة  ح��ي��ات��ن��ا  يف 
بخرات  اأجن���ز  امل�صل�صل  غ��ال��ب��ًا.  اإل��ي��ه��ا 
فنيني  من  العراقي  االإع��لم  �صبكة  كوادر 
وم�صورين  واإداري����ني  �صوت  ومهند�صي 
التي  الفنية  واملعاجلات  اإ���ص��اءة،  وفنيي 
يف  امل��ح��رتف��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ات  عمل  ت�صاهي 
اأغنية  كتب  كما  الدرامية،  االأعمال  اإنتاج 
ع��ودة  م��اج��د  ال�����ص��اع��ر  امل�صل�صل  ت��اي��ت��ل 
واأّداه����ا  ال��ب��در  ال��ف��ن��ان ن�صرت  وحّل��ن��ه��ا 
الفنان اإح�صان دعدو�س وكانت من اإخراج 

نابليون احلريري.
واأ�صاف نادر: ف�صًل عن امل�صل�صل اأنتجنا 
�صنقدمها  اأ�صبوعية  تلفزيونية  �صهرات 
بها  لي�صتمتع  امل��ب��ارك  رم�صان  �صهر  يف 
امل�صاهدون، كما لدينا اأي�صًا �صمن منهاج 
كوميدية  تلفزيونية  متثيلية  رم�صان  �صهر 
يون�س  اإخ���راج  م��ن  ه��ادي  ط��لل  للكاتب 
درام��ي��ة  اأع��م��ال  اأي�����ص��ًا  وه��ن��اك  لطيف، 

واإذاعة  العراقية  اإذاع��ة  يف  تقدم  اإذاعية 
جمهورية العراق واإذاعة الفرقان.  

ال��درام��ا  ق�صم  رئي�س  اأو���ص��ح  جهته  م��ن 
م��روان  االإن��ت��اج  اإدارة  مدير  التلفزيونية 
حلقات  عن  عبارة  امل�صل�صل  اأنَّ  البياتي 
مت�صلة منف�صلة يتناول امل�صاكل االأ�صرية 
عن  بعيدًا  ناقد  هادف  كوميدي  باأ�صلوب 
امل�صاهدين،  حل��ي��اء  اخل��اد���ص��ة  االل��ف��اظ 
ج��دي��دة  ال��ع��م��ل  ف��ك��رة  اأن  اىل  م�����ص��ريًا 
جناحًا  يحقق  اأن  وناأمل  م�صّوق  وباأ�صلوب 
لدى امل�صاهدين واأن ياأخذ حيزًا مهمًا يف 

ال�صارع العراقي.    
 ه��س ال�شهرة 

قائًل:  الدكتور علي حنون حدثنا  املخرج 
م�صل�صل  اأك�����ص��ن(  واأم����رية  )�صلطان  اإن 
كوميدي اجتماعي )غري م�صتن�صخ( ناقد 
بطريقة  االجتماعية  املو�صوعات  لبع�س 
تلفزيونية  حلقة  ع�صرين  يقع يف  �صاخرة، 
كل حلقة ن�صف �صاعة اعتمد على كوميديا 

د�أبت مديرية �لدر�ما يف �شبكة �الإعالم �لعر�قي كعادتها على 

�إنتاج �أعمال در�مية ر�شينة بالرغم من �ل�شعاب �لتي حتيط �أجو�ء 

�لعمل، كاالأزمة �ملالية �لتي تعاين منها �أغلب موؤ�ش�شات �لدولة 

وجائحة كورونا، لذ� جندها تعمل باملمكن و�ملتوفر من �أجل تقدمي 

كل جديد ومتفّرد لالأ�شرة �لعر�قية ال �شيما يف �شهر رم�شان �ملبارك.
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العراقية  العائلة  انتباه  الذائقة و�صرفت 
عن متابعة الدراما املحلية.

زوجة  اأخ��ت  �صخ�صية  العمل  يف  اأج�ّصد 
م�صكلت  يف  دائ��م��ًا  تقع  ال��ت��ي  �صلطان 
امل�صل�صل  التمثيل،  هاوي  �صلطان  ب�صبب 
���ص��ي��ك��ون مم���ت���ع���ًا ج������دًا وامت����ن����ى م��ن 
الأّنه  العمل  هذا  يتابعوا  اأن  امل�صاهدين 

كوميديا رائعة وهادفة.
يج�ّصد  ال��ذي  خ�صر  الفقار  ذو  الفنان 
يكون  ال��ذي  "�صلطان"  قريب  �صخ�صية 
دائما الو�صيط بينه وبني م�صكلته التي ال 
تنتهي، خ�صر اأعجب كثريًا بامل�صل�صل ما 

امل�صاركة  اىل  دف��ع��ه 
بعد  ت����رّدد  دون 
الن�س  ق��راأ  اأن 

ومتعن فيه. 
اأم�������ا ال���ف���ن���ان 
�����ص����ي����اء 

مميزة  �صخ�صيته  فكانت  �صامي  الدين 
)الهتلري(،  الع�صكري  بزيه  امل�صل�صل  يف 
�صيحظى  امل�صل�صل  اأن  ���ص��ام��ي  ويعتقد 
للجمهور  ملا  كبريتني  وم�صاهدة  مبقبولية 
كهذه  اأعمال  مل�صاهدة  وتعط�س  �صوق  من 
ًا ع��ن فرحته  ب��ع��د ���ص��ب��ات ط��وي��ل، م��ع��رِّ
الفنية  االأ���ص��م��اء  م��ن  ع��دد  م��ع  مل�صاركته 
اإذ  دع��دو���س،  اإح�صان  كالفنان  اللمعة 
فني  عمل  يف  معًا  م��رة  الأول  يجتمعان 

واحد.
جبار  الدكتور  الفنان  ع��ّر  بينما 
ج�����ودي ع���ن ���ص��ع��ادت��ه ال��غ��ام��رة 
ال  جميل  م�صل�صل  يف  مب�����ص��ارك��ت��ه 
اإ���ص��ف��اف ف��ي��ه؛ ي��ق��ّدم ع��ل��ى م��ائ��دة 
االإف��ط��ار ع��ر ق��ن��اة ال��ع��راق��ي��ة، م��وؤك��دًا 
عر  العراقية  بالدراما  نرتقي  اأن  اأهمية 
تهذيبها لت�صل اىل كل بيت عراقي 

دون ترّدد اأو خوف. 
عدي  املنفذ  امل��خ��رج  واأ���ص��اد 
عبا�س برئا�صة ال�صبكة متمثلة 
جا�صم  نبيل  الدكتور  برئي�صها 
الذي ذّلل العقبات التي رافقت 
اأن  ا�صتطعنا  واأ���ص��اف:  العمل، 
كبرية  بحرفية  امل�صل�صل  ننجز 
يف  الدرامي  االإنتاج  ق�صم  بجهود 

ال�صبكة وال�صيد املخرج وبقية فريق العمل 
الذين بذلوا جهدًا كبريًا يف هذا امل�صل�صل 

الذي يليق بذائقة امل�صاهدين. 
املجهولني  اجل��ن��ود  دور  ي��خ��ف��ى  ال  ك��م��ا 
عملية  يف  واالأزي���اء  واملونتري  املاكري  من 
العاين"  "هند  الدكتورة  امل�صل�صل،  اإنتاج 
واالأزياء يف كلية  االأقم�صة  �صة يف  املتخ�صّ
تعاملت  قائلة:  حّدثتنا  اجلميلة  الفنون 
وكل  امل�صل�صل  يف  ع��ّدة  )ك��ارك��رتات(  مع 
عن  ت��خ��ت��ل��ف  اأزي�����اء  ت��ت��ط��ل��ب  �صخ�صية 
اأجّهز  جت��دين  ل��ذا  االأخ���رى،  ال�صخ�صية 
يتطلبه  ال��لزم وما  ال��دور  االأزي��اء ح�صب 
�صاطرها  وق���د  م��ت��ن��وع��ة.  اإط����لالت  م��ن 
الراأي املاكري ب�صار فليح الذي قّدم عمله 
باتقان يف كيفية التعامل مع وجوه الفنانني 
من حيث املكياج امللئم ل�صخ�صية الفنان 
اأدوات  م�صتعمًل  ال�����دور،  يتطلبه  مب��ا 

وم�صتح�صرات من منا�صئ عاملية.
�صالح"  "اأ�صيل  امل�صل�صل  مونتري  اأم���ا 
امل�صل�صل  اإجناز  كبريًا يف  بذل جهدًا  فقد 
وربط م�صاهده عر جهاز احلا�صوب وهي 
العمل  مراحل  ونهائية من  معّقدة  مرحلة 
فنية  وروؤي��ة  عاليًا  تركيزًا  تتطّلب  الفني، 
ال��درام��ي  العمل  باأ�صول  ودراي���ة  عميقة 

وتوليف عنا�صره املختلفة.            

املوقف ولي�س على اإمكانات املمثل التي قد 
توؤدي اىل املغالطات اللفظية يف امل�صل�صل. 
�صعبة  ظروف  يف  امل�صل�صل  ت�صوير  بداأنا 
ا�صتثنائية من حيث �صيق الوقت مع قرب 
حلول �صهر رم�صان املبارك واأي�صًا تعّر�س 
الفنان  امل�صل�صل  يف  الرئي�صة  ال�صخ�صية 
قا�صم ال�صيد لوعكة �صحية ما دفعنا اىل 
اإيقاف الت�صوير ع�صرة اأيام ثم اال�صتعانة 
حمله،  ليحل  دع��دو���س  اح�صان  بالفنان 
عن  عو�صًا  جديدًا  م�صهدًا   7٠ �صورنا  اإذ 
قا�صم  فيها  يظهر  التي  ال�صابقة  امل�صاهد 
ال�صيد، ف�صًل عن اأيام احلظر التي حالت 
م�صتلزمات  و�صراء  بحرية  التحرك  دون 
العمل، لكن بالرغم من كل تلك العقبات 
اأكمل  على  امل�صل�صل  ننجز  اأن  ا�صتطعنا 
وجه ونحّلق به بجهود امل�صورين واملخرج 
اأبطال  من  واآخ��ري��ن  كاظم  ع��دي  املنفذ 

ال�صبكة من مهند�صني وفنيني.
قائًل:  حّدثنا  دع��دو���س  اإح�صان  الفنان 
ب���دع���وة م���ن ���ص��ب��ك��ة االإع�����لم ال��ع��راق��ي 
دور  اإيّل  اأ�صند  الدرامي  االإنتاج  مديرية 
واأم���رية  )�صلطان  م�صل�صل  يف  البطولة 
امل�صل�صل  فكرة  كثريًا  اأعجبتني  اأك�صن(، 

ال��ت��ي ت��ك��اد ت��ك��ون ف��ري��دة م��ن نوعها بني 
��د  ���ص��ائ��ر امل�����ص��ل�����ص��لت اخل��ف��ي��ف��ة، اأج�����صّ
بالفن  املهوو�س  ال��رج��ل  )�صلطان(  دور 
ف��ن��ان��ًا  لي�صبح  ي��ت��وق  ال����ذي  وال�����ص��ه��رة 
معروفًا، وقد �صنحت له الفر�صة لي�صرتك 
اأي  يعلم  وال  حلقة  ث��لث��ني  م��ن  عمل  يف 
جميع  ي��وؤدي  اأن  ق��ّرر  لذلك  �صيوؤدي،  دور 
ال��واق��ع،  اأر����س  على  ويج�ّصدها  االأدوار 
النا�س  مع  م�صكلت  يف  اأوق��ع��ه  ما  وه��ذا 
نّفذ  امل�صل�صل  املجتمع،  مع  احتكاكه  عر 
ودي��ع  الفنان  ب��اإ���ص��راف  عالية  بتقنيات 
نادر واالأ�صتاذ مروان البياتي وكادر مهني 
قيا�صي  وقت  يف  العمل  ينجز  اأن  ا�صتطاع 
وظرف ا�صتثنائي بكل حب وتعاون، وامتنى 

اأن ينال امل�صل�صل اإعجاب امل�صاهدين. 
الأمرية الغا�شبة وم�شكالت 

�شلطان 
جتربتها  عن  حتّدثت  حّنا  كلوديا  الفنانة 
واأم��رية  �صلطان  م�صل�صل  يف  التلفزيونية 
"االأمرية"  دور  ج�����ّص��دت  ق��ائ��ل��ة:  اأك�����ص��ن 
الغا�صبة يف اأغلب الوقت جراء ت�صرفات 
بالنجومية،  املهوو�س  "�صلطان"  زوجها 
دورًا  ���ص��اأق��دم  ج���دًا الأين  م�����ص��رورة  واأن���ا 

قناة  ع��ر  م��رة  الأول  �صريحًا  ك��وم��ي��دي��ًا 
تكون  اأاّل  وامت��ن��ى  الف�صائية،  العراقية 
التمثيل  �صعيد  على  يل  جتربة  اآخ��ر  هذه 
فالفر�س والنجاحات اآتية اإن �صاء اهلل.        
عن  حت��ّدث��ت  الطائي  جيهان  االإع��لم��ي��ة 

جتربتها االأوىل يف التمثيل قائلة:
على  واأنا  التمثيل  يف  االأوىل  جتربتي  هذه 
اأعمال  علّي  ُتعر�س  كانت  �صنوات  م��دى 
اأفقد  اأن  من  خوفًا  اأرف�����س،  وكنت  ع��دة 
يل  اتيحت  االآن  لكن  االإعلمية،  هويتي 
الفر�صة يف �صبكة االإعلم العراقي وعر 
مديرية الدراما اأن اأخو�س جتربة التمثيل 
وهي اأول جتربة يل مع فنانني كبار اأمثال 
الفنان اإح�صان دعدو�س والفنان ذو الفقار 
على  �صّجعني  والذي  حنا،  وكلوديا  خ�صر 
العمل كونه من االأعمال الكوميدية الهادفة 
عدة  �صنوات  مدى  على  اإليها  نفتقر  التي 
ب�صبب كرثة االأعمال الهابطة التي �صوهت 



بّدلك  وما  واحل�صرة،  االأمل  غري  بعمري  ا�صب�ك�ه 
الراحل  وغّناها  عيون،  عندي  ط��ول  ما  والنبي 
�صعدي احللي، وللمطرب ح�صني نعمة كتب اأغنية 
)كون ال�صلف ين�صال( وحلنها ابن مدينته كمال 
ت املودة( التي غنتها اأنوار  ال�صيد، واأغنية )ك�صّ

عبد الوهاب وحلنها كمال ال�صيد اأي�صًا.
اآثار  فقد  حني  ال��ذي  االإن�صان  الركابي..  كاظم 

حمبوبته راح ي�صال نف�صه عنها..
�صلونكم...�صلون لون امل�صتحه البوجوهكم
هم مثل االول.. لو خبط مايه وتغرّي لونكم

وي�صتمر يف اقتفاء معاين احلبيبة وا�صتذكار ذلك 
الوجه امل�صرق الدافئ ..

جنت ا�صوف ال�صم�س تطلع مّرتني
مّره من ح�صن ال�صمه

ومّره تطلع.. من ا�صوف وجوهكم
�صلون حال الوفه بني عيونكم

تربي لو عافت �صججنه
انه بعيوين ا�صك وال ا�صك بعيونكم

اآنه ب�كليبي ا�صك وما ا�صك ب�كلوبكم

يقول "اأبو ر�صا" وهو ي�صتذكر حمطات اللقاءات 
واأحاديث الع�صق االأول..

جان عيد ... وجانت اعيوين اب�صفر
اتبو�س دنيانه وتزور
جفن يهديلي جنمة

وجفن يهديلي حمامة
وجفن يهديلي بخور
ومله اجيتك ياجفن

عايدتني ابدمع
وب�صمع .. وكبور

ردت اعاتب
جاوبتني ابنف�س ذيج اال�صطوانة

�صوتك الذابل يدور
اأبد ال تطفر نهر

وام�صي ابدربك ا�صهور
 وكعادة من يهجر ع�س املحّبة وين�صاه باحثًا عن 
االآخر حبيب مل يطعه  الطرف  ليبقى على  بديل 

قلبه التنقل يف اأح�صان جديدة..
يا من جنت واحدك وانت جنت واحدي

وانت ع�ص�كت للألف وانه على واحدي
اتذلني واجيب ال�صعر مي ح�صرتك واحدي

الغنه ماهو غنه لو ماغنه ب�صماك
وعيوين مثل الطفل ملّن تهل ب�صماك

جنت ب�صماي ال�كمر وانه جنت ب�صماك
اظلمت لي�س وغبت وخليتني وّحدي

هكذا بقي الركابي وفيًا ملن اأحبها فقد كان االأول 
يف دمعه قبلها واالأول يف اخلطى اإليها واالأول حني 
"االأول"  اأ�صبح  غريه  لكن  "اأحبك"  كلمة  نطق 

فيما بعد..
اآنه اأول من رچ�ه عيونه على عينك وانت تايل
وانه اأول من اخذ جدمه على بابك وانت تايل

وانه اأول من كلت جلمة حبيبي وانت تايل
تايل غريي ي�صري االول وانه تايل

هي  وعدته  كما  لوحة،  حبيبته  تر�صمه  اأن  متنى 
جدوى،  دون  كثريًا  طال  انتظاره  اأن  اإال  بذلك، 
اإذ يبدو اأن اللوحة رحلت معها من قبل اأن تولد، 
يكون  م��ا  غالبًا  التي  اأمنياته  ع��ادة  ه��ي  مثلما 

م�صريها الرحيل..
ك�الت...

و�صار من ك�الت ا�صنني
وجهك اململي حنني

اأحلى لوحة
وانتظرجت تر�صمني

وذاك يوم وهذا يوم
الين اأبي�س
الين اأخ�صر

الين اأحمر
و�صاألتها .. ا�صاألتها �صلون

تعذرتلي..
مال�كيت بلون وجهك اأّي لون

وع�صق  اأح��ب��ت��ه،  كما  ك��ث��ريًا،  النا�صرية  اأح���بَّ   
اأن  بو�صعه  يكن  مل  اأي��ام��ه،  اآخ��ر  حتى  درابينها 
اإليها،  راج��ع��ًا  وع��اد  ببغداد  العي�س  يف  ي�صتمر 
ورائحة  اأ�صواقها  و�صط  ال�صاي  مواقد  فدخان 
مل  ذك��ري��ات  و�صط  الع�صق،  حد  ت�صتهويه  التبغ 

تفارق ذاكرته وروحه..
يا ذكرياتي وملهمة اأ�صعاري

يالنا�صريه...يالنا�صريه
اهنا لعبنه وال�صوارع دافيه

اهنا �صربنه من الفرات العافيه
اهنا كلوب النا�س طيبه و�صافيه

يالنا�صريه.. يالنا�صريه
وحني يريد اإي�صال �صجونه عر الق�صيدة فاإنه 

ال يرتدد يف ت�صمني عباراته الكثري من املفردات 
التي ي�صعب تف�صريها..

اجرحني .. مين عتبه اإلك جرح املحب فرحه
الليل.. مو�س يح�صد ليله.. ايح�صد �صبحه

و احل�صو.. مو�س ايح�صد روحه ايح�صد جدحه
والبحر مو�س ايح�صد روجه ايح�صد ملحه

يادفو البني الرد واحلر .. نريدك وين �صاير
يلفراتي..

وال�صمعنه ابوجه روجك
يوكف احجار الكناطر

مادة  يهيئ  وه��و  بجانبه  كنت  امل��ّرات  اإح��دى  يف 
التفت  اجل���ري���دة،  ع���دد  يف  تن�صر  ك��ي  كتبتها 
لو  "تعتقد  �صاألني:  م��رة،  ع�صرين  من  اأك��رث  يل 
ت�صري  مو�صوعك  عنوان  من  الكلمة  هاي  ن�صيل 
ن�صيف  "واإذا  ب��االإي��ج��اب..،  فاأجيبه  اأح�صن؟" 
هاي العبارة للمو�صوع.. �صتكول؟"، وهكذا، حتى 
ارتدى املو�صوع رداء اأجمل بكثري مما كتبته، مل 
اأو مت�صّددًا يف راأيه وال متزمتًا،  اأَره يومًا منفعًل 
وعذوبتها،  برومان�صيتها  كتاباته،  ت�صبه  حياته 
�صقيقي  له  �صكا  وحياته،  ب�صهولة مفرداته  �صهلة 
ال�صاعر عام ١9٨6 عدم منحه الفر�صة ك�صاعر 

�صاب، فاأوقفه قرب نبات مل متنعه مواّد االإ�صفلت 
واالإ�صمنت والرمل من �صق طريقه للنمو، وطلب 

اأن يتاأمل هذا النبات وياأخذ العرة منه.
وال  ورمب��ا  نعمة  وال ح�صني  هو  ال  يعتقد،  يكن  مل 
التي  جنمة(  )يا  اأغنية  اأن  حمزة،  كوكب  حتى 
كتب كلماتها عام ١969 �صتكون انطلقتهم نحو 
ذلك  ويف  واملطرب،  وامللحن  ال�صاعر  ال�صهرة، 
ال�صاعرين  زميليه  مع  النا�صرية  يف  اأق��ام  العام 
مهرجان  اأول  ال��غ��ّزي  وج��ب��ار  ا�س  الع�صّ ع��ادل 

لل�صعر ال�صعبي..
ياجنمة.. عوجن ياجنمة

متعلية وت�صوفني
�صينيمه...

نامت كلوب النا�س
كلبي �صينيمه

اآنا بحلم لو مير
تاخذين فرحة عيد

اأن�صب مراجيح واأدك
لّليل خّله يزيد

يا جنمة ريت الع�صك
ياخذنه مّده بعيد

ميدلوله  الغنائية:  ق�صائده  بعدها  ل��ت��ت��واىل   

كاظم الركابي

يكربين بع�شرين عامًا تقريبًا، 
ولكن حني جمعتني معه 
مهنة �ل�شحافة كنت �أ�شعر 
�أننا بعمر و�حد. �أتذكره يف 
�شتاء 1999حني �لتقط مني 
�آنذ�ك مادة للن�شر ب�شفته 
رئي�شًا للتحرير، قّربها �أكرث 
نحو نظارته �لو��شعة، ثم 
قر�أها بتمّعن قبل �أن يلقي 
بها يف جيبه وهي تز�حم 
ع�شر�ت �لق�شا�شات �لورقية 
وعلبة �ل�شكائر و�لقّد�حة، 
وب�شع �أور�ق من �لنقود 
�ملبعرثة وم�شى يف طريقه 
يتمتم ب�شوت منخف�ض "ما�شي 
ما�شي".. كانت تلك �لكلمة 
و�لق�شا�شة تعني بد�ية 
رحلتي مع �ل�شاعر كاظم 
�لركابي �لتي ��شتمّرت حتى 
وفاته.

اأقام اأول مهرجان لل�شعر 

ال�شعبي عام 1969

 ورحلة الإبداع والفقر وامل�ت املبكر

�شباح عالل زاير
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ا�صحكلي ب�صفاف الكمر..
اأ�صحكلك اب�صن منجلي

والغيمة حتب�س �صحكتك
والخاين ابتل منجلي

�صديته بال�صريان .. �صد ويه العظم
�صار العظم هو منجلي
واملنجل ابج�صمي عظم
والكلب فد دك�ة يدك
نوبه الك .. ونوبه اإيل

كاظم  ال�صاعر  عليها  رّد  التي  الق�صيدة  وه��ي 
ا�صماعيل كاطع وهو يرثي زميل دربه..

ه�صه ارتاح ذب نظارتك وام�صح دموع العني
واتباره الذمم وي منجل الفلح

ي اآخر ج�ك�اره بخ�صبة التابوت َطفِّ
الأن كلب اخل�صب ب�س باجلوي يرتاح
يالطولك رمح خاف ال�صماته ت�صيح

مو ب�س الطيور النا�صية تنلح
يالعمرك �صفر راح املنام يطول

ال تتعاجز من النوم...
َتْعب ا�صفاح تره نوم  املكابر ما يمِ
�صد نوط املنية ب�صدرك املعلول
مطبوعة االأ�صامي واملبلِّغ �صاح

برفوف القيامه م�صفطات ارواح فوك ارواح
كتب  عام ١9٨٠  نريان احلرب  ا�صتعلت  وعندما 
العنف  لغة  م��ن  خاليًا  اأك���رث،  ال  واح���دًا  مقطعًا 

واأ�صوات املدافع..
احنه م�صينه للحرب

عا�صك  يدافع من اجل حمبوبته
هذا العراقي من يحب

يفنى وال عايل مي�س حمبوبته

باإكمال  طالبته  احلكومة  اأن  الطرائف  ومن 
فقال  ف���وري،  وب�صكل  بعد  فيما  الق�صيدة 
كان  ال��ذي  جا�صم  ن�صيف  لطيف  خماطبًا 
"ا�صتاذ  اآن����ذاك  واالإع����لم  للثقافة  وزي����رًا 
الق�صيدة  اأكمل  يوم حتى  انطيني جمال كم 
الأن هي مو ثوب واأحّطلها تطوالة عال�صريع."

مدينته  من  فنان  مع  يت�صاجر  م��رة  �صمعته 
ذلك  النهر،  �صارع  يف  املبدعني  ن�صب  اأم��ام 
على  منه  طابوقة  كل  احتوت  ال��ذي  الن�صب 
املبدعني  النا�صرية  اأبناء  اأ�صماء  من  ا�صم 
حكيم،  نا�صر  ح�صن،  داخ��ل  وم�صاهريها.. 
كمال  ح�صن،  خ�صري  ع��زي��ز،  اأب��و  ح�صريي 
ارخي�س،  ح�صني  فتاح،  �صعيد  زامل  ال�صيد، 
اأبو معي�صي وغريهم، كان الركابي قد اختار 
مكان طابوقة داخل الن�صب لتتم كتابة ا�صمه 

نف�س  زميله  اأراد  فيما  وف��ات��ه،،  حني  عليها 
الطابوقة لتنتهي امل�صاجرة ب�صحكات عالية.

مبفردة  اأحلمه  ي�صف  الركابي  كاظم  كان 
حتى  �صاكت،  فيه  ���ص��يء  فكل  "ب�صكوت" 
يف  زرته  لقد  مفاجئة.  كانت  رحيله  حلظات 
وكان  باأيام،  موته  قبل  منزله  داخ��ل  غرفته 
يجل�س،  كي  قوته  ا�صتجماع  وح��اول  مم��ّددًا 
لكني رجوته اأن يظل كما هو، قلت له مازحًا 
اأطرافك  مللمة  تغرّيه  مل  الفارع  طولك  "اإن 
كب�صاطتك،"  ب�صيط  فرا�س  على  ترقد  واأنت 
لكن واقع احلال اأن كاظمًا يومها كان �صديد 
اأخ��ذ  وق���د  فظيع  ب�صكل  ذاب����ًل  ال�����ص��ف��رة، 
ج�صمه يهزل ب�صرعة عجيبة، مازالت ترتدد 
اأنه  رغم  اليوم،  ذلك  يف  بذاكرتي  ابت�صامته 
حتى  ي�صكو،  اأن  غري  من  امل��وت  ي�صارع  كان 
ني�صان عام  ال�٢6 من  �صم�س  غاب مع غياب 

..٢٠٠١
ب�صكوت.. ب�صكوت..
مثل �صحك احللم..
اأحبك ال تظل مثلي

ع�صك ب�صكوت
ب�صكوت مثل بچي احللم..

ب�صكوت
اأناطر عال�صوه
من ين�صد الباب

ر عالرتاب.. واخ�صّ
البيه اأثر جدمك
وا�صيحهن ياب

عّطاب الهوى الب�صكوت.. عّطاب
ال هو فرح.. ال هو دموع..ال هو عتاب

من  ميلك  يكن  ومل  ال��رك��اب��ي  ك��اظ��م  م��ات   
حافلة  م�صرية  ���ص��وى  �صيئًا  ال��دن��ي��ا  ح��ط��ام 
لكنها  امل��ر���س،  ثم  وم��ن  والفقر..  بالعذاب 
رحل  واالإن�صانية،  واالإب����داع  بالعطاء  غنية 
حتمل  مبعرثة  اأوراق  وب�صع  ذكرياته  تاركًا 
يت�صنَّ  مل  متباعدة  اأوق��ات  يف  كتبها  ق�صائد 
له جمعها، اإذ كان القدر اأ�صرع من اأن ميهله 
ق�صرية  بدت  التي  حياته،  م�صاوير  الإكمال 

اإزاء قامته الطويلة.
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اإىل الذاكرة اأجل�س الآن، وقد غادرنا 
كاملهّجرين يف اأوطانهم، مبنى وزارة 

الإعالم مثقلني باأحزان )األف باء( اإىل 
امل�قع البديل يف )دار احلرية( وثمة راأي 
اجتمعت عليه النا�س، ونحن معها، ل� اأنها 

نامت ليلتها و�شحت �شباحها ومل جتد 
القائد ول الحتالل، يا رب..

ح�شن العاين 

ن�اعم

الربيع  ينتف�س  ذاكرتي  ويف  الكتابة،  اإىل  االآن  اأجل�س 
الني�صاين قادما من املا�صي، كان ذلك الني�صان غريبًا 
على نف�صه، فل قداح وال عطر وال ع�صق ميلأ الروح، ال 
�صيء �صوى اأنني الرياح احلبلى برائحة البارود.. ويومها 
تاريخ  ون�صرتجع  زلنا منار�س هواية اخلوف،  ما  كذلك 
االميانية،  احلملة  قائد  �صيدي  فيا  والقاد�صيات،  الدم 
اإىل اأي هاوية تقودنا هذه املرة؟! وهل اأتاك �صوت املوت 
للقارات؟!  �صرفة وعابر  امللعلع عر جناح قاذفة ودوي 
ولكن من يجروؤ على اإي�صال اال�صتغاثة اإىل باب حجرته، 
وهو يغّني لنف�صه ن�صيد الن�صر بعون اهلل، فهل حتلم اأم 
تكابر، وجندك املو�صومون بالقهر والذل واجلوع تعبوا، 
اأول له وال هدف  واهلل يا �صيدي تعبوا من )ع��راك( ال 

وال خامتة!!
يف  كاملهّجرين  غادرنا  وقد  االآن،  اأجل�س  الذاكرة  اإىل 
)األف  باأحزان  مثقلني  االإع��لم  وزارة  مبنى  اأوطانهم، 
راأي  وثمة  احل��ري��ة(  )دار  يف  البديل  املوقع  اإىل  ب��اء( 
اجتمعت عليه النا�س، ونحن معها، لو اأنها نامت ليلتها 
و�صحت �صباحها ومل جتد القائد وال االحتلل، يا رب.. 
ال�صبيل وال  اأمّر من احلنظل.. فكيف  اأحلهما  وجهان 
�صبيل اإىل اخلل�س اال طريقة الرجل االمريكي، فعند 
اأي من املو�صعني ي�صع �صادة العراق واأ�صرافه اأقدامهم، 
ي�صاوي  ال  ال��ذي  القائد  وراأ���س  موحلة،  زلقة  واالأر����س 
حبة خردل، هو راأ�س الوطن الذي ال اأحب وال اأغلى وال 
اأعز منه، فاأّي حمنة هي حمنتنا، واأّي معجزة �صماوية 
ني�صان وال  العام وال  اآذار يف ذلك  كّنا ننتظر؟! ما كان 
اأفقي  عمود  على  اتكئ  واأن��ا  بالربيع،  م�صّمخًا  الربيع 
ال�صارع،  اإىل  اتطلع  احلرية(،  )دار  �صرفات  اإحدى  يف 
غائمة،  باأفكار  مثقًل  والغد،  االآت��ي  ق��راءة  عن  عاجزًا 
زال  ما  الكتابة  عن  مبنعي  ال�صرورة"  "القائد  ق��رار 
و�صيبقى �صاري املفعول منذ عام ١999، ولكن الوطن هو 

و�صعي  من  للبلد  العام  الو�صع  اتابع  كنت  يئن،  الذي 
هو  اأع��م��ى،  حقد  اإىل  ل�صدام  كرهي  حت��ّول  اخل��ا���س، 
من  �صخرت  التي  احلملة"  "قائد  ي�صتحقه  مما  قليل 
نوعها  وال  وال عنوانها  ا�صمها  اأعرف  ال  وقذيفة  الدين، 
وال وزنها، ت�صّظت اأمامي فوق جزرة ال�صارع الو�صطية، 
وزعم  راأ�صنا  تع�صكر يف  الوراء، فمن  اإىل  ارتد  جعلتني 
�صوؤال  وانرى  البديلة؟  االأماكن  ال تلحق  القذائف  اأنَّ 
مكبوت اإىل الواجهة طاملا اأوجع راأ�صي: يف اأي خمباأ اآمن 
وال  غطاء  دون  من  مك�صوفة  اجلنود  واأج�صاد  االآن،  هو 

مظلة وال �صقيفة..
كلية  اإىل  للذهاب  ي��دع��وين  االأدب����اء  اأ���ص��دق��ائ��ي  اأح���د 
)االإذاع��ة  م��رتًا  خم�صني  مبعدة  على  اجلميلة  الفنون 
هناك ت�صجل كلمات تعبوية(، قلت له: )اأنا ممنوع من 
الكلم(، هز راأ�صه حزنًا وكاأّنه يعتذر.. مل اأخره اأّنني 
واالحتلل(..  )�صدام  بني  التمييز  على  القدرة  فقدت 
خ�صري  العزيز  اأقلني  ني�صان  من  التا�صع  وع�صر  و.. 
على  بغداد  �صقوط  راأي��ت  اخلا�صة،  مبركبته  احلمريي 
واجهة دبابة اأمريكية تقف عند ج�صر اجلادرية.. مئات 
اإىل  اأدري  وال  اأدري،  ال  اأي��ن..  من  القادمة  ال�صيارات 
اأين تتجه وهي ترفع رايات بي�صًا.. قلبي ينخلع.. قبيل 
الغروب التقيت �صديقًا �صيوعيًا كان �صيفًا مزمنًا على 
دائرة االأمن، قّبلني بحرارة وذراعه ترحب بناقلة جنود 

اأمريكية.. قلبي ينخلع.. ثم..

ا�شتذكارات ني�شانية!!



اإذ مل تكن الفر�صة متاحة اأن يدر�س ال�صينما 
يف بغداد، ويف بريطانيا حتقق احللم.  

الهند�شة وال�شينما
ولد جعفر مراد يف بغداد وهاجر اإىل هولندا 
على  وح�صل  املا�صي  القرن  ت�صعينيات  يف 
من  االلكرتونية  الهند�صة  يف  بكالوريو�س 
جامعة )اوترخت( وعمل يف جمال الهند�صة 
لفرتة طويلة، وعند زيارته الأحد �صتوديوهات 
هوليوود، قّرر اأن ي�صبح خمرجا �صينمائيا، 
ال�صينما،  ل��درا���ص��ة  بريطانيا  اإىل  ت��وّج��ه 
االإخراج  املاج�صتري يف  �صهادة  وح�صل على 
من  ال�صيناريو  وكتابة  واملونتاج  والت�صوير 
تخّرجه  م�صروع  وح�صل  )ه��االم(،  جامعة 

على املرتبة االأوىل.
اأ���ص��ه��م��ت ال��غ��رب��ة يف ب��ل��ورة م��وه��ب��ة م��راد 
ال�صينما،  اإىل  الهند�صة  من  م�صاره  وتغيري 
وحقق  الق�صرية  االفلم  بداياته  ا�صتغل يف 
الأفكار  ا�صتغاله  خلل  من  وا�صحا  جناحا 
يهتم معظمها  التي  االأفلم  تلك  جديدة يف 
وهو  واالجتماعية  النف�صية  املعاجلات  يف 
يعّر عّما مّر به العراقيون يف املهجر، ومن 
اأهم تلك االأفلم  )باي�صكل وال داعي حلر 
اإىل  والعودة  �صاخنة  و�صوكوالته  وهارمونيكا 
فيكتوريا وخلف املراآة وفيلم ليفربول(، يعد 
الذين  القلئل  املخرجني  من  م��راد  جعفر 

اأ���ص��ات��ذة خمت�صني يف  اأي���دي  على  در���ص��وا 
بريطانيا، دخل اإىل قناة )bbc( ليمار�س 
اأن  اإىل  اأخ��رى  م��رة  ومونتريا  م��رة  التمثيل 
اإخراج  االوىل يف  يبداأ اخلطوة  اأن  ا�صتطاع 

الفيلم االأول. 
وعاملية،  �صارك مراد يف مهرجانات عربية 
�صيما  ال  االم��ريك��ي��ة  ال���والي���ات  معظم  يف 
عدد  ويف  فران�صي�صكو،  و���ص��ان  هوليود  يف 
ال��دول  ومعظم  اجلنوبية  اأم��ريك��ا  دول  من 
االوروبية، اإ�صافة اإىل مهرجانات عربية يف 
م�صر واملغرب وليبيا وبالتاأكيد العراق. كما 
ح�صل على لقب �صفري ال�صينما العراقية يف 

مهرجان كام ال�صينمائي مب�صر.
اأربع ج�ائز

البحث عن مو�صوع مهم يكتب ويخرج كعمل 
واملوا�صيع  كبري  جهد  اإىل  بحاجة  وثائقي 
موا�صيع  العراقي  املجتمع  بها  يزخر  التي 
واحد  مو�صوع  هناك  لكن  وكثرية،  متعددة 
وه���و ح��رب  م���راد  امل��خ��رج  الم�����س م�صاعر 

كبرية  تداعيات  من  �صاحبها  وم��ا  اخلليج 
اأثرت يف ال�صعب العراقي.

م��راد  جعفر  اأف���لم  اأول  ه��و   ع��ار  و�صمة 
الظلم  عن  الفيلم  ق�صة  تتحّدث  الوثائقية، 
ال�صباب  من  كبرية  فئة  ط��ال  ال��ذي  الكبري 
اخلليج  حرب  �صحية  كان  ال��ذي  العراقي، 
عام ١99١، رّكز املخرج على مدينة الب�صرة 
وعّدها امنوذجا لباقي مدن العراق، الفيلم 
من اإنتاج ٢٠٢٠ الذي حقق اأربع جوائز من 
وهي  الرازيلي  جانريو  دي  ري��و  مهرجان 
وثائقي  فيلم  واأف�����ص��ل  عاملي  فيلم  اأف�صل 
واأف�صل �صيناريو واأف�صل خمرج، وهي املرة 
هذا  عراقي  فيلم  فيها  يحقق  التي  االأوىل 
يف  حالة  واأول  املهرجان  نف�س  يف  النجاح 
هذا  على  فيلم  يح�صل  اأن  املهرجان  تاريخ 
الكم من اجلوائز. ف�صل عن ح�صوله على 
ال�صويد  مهرجان  من  ال�صويد  يف  جائزتني 
واأرب��ع  �صتوكهومل  وم��ه��رج��ان  ال�صينمائي  

جوائز من بريطانيا. 

 

لي�ض من �ل�شهل �أن يحول �ملرء حياته من مهند�ض �إىل خمرج �شينمائي 
يف هولند� كان عليه �تخاذ �لقر�ر �ل�شحيح، و�شعه ذلك �الختيار �أمام 

حتديات قوية جتاوزها ومت �الختيار و�أ�شبح مر�د خمرجا ليحول ما يف 
خلجات نف�شه �إىل �ل�شا�شة وهذ� ماكان يحلم به منذ �لطفولة

املهند�س الذي ح�شد ج�ائز ال�شينما
املخ��رج العراقي جعفر مراد

حم�شن ابراهيم
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نغم فوؤاد �صامل، املمثلة واملخرجة العراقية، 
بكل  ال��غ��رب��ة  ال��لت��ي ع�صن  ال��ف��ن��ان��ات  م��ن 
ورغ��م  واالأم.  االأب  بفقد  ب���دءًا  اأ�صكالها، 
مل  االإع�����لم  اأن  اإال  امل�����ص��رح��ي  م��ن��ج��زه��ا 
ين�صفها بت�صليط ال�صوء على ذلك املنجز، 
و�صطها  يف  عا�صتها  اأخ����رى  غ��رب��ة  وه���ذه 
مغرتبها  وعا�صت يف  الوطن  غادرت  الفني، 
االأج��ل..  وافاها  حتى  تركيا  يف  االختياري 

رحمها اهلل.
اأ�شرة فنية

متجذرة  فنية  اأ�صرة  اإىل  ف��وؤاد  نغم  تنتمي 
بالفن، والدها هو الفنان الكبري فوؤاد �صامل، 
ها لوالدتها  ووالدتها الفنانة مي جمال، وجدُّ
وجّدتها  حجازي،  جمال  وامللحن  املطرب 
لوالدتها منرية جمال املمثلة يف فرقة حقي 

ال�صبلي منذ بداية الثلثينيات. 
كانت  لكنها  التمثيل،  ع�صقت  طفولتها  منذ 
امل�صرح  يف  عملت  اأك����رث،  ل���لإخ���راج  مت��ي��ل 
اجلاد يف فرقة ال� )ت�صعني كر�صي( للمخرج 
الراحل خ�صري ال�صاري، التي �صمت حينها 
جنوم امل�صرح: �صاهرة عويد، وحياة حيدر، 
اأب��و  وخ�صري  داخ���ل،  وعلي  را���ص��ي،  ومنري 
وحني  الربيعي.  جن��م  وال��راح��ل  العبا�س، 
اجلميلة  الفنون  معهد  يف  درا�صتها  اأكملت 
ُوفقت  وقد  االإخ��راج،  التخ�ص�س يف  قررت 
مهرجانات  يف  ع��دة  جوائز  وح�صدت  فيه 
اللواتي  الفنانات  من  هي  وعربية.  عراقية 
ُي��ج��دن ت��ق��دمي ال��رتاج��ي��دي��ا وال��ك��وم��ي��دي��ا، 
امل�صرحيات  املخرجات  من  اأنها  عن  ف�صًل 

البارزات يف العراق. 
ع��دة  م�صل�صلت  يف  ت��ل��ف��زي��ون��ي��ًا  ���ص��ارك��ت 
ح��ريان(،  و)زم��ن  العقرب(،  )ب��رج  منها: 
و)�صائق  ال�صلمان(،  و)ن��ك��رة  و)���ص��ي��دة(، 
ال�صتوتة(. ويف امل�صرح كان لها تفوق وا�صح 
امل�صرحيات متثيًل  من  كثري  �صاركت يف  اإذ 
اأي�صًا(،  و)الطيور  مدّجنة(،  )حياة  منها: 
امل��راه��ق(،  و)العجوز  ال��ق��دمي(،  و)البيت 
االأح��زان(  )تراتيل  م�صرحية  اأخرجت  كما 
م�صرحية  عن  املُ��ع��ّدة  )م��راي��ا(  وم�صرحية 

)عربة ا�صمها الرغبة( ل�)تني�صي وليامز(، 
وهي من امل�صرح اجلاد، وحازت �صت جوائز، 
خمرجة،  واأف�����ص��ل  ممثلة،  اأف�����ص��ل  منها: 

واأف�صل �صينوغرافيا.
بالطاقات  تعنى  م�صرحية  ف��رق��ة  اأن�����ص��اأت 
بعراقيل  وجوبهت  حوربت  لكنها  ال�صابة، 
الفرقة  تلك  ق��دم��ت  ذل��ك  وب��رغ��م  ك��ث��رية، 

اأعمااًل م�صرحية مميزة.
ذاكرة ُمّرة

ف��وؤاد  ال��راح��ل  الفنان  باأبيها  علقتها  عن 
�صامل كانت لدى نغم م�صاعر غريبة وخليط 
اأغنياته،  به عن طريق  تعلقت  عجيب، فقد 
اأو عن طريق ات�صال هاتفي قد يتحقق اأو ال 
يتحقق. علقتها بفوؤاد �صامل علقة ذكريات 
طفولة مّرة ترت�صم بذاكرتها �صورة مل تن�َصها 
اأبدًا، فحني كانت طفلة عمرها اأربع �صنوات 
هي  تلك  وكانت  نومها،  من  والدها  اأيقظها 
قبل  �صامل  فوؤاد  لنغم مع  االأخرية  اللحظات 

مغادرته العراق مرغمًا. 
ال��ذي كان يجري حينها،  نغم ما  ت��درك  مل 
واأح�صان  ال��دم��وع  وذرُف  االأق����ارب  ��ع  جت��مُّ
اأبيها التي تختلف هذه املرة. رمبا �صعرت يف 
جدًا،  خمتلف  الوداع  هذا  اأن  نف�صها  قرارة 
ورمبا هي املرة االأخرية التي �صتحت�صن فيها 
اأباها، رحل والدها اأمام عينيها وهي تنظر 
اإليه يجرُّ حقيبة �صفره خمتفيًا يف الظلم، 
تلك ال�صورة املُّرة ولَّدت يف نف�س نغم غربة 

مبكرة عا�صتها �صنني طوااًل.
�صنة  وع�����ص��ري��ن  اأرب���ع���ًا  دام  ف����راق  وب��ع��د 
ع��ام ٢٠٠٣  اأخ���رى  م��رة  اأب��اه��ا  نغم  التقت 
عمها،  بيت  يف  اللقاء  وك��ان  الب�صرة،  يف 
هي  العيون  وكانت  حينها  الكلمات  توقفت 
وكانت  االآخر  اإىل  اأحدهما  نظر  تتكلم.  من 
تلكم  يف  معنى  لها  التي  ال��وح��ي��دة  الكلمة 
ا�صتطاعت  ما  هي  )بابا(،  كلمة  اللحظات 
يغمى عليها، وحني  اأن  قبل  تنطقها  اأن  نغم 
اأي��ام  وت��ذك��رت  اأبيها  بثياب  تعلقت  اأف��اق��ت 
مغادرته حني كانت طفلة، كاأن ذلك املوقف 

قد يتكرر، فهي ال تريد فراقه مرة اأخرى. 

�الأ�شى يف غربتني 
ماثٌل وقائم، حلُوُه مرٌّ 
ومّرُه �أَمّر. قد يختلف 
�لتعريف عن معنى 
�لغربة، فالغربة 
�لتي ت�شاحب �ملرء 
مبكرً� وتر�فقه منذ 
�شنّي عمره �الأوىل ال 
تختزل ذلك �ملعنى، 
وحني تعي�ض �لغربة 
يف �لوطن وحتملها 
معك �أينما حللت لن 
يحتويها �لزمان و�ملكان 
ولن ميحو �آثارها كثري 
من �الأ�شياء. 

تختار مث�اها 
الأخري

ب���ني غ��رب��ت��ني ووط����ن..

نغم ف�ؤاد

جملة ال�شبكة
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االأمور على نحو طيب، وهذا يوؤكد 
لديها  واأن  الفرقان  قناة  مهنية 

تقنيات حديثة وجيدة جدًا. 
حتقيق احللم

الكاظمي  ع��ام��ر  احل���اج  ال��ق��ارئ 
والفرحة  حتدث عن هذه اخلتمة 
اأمنيتي  كانت  فقال:  وجهه  مت��لأ 
ومرتًَّل  دًا  جم��وَّ القراآن  اأختم  اأن 
اخلتمة  هذه  العراقية،  بالطريقة 
اهلل  حت��ق��ق،  ح��ل��ٌم  يل  بالن�صبة 
اأخ��ًا  يل  هياأ  وت��ع��اىل(  )�صبحانه 
االأ�صتاذ  ه��و  ذل��ك،  يف  �صاعدين 
ع���ام���ر ذن������ون، ال�����ذي ي��ع��د من 
هذا  يف  واملحققني  ال��ق��ّراء  كبار 
اختيار  على  اتفقنا  وقد  اجلانب، 
جرى  هلل  واحلمد  الفرقان،  قناة 

للجميع،  مر�ٍس  نحٍو  على  الت�صجيل 
هناك  وك��ان  ومرّتبة  من�ّصقة  ختمة  وكانت 
هي  وه��ا  ج���دًا،  عاليان  ومتحي�س  تدقيق 
دة ُتبث من اأثري قناة الفرقان  اخلتمة املجوَّ
بقراءة عراقية، اأنغامها تدخل القلب بدون 
ا�صتئذان. ال يفوتني اأن اقدم جزيل �صكري 
كافة  ال��ق��ن��اة  ه��ذه  يف  للعاملني  وام��ت��ن��اين 
العاملني  اأب�صط  حتى  مديرها  من  اب��ت��داًء 
يوفقهم  اأن  وج��ّل(  )ع��ّز  اهلل  �صائًل  فيها، 
يف عملهم جميعًا، دائمًا ما اأعزو جناحاتي 
هذه اإىل دعاء والدتي اإذ كانت تدعو يل واأنا 
ذا  اأن��ا  وه��ا  للقراآن،  قارئًا  اأك��ون  ب��اأن  طفل 
حققت لها تلك االأمنية مب�صاعدتكم جميعًا.

وعن اجلمهور العربي للمدر�صة العراقية يف 
قراءة القراآن وجتويده قال احلاج الكاظمي 
: قبل ب�صع �صنوات وفقني اهلل اأن اأكون رئي�س 
العربية،  م�صر  جمهورية  اإىل  ق��راآين  وف��د 
وك��ن��ا م�����ص��وؤول��ني ع��ن حفظ ٢٠ ج���زءًا من 
دامت  فخرية  قراءة  قراأت  الكرمي،  القراآن 
نحو ١٢ دقيقة باالأداء العراقي، وكان هناك 

وغريها  ولبنان  واالأردن  �صورية  من  حكام 
واالإ�صلمية، حينها جاء  العربية  الدول  من 
من  ب��اأن��ه  يل  نف�صه  ق��دم  معّمم  رج��ل  اإيل 
امل�صرية،  الدينية  وال�صوؤون  االأوقاف  وزارة 
وقال "ياحاج اأنا مل اأ�صمع هذه القراءة من 
لها،"  يخ�صع  القلب  ف��اإن  وب�صراحة  قبل، 
القراء  "اأين  وق��ال:  بالكلم  ا�صرت�صل  ثم 
العراقيون من هذا النغم اجلميل واملميز؟" 
وطلب مني اأن اأرافقه يف جولة اإىل م�صاجد 
القاهرة ليتعرف قراوؤها على النغم العراقي 
م��ن خ��لل ق��راءت��ي ل��ه، وك���ان يل ال�صرف 
جمعية  اأدع��و  ه��ذا  منركم  من  اأن��ا  بذلك. 
املعنني  وجميع  واالأوق��اف  العراقيني  القراء 
يرّوجوا  اأن  العراق  يف  االإ�صلمية  ب��االأم��ور 

للطريقة العراقية يف جتويد القراآن. 
ه�ية عراقية

امل�صهور  املقام  ق��ارئ  غريب،  طه  االأ�صتاذ 
وخبري االأنغام، كان له راأي يف هذه اخلتمة 
اإىل  بحاجة  ال��ي��وم  نحن  ق��ال:  اإذ  دة  امل��ج��وَّ
القراآن  قراءة  يف  العراقية  الطريقة  اإحياء 

اأن  الأ���ص��ب��اب ع��دة، منها  ال��ك��رمي 
ت�صكل  ال��ع��راق��ي��ة  االأن���غ���ام  ه���ذه 
جزءًا كبريًا من الهوية العراقية، 
وم���ن ه���ذا ال�����رتاث ال����ذي متتد 
احل�����ص��ارات  اأق����دم  اإىل  ج����ذوره 
التلوات  ال��ع��راق،  يف  االإن�صانية 
االآون��ة  يف  انت�صرت  العراقية  غري 
نريد  وال  كبريًا  انت�صارًا  االأخ��رية 
الرتاث  لكن  قيمتها،  نقلل من  اأن 
العراقي اأوىل باأن يت�صدر امل�صهد 
ال��ق��رائ��ي، ال��ط��ري��ق��ة ال��ب��غ��دادي��ة 
قارئ  الأن  للغاية،  �صعبة  طريقة 
القراآن يجب اأن تكون لديه معرفة 
العراقية،  وامل��ق��ام��ات  ب��االأن��غ��ام 

وهذا علٌم قائم بذاته.
الكاظمي،  عامر  احل��اج  عن  اأم��ا 
ه��ذا  اإىل  ي��دخ��ل  اأن  ح����اول  ف��ق��د 
اأبدع  الأن��ه  ذل��ك،  من  ومتكن  بقوة  امل�صمار 
نحو  على  ووظفها  العراقية  االأنغام  اأداء  يف 
يف  واأج��اد  الكرمي،  القراآن  تلوة  يف  ممتاز 
عراقية،  باأنغام  القراآنية  االآي���ات  ت�صوير 
ُمّتبعًا يف ذلك نهج احلافظ خليل ا�صماعيل 
ال��دي��ن، وه���ذه اخلتمة  واحل��اف��ظ ���ص��لح 
اإال  به  اال�صطلع  ت�صتطيع  ال  كبري  م�صروع 
ال��ق��راآن  جت��وي��د  الأن  ال��ك��ب��رية،  املوؤ�ص�صات 
الكرمي يحتاج اإىل تدقيق باالأحكام وخمارج 
احلروف، ناهيك عن االأنغام، ففي املقامات 
بها  االل��ت��زام  يجب  اأ���ص��ول  لدينا  العراقية 
الأنه  عامر  اأداه��ا احلاج  �صعبة  مهمة  وهذه 
ملتزم باالأحكام واملدود والتوقفات، وملتزم 
يتهرب  �صاقة  م�صاألة  وهذه  اأي�صًا،  باالأنغام 
اأن  اهلل  اأ���ص��األ  ل�صعوبتها،  ال��ق��راء  منها 
يبارك لكم يف رم�صان، وكل التوفيق للقارئ 
على  العراقي  االإع��لم  �صبكة  يف  وللزملء 
الديني  تراثنا  اإحياء  يف  الطيبة  جهودهم 

االأ�صيل.  

مع حلول �شهر رم�شان �ملبارك تبث �إذ�عة �لفرقان من �شبكة �الإعالم 
دة بالطريقة �لعر�قية ب�شوت �حلاج  �لعر�قي ختمة �لقر�آن �لكرمي �ملجوَّ

دة  عامر �لكاظمي، �لتي تعد �إجنازً� مهمًا، ذلك �أنها �خلتمة �الأوىل �ملجوَّ
بالطريقة �لعر�قية.

زياد ج�شام 

ُت��ب��ثُّ ع��ل��ى اأث��ريه��ا يف رم�����ش��ان..

دة  تنفرد باخلتمة املج�َّ
الأوىل للقراآن الكرمي

اإذاعة الفرقان

القارئ  بني  امل�صرتك  العمل  ه��ذا  والأهمية 
االإعلم  �صبكة  وبني  الكاظمي  عامر  احلاج 
العراقي، حاورت "جملة ال�صبكة" القارئ 
احل���اج ع��ام��ر ال��ك��اظ��م��ي، وال��دك��ت��ور 
عامر ذنون، امل�صرف على املونتاج 
طه  واالأ�صتاذ  والتدقيق،  واملتابعة 
يف  واخلبري  املقام  ق��ارئ  غريب 

االأنغام العراقية.
الدكتور عامر ذنون  اأواًل  حدثنا 
قائًل:  امل�صروع  هذا  بداية  عن 
التن�صيق  ج��رى   ٢٠٠7 ع��ام  يف 
الكاظمي  ع��ام��ر  احل���اج  م��ع 
��ل��ة،  ل��ت�����ص��ج��ي��ل خ��ت��م��ة م��رتَّ
م�صجلة  وقتها  يف  وك��ان��ت 
كا�صيت(.  )���ص��ري��ط  ع��ل��ى 
ا�صتهرت هذه اخلتمة كثريًا بني 
الكاظمي  للحاج  فقلُت  النا�س، 
لة اأخذت  اإن هذه اخلتمة املرتَّ
على  االنت�صار  من  ن�صيبها 
نحو وا�صع، فلماذا ال ت�صجل 
دة؟..  ه��ذه امل��رة ختمة جم���وَّ
كان هذا الكلم يف عام ٢٠١9، 
هذا  على  الكاظمي  احل��اج  واف��ق 

الراأي ب�صكل مبدئي وطلب مني اأن اأ�صاعده 
يف تنفيذ الفكرة، ثم توجهت باحلديث اإىل 
الزملء  موافقة  متت  حيث  الفرقان  قناة 
 ٢٠٢٠ االأول  ك��ان��ون  ويف  عليها،  القائمني 
وبالطريقة  دة  املجوَّ اخلتمة  بت�صجيل  بداأنا 
الكاظمي  احل��اج  ب�صوت  املميزة  العراقية 
ب��اردًا  كان  اجلو  اأن  حينها  اأتذكر  اجلميل. 
ن��ذه��ب اإىل االإذاع���ة  ج���دًا، وم��ع ذل��ك كنا 
علمًا  �صباحًا،  ال�صابعة  ال�صاعة  يف  لن�صجل 
الأن  م�صاًء  جُت��رى  ما  ع��ادة  الت�صجيلت  اأن 
ال�صوت ي�صتقر يف امل�صاء، هذا �صيء يعرفه 
املتخ�ص�صون، اأنا كنت م�صرفًا على املونتاج 
واملتابعة والتدقيق، وال يفوتني اأن اأذكر ا�صم 
ي�صاعدين  كان  ال��ذي  نا�صر  ح�صام  الزميل 

كثريًا يف ذلك.
وعن ال�صعوبات التي واجهت العمل حتدث 
�صعوبات  تواجهنا  مل  قائًل:  ذنون  الدكتور 
اإذ  ال�صوت،  نقاوة  وه��و  واح��د  �صيء  يف  اإال 
ذلك  يف  وال�صبب  ال�����ص��يء،  بع�س  اختلف 
يف  فمرة  �صتوديو،  من  اأكرث  يف  �صجلنا  اأننا 
ال�صتوديو  يف  اأخ��رى  ومرة  الفرقان  �صتوديو 
االحتياطي، لكننا عاجلنا االأمر يف املونتاج 
و���ص��ارت  ال�صوتية  التح�صينات  واأج��ري��ن��ا 
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فقد  حتديدًا،   ٢٠٠٣ عام  وبعد  العراق،  يف  اأم��ا 
واملحافظات  بغداد  يف  ومتاثيل  ُن�صب  و�صعت 
بل  والنقاد،  الفنانني  من  كثري  حفيظة  اأث���ارت 
حتى اأب�صط املواطنني، ل�صوء اختيارها وتنفيذها 
يف  ُن�صب  و�صعت  اإذ  املدرو�صة،  غري  واأماكنها 
العراق  ت��اري��خ  م��ع  تن�صجم  ال  و���ص��وارع  �صاحات 
�صاأنه  ل��ل��ع��راق  اأن  اإذ  واالإب�����داع،  بالفن  امل��ل��يء 
ميتاز  ملا  والعاملية،  العربية  ال��دول  بني  ومكانته 
الُن�صب  فجميع  وثقايف.  ح�صاري  عمق  من  به 
اجلندي  اأم  احل��ري��ة  ن�صب  ���ص��واء  ال��ت��ذك��اري��ة، 
اليوم  اأ�صبحت  وغريها،  الر�صايف،  اأم  املجهول 
جزءًا من الهوية الوطنية العراقية. لهذا اتخذت 
اأمانة بغداد موؤخرًا قرارات جديدة بهذا ال�صاأن، 
م��ادة  م��ن  امل�صنوعة  الُن�صب  رف��ع  اأهمها  م��ن 
بغداد،  العا�صمة  �صاحات  من  )الفايركل�س( 

القرار.  هذا  لتنفيذ  متخ�ص�صة  جلنة  وت�صكيل 
خطوة مهمة مع اأنها جاءت متاأخرة، ح�صب راأي 
ال�صبكة"  ل�"جملة  حتدثوا  الذين  املتخ�ص�صني 

عر هذا اال�صتطلع:

هوية وطنية
التي  الدملوجي(،  )مي�صون  املعمارية  املهند�صة 
ت�صغل حاليًا من�صب م�صت�صارة رئي�س اجلمهورية 
املو�صوع  ه��ذا  ع��ن  حتدثت  واالإع��م��ار،  للثقافة 
اإىل  االإ�صارة  ال�صروري  اأن من  اأرى  بداية  قائلة: 
والتماثيل  بالُن�صب  الكبري  بغداد  اأهايل  اهتمام 
ح�صري  كعن�صر  بها  واعتزازهم  مدينتهم،  يف 
ي�صاعد يف تر�صيخ خ�صو�صيتهم املحلية وهويتهم 
الوطنية. ومن هذا املنطلق اأرى اأن عملية تر�صني 
حتظى  اأن  ينبغي  بغداد  يف  والتماثيل  الن�صب 

واملثقفون  االأه���ايل  فيه  ي�صرتك  وا���ص��ع  بنقا�س 
والفنانون واملعماريون مع اإدارة العا�صمة متمثلة  

باأمانة بغداد.
االألياف  م��ادة  من  امل�صنوعة  الن�صب  عن  اأم��ا 
الدملوجي:  فقالت  كل�س(  )الفاير  الزجاجية 
ا�صتخدامها  ب��داأ  التي  )الفايركل�س(  م��ادة 
مادة  هي  التماثيل  �صناعة  يف  االأخ��رية  ب��االآون��ة 
م�صّنعة وحديثة ال ترقى اإىل مادة الرونز التي 
التماثيل  ال�صنني يف �صناعة  ت�صتخدم منذ مئات 
كلفة من  اأقل  ذاته  الوقت  لكنها يف  واملنحوتات، 
املنحوتات  من  اأكر  �صناعة عدد  وتتيح  الرونز 

بكلف معتدلة الثمن.
على  بغداد  اأمانة  وافقت  االأخ��رية  ال�صنوات  يف 
املنحوتات  �صناعة  يف  امل���ادة  ه��ذه  ا���ص��ت��خ��دام 
وو���ص��ع��ه��ا يف ال�������ص���وارع وال��ت��ق��اط��ع��ات، وه���ذا 

اأع��م��ال  ت��ق��دمي  على  الفنانني  م��ن  ك��ث��ريًا  �صجع 
ب��ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا، ل�����ص��ه��ول��ة احل�������ص���ول ع��ل��ى 
اأن عمر  ال��ف��ن��ان  مت��وي��ل الإجن���ازه���ا، م��ع ع��ل��م 
)ال��ف��اي��رك��ل���س( االف��رتا���ص��ي ي��ق��ل ع��ن عمر 
الرونز، واأن املادة االخرية هي االأف�صل لو اأتيح 

التمويل الكايف.
وع���ن ق����رار اأم���ان���ة ب��غ��داد ب���اإزال���ة امل��ن��ح��وت��ات 
هذا  اإن  قالت:  )الفايركل�س(   من  امل�صنوعة 
قد  كانت  خاطئ  لقرار  ت�صحيحًا  ج��اء  القرار 
"موؤ�صٌف  واأ�صافت:  �صابقًا."  االأم��ان��ة  اتخذته 
ماذا  ح  يو�صّ ال  االأمانة  اتخذته  الذي  القرار  اأن 
هل  )ال��ف��اي��رك��ل���س(،  اأع��م��ال  ب��دي��ل  �صيكون 
بعد  اأي عمل فني  التقاطعات عارية من  �صتبقى 
االأمانة  �صتخ�ص�س  هل  االأ�صلي؟  العمل  اإزال��ة 
وحتويلها  االأعمال  ل�صب  للفنانني  كافيًا  متويًل 

اإىل الرونز؟ اأم اأنها �صتكلف فنانني خمتلفني 
باأعمال اأخرى؟

���ص��ل��ة حت��دث��ت  م���و����ص���وع ذي  وع����ن 
اأمانة  رفعت  قائلة:  الدملوجي 

ب��غ��داد يف االأي���ام االأخ��رية 

غني  الكبري حممد  للفنان  بغداد(  )�صيدة  عمل 
حكمت عن قاعدته االأ�صلية، وو�صعته فوق ن�صب 
الذي  املتحف،  تقاطع  يف  غريب  عبا�س  الفنان 
لن�صب  ب على قاعدة خم�ص�صة  اأ�صًل مركَّ هو 

اأزالته  الذي  الرحال،  للفنان خالد  )امل�صرية( 
النظام  اأع��م��ال  ب��اإزال��ة  متخ�ص�صة  جلنة 

الع�صوائية  املمار�صة  مثل هذه  اإن  ال�صابق. 
تدعو للقلق من ا�صتمرار م�صل�صل تخريب 

الُن�صب والتماثيل البغدادية، واإن كان 
اأن  كما  ح�صنة،  بنّية  التخريب  هذا 

من  امل�صنوعة  االأعمال  من  كثريًا 
مادة الرونز واملوزعة يف �صوارع 

اإع��ادة نظر،  بغداد حتتاج اىل 
واإع�����������ادة 

ب و�لتماثيل �لفنية، يف �ل�شاحات و�ل�شو�رع و�لف�شاء�ت �ملفتوحة، جت�شد  �لُن�شُ
و�حدة من �لفنون �لب�شرية ثالثية �الأبعاد، ولها �أهمية كبرية يف جتميل 

�الأمكنة، لي�ض لكونها كتاًل برونزية �أو كونكريتية فح�شب، بل الأنها مبثابة ذ�كرة 
�لنا�ض وتاريخ �ملكان، وهذ� ما ت�شعى �إليه �أغلب دول �لعامل يف �شياغة جماليات 

�ملدينة وتنظيم �لفر�غ فيها وجت�شيد تر�ثها ورموزها.

ب الفايربكال�س من �شاحاتها الأمانة ترفع ُن�شُ

هل حتظى بغداد بفن ح�شري لئق..؟
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يحملها  التي  الر�صالة  اأو  الفنية  قيمتها  تقييم 
تنفرد  ال  اأن  ب��غ��داد  اأم��ان��ة  على  اأمت��ن��ى  العمل. 
املجتمع  ُت�صرك  اأن  عليها  واإمن��ا  القرار،  باتخاذ 

يف ذلك.

روؤية م�شرتكة
النحات )طه وهيب(، مدير م�صهر  الفنان  اما 
حتدث  فقد  الثقافة،  وزارة  اإىل  التابع  الرونز 
عن اأهمية قرار االأمانة، م�صرتطًا اأن يكون ذلك 
بالتن�صيق مع وزارة الثقافة، قائًل: هناك اأماكن 
كثرية يف بغداد ميكن توظيفها للأعمال اجلديدة 
التي حت�صل على موافقات من دائرة الفنون يف 
وزارة الثقافة، بالتعاون مع اأمانة بغداد والبلديات 
يف املحافظات، واأن تكون م�صوؤولية وزارة الثقافة 

اإبداء الراأي الفني واجلمايل وامل�صورة يف ذلك.
 اأما اأمانة بغداد فاإن لها دورًا يف اختيار االأماكن 
منذ  عليه  املتعارف  هو  هذا  عليها،  واملوافقات 
زمن طويل بالتن�صيق مع اجلهات �صاحبة امل�صروع 
اإذ كانت اأغلب  املمولة له، كل ح�صب تخ�ص�صه، 
بغداد  اأم��ان��ة  اىل  تقدم  التي  النحتية  االأع��م��ال 
ل  وت�صكَّ الفنون،  ب��دائ��رة  مت��ر  تنفيذها  لغر�س 
ال��روؤي��ة  وت��ك��ون  ال��غ��ر���س  ل��ذل��ك  جل��ان م�صرتكة 

وامل�صوؤولية جماعيتني ولي�صتا فرديتني.
اإذا كان  وعن متثال )�صيدة بغداد( قال وهيب: 
هناك راأي باأن مكان هذا التمثال غري منا�صب، 
املكان  اىل  القاعدة  مع  بكامله  ُيحّول  اأن  فيجب 
ليحتفظ  م�صرتكة  جلنة  عر  عليه  ُيتفق  ال��ذي 
اخ��ت��اره��ا  ال��ت��ي  الفنية  وروؤي���ت���ه  بخ�صو�صيته 
اآخر بذريعة  اأن ن�صع عمًل فوق عمل  الفنان، ال 
اأنه )يرهم(، اإذ �صتكون هناك روؤيتان، اأو اأكرث، 
قد تداخلتا يف �صناعة عمل فني اآخر غري الذي 
ت�صوره الفنانون، وال�صيما الراحلني منهم، فهذا 
وذلك  فنان،  وم�صرية  فن  وتاريخ  مرحلة  تاريخ 
اخلطوات  حم�صوبة  وثقافة  تاريخ  بناء  اأجل  من 

لبلد عريق مثل العراق.

مبادرة متاأخرة
ال�صلطاين(  )د.خ��ال��د  واالأك���ادمي���ي  امل��ع��م��اري 
اأرى  فقال:  العا�صمة  اأمانة  مبادرة  عن  حدثنا 

باإزالة  اخلا�صة  االأخرية  بغداد  اأمانة  مبادرة  يف 
للموا�صفات  املطابقة  غري  والن�صب  التماثيل 
)الفايركل�س(  م��ادة  من  وامل�صنوعة  الفنية 
واأنا �صخ�صيًا من  مبادرة مهمة جدًا و�صرورية، 
املوؤيدين لها ولتحقيقها على اأر�س الواقع ب�صرعة 
انها  ورغ��م  العا�صمة،  مناطق  جميع  ت�صمل  واأن 
اإبداء  اأ�صهم يف  اأحّيي كل من  اأتت متاأخرة فاإين 

الراأي فيها ويف تفعيلها.
 واالأمر اجليد اأن ثمة )هيئة للراأي( تعقد جل�صاتها 

مثل  اإ�صدار  يبدو،  كما  مهمتها،  بغداد  اأمانة  يف 
ال��ب��غ��دادي  امل�صهد  متابعة  يف  ال���ق���رارات  تلك 
واإعادة تقييم مفرداته الفنية؛ وهي بادرة اإدارية 
االأمر مبن�صب  يذّكرين هذا  اأراها مهمة.  وفنية 
حكومي كان موجودًا حتى نهاية الثلثينيات من 
عمر الدولة العراقية، با�صم )معمار احلكومة(، 
املعمارية  االأع���م���ال  متابعة  يف  تكمن  مهمته 
الكرى، احلكومية على وجه اخل�صو�س، بحيث 
تكون متطابقة مع اال�صرتاطات الفنية والقواعد 
واأن  للجميع،  ومعروفة  مثبتة  كانت  التي  املرعية 
تعطي موافقاتها للتنفيذ اإذا ما كانت الت�صاميم 
مطابقة للموا�صفات املرعية، كما اأن تلك الدائرة 
كانت ُتعّد اأي�صًا ت�صاميم م�صاريع الدولة املهمة، 
وكان ثمة م�صتوى مقبول وحتى عاٍل من االإجناز 

املعماري. 
هذه  تنفيذ  يف  ت�صتخدم  ال��ت��ي  اخل��ام��ات  وع��ن 
حاجة  ث��م��ة  لي�صت  ال�����ص��ل��ط��اين:  ق���ال  الن�صب 
تلك  بها من��اذج  امل�صغولة  )امل��واد(  ب��اأن  للتذكري 
املفردات الفنية املعرو�صة يف ف�صاءات العا�صمة 
ينبغى اأن تكون ذوات خا�صية م�صتدامة، تتحمل 
املكتظة  امل��دن  به  تت�صف  ال��ذي  التلوث  طبيعة 
االإكثار  ت�صاميمها عدم  يراعى يف  واأن  كبغداد، 
املفرط يف التفا�صيل، لَي�صُهل تنظيفها و�صيانتها، 
واأن تكون يف اأمكنة ميكن الو�صول اإليها ب�صهولة 
اأرى،  ح�صبما  االأوان،  اآن  وقد  بروؤيتها.  والتمتع 
التماثيل والن�صب التذكارية  الأن نكف عن و�صع 
ال�صاحات وامليادين احل�صرية، كما  يف منت�صف 
العاملية  التخطيطية  املمار�صة  يف  به  معمواًل  كان 
الع�صرين،  القرن  واأوائل  ع�صر  التا�صع  القرن  يف 
واأن نتفاعل مع التطورات الكرى واملتغريات التي 
�صهدها الف�صاء احل�صري احلديث، واال�صتعا�صة 
عن اأوا�صط ال�صاحات باللجوء اىل خلق )جيوب( 
ح�صرية تن�صاأ وترتفع بها املفردات الفنية وتكون 
هي ومتلقيها يف ماأمن من اأخطار �صوارع املدينة. 
وعادة ما تكون تلك )اجليوب( حافلة مبفردات 
)اأثاث( املدينة احل�صري، التي ي�صهم ح�صورها 
يف تر�صيخ مزيد من االإح�صا�س باملتعة واالبتهاج 
امل��دن  ت��ل��ك  م��واط��ن��ي  م��ن  م�صتخدميها  ل���دى 

و�صيوفها.

نرمني املفتي 

فنجان حمبة
�شرف املحاولة 

احلاجة اأمُّ االخرتاع، مقولة ي�صتمر مفعولها مهما كانت 
ل�صكان  يوّفر  ال��ذي  ال�صغري  ال�صوق  زاوي��ة  يف  قدمية.. 
احلي ال�صكني كل ما يحتاجونه، جذبني �صوت مو�صيقى 
حويل  اأنظر  غالبًا،  واملزعج  العايل  ال�صائد  عن  يختلف 
واتوّجه اإىل م�صدره الذي كان )عربة( لبيع )اللبلبي(، 
ًا وحولها ثلثة كرا�ٍس خ�صبية �صغرية ومن�صدة  نظيفة جدَّ
مو�صمي.  ورد  )�صندانة(  عليها  اأي�صًا؛  �صغرية  حديدية 
�صاحبا العربة �صبّيان ال يتجاوز عمرهما الثامنة ع�صرة. 
اأجل�س ويقول اأحدهما: "لدينا كل اأنواع اللبلبي"، ابت�صم 
واأ�صاأله "لي�س اللبلبي �صار اأنواع؟" ويجيب: "من زمان، 
اأي  بل  ولبلبي  باحلام�س  ولبلبي  االأ�صود  بالفلفل  لبلبي 
�صيء ولبلبي مباعون زغري ولبلبي مباعون كبري" واطلب 
نوعًا من اللبلبي مل يذكره )�صفري(، وي�صحكان. يقرتب  
منهما رجل يبدو يف اخلم�صني وي�صاألهما عن و�صعهما يف 
االمتحانات  يوؤديان  ال�صبّيني  اأن  واكت�صف  االمتحانات. 
للثالث  اخلارجية  للنهائية  �صتوؤهلهما  التي  التمهيدية 
املتو�صط.. حممد وطيف، �صديقان، اأرغمتهما الظروف 
يعملن  وال��ده،  منهما  كّل  ي�صاعد  الدرا�صة،  ترك  على 
تو�صل  التي  بعربتهما  �صعيدان  وهما  اليومية  باالأجور 
ويف  ومطعم  مقهى  يف  العمل  حاوال  اأن  بعد  فكرتها  اإىل 
على  النا�س  اإق��ب��ال  �صبب  اإنَّ  حممد  يقول  التنظيف، 
الهادئة  واملو�صيقى  الطيبة  واملعاملة  النظافة  عربتهما 
وي�صيف طيف و)الوردة(. حممد وطيف يعزفان الكمان 
وقررا االلتحاق مبعهد الفنون اجلميلة لدرا�صة املو�صيقى 
اإنَّهما  يقوالن  وبفخر  التحرير  �صاحة  يف  ن�صطني  وكانا 
�صاركا بعزف الن�صيد الوطني حني كان يرّدده ال�صباب. 
الوعود  اإىل  يلتفتان  وال  كثرية  اأح���لم  وطيف  ملحمد 
الكاذبة، مناق�صاتهما والكلمات التي ي�صتخدمانها توؤكد 

اأنَّهما كرا ون�صجا قبل االأوان ومثلهما مثل مئات االآالف 
من االأطفال العراقيني الذين كروا قبل االأوان ويعرفون 
الطفولة  ب�صنوات  والتمتع  دونهم  حالت  التي  االأ�صباب 
دفعتهما  وطيف،  حممد  مثل  اأي�صًا  وبينهم  واملراهقة، 
بل  الياأ�س  يعرفوا  االبتكار، مل  اأو  االخرتاع  اإىل  احلاجة 
اآبهني  غري  ب�صيطة،  كانت  مهما  انطلق  نقطة  ع��ّدوه 

بالوعود الكاذبة..
"خالة قّررنا برم�صان تخفي�س  ويفاجئني طيف قائل: 
وال�صحون  االإفطار  قبل  )�صفري(  �صيبيعان  االأ�صعار"، 
م�صرٍت  لكل  وي��ع��ط��ون  ال�صغرية  ب�صعر  فقط  ال��ك��ب��رية 
حممد:  وي�صيف  جم��ان��ًا،  حجرية(  �صمونات  )خم�س 
حتى  تتمّكن  ال  عوائل  فقرية"،  كل�س  عوائل  اكو  "خالة 
من �صراء مواد غذائية ب�صيطة واأعرف منهما اأن �صاحب 
 ٢٠٠ يوميًا  لهما  يوفر  اأن  ق��ّرر  منهما  القريب  املخبز 

�صمونة جمانًا اأي�صًا.
ة حياة حلوة، عراقية جّدًا، امتنى اأن يبادر اأ�صحاب  ق�صّ
االأ�صواق الكبرية كما قّرر حممد وطيف و�صاحب املخبز، 
ن�صتطيع  كثرية،  واالأكاذيب  �صعبة  الظروف  كانت  مهما 
اأن مننح طعمًا الأيامنا باأفعال �صغرية.. لنتوقف للحظة 
اأو  متوهمة  احت��دث  ال  اخللف..  اإىل  ننظر  ال  اأن  ونقّرر 
واإن  لنحاول،  اأب��دًا،  نا�صحة،  اأب��دو  اأن  اأري��د  وال  متخيلة 

ف�صلنا، فلنا �صرف املحاولة.

ملحمد وطيف اأحالم كثرية ول 
يلتفتان اإىل ال�ع�د الكاذبة، 

مناق�شاتهما والكلمات التي 
هما كربا  ي�شتخدمانها ت�ؤكد اأنَّ

ون�شجا قبل الأوان...
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منذ ٢٠٠٣ مل يعد للمهرجان اأي ذكر، اإذ اأدت 
العراق  على  م��رت  التي  واالأح���داث  ال��ظ��روف 
امل�صرح  انقطاعه ١٨ عامًا يف وقت مازال  اىل 
البابلي ينتظر جمهوره ب�صغف، ذلك اجلمهور 
ي�صفق  اأن  واعتاد  والفن  باجلمال  تعلق  الذي 
ويطرب مع كل مل�صة من مل�صات االإبداع والتاألق، 
بابل  تعود  اأن  اجلمهور  ذلك  متنى  ما  وكثريًا 
ومدينتها االأثرية اىل اأيام تنب�س باحلب وتعود 
اأنواعها، وبعد  الفنون بكل  باحلياة اىل ع�صاق 
الحت�صان  البابلي  امل�صرح  يعود  انتظار  ط��ول 

مبدعيه من جديد.
الثقافة  وزارة  مع  وبالتن�صيق  بابل  حمافظة 
من  حزيران  �صهر  ح��ددت  واالآث���ار  وال�صياحة 
اخلام�صة  الن�صخة  النطلق  موعدًا  العام  هذا 
االأول  ه��و  �صيكون  ال���ذي  للمهرجان،  ع�صرة 
اجلهود  حيث  م��ن  ال�صابقة  بالن�صخ  قيا�صًا 
التي ر�صدت  املالية  والتخ�صي�صات  وامل�صاركة 
لهذا الكرنفال الذي �صي�صم كبار الفنانني من 
العراق واأغلب الدول العربية واالأجنبية، ف�صًل 

عن كثري من الفرق الفنية املعروفة دوليًا.

امل�صرح  يف  جت��ول��ت  ال��ع��راق��ي��ة  ال�صبكة  جملة 
البابلي والتقت عددًا من ال�صخ�صيات امل�صرفة 
رئي�س  اإلينا  فتحدث  املهرجان،  فعاليات  على 
جلنة االإعلم يف املهرجان علي الربيعي قائًل:

اأقامت املهرجان منظمات جمتمع   بعد ٢٠٠٣ 
انعكا�س  على  يحر�صون  اأ�صخا�س  اأو  م��دين 
الن�صخة  هذه  اأم��ا  للبلد،  احل�صارية  الواجهة 
التي  العراقية،  للدولة  االوىل  الر�صمية  فهي 
واالآث��ار  وال�صياحة  الثقافة  وزارة  عليها  عملت 

بامل�صاركة مع حمافظة بابل.
اإقامة  املفرت�س  من  ك��ان  اأن��ه  الربيعي  ويوؤكد 
املهرجان يف اآذار املا�صي لكنه اأُّجل اىل مطلع 
مع  بالت�صاور  كورونا  جائحة  ب�صبب  حزيران 

وزارة ال�صحة واجلهات املخت�صة.
وي�صيف: اإن هذا املهرجان ال يقوم على اأعمال 
قررت  بل  ال�صابقة،  امل��رات  يف  كما  فقط  فنية 
اإدارته اأن يكون �صامًل لكل الفعاليات الثقافية 
والفنية واالإعلمية واالأثرية والفكرية وم�صاركة 

اأغلب الفنانني من معظم دول العامل.
اىل  الدعوات  ُوجهت  قائًل:  الربيعي  ويردف   

املهرجان  ان  باعتبار  العامليني  االآثاريني  اأبرز 
ع��ودة  بعد  ال�صيما  اآث����اري،  م��ك��ان  يف  �صيقام 
هناك  �صتكون  كما  العاملي،  ال��رتاث  اىل  بابل 
البابلية  الثقافات  بتلقح  خا�صة  حما�صرات 

والفرعونية واالغريقية وغريها.
معر�س  منها  كثرية  فعاليات  اإقامة  اىل  ولفت 
الأول  نوعية  وفعاليات  العاملي  التجاري  التبادل 
فعاليات  اإق��ام��ة  منها  للجمهور  مفرحة  م��رة 
طريان املناطيد والطائرات ال�صراعية ل�صركات 

عاملية وطيارين عامليني.
كرنفال  ه��و  املحفل  ه��ذا  ق��ائ��ًل:  وي�صتطرد   
ف���رح وم��ه��رج��ان ت�����ص��وق ل���ب���ازارات وع��ر���س 

الواجهة  ويعك�س  �صعبية  فنية  وحرف  مواهب 
خا�س،  بنحو  وبابل  عامة  للعراق  احل�صارية 
بالتبليط  تقوم  �صركة  هنالك  اأن  اىل  ا�صافة 
والرتميم وا�صتنفار دوائر الدولة يف حمافظة 
بابل يف الزراعة وتاأهيل الطرق وعمل لوحات 
واإ�صافة مناظر جتميلية للواجهة البابلية مثل 
ع�صتار  وبوابة  بابل  واأ�صد  البابلية  ال�صجرة 
مدينة  وم��داخ��ل  ���ص��وارع  اإن���ارة يف  �صكل  على 
االهلية  اجلامعات  ا�صراك  اىل  ا�صافة  احللة 
اأجل  ومنظمات املجتمع املدين واملواطنني من 

الظهور ب�صورة تليق با�صم البلد وح�صارته. 
فعاليات �ملهرجان 

الفنية للمهرجان الدكتور عامر  اللجنة  رئي�س 
���ص��ب��اح  امل����رزوك ك�صف ع��ن ان ع��دد ال��دول 
عربية  دول���ة   ٥٥ بلغ  امل��ه��رج��ان  يف  امل�صاركة 
واأجنبية ويف الفنون عدة، بينها عرو�س م�صرح 
ال�صارع، كما �صتقدم عرو�س اجل�صد قرب بوابة 
عرو�س  عن  ف�صًل  راق�صة،  واأخ��رى  ع�صتار، 
�صي�صهد  ح��ني  يف  ب��اب��ل،  ت��اري��خ  تخ�س  رقمية 
الفنانني  لكبار  واإع��لم��ي��ة  فنية  ور���س  اإق��ام��ة 
واالإعلميني وال�صعراء واملو�صيقيني املوجودين 
يف املهرجان، ومن اأبرز الوجوه الفنية العربية 
التي �صتكون حا�صرة ب�صفة �صيوف �صرف هم 
ورانيا  عبيد  ونبيلة  اجلندي  نادية  الفنانات 
�صوريا  ومن  ومي�س حمدان من م�صر،  يو�صف 

وفاء مو�صلي و�صحر فا�صل واآخرون. 
الر�صام  ح�صام  الفنان  املهرجان  و�صيفتتح 
الوطن  يف  اللمعة  االأ���ص��م��اء  م��ن  وجمموعة 
الزغبي  ون����وال  ���ص��اك��ر  ه���اين  منهم  ال��ع��رب��ي 

و�صم�س الكويتية وغريهم من جنوم الفن. 
حممد  الدكتور  للمهرجان  التنفيذي  املدير 
ر�صدت  التي  امليزانية  عن  حت��دث  الربيعي: 
دينار  مليار  تبلغ  اأنها  اىل  الفتًا  للمهرجان، 
بالكامل،  الفعاليات  تغطية  اأج��ل  م��ن  وذل��ك 
الظهور  اأجل  من  االمكانيات  كل  �صخرت  كما 
مب��ه��رج��ان ي�����ص��اه��ي امل��ه��رج��ان��ات ال��ع��رب��ي��ة 

والعاملية.
وا���ص��ار اىل ان اوب��ري��ت )اخل��ل��ود( و)م��راي��ا 
ال�صم�س( �صيكونان يف افتتاح املهرجان وم�صك 
اإرثنا(  ميوت  لن  )ال  ب�  تبداأ  وبكلمات  ختامه، 
من تاأليفه، اإذ يتغنيان بح�صارة العراق وعظمة 

اأبناء الرافدين.
كرنفال �شناعة �حلياة

واالآثار  وال�صياحة  الثقافة  وزارة  اإعلم  مدير 
اأهمية  نعمة عبدالرزاق يوؤكد لنا قائًل: تكمن 
اأن  العامل  اىل  ر�صالة  يبعث  اأن��ه  يف  املهرجان 
بلد الرافدين بلد تنوع الثقافة واملعرفة تلك 
للتاريخ  طريق  خارطة  اأ�ص�صت  التي  احل�صارة 
الب�صري والثقايف وا�صبحت قبلة للعامل اجمع، 

اأبجديات  اكت�صفت  االأر�س  واأ�صاف: على هذه 
الب�صرية  ال��ق��وان��ني  اأول  ��ّن  ���صُ ح��ي��ث  احل��ي��اة 
ظل  يف  املهرجان  اإقامة  اأهمية  واإن  والفل�صفية 
اأن  اأجمع  العامل  اىل  ر�صالة  هو  الظروف  هذه 
ابناء  واأن  العي�س  ي�صتحق  على هذه االر�س ما 
العراق عازمون على �صناعة وبث الروح واالمل 
واحلياة، واأكمل حديثه قائًل نحن قادرون على 
ريادة املنطقة فكريًا وثقافيًا وفنيًا اإ�صافة اىل 
الذي  بال�صكل  الرافدين  وادي  تعريف ح�صارة 
كل  من  الرغم  على  حديثه:  ووا�صل  بها.  يليق 
الذي  املثابر  ال�صابر  و�صعبه  العراق  به  ما مر 
قادر  ان��ه  اال  الظلم،  وح��ارب  ال��ظ��روف  عاند 
التي  العنقاء  مثل  جديد  م��ن  النهو�س  على 
اجلمال  رمز  العراق  واإن  الرماد،  من  تنه�س 
واأطيافه  اأ�صكاله  تعددت  بلد  والثقافة،  والفن 
مثل ريا�س الزهور كل نبتة لها جذور ورائحة 

مميزة.
دعم  اىل  ت�صعى  ال����وزارة  ان  اي�صا  وا���ص��ار   
االبداعية يف خمتلف  وتكرمي رموزه  املهرجان 

املجاالت.

ما ز�لت �لذ�ئقة �لعر�قية تتذكر 
�آخر مرة وقف فيها �ملطرب 
�لر�حل ريا�ض �أحمد على م�شرح 
مهرجان بابل �لدويل قبل نحو 
ع�شرين عامًا ي�شدح ب�شوته 
�لعذب .. من تزعل .. توح�شني 
�لدنيا و�ت�شور خيبت ظنونك... 
تلك �الغنية �لتي غناها مبنتهى 
�لعذوبة و�ل�شجن، مثلما ي�شتذكر 
معه ع�شر�ت �لفنانني يف �أغان 
خمتلفة منذ �نطالق �ملهرجان عام 
1987 ت�شاركهم فرق فنية عربية 
ودولية، حتى بقيت تلك �لفعاليات 
ر��شخة يف ذ�كرة �لعر�قيني.. 
ولكن...

يع�د يف ن�شخته الر�شمية
مهرجان بابل
بعد 18 �شنة من النقطاع

د.عامر �صباح  املرزوك االعلمي علي الربيعيد.حممد الربيعي
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مقداد عبد الر�شا

ب�صلك رفيع �صّده بني اأكرة الباب واالإطار، 
بع�س  منخف�س  ك��ر���ص��ي  ف���وق  ا���ص��ت��ق��ر 
هكذا  جيبه،  من  �صكينًا  ا�صتل  ال�صيء، 
انخف�س  ر���ص��غ��ه،  على  م��رره��ا  ب��ه��دوء، 
الهواء  يحجب  اأن  لل�صلك  لي�صمح  قليًل 
عن رئتيه حا�صمًا اأمرًا ظل ي�صغله طوال 
الظل  هذا  املوت  عامًا،  ثلثني  من  اأكرث 
ال�صهرة  بني  ح��ادًا  �صراعًا  خلق  املفزع 
وامل��وه��ب��ة، مل ت��ك��ن امل��دي��ة وال�����ص��راي��ني 
انح�صار  بل  للموت،  �صببًا  تقطعت  التي 
الهواء عن الرئتني، مل يكن روبن وليامز 
حّققه  ال��ذي  والنجاح  حياته  اأّن  ي�صعر 
فهو  وقناعاته،  طموحاته  مع  متوافقني 
ال��ذي ح�صل عليه،  اأك��ر من  اأّن��ه  ي�صعر 
الكحول  على  باالدمان  حياته  فت�صربلت 
كاآبة  اإىل  ه��ذا  ك��ل  وامل���خ���درات وحت���ول 
حادة ثّم موت غري م�صدق، املوؤمتر الذي 
عقد يف كاليفورنيا حّدد �صبب املوت باأّنه 
)االنتحار(، النكو�س املهني �صبب الوفاة 
�صبب  الرتاجيدي  امل��وت  ه��ذا  الرئي�س، 
�صدمة كبرية للعامل كّله، الرئي�س باراك 
زوج��ة  اىل  تعزية  برقية  اأر���ص��ل  اأوب��ام��ا 
ويليامز �صوزان �صنايدر، جاء فيها: »كان 
فهو طائر  املواهب،  متعدد  وليامز  روبن 
ورئي�س  ومربية،  حمّلق، وطبيب، وجني، 
وبروف�صور، وكل ما يقع بني هذه االأدوار، 
لقد كان وليامز من ذلك النوع الذي جاء 
من الف�صاء ليحط بعبقريته على االأر�س 
ملم�صًا كل االأرواح الب�صرية وكل القلوب 

ال�شلك احلا�شم

واأب��ك��ان��ا،  اأ�صحكنا  لقد  ودفء،  بحنو 
بحرية  لها  ح��دود  ال  التي  موهبته  منح 
و�صخاء ملن هو بحاجة، قواتنا الع�صكرية 
العامل،  من  كبرية  اأج���زاء  يف  املرابطة 
النا�س  ال�����ص��وارع،  ال��ك��ب��رية،  والي��ات��ن��ا 
جميعًا، نحن باراك اأوباما وعائلته نقّدم 
خال�س التعازي احلارة اىل عائلة روبن 
يف  وج��د  من  ولكل  الأ�صدقائه  وليامز، 

روحه ممثًل له(. 
�صتيف  املمثل  غ���ّرد  اأخ���رى  ناحية  م��ن 
مارتن على �صفحته يف تويرت: "ال ميكنني 
اإّنه  وليامز،  روب��ن  موت  حيال  ال�صمت 
املوهبة  �صاحب  الرائع  ال�صخ�س  ذلك 
اال�صتثنائية الذي ميتلك روحًا متميزة"، 
روزي �صاندا كتبت: "ال ا�صتطيع اأن اأعرث 
على الكلمات التي اأعّر فيها عن حزين 
املوجعة،  اخل�����ص��ارة  ه��ذه  جت��اه  العميق 
�صحكي  حل��ظ��ات  ا���ص��رتج��ع  االآن  اإن��ن��ي 
وبكائي مع وليامز يف كّل حياتي، يف حني 
ليني كزافيت�س وهي ت�صع  اأكدت املغنية 
بك  معرفتي  كانت  "لقد  وليامز:  �صورة 

�صرفًا".
ولد روبن وليامز يف �صيكاغو يف احلادي 
من   1951 العام  مت��وز  من  والع�صرين 
مدير  واأب  االأزي��اء  ت�صميم  امتهنت  اأم 
عام  لل�صيارات، يف  فورد  �صركة  عام يف 
يف  طالبًا  ع�صرين  بني  من  ُقبل   1973
معهد جيلرد للفنون، منذ تلك اللحظة 
اأف�صح عن موهبة كبرية ومهمة، ال �صيما 

يف تقليد ال�صخ�صيات املهمة، حتى اأّنك 
ت�صتطيع اأن تلحظ ذلك يف فيلم جمعية 
يقّلد  اأن  ا�صتطاع  املوتى حينما  ال�صعراء 
رائعة،  بطريقة  براندو  مارلون  املمثل 
برنامج  ا�صت�صافه مقدم  وكذلك حينما 
لبتون،  جيم�س  ال��ذائ��ع  املمثل  �صتديو 
ال  طاقة  اإّن��ه  رائ��ع��ة،  بطريقة  قّدمه  اإذ 
اأن  ا�صتطاع  فقد  الكوميديا،  يف  ت�صّدق 
اأك��رث  مذهلة  بطريقة  ال�صحك  ينتزع 
تاريخ  م��دى  على  اآخ��ر  �صخ�س  اأي  من 
الرنامج  هذا  ويف  الطويل.  الكوميديا 
اأكرث من ع�صر  يقّلد  اأن  وليامز  ا�صتطاع 

�صخ�صيات بطريقة رائعة.
ا�صتطاع وليامز اأن ي�صع اأول قدم له يف 
تلفزيوين  م�صل�صل  طريق  عن  ال�صهرة 
1978- وميندي  موروك  عنوان  يحمل 

االأول  يكن  مل  العمل  هذا  لكن   ،1982
عدة  اأع��م��ال  هناك  املهنية،  حياته  يف 
داخل  و   1977 �صو  بوير  ريت�صارد  منها 
 ،1977 تكفي  ثمانية   ،1977 ال�صحك 
اخلطوة  لكن   ،1978 الليل  يف  اأمريكا 
ق��ّدم  ح��ني  ال�صينما  يف  ك��ان��ت  االأه����م 
االإطلق،  على  اأدواره  اأجمل  من  واحدًا 
جم�ّصدًا ال�صخ�صية الكارتونية )بوباي( 
من  كبريًا  وثناء  طويًل  ت�صفيقًا  لينتزع 
ال�صهرة  يف  و�صعه  الفيلم  هذا  النقاد، 
فقّدم  هوليوود  عليه  تهافتت  اإذ  متامًا 
)�صباح  ال�صابق  من  روع��ة  اأك��رث  عمًل 
اخلري فيتنام( ذلك الرنامج الذي كان 

وفيتنام  اأمريكا  اأثناء احلرب بني  يقّدم 
فيتنام"، حتى  "�صباح اخلري  ب�  وينتهي 
يف اللحظة التي توّقف فيها قلب وليامز، 
االأمريكي معزيًا  الطريان  له �صلح  لّوح 
ب� "�صباح اخلري فيتنام"، ا�صتمر وليامز 
ع��دة  ج��وائ��ز  ع��ل��ى  وح�����ص��ل  بال�صعود 
عام  ويف  والبافتا،  غلوب  الغولدن  يف 
ويري،  بيرت  املخرج  قيادة  1989 وحتت 
قّدم واحدًا من اأروع اأدواره الذي �صيظل 
االأث��ري  الفيلم  اإّن��ه  ال��ذاك��رة،  يف  طويًل 
ر�ّصح  املوتى«،  ال�صعراء  »جمعية  والرائع 
رئي�س،  ممثل  كاأف�صل  للأو�صكار  فيه 
عن  اختطفها  لوي�س  دي  دان��ي��ال  لكن 
فلم قدمي الي�صرى، ظل وليامز يرت�ّصح 
ويح�صل على جوائز كثرية، لكن اأهمها 
كانت جائزة االأو�صكار كممثل ثانوي عن 
هذا   ،good will hunting فلم 
اأّن��ه  يعتقد  اإذ  يقنعه  يكن  مل  احل�صول 
الطاقة  وهذه  واأه��م،  اأكر  ميتلك طاقة 
اىل  احل��ال  هذا  فدفعه  م�صتثمرة،  غري 

االدمان منذ عام 1988.
 60 اأفلم كثرية تقارب  وليامز يف  مّثل 

فيلمًا، نذكر اأهمها:
بوباي

�صباح اخلري فيتنام
العامل اعتمادا على كراب

ال�صيدة دوبتفاير
جمعية ال�صعراء املوتى

Good will hunting

خ����������ي����������ال

ملاذا ظّلت و�صتظل الدراما املحلية تتلكاأ؟ من امل�صوؤول عن هذا الرتاجع العجيب؟ نحن قلنا 
و�صنظل نقول، اإن تاريخ هذه البلد؛ �صواء اأكان قريبًا اأم بعيدًا يحمل يف طياته الكثري من 

التعرجات واملنب�صطات التي توؤكد ح�صوره الوا�صح عربيا، من امل�صوؤول عن هذا التلكوؤ؟ اأهو 
االنتاج؟ اأم املال واخلوف عليه من البعرثة، اأهو عدم القدرة على التوزيع، اأم عدم الرغبة يف 

ا�صتقبال العمل املحلي عربيًا؟ عدم احرتام البع�س من اأهل االيادي الطوىل تاريخ هذه البلد؟ 
هذه األغاز بحق وحتتاج اإىل فك.

هال �شينما

اجلزء الول
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هو �شاعر ومثقف ع�شوي وفق 
تو�شيف )غر�م�شي(، مل متنعه 

�ن�شغاالته �لثقافية و�لفنية 
من مو��شلة ن�شاطه �ملدين 

و�الحتجاجي، و�الندكاك 
بهموم �لوطن و�أهله منذ �شقوط 
�لديكتاتورية عام 2003 وحتى 

يومنا هذ�، برز ��شمه يف �مل�شهد 
�لثقايف �أو�خر ت�شعينيات �لقرن 

�ملا�شي. ح�شل على �شهادة 
�ملاج�شتري يف �الأدب �لفل�شفي – 

ق�شم �لفل�شفة – كلية �الآد�ب 
- جامعة �لكوفة عام 201٥، 

وين�شغل �ليوم باأطروحة 
�لدكتور�ه.

ح�ار اأجراه: علي ال�ش�مري

ال�شاعر 

)م��رٌة  �صعريتني،  جمموعتني  ال�صعر  يف  اأ�صدر 
و)اأن  االإم��ارات��ي��ة،  الثقافة  وزارة  عن  واح���دة( 
ب��ريوت،  يف  الرافدين  دار  عن  الفكرة(  تقلب 
اإ�صافة لكتابني اآخرين، االأول عن اأدب الرحلت 
عبد  الكاتب  مب�صاركة  درج���ة(   ٣6٠ )ال��ع��راق 
وموؤ�ص�صة   MICTموؤ�ص�صة عن  �صالح،  املح�صن 
فريدري�س اإيرت االأملانيتني يف برلني، اأما كتابه 
يف  الفل�صفي  )احل�����ص��ور  بعنوان  ف��ك��ان  ال��ث��اين 
ال�صعر العراقي املعا�صر – �صعر �صركون بول�س 

اأمنوذجًا(، وهو ر�صالته للماج�صتري.
جو�ئز وبر�مج

جائزة  بينها  ودول��ي��ة،  عربية  جوائز  ع��دة  ن��ال 
ال�صارقة للإبداع العربي يف ال�صعر العام ٢٠٠٥، 
– مهرجان  واجلائزة الذهبية الأف�صل �صيناريو 
عن  ب��اجل��زائ��ر-   ال���دويل  ال�صينمائي  وه���ران 
العام  للعر�س(  �صالح  )غ��ري  العراقي  الفيلم 
للإبداع  البابطني  العزيز  عبد  وجائزة   ،٢٠٠7
ال�صعري يف الكويت العام ٢٠١٠، وجائزة )العني 
املفتوحة( للت�صوير الفوتوغرايف العام ٢٠١١ يف 

اأملانيا.
عمل يف االأعوام )١999- ٢٠٠٣( خبريًا لغويًا يف 
جملتي )اآفاق عربية( و)الطليعة االأدبية( اللتني 

ت�صدرهما وزارة الثقافة العراقية.
يف  ج����ّوال  ك�صحفي  ع��م��ل   ٢٠٠٥ ال��ع��ام  ويف 
ك��ل من  وال��ف��ن��ون، يف  وال��ث��ق��اف��ة  االأدب  جم��ال 
للرنامج  لبنان،  االأردن، م�صر،  �صوريا،  تركيا، 
كان  ال��ذي  درجة"،   ٣6٠  – "العراق  االإذاع���ي 
يبث يف ال��ع��راق وع��دد م��ن ال��ب��ل��دان امل��ج��اورة، 
االأملانية.  اإي���رت  فريدري�س  موؤ�ص�صة  ل�صالح 
انتخب رئي�صًا الحتاد االأدباء والكّتاب يف النجف 
االأ�صرف لدورتني متتاليتني )٢٠١٠ – ٢٠١6(. 
والفل�صفة  الفل�صفي  االأدب  يف  تدري�صّيا  ُع��ني 
االإ�صلمية/ يف جامعة الكوفة )٢٠١٥- ٢٠١7(، 
العربية  الثقافة  يف  كتدري�صي  بعدها  لينتقل 
الدولّية  للدرا�صات  �صنغهاي  بجامعة  املعا�صرة 
ال��ي��وم  وي��ع��م��ل   ،)٢٠١9-٢٠١7( ال�����ص��ني  يف 
الكوفة،  بجامعة  احلديثة  الفل�صفة  يف  تدري�صيًا 
ودولية  عراقية  م��وؤمت��رات  ع��دة  واأدار  ���ص��ارك 
والكاتب  ال�صاعر  اإن��ه  وخ��ارج��ه،  ال��ع��راق  داخ��ل 

الذي  ح���ّرام،  فار�س  واالأك��ادمي��ي  وال�صينمائي 
كان لنا معه هذا احلوار ملجلة )ال�صبكة(، حوار 

ابتداأناه ب�صوؤال:
فخ تعريف ما ال ُيعّرف

* بعد كل املخا�صات التي تعر�س لها ال�صعر يف 
عاملنا املعا�صر، نعود اإىل ال�صوؤال املاألوف نف�صه: 

ما ال�صعر؟ اأو يف االأقل: ما ال�صعر بالن�صبة لَك؟
- ه��ذا ال�����ص��وؤال حت��دي��دًا ال ج��واب ل��ه، اأق�صد 
اأن  اأح��د  ي�صتطع  مل  اإذ  �صافيًا،  كافيًا  ج��واب  ال 
ال�صعراء وال  نهائيًا، ال من  تعريفًا  ال�صعر  يعطي 
من النقاد وال الفل�صفة. وطبعًا هذا الّن ال�صعر 
وفق  على  تعريفه  يتم  مفهوم  وكّل  "مفهوم"، 
زاوية فهمنا له. وهنا البد اأن اأذكر مثااًل طريفًا 
تعريف  بلوغ  ا�صتحالة  على  الغربية  الثقافة  يف 
اأوك�صفورد  قامو�س  راجعنا  فلو  لل�صعر،  حا�صم 
املوجز �صنجد اأنه يبداأ تعريف ال�صعر ب�"الفن اأو 
العمل الذي يقوم به ال�صاعر"، ثم يعّرف ال�صاعر 
القامو�س  يكون  وبهذا  الق�صائد"!  "موؤّلف  باأنه 
بالتبادل  وال�صاعر  ال�صعر  من  ُكّلً  لنا  قد عّرف 

وجه  على  نعرف  اأن  دون  اللفظتني،  هاتني  بني 
ال�صعراء  اأح��د  ال�صاعر!  وم��ا  ال�صعر،  ما  الدقة 
النيوزلندي  والناقد  ال�صاعر  هو  املعا�صرين، 
ال  ال��ذي  اأوك�����ص��ف��ورد  تعريف  ام��ت��دح  )�صتيد(، 
يقوم حقيقًة باأي تعريف، وو�صف �صياغته بهذه 
الطريقة باأنه "بارع ومهم"، الأنه تهّرب ب�صورة 

غري مبا�صرة من فخ تعريف ما ال ُيعّرف.
)ريت�صاردز(  املعروف  االإجنليزي  الناقد  وكان 
من  االأدب����ي(  النقد  )م��ب��ادئ  كتابه  يف  يتهكم 
ل�صان  ع��ل��ى  اأورده�����ا  لل�صعر  ك��ث��رية  ت��ع��ري��ف��ات 
عبارة  اإنَّها  عنها  وقال  و�صعراء،  ونقاد  فل�صفة 
عن "تخمينات" لتعريف ال�صعر مهما بلغت عند 

بع�صهم من قوة وبلغة وعمق.
�ل�شعر منبع �الأفكار

اإذا كان ال�صعر ع�صّيًا على التعريف،  * طيب.. 
فما هو بالن�صبة لَك يف االأقل؟

يف  "عملي  هو  باخت�صار  ال�صعر  يل،  بالن�صبة   -
وتاأمل  لغوي  اإب��داع  من  فيها  ما  بكل  احلياة"، 
كائن  اأول  واأفكار.  وقيم  وخ�صارات  و�صداقات 
التقي به عند يقظتي من النوم هو ال�صعر، واآخر 
اأكتبه  ال  ال�صعر  ال�صعر.  هو  يوميًا  اوّدع��ه  كائن 
بكتابته  االأخ��رية  ال�صنوات  يف  مقل  فاأنا  فقط، 
والتظاهرات  باالحتجاج  تعلم  كما  الن�صغايل 
يف  اأح��ي��ا  ني  لكنَّ اأك��ادمي��ي��ًا،  الفل�صفة  ودرا���ص��ة 
منحني  التي  الرتبية  اإع���ادة  خ��لل  يف  خلله، 
م�صدر  ع��ن��دي  فال�صعر  ل��ه��ذا  ل��روح��ي.  اإي��اه��ا 
القيم ال�صخ�صية التي اأحيا بها، ومنبع االأفكار، 
وتقدمي  النا�س  مبحبة  اليومي  ال�صلوك  وحافز 
يتجاوز  هنا  الأجلهم،  تقدميه  ا�صتطيع  ما  ك��ّل 
ولهذا  اإىل كونه م�صاحة وجود.  فنًا  ال�صعر كونه 
اأي�صًا ال ينف�صل ال�صعر عن روح االحتجاج التي 
�صتني منذ كنت �صابًا وحتى االآن، ال�صعر منبع  تلبَّ

االحتجاج االأّول.
م�شكلتان تعرت�شان �ل�شعر

اليوم..  العراقية  ال�صعرية  قليًل عند  لنتوقف   *
كيف تنظر اإليها؟

كّل  وحيوي.  ومغامر  متجّدد  العراقي  ال�صعر   -
ني  لكنَّ ذل��ك.  على  دليًل  لنا  يقّدم  جديد  جيل 
تعرت�صان  م�صكلتني  اأك��ر  اإىل  اأ���ص��ري  اأن  اأري���د 

ال�شعر العراقي م�شرف يف التعبري

الق�شيدة منبع الحتجاج الأّول
فار�س حّرام:
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طويل،  ت��اري��خ  منذ  ال��ع��راق  يف  ال�صعر  ط��ري��ق 
تقنيًا:  الروؤيوية.  وامل�صكلة  التقنية  امل�صكلة  هما 
عانى ال�صعر العراقي ب�صورة عامة من ظاهرة 
كثري يف  هنالك كلم  التعبري.  "االإ�صراف" يف 
كل ق�صيدة، وال�صاعر لكي يقول �صيئًا ميررنا يف 
اأ�صياء كثرية اأخرى، �صفات وجمل اعرتا�صية ال 
بحيث  لل�صكل،  ف�صفا�س  وتركيب  لها  داع��ي 
اأو  املتدفقة  باملذكرات  اأ�صبه  الق�صيدة  تبدو 
ُين�صى  الذي  ال�صحري  االإج��راء  االأح��لم.  كتابة 
اأّن  علمنا  ال�صعر  وتاريخ  "االختزال".  هو  هنا 
االختزال هو �صره االأعظم. اإهمال االختزال هو 
امل�صكلة التقنية االأكر يف تاريخ ال�صعر العراقي 
لكنني  نرثيًا.  اأو  ك��ان  عموديًا  اأ�صكاله،  ك��ّل  يف 
اأ�صبح  العراق  يف  جديدًا  �صعراء  جيل  اأ�صاهد 
ق�صائد  قراأت  لها.  ويتنبه  الق�صية  بهذا  يعتني 
رائعة ومهمة تعّر فعًل عن وعي تقني احرتايف 
املنحى  هذا  يتعّزز  اأن  وامتنى  ال�صعرية  للكتابة 
لكي ن�صاهد اأكر قدر ممكن من ال�صعر من دون 

التعبري. "اإ�صراف" يف 
امل�صكلة االأخرى هي م�صكلة الروؤية؛ فقد اعتدنا 
يف �صعرنا العراقي، وباالأخ�س منذ انتهاء موجة 
الثاين،  العبا�صي  الع�صر  يف  ال�صعري  االب��داع 
نقراأ  ما  يف  "روؤية" جديدة  جند  ال  اأن  اعتدنا 
لل�صعراء  حم���دودة  ا�صتثناءات  م��ع  �صعر،  م��ن 
الكبار طبعًا. فالق�صيدة عادة "فقرية" فكريًا، 
وحتى �صعوريًا ال يوجد �صيء مده�س. الق�صيدة 

ال��ع��م��ق  يف 
ال�صطح  ع��ل��ى  ��ه��ا  ل��ك��نَّ ال��ي��وم��ي  ال��ك��لم  ت�صبه 
مكتوبة ب�صياغات فنية وجمازية توهم القارئ 
ق�صيدة،  جم��از  ك��ّل  لي�س  �صعر.  ي��ق��راأه  م��ا  اأّن 
ال�صعري  والفن  املجاز  ميتزج  اأن  يجب  واإمن��ا 
جتربة  الق�صيدة،  لنا  تقّدمها  التي  بالتجربة 
القيم  اأعني  فيها،  التي  والقيم  الفكرة واحلياة 
الفقر  اأ�صباب  اأب���رز  اأّن  واأعتقد  ال�صخ�صية. 
الفكري يف �صعرنا نابع من قلة اهتمام ال�صعراء 
من  اأحيانًا  ن�صمعها  التي  واخل�صية  بالفل�صفة، 
وه��ذا  "بجفافه"..  ال�صعر  ي�صيب  الفكر  اأّن 
اأعظم ال�صعراء يف العامل هم قّراء  طبعًا وهم، 
جيدون للفل�صفة. الفل�صفة تعطي جرعة حياة ال 
نهائية لل�صعر، ومتنحه العمق والقوة واالإدها�س 

الفكري.
جتاور �الأ�شكال �ل�شعرية

* بالعودة اإىل الق�صية التقنية التي اأثرتها قبل 
هي  النرث  ق�صيدة  اإّن  القول  ميكننا  هل  قليل، 

االأقرب لروح ال�صاعر فيك؟
- اأنت تعلم اأيها العزيز اأنني اأرّوج منذ �صنوات 
اأكرث  قلت  ال�صعرّية".  االأ�صكال  "جتاور  ملفهوم 
متجاورة  ال�صعرية  االأ���ص��ك��ال  ك��ل  اإّن  م��رة  م��ن 

ما  يف  "خمتلفة"  هي  نعم  متعار�صة.  ولي�صت 
الداخلي  والت�صكيل  البنية  ناحية  م��ن  بينها 
بع�صها  ينفي  ال  لكنها  املو�صيقي،  وال��رتك��ي��ب 
بع�س.  اأنقا�س  على  بع�صها  يقوم  وال  بع�صًا، 
ول��لأ���ص��ف ج���رى حت��م��ي��ل ح��رك��ة احل���داث���ة يف 
طابع  ذات  "ثقافية"  حمموالت  العربي  ال�صعر 
نظر  يف  ال��ع��م��ودي  ال�صعر  فاأ�صبح  اإق�صائي. 
املا�صي" ال  "جزءًا من  النرث  اأ�صحاب ق�صيدة 
بينما  احلالية،  ق�صايانا  فيه عن  التعبري  ميكن 
نظر اأ�صحاب ال�صعر العمودي اإىل ق�صيدة النرث 
نظرة ازدراء وت�صكيك ت�صل اإىل االتهام بخيانة 

الرتاث!
كل من هذين املوقفني مت�صدد وقائم على عدم 
فهم لل�صفة االأخرى من النهر. جوهريًا ال يوجد 
املا�صي،  من  ج��زءًا  ي�صبح  اأو  ميوت  فني  �صكل 
دليل  واأقرب  هذا،  يقول  الفنية  االأ�صكال  تاريخ 
جنده يف الفن الت�صكيلي الذي ال يكاد ميوت فيه 
االأمر يف  اأخ��رى، كذلك  ينبعث مرة  �صكل حتى 
املو�صيقى والعمارة واالأزياء وال�صينما. االأ�صكال 
ميكن  ال  العمودي  وال�صعر  مت��وت،  ال  الفن  يف 
اآخ��ر: ال يوجد �صكل فني  اأن مي��وت. من جانب 

"خائن" للرتاث.
لنا  ينبغي  ال  "ن�صبي"  اأخلقي  مفهوم  اخليانة 
منها  فلكل  الفنية،  املفاهيم  وبني  بينه  اخللط 
الرتاث" م�صاألة  "خيانة  اأّن  عن  ف�صًل  جماله. 
الذي  ال�صخ�س  هو  من  التحديد،  اإىل  حتتاج 
"ملكًا  بو�صفه  ال���رتاث  ع��ن  ال��دف��اع  ح��ق  ميلك 
ما..  ت��راث  اإىل  منتٍم  كل  كلنا.  اجل��واب:  له"؟ 
هو  وميلك  نف�صه،  تلقاء  من  يفهمه  اأن  ي�صتطيع 
وحده طريقة الفهم والتعاطي من دون اأن ميلي 
اأي اأحد عليه منظورًا حمددًا لهذا الرتاث. نعم، 
و�صفه  ميكن  ال  لكن  وتفنيده،  مناق�صته  ميكن 
يف  ج��دي��دة  طريقة  اأب���دع  اأّن���ه  ملجرد  باخليانة 

التعبري تختلف عن ال�صائع واملاألوف.
�ل�شينما �أقرب لل�شعر منها �ىل 

�مل�شرح
ال�صعر  تكتب  باأنك  املخت�صني  بع�س  يعّدك   *

بروح ال�صينمائي، ماذا تقول؟
اأنه  واأعتقد  االأم��ر،  ه��ذا  عن  وق��راأت  �صمعت   -

داخلي.  يف  كبري  تقني  تاأثري  لل�صينما  �صحيح. 
بع�س  اأن  راأوا  واملتخ�ص�صني  االأ�صدقاء  بع�س 
املونتاج  من  قريبة  بطريقة  مكتوبة  ق�صائدي 
يعود  وهذا  ال�صينمائية،  وامل�صهدية  ال�صينمائي 
اإىل اأن بع�س الق�صائد ت�صتمل على �صرد يقطعه 
�صرد اآخر او م�صهد يقطعه م�صهد اآخر، وهكذا. 
اأي اإّن بع�س الق�صائد مبنية على تتابع امل�صاهد 
كل  داخ���ل  ال�صعرية  لل�صور  ت��ت��اب��ع  وج���ود  م��ع 
"م�صهد". واأعتقد اأّن هذا �صحيح اإىل حد كبري. 
العمل  تركيب  بطريقة  تاأثري  اإخفاء  ا�صتطيع  ال 
خ�صو�صية  يت�صمن  اأن��ه  �صيما  وال  ال�صينمائي، 
اإي�صال  على  القدرة  بني  جمعه  يف  تتمثل  نادرة 
فكرة عن طريق م�صهد موؤلف ب�صكل "منطقي"، 
ثم القدرة على القفز بني امل�صاهد بطريقة غري 
معكو�س.  ب�صكل  االأمر  بهذا  القيام  اأو  منطقية، 
هو غري  وما  منطقي  هو  ما  بني  التداخل  وه��ذا 
لكّن  اأ���ص��ك��ال��ه،  ك��ل  يف  ال��ف��ن  اأ���ص��ا���س  منطقي 
ال�صينما لديها قدرة اأكرث من غريها على اإبراز 
هي  كما  "االأ�صياء"  با�صتخدام  التناق�س  هذا 
"الكلمات".  با�صتخدام  ذلك  على  ال�صعر  قدرة 
اأتكلم خ�صو�صًا عن االأعمال ال�صينمائية القريبة 
بع�س  اأّن  تعلم  وكما  تركيبه،  اأو  ال�صعر  روح  من 
مثال  واأب���رز  ق�صائد،  كاأنها  م�صاغة  االأف���لم 
اأميل  اأنا  )تاركوف�صكي(.  اأف��لم  لدينا  معروف 
منها  لل�صعر  اأق��رب  ال�صينما  اإّن  القائل  للراأي 
اإىل امل�صرح. )لوي اأراغون(، ال�صاعر ال�صريايل 
الكلم،  هذا  ي�صبه  ما  يوم  ذات  قال  الفرن�صي، 

واأنا اأثق ب�صحته متامًا.
مل �أتوقع �أن �أكتب لل�شينما

* اآخر فيلم �صاركت يف كتابته كان )غري �صالح 
�صبب  م��ا  ر���ص��ي��د،  ع��دي  امل��خ��رج  م��ع  للعر�س( 

عزوفك عن خو�س هذه املغامرة مرة اأخرى؟ 
مب�صاركتي  ت�صببت  التي  ال��ظ��روف  اأّن  يبدو   -
اأ�صًل  اأنا  بعد.  تتكرر  مل  �صالح(  )غري  بكتابة 
ب�صكل  االأمر  حدث  لل�صينما،  اأكتب  اأن  اأتوقع  مل 
عفوي. اأعطاين عدي ر�صيد ن�س ال�صيناريو وقال 
يل اقراأه. يف اليوم التايل جئت مبقرتحات كثرية 
تتعلق باحلوار وببع�س امل�صاهد وبالفكرة العامة 
اأنه  مهمة  بخا�صية  يتمتع  ر�صيد  وعدي  للفيلم. 

نف�صه،  يتبع  مما  اأك��رث  وجناحها  الفكرة  يتبع 
وهكذا قال يل ب�صكل فوري، لنعمل معًا يف هذا 
الفيلم، وبالفعل كنا نكتب ب�صكل م�صرتك ويومي، 
وكان معنا يف غرفة الكتابة ال�صديق حيدر حلو. 
ال اأزال اأت�صوق للعمل ال�صينمائي فعًل، واإذا كان 
�صعادة  مبعث  ف�صيكون  عدّي  ال�صديق  مع  ذلك 
لقد  اخلا�س.  باإبداعه  موؤمن  الأنني  يل  كبرية 
حاولنا قبل �صنوات اأن ننجز فيلمًا م�صرتكًا ترك 
عدي كتابته يل وحدي، لكنني للأ�صف مل ا�صتطع 
احتاد  اإدارة  يف  املغرق  ان�صغايل  ب�صبب  اإمتامه 
االحتجاج  و�صنوات  النجف  يف  والكتاب  االأدب��اء 
ال  الفل�صفة. متى ميكنني ذلك؟  ودرا�صة  االأوىل 

اأعرف!
�ملثقف يف د�خله �شرطي

* ل��ن��ت��ح��دث ع���ن م��وق��ف امل��ث��ق��ف وم�����ص��ارك��ت��ه 

هذه  تقّيم  كيف  ال��ع��راق��ي��ة،  االح��ت��ج��اج��ات  يف 
امل�صاركة؟

- اأعتقد ب�صراحة، ومع وجود ا�صتثناءات قليلة 
ب�صورة  العراقي  املثقف  اإّن  القول  لكن ميكنني 
ال�صاأن  اأح��داث  م�صتوى  اأق��ل من  ي��زال  ال  عامة 
عليه  ويتقّدم  ي�صبقه  احل��دث  ي��زال  ال  ال��ع��ام، 
باإزائه  عمله  يختزل  وه��و  وبالفكرة،  بالزمن 
ال  ال��دع��م.  واإب���داء  وال��رتوي��ج  التف�صري  مبجرد 
االآن  حتى  ال��ع��راق��ي��ة  الثقافة  يف  ق���درة  ت��وج��د 
العام  ال��راأي  �صناعة  اأي  احل��دث،  ل�"�صناعة" 
وبلدنا  الكرى.  واملبادرات  بالتغيري  يقوم  الذي 
و�صل فيه اخلراب لدرجة مل نعد نعرف بال�صبط 
من اأين يبداأ االإ�صلح، وهذا يقت�صي ظهور تيار 
جديد  تاريخ  تقدمي  على  قائم  تغيريي  ثقايف 
تظاهرات  على  التعليق  فقط  ولي�س  للعراق، 
اأقول  ي�صنعونها.  اأح��داث  اأو  ال�صباب  بها  يقوم 
املثقفني  من  مهم  عدد  وجود  من  بالرغم  هذا 
لكنه  �صنوات،  منذ  االحتجاجات  اإط��ار  داخ��ل 
"�صانعًا"  ولي�س  "داعم"  وج��ود  عامة  ب�صورة 
اأ�صهموا  الذين  املثقفني  ع��دد  وللفعل.  للروؤية 
حم��دود،  ال��ع��ام��ة:  االأح����داث  ب�صناعة  فعليًا 
لدرجة ال ميكن فيها اعتبار اأن الثقافة العراقية 
اأّن  ا�صتطاعت اأن "تقود" الراأي العام، يف حني 
وال�صبب  القيادة،  لهذه  كبرية  اإمكانات  لديها 
للأ�صف هو تخوف كثري من املثقفني على مكانة 
املم�صكة  ال�صيا�صية  القوى  يرجتونها يف عني  ما 
بال�صلطة، اأو  مبا يكون ال�صبب اأن بع�صهم يجهل 
املجتمع،  فرق يف  اإح��داث  على  قادر  املثقف  اأن 
املثقفني  بع�س  اأّن  االأخطر  ال�صبب  يبقى  لكن 
�صلطوي،  �صبح  اأو  �صرطي  داخلهم  يف  يوجد 
بركب  للحاق  واإما  والنفاق  للجنب  اإما  يدفعهم 
اإىل  والتحول  ماكنتها  �صمن  والعمل  ال�صلطة 

مثقف �صلطوي ال اأكرث!
* ما جديدك؟

درا�صة  اإمت��ام  على  احل��ايل  الوقت  يف  اأرك��ز   -
واإجن��از  ميكن،  ما  واأف�صل  باأ�صرع  ال��دك��ت��وراه 
االحتجاج،  حول  �صهور  منذ  اأع��ده  الذي  كتابي 
حول  كتابًا  منه  اأك��رث  فكريًا  �صيكون  كتاب  وهو 

�صريتي يف االحتجاجات.

لالأ�شف جرى حتميل حركة �حلد�ثة 

يف �ل�شعر �لعربي حمموالت "ثقافية" 

ذ�ت طابع �إق�شائي. فاأ�شبح �ل�شعر 

�لعمودي يف نظر �أ�شحاب ق�شيدة 

�لنرث "جزءً� من �ملا�شي"...

�ملثقف �لعر�قي ب�شورة عامة ال يز�ل 

�أقل من م�شتوى �أحد�ث �ل�شاأن �لعام، 

ال يز�ل �حلدث ي�شبقه ويتقّدم عليه 

بالزمن وبالفكرة، وهو يختزل عمله 

باإز�ئه مبجرد �لتف�شري و�لرتويج و�إبد�ء 

�لدعم.



القا�س �صهيل يا�صني

ماهود احمد

بل�صم حممود
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حممد،  بل�صم  الدكتور  كان  الراحلني  اأول 
الفنون  كلية  يف  الت�صكيلي  ال��ف��ن  اأ���ص��ت��اذ 
رحيله  ك��ان  ال��ذي  بغداد،  بجامعة  اجلميلة 
متوقعًا ملن يعرفه، هو الذي فقد زوجته قبل 
اأ�صبوعني من وفاته، ول�صدة تعلقه بها، توقع 
اأ�صحابه عدم قدرته على احتمال العي�س من 
�صريعا  رح��ل  فعًل!  ح��دث  ما  وه��ذا  بعدها، 
بعد اأن ركب قطار املوت امل�صرع حيث زوجته 

احلبيبة.

�إبد�ع متجدد
يف  امل��ول��ود  بل�صم،  الدكتور  حياة  تكن  مل 
لبغداد  واملنتقل  العام ١9٥٤،  الكوفة  مدينة 
من  درا���ص��ت��ه،  فيها  اأك��م��ل  ال��ت��ي  العا�صمة 
تقليدية،  حياة  اجلامعية،  حتى  االبتدائية 
�صبعينيات  يف  هنغاريا  اإىل  العراق  غادر  اإذ 
العام  يف  وطنه  اإىل  ليعود  املا�صي،  القرن 
ح�صل  اجلامعية،  درا�صته  الإك��م��ال   ١97٨
والدكتوراه،  املاج�صتري  �صهادتي  على  بعدها 

تنقل  هناك  ومن  اأملانيا  اإىل  بعدها  لريحل 
نهائي  ب�صكل  ليعود  اوروب��ي��ة،  دول  ع��دة  يف 
اإىل العراق الذي عمل فيه مبجايل التدري�س 
عامًا،  ع�صر  خم�صة  من  الأك��رث  وال�صحافة 
ن�صر خللها العديد من البحوث والدرا�صات 

يف ال�صاأن الفني.
تخرج  الذي  حممد،  بل�صم  الدكتور  رحيل 
واالأكادمييني  الفنانني  ع�صرات  يديه  على 
ال��ع��راق��ي��ني، مل ي��ك��ن رح��ي��ًل ���ص��ام��ت��ًا، اإذ 

التوا�صل  التي ملأت مواقع  انت�صرت �صورته 
من  الكثري  حمبوه  عنه  وكتب  االجتماعي 
وداع  تلويحة  مثل  كانت  مقاالت  امل��ق��االت، 
اأ�صدقائه  ي��زرع يف وج��دان  اأخ��رية ملبدع مل 
وطلبته �صوى املحبة، املحبة التي زينت حياته 

على الدوام.
ماهود و�شر�عه مع �ملر�ض

�صخرية  ���ص��واه،  يعرفها  ال  خ��ط��ط  ل��ل��م��وت 
ففي  الب�صر،  ح��رية  اأث����ارت  ط��امل��ا  غ��ري��ب��ة، 
بعد  دموعنا  فيه  نكفكف  كنا  ال��ذي  الوقت 
م�صي يوم واحد على رحيل الدكتور بل�صم 
مبدع  ت�صكيلي  فنان  برحيل  فجعنا  حممد، 
اآخر، هو الفنان ماهود اأحمد يف عمان، بعد 
�صراع طويل مع املر�س، ماهود الذي مل يكن 
مرموقًا،  كاتبًا  بل  فح�صب،  مميزًا  ت�صكيليًا 
يف  املتخ�ص�صة  الكتب  م��ن  العديد  اأ���ص��در 

جمال الفن.
اأحمد، املولود  اأعمال الفنان ماهود  امتازت 

ال��ذي   ،١9٤٠ ال��ع��ام  مي�صان  حمافظة  يف 
اجلميلة  ال��ف��ن��ون  معهد  يف  درا���ص��ت��ه  اأك��م��ل 
�صهادتي  على  بعدها  ليح�صل   ،١9٥9 العام 
ودرج��ة  رو�صيا،  من  والدكتوراه  املاج�صتري 
 ،١996 العام  بغداد  جامعة  من  االأ�صتاذية 
امتازت بجنوحها نحو االأ�صطرة، وما اأعماله 
قارئة  االأزرق،  )ال��ف��ار���س  وبينها  العاملية 
ملحمة  الراأ�س،  عودة  احلي،  املّيت  البخت، 
كلكام�س، الع�صاء االأخري( اإال خري دليل على 

هذا اجلنوح.
كورونا تخطف يا�شني

اإال بفقد جديد، زميل  ينتهمِ  الفقد مل  اأ�صبوع 
جماميع  ع��دة  كتب  مبدع،  وقا�س  �صحفي، 
اإن��ه  ل��لأط��ف��ال،  ق�ص�س  بينها  ق�ص�صية، 
امل��وت  غّيبه  ال���ذي  يا�صني،  �صهيل  الكاتب 
ناهز  عمر  ع��ن  ك��ورون��ا  ب��وب��اء  اإ�صابته  بعد 
تخّرج  ال��ذي  )يا�صني(  وال�صتني،  اخلام�صة 
من جامعة بغداد، وح�صل فيها على �صهادة 

ُيعّد  واآدابها،  العربية  اللغة  يف  البكالوريو�س 
ُكتَّاب الق�صة البارزين، مل ي�صغله عمله  من 
ال�صحفي عن م�صروعه ال�صردي، وباالأخ�س 

كتابته للأطفال.
يكن  مل  بهدوء،  يا�صني  �صهيل  الراحل  عا�س 
زميل  ال���دوام،  على  مبت�صمًا  ك��ان  �صاخبًا، 
زملئه  على  وال�صحك  ال��ف��رح  ينرث  ك��ان 
ال�صحفيني، هدوء حتّول بعد خر وفاته اإىل 
�صخب، اإذ �صجت �صفحات مواقع التوا�صل 
ميهله  مل  ال�صادم،  وفاته  بخر  االجتماعي 
الوباء طويًل، هو الذي كان ي�صتعد لتقاعده 
ال��ع��راق��ي،  االإع����لم  �صبكة  يف  ال��ع��م��ل  ع��ن 

والتفرغ مل�صاريعه ال�صردية املوؤجلة.
مبوته،  اأ�صحابه  ي�صدق  ال  اللحظة  حتى 
يف  وملتزمًا  م�صتمرًا  كان  مري�صًا،  يكن  مل 
مواظبة عمله، ا�صتكى قبل اأيام من موته من 
اأعرا�س الوباء، وكنا ناأمل اأن يتعافى باأ�صرع 
�صابقًا خططا  للموت وكما قلت  ولكنَّ  وقت، 
غريبة، خططا ال يفقهها �صوى املوت وحده! 

يا�صني،  �صهيل  ال��راح��ل  اأن  بالذكر  جدير 
اأ�صدر عدة جماميع ق�ص�صية، بينها )بغداد 
ق�ص�س   � الديك  و)ك��لم  �صرقًا(  كلم   ١٠
اأطفال(  ق�ص�س   � ناجحة  و)خطة  اأطفال( 

و)قو�س قزح � كتاب للأطفال(.
الفقد  هذه  اأمل  يعت�صرنا  ونحن  االآن  نكتب 
املتكرر، فقدان قامات كبرية، رحيل �صيكون 
عزاوؤنا الوحيد فيه ما تركوه من اإثر اإبداعي 
العراقية، لهم  الثقافة  �صيخلدهم يف ذاكرة 
وداع  كتلويحة  اأكفنا  نرفع  الراحلني  وجلميع 

منا؛ نحن اأ�صرة جملة ال�صبكة العراقية.

تعددت الأ�شباب وامل�ت واحد

رحيل ثالث قامات اأدبية 
وفنية يفجع ال��شط الثقايف

مل يكن �الأ�شبوع �ملا�شي يف 
�لو�شطني �لفني و�لثقايف 
�أ�شبوعًا عاديًا، بل كان 
فجائعيًا بامتياز! �إذ غّيب 
�ملوت ثالثة مبدعني ممن 
تركو� ب�شماتهم و��شحة يف 
�لفن �لت�شكيلي و�ل�شرد، هكذ� 
ودون �شابق �إنذ�ر غادرونا 
دون ود�ع ومن غري تلويحة 
�أخرية.

اإعداد/ جملة ال�شبكة



ال�صاأن،  بهذا  حدثت  التي  التغيريات  وملعرفة 
ثقافة  تقومي  يف  واملكتبة  الكتاب  وج��ود  واأهمية 
الفرد واملجتمع،  قامت جملة ال�صبكة با�صتطلع 
حياة  يف  وتاأثريها  بالقراءة  �صاأن  لهم  من  اآراء 

العراقيني.
حُبّ �ملعرفة

اأ�صتاذة  العلوان،  ال�صاحب  عبد  منى  الدكتورة 
االأدب االنكليزي، التي عملت �صابقا رئي�صة لق�صم 
رّدها  راأت يف  بغداد،  االنكليزية يف جامعة  اللغة 
الكتاب  اقتناء  زال  م��ا  )ه��ل  م��ف��اده  ���ص��وؤال  ع��ن 
حتٍد  اأم���ام  نا  باأنَّ ال��ع��راق��ي��ة؟(  للعائلة  ���ص��رورة 
الكتاب من  اقتناء  يزال  ال  "نعم  كبري، م�صيفًة: 
�صروريات العائلة العراقية املثقفة. فملكية الكتب 
تعك�س ثقافة البيت العراقي وحب اأفراده للمعرفة 
من  الرغم  وعلى  ��ه  اأنَّ اإىل  م�صريًة  اأنواعها.  بكل 
عر  االلكرتونية  الكتب  على  احل�صول  �صهولة 
االأول  هو  يبقى  الورقي  الكتاب  اأنَّ  اإال  االنرتنت، 
دميومته  ال��ورق��ي  للكتاب  واأنَّ  ���ص��يء.  ك��ل  رغ��م 
الذي  بال�صديق  اإياه  وا�صفًة  وجماله.  وقد�صيته 
حتلو �صحبته، الذي نلجاأ اليه متى �صئنا ونرتكه 
متى �صئنا، حتمله بني يديك ببهجة و�صوق وتتاأمل 
املكتبة  رف��وف  على  ت�صعه  وروي��ة،  ببطء  كلماته 
ي�صاهي  �صيء  ال  واأن  مبلكيته.  وتفتخر  بعناية 
ارتباط  نن�صى  "وال  م�صيفًة:  ال��ورق��ي.  الكتاب 
الكهربائية  االأجهزة  بوجود  االلكرتوين  الكتاب 
يف  نفتقدها  التي  الكهربائي  التيار  ودمي��وم��ة 
للكتاب،  حاجتنا  حلظة  يف  ينقطع  فقد  العراق، 
لهذا ال بدَّ اأن تكون لدينا مكتبة ورقية نلجاأ اإليها 

الأنها االأ�صل وهي الثابت". 
راأي  عن  لفتة،  اأم��رية  املُعلمة  راأي  يختلف  ومل 
الدكتورة )العلوان(، )لفتة( التي علمت ودربت 
يف جمال التعليم ملدة ت�صل اإىل ٢٥ عاما، وكانت 
التي  االأم��ي��ة،  حم��و  مب��دار���س  طويلة  جتربة  لها 
اقتناء  اأنَّ  "بالتاأكيد  بقولها:  ال�صوؤال  اأجابت عن 
نوع  ك��ان  اأي��ا  العراقية،  للعائلة  �صرورة  الكتاب 
معلومات  وي��ق��ّدم  مفيدا  �صيكون  ��ه  ف��اإنَّ الكتاب، 
اهتمامه،  ح�صب  ك��ًل  العائلة،  الأف���راد  مفيدة 
الريا�صيني  ولل�صباب  الطبخ،  كتب  البيت  لربة 
املو�صة  كتب  والبنات  واللياقة،  الريا�صة  كتب 

واالأتيكيت وغريها".
�لقر�ءة ممار�شة �شرورية

احلا�صلة  ال��ع��زاوي،  قحطان  نغم  الدكتورة  اأم��ا 
والرتجمة  اللغة  علم  الدكتوراه يف  �صهادتي  على 
من اجلامعة امل�صتن�صرية العام ٢٠٠٤، والدبلوم 
التي   ،٢٠١٣ العام  كمردج  من  تعليمية  ب��اإدارة 
تعمل حاليًا يف كلية الرتبية بالر�صتاق يف �صلطنة 
ُعمان، فاختلفت مع الراأيني ال�صابقني، اإذ قالت: 
"للأ�صف، ال اعتقد اأن اقتناء الكتاب �صرورة لدى 
العائلة العراقية اإال ما رحم ربي، وطبعًا �صيتبادر 
اإىل ذهننا اأوال ال�صبب االقت�صادي واالأزمة املالية 
التي يعاين منها العراقيون مّدًا وجزرًا منذ اأربعة 
عقود"، م�صريًة اإىل اأنَّنا قد جند يف العائلة فردًا 
اأي�صا،  يقروؤها  وقد  الكتب  يقتني  اأف��راده��ا  من 
وقد ي�صبح مثًل اأعلى ملن حوله لكن هذا ال يعني 
اأنَّها  العائلة على  ت�صّنف  اأن  بح�صبها  بال�صرورة 

عائلة قارئة!.
رئي�س  العنبوري،  عبا�س  االأ�صتاذ  ق��ال  حني  يف 
العلقات  جلنة  وم�صت�صار  بغداد،  رواق  مركز 
الكتاب  اأنَّ  "بالتاأكيد  ال��رمل��ان:  يف  اخلارجية 
الكتاب  اأي   – فهو  العراقية.  للعائلة  ���ص��رورة 
املنظمة  املعرفة  بناء  يف  االأ���ص��ا���س  الو�صيلة   -
االأخ���رى  الو�صائل  لباقي  ميكن  وال  واملنهجية 

كالفيلم ال�صينمائي ان يكون بديًل عنه".
�شهولة �لو�شول

االجتماعي  التوا�صل  مواقع  تاأثري  �صوؤال  عن  اأما 
الدكتورة منى  قالت  بالكتاب،  القارئ  يف علقة 
العلوان، باأنَّها اأثرت ب�صكل �صلبي يف هذه العلقة، 
الأنَّ الكثري من القراء بدوؤوا يتجهون اإىل الكتاب 
االلكرتوين ل�صهولة احل�صول عليه جمانًا، ولكونه 
متوفرًا يف كل وقت. مو�صحًة اأنَّ مواقع التوا�صل 

االجتماعي اأ�صبحت م�صدر ت�صلية وم�صيعة وقت 
الوقت  لديهم  يعد  مل  الذين  النا�س،  من  للكثري 

الكايف لقراءة الكتب العلمية والثقافية.
التي  لفتة،  اأم���رية  املُعلمة  معه  اختلفت  راأي 
التوا�صل  مواقع  "اإّن  اإجابتها:  معر�س  يف  قالت 
القراء، فقد  اإيجابي يف  اأثرت ب�صكل  االجتماعي 
اأي  على  نح�صل  اأن  ب��االإم��ك��ان  االن��رتن��ت  جعل 
كتاب اأو معلومة نحتاجها يف كل االأوقات وب�صكل 
على  �صهلت  امل��واق��ع  ه��ذه  اأنَّ  مو�صحًة  �صريع"، 
جميع اأفراد العائلة االطلع على اأغلب املعلومات 
التي  الكتب  على  احل�صول  واأي�صا  تنوعها،  مع 
حال  يف  الكرتونية  بن�صخ  النت  عر  يحتاجونها 

عدم توفر الن�صخ الورقية.
وقٌت م�شتنزف

القول  "هذا  فقالت:  العزاوي  نغم  الدكتورة  اأما 
اأن  اأنكر  ان  ي�صعني  ونقي�صه، ال  االإيجاب  يحتمل 
مواقع التوا�صل ت�صتنفد وقتًا كان ميكن اأن ينفق 
مقاالت  نقراأ  اأال  لكن،   " م�صيفًة:  بالقراءة.."، 
التنور  كخبز  طازجة  وق�صائد  ونقدًا  وحتليلت 
كثريًا من  اأفدت  �صخ�صيًا،  التوا�صل؟  و�صائل  يف 
ومفكرين  ُكتاَّب  متابعة  يف  كالفي�صبوك  من�صة 
وتلم�س اجتاهات فكرية ما كنت الأعرفها لوال هذا 
االإ�صدارات  تتابع  اأنَّها  مو�صحًة  االأزرق!   العامل 
اجلديدة اأواًل باأول، يف الرواية والفل�صفة والرتبية 
ونظم اجلودة، وباأنَّها تقتني ما يروقها منها، واأن 
القراء  تقييمات  ذل��ك  يف  اأحيانًا  ي�صاعدها  ما 

االآخرين مثًل.
يف حني اأ�صار االأ�صتاذ عبا�س العنبوري يف رده عن 
هذا ال�صوؤال؛ اإىل اأن و�صائل التوا�صل االجتماعي 
اأثرت يف قراءة الكتاب. اإذ ا�صتنزفت الكثري من 
من  بداًل  ال�صريعة  املعلومات  لقراءة  الفرد  وقت 

عن الكتاب واملكتبة وم�اقع 
الت�ا�شل الجتماعي

تاأخذ منا �لقر�ءة بع�ض �الهتمام �أو رمبا �أكرث من ذلك، ولكنها ما 
ز�لت �مل�شدر �لذي يعطينا معرفة وتف�شريً� الأغلب ما نو�جهه من 
م�شكالت وق�شايا تخ�ض حياتنا، ظل �لعر�قيون على �شلة معروفة  
بالقر�ءة، ولكن بعد عام 2003 تغريت �لظروف ومن بينها �لقيود 
�لتي كانت على �لكتب باأنو�عها، و�لتمتع بقر�ءتها...

ا�شتطالع اأجراه: د. عالء حميد اإدري�س
ت�ش�ير:عامر ال�شاعدي

منى العلوان عبا�س العنبوري امرية لفتة

؟هل نحن اأمة قارئة
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ا�صتثمار الوقت يف قراءة الكتاب، م�صيفًا: "ولكن 
يف الوقت ذاته، فاإنَّ و�صائل التوا�صل االجتماعي 
كانت لكثري من القراء من�صة اللتقاط املعلومات 
االأول��ي��ة ع��ن ك��ت��ٍب حم���ّددة وب��ال��ت��ايل االن��دف��اع 
اأنَّنا يف العراق وبح�صبه  ل�صرائها واقتنائها"، اإال 
نفتقر اإىل االهتمام بو�صائل التوا�صل االجتماعي 
 Good( تطبيق  مثل  بها  واالهتمام  املعريف 
reads(، اأو اإن�صاء تطبيقات م�صابهة لت�صجيع 
هو  كما  فيها،  اأعلى  معدالت  وت�صجيل  ال��ق��راءة 
حا�صل يف الكثري من الدول الغربية ودول �صرق 

اآ�صيا.
وعٌي م�شقول

البيت  يف  للكتب  مكتبة  وج��ود  ب��اأن  كثريًا  ن�صمع 
ت�صهم ب�صقل وعي اأهله، كما ن�صمع باأنها ال ت�صهم 
اإك�ص�صوارات  م��ن  واح���دة  اأ�صبحت  ب��ل  ب��ذل��ك، 
ا�صتطلعناهم عن هذه  راأي من  وملعرفة  املنازل! 

املو�صوعة، توجهنا بهذا ال�صوؤال اإليهم.
ال�صاأن  ب��ه��ذا  حت��دث��ت  ال��ع��ل��وان  منى  ال��دك��ت��ورة 
ووعي  الهام  م�صدر  املنزل  مكتبة  "تبقى  قائلًة: 
ال�صغار  �صيما  ال  وكبارًا،  �صغارًا  االأ�صرة  الأفراد 
منهم، فالطفل الذي ين�صاأ يف بيت فيه مكتبة له 
باملعرفة  تعلقًا  واأك��رث  وعيًا  اأكرث  يكون  وللأ�صرة 
التي ت�صبح جزءًا ال يتجزاأ من حياته. وال نن�صى 
اأي�صًا اأن ن�صخ القراآن الكرمي الورقية املتوفرة يف 
وجتعل  علمي،  اإ�صعاع  م�صدر  تعّد  البيت  غرف 
اأ�صا�صي  اإىل الكتاب املقد�س كرمز  الطفل ينظر 

الأهمية الكتاب يف حياة االإن�صان".

لفتة،  اأم��رية  املُعلمة  راأي  مع  تطابق  ال��راأي  هذا 
التي اأ�صارت اإىل اأهمية وجودها يف البيت، الأنَّها 
�صرورة من �صروريات احلياة، مبا ت�صهم فيه من 

خلق فرد مثقف وتطوير وعيه.
ت�شجيع �لقر�ءة

وجود  اأنَّ  فاأو�صحت  العزاوي  نغم  الدكتورة  اأما 
ب�صقل  تقوم  ورمب��ا  مهم،  اأم��ر  البيت  يف  املكتبة 
وعي اأهله اإىل حد ما، واأ�صافت: "ال بّد اأن يعرتي 
الف�صول اأحدهم ويفتح كتابًا، ولعلها �صاعة طيبة 
فيجد نف�صه ماأخوذًا بالقراءة وعواملها االأخاذة"، 
م�صريًة اإىل اأّن هذا ال ينفي اأن بع�س البيوت تتخذ 
منها ديكورًا، لكن،  اأظنني اأَُغلمُِب ح�صن الظن اأن 
االأق��ل  على  ع��دم��ه..  من  حتمًا  اأف�صل  وج��وده��ا 
كتعبري عن اأهمية الكتاب واأنَّه من اأ�صباب الرقي 

اأو التظاهر به.
"اإنَّ  ال��ع��ن��ب��وري:  عبا�س  االأ���ص��ت��اذ  ق��ال  ح��ني  يف 
على  ي�صّجع  اأن  �صاأنه  من  منزلية  مكتبة  وج��ود 
يحيطه  ما  اإىل  م�صدود  فاملرء  الكتاب،  ق��راءة 
الكتب  عناوين  على  العني  تقلب  ف��اإنَّ  وبالتاأكيد 
من  الظروف  فتهيئة  للقراءة،  م�صجعًا  �صيكون 
م�صتلزمات احل�صول على نتائج"، م�صريًا اإىل اأن 
االأوالد الذين يف مراحل عمرية �صغرية، ي�صدهم 
الف�صول للتعرف على ما حتتويه الكتب، ال �صيما 

بعد قراءة عناوين جذابة.
�إرث �لقر�ءة

تنك�صر  التي تقراأ لن  االأمة  اإن  �صوؤالنا، هل  وعن 
ك��م��ا ي��ق��ال، وه���ل ت��ران��ا اأم����ة ق���ارئ���ة؟ قالت 

الدكتورة منى العلوان: "نعم نحن اأمة  قارئة؟ 
القراءة  من  ال��ق��راآن  وكلمة  ال��ق��راآن  اأم��ة  الأننا 
ومنبع  اإرثنا  فالقراءة  كذلك،  نكون  اأن  ويجب 
النور يف حياتنا، وال نن�صى اأنَّ اأول �صورة نزلت 
و�صلم  وال��ه  عليه  اهلل  �صلى  حممد  النبي  على 
هي �صورة اقراأ: "اقراأ با�صم ربك الذي خلق". 
وهذا دليل على اأهمية القراءة وعظيم �صاأنها"، 
الفكر  وتنّمي  العقل  تنري  القراءة  اأنَّ  مو�صحًة 
اهتمامنا  زاد  كلما  ��ه  واأنَّ احلكمة،  اإىل  وتهدي 
كلما  وثقافيًا  علميًا  املفيدة  الكتب  ب��ق��راءة 
وحتّفزت  عقولنا  و�صحذت  اأخ��لق��ن��ا  ارت��ق��ت 
"االأ�صرة هي  م�صيفًة:  حياتنا،  وتنورت  هممنا 
اختلف  على  االأفراد  لتهيئة  االأ�صا�صية  البيئة 
وق��راءة  العلم  حب  على  وتربيتهم  اأعمارهم 
الكتب، يف بلدنا ويف ظروفنا احلالية احلرجة 
الوعي  خلق  واإىل  اإليه  احلاجة  اأم�س  يف  نحن 
وحتفيزهم  كافة  املجتمع  طبقات  بني  الثقايف 

على االهتمام بالقراءة".
مو�جهة �جلهل

"نعم  قائلًة:  فاأجابت  لفتة،  اأمرية  املعلمة  اأما 
بالتعليم  ويقال  تنك�صر،  لن  تقراأ  التي  االأم��ة 
اأن  نرى  احلا�صر  الوقت  يف  لكن  االأمم  ترقى 
نتيجة  ب��االأخ�����س  وطننا،  يف  ت��راج��ع  التعليم 
�صيطرة  ���ص��ع��ف  اأه��م��ه��ا  ك��ث��رية،  ���ص��ي��ا���ص��ات 
متت  ال�صعف  لهذا  ونتيجة  الدولة،  موؤ�ص�صات 
الثقافة  خ��ارج  ق��وى  قبل  من  عليها  ال�صيطرة 
اأدى  مما  ال�صعب،  بتجهيل  �صاهمت  واملجتمع، 
اأثر  وهذا  واملر�س،  واجلهل  الفقر  انت�صار  اإىل 

يف جميع �صرائح املجتمع".
يف ح��ني حت��ّدث��ت ال��دك��ت��ورة نغم ال��ع��زاوي يف 
معر�س اأجابتها عن هذا ال�صوؤال قائلًة: "نحن 
حد  اإىل  م��راوؤون  نحن  نعتر!  ال  اأّننا  اإال  نقراأ 
بعيد واملراءاة معدية على نحو ال ي�صدق! اأرى 
اأطفاال و�صبيانًا من حويل يقبلون على القراءة، 
حني  يهجرونها  ما  �صرعان  منهم  الكثري  لكن 
يلم�صون التناق�س بني عوامل القراءة - ال �صيما 
حتفل  الأعمارهم  املوجهة  القرائية  امل��واد  اأن 
وحتتفي باملثالية -  وبني العامل الواقعي الذي 

يحيونه!
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�صديقي  ويقدمه  يعده  ���ص��وا،  رادي���و  على  ي��ذاع  برنامج 
حلقاته  اإح���دى  يف  ت��ن��اول  ال��ذي  احل��ي��دري  نبيل  وزميلي 
دار  العراقية،  ال�صخ�صية  يف  والت�صامح  ال��ث��اأر  مو�صوع 
النقا�س وتفّرع من العائلة اإىل الع�صرية، ومن القانون اإىل 
احلكم بال�صيف اأو بالر�صا�صة، ومن الوعي اإىل اجلهل... 
امللحة  حاجتنا  اأكد  والكل  الخ،  التابع  اإىل  امل�صوؤول  ومن 
اإىل التحلي بالت�صامح، الإجلنا ولي�س حتت �صطوة وقانون 
املتحكم بنا، كما ت�صاءلت االأغلبية عن الدافع وراء �صيوع 
كبديل عن  منا  الكثري  نفو�س  �صطح  والثاأر على  ال�صغينة 
جتتاح  اأن  قبل  اأرواح��ن��ا  بها  حتّلت  التي  ال�صامية  القيم 

الوحو�س اأر�س ال�صواد..
احلقيقة ا�صتفزتني ق�صوة كلمتي )الثاأر واالنتقام( اللتني 
ت�صمنهما عنوان الرنامج، و�صعرت باحلزن الأنهما تعّلقا 
متى  اإىل  نعرف  ا  ول  االآ�صر،  الطوق  كما  العراقي  برقبة 

�صتبقى ال�صغينة والت�صاحن كظل لنا.
هذا ال�صعور قادين اإىل التفكري بثقل حمل ال�صغينة والثاأر 
نبذله  وج�صدي  وروحي  فكري  فكم من جهد  والت�صاحن، 
بذرة حمبة  وكم من  والعداء؟  الكره  نتلب�س حالة  عندما 

متوت يف اأر�س ت�صقى مبياه الكرة وقانون الثاأر والقتل.
ع�صى  ال����روح  جميل  )ج��ال�����س  ال��ت��ري��زي:  �صم�س  ق���ال 
ُك��رث،  حولنا  اجلميلون  ج��م��ال��ه(.  ع���دوى  ت�صيبك  اأن 
اأ�صكاله  التطرف مبختلف  وباء  لكن  وجال�صناهم طويل، 
ا�صتل جمالهم و�صار هذا )الكثري( مّنا كاأنَّه ج�صد مفّرغ 
اأج�صادنا  تفرغ  والعداء  والتطرف  فالتطاحن  روحه،  من 

واأرواحنا من اجلمال لت�صتوطنها وحو�س ال�صر.
دينه،  االآخ��ر،  بطائفة  نفكر  �صرنا  وع��ي  ب��دون  اأو  بوعي 
فكره املختلف، حجم ق�صره، وحجم ر�صيده امل�صروق، ومل 
نعد جنال�س اجلميل، الأنَّه تخّلى عن ثوب اجلمال مقابل 

جلباب ال�صغينة والثاأر.
العراقي  يذكر  وغ��ريه��م،  وال�صوري  واالردين  امل�صري 
مبحبة، الأّنه رّحب بهم، وكما يقول املثل: �صاروا اأهل الدار 
ونحن ال�صيوف عندهم، فهل بقي عندهم هذا االنطباع 
عندما راأوا كيف نتقاتل مع بع�صنا وكيف تخّلينا عن ب�صاط 

املحّبة لنفرت�س �صوك ال�صغينة بني بع�صنا البع�س..
البذور اجليدة وال�صيئة ال تنبت اال بالرتبة التي تتقبلها، 
يف  اال  ينمو  وال  باطنه،  يف  جاف  اأغلبها  ال�صغينة  وب��ذور 
ال�صغينة  �صقى  وَم��ن  تربتنا؟  غري  فَمْن  تتقبله،  اأر�صية 

والثاأر بيننا؟
وهل  التناحر،  هذا  �صقينا  مل��اذا  ق�صوة،  االأك��رث  وال�صوؤال 

ن�صتحق اأن نكون �صحايا بع�صنا البع�س؟
رمبا هي لعنة تطاردنا منذ زمن بعيد اأو لي�س ببعيد، الأننا 
بنا، ثم تخلينا  اآمنت  او الأديان  اأ�صاأنا الأقوام كانوا معنا، 
نهائيا  ون�صينا  ببع�صنا  االأم��ان  فقدنا  الأننا  ورمبا  عنهم، 
اأن حمل الكره وال�صغينة ثقيل جدًا جدًا واأكر من طاقة 
اإن�صان �صوّي، بينما حمل احلب والت�صامح خفيف و�صهل، 
واالأهم من ذلك �صهولة م�صاركته وانت�صاره... و�صلم قول 

احلجاج املظلوم:
اأحياء" احلّب  واأهُل  موتى  "النا�ُس 

�شعاد اجلزائري

الهم�س العايل 
جلباب ال�شغينة 

ا�شتفزتني ق�ش�ة كلمتي )الثاأر 
والنتقام( اللتني ت�شمنهما 

عن�ان الربنامج، و�شعرت 
باحلزن لأنهما تعّلقا برقبة 

العراقي كما الط�ق الآ�شر، ول 
نعرف اإىل متى �شتبقى ال�شغينة 

والت�شاحن كظل لنا.



يف املخيلة اخلّلقة يتجلى التفّرد باأبهى �صوره 
وال  متكّلف  تعقيد  بل  الكلمات  �صحر  وينطلق 

تب�صيط متزّلف وال جمانية يف االختيار. 

�لقيمة و�ملعيار
بني يدينا م�صاهمة غاية يف االأهمية، والروعة 

والناقد  الكاتب  بها  متّتع  التي  وال�صل�صة، 
بني  من  اليو�صف(،  �صامي  )يو�صف  الراحل 
العربية  املكتبة  اأغنت  م�صاهمات  جمموعة 
جديد  من  فيها  ملا  عديدة  اأدبية  جم��االت  يف 
واالآداب  بالفنون  مهتم  لكل  والف��ت  ومبتكر 
يف  امل�صاهمات  ه��ذه  م��ن  اخ���رتت  بجملتها. 

هذه العجالة، كتابه القّيم )القيمة واملعيار - 
ال�صادر عن دار  ال�صعر(  م�صاهمة يف نظرية 
كنعان يف دم�صق. نحاول عر هذه ال�صطور اأن 
اآراء ووجهة نظره يف  اأدىل به من  ن�صتلهم ما 

ما يخ�س ال�صعر. 
يف مدخل الكتاب يقف الكاتب اأمام الدرا�صات 

والكم  الع�صرين،  القرن  اأوائ��ل  منذ  االأدب��ي��ة 
العربي،  العامل  اأنتجها  التي  منها،    الكبري 
لي�صري اإىل متّيز بع�صها بقدرتها على تو�صيح 
الع�صور  م��زاي��ا  ع��ن  والك�صف  الن�صو�س، 
يعد  ه  ولكنَّ العامة  الفنية  و�صماتها  االأدب��ي��ة 
من  نقود  عن  عبارة  الدرا�صات  ه��ذه  معظم 
املتخ�ص�صة  الكتابات  واأن  التطبيقي،  النمط 
هذا  ماهية  اإىل  بالتعرف  اأو  االأدب،  بنظرية 
اأو ذاك، قليلة الكمية و�صئيلة  اجلن�س االأدبي 
القيمة يف اآن واحد. ولعل م�صاألة القيمة ومعيار 
الق�صايا  اأب���رز  م��ن  واح���دة  تكون  اأن  القيمة 
العقل  اإذ  والتنظري،  بالبحث  واأحقها  االأدبية 
ماهيته  بحكم  اأي  بطبعه،  معياري  الب�صري 
نف�صها. ولكن هذه الغزارة يف اإنتاج الن�صو�س 
االأدبية مل ياألفها العامل العربي من قبل بتاتًا. 
ويف راأي "يو�صف �صامي اليو�صف" اأن الطبيعة 
لي�صْت �صخية اإىل هذا احلد. ومبا اأن احلاجة 
يبذل يف م�صمار  �صيء من اجلهد  اإىل  ما�صة 
ال��ذي  لل�صعر،  �صيما  وال  ل����لأدب،  التنظري 
يف  االأول  الثقايف  االإيقاع  اليوم  حتى  زال  ما 
م�صمار اللغة العربية، الذي يعتقد الكاتب باأن 
نقاده االأكفاء، يف هذه االأيام، غري موجودين 
اإال بال�صدفة وح�صب. وم�صاهمة منه كتب لنا 
اأربع مقاالت بني دفتي الكتاب الذي بني اأيدينا 
هذا  يف  امللحة  للأ�صئلة  اال�صتجابة  يف  ت�صهم 
ال�صدد. االأوىل جاءت بعنوان "ال�صعر و�صوؤال 
والذائقة"،  "ال�صعر  بعنوان  والثانية  القيمة"، 
جاءت  واالأخ���رية  ال�صعر"،  "وظيفة  والثالثة 

بعنوان "ال�صعر واحل�صا�صية".

�لتاأثر و�اللتقاء
يوؤكد الكاتب يف مقالته االأوىل على اأن: "غاية 
�صواه،  ولي�س  نف�صه،  معيارها  هي  الق�صيدة 
اأق�صد اإنتاج �صعور اأ�صلي، اأو عميق. وهذا قول 
كلمة  ا�صتقاق  مع  متامًا  يتماهى  اأن  �صاأنه  من 
"ال�صعر" يف اللغة العربية، اإذ من الوا�صح بغري 
فكلتا  �صواه،  دون  ال�صعور  هو  ال�صعر  اأن  لب�س 
التي  "�صعر"  وهو  واح��د،  اأ�صل  من  اللفظتني 
ال�صني"  "بفتح  ال�صعر  الأن  الدقة،  تنطوي على 

هو  وه��ذا  نف�صه.  الثلثي  ه��ذا  عن  �صدر  قد 
هو  الق�صيدة  معيار  ب��اأن  للقول  االآخ��ر  ال�صكل 
قدرتها على البلوغ اإىل �صويداء الفوؤاد، دون اأي 
ريث اأو اإبطاء". اأما اخليال فهو ما انبثق منه 
هذا  يف  تطرف  لقد  حتى  بل  احلديث،  ال�صعر 
املنزع بحيث خرج ال�صعر كما يقول الكاتب من 
ال�صكل. وال مراء يف  توثني  اإىل  اال�صتواء  موقع 
�صعر،  كل  ماهوية يف  "برهة  براأيه  اخليال  اأن 
ولكنه ال قيمة له اإال اإذا جاء موحيًا، نائيًا عن 
اإح��لل  واأم��ا  اال�صطناع.  من  وبريئًا  التكلف 
اأن  ي�صعه  فل  اخل��ّلق  اخليال  حمل  التهومي 
اأن  البتة  ميلك  ال  انحطاط  �صفة  �صوى  يكون 
الذين  اأولئك  على  اإال  ينطلي  اأو  نف�صه،  مي��ّوه 
بالتاريخ". يف املقالة  بال�صعر وال  ال خرة لهم 
االنفعال  هي  الذائقة  اأن  الكاتب  يوؤكد  الثانية 
مقاربة  اأو  بالو�صيم،  االل��ت��ق��اء(،  )ال��ت��اأث��ر، 
اأن  �صاأنها  من  بطريقة  امل��وائ��م،  اأو  املنا�صب، 
الذائقة،  بني  اأي  ال��ذات  بني  ف��رق  كل  حت��ذف 
م�صمون  من  بد  ال  اإذ  ُي��ذاق،  ال��ذي  واملحتوى 
�صبح  �صوى  تكون  فلن  واإال  الداخلية،  به  متتلئ 
اأو وهم اأو خواء مفّرغ من كل ما ميلأ اأو يعني. 
كما اأنَّ الكاتب يتماهى مع قول املت�صوفة "من 

ذاق عرف" اأو كما قال ال�صيخ االأكر ابن عربي 
مقالته  يف  اأما  التجلي".  مبادئ  اأول  "الذوق 
ال�صعر  مملكة  اأن  فيوؤكد  ال�صعر  وظيفة  ع��ن 
فاعلية  وه��ي  واالخ��ت��لج،  الرع�س  مملكة  هي 
متعالية من �صاأنها اأن تكمل النق�س الذي يعتور 
اإ�صباع  على  البتة  القادرة  غري  اليومية  احلياة 
القادر  عبد  به  جاء  ما  ويتبنى  االإن�صان.  روح 
اجل��رج��اين وي��ع��ده اأول م��ن اأوح���ى م��ن خلل 
االإعجاز"  "دالئل  و  البلغة"  "اأ�صرار  كتابيه 
اللغة،  لنداء  النف�س  ا�صتجابة  هو  ال�صعر  ب��اأن 
ميّكن  اأن  �صاأنه  من  ال��ذي  اللغوي  العلو  قل  اأو 
الداخلية  احليوية  بينابيع  االت�صال  من  الروح 

واخل�صوبة الكونية التي تنبثق منها احلياة.

�ال�شتدالل �لوجد�ين
احل�صا�صية  ومو�صوع  االأخ��رية  املقالة  يف  اأم��ا 
هو  التح�ص�س،  فعل  اأن  على  الكاتب  في�صدد 
والفحوى  الداللة  ا�صتنباط  القادر على  وحده 
هي  فاحل�صا�صية  اخل��ارج��ي��ة،  االأ���ص��ي��اء  م��ن 
اأوت����ي من  م��ا  ال���ذي مي��ل��ك، بف�صل  امل���لط 
الداخل باخلارج، يف وحدة  يلحم  اأن  حرارة، 
�صعر  فاإنَّ قيمة كل  ولهذا،  تقبل االنحلل.  ال 
زخم  ���ص��وى  لها  م�صدر  ال  جيد  اأدب(  )اأو 
التح�ص�س وقدرته على ا�صتخل�س اللباب من 
الذي  الوجداين  اال�صتدالل  بر�صم  هو  ما  كل 
الأن  وذل��ك  وال�صواب،  اخلطاأ  ملثنوية  يعنو  ال 
احل�صا�صية، اأو املعرفة الوجدانية، حمّقة على 
الدوام، ومن �صاأن هذه ال�صمة اأن جتعل منها 

ال�صجية االأنف�س بني �صجايا الباطن كلها. 
�صامي  "يو�صف  يتوقف  ال��ك��ت��اب  خ��امت��ة  يف 
تقدم  ملا  وفقًا  الناقد،  وظيفة  اليو�صف" عند 
فيقول: )اإنها اإ�صدار حكم القيمة النا�صج، اأو 
التمييز بني النفي�س واخل�صي�س، اأو الف�صل بني 
املا�س والزجاج. ولعل يف مي�صور املرء اأن يجزم 
بان مثل هذا الفعل هو نتاج ل�صمة ماهوية يف 
العقل نف�صه، اإذ ال كمال بغري القيمة بتاتًا، بل 
اإن الكمال نف�صه هو القيمة التي هي غاية كل 
قيمة اأخرى. اأما ا�صتبار الفحوى امل�صترت، فهو 
على �صدة اأهميته، ال يحتل اإال املرتبة الثانية(.

ال�شعر  بني وعي الثمالة ووعي الدللة
القيمة واملعيار

قراءة يف كتاب

�ل�شعر �بتكار ي�شتبيح 
�لكلمات لي�شّكل 
منها عاملا من �ل�شور 
�جلديدة، ال قفزً� 
على غريب �الألفاظ 
وال رق�شا على كلمات 
�ملنجد �لذي ال ُينجد 
�إال ملاما. بل �أجتر�أ 
و�أقول �إنَّ من يعتمد 
من �ل�شعر�ء على 
�ملنجد، لن يجده �شوى 
مطّية من ال حظ له 
يف �ل�شور �ملبتكرة 
الفتقاده �خليال 
�خلاّلق �لذي له 
�أجنحة ال يطري  بها 
مع �شرب، بل ينطلُق 
وحيدً�، الأنَّه ي�شتعيُد 
�شلة قربى ب�شغف 
�ل�شقور �لتي حتّلق يف 
�الأعايل وحيدة.

حربي حم�شن عبد اهلل
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افتتاح �صينما اخليام ١9٥٥ كانت العادة جتري اأن الفيلم 
اإىل  ينتهي يذهب  اأن  الذي يعر�س يف �صينما اخليام وبعد 
�صينما روك�صي عند بداية �صارع الر�صيد، وبعدها يعر اإىل 
بغداد،  �صينما  يف  ولي�صتقر  رحاله  ليحط  ال�صوب(  )ذاك 
الراحل كان  اأخي  بغداد،  �صينما  بيتنا كان قرب  اأن  قدري 
الفيلم،  عر�س  تو�صلتي،  نفعت  بال�صينما،  �صغفي  يعرف 

اأظنه  اأخي  اآمال احلبيبة،  �صبي  النهاية ومت  قتل هيلني يف 
مل يفهم الفيلم اال كمغامرة اأجملها احل�صان اخل�صبي، اأنا 
وعند اخلروج بكيت بكاء مرا، حاول اأخي اأن يفهم، اأخرته 
كل هذا   َ ملمِ اأع��رف  اأكن حقا  درو�صي، مل  اأح�صر  باأنني مل 
عودي  ا�صتد  اأن  واإىل  ط��وال  �صنوات  وبعد  لكنني  البكاء، 

عرفت �صبب بكائي؛ لقد كان ب�صبب اندحار اجلمال.
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ال��دور  من  غ��ازي  �صينما  كانت 
تلك  يف  ال��ف��ري��دة  ال�صينمائية 
ال���ف���رتة، ك��ي��ف ال وق���د ارت��ب��ط 
ا�صمها با�صم ملك العراق غازي 
بن في�صل االأول رحمه اهلل، اأهم 
ما كان ميّيزها نظافتها وارتياد 
ال��ع��وائ��ل ال��ع��وائ��ل ال��ب��غ��دادي��ة 

الأنها كانت تعر�س االأفلم االجنبية، يذكر اأنها عر�صت الفيلم 
العراقي ابن ال�صرق، موقعها كان من �صمن حديقة امللك غازي 
(االأمة) فيما بعد متت اإزالتها من اأجل امتداد ج�صر اجلمهورية 
قدمتها،  التي  العرو�س  �صمن  من  التحرير،  �صاحة  وتو�صيع 

وحكاية هذه ال�صورة هي:
اإىل بنات  "فتاتان من برودواي" لكن ترجم  فيلم حمل عنوان 
اأحداثها حول  تدور  الرواية  اأختي)،  واأحب  (اأحبني  ب��رودواي، 
الغنائي  اال�صتعرا�صي  ال�صريط  يف  عليكم  نعر�س  املحور،  هذا 
جوان  ترينر،  الن��ا  بطولة  ب���رودواي،  بنات  املده�س  املو�صيقي 
بلوندل، جورج موريف مع فئة كبرية من اأ�صهر ممثلي وممثلت 
هوليوود الر�صيقات اخلفيفات، تعال نرق�س يا حبي، برودواي 
هي برودواي دائما، احلب ال�صحيح… الخ، ملخ�صها جورج 
ويحب  واالذاع���ة  الغناء  يف  ي�صتغل  ال��روح  خفيف  �صاب  م��وريف 
اأن  ميكن  ال  الأن��ه  يتزوجها  اأن  يجب  اأن��ه  ويعتقد  بلوندل  الفتاة 

احلقيقة  يف  اأن��ه  ح��ني  بعد  يكت�صف  ولكن  غ��ريه��ا،  فتاة  يحب 
يحب اأختها ويتمّنى لو اأنه يعطي ن�صف عمره ليتزوجها وي�صعد 
هذا  على  للح�صول  االختني  بني  عظيم  �صراع  يجري  بحبها، 
اأخريًا يتغلب الواقع على  الزوج اخلفيف الروح الثقيل اجليب، 
طيب  عن  وتهديه  احلبيب  ه��ذا  عن  ج��وان  فتتنازل  العاطفة، 

خاطر الختها، ال تفوتكم امل�صاهدة:
العر�س من م�صاء االثنني ٢٨ �صباط ١9٤٤ ال�صاعة ٤٥ - 6 و9- 

مع اآخر اأخبار احلرب التي تردنا بالطيارة.

مهم جد� 
 اليحق الأي �شخ�ض �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

�صينما  اأنقا�س  وعلى  الوثبة  �صاحة  عند 
�صنرتال �ُصيِّدت �صينما الرافدين بالقرب 
�صب  ما  يوما  ار�صاك،  امل�صور  حمل  من 
هذه  عر�صت  كلها،  التهمها  هائل  حريق 
العربية  االأف����لم  م��ن  الكثري  ال�صينما 

 ،١9٣-٨-٣٥ ي��وم  افتتحت  وال��ع��امل��ي��ة، 
حت��م��ل ه���ذه ال�����ص��ورة )ب��و���ص��رت( فيلم 
كما  اال�صطول  يف  جرمية  عنوان  يحمل 
ترجم، الذي عر�س يف هذه ال�صينما يوم 
١٢-6-١9٣7، بارجة حربية حتت رحمة 

جمرم ماهر، ٢٠٠٠  اأذن �صمعت ال�صجة 
 ٢٠٠٠ اجلرمية،  اأحدثتها  التي  الهائلة 
عني �صاهدت موت املجني عليها، لكن مل 
جمعت  رواية  يف  املجرم،  على  اأحد  يعرث 
والهول واحلب،  واالإجرام  الد�صائ�س  بني 
تنتهي من موقف فظيع فتنتقل اإىل موقف 
هذا  بك  ي��وؤدي  ثم  و�صعور،  عواطف  كله 
و�صخرية،  ودع��اب��ة  قهقهة  اإىل  امل��وق��ف 
�صاهد ذلك يف رواية جرمية يف اال�صطول 
غريبة  بابها،  يف  فريدة  ب��رواي��ة  لتتمتع 
مبلغ  بنف�صك  ولتتحقق  مو�صوعها  يف 
رقي  من  ال�صينمائي  الفن  اليه  و�صل  ما 
جني  تايلر،  روب��رت  فيها  ميثل  وم��ه��ارة، 
وغريهم،  هيلي  تيد  مريكل،  اونا  باركر، 
 ١9٣7-6-١٢ ال�صبت  م�صاء  من  تعر�س 
من  مناظر  مع   9-٤٥ و   7-٤٥ ال�صاعة 
اأخبار العامل يف �صينما الرافدين باإجازة 
-٢-٥9 تاريخ   97١ رقم  العا�صمة  اأمانة 

ال�صاعة  كاملعتاد  نهارية  حفلت   ،١9٣7
مناظر  اأي�صا  ت�صاهدون  ظ،  ب   ٣٠-٤
ج��ورج  امللك  لتتويج  العظيم  االح��ت��ف��ال 
كن�صية  داخل  اليزابيث  وامللكة  ال�صاد�س 

وي�صت من�صرت.



�أقدم �لزو�رق
املنطقة  يف  الكبري  دوره  النهري  النقل  ولعب 
االألف  منذ  والب�صائع  التمور  نقل  يف  اجلنوبية 
واإىل  الداخلية  املناطق  اإىل  امليلد  قبل  الرابع 
وذل��ك  ال��ت��اري��خ،  ذل��ك  منذ  )البحرين(  دمل��ون 
تلك  يف  امل�صنوعة  العراقية  ال��زوارق  بوا�صطة 

الفرتة.
امل��وؤث��ر يف  ال��ع��راق��ي دوره  ال����زورق  لعب  ب��ذل��ك 
ال�صراعات  ويف  الداخلية  التجارية  احل��رك��ة 
اخلارجية يف مناطق امل�صطحات املائية 

اجلنوبية.
�الآ�شوريون... 
�أركان �لعامل 

�الأربعة
 ك���ان ل��ل��دول��ة االآ���ص��وري��ة 
الثاين  االألف  توهجها يف  عند 
العامل  ت�صّمى )اأرك��ان  امليلد  قبل 
بانيبال  اآ����ص���ور  ع�صر  يف  االأرب���ع���ة( 
نفوذها  امتد  اإذ  امليلد(،  قبل   ١٨٣٠(
اإىل  وارمينيا  القوقاز  جبال  من 
واله�صاب  زاكرو�س  جبال 

اإىل  اإ�صافة  وليبيا احلالية  املجاورة حتى م�صر 
قر�س... دولة امراطورية مت�صعة فقدت قوتها 
الرغم  على  جم��دي،  ال��ل  االت�صاع  ه��ذا  ب�صبب 
من اأن هذا االنت�صار �صاعدها عليه جي�س مت�صع 
االأدوات  متعددة  وبحرية  نهرية  وقوة  االأط��راف 
املائية من طرادات وزوارق، ومهيلت، وهو اأمر 
بالوهج   اهتمت  التي  امل�صادر  بع�س  ت�صجله  ال 
يف  الفاعلة  القوى  عن  احلديث  دون  االإعلمي 
احلركة  واأدوات  واملاء  الب�صر  وال�صلم:  احلرب 

البحرية والنهرية. 
 �لنقل �لنهري.. حديثًا

التجارية  احل��رك��ة  ع��ن  احل��دي��ث  جت��اوزن��ا  اذا 
املائية زمن العثمانيني، وبواخر و�صفن بيت اللنج 
�صفحات  عند  ووقفنا   ١٨6٠ عام  �صت  تاأ�صَّ التي 
الريطاين  االحتلل  ق��وى  بني  املائي  ال�صراع 
من  ملحم  وج��دن��ا  وال��ف��رات،  دجلة  وع�صائر 
مل  الكبريين  النهرين  عر  املقاومة  �صفحات 
ت�صجل تف�صيل حتى يومنا هذا، ب�صبب اهتمام 
ب�صفحات  االن��رثوب��ول��وج��ي  وال��ب��اح��ث  امل����وؤرخ 
اأخرى، مبتعدًا عن اأهمية ال�صراع والظفر داخل 

املياه.

كانت للقوة �لنهرية 
�لتابعة للدويالت 
�ل�شومرية 
�ل�شيطرة �ملثلى 
على جماري 
�الأنهار و�الأهو�ر 
�لعر�قية �شاعات 
�الحرت�ب �لد�خلي 
بني �لدويالت مثل 
)�أي�شن ( و)الر�شا( 
و�أيام �ل�شالم 
و�لهدوء.

 

با�شم عبد احلميد حم�دي

 الزوارق العراقية
ت���������اري���������خ واأن�������������������اع
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لقد بلغ عدد و�صائط النقل النهري يف الب�صرة 
مطلع القرن الع�صرين بني خم�صة اإىل �صتة اآالف 
زورق ومهيلة، وقد ا�صتخدمت الزوارق التجارية 
ب�صكل  والب�صرة  اخل�صيب  اأب��و  قرى  بني  للنقل 
نتيجة  التوقيت  وه��ذا  ٤٥دقيقة،  مبعدل  مكثف 
ال��زورق  لت�صيري  البخارية  االأدوات  ا�صتخدام 
االأخرى  والب�صائع  التمور  اأو  الب�صر  ينقل  الذي 
ون�صعه اأمام القارئ الكرمي كعّينة من احت�صاب 
عر  النهري  النقل  داخ��ل  التوقيتات  يف  الزمن 

�صط العرب وفروعه.
رحالت دجلة

املائية  الطرق  يف  امل�صافات  الباحثون  احت�صب 
كيلو   ٣٥٠ فعّدوها  والكوت  بغداد  بني  والرية 
و٢٢٠  امل��ائ��ي(  الطريق  )لتعرج  املياه  يف  م��رتًا 
كيلو مرتًا يف الطريق الري، واحت�صبوا الطريق 
مرت  كيلو  ب���٢٠٠  والعمارة  الكوت  بني  النهري 
امل�صافة  كانت  بينما  ١96ك��م،  ال��ري  والطريق 
النهرية بني العمارة والقرنة ١9٥ كم وبلغت ١7١ 

كم برًا.
رحالت �لفر�ت

الفرات  نهر  داخ��ل  املائية  ال��رح��لت  ام��ت��ازت 
بالتعرجات الكثرية ووجود الفيوردات يف الفرات 
االأعلى، ويقطع الفرات ٤٥٥ كيلو مرتًا يف تركيا 
و6١٠ كيلو مرتات يف �صوريا اعتبارًا من جرابل�س 
فيقطع  ال��ع��راق  يف  اأم��ا  كمال،  البو  مدينة  اإىل 
الفرات ١١6٠ كيلومرتًا لي�صل كرمة علي، ملتقيا 

بدجلة لي�صكل �صط العرب.

ت����ت����وزع اأن�������واع 
ال����������������زوارق يف 

ال����ف����رات م��ث��ل��م��ا 
االأمر يف دجلة وبني 

من  اخلارجة  احللة الفروع  �صطي  مثل  النهر 
منهما،  اخلارجة  ال�صغرية  والفروع  والديوانية 
ال�صغرية  وال��زوارق  ال�صراعية  ال�صفن  تكرث  اإذ 
واملهلت و"البلم" ال�صغرية التي ت�صتخدم يف 

االأهوار عموما.
  �لبلم  �لن�شاري - �لبلم 

�لبغد�دي!
ال��زوارق  من  األ���وان  على  النهري  النقل  يعتمد 
اأب��رزه��ا واأك��ره��ا البلم  امل��ت��ع��ّددة االأ���ص��ك��ال، 

الن�صاري. 
االأكرث  يف  مرتا   ١٢ الن�صاري  البلم  طول  ويبلغ 
وعر�صه ثلثة اأمتار، وي�صرّي ال�صغري من اأنواعه 
البخارية،  املكائن  بوا�صطة  والكبري  باملجاديف 
العرب  �صط  يف  الن�صاريات  ا�صتخدام  قل  وقد 

وازداد ا�صتخدامهن يف الكويت واإيران. 
من  الثاين  النوع  هو  الع�صاري  )ال��زورق(  البلم 
خ�صب  من  م�صنوع  وغاط�صه  الكبرية  ال��زوارق 
مرتا  ع�صر  الثلثة  م��ن  يقرتب  وط��ول��ه  ال�صاج 
املختلفة،  للب�صائع  اإ�صافة  ركاب  ويحمل خم�صة 
اأما بقية بدن الزورق الع�صاري )ن�صبة اإىل منطقة 
التوت و�صفائح من  الع�صار( فيتكون من خ�صب 
اأغنية )يا  لدينا  ا�صتهرت  وقد  امل�صتورد،  ال�صاج 
الب�صري  الفولكلور  من  وهي  ع�صاري(  بلم  بو 

اها املطرب الراحل فوؤاد �صامل. وقد غنَّ
ت�صعة  وطوله  البغدادي  البلم  هو  الثالث  النوع   
اأمتار وعر�صه اأربعة اأمتار ويطلى باللون االأ�صفر 

متييزًا له عن �صواه.
    زو�رق �أخرى

تنت�صر زوارق اجلينكو يف كل نهر عراقي ويتكّون 
اجلينكو  �صفائح  م��ن  جمموعة  م��ن  زورق  ك��ل 
امل�صتخدم  ح��اج��ة  ح�����ص��ب 
اأو  الفردية  لل�صباحة  �صواء 

للعمل.
النقل  و�صائط  اأن��واع  ومن 
ال��ذي  "الكلك"،  امل��ائ��ي 
ي���ت���ك���ّون م���ن جم��م��وع��ة 
م���ن ال���ق���رب اجل��ل��دي��ة 
تربط  ال��ت��ي  املنفوخة 
ب��ب��ع�����ص��ه��ا وت��غ��ط��ى 
ب��احل�����ص��ران وامل����واد االأخ���رى 
الكلك،  ات�صاع  ح�صب  والب�صائع  الب�صر  وتنقل 
حتى  وت��ك��ري��ت  امل��و���ص��ل  ب��ني  االأك����لك  وتنت�صر 
بغداد القدمية، ولها اأماكن للوقوف ليل، وتكون 
اأن  الب�صائع  تفريغ  بعد  قدميا  بغداد  يف  العادة 
جتمع القرب املنفوخة يف علوي احللة اأو تنقل 
بطريقة من الطرق اإىل االأماكن التي اأتت منها 

ليعاد ا�صتخدامها.
اأن���واع  وت��ع��د )ال��ك��اي��ة( يف حديثة وه��ي��ت م��ن   

الزوارق املهمة لنقل النا�س والب�صائع.
زوارق الأه�ار

من اأنواع زوارق االأهوار العراقية امل�صحوف وهو 
وهي  ال��ط��رادة  اأي�صا  وهناك  ال��وزة  �صكل  على 
الطيور  ل�صيد  وت�صتخدم  امل�صحوف  من  اأط��ول 
اجلامو�س  طعام  وهو  الك�صيل  ونقل  واالأ�صماك 

يف االأهوار اإ�صافة اإىل نباتات الهور االأخرى.
ي�صل  الذي  ال�صختور  مثل  ال��زوارق  اأنواع  تتعّدد 
)امهيلة(  تعد  بينما  اأم��ت��ار،  �صبعة  اإىل  طوله 
العرب  الب�صرة و�صط  القوارب يف مناطق  اأكر 
وطولها بني الع�صرة اإىل اخلم�صة وع�صرين مرتا 
اإىل  و�صوال  اخلليج  منطقة  يف  للنقل  وت�صتخدم 

االمارات وعمان.
    م�اد �شناعة الزوارق

يف  اأ�صا�صية  مادة  القطن  يكون  اأن  الغرائب  من 

وي�صتخدم  الكبرية  الزوارق  بناء  ت�صطيلة  اإمتام 
للتح�صية بني اأ�صلع الزورق، لكن خ�صب ال�صاج 
اخل�صب  اأن��واع  اأف�صل  ال�صاج(  �صعبيا  )وي�صّمى 
غايل  م�صتورد  خ�صب  وه��و  ال�صناعة،  ه��ذه  يف 
االآن  الكبرية  ال�صفن  �صناعة  قامت  وقد  الثمن، 
على ا�صتخدام اأخ�صاب ال�صاج القدمية من بقايا 
كانت  التي  القدمية  الب�صرية  وال���دور  ال�صفن 

ت�صتخدم ال�صاج يف االأبواب وال�صبابيك.
  �مل�شم�ض و�لزعرور!

من اأنواع االأخ�صاب املحلية يف �صناعة القوارب �صجر 
وتزرع  والقوغ   والغرب  واجلوز  والزعرور  امل�صم�س 
هذه االأنواع يف زاخو و�صر�صنك و�صقلوة وبع�صها يف 
لبناء  االأخ�صاب  هذه  وت�صتخدم  واجلنوب،  الو�صط 

اأبدان الزوارق فوق الغاط�س املائي عموما.
 زيت �لع�شل و�لزيت �الأبي�ض... 

و�لد�مر
العراقية  ال����زوارق  ب��دن  اإىل  امل�صافة  امل���واد  م��ن 
الع�صل  زيت  املياه  و�صط  حفظها  و�صمان  لتقويتها 
ال�صرين  �صمك  وم��ن  احل��وت  كبد  م��ن  وي�صتخرج 
نزولها  قبل  واخل��ارج  الداخل  من  ال��زوارق  لطلء 
الزورق  احلافظة خل�صب  الزيوت  اأنواع  ومن  املياه، 
ت�صتخرج  �صمغية  م����ادة  وال���دام���ر  احل����ل،  زي���ت 
من  ت�صتورد  ك��ان��ت  ال��ل��ون،  �صفراء  االأ���ص��ج��ار  م��ن 
طلء  ومن  الع�صل  زيت  من  قليل  مع  ومت��زج  الهند 
زيت احلل  مع  الغاط�صة  االأج��زاء  الر�صا�س لطلء 
الهند،  ج��وز  م��ن  ي�صتخرج  اأبي�س  زي��ت  ه��و  ال��ذي 
القري  من  مزيج  وه��ي  ال�صونة  م��ادة  اأي�صا  وهناك 
يطبخ  اإذ  االأغ��ن��ام،  �صحوم  اليه  امل�صافة  امل�صحوق 
املطلوب  الطلء  ل�صناعة  هادئة  نار  على  اخلليط 
اإ�صافة اإىل امل�صامري احلافظة والقطن املتداخل يف 

فراغات هذه ال�صناعة اجلميلة.
  �لقفة

 ن�صينا القفة وهي قطعة جميلة من اأدوات ال�صناعة 
بني  العبور  يف  ت�صتخدم  ال�صكل،  دائ��ري��ة  النهرية 
�صفاف جلة يف بغداد و�صواها لها ق�ص�س وحكايات 
الن�صراف  ال��زم��ن  م��ع  تل�صت  اأو  �صاعت  جميلة 
م�صتخدمني  امل��ع��اب��ر،  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  ع��ن  النا�س 
الزوارق  وحلديث  ال�صفتني،  بني  ال�صريعة  الزوارق 
هذه  بعد  ذكرها  يطول  واأح��داث  ف�صول  العراقية 

ال�صياحة التي نرجو اأن تكون مفيدة.
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ال�صيدات اللواتي يتقّن �صناعتها بعد اأن عزفت 
حتتاج  مهنة  تعّلم  عن  اللحقة  االأجيال  بنات 
كثريًا من اجلهد والوقت وال جتلب اإال القليل من 
املك�صب لدى منتجيها. كانت هذه املهنة تنت�صر 
مثل  العراق  جنوب  يف  ع��دة  مناطق  يف  �صابقًا 
والديوانية  وال�صماوة  والكفل  ال�صرقي  احلمزة 

لكنها ت�صاءلت حد الندرة يف اأيامنا.
)عينكار( من خيوط ملونة

اجل��وه��ري-  ي�صيف   - ال��رم��وز  ه��ذه  اأن  على 
موزعة  هي  االإزار  ه��ذا  ام��ت��داد  على  امل��وج��ودة 
فكرة  �صيوع  ورغ���م  معانيها،  لها  وح���دات  يف 
ال��ت��وزي��ع ال��ف��ط��ري ل��ه��ذه ال��رم��وز، لكن امل���راأة 
ب�صورة  الت�صميم  و�صط  يف  حتتفظ  ما  غالبًا 
الذي هو رمز �صومري قدمي يطرد  )العينكار( 
العني واحل�صد ويجلب الركة للدار، اأّما ما حوله 
من وحدات فتتنوع بح�صب املراأة الن�ّصاجة التي 
فت�صع  خماوفها  اأو  اأحيانًا  اأفكارها  عن  تعرِّ 
�صناعتها  ج���ودة  ع��ن  ف�صًل  متنوعة،  رم���وزًا 
ت�صبه  قطعة  توجد  ال  ل��ذا  خيوطها،  حبكة  اأو 
عن  م�صتمر  تعبري  ن�صجها  الأن  غالبًا،  االأخ��رى 
تبقى  لكن  مت�صابهة.  غ��ري  وظ���روف  حل��ظ��ات 
هذه  ي�صنعن  من  هن  االأ�صماء  جمهوالت  ن�صاٌء 
فقد  املحرتفني  الباعة  نحن  اأم��ا  املن�صوجات، 
اآبائنا  عن  بعيد  زمن  منذ  التجارة  هذه  ورثنا 
فنعرف اأن هناك نوعيات ال اأ�صماء مثل )نق�صة 
و)اللمّية(  احلمزة،  منطقة  من  �صعد(  بني 
�صناعة  اىل  باالإ�صافة  الم  بنو  بها  ا�صتهر  التي 

املّدات املعروفة وغريهم. 
�متد�د تاريخي غائر

يف  الباحث  ح��م��ودي(،  احلميد  عبد  )با�صم 
لنا يف حديث مقت�صب  والرتاث، ذكر  الفولكور 
العريقة ومدى �صلتها  ال�صناعة  اأ�صل هذه  عن 
التاريخية باحل�صارات العراقية القدمية بقوله: 
االآث��اري  اليها  اأ�صار  قد  كان  ال�صناعة  هذه  اإن 
)العّلمة طه باقر( وقال اإنها موغلة يف القدم، 
م��ن عدم  ال��رغ��م  على  اإن���ه  اأق���ول  نف�صي  وع��ن 
وجود دالئل تاريخية ووثائق بح�صب علمي على 
مرجعيتها ال�صومرية، اإال اأنها تعّد ت�صكيًل �صعبيًا 
قدميًا يرتبط بالتاريخ ال�صعبي دون تف�صري من 

يف  غ��ارق  �صعبي  م���وروث  اإن��ه  العاملة..  امل���راأة 
القدم التاريخي.

والدة �إز�ر
يف اأق�صى اجلنوب، حيث اأحد اأهم م�صادر هذا 
املنتوج، يقع م�صروع ال�صيدة )التفات خ�صري(، 
يف   العاملت  الن�صاء  من  ع��ددًا  حتت�صن  التي 
عن  لتحدثنا  معها  توا�صلنا  ال�صناعة،  ه��ذه 
تقول  واالإزار،  اخليط  حياة  ودورة  م�صروعها 

ال�صيدة التفات:
القريب  اخل�صر  ق�صاء  يف  م�صروعنا  م��رك��ز 
اأوىل  من مدينة ال�صماوة حيث يبداأ العمل منذ 
مراحله بتنظيف ال�صوف الطبيعي من العوالق 
وال�صوائب، ثم تلوينه بطرق تقليدية، بعد ذلك 
تتوىل جمموعة ن�صاء فرز اخليوط والبدء ب�صبغ 
والكواطع  والذهبي  )الكندم  باألوان  الو�صيعة 
واالأ�صود واالأدعم والدقاقي واالأخ�صر واالأزرق(، 
االأ�صكال  للغزل.  جاهزة  ك��رات  اىل  وحتويلها 
الفطرة،  على  هي  لدينا  الن�صاء  تختارها  التي 
كل ما يخطر ببال املراأة ت�صعه يف االإزار وقتها، 
واجلمال  وامل���راأة  والطيور  وامل��ن��ارة  )ال��ع��ّك��ايف 
التي  الثلث(  واالأ�صابع  واللّعابة  والعويرجان 
ت�صري اىل عنا�صر الطبيعة املاء والهواء والرتبة، 
وكل هذه الرموز هي �صومرية متوارثة منذ اأقدم 
االأزمان. وقد حاولنا تطوير املنتوج وتنويعه عر 
احلفاظ  مع  وحقائب  و)ب�صت(  عباءة  �صناعة 

على نف�س املن�صوج والرموز القدمية فيه، لكننا 
الطلب  الأن  الت�صويق،  مب�صكلة  دائمًا  ن�صطدم 
لنا على  وال قدرة  االأخرية  ال�صنوات  �صعيف يف 
ت�صغيل عدد اأكر من الن�صاء اللتي ُيجدن هذا 

العمل يف منطقتنا.
�أغنيات �حلائكات

يف  اجلنوبيات  الن�صوة  اأولئك  ت�صلية  هو  الغناء 
اأو  مقطعًا  اخ��رتن  ورمب��ا  الطويل،  العمل  اأثناء 
بالوايل  اأحلمهّن  اأو  �صكواهن  عن  تعّر  اأبياتًا 
ولعل  ال�صاقة،  احلياة  هذه  على  يعينهّن  ال��ذي 
مديرة  عفاف  ال�صيدة  ذكرتها  التي  الرتنيمة 
اأت��زّوج  ين�صدن:  وه��ن  حالهن  تنا�صب  امل�صروع 
البني  مثل  وال��رج��ل  وايل     واأردّن����ه  الق�صناع 

ياملاله تايل.
هوؤالء الن�صوة يعانني ظروفًا حياتية قا�صية، تختم 
متكني  اىل  يهدف  م�صروعنا  التفات:  ال�صيدة 
ظرفها،  حت�صني  من  اخل�صر  ق�صاء  يف  امل��راأة 
ال  امل�صوؤولني،  اىل  ت�صل  اأن  اأمتنى  دع��وة  وه��ي 
ال�صناعة  هذه  لت�صجيع  بل  العينية،  للم�صاعدة 
وااللتفات اىل هذه الفئة من الن�صاء االأ�صيلت 
الكادحات باعتماد هذا املنتوج يف الهدايا التي 
ُت��ق��دم يف امل��وؤمت��رات وامل��ع��ار���س ال��دول��ي��ة بدل 
مثل  بل�صتيكية  م��واد  من  وامل�صنوع  امل�صتورد 
واالأثرية  الرتاثية  القطع  وم�صغرات  احلقائب 

امل�صّنعة خارج العراق.

تخ�ص�صت ب�صناعته ثلَّة من الن�صوة اجلنوبيات، 
البحث  ف�صول  باجتاه  تدفع  اأخ��رى  ميزة  وهذه 
يف  للبحث  وفر�صة  التخ�ص�س  ه��ذا  وراء  عما 
معاين هذه الرموز لقراءة ق�ص�س هذه الن�صوة 
به  يكتنب  ال�����ص��ري  ب��احل��ر  اأ���ص��ب��ه  ه��ي  بخيوط 

توقهن واأحزانهن العميقة. 
اإاّل  االآن،  ورغم عدم وجود دالئل تاريخية حتى 
الفن  ه��ذا  ن�صبة  اىل  مييلون  النا�س  بع�س  اأن 
عراقية  ح�����ص��ارات  اىل  ال��ق��دم  يف  ال�����ص��ارب 
والبابلية،  ال�صومرية  احل�صارتني  مثل  قدمية 
التاريخية  اأور  عتبات  على  االآن  يتمركز  لكنه 
عند تخوم اأحد االأق�صية التابعة ملدينة ال�صماوة 
التي اأخذ منها ا�صمه املعروف. تابعنا منابع هذا 
املتخ�ص�صني  ببع�س  وا�صرت�صدنا  و�صوقه  االإزار 

لرند بهذا التحقيق:
خطوة على كتف دجلة

ع��ل��ى ع��ت��ب��ات ���ص��وق ال�����ص��ف��اري��ن يف ب��غ��داد، 
الباعة  اأق��دم  اأحد  يقع حمل  النهر،  على  املطل 
)ع�صام  ال�صيد  ال�صماوة،  ب��اإزار  املتخ�ص�صني 
اجل���وه���ري(، ���ص��اح��ب ه���ذا امل��ت��ج��ر، ب��ادل��ن��ا 

احلديث عن هذه ال�صناعة بقوله:
نحن ال نتحدث اليوم عن �صلعة، بل عن تاريخ، 

ال�صّف  اأو  االإزار،  من  ب��ال��ذات  النوع  ه��ذا  الأن 
ي�صتخدم  االأ���ص��ل  يف  ك��ان  ن�صميه،  كما  امل��ط��ّرز 
االآن،  هو  كما  تزيينية  ولي�صت  عملية  بطريقة 
القدمي.  العراقي  البيت  يف  وظيفة  له  كانت  اإذ 
متعدد  ك��ان  الأن��ه  واح��دًا  �صكًل  يت�صمن  ال  وه��و 
اال�صتخدامات مثل الَفر�صات واالأغطية والب�ُصط 
وغ���ري ذل���ك م��ن اال���ص��ت��ع��م��االت ال��ت��ي جندها 
اجلمال  وحم��ام��ل  اخليل  ��ُرج  و���صُ احلقائب  يف 
ان�صحبت  احلا�صر  الوقت  يف  اأي�صًا.  والهوادج 

الذين  النا�س  و�صار  ال�صابقة  العملية  وظيفته 
اأنها  على  القطع  هذه  يقتنون  ال��رتاث  يع�صقون 
القدمي  العراقي  والفولكلور  ال���رتاث  م��ن  ل��ون 

النادر. 
ودخول  املكننة  بعد  حدث  الكبري  التحول  لكن 
ال�صناعي،  ال�صوف  اأو  البل�صتيكي  امل�صتورد 
وال�صيما  كثريًا،  العريقة  ال�صناعة  هذه  تاأثرت 
و�صر  جهد  اىل  حتتاج  خا�صة  �صناعة  اأن��ه��ا 
ك��ب��ريي��ن يف حت�����ص��ريات��ه��ا، ن��اه��ي��ك ع��ن ن��درة 

ن�شاٌء ين�شجن 

حياتهّن يف "اإزار ال�شماوة"

اأنامُلهّن مل تت�قف منذ �ش�مر 

ح�شن ج�ان

بهذ�  ُيعرف  �ل�شماوة"،  "�إز�ر 
�ال�شم، وهو غري �ملَّدة و�لب�شاط 
�ملعروفني، فهو ميتاز بنقو�ض 
فطرية تدعو للتاأّمل، ويحفل 
باألو�ن ز�هية وتو�زنات ت�شكيلية 
ظّلت مدعاة للده�شة و�لت�شاوؤل.
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يف هذه �الأيام يحلُّ �شهر رم�شان �ملبارك �شيفًا عزيزً� على قلوب 
�لعر�قيني وعلى قلوب �مل�شلمني يف �شائر بالد �ملعمورة، م�شت�شحبًا معه كل 

�خلري�ت و�لربكات، فهو �شهر �لرحمة و�ملغفرة للم�شلمني عامة وملن �أعد 
�لعّدة ال�شتقباله خا�شة.

رم�شان
 �شحى جميد - اأربيل

لهذا ال�صهر واال�صتعدادات الروحانية، ف�صًل 
ال�صهر  ه���ذا  وال��ع��ب��ادات يف  ال��ط��ق��و���س  ع��ن 

الف�صيل، ا�صتطلعنا اآراء بع�س املواطنني:
ع��ام��ًا(   ٥٠ ب��ي��ت،  رب��ة  اأح��م��د،  )اأم  ال�صيدة 
توجهنا اإليها بال�صوؤال عن ا�صتعدادات اأ�صرتها 
اال�صتعدادات  قائلة:  فاأجابت  رم�صان  ل�صهر 
باملائدة  يتعلق  ل�صهر رم�صان كثرية، منها ما 
الرم�صانية، فمن املعروف اأن املطبخ العراقي 
متميز باأكلته ال�صهرية، ونحن نبداأ بالت�صوق 
والتب�صع لتجهيز موائد االإفطار، التي عادة ما 

ف�صًل  )ال�صوربة(،  احل�صاء  فيها طبق  يتميز 
عن التمر واللنب والع�صائر واالأكلت االأخرى 

كالدوملة وامل�صكوف والرياين.
رم�صان  �صهر  يف  بالذكريات  يتعلق  م��ا  ويف 
يف  موظفة  جميد،  )ج��ن��ار  ال�صيدة  حدثتنا 
اأيام  يف  ما  اأجمل  اإن  قائلة:  اأربيل(  حمكمة 
رم�صان هو اجتماع االأ�صرة على مائدة واحدة، 
حيث يحر�س اجلميع على اأن يكونوا معًا قبل 
نراقب  كنا  ج��ن��ار:  ت�صيف  االإف��ط��ار.  م��دف��ع 
طقو�س  ميار�صون  كيف  اأهلنا  من  منا  االأك��ر 

بالعبادات  مرورًا  االإفطار  من  بدءًا  رم�صان، 
وانتهاء  ال�صحور  اإىل  و���ص��واًل  وال�����ص��ل��وات، 
البيت، كانت  ب�صلة الفجر اجلماعية داخل 
داخل  اأك��رره��ا  اأن  االآن  اأح���اول  رائعة  اأج���واء 
هذا  طقو�س  على  للحفاظ  اجلديدة  اأ�صرتي 

ال�صهر الف�صيل املبارك .
وعن ذكريات رم�صان وطقو�صه اليوم حتدثنا 
ابتدائية،  معلمة  فتاح،  )ن��ازدار  ال�صيدة  اإىل 
بغداد  يف  اأعي�س  كنت  قالت:  التي  عامًا(   ٤٠
ال�صغار يجوبون  واأتذكر عندما كان  وقتذاك 

على  ثقيًل  االأول  اال�صتقبال  ي��وم  يكون  رمب��ا 
ال�صهر  اأي���ام  مب��رور  لكن  ال�صائمني،  بع�س 

لعل  اليومية،  احل��ي��اة  م��ن  ج��زء  اإىل  يتحول 
اإنه  ال�صيف!  ه��ذا  هوية  عن  ي�صاأل  بع�صكم 

بب�صاطة �صهر رم�صان الف�صيل.
فقد  ال��ع��راق،  يف  خ�صو�صية  ال�صهر  ل��ه��ذا 
ا�صتقباله  على  العراقية  العائلت  اع��ت��ادت 
اأمور باتت جزءًا من ثقافة  له بجملة  والتهيوؤ 
ل���وازم  ت�����ص��ّوق  منها  ل��ع��ل  وت���راث���ه،  املجتمع 
رم�صان، اإذ من املعروف اأن ال�صهر الف�صيل له 
الرم�صانية  املائدة  تنوع  خ�صو�صية من حيث 
اأكلت عراقية م�صهورة  ت�صتمل عليه من  وما 

ف�صًل عن احللويات املتنوعة.
العراقية  العائلت  جتهزه  ما  على  وللتعرف 

ُي���ب���ه���ج ق����ل�����ب م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ه  
يف العراق 
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جمعة الالمي 

ذاكرة امل�شتقبل
ثالٌث فقط!

كان ذلك منذ اأربعني �صنة .
اأقبل علّي �صديق العمر - غريب املرتوك، بعدما قلت له: "اأرغب يف اأمر اأريد اأن اأرويه بني يديك". قال، كاأمّنا يخطب يف جماعة: 
البلغة هي االإيجاز، قلت: هذا قول من�صوب اىل اأكرث من زعيم عربي، وهناك من يقول اإن خطباء العرب، اأمثال: ق�ّس بن �صاعدة 

االإيادي، و�صحبان بن وائل ال�صهمي، و�صبيب بن اأبي �صيبة ال�صعدي، يرون اأن اخلطابة احلّقة هي "مراعاة ُمقت�صى احلال".
ْفُت على �صطحها بع�س املجلدات، فمرَّ باأ�صابع كفه اليمنى على  َفَن املرتوك، بعدما جل�س اإىل من�صدة �صغرية يف حجرتي، َر�صَ �صَ

اأحدها، وقال: عافاك اهلل يا �صاح، اإمّنا خطر يل اأن اأُلقي عليك بع�س خطبة للإمام علي بن اأبي طالب.
. ُقلُت: القمِ

طبة الأبي ُتراب، عن املوت  هاب الدين حممد بن اأحمد االأب�صيهي، يف كتابه: "امل�صتطرف يف كّل فن م�صتظرف" خمِ قال: نقل �صمِ
والقر، فقال: اأال واإنَّ الَقّرَ رو�صٌة من ريا�س اجَلنة، اأو حفرٌة من ُحفر النار. اأال واأنه يتكلم يف كل يوم ثلث كلمات فيقول: اأنا 

بيُت الُظلمة، اأنا َبيُت الَوح�صة، اأنا َبيُت الديدان!
انفطر قلبي جزعًا، ف�صحت باملرتوك: �صلُم عليَك اأبا احل�صن، هذا هو القول الف�صل، هذا الذي لي�س بالَهزل!

وحانت مني التفاتة اإىل �صديق العمر، فراأيته دامع العينني، ول�صان حاله يرّدد ما قاله اإبراهيم بن عبد اهلل بن احل�صن "اأيها 
النا�س.. كل كلم يف غري ذكر فهو لغو، وكل �صمت يف غري فكر فهو �َصْهو، والدنيا حلم، واالآخرة يقظة، واملوت متو�صط بينهما".

وكتَب االأب�صيهي، وهو من علماء اجلمهور، اأن النا�س اجتمعت عند معاوية بن اأبي �صفيان، "وقام اخلطباء لبيعة ابنه يزيد، واأظهر 
قوم الكراهة، فقام رجل من بني عذرة، يقال له: "يزيد بن املَقّنع"، فاخرتط من �صيفه �صرًا، ثم قال: اأمري املوؤمنني هذا؟ واأ�صار 
اإىل معاوية. ثم قال: فاإْن يهلك فهذا، واأ�صاَر اإىل يزيد. ثم قال: فمن اأبى، فهذا. واأ�صار اإىل �صيفه، فقال له معاوية: اأنت �صّيد 

اخلطباء".
ومن ال�صعراء العرب مودق عا�صق، هو "يزيد بن الَطْرية، اأراُه خطبة معلنة، مل توؤّجل اأبدًا، هي حبيبته امل�صماة: ّوح�صّية اجلرمّية، 
وكانت جميلة، بل من اأجمل الن�صاء ٌطّرَا، وله يف "االأغاين" حكاية �صنورد ذكرها يف يوم قابل اإن �صاء اهلل. ومن عجيب قوله يف 

وح�صّية:
همِ ��������َي، َمْن َلْو َمَرّ َبْرُد َبنانمِ بنف�صمِ

ُلْه فاًء اأََناممِ ي كاَنْت �صمِ                       َعَلى كب����دمِ
بتُه ّ �َصْيٍء َوهمِ ي يف كلمِ َوَمْن َهاَبنمِ

ُلْه ي َواَل اأََنا �َص�����ائمِ ينمِ                        َفَل ُهَو ُيْعطمِ
وكنت اأريد اأن اأحّدث �صاحبي يف �صاأن خطبتي املوؤجلة، لكنه فاجاأين بقوله: 

�� "اأال ترى، اأن كراءنا يخرتطون اأمتارًا من �صيوفهم ، وال نفعل نحن �صيئًا". 

" �لدنيا حلم، و�الآخرة يقظة، و�ملوت متو�شط   
بينهما، ونحن يف �أ�شغاث �أحالم"
                          )�إبر�هيم بن عبد �هلل بن �حل�شني(
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)ماجينا  ويهتفون  رم�صان  ليايل  يف  االأزق��ة 
اأهل  وكان  وانطينا(،  يا ماجينا حّلي اجلي�س 
اأي�صًا  البيوت يعطونهم بع�س النقود، واأتذكر 
يخيفني  الطبل  �صوت  وكان  ال�صحور(،  )اأب��و 
وكان  عليه،  اعتدنا  ما  �صرعان  لكن  البدء  يف 
وهو  لرناه  املنزل  خارج  اإىل  ي�صحبنا  وال��دي 
ينّبه االأهايل اإىل موعد ال�صحور، اإنها ذكريات 
كل  حتافظ  اأن  نتمنى  ج���دًا،  ورائ��ع��ة  جميلة 

االأجيال على طقو�صها يف �صهر رم�صان .
)اأبو نوزاد، �صاحب خمبز يف منطقة �صور�س( 
ي�صرتجع ذكرياته عن طقو�س رم�صان فيقول: 
قبل  احل��ار  اخلبز  �صراء  على  االأ�صر  تت�صابق 
ي�صبب  االأم���ر  وه��ذا  ق�صري،  بوقت  االإف��ط��ار 
كل  نلبي  اأن  نحاول  كنا  لكننا  علينا،  زحامًا 

حاجتهم من اخلبز، وال�صيما اأنهم �صائمون.
اأبو  اأربيل يقول  الرم�صانية يف  الطقو�س  وعن 
نوزاد: الزيارات املتبادلة بني االأ�صر كانت من 
اأهم الطقو�س، ف�صًل عن ال�صلوات اجلماعية 
بع�س  ك��ان��ت  ب��ال��ق��ول:  وي���ردف  امل�صجد،  يف 
االإفطار،  وقت  املطاعم  اإىل  تخرج  العائلت 
املتخ�ص�صة  اجلّوالة  املطاعم  تلك  وال�صيما 
يف  وال��ك��ب��اب(  )التّكة  ك���  املتنوعة  بامل�صاوي 
واالإ���ص��ك��ان،  ت���رياوة  ومناطق  القلعة  منطقة 
رم�صانية  اأم�����ص��ي��ات  اأي�����ص��ًا  ه��ن��اك  وك��ان��ت 
اليوم  لكن  املطاعم،  يف  العائلت  حت�صرها 

االأ�صف،  مع  ميكن،  ال  كورونا  جائحة  ظل  يف 
ممار�صة تلك الرفاهيات. 

توجهنا  رم�صان  �صهر  يف  املطاعم  واقع  وعن 
�صاحب  �صعيد،  )فر�صت  ال�صيد  اإىل  بال�صوؤال 
مطعم يف اأربيل( الذي قال: اإن اإقبال االأهايل 
اأكر  كان  ليايل رم�صان  اأثناء  املطاعم   على 
حتى  االإفطار  وقت  من  وميتد  االآن،  هو  مما 
وق���ت ال�����ص��ح��ور. اأ���ص��اف ق��ائ��ًل: ك��ن��ا نقيم 
داخل  رم�صانية  وم�صابقات  واأم�صيات  برامج 

التي  العائلت  ع��ن  ال��رتوي��ح  بهدف  املطعم 
بالقيود  ملتزمون  اليوم  لكننا  ترتاد مطعمنا، 
كورونا،  جائحة  علينا  فر�صتها  التي  الوقائية 
اأننا  تاأثر عملنا على نحو كبري وال نعتقد  لقد 
ال�صابقة  االأج����واء  تلك  ت��وف��ري  على  ق���ادرون 
االإج��راءات  ظل  يف  قليًل  اأ�صبح  االإقبال  الأن 

الوقائية. 
ت�صنيم، متقاعد، 6٠  )اأبو  ال�صيد  التقينا  كما 
جائحة  ظل  يف  رم�صان  عن  و�صاألناه  عامًا( 
اأيام  ط��وال  املا�صي  يف  كنا  فاأجاب:  كورونا، 
رم�صان نتبادل الزيارات ونتناول االإفطار مع 
االأهل واالأقارب على نحو يومي تقريبًا، لكننا 
اليوم ال ن�صتطيع تكرار تلك العادات االأ�صيلة، 
بل اإننا ال ن�صتطيع الذهاب اإىل امل�صجد ب�صكل 
جماعي حتمًا، لقد فقدنا كثريًا من �صعادات 
يف  لكن  بلهفة،  ننتظرها  كنا  التي  رم�صان 
نلتزم  اأن  علينا  حيلة،  باليد  ما  االأح��وال  كل 

باالإجراءات الوقائية حت�صبًا لتف�صي الوباء. 
ويف �صوؤال عن اأ�صعار الب�صائع واأحوال ال�صوق 
يقول اأبو ت�صنيم: �صار معتادًا لدينا يف االأيام 
التجار  يرفع  اأن  رم�صان  �صهر  ت�صبق  التي 
باأكلت  املتعلقة  تلك  وال�صيما  ال�صلع،  اأ�صعار 
على  مراقبة  هناك  تكون  اأن  نتمنى  رم�صان، 
اأ�صعار ال�صوق، لكن بع�س التجار يتذرع اليوم 
بانخفا�س �صعر �صرف الدينار اأمام الدوالر. 

رم�صان  �صهر  يف  ذك��ري��ات��ه  ع��ن  ���ص��وؤال  ويف 
يقول اأبو ت�صنيم: لعبة )املحيب�س( تكاد تكون 
اليوم  اللعبة  هذه  لكّن  رم�صان،  �صهر  اأيقونة 
كما  االإق��ل��ي��م،  حم��اف��ظ��ات  يف  رائ��ج��ة  لي�صت 
وكركوك،  كاملو�صل  املجاورة  املحافظات  يف 
مع  ن��ت��زاور  عندما  وك��ن��ا  ح��ا���ص��رة  ك��ان��ت  اإذ 
كل  من  ال�صباب  كان  كيف  اأتذكر  االأ�صدقاء 
وتكون  اأخ���رى  منطقة  م��ع  ي��ت��ب��ارون  منطقة 
الهدايا توزيع احللويات على احل�صور يف اآخر 

املباريات. 
�صمال  اأق�صى  من  العراقيني،  اأمنيات  لعل 
والتقت  ت�صابهت  جنوبه،  اأق�صى  اإىل  الوطن 
اأن  وج���ّل  ع��ّز  ال��ب��اري  اإىل  ع  الت�صرِّ يف  كلها 
ينعم  واأن  �صوء  كل  و�صعبنا من  يحفظ بلدنا 

علينا باالأمن وال�صلم واالزدهار.



 
واح��دة:  مائدة  على  يجمعنا  ال�صهر  فهذا 
معيدًا  االأ���ص��ري،  وال��وئ��ام  املحبة  م��ائ��دة 
اأبعدتنا  التي  العائلية  اأجوائنا  اإىل  اإي��ان��ا 
عنها و�صائل التوا�صل االجتماعي. يف هذا 
ورحمة  وم��ودة  توا�صٌل  االإمي���اين  الطق�س 
وفر�صة  وو�صيلة  العائلة  اأفراد  بني  وتقارب 
وم�صاعرهم  االأب��ن��اء  اأف��ك��ار  على  للتعرف 

وم�صاكلهم يف العمل والدرا�صة.
طق��س رم�شانية

ونفحاته  بطقو�صه  رم�صان  �صهر  يتميز 
االإميانية اخلا�صة به، فهو ال�صهر الف�صيل 

يف  التجدد  تبعث  التي  الروحية  ه  قيممِ يف 
الروحية  �صلته  وتدمي  املوؤمن  االإن�صان  روح 
وعطف  رحمة  ين�صد  يبقى  اإذ  ب��اخل��ال��ق، 

الباري على عبده املوؤمن.
يف  التفكري  اأث��ن��اء  رافقني  ال��ذي  ال�����ص��وؤال 
انعكا�صات  "ما  ه��و:  املو�صوع  ه��ذا  كتابة 
العراقية  االأ�صرة  الف�صيل على  ال�صهر  هذا 
بلدنا  يعي�صها  التي  الظروف  ه��ذه  ظل  يف 
ا�صتذكار  من  لنا  الب��د  واأي�صا  والعامل؟" 
تتدبر  وكيف  املبارك،  ال�صهر  هذا  ف�صائل 

االأم اأو الزوجة يومها يف �صهر ال�صيام؟

موظفة(  فرحان،  حم�صن  )جناح  ال�صيدة 
بني  وامل���وازن���ة  االأم  ت��دب��ري  ع��ن  حت��دث��ن��ا 
قائلة:  والوظيفة  رم�صان  �صهر  متطلبات 
وخري  ع��ب��ادة  �صهر  ه��و  رم�����ص��ان  "�صهر 
اأن  اأف��ك��ر  �صنة مت��ر  ك��ل  واأن����ا يف  وب��رك��ة، 
اأمتتع باإجازة �صهر كامل لكي ا�صتعد الأداء 
اإع��داد  من  رم�صان  يف  االأ�صرية  واجباتي 
طلبات  وتلبية  وال�صحور  االإف��ط��ار  م��ائ��دة 
ذلك  من  اأنتهي  اأن  وبعد  املزاجية،  العائلة 
ال  قد  االإمي��ان��ي��ة،  واجباتي  اأوؤدي  اأن  علي 
اأ�صتطيع اأن اأتدبر ذلك كله مع االلتزامات 
الوظيفية، وال�صيما حني ال يوجد يف البيت 
من ي�صاعدك يف القيام ببع�س الواجبات."

�صاألُت ال�صيدة جناح: كيف تتدبرين اأمورك 
اإذًا؟

�صهر  ق��ب��ل  ت��اأت��ي��ن��ي  ال��ه��واج�����س  "هذه   -
االأول  اليوم  ندخل  اإن  ما  ولكن  رم�صان، 
الهواج�س  تلك  ت��ذوب  حتى  ال�صيام  م��ن 
اإميانية  وط��اق��ات  روح  حملها  لتحل  كلها 
بكل  لنقوم  الف�صيل  ال�صهر  هذا  يف  تتفجر 

الواجبات على اأح�صن وجه."

ن�شحن كل طاقتنا من �أجل �ال�شتعد�د ال�شتقبال �شهر رم�شان 

�ملبارك، لكننا �شرعان ما ننتقد �أنف�شنا على ت�شرعنا يف �قتناء 

�لكثري من لو�زمنا و�حتياجاتنا ملائدة رم�شان، �إذ �أننا يف كل 

�شنة ويف �الأيام ذ�تها نفعل �ل�شيء نف�شه، وننتقد �أي�شًا ت�شرعنا 

و�إ�شر�فنا يف �ل�شر�ء، ونعود �إىل �لتفكري �ل�شليم يف ف�شائل 

�ل�شهر �لكرمي �لتي ال تعد وال حت�شى.

�شهر اخلريات والف�شائل

هكذا  ي�شتقبل العراقي�ن 
فكرة الطائي رم�شان الكرمي
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م�������ق�������االت

روح ت�شامنية  
حدثتني ال�صيدة )حنان عدنان كاظم، ربة 
بيت( عن ف�صائل هذا ال�صهر الكرمي قائلة: 
"ف�صائل �صهر رم�صان ال تعد وال حت�صى، 
قد ندرك امللمو�صة منها التي نتعاي�س معها 
على مائدة االإفطار التي جتمع العائلة على 
تدفع  التي  االأ�صرية  الت�صامن  وروح  املحبة 
االأوالد اإىل مغادرة غرفهم املغلقة وعي�صهم 
اإىل  )االإل��ك��رتوين(  االفرتا�صي  العامل  يف 
اأف����راد االأ���ص��رة جميعًا،  ع��امل واق��ع��ي م��ع 
القيمة من  اأع��د ه��ذه  الوقت  واأن��ا يف ه��ذا 
الف�صائل املهمة التي تعيد للأ�صرة تلحمها 
وتوا�صل  نحب  م��ن  وا�صتذكار  وتراحمها 
االأرح�����ام وت��ف��ّق��د امل��ح��ت��اج��ني وامل��ع��وزي��ن 
الذي  ال�صعب  الظرف  ه��ذا  يف  واملر�صى 
وال��ظ��روف  ك��ورون��ا  جائحة  ج���راء  نعي�صه 

االقت�صادية ال�صعبة."
 عط�س وج�ع  

االأكل  عن  امتناعًا  لي�س  رم�صان  "�صوم 
اأك��رث  اإىل  متتد  ط��وال  ل�صاعات  وال�صرب 
بداأت  ح�صب." هكذا  يوميًا  �صاعة   ١6 من 
ال�صيدة )علياء قا�صم، ربة بيت(  حديثها، 
م�صيفًة: "بل هو ي�صيف اإلينا قيمًا اإميانية 
اإىل  اأق��رب  جتعلنا  اأحا�صي�س  فينا  وي��زرع 
تعاملنا  ���ص��دق  ويف  اإمي��ان��ن��ا  يف  اخل��ال��ق 
اأقاربنا  وم��ن  بيتنا  اأه��ل  من  االآخ��ري��ن  مع 

واأ�صدقائنا، فاأنا اأذهب اإىل ال�صوق للتب�صع 
رم�صان  �صهر  يف  املطلوبة  املواد  كل  فاأجد 
قد ت�صاعفت اأ�صعارها، وال�صيما تلك املواد 
التي تدخل يف اإعداد مائدة رم�صان، وهذا 
�صطارة يف جمع  النا�س  بع�س  يت�صوره  قد 
اأن  ي��درك��ون  ال  لكنهم  م�صاعفة،  اأرب����اح 
االإن�صان  حاجة  وا�صتغلل  حرام  االحتكار 

يف هذه الظروف حرام اأي�صًا."
ذكريات ال�شهر املبارك 

تدري�صي  حممود(،  الهادي  )عبد  الدكتور 
يف جامعة بغداد / كلية العلوم االإ�صلمية، 
بقوله:  رم�صان  �صهر  ذكريات  حدثني عن 
اخلري  وام��ت��داد  رم�صان  �صهر  "بركات 

يف  وير�َصخ  وم��ت��داول  معا�س  مفهوم  فيه 
اأيام الطفولة  ذاكرة امل�صلمني جميعًا منذ 
حول  العائلة  اجتماع  من  تبداأ  وال�صبا، 
اهلل،  رزق  م��ن  ال��ع��ام��رة  ال�صحور  م��ائ��دة 
ويرتك  العط�س  على  يق�صي  ما  وال�صيما 
من الرودة وال�صبع كما كنا نفهم، كاللنب 
الرائب واجلنب االأبي�س وبع�س الفواكه اأو 
انتهى وقت  اإذا ما  االأجبان الطرية، حتى 
ال�صحور، ذهبنا ونحن �صغار برفقة االآباء 
اإىل اجلامع الأداء �صلة  الكبار  واالإخ��وان 
بال�صعادة  ون�صعر  لننام  نعود  ثم  الفجر 
جنتمع  ث��م  اهلل،  م��ر���ص��اة  يف  وال��رغ��ب��ة 
وهي  الوالدة  دع��اء  على  الفطور  يف  ثانية 
من  وط��اب  لذ  ما  لنا  تقدم  اإذ  لنا،  تدعو 
الطعام ال�صهي الذي يتقدمه التمر و�صوربة 
ما  لنا  تقدم  املغرب  �صلة  وبعد  العد�س، 
وما  واحل��ل��وى،  الطعام  األ��وان  من  طبخته 
ير�صخ يف الذاكرة اأي�صا اأننا كنا نت�صابق يف 

اإمتام ال�صيام اإىل املغرب."
* ولكن كيف نزرع القيم االإيجابية ل�صوم 
بناء  اأجل  من  اجلديد  الن�سء  يف  رم�صان 

جمتمع قوي و�صليم؟
- "البد لنا من اأن نزرع يف اأطفالنا حمبة 
االأخلق  اأن  ونعلمهم  الف�صيل  ال�صهر  هذا 
ال�صوم، كما  الطيبة هي ثمرة من ثمرات 
يف  ويثمر  هدفه  يحقق  نف�صه  ال�صوم  اأن 
النف�س كلما التزمنا بهذه االأخلق، فنزرع 
وال�صلم  واملحبة  اخل��ري  قيم  اأطفالنا  يف 
ففي  والتعاون،  وال�صدق  الكبري  واح��رتام 
ويتحقق  املجتمع  وح���دة  تتحقق  ال�صوم 
التكافل والتعا�صد بني النا�س الأنهم ميرون 
جميعًا يف ظرف واحد هو ممار�صة �صعرية 
وفري�صة مقد�صة، اأرادها اهلل تعاىل لتزكية 
النف�س وعبادة ربهم الكرمي، ولهذا ال�صعور 
ب�صعار  اق��رتن  م��ا  اذا  بالغ  اأث��ر  االإمي���اين 
اأننا  وال�صيما  يوحدنا(،  رم�صان  )�صهر 
املجتمع  وح��دة  اإىل  وما�ّصة  كبرية  بحاجة 

والتعاون بني اأفراده."
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د.عبد الهادي حمم�د

ناجحة حم�شن فرحان

د. ح�شن عبد را�شي

رازونة

ال�ش�م �شمري

ال يختلف اثنان يف اأن ال�صوم من اأركان االإ�صلم، 
�صعرية  وهو  االإ�صلمية،  الفرق  كل  ذلك  يف  تتفق 
عليها  النا�س  ح��ث  ال��ت��ي  ت��ع��اىل  اهلل  �صعائر  م��ن 
عنها  ال�صائمني  وج��زى  بها،  بااللتزام  واأمرهم 

اأف�صل اجلزاء.
بيد اأن ال�صيام مثل ال�صلة، له �صروط يجب اأن 
تتحقق حتى يتقبله الباري عّز وجّل بقبوٍل ح�صن، 
قال  كما  اأو  معنى،  كل  من  فارغًا  �صكًل  عاد  واإال 
من  له  لي�س  �صائم  من  "كم  )���س(:  اهلل  ر�صول 
�صيامه اإال اجلوع والعط�س"، وكما ورد يف اأحاديَث 
واآثار كثرية عن االأئمة املع�صومني )ع( وال�صحابة 
املنتجبني )ر�س( يف املعنى نف�صه وال�صياق ذاته، 
عن  امتناعًا  لي�س  ال�����ص��وم  اأن  على  ي��دل  وه���ذا 
الطعام وال�صراب ح�صب، بل هو تهذيب للنف�س عن 
ارتكاب املعا�صي، واجتناٌب للظلم وغمط احلقوق 
وغري  احلرمات  على  والتعدي  النا�س  م��ال  واأك��ل 
ذلك مما حذر اهلل عباده عاقبة اإتيانه، ووعدهم 
االأنهار كلما فعلوا اخلري  جنات جتري من حتتها 

واأح�صنوا.
فيا عزيزي الرم�صاين.. اإذا كنت موظفا ت�صرتط 
لتوؤدي  "االإكراميات"  يعطوك  اأن  النا�س  ُعلى 
م. واإذا  وظيفتك التي تتقا�صى عنها راتبًا، فل ت�صُ
كنت ممن اأوؤمتن على اأرزاق النا�س ووظائفهم ثم 
املال  له  دفعوا  ملن  التعيينات  وب��اع  االأم��ان��ة  خ��ان 
م. واإذا كنت بائع �صيارات  طوعًا اأو كرهًا فل ت�صُ
يف اأحد املعار�س اأو بائعًا يف اأي متجر وكنت معتادًا 
على اليمني الكاذبة الفاجرة تخدع بها النا�س، فل 
اأ�صعار  رفعوا  الذين  التجار  من  كنت  واإذا  م.  ت�صُ

م�صوغ  غري  من  برم�صان  ترحيبًا  الغذائية  امل��واد 
م. واإذا كان لديك حمل ُتخرج  وال �صبب، فل ت�صُ
ب�صاعته كل يوم فت�صّد بها طريق النا�س وتظّن اأنك 
اأحٌد حتتجُّ  عليك  يعرت�س  باب اهلل" وحني  "على 
واإذا كنت  م..  باأن هذا باب رزقك! فل ت�صُ عليه 
معلمًا ال تعطي الدر�س حقه يف ال�صف لكي ياأتيك 
الطلبة يف الدر�س اخل�صو�صي ..اأو طبيبًا ال ُتخل�س 
يف تطبيب النا�س لكي ياأتوك يف عيادتك اخلا�صة، 
اأو  اأو قا�صيًا تعرف اأين يقع احلق فل تق�صي به، 
�صرطيَّ مروٍر ترتك ال�صارع يف َحي�َس َبي�س بينما 
تلهو بهاتفك اجلوال، اأو ق�صابًا تغ�س ب�صاعتك، اأو 
التالف واملمرود حتت الطازج  بائع خ�صرة تخبئ 
غلقه..  وحُتكم  اأ�صود  كي�س  يف  جميعًا  ت�صعها  ثم 
واإذا كنت واحدًا من اآالف النا�س الذين يعتقدون 
اأن الغ�س والتطفيف وخيانة االأمانة و�صهادة الزور 
الر�صوة  وُي�صمون  �صطارة،  املهنة..  َق�َصم  وخيانة 
ال�صحت  "�صباعية" واأكَل  "اإكرامية" واالختل�َس 
احلرام "رجولة" فل ت�صم ميعّود، فاإنك م�صداق 

حديث الر�صول االأكرم )�س( الذي ذكرناه.
رم�صانكم مبارك

بيد اأن ال�شيام مثل ال�شالة، له 
�شروط يجب اأن تتحقق حتى 

يتقبله الباري عّز وجّل بقب�ٍل 
ح�شن، واإل عاد �شكاًل فارغًا من كل 

معنى، اأو كما قال ر�ش�ل اهلل )�س(: 
�شيامه  من  له  لي�س  �شائم  من  "كم 

اإل اجل�ع والعط�س"...



 ما مييز �شهر رم�شان �لف�شيل هو �أنه �شهر ملِّ �شمل �الأ�شرة، فم�شلمو 
�لعامل �أينما كانو� على وجه �ملعمورة ي�شّلون وي�شومون ويفطرون 

معًا. �ل�شيام ي�شتنزف جهدً� كبريً� من �جل�شم، لكن هل يزيد �ل�شيام 
�أي�شًا خطر �الإ�شابة بفريو�ض كورونا؟

خماطر  ال�����ش��ي��ام  ي��زي��د 
الإ�شابة بك�رونا

هل

ترجمة: اآلء فائق

من �شروق �ل�شم�ض حتى غروبها
عن  امل�صلمون  ميتنع  رم�صان،  �صهر  خ��لل 
ال�صم�س حتى  ���ص��روق  م��ن  وال�����ص��رب  االأك���ل 
غروبها. بعد غروب ال�صم�س يفطرون، فرتة 
�صيامهم ت�صتغرق يف الغالب نحو 16 �صاعة. 
اأية  دون  التغيري  على  يعتاد  ال�صليم  اجل�صم 
م�صاكل تذكر ويتحول اإىل ما ي�صمى ب�)و�صع 
اجلوع(، ما يعني اأنه يح�صل على كمية اأقل 
من الطاقة، بينما ما يزال يعمل. يف الواقع، 
كبرية  م�صكلة  الطعام  عن  التخلي  ميثل  ال 
نق�صان  يف  ه��ي  االأك���ر  امل�صكلة  للج�صم؛ 
الذين  امل��ر���ص��ى  ل��دى  وال�صيما  ال�����ص��وائ��ل، 
ال�صوائل  الأن  منها،  الكثري  اإىل  يحتاجون 
اأو  االأمرا�س  مع  التاأقلم  يف  اجل�صم  ت�صاعد 

التعايف منها.
�ل�شيام يقّوي جهاز �ملناعة

كان  ما  اإذا  يوؤكد  االآن  حتى  بحث  يوجد  ال 
لكن  املناعة،  جهاز  ل�صعف  ي��وؤدي  ال�صيام 
على  ج��دي��دًا  و�صعا  خلق  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 

اجلميع، مبن يف ذلك العلماء.
يقول كثرٌي من خراء ال�صحة والغذاء: حتى 
ميكن  موثقة  علمّية  درا�صات  توجد  ال  االآن، 
ميكن  ال�صيام  ب���اأن  للجزم  اليها  اللجوء 
بالفريو�س  اإ�صابتنا  احتماالت  يف  يوؤثر  اأن 

امل�صتجد، �صلبًا اأو اإيجابًا.
ال�صيام  اأّن  اإىل  ت�صري  ع��دة  درا���ص��ات  ثمة 
املناعة،  جهاز  يقوي  �صاعة   14 من  الأك��رث 
وذلك اأحد االأهداف ال�صحّية من احلميات 
بال�صيام  وامل�����ص��م��اة  ال��رائ��ج��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة 
املتقطع، التي تفيد اأي�صًا يف تخلي�س اجل�صم 
كافية  درا�صات  لي�صت  لكنها  ال�صموم.  من 
ملليني  توجيهات  منح  يف  اإليها  لل�صتناد 

ممن ينوون ال�صيام.
من جانبها، كانت توجيهات منظمة ال�صّحة 
وا�صحة،  العدوى  من  الوقاية  ب�صاأن  العاملية 
من  الطعام جيدًا،  بطهو  تعليمات  وتت�صّمن 
دون اأي ذكر للنقطاع عن االأكل اأو ال�صيام.
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DW/عن م�قع

توخي �حلذر 
م��ع ذل���ك، ي��ج��ب ع��ل��ى االأ���ص��خ��ا���س ال��ذي��ن 
يفكروا  اأن  �صحية  م�صكلت  م��ن  يعانون 
ال�صيام،  قدرتهم على حتمل  مليًا يف مدى 
والتحدث اإىل طبيبهم �صلفًا. تن�صح منظمة 
م��ر���ص��ى   )WHO( ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ص��ح��ة 
الطبيب، ورمبا  با�صت�صارة   COVID-19
ميكن  النهاية،  يف  ال�صيام.  عن  االمتناع 
للطبيب فقط اأن يقرر ما اإذا كان ال�صخ�س 
كانت  اإذا  م��ا  اأو  ج��دًا  �صعيفًا  اأو  مري�صًا 
خماطر االإ�صابة بالفايرو�س مرتفعة للغاية.
النا�س  عمومًا  امل�صلمة  اجلاليات  تن�صح 
بتاأجيل ال�صيام اإذا كان هناك خطر يهدد 
كوفيد19-.  من  ال�صفاء  يوؤخر  اأو  احلياة 
كما اأنه لن تكون هناك جتمعات كبرية هذا 
العام اأي�صَا، اإذ �صيفطر النا�س يف منازلهم 

اأو �صمن حميط اأ�صرهم.
�ال�شتثناء�ت

ال�صن  كبار  تقليديًا  االإ�صلمي  الدين  يعفي 
وامل�صافرين  واحلوامل  والعجزة  واملر�صى 
املر�صعات  الن�صاء  وك��ذل��ك  ال�صيام،  م��ن 
واالأطفال الذين مل ي�صلوا �صن البلوغ اأي�صًا، 
ال�صارمة  القواعد  اتباع  يتعني عليهم  اإذ ال 

املعتادة يف ال�صهر الف�صيل.
ي��ح��ت��اج االأ���ص��خ��ا���س امل�����ص��اب��ون ب��اأم��را���س 
الطاقة  اإىل  امل��ث��ال،  �صبيل  على  م��زم��ن��ة، 
مل��ح��ارب��ة اأي م��ر���س ي��ع��ان��ون م��ن��ه. وف��ق��ًا 
ملنظمة ال�صحة العاملية )WHO(، ميكن 
رم�صان  �صهر  ق�صاء  االأ�صحاء  للم�صلمني 
بنف�س  ك��ورون��ا  جائحة  و���ص��ط  ال��ع��ام  ه��ذا 

جتد  ال  ع��ام.  كل  اعتادوها  التي  الطريقة 
بني  ع��لق��ة  اأي���ة  العاملية  ال�صحة  منظمة 

ال�صيام وزيادة خطر االإ�صابة بالعدوى.
�ل�شيامات لي�شت مت�شابهة

كثري  رم�صان عن  �صهر  ال�صيام يف  يختلف 
من املمار�صات االأخرى التي يجري اتباعها 
يف حماولة لفقدان الوزن اأوتنقية اجل�صم اأو 
الفطور  وجبة  عند  ال�صموم.  من  التخل�س 
ال�صم�س  ت��ب��داأ م��ن غ���روب  ال��ت��ي  ال��ي��وم��ي��ة 
الطعام  بتناول  للم�صلمني  ُي�صمح  حتديدًا، 
وال�صراب بقدر ما يرغبون. يعمل هذا على 
جتديد احتياطيات اجل�صم حتى م�صاء اليوم 
التخلي  لي�س  هو  فال�صيام  لذلك  ال��ت��ايل. 

التام عن الطعام وال�صوائل.
 ال�صيام بني �صروق ال�صم�س وغروبها ميكن 
اأن يجتازه ال�صخ�س ال�صليم ب�صهولة. تتعامل 
منظمة ال�صحة العاملية اأي�صًا مع املتطلبات 
ال�صحية اللزمة للم�صاركة يف ال�صيام وقد 
خ�ص�صت �صفحة كاملة طرحت فيها معظم 
يقول  قد  رم�صان.  ح��ول  املهمة  الن�صائح 
االأ�صحاء  االأ�صخا�س  اأن يكون  "يجب  قائل: 
ال�صنوات  يف  كما  ال�صيام  على  ق��ادري��ن 
خماطرمن  اأية  املنظمة  ترى  ال  ال�صابقة." 

�صيام االأ�صحاء اأو حاجة الأية قيود.
م�شكلة كورونا تبد�أ يف �حلنجرة

يعرف الباحثون واالأطباء االآن اأن الفريو�س 
التاجي اجلديد ميكن اأن ي�صتقر يف احلنجرة 
اأخذ  ويتكاثر. هذا هو املكان الذي يتم فيه 
امل�صحات الختبارات COVID-19، حيث 
تكون كمية الفريو�س هنا اأعلى بعد االإ�صابة.

اأكرث  ينت�صر  اأن  ذل��ك  بعد  للفريو�س  ميكن 
النا�س  اإذا عط�س  الرذاذ  عن طريق عدوى 
اأو �صعلوا. لذلك كانت املحافظة على رطوبة 
تو�صية   - بكرثة  امل��اء  �صرب  اأي   - احللق 
اأزم��ة  ب��داي��ة  يف  االأط��ب��اء  م��ن  كثري  قدمها 
فريو�س كورونا، قائلني اإنها قد جتعل تكاثر 

الفريو�صات اأكرث �صعوبة.
عودٌة الأحكام �لطاعون

�صبق اأن حّل �صهر ال�صيام ومو�صم احلج يف 
فرتات اأوبئة على مر الع�صور عر التاريخ، 
الطاعون  ب�صبب  احل��ج  م��وا���ص��م  وتعّطلت 

والكولريا قدميًا.
االمتناع  التاريخ  ي�صجل  الدهر، مل  على مر 
ونحوه،  الطاعون  ب�صبب  كليًا  ال�صيام  عن 
لكن تعطلت فري�صة احلج ب�صبب القرامطة 
حكمهم،  اإبان  منعوها  الأنهم  عدة،  �صنوات 
ب�صبب  ال���ب���ل���دان  ب��ع�����س  يف  ت��ع��ط��ل��ت  ك��م��ا 

الطاعون والوباء يف بع�س االأحيان.
كورونا يهدد �ل�شعائر �لدينية

يف ح���ال ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ال��راه��ن��ة، وم��ع 
االإف��ط��ار  اإم��ك��ان  بعدم  الطبية  التو�صيات 
الفريو�س  ت��اأث��ري  ف���اإّن  اح����رتازًا،  اجلماعي 
على ال�صعائر الدينية لن يطال ال�صيام بحّد 
ذاته، لكّنه �صيلغي كّل ما يرافقه من �صلوات 
وجتمعات  عائلية  ولقاءات  واأدعية  وتراويح 

احتفالية.
املرتبطة  االجتماعية  الطقو�س  يف  التاأثري 
�صيكون  العربّية  البلدان  يف  رم�صان  ب�صهر 
ما  االجتماعي،  التباعد  ال��ت��زام  مع  ح��ادًا 
قبل  كعادتها  تزدحم  لن  االأ�صواق  اأّن  يعني 

تف�صي اجلائحة.
االإفطارعلى  موائد  تقت�صر  اأن  املرّجح  من 
اختلط  دون  من  ال�صغرية،  االأ�صرة  اأفراد 
االإجراءات  ا�صتمّرت  اإن  وال��زوار،  باالأقارب 

الوقائية لهذا العام اأي�صًا.
 كما اأّن موائد الرحمن ال�صائعة يف عدد من 
البلدان العربية، الإطعام الفقراء واملعوزين، 
الفئات  يهّدد  ما  ذات��ه،  امل�صري  تواجه  قد 

االأ�صد فقرًا.
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عالء هادي احلطاب 

خارج ال�شندوق

حارات دم�شق القدمية 

ال�صفر  اإج����راءات  م��ن  بالرغم  دم�صق  اإىل  ال�صفر  فر�صة  يل  اأتيحت 
تراثها  على  حتافظ  القدمية  دم�صق  اأرى  اأن  اتوقع  اأك��ن  ومل  املعقدة، 
ت��زال،  وم��ا  بها  م��رت  التي  احل��رب  لظروف  نتيجة  كانت  كما  واأبنيتها 
ًا الذي متر به اإذ ال ت�صتطيع  وبالرغم من الو�صع االقت�صادي ال�صعب جدَّ
زاد من عتمة  اأنواعه مما  بكل  الوقود  توفري   - - مثل  احلكومة هناك 
عملتها  وانهيار  الأفرادها  العي�س  �صعوبة  من  وبالرغم  وريفها،  ال�صام 
اإنفاقهم فقط على حاجاتهم  مقابل  ملواطنيها  ال�صهري  الدخل  و�صعف 
اإب��ان  و�صعنا  كبري  حد  اإىل  ي�صبه  هناك  املعي�صي  والو�صع  االأ�صا�صية، 
كانت  مهما  هناك  فاملوظف  بكثري،  واأ���ص��واأ  بل  االقت�صادي  احل�صار 
من  يتقا�صاه  ما  اإزاء  الأيام  عي�صه  رمق  �صد  ميكنه  ال  العمومية  وظيفته 

راتب �صهري، فكيف ببقية اخلدمات التي ُتقدم له. 
ومع كل ذلك واأكرث ما تزال دم�صق القدمية حتافظ على تراثها واأبنيتها 
هناك  ال��دور  وحتى  والبنايات  فاملحال  كانت،  كما  وحاراتها  وحمالها 
واجهات  وال  الر�صيف  على  جت��اوز  ال  واح��د؛  و�صكل  ن�صق  على  حافظت 
كلها  املحال  فواجهات  ملحمها،  وغّيبت  مناظرها  �صّوهت  بل�صتيكية 
من اخل�صب كما كانت وحتى الفتات واأ�صماء االأبنية حافظت على �صكلها 
الرتاثي املوّحد، فلم ُيرتك املجال وفق القانون وو�صائل اإنفاذه اأن يجتهد 
بال�صكل  ملتزم  هناك  اجلميع  بل  بناياتهم  لتزيني  البنايات  اأ�صحاب 

املوّحد الذي كانت عليه.
ب�صرورة  ال�صعب  اأف��راد  لدى  عامة  ثقافة  كونه  اإىل  م�صافا  االأمر  وهذا 
احلفاظ على تراثهم واآثارهم فقد كان للقانون وقوة و�صرامة تنفيذه دور 
يف ذلك، كذلك اخلدمات الب�صيطة من قبيل جماري االمطار واملياه فهي 
االأخرى مرتبة وكاأنَّها يف بلد متمكن اقت�صاديا الإدامتها، فل ترى مواطنًا 
على  املياه  �صنبور  يفتح  اآخ��ر  وال  الطريق  قارعة  على  النفايات  يرمي 

عواهنه، وال لنافذ هناك اأن يبني بناء م�صافا ويتمّدد على ا�صتحقاقه.
وهنا وكاأي عراقي ي�صاهد بلدًا اأقل من كفاءة بلده اقت�صاديا لي�س له اال 
اأن يقارن بني احلالتني ومبجرد ح�صور تلك املقارنة يح�صر معها االأمل 
واحل�صرة، فحارات بغداد القدمية حتولت اإىل مكبات للنفايات وجماري 

اال�صفلت  فوق  ب�صكل مقرف  االآ�صنة خرجت عن اخلدمة وظهرت  املياه 
- طبعا - اإن وجد هذا اال�صفلت فل ت�صتطيع اأن تتجول يف اأزقة الكفاح 
الروائح  ت�صتن�صق  اأن  اأو غريها دون  ال�صواكة  اأو  اأو قنر علي  امليدان  اأو 
ال�صادرة عن �صوارعها، ف�صل عن اال�صتمتاع برتاث اأبنيتها الذي غّيبته 
واجهات "االيكيبوند" واألوان الطلء املنوعة وواجهات تلك االأبنية التي 

اندثرت وحّل حملها الفو�صى والع�صوائية يف كل �صيء. 
والتق�صري هنا ال يقع على املوؤ�ص�صات اخلدمية فقط واإن كان تقاع�صها عن 
اأداء دورها هو ال�صبب الرئي�س بل يقع التق�صري اأي�صا على املواطن الذي 
فّرط ل�صبب اأو الآخر بجمالية احلفاظ على حمله وبنايته، واأ�س امل�صكلة 
يكمن يف غياب القانون الذي يحافظ على هذا الرتاث واإن وجد القانون 
القدمية  االأحياء  تلك  بقاء  عدم  يف  ال�صبب  كان  اإنفاذه  �صلطة  فغياب 
والب�صائع  للخ�صب  اإىل خمازن  القدمية  اأبنيتها  الكثري من  التي حتولت 
وبع�صها االآخر تهاوت وباتت جمرد خرائب ال ميكن النظر اليها وبع�صها 
وبهذا  �صكنية،  �صقق  اأو  ملكاتب  عمارات  اإىل  وحتويله  هدمه  مت  االآخ��ر 
اندثرت و�صاعت من بني اأيدينا بغداد القدمية، ومل يكن ل�صاحب القرار 
روؤية لتحويل تلك البنايات اإىل اأماكن تراثية ومتاحف وم�صغوالت فنية اأو 
غريها وما اأكرث حاجتنا اليوم اإىل اأماكن جذب للمواطن العراقي ف�صل 

عن غريه حتاكي اآثاره وح�صارته وتراثه.
وما بقي من بغداد القدمية واأزقتها ي�صعب احلفاظ عليه اليوم لرتاكم 
وتعّقد احللول وتقّبل املواطن لها الأ�صباب كثرية؛ تبداأ بالثقافة العامة وال 

تنتهي بدور القانون وو�صائل تنفيذه.

ما تزال دم�شق القدمية حتافظ على 
تراثها واأبنيتها وحمالها وحاراتها كما 

كانت، فاملحال والبنايات وحتى الدور 
هناك حافظت على ن�شق و�شكل 

واحد؛ ل جتاوز على الر�شيف ول 
واجهات بال�شتيكية �شّ�هت مناظرها 

وغّيبت مالحمها...

م�������ق�������االت



تدير  التي  "املو�صو"  قبيلة  عن  ت�صمعوا  مل  رمبا 
دور  ال  حيث  �صيء  كل  وحتكم  �صيء  كل  ن�صاوؤها 
العمياء  الطاعة  �صوى  مايجري  كل  يف  للرجل 
حلكم الن�صاء واالن�صياع الأوامرهّن. فاملالك هي 
املراأة ؛ والوريثة هي املراأة ؛ واملال واالإرث تنقله 
االأم اإىل بناتها الوريثات ال�صرعيات. اأما الذكور 
املمتلكات  يف  ال  لهم،  ن�صيب  ف��ل  اأبنائها  م��ن 
جيب  يف  م��ال  ف��ل  امل��ن��ق��ول��ة،  غ��ري  وال  املنقولة 
واأهوائهم،  ملّذاتهم  على  ي�صرفوه  كي  الرجال 
حتى اأن كلمة "اأب" م�صطوبة يف لغتهم وال َتعني 
فحينما  االإط���لق.  على  واأهمية  قيمة  ذا  �صيئًا 
تنجب املراأة يحمل الوليد ا�صم اأمه وينت�صب اإليها 
مهما  اأوالده  ح�صانة  يف  حّق  للأب  ولي�س  فقط، 
منها  الب��ّد  و�صيلة  جم��رد  فهو  ال��ظ��روف،  كانت 
الإجناب الذرّية فقط. اأما الزواج واالقرتان عند 

هوؤالء فل قيمة له وال يعتر رباطا مقّد�صًا.
وجود  بعدم  يّت�صم  اأن��ه  املجتمع  هذا  يف  اجلميل 
والتحّر�س  االغت�صاب  وح��وادث  ال�صرقة  جرائم 

�صجون،  اأو  ح��روب  لكلمتي  معنى  وال  اجلن�صي، 
هذه اجلرائم م�صطوبة متامًا يف �صجّلتهم، فل 
ون�صاًء،  رج��اال  ه��وؤالء  نفو�س  دواخ��ل  يف  مطامع 
وال منظمات تنادي بحقوق املراأة وم�صاواتها مع 
االأطفال،  حقوق  اأو  الن�صاء  كوتا  وزي��ادة  الرجل 
قطعة  اأو  ما  عقاٍر  ملكية  حول  حول  نزاعات  وال 
اأر�س تعود لهذه املراأة اأو ذاك الرجل، وال قانون 
ب�صاأن  املحاكم  وخ�صومات  ال�صخ�صية  للأحوال 
ح�صانة االطفال وم�صاريف النفقة وما اإىل ذلك 

مما تعّج به جمتمعاتنا وحماكمنا.
زمام  �صّلموا  عندما  جدًا  �صعداء  هناك  الرجال 
بل  اجل�صدي،  لتفوقهّن  ال  لن�صائهم،  اأم��وره��م 
االإن�صانية وقواها  املراأة  لتقدير عاٍل خل�صائ�س 
العاطفية  وقدراتها  والعميقة  االأ�صيلة  الروحّية 
التي تفوق كثريًا قدرات الرجل؛ فالقوة لي�صت يف 
البناء الع�صلي للرجل واإمنا بالقّوة الناعمة التي 
ين�صجم  الذي  ج�صدها  واإيقاع  امل��راأة  بها  تتحّلى 
مع اإيقاع الطبيعة، فمن عجائب اجل�صد االأنثوي 
و�صفافية روح املراأة اأنها كانت الو�صيط بني عامل 
االإن�صان وعامل االآلهة منذ عهود االإن�صان 
باملعتقدات  وعلقته  ال��ق��دمي 

التي كان يرتبط بها روحيًا.
توجد  ال  "املو�صو"  قبيلة  رج��ال  اأن  هو  وامل��ف��رح 
حكم  قوانني  تغيري  اأو  للتمّرد  نوايا  اأي��ة  لديهم 
�صعداء  فهم  ملجتمعهم،  الن�صاء  وزعامة  القبيلة 
يفّكروا  اأن  من  رجالنا  اأح��ّذر  لكني  االأم��ر؛  بهذا 
اإىل �صفوف هذه  اإىل هناك واالن�صمام  باللجوء 
اّي  يقبْلن  ال  هناك  فالن�صاء  الب�صرّية،  املجموعة 
دخيل يحّل بني ظهرانيهّن اأو الجئ ياأوي اإليهّن، 
االإجن��اب  ملهمة  يكفي  م��ا  ال��رج��ال  م��ن  فلديهّن 

فقط! 
�صفاف  على  يعي�صون  ال��ذي��ن  "املو�صو"  ه���وؤالء 
بحرية / لوغو، قريبًا من حدود مقاطعتي يونان 
وزيت�صوان يف ال�صني، ال �صلة لهم بقوانني ونظم 
الدولة ال�صينّية التي حتكم املليار ون�صف املليار 
�صوى  ال�صينية  الدولة  مع  يربطهم  وال  ن�صمة، 

االنتماء واملواطنة. 
يجدر بنا القول اإن دولة ال�صني متفّهمة للقوانني 
اخلا�صة بهم واأعربت مرارًا عن عدم رغبتها يف 
طاملا  ال�صغرية  الفئة  هذه  ومفاهيم  نظم  تغيري 
اأن هوؤالء ال نّية لهم للتمّرد اأو التغيري، ال االآن وال 

يف امل�صتقبل.

ن�شاٌء قائدات 
ورجاٌل �شعداء

يف عامل حتكمه �ملر�أة يف كل جانب من جو�نب �حلياة، فهي �لزعيمة 
�ل�شائدة و�لقائدة و�مل�شوؤولة على كل �ملمتلكات، وهي �لقول �لف�شل 

يف م�شائل �لن�َشب و�لور�ثة و�نتقال �مللكية، وهي �ليد �لعاملة ومالكة 
و�شائل �النتاج و�شيدة �لبيت و�مل�شنع و�ملزرعة ور�عية �الأطفال؛ 

وباخت�شار �شديد هي رّب �الأ�شرة وربة �الأ�شرة معًا .
ج�اد غل�م
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ج�اد غل�م

من  يخلو  ال  �صعب  ���ص��ح��راوي  ط��ري��ق  يف 
ال�صرح  هذا  اإىل  الرحال  �صددنا  املتاعب، 
جابر  ح�صن  اأحمد  ال�صيد  برفقة  االأث��ري، 
حدثنا  ال��ذي  كربلء،  وت��راث  اآث��ار  مفت�س 
عن هذا املعلم االأثري قائل: يقع احل�صن 
يف ال�صحراء الغربية على بعد ٣٥ كم اإىل 
اجلنوب الغربي من مدينة كربلء املقد�صة 
بغداد.  العا�صمة  من  كم   ١٥٠ بعد  وعلى 
كبري  ح�صن  من  الق�صر  يتاألف  م�صيفًا: 
و�صخم، برع بناوؤوه يف هند�صته، وهو م�صيَّد 
مبنية  اأج��زائ��ه  وبع�س  واجل�����س  باحلجر 
فخم؛  ق�صر  وداخله  واجل�س،  بالطابوق 
حم�صن  �صور  يحيطه  ٨6م   ×١١٢ اأبعاده 
م�صتطيل  وهو  احلربية،  القلع  غرار  على 
ال�صكل، يبلغ طوله من ال�صمال اإىل اجلنوب 
١76م وعر�صه من ال�صرق اإىل الغرب ١69م 
وارتفاع ال�صور اخلارجي ٢١ م بعر�س ٤،٥ 

م اإىل ارتفاع ١٠،٥ م.
هند�شة معمارية فريدة

احل�صن  اإن  بالقول:  جابر  ال�صيد  مي�صي 
يحتوي  ال��ذي  املركزي  اجل��زء  اإىل  مق�صم 
ع��ل��ى ال�����رواق ال��ك��ب��ري وال��ب��ي��وت االأرب��ع��ة 
واحلمام واملطبخ، اأما يف الواجهة ال�صمالية 
بيت  فيقع  احل�����ص��ن  داخ���ل  يف  ال�صرقية 
منه،  امل��رك��زي  ال�صمايل  واجل��زء  االأم���ري، 
يتكون من ثلثة طوابق وهو حماط برواق 
خمتلفة  معمارية  عنا�صر  فيه  مقبَّب  كبري 
املعماري  الفنان  وذوق  معرفة  على  ت��دل 
من  العلوي  واجل��زء  القدم.  منذ  العراقي 
احل�����ص��ن حم���اط م��ن االأع��ل��ى ب��ق��ب��ة، ويف 
حتت  داخلية  �صرية  مياه  جم��اري  الق�صر 
اإىل  بعيدة  م�صافات  اإىل  جت��ري  االأر����س 
اخلارج، وكذلك توجد اأنفاق �صرية داخلية 

بعيدة  م�صافات  اإىل  متتد  االأر����س  حت��ت 
خارج احل�صن. وهناك اأي�صًا اأنفاق �صرية 
داخ��ل��ي��ة م��ن ق��اع��ات اجل���زء امل��رك��زي يف 
البيوت االأربعة التي حتيط باجلزء املركزي 
اجل��زء  ب��ني  امل��ح�����ص��ورة  امل�صاحة  ب��اجت��اه 

املركزي واحل�صن اخلارجي. 
ذهنية ع�شكرية خارقة

ب�  مدعم  ال�صور  اإن  قائًل:  جابر  وي��ردف   
٤٨ برجًا، اأربعة منها كبرية حتتل االأركان 
وتوزعت  م   ٥،١٠ منها  كل  قطر  االأرب��ع��ة، 
يف  اأب����راج  ع�صرة  على  االأخ����رى  االأب����راج 
كل  مي��ني  ع��ل��ى  خم�صة  ال���واح���د،  ال�����ص��ل��ع 
مدخل، وخم�صة على �صماله. قطر كل منها 
االأربعة  االأب��راج  من  برج  كل  وي�صل  ٣،٣م 
بالتقوية  يدميها  الداخل  من  خا�س  �صلم 
االإ�صناد  واملعدات واملوؤن، الأنها متثل نقاط 
من  غريها  من  اأكرث  احل�صن  يف  الرئي�صة 
االأبراج االأخرى، وترز االأبراج عن حميط 
ال�صور ن�صبيًا، ما ي�صاعد على الر�صد ٣6٠ 
درجة. وبذلك يح�صل على تقاطع للر�صد 
باحل�صن  املحيطة  امل��ن��اط��ق  جميع  على 
وامل�صتعر�صة.  العمودية  امل��زاغ��ل  خ��لل 
ع�صرات  ت�صتوعب  اأن  ميكن  املزاغل  وهذه 
ال�صور  اح��ت��واء  ع��ن  ف�صًل  اجل��ن��ود،  م��ن 
�صب  وظيفتها  مائلة  �صقوق  على  الدفاعي 
العدو  اقتحام  حالة  يف  االأعلى  من  الزيت 
املنيع،  الق�صر  من  االأربع  البوابات  اإحدى 
م�صمم  اأن  ت��وؤك��د  العالية  التقنية  وه���ذه 

الق�صر ذو ذهنية ع�صكرية خارقة.
�أ�شل �لت�شمية

ت�����ص��م��ي��ة ه����ذا ال��ق�����ص��ر  ويف م���ا ي��خ�����س 
اآراء  ه��ن��اك  ج���اب���ر:  ي���وؤك���د  ب��االأخ��ي�����ص��ر 
مت�صاربة عدة اأدىل بها كثري من الباحثني 
راأي  منها  الت�صمية،  اأ���ص��ل  يف  وامل��وؤرخ��ني 
حممود �صكري االآلو�صي الذي يوؤكد اأن كلمة 
وهو  االأكيدر  اال�صم  من  حمّرفة  االأخي�صر 
اأ�صلم يف �صدر  اأم��راء كندة  اأمري من  ا�صم 
غريترود  االإنكليزية  الباحثة  اأما  االإ�صلم، 
فتقول:   ١9٠9 �صنة  املوقع  زارت  التي  بيل 
يف  �صيدت  التي  االإ�صلمية  االأبنية  من  اإنه 
دولة  مبوقع  وعرفته  االأموية  الدولة  ع�صر 
احلرية، ويتفق معها كل من اأو�صكار ورويرت 
من  باأنه  وكري�صويل  وموزيل  وهرت�صفيلد 
الراأي  يخالفونها  لكن  االإ�صلمية،  االأبنية 
الراأي  اأما  االأم��وي.  الع�صر  اإىل  ن�صبته  يف 
اإليه  ال���ذي ذه��ب  فهو  واالأ���ص��وب  االأخ���ري 
هذا  �صّيد  َم��ن  اأن  احتمال  اإىل  كري�صويل 
عم  مو�صى  بن  عي�صى  االأم��ري  هو  احل�صن 

اخلليفة العبا�صي املن�صور.
�الأخي�شر وويل �لعهد �ملخلوع

املرحلة  اإن  بالقول:�  حديثه  جابر  ويختتم 
كما  احل�صن  اليها  ينتمي  التي  التاريخية 
وقد  العبا�صي  الع�صر  زمن  يف  هي  ذك��رت 
اأن�صاأه ويل العهد املخلوع عن واليته عي�صى 
اأثناء خلفة اأبي جعفر  بن مو�صى بن علي 
الدولة  �صدر  يف  77٥م   � ١٥٨ه���  املن�صور 
العبا�صية االأول، وهذا ما اأكده امل�صت�صرقون، 
العراق  اإىل  رحلتها  اأثناء  بيل  م�س  ومنهم 
عام ١9١٢، اإذ اأ�صاروا اإىل اأنه اأثر عبا�صي 
داخل  املوجود  اجلامع  اكت�صاف  على  بناء 

احل�صن.

يف �شياق �شعيها للتعريف باالآثار �لعر�قية، تو��شل "جملة �ل�شبكة 
�لعر�قية" جوالتها يف �أنحاء �لعر�ق لت�شليط �ل�شوء على �ملعامل 
�لدينية و�الآثرية و�ل�شو�خ�ض �لتاريخية، و�ليوم نقف على �أبو�ب 
ح�شن �الأخي�شر �أحد �أهم �الآثار �الإ�شالمية يف بالدنا �لعامرة بتاريخ 
جميد يف كل بقعة منها. 

 

من روائع الآثار 
الإ�شالمّية يف العراق 

اختلفت الآراء يف زمن ت�شييده

ح�شن 
الأخي�شر.. 

عامر جليل ابراهيم
احمد ح�شن جابرت�ش�ير: ح�شني طالب
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يحمل  ال��ي��وم  االإن�����ص��ان  اإن  قلنا  ل��و  نبالغ  ول��ن 
يجهل  م��ازال  لكنه  كّفيه،  بني  وال��ع��امل  حياته 
على  ي��وم  ك��ل  ي�صاركها  ال��ت��ي  بياناته  اأه��م��ي��ة 
الرامج والتطبيقات، وال�صيما مواقع التوا�صل 

االجتماعي.
اأيام قلئل فقط تعر�س عملق من�صات  منذ 
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي )ف��ي�����ص��ب��وك(، ال��ذي 
حول  م�صتخدم  ملياَري  م��ن   اأك��رث  ي�صتخدمه 
بيانات  ت�صريب  بعد  قوية  �صربة  اإىل  العامل 
الكامل  اال�صم  ت�صمنت  م�صتخدم  مليون   ٥٣٣
واملوقع  الهاتف،  رق��م  عن  ف�صًل  للم�صتخدم 
االإلكرتوين  والريد  امليلد  وتاريخ  اجلغرايف، 
فقد  الكرى  املفاجاأة  اأما  احل��االت.  بع�س  يف 
كانت ت�صريب بيانات موؤ�ص�س في�صبوك )مارك 
زوكربريغ(. ومل يتوقف االأمر عند هذا احلد، 
ب��ل مت��ك��ن اأح���د اخل����راء االأم��ن��ي��ني م��ن تتبع 
ال��ذي  هاتفه  رق��م  ع��ر  زوك��رب��ريغ  ح�صابات 
بل  اأ�ص�صها  التي  من�صته  ي�صتخدم  ال  اأن��ه  بنّي 

ي�صتخدم من�صة signal التي تعد واحدة من 
اإذ  االآن،  حتى  اأمانًا  االأكرث  التوا�صل  من�صات 
تعتمد ت�صفري Peer to peer حلماية بيانات 

م�صتخدميها وتاأمني مرا�صلتهم.
فيها  تتعر�س  التي  االأوىل  امل��رة  تكن  مل  ه��ذه 
ولن  قر�صنة،  عمليات  اإىل  في�صبوك  من�صة 
لي�صت  في�صبوك  اأن  االأخ��رية، ف�صًل عن  تكون 
اإذ  قر�صنة،  لعمليات  تعر�صت  التي  الوحيدة 
واملن�صات  ال�صركات  القرا�صنة  ي�صتهدف 
كما  امل�صتخدمني،  من  كبري  ع��دد  لديها  التي 
من  كثري  تعر�س  وقد  في�صبوك.  مع  احلال  هو 
واالإقليمي  ال��ع��امل��ي  امل�صتوى  على  ال�صركات 
نتيجتها  كانت  قر�صنة  عمليات  اإىل  واملحلي 
ت�صريب بيانات امل�صتخدمني مثل تعر�س �صركة 
قر�صنة  لعمليات  )اأوب����ر(  و�صركة  )ك���رمي( 
ت�صمنت  التي  امل�صتخدمني  بيانات  وت�صريب 
اال�صم واملوقع وتاريخ الرحلت، لكن مل يتمكن 
البطاقات  بيانات  اإىل  الو�صول  من  القرا�صنة 

االئتمانية اخلا�صة بامل�صتخدمني.
م���ا ي��زي��د م���ن ���ص��وء ال��ن��ت��ائ��ج امل��رتت��ب��ة على 
من  كثري  اإخفاء  هو  البيانات  ت�صريب  عمليات 
ت�صريب  اأم��ر  منها،  الكبرية  حتى  ال�صركات، 
املت�صررين  امل�صتخدمني  تبليغ  وعدم  البيانات 
�صركتي  مع  حدث  كما  القر�صنة،  عمليات  من 
اأوبر وكرمي، اإذ جرى ك�صف عمليات الت�صريب 
ُت�صتغل  اأ�صهر عدة، ويف تلك احلالة  بعد مرور 
ويف  �صيئ،  نحو  على  امل�صتخدمني  معلومات 
حال و�صول القرا�صنة اإىل بيانات ح�صا�صة مثل 
القرا�صنة  يتمكن  فقد  االئتمانية،  البطاقات 

من الدخول اإىل احل�صابات امل�صرفية اخلا�صة 
ب�صاطة،  بكل  االأم���وال  و�صحب  بامل�صتخدمني 
ه اإىل اأهمية  ومن دون اأن ينتبه اأحد، لذلك ُننبِّ
ب�صكل  امل�صرفية  احل�صابات  ك�صوفات  متابعة 

دوري والتحقق منها.
ي��ن��ظ��ر م��ع��ظ��م امل�����ص��ت��خ��دم��ني ب��ك��ث��ري م��ن 
ظنًا  هذه  الت�صريب  عمليات  اإىل  اال�صتخفاف 
اإىل اخرتاق ح�صاباتهم  توؤدي فقط  اأنها  منهم 
حتتويها  ال��ت��ي  ال�����ص��ري��ة  امل��ع��ل��وم��ات  وتفتي�س 
العائلة، لكن االأمر  اأو  اأ�صدقائهم  ر�صائلهم مع 
لن  االأحيان  اأغلب  ففي  بقليل،  ذلك  من  اأك��ر 

كلمات  اإىل  ال��و���ص��ول  م��ن  القرا�صنة  يتمكن 
ال�صر اخلا�صة بامل�صتخدمني، لذا فاإن البيانات 
اأحيانًا  ا�صتخدامها  يجري  العادة  يف  بة  امل�صرَّ
من  كثري  ي�صرتي  اإذ  معينة،  ملنتجات  للرتويج 
للو�صول  القرا�صنة  م��ن  البيانات  ال�صركات 
اأرق��ام  عر  النا�س  من  ممكن  ع��دد  اأك��ر  اإىل 
بع�س  اأن  ع��ن  ف�صًل  واالإمي���ي���لت،  ال��ه��وات��ف 
البيانات قد تكون مفيدة جدًا لل�صركات املعلنة، 
وحتى  ال�صهري  والدخل  اجلغرايف،  املوقع  مثل 
تدرك  ال  التي  املعلومات  فهذه  �صيارتك،  ن��وع 
يعرفون  مل��ن  ال����دوالرات  ب���اآالف  ُت��ب��اع  قيمتها 

ا�صتخدامها  يتعدى  اإذ  احلقيقية،  قيمتها 
اإمكانية  اإىل  والت�صويقية  ال��ت��ج��اري��ة  االأم����ور 
ال��راأي  وتغيري  النا�س  لتح�صيد  ا�صتخدامها 
�صيا�صية معينة، مثل ما حدث  العام يف ق�صية 
مع �صركة )كامريدج اأناليتيكا(، اأو ما �ُصميت 
كامريدج  في�صبوك  بيانات  ب�)ف�صيحة  حينها 
ُك��رى  �صيا�صّية  ف�صيحة  وه��ي  اأن��ال��ي��ت��ي��ك��ا(، 
تفّجرت يف اأوائل عام ٢٠١٨ عندما مت الك�صف 
عن اأّن �صركة )كامريدج اأناليتيكا( قد جمعت 
االأ�صخا�س  مليني  عن  �صخ�صية(  )بيانات 
على موقع في�صبوك من دون موافقتهم قبل اأن 
ال�صيا�صية(.  )الدعاية  الأغرا�س  ت�صتخدمها 
وقد و�صف كثريون تلك الف�صيحة باأنها )حلظة 
ال�صخ�صية،  للبيانات  العام  الفهم  يف  فا�صلة( 
كما اأّدت اإىل حدوث هبوٍط كبرٍي يف �صعرمِ اأ�صهم 
اآخرون  دعا  حني  يف  العاملّية،  في�صبوك  �صركة 
اإىل )تنظيٍم اأكرث �صرامة( ال�صتخدام �صركات 

التكنولوجيا للبيانات ال�صخ�صية )ويكيبديا(.
ا�صتخدام  �صوء  اأن م�صوؤولية  اإىل  التنويه   يجب 
ال�صركة  ع��ات��ق  على  تقع  ب��ة  امل�����ص��رَّ ال��ب��ي��ان��ات 
وامل�صتخدم على ال�صواء، فمن واجب ال�صركات 
حال  يف  وتبليغهم  م�صتخدميها  بيانات  حماية 
من  امل�صتخدم  ليتمكن  قر�صنة  عملية  ح��دوث 
اخلا�صة  ال�صر  كلمات  وتغيري  نف�صه  حماية 
بح�صاباته وتاأمني ح�صابه البنكي، اأما امل�صتخدم 
فمن واجبه اأخذ تبليغات ت�صريب البيانات على 
من  بياناته  كانت  اإذا  ما  والتاأكد  اجلد  حَمَمل 
�صمن البيانات امل�صّربة، ثم اتخاذ االإجراءات 

اللزمة على وجه ال�صرعة.
ك��ان��ت  اإذا  م���ا  مب��ع��رف��ة  ت���رغ���ب  ك��ن��ت  اإن 
��ّرب��ت من  ���صُ ال��ت��ي  ال��ب��ي��ان��ات  ب��ي��ان��ات��ك �صمن 
ال��ت��ايل  امل��وق��ع  ع��ل��ى  ادخ���ل  في�صبوك  ���ص��رك��ة 
الريد  واكتب   haveibeenpwned.com
على  ح�صابك  به  يرتبط  الذي  الهاتف  رقم  اأو 
في�صبوك ويف حال تاأكد ت�صريب بياناتك �صارع 

اإىل تغري كلمة املرور.

مرَّ �أكرث من عقد من �لزمان منذ �أن �أ�شبحت 

تكنولوجيا �ملعلومات هي رفيق �الإن�شان �الأول 

يف حياته �ل�شخ�شية، و�لعملية، و�ل�شحية، 

و�القت�شادية. 

حتديات ت�اجه 
امل�شتخدمني وال�شركات

���ش��ب��ك��ات  يف  ال���ب���ي���ان���ات  ت�����ش��ري��ب 
الت�ا�شل الجتماعي

رفاه ح�شن
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لي�صت �صائعة، فبع�س الفرق لها احرتامها لدى 
الكروية  امل�صاألة  هذه  اإنَّ  واللعبني،  اجلماهري 
ال�صائكة تنطلق �صرارتها االوىل من الت�صريحات 
دائما  التي  االأندية  اإدارات  بع�س  تبدر من  التي 
بل  املقابل،  الفريق  جتاه  �صلبيًا  موقفًا  تاأخذ  ما 
وبالتايل  الكروية  اجلماهري  هيجان  يف  ت�صهم 
هذا  ب�صبب  املباريات  خ��لل  امل�صكلت  حت��دث 
الريا�صة  اأن  ال�صغر  منذ  تعلمنا  الت�صريحات، 
هذا  زمننا  يف  لكن  واح����رتام،  وط��اع��ة،  ح��ب، 
تغرّي امل�صطلح فاأ�صبحت الريا�صة م�صكلت × 

م�صكلت!! 
امل�شاحنات الكروية

وحتدث العب نادي ال�صرطة عدي �صهاب عندما 
االحتكاك  ب�صبب  االخطاء!  اأم  القدم  كرة  قال: 
املبا�صر بني اللعبني، لكن لي�س اإىل هذه الدرجة 
الكبرية من امل�صكلت التي حتدث ويكون �صببها 
ال��رئ��ي�����س يف ك��ث��ري م��ن االح��ي��ان ���ص��ل��وك بع�س 

بكامله،  الفريق  على  يعمم  قد  ال��ذي  اللعبني 
املح�صوبة  اجلماهري  بع�س  ت�صرفات  ك��ذل��ك 
االدارية  الهيئات  لبع�س  اأن  كما  الريا�صة،  على 
يف�صحون  فهم  حت�صل،  التي  امل�صكلت  يف  دورًا 
الداخلية،  الفريق  ���ص��وؤون  يف  للتدخل  امل��ج��ال 
وهنالك اأمور اأخرى ت�صهم يف اإحداث امل�صاحنات 
الكروية، منها اجلانب التحكيمي الذي دائما ما 

يكون �صببًا يف ال�صراعات القائمة بني الفرق. 
لعبة الأخطاء

اآخ��ر  ك���ان  ح��اج��م  نعيم  ال��ري��ا���ص��ي  ال�صحفي 
ال���ق���دم مليئة  امل��ت��ح��دث��ني ع��ن��دم��ا ق����ال: ك���رة 
بل  مت�صعبة،  امل�صكلت  جند  لذلك  باالخطاء، 
والدليل  ال��دول  بني  احل��روب  مرحلة  اإىل  تعدت 
ال��ه��ن��دورا���س  دول����ة  ب���ني  ال��ت��ي دارت  احل����رب 
التقاطع  يوجد  ه��ذا  يومنا  ولغاية  وال�صلفادور 
بني الدولتني، كما اأن هناك حروبًا اإعلمية بني 
دول كثرية �صببها كرة القدم، ويف العراق اي�صا 

حدثت م�صكلت كثرية ب�صبب كرة القدم، اتذكر 
يف مباراة بني اجلوية والزوراء ويف ملعب ال�صعب 
معركة  ح��دث��ت   ،٢٠٠١ او   ٢٠٠٠ ع��ام  ال���دويل 
املقابلة  اجلهة  يف  الناديني  م�صجعي  بني  كبرية 
اأع��داد  ت�صاجرت  ات��ذك��ر  م��ا  على  للمق�صورة، 
كبرية من امل�صجعني وا�صتمرت املعركة الأكرث من 
ربع �صاعة، تدخلت بعدها حماية امللعب فانتهى 
النور�س  )هل�س(  هو  كان  وال�صبب  )ال��ع��راك(! 
اأطلقوه  الذي كان بحوزة جمهور الزوراء الذين 
فوقع بيد جمهور اجلوية، واحلادثة االأخرى التي 
ناٍد جماهريي  املو�صم كانت بني  حدثت يف هذا 
وناٍد من املحافظات اأ�صعلت فتيل االأزمة وعوقب 
ال��لع��ب��ني نتيجة  وب��ع�����س  اإث��ره��ا اجل��م��ه��ور  يف 
امللعب،  دخولهم  قبل  اللعبني  على  االع��ت��داء 
�صواء  ال��ق��دم،  لكرة  مرافقة  امل�صكلت  تبقى 
الأنها  واللعبني،  االدارات  او  التحكيم  ب�صبب 

ب�صريح العبارة لعبة االخطاء! 

امل�صكلت  م��ن  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ق��دم  ك��رة  ت��ن��ُج  مل 
احلا�صلة بني االأندية، اإذ حدثت بع�س امل�صكلت 
واللعبني،  االأن��دي��ة  م�صجعي  بني  وال�صجارات 
اأح��د  ب��ني  الوطي�س  احل��ام��ي��ة  امل��ع��رك��ة  اآخ��ره��ا 
االأندية البغدادية وناٍد من املحافظات، ما جعل 
بحق  �صارمة  ق��رارات  تتخذ  التطبيعية  اللجنة 

امل�صيئني. 
عق�بات �شارمة

)جملة ال�صبكة( ح�صلت على العديد من االآراء 
مدرب  مع  البداية  فكانت  املو�صوع  هذا  ب�صاأن 
حتّدث  ال��ذي  قا�صم  با�صم  النفط  ن��ادي  فريق 
يف  حت�صل  ال��ت��ي  امل�صكلت  ق��ائ��ًل:  ب�صراحة 
عنها  م�صوؤول  اجلميع  ال��ق��دم..  ك��رة  مباريات 
م�صجعة،  وجماهري  والعبني  واأندية  اإدارات  من 
القانون،  و�صعف  احلكومية  املوؤ�ص�صات  كذلك 
ف�صل عن الثقافة التي تلعب دورًا مهمًا يف هذه 
فاجلماهري  )العوي�صة(!  الريا�صية  الق�صية 

تكون  ما  دائما  فريقها  ت�صّجع  التي  الريا�صية 
الفريق  واإذا خ�صر  الفوز  لتحقيق  متع�صبة جدا 
اأو  واحلكام  امل�صجعني  بني  اإم��ا  امل�صكلت  تبداأ 
بني االإدارات، ويخرج االمر عن املاألوف لي�صمل 
مرات  االأم��ور  هذه  وحدثت  املعارك  يف  اجلميع 
االحت��اد  يبقى  لكن  كثرية،  اأن��دي��ة  وم��ن  عديدة 
من  االم��ور،  هذه  مثل  حل  يف  الفي�صل  الكروي 
خلل العقوبات ال�صارمة التي يتخذها من اأجل 

اإنهاء امل�صكلت يف الدوري.
الحتكاك ي�ّلد الأخطاء

اأحمد عندما  الطلبة ح�صن  بينما حتّدث مدرب 
قال: كرة القدم هي مركز االأخطاء، فهذه اللعبة 
مليئة بامل�صاكل كون االحتكاك بني اللعبني يوّلد 
االأخطاء! ق�صم من هذه امل�صكلت �صببها حكام 
الكرة من ناحية احت�صابه خلطاأ غري �صحيح او 

يوّلد  الفريقني، ما  ركلة جزاء غري حمّقة الأحد 
هيجان  وبالتايل  املقابل  للفريق  بالغنب  �صعورًا 
ي�صهم  اللعبني  بع�س  هناك  اأنَّ  كما  اجلمهور، 
امللعب،  داخل  امل�صكلت  علني يف حدوث  ب�صكل 
اأما من خلل معاك�صة اأو �صرب اللعب املناف�س 
خلل  م��ن  �صحيحة  غ��ري  ب�صورة  احتفاله  اأو 
اإحرازه للهدف ما يثري  م�صاعر جماهري الفريق 
عنوان  تكون  االإدارات  بع�س  اإن  بل  املناف�س، 
املو�صم  هذا  يف  حدثت  لقد  الدائرة،  امل�صكلت 
الكثري من امل�صكلت والتجاذبات �صببها الرئي�س 

االإدارات وت�صريحات اأع�صائها.
حب، طاعة، احرتام

فقال:  يا�صني  ع�صام  زاخ���و  ن���ادي  الع��ب  اأم���ا 
ت��دور  التي  امل�صكلت  ع��ن  م�صوؤول  اجلميع  اإن 
و�صطنا  ع��ن  غريبة  وه��ي  ال��ك��روي  اجل��ان��ب  يف 
امل�صكلت  جاءت  �صيئة،  عادات  اإنَّها  الريا�صي، 
نتيجة فقر الثقافة الكروية، لكن هذه الظاهرة 

�أكدت �لتجارب �ل�شابقة �أن كرة �لقدم كانت وما 
ز�لت )مركز �مل�شكالت �لريا�شية(! بل تطورت 
ف�شملت �جلو�نب �ل�شيا�شية، و�لدليل �حلروب 

�لتي د�رت يف فرت�ت متفاوتة �شببها كرة �لقدم، 
على �شبيل �ملثال �حلرب �لطويلة �مل�شلحة عام 

1969 بني دولة �لهندور��ض و�ل�شلفادور يف 
�لت�شفيات �ملوؤهلة �إىل كاأ�ض �لعامل.

م�شكالت كرة القدم... 
من يقف وراءها؟

امل�شجع�ن اأم الالعب�ن

بغداد / اأمرية حم�شن 
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جهد  اأي  ندخر  ل��ن  ال��ع��راق،  يف  وال�صباب 
ي�صهم يف م�صاندة عمل اللجنة االوملبية، بل 
اأمام  ال�صعاب  تذليل  اإىل  ن�صعى  دائما  كنا 
االوملبية ودعم خططها يف تطوير الريا�صة 
مع  اجلهود  تت�صافر  اأن  امتنى  العراقية، 
�صارة،  التي كانت غري  املا�صي  طي �صفحة 
والتفكري بامل�صتقبل من اأجل اإعادة الريا�صة 
العراقية اإىل الواجهة االمامية وهم قادرون 
العمل  خلل  من  املرحلة  هذه  تخطي  على 
اجلاد الذي ي�صهم يف ارتقاء ريا�صتنا التي 

كانت ملح البطوالت العربية واالآ�صيوية. 
طبخة جاهزة

بانتخابات  راأي  �صماكة  علي  للدكتور  وكان 
االوملبية عندما قال: اإن االنتخابات االوملبية 
طبخة  ع��ن  ع��ب��ارة  اأي���ام  قبل  انتهت  ال��ت��ي 
لقد  الأع�صائها،  و�صممت  لها  اأعّد  جاهزة! 
الريا�صي  للو�صط  مقبوال  مر�صحا  كنت 
كانت  اأن��ه��ا  اإال  ال��رئ��ا���ص��ة،  من�صب  ع��ل��ى 
�صواه،  دون  معني  ل�صخ�س  لتذهب  موجهة 
اأرادوا ا�صتبعادي ب�صتى الو�صائل من دخول 
االنتخابات، وقد دخلتها برغم التهديدات، 
لكني وج���دت االم����ور ع��ل��ى غ��ري م��ا ي��رام 
فقررت االن�صحاب الأ�صباب كثرية، واأ�صاف 
لت  وف�صّ انتهت  االن��ت��خ��اب��ات  اأن  �صماكة 
االأ�صوات ح�صب ما اأرادوا اإال اأين لن اأ�صكت 
اللجنة  تن�صفني  مل  واذا  احلقوق  الإع��ادة 
لرفع  الكا�س  حمكمة  اإىل  �صاأجته  الدولية 
الإبعادي  كبرية  حملة  ْت  �ُصنَّ لقد  ال�صكوى، 
عن الرت�صيح ملن�صب الرئا�صة، كنت امتنى 
لكنها  حا�صرة  الريا�صية  ال��روح  تكون  اأن 
م�صروعي  كان  االنتخابات،  هذه  يف  فقدت 
الذي خططت له يعمل على اإنقاذ الريا�صة 
ولديَّ  االأجم��اد،  اإىل  بها  والعودة  العراقية 
ح  يو�صّ ط��وي��ل��ة  ف���رتة  عليه  عملت  ك��را���س 
اإىل  وتهدف  عليها  �صن�صري  التي  اخلطط 

اإعلء �صاأن الريا�صة العراقية.  
تكاتف �جلهود

اأما رئي�س احتاد ال�صلة ح�صني العميدي الذي 
لقد  فقال:  التنفيذي  املكتب  بع�صوية  ف��از 

ب�صفافية  و�صارت  ناجحة  انتخابات  كانت 
قامت  ال��ذي  الرائع  العمل  �صيما  ال  عالية، 
اإج��راء  على  امل�صرفة  الق�صائية  الهيئة  به 
لقد  االنتخابات،  اإدارة هذه  االنتخابات يف 
الهيئة  ب��ني  و�صل�صًا  وا�صحًا  التعاون  ك��ان 
والهيئة  الريا�صي  العمل  الإدارة  امل��وؤق��ت��ة 
يف  الفعال  االأث���ر  لها  ك��ان  التي  الق�صائية 
ال�صورة  بهذه  االنتخابية  العملية  اإجن��از 
اإىل  بريا�صتنا  نعود  اأن  امتنى  النا�صعة، 
االإجنازات وذلك من خلل تكاتف اجلهود 
ونطوي  الريا�صية  للأن�صطة  الدولة  ودعم 
ثقيًل على  التي كانت عبئًا  املا�صي  �صفحة 

ريا�صتنا التي عانت الويلت.
�لتخطيط �ل�شليم ياأتي 

باالإجناز
خالد  ال�صباحة  احت��اد  لرئي�س  ك��ان  بينما 
بجزيل  ات��ق��دم  اأوال  فيه:  ق��ال  راأي  كبيان 
الإدارة  املوؤقتة  اللجنة  اإىل  والتقدير  ال�صكر 
العمل يف اللجنة االوملبية امل�صوؤولة عن تهيئة 
جميع املتطلبات اخلا�صة باإجراء انتخابات 
املكتب التنفيذي للجنة االوملبية، ملا قامت به 
من عمل جبار ورائع خلل الفرتة ال�صابقة، 
اإذ حر�س القائمون على اللجنة على اإجناح 
االن��ت��خ��اب��ات ب��ال��رغ��م م��ن ال��ع��راق��ي��ل التي 
الق�صائية  اللجنة  اأ�صكر  كما  بها،  م��رت 
بعمل  قامت  التي  االنتخابات  على  امل�صرفة 
الكبرية  واملهنية  بال�صفافية  اّت�صف  رائ��ع 
ياأتمِ من  فالنجاح مل  االنتخابات،  اإدارة  يف 
فراغ واإمنا جاء نتيجة ت�صافر جهود اللجنة 
يف  كبري  اأملنا  الق�صائية،  واللجنة  املوؤقتة 
عنوانا  كانت  التي  ال�صابقة  املرحلة  تخطي 
كثرية  والأ���ص��ب��اب  الريا�صية  للنتكا�صات 
املقبلة  امل��رح��ل��ة  يف  علينا  وم���ا  ومت�صعبة 
عودة  اأج��ل  من  االأومل��ب��ي  البيت  تنظيم  اإال 
البطوالت  وك�صب  بقوة  العراقية  الريا�صة 
على  ق��ادرون  واالأب��ط��ال  والقارية،  العربية 
للريا�صة  العري�صة  االإجن�����ازات  حتقيق 
العراقية، فاذا كان التخطيط �صليمًا فبدون 

�صك �صنح�صد االإجنازات.

قبل �أيام �ختتمت 
�نتخابات �للجنة 
�الأوملبية �لعر�قية، �لتي 
�أ�شفرت عن فوز رعد 
حمودي برئا�شة �للجنة 
�الوملبية لدورة �نتخابية 
مدتها 4 �أعو�م، وقد ح�شل 
حمودي على 19 �شوتًا، 
بفارق �شوتني فقط �أمام 
مناف�شه �لعد�ء �لدويل 
�ل�شابق ورئي�ض �حتاد 
�ألعاب �لقوى طالب في�شل، 
بينما ح�شل �إياد جنف 
على 26 �شوتًا، ليفوز 
مبن�شب �لنائب �الأول 
لرئي�ض �ملكتب �لتنفيذي، 
وح�شل حيدر ح�شني على 
21 �شوتًا، منحته من�شب 
�لنائب �لثاين، بينما 
ح�شل �أحمد حنون على 
19 �شوتًا، �أهلته ل�شغل 
من�شب �لنائب �لثالث.

�نتهاء �ملار�ثون �الوملبي
���ص��ه��دت ال�����ص��ن��وات ال�����ص��اب��ق��ة ال��ك��ث��ري من 
التي  االأوملبي،  العمل  واجهت  التي  امل�صاكل 
العراقية  الريا�صة  على  بظللها  األ��ق��ت 
بل  م��ن��ح��در خ��ط��ري،  اإىل  ف��ي��ه��ا  وو���ص��ل��ت 
اإنهاء  اأج��ل  من  الدولية  االأوملبية  تدخلت 
م��وؤخ��رًا  لت�صتقر  ال�صائك،  االومل��ب��ي  امللف 
االوملبية  لرجاالت  النهائية  الت�صكيلة  على 
العراقية من خلل االنتخابات التي اأقيمت، 
االنتخابية  العملية  م��اراث��ون  و�صول  فبعد 
التنفيذي  املكتب  اأ�صبح  االأخري  ف�صله  اإىل 
للجنة االأوملبية العراقية اجلديد يتاألف من 
رعد حمودي رئي�صًا، واإياد جنف نائبًا اأول، 

حنون  واأحمد  ثانيًا،  نائبًا  اجلميلي  وحيدر 
نائبًا ثالثًا، واالأع�صاء عادل عيدان وجميل 
عزيز وهريدا روؤوف وبختيار ر�صول وح�صني 
العميدي وبا�صم اأحمد واإبراهيم البهاديل.
�ال�شتعانة باخلرب�ت �لعر�قية

عن انتخابات اللجنة االوملبية وبع�س االأمور 
العراقية(  ال�صبكة  )جملة  رافقتها،  التي 
الريا�صي،  بال�صاأن  املعنيني  اآراء  ا�صتطلعت 
اأك����رم نعيم  حت���ّدث يف ال��ب��داي��ة ال��دك��ت��ور 
املوؤقتة  اللجنة  رئي�س  احلميداوي  عطوان 
اأبارك  اأوال  قائًل:  الريا�صي  العمل  الإدارة 
للجنة  اجل��دي��د  التنفيذي  املكتب  ان��ب��ث��اق 
كان  حقيقة  العراقية،  الوطنية  االأومل��ب��ي��ة 

على  اأ�صرفت  التي  الق�صائية  اللجنة  اأداء 
اأن  واأ���ص��اف  ر�صينًا،  حياديًا  االنتخابات 
اأع�صاء  قبل  م��ن  وج��دن��اه  ال���ذي  ال��ت��ع��اون 
الهيئة العامة للوملبية كان العلمة املميزة 
انتظارها،  طال  التي  االنتخابات  جناح  يف 
اأن  اجل��دي��د  التنفيذي  املكتب  م��ن  اأمت��ن��ى 
احرتافية  جديدة  �صرتاتيجية  بخطة  يعمل 
العراقية  ب��اخل��رات  اال�صتعانة  خ��لل  من 
امل�صار  ت�صحيح  اأجل  من  وذلك  املتواجدة، 
خلل  ه���زات  اإىل  تعر�س  ال���ذي  االومل��ب��ي 

الفرتات ال�صابقة. 
�لعمل �جلاد

رئي�س  عليوي  عبا�س  النائب  حتدث  بينما 
جلنة ال�صباب والريا�صة يف جمل�س النواب 
تنفيذي  مكتب  انتخاب  نبارك  قال:  عندما 
جديد للجنة االوملبية العراقية، عملنا كلجنة 
ال�صباب والريا�صة على دعم قطاع الريا�صة 

و�شط عزوف كثريين عن الرت�شح 

مكتب تنفيذي جديد 
للجنة الوملبية ال�طنية العراقية 

بغداد/ احمد رحيم نعمة
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اللعبة جنم  امل��واه��ب يف ه��ذه  اأب���رز  وم��ن 
فريق نادي اجلي�س عمر فا�صل الذي قّدم 
دوري  يف  م�صاركته  خلل  عالية  م�صتويات 
ال�صاطئية، )جملة ال�صبكة( التقت اللعب 
عمر ليحدثنا عن م�صريته مع ال�صاطئية يف 

هذا احلوار. 
*بداياتكم مع اللعبة؟ 

ال�����ص��لم،  ن���ادي  يف  لعبت   ٢٠١٠ ع���ام   -
امل�صايف  نادي  مع  ٢٠١7�صاركت  عام  ويف 
الكرة  دوري  لقب  معه  اأح���رزت  ملو�صمني 
امل��ب��اراة  يف  هدفا  �صجلت  اإذ  ال�صاطئية، 
ن��ادي  ف��ري��ق  اأم��ّث��ل  اأن���ا  وحاليا  النهائية، 

اجلي�س.  
* ملاذا اخرتت الكرة ال�صاطئية؟ 

كان  ال�صاطئية  ال��ق��دم  لكرة  اختياري   -
�صديق  طريق  عن  ال�صدفة  كانت  �صدفة! 
مع  املجيء  مني  وطلب  مبباراة  اأبلغني  يل 
وكانت  نق�س  فريقه  ل��دى  ك��ان  ال��ف��ري��ق، 
اللعب  و�صاركتهم  ال����دوري  يف  امل���ب���اراة  

اأح���رزت  اإذ  ف��ي��ه��ا،  الع���ب  اأف�����ص��ل  فكنت 
ال�صلم  نادي  مع  ال��دوري  واأكملت  هدفني 
خلل  من  للمنتخب  ا�صتدعائي  مت  بعدها 
هذا الدوري ومن ثم وقعت عقدًا مع نادي 

م�صايف الو�صط. 
*ماذا ا�صتفدت من الفرق التي مثلتها؟

مّثلتها،  التي  الفرق  من  الكثري  تعّلمت   -
كون هذه اللعبة حديثة يف العراق، خرتي 
م�صاركتي  خ��لل  م��ن  اكت�صبتها  الكبرية 
امل�صاركات  اأم���ا  ال��ف��رق،  م��ع  ال����دوري  يف 
بالن�صبة  ك��ب��رية  نقلة  فكانت  اخل��ارج��ي��ة 
للعبي كرة قدم ال�صاطئية، اأي�صا اكت�صبنا 
باللعبني  االحتكاك  خ��لل  م��ن  اخل��رة 
االج���ان���ب، ت��ع��ّل��م��ت ال��ك��ث��ري م���ن اأ����ص���رار 
هذا  حتى  منها  اتعّلم  زلت  وما  ال�صاطئية 

الوقت.
*ما هو طموحك يف هذه اللعبة؟

اأن  طموحي  منها،  كثرية  الطموحات   -
اأجل  اللعبة من  اأكون مدربًا كبريًا يف هذه 

خدمة كرة القدم ال�صاطئية العراقية .
*اأين ت�صع فريقك يف الرتتيب؟

�صدارة  يف  اجلي�س  ن��ادي  فريقي  حاليا   -
الدوري، اإذ فاز يف ثلث مباريات ويت�صدر 
العبني  ميتلك  فالفريق  بجدارة،  ال��دوري 
مب�صتوى عال بوجود مدربني كبريين وهما 
كابنت علي �صابر والكابنت املحا�صر الدويل 
قويا  دافعا  اأعطاين  تواجدهما  كرار علي، 
اأبناء  كونهم  املباريات  يف  الفوز  لتحقيق 
اللعبة وتعلمنا منهم الكثري خلل الفرتات 

ال�صابقة.
*حدثنا عن م�صاركاتكم اخلارجية؟

بطولة  يف  �صاركنا  االأن��دي��ة  ناحية  م��ن   -
واحدة هي بطولة اأندية العامل التي اأقيمت 
دور   يف  البطولة  م��ن  خرجنا  ت��رك��ي��ا،  يف 
ال��دامن��ارك��ي  هاكن  كوبن  ن��ادي  �صد   ١6
على  عامليا   ١6 الت�صنيف  على  وح�صلنا 

االأندية يف اأول م�صاركة عاملية.
*هل هناك دعم مادي للعبة ال�صاطئية؟ 

دعم  فقط  اللعبة،  لهذه  دع��م  يوجد  ال   -
الو�صط  م�صايف  ونادي  بغداد  من  االأندية 
ونادي اجلي�س، هذه االأندية الوحيدة التي 
تتعاقد مع العبني ب�صيغة عقد وراتب، اأما 

بقية االأندية فتعاين من غياب الدعم.
*ماذا عن اال�صتحقاقات املالية لكم؟ 

بعد  ثابتة  وامل�صتحقات  امل��ادي��ة  االأم���ور   -
يكون  اللعب  مع  النادي  وتوقيع  االتفاق، 

على �صكل مرتبات �صهرية.
*مثلك االأعلى يف اللعبة؟

- مثلي االأعلى حمليا اللعب الكبري كابنت 
العب  ف���اوزو  عامليا  اأم���ا  ط��ال��ب،  م�صتاق 

منتخب اليابان.
*كيف وجدت التحكيم هذا املو�صم؟

وهو  ن�صبيا  جيد  املو�صم  ه��ذا  التحكيم   -
الم��ت��لك  ال�صابقة  االأع�����وام  م��ن  اأف�����ص��ل 
ال�صابقة  ال���دوري���ات  يف  اخل���رة  احل��ك��ام 
ال����دورات  اإق��ام��ة  ع��ن  واحل��ال��ي��ة، ف�صل 

التوعوية يف التحكيم.

*هل هناك هوايات اأخرى؟
- نعم هوايات كثرية، لكن االأقرب يل كرة 

الطائرة، اإنَّها هوايتي املف�صلة. 
*هل توفرت لكم جميع م�صتلزمات االرتقاء 

بالكرة بال�صاطئية؟
بالن�صبة  امل�صتلزمات  جميع  تتوفر  ال   -
كبري  �صبب  وه��ذا  ال�صاطئية  القدم  لكرة 
باللعبة  االرتقاء  اأردن��ا  واذا  االإخ��ف��اق،  يف 
جميع  وت��وف��ري  م��ادي��ا  دع��م��ه��ا  ي��ج��ب  اأوال 
مب�صتوى  ال��ظ��ه��ور  اأج���ل  م��ن  امل�صتلزمات 

م�صرف يف البطوالت اخلارجية .
* كيف كانت نتائجكم هذا املو�صم؟

- النتائج جيدة يف هذا املو�صم، يف بداية 
لكن  مقنعة،  النتائج  كانت  االوىل  املرحلة 
النتائج  اأ�صبحت  الثانية  املرحلة  بداية  يف 
ج��ي��دة ج���دًا، ك��ون ال��ف��ري��ق ف��از يف ثلث 
مباريات متتالية على اأقرب املناف�صني مثل 

م�صايف الو�صط والنجدة و�صباب العراق.
اإعلميا،  مظلومة  ال�صاطئية  الكرة  *هل 

اإ�صوة بكرة القدم مثل؟
- اإنها مظلومة من جميع النواحي اإعلميا، 
من حيث البنى التحتية وكل النواحي التي 

ترتقي باللعبة نحو االأف�صل.
*مع من تكّون ثنائيًا يف اللعب؟ 

معهم  لعبت  الذين  اللعبني  من  كثري   -
جنبا اإىل جنب ، لكن االأك��رث واالأق��رب يل 

الكبري علي جبار. 
* هل تتابع ريا�صة ودوريات عاملية؟ 

- ات���اب���ع ج��م��ي��ع ال��ب��ط��والت اخل��ارج��ي��ة؛ 
منتخبات وبطوالت وت�صفيات كاأ�س العامل 
منتخب  واأ�صجع  العامل  اأندية  بطوالت  مع 

الرازيل .
*هل تطمح للحرتاف؟

االأمر فيه  واإن كان  الطموحات موجودة   -
واالإمكانيات  الفوارق  ب�صبب  �صعوبة كبرية 

بيننا وبني اللعبني اخلارجيني.
* اأين عمر بعيدا عن الريا�صة؟

- مت�صامح وم�صاعد جلميع النا�س.

�شت ومور�شت يف  �لكرة �ل�شاطئية لعبة من �الألعاب �لريا�شية �لعر�قية �جلديدة، �أ�شَّ
�لعر�ق عام  2010، �إذ �شعت بعدها �الأندية �إىل ت�شكيل فرق باللعبة من �الأندية �لبغد�دية 

و�ملحافظات، وقد تاألقت يف �لدوري �لذي �أقامه �حتاد �لكرة جمموعة من �الأندية �لتي 
�شمت مو�هب ��شتحقت �رتد�ء �لفانيلة �لدولية.

حاورته /امرية حم�شن 

كابنت فريق اجلي�س بالكرة ال�شاطئية 

عمر فا�شل:
ال��ل��ع��ب��ة  ل����ه����ذه  دع������م  ل 

وهي مظل�مة اإعالميًا

السنة السادسة عشرة العدد )381( 15 نيسان 2021 متك سال _ متك كما #alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

73 ري��������اض��������ة72



�أهد�فه مع �لهالل
غوميز توّلد  ١9٨٥ مهاجم فريق نادي الهلل ال�صعودي، اأحرز مع الهلل 9٣ هدفا يف 

١١7 مباراة، وذلك يف جميع البطوالت التي خا�صها مع الفريق.
بد�ياته �لكروية

اإىل  ان�صم  ثم  ومن  اإتيان  �صانت  �صباب  مع  الكرة  غوميز  لعب  الكروية  حياته  بداية  يف 
اخلط االأول للنادي عام ٢٠٠٤، ولعب عام ٢٠٠9 لنادي ديربي ليون مقابل ١٣ مليون يورو، 
وانتقل عام  ٢٠١٤ اإىل نادي �صوانزي �صيتي االإجنليزي املمتاز، ووقع مع غلطة �صراي، اإذ 
كان هداف الدوري بعد فوزهم بلقب الدوري الرتكي يف عام ٢٠١٨،  ويف نف�س العام ٢٠١٨ 

انتقل اإىل نادي الهلل ال�صعودي مقابل 7 مليني يورو.

كاأ�ض �لعامل لالأندية
عام  ٢٠١٨، وقع غوميز مع بطل الدوري ال�صعودي الهلل ب�صفقة ملدة �صنتني مقابل 7 
مليني يورو، حقق النادي وقتها املركز الثاين بعد الن�صر الذي جاء باملركز االول، ونال 
غوميز املركز الثاين يف �صدارة الهدافني خلف مناف�صه عبد الرزاق حمد اهلل، كما �صجل 
غوميز ١١ هدفًا يف دوري اأبطال اآ�صيا ٢٠١9، و�صاهم يف فوز الهلل بالبطولة الأول مرة 
منذ ١9 �صنة، وتاأهل الهلل اإىل كاأ�س العامل للأندية ٢٠١9، يف ١٤ دي�صمر، قاد غوميز 
الهلل اإىل ن�صف نهائي كاأ�س العامل للأندية ٢٠١9 بت�صجيله الهدف الوحيد يف املباراة 
اإفريقيا، يف ٢١ دي�صمر لعب يف الن�صف الثاين من مباراة  التون�صي بطل  �صد الرتجي 
حتديد املركز الثالث �صد مونتريي بطل الكونكاكاف و�صجل هدفا يف الدقيقة 6٤ حيث 
انتهت املباراة بالتعادل ٢–٢، كما اأنه �صجل يف ركلت الرتجيح، لكن فريقه خ�صر ركلت 
العامل للأندية و�صجل  كاأ�س  ب�صكل عام، لعب غوميز ثلث مباريات يف  الرتجيح ٤–٣. 

هدفني.
�إغماء وتوتر

املباريات وهي حالة طبية  ال�صعودي غوميز خلل  الهلل  ترافق جنم  حالة غري عادية 
)التوتر(  ال�صدة  اأوق��ات  اأثناء  للإغماء  عر�صة  اأنه  يعني  وهذا  املباريات  خلل  رافقته 
وارتفاع درجات احلرارة وهذه ت�صبَّبت يف اإ�صابته باالإغماء خلل عدد من املباريات، اإذ 
تعّر�س للإغماء خلل مباراة فريقه �صد القاد�صية، يف املباراة التي جمعت الفريقني قبل 
فرتة يف اإطار مباريات اجلولة ٢٤ من الدوري ال�صعودي، حيث �صقط غوميز على االأر�س 
دون اأي احتكاك مع اأي العب، يف م�صهد اأ�صبح مكررا للعب يف الفرتة االأخرية، وهرع 
اجلهاز الفني للملعب وبالفعل ا�صتفاق اللعب �صريعا واأكمل املباراة، ومل تكن املرة االوىل 
تعّر�س  اإذ  ال�صعودي،  ال��دوري  يف  فريقه  مباريات  خلل  عليه  مغ�صيا  ي�صقط  اأن  للعب 
 ١٨ يوم   ١9 اجلولة  االتفاق يف  اأمام  ثم  االأهلي،  اأمام  فريقه  مباراة  نف�صه خلل  للأمر 

�صباط املا�صي، اأي قبل �صهرين تقريبا.
بنّي  ال�صبكة مع غوميز  .. من خلل حديث ملجلة  العراقي  اإمكانية وموهبة اللعب  عن 
اأروع ما يكون يف االوقات الع�صيبة واحلرجة  " اإن اللعب العراقي ممّيز، ويقّدم  فيه: 
و�صاهدت االأندية العراقية وما تقدمه من م�صتوى عال من خلل اللعب اأمامهم، ال �صيما 
العراقي يف كاأ�س زايد  النفط  اأمام نادي  اأكرث من عام  القوية قبل  مباراة نادي الهلل 
العبني  ميتلك  العراقي  املنتخب  اإن  بل  ًا،  ج��دَّ ممّيز  العراقي  اللعب  االأبطال،  للأندية 
�صوبر با�صتطاعتهم الو�صول باملنتخب اإىل مراكز متقدمة يف البطوالت العربية واالآ�صيوية.

من �لالعبني �لذين 
قدمو� �أروع �لعرو�ض 
على �أدمي �مل�شتطيل 
�الأخ�شر، �لفرن�شي 
بافيتيمبي غوميز، 
فنان من �لدرجة 
�الوىل مل ينُج من 
ت�شديد�ته �أيٌّ 
من �الأندية، لعب 
للمنتخب �لفرن�شي 
12 مبار�ة، كما لعب 
لعدد  من �الندية 
�لفرن�شية ف�شال عن 
�حرت�فه يف دول 
عدة، �آخرها نادي 
�لهالل �ل�شعودي 
�لذي تاألق معه 
ب�شكل الفت للنظر.

 

اإعداد/ جملة ال�شبكة

غ�ميز:
الفرن�شي املحرتف 

يف الهالل ال�شع�دي: 

الالعب العراقي ممّيز 
ويتاألق يف الأوقات ال�شعبة 

السنة السادسة عشرة العدد )381( 15 نيسان 2021 متك سال _ متك كما #alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

75 ري��������اض��������ة74



 ال �صيما اأن حركة اجل�صم وحيويته تاأتي من 
التي  الن�صائح  ومن  تطبق،  التي  التمارين 
تتخذ لتقوية ال�صاقني ن�صتعر�س ق�صمًا منها.

القرف�شاء
تقوية  يف  ت�صاعد  التي  املهمة  التمارين  من 
اأداء  عند  القرف�صاء  الفخذين؛  ع�صلت 
املوؤخرة  منطقة  نحت  يف  ت�صاعد  متارينها 
متارين  تعد  اإذ  والوركني،  املعدة  وع�صلت 
متار�س  التي  التمارين  اأبرز  من  القرف�صاء 
بالن�صبة للذين ي�صتكون من م�صاكل متكررة 
مترين  ك���ون  ال��ظ��ه��ر؛  ن��اح��ي��ة  يف  �صيما  ال 
القرف�صاء ال يتطلب اأي وزن زائد من �صاأنه 
وباال�صتطاعة  الظهر،  منطقة  على  ال�صغط 
اإمكانية  م��ع  ال��وق��وف  ط��ري��ق  ع��ن  تطبيقه 
للتوازن، عن طريق  اأو م�صدر  اإ�صافة دعم 
كر�صي  ب��وج��ود  اأو  ح��ائ��ط،  بجانب  اأدائ����ه 
بالقرب من ال�صخ�س، وهذا التمرين �صهل 

جدا ميكن ممار�صته يف اأي مكان.
رفع ال�شاق

مترين اأي�صا ب�صيط وميكن تطبيقه ب�صهولة، 
اإذ يتم رفع �صاق واحدة اإىل االأعلى اأكرث من 
الوركني  منطقة  نحت  يف  ي�صهم  لكي  م��رة 
والفخذين واملوؤخرة، ويطّبق بتثبيت اليدين 
ع��ل��ى احل��ائ��ط اأو ع��ل��ى ك��ر���ص��ي م��ن اأج��ل 
احل�صول على م�صدر دعم وتوازن للج�صم، 
امل��ن��زل  يف  اأي�����ص��ا  ال��ت��م��ري��ن  ه���ذا  وتطبيق 

واأماكن اأخرى ل�صهولة تطبيقه.
اجل�شر

وهو اأي�صا من التمارين ال�صهلة اخلا�صة ب�صد 
الوركني ومنطقة ال�صاقني العلوية والو�صط، 
ا�صتخدام  التمرين  هذا  يوؤدي  للذي  وميكن 
حزام مقاومة لكي ي�صبح التمرين ذا فعالية 
اإعطاء  التمرين يف  ي�صاعد هذا  عالية، كما 

حيوية كاملة للج�صم.

هنالك كثريً� 
من �لتمارين 
�لريا�شية 
�خلا�شة ب�شد 
�ل�شاقني، وهذه 
�لتمارين �لتي 
تقوي �ل�شاقني 
ت�شمل �لريا�شيني 
وغري �لريا�شيني، 
بل تعطي �ل�شاق 
�لقوة و�لتو�زن.

 

كيف جنري 
متارين ال�شاقني

اإعداد/ جملة ال�شبكة
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ترى ما حكايُة ال�صوقمِ االأوروبيةمِ احلّرة واملواردمِ 
الئحةمِ  على  �صعوبها  و�صعْت  التي  ال�صريبيةمِ 
االأك����رثمِ رف��اه��ي��ًة و���ص��ع��ادة، ومل���اذا ال من��ل��ُك يف 
�صارمٍة  ب�صوابط  ع��اداًل  عمٍل  ق��ان��وَن  ال��ع��راق 
اخل��ا���سمِ  ال��ق��ط��اعمِ  نخا�صةمِ  م��ن  �صباَبنا  تنقُذ 
ومتت�ُس فكرَة هروبمِ اجلميعمِ نحَو القطاعمِ العام 

للحتماءمِ مبظلتهمِ املعي�صية املختنقة.
عزمية وخذالن

�صتوكهومل،  بحريات  زرقة  ت�صبه  هادئة  روحّية 
كانت طاغية على حديث )املاكيرية( العراقية 

جتربتها  ت���روي  وه��ي  نعيم(  )رف���ل  امل��غ��رتب��ة 
املهنية:

االإع��دادي��ة،  �صهادة  ب�صحبة  ال��ع��راق  غ���ادرت 
ثم  اأواًل  اللغة  ب�صهادة  مهاراتي  ط��ّورت  لكنني 
ب�صهادة خرة يف جمال التجميل مدفوعة االأجر 

من مكتب العمل، الذي يتحمل قانونًا م�صاريف 
العمل  �صوق  اإىل  ال��دخ��ول  يف  ال��راغ��ب  املقيم 
واخلروج من دائرة ال�صو�صيال. على اإثر ذلك، 
مع  �صنتني  مدة  للتعاقد  فر�صة  املكتب  قدم يل 
مركز جتميل، تراكمت فيهما خرتي، وح�صلت 

ميّر �لوقُت يف بالدنا مهدورً� مثلما ميّر "�ملكاريد" فوَق �شو�ِرِعها باأرز�ٍق ه�ّشٍة 
مرهونٍة باأ�شعار بر�ميِل �لبرتوِل �لغادرة، �إذ مل يعد ثمة مناف�َض الإير�د�ته 

بعَد ت�شاوؤل �الإير�د�ت �الأخرى جّر�ء جتريِف �حلقول و�شلِّ �ل�شناعِة 
وغياب �أية ت�شريعات حتمي �ل�شباب �ملتعلمني �أو غري �ملتعلمني من �لوقوف يف 

�لطو�بري �نتظارً� لفر�شة عمل قد ال تاأتي �أبدً�.

 

قان�ن عمل عادل ونافذ

احلل الأمثل لدمي�مة  احلياة 
وت�فري ال�ظائف

اآمنة عبد النبي- ال�ش�يد
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بعد ذلك على عقٍد دائم بثماين �صاعات يوميًا 
باأجٍر  لكن  االأ�صبوعية،  العطلة  اأحيانًا  ي�صمل 
مدفوع  وتاأمني  �صحي  �صمان  ولدّي  م�صاعف، 
�صنة  كل  نهاية  ويف  عاطلة،  اأ�صبحت  ح��ال  يف 
االأج��ر،  مدفوعة  اأ�صابيع  خم�صة  اإج��ازة  اأُمنح 
ُمنحت  �صحي  بعار�ٍس  اأ�صبت  اأين  مرة  اأتذكر 
مدفوعة  �صهرين  مل��دة  طبية  اإج��ازة  اإث��ره  على 

بن�صبة ٨٠٪ من دخلي.
يف اجلهة املقابلة لتلك احلياة االأوروبية املوؤّمنة 
اخلريج  يجد  مل  ع��ادل��ة،  اإن�صانية  ب�صمانات 
ال��ع��راق��ي ال��ع��اط��ل )اأح��م��د ال��زب��ي��دي( �صوى 
من  هربًا  اخلا�س  القطاع  لنخا�صة  الر�صوخ 

كابو�س البطالة، يقول بخذالن:
باأجر  متوا�صلة  �صاعات  ع�صر  يوميًا  اأع��م��ل   
�صهري بخ�س ال يتجاوز االأربعمئة دوالر، واأمتتع 
اأي  لدّي  ولي�س  االأ�صبوع،  يف  واحد  يوم  باإجازة 
ا�صتمرارنا  وق�صية  ت��اأم��ني،  اأو  �صحي  �صمان 

وت�صريحنا خا�صعة ملزاجمِ �صاحب العمل.
�حتياجات و�إجناز�ت

مهنية  حلقة  ُت��ع��ّد  اأن��واع��ه��ا  بجميع  االإع���اق���ة 
�صائعة يف ع�صوائية جمتمعاتنا، غري اأن )مهند 
الكاظمي(، املغرتب الذي يعاين عجزًا ب�صريًا 
�صبه كامل، ح�صل على فر�صة عمل يف متاجر 
عن  يقول  تاأهيله،  بعد  ال�صويدية  )االإي��ك��ّي��ا( 

جتربته يف العمل:
ل��درج��ة االرت��ط��ام  ال��روؤي��ة  ل��دّي عجز كبري يف 
نفت الأجله طبيًا من ذوي  باالأ�صياء، وهو ما �صُ
هذا  يل  يتيح  ال��ق��ان��ون  و�صمن  االح��ت��ي��اج��ات، 
اخلا�صة  )�صامهال(  ل�صركة  االن�صمام  العجز 
بتوظيفنا يف عمٍل منا�صب، ت�صبقه طبعًا مرحلة 
تاأهيل مهنّي اجتزتها مبهارة وح�صلت مبوجبها 

على عقٍد دائم، مل يعد يف حياتي �صيٌء خمتلف 
�صحي  �صمان  بني  متوزع  دخلي  االآخرين،  عن 
االمتيازات  بكافة  اأمتتع  لكني  واإيجار،  وفواتري 

والعطل املدفوعة االأجر.
يف امل��ق��اب��ل، م��ا ي���زال )ح��م��زة ال��ي��ا���ص��ري(، 
مدينة  يف  دفعته  على  االول  العراقي  املهند�س 
يف  اإع��اق��ة  ب�صبب  العمل  ع��ن  ع��اط��ًل  مي�صان، 
ع��دة،  م��رات  توظيفه  برف�س  ت�صببت  قدميه 

يقول باأمل:
ال�صركات  من  عدٍد  اإىل  للتوظيف  طلبًا  قدمت 
املوجودة، واجتزت االختبارات وال�صروط املعلنة 
يف املوقع االإلكرتوين مبهارة، وحينما كنت اأ�صل 
واالختبار  املوافقة  اإمتام  اإىل  املطاف  نهاية  يف 
اأواَجه هناك برف�ٍس مبا�صٍر  ال�صركة،  يف موقع 
و�صريح ب�صبب )التقو�س اخللقي( الذي اأعانيه 
االأوائ��ل  املهند�صني  من  باأنني  علمًا  قدمّي،  يف 

على الكلية واأجيد اللغة االإجنليزية بطلقة.
ثقافة وقانون

مييز  ال  ال�صويد  يف  والتاأمني  العمل  "قانون 
يف  �صوا�صية  اجلميع  اإن  ب��ل  واآخ����ر،  ف��رد  ب��ني 
حكوميًا  اأو  خا�صًا  قطاعًا  والتخ�ص�س،  املهنة 
���ص��ل��ن��در(  )م�����اري  ب�����داأت  ه��ك��ذا  فرق."  ال 
امل�صوؤولة يف مكتب العمل التابع ملدينة )ياڤل( 

ال�صويدية، قائلة:
بلدنا تعتمد رفاهية ممولة من ال�صوق احلّرة 
العاملني  ت�صجيل  واآل��ي��ة  ال��دخ��ل،  و���ص��رائ��ب 
يف  ع���ادل  ع��م��ل  ق��ان��ون  ينظمهما  وتوظيفهم 
مكاتب العمل، الأن كل موظف اأو عامل ُمرتبط 
�صاعات  ثماين  العمل  فيه  ومقرر  موثق  بعقد 
جديد،  باأجٍر  يحت�صب  عنها  يزيد  وما  يوميًا، 
فيكون  االأ�صبوعية  العطلة  اأوقات  يف  العمل  اأما 

باأجٍر م�صاعف، ويتمتع العامل بخم�صة اأ�صابيع 
االأجر، ف�صًل عن ذلك  اإجازة �صنوية مدفوعة 
اإج��ازة  طفل  لديهما  ال��ل��ذان  ال��زوج��ان  ي��اأخ��ذ 
مدفوعة االأجر مدتها )٤٨٠( يومًا، اأما االإجازة 
املر�صية فتدفع  بن�صبة ٨٠٪، اأما العاطلون عن 
بن�صبة  �صهري  رات��ب  على  فيح�صلون  العمل 
٨٠٪  من �صندوق التاأمني �صد البطالة، لدينا 
التي  )�صامهال(  مثل  حكومية  �صركات  اأي�صًا 
تتخ�ص�س يف تاأهيل ذوي االحتياجات اخلا�صة 

وتوظيفهم.
ف�شاد و�إهمال

االق��ت�����ص��ادي وامل��ح��ا���ص��ب ال��ق��ان��وين يف دي��وان 
خليل(  اأ�صعد  )د.  العراقية  املالية  ال��رق��اب��ة 

حتدث با�صتفا�صة حُمزنة، قائًل:
لدينا قانون العمل ذو العدد )٣7( ل�صنة ٢٠١٥ 
و�صمان  ال��ع��م��ل  رب  ال��ت��زام��ات  ي��ح��دد  ال���ذي 
واالأج��راء  اخلا�س  القطاع  يف  العاملني  حقوق 
توجد  ال  لكن  ال��ع��ام،  القطاع  يف  واملتعاقدين 
اأ�صمائهم  لت�صجيل  العاملني  لدى  عامة  ثقافة 
لدى دوائر العمل رغم اأن القانون مل يتطرق اإىل 
القطاع  يف  للعاملني  واالأج��ور  الرواتب  حتديد 
اخلا�س، وترك لرب العمل حتديد ذلك، ويتم 
الأغرا�س  فقط  ل��لأج��ور  االأدن���ى  احل��د  حتديد 
هذا  االجتماعي،  ال�صمان  ح�صة  ا�صتقطاع 
ف�صًل عن عدم وجود اإجراءات قانونية �صارمة 
بحق اأ�صحاب العمل تلزمهم بت�صجيل العاملني 
ت�صريح  عدم  و�صمان  العمل  دوائر  لدى  لديهم 
من  العك�س  على  م�صروع،  ع��ذر  دون  العاملني 
الدول االأوروبية، اأو الراأ�صمالية، التي تعتمد على 
اقت�صادات متنوعة و�صيا�صة ال�صوق املفتوحة يف 
�صارمة،  قانونية  ب�صوابط  اقت�صادها  تن�صيط 
اأح���ادي  اق��ت�����ص��اد  ع��ل��ى  فيعتمد  ال��ع��راق  اأم���ا 
وان��ع��دام  ال��زراع��ة  ق��ط��اع  ف�صل  نتيجة  امل���ورد 
اإىل  ال�صريبي،  التهرب  عن  ف�صًل  ال�صناعة، 
احلدودية،  واملنافذ  الدوائر  يف  الف�صاد  جانب 
وال�صلع  للب�صائع  )باركودات(  عمل  يتطلب  ما 
امل�صتوردة م�صادقة من امللحقيات التجارية يف 
دوائر  مع  )�صريفر(  ب�  وربطها  االأخ��رى  الدول 

ال�صريبة.

حمزة اليا�شري ماري �شلندر د.ا�شعد خليل

ي��شف املحمداوي

مي�شا
بط�لة اخلليج العربي

خ��ر اإق��ام��ة ب��ط��ول��ة اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي يف ال���دورة 
الرئي�س  العنوان  يكون  يكاد  والع�صرين  اخلام�صة 
املرئية  االإعلم  وو�صائل  الريا�صية  القنوات  الأغلب 
وامل�صموعة واملقروءة يف العراق، لكون الب�صرة هي 
االأنباء،  ت�صري  ما  بح�صب  البطولة  لتلك  احلا�صن 
لكن اللفت للنظر حجم التو�صل العراقي من قبل 
م�صوؤويل الريا�صة يف البلد؛ الذي بلغ حّد اال�صتقتال 
العامل  كاأ�س  بطولة  وكاأنَّها  البطولة  تلك  الحت�صان 
ولي�صت بطولة م�صغرة لدول اخلليج العربي، وهي 
الدويل  االع��رتاف من قبل االحت��اد  تنل  بطولة مل 
"الفيفا" اإىل يومنا هذا، وال�صبب يف عدم اعرتافه 
ت�صميتها باخلليج العربي بينما اجلارة اإيران تطلق 
عليه اخلليج الفار�صي ولكي ال يدخل الفيفا يف هذا 
الرغم  على  البطولة،  جتاهل  ال�صيا�صي  املعرتك 
اإقامتها،  على  عقود  اخلم�صة  يقارب  ما  مرور  من 
مع  متعاقدًا  كان  يوناين  لطيار  اتذكر حادثة  وهنا 
اخلطوط اجلوية االإيرانية حني حلَّقت طائرته على 
اخلليج، قال من خلل مكر ال�صوت: "نحن االآن 
نحّلق على اخلليج العربي"، فثار الركاب االإيرانيون 
العامة  االإدارة  اإىل  �صكواهم  وو�صلت  الطيار  على 

فقامت بف�صل الطيار اليوناين واإنهاء عقده.
ال�صوؤال االأهم ما اجلدوى االقت�صادية التي �صتثمر 
من اإقامتها يف العراق ال �صيما اأنَّها �صت�صهد غياب 
كورونا  وب��اء  ا�صتمرار  حالة  يف  بالكامل  اجلمهور 
الذي  ال��ع��راق  اأن  يعني  وه��ذا  االأرواح،  باقتنا�س 
نفقات  �صيتحّمل  االقت�صادية  االأزم���ة  من  يعاين 
اال�صت�صافة ل�صبعة وفود عربية باإداراتها وكوادرها 
الذي ميثلنا من  الوفد  والعبيها ف�صل عن  الفنية 

غري اأي مردودات مادية ال �صيما اأنَّها تقام من غري 
جمهور.

اخلليجية  الدول  بع�س  ر  تذمُّ هي  الكبرية  امل�صكلة 
لذلك  امل��ررات  واختلق  العراق  يف  اإقامتها  من 
ذريعة  احل�صر  ال  امل��ث��ال  �صبيل  وع��ل��ى  ��ر،  ��ذُمّ ال��تَّ
اجلانب االأمني غري امل�صتقر يف العراق، وما يجعلنا 
يف مو�صع اال�صتغراب اأن البطولة اأقيمت يف اليمن 
املبتلى،  البلد  ذل��ك  يف  ال��دائ��رة  احل���رب  ظ��ل  يف 
ولغر�س تاأكيد تلك الذريعة زار العراق وفد موؤلف 
امللعب  �صلمة  من  للتاأكد  خليجية  دول  عدة  من 
ا�صتيعاب  على  وقدرتها  وامل�صت�صفيات  والفنادق 
البطولة، يف  لهذه  �صتح�صر  التي  الوفود اخلليجية 
دولة  اأي  مع  اخلليج  دول  تتعامل  مل  ال��ذي  الوقت 
من  ال�صاكلة  بهذه  اليمن  مع  وحتى  اأخرى  خليجية 
وزير  معايل  اأنَّ  وامل�صيبة  تفتي�صية،  جلان  تاأليف 
وامل�صوؤولني  الب�صرة  وحمافظ  والريا�صة  ال�صباب 
العراقيني بالغوا يف حجم احلفاوة للوفد اخلليجي 
يف  ال��ع��امل  ك��اأ���س  بطولة  �صنقيم  وك��اأن��ن��ا  ال��زائ��ر 
الب�صرة، فاتقوا اهلل يف كرامة العراقيني يا اأولياء 

اأمور ريا�صة العراق.

ر بع�س الدول  امل�شكلة الكبرية هي تذمُّ
اخلليجية من اإقامتها يف العراق واختالق 

ر، وعلى �شبيل املثال ل  ذُمّ املربرات لذلك التَّ
احل�شر ذريعة اجلانب الأمني غري امل�شتقر 
يف العراق، وما يجعلنا يف م��شع ال�شتغراب 
اأن البط�لة اأقيمت يف اليمن يف ظل احلرب 

الدائرة يف ذلك البلد املبتلى...



الجها�س غري القان�ين
العنف  ممار�صة  على  عديدة  اأمثلة  هناك 
���ص��د امل����راأة وم��ن��ه��ا ح���االت احل��م��ل خ��ارج 
اأو كما يطلق عليه )احلمل املنتبذ(  الرحم 
وال  امل��راأة احلامل  على  ي�صكل خطرًا  ال��ذي 
على  وي��ج��ب  ال��ط��ف��ل  والدة  ل��ف��رتة  ي�صتمر 
االإطباء اإعادة زرع اجلنني يف رحم املراأة اأو 
مواجهة تهمة "القتل الناجت عن االإجها�س" 
وال يوجد مثل هذا االإجراء يف العلوم الطبية. 

الكراهية املتطرفة
و�صفت "كيت جيلمور" نائبة مفو�س االأمم 
املتحدة حلقوق االإن�صان يف حديث يف لندن 
�صيا�صة   ٢٠١9 العام  من  �صهرحزيران  يف  
باأنها  االإج��ه��ا���س  ب�صاأن  املتحدة  ال��والي��ات 
التي  املتطرفة  الكراهية  اأ�صكال  من  �صكل 
ترقى اإىل م�صتوى تعذيب الن�صاء، و�صرحت: 
بها  لدينا  التي  الطريقة  بنف�س  ن�صمها  "مل 
اأ�صكال اأخرى من كراهية املتطرفني، ولكن 
هذا هو العنف القائم على النوع االجتماعي 

�صد املراأة، بل �صك".
اأ�صبحت االأفعال التي تغذيها الكراهية اأمرا 
لكن  والع�صرين  احل��ادي  القرن  يف  �صائعا 
رمبا يكون من االأقل �صيوعا �صماع  كراهية 
تتم  اإذ  الن�صاء،  �صد  �صيما  ال  املتطرفني 
االآلية  حم��رك  ��ه��ا  اأنَّ على  علنية  ت�صميتها 

القانونية العليا يف الغرب.
الذكوري(  )العنف  �صمات  من  �صمة  اإنَّها 
ميكن  كما  احلاكم"،  "العنف   - الغالب  يف 
ويتحمله  الدولة  جهاز  ميّثل  ��ه  الأنَّ ت�صميته، 
عن  يدافع  اأن��ه  على  دائمًا  نف�صه  يقدم  اأن��ه 
لكن  قتلة   الرجال  ه��وؤالء  االأب��ري��اء،  حقوق 
)عمليات  للعامل   - مرئي  غ��ري  اإج��رام��ه��م 

ال�صوارع  اإىل  تعود  القانونية  االإجها�س غري 
يف  العنف  هذا  يزدهر  واأ�صافت:  اخللفية( 
ع�صرنا على �صكل من اأ�صكال العمى العقلي 
مثل نبات الدفيئة، فاإنه يزدهر حتت بخار 
وال  اإيقافها  ميكن  ال  التي  لقناعته  م�صكر 
حتى  بل  فقط  امل���راأة  على  العنف  يقت�صر 
�صحايا  واأ�صبحوا  للعنف  تعر�صوا  الرجال 

عر التاريخ.
م�اطن� الأقليات العرقية

من  اخلم�صينيات  يف  اآرن���دت  كانت  كتبت 
القرن املا�صي عن اأ�صكال ال�صمولية القاتلة 
كلماتها  لكن  االأر����س،  على  انت�صرت  التي 
تكون  عندما  االآن،  اأهمية  تقل  ال  احلكيمة 
تدمري  ن��واج��ه  �صعود،  يف  الديكتاتوريات 
ال��ك��وك��ب وخ��ري م��ث��ال ه��م ال��رج��ال ال�صود 
�صوارع  يف  عليهم  النار  اإط��لق  يتم  الذين 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة، وم���ع���دالت ال��وف��ي��ات 
املرتفعة والناجتة من التق�صف وتف�صي عدم 

امل�صاواة والفقر تتزايد يوما بعد يوم. 
جميع  يف  االنت�صار  يف  ال��وب��اء  ب���داأ  عندما 
اأنحاء العامل يف نهاية العام ٢٠١9، �صرعان 
اأكرث  من  واح��دة  اأن  الوا�صح  من  اأ�صبح  ما 
يرز  التي  الطريقة  هي  للنظر  لفتا  ميزاته 
واالقت�صادية  العرقية  ال�صدع  خطوط  بها 
واالآ�صيويني  ال�صود  اأن  حقيقة  من   - للعامل 
م��ن امل��رج��ح اأن مي��وت م��واط��ن��و االأق��ل��ي��ات 
اأ�صعاف  باأربعة  املتحدة  اململكة  يف  العرقية 
ومقتل   ١9-Covid ب�صبب  البي�س  من 
اال  هو  ما  الوباء  منت�صف  يف  فلويد  ج��ورج 

�صياق تاريخي للعنف.

عن الغارديان

�إنَّ �أكرث �أ�شكال 
�لعنف غدرً� 
و�نت�شارً� �شد �ملر�أة 
هي تلك �لتي 
ال ميكن روؤيتها 
و�ل�شوؤ�ل هو كيف 
ميكن الولئك �لذين 
لديهم �لقدرة 
على �إحلاق �ل�شرر 
باالآخرين و�لعو�قب 
�لناجمة عن �أفعالهم 
�أن ينجو� من 
�ملالحقة.

�شد املراأة
العنف ال�صامت

ترجمة:ثريا ج�اد
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مظهرك  ملنح  رائعة  طريقة  االإط��ارات  تعّد 
ه��ذا  ت�صنيع  مت  وم���رح���ا،  ���ص��اب��ا  م��ظ��ه��را 
االأربعينيات  اأواخ���ر  يف  م��رة  الأول  ال��ط��راز 
من القرن املا�صي وكان �صائعا للغاية خلل 
بقوة  وع���ادت  وال�صتينيات،  اخلم�صينيات 
احلجم  الكبرية  االإط��ارات  وتعد   ،٢٠١٠ يف 
ت�صاعدك  الأنَّها  ال�صن  لكبار  متاما  منا�صبة 
عن  تك�صف  التي  الوجه  علمات  اإخفاء  يف 
كان  اإذا  االأ���ص��ك��ال،  بجميع  وت��اأت��ي  عمرك، 
وج��ه��ك م�����ص��ت��دي��را، ف��اب��ح��ث ع��ن اإط����ارات 
بي�صاوي،  وجه  لديك  كان  اإذا  اأم��ا  مربعة، 
االأمن���اط  الأن جميع  ي���رام  م��ا  ع��ل��ى  ف��اأن��ت 
تاأّكد من  لون  اختيار  تنا�صبك متاما، وعند 

اأنَّه يتنا�صب مع لون �صعرك.

اإطارات النظارات 
املل�نة جتعلك 

تبدو اأ�شغر 
�شنًا

هل

؟

على  وكل�صيكية  اأنيقة  مل�صة  ي�صفي  ال��ذي  االأنثوي  النمط 
الناعمة  والنغمات  اجلميلة  البا�صتيل  األ��وان  من  مظهرك، 
الت�صوق  مراكز  اإىل  اجللبيات  عادت  الظلية،  ال�صور  اإىل 
املنا�صبات  يف  الن�صاء  ترتديه  اأخ���رى،  م��رة  املو�صة  واإىل 
من  ارت��داوؤه  وميكن  رم�صان،  �صهر  يف  �صيما  ال  االحتفالية 
ال��ب��ازارات،  او  االأ���ص��دق��اء  اأو  العائلية  التجمعات  خ��لل 
واأ���ص��ب��ح��ت ج���زءا اأ���ص��ا���ص��ي��ا م��ن خ��زان��ة م��لب�����س امل����راأة، 
واأنيقة  مريحة  ملب�س  عن  دائما  الن�صاء  جميع  وتبحث 
للغاية  ملونة  تكون  ما  غالبا  اجللبيات  اأن  كما  الرتدائها، 
امللونة  االأن��واع  وهناك  جيد،  ب�صكل  الكرمي  ال�صهر  وتكمل 
واالإك�ص�صوارات  القما�س  على  يعتمد  الأنَّه  تف�صيل،  االأكرث 
امل�صتخدمة والعمل اليدوي يف القطعة، ومنها مزينة بنقاط  
الف�صية  بالنقو�س  ���ص��وداء  واأخ���رى  ذهبية،   ونقو�س  بنية 
مع  باالأبي�س  مزينة  ومنها  الذهبية،  بالتطريزات  مليئة 
زرقاء  بنقاط  مطعمة  بي�صاء  واأخرى  ف�صية،  اإك�ص�صوارات 
وحمراء وع�صلية، وهناك العديد من املوديلت الرم�صانية 
املطرزة  البنف�صجية  اجللبيات  منها  للمحجبات،  املذهلة 
بالذهبي يف منطقة ال�صدر وباأطراف االأكمام خليار �صبابي 
الربيعية،  احليوية  االأل��وان  اختيار  الن�صاء  ل  وتف�صّ اأنيق، 
االأكمام  اأط��راف  يف  الف�صية  بالتطريزات  املزين  الزهري 
ويف املنت�صف، واأخرى بي�صاء مزينة بو�صاح ف�صي، الأن كل 

امراأة تريد اأن ت�صع يديها على اجللبية املثالية. 

جالبيات رم�شانية 
ربيعية

اإعداد/ هبة الزيدي

اإك�����ص�����ص��وارا  ال�صم�صية  ال��ن��ظ��ارات  ت��ك��ون  ق��د 
وجهك  لتغيري  كبريًا،  ت��اأث��ريًا  لها  لكنَّ  �صغريا، 
انفجر  قليل،  مزاجك  حت�صني  وحتى  واأ�صلوبك 
ارتداوؤها  ميكن  اأنيقة  باأ�صكال  النظارات  �صوق 
الكل�صيكيات  مع  منع�صة  جديدة  تفا�صيل  بني 
القدمية، ويعود تاريخها اإىل عام ١9٥٥، وحظيت 
العد�صات ال�صفافة امللونة ب�صعبية كبرية يف �صوق 
النظارات ال�صم�صية منذ ال�صيف املا�صي، وعاد 
لونا  �صتوفر  فهي  لذا  اآخ��ر،  ملو�صم  االجت��اه  هذا 

اإليها  احل��اج��ة  ت�صتد  التي  االأل���وان  م��ن  �صعيدا 
النظارات  تعّد  ال�صيفية،  ملب�صك  خزانة  يف 
�صخ�صية  مل�صة  الإ�صفاء  جريئة  طريقة  امللونة 
اإطارات  اإىل  اأنيقة  مل�صة  الإ�صافة  اأو  املو�صة  على 
لون  يعتمد  ب��ك،  اخل��ا���ص��ة  الطبية  ال��و���ص��ف��ات 
عليها  اأن حت�صل  يجب  التي  النظارات  اإط��ارات 
على عدة عوامل، اأهمها ذوقك ال�صخ�صي، وتعّد 
االألوان ال�صوداء والظلل االأخرى رائعة للح�صول 
واختيار  ومتطور  امل�صتوى  منخف�س  مظهر  على 

واأ�صبحت  ج��راأة،  اأك��رث  ل�صيء  ملونًا  اأك��رث  اإط��ار 
باللون  �صهرة  املتاحة  ال�صم�صية  النظارات  اأكرث 

البني.

النظارات ال�شم�شية لهذا امل��شم
ع�دة الإطارات كبرية احلجم من جميع الأ�شكال
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اعداد وت�ش�ير: تغريد العبديل

طريقة �الإعد�د:

وال�صكر  يو�صع احلليب   ... قدر   -1 يف 
ويحرك  كراميل  ك��رمي  و  الكا�صرتد   و 

بامللعقة حتى تتجان�س املكونات .
بالتحريك  ون�صتمر  النار  على  يرفع   2-
املزيج  يتكتل  الواك�س حتى ال  او  بامللعقة 
التحريك  م��ع  و�صط  ن��ار  على  وي��رتك   ،

حتى يثخن املزيج .
ت��و���ص��ع   ... ال��ت��ق��دمي  اواين  يف   3-
امل��ط��ح��ون وكمية  ال��ب�����ص��ك��ت  ك��م��ي��ة م��ن 
من  طبقة  ن�صب  وبعدها  الفراولة  من 
ويزين  �صاخن  وه��و  اجلاهز  الكا�صرتد 

بالب�صكوت املطحون والفراولة .
ملدة  الثلجة  يف  االط��ب��اق  تو�صع   4-

ن�صف �صاعة حتى ترد وتقدم .

�ملقادير
 ) الكا�صرتد   ( بودرة  من  كبرية  ملعق  خم�س   1-

) الرغبة  ح�صب   ( �صكر  كبرية  ملعق  خم�س   2-
�صائل  حليب  كوب  اأربع   3-

) الرغبة  ح�صب  الفاكهة  نوع   ( مقطعة  فراولة   4-
كراميل  كرمي  م�صحوق  ملعق  ثلث   5-

مطحون  ب�صكت   6-

كا�شرتد �ش�يت

طريقة �الإعد�د:

ال��ن��ار،  ع��ل��ى  ق����در  يف    1-
امللح  ور�صة  الدافئ  املاء  ن�صع 
وم��ل��ع��ق��ة ك���ب���رية م���ن ال��زي��ت 
على  وت��رتك  وحت��رك  النباتي 

النار حتى تبداأ  بالغليان 
ال��ط��ح��ني  ن�����ص��ي��ف  ث����م   2-
بوا�صطة  ون��ح��ّرك  ت��دري��ج��ّي��ًا 
املزيج  وُنقّلب  خ�صبّية،  ملعقة 
ن��ار  ع��ل��ى  دق��ائ��ق  م���ّدة خم�س 
مزيج  ي�صبح  حتى  ُمتو�ّصطة 

متما�صك. 
النار،  ع��ن  ال��ق��در  نرفع   3-
يرد  اأن  اإىل  املزيج  نرتك  ثّم 
جّيدًا... نقوم بر�س القليل من 
ونبداأ  الطاولة  على  الّطحني 
يتما�صك  حتى  جّيدًا  بالعجن 

العجني جّيدًا. 
بالنايلون  العجينة  ُنغّطي    4-
و ت����رتك ح��ت��ى ت���رت���اح م���ّدة 
ن�صف �صاعة قبل ا�صتخدامها. 
�صطح  على  العجينة  نفرد   5-
ج�����اف ون����ر�����س ال��ق��ل��ي��ل م��ن 
�صرائح  اىل  وتق�صم  الطحني 
ح�صب   ( م�صتطيلة  اأو  دائرية 
و  باجلنب  ونح�صيها   ) الرغبة 
�صريحة �صلمي الدجاج وتلف 
وقليل  الطحني  مبزيج  وتغلق 
كلها  الكمية  ونعمل  امل��اء  م��ن 
وتو�صع يف الثلجة قبل القلي.

يف  غ��زي��ر  زي���ت  ي��و���ص��ع   6-
حبات  وت��ق��ل��ى  عميقة  م��ق��لة 
متو�صطة  ن���ار  ع��ل��ى  ال���ب���ورك 
وي��ق��ل��ب ح��ت��ى ي���اأخ���ذ ال��ل��ون 
ال���ذه���ب���ي اجل��م��ي��ل وي��ن�����ص��ف 
م��ن ال��زي��ت وي��ق��دم يف �صحن 

التقدمي �صاخنًا او باردًا.

 ب�رك اجلنب و�شرائح 
�شالمي الدجاج

�لكمية تكفي 10 �أ�شخا�ض 

)تكفي خلم�شة �أ�شخا�ض(

من �ملفيد جدً� ، �أدخال �لفاكهة �لطازجة �ملو�شمية يف �طباق 
�حللويات �لتي تنال ر�شا وحب �الطفال لتناولها بل لطلب 

�عد�دها مر�رً� وتكر�رً� ... من هذه �لو�شفات ، كا�شرتد �شويت 
، من �الطباق �حللوى �لب�شيطة و�ملفيدة بالوقت نف�شه ، ممكن 

�عد�دها بوقت ق�شري وجمهود قليل ومكونات متوفرة يف �لبيت 
وال�شيما ونحن على �بو�ب �شهر �لرحمة ) �شهر رم�شان ( 

الطحني.  من  كوبان   1-
الدافئ.  املاء  من  كوبان   2-
امللح.  من  ب�صيطة  ر�ّصة   3-

النباتي. الزيت  من  كبرية  ملعقة   4-
-5 كمية من جبنة ق�صقوان اأو موتزريل اأو �صيدر اأو مثلثات اأو كريي 

) النوع ح�صب الرغبة (
اجلاهزة  الدجاج  �صلمي  �صرائح   6-

مطحون  نعناع   7-

�نت�شر �لبورك يف �لعديد من �لبالد �لعربية 
و�الأجنبية لطعمها �ملُمّيز. يتكّون �لبورك 

من عجينة ُمتعّددة �لطبقات )ت�شبه عجينة 
�لبقالوة ( وتكون حم�شّوًة �إّما باللحم �ملفروم 

�أو �جلنب �أو �ل�شبانخ �أو �ل�شالمي ... ويعترب 
��شل هذ� �لطبق هو �ملطبخ �لرتكي �لذي يعترب 
من �هم و��شهر �ملعجنات �لتي ت�شتهر بها تركيا 

... من �ملمكن �لتنويع و�دخال مكونات متنوعة 
وخمتلفة لهذ� �لطبق ... 

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

من  بع�ٍس  تنظيم  الإع���ادة  ونحتاج  �صحتنا  تدريجي  ب�صكل  ن�صتعيد 
علقتنا  تتجه  جديدة.  عمل  باآلية  ال�صلبي  التحرك  ذات  حتركاتنا 

اال�صتقرار  بع�س  يرافقها  ن�صبيًا  اأف�صل  واقع  اإىل  العاطفية 
لهذه الفرتة. بوادر ال�صفر والرغبة فيه تت�صاعد مبرور 

الوقت ويبدو اأننا نقرتب من متغريات كثرية.

النف�صي  التعب  عليكم  وي�صيطر  حولكم  من  ال�صعوبات  تتفاقم  قد 
واجل�صدي يف هذا الوقت، لذا يف�صل العمل ب�صر وهدوء وترك املبادرة 

الروتيني  الطابع  ذات  احلياتية  ال�صوؤون  ببع�س  واالهتمام 
االرت��ب��اط  نحو  تقرتبون  اأن��ت��م  حتقيقها.  ميكن  التي 

العاطفي يف هذه الفرتة.

احلظ  م��ن  التكويني  اأف��ق��ه  الق���رتاب  اال�صتعداد  عليه  منا  الكثري 
واحل�صول   على فر�صة عمل مهمة على ال�صعيد الر�صمي. قد تكون 
والعتب  اللوم  بتوجيه  اأفرطتم  اإذا  �صلبية.  نتائج  العائلي  لل�صغط 

اأمام   اأنف�صكم  اأنف�صكم واأفراد عائلتكم فقد جتدون  جتاه 
تطورات تقودكم اإىل انعطافة �صلبية، لذا عليكم توخي 

احلذر اأثناء تواجدكم داخل العائلة.   

ينتابكم  وقد  عليه،  م�صيطر  وغري  متعكرًا  اليوم  لهذا  مزاجكم  يبدو 
�صعور بعدم الراحة نتيجة ال�صغوط التي ترافقكم خلل هذه الفرتة، 
االآخ��ري��ن.  مع  ملواقف  خ�صارة  يف  تت�صبب  قد  لكنها  ق�صرها،  رغ��م 

عدم  ب�صبب  لتعرث  مهني  مو�صوع  يتعر�س  فقد  انتبهوا، 
ر�صا روؤ�صائكم يف العمل، 

بع�س من العقبات لهذا اليوم واإن كانت غري موؤثرة فل يزال عليكم 
التحلي بال�صر وال�صيطرة على زمام االأمور من االنفلت، وال�صيما 
الفرتة  خ��لل  �صعوبة  االأك���رث  فهما  واملهني،  امل��ايل  اجلانبني  يف 

التغيريات والرتتيبات  اأنتم بحاجة الإجراء بع�س  املقبلة. 
ال�صرورية لعلقاتكم مع االآخرين، ال�صركاء حتديدًا. 
......................................................

ت�صعون وبقوة للتحرر النف�صي والتاأكيد ب�صكل ودي على بع�س من مطالبكم 
املتاأخرة، من جانب اآخر عليكم التعامل بحذر يف هذا اليوم يف مو�صوع عقار 

يف اإذا ما رغبتم، اإذ يعد هذا الوقت على املدى الطويل غري م�صتقر 
االأوق���ات  اأه���م  م��ن  ت��ق��رتب��ون  عاطفيًا  ال��ع��م��ل.  موا�صيع 

التكوينية التي جتعل فر�صكم اأقرب اإىل الواقع.  

عدم  منكم  الكثري  ي�صكو  وقد  التذبذب  يف  الظروف  معكم  ت�صتمر 
ي  وتق�صّ باملراقبة  ال��وق��ت  مت�صية  ح��اول��وا  االآخ��ري��ن،  م��ع  التوافق 
اأمام  اأنتم  املقبل.  للوقت  مبادرتكم  تخدم  بنتيجة  للخروج  احلقائق 

حت�صبوا  مل  اإذا  العاطفي  بو�صعكم  تطيح  قد  تغيريات 
لل�صريك وانفعاالته ح�صابًا،

ذلك    يت�صبب  وق��د  بطيئًا،  حولكم  م��ن  االأو���ص��اع  �صري  جت��دون  رمب��ا 
ب�صغوط �صحية ب�صكل مفاجئ لكم. عليكم عدم حتميل اأنف�صكم اأكرث 
من طاقتها، فقد ال ينفع ما تقومون به. عليكم جتنب م�صكلة كامنة قد 

تنفجر يف هذا الوقت فتزيد من �صعوركم بالقلق، لدى 
البع�س فر�صة الإجراء تغيري يف بع�س اأجزاء البيت.

وقت �صلبي قد يجعلكم غري قادرين على القيام مببادرة وتخطي عقبات 
ال�صعبة.  واملواقف  املتاعب  اليوم  هذا  منكم  الكثري  ي�صكو  كما  �صغرية، 

االأ�صابيع  بال�صر خلل  والتحلي  االأجواء  عليكم حتمل هذه 
غري  االأ�صياء  �صراء  وترك  ميزانيتكم  و�صبط  املقبلة  

ال�صرورية. 

�لثور�حلمل

�ل�شرطان�جلوز�ء

�لعذر�ء�الأ�شد

�لعقرب�مليز�ن

�جلدي�لقو�ض

�حلوت�لدلو

و�هلل �علم

حاولوا جتنب القيام بتداخل جراحي قدر امل�صتطاع يف هذا الوقت، 
لكم  التكويني م�صببة  اأفقكم  ال�صلبية يف  الطاقة  ترتفع م�صتويات  اإذ 
اأو  العمل  يخ�س  ب�صيء  يفاَجاأ  قد  البع�س  احل��ظ.  عدم  من  الكثري 

ال�صحة، عليكم االنتباه عند قيادة مركباتكم على الطرق 
ال�صريعة فقد جتدون ما يت�صبب لكم باملتاعب.
...............................................

تت�صع م�صاحات حتركنا لهذا اليوم وجند الرغبة وا�صحة يف الو�صول 
اإىل اأق�صى درجات ا�صتعدادنا النف�صي والبدين، كما يعد من االأوقات 
املا�صية.  الفرتة  يف  عنه  عجزنا  ما  لتحقيق  االإيجابية  الطاقة  ذات 

علينا  ل��ذا  الفلكية،  ال��زواي��ا  خ��لل  م�صّجعة من  االأج���واء   
تخطي عقباتنا وعدم ت�صييع هذا الوقت من دون مبادرة. 

املبادرات  من  بكثري  اأف�صل  الفرتة  لهذه  الروتينية  االأج��واء  يف  البقاء 
وحلول   منفذ  اإيجاد  يحاول  منكم  البع�س  اأن  كما  املايل،  الطابع  ذات 

من لت�صوية مالية �صابقة رغم اأن الوقت قد ال ي�صمح بذلك، وهناك 
الكثري  يرغب  م�صريف.  قر�س  على  احل�صول  يحاول 

منكم بال�صفر البعيد. 

�لكلمات �الفقية 
١-�صاحبة ال�صورة ت�صكيلية عراقية. 

٢-مدينة يف ليبيا.
٣-يف العود مفرد نفاة )م( - ما يكتم )م(.

٤-�صقيق )م( - فيل�صوف يوناين.
٥-مهان - مدينة فرن�صية )م(.  

6-م�صاعب)م( - جمع دينار.
7-التحمل.

٨-من احل�صارات القدمية )م(.
9-وكالة االنباء العراقية.

١٠-نادي كرة قدم اجنليزي.

�لكلمات �لعمودية 
١-ملك بابلي.

٢-من اأغاين )كوكب ال�صرق( - حرف جر.
٣-علم موؤنث )م( – مرتوك )م(.

٤-للنداء – للتعريف - موقع اأثري جنوب 
العراق

٥-مزهرية )م( - من االثاث املنزيل. 
6-ماركة �صيارة – ادراك )م(.

7-مدينة جنوب غرب ايران )م(.

٨-يف الفم - غبي باللغة الدارجة.
9-يورو )مبعرثة(

١٠-نرا�س )مبعرثة(.

حّل �لكلمات �ملتقاطعة �لعدد �ل�شابق

-١9٤٢ ميلك خريطة   ٢٨-٢ زوف يف  دينو  ولد 
رقمية تكوينية )١-7-١( اأعلى حالة من الرتكيز 

واال�صرتخاء النف�صي لوجود الرقم )١( مكرر 
من  مزيدا  فهي  التكوينية  الفلكية  اخلريطة  اأما 
..اأورانو�س  الكواكب)زحل..املريخ  بني  االقرتان 
( يف برج الثور والذي ميثل البيت الثالث امل�صئول 
عن احلركة املرونة والتميز والر�صاقة مما اك�صبه 

هذه ال�صفات مع جتان�س اخلريطة الرقمية.
دينو زيف 

خريطة  ميلك   )١9٢٨-٢-٤٤ ماير  �صيب  ولد   
تكوينية رقمية)١-7-٣(

اعلي قدرة على التحرك مع حيوية عالية و�صرعة 
التكوينية فهي  الفلكية  اأما اخلريطة   . الفعل  رد 
الكواكب )زحل..املريخ  مزيدا من االقرتان بني 

..اأوران���و����س ( يف ب��رج اجل����وزاء وال���ذي ميثل 
والقيادة  ال�صيطرة  عن  امل�صئول  الرابع  البيت 
وحتمل امل�صئولية  وجتان�س اخلريطة الرقمية مع 

اخلريطة الفلكية التكوينية .
�صيب ماير 

 نلحظ اأوجه ال�صبه كبري بني هذين العملقيني 
االإن�����ص��ان��ي��ة  ال�صخ�صية  ح��ي��ث  م��ن  ال��ك��روي��ني 
كا�س  حمل  اإنهما  كما  الريا�صية  وال�صخ�صية 

العامل اأثناء ارتداء قم�صان منتخبيهما 
لديهم ت�صابه يف اخلريطة الرقمية يف الرقمني 

يف  التكوينية  الفلكية  اخل��ري��ط��ة  ويف   )7-١(
االقرتان بني )زحل-املريخ –اأورانو�س(.

اأوجه ال�شبه تك�ينيا 
بني دين� زوف و�شيب ماير 

الباحث الفلكي.. علي البكري

اعداد: ثريا ج�اد الكلمات املتقاطعة
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هناك  كثري من �الأ�شياء �ملهملة وغري �مل�شتخدمة 

يف �أغلب �ملنازل من �ملمكن �أن ت�شاعد يف �شنع �أ�شياء 

مفيدة لكثري من �الأ�شخا�ض مع قليل من �البتكار 

و�لبحث �لد�ئم عن �أفكار جديدة الإظهارها 

بطريقة جميلة ولطيفة.

ا�شنع بنف�شك

امل�صتعملة هي: غراء ال�صق، برطمان  املواد 
للغراء  اأوراق �صجر ملونة، فر�صاة  زجاجي، 

و�صموع للإ�صاءة.
طريقة العمل:

ب�صكل  الرطمان  على  الغراء  بتوزيع  نقوم 
الفر�صاة،  ا�صتخدام  طريق  عن  وذلك  جيد 
من  امللونة  االأوراق  بتوزيع  القيام  ثم  وم��ن 
متامًا  يجف  حتى  وي��رتك  للأ�صفل،  االأعلى 
املكان  الإ�صاءة  ال�صموع  و�صع  يتم  ثم  ومن 

بطريقة رومان�صية وحاملة.

�شندوق جم�هرات

حت�يل الأ�شياء املهملة 
اإىل مفيدة

ل�صنع �صندوق خا�س باملجوهرات ما عليك 
�صوى حت�صري بع�س املعدات اللزمة ومنها: 
�صميك  غلف  ذو  كبري  كتاب  ال�صق،  غراء 
ال تقل عدد �صفحاته عن ٤٠٠ �صفحة، قطر 
وقلم  ال�صق  �صريط  حديد،  م�صطرة  ح��اد، 

ر�صا�س.
طريقة العمل:

االأوىل  ال�صفحة  ع��ل��ى  ال��ك��ت��اب  ف��ت��ح  ي��ت��م 
الر�صا�س  وال��ق��ل��م  امل�����ص��ط��رة  ب��ا���ص��ت��خ��دام 
والقيام بر�صم قلم م�صتطيل كبري يف داخل 
اأ�صلعه  تبتعد  اأن  على  احلر�س  مع  الكتاب 
�صم   ٣ للورق مبعدل  عن احلدود اخلارجية 

كحد اأق�صى.
باإمكانك  اأو  احل���اد  القطر  ا���ص��ت��خ��دام   -

اخلطوط  �صق  يتم  لكي  م�صطرة  ا�صتخدام 
احلر�س  م��ع  امل�صتطيل،  الأ���ص��لع  امل��ح��ددة 
على اأن ال يتم �صق الغلف ال�صفلي للكتاب، 
وبتلك الطريقة نكون قد ح�صلنا على فراغ 

داخل الكتاب على هيئة م�صتطيل.
- القيام بلف االأجزاء املتبقية من �صفحات 
بع�صهما  مع  بامل�صتطيل  حتيط  التي  الكتاب 
ال�صق  �صريط  ا�صتخدام  خلل  من  البع�س 
���ص��ف��اف، م��ع م��راع��اة احل��ف��اظ على �صكل 

الورق كما كان دون تغيري.
- القيام بل�صق اجلزء ال�صفلي من �صفحات 
ال�����ورق م���ع ال���غ���لف ال�����ص��ف��ل��ي م���ن خ��لل 
حتى  وت���رتك  ال��ل���ص��ق،  ال��غ��راء  ا�صتخدام 

جتف.

اإ�شاءة رومان�شية
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ع�صرة اأ�صعاف
التطوعي، يف منت�صف  بداأنا عملنا  �صنوات  منذ 
يوؤثر  احل�صار  اأ�صبح  حني  حتديدًا،  الت�صعينيات 
ب�صدة يف العائلت املتعففة وارتفاع ن�صبة الذين 
هم على خط الفقر والذين هم حتته. كنا نعمل 
ح�صب  ق�صته  ن�صمع  م��ن  م�صاعدة  يف  ب�صمت 
املح�صنني  من  اأحيانًا  االأموال  فنجمع  اإمكانياتنا 

ملن كان بحاجة اإىل علج مكلف، مثًل..
يف  اك��ت�����ص��ف��ت  ال��ط��اق��ة،  يف  تخ�ص�صي  وب��ع��د 
التطوعي  اخلري  عمل  اأن  واالأب��ح��اث  الدرا�صات 
اإمنا  اأمثاله  بع�صرة  �صبحانه  اهلل  ي�صاعفه  الذي 
اإيجابية لفاعل اخلري، وي�صتخدم يف  مينح طاقة 

الوقت نف�صه علجًا..
العلج

�صة، ٤٠ �صنة،  كانت مَلي�س )ا�صم غري حقيقي، مدرِّ
غري متزوجة( ت�صكو ابتعاد زميلتها عنها بعد اأن 
هدايا  ب�صراء  امل�صاهمة  يف  ت�صاركهم  اأن  رف�صت 
وذريعتها  االإجن���اب،  اأو  ال���زواج  مثل  ملنا�صبات 
املقابل  يف  هدية  تنتظر  وال  متزوجة  غري  اأنها 
االأم���وال  بجمع  زميلتها  ب���داأت  وح��ني  منهن! 
موبايلت  ل�صراء  املتعففات  الطالبات  مل�صاعدة 
لهن مل�صاعدتهن يف موا�صلة الدرا�صة )اأونلين( 
امل�صاهمة،  منها  يطلنب  مل  كوفيد،  جائحة  مع 
م�صاهمتها  ع��دم  ع��رف��ن  ال��ط��ال��ب��ات  اأن  وي��ب��دو 
واأ�صبحن يتعاملن معها بحذر وخوف. جلاأت اإيّل 
مل�صاعدتها يف حل ال�صتعادة علقتها مع زميلتها 
االجتماعية  حياتها  كل  اأن  وال�صيما  وطالباتها، 

خمت�صرة يف املدر�صة.
نف�صها  مع  �صريحة  تكون  اأن  لها  البد  كان  ب��دءًا 
واأن تبعد عنها االإح�صا�س باحل�صد من املتزوجات 
على  ت��وؤث��ر  �صلبية  ط��اق��ة  فاحل�صد  واالأم���ه���ات، 
ال  اأنها  اأك��دت  مكروهًا..  وجتعله  اأواًل  �صاحبها 
لي�صت  باأنها  اإليهن �صراحة  حت�صدهن، وحتدثت 

املقابل.  تنتظر  اأن  دون  هدية  متنح  اأن  م�صتعدة 
منا�صبات  هناك  واأن  الهدية  معنى  لها  �صرحت 
الرتفيع  مثل  ت�صتحقها،  واالإجن��اب  ال��زواج  غري 
الذي  اخل��ري  فعل  عن  وحدثتها  البيت.  وتغيري 
�صيعيدها اإىل حياتها االجتماعية داخل املدر�صة. 
ب�صراء  اقتنعت  ث��م  الرف�س،  ح��اول��ت  ال��ب��دء  يف 
لكنها  غالية  لي�صت  ماركات  من  موبايل  جهازي 

تفي بغر�س الدرا�صة عن بعد.
ا�صرتت اجلهازين و�صلمتهما اإىل املديرة كمبادرة 
وع��ادت  حمتاجتني،  تراهما  من  مل�صاعدة  منها 
وروت يل النتيجة. يف البداية مل ت�صدق املديرة، 
لكن ملي�صًا اعتذرت عن خطئها يف التعامل معهن 
وبزميلتها  بها  علقتها  ا�صتعادة  تاأمل  واأن��ه��ا 
وطالباتها واأنها �صوف ت�صارك يف اأي عمل تطوعي 
رافقتها  ال��ه��داي��ا.  يف  اأي�صًا  و�صت�صاهم  للخري 
املدّر�صات وحدثتهن عن  اإىل غرفة  فورًا  املديرة 
مبادرتها واأعلنت عر من�صة املدر�صة للطالبات 
اأن ال�صت ملي�س ترعت بجهازي موبايل. ومنذئذ 
�صاحلت  اإذ  اأخ����رى،  اإن�����ص��ان��ة  ملي�س  اأ���ص��ب��ح��ت 
بل  بناتها،  مثل  الطالبات  تعتر  و�صارت  نف�صها 
فريق  بت�صكيل  فكرتها  على  وافقن  زميلتها  اإن 

تطوعي مل�صاعدة االآخرين.
الفخر والثقة

اخلري  لفعل  كبرية  فر�صة  الكرمي  رم�صان  �صهر 
تاأثريهما  يجرب  مل  ومل��ن  التطوعية،  واالأع��م��ال 
اأحمد  حديث  اإىل  ن�صتمع  حياتنا،  اأ�صلوب  على 
الذي  �صنة(،   ٣6 حما�صب،  حقيقي،  غري  )ا�صم 
ثقته  قلة  ب�صبب  االآخرين  يخاف  كان  اإن��ه  يقول 
عرف  �صديق.  لديه  يكن  مل  اأن��ه  لدرجة  بنف�صه 
قرب  تقع  التي  االإن�صانية  املنظمة  اأن  وال��ده  من 
بيتهم بحاجة اإىل حما�صب، وكان هو يبحث عن 
عمل وُعنيِّ فيها، وبداأ يومًا بعد اآخر يعرف قيمة 
العمل االإن�صاين التطوعي، وطفق ين�صغل بالعمل، 

وكانت كل كلمة �صكر، �صواء من م�صوؤويل املنظمة 
اأو الذين ي�صاعدهم، تزيد من ثقته بنف�صه. وحني 
براتبه  يطالب  مل  مالية،  بظروف  املنظمة  مرت 
اأربع  م�صاعدة  الإدام��ة  به  ترع  بل  اأ�صهر،  لثلثة 
يف  املنظمة  على  مت��ام��ًا  تعتمد  ك��ان��ت  ع��ائ��لت 
الع�صرات  لديه  اأ�صبح  وهكذا  اليومية،  حياتها 
فخورًا  واأ�صحى  وكبارًا،  �صغارًا  االأ�صدقاء،  من 
اأ�صبح ميثلها يف  بنف�صه وحمل ثقة املنظمة التي 
عن  مترع  اأي  ي�صاأله  وال  وال��ن��دوات  التجمعات 
من  اإىل  ترعه  اإي�صال  لتاأكيد  �صورة  اأو  و�صل 

ي�صتحقه.
بادروا

رم�صان  الكبرية:  الفر�صة  هذه  اإىل  معكم  اأعود 
اأثرت  اجلائحة  اأن  نعرف  فنحن جميعًا  الكرمي، 
يعملون  معيلوها  كان  التي  العائلت  على  كثريًا 
باأجور يومية، ولو �صاألنا ف�صنجد الع�صرات منهم 
معارفه،  مناطق  يف  اأو  منطقته  يف  كل  حولنا، 
التي  الدوائر  يف  بيننا،  حمتاجني  هناك  اأن  كما 
نحو  تكلف  الواحدة  الغذائية  ال�صلة  فيها،  نعمل 
اأ�صبوعًا،  اأ�صرة �صغرية  األف دينار، قد تكفي   ٢٠
اأيام،  لثلثة  اأو  ليومني  تكفيها  الكبرية  واالأ�صرة 
وراح��ة  فرحة  ومتنح  كثرية  معاين  حتمل  لكنها 
التطوعي  فالعمل  اأمنوذج،  هنا  ال�صلة  للمتعفف. 
ملب�س  و�صراء  العلج  يف  امل�صاعدة  اأي�صًا  يعني 
جديدة اأو حماولة حل م�صاكل اجتماعية، وعمًل 
اأ�صلوبًا جديدًا حلياتنا متنحنا  اآخر، �صنجد  بعد 

راحة نف�صية وطاقة اإيجابية.
واأخريًا

وقبول  امل�صاحلة  نحو  خطوة  التطوعي  العمل 
فيه،  نعي�س  ال��ذي  املجتمع  واق��ع  وحت�صني  االآخ��ر 
وهو عمل )معٍد( ي�صري اإىل اآخرين اأي�صًا يتمنون 
يعرفون  ال  لكنهم  وث��ق��ة،  فخر  حم��ل  يكونوا  اأن 

الو�صيلة، وكل رم�صان واجلميع بخري..

�جتمعُت مع �شديقات و�أ�شدقاء، �جتماعًا �فرت��شيًا طبعًا، تطبيقًا 
لالإجر�ء�ت �ل�شحية يف �لتباعد �الجتماعي لو�شع جدول عمل للبدء يف 

الل �لرم�شانية وتوزيعها على �لعائالت  جمع ما ن�شتطيع من �أمو�ل لتهيئة �ل�شِّ
ثها �شهريًا تقريبًا.. �ملتعّففة �لتي نحفظ معلوماتها لدينا ونحدِّ

ف����ر�����ش����ة ل��ل��ع��م��ل 
التط�عي

رم�شان الكرمي

اأن�شام ال�شاجلي
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نت اأح�ُس بالأمل وتاأنيب ال�شمري لأنني مل 
اأنقذها من اأحا�شي�شها اخلاطئة ومل اأ�شارح اأهلها 

مبا عرفتُه منذ اأول فح�س لها. وبقيُت اأ�شارع 
اأفكاري ال�ش�د، وتخيالتي التي ل تنتهي، 

و�شديقتي تهّ�ن علّي الأحداث وت�ؤكد يل اأنه 
قدر هذه الفتاة، وكثريات مثلها يتلقني امل�شري 

نف�شه لأ�شباب عدة؛

امليزان 

امليزان 

يف

يف �أتوؤمن بلعبة �لقدر؟ �أتعلم �شيئًا عنها؟ �إن كنت 
ها عليك عرب حكايتي، فاأنا  ال تعلم فتعال الأق�شّ

قد نزعُت �أ�شو�ك �آالمي بيدي الأحيلها �إىل 
ورود، لكني �أخففُت، فاحلنظل تبقى مر�رتُه 

�أبدً�... �أبدً�.

فتح احلار�س الباب راأيتُه: هو، مْن كان يرافق تلك املري�صة، 
ال  واأن��ه  اأمل��ًا،  تتلوى  الأنها  البيت  يف  لزيارتها  بنا  ي�صتنجد 
ي�صتطيع نقلها اإىل املركز، رف�صت �صديقتي مرافقته ووعدته 
اأنها �صتفح�صها �صباحًا، وال اأعرف كيف قلُت له: �صاأرافقك 
اأنا!! ذهبت معه رغم حتذيرات �صديقتي، و�صلنا اإىل البيت 
من  يهدئن  بجانبها  ن�صاء  ب�صع  وثمة  اأمل��ًا  تتلوى  فوجدتها 

روعها، فح�صتها ونظراتها تتو�صل بي اأن ال اأبوح باأمرها.
مل  وق��ال:  ال��زوج  �صحك  منها؟  اأطفال  لديك  هل  و�صاألتُه: 

مي�سمِ على زواجنا �صوى ب�صعة اأ�صهر.
التي  والفحو�صات  التحاليل  لها  عملت  هل  ثانية:  �صاألته 
كتبتها لها؟ اأجابني: هي رف�صت ذلك وال اأعلم ملاذا؟ عندها 
طلبُت من احل�صور اأن يخرجوا من الغرفة ويرتكوين معها 

الأفح�صها.
تخريهم  اإذا مل  قا�صية:  بلغة  معها  الباب وحتدثت  اأغلقت 
اأنتمِ باحلمل، اأنا �صاأخرهم. وهنا ُفتح الباب ليدخل الزوج 
الذي �صمع كلمنا وانهال عليها �صربًا ووقفُت بينهما الأمنعُه 
نف�صي،  ن�صيُت  ولثواٍن  عينيه،  عيناي  التقت  �صربها،  من 
وب�صرخة منها عدُت اإىل وعيي الأراها ت�صبُح يف بركة دماء، 
وح�صر  الطبي  املركز  اإىل  نقلتها  التي  باالإ�صعاف  ات�صلُت 
ونظراتها  اأي�صًا  الطبيبة  و�صديقتي  جميعه،  الطبي  الكادر 

تلومني.
انقطع احلديث بيننا جميعًا حينما خرجت كبرية الطبيبات 
الطفل  اإجها�صها  ب�صبب  احلياة  فارقت  قد  باأنها  لتخرنا 
بطرٍق متخلفة وخطرية، واأي�صًا ب�صبب �صربة قوية جاءت يف 

اأ�صفل ظهرها، ونظرت اإىل زوجها، فهو من �صربها.
املركز ال�صحي اأبلغ ال�صرطة باحل�صور، وحني �صمع زوجها 
اإن  يل:  وق��ال  اخل���ارج  اإىل  ي��دي  م��ن  بقوة  �صحبني  بذلك 
اأخفيتمِ  اإنكمِ  �صاأقول  اإياها، عندها  ب�صربي  ال�صرطة  اأبلغتمِ 
ال�صجن  �صتدخلني  اأن��تمِ  احلمل!  لهذا  ورف�صها  حملها  اأمر 
ب�صهولة!!  الق�صية  من  �صاأخرج  واأن��ا  وظيفتك،  وتفقدين 

فكري باالأمر.
ومن  حا�صرًا  كان  مْن  جميع  وا�صتجوبت  ال�صرطة  ح�صرت 

كلٍم  على  اتفقوا  اجلميع  ال���زوج،  وحتى  البيت  يف  كانوا 
واحد هو: )كانت تتاأمل كثريًا(. بعدها ا�صتجوبتني ال�صرطة، 
اإكمال  عن  امتنعت  وباأنها  معها،  عملُت  ما  لهم  و�صرحُت 
الزوج  كان  حدث،  ما  كل  هذا  منها،  املطلوبة  الفحو�صات 

واقفًا وراء �صابط التحقيق ليتاأكد مما اأقولُه.
اأنا  اأما  وُقيدت ق�صاًء وقدرًا،  لهم،  بالن�صبة  الق�صية  انتهت 
فلم تنتهمِ عندي، اإذ كنت اأح�ُس باالأمل وتاأنيب ال�صمري الأنني 
مبا  اأهلها  اأ�صارح  ومل  اخلاطئة  اأحا�صي�صها  من  اأنقذها  مل 
اأفكاري ال�صود،  اأ�صارع  اأول فح�س لها. وبقيُت  عرفتُه منذ 
االأح��داث  علّي  تهّون  و�صديقتي  تنتهي،  ال  التي  وتخيلتي 
وتوؤكد يل اأنه قدر هذه الفتاة، وكثريات مثلها يتلقني امل�صري 
الزواج  نف�صه الأ�صباب عدة؛ اجلهل والتخلف واالإجبار على 

و....و...
الفرا�س ما ا�صطر  اأيامًا يف  اإثر ذلك مر�صُت ورقدُت  على 

اأهلي اإىل اأن ياأتوا ويعيدوين معهم اإىل بغداد.
ذنٍب  من  والتخل�س  نف�صي  م�صاحمة  اأ�صتطيع  ال  االآن  اأن��ا 

ارتكبتُه بح�صن نّية..
القرية،  تلك  اإىل  العودة  اأرف�س  اأهلي  بني  واأنا  االأيام  مرت 
ال��زوج جاء وزارن��ا يف  اأن ذلك  لكن االأغ��رب من هذا كلُه، 
بيتنا طالبًا يدي من والدي، وبني ده�صة اجلميع وا�صتغرابهم 
واالآن  زوجته،  بقتل  واتهمتُه  بيتنا  من  وطردته  به  �صرخُت 

يطلُب يدي!! يا ل�صخرية القدر!
واإىل االآن مل تنتهمِ الق�صية بعد! وال اأعرف ماذا �صيفعل اإزاء 

رف�صي اإياه.
 

اأكملُت  تقول:  الثلثني،  من  اقرتبت  �صابة  ام��راأة  )���س(، 
رغم  الريفية  الُقرى  اإحدى  يف  وُعينُت  اجلامعية،  درا�صتي 
معار�صة والدتي ب�صبب ُبعد القرية ّعنا وخوفًا علّي من اأنا�س 
ال نعرفهم، لكن والدي ا�صتطاع اإقناعها ووعدها باأن ينقلني 

اإىل منطقة �صكناي قريبًا. 
العملية، بني هاج�س اخلوف من عملي  بداأت حياتي  هكذا 
من  يفقهن  ال  ن�صاء  �صريحة  بني  مهنتي  اأمار�س  )طبيبة( 
خويف  وبني  الرجل،  وطاعة  واالإجن��اب  االأكل  �صوى  حياتهن 
قد  كانت  الطبيبات  اإح��دى  االأم��ر  علّي  هّونت  الُغربة،  من 
يل  و�صرحت  كثريًا،  �صاعدتني  املركز،  ه��ذا  اإىل  �صبقتني 
االأمور جميعها لئل اأقع يف اخلطاأ، وال�صيما مع �صكان هذه 

القرية.
مبرور االأيام ت�صجعت وازدادت خرتي يف االأمور الطبية ويف 

تعاملي مع النا�س اأي�صًا.. ومن بني ع�صرات املراجعني لفت 
نظري �صاب جميل و�صيم هادئ يف ت�صرفاته مع املراأة التي 
يرافقها، وحينما جاء دورها، �صرح يل ما تعانيه منذ ب�صعة 
اأيام، لكني مل اأعرف ما �صلة قرابته لها! واأثناء فح�صي لها 
تاأكدُت من اأنها حامل، ولكن خ�صيت اإخباره بذلك، فكرُت يف 
اأ�صياء غام�صة حينها، لذا طلبُت منه اأن يرتكني مع املري�صة 
وال  وده�صة،  ا�صتغراب  نظرات  اإيّل  نظر  لدقائق،  ويخرج 
قلبي  نظراته هذه  دخلت  مل��اذا  اأع��رف 
املري�صة:  و�صاألُت  خرج  ا�صتئذان،  بل 

من يكون هذا؟ اأجابتني: اإنه زوجي!
ال�صهر  يف  حامل  اأن��تمِ  اإذًا،  لها:  قلت 
من  بقوة  اأم�صكتني  فلأخرُه!  الثاين، 
يدي لتمنعني من اإبلغه! واأخرتني باأنها ال حتبه، بل تريد 
يرف�س  قد  باخلر  �صمع  اإذا  واأن��ه  قريبًا،  عنه  االنف�صال 
الطلق، �صاألتها: وماذا �صتفعلني اإذًا! اأجابتني املري�صة: ال 

اأعرف.
حتاليل  اإىل  حتتاج  باأنها  واأخ��رت��ه  عليه  ون��ادي��ت  تركتها 
ب�صكل  تخرتقني  نظراته  كانت  اأحدثه  اأن��ا  وفيما  واأ�صعة، 
وا�صح، ب�صرعة كتبُت لها ما حتتاجه من اأدوية مهدئة حلني 

اإكمال الفحو�صات.
عدُت اإىل �صكن الطبيبات وق�ص�صُت للطبيبة التي �صبقتني 

بالعمل يف هذه القرية ما مّر بي هذا اليوم.
�صحكت وقالت: �صت�صاهدين حاالت كثرية �صتى، اعلمي اأن 
فتيات هذه القرية ُيجَرن على الزواج باأحد اأقاربهن حتى 
العراق  ُق��رى  حال  وه��ذا  الطرفني،  من  املعار�صة  كانت  لو 
يف  اأغو�س  اأو  اأك��رث  اأتدخل  اأاّل  ن�صحتني  واأخ��ريًا  جميعها. 

الكلم مع املري�صات.
اأ�صافت )�س(: حدثُت والدي ليًل و�صاألته ما فعل باإجراءات 
نقلي! وعدين خريًا واأغلق الهاتف، ثم ات�صلت بي اأمي بعدُه 
تتحدث  وهي  وبكيُت  اليومية  باالأ�صئلة  واأمطرتني  مبا�صرة، 

معي، لكني مل اأدعها ت�صعر، واأغلقُت الهاتف.
وحينما  جميعًا،  ا�صتيقظنا  الباب،  على  طرقًا  �صمعنا  ليًل 

مرارة القدر

رجاء خ�شري
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خ�شري احلمريي

ومدخلته،  ومطباته،  فنونه،  اأ�صاليبه،  نعرف  هل  احل���وار،  ثقافة  تنق�صنا  هل 
هل  باالأحرى  اأو  واملجتمع،  الفرد  على  واالجتماعية  النف�صية  وعوائده  وخمرجاته، 
الطرف  واإدان��ة  اال�صتباك،  لغات  من  ماعداها  على  ونف�صلها  احل��وار،  لغة  جنيد 
بع�س  بني  تلفزيونيًا،  ح��وارًا  �صاهدت  كلما  بايل  يف  تخطر  االأ�صئلة  هذه  االآخ��ر.. 
ثقافة  كل  وك��اأن  االأخ��رية،  االآون��ة  يف  الريا�صة  وحتى  وال�صيا�صة  بالثقافة  املعنيني 
رين واملحاَورين م�صتقاة من م�صدر واحد ال يحيدون عنه وهو برنامج )االجتاه  املُحاومِ

املعاك�س(..
باأن  ي�صعر  وحني  اال�صتفزازية،  )اأ�صلحته(  ممت�صقًا  اال�صتوديو  اىل  ال�صيف  يدخل 
الكلمات  فتتطاير  )الزناد(  على  ي�صغط  �صاحله  غري  يف  يتجه  بداأ  احل��وار  م�صار 
ي�صعر  وه��ن��ا  ال��رن��ام��ج،  اأج���واء  يف  الغ�صيل  ون�صر  املجانية  واالت��ه��ام��ات  النابية 
على  طويًل  اجلمهور  �صيتابعه  مغريًا  عر�صًا  وقدم  انت�صر  قد  اأنه  الرنامج  مقدم 
اليوتيوب رغم اإدعائه الغ�صب مما يح�صل وتهديده املتكرر باإنهاء اللقاء، ال�صيف 

التي  للجهة  و�صيقول  �صربته  و�صرب  انت�صر  قد  باأنه  ي�صعر  الفاء(  ز)بك�صر  امل�صتفمِ
باأنه  ي�صعر  الفاء(  امل�صتَفز)بفتح  واملحاور  بهذلته؟..  �صلون  �صفتوين  اليها:  ينتمي 
للحياء  خاد�صة  باألفاظ  يتلفظ  وجعله  طوره  عن  املقابل  اأخ��رج  الأنه  اأي�صًا  انت�صر 
التلفزيوين، اجلميع هنا ي�صعر باالنت�صار، وباأنهم قدموا عر�صًا ناجحًا، والقناة ت�صد 
)اأبو ك�صر  والطرف  امل�صاهدات،  اأعداد  للمزيد، فقد زادت  املقدم وتدعوه  يد  على 
الفاء( �صتنهال عليه دعوات الظهور الف�صائي، ف�صهية اجلمهور واليوتيوب مفتوحة!

ولكن هل كان حوارا ؟  ال اأحد يهتم، وال اأحد يقدر حجم ال�صرر الذي يرتكه هذا 
العر�س على جيل جديد يتلقف مفردات هذه الثقافة من اأفواه هذه )االأمثوالت( 
ليعرف  الوعي  ميتلك  املواطن  اإن  قائل  يقول  وق��د  اليومية،  حياته  يف  ليطبقها 

الطرف االأف�صل يف هذه املعادلة..
الرديئة  )العملة  باأن  تقول  التي  االأقت�صادية  املقولة  تكون  اإن  اأخ�صاه  ما  واأخ�صى   

تطرد العملة اجليدة(.. هي من تكتب املعادلة.
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�شباح زاير

�شاألت عنك

لعب ال�شطرجن

العام  اإىل  ب��ه  معرفتي  ب��داي��ة  تعود  ق��دمي  ج��ار  كاظم  م��وؤي��د 
اأطول  قامته  العمر،  يف  اأ�صهر  بب�صعة  علّي  يزداد   ،1978
التام  بهدوئه  عّني  يختلف  مني،  �صمارًا  اأك��رث  مثلما  قليًل، 
كّفيه  ملمح  حفظت  �صديق  اأك��رث  ج��دًا..  املنخف�س  و�صوته 
التي  ال�صنة  ال�صنة ويف  تلك  ال�صطرجن يف  لعب معي  ما  لكرثة 
فاأغلبه  اأ�صرارها  يعّلمني  وهو  نف�صه  اأجهد  اأن  بعد  اأعقبتها 
وبروزها  �صرايينه  امتدادات  كاأنَّ  اتقنتها،  اأن  بعد  با�صتمرار 
ان�صياب  حتى  االآن..  اإىل  اأمامي  ماثلة  الكّفني  تلك  اأعلى  من 
اأكاد اتذكرها  اأ�صابعه  اإىل نهايات  العرق حني ت�صل  قطرات 
كلَّما حاول حتريك جندي خطوة اإىل االأمام، اأو عندما يفرح 
بقتل قلعتي بح�صانه، اأو حني يتلعب باأع�صابي وهو يحا�صر 

وزيري ليعلن يف نهاية اللعبة )ك�س ملك( فا�صت�صلم متامًا.
موؤيد، وكرثة اآخرون، افتقدتهم و�صاعت اأخبارهم بني زحام 
من  تلها  وم��ا  احل��روب  اأ���ص��وات  وقبلها  والعمل،  الدرا�صة 
ال  طحني  كيلو  على  للح�صول  م�صتمر  ورك�س  وج��وع  ح�صار 

ي�صح اال ب�صق االأنف�س.
وح�صن  لطيبته  مديٌن  لكني  يل  مقّربًا  �صديقًا  موؤيد  يكن  مل 
اأخلقه و�صمّوها، لذلك مل انتبه لغيابه اال بعد حني، هو واحٌد 
اأو زميل  تفّرقت م�صمياتها بني �صديق  التي  الوجوه  اآالف  من 
 15 نحو  بعد  لكّني  اأو جار وعزيز،  درا�صة، بجميع مراحلها، 
�صنة من تاريخ غيابه ح�صرت يف قاعة �صّمت ع�صرات النا�س 
جتارية،  اأر����س  قطعة  على  احل�صول  فر�صة  ع��ن  الباحثني 
ال�صباب  اأحد  االأرا�صي  تلك  توزيع  تعليمات  تن�صف  مل  وحني 
اأنا  �صيدي  "يا  قائًل:  ليتحّدث ب�صوت عاٍل  احلا�صرين وقف 
ْت يداي اليمنى  َ �صاب ما اإن انتهت احلرب مع اإيران حتى ُبرتمِ
والي�صرى"، ورفع نهايات كتفيه اإىل االأعلى لتوثيق ما قاله، ثم 
اأثرًا لدى �صاحب  اأنَّ كلمه مل يرتك  وا�صل حديثه حني راأى 
قرار توزيع االأرا�صي: "قل يل بربك هل فكرت كيف ا�صتطيع 

كيف  بي  فّكرت  هل  امل��اء..  اأ�صرب  كيف  طعامي..  اتناول  اأن 
االأخرية  جملته  قال  ثم  قمي�صي"..  اأزرار  واأقفل  ثوبي  األب�س 
اأدخل  واأن��ا  حمنتي  تت�صّور  اأن  لك  "هل  دموعه:  �صبقته  وقد 

احلمام ال�صتحم اأو الق�صي حاجتي".
االأ�صمر  ال�صطرجن  العب  موؤيد؛  فوجدته  ال�صاب  اإىل  التفتُّ 
�صاحب ال�صوت الهادئ املنخف�س الذي جعلته مرارة احلياة 
يتحّدث هذه املرة ب�صوت مرتفع، عادت بي الذاكرة اإىل العام 
1978 اتعّقب حركة يديه وهو يحمل الفيل اإىل االأعلى ويتاأخر 
كثريًا قبل اأن ي�صعه يف املربع املطلوب، ثم بعد نقلتني لوزيره 
تنتهي اللعبة الأغلبه مرة اأو يغلبني يف االأخرى.. ما عاد موؤيد 
بو�صعه اأن يلعب معي ال�صطرجن، فاته اأن يقول لذلك امل�صوؤول 
باأع�صابه،  يداي  تلعبت  كم  زاير  �صباح  ا�صاأل  التوزيع  عن 
موؤيد  �صكب  حني  ذات��ه؟  ال�صيء  اأفعل  اأن  االآن  ميكنني  وه��ل 
اتبادل  اأن  يل  ميكن  ال   .. نلتقمِ ومل  القاعة  غ���ادرُت  ال��دم��وع 
القبلت معه من دون م�صافحة.. غادرت القاعة الأين بحاجة 
اأراهما  اأن  والظلم وكنت امتنى  اإىل كّفني �صرقتهما احلروب 
كنت  وتعّرقهما،  و�صمرتهما  ب�صرايينهما  املعتاد؛  مكانهما  يف 
امتنى اأن نت�صافح لتهتز اأيدينا بقوة والتم�س حرارة اأ�صابعه 
لن  اأنَّها  �صك  ال  امل�صافحة  اأنَّ  غري  كّفه،  خ�صونة  �س  واحت�صَّ
دموعك  احل��ني  ذل��ك  منذ  موؤيد  �صديقي  بدونهما..  تكتمل 

ت�صتفز قلبي حّد البكاء.

مل يكن م�ؤيد �شديقًا مقّربًا يل 
لكني مديٌن لطيبته وح�شن اأخالقه 

و�شمّ�ها، لذلك مل انتبه لغيابه ال 
بعد حني، ه� واحٌد من اآلف ال�ج�ه 

التي تفّرقت م�شمياتها بني �شديق 
اأو زميل درا�شة، بجميع مراحلها، اأو 

جار وعزيز...


